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TROCKIS SUGRYŽO MASKVON
ŽYMIAI PRAŽILĘS IR PAVARGĘS

TIKISI BŪTI DAR MEISTERIU
Naujausi Telegramai Žinios Iš Lietuvos

Murinai Morokoje Smarkiai Francus Spaudžia 
Ir Tie Šaukiasi Pagalbos.

KATALIKĖS MOTERYS SUVAŽIAVIME 
KAUNE PRANEŠĖ, KAD ŽMONĖS KAI 
MUOSE PRANAŠAUJA KRIKŠČIONIŲ 
PRALAIMĖJIMĄ KITAIS RINKIMAIS.

Vienna. Tūlas socialdemo 
kratų atstovas čia iškalbė
jo 32 valandas bėgy šešių 
posėdžių) savo partijos nar
dai parliamente.

—o—
New York. Prohibicinin- 

kai skelbia, kad pradėjus 
blokadą nei viena bonka 
snapso nebuvo praleista iš 
Rum Row.

—o—

Sofia. Patikimi žmonės 
pasakoja, kad Bulgarijos 
kalėjimuose randasi 3,000 
žmonių, kaltinamų ruošime 
sukilimo. Vienoje Sofijoj y- 
ra 700 areštuotu.

—o—
Peking. Įvairiose Kinijos 

provincijose enia kovos tar
pe kariumenės generolų ir 
ramybės jose nėra. Centra- 
lė valdžia Kinijoje labai silp

MASKVA, Geg. 7. — “New York Times” korespon
dentas praneša, kad i Maskvą atvyko iš Kaukazo Troc
kis su žmona. Patikti jo buvo susirinkę: keletas gelžkelio 
oficialų, jo sūnus 17-koš metų, pora buvusių jo sekreto
rių, “New York Times” reporteris ir vienas reporteris iš 
Petrogrado, žmonės taipgi šaltai jį patiko. Matyti, ne
žiba Trockio žvaigždė kaip žibėjo.

Korespondentas sako, kad Trockis žymiai pasenęs 
ir pražilęs. Veidas nuvargęs. Bet jo žmona sako, kad jo 
sveikata pagerėjusi. Jis tikisi gauti užsienio prekybos 
ministerio vieta, kurią turėjo Krasinas.

Rusai Berline gavo žinių, kad Zinovjevas tapęs iš
tremtas iš Maskvos į Kaukazą “pasigydyti.”

Melbourne. Australijos 
darbininkai nutarė neprisi
dėti prie patikimo Ameri
kos laivyno, dėlto, kad A- vietos saldainių fabrikantai 
merika sodino žmones už patraukti tieson už bandy- 
politiškas nuomones į kalė-.mą sudaryti trustą ir kai

na.
—o—

Trenton, Nr J. Aštuoni

j imą. nas kelti.

PARIS, Geg. 7. — Francų generolas, vadovaująs 
Morokoje, prisiuntė valdžiai karštą prašymą duoti dau
giau kariumenės, idant atsilaikyti prieš murinus. Sako
ma, frančai turį tik 12,000 kareivių, o Abd-el K rimas 

i turįs 22,000. Francai sako, būk suimta keletas vokiečių 
ofięierų, tarnaujančiu arabams. Keletas fo;Ju francų 

->*'*•*' yra -murinų- t r^lanų
meto didelius ledo šmotus į juos.

Francai kaltina anglų amunicijos fabrikantus, būk 
jie pardavinėju murinams ginklų ir kanuolių. Anglai sa
ko, kad didžiuma ginklų yra pirkti iš francų, kada mu
rinai pjovė ispanus. Dabar, apsidirbę su ispanais, muri
nai francų ginklais muša juos pačius.

* —o—
Washington. Darbo biu

ras Skelbia, kad Amerikos 
pramonė dabar dirbanti ge
rai, bet neužilgo susilpnės.

—o—
New York. Sakoma, au

tomobilių fabrikai nespėja 
pasivyti užsakymus. Daug 
žmonių, mat, perka karus 
išmokėjimais.

—o—
Sofia. Bulgarijos valdžia 

stengiasi sudaryti Balka
nuose “morali bloką” prieš 
komunistus.

—o—
Pittsburgh, Pa. Plieno i 

anglies pramonė apylinkėj* 
pradėjo silpnėti.

—o—
Persija. Ministerių kabi

netas nutarė panaikinti vi
sus garbės titulus, kadangi 
perdaug priviso “kunigaikš 
čių, princų ir grafų,” tai} 
kaip Lenkijoje “ponų.”

Berlin. Socialistų pastan 
gos sunaikinti Hindenbure- 
išrinkimą apgavimų kaltini
mais, manoma, nueis nie
kais.

Grajauskai, Bartninkų vaisė., 
Vilkav. apskr. (“V-bės”1 kor.) - 
Grajauskuos yra “amatninkas’’, 
bet žinokit, kad neprastas. Jis 
su pagelbininkais aplanko arti- 
mesniuosius, žinoma, tik nakčia, 
ir pasiima kas prieinamiau. žie 
mą, kuomet buvo prie gardžių 
kąsnių dar nepripratęs, išnešė 
.argšo žmogelio meiteliuką, 
vien kojas tepaliko. Gavėnioj 
pasieškojo žąsienos, o prie tam 
ir kviečių. Pavasarį neužmiršo 
ir po rūsius pašnipinėti. Na, bet 
ne visuomet pasiseka. Vienoj 
vietoj iš “strioko,” rūsiui griū
vant, vieton bulvių paliko J. R- 
kas, bene ne tik pats vyriausias, 
pasą ir kitus dokumentus. Taip 
ki šiol laimingai ir linksmai 
gyveno; bet dabar jau dalykas 
>as miliciją,-ir tur būt, “ponas” 
.urės apleist ši amatą, o pasi- 
•inkt kitą, kur ne taip greit pa
jauna. žinąs.

vežami į užsienį. Gauname pa
tirti, kad per du mėnesiu laiko 
pasiusta per Liepojų į Kopen
hagą 1,125 arkliai.

lavęs prieš kurį laiką, buvo sa
vo darbą sustabdęs.

Pradėjus dirbti šiam fabrikui 
vėl bus suteiktas darbas 200 — 
300 darbininkų.

Užpaliai. (“V-bės” kor.) — 
b'ieš Velykas, t. y. gavėnios 
ai'ke keletą šventadienių, baž- 
yčioje per pamaldas, keletas, 
lan nepažįstamų vaikinų valgė 
aulegrožius (semečkas). Be.- 
pagaliau buvo pastebėti šiaip 
čiliečių ir su “garbe” turėjo iš 
-ažnyčios pasišalinti.

Pabudęs Vaidyla.

Lietuvos pasėliai. — Palygi
nę pernai metų rudenį su šių 
metų praėjusiu rudeniu, pama
tysime, kad žieminiems javams 
augti ir šiaip žemės ūkio dar
bams atlikti sąlygos buvo ne
vienodos. Pernai metų ruduo 
buvo lietingas, negalima buvo 
laukai suarti, suvalyti, o šių 
metų ruduo buvo geras — lau
ko darbai visi pabaigti, rugie
nos suartos.

Lapkritis buvo šiltas, lijo tru
putį — gerai buvo žieminiems 
javams ir dobilams augti. Pas
kui ėmė truputį šalti — taip 
pat gerai, nes rugių kirmėlai
tės išnyko. Pasirodė pirmas 
sniegas. Buvo gana šiltas.

Centralinio Statistikos Biuro 
žiniomis žieminiai pasėliai ir 
dobilai įvertinami geriau kaip 
vidutiniai, o žieminiai rugiai i 
kiek geresni, ne kaip kviečiai,' 
Visi Lietuvos žieminiai rugiai 
įvertinami beveik gerai, žiemi
niai kviečiai — geriau kaip vi
dutiniai, o dobilai taip pat ge
riau kaip vidutiniai.

Kergimo punktai. — žemės 
Ūkio Ministerijos rūpesčiu į- 
steigta 10 naujų arklių kergi
mo punktų. Alytaus apskrity 
— 1, Ežerėnų — 2, Utenos — 
2, Trakų — 2, Raseinių — 1 
ir Rokiškio ap. — 2. Kergimo 
punktuose paskirti nesenai gau
ti iš Švedijos geros veislės re
produktoriai. Utenos, Trakų, Ro 
kiškio ir Ežerėnų (Zarasų) ap
skričių kergimo punktuose yra 
veislinių bulių.

GARDINAS. — Lenkų valdžia prieš 70 lietuvių, kal
tinamų sukilime, pastatė net 16-ka advokatų. Lietuvius 
gina tik keturi. Liudininkų privažiavo keli šimtai.

KAUNAS. — Bal. 22 ivyko Lietuvos moterų katali 
kių susivažiavimas. Jame kunigai išsiplepėjo, kad rinki
mai į Seimą būsią šį rudenį ir kvietė moteris nepasiduo
ti nusiminimo ūpui. Mat, nekurios moterys nurodė, kad 
kaimuose žmonių ūpas prastas ir visi žmonės sako, kad 
kitą seimą krikščionys pralaimės. Žmonės kalba: “Lai 
kairiųjų partijos pavaldo Lietuvą.”

Lenkų Bėdos 
Bialovežo Giriose

Varšava. Lenkai skelbia, kad 
organizuoti gudų komunistai 
iradėjo plėšti ir užmušinėti Bie 
ovežo giriose. Tie užmušinėji- 
nai apsireiškė tuomi, kad tapo 
mgalabintas lenkų policiantas, 
nišiko prižiūrėtojas ir jo pagel- 
jinimkas, ir dar keturi vyrai, 
žmogžudžiai palikę raštelius, ku 
riuose pasirašo “Gudų Komunis 
;ų Partija.’’

Socialistai Sako Kad 
Hindenburgas Išrinktas 
Apgavystėmis

Berlin. Socialistų partija įtei
kė rinkimų komisijai protestą, 
kuriame nurodo, kad daugely 
vietų Hindenburgo šalininkai, 
būdami rinkimų direktoriais, vi 
saip laužė įstatymus ir, todėl 
rinkimai negali skaitytis pilnai 
legališkais. Jie reikalauja naujų 
balsavimų srityse kur suktybės 
buvo praktikuotos. Jie nurodo,

Geišiai, Jurbarko valsč. ( ‘V- 
bės” kor.) — Vietos pavasari
ninkai giriasi, kad jau neturį 
ką veikti. Labai puiku! Todėl 
dabar, jei ir šaukiama susirinki 
mai, tai platesnės dienotvarkės 
nesudaro, kaip 1) Maldos kalbė
jimas, 2) Prezidento rinkimas 
ir 3) Vėl maldos kalbėjimas. 
Mat pavasarininkai, nežinau ar 
visur, bet pas mus taip “gvilde
na gyvenimą.’’ Nariai palengva 
jau nyksta. Inisrys.

Jau galutinai susiorganizavo 
Lin.G.y.’o Jūros Draugija KhApė- 
Joje. — “Ūkininko Balso’’ 4- 
ame numery mes rašėme, kad 
Klaipėdoje organizuojama nau
ja draugija, kurios tikslas rū
pintis Lietuvos jūros reikalais. 
Dabar gautomis žiniomis ši dr- 
ia jau galutinai susiorganizavo. 
Jos Va’dybon išrinkta: pp. Bor 
xhertas, Klaipėdos krašto Direk 
torijos Pirmininkas, Naruševi
čius, Kla pėdos Uosto Direktori
jos narys, Landsbergis, Stiklio- 
rius, Stulpinas ir Pryšmantas.

Agronomu suvažiavimas. — 
Vasario mėnesy buvo apskričių 
agronomų suvažiavimas, žemės 
Ūkio Ministerijos suorganizuo
tas. Dalyvavo visų apskričių ag 
ronomai, išskyrus Panevėžio, 
kuris tuo laiku sirgo. Daug bu- 
v6 kalbėta apie agronomų dar- 
bavimąsi vietose. Paskui: del 
žemės rūšiavimo, del valomųjų, 
kergimo, linų apdirbimo, vaisių 
džiovinimo punktų priežiūros, 
del bendrų pieninių priežiūros, 
del kolektyvių bandymų su į- 
vairių augalų ir mineralinių trą
šų del kultūrinių ir pavyzdin
gų tiIGip priežiūros, riled agrono
mijos trobesių statybos ir re
monto punktuose, del rajoninių 
parodų organizacijos, ūkinin
kams ekskursijų organizavimo, 
del aprūpinimo ūkininkų pava
sario sėjai sėklomis, del pavyz
dingų ūkių konkurso, del žemės 
ūkio klasių, kursų, paskaitų ir 
tti

Prohibicijos Laivyno 
Kova su Butlegeriais

New York. Prohibicijos lai
vynas įsteigė 50 myliu frontu, 
taip vadinamą blokadą Kum 
Row. Laivynas bando neprilei
sti j butlegerių laivus nei mais
to iš Amerikos, nei šmugelnin- 
kų. Iš valdžios pusės patruliuo
ja keturi skraiduoliai ir de
šimts pikietninkų-laivų.

Per kelias dienas nei lašas 
degtinės neprasmuko iš Rum 
Row laivų į Ameriką. Del kiek
vieno laivo butlegerių valdžia 
pasiuntė du laivu jį sergėti. Ke
li prohibicininkų laivai grįžo pa 
silsėti į uostą ir pasakoja, kad 
į Rum Row atvyko didžiulis vo
kiečių laivas iš Hamburgo ir 
dar trys laivai. Vienas butlege
rių laivas,- matyti, netekęs vil
ties, pakėlė inkarą ir nuvažia
vo ieškoti geresnės vietos įšmu 
geliuoti brangųjį skystimą.

Maskva. Tūkstančiai našlai
čių vaikų braidžioja po plačiąją 
Rusiją, vargdami, sirgdami ir 
piešdami. Sovietų valdžia pra
šo aukų iš piliečių, kad tą ar
miją pavojingų būsinčių piliečių 
sutvarkius ir suvaldžius.

Vokiečiai Meta Kaltę 
Lenkams Gelžkelio 
Nelaimėje

Berlin. Oficialiame pranešime 
teismui, kuris svarsto nelaimę 
m Berlino-Eitkūnų ekspresu 
lenkų koridoriuje, Vokietijos 
valdžia sako, nelaimė įvykusi 
ne iš kriminalistų ar politiškų 
veikėjų kaltės, bet iš išrasto 
lenkų netikumo ir apsileidimo. 
Esą, lenkai užleidę gelžkelio 
taisymą, špalai buvo išpuvę ir 
todėl traukinis nusirito. Vokie
čiai sako, lenkai todėl yra kal
ti už nepildymą sutarčių.

Vokiečiai žada Laivų 
Liniją į Pietų Ameriką

Lietuviai Tampa Nubausti 
Lenkų Valdžios

Grodno. Geg. 5 d. baigėsi teis 
mas 72 lietuvių, kaltinamų “su
kilime prieš lenkų valstybę.” 
Iš jų kaltais rasta tik 34, kiti 
gi visi dykai sėdėjo Gardino 
kalėjime. Vienas lietuvis gavo 
dvyliką metų, trys gavo po še
šis įmetus, keturi po keturius, 
šeši po tris metus, o kiti po 
pustrečių metų.

Sm a rkus Bu rd ingie rius 
Peršauna Gaspadinę

Steubenville, O. Kada 46 me
tų Julė šoščevičienė atsisakė 
mazgoti jo marškinius, įnamis 
Juozas Golovčius, 31 metų, per
šovė jai pilvą. Dabar jis ilsisi 
kalėjime.

kad Rytų Prūsijoje, apie Gel
dape, junkeriai tiesiai paruoš
tus balotus į namus išsiuntinė
jo ir liepė piliečiams ant ryto
jaus sunešti.

Buenos Aires. Amerikonai ii 
anglai su baime klausosi gandi; 
kad vokiečiai steigs naują lai
vų liniją tarp Vokietijos, New 
Yorko ir Pietų Amerikos. Mat, 
vokiečių laivai švarūs ir pigūs, 
ir galės žymiai pakenkti ame
rikonams ir anglams. Vokiečiai 
mano perkelti keletą laivų, ku
rie plaukioja tarp Hamburgo ir 
New Yorko j tą Pietų Amerikos 
liniją. Laivai vežtų prekes ir i- 
migrantus.

Cleveland, O. Gatvekarių kom 
panija čia išėjo kovon panaikin
ti uniją. Ji pasiūlė darbininkam 
lakelti algas po 5 centus į va- 
andą ir padaryti “open shop”. 
Manoma, kad darbininkai su
tiks.

