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FRAKCIJA NORĖDAMA ATGAUTI 
NEPRIKLAUSOMYBE POLITIKOJE

ŽADA S. V. SKOLAS ATMOKĖTI
Naujausi Telegramai Žinios Iš Lietuvos

Amerikos Valdžia Žada Dėti Visas Pastangas 
Šalį Nusausinti ir Parodyti Žmonėms Ką 
Tikra prohibicija Reiškia,

SUOMIJOJ KOMUNISTŲ PARTIJA PRIPA
ŽINTA NELEGALĖ IR SUVARYTA Į 
SKLEPĄ.

Baltimore, Md. Michigano 
senatorius Couzens, pareiš
kė čionai, kad kongresas tu 
rįs nustatyti taksas tik nuo 
pajamų siekiančių $5,000.

, - —o—
Ottawa. Valdžia nurodo, 

kad daugelis Europos a ris-

Berlin. Dideli plotai miš
ko dega Pomeranės krašte 
ir miško žvėyys užplūdo ū- 
kininku laukus. Kareiviai 
pašaukti gesinti.

—o—
Geneva, čekoslovakų už

sienio reikalų ministeris Le-

Užpaliai. (“Woes’’ kor.) — 
Užpaliuose yra trys knygynai 
(skaityklos), kurios duoda pasi
skaitymui knygas, — tai: mo
terų sąjungos, šaulių ir jauni
mo sąjungos. Bet knygų visi

PARIS, Geg. 19. — Francų valdžia nutarė pradėti 
derybas apie atmokėjimą kar oskolų Amerikai ir Anglijai 
Keista tas, kad f rančai skolas svarsto atmokėti todėl, 
kad atsikratyti nuo prigulmybės Amerikai finansų rei
kaluose. Jie sako, kad dabar Francija turinti bijoti Ame
rikos ir neiti prieš ją tarptautinėje politikoje. Kuomet gi 
skolos bus atmokėtos, tai tada francai galės vesti tokią 
politiką kokią norės.

WASHINGTON, Geg. 19. — Senatoriai, kurio kalbė
jo su prezidentu Coolidge, sako, kad valdžia darys dide
lį vajų prieš butlegerius ir prohibicijos Įstatymo laužy
tojus. Bus pavartota visos valdžios spėkos, kad sali pilnai 
nusausinti. Tada, mano prezidentas Coolidge, žmonės ga
lės patirti, kas yra “sausa” šalis, ir, jei dalykų stovis 
jiems nepatiks, tai galės tarti žodi ir Įstatymų keliu gali 
grįžti senovės laikai, kada prohibicijos nebuvo. Dabar 
tikros blaivybės nėra ir žmonės nežino, ar ji gera, ar ne.

tokratijos ir dvarponių po! nes tapo vienbalsiai aprink- 
karo yra atvykę i Kanadą'tas Tautų Sąjungos darbi- 
ir ten gavę žemės, užsiima ninku sekcijos pirmininku, 
žemdirbyste. Jis sako, kad svarbiausias

—o——o— • darbininkams klausimas y-
Washington. Demokratų ra Įvykdinti visur atlygini- 

partija nutarė išleisti savai- mą už sužeidimus, o, paskui 
tinį partijos laikraštį The pensijas senatvėje.
NT w I T \ z*, i •«> 4- I 1'7 1 1 ' /ANational Democrat. Ikišiol 
pinigų neturėdami demokra 
tai savo spaudos neleido.

—O— .
Roma. Italijos parlamen

tas vienbalsiai nutarė už
drausti visas slaptas draugi 
jas. Įstatymą Įnešė Musso
lini, kuris ypatingai norėjo 
išnaikinti masonus. Jis ra-

New York, žinovai vieš
kelių statybos nurodo, kad 
Amerikoje kasmet ko nors

I statoma už šešis bilionus do do, kad valdininkai labiau 
darių ir du bilionai pripuo- klauso masonų negu val
ia taisymui ir dirbimui nau- džios.
jų kelių bei vieškelių.

Tunis. Tam tikri nėrė jai 
tyrinėja marių dugną ties fesionalė šokikė čia peiliu 
šio Afrikos miestu, tikėda- perdūrė vyrą dėlto, kad jis 
mies rasti paskendusi seno- šokdamas jai vis ant kojų 
vės miestą Djerba. 1 lipo.

Paris. Viena 19 metų pro-

MUSŲ AMATNINKAI
Lietuvoje, miestuose ir mies

teliuose, amatninkai daugiausia 
, yra žydai; žinoma, pasitaiko ke

letas ir lietuvių amatninkų, bet 
pastarieji neturi užtektinai dar- — -—„o-.- —.

bo. Aš manau, kad turėtų bū- nedaug turi ir negali tinkamo 
ti tik atvirkščiai, bet pasirodo, knygy 
kad piliečiai daugiausia kreipia
si su visokiais užsakymais pas 
žydus, tik retas kuris duoda lie- galima geriau girties vienu ge- 
tuviui.

Pasirodo, kad lietuviai amat
ninkai patys yra kalti. Lietu
vis retas kuris apsieina nesuk
čiavęs; sakysime, batsiuvis vi
sados taiko blogesnę odą įdėti, 
bet kainą ima, 
mos rūšies batus ir tt.; 
lietuvis amatninkas vis sten
giasi brangiau paimti, negu žy
das ima.

žydas gi sukčiauti mėgsta 
negu lietuvis, bet žydas ir tak-j 
tiką turi, ir saiko laikosi; kas! 
gerai jam pažįstamas arba kas našlių; vakare — jaunimo. 21 
pažįsta gerai darbą, tam jis ne- birželio yra rengiamas vakaras 

, padarys blogai; kad ir sukčiaus, garbei svečių. Veikalą statys: 
tai gudriai, nematomoje vietoje, 
o šiaip piliečiams jis nusuks, 
bet pigiau ir paims. Tos takti
kos kaip ir trūksta lietuviams 
amatninkams. Lietuvis dažnai

i ir tikram broliui paims visų 
brangiausiai. O mūsų piliečiai i paskaito

dėjo, laukdami ateinant iš kar- 
čiamų savo šeimininkų.

Nejauku ir liūdna tai matyti.
Kada ir kada ta prakeiktoji 

degtinė nustos engusi mūsų ne
laimingus ūkininkuą? P. Št.

no s”daryti. -Daug verčiau 
būtų, kad iš visų sudarytų vie
ną knygyną, tai tuomet būtų

ru, negu dabar netikusiais tri
mis. Pabudęs Vaidyla.

Ulytėlė, Rokiškio valse. “V- 
bės" kor.) — Užgirdęs jauni
mas, kad atvažiuoja į Lietuvą

kaip ir už pir- “Vienybės” redaktorius Širvy- 
be to,! das ir jo žmona, labai susirūpi

no, kaip galima būtų jie pa
kviesti Ulytėlėn. Susirinkęs jau 
nimas ir taip kaimų veikėjai nu 
tarė pasiusti pakvietimo laišką. 
Birželio 20 d. 1 v. dieną įvyk
sta susirinkimas našlaičių ir

HELSINGFORS. — Augščiausias šalies teismas Šuo 
mijoj pripažino komunistų partiją nelegale ir svetima 
tautos reikalams partija. Todėl policija pranešė "partijos 
vadovybei ir jos skyriams, kad jie turi išsiskirstyti.

..........

KAUNAS (nuo “Vienybės” korespondento). — Ne 
stebuklai, kad “Tėvynės” neleidžia Į tėvynę. Man rodos, 
kad nedaug ko stokuoja, kad ir “Vienybei” gręsia tas 
pat pavojus. Juk kaip gi kitaip gali “jie” nubausti — nei 
į teismą patraukti, nei komendantas “štrafą” gali už
dėti.”

7".iaass ■ r r . ......... ... ............................... ................................... "f.-■■■■=■■ ■.■'kA

“Brolis prieš brolį;’’ veikalo au
torius — P. Kriukelis. Visi su
sirinkimai Ulytėlėje pas P. 
Krukelį. Ant tų susirinkimų yra 
pakviesti svečiai. Jaunimas ir 
abelnai visi žmonės labai laukia 

kaip gyvena mūsų

Numizmatinis radinys. — A- 
lytaus apskrities policijos va
das pranešė Valstybės Archajo- 
logijos Komisijai, kad Duško- 
nių kaime, Dangų valse., Ona 
Sabanienė kovo 3 d. savo so
dybos kieme rado numizmatinį 
radinį, susidedantį daugiau kaip 
iš 234 štukų įvairių sidabro mo
netų 866 gr. svorio. Iš prideda
mo prie pranešimo šio radinio 
monetų sąrašo matyti, kad mo
netos yra 18-to šimtmečio 1747f 
—1799 m. Ar tai Rusijos ar Len 
k i jos monetos, iš pranešimo ne
galima įspėti.

Gipiškjai, Biržų apskr. — Pa
pjovė ir prisigirdė. Gipiskių kai
mo gyventojas pil. Veržys vedė 
turgun į Pasvalį parduoti savo 
paskutinę kumelaitę. Pastaroji 
kelyje visai prisivarė ir parvir
to. Senelis Veržys, 60 metų žmo 
g«s, nebepajėgęs kumelaitės be- 
prikelti, paliko ją gulinčią ant 
kelio, o pats pėsčias nuėjo į Pa
svalį. Pasivaikščiojęs po turgų, 
grįžo susirūpinęs atgal savo pa-

Dawes Planas Nedirbs 
Taip Kaip Laukta

Paris. Tarptautinio Chamber 
of Commerce suvažiavime čia, 
bankininkai ir biznieriai rado, k > •
kad Dawes planas nėra taip auk 
ainis, kaip iš pradžių buvo būg
nytas. Mat, pagal jį, Vokieti
ja kasmet turi alijantų ša
lims išmokėti po pustrečio bi- 
liono aukso markių. Bet tokios 
krūvos aukso siikrės pinigų pa
stovumą, prekybą ir darbus 
kiekvienoje alijantų šaly, kurios 
tuos pinigus gaus. Todėl biz
nieriai dabar svarsto kaip tas 
sumas suvartoti, kad ir avis 
būtų sveika ir vilkas sotus.

Karas Marokoje Gal 
Nuvers Franc. Valdžią

Paris. Politikos žinovai spė
ja, kad Painlevės kabinetui at
eina galas, nes socialistai ir ra- 
dikalai-socialistai, valdžios rė
mėjai, nenori kad Francija ka
riautų su maurais Morokoje. 
Mat, nužvelgiama, kad cenzūra 
neperleidžia žinių apie nuosto
lius. O sakoma francų žuvę jau 
apie 400 vyrų. Jie dabar puo
la, bet sakoma jų puolimus 
maurai sulaiką.

Mūsų Jaunimas ir Jo 
Pasilinksminimai

Hagerstown, Md. Vietos pa
storius smarkiai barė vietos aug 
štesnės klesos jaunimą, kuris 
buvo surengęs baliuką. Sako, 
ant pakvietimų buvę parašyta: 
“Įžanga pus'kvortė degtinės, du 
dolariai ir mergina.“ Taip nu
sigerta, kad merginos bešokda- 
mos krisdavo ir voliodavęs ant 
grindų. Anot pastoriaus: “Kur 
tėvai išgerdavo stikliuką, šian
dien jų vaikai trąukia puskvor- 
tėms.”

Socialistai Vėl Politikuoja 
Vokietijoje

Berlin. Nepavykus priversti 
paskaityti Hindenburgo išrinki
mą nelegaliu, socialistai žada į- 
nešti rezoliuciją reichstage, pa- 
reiškiančią nepasitikėjimą da
bartinei valdžiai.

Prasideda F. he perdo 
Byla j

Chicago, čia prasidėjo garsi | 
Sheperdo byla, kurioje jis kalti
namas davime tifo bakterijų 
jaunam milionierukui McClin
tock, kad paskui paveldėjus jo 
milioną delarių. Jau du džiuri- 
menai parinkti ir manoma apie 
pabaigą savaitės bus parinkta 
visa dvylika prisaikintųjų.

labai brangina kiekvieną centą, 
todėl tai musų amatninkai lie-, 
tuviai neturi užtektinai darbo. 
Tai ką reiškia iš kelių žmonių 
paimti brangiau, o paskui sė
dėti visai be darbo! žydas tai 
puikiai išskaičiuoja: pigiau dir
ba, todėl ir daugiau darbo turi.

Ign. Lapicnis.

brollai Amerikoje.
Seminar is t as..

Nori Komunistui 
Atimti Pilietybę

Cleveland, O. — Federalė val
džia daro žingsnius atimti pilie
tybės popieras italui Severino, 
kurį komunistai stato kandidatu 
į miesto valdybą. Valdžia sako, 
kad jo priesaika duota išsii
mant antras popieras buvo ne
teisinga, kadangi jau jis tada ti 
kėjo į nuvertimą Amerikos val
džios spėkos pagalba. Severino 
gi sako, kad sąlygos gyvenimo 
Amerikoje verčia žmogų būti 
komunistu.

Valdžia Negali Gauti 
iš Butlegerių Taksų

Cleveland, O. žiemių daly 0- 
hio valstijos butlegeriai skolin
gi Dėdei Šamui 25 milionus tak 
somis, bet Dėdės Šamo valdi
ninkai neturi vilties tuos pini
gus iškolektuoti. Mat pagal į- 
statymus kiekvienas turis kati
liuką turi mokėti $1,000 tak
sų, už pardavinėjimą degtinės 
$500 ir po $4 už galioną Snap
so. Valdžia negali todėl iškolek
tuoti, kad butlegeriai prižiūri 
neturėti nuosavybių savo varde.

Sako, Moteris Užmušusi 
2 Vyru ir 31 Numylėtinį

Karlsbad. Pagarsėjusi serbė 
gražuolė Remicienė, tapo areš
tuota čia ir policija kaltina, kad 
ji nužudžiusi savo abu vyru, 31 
meilužį ir savo tikrą sūnų.

Charlio Chaplino Išvaizda 
Jo Private Nuosavybė

Los Angeles, Cal. Vietos teis
mas čia nusprendė, kad Char
lie Chaplino išpūstos kelnės, ypa 
tinga skrybėlė ir čeverykai, kar 
tu su kitais išvaizdos dalykais 
yra jo privatinė nuosavybė ir 
todėl jokis kitas aktorius ne
turi teisės jį pamėgdžioti, var
todamas tokį apsirėflymą.

Išgelbėjo Deimantus 
Su valgydama Juos

Pittsburg. Pa. Kuomet du 
banditai sulaikė Mazurienę iš 
Springdale važiuojančią su tūlu 
Mr. Brown, ji išgelbėjo du dei
mantiniu auskariu, nurydama 
juos. Kitas karas nubaidė ban
ditus, bet Brown neteko laik
rodėlio ir $42.

Cleveland. O. Tūlas airis ne
sidžiaugia, kad 1923 metais ap
sivedė su “fleperka. “ Jis prašy
damas nuo jos divorso, papa
sakojo, kad kol jo pati turi link 
amus laikus su kitais vyrais, 
jam prisieina drapanas išplau
ti ir namai prižiūrėti. Vieną sy
kį pati metusi peilį į jį ir ža
dėjusi jį vistiek kada nors nu
nuodyti.

Italai Nori Mokėti, Bet 
Neliek Kiek Amerika Nori

Roma. Italai pareiškė sutiki
mą atmokėti karo skolas Ame
rikai, bet sako, amerikonai juos 
nuskuto parduodami karo me
džiagą, todėl dabar turi žymiai 
sumažinti skolų sumą.

Piliečiai Sudegino 
Paleistuvių Urvą

Paterson, N. J. Nors tikrai 
nežinoma, bet spėjama, kad bū
rys piliečių padegė italo Soren- 
tino “arbatinę” West Paterso
ne. kurią aną sykį policija iš
kratė. rasdama degtinės ir 4 
merginas.

Nikolai Nikolaevičius 
Kviečia Nuversti Sovietus

Baltimore. Vietos laikraštis 
deda pasikalbėjimą su caro dė
de, dabar gyvenančiu netoli Pa
ryžiaus, ir ten Nikolajus kvie
čia visas pasaulio valstybes su
sitelkti ir išnaikinti bolševizmą 
su šaknimis Rusijoj. Esą dabar 
patogus laikas tą padaryti.

