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IŠ EUROPOS DIPLOMATU KALBU
PASIRODO KAD LENKU RUBEŽIU

SAUGUMAS NUOLAT SILPNĖJA
Sovietų Teismas Atima iš Amerikono Sinclair 

Salos Koncesijas ir Gražina Pi-Sakalino 
nigus.

VOKIEČIŲ MONARKISTAI NORI TEIS
MAN TRAUKTI MINISTER} UŽ PRIŽA
DĖJIMĄ NEIMTI IŠ FRANCIJOS DAU
GIAU ELZAS’O.

LONDON, Kovo 24. — Anglijos užsienio reikalų mi- 
nisteris, Chamberlain, pasakė parliamentui prakalbą a- 
pie išvengimą karų Europoje ateity, kur išdėstė savo 
nuožiūrą apie Europos santvarką. Jis nurodė, kad reikia 
sutverti bloką, kurin įeitų ir Vokietija su Francija, ir ku
ris garantuotų išrišimą visų ginčų per Tautų Sąjungą. 
Vokietija, įstodama tan blokan prisižadėtų niekad nekel
ti karo ir niekad nepulti Francijos, ar stengtis pertaisyti 
jos rubežius. Už tai Vokietija prašo pavelyti taikos būdų, 
ar per Tautų Sąjungą susitarti su Lenkija apie pertaisy
mą rubežių rytuose. Anglų valdžia pilnai tam sumany- 

. mui pritaria.
Žinios iš Paryžiaus praneša, kad ir francūzų val

džia sutinka su Chamberlaino planais, kadangi jie duoda 
Anglijos užtikrinimą Francijai stoti drauge jei kas nors 
Franciją pultų. Herriot’as jau esą linkstąs palikti savo 
talkių Lenkiją pačiam susitarti su vokiečiais apie rube
žių pertaisymą.

MASKVA, Kovo 24. — Sovietų teismas nutarė at
imti iš amerikono Sinclair koncesiją Šakaline ir gražinti 
jam jo Įneštus 200,000 rublių.

BERLIN, Kovo 24. — Kraštutinės vokiečių monarkis- 
tų partijos smerkia Vokietijos užsienio reikalų ministe- 
rį už tai, kad jis sutinka garantuoti Francijos dabarti
nius rubežius ir palikti Elzas-Lorainą amžinai francūzų 
valdžiai. Nekurie vadai norėtų minister] j teismą pa
traukti, kaipo šalies išdaviką.
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Laikraščius Priverčia
Prenumeratą Kelti

Pranašauja Operą 
Be Dainininkų

s*

(Telephone: 2427 Greenpoint)]

Naujausi Telegramai Žinios Iš Lietuvos

kurioje buvo nurody- 
a t spausdinimas 312 
dvylikos puslapių dien 
metus kainuoja, pri- 
juodylą, darbą ir IŠ

New York. Atvykęs vokiečių 
muzikas čia pranašauja, kad 
ateity užteksią vieno orkestro 
išreiškimui ,ir pastatymui ope
ros. Esą, onkestros dabar tiek 
išbujoję, ikad jokis balsas 
gali prilygti jų stiprumui.

ne

Altona, Pa. Amerikos laik
raštininkai čia turėjo konfe
renciją, 
ta, kad 
numerių 
raščio iį 
skaičius
siuntinėjimą, $3.37. Tai pirmo
je išsiuntinėjimo zonoje, an
troje kainuotų $4,76, o trečio
je $5.71. Kadangi paštas pakė
lė kainas siuntinėjimui, tai sa
vininkams nieko neiliks kaip kel 
t j prenumeratą.

Wallstryto Birža 
Pradėjo Smukti

Dempsey Bijosi 
Juoduko Wilss

kal'lAj 
apie gerovę, kurios plinta iš 
Baltojo Namo Washingtone, Še
rai Wallstryto biržoje paskuti
niu laiku pradėjo kristi kaino
se. Nelabai senai jie buvo 
dėję smarkiai kilti.

New York. Nežiūrint

pra-

New York. Juodukas 
nuo 1919 metų rodo kumštis 
campion u i Dempsey, bet tas at
sisako stoti į kovą. Delei to 
New Yoi'ko valdiška kumštinin
kų.komisija pripažino Dempsey 
netinkančiu tolimesnėms kumš
tynėms iki jis nesutiks pani
kų mščiuotis su juoduku.

Wills

.Wilkes-Barre, Pa. Antracito 
unijos distriktų No. 1. 7 ir 9, 
vedėjai nutarė turėti Scranto- 
ne konferenciją, kurioje nutars 
apie algų didumą, kurį reika
laus iš darbdavių angliakasių 
unija.

Chicago. Pagal paskutinį su- 
skaitymą tornado aukų, yra žu
vę 827 žmonės. Apie 3,749 tapo 
sužei <ti. Buvo bijoma liigų epi
demijos, bet daktarams pavyko 
ją sulaikyti.

Lenkai Giriasi
Amerikos Paskola

Varsa va. Premjeras Grabs- 
kis čia giriasi, kad Amerikoje 
gauta paskola pastatė Lenkiją 
ant (kojų. Su pinigais statoma 
naujų namų gyventojams, šel
piami dvarponiai ir statoma dvi 
gelžkelių linijos. Viena eis į 
statomą uostą Gdynia, aplenk
dama Dancigą.

Kansas City, Mo. Harry 
Clark turi garbę išradėjo nau
jo būdo išnaikinti šeškus. Tei
sybė, tas būdas brangiai kai
nuoja. Jis užlipdęs visas skyles 
name, pridėjo vamzdį iš auto- 
mobiliaus ir leido į namus gazo 
kokią valandą. Atimant vamzdi, 
inžinas paleido žiežirbą, kuri 
prileistą gazą uždegė. Su šeš
kais ir namas sugriuvo.

Laurel, Del. Bevažiuojantį New York. Policija čia 
tiltu inžinierius greito trau areštavo vieną vagį, kuris 
kinio pamatė trijų metų vai iš apartmentų yra pavogęs 
kutį jkrintant Į upę. Jis per porą metų virš $50,000. 
traukini susistabdęs, nėrė Jis aplankęs 600 apartmen- 
35 pėdas i vandenį ir vaiku
tį išgelbėjo.

—o—
Brooklyn, N. YT. Jonas 

Stankevičius, 15 metų, nuo 
212 Atkins Ave., gabus 
smuikorius, pasiėmęs skrip- 
ką, išėjo i “svietą” miliorto 
dolarių pasidaryti. Tėvai jo 
ieško.

tų, bet kada jį pagavo, jis 
sakė neturįs nei cento. Vi
sus pinigus praleidęs mote- 
rimsz?^

’ —o—
Berlin. Vokiečių genero

las Lunderdorf’as irgi no
ri tapti-^Vokietijos prezi
dentu. Jis stato savo kandi
datūrą.

Paris. Komunistas depu
tatas iš Elzaso čia sakė par 
liamentui smarkią kalbą, 
tik visa bėda, kad jis sakė,

Užpaliai. (“V-bės” kor.) — kyti. Bet paėmęs švarką p. 
Vasario 18 d. antradieny, vie-1 Šniukšta nunešė pas daržininką, 
tiniai “miesčionys" (miestuko kur dar pats rūgštynių su žolė- 
jaunimas) sumušė smarkiai Vy- mis prikimšo kišenes, ką ir tu- 
žonėlių šaulį. “Miesčionys’’ bu-'rėjo daržininkas teisme liudyti, 
vo girti vos visai neužmušė, vi
sai nekaltai. Jų laimei, to šau
lio neveikė brauningas, o kitaip, 
tai bent kelis būtų nušovęs gin
damasi. Mušeikos patraukti teis 
man. Pabudęs Valdyta

—O—
New York. Visi New 

Yorko teksikebai pavedami 
policijos priežiūrai. Majo
ras taip reikalavo. Jo prie- vokiečių kalba ir niekas nie 
šai sako, kad jis turįs serų ko nesuprato, 
vienoje teksikebų kompani
joje ir todėl jiems-per poli
ciją nori pataikauti.

—o—

London. Oficiero moteris, 
Denistoun, kuri savo vyro 
verčiama gyveno su genero- 

Roma. Eina gandai, kad lu, idant tas vyrui paaug- 
Mussolini rimtai serga vė- štinimus duotų, dabar gavo 
žio liga. Jis pats tą užgin- $30,000 iš vyro, nes jis ją 
čina ir grįžta dirbti prie divorsavo ir apsivedė su ki- 
valstybės. 'ta jos pinigais.

Ekspliozija Užkirto 
Kelią Bizniui Pusėtinai “Šlapia

Vėbriškiai, Panemunėlio valę. 
(“V-bės’’ kor.) — Pabėgo jau
nikis. Juozas Purtulis iš Viikų 
dvaro, sutaręs vestuves su Pra
mušė Vidalaite, ir gavęs kraičio 
pusantro tūkstančio,
dieną, Vasario 22, pabėgo į Ar
gentiną. Tą pačią dieną P. ren
gėsi apsivesti dar su dviem mer 
gėlėm, iš kurių irgi po tūkstan
tėlį gavo. P. buvo savanoriu ir 
gavo labai geros žemės 16 hek
tarų. P. yra zokoninkų tėvų sū
nus, bet pasirodė, kad be gero 
auklėjimo nuėjo šunims šėką 
pjauti. P. Kriukelis.

Po to Dovmantienė iš to iš
gąsčio sirgo apie porą mėnesių. 
Būdama silpnų nervų, ji laiks 
nuo laiko būna visai nenorma
li, ką jau visa Plungė paliu
dys. O toks išgąstis ir kolioji- 
mas silpnų nervų žmogui ligą iš 
raujo kartoja.

Taigi už visą tą atsitikimą p. 
taikos teisėjas š. m. sausio 19 
d. ir priteisė Dovmontienei už
mokėti 100 litų arba 7 paras at- 

vestuvių ' sėdėti. O rūgštynių gal viso bū
tų buvę už 10 centų. Ar tai gra
žu p. Šniukštai, rimtam vyrui, 
tokiais niekais bylinėtis? —s

neperka. Gyvena kultūringiau, 
kaip kitose to krašto vietose. 
Mokyklą turėjome iš Vilniaus 
“Ryto.’’ šįmet mūsų mokytoją 
Vilniaus inspektorius mokslo 
metu atstatė, nenurodydamas 
priežasties. Vaikų buvo 38. Čia 
eidavo iš Motuizų ir Molių so
džių. Vaikaj labai uoliai mokėsi 
ir būtų iš jų galima daug ko 
laukti, tik trukdomi metai ne- 
grįžš. Vaikai negali užmiršti sa
vo geros mokytojos. B.

Bayonne, N. J. Plyšimas na
minio bravaro, kurį Antanas 
Sučka, 45 metų amžiaus, užkū
rė pirmą sykį savo name ant 
Broadway, užvertė didelį ak
menį ant biznio kelio. Plyšimas 
buvo toks smarkus, kad išmu
šė didžiumą langų jo trijų aug- 
štų namo, ir sugadino visus ra-* 
kandus. Apie aštuonetas šeimy
nų išbėgo išsigandę ant gatvių 
ir vienas praeivis susižeidė. 
Prie to viso, Antanas tapo areš
tuotas.

Dublin,. 4&vskaičius sąliu- 
nams laisnius, pasirodė, kad 
ant kiekvienų 230 gyventojų 
Airijoje, esama vieno saliūno. 
Anglijoje ant 400 žmonių yra 
vienas saliūnas, o Škotijoje 
vienas ant 695. Taigi airiai 
dauginus “apdovanoti ’ ’.

Rokiškis. (“V-bės" kor.) — 
Vasario 9 d. ant šventoriaus 
buvo rasta išmėtyti komunist į 
atsišaukimai į Lietuvos ir Esti
jos darbininkus. Taipog, buvo 
išmėtyti 
žodis’'. 
čiausiai 
džią.

ir laikraščiai “Tiesos 
kuris ragina kuogrei- 
n u verst j Lietuvos val- 

P. Kriukelis.

GIRTA PASKAITA
Kaimynai, Utenos apskr. — 

1924 m. gruodžio 28 d. vietos 
gyventojai pasikvietė mokyklos 
vedėją ūkio paskaitos laikyti, 
bet į paskaitą daugumas susi
rinko girti. Tvarka buvo nepa
kenčiama: stumdėsi, rėkavo, 
pypkiavo, o pats tvarkdarys, 
vietos seniūnas irgi buvo gir
tas taip, kad tvarkydamas, pats 
daugiau netvarkos darė. Argi 
ne gėda kaimyniečiams?

Barabonas.

Valkinykai, Vilniaus apskr. — 
žmonės visoje parapijoje yra 
tautiškai susipratę, tai lenkų 
mokytojų neįsileidžia. Visgi jie 
susuko sau lizdus Valkininkuose 
ir Čižiūnuose, čižiūniečių apsilei 
dimas tai padarė, kad šįmet li
ko be dietuviškosios mokyklos. 
Parapijoje yra daug vadinamų
jų “daraktorkų,” tai jos sten
giasi visaip peikti mokytojus 
ir save žmonių akyse kelti. Tai 
būtų nebaisu. Kai kurios sta
čiai pradeda skusti policijai lie
tuvių mokytojus. Tas reiktų ša
lin varyti.

Žydai Už Privertima 
“Griešyti” Nori 50,000

Viskas Esą Gerai, 
Mano Washingtonas

Washington. Coolidge 'io nau
jas kabinetas turėjo pirmą po
sėdį čionai ir išklausė raportų, 
kad viskas biznyje gerai. Al
gos, nors kapojamos visur, bet 
tai esą normališka:

Rokiškis. (“V-bės” kor.) — 
Vasario 9 d. buvo paroda ir aiš
kinimas apie venerines ligas, — 
9 d. vyrams, 10 d. moterims. 
Įėjimas buvo pusė lito, žmonių 
neperdaug lankėsi. Gaila, kad 
mūsų jaunuomenė nesupranta 
tų pamokinimų svarbos, nes tas 
Lietuvoje labai reikalinga.

P. Kriukelis

BLAIVYBĖS DEGTINĖ 
“IšKADLYVA”

Liudvinavas, Mariampo’.ės ap.
— Pas mus Blaivybės Traktie
riaus degtinė be galo “iškad- 
lyva.” Blaivininkai kai nusige
ria, tai ne tik galvų nenutaiko, 
bet ir tvoros “pakajaus” neturi,
— visos nulupinėtos.

Liudvinavo Juozas

Panemunėlis. — Vasario 24 
d. tarp Panemunėlio ir Rokiškio 
stočių ant geležinkelio rastas 
negyvas Panemunėlio miestelio 
laiškanešis D. Vilimas. Atvažia
vęs apskrities gydytojas pripa
žino jį turėjus širdies ligą ir 
mirusį svao mirtimi. Praeivis

PAVASARĮ PAJUTO
Vilkaviškis. — Vasario 18 d. 

jau buvo matyti iš Vilkaviškio 
einančių keliolika basų merginų. 
Apie Vilkaviškį kai kurie žmo
nės jau pradėjo sėti daržoves, 
atsirado ir tokių, kad vasario 
šešioliktą — jau sodino bulvių.

E. Obšrūtietė.

mat karo
Newark, N. J. Moris Hey-' metu jos buvo perdaug iškilę.: 

man čia apskundė tūlą šaltako- Prezidento Coolidge draugai tį
sės kompaniją ant $50,000 už ki, kad vasarą visi darbai 
tai, kad jo sidabrinių vestuvių kogeriausia. 
sukaktuvių dienoje vietoje le- -----------
dų, kurie buvo užsakyti, kom- Trys Angliakasiai 
panija atsiuntė saltakoses, S\e- Uyigępę IvasvklojC 
čiai jau 'buvo užvalgę mėsos, o 
pagal žydų įstatymus nevalia ' 
esą valgyti mėsą ir pieną sy
kiu. Svečiai tik pavalgę pama
tė klaidą ir pradėjo žvairuoti 
ant Heymano. Jis buvo skaito
mas “’bedieviu" ir jo biznis nu
kentėjęs.

eis

Pakliuvo Ateivių
Šmugeli! in k as

Havana. Vengras Gezą 
sagy, kuris pardavinėdavo do
kumentus ateiviams, norintiems 
Amerikon įvažiuoti, pakliuvo į 
policijos rankas. Pas jį rasta 
blankų metrikams, Kanados vai 
džios leidimų blankų, apdraudos 
lakštų ir kitokių blankų. Jis 
dokumentus parūpindavo atei
viams Kanadoje ir Kuboje.

Ret-

Worcester, Mass. Hyman 
Kuri an sky paduodamas prašy
mą teisėjui pakeisti jo vardą į 
paprastą Kurlan, sako, kad 
Kurlanskis tiko jam, kada jis 
buvo viengungis. Dabar gi ren
giasi ženytis ir reikia trum
pesnio vardo.

Mahanoy City, Pa. Suptaiši- 
nus akmenų sieną, už kurios, 
darbininkams nežinant, 
prisirinkę daug vandens, čia 
prigėrė trys darbininkai: Be
cker. Jonas Higgins ir Jonas 
Sedakas. Apie dvylika kitų iš
sigelbėjo, nors vanduo laivo 
juos apsėdęs iki kaklo. ,

Iš Subato padangės: (Mūsų 
kores.p.) — 25 vasario ne toli 
nuo Subato. Kazimieriškiuose 
pas Acetoją, buvo išleistuvės 
sūnaus kariumenėn. žinoma, bu 
vo pakviesta svečių, tame skait- 

’liuje ir parubežinis Grutanas, 
bet šis gerai įsigėrę taip, kad 
jam simpatiškos panelės atsisa
kė su juomi šokti. Grutanas pa- 
lydžiant paneles: Stankevičaitę 
ir Lapanaitę. išsiėmė revolverį, 
liepė saugotis ir šauna, šaunant 

įkliuvo Stankevieaitei skruostai! 
ir ausies grimzlę, gi Laponaitei

GAVO PAŠALPĄ- IR 
PASIKORĖ

Naujienos Dvaro, Liudvinavo 
valse., naujakurys Lenkauskas 
nesenaj gavo iš žemės Tvarky
tojo 800 litų pašalpos ūkiui su
tvarkyti, kuriuos parėjęs, pralo
šė kortomis. Paskui, apsvarstęs 
negerai padaręs, pasikorė. Vėl
ino išmislai ant gero neina.