McKees Rocks, Pa. Pressed 
Steel kompanijos 3,500 daiibinin 
kų čia streikuoja. Ko'mpanija 
sutiko, pildyti visus reikalavi
mus tik nenori garantuoti su
grąžinimą trumpesnių darbo va
landų.

New York. Į jūrą čia tapo iš
versta 25,750 bonkų škotų vis 
kės ir 7,660 galionų alkoholio: 
Jis buvo policijos naguose ir sa
vininkas nepasirodė. Teismas 
tad Įsakė žuvis pagirdyti.

London. Anglai dagirdo, kad 
keturios vokiečių laivų kompa
nijos, norėdamos pagauti kiek 
gali angių ir francų pasažirų 
ir prekių biznį, nutarė leisti 
laivams stoti Plymouthe, Ang
lijoje, kely į Hamburgą.

Pittsburgh. Pa. Nežinomų 
žmonių padėta bomba, čia su
naikino keturius namus ir už
mušė 14 žmonių. Spėjama, kad 
tai italų kerštas prieš Pusate- 
rį, turėjusį viename name vai
sių krautuvę.

Lietuvos pinigai. Jau turima 
apyvartoje metalinių pinigų, 
kurių iš viso yra 3 milionai si 
viršum įvairių smulkių monetų. 
Pinigai išleisti iš tam tikro mi
šinio aliuminijo ir vario.

Be jų, užsakyti yra Anglijo
je stambūs mūsų banknotai po 
500 ir 1,000 litų. Per kokius 
tris mėnesius jie bus išleisti į 
apyvartą.

Panemunėlis. (“V-bės” kor.) 
— L. M. G. Dr-jos darbuotė Pa
nemunėlio stotyje įsisteigė Naš 
laičiil mokinių pašalpos komite? 
tas Į valdybą įėjo Karis Bim
ba ir Julia Bimbienė. Revizijos 
komisija yra Ulytėlės Komite
tas. Panemunėlio komitetas nuo 
Ulytėlės Komiteto yra atstu 
15 kilometrų. P. Kriukelis.

Lietuvos arklių eksportas, — 
Vis de’to ir Lietuvos arkliai iš

LIETUVIŲ TAUTOS
MYTOLOGINIS
VEIKALAS

V I T O L I O Ė A U D A 
(Giesmės iš Lietuvos padavimų) z 1

Parašė J. Kraševskis, lenkiškai
Vertė poetas Fausta Kirša

Vitolio Rauda yra veikalas 
kaip Graikų Iliada, arba 
Odisėja. Tai yra Lietuvių 
tautos pasaka apie jos die- 
įbus, jų gyvenimą, darbus 
ir veikalus, čia matome 
Mildą, Juodžius, Didžiulius, 
Pūtį, žaltį, Perkūną, Kali
nį, Ligusonis ir kitus kuni
gus bei dievus.

149 puslapių: su paveikslais
Kaina — $1.50

“VIENYBĖ”
193 Grand St., Brooklyn. N. Y.

Lietuvos Švedijos susiartini
mas. — Pereitame “U'k. Bals.’’ 
numery mes rašėme, kad Švedi
joj organizuojasi švedų Lietu
vių draugija abiejų šių tautų 
santykiams gerinti ir abipusiai 
susipažinti. Dabar tenka patir
ti, kad ir Kaupe tuo pačiu tik
slu steigiama Lietuvos Švedi
jos draugija. Jau pradėtas or
ganizacijos darbas.

Kauno pramonė. — Kovo me
nesi jau vėl pradeda dirbti fa
brikas “Stiklas,” esąs netoli 
Kauno, šis fabrikas, sus'iibankrū

Vilkaviškis. — Vilkaviškis, 
apskrities miestas, čia yra ir 
žydų, ir knygynų, ir spaustuvė, 
ir monopolis, ir visa tai, kas 
paprastai miestuose būna. Tik 
dar vieno dalyko reikėtų. Rei
kėtų tokio namo, kur žmonės 
galėtą šventadieniais laisvai su 
sirinkti ir po stogu pasikalbė
ti, laikraščių pasiskaityti ir ki
tus reikalus aptarti ir atlikti. 
Tokios pastogės reikėtų tuo la
biau, kad dabar sekmadieniais 
parduotuvės yra uždarinėtos ir 
žmogui nėra kur pasidėti. Jau
nimui dar pusė bėdos: jie vaik
ščioja ir flirtuoja, o seniai ram-
sto klebonijos darželio tvorą ar 
pypkiuoja sustoję vidury plen
to.
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Didžioji Opera Lietuvių Kalboje!
“Vienybės” Knygynas seka visas naujenybes lietuvių literatūroje 

r mene ir šiuo sykiu gali pasiūlyti mėgėjams gaidas iš operų — 
• Faust” ir “Sevilijos Kirpėjas“ — Lietuvių kalboje.

IŠ OPEROS “ FAUST” 
po 50 centų

1. Mefistofelio serenada: “Tu, kuri dabar sapnuoji”
2. Deimantų , Daina: “Ach juokai, inau juokai”

(Marga rita)
i). Margaritos daina apie Tulės karulių: “Karaliavo 

Kit kart ’ ’
4. Fausto dairia: (“ Kai alina — Lyg burtai mane”

(J. Mefistofelio: “Aukso Stabas” — Vien tik auksas 
i aido mus!

7, Valentino Malda: tiniu apleisti jau. . ri

IS OPEROS “SEVILŽS/KIRPĖJAS” 
Po 75 centus

® šitų gaida gavome tik 'nedidelį pirmutinį siuntinį.
(*) Užsakymus su pinigais siuskite:

| “Vienybė”
193 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
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METINEI PRENUMEBATAi 
Suvienytose Valstijose — $4.00 
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j PERŽVALGA i

j| Redakcijos Straipsniai Į;
KAIP AMERIKA GAMINA AMERIKONUS.

Nustatytoji Amerikos piliečių gaminimui mašina jau 
nėra mytas, bet gyvas ir veiklus Javinis. Be tūkstančio 
ir Vienos sudarytųjų Įvairių amerikanizacijos priemonių, 
be Amerikos Legiono, kuris dažnai ir smurtoką panau
doja amerikanizacijai, jau gyvuoja galinga Amerikos Pi
lietybės Lyga, kuri leidžia savo norakini organą, laikraš
tį — The New American (Naujas Amerikonas).

šio laikraščio laida už Gegužę pateikia Įdomių davi
nių kaip sparčiai Amerikos ateiviai pilietinasi (natūrali
au o j asi).

Pereitu metu (1924) viso labo po visą Ameriką pa- 
sipilietino 601,657 ateiviai. Iš tų pirmuosius popurius iš
siėmė 375,249 vyrai, 49,291 moterys; viso pirmuosius po- 
nerius išsiėmė 424,540 ateiviai. Antruosius popurius išsi- 

: ?ė 159,917 vyrai, 17,200 moterys; viso antruosius išsiė
mė 177.117 ateiviai. .

Apie 100,000 pareiškėjų (aplikantų) liko kitam me
tui del neužtektinumo valdžios valdininkų prie piliety
bės Įstaigų. įkibai daug ir visai atmesta tokių, kaip ve: 
kurie vengė militarės registracijos, neišmanė Amerikos 
istorijos ir Įstaigų, netikusius turėjo liudininkus ir stigo 
atatinkamos “moralybės.”

Pilietybės ieškotojai daugiausiai dedasi, kad “myli 
Ameriką.” Tačiaus minėtas laikraštis nutėmija, kad dau
giausiai pilietinasi del šių prietaikų: pasilengvina viršum 
kvotos atgabenimą kur kitur likusių savo šeimynų, apsi- 
sergi prieš vis ketinamą Įvesti Amerikoje ateivių nepi- 
liečiu registraciją, apsirūpina, kad neišmestų iš darbų 
fabrikuose (nes kai kur nepiliečius jau išmetinėja) ir tt.

Pastebėta ir tas domenis, kad pereitu metu padidėjo 
skaitlius moterų einančių pilietybėm Į jas daugiausiai 
paveikė 1922 m. Cable Aktas, kin is patvarkė, kad nuo tų 
uiutų isipifietinusių vyrų*žmonos nebetampa automatiš
kai pilietės, kaip kad seniau būdavo, bet reikalauja jos 
pačios pereiti tokią pat pilietybės procedūrą, kaip ir vy
rai. '

Veikli ir pavyzdinga nors ateiviams ir labai sunki, 
amerikanizacijos mašina! Valstybės akimis žiūrint, ji 
vienok pateisintina ir reikalinga. To reikalauja tautos 
stiprybė ir grynybe.

Socialdemokratai Lietuvoje
P. B. Balčikonis, LSD. parti

jos Įgaliotinis Amerikoje, pa
duoda sekamų žinių apie tą par 
tiją, kuri turi desetką atstovų 
seime. Narių esama lik apie 
8,000; kuopų 111. Nuolatinių 
darbininkų ofise dirba .7, Apie 
500 partijos narių- tapo išrink
ti i savivaldybas ir ten dirba. 
Šiaulių miestas pilnai partijos 
rankose.

Partija ir jos skyriai 
keletą laikraščių. Ji boto 
zuoja keletą unijų.

Amerikoje gi lietuviai 
demokratai turi apie
ir du laikraščiu. Unijose jie bu
vo praradę savo Įtaką, bet da
bar pas kriaučius .atsigauna, 
dėka tautininkų ir katalikų pa
galbai.

leidžia 
organi

social-
20 narių

speja.

gaus 
jiem

—o--
Moterys ir reakcija.

Daugelis politikierių 
kad Hindenburgas buvęs
tas daugiausia moterų balsais. 
Jos esą, ėjo ir balsavo už bliz
ganti generolą, nežiūrint to. 
kad tas generolas vedė jų vyrus 
ir sūnus i kruviną puotą karo 
metu.

Kaip keista, kad moterys vi
sur pahu'ko reakciją! Lietuvoje i 
davatkų l/d-ais laikosi krikščio
nys demokratai, Vokietijoj mo-■ 
narkistai. Nejau teisybę turi 
tie, kurie sako, kad moterims 
nereikia lygių teisių politikoje, 
nes jems vieta tik šeimynoje, 
prie lopšio ir skaurados?

—o—
Amerikos laivyne manevrai 
Pacifiko okeane.
Kaip žinoma, Amerikos lai

vynas daio manevrus šią vasa
rą Pacifiko okeane. Įvyko “puo
limas” ai 
oficierų, 
n u.s pre n d
tyti kita tvirtovė. Japonų spau
da su nuožvalga ir pykčiu Į 
tuos manevrus žiūri, nes tei
singai nužvelgia, kad jie atkreip 
t i prieš Japoniją.

Amerikos laivynas atlankys 
ir Australiją, kuri taipgi, kaip 
Amerika, nenori Įsileisti japonų. 
Australiečiai laivyno atsilanky
mą komentuoja sekamai:

“Amerikos laivyno atsilanky
mas reiškia mandagų, gražų ja
ponams pasakymą, kad Amerika 
turi gana draugiškų jausmų 
link Australijos. Jei anglų im-

li awaii salų ir 300 
■studijavę davinius, 
kad ten reikia sta-

Graikų Mokslo Vyrai, Kaipo 
Moderhižmo Pirmtakunai 

f
Rašo M. Stak'enas

(Lowellio Instituto paskaitų klausytojas)labai mažai gelbsti. Dažnai net 
p a s u r k i n a gy ve n i mą.

f-tai, kad ir Anglijoj. Gyveno 
darbininkų valdžia, vedama so
cialistų. Jau buvo laukiama, kad 
ką nprs darys del darbininkų. 
Bi t ne. Pik dabar konservatų 
valdžia įneš? parliament an pen
sijų Įstatymą, kuris tikrai bus 
naudingas biedniems. Pagal jį, 
C i pasiekę 65 metus amžiaus

\ ūgli jo j pensiją ir nereiks 
ubagauti, ar almužnų pra- 
Šakoma, (pensijas gaus

a, ie 70 nuošimtis darbininkų.
Dirbamas ir gyvendamas 

kiekvienas darbininkas vyras tu 
rėš mokėti po 8centus kas sa
vaitė Į pensijų fondą. Moteris 
dai ininke mokės po 4 centus. 
Dai bdavis mokės i 
D kiek truks pridės valdžia. 
Po 80 metų, visa sist 
savaime apsimokės ir valdžiai, 
nereikės nieko pridėlioti, bet iki 
tam laikui reikės pridėti po 20 
iki 100 milionų dolarių kasmet.

Pensija pradėtų eiti nuo G5 
metu, m žiūrint 
dirbtų, ar 

r m

(Užbaiga)
Moderniška mintis ir civilizacija didžiai su

stiprėjo, kuomet pradėjo tvertis gryno mokslo 
draugijos. Italijoje, Ncapoliaus mieste 1560 m. 
lapo uždėta gamtos mokslo draugija “Gąmtos 
Akademija.“ Komoje 1603 m. tapo Įkurta gry
nai mokslinė draugija “Lynėeano Akademija.” 
Prie šios draugijos priklausė Galilėjus. Floren
cijoje 1637 m. tapo Įkurta technikos mokcio dr- 
ja “Akademija De Cimento.” Anglų Impefialė 
Mokslo Draugija buvo Įkurta 1647 m. Londone. 
Francų Mokslo Draugija buvo Įkurta 1666 m. 
Paryžiuje. 17-tąs amžius pravedė draugijinius 
mokslus. 1619-83 m. Kol'bertas sutvėrė sociologi
ją. 1694-1774 m. Quesnay sutvėrė politinę eko
nomiją.

Prof. Dr. Whitehead dar vieną savo paskai
tą užvardino “Mokslas 17-tame šimtmety.“ Šio-

irgi po 8 ir 4. Je paskaitoj Dr. Whitehead išdėstė, kad 15-tas 
šimtmetis paliuosavo filosofiją nuo scholastikos.

sistema pati Reiškia, atskyrė nuo religijos arba tikybos. Min-

ar
ne. Jei

m i i! ų 
tu Ui

f

LENKU TERORAS VILNIJOJE IŠŠAUKTA 
TERORĄ PRIEŠ JUOS PAČIUS.

Nežinia, ar veda kas Lietuvoje knygą lenkų teroro 
'Vilnijoje ant lietuvių ir baltgudžių. Jeigu ją kas veda 
(o turėtų vesti), tai ji turi būti jau sieksnių storumo. 
Nepraeina numeris by kurio laikraščio iš Lietuvos ir pa
ties Vilniaus, kur nebūtų išspausdinta litanijos naujų 
Ranki u tiniu lenku teroro.

Tik dabar “Liet. Žiniose” vėl skaitome: “Valkininkų 
ir dalinai Rudiškių valsčiuose prieš kelias savaites su
imta keliolika jaunų vyrų lietuvių, kurie atgabenti Vil
niun ir ligi šiol tebelaikomi kalėjime.” Toliaus: “Vilniaus 
policija padare kratą lietuvių moksleivių beridrabūty Fi
laretu gatv. Nr. 17 ir suėmė keletą mokinių.” Dar to
liaus: “Gudų laikraštis ‘Bielaruskaja Dola’ praneša, kad 
Vilniaus krašte paskutinėmis dienomis esą suimta 1368 
žmonės. Tarp suimtųjų yra trys Dargužiu kitimo: Užda
vinys Bernardas, Aukštuolis Vincas ir Pečiukonis Jonas 
ir du Licponių kaimo: Geina Motiejus ir Buja Ignotas. 
Kitos pavardės dar nežinomos.”

() štai jau eina “vet za vet.”
Iš Varšuvos praneša i N. Y. Times apie naują te

rorizmą jau prieš pūčius lenkus. Skaitykime
“Teroristų veiklumas, sakoma komunistų organizuo

tas ir diriguojamas, atsinaujino Lenkijoje. Nuo Bielo- 
viežos Pūsčios, pirmiaus Rusijos Carų girių, pareina gan 
dai užmušimų ir plėšimi! bandos ginkluotų vyrų, kurie 
palieka apiplėštuose namuose kvitas: “Baltgudžių Ko
munistų Partija.” Gengė užmušė policistą, vynausi giri
ninką ir girininko pagelbininką, taipgi sužeidė keturis 
asmenis. Rūsčių gelžkelio prietykių tik-tik išvengta tri
jose vietose Lenkijoje.”

Mat teroristai atiminėja atsiustu dvarininkų tur
tus, užmušinėja valdžios tarnus ir gadina gelžkelius, dę- 
moralizuodami lenkų valdžią. Lenkai tą primeta komu
nistams, bet jie greičiaus yra paprasti baltgudžiai, kurie 
už lenkų terorą pradeda jiems patiems teroru atsimoket.

