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SOVIETU RUSIJA SIŪLANTI PA
BALTOS SUTARTI KAD TOS

BUTU NEITRALeS LAIKE KARO
Naujausi Telegramai

York. Mokytoją Atlantic City. Žydų susi- 
kuris patrauktas vienijimo seimas pagyrė

Vienybės” Ekskursantai Sveiki Pasiekė Bre
meną ir Panedėlio Pavakary Išvažiavo į 
Kauną.

FRANCUOS PREMJERAS 
SKRENDA l MOROKO 
KARO LAUKĄ.

EROPLANU
APŽIŪRĖTI

RYrGA, Birž. 9. — Latvių Spauda skelbia, kad So
vietų Rusija pasiūlė Pabaltijos Valstybėms sudaryti ypa
tingą sutartį, pagal kurią tos valstybės apsiimtų būti 
griežtai neitralėmis, jei Sovietų Rusija su kuo nors ka
riautų.

Latviai sako, kad atsakymo į Sovietų pasiūlymą dar 
nei jie, nei estai nėra davę. Lietuva, kaip žinoma, jei 
rusai kariautų su Lenkija, neitraliais nebūtų, nes eitų 
atsiimti savo sostinę Vilnių, reiškia, Rusijai padėtų.

Scopes, 
teisman už skelbimą evoliu- Coolidge dėlto, kad tas geg. 
cijos teorijos Tennessee vai 3 išgyrė Amerikos žydus,1 
stijoj, gins garsus advoka
tas Darrow. Tas tikrai jau 
nuspręsta.

—o—
Wellesley, Mass, čia 18 m. 

studentas nušovė 15 metų 
studentę ir paskui pats sa
ve peršovė. Mergina mirė,.o koja, kad pAhibicijos agen- 
jis dar gyvas. Jiedu taip su-'tų blokada f butlegerių Be
sitarę. pasekminga^ Esą butlege-

tik sako, reikia panaikinti 
ateivybės varžymus ir neį
vesti ateivių registracijos. 
Tie dalykai* žydams nepa
tinka.

Policija pasa-

sitarę.
London. Garsus rašytojas riams pavyko pravežti daug 

Shaw išvadina Bryaną, ku- snapso.
ris priešinasi evoliucijos te
orijai, “bukagalviu” ir “vai 
kiško proto žmogumi.”

—o—

.—o—
New York. .Tūlas šoferis 

gavo du metu kalėjimo už 
tai, kad girtas būdamas su- 

Fez. Francai vėl pasitrau- važinėjo vaikutį gatvėse.
kė Morokos krašte ir mau- —o—
rai jų pėdomis seka paskui. * Madrid. Čia norėta Ispani 

BREMEN, Birž. 8. (Telegrama “Vienybei”) — Eks- ' Manoma, kad francai dar gi jos karalių nužūdyti bombo- 
................................— . jjau pasitraukti iš kai- mis. Sakoma, areštuota a-

nynų.
kursija laimingai pasiekė Bremeną, ir šiandien po pietų 
išvažiuoja į Kauną. Visi sveiki ir džiaugiasi kelione. pie 100 ypatų

Žinios Iš Lietuvos
IR UNIVERSITETE ESAMA 

VAGIES kęs, puolėsi mušti policininką. 
Abiem susiėmus, netyčia iššovė 

Jau senai studentai-ės skun- policininko revolveris ir perėju- 
{džiasi, kad atsiustus jiems į U- si per policininko kairiąją ran- 
niversitetą laiškus randa pra
plėštus, sudaikytus. Tai 
nemalonu, bet neturint įrody
mų kam pasiskūsi. Anądien (12- 
5) tas paaiškėjo. Vienam profe
soriui pavogta kazokas. Pakvie
tus policiją pas kaltininką sura
do pavogtus daiktus ir dar ke
letą (stud. Mičiulio, Sūdžiaus, 
Lupa tilviko, Kriščiūno, Joniko) 
praplėštų (laiškų. Negal būt ir 
abejonės, kad čia rasta tik ma
ža žuvusiųjų laiškų dalis. Gai
la, kad kultūros židiny tenka 
patirti tokių nemalonumų. Rei
ktų geriau laiškų gavimą Uni
versiteto sutvarkyti, kad jie ne- 
sivalkiotų pastiri ant stalo — 
tada nenukentėtų gal ir niekuo 
nekalti žmonės.

t.

timšalis paleido šūvį ir nepatai-1 liau į kitas tų valstybių vietas 
lznc« rniii+i nrd n i n L u ' Izuv vru anaiairUrirna a

ką ki. xa įsmego užpuolėjui į 
labai pilvą. Sužeistas tuo būdu sve

ti niša i is vėliau buvo nugabentas 
ligoninėn.