Liudvinavo Juozas.

buvo kulka perėjo kiaurai per galvą.

Iš Pirmų Kostumerių 
Sprendžia Biznio Eigą

New York. Pirmutiniai 
tumieriai Dovido Hollanderio 
naujai pirktoje aptiekoje buvo 
du jauni vyrukai-banditai, — 
kurie iš redžisterio iškraustė 
$50. “Jei tokia mano buvo pir
ma biznio diena, ta, kaip biznis 
stovės gale mėnesio?” — klau
sia Hoillanderis.

kos-

Cleveland, O. Viena pelė čia 
ant E. 9th St. ir Euclid Ave. 
rado pinutsą ir ramiai sau jį 
pradėjo graužti vidury gatvės. 
Automobiliai ir praeiviai sto
vėjo penkias minutes, laukdami 
kol pdė pinutsą pabaigs.

Paskui ir pats sau leidžia šūvį 
galvon, žinoma visus tris nuga
beno ligoninėn. Grutonas ant 
rytojaus mirė, o panelės, gydy
tojo nuomone dar pagįsią. štai 
vaisiai alkoholio! Pačioje jau
nystėje, pačiame žydėjime, rei
kia persiskirti su šiuomi pasau
liu ir dar tokiose kančiose ir ap
linkybėse. J. Zauka.

ŠILTINĖ SIAUČIA
Nemunaitis, Alytaus apskr. - 

Miestely daug žmonių serga šil
tine. Kunigai vos spėja spavie- 
doti, o ligoniai mirti. Buvo pa
reikalauta gydytojo, bet jo vie
ton atvyko nemokąs gerai lietu
viškai susikalbėti felčeris, ku
ris negali išaiškinti, kaip reikia 
gintis nuo ligos, žmonės del to 
piktinas, ir sako, kad iš to geras 
biznis esąs 
monopoliui.

GYVENAMIEJI BUTAI 
VILNIUJE

Magistrato statistinėmis žinio 
mis gyvenamųjų butų esą — 
30,475. Tame skaičiuje vieno 
kambario butų — 12,404 arba 
40 muoš., 2-jų kambarių — 
8,159 arba 26.8 nuoš., 3-jų kam
barių — 4,516 arba 14.7 nuoš., 
4-rių — 2,454 arba 8 nuoš., 5- 
kių — 1,661 arba 5.4 nuoš. ir ' 
didesnių butų esą 1,379 arba 
4.5 nuoš.

Gyventojai gyveną šitaip: 67. 
4 nuoš. gyvena mažuose bu
tuose. 22.7 nuoš. — vidutiniuo- 

ir 9.9 nuoš. didžiuosiuose.se

kunigams, aludei ir
Dzūku vieversys

PIRKITE 
“VIENYBĖS” 

ŠĖRŲ! 
Vienas Seras 

10 dolarių.

BYLA DEL RŪGŠTYNIŲ
Plungė. — š. m. sausio 19 d. 

įvyko pas taikos teisėją Plun
gėje byla K. Dovmontienės su 
p. Šniukšta (užvaizdą Plungės 
Valstybinio žirgyno). Vasaros 
metu ėjo Dovmontienė per dva
ro parką pas savo draugę su 
reikalu, ir eidama taku pastebė
jo žaliuojančias rūgštynes, nu- 
skobė keletą, nemanydama, kad 
tai reikštų vogimą. Tuo pat lai- 
įpu puolė p. Šniukšta, pribėgęs 
pradėjo kolioti ir draskyti ir 
nuplėšė nuo jos švarką ir net 
žadėjo visus drabužius n ūdra IŠ

PER VESTUVES
žiobai. Papilio valse., š. m. va 

sario 15 d. per M. V. vestuves 
peiktinu papročiu prisirinko iš 
įvairių kampų neprašytų. Atsi
rado tarpe besilinksminančių ir 
du jau ne sykį pasižymėję mu
šeikos A. žvogučių k. turtingo 
ūkininko sūnus ir Diliavos dv. 
latvis, kurie visų akyvaizdoje 
t žmušė P. šleivą, žiobų k., ku
lio visi gailisi, kaipo gero ir 
naudingo žmogaus. “Pabalta’’

NUžUDĖ AKTORIAMS-MĖGfiJAMS
PROFESIONALAMS
REŽISIERIAMS
VAIDINTOJAMS!• k '

Brangi ir Neįvertinama kny
ga, pirmą syk lietuvių kalbo
je leidžiama pirmas didelis ir 
pilnas vadovėlis kaip statyti 
teatrus ir vaidinti veikalus 
scenoje. Su paveikslais.

šarkiškės, Valkinykų valsč., 
Vilniaus apskr. — Sodžius yra 
gražioje vietoje, arti geležinke
lio. žmonės gyvena pasiturin- 
’iai. Turi savo malūną. Malkų

Kaina su prisiuntimu — 75c. 
“VIENYBĖ”

193 Ghind St. Brooklyn, N. Y. 
(Norinti šitų knygų gauti, pri
valo greitai siusti užsakymą, 
nes mažai iš Lietuvos gavome),
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fĮ Redakcijos Straipsniai Į)
“DIDŽIAUSI EUROPOS ERGELNINKAI

Klaipėdos uosto komisija.
Klaipėdos uosto valdymo ko- vo jie tada naudingi ir visuome- 

misijon galutinai įėjo: iš Lie- nei. Bet dabar virto kitį lai- 
tuvos inž. Norus; iš Klaipėdos' 
Bochertas, iš Tautų Sąjungos 
Norvegijos sostinės uosto ko
misijos pirmininkas, Yngvar 
Kjelstrup.

—o—
Fordas yra optimistas.

Fordas, užklaustas ar nesima
to jau galo jo pirkėjų skaičiui 
Amerikoje, pareiškė, kad pirkė
jų Amerikoj del fordukų dar 
yra gana daug. Apart to, kaip 
Amerika bus aprūpinta fordu- 
kais, dar lieka visas pasaulis, ku

yra tarnavę mokslui ir dailei, bu

kai. Mokslas ir menas dabar tu
ri savo apaštalų, o visuomenės 
darbas tapo visų piliečių ben
dradarbiavimo sritis. Jeigu šių 
dienų vienuoliai neprisitaikys 
prię naujų gyvenimo sąlygų, tai 
jie remti būtų bergždžias dar
bas. Mūsų dienų gyvenimas jų 
vadovavimo nepripažins. Per tai 
jiems beliks malda, kuri tiesa 
reikalinga tikintiems, bet nesi- 
jungia su jokiu naudingu visuo
menei darbu.'’

Tie žodžiai pilnai nusako pa-

Mokslas ir tikyba labai žymią rolę suvaidino' socialiame sutvarkyme; bet kuomet pamatė, jog 
žmonijos gyvenimo bėgy. 'mokslas griežtai priparodė, pradėjo ir jinai skelb

ti, kad nebuvo ir nėra priešinga nuomonei, jog 
viskas gamtoje rutuliuojasi, kad tai yra taip 
lygiai skelbiama ir krikščionybėj, čionai buvo 
paimtas pavyzdys vienos tikybos, kad gavus su
pratimą kaip tikyba atveikia į mokslą, ir kaip 
jos apsunkina jo vystymąsi, kišanties į mokslo ; 
dalykus. Pavyzdy, prieš didįjį pasaulio karą ša
lys kurios buvo (K) tikybos prieglobstyje,'kaip 
antai: Rusija, Ispanija, Kinija ir tt. Visais žvilg
sniais buvo atsilikusios, nespėjo kartu žengtį su 
tomis šalimis, kur mokslas turėjo pilnas liuobas- 
rankas. Taigi tas dedasi ir su kiekviena tikybai E 1

Jj yra toliai stipri, kol mokslas laikomas jos; • 
rankose, arba stovi žemame laipsnyje. Pažengiant 
mokslui, turi būtinai pažengti ir tikyba, ir jokių

Juodu yra akstinas tos kultūros, kurią šian
dieną turime. Jeigu pažvelgsime j žmonijos kul
tūros išrutulą, tai pamatysime visur mokslą ir 
šalia jo tikybą. Iš mokslo stovio galime spręsti 
apie kiekvieną tikybą, apie apeigas, dievus ir tt. 
Seiliaus tikyba nebuvo taip suprantama, kaip įsi
vaizdiname ją mes; pamatysime tenai daugybe 
prietarų, iš kurių ir mūsų laikuose užsiliko, nes 
mokslas per taip trumpą laiką nesugebėjo praša
linti. Taigi pas kiekvieną kultūringą tautą, tu
rinčią augštesnį išrutulos laipsnį, visgi pasirodo 
liekanų, primi'tyvio žmonijos tikybos eigos stovio. 
Ir, nenuostabu, kad primityviniame žmogaus lai
ke, tikyba buvo kaipo toki, kuri garbino gamtos 
apsireiškimus: perkūną, saulę, mėnulį, gyvulius

v, . . . . . . ... . , . ris gali kelis syk daugiau for-Širvintų incidentas rodos jau tapo pilnai likviduotas (|uku nusipirkti „egu Amerika 
ir lenkai bent tūlam laikui turės pritilti savo .banditis- turi
kuose išsišokimuose prieš Lietuvą. Iš to viso ėrmyderio, Todėl Fordas tiki, kad jo 
reikia bent tuo pasidžiaugti, kad lietuviai nenukentėjo, o pramonės amžius bus dar ilgas, 
lenkai užsitraukė ant savęs naują negražią dėmę. Taip! — o—

žangių visuomenės siuogsnių 
mintį linkui vienuolynų.

Iš kur idėjas semia.
Matydami, kad didžiuma smul

kiųjų biznierių pradeda šalintis

ir k.; vienu žodžiu Įvairius gamtos apsireiškimus; 
o kadangi žmogui tokių apsireiškimų buvo daug, 
taigi nesuprasdamas jų, pradėjo garbinti kaipo 
dievybę — iš kur ir atsirado įvairios tikybos. 
Tuose laikuose tikyba sulošė svarbesnę rolę, negu 
mokslas, nes ji žmogui išaiškino savotiškai, 'ko

antai “Worldo Biuras”, rašydamas iš Gene vos nuo Kovo 
19 d. apie Tautų Sąjungos Tarybos įsikišimą Širvintų 
incidentan, sako apie lenkus šitaipos:

“Bendras jausmas yra prieš lenkus, kurie yra skai
tomi didžiausiais ergelninkais Vidurinėje Europoje. Jie 
daugiausiai pristatė nesutikimo problemų dabar posė
džiaujančiai Tautų Sąjungos Tarybai.”

Ten pat yra primenama, kad pasaulio diplomatai nu
matę abelną nepastovią padėtį Vidurinėje Europoj. Ar 
vienu ar kitu būdu vis figūruoja lenkai, kaipo nenuora
mos ir tarptautinės taikos ardytojai. Kaip kurie net pra
našauja, kad Lenkija galės susilaukti labai rūsčių pasek
mių del savo neramumų. Tokie lenkų ergeliai anais lai
kais net davė priežastį Lenkiją visai panaikinti ir pada
linti ją tarpe Rusijos, Austrijos ir Vokietijos, šiandien 
šito gal ir neįvyks, bet jos pačios kurstomas ugniakal- 
nis po savim turės kokiu nors pavidalu iššsilieti.

Visgi valo.
Gavome žinių, kad krikščio

nys demokratai visgi “išvalys” 
amerikietį Juozą Gedminą iš Tel 
šių Mokytojų Seminarijos. Jie 
davė suprasti jam, kad jis Tė
vynei “nebereikalingas. ”

—o—
Muzikos Almanachas.

“Vienybės” Knygynas įsigijo 
pardavinėtį gražų dalyką, bū
tent Muzikos Almanachą, kuris 
pasirodys žymiai naudingu kiek
vienam korvedžių Amerikoje. 
Ir netik korvedys ras jame ge
rų žinių, bet kiekvienas daini
ninkas, ar muzikos mokinys.

Kaina almanacho su prisiun- 
timu $1.50.

-O—
Kaip atkeliauti į Ameriką.

nuo jų, komunistai “permainė jis negalėjo suprasti. Tokiu būdu bemaž visame 
frontą.” Jie pradėjo savo laik-1 pasaulyje nerasime tautelės, kuri netikėtų į bent 
naščiuose išrodinėti, kad biz- kokius gamtos apsireiškimus, nes protas pas vi- 
nierius nėra tas “siurbėlė, tra-j sus žmones yra toks pat, o ir gamtos apsičeiški- 
nas, darbininkų klesos priešas,” | mai tie patys veikia; tuo būdu tikyba apsireiš- 
kokiu jį su tokiu pasigėrėjimu kė pas visas tautas. Bet žmogus norrs ir tikėda-
kairieji piešdavo. Jis esąs net 
labai artimas proletarams. Vie
nok, sako gūdrięji makleriai, re
daguojanti kairiųjų laikraščius, 
esama dvejopų ir biznierių. Tie,

mas į visus gamtos apsireiškimus, nors ir gar
bindamas juos, visgi nepasiliko apsirubežiavęs 
tikyba. Ji pats gyvenimas vertė kovoti su tomis 
pačiomis dievybėmis, kurias jis persistatė ir pa
mažu viena po 'kitos pradėjo atidengti gamtos pa

kurto remia “darbininkų vadus”. slaptis. Pradėjus mokslui prorgesuoti, pradėjus 
ir duoda dolarių, esą “fine fel- priparodyti gamtos paslaptis ir tikybai prisiėjo 
lows”. Tie gi, kurte nenori nie- (taikintis prie jo, prisiėjo mainyti dievus, prisiė- 
kuo prisidėti prie išlaikymo šil- jo ikesti apeigas; žodžiu sakant prisiėjo taikin

KODĖL KLERIKALAI ARDO 
MAKAUSKO PRAKALBAS?

Neapykanta Amerikos lietuvių klerikalų auga ne 
savaitėmis, bet dienomis, prieš ramų žmogelį p. Ma- 
kauskį, kuris dabar važinėja po Ameriką laikydamas pra 
kalbas. Litanija suardytų prakalbų jau ilgėja. Be pir- 
miaus išardytų ir mėgintų ardyti prakalbų, apie ką jau 
buvo “Vienybėje” rašyta, dabar mums rašo iš Westfield, 
Mass., kur pirm prakalbų kunigėlis iš sakyklos per kėlės 
savaites pirmeivius žmones “keiksnojo” prirengė žmo
nes, o p. Makauskui atvažiavus atėjo susirinkiman var
gonininkas su savo “armija” ir pakėlė triukšmą. Daug 
blogo vienok neatsitiko, nes pašaukus policiją, parapijos 
“frontas” atslūgo ir net vadas pabėgo...

Dabar mūsų parapijos net prieš komunistus paliovė 
ėję, nors komunistai yra tikrių-tikriausi Lietuvos Nepri
klausomybės priešai. Užtai labai uoliai eina prieš San- 
dariečius ir Valstiečius Liaudininkus. Kodėl? Todėl, kad 
šitie aiškina prasmę gryno patriotizmo ir lietuvių valsty
bingumo.

Reikia tik paskaityti reakcingiausiu bernioko, “Dr- 
go” redaktoriaus straipsnius, tuoj bus aišku, kodėl pas 
klerikalus toki didelė nuoganda prieš lietuvius pirmei
vius. Dabar, kuomet Romos Vatikanas padovanojo Vil
nių lenkams, mūsų klerikalams prisieina pergyventi la
bai sunkios dienos. Norėtų kaip nors prieš visuomenę tei
sintis. Bet kaip čia teisinsies, kuomet p. Makauskis važi
nėja ir dėsto tokius aiškius faktus iš klerikalų viešpata
vimo Lietuvoje. Jo žodžius girdi šimtai žmonių, rašo 
paskui į laikraščius, tveria šviesesnę opiniją po visuo
menę.

Baisus klerikalams p. Makauskis. Tačiaus visuomenė 
būriais eina jo klausytis. Ir labai gerai daro.

KAS RUPI AMERIKONAMS BIZNIERIAMS

žurnale “The American Mer
cury” nurodoma ką ateivis, no
rintis įvažiuoti į Ameriką, turi 
pereiti Pas konsulą pirm negu 
gauna vizą:

“žmogus, norintis atkeliauti 
Amerikon, raštu paduoda pra
šymą Amerikos konsului to kra
što, kuriame gyvena. Konsulas 
atsako, duodamas aplikantui nu 
meri ir nustatydamas dieną, ka
da aplikantas asmeniškai turi 
stoti prieš konsulo akis. Konsu
las atsakydamas pataria apli
kantui pasiimti su savim tūlus 
dokumentus, kaip va: liūdymą 
iš policijos, metrikus, tautybės 
įrodymą, fotografiją, ir kitus 
raštus, kurie galėtų nustatyti 
jo padėtį visuomenėje ir tinka
mumą važiuoti Amerikon.

“Kuomet aplikantas atvažiuo
ja pas konsulą, tai šis atydžiai 
peržiūri visą dalyką, turėdamas 
minty ar tinka ateivis įvažiuo
ti jr ar geistinas jisai būtų. Jei 
konsului tais žvilgsniais aplikan 
tas yra geras, tai jis nurodo 
tam tikrą gydytoją, pas kurį ap 
likantas turi nueiti ir ten gauti 
kvotimą jo proto ir kūno. Tą 
padarius, aplikantas iš gydytojo 
gauna uždarą konvertą su gy
dytojo liūdymu, kurį nuneša 
konsului. Jei liūdymas konsului 
priimtinas ir parodo, kad apli
kantas nebus deportuotas svei
katos atžvilgiu, tai konsulas iš
duoda vizą, sudeda visus doku- 
rnentus —- ir tuomj dalykas pa
sibaigia, ant kiek konsulas su 
tuo rišasi.”