MUSŲ IR ANGLŲ SPAUDOS VIKRUMAS.
Gerb. Rimkus rašo iš Waterbury, Conn., jogei tenai 

jam Įrengus K. Šimonies paveikslų parodą, anglų laik
raščiai tuojaus atsiuntė savo korespondentus ir meno 
ekspertus kritikus, kurie Šimonies paveikslus nufoto
grafavo ir žadėjo įdėti savo sekmadienio svarbiame nu

Japoniją, Amerika prisidės ir 
•tos su baltveidžiais. Laivyno

veidžiai neduos japonams Įsiga
lėti Pacifiko okeane."

—o—
Kam tikrai visuomenė rūpi.

Socialistai, komunistai ir- ki
ti nuolatos būgnija, būk jie 
esą “istorinio materializmo te
orijos" paskirtieji globėjai bird 
n u jų ir nuskriaustųjų. Bet, k a 
da jie stoja i valdžios vėžes, 
tai, pasirodo, tiems biedniems

I mentaris nuo ląstelių ir elektronų judėjimo.“ 
šitai teorijai pritaria fizikai, biologai, gamti
ninkai, chemikai, matematikai ir kiti mbkslihin- 
•kai, kurie gyvingumo pamate Įžiūri medžiagos 
gyvumo sistemą. Anot šitos teorijos, žmogaus 
kūno ir dvasios (dūšios) dualizmo arba atskiru
mo visai nėra. Antra teorija esanti spiritualistinė 
arba psychology ar filosofų pažiūra, šita teori
ja pripažįsta kūno ir dvasios dualizmą. Mat, si 
teorija supranta, kad kūnas yra su pradžia ir 
pabaiga. Pradžia esanti žmogaus užgimimas, o pa 
baiga — mirimas. Kaslink žmogaus dvasios (dū
šios) spiritualistai arba psychclogai neturi nei 
(pradžios nei pabaigos. Sulyg jų teorijos, “visas 
pasaulis yra patsai per save gyvingumo dvasia.“ 

Spiritualistai arba psychologai žmogaus gy
vingumą suriša su protu, žmogaus manymas yra 
gana painus dalykas, ir apie jo apsireiškimus ke
leriopai galima kalbėti, vienok galutino išvedimo 
negalima gauti. Psychologija yra filosofinis mok 
slas apie žmogystos dvasią ar protą arba min
tijimą. šitos šakos mokslininkai iš pačios prak
tikos turi gana daug faktų, kurie parodo žmo
gaus dvasios gyvingumą ir nemarumą. Religijos 
laikąsis psychcloginės teorijos.

Prof. Dr. Whitehead 8-toje ir paskutinėje 
paskaitoje “Mokslas ir Apšvieta," apipasakojo 
apie šių dienų švietimo sistemą. Pripažino, kad 
profesionalizmas yra geras prie ištobulinimo 
paskiros profesijos. Taipgi pareiškė, kad profe
sionalizmas pravedė “žiny^tės gadynę” prie išda
linimo. šių dienų apšvietos sistema sukėlė žmo
niją prie materializmo. Religija arba tikybos kri
to. Visuomenė, persiėmus materialistiniais pasi
grožėjimais, apie dvasini gerbūvį mažai bekrei
pia atydos Į religijų mokslą.

(Galas I. dalies)

tijimo sistema parėjo ant elementarizmo kelių 
be dogmatizmo. 16-tas šimtmetis pravedė tiky
binę laisvę. Išaugus reformacija ir abelnai tiky
binė etika pasigerinus. 17-tas šimtmetis davęs 
fiziką arba fiziologiją bei mokslinį materializmą, 
šiame šimtmety francų mokslininkas Deskartas 
pravedė fizo-materializmo teoriją kasiink kūno 
ir dvasios, šita teorija padarė moksle revoliuci
ją. Mat mokslas patyrė materijos arba kūno ar 
medžiagos fizisikumą arba mechanišką elemen
tari gyvingumą. Des&arto teorija arba mokslinė 
fizika susekė, kad žmogaus kūno ir dvasios (dū
šios) dualizmo ar dvilypumo visai nėrh. Yra 
tiktai vieno daikto, — medžiagos, arba kūno du 
autonominiai veiksniai. Tai yra žmogaus vidaus 
ir lauko, arba kūno ir dvasios, santykiavimai. 
Pagal šitos teorijos, gyvybė yra niekas daugiau 
kaip tiktai kūno bei dvasios, ar 'psyęhės, mecha
nizmas, — elementarė gyvingumo vienetą. De?to 
šiandien mokslininkai ir pripažįsta, kad dvasios 
apsireiškimai yra drauge ir kūno apsireiškimais; 
jie pareina nuo medžiagos bei kūno “gyvingu
mo mechanizmo." Tai yra nuo elektronų judėji
mo. Su Deskarto teorijomis mokslas 17-tame 
šimtmety pilnai išsivystė labai vaisingu veiks
niu. 

I

Dar viena paskaita Dr. Whitehead buvo — 
“Mokslas 18-tame šimtmety." čia lektoriui iš- 

ė, kad ką 17-tas šimtmetis suformuliavo, tai 
118-tas šimtmetis patvirtino ir ištobulino, šitame 
šimtmetyje žmogaus protas tapo pergalėtoju vis 
ko. Pagal lektoriaus išvedžiojimo, 18-tas šimt
metis pravedė netik mokslinę perbalę, bet ir da
vė pc’.iti^kai-draugijinę laisvę. Anglijoj tapo Į- 
vesta pariiamentinė istatymdavybė. Francijos re
voliucija galutinai sutriuškino monarchizmo sis- 
>tcmą. Amerikoj Suvienytų Valstijų republika 
buvo Įsteigta. 18-tame šimtmetyje politinę drau
gijos etiką Europoj pravedė Rosseau, Voltaire 

klausimas, ar, ir Diderotas. Amerikoj sušvito tokios stambios 
ą. Sykį susirin-, figūros, kaip Thomas Jeffersonas, Thomas Paine 
augščiausi baž- ir Benjaminas Franklinas, šitame šimtmety fi

zika, biologija, chemija ir psychologija didžiai 
pažengė. Abelnai sakant, pradėjo gamtos moks
las žydėti ir žmogaus .protinė pergalė bujoti.

Pagalinus buvo Dr. Whitehead paskaita — 
“Civilizacija ir Technologija."' Šitoj paskaitoj 
lektorius atvaizdino, kokią Įtekmę žmonijoj pū
dai? technika, mašinerija, mechanika ir išradi
mai. Garo judintojo išradimas sukėlė žmogaus 
smagenis prie technologijos. Greit buvo išrasta 
garvežys ir garlaivis, žmogus 'greit pradėjo iš
naudoti gamtos jogas. Elektriški išradimai pa
darė žmogystos protą stebukladariu. Per tech
nologiją pražydo negirdėta pasaulio istorijoje 
žmogaus proto jėga. Su naujų laikų technikos 
atradimai-, matematikos mokslai, kaip — astro
nomija, fizika, mechanika ir elektrotechnika pa
darė milžiniškus žingsnius pirmyn 1 Spektrografo 
išradimas davė progą mokslininkams sužinoti, 
iš kokių gaivalų susideda saulė, kometos ir žvai
gždės. Kuomet mokslas tą sužinojo, tuomet fizi
ka ir matematika greitai surado dangnamio sis
temą, kas palaiko planetinę tvarką.

Dar viena paskaita buvo “Moderniškoji Min
tis.” šitej paskaitoj Prof. Whitehead išdėstė 19- 
to šimtmečio mintijimo sistemą. Lektorius pa
dalino šito šimtmečio mokslinę pažiūrą Į tris da
lis; vienybingumas mokslo su romantišku judė
jimu; pirmyneiga technikos bei fizikos, ir suradi
mas evoliucijos teorijos. Taigi 19-to į šimtmečio 
remantizmas, technologija ir evoliucijos teorija 
pilnai at ■tov-iuja “Civilizacijos Mašiną.“

Prof. Dr. Whitehead septintą paskaitą ilž- 
vaidino “Mokrias, Filosofija ir Religija.” šitoj 
i a. kaitoj lektorius gvildeno dvi svarbiausias šių 
dienų mokslo teorijas apie žmogystą. Pirma, ma
terialistinė teorija nagai evoliucijos dėsnių sako, 
kad žmegystos gyvybė yra tik momentalė, su 
pradžia ir pabaiga. Mat. sulyg materialistų teo
rijos “omne vivum e vivo” (viskas gyva iš gy
vo), arba “cmnis celluia e cellula“ (visos ląste
lės iš ląstelių). Užtaigi materialistų dėsnys yra: 
“žmogystos gyvingumo mechanizmas yra ele-

darbininkas 
ai našle gau
ti mėdėčkais

įkn.
sumanymas

—c—
skilo SL \.

Iš Carnegie 
ten susitvėrė 
liauja SLA. kuop, 
meii 232. Tame

u s

o -o c

kuopa 
pranešama, kad 
vakarinėje daly 

gavusi nu- 
iestely jau

seniau gyvavo 125 kuopa, bet 
ją riksmu užvaldė komunistai, 
kurie, kaipo uoriškui nusmukę, 
suerzino ramesnius narius. To
dėl šie pasidarbavo, ir susitvėrė 
kuopą, Į kurios susirinkimus ne
bus gėda lankytis.

Tokie “izoiiaviniąi” bolševikų 
yra syęikas žingsnis. Kuomet li
ga ima gudinti kurią ‘kūno da-1 dėsli
Ii. gydytojai visados pūnančią 
dali atskiria nuo sveikos. Taip 
ir čia. Worcestery tas Įvyko ir 
nauja SLA. kuopa puikiai gy
vuoja. Tikimės, kad ir nauja 
Carnegie kuopa puikiai gyvuos.

—O—
Mrtcru “dūšios.“

Senuose amžiuose ilgai buvo 
disku'liejamas 
moteris turi dū 
ko smarkiausi i
nytiniai žmonės: vy.'Kupai, kar
dinolai ir kiti. Jie, po ilgų dis
ku i j!.' nutarė, kad moteris dū
šią turi.

Taip buvo iškovota moterims 
savastis daikto, kurio dar 
kas nematė, šioje gadynėj: 
toris net daugiau laimėjo, 
dieną Chicagoje vienas 
psichologijos pareiškė, kad 
gait
gu berniukai. Mergaitėms dūšia 
ateina 18-tame mėnesy, o ber
niukams 30-tamc.

Ir moterys dar nori lygių tei-

me
mo-

prof.
mer-

jgija no

mery. Mūsų gi laikraščiai, kuomet Brooklyne buvo ta pa
ti- paroda, šitą viską turėjo praleisti tai del savo biednu- 
mo, tai del nevikrumo. Del biednumo, kad neturi kuo nu
imti fotografijų ir padarymo klišių Įdėjimo laikraščiuo
se, o del nevikrumo, kad nesimatė nei mūsų korespon
dentų nei kritikų. Jie užimti “kritikomis” viens kito del 
partijų.

Kitas faktas. Kuomet p. Rimkus pagarsino apie pa
rodą Bi-ookh’ne ir Waterbury savo tautiečių laikraščiuo
se. tai mūsų žmonių atėjo pirštais suskaitomos publikos. 
Kifip tik Įdėjo trumpą žinutę Waterburio didžiausian 
anglų laikraštin, tuojaus lietuviai pradėjo skaitlingai 
lankytis ir savo tautiečio šimonies kūriniais gėrėtis.

Kaip tą išaiškinti? Mos ai.-1 inanie tuo, kad mūsų 
laikraščiai savo nerimtumu ir neteisingumu visuomene 
atšipino. Mūsų visuomenė dabar labiau tiki trumpai ži
nutei apie save anglų laikraščiuose, negu ilgiems straip
sniams vėl gi apie save mūsų laikraščiuose. Pridėkim 
mūsų laikraščių (didesnės dalies) nešvarumu ir netei
singumą, tai ir matysim prie ko nuvedė mūsų laikraščius 
kovos už partijas. Del keleto laikraščių nešvarių ir ne
teisingų, mūsų visuomenė nebeužsitiki visais laikraščiais.

Aš NENORIU...

Aš nenoriu svieto turtų
Ir tuštybės jų,
Aš vien trokštu tik dainuoti 
Tarp girių žalių.

Aš nenoriu jau gyventi 
TaipŲamso.1? ^įlios, — 
Siela mano kaskart ilgis 
Vis dainos meilios...

Aš nnoriu, kad žmoneliai 
Kerštą vien mylėtų, 
Prieš Skriaudėjus ir netiesą 
Kad’jie vis tylėtų.

Aš nenoriu puikių rūbų
Nei rūmų auksinių;
Siela ilgis tik dainelių 
švelnių yt šilkinių!...

— Svajori|.

o o o

DAINUOJU SAU VIENAS

Sėdžiu už stalo sau vienui vienas 
Giliai paskendęs nakties tyloj 
Ir iŠ liūdnumo dainas dainuoju. 
Kurių daug gema mano sieloj. 
Audžiu, dainuoju, leidžiu Į svietą 
Apsupęs meile nepaprasta 
Dainas, kur mano širdį ramina, e 
Dainas, kur dega ugnis karšta. 
Savo krūtinėj jas užliūliavęs. 
Dažnai pagimdęs jas per skausmus, 
Leidžiu pasauliu kitiems naudoties, 
Jomis raminti sielos jausmus. 
Nieko pasauly nebenorėčiau 
Asai gyvendams sau apturėt, 
Jei pastebėčiau, kad mano dainos 
Gal daug ką gera sieloj pasėt. 
Todėl aš trokštu karštai sieloje 
Užmiršęs save nuolat dainuot. 
Žadinti meilę brangios tėvynės, 
žmonėms tvirtybės daugiau priduot. 
Plaukite, dainos, kuonotoliausiai 
Plačiai per kaimus ir per miestus, 
Šklefskite šviesą, meilę tėvynės 
Ir idealius neškit augštus. 
Visa, kas mano 
Noriai su jumis 
Neškite visa, ką 
Bet nepaskęskit
Būkite tvirtos, mano dainelės, 
žmonėms tarnaukit ištikimai, 
Nenusigąskit vargo, nelaimių, 
Be baimės plaukit visad ramiai!

— J. Naruševičius.
o-------------- o

sileoje yra, 
aš dalinuos, 
siela duoda, 
vargo klanuos.

p

Garsūs žmonės visada buvo šykštūs laiko At
žvilgiu, o kas veltui atima kitam laiką, tas yi’a 
nidkšiausias vagis. — šv. Tomas Kempietis.
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LIETUVIAI IR LATVIAI 
SENIAU IR DABAR

Rašo Petras Kriukelis

yda. Tankiai nežinodami faktiš
kai, perdaug paniekiname savo 
valdininkus, o sykiu ir užsieny
je kitoms tautoms pasistatome 
'patys save kvailiais). Taipogi 
Latvijoje ir dora yra pakilusi.

Rygos miestas nuo valkatų ir 
prostitučių apvalytas; miestas 
užlaikomas švariai.

Taigi labai malonu būtų, kad 
šie du broliai gyventų santai
koje.
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Žsg Iš Amerikos Lietuviu Gyvenimo 81
Ilgus metus gyvendamas Lat

vijoje gerai pažinau nusistaty
mą latvių apie lietuvius. Prieš 
karą latvių ir lietuvių santy
kiai buvo kuoblogiausi, netik so 
diečiai ir tamsesnioji latvių 
liaudis, bet ir miestelėnai inte
ligentai, visur ir visuomet sten
gdavosi lietuvius niekinti ir net 
jiems skriaudas daryti. Dirbtu
vėse latvių darbininkai lietuvius 
įvairiais būdais persekiodavo, 
sumušdavo, tyčioms pagadinda
vo įrankius ar mašinas, kurias 
valdė lietuviai darbininkai. To
kiu būdu kenkdavo lietuviams 
.dirbti ilgai tame pačiame dar
be. Prie geresnių darbų lietu
vių neprileisdavo, jei darbdavis 
būdavo latvis. Vakarėliuose, ar 
taip kokiuose kilniuose lietuvių 
sumanymuose įsiskverbdavo lai 
viai ir sudrumsdavo ramybę; 
paskui latvių laikraščiai pasi
džiaugdami šmeiždavo lietuvius, 
kad jie “nekultūringi gyvu
liai.”