Šiauliai, "šiauliečio” redakto
rė p-lė P. Sliesoraitytė rašo, ga
vusi to laikraščio administra
toriaus vardu anoniminį laišką, 
kurį atplėšus, užuot 'korespon
dencijos ar naujo užsakymo, ra
dusi baltų miltelių, taip ją ap
svaiginusių, kad jokie štinkspi- 
ričiai ir lekiantieji spiritai ne- 
į.-tengę jos atgaivinti. Tik pra
dėjus vežioti nuo gydytojo pas 
gydytoją ir tuo-būdu gerokai su 
kračius ir tyrame ore palaikius, 
n e! a i m i n go j i a taiga v u s,
skundžiasi, davg sveikatos 
stojusi ir net kelias dienas

Dar del Amerikos lietuvių ek- sirgti turėjusi.
Nejau tai būtų vietos spaudos 

konkurencijos tokia barbariška

bet, 
nu- 
pa-

PARIS, Birž. 9. — Francijos premjeras Painleve ero- 
planu nusiskubino į Moroką. Jis apžiūrės karo lauką su 
maurais ir tikima padarys svarbių permainų.

i-r—'~t: ,■ n~~ 'i~- ,7.7 ...^TiLaL-itimsw

Lenkai Ieško Naujos
Paskolos ■ - - -

Varšava. Lenkai pasikvietė 
svečiuose Amerikos bankininką 
Diloną, per kurį nesenai pasi
skolino 50 milionų dolarių, ir

Anglai ir Francai 
Atšaki.* Vokiečių 
Pasiūlymams.

Pjaudamas Lašinius 
Sau Pakliudė

ClcVeland. Jonas Haberze telis 
mėsininkas, pjaudamas lašinių

Paris. Po ilgų diplomatinių de 
rybų, anglai ir francai, galų ga- 

------------------- — .............—t ------ -,, - le, susitaikė kokį atsakymą pa- 
amerikoną Išganą, kuris yra A- liūsti Vokietijai, kuri siūlė šu
meruos valdžios agentas prie‘daryti taip vadinami} saugumo 
Tautų Sąjungos. Spėjama, kad'3Utartį. Anglai ir francai sutin-. Mahanoy City. Pa. Nežinomi 
lenkai vėl paskolos nori ir pa- tartis su Vokietija ir susi- vyrai apipylė gazolinu hotelį ne
rodys Džonui ką daugiau turi tarti kad Vokietija užgarantuos 
turto užstatyti idant tą paskolą 'neliečiamybę Francijos ruoežių 
gauti vakaruose. Jei Vokietija tuos 

rubežius kada nors pultų, tai 
Uuum patim automatiškai skelb
tų skarą Anglijai ir Italijai, ne
tik Francijai.

KasJink rytinių rubežių fran
cai negalėjo išsiderėti nieko iš 

»kad jo žmona taip jo nekentu-Į<anglų. Anglai atsisako garan- 
si, kad pati nurijusi striknino 'tuoti ginti Lenkijos rubežius.

Pati Nusižudė Kad 
Vyrą Įpynus

Chicago. Tūlas Edwards teis
mui papasakojo keistą istoriją,,

nuodų, o paskui prieš mirtį pa
reiškusi pozicijai, būk vyras ją 
privertęs nuodus nuryti. Tuomi 
ji norėjo inkriminuoti vyrą, kad 
padarius jį žmogžudžiu ir kad 
jį pakartų.

New York. Greitumo rekordą 
už perplausimą Atlantiko jūrų, 
laiko laivas Mauretania, kuris 
1910 metais perplaukė jūrą į 
4 dienas, 10 valandų ir 41 mi
liutą.