Utena. (“V-bės“ kor.) — In
teligentijos apsileidimas. Esant 
Utenai apskrities miestu, yra 
nemažai įstaigų, kurias aptar
nauja keli šimtai valdininkų. 
Bet Utenos valdininkai, never-

Rokiškis. (“V-bės” kor.) — 
Balandžio 17 d. atsibuvo laido
tu v’s grafo P. sūnaus 16 metų. 
Žmonės labai juokėsi iš klebono 
Larianaucko, kad jam ašaros te
kėjo net per auksinius akinius. 
Juokinga ir sykiu griaudu daro- 
s:. Kai numiršta neturtingi tė
vai. lieka dideliame skurde naš
laičiai. tai tokių neverkia, bet 
dar tingi “drūtosios" aplink gra 
bo apšnešti, kad ir pinigai įmo
kėti. Iš to aišk», kad ten kuni

liktosios kumelaitės žiūrėti. Ku- 
melaito-buve? vieai pavargusi, ir 
niekaip negalima buvo jos pri
kelti. Pil. Veržys kamavosi, ga
lop išsitraukė peilį ir verkda
mas perpjovė kumelaitės gerk
lę, o pats nuėjo į Mušą. Po ke
lių valandų pil. Veržį negyvą iš
traukė ties Ustukių kaimu prie 
Mūšos tilto. Spėjama, kad jis 
pats nusiskandino del baisiai 
skurdaus gyvenimo ir šeimyni
nių nesutikimų. Tik prieš ketu
ris mėnesius jis buvo vedęs ge
rokai už save senesnę našlę.

B. Vitaitis.

Jersey City, N. J. Prižiūrėto
jas A. S. Beck kompanijos če- 
verykų krautuvės ant 121 New
ark A v. prisipažino kad jis pats 
paėmė $1,200 ir melavęs, būk 
banditai buvo jį užpuolę.

Wheeling, W. Va. Unijistas 
angliškasis čia kaltina, kad kom 
panijos sargai, išmetę jo rakan
dus ant gatvės, paskui užkalę 
žmoną ir vaikus name.

Canton. O. Norėdamas del ne
sveikatos nusižudyti, 45 metų 
Dan Hoųtz įsikalė sau vinį į 
galvą ir nuo to pasimirė.

ti inteligentų vardo, nes niekuo- 
nepasižymi savo veikime, apart 
savo šešių tarnybos valandų. 
Visą kitą laiką praleidžia girtuo 
kliaudami savo dviejuose kliu- 
buose, Vakariukai tai naujiena 
Utenoje, nes niekas nerengia, 
kadangi visuomet nemalonu gau 
ti deficitą; mat valdininkai vi
sai nelanko. Apskrities provinci
jos daug geriau gyvuoja.

Gėda Utenos valdininkams. 
Pabudęs Vaidyla.

LIETUVIŲ TAUTOS
MYTOLOGINIS
VEIKALAS

V I T O L I O RAUDA 
(Giesmės iš Lietuvos padavimų)

Parašė J. Kraševskis, lenkiškai
Vertė poetas Fausta Kiršu

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

149 puslapių; su paveikslais 
Kaina — $1.50

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

gu dvasia, kame aukso daugiau.
Seminaristas

Prienai, Mariamploės aps. — 
Irgi geriama! Balandžio m. 6 
d. Prienuose buvo didelė mugė. 
Suvažiavo daug žmonių. Dide
lė buvo mugė, bet, pasakysiu, 
ne mažesnis ir pusbuteliukų tu- 
štinimas buvo. Beveik ant kiek
vieno vežimo matėsi degtinė. 
Kas negėrė ant vežimų, tas kar

• čiamoje “šildėsi."
Ir saulei leidžiantis daug ve

žimų stovėjo rinkose, kurių ar
kliukai, neturėdami ką ėsti, liū-

Dusetas, Ežerėnų ap. Blogas 
pasielgimas. Dusetose piliečius 
erzina tūlas šaulys Juozas Ra- 
sinskas savo blogais pasielgi
mais. Miestely kiekvieną praei
vį užkabina, kelia triukšmą, 
vaikščiodamas po svetimus kie
mus šaudo ir gąsdina žmones. 
Man rodos, kad šaulių būrio va
das arba sudraustų jį, arba at
imtų ginklą ir pašalintų iš šau
lių Sąjungos. Ig. Lapienia

Užrašyk it “Vienybę” Savo } 
Giminėms ir Pažįstamiems

Lietuvoje /

Didžioji Opera Lietuvių Kalboje!,
“Vienybės” Knygynas seka visas naujenybes lietuvių literatūroje 

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

Iš OPEROS “PAUST” 
po 50 centų
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1. Mefistofelio, serenada: “Tu, kuri dabar sapnuoji
2. Deimantu Daina: “Ach juokai, man juokai 

(Margarita)
3. Margaritos daina apie Tulės karalių: “Karaliavo

Kitkart”
4. Fausto daina: “Kavatina — Lyg burtai mane”
5. Gėlių Arija (Flower Song)
(1. Mefistofelio: “Aukso Stabas” — Vien tik 

valdo mus!
7. Valentino Malda: “Aš turiu apleisti jau.”

IŠ OPEROS “8EVILĖS KIRPĖJAS”
Po 75 centus

auksas
J

r ' 
r r r

1. Figaro Knvatina: “ Pirmasni miesto kirpėjas prieš jus

Hitų gaidų gavome tik nedidelį pirmntinį siuntinį, 
l'žsakymus su pinigais siuskite;

<f Vienybė^
193 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
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Ataka ant Viniko
“Garsas“ pradėjo ;

Viniką vėl, kaipo ne “savo ___
gų. Užpuolimo punktu tas, kad 
)būk ne per Viniko pasidarbavi
mą gauta paskola Kauno mies
tui, bet per pasidarbavimą Lie
tuvos įstaigų Amerikoje (tur
būt konsulato ar atstovybės). 
Ir prie to “Garsas“ primeta 
Vinikui, kad būtinai norėta, kad 
jis pasirašytų po ta paskola ir 
gautų vieną ar 
komiso, kuriuos 
dininkų partijai 
fondą. - Taip esą 
ką daryti jo “draugai” Kaune.

Kaip ten dalykai ištikro yra, 
nėra žinios, nes derybų smulk
menos niekados nėra skelbia
mos. Bet žįnant “Garso” teisin
gumą iš praeities, galima drą
siai sakyti, kad visi tie užme
timai yra melas. Vinikui išva
žiuojant iš Lietuvos buvo dary
ta kliūčių. Matyti, bijota, kad 
jam nepavyktų. Paskui, ameri
konų spaudoje buvo paskelbta, 

■kad Lietuva galės gauti penkis 
milionus dolarių paskolos.
nuo tos paskolos juk būtų buvę 
|“komiso” ir patikėtini žmonės

| pėdos socialdemokratai yra
atakuoti ’“'broliai.” 
vo” žino

du nuošimčiu 
perduotų liau-

į agitacijos 
privertę Vini-

DAR NAUJAS “SUSIVIENIJIMAS”
Nelabai senai buvo ir “Vienybėje” išspausdintas at

sišaukimas nuo Philadelphijos lietuvių grupės, kad vi
suomenė susidomėtų tos grupės pradėtuoju nauju poli
tikos darbu, būtent pradėtu talkininkavimu lietuvių su 
Amerikoje gyvenančiais baltgudžiais ir ukrainais, ir su
darytų su jais stiprų bloką prieš lenkus. Atsišaukimą 
mes įdėjome, bet su tuomi prisiųstą naujos organizacijos 
statutą palikome nuošaliai ir susirašėme su tos organi
zacijos tūlais sumanytojais, nurodydami tūlus šios nau
jos organizacijos netikslumus.

Dabar matome, kad šios organizacijos statutas jau 
publikuojamas kituose mūsų laikraščiuose (“Drauge”), 
todėl norime porą žodžių pasakyti šituo klausimu.

Organizacija užvadinta — “Susivienijimas prieš len- pasakoja, kad klerikalai Lietu
kus.” Vadinas Amerikos lietuviai, baltgudžiai ir Ukrainai 
sudaro bloką vesti politinę kovą su visų tų tautų bend
ruoju priešu — lenku. Sudaryme šito bloko iš lietuvių 
pusės pradinai įeina žmonės iš katalikų pusės. Kitų jokių 
srovių žymesnių asmenų iš Philadelphijos tame pradina- 
me komitete nesimato.

Šitie du dalykai mus privertė pagalvoti. Pirma: ar 
verta prieš lenkus tverti bloką su baltgudžiais ir ukrai
nais? Antra: jeigu verta, tai kodėl pirmiaus pas mus 
pačius namie nesusivienyti?

“Susivienijimas prieš Lenkus” tai idėja graži ir var
das labai trenksmingas. Bet mums atrodo, kad ne var
de svarba. Didesnė svarba organizacijos stiprybėje. Tą 
stiprybę su baltgudžiais ir ukrainais norint sudaryti, 
kaip tik ir reikia vengti trenksmingų vardų. Pirma dėlto, 
kad Amerikoje vargu bau bebus pakenčiama, jei vienos 
tautos ims daryti sąmokslus trenkti į kitaš. ’Potam ir 
dėlto, kad baltgudžiai ir Ukrainai yra tokie pat slavai, 
kaip ir rusai su lenkais. Su slavais, kaip mums istorija 
rodo, lietuviai niekuomet ncišlošė eidami obuoliautų... 
Jie (baltgudžiai ir Ukrainai) dar nėra tikrai apsklembtos 
tautos ir dar nėra susidarę savitos bei pasaulio pripažin
tos valstybės; todėl jiems nieko daug nepakenks, jeigu 
jie nuo pagrindžių ir demonstracijomis labai garsiai pa
rėkaus arba net ir Lenkijos ambasadą papiketuos, kaip 
kad padarė anuo sykiu Ukrainai. Bet kai prie šitokių pi- 
kietų ir savotinių “sabotažų” prisidės ir lietuviai, kurie 
yra pripažintos valstybės piliečiai, tai, mums rodos, galės 
atsitikti nesmagumų pačiai Lietuvos Valstybei ir jos at
stovams čionai Amerikoje.

Vat jeigu mes galėtume sudaryti čionai panašias 
'draugijas, kaip kad Europoje yra susidariusi Lietuvių- 
Latvių Vienybė, tai tokias organizacijas mes visai su
prantame. Pirmiausiai dėlto, kad tonai dedasi kaip tik 
reikalingiausios kaimynkos ir abi lygiai egzistuojančios 
respublikos. Antra dėlto, kad jos sudaro tiesiog plačią 
politinai-kultūrinę organizaciją, kuri turės šitas abi tau- 
ti artinti, auklėti ir vienon didelėn jėgon jungti. Amžių 
bėgy joms gal reikės pasistatyti prieš rusus, prieš vokie
čius, prieš lenkus ir prieš by kuriuos priešus. Lietuviai ir 
latviai nesudarė “susivienijimo prieš lenkus,” “susivie
nijimo prieš rusus” etc.; jos susivienija prieš visus prie
šus. Trečia yra svarbiausia tas, kad tos abi tautos įeina 
savo veikėjais narybėn Lietuvių-Latvių Vienybės ne pa
lei partijas, bet varde visos tautos.

Gi čionai kaip tik atbulai: keletas lietuvių iš kata
likų pusės su baltgudžiais ir ukrainiečiais pasikalbėjo, 
karštais jausmais keršto prieš lenkus užsidegė ir sutvė
rė “susivienijimą prieš lenkus.” Kodėl ne prieš visus ben
druosius priešus? Ką padarysi, kai baltgudžiai mūsų tal
ka save sustiprinę ir ją išnaudoję, pasigriebs, sakysim, 
Vilnių ir patys laikys, o lenkai baltgudžiams, kaipo sla
vams palei kraują labiau užjausdami dar net padės tą 
patį Vilnių nuo lietuvių baltgudžiams atkovoti (labai 
taip gali atsitikt!). Kodėl, pagaliaus, prie tokio svarbaus 
mūsų tautai politikos žygio neprikviesti visų mūsų sro
vių, kurios tik tokiam principui pritaria?

Dar ne labai senai jau buvo panaši organizacija įsi
kūrusi ir nemažai veikusi — tai Keturių Tautų Lyga 
(lietuvių, latvių, estų ir ukrainų). Tos lygos, tuomet la
bai reikalingos, kaip tik mūsų katalikai nerėmė ir boiko
tavo. Kaip dabar visuomenė galės pasitikėti nuoširdumu 
dabar pradėtojo darbo Philadelphijoje?

Dar nelabai senai buvo pradėjusi tvertis organizaci
ja vadinama Lietuvos Kraštų' Vaduotės Komitetai. To
ki, iš vietinių komitetų susidarydama plačiai tautinė or
ganizacija būtų pirmiaus susivienijusi lietuvius Ameri
koje pirmiausiai pas save namie, o paskiaus būtų galima 
kalbėti apie kontaktus su kitomis tautomis, — tomis tau-

Mūsų broliai latviai papuolė 
j gana juokingą padėtį. Jų sei
mas priėmė įstatymą, kad val
džioje negali būti žmonių, k"- 
rie priklauso biznio bendro
vėms. Reiškia, jei priklausai 
prie bendrovės tai negali būti 
ministeriu. Tokį gudrų įstaty
mą sugalvojo socialdemokratai 
ir tautininkai ir latviai dabar 
gali būti liks be ministerų, nes 
didžiuma patyrusių veikėjų pri
klauso sykiu ir prie biznio ben
drovių. Reiškia, jie turės pasi
traukti iš valdžios, 
vis'tiek pragyvenimo 
sidaryti.

Amerikoje kur yra
ir politikierių ir biznierių, biz
nieriai, paprastai, stovi nuoša
liai ir diriguoja tuos politikie
rius, bet tokiose šalyse kaip 
Lietuva ir Latvija, matyti, pa
tys biznieriai turi eiti į val
džią ir ją diriguoti, nes nėra 
užtektinai šiaip žmonių, kurie

Ii* turėtų gabumų politikoje.

iš kurios 
negali pa-

užtektinai

vos valdžioje yra n"sprendę tą 
komisą suvartoti savo partijos 
reikalams Kaune.

Matyti, “Garsas“ jaučia, kad 
tokie gandai platinasi ir norė
damas nukreipti žmonių akis j 
savo politinius priešus, sugalvo
jo tokias fabrikacijas apie Vi- 
niką, kurių, beje, jokiais doku
mentais neįrodo.

Čarneckis, atsakydamas į liau 
dininkų paklausimą apie Puric
kio siuntimą j Romą, pareiškė, 
kad Lietuvos valdžia jo nesiun- 
tusi. Purickis esą “buvo nuva
žiavęs grynai informacijos tik
slais.”

Stebėtina tad, kas Purickj 
siuntė, jei Lietuvos valdžia jo 
nesiuntė?

—o—
Lietuvos Policija Nedalyvavo 

Kongrese.
šiomis dienomis New Yorke į I 

vyko viso pasaulio policijos vir
šininkų kongresas, kuriame, sa
koma, dalyvavo policija 40 ša
lių. Keli lietuviai klallsė mūsų, 
ar nėra ir Lietuvos policijos at
stovų. Patyrėme, kad del lėšų 
ir prisirengimo stokos, Lietuvos 
policija šį sykį apgailestaudama 
atsisakė kongrese dalyvauti.

Klaipėdos Social-deniokratai 
Prieš Lietuvius.
Social-demokratų partija Klai 

pėdoj pareiškė, kad ji būsinčiais 
rinkimais j Lietuvos seimą stos 
už Klaipėdos autonomiją ir de
mokratiją. Plačiau paaiškinda
ma tuos žodžius, ji nurodė, kad 
autonomijos ir demokratijos 
priešai yra — valstybiškai nu
sistatę lietuviai, vadinami — 
“groslitauer.”