Tiesa, lietuviai prieš karą 
daug tamsesni buvo už savo 
brolius latvius; bet užtad bu
vo daug augštesni doroje. Lat
vių jaunimas buvo baisiai nu
puolęs doroje, girtuoklystėje, 
vagystėje. Tyrinėjant Rygos 
mieste pasirodė taip. Ant vieno 
šimto prostitučių, buvo 65 lat
vės, 15 žydelkų, 10 vokiebkų, 
5 rusės ir 5 lietuvės. Gimdymo 
kontrolė plačiai buvo įsivyra
vus. Torensbergo priemiestyje 
buvo lietuvių daugiau, negu lat
vių; bet tame pačiame priemie
styje ant šimto nusikaltimų, bū
davo priskaitoma tik 10 lietu
vių.

Latviai buvo apsišvietę, bet 
nebuvo kam dorai auklėti, ir 
tankiausiai vaikai savo jaunose 
dienose prisigerdavo Markso po 
litikos. Tai buvo faktas. Kare 
plėšimais ir nekaltų žmonių žu
dymais atsižymėjo latviai, kir-

gižai ir kazokai. Bolševizmas 
dar aiškiau parodė latvių tautos 
netikusį auklėjimą. Bolševikai 
tokias baisias žudynes sumany
davo, kad negaudavo budellių iš 
kitų tautų, kaip tik iš latvių 
ir žydų. Baisiausia budelis, irgi 
yra latvis Peters, kuris savo 
rankomis išžudė sęptynius tūk
stančius žmonių. Tai vis daro po 
litiškai supuvęs auklėjimas.

Nemanau aš čia pažeminti 
latvių tautos, tik pasakau tie
są, kad lietuviai nebuvo verti 
tiek daug nešti nuo latvių pa
niekos ir pravardžiavimo.

Dabartiniu laiku latviai vi
siškai yra atsimainę savo nuo
monėse apie lietuvius. Lapkričio 
27 d. š. m. aš aplankiau savo gi 
minos gyvenančius Mintaujoje; 
iš ten nuvykau į Rygą, manyda 
mas ši o-to atgauti iš mano žu
vusio turto, — tai yra 7,000 
knygų ir kambarių baldus. Bet 
tą vietą radau karo sunaikintą, 
ir neturėdamas laiko neaplan
kiau lietuvių draugijų. Tačiaus 
visgi teko pasikalbėti su ne
kurtais lietuviais, ir su latvių 
visuomenės darbuotojais. Lietu
vių darbininkai jokių priekaištų 
ant latvių darbininkų neužme
ta, nes tas jų nelemtas lietuvių 
niekinimas jau dingęs.

Latvių inteligentija,labai ma
loniai sutinka darbuotis visuo
menės darbe su lietuviais. Kaip 
inteligentija taip ir sodiečiai la
bai žingeidauja dasižinoti, kaip 
lietuviai valdosi. Džienis, visuo
menės žymus darbuotojas pasa
kė, kad lietuviai galutinai neiš
moksta gerai tvarkytis, kad lie
tuvių valdininkai netikę. Aš, ži
noma, kaipo lietuvis, jaučiaus 
įžeistas ir paklausiau: “Gerbia
masis, iš kur jūs žinote apie 
tai?’’ Jis sakėsi skaitąs lietuvių 
laikraščius, ir iš jų žinąs, nesi 
jie visados pilni pabarimų ant 
valdžios. (Tai nemaloni mūsų

Atsakymas p, Antanėliui
Rašo J. Našlaitė baltas

OLA TALPINAMA KINIO* I* AMEBIKOB LIETUVIŲ GYVENIMO I8IMTINAI. RAŠOMA MU*Ų GABIŲ 
KORB1POMDBNTŲ APIE TEATRUI, BALIUI, PAA KALBA* IR ABBLN4 JUDĖJIMĄ
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LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
ir DIRBTUVĖ

geriausiai įrengtoje mokykloje. Prakti
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. TIKNIAVICŪS 

garantuojame laisnį ir diplomą — Pa
ieškomo darbo. Ateikite apžiūrėti mū- 

nuo 9 ryte iki 9 vakaro. Nedaliomis

MOKYKLA

eų mokyklą. Mokykla 
nuo 11 vai. ryto iki 3

NEW
*28 — 2nd Avenue,

atdara
vai. po pietų. Klesos dienomis ir vakarais.

YORK AUTO SCHOOL 
(Kampas 14 gatvės) New York City

OSVALDAS KIBURIS
UŽEIGA

yra geriami* East New Yorke, kanoje kiekviena* ras skanins valgio*, 
užkandžius ir draugišką ažėjimą. Prašome nepamiršti atallaakyti paa —

Ml GLENMOBB AVENUE, 
(Bait New York)

BROOKLYN. H. I
TeL Cypress B9H0

ĮSISENĖJUSIOS VYRŲ- 
MOTERŲ LIGOS PASEK

MINGAI GYDOMOS
Moderniškais Būdais

Nežiūrint kaip senai sergate ar kaip 
kenčiate — Aš JUMS PAGELBĖSIU.

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

— Kainos mano Prieinamos —
Asmeniškai kiekvieną peržiūriu.

X-Spindulių ir Wassermano kraujo ištyrimas, komiška 
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. Nedalioms: 9 iki 4 po pietų

“Vienybės’’ 127 nr. 1924 m. 
p. Antanėlis vėl šėlsta ant mo
terų ir tų vyrų, kurie tiesą skel
bia apie moteris. Anot p. An
tanėlio: “O su kuom rengias į 
kovą, jeigu ne su tais “bro
liais...’’ p. Antanėliui atrodo, 
kad moterys jau “baisiai” kovo 
ja prieš vyrus, jeigu jos pra
deda šeimos reikalus gvildenti 
viešai per spaudą, o laikraščiuos 
rašyti įvairiais klausimais ir rū
pintis žmonijos gerove. Tas dar 
nereiškia, kad moteris kovoja 
prieš savo vyrus ir “brolius”, 
kaip Antanėlis sako.

Tai dar nereiškia garbės ir 
moksslo požymiu pas p. Antanė
lį, jei jis gali ištarti francų žo
dį “ibaisęr.” Gerb. Kriukelis, 
nors francų kalbos ir nemoka, f *■
bet yra didžiai gerbiamas Lie
tuvos liaudies, kaipo pavyzdin
gas ir darbštus plunksnos darbi
ninkas; nors kasžin kaip jį juo-

dintum bet jis paliks 
prieš Lietuvos tautą.

Iš visos p. Antanėlio politikos 
aiškiai spindi, kad jam norėtus 
nusmerkti tas kelias moteris, 
kurios jau atbudo iš tamsos am 
žiu miego ir pradeda žmoniškų 
tiesų ieškoti viešai per spaudą 
ir tt.

Labai norėtus panašiems An
tanėliams, kad jos būtų vis dar 
paniekintos ir vėl paskandintos 
į tamsos jūrę, o patiems skęsti 
alkoholio ir nikotino nuoduose, 
kad niekas nekliudytų tame 
“garbingame” darbe vyrų.

Sunku, liūdna ir gailu mums 
moterims, kad randasi tokių v^- 
rų, kaip p. Antanėlis, kurie sta
to pinkles moterims, vietoje pa-’ 
gelbėti apšvietoje ir vesti ant 
tiesos kelio; jis tik suranda 
vien blogąsias moterų puses, o 
gerųjų nemato; save vainikuo
ja ir piešia “šventais” esą, o 
moteris prakeikia.

Ar žinai, ponas Antanėli, iš 
kur paeini?...

NEW PHILADELPHIA, PA.

Keistas lietuvis “pustelninkas’

Lošiamosios Kortos
Lošiamosios kortos Europoje, 

sulyginamai nesenai atsiradusi 
pabova. Jos pasirodė 15-me am
žiuje ir pirmiausiai buvo pada
rytas pabovijimui silpnapročio 
francų karaliaus — vieno iš 
Liudvikų Valua.

Tačiaus Rytuose, ypatingai 
Kinuose, kortos žinomos iš neat 
menamų laikų. Bent žinoma, 
kad už keleto amžių pirm Kris
taus, kiniečiai bovijosi kortų 
lošimu. Dėlto yra davinių sprę
sti, jogei kortų idėja buvo iš
vežta iš Kinų.

Vienok kortos, priimtos Eu
ropoje, skiriasi nuo kiniškųjų 
savo sudėčia. Kuomet kinų kor
tos padarytos remianties slap
tingais tikybiniais pradais, tai 
Europoje į jas įdėta idėja apie 
metinį žemės apsisukimą.

Keturios mostys reiškia sim- 
bolingai keturius metų laikus: 
červai — pavasarį, bulkos — 
vasarą, kryžiai — rudenį ir vy
nai — žiemą. 13 kortų kiek
vienoje mosty reiškia 13 sa
vaičių metų bertainy. Visų kor
tų kaladėje — 52, t. y. tiek, 
kiek savaičių per metą.

Del šito laimingomis skaitosi 
raudonosios mostys spėjimuose: 
jos simbolizuoja pavasarį ir va

Apie pora mylaičių nuo čia, 
giria apaugusiame įkalne, gyve
na lietuviškas “pustelninkas” 
— Simas Leikevičius. Jis “pus- 
telninko mokslą'’ pradėjo prak
tikuoti apie 6 metai atgal. Iš 
pradžios, būdavo, kai šilta, tai 
jis girioje “puštelninlkauja,” o 
atšalus, žiemą, 'kur nors apylin
kės kaimely ar miestely žiema- 
voja; o kartais dar ir dirbdavo. 
Bet dabar, jau apie du metai, 
ir žiemos laike Simas savo “pa- 
lociaus” neapleido.

šventadieniais būreliais žmo
nės jį lanko ir šį-tą jam atneša: 
kas mėsos, duonos; kas kiauši
nių, pinigų. O kaip kurie, atneša 
jam ir “pusbuteli ūką.” “Vieny
bės” reporteriui, delei žingei
dumo, irgi prisiėjo aplankyti 
“pustelninką” ir kiek pasikalbė
ti. Užklaustas, kodėl tokį gyve
nimą veda, Simas atsakė, kad: 
“kitaip, brolau, jau negalėjau: 
gaunu, būdavo darbą, tai bosai 
pradeda persekioti ir turėdavau 
apleist ir taip sau gyventi.”

Paklaustas, kiek turi metų ir
kaip ilgai kasyklose dirbo, atsa- nės jėgos: didelis Birutės Cho
ke, kad jau apie 56 metų se- ras, J. Vaičkaus Dramos Teat- 
nas ir kasyklose išdirbo virš ras, S. Krasauckienė, O. Biežie- 
trisdešimt metų. Taipgi Simas nė ir didelė lietuvių ir baltgu- 
pasisakė, kad į pavargėlių na- Į džių solistų trupė, kurioj daly- 
mus nenori eiti, nes jau nedrū-Jvauja operų dainininkai, o laip
tas, o tenai reik sunkiai dirbti, jau ir mūsų geriąusi daininin- 
Atgal į miestą gyventi neketi- kai — J. Kudirka, P. Stogis ir

jau nuo Jekavičiūtė. Visi chicagiečiai at-
jie visi pa- si lankykime į šį puikų koncer-

Iš Lie- tą ir paremkime Vilniaus naš-
Da ūglis.

rengia didelį 
sekmadieny, 

vai. po piet, 
Auditorijoj.

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
' Nuo 2 iki 4

Nuo 7 iki 8
Ncdeliomis Nuo 10 iki 3 P. M.

A. M.
P. M.
P. M.

CUNARD
1 LIETUVA

(per Angliją) 
sumažinta kainu 3 klesos sugrįžti- 

nių laivakorčių

I KAUNĄ ir ATGAL ant 
BERENGARIA ir
AQUITANIA .... $215 
MAURETANIA ... $211 

Pridėjus Taksą

I LIEPOJĄ IR ATGAL ŠIAIS 
LAIVAIS — $186.

Į Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
kas Sereda. Keleiviai nepiliečiai j- 
leidžiami be kvotos varžymų. Visi 3 
klesos keleiviai turi kambarius. Ne
prilygstamas švarumas. Puikus mai
stas. Kreipkitės 
prie vietos agen
tų ar į

CUNARD LINE, 
25 Broadway, New York

sąrą — laimingus metų laikus; 
priešingai, juodosios mostys, a- 
tatinkančios rudeniui ir žiemai 
— nelaimingos. Ypatingai piktą 
turi reikšmę vynų merga,, kaipo 
atvaizduojanti pačią žiemą.

Jeigu mes sudėsim akis žėcl- 
nos mosties, duodami vaikinui, 
merginai ir karaliui 11, 12, 13, 
tai gausime skaičių 91, tai yra 
skaičių dienų meto bertainy. Gi na grįžti, nes, girdi, 
bendras skaičius akių visoje ka- žmonių nupratau; 
ladėj bus 364, tai yra skaičius sirėdę, o aš apskuręs, 
dienų viso meto be vienos. Tai tu vos važiuodamas čion, Simas laičius.

• Jis!
Lietuvoje jaunu būdamas vis 
svajojęs, kad Amerikon atvykęs 
užsidirbs daug pinigų ir vėl grįš 
j Lietuvą. “Ale, girdi, ką dary
si, kad tokia “liuke” buvo.” 

Delei viso-ko reik suminėti ir 
apie Simo Lekevičiaus gyveni
mo vietą. Vargiai kur rasi žmo
gų ant 
kad taip gyventų.

Tiesa, vieta graži, augštam 
giria apaugusiam kalne (apie 
2000 pėdų augščio nuo pakalnė
je geležinkelio) yra griovė, čia 
Simo “namas,” susidedąs iš vie
no “kambario:” ilgio apie 8 pė
dos, o pločio apie 6 pėdos. Nuo 
aslos iki “stogui" bus apie 3 pė
dos augščio. Gilumoje “lova," o 
palei duris pečius, su kaminu 
išvestu per sieną lauk. Sienos,

si prie didelio protesto prieš Va
tikano konkordatą su Lenkija, 
kuriuo Papa užgiria lenkų plėši
kišką žygį ir Lietuvos sostinę 
Vilnių atiduoda Lenkijai, pri
skirdamas jį prie Lenkijos baž
nyčios. Vilniaus Vadavimo Ko
mitetas padedamas kitų draugi
jų ir organizacijų 
protesto mitingą 
Gegužės 10 d., 1 
naujojoj Lietuvių
Vyriausiais kalbėtojais kviečia
ma P. Grigaitis. Dr. A. Zimon- 
tas ir J. J. Elias. Visi Chicagos 
lietuviai kviečiami dalyvauti šia 
me protesto mitinge. Pakelkime 
visi savo galingą balsą prieš 
tokį neteisingą Papos žygį. Su
šukime kartu su Lietuvos lie
tuviais: “šalin Papos rankos 
nuo Vilniaus!”

Tas pats Vilniaus Vadavimo 
Komitetas, kuris visomis pajė
gomis rūpinasi parėmimu Vil
niaus lietuvių kovo už savo tei
ses, sekmadieny, Gegužės 17 d., 
Lietuvių Auditorijoj, rengia di
delį koncertą Vilniaus lietuvių 
našlaičių naudai. Tai bus pasku
tinis ir vienas gražiausių šio 
sezono koncertų, nes jame daly
vauja visos geriausios artisti-

I ‘
vienai, turbūt, yra pridėta kor- nesitikėjęs to susilaukti, 
ta, kuri vadinasi “žiopliu" (ang 
liškai — “dummy"—“joker")

BAYONNE, N. J.

Komunistų rėmėjai “paliejo 
“binzus”

NAUJI RAŠTAI

Darbininko Sveikata. Parašė 
D-ras Jonas J. Kaškiaučius. Den 
tisterijos skyrių parašė D-ras 
A. Petriką. A. L. D. L. D. lei
dinys Nr. 17. Brooklyn. N. Y. 
1925. Pusi. 631.