Sūrūs Vanduo Gelbsti 
Angliakasiams

Paris. Francų mokslininkai 
rado, kad tam tikro sūrumo 
vanduo pagelbsti nuvergusiems 
angliakasiams, kurie turi dirb
ti prie karščio arba kur oras 
sunkiai spaudžia. Jie netaip ta
da greitai pavargsta.

Clinton, Mass. Susirėmus 
K'luksams ir jų priešams laukuo 
se trys rimtai sužeisti, o 26 len
gvai.

Sofia. Bulgarų valdžia vė8 pa
darė medžioklę ant komunistų 
ir sugavo apie 400. 

—  --t------------ ———
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Su Cigaretu Dantyse
Nuėjo pas Abraomą

skursi jos atvykimo Klaipędon
“United Baltic Corporation’* b-
vės raštinė prašo mus pranešti, teroro priemonė (mat, šiauliuo- 
kad d.T'.iulė ekskursantų dau- se du. vienas antram priešin
gumą esą visi patenkinti savo gu
kelione sakytos b-vės laivu “Bal Vis dėlto norėtųsi tikėti, kad

laikraščiu eina buvusi!
Cleveland. Petras Simanaus-

kas, 33 metų, parėjęs namo su-jtriger” iš Anglijus. Klaipjdun. šiaip kokio .pašalinio ištvirkėlio 
i “šposas” bus ii-paltį, peiliui gystelėjus, pats tbatvakary apie ą vai. ryįe, ma-1 Kelione 1*uvųsi tikrai ranxi, ne- t< ks žiauvua 

sau vidurius perskridę. Ugon- >tyti. atsigulė ifovon su rtega’A HgogU -IF* š
tbūėio daktarai sako, kad 
išgis.

Naikina Saliūnus 
Ir Motelius

toli Lakewood Park, kur būdavo 
merginų ir degtinės, ir pirm ne
gu ugnagesiai paspėjo pribūti, 
jis sudegė. Tai jau ketvirtas 
hotelis taip nudeginamas. Spėja 
ma, kad yra susiorganizavusi 
piliečių grupė, kuri, matydama, 
kad policija nieko nedaro, kad 
išnaikinus paleistuvių urvus, pa
ti'juos naikina.

_ lovon su d
jis cigaretu dantyse. Iš jo kamba

rio valanda vėliau pasipylė Ii p- 
įsnott, kurios kaip balaną supleš
kino 3 šeimynų namą ant E. 
22 gatvės. Tūlas Balsevičius su 
kopėčiomis išsigelbėjo, ir apie 
dvidešimta kitų žmonių turėjo 
naktį bėgti lauk. Jų turtas gi 
sudegė. Sūma:iau:l<as rastas ne
gyvas, apdegęs.

Dar Nerado, O 
Jau Ginčijasi

tos nebuvusios užleisto*, žino- i 
ma, iš elegantiškojo milžino "Le Į 
viathrun” su visais jo naujoviš
kai* patogumais i trečią "Baltri- 
ger” klasę persėdusioms kelei
viams ir negalėjęs ypatingai pa
tikti. štai del ko ir galėjęs vie
nas, kitas nusiskusti, kaip pas
kutiniame "Kl. Ž.’’ n-ry buvo 
rašyta.

Nuo savęs turime pridurti, 
kad toikių nusiskundimų 
daug ir nugirsti teko.

DEL ORO PAŠTO

Tie rulbežiai lai būna užtikrin
ti arbitražo sutartimis su Vo
kietija. Bet jei Vokietija lenkus 
pultų, tai anglai jų negintų. Ne 
gintų ir italai, o francai patir
tų daug keblumų pagalbos pri
siųsti.

Bedarbe Yra Palietusi 
Ir Japoniją

Tokio. Ir Japonijoje darbai 
neina reikiamu spartumu, ir vai 
džia susirūpinusi darbininkų pa 
dėtimi. Vienų (korėjiečių bedar
bių Japonijoje esama apie 120,- 
000.

Žaibas Du Sykiu Kirto 
Ton Pačion Vieton

Rockaway Leach, N. Y. Pa
prastai sakoma, žaibas neskelia 
į tą pačią vietą du sykiu. Bet 
čia žaibas kirto du sykiu į per
kūnsargį. Vog spėjus pataisyti 
jį nuo pirmo kirčio, kaip žai
bas davė ir vėl.