New Haveno laikraštis “The Register,” aprašydamas 
kaip 400 narių biznierių Rotary kliubo automobiliais nu
vyko į New Yorką ir ten McAlpin hotely turėjo savo va
karienę bei susirinkimą, sako:

“Jie išklausė kaip Ned Wayburn pasakojo kaip jis 
parenka gražuoles del Ziegfieldo ir kitų korisčių-šokikių 
trupų. Biznieriai labai atydžiai klausėsi. Wayburn ati
dengė paslaptį: ’Merginos kaklas turi būti tokio storumo 
kaip jos šlaunis.’ "Uoliau jis paaiškino kaip iki panagių 
merginos, norinčios pastoti į tas trupas, yra kvočiamos. 
Esą reikia pamatyti aplikanto tinkamumą skersai ir išil
gai ir vienu akies žvilgsniu pamatyti ar ji tinka kūno 
sudėjimu į korą, ar ne. Metus pažįstama iš pažiūrėjimo 
į kitos pusės rankos delną. 

• i
“Biznieriai, tą išklausę, i$ salės ėjo dainuodami dai

ną ‘Helio, helio, helio’’, it tikri koristai, ir vėliau grįžo į 
ofisus pažiūrėti į rankas savo stenografisčių ir atspėti 
jų amžių.” A

—O----

Vienuoliai Vilnijoj ir
Lietuvoj.
“Vilniaus Aidas,” kalbėda

mas apie priplūdimą vienuolių, 
sako:

“Ir priviso jų Vilniuj be galo, 
Ibe krašto. Vyrai ir moterys, juo 
dieji ir baltieji (sprendžiant iš 
drapanų), barzdoti ir bebarz
džiai, ,su eroplanais ant galvų, 
ir be jų, žodžiu tiek, kad jų vi
sų vardų sunku besugaudyti. 
Veikiai neliks Vilniuj nei vienos 
bažnyčios, nei vienų mūrų, kur 
nesėdėtų vienuoliai.”

Tokia padėtis nėra naudinga 
lietuviškai visuomenei, sako lai 
kraštis toliau:

“Vis dėlto reikia pasakyti tei
sybė, kad vienuolių laikai yra 
praėję. Savo laikais vienuoliai

tose vietelėse keleto doriškai 
su'banikrūti jusiu inteligentėlių, 
pasilieka po senovei “buržujai”, 
kuriuos, ant rytojaus po socia
lūs revoliucijos, reikia iššaudy
ti.

Visi matys, kad šita, nauja 
kairiųjų “idėja” yra paimta iš 
kunigų, kurie senai ją skiepija 
saviesiams. Jie senai sakė, kad 
nuo “bedievių" reikia šalintis, 
neiti nas juos, nepirkti nieko 
pas juos, ir taip toliau.

Taigi mūsų “avangardas” 
prie to dasigvverid; kad idėjas 
imasi iš kunigų!

—o—
Du veidai.

Amerikoje, kur bažnyčia at
skirta nuo bažnyčios, ir kur pro- 
testonai turi daugiau galios ne
gu katalikai, katalikų dvasiški- 
ja iš visų spėkų kovoja už taip 
vadinamą “bažnyčios laisvę.” 
Jie reikalauja, kad parapijonai 
turėtų teisę steigti savo mo
kyklas, kad niekas nevaržytų 
piliečio vien dėlto, kad jis kata
likas, ir taip toliau. Taip Katali
kų Bažnyčia visur elgiasi, kur 
ji nėra viena iš viešpataujančių 
partijų valstybėje. Taip ji da
ro, pavyzdžiu, jr Francijoje.

Bet kur katalikų dvasiški ja 
turi galią savo naguose ir 
kur valstybė neatskir
ta nuo bažnyčios, ten ji 
kitokią dainą dainuoja. Ten ji 
nesutinka duoti jokios laisvės 
piliečiams: jei tu ne katalikas, 
jei esi taip vadinamas “bedie
vis,” taį tau nevalia būti mo
kytoju, valdininku, nevalia ture 
ti vardo padoraus žmogaus, ne
valia gyventi taip, kaip tavo 
sąžinė diktuoja.

Ir taip yra: kur dvasiškija 
neturi galios ji stovi už viso
kias “laisves,” kur ji turi ga
lią, ten ji stovi už didžiausią 
priespaudą.

tis prie mokslo; ir tokiu būdu tikyba pirmutinę 
vietą užleido mokslui. Bet tas viskas ėjo pama
žu, viskas ėjo kovos keliu, nes mokslas pasida
rė su tikyba kaipo priešu, kurių vieni intere
sai nesutiko su kitu; mokslui prisiėjo rauti iš 
pamatų visus žmonių prietarus, kas buvo neleng
va. Tokiu būdu atsiranda augš'tesnės tikybos: 
Buddos, Konfucijaus^ Kristaus, Mahometo ir kt., 
kurie s prpiažino viendievybę, kurios pačioj esmėj 
būtų daug padėjusios mokslui; bet, deja, kitaip į- 
vyko. Virš minėtos tikybos atsirado ir prisitai
kino prie gyvenimo sąlygų ir pati išvaizda jų pri
ėmė formą, vietos žmonių kultūros stovio. Imki
me labiausiai mums žinomą Krikščionių tikybą, 
kurios Kristaus mokslas gana prakilnus yra (bu
vo), kuirs atsakė netik į dvasinį žmogaus gyveni
mą, bet ir į medžiaginį, kuris tų laikų papro
čiams griežtai pasipriešino, kuris sugriovė Ro
mos daugdievybę (politeizmą) ir ant jo vietos 
pastatė viendievybę (monoteizmą), bet kuris il
gainiui vėl virto į tą pačią daugdievybę. Priežas
tys buvo gana aiškios, kuomet pirmuose savo 
amžiuose, krikščionybė gana tvirtai laikėsi savo 
Kristaus mokslo, bet po Nikėjos susirinkimo, kuo 
met krikščionybė (aipsirubežiavo dogmomis, kuo
met sveikam žmogaus protui užbėgo už akių, tuo
met krikščionybė nustojo Kristaus mokslo išvaiz
dos ir virto Europoj reakcija mokslui. Pradėjus 
krikščionybei apimti didesnes žmonių mases, pra
dėjus įgauti daugiau įtakos gyvenime, jau moks
las kaipo toksai, nustojo laisvos požyymių pusės 
ir liko prieglobstyje krikščionybės. Bet klausi
mas, kodėl krikščionybės mokslas turėjo tokias 
pasekmes, kad apėmė visą Europą ir net kitus 
kraštus; tai buvo priežastys, kad žmogus, kaipo 
toksai, buvo papratęs turėti su dievybėmis ko
kius nors santykius; bet kadangi krikščionybė 
savo viendievybę aiškino savotiškai ir griežtai 
neatmetė cbaugdievybės ir tuo būdą žmonių sim
patija įgavo, iŠ kur ir buvo pasekmės krikščio
nybės išsipletojimo. Tiesa, mokslas, būdamas 
krikščionybės prieglobstyje, nustojo tikro moks
lo išvaizdos, nes negalėjo veikti prieš nustatytas 
dogmas, kurios buvo priimtos kaipo siekiamasis 
dalykas ir tokiu būdu mokslas nustojo savo sava
rankiškumo.

dogmų negali būti; kadangi kas šiandiena neaiš
ku, tą rytoj mokslas jau išaiškina. Pavyzdžiui, se
niau nežinojo apie žemės sukimąsi, molekulių ju
dėjimą, o šiandieną mokslas tą gražiai išaiškina. 
Taigi anksčiau, kuomet mokslas žemai stovėjo, 
tikyba vaidino rolę aiškintojos nesuprantamų da
lykų; dabar gi ji turi užleisti vietą mokslui, kuris 
išaiškins visa tai, kas mums nesuprantama. Mo
kslas pažengdamas gal sutvers naujas tikybas — 
dievus, žmonijos kultūra gali vystytis tik mok
slo ir filosofijos pagalba; tikyba gi, paliks šalę jų, 
kaipo atskirų visuomenės narių dalykas. Moks
las duoda išvaizdą kiekvienai tikybai, dievams ir 
tt. ir todėl koki tikyba drįstų tvirtinti, kad yra 
nuo Dievo paėjusi, kad jos dogmos — neklaidin
gos klystų, kaip tas aklas, kuris dienos laike 
tvirtintų, kad esanti naktis. Bet tikybos, kuri 
nesipriešina laisvam mokslo žodžiui, negalima nei 
gti, nes kiekvienas laisvas žmogus gali ypatiškai 
pasivaizduoti įvairius gamtos reiškinius. Svarbu 
tik, kad ta tikyba nevirstų kumščiu kitiems. At
eityje, kuomet mokslas užkariaus daugiau gam
tos paslapčių, tuomet tikyba gal virs kiekvieno 
žmogaus idėja, kiekvienas pasivaizduos savotiš
kai visatos paėjimą. Bet čionais žodis lieka pasa
kyti mokslui.

o-------------- o-------------- o

TIKRA LAIMĖ

Tikros laimės pastebėti 
Niekad aiškiai negali, 
Nors nuo tavęs ji gyvena 
Visiškai gal netoli.
Tikros laimės nfeš nėifiatOfrit** * ° 
Nes ji yr’ neregiama
Ir pažinti nebegalim, 
Nes ji neapčiuopiama. 
Tikra laimė apsireiškia 
Tik neregiamuos daiktuos 
Ir gyvena mus sieloje, 
Apsireikšdama jausmuos. —

— J. Naruševičius.

Q-------------------------o-----------------o

VALKATOS DAINA

AR TURIT ŠIAS 
DAINAS?

—O—
Kalėdą giesmė ___   30c
Dul dul dūdelė_______ 50c
Stasys______________ 50c
Dzimdzi-Drimdzi_____ 25c
Malda, žuvusioms už Lie

tuvos Laisvę__ ,_ 30c
Vilnius ____________ 35c
Nesėgk sau rožės, Pau

lausko __________ 50c

Adresuokite
“VIENYBĖ”

193 Grand St., Bklyn, N. Y.

Nustojus mokslui savarankiškumo, krikščio
nybė (tikyba) turėjo gyvenime didžiausią Įtek
mę. Tiesa, krikščionybė nesugriovė mokslo, ji tik 
ąpkąrpė jį nuo to, kas prieišnosi jos dogmoms. 
Tokiu būdu, viduramžių laikais mokslas labai nu
puolė. Kas bandė pasirodyti laisva mokslo šali
ninku — buvo deginami, ujami, persekiojimą. 
Tas atsitiko su Džordanu, Bruno, Koperniku, Ga- 
Uliejumi ir kitais. Pasekmės to viso ir buvo, kad 
viduramžiuose, nej vieno mokslo šaka nepažengė 
pirmyn, dargi net nepuolė. Bet kadangi gyveni
mas nepakenčia priespaudos, tai ir mokslas, nors 
inkvizicijos nagais suspaustas, vienok pradėjo kil
ti augštyn. Ir prasidėjus naujiems amžiams, nu
metus krikščionybės dogmų jungą, mokslas pasi
pylė, kaip iš gausybės rago, kaip antai: gamtos, 
socialogijos, technikos, ir tt. Jie padarė didžiau
sią permainą ne tik ekonominiame gyvenime, bet 
ir pačioje tikyboje. Krikščionybė, matydama di- 
džiausĮ smūgį, nebegalėdama veikti prieš, turėjo 
eiti sykiu su mokslu, kad nenustojus autoritetės 
visuomenėje. Seniaus Krikščionybė ir girdėti ne
norėjo apie išsivystymą gamtoje, apie permainą

Keliauja valkata per svietą, —
Kasdien sau randa naują vietą;
Juk niekur niekas jo nemyli, —
Užtai daugiausiaj jis sau tyli.

Ant didžio vieškelio išėjęs,
Daiktus ant kupros užsidėjęs, 
Ir eidams vien tik stoviniuoja;
Ar kartais kas neatvažiuoja.

Pamačius atvažiuojant ką —
Jam kįla dešinė ranka:
Tai ženklas, kad tas sustotų
Ir valkatą kiek pavežtų.

Valkata daros neramus,
Jei pravažiuoja jį žmogus;
Tolyn jis pėsčias vėl siūruoja
Ir savo dainą vėl niūniuoja:

Einu sau keliu —
Tra, iia, lia!
Nieko neturiu —
Tra, lia, lia!
Ant pečių našta —
Tra, lia, lia!
Rankoje lazda —
Tra, lia, lia!
Viens keliu einu —
Tra, lia, lia! ... .
Drauge prie dainų —
Tra, lia, lia! f
Kur reiks apsistot —
Nežinau;
Ligšiol sau vietos —
Neradau.
Užtai bekeliaudams
Viens keliu
•Išmokau daug Unksmių
Dainelių.

— Silovarnis.
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LIAUDIES BALSAI

Rašo Skirpstas

kus, kurie, anot jo, jokiu būdu 
negalimi; o naujų būdų F. V. 
galva neisgalvoja. Tas puiku, p. 
Virake, kad duodi Lietuvos val
džiai geras instrukcijas; bet, 
būtų buvę daug geriau, kad Lie
tuvos valdžia būtų supratus ap-

pusės, kurie kiekvienas pasėjo 
nemažai herezijos tarpe Ameri
kos lietuvių 
valdininkai -
čia plaaikyt savo partijų ir kaip 
išnaikint "’bedievius.” Taip “be

o Lietuvos ponai 
tyli ir žiūri, kaip šSž Iš Amerikos Lietuvių Gyvenimo Mg

geraj at- 
tokia ne- 
Lietuvos 

nepaklau- 
ar bepar- 
atsakymų

Kad gerai suprasti, kokioje 
padėty stovi šiandien Lietuvos 
liaudis, reikia pasižiūrėti, kaip 
į ją atsineša Lietuvos valdžia. 
Rodosi neturėtų būti jokio nuo
monių skirtumo tarp liaudies ir 
valdžios, bet pas mus taip yra, 
ką aiškiai rodo artimos praei
ties nuotykiai; kuriuos Ameri
kos lietuviai su didžiausia atyda 
sekė, tėmijo ir labai 
mena. Iš to susidarė 
jauki nuomonė apie 
valdžią, kad kuri tik 
si: kataliką, tautietį 
tyvį, tuojaus gausi
litaniją; ant galo janka numo
ja ir visikas. To viso priežasčių 
surasime ir šaltinius, iš kurių 
visi tie “perlai’’ išteka. Nerei
kės toli ieškoti; užteks paimti 
į rankas mūsų taip vadinamą 
“katalikų” spaudą ir tik vėliau
sius nuotykius.

štai nelabai senai “Darbinin
kas” išspausdino “peticiją”, 
kurioje šaukia kokią ten visuo
menę — prašyti Lietuvos Vi
daus Reikalų ministerį, kad už
draustų Lietuvon įleisti Ameri
kos lietuvių laikraščius, — ži
noma, “bedieviškus,” arba tuos, 
kurie nešoka pagal jų muziką. 
To laikraštėlio supratimu, to
kia uždraudimas būtų labai “die 
viškas” darbas.

Bet “Darbininkas” turėtų ne
užmiršti, kad net 
tokias peticijas 
žiūri. O antra — 
kos lietuviai turi
vo gimines, kurie yra karšti ka
talikai, jr jie sužinoję, kad juos 
nori atskirti nuo savo brolių bei 
giminių Amerikoje, vargiai juos 
begalėtų nuraminti ir pats

ir katalikai į 
labai šnairai 
laisvi Ameri- 
Lietuvoje sa-
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“šventas tėvas.”
Toliaus-gi Garmaus—Šliakio 

byla. Per kelioliką numerių to 
“dieviško’’ “Darbininko,”, kokis 
šlykštumas buvo drėbtas ant ki 
tų pažiūrų žmonių. Rodos, kad 
tie žmonės jau ne šios žemės 
sutvėrimai. O vienok Amerikos 
lietuviai pažįsta tuos žmones vi
sai netaip, kaip kad “Darlb.” 
juos perstato.

Dar toliaus, to paties "Darbi
ninko” vedamam straipsny ra
šo tūlas “Filio De patrujo” apie 
kokią ten laisvamanių misiją 
Lietuvoje. Minėtam straipsny 
tas žmogus visokių purvų pri- 
drabsto ant laisvų žmonių ir 
net ant tokių, kaip aušrininkas 
Dr. J. Šliupas, kuris visą amže
lį aukojo ant Lietuvos aukuro, 
o karo metu su ašaromis šaukė 
nuo estradų: “Gelbėkim Lietu
vą, kas tik gyvas!” Visi atsime
na ir brangina J. šliupo darbus, 
tik “Darb.” rašytojas to nema
tė ir nesuprato; tur būt — per 
jaunas.

Nenuostabu, kad “Darb.” taip 
daro, nes 
čiui 
tas, 
štai 
No.
Lietuvos krizį, bandydamas nu
rodyt Lietuvos valdžiai kelius, 
kuriais einant, būtų galima 
gauti parama.

F. Virakas sako, kad be il
gesnės paskolos sunku bus Lie
tuvai išgyventi ir suka galvą, 
kaip čia prieiti prie Amerikos 
lietuvių; girdi, Amerikos lietu
viai turi dauginus pinigų, negu 
Lietuvoje. Toliaus kalba apie 
Paskolos Bonus ir kitus daly-

dieviškam” laikraš- 
tas ir tinka; liet nuostabu 
kad jis maino savo veidą, 
žiūrėk, to paties “Darb.” 
29. rašo F. Virakas apie

orno OE1O

Fotografijos Mariampolės Gimnazijos prof. Tono

Rotograviuros būdu spausdintos
Setas 50 centų su persiuntimu ir susideda iš šių vaizdų:

1. Ankstyvas Pavasaris Suvalkijoj.
Upelis Suvalkų apskrity.
Šešupė ties Mariampole, Carcinkai 
Skalbėja suvalkietė.
Suvalkiečiai kerta rugius

6. Rugių gubos Suvalkų laukuose.
7. Kelelis per mišką.
8. Ruduo Lietuvoje.
9. žąsys ūkininko kieme.

10. Apsnigta ūkininko trioba.

2.
3.
4.
5.