Amerikos ir Lietuvos social
demokratams, nežiūrint to, Klai

pa-

—o—
Protestas Prieš Popiežių 

Paskelbtas
“Rytas” ir “Lietuva“ jau

skelbė Lietuvos valdžios popie
žiui pasiustą protestą, kurį spė
jome esant tik mitologijos pa
saka. Tarp kitų dalykų protes
tas sako:

“Lietuvoj vyriausybė, deją, 
jaučiasi priversta kreiptis į Šv. 
Sostą, reikšdama savo griež- 
čiausį protestą prieš inkorpora
vimą Vilniaus teritorijos į Len
kijos bažnytinę organizaciją. 
Ypač griežtai Lietuvos vyriau
sybė protestuoja prieš neteisin
gą būdą, Šv. Sosto pašventintą, 
kuriuo stengiamasi išnaudoti ti
kybiniai gyventojų jausmai j"os 
nutautinti.” . *

Iš to protesto tik protestas ir 
išėjo — darbais, j is nebuvo pa-į 
tvirtintas. O tik vieni darbai ga 

popiežių teisybės
prisilaikyti.

—o— 
Reikalauja Daugiau Raidžių 
Anglų Kalbai.

Aną dieną Kolumbijos univer
siteto profesorių draugijai, tū
las profesorius nurodė, kad 
amerikonai turi pasidaryti sau 
naują abėcėle, arba alfabetą. 
Dabar jie turi 26 raides, bet tos 
raidės atstovauja 48 įvairius 
garsus ar ištarimus. Jei norima 
gauti tikrą rašybą žodžių taip, 
kaip jie išsitaria, ir kad nie- 
k"r anglų kalba nebūtų kraipo
ma, profesorius sako, reikia pa
sidaryti sau 48 raides, kurios 
atatiktų skaičiui garsų, taria
mų anglų kalboje. Esą, 26 rai
dės negali nešti naštą 48-nių.

Lietuviai, kurie mokėsi ang
lų kalbos puikiai atjaučia šito
kiam profesoriaus sumanymui. 
Jei “spelinimas” anglų kalbos 
būtų nors kiek-lengvesnis, daug 
daugiau ateivių mokėtų gerai 
angliškai.

tomis, kurios mums matysis reikalingos ir naudingos, 
kati neeikvojus bereikalingai mums energijos, kuri mums 
taip brangi ir mažai jos teturint. Ar parėmė šitą idėją 
mūsų katalikai? Kam čia ir klausti! Brooklyne, susive
dė savo davatkėles, tą organizaciją pas save nukniaukė, 
kad iš jos padarius tik karikatūrą, kad ji savo tikrojo 
tikslo neatsiektų. Kitur buvo pradėję tvertis, bet vardus 
iškreipė, tikslus susiaurino, vis kad tik negalima būtų 
visiems Amerikos lietuviams sueiti į bendrą ir galingą 
darbą.

Mūsų manymu, šis “Susivienijimas prieš Lenkus” 
yra irgi tik karikatūra. Pirmiausiai mums reikia prieš 
lenkus susivienyti visoje mūsų tautoje ir dvasioje, tuo
met ieškokime talkininkų su kitomis tautomis. Nereikia 
nusukti mūsų tautos akis nuo tikrojo idealo — visų lie
tuvių vienybės. Pirmiaus parodykim, kaip mes manom 
su patim šios dienos karštuoju reikalu — su Roma ati
davusia Vilnių lenkams, potam galėsim ieškoti stambes
nių darbų. Kodėl apie šitą aiškiai regimą mūsų katalikai 
taip tyli, o ieško darbų tolimų, abejotinų ir neperma
tomų ?

Pagaliaus tokius svarbius planus gali sumesti tik 
visos tautos suvažiavimai, o ne pavieni asmenys.

(Tąsa)
Mūsų draugė negailėjo suprasti mano min

tį; pask'ū supratusi, padarė labai rimtą veidą 
ir atsakė tokiu tonu, kur yra alfa ir omega: kad 
Šveicarijoj tatai nėra žinoma ir nesuprantama. 
Man šio pakako ir aš gailėjaus, kam tokį nelabą
jį klausimą uždaviau tokioj šaly, kur mažiau
sia yra pikto. Laiminga ši šalis ir jos žmonės. 
Oi, kaip čia jauku ir malonu! Susikalbėti negali, 
bet jautiesi lyg namie.

štai ir Ciurichas. Mūsų linksmoji draugė su 
mumis atsisveikina ir mus palieka. Kaip gaila... 
Tai graži, pražydusi gerų žmonių rožė, nesuge
bant blogo manyti, ir vietoj piktų ar viliugin- 
gų minčių, turinti mylinčią širdį ir kildūšingą 
sielą. Laimingas bus tas žmogus, kas turės tokią 
žmoną. Kada atsisveikinom ir mūsų draugė din
go minioj, mes atsiminėm, kad antrašo nepaklau- 
įsėm laiškučiu kada pasveikint. Oi, tas mūsų ne
kultūringumas!...

Už Ciuricho prasidėjo pati gražiausia apy
linkė. Didžiausi Alpųs kolosai, savo galingais kū
nais įsirėmę į ežero briauifą siekia debesis. Oi, 
kokios paveikslas! Tokių reginių savo amžy nebu 
vau matęs. Ir koks puikumas!.,.... Įsivaizduok 
sau, skaitytojau, paveikslą, kur prieš tavo akis 
stovi neregėti kalnų kolosai, šalia ilgiausis kelių 
dešimtų kilometrų ežeras, augščiau kokių porą j 
šmtų metrų stačiai uolos briaunoj iškaltas gelž-« 
kelis, kur kas minutė tunelis, kas minutė tiltas 
per prapultį, kas minutė jauti kad jei griūtum, 
tai nei kaulų nesurinktum, ir štai elektrinis trau
kinys tave per tuos urvus, prapultis, ir kelnų 
briaunas veža su smargu kokių 80 arba 100 ki
lometrų per valandą.. Kokis džiaugsmas! Jauti 
lyg kokioj užburtoj šaly randiesi ir arklys tave 
šuoliais neša nebodamas nieko. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. 
šmakšt į tunelį įvažiavai, vėl šviesa, vėl tave 
ta-ta-ta-ta-ta-ta, veža per prapultį, kur žemai 
kaip degtukų kreibutis, matai namelius ramiai 
gyvenančių žmonių. Užrietęs galvą pasižiūri Į vir 
šų ir matai kalnų kolosas debesyse paskendu
sius, kurių šonai sniego grioviais išraižyti. Koki 
gamta! Lietuvi, aplankyk pirma Šveicariją, pas
kui mirk!.... Ištilkro tai dvasios poilsis toki ke
lionė. žmonės aplink mandagūs, širdingi. Užšne
kinus, tuoj suranda tokį kurs su tavim susikalbės 
ir nuo širdies viską parodys.

Čia vis dar Šveicarija su vokiečių kalba. Aš 
maniau, kad mes per kokias tris valandas šią šalį 
pervažiuosime, važiuodami tokiu smarkumu, bet 
kur tau! žiūri11, kada prasidės Šveicarija itališka. 

! Štai iš begalinio skaičiaus tunelių vieną storą 
! kolosą perlindus, jau pamačiau visai kitokios ar
chitektūros namelius ir italų kalbos iškabas. 
Mano kolega, geras žinovas franco kalbos, čia 
nieko negalėjo suprasti ir įskaityti. Aš su italais 
ilgoką laiką esmu dirbęs Amerikoj ir prie tos kal
bos garsų gerokai pripratęs, bet apie tai kad šioj 
kalboj kelio paklausti — manęs neklausk. Va
žiuojam toliaus. čia vis dar Šveicarija ir kur tai 
netoli turės būti rubežus su Italija.

Jau sutemus pravažiavom Lugano, kurio 
šviesų spinduliai tūkštančiais atspindėjo dideliam 
ežere, o miestas išsitiesęs po kalno atšlaitą ir ties' 
ežero krantu, šviesų buvo tiek, kai Kaune. Tik 
jo grožė naktį nesulyginama.

Už valandos ar daugiau atvažiavom į Chias- 
so pirmą miestelį ir stotį Italijoj, čia staiga 
viskas jau kitaip. Vėl naujos kepurės, nauji gu- 
zikai, šautuvai, kardai... Jaučiasi kad prasideda 
vėl nauja nemaža valstybė. Ateina žandarai bei 
pasienio kareiviai ir sako “a basso.” Mano ko
lega i 
liepia 
rikos. 
■mūsų 
pasų tikrinimo ir išėjimo į traukinį, čia žvalgy
bos agentai ir žandarmerija skaito pasus, o viens 
su akiniais ant nosies turi didelę knygą ir paė
męs pasą žiūri, ar pas jį knygoj nesiranda toji 
pavardė, čia stovi kareiviai gatavi čiupti už uo
degos kiekvieną kurio pavardė atsiras šioj daug 
(suprantamoj knygoj... Mūsų pavardžių, mūsų lai
mei, toj baisioj knygoj nesirado.... Kurgi jos
ten atsiras, kad jos italui arba anglui “unpro
nounceable “ (neištariamos)...

Mes vėl traukiny. Čia vėl nauji kondukto
riai patikrino bilietus, o pirmiausia kokis tai uni
formuotas jaunas žmogus simpatingos išvaizdos, 
parėjo per vagoną ir visus keleivius pasveikino: 
“Bona serra, senjori!” skambiai italų kalba, kas 
reiškia: “labą vakarą, ponai.’’ Aš supratau pir
mą galą sveikinimo, o mano kolega antrą galą, 
kur dar buvo pridurta “sveikinam tamstas su 
Italija, jauskitės kaip pas save namie.“ Koki gra
ži tradicija ir kiek ji žmogui sako!...

, Traukinys dviejų garvežių traukiamas smar
kiai nusirito Milano link ir devintą valandą va
kare, jis sustojo galutinai čia. Toliau jis neina ir 
mums reikia nakvoti. Bet kaip nakvoti, kaip su
rasti viešbuti atvykus į tą lotynų šalį — rūpina
mės mudu. Liko pas mus galimybė susiikailbėti 
angliškai ir franciškai “Kolega, tu šnekėk frąn- 
ciškai, o aš angliukai; gal'būt kaip nors susikal
bėsime.” — sakau mano kolegai. Nutarta. Vos 
išlipom iš traukinio, kaip “forestijerius” tuoj pa- 
mafe Tie, kurie "panašių laukiaL'Tuojaus prašne-

ko franciškai, paėmė mūsų daiktus ir nuvedė čia 
pat į viešbutį. Viešbuty šeimyninkas puikiai fran 
čižikai šneika!...

Mudviejų kaktos nušvito — neprapulsime! 
— s"šukome. Tuojaus vakariene ir vyno — apie 
kurį girdėjau, kad jis čia esąs pigesnis, negu Lie
tuvoj alus. Didesnę porciją jo niekad nebuvau ra
gavęs ir kaip vynas ant žmogaus veikia — mažą 
supratimą turėjau. Išgėrėm dviesia prie vakarie
nės litrą ir tuojaus ėjome gulti, bijodami, kad ■ 
pasigėrę vyno nesugriūtame. Nes kaip girdėjau • 
iš Švento Rašto — Nojus įsivaręs vyno — pasi
gėrė ir vaikai iš tėvo juokėsi... Eidami gulti ap
žiūrėjome kambarį, ar nėra po lova skylės, ar »ž 
paveikslo paslėptų durų. Bet šeimyninkas į tokį 
neišrodė, kad būtu tikes mus kam nors atiduoti. 
Atsargumas nevodija; juk Conan Doyle daug to
kių atsitikimų žinojo, kur už paveikslo būdavo 
paslėptos durys arba po lova laiptai, ateiti nak
tį pas apsinakvojusius į svečius!... Tegul mums 
nuo galvos užtai plaukai nuslenka, už nekaltą 
doro žmogaus įtarimą. Nieko panašaus neatsitiko.

, (Toliaus bus)
0----------- -—0------------- o

PAVASARIO VAKARE

Gieda paukšteliai,
Žaliuoj ’ rugeliai,
Puošiasi žemė pavasario rūbais...

Švinta padangės <
Gaisrų pašvaistėms —
Gelmėse saulė sušvito žaibais...

Hymnai džiaugsmingi, . •
Ilgesio pinti —
Sveikina saulę džiaugsmo davėją...

— J. žvelgūnas.

mane žiūri ir klausia, ką jie sako. Sakau 
iš čia nešdintis, ši žodį žinojau iš Ame- 
Imam lagaminus ir einam i muitinę. Čia 
daiktus peržiūrėjo paskui įskaitėm parašą

o o
■ f

LAIMINGAS ARTOJAS

o

Aš turtų niekad neturėjau, 
Plačiųjų girių ir laukų, 
Ir jų turėti nenorėjau, — 
Norėjau duonos ir taukų.

Turėjau aš žemelės sklypą, 
Tokį kaip delną ar mažiau;
Bakūžė mano jau nukrypo,
O duoną vantieiiln' dažiau. " u ■ 

Bet aš buvau labai lamingas, 
Vargingų nemačiau laikų;
Nors aš buvau ir neturtingas, 
Bet aš turėjau daug vaikų.

Turėjau aš sūnus devynis, 
Nelaimės buvo man juokai: 
Džiaugiaus visus juos užauginęs — 
Ir vargas žuvo, kaip rūkai.

Visi norėjo žemę dirbti, 
Bet kur gali jos tiek daug gaut? 
Iš kur gali jos tiek pripirkti? 
Kitiems turėjo eit tarnaut.

Kad griebės ginklo mūs tėvynė —
Kad nieks nedrįstų jos vargint, 
Tada drąsiai sūriai devyni 
Tėvynę savo stojo gint.

Vyriausias jau* pasenęs buvo, 
Balti plaukai ant jo galvos, 
Garbingai už tėvynę žuvo — 
Už atgimimą Lietuvos.

Tėvynės meilę jis užlaikė.
Jam nusilenks ir milžinai.
Dabar jau nieko jam nereikia,
Jis jau užmigo amžinai.

Jauniausias buvo dar tik vaikas,
Tik baigęs dvyliktus metus, 
Kad kovon stot atėjo laikas, 
Jis pralenkė vyrus kitus.

Jis atnešė tėvynei naudą, 
Savuosius eidamas gelbėt. 
Dažnai ir per ugninę audrą 
Ir nemokėjo jis drebėt.

Kada kanuolės kalnus daužė 
Ir baimėj gulinčias minias;
Mažytis prie savųjų šliaužė 
Jis nešė šūvius ir žinias.

Kiti visi drąsiai kariavo
Už tėvų žemę ir namus;
Viską užmiršę reikalavo —
Kad niekas nevargintų mus.

Nors jie visi ir pasiryžo,
Kad reiks, tai — už tėvynę žūt;
Bet jie jau i namus sugryžo 
Ir gali tėviškėje būt.

Kiekvienas gavo biskį lauko, 
Bakūžė jų nauja graži;
Ir kaktos nieks ant jų nerauko, 
Kada jie dirba pamaži.

Dabar ramiai jie žemę aria 
Ant pono buvusių laukų. 
Užtai kad lauk priešus išvarė 
Jie turi duonos ir tauku. * f

Dabar1 jie kožnas turi pačią
Ir gal sulauks sūnus devynis
Pas juos esu aš tik už svečią —
Lai jie (Jąrbuojąs del tėvynės. . .

— A. Gudelis

t
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Rašo Vyskupas Gritėnas

jo, kiek laiko sugaišino lębVa'i 
del juodojo internacionalo. O jei 
šiandieną Lietuva susiriš kon
kordato sutartimis 
tuomet bus!

Tad nereik konkordato. Rem

tai kas
Baisu pamanyti...

gaivino mūsų valstybę, 
tiška tiktai Bažnyčia atgaivins 
ir mūsų dvasią! Roma, kaipo 
svetima mums jėga, reikalauja 
iždo, privilegijų, sutarčių, —

Tau ! (f ” vijai /-aj j ) vi 7 w Ai m AiAi^Ai AiMi/Ai^ m! 7 Ai z w’miaaiw / vi Hi'

š Amerikos Lietuvių Gyvenimo
Šiandien lietuvių visuomenė-1 

je daug girdisi triukšmo delei 
s«darytojo konkordato lenkų su 
Roma. Bet kodėl mažai girdisi 
balsų delei siūlomojo konkor
dato mūsų kademų Romai?