Knyga, hygienos atžvilgiu, 
svarbi ir gerai paruošta; nors 
patsai antgalvis galės kai ku
riuos suklaidinti. Perskaitęs 
antrašte “darbininko sveikata,” 
tūlas galės manyti, kad veika
las ištikiu jų kokios nors rūšies 
darbininkui skiriamas, todėl 
daugelis ir nepirks jo. Sulyg to, I 
anglekasys čionai ieškos sau hy 
gienos patarimų kaip prie ang
lies kasimo sveikatoje užsilai
kyti; dažų ar kitų chemikalų 
dirbtuvės darbininkas tikėsis, 
kad čia yra nurodymai, kaip ap
sisaugoti nuodingųjų chemika
lų dujos; artojas'vėl ieškos sau 
patarimų. Bet šito nieko čia ne
ras, nes veikalas parengtas yra 
tik sveikatai žmogaus, tai yra 
kiekvieno žmogaus. Autoriai, 
matomai, propogandos tikslu už 
dėjo antgalvį, tarsi tyčia norė
dami pasakyti, kad tarp lietuvių 
nėra žmonių; yra tik darbinin
kai; arba kad jie žmonių buvi
mo pasauly visai nepripažįsta. 
Tokių nerimtų antgalvių dar 
mums neteko matyti nė pas vie
na tauta. »• *■

šio žemės kamuolio,

Balandžio 26 d. sekmadienį po 
pietų, man teko matyti bolše
vikų manevrai po atviru dangu
mi. Sykiu pasigirdo ant gatvės 
riksmas. Del žingeidumo bėgau 
ir aš pažiūrėti, kas tenai deda
si? Pasirodo minia, beveik pu
sę bloko pristojusi, o vidury 
tos armijos, F. M., kad jau rė
žia, tai rėžia spyčių savo pa
čiai. “Tu kur...! Tu kur...! Tu, 
naktimis su ruškiu, aš tau pa
rodysiu!” O ta jo pati, netoli 
stovėdama, atsakymo ženklą 
duoda nuo nosies rodydama. 
Kur buvęs ne buvęs, ir tas mi-

KOMEDIJĖLES
(7 lengvos komedijos vie
noje knygoje) kaina 75c. 
Mūsų Knygyne jų nebuvo, 
dabar iš Lietuvos gavome 
siuntinį. Užsakymus su pi
nigais siuskite į

VIENYBE

BIZNIERIAI 
GARSINKIKTĖS 
“VIENYBĖJE”

stogas ir durys, “subudavoti"į nimas rusas pasirodė. F. M. 
iš išmestų mėsininkų senų bač-^kumščią sugniaužęs, rėkdamas, 
kų. “Pečius" irgi paimtas nuo pradėjo artintis prie to jam ne
įmesto išmatų vietos. Ant “sto- geistino ruso. Tas rusas, ma
go” padėta sugaubta blekė, nuo- tydamas, kad čia bus “ploho,” 
laidžiai, kad lietui lįjant vanduo kuprą pastatęs paleido kojas j 
subėgtų į pas duris stovintį su
rūdijusį kibirą, kad visados bū
tų “vandenio." Kelios pėdos nuo 
durių, ant “kiemo,” stovi dvi 
didelės blokinės, mėsdragalių 
primestos. O švinkis, kada ati
dengiau ! Reiškia, ir tie mėisdra- 
galiai sunešti Simo nuo “dum- 
po.” Paklaustas, kodėl tokius pa 
simirdusius mėsgalius laiko, at
sakė, kad “vis geriau, kai iš že
mės". Matyt, kad jau vargšas 
ir žemėje maisto ieško. Kaip 
tankiai “pustelninkas” prausia
si, nesinorėjo klausti, nes nuo 
sprando vietomis kerpės maty
ti atšokę nupuolė pačios, žmo
nės sako, kad “jeigu, būtų ne 
durnas ir pradėtų pamokslus sa
kyti, tai kunigai jį šventu pa
darytų.” Paklaustas ar į baž
nyčią eina, atsakė, “per bied- 
nas” esąs. Report.

darbą. F. M. paskui jį. Dabėgo 
į trečias duris, tas rusas įsmu-1 
ko į stubą, ir duris uždarė. F. 
M. duris bedaužant, atėjo namo 
savininkas ir nuramino karš
tuolį. Paskui F. M. nekuriems 
savo pažįstamiems aiškino savc; 
pačios paslaptis, net buvo šlyk
štu klausyti.

Reikia pasakyti, ikad F. M. su 
savo pačia buvo karšti katali
kai ; bet nelabai senai abudu 
persikrikštino į bolševikų vierą. 
Kaip bolševikų vadai, taip ir jų 
tamsūs sekėjai, su savo ištvir
kimu 
ro.

lietuviams garbės neda-
Kurapatkinas

DETROIT, MICH.

P. J. Makausko atsilankymas

CHICAGO, ILL.

Protestuoja prieš Vatikano kon
kordatą su Lenkija

Ir Chicagos lietuviai rengia

Atsilankius .p. J. Makauskui 
į mūsų miestą, buvo parengta 
dvi pramogos, būtent vakarienė 
ir prakalbos. Vakarienė įvyko 
šeštadieny, Bal. 25 d. p. F. Rač 
katiško Valgykloje. Rengė L. M. 
G. Komiteto Detroito Skyrius. 
Svečių dalyvavo j 30. Baigian-

tis vakarienei p. Makauskas pla 
čiai papasakojo iš darbuotės naš 
laičių šelpime, taipgi svečiams 
perstatė ateities planus prie
glaudos palaikymui. Buvo renka 
mos aukos našlaičiams; surink
ta rodos, $30..

Sekmadienį, Bal. 26 d. Lietu
vių Svetainėje p. J. Makauskas 
raikė gana plačią prakalbą, nu
šviesdamas Lietuvos Valstybės 
padėtį Krikščionių dem. Val
džios režime. Klausytojams pra
kalba labai patiko, žmonių at
silankė nedaugiausiai. Aukų su 
rinkta $45.

Balandžio 19 d. Lietuvių Sve
tainėje buvo metinis L. M. G. 
Komiteto vietos skyriaus susi
rinkimas, kuriame buvo išduoti 
valdybos raportai iš pereitų me
tų darbuotės ir renkama nauja 
skyriaus valdyba. Valdybos na
riai pranešė, kad per pereitus 
metus buvo du parengimai — 
vakarienė ir lioterija, kurie da
vė pelno apie $125, kurie pasiu
sti į Kauną našlaičiams. Iš
rinkta nauja valdyba: pirm. V. 
Motuzienė, Rašt. K. šnuolis, 
Ižd. M. Overaitienė, ir trys val
dybos nariai: M. Strazdienė, O. 
Račkauskienė ir J, Klemerau- 
skas.

Nutarta, kad per sekančius 
metus valdyba padarytų nema- 
žiaus kaip du parengimu, taip
gi stengtis prirašyti kuo-dau- 
giausiai moterų prie komiteto.

F. Motuzas.

ROCHESTER, N. Y.

Nauja Organizacija

Paskutinių laiku čionai labai 
tankiai Biblijos Studentai pra
dėjo rengti prakalbas lietuvių 
kalboje, manydami sutverti sky
rių. Per trumpą laiką surengė 
jau trečias, kurios buvo sekma- x 
dicnį 26 ’Balandžio. Kalbėjo Ste
ponaitis. Bet, matytis, kad Ro- 
chesteriečiai jiems nepritaria ir 
į jų parengimus mažai kas lan
kosi. Tai gal jiems ir nepavyk
sta nauja organizacija sutver
ei tarpe lietuvių.

Jurgio Sūnus.

S. K. GRISIUS
Agentas “VIENYBES” bei ki
tų tautiSkų laikraščių Chicagoj. 
Norinti užsirašyti “Vienybę’’ ar 
užmokėti prenumeratų bei pirk
ti Serą, kreipkitės Šiuo antrašu: 

927 W. 34th PLACE 
Chicago, Ill.

Phone — Boulevard 0527

Pirkite “Vienybės” Šerų 
Vienas šėras Dešimts

Dolarių

KELIAS 'HE
PARANKIAUSIAS

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
Prisidėkit prie Ekskursijos

19 Gegužės laivu “ESTONIA”
Tiemog j Klaipėdą visu keliu vandeniu 
kurią vadovaus žinomas tautietis 

ir pilnai patyręs palydovas
P-nas C. G. LUKŠIS 

lektorius ir paveikslų rodytojas

Sekantis išplaukimas iš Now Yorko.
S.S. “LITUANIA” 9 d. Birželio

9

Kainos laivakorčių: 
J Klaipėdą visu keliu vandeniu 
3-čia klesa
BALTIC AMERICA LINE
BROADWAY NEW YORK CITY 

Kreipkitės čionai ar prie 
savo vietinių n^cntų

$107; 2-ra $132.50

e
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NAUJAUSI VĖ.IOGRAMAI

(Mūsų Virvegramo Avantūra)

Amerika. Dėdė Samas pame
tė žagrę taisęs pavasary ir iš
sirengė j karą prieš Anglijos 
butlegerius ant Atlančio. Dėdė 
Samias išsiuntė 14 laivų, o ang
lai butlegeriai turį 140,000 lai
vų gerai apginkluotų. Tikimasi, 
kad Dėdė Samas karą laimės 
(Dieve duok, ale nežinau!).

Amerikos butlegeriai labai 
linksmai palinkėjo Dėdei Šamui 
laimingos kloties su svetimais 
but'legeriais, ir tuojaus pakėlė 
“naminukės” kainą nuo 50c. iki 
$1.50 už stikleli.

Kaunas. Lietuvos valdžia, per 
savo atstovą, nuoširdžiai atsi
prašė šventojo sosto už tūlų 
Kauno piliečių nenusisekusį pa
vaišinimą apaštališkojo delegato 
Zėcchini nesveikais kiaušiniais. 
Tuomi ir tampa likviduotas Pu
pos — lenkų — konkordato — 
Vilniaus — kiaušinių klausimas.

pakeltų nereikalingų nuosto 
Jių, perkant nesveikus kiauši
nius, piliečiai tegul patys sau 
muša į kaktą.

Chicago. — Gegužės 3 d. bu
vo iškilminga Lietuvos valsty
binė šventė, tai yra — airių

vyskupo Tlobano 25 metu sukak 
tuvės. Nuo Lietuvos Valstybės 
iškilmėse su mišiomis švento
mis dalyvavo bažnyčioje ir kon 
sulas p. P. žadeikis su žmona. 
Viskas buvo, kaip priguli.

MUSU PŪDYMAI

Balta-Marė. Nepersenai čia 
buvo tokis didelis kostumierskų 
kriaučių streikas, kad net di
džiausios firmos pakėlė bosams 
po $5.00 ir (langiaus už žiponą. 
B o s ei i a i * m a t y d a m i d a ba r bū
siant gerą uždarbį, pradėjo vie
nas kitą savo dalininkus pavari
nėti, nes vienam likus bus dau
giau pelno. Kai-kurie net pešasi 
ir eina pas vaitą skustis.

Viena gyvanašlė, atsiūliavo- 
jus su kitais gyvanašliais, eina 
pas savo vyrą prašyti atleidimo 
ir prašėsi, kad vyras vėl ją pri
imtų už teisingą moterį. Vy
ras būdamas augšto mokslo ir 
krikščioniškos dvasios, prižadė
jo priimti, bet ne pirmiaus, 
kaip ji nuvažiuosianti į šiltus 
vandenis p a s i g y d y t.

Lietuvoje tik kunigai savo 
gaapadines iš didelės meilės 
siunčia į šiltus vandenis gydy
tis, o čia mat atsiranda ir pra
stų vyrų, kurie savo eks-mote- 
ris varo per tokį ‘pergrynini- 
mą.” Būdvietis.

Iš ŠVENTOS DZŪKIJOS

Alytus. (Būtai klubams). — 
Statistikos žiniomis Alytuje dar 
randasi būtai dviem dešimtim 
klubų. Tam tikra gyvulių rūšis 
žada, šiuo perteklių pasinaudoti.

Vienuolynas.. Alytuje jaučia
mas gyvas vienuolyno steigimo 
reikalas. Tam reikalui numato
ma gimnazija.

Vietos policija kairėja. — Po
licijos šefas p. Lišniaus'kas lan
ko tik laisvamaniškai-cicilikiš- 
kas paskaitas. Ko žiūri vietos 
klebonas ?

Burmistro vieta jau užimta. 
— Varžytinės tai vietai užimti 
atidedamos trejiems metams. 
Naujas burmistras savo deklara 
cijoj pirmoj eilėj pažadėjo už 
6 metų pabūdavoti Alytaus kiau 
lems, ožkoms ir buliams šalygat 
vius. — Dzūkų Bizūnas

kai-kurie kalbų “žinovai;” kad 
tik nepaverstų jie į babilionis- 
ką.

—o—
* / • -Vienas kunigas pasakė per 

pamokslą: “Aš norėčiau maty
ti, kai sūdną dieną bevaikės 
motinos žiūrės ant savo vaikų, 
kurie ysčiuje užmušti, nekrik
štyti, eis į peklą.”

—o—
Gerai pasakė — duok jam Die 

ve dvasią šventą. Ypatingai k'le 
bonijose tokių “motinų” (kad 
nesugriešijus) yra.

Pašalinis.

visokį kuprų slogintojai! Pa
saulyje tik tada bus gerai ir 
visi bus sotūs, kada visi juok
sis! šalin visi proto sloginto- 

Bimbalai!
šventakupriu Partijos

Dženitorius.

jai

VISKAS PANAŠU

TARKAINIAI

Kaune, Herbaeauskas, klerika 
Jams ant kaktų lipdo tokius 
“herbus”, kad tie nė su šventu 
vandeniu nenusiplaus.

—o—
Su kruopomis, kun. Purickis, 

išlošė; bet savo žygi prieš Va
tikaną, kuris nori Lietuvai už
versti ant sprando papalsiką — 
polską sakramentą, gali sakyt, 
netik pralošė, bet, prašpicavo.

—o—
Meksikos konkordatą su Pa

pa, Lietuvos kunigai perskaitę, 
jei kokios, gaus tokią ligą, kad 
kitas prašysią švarių apatinių 
rūbų.

—0—
Gražia lietuviška kalba taiso t € «■

r

“VIENYBĖS” EKSKURSIJA ’
GEGUZIO-MAY 30 D.
“Vienybės” Ekskursiją Vadovaus ir Asmeniškai 

prižiūrės “Vienybės” Redaktorius

DRAUGAI ŠVENTAKUPRIAI!

šis Gegužės mėnesis tai yra 
linksmybės mėnesis; prasideda 
išvežimai mėnulinės į girias, neg 
jau namuose peršilta gerti ir 
linksmintis; todėl, kad būti dar 
linksmesniais, reikia užsirašyti 
“Tarką,” ir kad “Tarka” ge
riau bujotų, iš malonės mūsų 
Antano Tėvo Didžiojo skelbia
me auksinį vajų: kas daugiau
siai gaus “Tarkai” skaitytojų, 
gaus paveikslus trijų Lietuvos 
ubagų; o kas mažiausiai, tas 
gaus lietuvišką špygą. “Tarka” 
išeina du kart į savaitę ir tai nu 
piginta kaina tik šį mėnesį me
tams $3.95c., o priedo gaus 
“Vienybę“ triskart savaitėje! 
Ar supranti, žioply, koks yra 
pigumas! Gauti porą maišų juo
kų kas savaitę ir tris kart bur
žujišką laikraštį “Vienybę” sa
vaitėje.

Kaip greit tik surinksim už
tenkantį skaičių prenumerato
rių, taip greit išleisime “Tar
ką” triskart savaitėje. Šalin

Kamuolys apskritus,* 
Pasaulis apskritus, 
žirnis apskritus. 
Kur ti'k žiūri —

Viskas apskritu, 
žvakė pailga, 
Lazda pailga, 
Uodega pailga. 
Kur tik žiūri —

Viskas pailga. 
Ratas turi skylę, 
Batas turi skylę, 
Baronka su skyle. 
Kur tik pažiūri —

Viskas turi skylę.
— šilovarnis

JUOKIS, KAI) IR NENORI
Pametė Viską

Apsunkęs dižentelmanas: — 
Būkite geras, pasakykit man,

J. O. SIRVYDAS
prityręs keleivių ir dokumentų sutvarkymo biznyje

Važiuos Laivu

■■

3S==

kur yra Klaikių gatve?
— 0 vat eikit tenai po tie

siai ranlkai.
— O būkite geras pasakyt, 

kurion pusėn bus po tiesiai?

Neatsikratysi
— Juozel, mūsų kasoj yra 

klastinga penkinė. Atiduok ją 
ubagui.

Ant rytojaus:
— Juoze1, ar atidavei penki

nę?
— Atidaviau ubagui, o jis 

čia pat pas mus ją vėl pragėrė.

Ieškau savo sūnaus, Mikolo žinuidi- 
vieiaus; gyvintu Amerikoj 15 metą.

l’iriniaus

Scranton

o Salem, Mass., paskui 
w Yorką, o iš ten j 
Jau I metai nežinau

jis pats, širdingai prašau pranešti se
kamu antrašu: Mr. Anton žmuidino- 
viez, Ruo dc 1? Revolution 81, Juinct 
Houbois, Hainaut, Belgia.