VIENYBĖ
193 Grand St., Brooklyn, N.
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Auksinis Kontestas
$600,00 Dovanų!------$600,00 Dovanų

Didžiausia, Gigantiška “SANDAROS” UŽrašinėjimo 
kampanija. Proga Vyrams, Moterims, Vaikams ir Mer
ginoms laimėti Dideles Dovanas. Kiekvienas lietuvis 
ir lietuvaitė stokit į AUKSINIO KONTESTO Vajų! 
Pradėkit lenktynes anksti. Visi norinti dalyvauti AUK
SINIAME KONTESTE, užsiregistruokit SANDAROS 
Administracijoj dabar.

APART DOVANŲ BUS ATLYGINIMAS

Apart didelių dovanų AUKSINIO KONTESTO lenkty
nėse bus duodama tam tikras nuošimtis Komiso kaipo 
atlyginimas. Kiekvienas šiame Kontesto vajuje nieko 
nepralaimi, bet viską laimi.

TfiMYKITE SKELBIMUS, SKAITYKIT “SANDARĄ

Visi įdomaujanti AUKSINIU KONTESTU skaitykite 
“SANDARĄ” kur gausite visas informacijas reikale 
AUKSINIO KONTESTO. Visais reikalais asmeniškai 
ar laiškais kreipkitės sekančiu antrašu:

327 E St
SANDARA

So. Boston, Mass

laužyti jums (klerikalams) ra
gus tada, kada griovėt Lietu
vių Piliečių Sąjungos kuopas, liaudies, kuriai perdaug nusi- 
kurias buvo sumanęs p. Vileišis.' 
Ta organizacija ligšiol būtų da
vusi šimtus tūkstančių ir dau
giaus pinigų Lietuvai, neieškant 
jokių atlyginimų. Bet p-ui Čar- 
nečkiui tas pasirodė “bedieviš
ka” ir tą organizaciją sugriovė, 
įvesdamas “Dešimkių (kleboniš
kai!) regastraciją, kas sukėlė 
prieš Lietuvos valdžią protes
tus. Tai jau buvo blogas apsi
reiškimas. Bet Lietuvos ponai 
ramiai sau sėdėjo ir leido tą 
darbą dirbti katalikams.

Kas toliau darosi. Nagi štai, 
kur buvęs nebuvęs keiksminin
kas Garmus važinėja su “pra
kalbomis” ir pasakoja, girdi: 
Paskolos Bonai jums niekam 
verti; atiduokit juos man. čia 
vėl žmonės, vieni juokiasi, ki
ti nusiminę. O Lietuvos atsto- 
vybė nieko į tai nesako.

Pagaliaus pralėkė ir daugiau 
visokių aukų rinkikų iš kunigų

to jau blogame padėjime; bet 
nežino, kaip dabar prieit prie

dėjo su savo nerangumu ir t. p.
Į tą visą žiūrint, Amerikos 

lietuvių akimis atrodo šitaip; 
tegul Lietuvos valdonai duoda 
laisvę piliečiams — pilietišką, 
o kunigus tegul suvaro dabot 
bažnyčias ir žmonės juos išmai
tins; o jų (kunigų) algas, ku
rios siekia milionus litų per me
tus, tegul sunaudoja piliečių 
naudai; tegul prižiūri, kad kiek
vienoje 
lietuvis 
o ne 
liams.

ČIA TALPINAMA SINIOB IB AMERIKOB LIETUVIŲ GYVENIMO IŠIMTINAI. RAŠOMA MU8Ų GAKTŲ 
KORESPONDENTU APIE TEATRUB, BALIUS, PEAK ALBAS JB A KELNĄ JUDĖJIMĄ

ELIZABETH, N. J. 
šis tas iš polemikos su 

Klerikalais

kuriame mūsų klerikalai norėjo 
tą patį lermą sukelti, bet nepa
sisekė.

Kad šitas prakalbas klerika
lai norėjo išardyti, ta imatyt, 
kad yra kur šuva pakastas ir 
jiems labai nesinorėjo, kad p. 
Makauskas tą vietą nurodytų; 
dėlto jie staugė kaip lauki
niai kiekvieną sykį primenant 
Lietuvos valstiečius liaudinin
kus.

Dar turiu pridurti, kad vietos 
kunigas per kėlės savaites prieš 
tai iš sakyklos vis keiksnojo 
pažangesnius lietuvius, ypač 
Vytauto Draugiją.

Westfieldietis.

Rei 
au- 
ne- 
nes

“Garso” No. 10 tūlas John 
Bull prirašė visokių nesąmonių, 
būk Elizabetho visas draugijas, 
(išskyrus R.-K. Susiv. Darb. Są
jungą ir Vyčius) vadovauja lai
svamaniai Vienybininkai, kurie 
tik retkarčiais į bažnyčią eina, 
kad labiaus apdumt katalikams 
akis ir jų skatikus pavilioti, lais 
vamanybės tvirtovei sudaryti. 
Tas ponas J. B. visiška^ apsi
lenkia su teisybe; nežinia ar jis 
tik šiandien užgimęs, ar iš gilu
mos Afrikos parvažiavęs, kad 
tiek težino apie Elizabetho drau 
gijas. Aš norėčiau klausti p. J. 
B., kurios draugijos daugiau pa
sidarbavo tautos ar net ir kata
likybės reikaluose? Aš manau, 
kad ir p. J. B., žino gerai, kad 
tai ne jo tos klerikališkos drau
gijos atliko tuos darbus, bet 
tos, kurios jis vadina laisvama
niškomis. Jeigu J. B. vadina 
draugijų vadus Vienybininkais 
laisvamaniais, tai reiškia ir dr- 
jos tokios pačios, kurių yra G- 
šios didelės, vyrų ir 2 moterų, o 
kitos mažesnės; tos draugijos 
pastatė bažnyčią, užlaiko para
piją ir visos yra pirkę L. Pask. 
Bonų; taipgi ir dabar yra stato
ma Lietuvių Laisvės Svetainė 
(Lithuanian Liberty Hali), ku
rią p. J. B. vadina “laisvamaniš
ka tvirtove.”

Toliaus p. J. B. nusiskundžia, 
kad klerikalinėms draugijoms 
neduodama balso laike draugijų 
atstovų susirinkimo parapijos 
reikaluose; tas yra didžiausia 

I melagystė, nes, susirinkimuose

padėtyj, atsidūręs Teismas yra1 'ta'rįasį'jj vt7no. Ben.lrai sa- 
aupanėiojamas partijų pančiais. kant pasir(X|o. ka(1 p j B nori 
iš kurių gręaia baisus pavojus. iSardvli Elizabetho lietuvių ben- 
Kurios pusės palieka klausyti! j darbų ir taip daryt sau šil- 
žinoma tos, kuri galingesnė, 
nes kitaip nieko nepadarysi. To
dėl ir Teismas galėjo pareikšti 
ne bešališką nuomonę, bet vie
nos kurios partijos reikalauja
mą. O čia ir apsireiškia tos ne
sąmoningumas sprendžiant p. 
Purickio bylą.

valdžios vietoj stovėtę 
atsakantis savo darbui, 
pataikavimui kunigč-

tys atrasite, kad neteisingai. 
Vietose yra aukavusių nepažy
mėta vardai, kur net po $20 
duota. Ar tas yra teisingai? 
škia, jeigu moterėlė kokia 
kavo, vyrui nežinant, užtad 
galima vardo dėt į raportą,
vyras gali pamatyt ir duot savo 
moterei pipirų. Tai kame čia 
teisingumas? Jūs patys galit su 
prasti. Aš neesu priešingas tam 
reikalui, bet tik reikia teisingai.

Tad viskas, kas prirašyta po
no John Bull, tikra melagystė.

Eliz. Lietuvis

Duokite žmonėms laisvę švie
są mokyklose, tada kiekvienas 
lietuvis aukaus, kiek galėda
mas, ant tėvynės aukuro. Tik 
tada Dievas galės gyventi Lie
tuvoj. O kol kunigėliai, bėgio
dami keiks, pjudys lietuvius, tol 
nebus galima vesti ramų ir gra
žų gyvenimą.

NEWARK, N. J.
Sportas

“Teismo Išteisintas” Arba Lietuvos 
Teismų Išniekinimas

Rašo Imsrys.

Valio! šaukia šiandien p. Pu- čia Teisinas nustoja veik 
riukis Vyr. Tribunolo išteisintas galios ir pasidavęs, kurios 
už savo “šventus” darbus, šian
dien jam plaukia iš visų "tam
siųjų’’ Lietuvos kampelių svei
kinimai; kad taip ilga kentėjęs 
šmeižimus, bei paniekinimą, vie 
nok liekąs šis žmogus teisus. 
“Jis nekaltas” skelbia pasauliui 
žinia. Ir labai būtų puiki žinia. 
Tik gaila, kad ta žinia ne teisė
tumo motyvais paremta, bet tik 
tam tikros partijos apgalėjimu. 
būtent 'tos, kuri šiandien Lietu
voje yra viešpataujanti. P. Pu- 
ricki teisti teko pre gana blo- 

ū gų aplinkybių.
; pradėjus vesti tokią smarkią po 

litinę kovą, nebuvo atsižvelgia
ma į tai, ar kaltas, ar ne. Kiek
viena skaitė didžiausia pareiga

2 savo poziciją išlaikyti. Todėl iŠ 
5 šalies žiūrint į visą tos bylos 

eigą darosj juokinga ir kvaila.

savo 
nors 
byląpartijas pusėn, sprendžia 

tos partijos “vadukų” naudai.
Žinoma, jei Teismas būtų nu

teisęs p. Purickį, tuomet būtų 
buvęs jo (teismo) didžiausias 
nusižengimas, net ir nuodėmė 
prieš viešpataujančią partiją, 
kuri už tokį žygį būtų jo ne
pagyrus!. Juk pralaimėti bylą 
reikštų tą, ką ir pralaimėti at
einančius Seimo rinkimus. O 
toksai iš anksto nulėmimas Vy
riausiojo Tribunolo argi galėtų 
būti naudingas kr. demokra-Į

. Nes partijoms: tams. Aišku, kad ne! O tokioje. njej<am ngra u^gjn|_a kalbėti, vi- 
tnk in cniarklA TW> ‘ nnflnt V io n t ("irsta Tniamnu vrn

HOLLAND I 8 AMERICA UNeBjF
Tinaua trumpai keliu per Rotter

dam'*, j ir ii viaų dalių
LIETUVOS 
Laivai kaa aavait*

Neprilygstami patogumai 
Mos pagalhatima gauti reikalingas 
dokumantua (affidavits). Mūsų 
fmonf's autvarko visas smulkmenas, 
Ir keleiviams rūpinamasi nuo pra
džios kelio iki pabaigos.
Kainos Ir latvy tvarkraltls pasius- 
činmna paprailns.
Razervnvimnl Ir Informaeljų dalei 
rniyk hite vietiniam agentui, arba

HOLLAND AMERICA LIMB
Btete Street New Tort..

LAIVAKORTES 
NUPIGINTA KAINA

M NEW YORKO Į J A * 
KAUNĄ IR ATGAL * /II4 

(Pridedant Taksi}) Vtz

Puiki proga siūloma jums atlankyt 
Lietuvi} Nupiginta laivakorte. Mū
sų keleiviai iA Hamburgo bus nu
vežti Kaunan tam tikru traukiniu.

Ncpillečini grįžtanti bėgy mė
ty nepapuola po kvota.

Užsisakykite viet* tuoj

Del informaciją kreipkitės pas vie
tos agent* arba j

UNITED AMERICAN LINES 
35—39 BROADWAY 
NEW YORK. N. Y.

tai aš

išskyrus 
valdy- 
vairo 
save 

ir to-

Tad ar galima iš tikro laiky
ti p. Purickį teisiu, teisingu, 
švenčiausiu žmogumi, kokį mum 
krikšč. demokratai parodo, čia, 
tai klausimas. Reikėtų dar pa
laukti ir nesodinti teisybės tri
umfo vežiman, kuriame kada 
tai Romos imperatoriai važinė
jo. Dar nieko nereiškia, kad iš
teisintas. Išteisintu gali būti 
kiekvienas, jeigu tik tokias prie 
mones vartotų; bet to neužten- 

1 ka — reikia visu pirmu būti 
teisiam. Dauguma tokiu ištei
sinimu nepatenkinti,

(tik tuos, kurie šiandien 
darni Lietuvą nenori to 
paleisti ir pridengdami 
juodus darbus stengiasi
liau eiti pelningu ‘keliu, kurį 
praradus jau nebėra vilties at
gal į jį sugrįžti. Todėl tam tik
slui, yra vartojamos nešvarios 
ir šlykščios priemonės, kurių 
reikėtų vengti, o labiausia tiem, 
kurie dengia save gana gražiuo
se Kristaus rūbuose ir savo vi
daus neparodo. Tokias priemo
nes vartodami, nusižengiate pa
čiam Kristui ir jūs jį išduoda- 
te!

Be to sveikinimuose, kuriuos 
yra patalpinęs "Rytas” vėl pra
šoma p. Purickio neatsisakyti 
nuo to valstybės vairo ir vėl 
prašoma tęsti pradėtąjį "šmu- 

igelio” darbą. Dabar gailis; kr. 
demokratai, kad tą jo darbą, ne 
kurį laiką buvo netrukdę. Gal ir 
dar ko išsimanys. O gal išsima
nys į šventųjų skaičių įrašyti, 
nes tam turi šiokį tokį pamatą. 
Juk p. Purickis irgi yra ne kas 
kitas, kaip kankinys. Juk jis

Toliaus jis sako, kad visi lai
svamaniai karčiamas lanką ir 
kad jiems laisva pasilakti, o tas 
lakimas atidarąs jiems bumas, 
ir jie pasakoją visokios rūšies 
sekretus. Bet aš norėčiau klau
sti p. J. B., kas daugiausia tas 
šlapyvietos lanko? Neikiek ne
klystu sakydamas, kad klerika
lai daugiausia lanko šlapias vie
teles, o ne laisvamaniai. Jeigu 
klerikalai taip lankytų, kaip vie
nybių inkai laisvamaniai
tikras, kad Elizabethe, vietoj 
penkių viename bloke, nebūtų 
nei vieno saliūno. J. B. aima
nuoja, kad vienas draugas pa
reiškęs susirinkime, girdi: mus 
pinigai, mūs bažnyčia, tai mes 
patys ir vyskupai; ką norime, 
tai darome. Tas, žinoma, tam
stoms nelabai patiko, jeigu žmo
gus teisybę pasakė, šiandien 
kiekvienas sveikai protaujantis 
žmogus jau tą patį pasakys.

Pagalinus jis džiaugias, kad 
parapijos reikalai einą “kuoge- 
riausia”, nes esą atspausdinta 
raportai. Bet peržiūrėk, ar tie 
raportai teisingai sutaisyti? Pa

visą laiką kantriai nešė panie
kinimą. O už tai, jis nekaltas, 
jei gyvena 20-tame amžiuje, ku
riame patsai “mūčelninkų” kan 
kinimas pavaduotas mandages
nėmis formomis. Tas tai nėra 
stebėtinas daiktas, nes esant to 
kiai atmosferai, tuojau gali su
sidaryti Lietuvoje šventųjų Pu
rickiu litanija. Tad labai puiku: 
štai nepersenai V. Kudirka už
giedojo “Lietuva, tėvyne mūsų, 
tu didvyrių žeme?” O dabar ga 
lėtume užtraukti truputį kitaip: 
“Lietuva, tėvyne mūsų, tu šven
tųjų Purickiu žeme!”

Kokią naudą iš tokios litani
jos turės Lietuva, tai klausi-Raikyti prakalbas ir koncertus! 
mais ne taip svarbus krikšč. de
mokratams.

Kaip kituose miestuose, taip 
pat jr Newarke, lietuviai šįmet 
užsiinteresavo ristynėmis. Ro
dos, kad šiame mieste imtynių 
vakarai rengiami beveik kas sa
vaitė.

Pereitą antradienį lietuviai 
drūtuoliai ritosi net lenkų para
pinėje svetainėj. Susirėmė vie
tinis mūsų Justinas Andriūnas 
(204 sv.) su lenku biznierium 
Stanislaw Barlosik (280 sv.) ir 
tą lenką, nors ans svėrė už lie
tuvį 76 svarus daugiaus, visgi 
Andriūnas jį paguldė vartoda
mas taip vadinamą “scissors 
hold.’’

Andriūnas keletą metų atgal 
ritosi su Wladek Zbyszko_Green 
pointe, ir paguldė Zbyszko į 14 
minutų su savo kojų jėga — 
(scissors hold). Iš visų mūs lie
tuvių drūtuolių turbūt nesiran
da nevieno ristiko, kuris turėtų 
panašų miklumą ir stiprumą sa
vo kojose, kaip kad Andriūnas 
turi.

Viršminėtam vakarėly Anta
nas Brazauskas, Brooklynietis 
ristikas ritosi su Kanados sun
kio svorio čampionti, George 
Walker, ir viršų paėmė už 30 
minutų smarkaus tąsymo į vi
sas puses.

Newarkieciai turi gerą pasiti
kėjimą ant Andriūno sveikatos 
ir daugelis vietinių sportų ma
no, kad prieš Justiną neatsilai
kytų nevienas iš lietuvių risti- 
kų.

Andriūnas lavinas kliube,kas
dien ir dabar šaukia Brazaus
ką, Komarauską, Šimkų ir Juš
ką eiti persiimti su juo.

Vietiniai anglų laikraštinin
kai daug buvo rašę apie An-' rius Romos Paipa, kurį mūsų klc 
driūno gabumą ir stiprumą. — rikalai nuolankiai garbina, kai- 
“ Newark Ledger’’ net atsiuntė [po “užtarytoją 
savo fotografistą, ir jo paveik
slas tilpo tam laikraštyje.