Kad lenkai, nebrangindami į- 
gytos laisvės, patys palindo po 
padu neapribotos Romos pui
kybės, — mums iš to nei šilta 
nei šalta. Neva pripažinimas 
Vilniaus teritorijos lenkams, tai 
juk tame įvykyje, apart ne
vykusiai sulošto “farso“ dau
ginus nieko ypatingo konkre
čiai neįvyko. Romos vergams 
tas beabejo turi svarbos, — 
bet platesniam pasauliui, kurs 
veik visai yra atsikratęs “ce
zariškos” Vatikano tiranijos, 
tas tiek pat reiškia, kiek seno 
bedančio šunies lojimas prieš 
mėnulį... Svarbus tik pats fak
tas, kurs jau nesuskaitomus kar 
tus yra įvykęs ir įvyksta, — tai 
Romos neteisybė, brutalumas, 
puikybė, guodumas, klasta, aro
gancija, veidmainybė...

Ką ir bekalbėti!...
O tamsioji galybė veikia!... o 

aklieji vadai mus veda į balą!... 
Jie ir akyvaizdoje visų tų įvy-

kių seka lenkų paibyzdį! Nebran 
gina sunkiai iškovotos laisvės! 
Štai turiu sumanytąjį kademų 
konkordatą. Kas per turinys? 
Jie pralenkė net lenkų konkor
dato tvėrėjus. Lenkai davė mi- 
lionus auksinių, pasižadėjo mo
kėti Romai “harac,” — bet jie 
šį tą išsiderėjo, — o mūsų Ro
mos pakalikai sutiko Lietuvos 
Valstybės vardu iš Tautos iždo 
mokėti milionus litų, nusilenkė 
jėzuitų užgaidoms, pasižadėjo 
vykinti “valią” Vatikano politi
kierių klikos, — o gauti nič
nieko nenorėjo... Lietuva, sulyg1 
to jų sumanymo, tai papizmo pa 
mazgų nešiotoja!... Ir su tais 
sumanymais “daktaras’’ buvo 
nuvykęs Romon. Vardu Lietu
vos Respublikos ir vardu Lietu
vos kademų manė parmaldauti 
užpykusį papą. Ir, o dyvai!... 
“daktaras” gavo antausį, ir šį 
atvežė Lietuvai, kaipo “margu
tį” nuo “šventojo Tėvo”... šven 
tasis Tėvas Lietuvos nenori lai 
kyti net ir po pantapliu!

O, jūs naivūs vaikeliai! ar 
jūs nežinote ligšiol, ko Papai 
reikia?.. Būtumėt nusiuntę iš tū 
lo Kauniškio “kalbate ” — mi
klią šansonetę, — tai būtumėt 
dar laimėję palysti po padu ti
tano, — o dabar jūs ir matyti 
nepanorėjo..
sniu gudresni
ryžiaus šansonetę, ir toji ga
vo privačią audienciją, — o “Tė
vas’ ’ palaimino už tai visus fran 
čus.

Broliai Lietuviai! pratrin'kite 
blakstienas! Gana mulkinimo! 
Ne papoS malonė davė mums 
laisvę, bet mūsų darbas, pra
kaitas ir kraujas, — ne jinai 
mums ją ir užlaikys. Neturėjo
me ligšiol konkordato jungo, — 
o patys žinome kokie pavalkai- 
intrigos mus varžė. Vatikano a- 
gentai, tie suklaidinti mūsų bro
liai (kunigai) kiek mums dar
bo sutrukdė, kiek jėgų suaikvo-

Kime visus pažangius žmones, 
kurie kovoja už laisvę.

Baisus raudonas komunizmo 
internacionalas, — bet nemažia’1 
baisesnis ir juodas papos inter
nacionalas! Tautiški obalsiai at-

ma, sava motušėlė, — nieko ne
reikalauja, apart meilės ir gerų 
darbų.

Tad laisvais tapę, nebūkime 
vergais internacionalo!

Vaikų Vedybos

ČIA TALPINAMA BINIOB M AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMO MIMTINAI. RAŠOMA MU»Ų GABIŲ 
KORESPONDENTU APIE TEATRUS, BALIUS, PRAKALBAS IR ABELNĄ JUDĖJIMĄ

WORCESTER, MASS.
Lietuvos Atstovo p. K. Bizausko 

Atsilankymas

tokio patvirtinimo, kaip tik afi- 
davitą vieno iš kandidatų kuo
met išduodamas ledimas vesti; 
antra — kad įlegalis amžis ves
ti yra 12 metų mergaitėms ir 
14 metų vaikams New Yorke, 
New Jersey, Pennsylvanijoj, 
Kentucky, Louisiana, Virginia,^ 
Florida, Maryland, Rhode Is-1 
land, Tennessee, Colorado, Ida
ho, Maine ir Mississippi. v

Priežastys, kurios veda prie 
vaikų vedybų yra noras ištrūk-1 
ti iš nemalonumų esančių kai 
kuriuose namuose, mėginimas 
išsisukti iš priverstino mokslo 
įstatymo reikalavimų, ir nors 
išvengti pabaudos peržengus ki
tus įstatymus.

Vedimas jauname amžiuje 
dažniau apsireiškia mažuose 
miestuose, negu dideliuose. Pa-

Francai tuo žvilg- 
, — jie siuntė Pa-

TEN IR ATGAL 
Nupiginta Kaina

s203
Iš NEW YORKO į 
KAUNĄ ir ATGAL 
Pridedant Re v. Taks.

Siūlome puikių progų atlanky
ti Tėvynę nupiginta 3r^ia kle
ga. Mūsų keleiviai iš Ham
burgo traukiniais nuvežami j 
vietų su gera priežiūra.

Grįžtanti nepilieėiai laike 
mptų įleidžiami kartu su 
Pirmos Klesos keleiviais 
be sutrukdymo.

formacijų klausk vietinio 
Del grįžimo leidimų ir kitų in- 
agento arba

Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

Daugiau negu trečdalis mi- 
liono žmonių gyvenančių Jung. 
Valstybėse šiandien, yra vedę 
neturėdami šešiolikos metų am
žiaus. Sulyg Russell Sage Įstai
gos, tyrinėjusios jau per keletą 
metų jaunų mergaičių ištekėji
mus palaiko ne demokratinius 
ryšus tarp lyčių, kas neatatinka 
su amerikoniškais lygybės ir 
draugiškumo taip vyrų ir mote
rų idealais. Dažnai tokiose ve
dybose vyras paprastai yra 
daug senesnis, ir jis palieka jos 
globėjas ir mintytojas. Perkėli
mas jaunos mergaitės iš jos gim 
tinių namų į namus, kur vėliau 
ji įėjus būtų galėjus būti vie
na iš lygių bendrininkų, neiš
vengiamai kenkia kaip jos, taip 
ir jos vyro ypatiškumui Nei- 
vienas niekuomet nežinos ką rei
škia tikras draugiškumas ženy-'linkimas anksčiau vesti šiltes- 
biniame gyvenime. ’nėse šalyse negu šaltose mato-

Paprastai, buvo manoma, kad'mas visame pasauly. Kitas 
tokios vedybos atsitinką tik tar- [svarbas šioje problemoje vei'k- 
pe svetimtaučių, bet paaiškė- j snys yra tas, kad daug miestų, 

miestelių ir ūkių yra atstui, ir 
nėra užtektinai pasilinksminimo 
ir mokslo parankamų. Tokiose • 
vietose mergaitė, sulaukus aš
tuoniolikos metų, jau skaitoma 
senmergė.

Nekuriuose Amerikos mieste
liuose madoje netik jaunų vai
kų vėdimas, bet laibai daug gi
minių veda gimines, taip, kad 
trys-ketvirbdaliai viso miestelio 
gyventojų turi tą pačią pavar
dę. Padidėjęs 1 susisiekimams, 
gelžkeliais, automobiliais, tele
fonu, telegrafu ir laikraščiais, 
padėtis pagerėjo, nes dabar gau 
narna įvairesni valgiai ir turima 
didesnės 'kultūrinės progos; taip 
pat dabar turima platesnį ir ge
resnį pasirinkimą gyvenimo 
draugų ir draugijų.

— F. L. I. S.

jo, kad randasi ir pas čia au
gusius. Tyrinėjimai parodo, kad 
naujas Amerikos aplinkybės pa 
darė'žymios įtakos į amžių ku
riame ateiviai ir jų vaikai ve
da. Svetimtaučių paprotys ank
sti vesti pranyksta po pirmos 
gentkartės. Tiktai 6.3 nuošim
čiai antros gentkartės veda su
lyginus su 14.3 nuošimčiais at
vykusių iš svetur. Jaunų vedy
bų paprotys taip Msimainė tarp 
svetimtaučių antros gentkartės, 
kad jie veda daug vėliau negu

j čia augusieji. Skirtumas labai 
aiškus — 13.3 nuošimčiai čia 
augusiųjų veda tarp 15 ir 20 me 
tų amžiaus, bet tiktai 6.3 nuo
šimčiai svetimtaučių antros 
gentkartės veda tarp tų amžių.

Vaikų vedybos taip plačiai tu 
ri dvi prie’žasti. Pirma, kad 
daug valstybių nereikalauja ki-

United American Lines 
(Harriman Line) Joint Service with 

Hamburg American Line 
35-39 Broadway, New York.

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

Nuo 9 iki 11
’ Nuo 2 iki 4

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

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

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA ir DIRBTUVE

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

garantuojame laisnj ir diplomą — Pa
ieškomo darbo. Ateikite apžiūrėti mū

sų mokyklą. Mokykla atdara nuo 9 ryte iki 9 vakaro. Nerišliomis 
nno 11 vai. ryto iki 3 vai. po pietų. Klesos dienomis ir vakarai*.

NEW YORK AUTO SCHOOL
128 — 2nd Avenue, (Kampas 14 gatvės) New York City

ĮSISENĖJUSIOS VYRŲ- 
MOTERŲ LIGOS PASEK

MINGAI GYDOMOS
vkŽ- ' 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. Raumatizmo 
ir jraujavimo.

— Kainos mano Prieinamos —
Asmeniškai kiekvieną peržiūriu.

X-Sipind’ulių 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. Nedėlioms: 9 iki 4 po pietų

Gandai Apie A. a, Kun. Strazdelį
gurnus slepia ir neteisingai sa
ve augština.

Kun. Strazdas savo blogesnių 
pusių neslėpė, bet jas dar pla
čiai skleidė, kad visi žmonės 
žinotų jo nuodėmes. Strazdas 
turėjo sau mylimą, Lr net auk
lėjo sūnų. Vyskupo užklaustas: 
kodėl jis laiko klebonijoje sa
vo “benkartą” (mergavaikį), — 
nes tokiu būdu jis paniekinąs 
kunigiją? Strazdas atsakė, kad 
ir Dievas Sūnų turėjo, tai kuni
gui visiškai 
sūnų.
• Apie savo

: “čiulba 
pakaruoklių kapinių. Nors jo gy,naj_ Atradęs 
venįmas buvo žmonijai labai pa 
mokinantis, parodantis žmogaus

Rašo Petras Kriukelis

Netik Rokiškio apskrityje, 
bet ir kituose Lietuvos kampe
liuose yra plačiai žmonių kal
bama, kad kun. Strazdą nori pri 
pažinti šventuoju, ir jo kaulai 
dėti į relikvijas. Kiek čia teisy
bės, tai nežinau. Kunigija Stra
zdą vargiai gaili pripažinti šven
tu; bet kad žmonės jį pripažį
sta šventu, tai reikia stebėtis, 
kad žmonių protai pribrendę ir 
skiriasi nuo senesnių laikų.

Kada kun. Strazdas numirė, 
jis tapo palaidotas ant Kamajų Jes:

nėra dyvo turėti

mylimą surašė ei- 
Strazdas visa bur- 
pelėdą durną.”

j Taigi plaukiant laikui visados 
pasirodo taip: kas seniaus žmo- 

silpnybes, bet jis buvo kunigų n^ms išrodė blogu, tai dabarti- 
ir to laiko žmonių paniekintas J kultūringesnėj žmonija iš-

Kada žmonės įgijo protą, liko 
apšviestesni, pradėjo giliau gal 
voti, tai protas parodė, kad' vi
si žmonės yra silpni, daugiau 
palinkę prie blogo, tik savo blo-

randa geru. Tas dėjosi ir su dau 
geliu mokslinčių, kurie už savo 
mokslą tapo nužudyti, o dabar 
juos išaugštino, ir amžių 
žiais juos minės.

am-

MOLLANn
■ '■ AMERICA ŪME W
TioBUB-trumpa* kelia* per Rotter

dam’ę, j ir iš visų dalių

Laivai ka* savaitę 
Neprilygstami patogumai 

Mes pagelbstime ganti reikalingas 
dokumentus (affidavits). Mūsų 
žmonės sutvarko visas smulkmenas, 
ir keleiviams rūpinamasi nuo 'pra
džios kelio iki pabaigos.
Kainos ir laivų tvarkrašti* pasiun
čiamas paprašius.
Rezervavimui Ir informaeijų dele! 
rašyk bile vietiniam agentui, arba

HOLLAND AMERICA LINE 
24 Bute Street New York__

Komedijų Vaidintojai!

Visi pirkite naują iš Lietuvos 
gautą komediją

PONIA PIPSE 
ir 

PANELĖ TIPSE 
Vienas Aktas

Vaidina Keturios Moterys

Kaina----------- 25c.

VIENYBE
193 Grand Street

.i'.'l i P HliPj; 10

Gegužės 15 d. vietinėj anglų 
spaudoj patėmijau žinutę, kad 
p. Bizauskas Lietuvos atstovas 
yra Worcester’y ir kad vakare 
kalbės po bažnytiniam skiepe. 
Nusistebėjau tokią žinią pama
tęs, kad Lietuvos atstovas taip 
patykiai būtų pribuvęs į mūsų 
garsiąją koloniją; nebuvo nei 
plakatų nei jokių kvietimų; ir 
tu žmogus žinok, kas čia darosi 
ant vietos. Lietuvos atstovas 
atvažiuoja ir apie tai žino tik 
vienas kunigėlis ir jo parapijo- 
nai.

Čia turiu pasakyt, kad šis 
mūsų vietinio kun. J. Jakaičio 
pasielgimas šiame reikale pada
rė gėdą lietuviams. Pirma, kad 
atstovą kviečiant, buvo galima, 
kad ir trumpiausiu laiku, pasi
tart su vietiniais veikėjais ir, 
atstovą priimt taip, kaip yra 
reikalinga priimdinėt; bet taip 
nebuvo. Kodėl? Atsakymas aiš- 

kad kademų vadų fanatiš- 
nusistatymas neturi rybų. 
yra apgailėtinas dalykas, 
atstovas tokioje kolonijoj, 

kaip Worcesteris, kur yra pri- 
skaitoma apie 10,000 lietuvių, 
būtų vadinamas į pobažnytinius 
skiepus, tuom pačiu sykiu, ka
da yra kviečiami miesto virši
ninkai.

Kaip gali jaustis tokie žmo
nės, kaip miesto majoras arba 
jojo pagelbininkas, kada jie yra 
užkviečiami ateit į pobažnyti- 
nį slklepą ir prabilt neva į vi
sus miesto lietuvius; o juk žmo
nės žino, kad daug ir labai daug 
rimtų lietuvių į tuos skiepus nėr. 
vaikščioja. Tai kas lig to.

; Sulaukus vakaro nuėjome į 
virš minimą vietą laukt mūsų 
atstovo ir išgirst jojo kalbą. At 
ėjo 8 valanda ir žmonių mini
moj vietoj buvo tik 10 ypatų? 
Mat bažnyčioj gegužinės pa
maldos, tai visa publika baž
nyčioj; įžanga — nepigi, 35c. 
Programa prasidėjo 8:30; “t__
kių” orkestrą užtraukė “džia
zą” ir 
įeina Lietuvos atstovas p. 
zauskas ir p. Mileris. Ar tai 
taip ir su tokia muzika mes 
rime priimt savo gerbiamą 
stovą? Man rodosi mes kitaip 
turėtume elgtis.