Paieškai! Juozo Milerio, kuris gy
veno Brooklyne ir laikė Poolroom, 
kampus Grand ir Berry Sts. Yra svar 
bus reikalas. Prašome atsišaukti jo 
paties arba kas žino pranešti: K. Kar
čiauskas, 120 Grand St., Brooklyn, N.

Puikus plaukai turėtų būti kiekvienos 
moteries pasididžiavimo turtu, bet 
pleiskanos ir naikinimo darbas eina 
ranka rankon.

Ruffles
yra pleiskanų mirtinuoju priešu.

Pnžiurėkit gerai savo plaukus ir pal
vos odą pirm, negu tie paslaptingi 
parazitai pakirs plaukų šaknis, apdengs 
jūsų galvos odą nešvariomis baltomis 
lupynomis, kas bus priežastimi jūsų 
plaukų slinkimo.

Pirkite bonką Ruffles už 65c pas 
savo vaistininką šiandien, arba 75c 
tiesiog per paštą iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO. 
Berry & South 5th Sts.

Brooklyn, N. Y.

JOSLI
SU PALYDOVAIS

♦

f

už $203
Is New Yorko Kaunan ir Atgal

PER BREMENĄ
UNITED STATES LINIJOS LAIVAIS

„PRES. ROOSEVELT“ ir „AMERICA“

Viši, norinti pasinaudoti šia nepaprasta proga atlankyti 
Lietuvą, privalo pasirūpinti pasporfus ir kitus dokumentus.

Kurie nėra piliečiai Amerikos, turi dabar jau per “Vienybę” 
paduoti Amerikos Valdžiai prašymą sugrįžimui ir pasportams.

Lietuvoje gales būti 12-ką menesių ir gales sugrįžti be jo
kio sulaikymo.

Reikia turėti taksų rasytes už 5 metus einant ant laivo.

Kiti agentai, norinti, kad jų keleiviai gerai ir tvarkiai nu
važiavę į Lietuvą girtų juos, lai susineša su “Vienybės” Agen
tūra apie savo keleivius, kuriuos gali siusti šiomis ekskursijomis.

Visas Informacijas, pilnas ir galutinas, suteikia

„VIENYBES“ AGENTŪRA
193 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y..

JAU
PRIPA
ŽINO!

visi, kad Naujokų padaryti Ciga
rai yra geriausi Amerikoje! Taip 
pn-t viauoitaenp gėrisi, kad garsi
nant laikraštyje remia lietuvišką 
literatūrą; tai yra puikus dti'ly- 
ka:<; už tai vietoje kns-žin kieno 
cigarus rūkyt, kurio nieko > gero 
nedaro,' o gal dar lietuviu tautos 
priešus šelpti, tad kibai išmintin
gai darysit, kad visada remsit lie
tuvišką pramonę, ir broliu lietu
viu Jono ir Petro Naujoku išdirb
tus cigarus rūkysi!; nes ir cigarai 
laimi geri, sumaniai iš goriausio 
tabako ir iš Havanos padaryti, 
malonūs rūkyt, lengvi, gražiai de
ga ir dūmas puikiai kvepia, net 
moteris ir merginos myli ir pat
sai džiaugsies, kad rūkai gerą Ci
garą!
Viengenčiai vietoje žydberniaut, 
visada rūkykit ir reikalaukit vi
sur Lietuviškose užeigose, restau
racijose, Storuose, pas barbenus, 
kli ubuose ir draugysčių salėse, 
ant pikniką ir pas biznierius, po 
vardu rankomis padarytą

Jono-John’s Cigarą 
arba brolio Petro Naujokų arba 
Vytauto. Tėmyk vardą ir paveik
slą ant bakso. Per paštą išsiun- 
čiam Cigarus visur po Ameriką j 
kitus miestus lietuviškiems biznie
riams, ant pareikalavimo. 

f • 

Tėmyk! mes perkraustėme sa 
vo dirbtuvę Cigarų j didesnę vie
tą, priešais Public Library. įla
šant adresuoti

NAUJOKŲ CIGAR DIRBTUVfi 
267 DIVISION AVE. 

Brooklyn, N. Y. ■» . '•» ■
Naujoką Cigarai labai geri, 

verta pnremt teisingą pramonę. 
Agentai gali užsidirbti ekstra pi
nigą, Ii trosam laiko ir vakarais.

PIRKITE 
“VIENYBĖS” 

ŠĖRŲ!

U. S. LINES EKSKURSIJA
BIRZELIO-JUNE 20 D

JOHN W. LUTH
Vedėjas lietuvių skyriaus prie United States Lines, 
p. John W. Luth yra gerai žinomas kaipo prityręs jū
rių keliauninkas; jis vartoja keletą kalbų ir yra gerai 
apsipažinęs su kelionės sąlygomis Europoje.

Jis Važiuos Laivu
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Ura — Mes Katalikai!
(Feljetonas)

i m -w

IŠKALBI PASAKA

GRO2YBĖ IR SVEIKATA 
EINA KARTU

Rašo Blinda

apieKaip anksčiau rašėme 
motinos privalumą būti sveika, 
tarp dabar pabriešime, kad jai 
reikia būti ir gražia, jei nori 
ąveikus r gražius vaikus turė
ti. Grožybė ir sveikata visuo
met eina kartu. Jos abi reika
lingos kiekvienam žmogui, bet 
labiausiai moteriai, nes ji yra 
motina.

Iš giliausių gyvenimo centrų 
žmogaus sielos — kįla gro

žybės meilė ir noras ją turėti. 
Ypatingai šitą stiprų troškimą 
tūri kiekviena tikrai moteriš- 
tos prigimties moteris.

Visame sutvėrime nieko ne
iti taip dailaus, kaip daili mo- 
t^i.škė. Ne tik vyriškos širdys 
rųekižiasi į moteriškės grožybę, 
l>t ir mažiausi* kūdikėlis ta pa 
$£'>i ir vos tik mokėdamas žo
dį ištaiti šitą pasako. Motinos

it 1 ta kūdikiui yra stipriausi ga 
lybė, bet dailios motinos įtaka 
dvigubai galingesnė. Kai motina 
pakviečia pckylin savo vaiko 
mokyklos draugus, kaip didžiuo 
jasi vaikelis prieš kitus vaikus 
savo gražia motina! Kur yra t<» 
ki motina, ji namus padaro vis-į 
ką į save patraukiančiu mag- 
nesu.

štai delko moteris privalo 
stengtis būti graži ir prigimtai 
ji to stengiasi, tik ne visos ži
no kaip tą atsiekti. Visos gali 
atsiekti tam tikrą gražumo laip
snį ; dažnai daugiau, negu jos 
tą tikisi. Pastangos veltui ne
nueina, jeigu tik tikra vaga jos 
vedamos.

Nesiskaito gražumu ta grožy
bė, kuri atsiekiama su nuoskau
da sveikatos, dorovės ir min
ties ramybės; dažnai nusidažiu
si ir išsikvėpinusi miesto gra
žuolė, iš pažiūros atrodo graži, 
bet jos grožybė yra dirbtina: 
ji nešviečia taip skaisčiai, ir 
nuo kvepalų nekvepia tokiu ma-

lonum patraukimu, kaip svei
ka ir gamtos kvapsniu pilna kai
mo mergaitė. Miestietė gražuo
lė nesulaukia pilno amžiaus, ji 
greitai vysta ir kaip stiklas su
sikulia; tuom tarpu kaimietė, 
jeigu ji turės atatinkamą auk
lėjimą, juo senyn, tuo eina gra
žyn. Vargai ir patyrimai moie- 
liškei priduoda gavotino grožy
bės žavėjimo. Yra net priežodis 
susidėjęs, kad jaunai mergaitei 
būti negražia yra atleistina; bet 
niekuomet neatleistina būti ne
gražia vidurinio amžiaus mote
riškei: tai yra — ji gyveninio 
audras perleidusi turėjo atsiek
ti savotino malonaus gražumo. 
Ir tiesa. Dažnai mes matome 
jaunų švArkų, kurios savo įmo
nėmis gave “gražino:’’ tepėsi, 
varžėsi, puošėsi, bet tikro ir 
patraukiančio gražumo neturi; 
bet matome moteris sulaukusias 
50 metų amžiaus, kurios iš vei
do nėra buvę taip gražios, bet 
pasenę turi savyje stebėtinai 
žavejantį prie savęs patrauki
mą.

(Nuo Redakcijos. Netaisyda
mi rašybos, perspausdiname 
mums patekusį, katalikų plati
namą lapelį prieš “bedievius.” 
Šitokio juokdarių klyksmo lig- 
šiolei dar neteko matyti).

FELIKSO KRENCEVIČIAUS

! Bet jų daktarai dar nepažįsta 
ir nėra suradę, tik tiki, kad jo
mis galima apsikrėsti vienas 
nuo kito. Gi reumatizmas paga
mina 50-60 nuošimčių širdies li
gos ligonių. Sifilis gi pagamina 
15-20 nuošimčių širdies ligonių. 
Bet žmogus gali būti turėjęs si
filį ir nejautęs, kad jo širdis 
liko užkrėsta, širdies ligos ap- mąis. Nuo vartojimo Trinerio

“Turiu seserį, gyvenančią 
Bedkepdyke Home kareivių naš
lėms EllswortKe, Kans. Sesiib 
ta parašė* apie Trinerio Kartą 
Vyną ii: papasakojo kaip jis pa
gelbėjo kelioms senukėms, kan
kinusioms vidurių riegaliavi-

KOŠE LIEN A

Rašo Gaspadinė

yra Lieji ir būtinai, jeigu ne
pasitaisysime, jie turės užsibai
gti dideliu ikausmu ii amžinu 
nuliūdimų, nes sutrukdys am- 
f ne jo džiaugsmo pasiekimą.

Gali sau džiaugtis, bedievi, be 
p'latinąs bedievystę, gali sau 
džiaugtis turtuoli savo turtais 
ir niekam gero nedarąs, gali 
sau džiaugtis tu vagie, sukčiau

PAGIRTINAS ŽYGIS. Visi ka- ir apgavike, artimą nuskriau- 
talikai turėtų jam duoti karštą dęs, gali sau džiaugtis, girtuok- 
ranką ir sekti jo šaunu pasiel- Ii, svaigalų prisigėręs, gali sau 
girną. Veidmainingoji “Sanda- džiaugtis, paleistuvi, nekaltybę 
ra ’ veidmainingai jį pravokavo, išplėšęs, galite sau džiaugtis ir 
besityčiuodama kad jis turi ry-|jus, galvažudžiai, peštukai, nė
šius su katalikai

O
žaliežninke, begarbindamas ex- 

FELKSASKARŽYGIŠKAI sandarietį, ir visi kiti piktada- 
" Darbininke” atšauna: “Aš nuo riaj, betir tai žinokite, jog ateis 
savo kūdikystės dienų turiu ir laikas, kuriame visi jus džiaug- 
turėsiu su Romos katalikais 
Ir aš nemanau kad P. 
ris pajėgs katalikyba 
iš mano krutinės.

amai pavirs vtrksmu ir dantų
K. No- griežimu. Dievas tau davė liuo-

sireiškimai gali pasirodyti tik 
po dvadesėtkio metų, kada jau 
per vėlu išsigydyti.

Tcdel daktarai ragina žmones 
eiti bent syki į metus pas gerų 
gydytoją ir duoti save iškvosti. 
Jei širdies ligą pagauna anksti, 
daktarai gali žmogų išgelbėti. 
Bet jos pradžią sunku pažinti 
ir žmogus nejunta, kad serga. 
Tik toki metiniai kvotimai gali 
atidengti jo negaliavimus. šir
dies liga yra toki, kuri užpuola 
ir turtuolius ir biednus; tik

syibę ir jos neatima, gali šioje biedni labiau nukenčia, nes ati-
V • • ] J • 1 • t • .1 I

PUIKUS CEVERYKAI!
PT4

PIGIOS KAINOS II

kojas 
apšutint verdančiu vandeniu, 
apvalyt peiliu ir gerai permaz- 
goti keliais vanudenim, 
pot palei
dą, užpilt šaltu vandeniu, pasu

4 t ei ūko arba jaučio

suka-
kaulus, sudėt į puo-Į

Užlaikau didelį pasirinkimą 
Tinkamų čeverykų 
pigiomis Kainomis 

Atsilankykite ir persitikrinkite

S. POCIŪNAS
127 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Kampas Berry Street

...... & —'■ ■ ■■■■

J DARBININKAI! ATYDA!
Žemiausios Kainos

Overauzėms, Kelnėms, Marškiniams

dyt, įdėt keletą šaknelių. 2-3 
svogūnus, laurų lapelių ir pipirų 
virt labai ilgai, papildant van
deniu sulyg nuvirinio. Kai mė
sa atkris liuosai nuo kaulų, tai 
košeliena gatava. Tuomet ją iš
skirstyt, t. y. atidalint mėsą ir 
smulkiai ją su visomis kremz
lėmis supjaustyt, bet visai be 
kaulų, ir sudėt bliūdan ar kvar- 
mas. Tuo tarpu perkošti sunką, 
užpilti ja paruoštąją mėsą ir pa
statyt šaltoje vietoj atauš::. 
Drauge su mėso galima taipgi 
įdėti kvarmon šaknelių ir su
pjaustytų kieto kiaušinio ritinu- 
kų. Duodant valgyti, reikia duo
ti krieno su uksusu arba gars- 
vyčių soso.

FELIKSAS tą patį padarė 
sandarie.ini, ką Kristus šėto
nui. “Salin šėtonai. Yra parašy
ta viena Dieva gerbinsi ir Jam 
vienam tarnas.” 
Feliksas tuom gražiu straipsniu 
viešai išpažino musų šventą fi- 
kėjana. Tą ir taip darydavo 
krikščionys kada Noro juos per
sekiodavo Lewrenee-čiai nedrįs
davo pirmiau tai daryti. Felik
sas viešai praveda gera kelį.

S A NI) A RIEČIA I La vvrenceo 
katalikus senai gundo kaip šė
tonas 'r persekioja kaip Nero- 
nas. Pastatė sandarieti šleinj 
katalikams už kunigą, kurs spar 
čiai peria sandariečius Ir ketina 
katalikus -kušti į teismą, jeigut. 
jo nepripažintų kunigu. Tik 
temyk katalike, irtikintysis 
žaliežninke'’ kokia maukia 
dieviai-sandariečiai ant jūsų
ri užmauti. Laikas jiems: “ša
lin šetonie!“ — Saifdarieti laik- 
rašti-organizacija ’.

KATALIKAI ir musų bran
gus -.andarie.ių atitrauktiejie 
broliai (tikintiefee nežaliežnin- 
kai) ir jus sekwe Krencevičių. 
Kasykite viešai į laikraščius, 
kalbėkite rdaugMbse. prrakaibo- 
se apie savo gimdiutojus. klai
dintojus, ponus biznierius, in- 
telegentus. Kiek tai jus visi ge
ro nadarytumite musų skęstan- 
ti< ms broliam*

PRIMINKITE jus viens ki
tam tūkstanti kartų kad Law
rence 191G met. lietuviai kata-

žemėje naudotis tąja liuosybe, 
kaip tik tu nori, tačiau žinok, 
jog tavo visi žingsniai yra seka
mi, tavo darbai skaitomi, visi 
žodžiai klausomi nemanyk, jog 
nors vienas iš tavo darbų bus 
užmirštas. Paklausyk ką tau sa
ko Viešpats: “Supraskite neiš
mintingieji tautoje, ir pradėkite 
kada nors išmanyti jus paikie
ji. Argi kurs padarė ausį, ne
girdės, arba kurs sutvėrė akį 
neregės? Kurs perspėja tautas, 
argi nebaus” Ps. 93,8,9.10.

ma iš jų galimybę užsidirbti 
pragyvenimą.

Žodžiais Nužudė

Širdies Liga

pa- 
“ne!
be-
no-

Reinkotams
ARMY and NAVY STORE

259 Grand St. kk'mp^s Roebling St.
Brooklyn, N. Y.
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GASPADINfi”

Knyga, Kuri Pamoko 
Kaip Valgius Virti

Gaunama “Vienybės” Knygyne

DIDELE PERMAINA PO 10 METŲ PAS
MACYS BROS. FURNITURE CO.