Ristynių Sekėjas

WESTFIELD. MASS.
Vargonininko armija norėjo iš

ardyti Makausko prakalbas

CAMBRIDGE, MASS, 
žymios politinės prakalbos

Kovo 15 d. nedėldienį po pie
tų vietinė Sandaros 9 kp. turė
jo prakalbas Jaunų Vyrų Krik. 
Dr-jos salėje. Kalbėjo Ivaške- 
vičia, Paulauskas, buvęsis “San 
daros” red. šliakys ir Lietuvos 
Liaudininkų-Valstiečių atstovas 
Jonas Makauskas. Publikos atsi 
lankė apie 300 asmenų.

šliakys kalbėjo apie savo bylą 
su kun. Garmum. Ivaškevičia ir 
Paulauskas kalbėjo apie Lietu
vos ir Amerikos lietuvių kleri
kalų bei kunigų politiką, kad jie 
esą susirūpinę “bedievių” ar lai 
svamanių, progresistų ar libera 
lų smaugimu arba skundimais 
ir areštais savo politiškų opo
nentų, o apie lietuvybę ar val
stybingumą, apšvietą, derą ir 
etiką bei teisingumą mažai at
kreipia atydos. Kalbėtojai ėmė 
faktus jš šliakio-Garmaus by
los, kaip tūli kunigai taip to
li nuėjo, kad falsifikuotai liudi
ja dar ir vertimus daro falšy- 
vai savotiškus, kad tik savo po
litišką oponentą apkaltinti. Kal
bėtojai sakė: “jeigu jau Dievo 
oficieriai kunigai moka falšyvai 
liudyti, tai ką jau neliūdys to
kie kunigų klapčiukai bei kleri
kalai, kaip Kn-kas, D-das i-r ki
ti.”

Lietuvos Liaudininkų-Valstie- 
čių atstovas Jonas Makauskas 
kalbėjo apie krikščionių-dem. ar 
ba klerikalų žalingą politiką, ko 
del Lietuva prarado Vilnių ir 
tapo izoliuota nuo užsienio di
džiųjų valstybių ant tiek, kad 
net patsai klerikalizmo diktato-

Lietuvos, šio
se dienose padarydamas su Len
kija konkordatą, sutarty pripa
žino Vilnių lenkams. Anot Ma
kausko, Lietuvos užsienio, taip 
kartu ir vidaus reikalai, prastai 
stovi. Juridiniai, finansiniai ir 
apšvietos dalykai vedami ne pa
gal 20 šimtmečio žinystos sis
temos, bet pagal tūlų kunigų 
arba klerikalų šulų diktatūros. 
Čia kalbėtojas nurodė, kaip de-

Vietos Sandaros 13 kp. pa
rengė prakalbas gerb. Makaus
kui. Susirinkus lietuviams ir 
pradėjus p. Makauskui savo pra lei intrigų kUeri’kalai paleidė ar-
kalboje aiškinti apie Lietuvos ba išvaikė Lietuvos respublikos 
(ne)krikščionių darbuotę, tas la ”
bai nepatiko mūsų klerikalams, 
kurie ir sukėlė didžiausį triuk
šmą. Pirmiausia padavė “no
tas’’ vietos vargonininkas (mat 
reikėjo triukšmadariams pradėt 
iš notų!); jisai pradėjo, yt ka
tinas, kažinką niurkti, nors nie
kas nesuprato, ko jis nori. Tuo
jaus griebėsi Jegelevičiai ir ge
gutė, — tie buvo lyderiai viso 
triukšmo ir jie jau rengėsi ne
leist toliaus kalbėti. Kad apsau
gojus svečio teises, prisiėjo pa
šaukt policiją; pasirodžius po- 
licmanui visa klerikalų armija 
nutilo, o jos vadas vargoninin
kas greitai paspruko.

Tai mūsų kolonija kuo atsižy
mėjo, kad jau su policija turim

Sausio 25 d. Vytauto Drau
gija buvo surengusi koncertą.

pirmą Seimą, sutrukdė savos va 
liutos įsteigimą, pravedė netiku
sią švietimo sistemą ir tt. Pub
likai Makausko prakalba pati
ko. Reporteris

PIRKITE 
“VIENYBES” 

ŠERŲ! 
VIENAS ŠERAS 

DEšIMS 
DOLARIŲ.

Bell Phone: Oregon 0863-J.

Dr; Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa

DAKTARAS (gydo 
ligas) IR CHIRURGAS 
(daro operacijas). 
OFISĄ VALANDAS:

Nuo 9 iki 11 A. M.
Nuo 2 iki 4 P. M. 
Nuo 7 iki 8 P. M. 

Nedaliomis Nuo 10 iki 3 P. M.
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— Tai, mano vaikeli, turi su
grąžinti ten, iš kur paėmei.

Ant rytojaus, dar kunigui bū
nant bažnyčioje, žmogelis atvil
ko savo pačią prie kunigo ir sa
ko:

— Pasiimk tą pielą, kui’iį

V I.. E . .N Y B ..ft ■■■■'■ 'r r .i*A.u... i... ■
KOVO

gyti ko nebūtų, tai jau vien “Alfccdu”, ir prie savo sužie-’ gare smala gerti, 
skaisčiomis viltimis išmisime!...' duotinio neatsargiai prasitarė,

— 'tai tu boilševikė?!...
—o— 

Apie Meilę
Viena panelė Kaune po “Tra

viatai” nuėjo į restoraną su sa

ŽINIOS Iš ROMUVOS
Panevėžys. — Panevėžio olto 

kluibas projektuoja sustabdyti 
lošitnus ir pradėti vaidinimus, 
šiomis dienomis stato operą 
“Demonas ir Tamara," kokaini- 
stų gynėjo špakavičiaus parašy
tą.

—o—
Ldižtiva, Mažeikių apskr. — 

čia Mulkinęs skyriaus virkšti
ninkas Jukševičius, vietos davat 
kų kursus išėjęs, ėmė lojotis 
su pa'leisienos pošlicijos veršinin 
ku Puika. Jau keli mėnesiai 
susikibo ir negali persiskirti. 
Piliečiai, juos sutaikyti norėda- 
rrii, laisto šiltu spiritu; šaltas 
vanduo jiems neveikia; su juo 
perskirsi tik susinėjusius šunis, 
bet ne nutukusius pasienio ver
šininkus. Spaktyva.

aukaudami! Nes iš jų tarpo Išė
ję valdininkai visi beveik mėg
sta sau “Tarką“ išsikirpti. Na, 
kaip ten nebūtų, net mano už
sienių departamentą ignoravo -- 
nesikreipė nė vizos gavimui. Ir 
šiuomi pranešu visiems, kad 
jie pradėjo dėti visas pastan
gas, kad “Tarka” visai būtų 
neįleidžiama į Lietuvą. Todėl 
neapsigaukit!

Viso pasaulio šventakupriai 
Vienykitės!

Jūsų Antanas Didysai.
Duota ten kur Nemunas su 
Vilija susibėga,

16 Vasario, 1925.
(Originalui atitinka)

Sekretorius: (pavardė 
neįskaitoma)

rti'nn dūvei. Tai baisi pie'la, arn-'vo tėvais ir sužieduotiniu. Ji 
žiną pielą. Anot to žyddlio: pjoi- 
na, pjorna ir niekad nenupjoina.

Petras Kriukelis.

buvo sužavėta Kipro Petrausko

kad niekas nemoka taiip mylė
ti, kaip Kipras Petrauskas. — 
Ant scenos, žinoma, dukryt — 
greitai pridėjo jos motina, gel
bėdama situaciją.

Sužieduotinio ūpas ant syk 
pagerėjo. K. L.

OFICIALIAI DOKUMENTAI

Raštinė Antano Tėvo Didžiojo 
Užsienio Departamentas 

Višiėms šventaikupriams Am.’
Didžiai ištikimi mano vaikai! 

Pranešu visiems ištikimiems 
mūsų partijos nariams, kad šio- 
mis dienomis pribuvo Į Ameri
ką kokių tai ateitininkų (o gal 
atibudninkų) organizacijos atsto
vai iš Lietuvos (vienas koks 
tai khnigas Zuikis, antras koks 
tai studentas Rėksnys) rinki
mui aukų iš amerikiečių pasta
tymui kelkio ten studentų ir da
vatkų namo. Neapsigaukit jiem

'j Apsaigok Bvelkatą

SANYKITg

KAS PROTESTUOS?...
Kaip žinios skelbia, popežius, 

darydamas konkųrdatą su Len
kija, priskyrė Vilnių prie Len
kijos. Lietuviams rodos, kad 
kas karštos dervos užpylė už 
apykaklės arba devildrekiu kas 
orą užteršė.

Mes, klerikalai, negalim pro
testuoti, — dievaži, negalim! Ir 
nenorim protestuoti. Mes neži
nom būdų, mums stinga drąsos. 
O, galų gale, ir kas mums del 
to, kad Lietuvą jie karpo?... Už 
protestuosi — dar gali pragarą 
pelnyti. O kas tada bus? Dantų 
griežimas (laimingi dar tie, ku 
rie dantų neturi — tai neturės 
kuo griežti; o mes turim labai 
aštrius dantis!!!). Neprotestuo- 
sim.

Tegul sau protestuoja bedie-
Padūkes Klerikalas, fevi ai.

F”:
PUtLAI 
USDBGI-

Profllakt&a vyrama, 
geriausia apsauga, 
po užsikrėtimo. 

Didelė triūbelė 35e. 
(Tarba (4’s) *1.

Visose aptiekose ar 
Ban-Y-Kit Dept. A. 

02 Beekman St.
York 

aprašymu

AMŽINA PIELA
, Tūlas žmogelis nuėjo išpažin
ties ir sako kunigui:

— Dvasiškas tėve, aš paė
miau kam svetimam prigulėju
sią pielą.

ĮSISENĖJUSIOS VYRŲ- 
MOTERŲ LIGOS PASEK

MINGAI GYDOMOS
Moderniškais Būdais

Nežiūrint kaip senai sergate ar 
kenčiate — Aš JUMS PAGELBĖSIU.

kaip

Greitas Pasekmes *
visose rūšyse nervų ligų, kraujo netvarkos, žaizdų, abelno 
silpnumo, vidurių, inkstų, šlapumo netvarkos. Raumatizmo 
ir jraujavimo.

— Kainos mano Prieinamos —
Asmeniškai kiekvieną peržiūriu.

X-Spindulių ir Wassermano kraujo ištyrimas, kemiška 
analyze. Tikras atspėjimas ir moderniškas gydymas.

Pasitarimas ir Kvotimas Dykai!

110 E. 16th St., New York City.
Tarpe 4th Avenue ir Irving Place

Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakaro. Nedėlioms: 9 iki 4 po pietų

't 
lt

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
ir DIRBTUVĖ

geriausiai įrengtoje mokykloje. Prąkti- 
kos pamokos išardyti ir sudėti visokius 
motorus, apie elektrą ir važiavimą. Ti
kras, pilnas kursas šoferio-mekaniko 
lietuvių ir anglų kalbom veda visiem 
žinomas ir per 15-ką metų prityręs
INSPEKTORIUS L. TIKNIAVIČUS 

garantuojame luisnį ir diplomą — Pa
ieškomo darbo. Ateikite apžiūrėti infl- 

nuo 9 ryte iki 9 vakaro. Nedėliomis 
nuo 11 "vAl. ryto iki 3 vai. po pietų. KIosos dienomis ir vakarais.

NEW YORK AUTO SCHOOL
228 _  2nd Avenue, (Kampas 14 gatvčs) New York City

MOKYKLA

bu mokyklą. Mokykla atdara

OSVALDAS KIBUR IS
yrh £»riau«ia Ealt Not* Yorke, karioje kiekvienai ras skanias valgias, 
nfkandilas ir draugišką ažėjimą. Prašome nepamiršti atsilankyti pat —

au GLĖNMORB AVENUB,
(En«t Now York) 

s&ess&šsxs==

BROOKLYN, M. T.
Tel. Cypress 3980

uždavinys nr. i
Lkė būrys paukščių per girai

tę. Kadangi buvo pavargę, su
manė nutūpti. Bet skąičius me
džių giraitėje neatitiko skaičiui 
paukščių. Taip, kad po vieną 
paukštį nutūpus amt medžio, 3 
paukščiams neliko vietos. O jei 
po 3 paukščius tūpė ant medžio, 
tai 3 medžiai atliko tušti.

Kiek buvo paukščių ir kiek 
buvo medžių giraitėje?

šilovarnis.

Paskutinis Dievo Sūdąs
(Feljetonas)

Rašo Jonas AnumaviČius

“MOKYTOJAS

Aš esu vyras diktas, 
Nėbilė koks — mokytas. 
Pradėjau sau manyti: 
Kokią garbę įgyti? 
Bet kaip? Reik mokyt 
Jog moku skaityt geęai! 
Nors raidžių lietuviškų 
Nežinau, tik — lenkiškų. 
Nes taip mane mokino, 
Tėvas arba motina, 
Bet kam tas reikalinga? 
Būtų neišmintinga; 
Tik tuomi galvą kvaršint 
Kad lietuviškai pažint. 
Mūs kalboj nėr skirtumo 
Tik anglų — daug keblumo 
Lietuviškai sakysį 
“Nespėliavęs” rašysi 
Kaip tik reikia klausti, ką? 
Lenkiškąjį sakau, — kon 
Kuomet randi raidę č, 
Jei dzūkuoji — tarki C. 
Kaipo 
Liepiu 
O ant 
Liepiu 
Nieks
Nes galiu “gerai“ dainuot. 
Balsas geras pas mane, 
Visas “gabumas” tame. 
Taigi esu aš “gudrus” 
Mokinu dainuot vaikus. 
Jei kaip avys ima rėkt 
'Ne mane — Ibet vaikus (peikt. 
Kaip pats susiklaidinu, 
Atsakau — “nekėrinu.”

Pibodietis.

š reikia rašyt 
SZ pastatyt 
galo reikia V, 
anglišką “dobliu 

negali kritikuot

vaikai.

JUOKIS 
KAD IR 
NĖNORl

Lietuvos Demokratingumas
— Litvine! Mane skriaudi!
— še tau autonomiją.
— Litvine! Mane įžeidi!
— še tau Federacija.
— Litvine! koks iš tavęs 

mokratas ?
— še tau Uniją. Daugiau 

beturiu ko duoti.
— Litvine! Želigovskis 

tars savo žodį!...
—o— 

Gandas
•Pasakoja, kad kai

kantonas bus pridėtas prie Vil
niaus, tai Kauniškiams norin
tiems patekt j Vilnių, reiks iš
sirūpinti leidimą iš klebono.

K. L.

de-

ne-

dar
K. L.

K&uno

Pasiskaityk “Kosmos” jeigu 
netiki.

Kosmose tėra tik dvi visa ži
nanti esybi: Ponas Dievas ir po
nas Ovydaitis. K. L.

—o—
Ir-gi Sukilimas

Vaikas atydžiai klausės, kaip 
tėvas atydžiai skaitė iš laikraš
čio apie sukilimus užsieniuose. 
Išėjo jis virtuvėn, bet persigan
dęs tuoj atbėgo, šaukdamas: — 
Tėte, tėte, virtuvėj didelis su
kilimas! — Kasgi yra, vaikuti? 
— Ogi virtuvėj iš to didelio 
kubilo užraugtoji broga sukilo, 
ir mažne visa jau iš kubilo 
lipo! K.

iš-

—o—
Atsargiau Su liežuvio

— Ir, mylimasai, kad i’r val

Vieną vakarą parėjau namo 
iš darbo, kaip ir visados, paval
giau vakarienę, ir neturėdamas 
ką veikti, pasiėmiau laikraštį; 
visas mintis atmetęs parvirtau 
ant lovos, ir pradėjau vartytis.

Nagi žiūriu, straipsnis, 
šįmet bus pabaiga svieto; 
kurie pranašai, pranašauja, 
tas įvyks 6 Vasario.

— Keista, — sau vienas
nau. Perskaičiau vieną kartą ir 
kitą; taip, — bus pabaiga svie
to.

kad 
ne- 
kad

ma-

Nenoriu tam tikėti, bet ką ga 
lj žinoti? Juk yra 'mokslinčių 
ištirta, kad kožnas daiktas turi 
galą. Užgimsta, arba išdygsta, 
atgyvena savo amžį, ir turi mir 
ti. Arba, kad ir žemė, kada tai 
susitvėrė, dabar gyvena, na, ir 
ji gal jau baigia savo amžį, ir 
galį žlugti susimušdama su ko
kia nors kita planeta, ar su ko
kia kita nepermatoma jėga. 
Jog yra ištirta astronomų, kad 
visatoje jau yra atsitikę susi
mušimai planetų. Jeigu sumuš
tų žemė, tai ir būtų 'pabaiga 
svieto. Ir taip besvajojant iš
krito man iš rankų laikraštis ir 
aš... užmigau.

Staiga užgirdau nepaprastą 
triūbos garsą. Nukrėtė mane 
šiurpulys, paėmė kaip ir baimė, 
pasidarė neramu. Tuom tarpu 
pasigirdo gatvėje bildesis, žmo
nių bėgimas ir klyksmas. Iš žin
geidumo išėjau gatvėn. Pama
čiau žmonių minias; visi bėgo 
į vieną gatvės galą. Seni jauni, 
turtuoliai, biednuOliai, profesio
nalai, praščiokai, — visi bėgo. 
Visi buvo išsigandę dideliam nu 
siminime ir baimėj. O triūbos 
balsas vis buvo girdžiamas, ku
ris pridavė dar didesnės išgąs- 
ties.

Kokia tai nežinoma jėga ir 
mane patraukė į tą pusę, ir pra
dėjau sekti minią žmonių.

Ėjome gatve išilgai, ir paga
lios išėjome iš miesto. Prieša
kyje pasirodė didelis kalnas, o 
visa minia traukė linkui kalno. 
Ir pamačiau lauko lygumoje mi
nių minios žmonių; iš visų pu
sių skubinas linkui kalno. Pri
ėjome artį kalno ir sustojome. 
Pradėjau dairytis į visas puses 
ir manau sau: kas-gi' čia da
bar bus? Kame tas visas daly
kas?