Išeina p. Mileris ant estrados 
ir sako, kad šis vakaras yra 
svarbus tuomi, kad 15 d. Ge
gužės yra švenčiama Lietuvos 
neprigulmybės šventė, tad ir 
mes girdi ją šiandien švenčia
me. Nusistebėjau tai išgirdęs, 
kad mūsų vietinis advokatas ne 
žino, kad Worcesterio lietuviai 
šventė 16 d. Vasario kaipo Lie
tuvos Nepriklausomybės šven
tę, ir tame apvaikščiojime buvo 
kviečiami miesto viršininkai, ir 
taip yra daroma pas mus jau 
per paskutinius penkis metus. 
Kaip tie augšti miesto viršinin
kai žiūri į mumis, kada jie ma
to, kad pas mus yra dvi Lietu
vos Nepriklausomybės šventės? 
Aš manau, kad būtų geriausia, 
kad ponai kademų vadai patys 
atsakytų į šitą klausimą.

Toliaus ant^programo persta
tomas šv. Kazimiero choras su- 
dainuot keletą dainelių; prade
dama su Lietuvos hymnu. Nors 
jau pervėlai, bet čia turiu pa
stebėt, kad šis parapijos cho
ras nemoka Lietuvos hymno 
dainuot, ne tik kad balsų nesu
taiko, bet ir žodžių nemoka.

Kažin ko mūsų “seselės” mo- 
kino per žiemą su kunigais ir 
vargonininku? O jeigu jau ne
mokama dainuot, kodėl nebuvo 
užkviestas “Aušrelės” choras?

Vėliaus kalbėjo majoras p. 
Hillman; jis savo trumpoj kal
boj palinkėjo viso gero lietu- 
,»<. <» ,1 r,. '■ : i ' \f. t1Ėi , u', i ■■■'

viams ir tuoj apleido susirinki
mą.

Kalba p. Bizauskas, p. K. B. 
pradėjęs kalbėt tuoj atitaisė sa
vo kolegų klaidą, būtent, kad 
šią šventę 15 d. Geg. nevadina 
Lietuvos nepriklausomybės šven 
te, bet Lietuvos konstitucijoš 
švente, ir 
Lietuvoje. 
Bizauskui 
nių baisą:

PHILADELPHIA,

žada Eiti Naujas Laikraštis

ku:S, 
kas 

Tai 
kad

ji mažai švenčiama 
Kalbant toliaus p.

tuoj užgirdau šmo
tai vis, bracia, čia

ne Vileišis. žinoma, kad ne; at
mename labai gerai, kur Vilei
šis kalbėjo, bllvo 5,000 žmo
nių, o šiandien čia turime tik 
apie 300. Labai apgailėtinas da
lykas; bet kas tam kaltas? Aš 
jau augščiau esu nurodęs tuos 
trūkumus, su kuriais mūsų ka- 
demai sudemoralizavo žmones.

Toliaus atstovas prisiminė sa 
vo kalboj apie Amerikiečių 
spaudą, kad perdaug retkarčiais 
yra rašoma neteisybių ir saiko: 
“aš esu įgaliotas tas neteisy
bes atremt, bet kartais reikėtų 
į visą laikraštį atsakyt, tai...” 
Prisiminė ir apie opoziciją ir 
sako, kad opozicija, kada lai
mės Lietuvoje; ir sakė, lazda 
turi du galu: kurie m^s valdi
ninkus taip sveikina, mes juos 
pasveikinsime taippat vėliaus.” 
Prisiminė ir apie Vilnų, bet se
na ir visiems žinoma daina: — 
“Atgausime kada.” žodžiu sa
kant, atstovas didelio įspūdžio 
nepadarė savo kalboj. Buvo ren
kamos ir aukos Vilniaus našlai
čiams.

Ant galo noriu pastebėti, kad 
šis mūsų atstovo atsilankymas 
didžiumoje mūsų nepatenkino. 
Bet mes metame kaltę šį kar
tą daugiau ant vietinių kleri
kalų vadų. Ir mūsų atstovas 
turėtų žinot’, kad Amerikoje yra 
daug ir labai daug lietuvių, ap
art kunigų. Jeigu šis priėmimas 
mūsų atstovo būtų daromas ben 
drai, jojo atsilankymas būtų 
daug reiškęs. O dabar labai ma
žai. Jeigu kun. Jakaitis, ar kas 
kitas būtų davęs žodį, kad: pri
imkime atstovą tinkamai, — aš 

^ja 1 žinau, kad tas būtų padaryta.
Bet kad savotiškai darė, tai

Čia vietos žmonės pradėjo or
ganizuoti naują laikraštį. Gal 
būt, iš pradžios, bus mėnesi
nis. Redaktorium yra paskir
tas P. Rūkas, buvęs atstovybės 
narys. Prie to laikraščio prisi
deda visi Philadelphijos stam
besni biznieriai. Manoma pri
traukti ir Krikščionių Sąryšį, 
prie kurio priklauso apie 30 
draugijų. Laikraštis daugiausia 
kreips domės į vietos lietuvių 
gyvenimą. Taipgi sakoma bus 
bepartiviškas. Vietinis.

PHILADELPHIA, PA.

Puikios Vestuves

begrojant tą “dziazą” laimėjo? Nieko! Tik užsi- 
' tarnavo pasipiktinimo nuo vieti
nių

Bi-’ 
tik 
tu- 
at-

tėvynanių.
Mizarų Autorius

' t

BALTIMORE, MD.
Biznių Konkurencijos

Mūsų mieste jau nuo senai 
. randasi lietuvis graborius p. G., 

ir, taip sakant gerai praturtė
jęs iš laidojimo lietuvių; ypač 
tais metais, kada žmonės labai 
žymiai mirė influenza. Matyda
mas, kad gerai sekasi ir drauge 
tik vienas lietuvis graborius, 
tai kainas grabų pakėlė iki 
$300. Dabar kelintas metas čio
nai pribuvo graborp’s p. Ku-1 
čauskas, dar mokslo nepabaigęs. 
Jis čionais pabaigė graboriaus 
mokslą, ir kaip p. Kučauskas 
pasakoja, taip p. G. buvo jam 
priešingu gavime .diplomo, vi
sur draugijų susirinkimuose 
skelbdavęs p. Kučauską nesvei
ku, kad jo vaikai esą nekrik
štyti, kad jį nepriimtų į draugi
jų narius ir tt. Laikui .bėgant, 
p. Kučauskas viską nukentė ir 
šiandien turi nemažia»s laido
tuvių už pirmąjį, — nes žmo
gus yra tikrai lietuviškos dva
sios.

Nesmagu apie tai rašyti, bet 
visgi reikia pasakyti, kad toki 
konkurencija išėjo vietos lietu
viams į sveikatą, nes p. G. ma
tydamas, kad p. Kučauskui ge
rai sekasi, ir už pigiau grabus 
parduoda ir darbą atlieka, ir jis 
prekę grabų numušė per pusę 
pagardindamas plakatuose, čio
nais šiandien yra varoma pana
ši konkurencija visur.

K. A. Būdvietis.

Gegužės 3 d. Muzikališlkoje 
svetainėje įvyko pavyzdingos 
vestuvės “Vienybės” skaitytojo 
— Jono Straleckio su Cora Ke
lsite, kllriuos surišo vietinis kle
bonas šv. Jurgio bažnyčioje.

Gražus pulkelis svečių daly
vavo šiose garbingose vestuvė
se, vis iš pagarbaus jaunimo, 
visi profesionalai.

Pil. Jonas Streleckis yra taip 
gi profesionalas dainininkas, šių 
apylinkių geriausia augštas te
noras, dalyvavęs muzikos rate
liuose, daug dainavęs pareng- ■ 
tuose koncertuose. Amerikoje 
gyvena apie 11 metų.

Jaunavedė pil. Cora Kelaitė 
yra baigus Frankfurto High 
School, labai įsigilinus piano mu 
zikoje, kur pasiekus auigštą lai
psnį.

Jaunieji svečius labai manda
giai priėmė ir buvo labai pa
vyzdinga tvarka. Orkestrą po 
vadovyste Juozo Giedruko grie
žė puikiai. (Pil. Giedrulkas la~ • 
bai myli muziką ir lanko W. K. 
Grigaičio konservatorją).

Laike vakarienės jųjų drau
gas, pil. A. Banis sudainavo: 
“Oi varge, varge” ir rusų kal
boje “Volga.” (A. Banis turi 
labai stiprų balsą ir su laiku 
bus proga Amerikos lietuviams 
jiį išgirsti). Philadelphia turi 
gerų lietuvių dainininkų.

Tokios vestuvės teikia garbę 
kaip pp. Streleckiams, taip ir 
svečiams, ir dalinai mūsų tau
tai, kad linksmai ir gražiai at
sibuvo. Linkėtina porelei mei
laus laimingo gyvenimo!

A. B. Stankus.

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

927 W. 34th PLACE
Chicago, Ill.

Phono — Boulevard 0627

DRAUGIJŲ 
PREZIDENTAMS!

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

VIENYBĖ
193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

M. M. ŠLIKAS
Lietuvis Advokatas

2433 E. Allegheny Avenue 
Philadelphia, Pa.

, Tęl. Regent 0648
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TARK AINIAI

dotų mumis ženočiai, ypatingai 
jų moterys, kurios perdaug rei
kalauja iš mūsų, kad kas va
karas būtumėm namie, nes jų 
vyrai daugiausiai išeina. Taipgi 
mums pataria eiti prie šešioliki
nių; matyti, kad 12 sekretorius 
ja" yra įklimpęs prie šešioliki
nės, tai nori, kad mes įklimp- 
tumėm; bet mes esame gudres
ni ir tokių kvailysčių nepadary- 
sim. O Tau Dieve padėk klam- 
potis po šešiolikines.

Dabar visiems apznaiminu, 
kad mes ne esame senberniai, 
bet jaunikaičiai, užlaikanti sa
vo zokoną ir celibatą; todėl 

fšiuomi atitaisau visas klaidas 
12 sekretoriaus vardan mūsų 
garbingos viso pasaulio Jauni
kaičių organizacijos ir prašau 
daugiau mūsų nepravardžiuoti 
senberniais, bet vadinti jauni
kaičiais, — nes mūsų dar pirma 
galva ant pečių tebėra.

Jaunikaičių org. pirmininkas 
Ku-ku.

P. S. Taipgi šaukiu Didelį su
sirinkimą visų Jaunikaičių, kur 
bus aptarta, kaip nubausti tą 
šmeižiką. Įvyks ant Plainvillo 
tilto, 12 vai. nakties, subatoje 
į šventadienį prie mėnulio Švie
sos ir šiaip daug dalykų apkal
bėti, apie mūsų laimingą padė
jimą. Ku-ku.

New Britain, Kun. — Kadan
gi šventakupriij organe “Tar
koje’’ tilpo oficialia apšmeiži-j 
m as bei Įžeidimas mūsų jan
kaičių jausmų, (žinoma, dau
gelis gali sakyti, kad mes netu
rime jausmų, gali apie tai per
sitikrinti, kada mes pamatome 
gražių dvikoję Katytę), na, o 12 
sekretorius mumis išvadino sen 
berniaįs, turėdamas viltį, kad 
mes liksimės visada jaunikai
čiais ant šio purvų pakalnės, ir 
pagelbės ime kitiems auklėti šei
mynas, bei platinti jas.

Mes ne esame jokiais senber
niais, nes mūsų laikrodis, kuris 
parodo amžių, yra jau senai su
stabdytas, ir mes neinam senyn 
bet kaip kada jaunyn.

Taipgi primeta mums, būk 
mes ieškome mėnulio šviesos; 
tai neteisybė, nes mums mote
rėlės atneša, jei mes tik valio
tum spėti išgerti, kiek mums 
pristato iš prūsų (taip yra va
dinama, kur gali gauti būzės).

Vėl rašo, būk mes turime au- 
toriiobilius ir važinėjam Berli- 
nan. Mūsų automobiliai yra nuo 
savybė mūsų organizacijos ir 
mes važiuojame tik i tyrus lau
kus, gauti šviežio oro, ir aptar
ti savo reikalus, kad neišnau

Trockio “Milžtuvė“ nepaten
kinta pasielgimu vokietkos (ar 
žydelkos) bobos, Geisen-Volk, 
kuri iš savo “prieglaudos” New 
Yorke siuntė į dangų angelė
liams kandidatus, t. y. mergai
čių ar‘našlių paduotus auklėti 
kūdikius. Ji sako: “Išgama Gei- 
sen-Volkienė savo aulklėtuvėje 
New Yorke žudė kūdikius.“

Reikėtų paklausti tūlus milž- 
tuvininkus, kuo jų sistema yra 
geresnė už Geisen-Vo’lkienės 
siuntinėti savo Onutės į Pimpin- 
tonų čysčius su “angelėliais?”

Iclius.

Kauno kunigėlių “Rytas“ į- 
dėjo sekamą žinią:

“Alytus. Š. m. balandžio 22 
dieną Alytaus Taikos teismas 
išnagrinėjęs p. Vyto-Vaclo Mi- 
sūno bylą, del tikybos įžeidimo, 
įdėjus “Dzūkų Bizūno” 1 vir
šelio kunigą ir vietoj kryžiaus 
— pakabintą už galvos išsiskė
tusią varlę: Teismas pripažino 
p. Misūną kaltu ir nubaudė 200 
litų su priedu dar vieną mėnesį 
arešto!

“Tai tyčiotis iš tikybos!”
Amerikos šventakuprių Biu

re yra viena kopija “Dzūkų Bi
zūno,” ant kurio jokios varlės 
nesimato, žiūrėjom ir per didi
nantį stiklą ir tai jos nematėm. 
Yra tiktai pakrypęs kryžius, ku
rį kunigas pro šalį bėgdamas, 
matomai, iš paskubos 'išvertė. 
Tenai yra nupiešta žvakė, su pa 
rašų “Laisvoji Mokykla,“ o ku
nigas, su viena bonka kišenėj, 
su kita užsimojęs rankoje, vie
noje, rankoje nešinas retežį, už

pakalį nupuolusių pora kazyrų, 
bėga prie tos žvakės ir pučia sa 
kydamas: “Kas bus, tas bus, 
bet tą žvakę aš turi'1 užpust. ”

Mes tą paveikslėlį pavadin
tum ne tyčiojimąsi iš tikybos, 
bet fotografija. Š-v. Biuras

MUSŲ PŪDYMAI

Labsterdam — No Work. — 
čia gerai ištyrusieji specialis
tai tvirtina, kad munšainieriai 
,ir musės yra lygaus proto ir 
.vienodų minčių; faktiškai mun- 
šainierių skaičius pas mus lygi
nasi su> musėmis.

Musėms, kur nuodų padėta, 
viena kita pradeda lįst, kojas už 
verst, kitos gi nors mato, kad 
su jų sesere taip atsitiko, vis- 
tiek lenda ir jos į tuos nuodus.

Taip tikrai čion daro naminės 
mylėtojai. Nepersenai keletas 
naminės mylėtojų nusibe'ldė pas 
Abraomą. Vienas prieš šitą ke
lionę pas Abraomą tiek prisitra" 
kė naminės, kad turėjo labai 
gerą apetitą. Na, ir suvalgė stei 
ko visą svarą “pasistiprino, “ 
na, ir tuojaus, atsisveikinęs .ant 
visados, iškeliavo pas Abraomą.

Panašių ekskursijų iš mūsų 
nedidelės kolonijos per dvejus 
metus turbūt bus jau apie ko
kie penkiolika. "Turbūt aišku, 
kad mūsiškiai subytina net pa
garsėjusius New Brltaino sen
bernius, nes mūsiškiai smarkes
ni ir drąsesni, — nebijo nieko, 
kaip musės; rodos nekurie dar 
rengiasi į tą kelionę su naminės 
pagelba. Tai stebėtini drąsuo
liai! Naminės Fabrikonas

ŽINIOS Iš ROMUVOS 
’* i ii '

Kaunas (Eks-valdininkų ba
lins). — Mickevičiaus slėny, vi- 
durinėjė aikštėje, rengiamas
Eks-valdininkų tradicinis balius

Įėjimas: veltui.
Išėjimas: sulyg nuožiūros.
šompaną pavaduos — beržų

ir klevų sula.
Kostiumai: bitik ant kūno lai 

kosi.
Muzika: su nugara į aržuolą.
Pirmas tostas už buvusių di

rektorių ir veršininkų sveikatą.
— Spaktyva.