NAMAS PERTAISYTAS MODERNIŠKIAUSIAI 
Ft KNISE! VĖLIAUSIOS MADOS, TIK KĄ IS DIRBTUVĖJ 

STOCK’AS DVIGUBAI PADIDINTAS
GVARANCIJA IS DIRBTUVIŲ DAUGIAU UŽTIKRINAMA 

PATARNAVIMAS DAUG TOBULESNIS DEL PUBLIKOS 
IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS LENGVIAUSIOS

kreipkitės

198-200

nyc ; kaip tik Rymo. Nenorė
jo sen-katalikų, lenkų nežaliež- 
ninkų. tautiškos, lenkiškos iš j 
M uk a torio, protcstonišlkos 
s\ •’! k< nardąrietiškos nei jo 

kito-. Til per katalikų žiop 
ir savo .•-ųk'iimą sandarie- 

raun i r tujų norių. Ypatin
go gauna iš nežaliožninkų.
pa kaitykite. Ir juokitės

k - po šmonės. Ir verkite, kaip 
Kristus kad verkė kuomet žy- 

buvo apleidš Dievą ir žudė 
save dvasiškai.

\ND.\R FflAl. jin akli ka
lt . Tik..'i miškai jus nežinote;

ši ote. Mastykite. Jus,1 
.d. Sako durnius savo 
nėr Dievo. u
Žemės troškimai ir džiau i , i

gsmai. jeigu jie nepadeda mum J 
pasiekti amžinojo džiaugsmo, J

ki'

c! a 
get 
»r i.

Dažnai laikraščiuose pasitai
ko žinių, kad ten ir ten sukrito 
žmegus gatvėje, ar automobi
ly, ar gatvekary, ar net namuo- 

' se. Ir dažniausia, priežastis jo 
mirties paduodama kaipo “šir
dies liga.’’ Patyrinėjus giliau, 
paaiški, kad Širdies liga nuo 
1912 metų Amerikoje pradėjo 
nugaluoti daugiau žmonių, net 
negu bai-ioji džiova. Džiovinin
kė iš 100.600 žmonių miršta 99. 
o nuo širdies ligos miršta 150. 
Apdraudos kompanijos atmeta 
antrą nuošimtį aplikantų del tos 
ligos, kariumeriė atmeta ket
virtą nuošimtį, ir, sakoma, vie
nas nuošimtis vaikų New Yorke 
serga ta liga. Tryliktas nuošim
tis visų mirimų Amerikoje, ar
ba 140.000 ypatų, miršta del 
širdies ligos.

Kas tai per liga? Ji priklauso 
prie taip vadinamų organiškų 
ligų, dėlto kad tampa pagadin
tas veikimas kūno organo — 
širdies. Ji nėra užkrečiama liga 
kaip kitos: bet, kadangi, didžiu
moje atvejų, ji kį!a nuo ream 
tizmo pagauto jąunyst?}?. ari 
nuo sifilio pagauto suaug’n 
amžiuje, tai gulima sakyti, kr 
galima ja ir užsfl 
mutizmas ir 
krečiamos.

Reumatizmas, sakoma, paei
nąs nuo tam tikrų bakterijų.

Rankomis ir kojomis žmona 
vyrui ne kažin ką padaro: už 
plaukų patąsyt,’ jei šie dažniau
sia trumpi vra, negali, o ap- 
spardyt vyras, tikiu, nesiduos. 
Bet su liežuviu!... Neduok, Die
ve, į jų maišalienę pakliūti. 
Nevieną ir “Abraomo prieglo
bą” nuvaro. Pavyzdžiui, paim
sim, kad ir ši atsitikimą. Sirgo 
tūla moteriškė po mažam. Kaip 
tai nelaimingu būdu, sakoma, 
kūdikis uždusęs. Tada vyrą V. 
Eu-čiv, kol ištirs ar kūdikis ne
užsmaugtas, pasodino kalėji
mam Tuo laiku namie mirė jo 
žmona. Dabar, sužinoję ttisybę, 
paleido ir. jį iš kalėjimo. Bet 
čia
plepalai, kaip prade 
(tiesio 
anųdviejų mirties, jog šis netu
rėjo kur dėtis. Tad. išgėręs nuo
dų, atsiskyrė iš kitų būrelio. 
Saugokitės pakliūti į tokius pa
darus. nes čia baisiau kaip kum 
ščios ar lazda! Netau žinot

kirt.aus Vyno jos pradėjo sveik
ti.*’ Taip mums rašė Mrs. J. C. 
Rich, Western Union Telegraph 
Office, Wichita, Kans, kovo 9, 
1925. Trinerio Kartus Vynas 
yra gyduolė, kuri pagelbsti jau
niems ir seniems, dėlto, kad jos 
žolės — cascara sagrada ir ki
tos — ir Kalifornijos raudonas 
vynas (tinkamai įsenintas trijų 
metų mažiausia) — pilnai garan 
tuoja pasekmes. Jis prigetbsti 
virškinimui, atgaivina sveiką a- 
petitą, išvalo vidurius ir su- 
vikrina visą kūną. 0 Trinerio 
Kosulio Nuramintojas, geras šal 
čiui jei pagavai, kaip Trinerio 
Linimentas geras raumatizmul 
ir neuralgijai. Jei jūsų aptie- 
korius neturi jų ir negali pa
tarnauti, rašyk į Joseph Triner 
Co., Chicago, 111.

giminės, ypač bobiški 
kaltinti 

nedavė ramybės) del

i Hiatas 
U2DF.GI-

Apaaigok ivalkatą
"r-— *
sanykit»5

Prof ii ak ta* vyrams, 
■ geriausia apsauga 

po užsikrėtimo, 
j Didelė triūbolė 3Se.

(Tarta (4’a) 41.
Visose aptlokoae ar 

; Ran-V-Kit Dept. A.
92 Beokrnan Ht-

krast'. nes reu-Į B 
.sifili- yra lig >s už- !»

• prašymų

L*i PAIN- 
EXPRLLERIS 

Praveja Skausmui!
TrinWte greitai „ip. kad ii* 
stebėtina* linunentai peniiunktų 
per od* j pat t* viet*. ii kur 
paeina nesmagumai.
Pain.EzpeUeris palengvina kraujo 
yukrpim, ir atateina aormalj 
kraujq tekčjinH gjįlomi 1.
vainiaiie. Tžmykite. kad buttf

Inkaro vaizbalenkK* ant pakelio.
F. AD. RICHTER & CO. 

Berry &• South Sth St*.

LIETUVIS ADVOKATAS 
Užsiima varymą bylų visuos* 

Teismuos*
Skolina pinigus ant nortgedžių 
ir priima pinigus del iiskolinimo 
ant mortgedžių n alau ii ų įeitų 
nuošimtį. Norinti pirkti namus, 
gauti paskolų ar inverstinti ta
vo pinigus ant mortgedžių ant 
nuosavybės (real estate) mies

tuose, lai kreipiasi pas

JONAS S. LOPATTO
Attorney and OounsalJor-at-Law 

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

Wilkes Barra. Pa.
Bel. Tel. t IMA Res.t 8MI-JT

K.a.» yratmogan* amžina* prieis*? —- Baltu. 
Jis netik RnnklaiiRiM Ilga* įvare, bit Ir | frb- 

įpjt’l paguldo. Bet tie, kuri* vartoja >o
Ameriką pafarsajuslM UBBAN’i OOLD 
POWDERS (Miltelis* nuo Baleto), Jokių nifciij 
nebijo, ūt 75 centu* ui bakeų apriflnklsok 
nuo savo nuožmaus priedo!

URBO LAX tabs (SS cental n! skry
nutę) yia kai kanuol* prlel kitų amžinų imo-

į. # gana priofių — vidurių užkletftjimų —- kurte 
’ Smogui pagamina daug rūpesčių Ir tankių Ifgą.

įlietu v Ūkų, Bulgariškų, A lupa tiekų, Homeopatllkų Ir ktteklų 
vaistų tegalima gauti garų paa —

F. URBONAS
151 Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y.

Telephone Greenpoint 1411

Knr»rm« tik ko

k nreikalinga |
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lį
Tai. tiso GreenpoLnt
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ODINĖS LIGOS

SEVERA’S
$

esko(Telephone 7867 Malo

/Irani minėtais reikalai* kreipkitSa pas mane, o bū*it niganddinti. Kaina 50 centai.
OFISAI :

Pirmiausiai kreipkis į aptinką.

F

O'O’O''

A I ft / »W ft7

yra 
gali

tankiai nepakianČiamas; 
būti pergalėti vartojant

w. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

Sutaisytas prašalinimui 
niežėjimo ir kitu 
odos irritacijas.

GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
TARPB DRIGGS EB BEDFORD AVENUES.

Pristatom j visas New Yorko Ir Brook lyno apylinkes Dykai Ir Rangiai

Juozas Garšva
* J • ■ f ' ■ -t J f i ' a % ♦

Mane firma carai atlieka sekaoCtas darbiu: Igbalsameoja ir laidsja mirusias aut vlioktų 
ksplalt). Fa<raba* aaraoila naa paprasčiaasių iki prakllnlaastų. Parsaaido karietai lai- 
Cotuvšmt. veMUJons, krikltynoms ir kitiems pailvalindjtmanas. |

H Antiseptiškas mostis.
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231 Bedford Ave, brisKit 264 Front Street
BROOKLYN. NEW YORK

HESS

L.r.

!I

TROJANKA
Registruotas vardas | S. V. Pat.

Ofisų
grobleUski

Susideda iš 17 geriausių ir švie 
šiaušių žolelių ir gydančių šaknų i 
kuri yra rinktos nnt Karpatų, Tat.j 
rų, Avcicarijos Kulnų, Italijos, Pi 
renėjų Kulnų, Pietų Afrikos, Rytų 
Indijos, Tufrnto ir Tigro Kloniuo-j 
se, ir taip iš kitų krajavų galių ■

Vnrtokit Šitas žoleles del nesma-! 
gumų skilvio, taip kaip del nema į 
limo, prasto žlcbčiojimo arba skau į 
smo po krūtine.

Sutaisyta per Groblaaskų suvirš' 
30 metų. Reikalaukit Groblausko ir 
visados gausit tikrų, lietuviškų tre
ja nkų.

žiūrėkit del mūsų markės apgy
nimo.

Išdirbtas j dvi formatas šaknų: 
čiclos ftaknys (stambios) kaina 35c. 
Už pakelį. Supjaustytos šaknys 35c. 
už pakelį. Rašykit kokių reikalau
jat.

Del rnumatiškų skausmų, nerviš
ko galvos skausmo, raumuo skaus
mų ir pailsimo, del skausmų j šo
nus, krūtinėj ir j pečius, vartota j 
silpnas formatas žaizdų ir pažeidi
mų, del augščiau minėtų reikalų vi
sados vnrtokit Groblausko Zmtječ- 
nikų. Kainos 35c., 65c. Ir $1.25 už 
bonkų. Rašykit del knygutės No. V

Albert G. Groblewski
and Oo.

Plymouth, Penn.

C

Si

VIENAS IR TĄS PĄTS
PIRKTI AR PARDUOTI

Jeign nori parduoti savo nam^ ar biznį, noataižvelgfant kurioje dalyje 
miesto Brooklyn, N. Y. ta* būtų, nelaukdama* ilgai prahelk k| nori par
duoti, o mes parduosime j trumpį laiką lu geriausia patarnavimu.

NorMaml pirkti a*mą »r bitnį H- 
sado* kreipkite pa* moą «« »«> 

"^7 turime įvairių namų ir biznių p*r- 
davimui su mitu įnelimn ri ant 
lengvų UmokBjimų visose dalyse

> Brooklyno.
Kas per mu* kreipiasi, visada gali 

pasirinkti tinkam* nnosavybf ir 
pirkti pigiau negu kur kitur.

Turėdamas 41.000 gaUte tapti namų *avinlnku. — Savo koatumeriu* ap
rūpiname kuotoisingiausini, sutaiaom visu* dokumentu* pirkime ir parda
vimo. Duodamo paskolas (Mortgages) ant pirmo ar antro morgiSio pri
einamomis išlygomis. Apdraudžiama namų rakandus, sveikatų i rgyvastį, 
taippat itorų langų stiklus ir tt. — Visuose reikaluose kreipkitės pa*.

A. M. BALCHUNAS REALTY CO.
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 vakarui i
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Brooklyno ir Apylinkės Žinios
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SKUD1NASI REGISTRUOTIS 
“VIENYBĖS” EKSKURSIJOJ

NUO “GEGUŽINĖS 
VAKARUŠKOS”

ATVYKSTA AMERIKON 
LIETUVOS IMTYNIŲ 
ČAMPIJONAS

Prie visų jau užsiregistravu
sių “Vienybės” Ekskursijon, 
kurios gražus būrys vientaučių 
iškeliauja Lietuvon tai pasi
viešėti, tai reikalus atlikti, tai 
atostogas prabūt, užsiregistra
vo dar Juozas Brusokas iš Her
rin, m.

Ekskursija išplaukia laivu 
“President Roosevelt,” Gegužės 
30 d. nuo 12 vai. vidurdieny, 
nuo Pier 4 iš U. S. Lines prie
plaukos Hoboken, N. J.

Visi užsiregistravusieji mel
džiami jau baigti ruoštis, nes 
laikas liko nebe ilgas. Tie, kurie 
dar neužsiregistravo, meldžiami 
pasislkubinti; dar bus galima su 
spėti, tik reikia jau greitokai 
apsirūpinti pasais ir kitais rei
kalais. “Vienybės” Agentūra.

Pereito trečiadienio vakarą, 
Knapp Mansion salėj, įvyko “Ge 
gužinė Vakaruška, ” Lietuvos 
našlaičių naudai baliukas, reng
tas Lietuvių Moterų Globos Dr- 
jos. Nors šioki buvo diena, vie
nok susirinko parinktinės pub
likos virš 100 žmonių ir prie 
Prof. Vaišvilos muzikos turėjo 
visą vakarą dailių šokių.

Publikos buvo ne tik vietinės 
inteligentijos, bet ir iš New
Yodko, Newarko ir Bostono'P- ŠLEKIENĖ 
(adv. šalna su savo žmona adv. 
Puišiūte).

L. M. G. Draugijai reikia 
tarti ačiū, kad ji parengia vis 
švarius ir įdomius vakarėlius. 
Šis' vakarėlis buvo jos ketvir
ta kasmetinė pramoga apie Ge
gužės menesį. Svečias.

Mūsų korespondentas iš 
tuvos, p. A. Bonkauskas, 
neša, jogei Gegužės mėnesį iš
važiuoja Amerikon ristikai: gar 
sus Lietuvos čampionas L. Ma
žeika ir atletas P. Rutkus. New 
Yorką jie pasieks Birželio pa
baigoje ir potam mano imties 
su Amerikos čampionais.

GRĮŽTA Iš KAUNO

iš Kauno, 
d. išvyksta 
šlekienė, 
žmona

Pagarsėjęs Visoje Amerikoje LIETUVIAI PILIEČIAI
UŽREIŠKĖ PROTESTĄ

Lie- 
pra-

joge i 
atgal 

žinoma 
buvusio

Mums rašo 
Gegužės 22 d. 
Amerikon p. 
Brooklynietė,
siuvėjų kontraktoriaus J. Slin
kio, kuris taipgi Lietuvon išva
žiavo 
bes’’

Al
savo
mas dar esąs neišspręstas; bet 
sako regis, kad vyks.

ir dabar stovi prieš “Dro- 
Bendrovės.
p. šlekis vyks kartu su 

žmona tuo kartu, klausi-

“Dzimdzi-Drimdzi”
Vodevilis

paskutinį kartą aplankys 
B rook lyną

GEGUŽĖS 13 D
Trečiadieny

Šv. Panelės Apr. Par 
Salėje

259 North 5th St.

kramtys

VODEVILINl 
MIŠINĮ

iš galybės dainų, šokiu 
ir “fonių.’’

Tik Vieną Sykį!
Pradžia lygiai 8 v. vak.

Bilietų kaina: $1.00 ir 75c.
Vaikams 25c.

Šio ketvirtadienio vakare į- 
vyko susirinkimas Lietuvių Pi
liečių Komiteto. Dalyvavo pi
liečiai susidomėjusieji buvusiai: 
anglų laikraščiuose neteisingais 
pranešimais, būk Gegužės 1 d. 
komunistų surengtose prakalbo
se dalyvavę Brooklyno lietu
vių draugijos, ir tose prakalbo
se buvę agituojama už išgriovi- 
mą S. V, valdžios, o įvedimą to
kios valdžios, kaip kad yra Ru
sijoje. Apkalbėjus pasirodė, kad 
tolkie pranešimai yra lietuviams 
kenksmingi ir galės užtraukti 
negeistinus lietuvių persekioji
mus nuo amerikonų. Ypač kad 
tose prakalbose dalyvavo ne tik 
lietuviai, bet ir žydai, italai ir 
rusai, o tik vieni lietuviai laik
raščiuose įvardyta. Todėl susi
rinkimas nutarė šnešti protesto 
rezoliuciją ir pasiusti tiems lai
kraščiams, taipgi ir vietos lie
tuvių laikraščiams, kaipo lietu
vių vardą apginantį dokumen
tą. Reporteris.