Patėmijom kunigą didelėje 
išgąstyje stovintį šalia manęs. 
“Atsiprašau tamstos, — sakau 
— ar negalėtum man paaiškinti, 
kame tas visas čia dalykas? 
Kas čia bus? kokia čia vieta? 
ko čia tie žmonės susirinko apie 
tą kalną?” Jis pažiūrėjo į ma
ne rūsčiai ir atsakė: “Ar tu dar 
nežinai, kad šiandien pabaiga 
svieto!? ši vieta vadinas Juoza
pato pakalnė, ir čia tuoj aus bus 
paskutinis Dievo Sūdąs.’’

Mums bešnekant, atsidarė 
dangus ir pasirodė debesiuose 
esybės, žengiančios žemyn vir- 
šunėn kalno, apsuptos daugybe 
angelų. Tuom tarpu atsivėrė 
kalno šonas, ir pasirodė praga
ro valdovas apsuptas su dau
gybe raguočių. Ir pasigirdo di
delis žmonių verksmas, klyks
mas ir dejavimas. Ir Dievas da
vė ženklą šv. Petrui pradėti 
teismą. Senas šv. Petras, atsi
vertė didelę knygą ir prabilo: 
“Dabar visi klausykite, aš čia 
visus išskaitysiu, ir vardan Die
vo, Jo Sūnaus ir Dvasios šven
tos duosiu užmokestį kožnam 
vienam pagal užsitarnavimą. Vi 
si viemi 'tikintieji, kurie iš tik
ros širdies mylėjote Dievą ir 
artimą savo, kaip patsai save, 
stokite prieš veidą Dievo." Ir

prisiartino minia suvargusių vy 
rų ir moterų.

“Palaiminti jūs, ubagai dva
sios, nes visi jumis nuskriau
dė ant žemės, užtai jūsų vieta 
yra dangaus karalystėj.” Ir da
vė ženklą archangelui Gabrie
liui, kad tas parodytų jiems 
dangui paskirtą vietą. “Dabar 
visi, visų tikėjimų kunigai, za- 
kras'tijonai, ir visi tie, kurie da 
rėte lengvą gyvenimą iš tikė
jimo, — stokite prieš veidą Die
vo." Ir prisiartino prie Dievo 
sūdo didelė minia kunigų, za- 
krastijonų ir kitokių riebių po
nų. Ir šv. Petras prabilo: “šito
je knygoje yra užrašyta, kad 
jūs visi liepiate kitiems Dievą 
mylėti, ir artimą — kaipo pats 
save, o patys nemylėjote Dievo 
ir visaj į jį netikėjote, o arti
mą savo skriaudėte, — už ma
žą patarnavimą lupote didelius 
pinigus, patys lėbavote ir išdy
kavote — jums vieta pragare 
dervoje virti.“ Ir davė ženklą 
Belzebubui, kad parodytų jiems 
paskirtą vietą.
“Dabar visį bankieriai, fabrikan 
tai, pinigų skolintojai už augš- 
tas palūkanas — stokite prieš 
Dievo veidą.“ Ir prisiartino ki
ta minia prie Dievo Sūdo.

“Jūs visi, kurie lupote dide
lius nuošimčius už paskolintus 
pinigus, darbininkus skriaudėte 
ir išnaudojote, nutraukėte jiem 
algas, ir pridarėte kitokių niek
šysčių, — jūsų užmokestis pra-

Ranka Ranką 
Mazgoja

Mos lietuviai cigarų išdirbėjai 
garsindami “Vienybėj” remiam 
laikraštį-literatūrų ir Lietuvių 
Tau^I Skaitytojai, kurie rūkot, 
tad vietoje kas-žin kieno cigarus 
rūkyt, kurio nieko gero nedaro, 
o gal dar lietuvių tautos priešus 
šelpti; tad labai išmintingai da
rysit, kad visada romsit leituviŠ- 
kų pramonę, ir brolių lietuvių 
Jono ir Petro Naujokų išdirbtus 
cigarus rūkysit; nes ir cigarai 
labai geri, sumaniai iš geriausio 
tabako ir iš Havanos padaryti, 
nes malonūs rūkyt, lengvi, gra
žiai dega ir dūmas puikiai kve
pia, net moteris ir merginos myli 
ir patsai džiaugsies, kad rūkai 
gerą Cigarą!
Viengenčiai vietoje žydberniaut, 
visada rūkykit ir reikalaukit vi
sur Lietuviškose užeigose, restau 
racijose, Storuose, pas barberius, 
kliubuose ir draugysčių salėse, - 
po vardu rankoms padarytą

Jono-John’s Cigarą
arba brolio Petro Naujokų po

10 centų (Vytauto po 16c.) 
Tėmyk vardą ir paveikslą ant 
bakso. Per paČtą išsinnčiam Ci
garus visur po Ameriką į ki

tus miestus lietuviškiems biznie
riams.

Tėmyk! mos porkraustėme sa 
vo dirbtuvę Cigarų j didesnę vie
tą, priešais Public Library. Nau
jas adresas:

Ir davė žen
klą Belzebubui, kad tas jiems 
parodytų paskirtą vietą. Ir Bel
zebubo tarnai nusivedė kitą mi
nią.

“Dabar: visi netikri pranašai, 
žmogžudžiai, vagys, sukčiai, me 
lagiai, girtuokliai, pabėgusieji 
su svetimomis moterims ir pa
bėgusios su svetimais vyrais, ir 
kitokį tam panašūs, stokite 
prieš Dievo veidą.” Ir prisiarti
no visa likusi minia.

“čia yra užrašyta, kad jūs vi
si vedėte nedorą gyvenimą, pri
darėte visokių niekšysčių, ir ki
tokių visokių darbų — jūsų už- 
mokesnis pragare liepsnose deg
ti.“

Ir Belzebubo tarnai nusivedė 
paskutinę minią žmonių.

Tuom tarpu Dievo sūdąs pa
sibaigė, ir šv. Petras uždarė 
knygą, ir rengėsi grįžti atgal į 
dangų. Ir staigu patėmijo ma
ne vieną stovintį. Pažiūrėjęs 
rūsčiai pratarė smarkiu balsu: 
“Ką tu čia stovi vienas? Delko 
tu neini į paskirtą tau vietą ” 
Aš sudrebėjau visas iš baimės ir , 
nedrąsiai atsakiau: “Kad ma- Į 
nes, Jūsų Mylista, nenuskyrėte 
į jdkią vietą, ir aš nežinau, kur 
eiti.“

“A kaip tu gyvenai ant že
mės.”

“Laisvai,“ atsakiau.
“Ar eidavai į bažnyčią.”
“Kaip kada”, — sakau.
“Ar nenuskriaudei artimo sa

vo?”
“Nenuskriaudžiau, dėlto, kad 

aš artimo, ar artimos prie sa
vęs neturėjau, visi buvo sveti
mi žmonės ir ne giminės”.

Tuom tarpu Dievas giliai susi 
domėjo ir pradėjo atydžiai klau
syti mano teįsinimosi.

“O kuo tu daugiausia užsii- 
minėjai ant žemės?”

“Aš, Jūsų Mylista,” sakau, -- 
“gyvendamas ant žemės negir
tuokliavau, ir kitiems degtinės 
nepardaviau, nieko nepavogiau 
ir nieko neužmušiau, su jokia 
svetimo vyro moteria nepabė
gau ir nesidavi'au, kad mane 
kas išnaudotų, b "visus sukčiuš, 
skriaudikus, melagius ir kito
kius viešai kritikavau ir pasmer

kiau pagal savo išgalę.”
Dievas stuktelėjo šv. Petrui 

j pašonę, duodamas kaž-kokj 
ženklą.

“Dabar.“ sako šv. Petras, — 
“kad tu buvai toksai teisingas 
žmogus, eik čia artyn prie mū
sų, — žengsim visį į dangų.”

Ir aš prisiartnau ir pradėjo
me kilti augštyn su tokiu smar
kumu, kad aš visas pradėjau 
drebėti iš baimės, ir tuom tarpu 
nubudau visas t išsigandęs, atsi
kėlęs nusispjoviau, užsirūkiau 
pypkę ir manau sau: Ir sap
nuok tu man tokį keistą saįjną!.

f * Uja- , 'r-

t

Užrašykit 
“Vienybę” 

Savo Giminėms 
Lietuvoje.

DR. HUMPHREYS’

i* Grip, Influenza )

RbKP SS
At the first sign of a Cold 

take Dr. Humphreys ”77”. ■ 
privo the Cold out of your • 
System — It is also wonder
ful for the Grip. “77“ has 
been used for 30 years. Get 
Get “77” today.

At all Druggists 30 cents. A 
HUMPHREYS’ HOMED. MEDICINE CO.

1Ū6 William Street, New York

Torr all stomach and 
intestinal troubles and 
disturbances duo to 
teething, there is no
thing better than 
safe Infants’ and 
Children's Laxative.

Mrs. Win slow’s 
Syrup

Babies k 
Love 
It

A

3352 Superior Ave., Cleveland, Ohio

MOKSLO. LITERATŪROS IR POLI
TIKOS SAVAITRAŠTIS

Išeina Penktadieniais, 8 puslapių, didelio 
formato, visuomenės laikraštis.

Prenumerata metams-------------- $2.00
Lietuvon metams--------------------$3.00

Pusei metų pusė kainos.

KteMM

REIKALAUKITE MUSŲ NAUJO 1925 
METŲ KNYGŲ KATALOGO

99

“DirVos” Agentūra Siunčia Pinigus 
j Lietuvą ir Partraukia Gimiries i 

Ameriką.

/Vincas J. EXAunora
—____-I------- aptiekorius

m
(■** APTIEKA

Stovis pas lietuvė

NAUJOKŲ CIGAR DIRBTUVĖ 
267 DIVISION AVE.

(arti Rodney St.)
Brooklyn, N. Y.

Naujokų Cigarai labai geri, 
verta paremt teisingą pramonę. 
Agentai gali užsidirbti ekstra pi
nigų, liuosam laiko ir vakarais.

4



REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Dol platesnių informacijų kreipkite iiuo adresą:

NAUJI TEATRALIŠKI VEIKALAI

40c

VIENYBĖ

PREMIJŲ KRAUTUVĖS
Tel. 595 Greenpoint

DEKLEMACIJOMS KNYGOS

4428 Greenpoint

kGNOLU

NO. 
242

duonų iš 
kepame 

ir kitiems

gimi-
Ignui

man išaiš- 
esąs taip, 

užginčijau,

BRONX. N. Y.
578 Courtlandt Avenue 
netoli 150th Street 
BROOKLYN. N. Y.
570 Atlantic Avenue 
netoli 4th Avėntte
2 Sumner Avenue 
netoli Broadway 
LONG ISLAND CITY
44 Jackson Avenue 
netoli 4th Street

Lithuanian Alliance of America
307 W. 30th Street, New York, N. Y.

NEW YORK CITY, N. Y
44 Hudson Street 
netoli Duane Street
426 West 42nd Street 
netoli Ninth Avenue
1427 Third Avenue
netoli 80th Street
61 East 125th Street 
netoli Madison Avenue

A. B. STANKUS 
Vienybės” Įgaliotinis

161 North 6th Street 
Brooklyn, N. Y.

DRAUGIJŲ 
PREZIDENTAMS

lio, kuri
parašyti
. Tautos Vainikas. Rinkinys dėklemacijoms eilių
dainų --------- -----------------------------------------------

KOVO (MARCH) 26 D.; 1925

mote-
-----30c

Vienybė” 
ir apie 
» girdi, 

kapitalistais

------------------ 50c 
veiksmų kome

dija, atvaizdinanti šykštuolį žmogų. Vaidina 11 vyrų ir 
trys moterys--------------------------------------------------- 60c

Turime del jūsų labai rei
kalingą knygą — “Parla
mentarinės Taisyklės,” ar
ba kaip tvarkiai ir iš
mintingai vesti susirinki
mus. Kaina su apdarėliais 
tik 25 centai. Užsakymus 
siuskite i

VIENYBĖ
193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Lietuviškų, Bulgariškų, Alopatlgkų, Homeopatišką Ir kitokių 
vaistų tegalima gauti gerų paa —

Kiekvienas leibells nuo bloginės turi didelę vertę. Už 40 
Icibcliųgaunatc puikiai išdabintą procelano puodelį su lėk
štele kaip ant paVeikslo. Taupykite leibelius. Neima daug 
laiko sudaryti 40. šitą dovaną galite gauti tik mūsų dova
nų krautuvėse. Paštu nesiunčiame. Atlankykite bile iš 
krautuvių žemiau surašytų ir pasižiūrėkite Į didelį, dovanų 
pasirinkimą.

1. Amerika Pirty. 3 veiksmų komedija, lošia 7 vyrai ir 
moterys, labai juokinga

2. Ant Bedugnės Krašto. ;
rai ir 2 moterys-----—

3. Byla del Linų Markos. Dviejų veiksmų, šonus laužan
ti komedija iš Lietuvos gyvenimo, vaidina 6 vyrai — 2

4. Komedijos. Septynios Komedijos Mėgėjų Teatrui, čia
yra rinkinis įvairių lengvų komedijų, kur nel’feikia nei 
didelių scenerijų nei daug lošėjų, o publikai jos visos 
patiks.----------- ----------------------------------------------- 7

5. Karolio Teta. 3 veiksmų komedija, versta iš lenkų kal
bos, vaidina G vyrai, 5 moterys

6. Komedijos. Keturios Čiurlionienės komedijos: Pinigėliai
Karalaitė Tikroji Teisybė, Gegužis ir Kuprotas Oželis 60c

7. Lapkus. Klasiška 3 veiksmų komedija, vaidina
rys ir du vyrai----------------------------------------

8. Teodolinda. Populiariška Kauno Valstybės Teatro kome-
djia, vieno veiksmo, vaidina 3 vyrai ir 3 moterys------ 20c

9. Vienas iš mūsų Turi Apsivesti. Vieno veiksmo kome
dija, vaidina dvi moterys ir du vyrai------------------- 20c

10. Vergijos Griuvėsiuose. Nauja keturių veiksmų drama
iš Lietuvos atsistatymo. Vaidina 11 vyrų ir 5 moterys.
Didelis veikalas---------------------------

11. šykštuolis. Garsaus franco Moliere’o

Daktaras
J. S. MISEVIČIUS

270 Berry St., B’klyn, N. Y.

Dr. John Walulc
Valandos:

nuo 8 iki 10 iš ryto 
nno 1 iki 3 po pietų 
nuo 6 iki 8 vakare

Nedėliomia pagal anaitarimą

Visokiam virimui,kur reikia ir pieno ir cukraus, 
vartok šią pieno rūšį, atmiežęs čvertį puodelio 
kondensuoto pieno ir tris čvertis puodelio van
dens. Atminkite, kad sutaupote enk nu Star ir 
Magnolia Pienas užima cukraus vietą. Pabandykit 
kavoje ar ryžiu pudinge. Gausite kitokį skonį.

-------------------------------------25c
veiksmu drama. Vaidina 6 vy-

Balto, žalio ir Raudono 14kt.i 
aukso moteriškų laikrodėliui 
Galima gauti mūsų krautuvėj 

RASIIKINIS

VGKETAITIS g
111 Grand Street 
Brooklyn. N. Y,

Fontanines Plunksnos ir Paišeliai, kurių nereikia 
drožti; su kitais Rašymo Prietaisais gaunami: —

giau, kad žmogus man gero pa 
daręs. Bet tas išėjo atbulai.

(Dar bus)

W. MASIULEVICH
A. SHRITbskiŠ 

(Savininkai)

Turėdamas $1,000 galite tapti namų savininku. — Savo kostumeriua ap
rūpinamo kuotoisingiausiai, sutaisom visus dokumentus pirkime ir parda
vime. Duodame paskolas (Mortgages) ant pirmo ar antro morgičio pri
einamomis išlygomis. Apdraudžiamo namų rakandus, sveikatą i rgyvastį, 
taippat Storų langų stiklus ir tt. — Visuose reikaluose kreiplitSi pas.

Mums 
gaila, kad jokių laikraščio nu
merių už praeitus metus nebega 
lės i m pasiusti. Visi palaidi nu
meriai išsibaigė, išskyrus kele
tą kompletų, kurių negalim ar-

209 Bedford Ave., 
Brooklyn, N. Y. Tel. G’jį't. 2Š70

Lapui
Del kitų dalykų gal 
atstovu, su Tamsta 
pasimatyti.

A. Bartoševičiui:
kad jokių laikraščio BLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. 

Nariai priimami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi na
riai gauna laikraštį „Tėvynę” dovanai ir taipgi 
gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1000

Pašalpos Skyriai —
$6.oo, 9.oo Ir 12.00 1 savaitę.

IŠ MANO KELIONĖS PO 
ILLINOIS VALSTIJĄ

151 Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y 
Telephone Greenpoint 1411

Susivienijimas Liet. Amerikoje
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDRAUDOS IR PAŠALPOS 
ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE, KU

RIOS TURTAS VIRŠ $500,000.00
Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,589.80

pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15

Kas yražmogaus amžinas priešas? — Baltis. 
Jis netik sunkiausias ligas įvaro, bet Ir į gra
bą paguldo. Bot tlo, kurie vartoja po plačią 
Ameriką pagarsėjusius URBAN’S COLD 
POWDERS (Miltelius nuo Balčio), Jokių šalčių 
nebijo. Už 75 centus už bakią apetglnkluok 
nuo savo nuožmaus priešo!

URBO LAX TABS (25 centai 01 skry
nutę) yra kai kanuolč prieš kitą amžini žmo
gaus priešą — vidurių užkietėjimą — kuria 
žmogui pagamina daug rūpesčių Ir šankių ligų.

Mickevičiaus gatvė, Nr. 2, Kau-. sekaiti 
nas; Lithuania; 3) Dr. D. OI-’plana, 
sejko, Wilno, Jagiellonska ul. 9 ' 
m. 3, Poland.