DIEVO NUBAUSTA TAUTA

Viename pasakų krašte yra 
esybė Purickiu vadinama. Tas 
Purickis buvo kaltinamas kaž
kokioje sacharino ar kokaino 
byloje, bet stebuklingu būdu li
ko išteisintas. Dabar, kaip pra
neša Rytų laikraščiai, jis ketina 
patra"kti atsakomybėn už jo 
kaltinimą visą tą tautą. Atatin
kamas oficijozas paskelbė ir ap
kaltinimo aktą. Dabar galima 
įsivaizduoti visą tautą sėdinčią 
kalėjime ir aplink vaikščiojantį 
Purictkį, nes tuomet prisieis 
jam pačiam ir sargybą nešti, 
kai visi sėdės.

— Dzūkų Bizūnas.

JUOKIS, KAD IR NENORI

Lėi’brtr') Išrokavimas
Vienas bankininkas laukia 

šeimynos pasidauginimo ir klau 
šia savo mažą sūnų, Leiibuką:

— Leiba, ko tu norėtum, kad 
mama tau pagimdytų brolioką, 
ar sesutę?

Leibukas rimtai susimąstė ir, 
išsprendė, rimtai atsakė:

— Tata, jei mamai yra vis- 
tieik, tegul ji pagimdo arkliu

— Spaktyva

Vyras 
turi vaikų?

ką su ratukais!
—o_

Aprūpintas
— Kiek tamsta
— Nežinau. Aš jau tris me

tus nebuvau namie. Išvažiuo
jant’liko trys... — Spaktyva

H “VIENYBĖS”
SPAUSTUVĖ
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Visokius spaudos 
darbus atlieka 
greitai, gražiai 

ir pigiai.

❖❖

♦į

*4

44

Vienybė
193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

JAU-VĖL TURIME!

Komediją
“LAP K U S”

— Kaina 30c. —

VIENYBE
193 Grand St., B’klyn, N. Y.

B
 JAU

PRIPA
ŽINO!

visi, kad Naujokų padaryti Ciga
rai yra geriausi Amerikoje! Taip 
pat visuomenė gėrisi, kad garsi
nant laikraštyje remia lietuviškų 
literatūrų; tai yra puikus daly
kas; už tai vietoje kas-žin kieno 
cigarus rūkyt, kurio nieko gero 
nedaro, o gal dar lietuvių tautos 
priešus šelpti, tad labai išmintin
gai darysit, kad visada romsit lie
tuviškų pramonę, ir brolių lietu
vių Jono ir Petro Naujokų išdirb
tus cigarus rūkysit; nes ir cigarai 
labai geri, sumaniai iš geriausio 
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 gerų Ci
garą.!
Viengenčiai vietoje žydberniaut, 
visada rūkykit ir reikalaukit vi
sur Lietuviškose užeigose, restau
racijose, Storuose, pas barbenus, 
kliubuoso ir draugysčių salėse, 
ant piknikų ir pas biznierius, po 
vardu rankomis padarytų

Jono-John’s Cigarą 
arba brolio Petro Naujokų arba 
Vytauto. Temyk vardų ir paveik
slų ant bakso. Per pačt.ų išsiun
čiant Cigarus visur po Amerikų j 

'kitus miestus lietuviškiems biznie
riams, ant pareikalavimo.

Temyk! mes perkraustėmo sa 
vo dirbtuvę Cigarų į didesnę vie
tų, priešais Public Library. Ra
šant adresuot:

NAUJOKI CIGAR DIRBTUVE 
2G7 DIVISION AVE.

Brooklyn, N. Y.
Naujokų Cigarai labai geri, 

verta , paremt teisingų pramonę. 
Agentai gali užsidirbti ekstra pi
nigų, liuosam laiko ir vakarais.

PIRKITE 
“VIENYBĖS” 

ŠĖRŲ!

Pres. Roosevelt “America
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Visas Informacijas, pilnas ir galutinas, suteikia

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

* prižiūrės “Vienybės” Redaktorius

J. O. SIRVYDAS
prityręs keleivių ir dokumentų sutvarkymo biznyje 

Važiuos Laivu

SU PALYDOVAIS 
už $203 

Iš New Yorke Kaunan ir Atgal 
PER BREMENĄ 

UNITED STATES LINIJOS 
i; /' A ■ ‘

LAIVAIS

PRES. ROOSEVELT“ ir „AMERICA“

Visi, norinti pasinaudoti šia nepaprasta proga atlankyti 
Lietuvą, privalo pasirūpinti pasportus ir kitus dokumentus.

- 1 ■ ' ♦ '
Kurie nėra piliečiai Amerikos, turi dabar jau per “Vienybę” 

paduoti Amerikos Valdžiai prašymą sugrįžimui ir pasportams.

Lietuvoje galės būti 12-ką mėnesių ir galės sugrįžti be jo
kio sulaikymo. v

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, Ipi susineša su “Vienybės” Agen
tūra apie savo keleivius, kuriuos gali siusti šiomis ekskursijomis.

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

■u. S. LINES EKSKURSIJA
BIRŽELIO-JUNE 20 D.

šitą Ekskursiją Vadovaus ir Asmeniškai Prižiūrės

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

4



GEGUUŽIO (MAY) 21 D., 1925

Mergelės Tikyba į. Šikšnosparnį tarė Brigy

(Feljetonas)
Rašo šliburis

sušuko te

mokslininkai

Rašo J. Gogelis

Pirmiausiai kreipkis į aptieką.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI bėga

Vaje, Brigyta

tarė tetulė

ma
Apsaugok Sveikatą

tarė te
«4USU1tūlė

RŪDIMO PRIEŽASTYS

pridėjo Brigyta

nu

kitokių

Telephone 78A7 Main

KIEK MOKAS! LIETUVOJE 
Už AMERIKOS SIUNTINIUS

PUSLBS 
USDBGI-

neturė-
Būdavo

tai mane sek
liau laiminga 
atsakė tetulė

Nemažai i varių ligų paiena 
tiesioginai nuo užkietėjimo.

procesas, kaip komikai sako; ai 
tai buvo elektro-kem iškas daly

jos glėbio, tai ji ap- 
visą savo žibančiom!

E*. Danielius 
S. J. šolom- 

, Racev.ičius. 
Tvaskus, A

SEVERA’S 
BALZOL

A. B. STANKUS 
Vienybės” Įgaliotinis,

VirAoi minėtai* reikalai* kreipkitės pas mane, o būsit užganėdinti

3352 Superior Ave., Cleveland, Ohio

stebėjosi
Tai tu, Brigytė-

Del platesnių informacijų kreipkitėa lino a drenų

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

Skyrius: 181 Grand St., Brooklyn, N. Y. Kampas Berry St. 
Tel. Greenpoint 6611. Ofisai atdari iki vėlam vakarui

NAUJI “VIENYBĖS 
SKAITYTOJAI:

era apsigyveno jau- 
Tadas Ristas.

dvokatas, bet ir dai
li t e ra t ū ros my lė to j a s-po- 

Kaipo tokis — jis pažį-

Tauraitienė.
Tu jo draug 
bent tarnaitė

kuris
«nklų ligų.

PIRK “VIENYBĖS” ŠĖRŲ 
VIENAS ŠĖRAS 

DEŠIMS 
DOLARIŲ.

Kainos: 60 ir 85 centai

per van- 
laivo ka

PYČIŲ
2 puodeliai Magnolia ar

Star Plono
G didelės gaižios pyčės
2 puodeliai vandens

Garliauskas, P. Lukoševičius, R. 
Pundzevičius.

Užrašė saviesiams Lietuvon 
šie vientaučiai: Marcelė Zalec
kienė — Antaninai Rugevičie- 
nei, Vc'lh'onos pasta; T. Mežis 

Stačiū-

KOKIA TURI BŪTI 
“VIENYBĖ”

REIKALAUKITE MUSŲ NAUJO 1925 
METŲ KNYGŲ KATALOGO

BLA. kuopo* randasi visuoie didesninose miestuose. 
Nariai priimami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Viii na
riai gauna laikraitj „Tėvynę” dovanai ir taipgi 
gauna 8LA. iiieiatas knygas u* pusę kaino*.

Pomirtiniai akyliai — |150, 300, «00 ir 1000
< Patalpos Skyriai — t

Ifl.oo. 9.oo Ir 12.00 į savaitę.

yra labai naudingas gydyme 
tų ligų ir tom panašų nesma
gumų. Patartina vartoti se
niems ir nusilpnėjusiems.

MOKSLO. LITERATŪROS IR POLI 
TIKOS SAVAITRAŠTIS

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

PREMIJŲ
NEW YORK CITY, N. Y.
44 Hudson Street
netoli Duane Street
426 West 42nd Street
netoli Ninth Avenue
1427 Third Avenue
netoli 80th Street
G1 East 125th Street 
netoli Madison Avenue

elektros sro
skaldyti gėlo

Petrui Cvirkai: — Raštelius 
gavome. Ačiū. Apie kitus daly
kus Tamsta gausite laišką.

Mizaru Antanui: — Už iškar
pas ir korespondenciją ačiū.

J. Žvelgimui: — Pluokštelis 
eilučių mus pasiekė. Labai ačiū. 
Laikraštį pasiusime.

A. J. Jokubaičiui 
psnelį ir eilutes — 
mums 
leisti 192 
čiam metui išleisim, taigi ir 
Tamstos parneštus raštelius ten 
įdėsim.

— Et, paspėsiu
Ant to kalba ir pasibaigė ir 

Brigyta išėjo sau namo. Ji lauks 
savo Tado. O kaip miela jos šir
džiai pamatyt tą ilgį! Ji mano 
sau apkabint jį, prispaust prie 
savo krūtinės ir nepaleist nie
kuomet. Ir jei jis mėgintų iš- 
sprust iš 
laistys jį 
ašarom.

Laikas
Tauraitienė susitiko Brigy

Lietuviškų, Bulgariškų, Alopatiftkų, HoineoputtSkų ir 
vaistų tegalima gauti gerų pas —

F. URBONAS

tarė. —
Kas tau, kad taip nuliūdusi? 

atsakė Brigyta. 
čia

Profilakta* vyrama, 
goriausia apsauga 
po užsikrėtimo. 

Didelė triūbelo 35c. 
(Tarba (4 ’s) pi.

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

92 Beekman 8t. 
New York 

Prašyk aprašymų

— Už strai- 
ačiu. Taip ir 

gaila, kad negalėjom iš- 
Metraščio. Ateinan- 

išleisim

ma 
panašių, kaip tai eina ii 

tęsinys: “Klerikalizmas” ii 
polemiški raštai, kurie lie

J MIUK
*%taJ!PWEIGHr M OUNCES

Geležis, kaip visi žino, rūdi
ja. Ir sakoma tas rūdimas pa
darąs kasmet apie 300 milionų 
dolarių nuostolių. Taip bent ke- 
mikai savo seime Baltimorėje 
kalbėjo.

Dar du metai atgalios niekas 
nežinojo tikrai rūdimo priežas
čių. Aišku buvo, kad kaltinin
kai yra oras ir vanduo, arba 
drėgnumas. Bet kaip tas įvyk
davo: ar geležis “degdavo” 
kaip dega malkos ir anglys, ge
ležei susijungiant su oro de- 
guoniu; ar tai buvo koloidalis

gyta
širdį išplėšęs galėtų 
duoti, bet aš ir ant 
teužsipuolu.

— Vaje, vaje! — 
tūlė. — Tu tikra paikšė! Jau jei 
jis tave pristoja, tai tu, jeigu 
tik gali — apsuk jam galvą! 

atsakė.

— A ta, ta, ta!
ta. — Gal ir duos Dievas. Bet 
ar nėra tokių čiūčibarų ,kad aš 
šitą galėčiau prisimonyt?

— Yra! — tarė ragana. — 
Turi susigaut šikšnosparnių ir 
padėt į skruzdyną. Paskui šikš
nosparnio nugarkaulį perlaužk 
pusiau ir pusę nematant įdėk 
jam į kišenę, o kitą pusę pri
sidėk sau prie krūtinės. Tąsyk 
tu jo negalėsi atsikratyti.

— Vaje! — sušuko Brigyta. 
— Aš taip darysiu. Tegu varg
sta, teseka jis paskui mane.

Užmokėjo raganai ir išėjo.
Dabar Brigyta pilna džiaugs

mo ir, kas vakarą, kai visi su- 
miega — ji lipa ant stogo gau
dyt šikšnosparnių. Andai pa
sprūdo, nukrito ir prisimušė.

Už kiekvieną siuntinį, jį pa
siimant, reikia užmokėti sulyg 
svorio. Siuntinis sveriantis 5 
svarai, reikia užmokėti 5 litai; 
o jeigu 20 s v., tai už tokį siun
tinį mokasi 7 litai 50 centų, jei 
jie yra be muito. Ant senų ir 
pasiūtų drapanų muito nededa; 
mdkėti reikia tik už persiunti
mą, muitiniai artelės, ir paš
tui 50c. už ženklelį. Siuntiniai, 
ant kurių yra uždėtas muitas, 
mokasi nuo 15 iki 50 ir dau
giau litų. P. Kriukelis.

LIETUVIS ADVOKATAS
Užsiima varymu bylų visuose 

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

tuose, lai kreipiasi pas

JONAS S. LOPATTO
Attorney and Counsellor-at-Law 

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

Wilkes Barre, Pa.
Bel. Tel.: 1854. Res.: 3532 J

Užršaykit “Vienybę” Savo 
Giminėms Lietuvoje!

Kas yražmogans amžinas priešas? — Balti*. 
Jis netik snukiaitsias liga* (varo, bet ir | gra
lių paguldo. Bot tio, kurie vartoja po plačių 
Ameriką pagarsėjusius URBAN’B COLD 
POWDERS (Miltelius nuo Šalčio), Jokių, Balčių 
nebijo. Už 75 centus už baksų apsiginkluok 
nuo savo nuožmaus priešoI

URBO LAX TABS (25 centai ui •kry
putę) yra kai kanuolč prieš kitų amžinų žmo
gaus priešų — vidurių ožkletėjlmų 
žmogui pagamina daug rūpesčių Ir

VIENAS IR TAS PĄTS
PIRKTI AR PARDUOTI

Jeigu nori parduoti savo namų ar biznį, neatsižvelgiant kurioje dalyje 
miesto Brooklyn, N. Y. ta* būtų, nelaukdamas ilgai pranešk kų nori par
duoti, o mes parduosime į trumpų laikų *n goriausiu patarnavimu, 
y—■■m* iru « i. ’ ?
U ■ < Norėdami pirkti namų ar blznĮ vi-
i Rados kreipkitės pas mus, nos mos
I -turime įvairių namų ir biznių par- 

" davimui su mažu įnešimu ri ant 
<- lengvų išmokėjimų visose dalyse

Irjj? Brooklyno.
Ka* P°r mn" kreipiasi, visada gali 

—pasirinkti tinkamų nuosavybę ir 
pirkti piginu negu kur kitur.

Turėdamas 31,000 galite tapti namų savininku. — Savo kostumorius ap
rūpiname kuotoisingiausiai, sutaisora visus dokumentu* pirkime ir parda
vime. Duodame paskolas (Mortgages) ant pirmo ar antro morgičio pri
einamomis išlygomis. Apdraudžiamo namų rakandus, sveikatų i rgyvastį, 
taippat Storų langų stiklu* ir tt. — ViRuose reikaluose kreipkite* pas.

A. M. BALCHUNAS REALTY CO.
465 LORIMER ST., \ (antros durys nuo Grand St.) 

Tel. Stagg 6533-6534 Brooklyn, N.: Y.

“Vienybė” seniausia yra lie
tuvių laikraštis, ir jis yra bran- 

Igus lietuviams tautiečiams kaip 
(Amerikos, taip Lietuvos; bet jis 
būtų dar meilesnis, jei daugiau 

‘rašytų dailės, poezijos, taipgi 
teatrališkų veikalų, veikalėlių. 
Daug laikraščių rašo teatrališkų 
veikalų, bet “Vienybė” tai jau 
visai- užmiršo savo skaitytojus 
panašiais raštais apdovanoti.

t

Aš manau, kąd daug yra 
“Vienybės” skaitytojų, kurie di
džiai myli teatrą; bet “Vieny
bė” nepatiekė taip ilgas lai
kas jokio teatro veikalėlio. 
“Vienybę’’ daug labia11 mylėtų 
liaudis, jei būtų daugiau su
prantamų dailės rašinių 
žiau 
gas 
kiti 
čia visokius Grigaičius, Kapsu
kus ir Marksus; tai yra svetimi 
dalykai Lietuvos liaudžiai; ji iš
siilgus yra dailės ir grožės, mo.- 
kslo ir rimtų straipsnelių.