Iš VI ETINI V 
DIRBTUVIŲ JUDĖJIMO

Pereitą trečiadienį, po šauki
mu įvyko šalaviejaus ir Mičiu- 
lio dirbtuvių šap-mitingiai. Bu
vo išklausyta raportai komisi
jos, ] 
Board 
ninką 
porto 
Board 
mų žieminiam sezonui. Tačiaus 
p. Augūnas atėjo su bosais .į 
susirinkimą ir pasakė, kad “Ša- 
laviejus negalės grįžti į darbą 
ant tų pačių išlygų, kaip jis 
dirbo pereitą sezoną, nes jis pri 
dėjo porą tūkstančių prie darbi
ninkų algų.” Priežastis tų nuo
stolių esanti kad jam Manufak- 
turninkas numušęs 25c. ant o- 
verkočio. Pilei. Tarybos nariai

kuri lankėsi pas Joint 
l ir pas patį Manufaktur- 

Maks. Rosenberg. Iš ra- 
paaiškėjo, kad Joint 

! nedarys jokių nusimuši-

PIRMAM LIETUVY! 
Uhtropr&kUkaa-GydytojM

J. Vaitulionis, D.C.
331 Grand Street 

Brooklyn, N. Y. 
Valandos nuo 4 iki 8 vai. vak. 
Nedėliosią ir šventadieniais:

Nuo 10 v. ryto iki 1 t. po piet.

Krautuvė atdara paprastom dienom nuo 8:30 ry- 
Mūsų darbo apsiaustu to iki 0:30 vakaro. Ncdėldlenials ir šiaip švento- 
kostumerls džiaugiasi, mis dienomis nuo 7:30 ryto iki 1:30 popintų.

216 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.
TELEPHONE STAGG 4607

Tel. Greenpoint 5812

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTA8

PIRMUTINĖ LIETUVIŠKA ĮSTAIGA 
----- oi——

Mes užlaikome didžiausią krautuvę ir 
naujausių madų drapanų suaugusiems, 
jaunuomenei ir vaikams. Taipgi Siuvame 
ant Užsakymų (orderių). Užlaikome dide
lį pasirinkimą vėliausios mados audeklų.

220 Bodford Avo., kampas N. 4 8t. 
BROOKLYN, N. Y. 

X-Splndullij Diagnoza
Valandos:

Nno 10 vai. ryto iki 12 vai.
Nuo 2 po pietų iki 8 vai.

vėl gi aiškino’ kad “šitokių da
lykų unija netoleruos.” Ant ši
to p. Augūnas, bosų varde, pa
siprašė balsą ėmė barti visą 
Unijos valdybą, kad dabartinė 
valdyba daugiau nieko nevei
kianti kaip tik kompanijas or
ganizuojanti ir vedanti kompe- 
ticijos kovą su senesnėmis dirb
tuvėmis.

Kaip ten buvę nebuvę su to
kiais abiejų pusių aiškinimais, 
bet stebėtina, kad ir taip save 
vadinanti “darbkovai” irgi pri
sidėjo prie tokios iminties, kaip 
Augūnas pareiškė; pats delega
tas Marčiukas džiaugėsi, kad 
p. Augūnas puikiai sukritika
vęs Unijos Komitetą, nurodyda
mas Unijos darbuotę. Mat tie 
nauji komunistų skiepo išperos 
lenda vidun, kad susiundyti bo
sus su unija. Tačiaus šapos dar 
bininkai pareiškė, kad jie grįž- 
šią dirbt ant tų pačių išlygų, 
kurias turėjo pirmiau.

A. Brown

vakarėlį. Brookly mečiai su Įsi- 
domūjimu laukia (plačiau yra 
skelbime š. n. “Vienybės”)

— Ekstra susirinkimas ALT 
Sandaros 1-mos kuopos įvyksta 
šį antradienį, Gegužės 12 d. 
vakare, Vienybės Svetainėje. Vi 
si nariai būtinai dalyvaukit. Y- 
ra svarbių reikalų, tų tarpe už 
Centro Valdybą balsavimai, ku 
i ie nuo ano susirinkimo tapo 
atidėti. Raštininkas.

Reikalingas dženitorius, su
prantąs štymo apšildymą del 8 
šeimynų namo. Duodame kam
barius ir algą. Ši vieta labai ge
ra ir prašoma tik pastoviems 
žmonėms atsišaukti — telefonu 
Jefferson 9190.

Geras Ruimas su klosctu, del dviejų 
vyrų ar del vieno. Ruimas labai šva
riai užlaikomas. Kam reikalinga, at
sišaukite: 230 Grand St., pirmas fl.

(57)

PO Ali ESTĄ PASIDAIRIUS

— Babravičius žada vėl atvy
kti. žinomas mūsų dainininkas. 
Juozas Babravičius, rašo “Tė
vynei", jogei sekamą rudenį ke
tinąs grįžti Amerikon sutvarky
ti savo reikalus ir po Amerikos 
lietuvių kolonijas duoti koncer
tų.

— Jonas Butėnas, mūsų dai
nininkas, rašo įdomų laiškelį iš 
savo kelionės po Franciją, Švei
cariją ir Italiją, kur apsistojo 
Milane ir pradėjo savo pamo
kas. Kadangi laiškas gana įdo
mus pasiskaityti apie tų kraš
tų gyventojus ir vietas, todėl 
mes jį prie progos įdėsim “Vie
nybė n.”

— Dzimdzi-Drimdzi artistai 
rašo “Vienybei” iš Detroit, 
Mich. Sako: “Jau pradėjom ka
lėdoti. Būsime pas Jus Brook
ly ne 13 kl. Gegužės.” čionai jie 
tuomet rengia savo baisiai mar 
gos ir juokingos “Jovalienės”

■a

Real Estate
Williamsburgh Sekcijoj 
šeimynų mūro namas, 58 

kambariai šeimynai, baltas plu- 
mingas, elektros šviesa, švarūs 
kambariai. Rendų metams $3,- 
180. Kaina $19,500. Didelis bar
menas.

* 3 šeimynų mūro namas. Lo
tas 29 per 112. 17 kambariai, 3 
maudynės. Rendų metam $1920 
Elektros šviesa, visi šviesūs 
kambariai, netoli stoties. Kaina 
labai prieinanti. Reikia įmokėti 
$5.000. Yra ir garadžius.

2 šeimynų medinis namas, 11 
kambariai, 2 maudynės. Labai 
švarus namas. Kaina $8,000, 
cash $2,500.
VIENYBĖ” REAL ESTATE 

(VI. šabūnas, vedėjas) 
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Parsiduoda greitai lietuviškas Ko
telis ir Cafe už pigią kainą, nes turiu 
greitai parduoti. Priežastis pardavimo 
aplinkybės priverčia. Atsišaukite po 
No. 118 North 4th St, Kampas Berry 
St., Brooklyn, N. Y. John Jurevich.

(58

Išsirandavoja žemutinis floras ir 
beasmenius — 7 kambariai, 85 So. 2nd 
St., Brooklyn, N. Y. Kreipkitės pas: 
Schegaus and Gale, 170 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. (56

Poolmimis Lowell, Mass. 26 mylios 
iš Bostono, 18 stalai, daroma $300 biz
nio j siivilitę, biznis eina jau 5 metai. 
Yra lense’as. Bus galima geresnį biz-i 
ui daryti šią žiemą. Imsiu į partnerius 
arba parduosiu. Kaina $8,000. $3,000 
cash. Joseph Peck, 121 Paige St., Low
ell, Mass. . ' ' (58

Paieškau savo brolio Antano Kiuila- 
vičiaus. Jau ilgas laikas kaip nežinau 
kur jisai yra. Man labai yra svarbus 
dalykas ji sužinoti. Prašau atsišaukti 
ar kas apie jį žinote prašau pranešti 
Antanina Kainick, 325 E. Mt. Vernon 
St., Shenandoah, Pa. (66

Tel. Greenpoint 7831

Reikalinga Moteris prie namų darbo 
ir pridabojimui mažo vaikučio, nuo 
birželio (June) 15 dienos iki rugsėjo 
(September) 15 <1. Vieta Long Island 
prie Peconic Bay, prie gražių maudy- i 
nių ir vasarnamių. Apie sąlygas atsi-, 
šaukite laišku: Jonas Trages, So. 1 
Jamesport, L. L, N. Y. (57

Išsirandavoja kambarys del vieno 
vyro. Vieta Richmond Hill ir vasa
ros gyvenimas labai puikus. Atsišau
ki!: “Vienybė" 193 Grand St., Brook 
lyn, N. Y.

LIAUKUS FOTOGRAFAS

Fotografuoju ve 
selijas, Bankie 
tus, nabašninkus, 
Mokinių grupei- 
ir tt. Abelnai at 
lieku visus foto 
grafijos darbus 

Visuose fotogra 
fijos reikaluos) 
kreipkitės šiuo 
adresu: —

Tel,

Išsirandavoja labai

MOTERYS TĖMYKITE!
Lietuvis plaukų Taisytojas 

ANTHONY MOLLYN

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

Brooklyn, N. Y.

Gėlės del Namų, Dario, 
Vestuvių ir Laidotuvių 

202 BEDFORD AVENUB 
(arti North fl-tos gatvės) 

Brooklyn, N. Y.

Greenpoint 0195
M. KREIVĖNAS

Restoranas ir Lunch Ruimis ant' 
paidaviino. Vieta labai gera, tarpe 
dirbtuvių ir kasamos subway stoties. 
Gera proga del buvusio karčemninko. 
1231 Flushing Av., netoli Wyckoff Av. 
Brooklyn, N. Y. (57

kambarių, 
nes savinin- 
Greitas pir-

prieinamn kaina 
po No. 55-57-59 
už vieną kam- 

3-4 ir <5 kamblį-
South 2nd St. Remia 
barį $4.011. Yra ir po 
rilis.;s. Klow, 57 So.
lyn, N. Y.

Parsiduoda fornišiai 5 
parsiduoda labai pigiai, 

Lietuvon.
kikas gali labai pigiai gauti: 29 So.
3rd St., Dvejais trepais augštyn (56

2nd St., Brook- ' k:is važiuoja 
(61 I "

lino adresą

BTOKB1
O. Brooklyn, N. Y.

JONAS
173 Bridge St.,

IR MALIORIŪS 
Nufotografuoja ir 
numalevoja viso
kius paveikslus 
įvairiausiomis sp
alvomis. Atnauji
na senus ir kra- 
javus ir sudaro 
su amerikoniškais 
Darbą atlieka ge
rai ir pigiai.

Kreipkitės

Telephone Triangle 1450

i.x

LIETUVIŠKA 
RESTORACIJA

Gaminame visokius valgius: — 
Lietuviškus ir Amerikoniškus. 
Pas mus galite pavalgyti kaip 
"namie:" sveikai ir sočiai. Ei
kite pas mus kasdien ir tčmyki- 
te kaip augs jūsų sveikata ir

417 LORIMER STREET 
(“Laisvės’’ Name) 
Brooklyn, N. Y.

Alex Velička ir j. Sutkus

Pilnai Prirengtas
AStrinn skustuvą pačioje 
rankenoj be išėmimo jo. 
Oroitni, Patogiai, Lengva 
išvalyt. Pilnas setas — 
skustuvas, su diržu ir ek
stra ašmenim, ŠI ir augš.

MUK

3E Valet Auto-Strop Razor

DEL PAVASARIO!
Tel. 4428 Greonpoint.

8
1
8

iki 10 iš ryto 
iki 3 po pietų 
iki 8 vakare

161 North 6th Street 
Brooklyn, N. Y.

Office Hours:
a. m., 12-2 p.m. 6-8 p.m.

Daktaras
S. MISEVIČIUS
Berry St., B’klyn, N. Y.

8-10

Dr. John Waluk
Valandos: • •

nno
nuo
nno

Nedaliomis pagal susitarimą

šj mėnesį numažinta kaina ant Per
manent Wave, Nestle Liįnoil Perina 
nent wave yra geriausias, gražiai at
rodo ir laiko apie 9 mėnesius. Galimu 
šlapint, ar niazgot. Kerpam plaukus 
naujausiom madom, plaukus nudažom, 
Marcel Wine, Facial ir Sculp Treat 
meat.

VENUS BARBER SHOP
463 LORIMER STREET 

Kumpus Grand St. Brooklyn, N. Y. 
Telephone Stagg 6533

m

1 LIETUVIŠKA AKUSEBKA W

— Petrai, kur taip skubi
niesi?

— Einu pas Juozą Aba* 
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,1 N. Y.

Tel. 4520 Greenpoint

NAMŲ SAVININKAI 
TfiMYKITE!

Lietuvis Penteris 
Pentinu namus iš lauko ir vi 
dans. Darbą atlieku greitai ir 
pigiai. Taipgi taisau senus sto 
gus ir uždedu naujus, šiais rel 
kalais kreipkitės pns: 
WILLIAM O KAPTURAUSKO

53 Montieth Street 
Kampus Bushwick Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Marijona Tamktenfl
Kaprio palagų ant pareikalavimo 
(Otdimią ar naktį, taipgi ir nedėl 
^dieniais. Darbą atlieka atsakan 
ę^čiai už prieinamą kainą 
jįį 30 STAGG STREET 
jS Brooklyn, N. Y.
$ Tol. Stagg 6731

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savninkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINE
Cla galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir ui 
prieinamą kainą; taippat pasirendavoti svetainą susirinki' 
mama, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

999 GRAND ITREET (Tol. Stagg 3922) BROOKLYN, N. Y.

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

Vyrams, Moterims ir Vaikams
Prašau Tamlstą reikale atsilankyti, o būsite pilnai užganėdintai

Turime visokios rūšies, puikios odos, stipriai pasiūtus ir speciališkai pritaikintus 
europiečių kojoms čeverykus

Vyrams naturališkai pritaikinti čeverykai ir oxf. gerai dėvisi, puikiai atrodo ir ne
jaučia, kad čeverykus turi ant kojų.

Moterims turime vėliausios mados sfliperių (pumps) ; Mergaitėms turime įvairiau
siai išmargintų sliperių ir oxf.; Vaikams puikiai ir stipriai pasiūtų čeverykučių.

Lietuviui mes kiekvienam užtikriname, kad mūsų krautuvėse pigiaus parduodame 
čeverykus, negu bile miesto ir apielinkės krautuvėse.

Reikalui esant, pirmiausiai prašome atsįlankyti persitikrinimo delei į mūsų Lietuvių 
čeverykų žemiaus pažymėtas krautuves:

Lietuvių Čeverykų Krautuvės
197 Grand St. (Vienybės Name) Brooklyn
20 Clermont Ave Maspeth, L. L,
175 Ferry. St 
44 Grand St

Newark, 
Maspeth, L. I

Tel. 595 Greenpoint.

I

♦

johAs ambrozaitis
MES UžLAIKOM

Naujausios mados su pirmos rūšies 
akcijoms (Standard Action) ir su me. 
alinėms dūdelėms, kurie niekad ne 

genda, Pinčeriai, Pianai, Gramafonai 
ir Vargonėliai. Ant lengviausių išmo 
kėjimų.

Turim ir ant rn raukiu play erių ir la
bai pigiu, pradedant nuo $100 ir dau
ginus.

Taipgi didžiausias eiles pagamiuam 
lietuviškų ir kitokių Holą Pianams. 
Rekordų G ra limfiniams. Viską prisiun
čia m į bile miestą S. V. Taisom, tū
riniam ir duodam lekcijas ant piano.

Savininkas tikras Lietuvis, no koks 
pamėgdžiotojas...

JONAS B. AMBROZAITIS 
560 Grand Street

Brooklyn, N. Y. Tel. Stagg 6262

Brooklyn, N Y.

S. PAUŽA
131 GRAND STREET

MES NEPARDUODAM SVETIMŲ NAMŲ ' 
Bet mes parduodame savo budavotus namus Richmond Hill 
Sekcijoj: — 1 ir 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 —

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

Tel. Richmond Hill 8066

ipawdon 
j archyvo 
* Saugykla

6
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