F LK

LIETUVIS ADVOKATAS
Užsiima' varymu bylų visuose 

Teismuose
Skolina pinigus ant mortgedžių 
ir priima pinigus del išskolinimo 
ant mortgedžių nešančių šeštą 
nuošimtį. Norinti pirkti namus, 
gauti paskolą ar inverstinti sa
vo pinigus ant mortgedžių ant 
nuosavybės (real estate) mies

tuose, lai kreipiasi pas

JONAS S. LOPATTO
Attorney and Counsellor-at-Law 

308-9-10 Coal Exchange Building 
(Cor. River and W. Market St.)

Wilkes Barre, Pa.
Bel. Tel.: 1864. Res.: 3532-J

465 LORIMER ST., (antros durys nuo Grand St.)
Tel. Stagg 6533-6534 Brooklyn, N.: Y.

Skyrius: 131 Grand St., Brooklyn, N. Y. Kampas Berry St.
Tel. Greenpoint 6611. Ofisai atdari iki vėlam vakarili

Atvykus su “Vienybės 
kalais į Auburn, Ill., pirmiausia 
kreipiausi pas pil. Ukonį. Radau 
vakarienę valgant. Persistačiau, 
keikiu reikalu užėjau. Visi nuda
vė mandagūs ir gaspadinė, žmo
na pil. Ukonio, pakvietė mane 
prie vakarienės. Aš, prisėdęs Įsi- 
pyliau rėikštį kopūstų, kaipo na
minio viralo ir išvalgiau. Pa
valgius, pasišnekėjom ir galų 
gale aš paprašiau jų pagelbos 
mano darbe. Tarp trijų esančių 
vyrų stiilboje, mielu noru apsi
ėmė man prigelbėti pil. M. Au-

Ant rytojaus atvykau ant su 
tarto laiko. Tarp kitų pasikalbė
jimų užklausiau, kuriose kolo
nijose yra daugiau lietuvių. Ne
pamenu kurki išsitarė, kad dik- 
čiaj yra lietuvių Nokomis, Ill. 
Bet čia pil. Ukonienė, pašokus 
ir pareiškė, kad tokio laikraš
čio tame mieste lietuviai neskai
tys; girdi, ten darbininkai yra 
apsišvietę ir jeigu ten kas at
vyksta, kuris jiems nepatinka, 
tai jie tuojaus sukįla. Aš pilnai 
supratau, kas į mane kalba, bet 
nusidaviau žiopliuku ir pasa
kiau striukaplaukei, kad šitą 
laikrašti skaito mokyti žmonės 
ir jie myli ji skaityti; šitą lai
kraštį skaito: advokatai, dak
tarai, profesoriai, mokytojai ir 
inteligentai įvairių profesijų. Ji 
ginčijosi, norėdama 
kinti, kad šis laikr, 
kaip “Tėvynė. ” Aš 
kad ne vis tas pats. Visu pir
mu, kad jisai eina tris kartus 
į savaitę ir kad jisai nėra SLA. 
organu ir tt. 
kalbą ir rėžė 
kišką spyčių, 
nė," taip ir

Už raštelius ačiū, 
teks mūsų 
asmeniškai

TROJANKA
; Registruotas vardas į S. V. Pat. 

Ofisą
GROBLEWSKI

Susideda iš 17 geriausių ir švic 
žiausių žolelių ir gydančių šaknų, 
kuri yra rinktos ant Karpatų, Tat
rų, Šveicarijos Kalnų, Italijos, I’i- 
ronėjų Kalnų, Pietų Afrikos, Rytų 
Indijos, Tufrato ir Tigro Kloniuo
se, ir taip iš kitų krajavų šalių.

Vartokit šitas žoleles del nesma
gumų skilvio, taip kaip del nema- 
limo, prasto žlcbčiojimo arba skau
smo po krutino.

Sutaisyta per Groblauską suvirš 
30 motų. Reikalaukit Groblausko ir 
visados gausit tikrą, lietuvišką tro- 
janką.

žiūrėkit del mūsų markės apgy
nimo.

Išdirbtas į dvi formatas šaknų: 
Čiclos šaknys (stambios) kaina 35c. 
už pakelį. Supjaustytos šaknys 35c. 
už pakelį. Rašykit kokių reikalai!-

VIENAS IR TAS PĄTŠ 
PIRKTI AR PARDUOTI

Jeign nori parduoti savo namą ar biznį, neatsižvelgiant kurioje dalyje 
miesto Brooklyn, N. Y. tas būtų, nelaukdamas ilgai pranešk ką nori par
duoti, o mos parduosime į trumpą laiką su geriausiu patarnavimu, 
č?' "U - Norėdami pirkti namą at biznį vi-
f I sados kreipkitės pas muš, bos mos
I turimo įvairių namų ir biznių par-

' davimui su mažu įnešimu ri ant 
' 'fldJFT lengvų išmokėjimų visose dalyse 

Brooklyno.
Kas per mus kreipiasi, visada gali 

~ pasirinkti tinkamą nuosavybę ir

Taip;
vėms
sudmet kreipkitės
prie “Garsas” Keptuvė,
ne duoną ir į kitus miestus,

Tuo tarpu pil. M. Ausukaitis 
apsirengė ir mudri išėjome dar
buotis. Pasekmės buvo viduti
nės, ir būtų buvę daug geres
nės, bet SLA. vietinės kuopos 
buvo posėdis, tai daug žmonių 
nerasta namie. Po susirimkimo 
parėję žmonės papasakojo, kad 
aš buvęs perstatytas nariams 
per pil. Ukonį, kad aš čia lan
kausi. Aš iš pradžių nusidžiau-

| “VIENYBĖ” KRAUTUVĖJE
H 193 Grand Street
9 Brooklyn, N. Y.

S. K. GRISIUS
Agentas “ VIENYBES” bei ki 
tų tautiškų laikraščių Chicagoj, 
Norinti užsirašyti “Vienybę’’ ai 
užmokėti prenumeratą bei pirk 
ti šorą, kreipkitės šiuo antrašu;

927 W. 34th PLACE 
Chicago, Ill.

Phone — Boulevard 0527

Ji man pertraukė 
savotišką bolševi- 
kad kaip “Tėvy- 
“Vienybė" nieko 

nerašą apie darbininkus. Aš per 
šypsą pasakiau, kad 
rašo apie viską, kartu 
darbininkus. Bet ji rėkė 
ji eina kartu
ir kunigais. Aš paklausiau jos, 
iš kur gi ji tiek daug žino? Tuo 
tarpu ji panosėj burbtelėjo, 
kad apsišvietę darbininkai tokio 
laikraščio neskaitą; jie skaito 
teisingus darbininkiškus lailkraš 
čius, kur teisybę pasako apie

Apkalbant darbuotės 
iš savo patyrimo pri

siminiau, kad netrukdant laiko 
pereiti tilk per nužiūrėtus žmo
nes, — nes neapsimoka eiti pas 
tekius, kurie laikraščių neskai-

Rusiją. Aš vėl nusišypsojęs pa
klausiau: “Ar tab pagal tams
tos išsitarimo, reiškia tie teisin
gi ir mokinti, kurie įdomauja 
ruskių gyvenimu? Aš gi esu pa
tikęs daug bemokslių, kurie į- 
domauja rusišku gyvenimu, bet 
jie nesupranta n 
bet net ir patys savo priva- 
čio gyvenimo.” Bet kalbėjo la
bai daug ir viskas buvo tik pliup 
palai, kaip tai džiaugsmas, kad 
Rusijos darbininkai padarę la
bai daug gero, nes iššaudę ir 
iškorę kapitalistus ir kunigus. 
Aš patėmijau, kad jie paprato 
ir gerai išmoko to amato, užtai 
dabar rengiasi karti net savo 
vadus, kaip pavyzdžiui Trockį, 
Haywooda ir tam panašiai. Ji 
pradėjo balsiau rėkti ir ironiš
ku juoku nusikvatojo, kad aš 
nežinąs, ką kalbu; girdi, Troc
kis niekados bolševikų vadu ne
buvęs ir jau keli metai kai atsi 
prašęs nuo bolševikų kartuvių, 
tapo ištremtas iš Rusijos ir pa
sirodęs, kad jau daugiau nieka
dos į Rusiją negrįžšiąs. Tada aš 
supratau, kad graibstosi tik iš 
prisiklausymo, jei tiek teturi 
supratimo apie “darbininkišką” 
savąjį rojų.

Galų gale, jai berėkaujant, ne

ruginių miltų, 
keiksus, vestu- 

pokilimus. Vi
su užsakymais 

Siunčia-,

Office Hours:
8-10 a. m., 12-2 p.m. G-8 p.m

NAUJI “VIENYBĖS” 
SKAITYTOJAI

Westville, III.: — P. Povilai
tis, J. Norkus, A. A. Latoža, P, 
J. Dawiaill, J. Latoža, J. Urbas, 
J. Stažas, K. Sakalauskas, J. 
Mureilka, Rev. P. P. Zulink, J. 
R::kau.-kis, A. Andriuškevičius, 
A. Survilas.

Lietuvon užrašė savo 
ičms: A. Jckuibauskas — 
Jikuūaubkui, Kaltinėnų paštas.

Clinton, Ind.: — J. Skinderis, 
D. Riauka, J. Naujokas, Julė 
Jadkevich.

Visi šitie užsirašė per “Vie
nybės" įgaliotinį, pil. A. B. 
Stankų.

1. Deklematofiūs. Pamokinimai kaip deklemuoti. Rinki
nys eilių juokingu, griaudžių ir meilės------------ - 65c

2. Pavasario Balsai. Maironio eilių rinkinys, skambios,
gražios poezijos---------------------------------------------- 75c.

3. Petro Armino Raštai. Pasakėčios apie gyvulius, pri
taikytos prie žmonių gyvenimo----------------------  25c

4. Vaičaičio Raštai. Senai Amerikos liet, laukiama knyga
pilnas rinkinys mū gražiausių eilių dėstytojo----- $1.00

5. Trimitas. Rinkinys patriotiškų, meilės ir juokų eilių 50c
6. A. Strazdo Raštai. Rinkinys eilių to juokdario kunigė- 

apart juokų, dar galėjo ir gražių meilės eilių 
_________________________ 50c

šitas Išdabintas Force- DYKAI tano Puodelis - Lėkštele 
už 40 leibeliu

VIENYBĖ
193 Grand St., Brooklyn, N

D. J. Turakiui: — Nuo p. Ja- 
kavičiaus gavome atsišaukimą, 
bet dar negavome jo leidžiamo 
“Mėgėjų žurnalo.” Nematę lei
dinio, negalim dėt pranešimo.

Vienam iš viri?: Antrašai yra 
šie: 1) Reale Gimnazija, Ma- 
riampolė, Lithuania: 2) Lietu
viu Moterų Globos Komitetas,

| $1S<OO ir aagstyn
sj tiro

Del rainnatiškų skausmų, nerviš
ko galvos skausmo, raumuo skaus
mų ir pailsimo, del skausmų į šo
nus, krūtinėj ir j pečius, vartota į 
silpnas formatas žaizdų ir pažeidi
mų, del augščiau minėtų reikalų vi
sados vartokit Groblausko Zmijcč- 
niką. Kainos 35c., 65c. Ir $1.25 už 
bonką. Rašykit del kuygutės No. V
———j-i Albert G. Groblewski

and °0, 
IJzĮLyI Plymouth, Penn.

Tikra Lietuviška Duona 
kurią kopa 

„Garsas” keptuve 
(Seniausia įstaiga)

pamepų kaip ten įšėjo kalba a- 
pic moteris pregresistes ir jų 
apišvietą. Aš prisiminiau, kad 
progresisčių progresas ne galvo
je, bet uodegoje, ir prirodžiau 
tuojaus ant vietos, kad Au- 
burnėj nuprcigresavo divorsai ir 

tik Rusijos, tie divorsai paimti iš priežas
ties paleistuvystės, kas ir dabar 
yra gyvenime tų progresisčių, 
“'kur jūs pačios sakau tik pasa
kojate, kad užlailko spykyzes, 
drdo ir v.Tioja vyrus nuo Žeimy 
•tiško ramaus gyvenimo/' Mo- 
Lcrėlė nuleido akis ir drebančiu 
balsu teisine d: “Bene visos to
kios?"... Aš sakau: “Taip, di
džiumoje; ir kurios taip nedaro, 
tai progresistės vadina jas žio
plomis.”

5
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Visi į Makausko Prakalbas!

Dar kurie užžvelgs šį vakarą 
atspausdintą “Vienybę”, pri
mename mūsų pakvietimą at
silankyti šį vakar į p. Jono 
įMakausko prakalbas, “Vieny
bės” Svetainėje. Daug įvairių 
naujienų girdėsim iš Lietuve« 
Daugiau nebus progos Brookly- 
ne p. Makausko girdėti!

ALTS. 1-ma Kuopa.

Valcskonis Rado 
Savo žmoną Negyvą

; M. česnavičiūtė; 
J. M. Danielius su 
Dumblis su žmona; 
P. Gustas; J. Joku- 
Jankus su žmona;

žmona; J. O. Sirvydas su žmo
na; A. šrupskis; J. Tamašaus- 
kiūtė; A. Tautkus su žmona; 
Dr. M. J. Vinikas su žmona; J. 
Valentis; B. Zinius su žmona; 
M. žemaičiūtė; J. Zajankaus- 
Ikas.

Keleto pirmieji vardai -buvo 
man nežinomi, ir kai-kurių pa
vardės visai nepriduota. Tuos 
meldžiu patiems pataisyti per 
“Vienybę”. Reporteris.

dar mane mylįs ir be manęs ne
galįs gyventi. Jis sakęs savo 
draugui, kad kai iš šitos bėdos 
išeisiąs, tai jeigu ir tuomet aš 
už jo netekėsianti, jis geriau 
‘Marbą” atliksiąs ir man galvą 
nuimsiąs”.

Girkus atsisakė patvirtinti ar 
užginčyti p-lės Urboniūtės žo
džius. Jį teisėjas padėjo po 
$10,000 užstato iki sekančiam 
išklausymui šį penktadienį.

Lietuvė Pabėgo su Ispanu

tais ir kitais reikalais. Visų in
formacijų teikia žodžiu ar laiš
kais, rašant laiškelį šiuo antra
šu:
193 Grand St., Brooklyn, N. Y

Vienybės” Ekskursija

“Vienybės” Agentūra.
— Jonas Butėnas, mūsų dai

nininkas, šį trečiadienį iškelia
vo Italijon, sėdęs į laivą "Be- 
rengaria”. Jį priruošė kelionei 
ir išlydėjo “Vienybės” Agentū
ra.

Kovo 24 d. Jonas Valesko- 
ni8 (?), gyvenąs 296 No. 8th 
St., sugrįžęs iš darbo rado prie 
durų stovintį amlbuliansą. Įėjęs 
gryčion rado savo žmoną Jennie 
su. 3 metų dtrkriuike Mare gazu 
užsinuodijusius. Jų lavonus ra
do namų savininkas Marano, į- 
ėjęs potam, ikaip kaimynai pa- 
tėmijo, kad moteris su kūdikiu 
per dieną nebeišeina iš gryčios.

Svečiai Dalyvavę
Butėno Išleistuvėse

Paleškau savo sesers Marcės Saka- 
-lauakienčs, Kauno red., apskr. Taura
gės ir parapijos. Sodos Bimbeiliuos. 
Prašau pranešti ar pati atsišaukti po 
adresu: Mr. Jonas Lekutis, 334 E. 26 
Su. New York City. N. Y. (38

Reikalingas kambaris del vedusią 
žmonių. Turim vieną vaiką 6 metą. 
Norim gauti tokius žmones su kuriais 
būtą galima draugiškai gyvent ba 
<>'os is kitur atvažiavę neturim čia 
draugą: A. B., 193 Grand St., Brook
lyn. N. Y. (39

REIKALINGAS BUCERIS
Darbas užtikrintas. Atsišau- 

kit greitai pas V. Višneuskas,
1 339 Berriman St., Brooklyn, N. 

Y. (39

ATSIŠAUKITE

Yra labai svarbus reikalas ir 
prašome tuojaus atsišaukti p. 
Leonas Brazulis, kuris gyveno 
Pittsburgo, Pa. apylinkėje. Yra 
miręs jo brolis Stanislovas Bra
zulis ir palikęs turto (farmą). 
Jis pats arba kas apie jį žino, 
praneškite sekančiu adresu:

Schegaus and Gale, 
170 Grand St., Brooklyn, N. Y.

(38)
— Apsilankė svečiai. Kovo 

24 d. apsilankė redakcijoje gg. 
Jonas Makauskis ir Dr. M. J. 
Vinikas.

— H*. Rabinavičius, Lietuvos 
Pasiuntinybės Washingtone se
kretorius, girdėtis šiomis die
nomis lankosi New Yorke vals
tybės reikalais.

— Tadas J. Va ran lūs, kuris 
save vadina “lietuvišku valka
ta”, apsilankė redakcijoje ir pa
liko savo rankraščių-eilių. Ji
sai yra pirmas iš mūsų matytų 
“lietuviškų valkatų”, kuris ap
keliavo didelę dalį pasaulio, mo- 

‘ ka gražiai rašyti, yra saVo 
' rūšies poetas ir gabus minklių 
uždavikas. Kadaisiai jisai dir
bęs Chicagoje lietuvių Univer
sal banke.

— “žurnalų plėšikas”. Poli- 
tūlas 

metų, 
York, 
kuris 
ir su-

“Bayonne Times”, p. J. K. 
Piungis įdėjo pranešimą, kad 
jis už savo žmoną Stellą neatsa
ko, nes ji, sako: “apleido mano 
lovą ir įnami ją”.

Kovo 21 d. S. Plungienė iš 
Bayonnės, pabėgo su tūlu ispa- 
nioku, kuris trumpu laiku ją 
įsimylėjo, prisiuntė kelis mei
liškus laiškus ir dovaną. Plun
gienė savo vyrui parašė raščiu
ką, kad ji jo nebemylinti. Tą 

1 pačią pabėgimo dieną, ji past-j 
šaukė pas save mylėtinį. Kada 

A. Kai- mylėtinę, Elžbietą Ucboniūtę,Įjjs afėjo, tai su Plungiu susi- 
Mal-, siuvėjų šapoje pas Semėną ir barė, griebė Plungį už krūti- 

| nes jr perplėšė jam žiponą. Bet

Reikalaujame prityrusio grosermano, 
kuris mokėtą lietimą ir lenką kalbos. 
Atsišaukite tuojaus: Alex Navicki, 20 
Remsen PI.. Maspeth, N. Y. (38

Urboniūtės šovėjas Girkus 
Padėta Po $10,000 Kaucijos

Reikalingas. — Tuojaus reikalingas 
vyrišku žiponą siuvėjas (coatmaker). 
Turi būt gerai patyręs siuvinio amate. 
Darban nuolatinis geram siuvėjui. T. J. 
Krūsnis, 53 Grand St., Maspeth, N. Y.