Iki šiol mūsų miestas 
jo lietuvio advokato, 
kokis susidūrimas su teismu, tai 
tikras vargas. Kitatautis advo
katas nepažįstantis mūsų papro
čių, mūsų būdo — jokiu būd11 
negailėdavo patenkinamai reika
lą atlikti. Dabar visų akys nu
švito, nes 
nas advokatas 
Jis netik 
liosio 
etas.
sta lietuvių sielą iki pat gelmių 
ir bus žmonių mylimas ir ger
biamas.

Plačioji visuomenė dar per 
taip trumpą laiką nesuspėjo su 
juomi susipažinti, bet už tai pa
žino pirmų pirmiausiai mėlyn
akė Brigyta, kuri sau įsivaizdi
no, kad jau ji advokato sielą 
sužavėjo.

Tauraitienė jai tarė:
— Brigytute, Brigytėle! Ko

dėl vis tu dar neišteki?
— Paspėsiu! — ši atšovė. — 

Turiu jaunikių tiek ir tiek, 
tanas, Motiejus ir Paulius 
nes nori, bet aš ant tokių 
sistojus į geresnius žiūriu.

— Vaje, vaje 
Tauraitienė 
le, laiminga! O kas jau tavo tie 
geresnieji ?

Brigyta išdidžiai atsikvėpė ir 
tarė:

— Nugi tas jaunas advoka
tas. Vaje, kaip jis manęs nori!

— Negalimas daiktas? — tarė 
Tu nemokyta.

negali būt, jei

Vaje, tetule! — tarė Bri- 
— Jis taip mane myli, kad 

man ati- 
jo nelabai

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

Pusei metų pusė kainos.

Vuliuonos pasta
Juozapui Mežiui 
valsč.

Visi šie užsirašė per “Vieny
s” įgaliotinį, pil. A. B. Stan

Dalykai dabar paaiškėjo: rū
dimas kįla iš elektros, kuri at
siranda, kuomet vanduo ir oras 
kemišikai veikia ant geležies. 0- 
ras vienas mažai kenkia geležei, 
lygiai ir vienas vanduo nieko 
jai nepadaro. Bet kaip abu ima 
veikti, atsiranda 
vės, kurios ima 
žį ir ta rūdija.

Dar toliau:: 
pilnai pažinę rūdimo esmę, da
bar gali gamtos darbą atgal pa
varyti: tai yra — vietoje šmo
to surūdijusio metalo jie gali, 
vartodami elektro-kemijos pro
cesus, padaryti pirmykštį me
talą, taip kaip jis buvo pinu 
rūdijimo. Tokiu būdu tapo pa
daryta “naujai” iš žemių iš
kasti senovės Egypto, Romos ir 
Graikijos bronzos puodai, pini
gai ir kiti mažmožiai.

Mokslininkai aiškina, kad rū
dimas yra tokis elektros tekė
jimas, kuris einąs nuo anodo 
stulpo baterijoje, tai yra, teka 
į vieną galą. Na, o atstatymas 
turėtų būti toks, kur elektra te
kėtų atgal. Taip ir yra.

TROJAN K A
Registruotas vardas (.S. V. Pat.

Ofisą ' ♦
GROBLEWSKI

Susideda iš 17 geriausių ir švie
žiausių žolelių ir gydančių šaknų, 
kuri yrą rinktos aut Karpatų, Tat. 
rų, švcięarijos Kalnų, Italijos, Pi- 
renėjų Kalnų, Pietų Afrikos, Rytų 
Indijos, Tufrato ir Tigro Kloniuo
se, ir taip iš kitų krnjnvų šalių.

Vartokit šitas žoleles del nešina 
gumų skilvio, taip kaip del nema 
limo, prasto žlebčiojitno arba skau
smo po krūtine.

Sutaisyta per Grobininką su vi rš 
30 metų. Reikalaukit Groblausko ir 
visados gausit tikrą, lietuviškų tro- 
jankų. ,

Žiūrėkit del mūsų markės apgy
nimo.

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

gytao.
— Nebūk paika 

tūlė. — Lyg jis vienas tėra 
Gausi kitą.

— Vaje! šaukė Brigyta
— širdis mano vistiek plyš 
Jei tu, mano brangiausia tetu
le, pasakytum vaistus, kad už
davus — jis pas 
tų, tai aš vėl bū

— Nežinau, —
— Eikim pas burtininką.

— Gerai, tu, 'tetule, sakai! 
Mano ir akys nušvito!

Ir jiedvi latatai pas burtinin
ką. Kadangi Brigyta nesenai 
buvo žliurribusi, taLjos’ akys dar 
tebebuvo raudonos.

Tauraitiene tarė:
— Brigyta! Apsibarstyk pu

dra, o ta ragana matys, kad tu 
verkusi, tai jai nesunku bus ta
vo ateitį atspėt.

— Aha!
— Jei ji pasakytų, kad jis ma
no, tai apa’pčiau iš džiaugsmo, 
o jei pasakytų kad ne, tai
pregčiau iš nusiminimo.

Prie burtininkės durų.
— Vaje, tetule!

gyta. — Pridėk čia ranką.
rėk, kaip, mano širdis muša

— Tu paikše! — tarė. — 
sukarščiuok! Vyr»i galvą 
sukt netaip jau sunku.

Pas burtininkę. Toji pasišiau
šusi ragana paėmė Brigytos ran 
ką. ilgai žiūrėjo į akis ir tarė: 
nikis apie kitą pradėjo sukti.

— Esi nusiminusi. Tavo jau-
— Aha! — pridėjo tetulė. — 

Matai, kai ji žino.
Brigyta pabalo. Ragana žiūri 

jai į akis ir sako:
— Turėsi kelionę 

denį ir Įsimylės tave 
pitonas. ■ <

DYKAI
Kiekvienas leibclis, nuo kenų turi didelę vertę. Už 70 leibclių jūs gausite 
patogi; dulkintoji} kaip ant paveikslo. Taupykite leibcliim. Neima ilgai iki 
ruridaro 70. šitą dovaną galite gauti mūsų premijų krautuvėse. Jei tokios 
nflra Jūsų mieste, nrįsiūskite leibelius į The Borden’s Premium Company, 
41 Hudson St.. New York City, pažymėdami numerį norimos dovanos kaip 
aut paveikslo, ir jums bus ji pasiusta dykai.

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

Philadelphia, Pa.: — B. Ba
sal i kas, J. Katienas, S. Joku- 
baus’kas, K. Statkevičius, V. Ma 
taitis, V. Bollis 
M. M. šlikas, D 
skis, V. Mi 11 re, 
P. Mon'kaitis, I

“Dirvos” Agentūra Siunčia Pinigus 
į Lietuvą ir Partraukia Gimines į 

Ameriką.

Susivienijimas Liet. Amerikoje
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDBAUDOS IB PA8ALPO9 
0BGANU5A0IJA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE, KU

RIOS TURTAS ARTI- $1,000,000.00

pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.15
Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $375,122.80

GERAI TIKS VISIEMS
Viri vaikai mėgsta pudingus, o ypač jąi juose yra vaisių ir skanumo. Daug 
yra įvairių pudingų ir daug budi} juos daryti. Geros šeiniyninkes vartoja 
Magnolia ar Star Pieną, dėlto kad jame yra sykiu grynas pienas ir grynai 
cukrus. Sekantis patarimas suteiks jūsų vaikams skanų valgį. Nebrangu 
padaryti ir kiekvienam patiks, nes turi pyčių, vieną iš Amerikos myli
miausių vaisių. Vartokite tą pieną visur kur reikia pieno ir cukraus sykiu. 
Patirsite kad kava ar koko su juo skanesnė.

PUDINGAS
1 puodelis miltų
1 šaukštas sutirpinto sviesto
1 šaukštelis baking pauderio
4 kiaušiniai

Sudek čiolas nuluptas pyčes į pudingo indą; apipilk vandeniu. Apdengk ir 
kepk iki vaisiai bus minkšti. Nupilk sunką ir lai atvėsta. Pridek pieną, 
gerai išplaktus kiaušinius, sviestą, druską ir persijotus su baking patide- 
liu miltus. Suplak viską gerai, užpilk aut pyčių ir kepk iki bus ruda. 
Duok su Smetona.

Del raumatiškų skausmų, nerviš
ko galvos skausmo, raumuo skaus-, 
mų ir pailsimo, del skausmų į šo-| 
nūs, krūtinėj ir į pečius, vartota į 
silpnas formatas žaizdų ir pažeidi
mų, del augščiau minėtų reikalų vi
sados vartokit Groblausko Zmiječ- 
nlką. Kainos 35c., 65c. ir $1.25 už 
bonką. RaSykit del knygutės No. V

Albert G- Groblewski
and Go.

Plymouth, Penn.

Tel. 1320 Grpenpolnl

<3-1=1 A!tOltIU*-4

Juozas Garšva
.... S 1

Mano firm* g*r«U *tU*k» segančia* darbu*: ISbalsamaoja ir laidtja mlruilu ant vl*okią 
k«plMlų. Pagraba* pamoti* na* papraaSiauių iki prakUnUastų. ParBamdo karieta* lai- 
dotuvAmB, veMUjom*, trtkltjraom* lx kitiem* paaivaiinSjlmama. <.

—Agnė
— Kokia tai Agnė turės 
koncertą. Tai turbūt jo mielia11 
šia.

— Vaje! - 
aš nesakiau?

— Aš jai padarysiu! — už
sidegus sušuko Brigyta. — Kai 
tik ji pradės dainuoti — aš ją 
už kaltūrų ir į žemę. Tai jai 
bus koncertas!

— Taip nedaryk
— Suterštum save visai.
Tetule, tetyte, pasakyk, 

kaip aš turiu daryt, kad Tadas 
neišsprūstų iš manęs?

— Nežinau.
— Vaje, vaje! — šaukė Bri- 

Pasidarysi11 sau galą!
ramino te-

151 Metropolitan Avenue Brooklyn 
T*lephon« Greonpolnt 1411

231 Bedford Avę 
BROOKLYN. NEW YORK

1739

iVi liv

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

w ■

5
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Brooklyno ir Apylinkės Žinios
SIMONIES PAVEIKSLŲ 
PARODA PRANEŠA IŠ 
BALTI MORĖS

Vienybės” Adresui 183-107 Grand Street, Brooklyn, N. Y., Telefonas: 8417 Greenpttat
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“VIENYBĖS” EKSKURSIJA 
JAU PRIRENGTA

Su šiuo “Vienybės” numeriu 
jau paskutinis bus skelbimas 
didelės lietuvių ekskursijos Lie
tuvon. Kurie dar turi kituose 
miestuose prisirengę savo pasus 
ir visą kelionę, meldžiami grei
tai užsiregistruoti šiuo anira- 
šu: Vienybės Ekskursija, 193 
Grand St., Brooklyn, N. Y. Tie, 
kurie į užtektiną laiką užsire
gistruos, dar rasit galės įtilpti 
į tą gražų būrį gerb. ekskur
santų, kurie išvyksta Gegužės 
30 d. laivu “President Roose
velt”, nuo 12:00 vai. vidurdie
ny, U. S. Lines Pier 4, Hobo
ken, N. J.

bes” Ekskursijai. Tas vakarėlis 
bus su bankietu, muzikaliu pro
gramų ir šokiais prie orkos t ros, 
Gegužės 28 d. vakare, naujo
je svetainėje Miller’s Grand 
Assembly (buvusioje New Pla
za Hall), kampas gatvių Grand 
ir Havemeyer, Brooklyn, N. Y. 
Tam tikslui buvo išsiuntinėta ir 
kvietimai, bet del antrašų sto
kos ne visius lietuvius galima bu 
Vo pasiekti. Taipgi esant ma
ža laiko, adresuojama buvo pri
einamai. Todėl daugelis norinčių 
dalyvauti gal 
timų.

Dėlto dabar 
šome kreiptis 
vietų arba
tracijon telefonu: 
2427, arba per sekretorių: Pr. 
Bajoras. 193 Grand St., arba 
asmeniškai per kiekvieną Direk 
torių, taipgi per sekančius vien
taučius: J. Garšvą, A. Kundro
tą, A. Shrupskį, P. Kulį, V. Sir
vydą, J. Raščių, A. Mikalaus
ką, K. Strumskį, V. šabūną, M. 
Miltakienę, J. G inkų.

Visus mielai kviečiame:

NAUJI NAŠLAIČIU
RĖMĖJAI

Rašo p. Pr. Rimkus, nuo V- 
19-25, iš Baltimorės: “čia pri- 
siunčiu iškarpą iš vieno didžiau
sio laikraščio — “The Sun,” kur 
aprašo amerikonų kritikai Si
monies paveikslus. Čia dar di
desnį furorą sukėliau su Simo
nies paveikslais. Daug turiu a- 
merikonų publikos; ir lietuvių 
atsilanko daugiau negu kur ki
tur. Amerikonai net prašo, kad 
aš pasilikčiau dar ant kitos sa
vaitės. čia siunčiu Brooklyno lie 
tuviams linkėjimus nuo Baltimo 
rėš veikėjų, kurie visi ir pasi
rašome: Pr. Rimkus, J. S. Ga- 
linaitis, S. J. Jonušas, Nadas

A. Kurelaitis, K. Liut

Parsiduoda fornišius keturių 
kambarių. Pirkėjas gali gauti ir 
kambarius. Pardavimo priežas
tis iškeliavimas Europon. Tho
mas Shmith, 927 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. (63

PRANEŠIMAS
Aiiiomi noriu pranešti visiems mano 

esamiem ir būvimiem pacientam, jog 
aš perkėliau savo kabinetų j naujų 
vietų:

South 4th Street

Plaza). Tikiu, jog nau-

221
priešais pat William-burgo Tilto Aik
štę (Bridge
joj vietoj, prie geresnių sųlygų, gu
lėsiu dar geriau patarnauti savo pa
cientam. Tiem, kurie gyvena toliau 
nuo Willinrnshurgo, ar net paties Broo
klyno, manau, nauja vieta itin patiks, 
nes susisiekimas su ja 
t gus.

nebus gavę kvie-

visus mielai pra
šu užsisakymais 

Vienybės” Adminis- 
Greenpoint

SUBWAY GAISRE SUŽEIDĖ

REDAKTORIAUS IŠLEISTU
VĖS ŠAUNIAI RENGIASI

Jau buvo pranešta “VienyItė
ję” kad Direktoriatas rengia 
šaunias išleistuves savo reijakto 
riui, J. O. Sirvydui, podraug 
palinkėjimus laimingos kelionės, 
kaip jam, taip visai didelei “V- Vienybės” Direktoriatas

DU BENAI 
James Paseila

DU BENAI
Kentucky .Six

NEDALIOJ
POP ir VAK

25-TAS METINIS PIKNIKAS
— rengia — Gegužio

Lietuviu Gimnastu Kliubas, Ine
Cypress Hills Parke

Cypress Ave. ir Stony Rout!
1925

Tarkas atsidarys 2. Jokiai 3 v. p. p.
ĮŽANGA 

50c. YPATAI

PIRMUTINĖ LIETUVIŠKA ĮSTAIGA 
----- o-----

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

Krautuvė atdara paprastom dienom nuo 8:30 ry
to iki 9;30 vakaro. Ncdėldleniai.n ir šiaip švento
mis dienomis nuo 7:30 ryto iki 1:30 popletų.

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

Mūsų darbo apsiaustu 
kostumerls džiaugiasi.

I’!'

BE ABEJO JUMS REIKIA —

ŠIAUDINĖS SKRYBĖLĖS
Neieškok bargenų, nes skrybėlė, lai svarbiausia dalis vy

ro apsirėdymo. Nusipirkęs pigią šiaudinę skrybėlę, sugadi
ni visą išvaizdą.