(38

Išsirandavoja kambarys. — Išsiran- 
davoja privatiškoj šeimynoj labai gra
žus ir šviesus kambarys, vyrui arba 
merginai. Atsišaukite pas Mrs. Mika- 
laus, 558 Ridgewood Av., Brooklyn, 
N. Y. (39

LIAUKUS FOTOGRAFAS

Tel. Greenpoint 7831

Fotografuoju ve- 
aelijas, Bankie- 
tus, nabašninkus, 
Mokinių grupes 
ir tt. Abelnai at
lieku visus foto
grafijos darbus.
Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės šiuo 
adresu: —

dalyvavusių Jono Butėno išleis
tuvių vakarienėje, Kovo 22 d. 
Tony’s Restaurant, 145 Broad
way. Surašąs eina abėcėlės eile:

J. Abazorius su žmona; J. 
Butėnas (garbės svečias) su 
žmona; J. Bubnis su žmona; 
J. Beržietis su žmona; P. Bie- 
lidkas; Pr. Bajoras su žmona; 
J. Berendt; F. Blažaitis; p-*lė 
Blažaičiūtė 
J. Carlon; 
žmona; J.
J. Garšva; 
bait is; P.
P. Jankus (didysis); J. Jankus;
K. Kandrotas su žmona; Aldo
na Kandročiūtė; Alena Kandro- 
čiūtė; R. Kručas; K. B. Kriau
čiūnas su žmona; A. Kriaučiū- 
niūtė; A. Kasmočius 
raikštis; p. Lebediev; p. 
žinskas; F. Morkus; p-lė Men- 
ikeliūniūtė; P. Mačys; A. Ma
čys su žmona; Jonas Matu
levičius; Kastantas Norkus; 
Mrs. Kulis; A. Mockapetriūtė; 
P. Kulis; Dr. A. Petriką; V. 
Petrovas; Dr. J. Paulionis; M. 
Paulioniūtė; J. Paulioniūtė; M. 
Paukščiūtė; p. Reimonas; K. 
Strumsikis su žmona; F. Stan
kūnas; p. Stanionis su žmona;

Kovo 24 d. Bridge Plaza teis
me magistratas Brown išklausė 
liudijimus Vlado Girkaus, kuris 
pasikėsino nužudyti savo nu- 

Elžbietą Urboniūtę.

'čerkaušką 258 Ainslie St.
Anot apkaltinimo Kovo 4 d. piungis jį supurtė, aplygino ku- 

Girkus, suėjus darbininkams po pr;l jr abįem 
pietų į šapą, kvietęs Urboniūtę 
eit su juo, bet tai neinant, šoj

Prie korespondencijos
tame “Vienybės” nr.. Žeminus'
yra pridedama surašąs svečių p. Sandeckas;-F. šalaviejus su

perei-

SPECIALISTAS

DR. J. HOROWITZ, Dentist

Burgeon Dantlatu SPECIALISTAI

124 Union Av. kamp. Grand St 
(Viršuje mšslnyėlos)

Dantys traukiami vartojant Novocain anestetiką atsargiai Ir pri
tyrusiai. Viaoki aptraukimai — šaknų Ir piviršio darbai. — 22 knrnto 
aukso — Imame paveikslus su X Ray.

. (Ncpaklyskite po kitu numeriu)

Bneikalbam Ll.tuviškal EGZAMINACIJA DYKAI!

jaunavedžiam'* 
parodė duris iš savo namų.

, Kur jie dabar gyvena, neži- 
vė į ją keturias kulkas, paskui nia Gi pjungis jįk0 
dvi pats į save. Paskui abudu 
sužeistu nugabenta į Sv. Katari
nos ligoninę, 'kur iš mergaitės 
kūno tapo išimtos kulkos; Ur- 
'boniūtė dabar baigia gyti savo 
namuose, 2 Woodill PI., Mas- 
pethe. Iš Girkaus kūno pasku
tinę kulką išimti nepavyko, nes 
reiktų pavojingos operacijos; 
todėl jis apsiėmė vely ją nešio
tis kūne apgijusią.

Teisman atvežta ir p-lė Ur- 
boniūtė, kuri teisėjui 
jant, turėjo nuleidus 
nenorėjo žiūrėti į Girkaus pusę. 
Atsakydama į teisėjo klausimą, 
p-lė Urboniūtę paaiškino:

“Jisai prisiuntė man žinią 
per draugą, sakydamas, kad jis

“gyvanaš

KATALOGAS
APYSAKOS

PAŽVELGUS ATGAL. Aprašymas 
kaip žmogus, gyvendamas 2,000 mo
tais prisimena kaip nei gyvenome 
ir palygina savo tikrai rojišką gyve
nimą eu dabarrtiniu mūsų ____81.25

KUDIRKOS RASTAI. Aeii tomai, 
kurie po kelių metų bus verti dnu- 
gisu negu . ................    ąip.OO

VILKŲ LIZDAS Istoriška apy
sakaitė iš kryžiokijos laikų, kaip 
lietuviai šimtus kryžiokų prigirdė

36c
SEPTYNIOS KOMEDIJOS - ftio- 

jo knygelėje telpa septynios popu- 
leriškiauaioa lietuvių kalboje kome
dijos, būtent: 1) Uošvė j namus, ty
los nebebus; 2) Kurčias Žentas, 3) 
Vargins Tndas; 4) Advokato Pata
rimai; 5) Gaila Ūsų; 6) Nesiprie
šink; 7) Nepavykusi Komedija. Kny 
ga netik lošėjams, bet ir skaityto
jams ;domi. Kaina__________ 75c

Vienybės

lis*.

Jauni Vyrai Sugryžo 
Laimėtojais iš Baltimorės

išvažiavimas į Bal- 
Md., kur ėmėsi su te-

klausinė- 
galvą ir

DIDELIS BARGENAS 
Parsiduoda

Buėernė, grosernė, gyvų vištą nuir- 
ketas. rūkykla; didelis bangenas. Ap
link panašią kumpaničnu Storą nėra 
Priežastis pardavimo, savininkas išva
žiuoja ant farmą. Parsiduoda viskas 
už pusę kainos. Kreipkitės: 319 Mag
nolia Av.. Elizabethport. N. J. < < -*'1

214 BEDFORD AVENUE 
tarpe No. 5th ir 6th Sts.) 

Brooklyn, N. Y.

Keletas Praktiško Mokslo Knygą
Aritmetika. Kiekvienam reikia mo 

keti rokuoti, ypatingai kurie mano 
ar yra kokiame biznyje. Čia ir turi
mo labai gerą ir patogią knygą 
nhvamokslinms ir nuaugusiems. Kal
ba aiški ir yra daug pavyzdžių la
vinimuisi. Kaina____ _______ 50c

Aritmetikos Uždavtnynas. čia tel
pa vien tik “zndočiai” kaip kiti 
lietuviai sako. Tai yra gera prakti
ka mokinantiems rokuoti. Spausdin
tas Lietuvoje ____________ _ 75c

Moklnklmės Rašyti. Labai gema 
Vadovėlis korespondentams, prade
dantiems rašyti. Parodoma kas yra 
visi ženklai ir kur juos dėti. Yra 
porA formų laiškų._______ __ 30c

todynėlis Kišeninis. Angliškai lie
tuviškas ir lietuviškai angliškas, grei 
tam suradimui žodžių. Su apdnrėliais

11.00

Galima Gauti Visokių 
Knygų, Kokios Tik 

Yra Atspausdintos 
Lietuvių Kalboj

Skaityk Katalogą Kairėj Pusėj

Naujų Gaidų t! Lietuvos
Aguonėlės. Juozo Gruodžio kom

pozicija, apie kurią Bnbrnviėius sa
ko: “O-o tai augštas ir puikus da
lykas.” Jia ją dainuoja savo kon
certuose visados ir publika ją pa
mylėjo. Kaina ______________  76c

Rugiagėlės. Kita Juozo Gruodžio 
kompozicija” Vien tik mėlyna a- 
kyse!” Kaina_____ ...---------60c

Rūta. Juozo Gruodžio kompozicija 
5Oc.

Ko ėia taip Ilgu. r«iki daina del 
solo J. Gruodžio kompozicija __ 50c

VIENYBĖ
193 Grand Street, 

Brooklyn, N, Y.

Didyjj Katalogą 1’riaiunSiam Dykai

Jaunų Vyrų Lietuvių Draugi
ja. pirmą sykį savo istorijoje 
išsiuntė Basketball lošikų jauk
tą į tolimesnį miestą. Tai buvo 
Kovo 22 d 
timore,
nykščiu Lietuvių Atletų Kliubo 
jauktu (team). Brooklyniečiai 
sugryžo laimėtojais su 29 punk
tais prieš Baltimoriečių 24. iš- 
piklę lūkesčius savo menadže- 
riaus Tado Tulabos.

Didelė Lietuvių Svetainė bu
vo prisikimšusi apie 1000 pub
likos. Grajus atsidarė su karštu 
pasiryžimu iŠ abiejų pusių. 
Pirma kasė (basket) pagauta1 
Petrausko, ir Muzdeikis laimėjo 
baltimoriečiams. Eduardas ir 
Oakus sekė antru atveju nau
dai brooklyniečių. Klaidus šū-, 
(vis Petrausko buvo puikus. Ge
ras leidimas Akromaičio, Swee- 
dish ir Aleksiūno laikė bole vi
są laiką naudai Brooklyno vai
kinų. Butrus vidury gavo vir
šūnę. kas daug reiškė. Baltimo
re* jauktas buvo labai skubus. Į 
Watsonas ir Giedra kožnas pa- 
.gavo kašę, kas baltimoriečius' 
laikė bėgime. Jau pusėj laiko 
brooklyniečiai turėjo 17 prieš 
baltimoriečių 9.

Antrą pusę pradėjo Petraus
kas, ir baltimoriečiams truputį 
nesmagiai ėjosi. Bet baltimorie- 
čiai gerai grojo iki galui, su ge
rais perėmimais per Bartos ir 

jUtarą. Jų kapitonas ir žvaigž
dė. p. Strungė, del nesenai bu
vusios savo ligos, negalėjo tęs
ti. Abelnai gerai ir baltimorie- 
čiai pasirodė.

Po lošos Atletų Kliubas turė
jo surengęs svečiams-brookly- 
niečiams vakarienę, kuri pui
kiai nusisekė. Buvo sutarta kas 
metas sulošti du graju: vieną 
Brooklyne, kitą Baltimorėje. 
Jauktas laimėjęs 3 grajus iš 

1 5, gaus sidabro trofėjų.
Brooklyno vaikinai nustebo iš 

malonaus svetingumo Baltimo
rės vaikinų, lygiai kaip ir visos 
publikos priimnumo.

Louis Stočkus, vice pirminin
kas J. V. L. Dr-jos įr "Pop” 
Struogis, Willard Tulaba ir Jo
nas Bielskis buvo organizato
riais šio išvažiavimo.

T. Tulaba, Mgr.

cijos rankosna pateko 
Philip Goldberger, 26 
nuo 329 E. 79th St., New 
Jisai buvo vienas iš tų, 
aplankęs apie 600 namų,
rinkęs klastingu būdu apie $50,- 
000, būk tai “prenumeratoms” 
už kokius ten žurnalus.

— čigonkaitė prighvo indusą. 
Jame Clemdinen. paeinąs iš Va
karinių Indiją, buvo dženito- 
rium prie namų 1021 Ocean 
Ave. ir pradėjo akim sirginėti. 
Praeitą antradienį atsilankė la
bai daili čigonkaitė ir prižadė
jo apsaugoti nuo apjakimo, jei
gu jis jai duos palaikyti tą, ką 
turi banke. Indusas jai padavė 
viso savo gyvenimo sutaupą — 
$7,080. čigonkaitė išėjo ir jis 
jos nebemato sugrįžtant.

DR. G. BUKKI
138 NORMAN AVE.

Brooklyn, N. Y.
patyrimu ir pasekmėmis gydo 

vyrus, moteris ir vaikus.
Su 
ligotus 
Pataiso netikusią formą nosių, įdu
busius žnndus iškelia, prašalina 
raukšles, ir tt. Mcdikalilkas ir E* 
lektriškas Gydymas. Priėmimo vai: 
kasdien nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldicniais iki 3 po |>ietų. Ga
lite susikalbėti Angliškai, Lenki! 
kai, Rusiškai nr Vokiškai. Knygų 
tė dykai.

hl LIETUVUKA AKOaKBKA j

Marijona Tainkienl 
pnlngą ant pareikalavimo» prie 

dieną nr naktį, taipgi ir nedėl 
idieniaia. Darbą atlieka atsakan
čiai

to
U

Po Miestą Pasidairius

— Registruokitės “Vieny
bės” Ekskursijon! Visi kurie 
norite patekti į didelę “Vieny
bės” Ekskursiją Lietuvon, iš
einančią laivu “President Roo
sevelt” Gegužės 30 d.. prašomi 
jau pradėti rūpintis su pnspor-

už prieinamą kainą

SO STAGG STREET
Brooklyn, N. Y.
Tol. Stagg 6711

Tel. Lenox 8973
A. L. CEASAR, M.D.

Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės Ligų 
Gydymo Specialistu

109 East 87th St., New York 
(Tarpo Parrk ir Lexington Avenue) 
Valandos: nuo 10 iki 12 dieną; nuo 

6 iki 8 vak. ir pagal susitarimą.

ŽMOGAU, jeigu sergi, gydykis Na- 
turopatlSku Būdu. Vaistu negydo, nes 
yra nuodais. Garsusis Dr. Osler'is. 
M. D., sako, kad tns yra geriausia gy
dytojas, kuris nevartoja vaistų. O Dr. 
Held, M.D., sako: “ Viena diena yra 
dauginu kūdikių išžudoma vaistais ne 
gu kad senajam Bctliejį aukoms krito 
nuo Herodo žūdynės. ”

Tad nustok vartojęsh nuodus vaistus 
ir ateik į

NATUROPATHIC INSTITUTE 
(Dr. Al. Duras, N. D. Dir.) 

5 Bleecker Street
Kamp. Bushwick Av. netoli Greene Av.

Brooklyn, N. Y. 
Patarimai Veltui

Ofiso vai.: Utarninkais, Ket vergais 
ir Bubėtoms nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki

Nedėl. nuo 10 iki 2.
Kitomis dienomis pagal sutarimą 

Tel. Foxcroft 9408

0

— Petrai, kur taip skubi
niesi?

— Einu pas Juozą Aha* 
zorių.

— Kas tenai naujo yra?
— Tai yra geriausi lietu

viška užeiga del visų lietu
vių. Jis užlaiko geriausius 
valgius, saldžius ir karčius 
gėrimus, kvepiančius ciga
rus. Tai einam abu kartu.

— Koks jo adresas?
93 WYTHE AVE., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. 4520 Greenpoint

R. JOHN UREVICH
Lietuvis Advokatas

80 Wall 8t., New York.
Tol. Hanover 6560

r i

Gėlos del Namų, Dario, 
Vestuvių ir Laidotuvių 

202 BEDFORD AVENUE 
(arti North 6tos gatvės) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone Triangle 1450

Tel. Groenpoint 6195
M. KREIVĖNAS

Fotografas
IR MALIORIU8 

Nufotografuoja ir 
numalevoja viso
kius paveikslus 
įvairiausiomis sp
alvomis. Atnauji
na eonus ir kra- 
javus ir endaro 
su amerikoniškais 
Dnrbį atlieka ge
rai ir pigiai- 

Kreipkitės

JONAS STOKES
173 Bridge Bt., O. Brooklyn, N. T.

NAMŲ SAVININKAI 
TfiMYKITE!

Lietuvis Penteris 
Pentinn namus i! lauko ir vi
daus. Darbą atlieku greitai ir 
pigiai. Taipgi taisau senus sto
gus ir uždedu naujus. Aiais rei
kalais kreipkitės pas: 
WILLIAMO KAPTURAU8KO 

53 Montleth- Street 
Kampas Bushwick Avenue 

Brooklyn, N. Y.

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savninkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINE
Ola galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir ui 
prieinamu kainą; taippat pasiiendavoti svetainę susirinki
mams, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

999 GRAND STREET (Tel. Btagg 3922) BROOKLYN. N. Y.

VYRIŠKŲ DRAPANŲ KRAUTUVĖ
Didelis Pasirinkimas Vyrams — Drapanos Geriausių Kompanijų
PADARAU NUO LIETAUS APSIAUSTUS (RAINCOAT ’US)

Vyrams, Moterims 
PraSau Tamlstę reikale atsilankyti,

S. PAUŽA
131 GRAND STREET

Brooklyn, N Y.

ir Vaikams
o būsite pilnai užganėdintas

I MES NEPARDUODAM SVETIMŲ NAMŲ 
Į Bet mes paniuodame savo budavotus namus Richmond Hill
• Sekcijoj: — 1 įr 2 šeimynų. 1 šeimynos $5,500 ir augščiau
• 2 šeimynų $10,000 ir augšč. Perkant namą, kurie turite lo- 
» tus, mes priimame prie mokesties. Taipgi pastatome na

mus ant jūsų pačių loto. Pa
darome pienus, pastorojame 
paskolas, taipgi sutaisome ir 
senus namus: medžio, mūro 
ir cemento. Darbas užtikrytas 
— Reikale kreipkitės pas —

Batvinis Bros
10739 — 115th Street 
Richmond Hill, L. I.

Tel. Richmond Hili 8066
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