— MANHATTAN HATS — 
firmos skrybėlės yra įgįję tvir
tu reputaciją tobulo derėjimo, 
stiprias formos ir vėliausiu ma 
dų. Tūkstančiai vyrų mūsų pir
kėjų tą žino. Jei nepatyrėte 
prašome dabar pabandyti.

Nežiūrint kad mūsų rūšių 
rūmas augštas, mūsų kainos 
lyginamai nebrangios: —

$2.25, $2.85, -3.50 ir $1.00 
Panamos nuo $5.00 iki $7.50

to,

ge-
Htl-

MANHATTAN HATS STORES 
230 Grand St. 479 Grand St

Brooklyn, N. Y.

. Bu a ugšt a

Daktaras
l'clefonaa Stagg 9105

bus tikrai pa- 
pagarba,

A. Petriką.

Pranešimas, šiuomi pranešu visiems 
savo priotcliams ir draugams bei pa
žįstamiems, kad mauo nauja gyveni
mo vieta bei vertelgystė, randasi 
sekamu adresu: Jonas Mažeika, 251 
vuoper St., Brooklyn. N. Y. (66

Del vaikinų, parsirendavoja kamba- 
ris patogiai įtaisytas ir gražioj vie
toj po u r. 6119 Grand St., Maspeth, 
pas Pone Witkus, ((62

Parsiduoda namas, 2 šeimynų, du 
garadžiai. Namas mūrinis su visais į- 
taisymais. Lotas 30 per 150 • ilgio. 
Atsišaukit io Monte Verde Av., Mas
peth, N. Y. (®

Parsiduoda Valgykla, geroj vietoj, 
biznis gerai einu. Lease’as ant trijų 
metų. Pardavimo priežastis patirsit 
ant vietos. Atsišaukite) Vienybę, 193 
Grand St., Brooklyn, N. Y. (68

Išsirandavoja 5 kambariai su nmu 
dyne, privati lobė, elektros šviesa, ir 
visi naujausi įtaisymai. Norinti gali 
gauti už džėnitorių. Vieta labai 
graži. Atsišaukit po No. 250 Linden 
St., Kampas Knickerbocker Av., Broo
klyn, N. Y. (61)

Faunos — pilnai įrengtos, visokio 
dydžio ir kainų netoli New Yorko; 
visados biirgenai. A.. Zwicker, 27 
Union Square, New. York City. (61

Parsiduoda Kostumeriškų rūbų siu
vykla Storas su 2 mašinom ir presniaši- 
iiu. Viskas įtaisyta pirmos klesos. 
Frank Petrulis, 158 Perry Av., Mas
peth, N. Y. (61

Paiečkau savo brolio Antano Kauln- 
vičiaus. Jau ilgas laikas kaip nežinau 
kur jisai yni. 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. (M

Tel. Greenpoint 7831

LIAUKUS FOTOGRAFAS

Smagu atžymėti gražų būrelį 
naujai Įsirašiusių narių Į Lietu
vių Moterų Globos Draugiją, pe
reitą šeštadienį per šios drau
gijos netikėtą vakarėlį duotą iš
leistuvėms savo pirmininkės p. 
K. širvydienės. Įsirašė sekami: 
Juozas Stanikūnas, Pranas Ba
joras, Motiejus Liaukus, Juozas’
MiBkeris, Sofia Shedlow (Sid- i R«-Stfnis. 
lauskienė), Mikolas Jablonskis, ^us- 
Povilas Litvaitis, Faustas Dūlis, 
Vincas Daukšys, Vincas Struo- 
gis, Kastancija Brainienė, Min- U®® ŽMONIŲ
dangas Sirvydas, Viktoria Kan- -----
drotienė. Visi užsimokėjo iždan ; Geg. 19 d. del elektros suge- 
po $1.00. Prie to p. Stasys Ric- dimo iškil° ugnis Interboro 
kus paaukavo iždan $2.00. Lexington subway traukiny ties

Sveikiname visus naujus na-New Yodke. Pakilus 
rius ir labai a 
svečiams ir viešnioms dalyva
vusiems tame vakarėly!

L. M. G. Dr-jos Valdyba.

Parsiduoda Groserštoris kartu deli- 
katesen, kendžių ir ice-cream biznis. 
Vieta gerai išdirbta. Priežastis parda
vimo savininko išvažiavimas j kitų 
miestų. Parsiduoda labai pigiai, no
rinti šitokį bizni tuojaus atsišaukit: 
78 Grand St.. Brooklyn, N. Y. (61

i anuojame visiems nuogandai sužeista apie 100 žino
nių, iš kurių 17 nuvežta į ligon- 
būčius. Gaisro kaltė primetama

IšLEIDO LIETUVON NAšLŲ 
BARTKEV JčIENŲ

“Es- 
moteriškė.

Gegužės 19 d. Vienybės A- 
gentūra, prirengusi kelionėn naš 
lę S. Bartkovičienę su pulku 
vaikelių, išlydėjo ją laivu 
tonia” Lietuvon, ši
pasimirus jos vyrui, prigulėju
siam į šv. Jurgio Dr-ją, atsi
ėmė pomirtinę pašalpą, bet to 
neužteko, todėl geros širdies lie
tuviai daug ją sušelpė ir dar 
padėjo aukų. L. M. G. Dr-ja 
buvo išrinkusi savo komitetą 
parinkti aukų, taigi p. p. A. 
Ankudavičienė ir J. žukiūtė su
rinko aukų nuo sekančių: J. Sa- 
mulevičius $3.00, A. Ankudavi- 
čius, p. Ttuncienė, A. Hawrys- 
ko, E. Slavik — po $2.00, V. 
Paužienė $1.50 ,S. Pociūnas, C. 
Degutis, Greak, M. Trunca, P. 
Juozaitis, P. Vokietaitis — po 
$1.00; Mrs. Petkus, J. Bierni- 
kas, J. Ginkus, A. Sinkus, H. 
Adomaitis — po 50c. Norkevich 
— 25c. Smulkių 80c.

Visiems aukotojams nuošir
džiai ačiuojame. Rinkėjos:

A. Ankudavičienė. 
J. žukiūtė.

ANT LAIVO APVOGĖ IŠ
KELIAUJANTI LENKUTI

Pereitą šeštadienį išplaukiant 
f rančų linijos laivui “Paris.” 
pakilo klegesys iš trečios kla
sės, iš kurios išbėgo plaukus 
raudamas lenkelis, Wawrzyniec 

i 'Shabola, 80 metų senis, su savo 
5 bobele 75 metų, kurie iš Kings 
p Park, L. L važiavo Varšuvon 

savo amžiaus užbaigti ramiai 
su sutaupytais $2,500. Bet jų 
neteko štai kaip. Vos tik įėjus 
į laivą, kokis tai ponas prie len
kelio priėjo ir pasakė: “Aš 
esu nuo Treasury Department 

parodyk, kiek vežios pinigų.” 
Lenkelis nusijuosė diržą su 
nigais ir įdavė. Su tuo ponu 
vo atėjęs kokis ten lenkelio 
žįstamas “Joe." kuris juos 
šnekino, o tuo tarpu ponas su 
pinigais dingo; sykiu greit iš
nyko ir “Joe.’’

Lenkelis vienok vagių nebe- 
ieškodamas iškeliavo Lenkijon.

y I

t -,

Surgeon D*ntlatu SPECIALISTAS

$15,00 ir augityn

pi- 
bu-
pa- 
už-

SPECIALISTAS

DR. J. HOROWITZ, Dentist
124 Union Av. kamp. Grand St 

(Viršuje mėainyėioe)
Novocain anestetikų atsargiai ir pri-Dantys traukiami vartojant

tyrusiai. Visokį aptraukimai — šaknų ir pivirŠio dnrbni. — 22 karnto 
aukso — Imame paveikslus su X Ray.

(Nepnklyskite po kitu numeriu)

Susikalbam Lietuviškai EGZAMINACIJA DYKAII

Balto, žalio ir Raudono 14ktJ 
aukso moteriškų laikrodėlių 
Galima gauti mūsų krautuvė 

RASH KINIS

VOKETAITIS 
141 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Paieškoma — Lietuvoje, Mariampo- 
lėje yru nekurtos giminaitė* palikti 
namai Uršulei Dumbliūtei-Buzevičie- 
nei (Bažinakienei f). Seniau U. Buze- 
v iėienė gyveno Mount Carmel, Pa., bet 
iš ten ĮH-rsikėlė į West Virginia. Jei 

įkas jų žino, arba ji )»ati, tegul utsi-
kompanijai, O susižeidimai dau- šaukia i žemiau paduotų antrašų, nes 
giausiai paėję nuo bereikalingos r,,,k,,li,s -vr“ s'arhu* ,r «»*»»»*• Mrs. 

..... M. Degulis. 887 Hart St., Brooklyn,moterų isgąsties ir lindimo per N< y. («•>
langus. Į

Tarpe sužeistųjų, lietuviškų!
pavardžių laikraščiuose nesima
to.
PO MIESTĄ PASIDAIRIUS

GAUS DOVANŲ 
kuri* praneš žinių apie tai, kur dabar 
rarohtfi Juozą- Vcnckauskas, seniau 
gyvenę* 51 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Jis dingo 191" metai*, gegužio mėnesį. 
Ji- pats, ar kiti prašome atsišaukti: 
Mrs. Marv Vcnckauskas, 124 So. 9th 
St., Brooklyn. N. Y. («3

Reikalingas Parrtneris arba gali ir 
x isų pirkti Biznis yru Pool-ruiuiis; 9 
stalai su x isu įrengimu. Įlenda nebran
gi. Lease’ų gali gauti ant 6 metų. 

I Biznis yra geras, nereikia, kad žino- 
j gus būtų mekanikas. Priežastis par
davimo — kitas biznis. Atsišaukite 
pas: K. Karčiauskas, 120 Grand St.. 
Brooklyn, N. Y. (61

Išsirandavoja labai prieinama kaina 
gyvenimui kambariai po No. 55 57-59 
South 2nd St. Kenda už vienų kam
barį $4.00. Yra ir po 3-4 ir 5 kamba
rius. s. Klow, 57 So. 2nd St., Brook
lyn, N. Y. (61

Parsiduoda Lietuvoj kolonija 
su žeme pirmos rūšie. Virš 
100 dosetinų su pramoninga 
plytnyčia prie pat gelžkelio 
stoties Kuršėnų. Kaina 105 
dolarini desetina. Smulkmė
mis sužinoti: A. Shurkus, 165 
First St., Rochester, N. Y. (68

JI

{

Fotografuoju ve 
selijss, Bankie- 
tua, nabašninkus, 
Mokinių grupes 
ir tt. Abelnai at
lieku visus foto
grafijos darbus.

Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės šiuo 
adresu: —

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

Brooklyn, N. Y.

Tel.

«

Greenpoint 6195
M. KREIVĖNAS

— Tėvynės Mylėtojų Dr-jos 
3-čios kuopos susirinkimas Įvyk 
<ta šį ketvirtadienį, Gegužės 21 
I. vakare, Vienybės Svetainėje. 
Drauge bus susirinkimas atsto
vų arba komisijų tų draugijų 
kaip L. M. G. D-jos, A. L. T. S. 
1 kuopos ir kitų, kurios iš drau
gės rengia didelį pikniką Rug
pjūčio 2 d. Cypress Hills Par
ke, paminėjimui Amerikos pri
pažinimo Lietuvai sukaktuvių.

Todėl netik nariai, bet ir visi 
suinteresuoti meldžiami būtinai 
dalyvauti. T. M. D. Valdyba

.Nauja Lietuvių Vaistinė. 
Su pasigerėjimu reikia pažymė
ti, kad lietuvių bizniai plėtojasi, 
štai gerb. F. J. Velička įkūrė 
savo naują puikią vaistinę* 
(I)rug Store) ant Sutphin Blvd, j 
Kampas Pacific St., Jamaica, N.I 
Y. Ji bus žinoma kaipo: Welic-1 
kos Pharmacy, šitoje naujoje 
Brooklyno sekcijoj labai buvo 
toki įstaiga ir reikalinga.

Reporteris.
— Piknikas. A. L. R. K. Mo

terų Sąjungos 21 kp. trečias me 
t inis piknikas 
30 d. po piet 
man s Queens 
Garrison Av., 
Maspethe. Visi kurie mėgsta rn° 
toreles paremti (o kasgi nemėg
sta?), nesigriaudinsite atsilan
kę. Muzikantai bus Prof. Duer- 
kes. Rengimo Komisija.

MOTERYS TĖMYKITE!
Lietuvis Plaukų Taisytojas 

ANTHONY MOLLYN

mėnenj numažintu kaina ant Per- 
avė, Nestle Lanoil Perm* 
yra geriausia*. grafini nt-

— Petrai, kur taip skubi
niesi?

Gėlės del Namų, Darlo, 
Vestuvių ir Laldotnvtq 

202 BEDFORD AVENUE 
(arti North 6 tos gatvės) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone Triangle 1450
Fotografas

IR MALIORIU8 
Nufotografuoja ir 
numalevoja viso
kius paveikslus 
įvairiausiomis sp
alvomis. Atnauji
na senus ir kra- 
javus ir sudaro 
su amerikoniškais 
Dnrbų atlieka ge
rai ir pigiai.

Kreipkitės lino adresai

įvyksta Gegužės 
ir vakare, Feld- 

County Parke, 
arti Grand St.

PIRKITE 
VIENYBĖS 

ŠERŲ!

Tel. 4428 Greenpoint.

Dr. John Waluk
Valandos:

ano R Iki 10 IR ryto 
nuo 1 iki 8 po pietų 
nno 0 Iki H vakare

Nedaliomis pagal susitarimų

161 North 6th Street
Brooklyn, N. Y.

Daktaras
J. S. MISEVIČIUS

270 Berry St., B’klyn, N. Y.

*i
manent W
nent wave
rodo ir įniko apie v mėnesius. Galima 

Į šlapini, ar mazgui. Kcrpnm plaukus 
I naujausiom madom, plaukus nudaiom, 

Marcel Wave, Facial ir Scalp Treat
ment.

VENUS BARBER SHOP
463 LORIMER STREET

Kampas Grand St. Brooklyn, N. Y. 
Telephone Sugg 6533

LIETUVIŠKA AKUAERKA

— 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, N. Y.
Tel. 4520 Greenpoint

JONAI BTOKTUI
173 Bridge Bt., O. Brooklyn. N. T.

f* Marijona Tamklenš 
fjjprio P*l»gų ant pareikalavimo 
Nūdieną ar naktį, taipgi ir nodėl- 
Wdioniaia. Darbų atlieka ateakan 
^gj*l už prieinamų kainų

30 DTAGG STREET
O Brooklyn, N. Y.
W Tel. Btagg 6711

MES UŽLAIKOM
Naujausios mados su pirmos rūšies 

akcijoms (Standard Action) ir su me
talinėms dūdelėms, kurio niekad ne
genda, Pinčeriai, Pianai, Gramafonai 
ir Vargonėliai. Ant lengviausių išmo
kėjimų.

Turim ir antrarankių playorių ir la
bai pigiu, pradedant nuo $100 ir dau
ginus.

Taipgi didžiausias eiles pagaminnm 
lietuviškų ir kitokių Kolų Pianams. 
Rekordų Gramafonams. Viskų prisiun 
ėiam į bile miestų 8. V. Taigom, tū 
ninam ir duodam lekcijas ant piano.

Savininkas tikras Lietuvis, ne 
pamėgdžiot oja a...

JONAS 
560

Brooklyn, N.

kok*

B. AMBR0ZAITI3 
Grand Street

Y. Tel. Stagg 6262

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savnlnkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINE 
6ia galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintos ir ni 
prieinamų kainų; taippat pasirendavott svetainę susirinki' 
mama, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

899 GRAND STREET (Tel. Stagg 3922) BROOKLYN, N. Y.

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

Vyrams, Moterims 
Prašau Tamlstų reikale atsilankyti,

S. PAUŽA
131 GRAND STREET

Brooklyn, N Y.

ir Vaikams 
o būsite pilnai užganėdintas

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

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

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

Tel. Richmond Hill 8066
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