Žaibas Užgavo 
Tris Darbininkus

Pasirinko Keista Karieta 
Keliaut Į Aną Pasaulį

ne-

SUSIJUNG ĘPRIEš LENKUSWashington. Kanados ir Ame 
rikos valdininkai jau ginčijasi 
apie tai kam priklausys žemės 
apie žieminį ašigalį, jei jos bus 
rastos. Kanadiečiai sako, 'kad, 
visos žemės į šiaurę nuo jų, pri
klauso Kanadai, o amerikonai sa 
ko. kad priklausys tam, kuris 
jas pirmasis ras.

New Britain. Conn. Filipas ----- ——
Bonefantas, ristikas mėgėjas, Įp žydų Tikėjimas 
palMxlo gyvenimu ir įsisėdęs vai Pradeda Menket 
kų karietukėje, nuo kalno va-'
žiavo su atlaužtu revolveriu ran York. Tikėjimas ir sina-
koje, kol karietukė nesudavė gOgų palaikymas taip sumenkė- 
į stulpą ir sukrėtė revolverio jo farpe žydų Amerikoje, kad 
gaiduką, kuris,jam peršovė gal- įvairių pakraipų rabinai: senti

kiai. reformistai ir konservatai, 
susiėję, susivienijo ir pradės 

Rusuose Atgijo Pasaulines bendrą propogandą judaizmo 
Revoliucijos Viltis žydų tarpe.

va. Jis mirė

Maskva. Kuomet Vokietija Ką “Laisvė” Sako Apie 
ir Bulgarija bei Estija apgavo pinigų Dirbėjus
jų vi'ltis, rusų bolševikai buvo 
praradę viltį pasaulines revoliu- Brooklyn, N. Y. “Laisvė“,

Nuo gegužės m. 1 d. įveda
ma oro paštu paprastos regis
truotos korespondencijos apsi- 
mainymas su užsieniu: I. linija 
Karaliaučius — Kaunas — Smo
lenskas — Maskva ir II linija 

I Karaliaučius — Klaipėda — Ry 
ga — Talinas — Helsin'kas.

Oro paštu korespondencija 
gali l.ūti siunčiama į visas pa
saulio valstybes.

Orlaiviai, kurie, !>e pašto, taip 
pat vežš ir keleivius ir krovi-

VilniuH, 10di. “Stovo- prane- nius atskri, ir }JArij # Kauno 
ša. kad Vakarų Oudijo, ir Va-. ir KJailfeiO8 kiekviena dienų 
karų Ukrainos ko.nm.i4u parti- Sion)is va|an,lomis: I linija at- 
jų centro komitetai susijungę ,kri, js K,lra.:iaučiaua j K.lu.n, 

8 vai. 30 minutų ir iš Masikvos 
ij Kauną 15 vai., išskris iš Kau
no į Karaliaučiti 15 vai. 45 m. 
ir iš Kauno j Maskvą 9 vai. II 
linija: atskris iš Karaliaučiaus 
j Klaipėdą 9 vai. ir iš Rygos j 

jKlaii>ė(lą 15 vai. 10 min.. iš
skris iš Klaipėdos į Rygą 9 v. 
30 min.

Oro pašto korespondencija pri 
imama visose Lietuvos pašto j- 
staigose ir agentūrose ir pirmoj 
eilėj siunčiama paprastu paštu 
į Kauną ir Klaipėdą, o iš ten 

.orlaiviais į Karaliaučių, Rygą,

bendrai kovai su lenkų vyriau
sybe.

Pasak laikraščio, abiejų susi
jungusių organizacijų atstovai 
birželio m. pirmomis dienomis 
vyksiu į Pragą. kur dalyvausią 
antroj gudų konferencijoj.

Kretinga, š. m. gegužės 5 d. 
grįžtant pil. Galdikui Kaziui, 
gyv. Želvių dv., Palangos valse, 
į namus, ant Kretingos — Dar
bėnų kelio iš miško išėjo du ne-Iš
pažįstamu piktadariu ir. grasin
dama brauningais, atėmė iš jo 
250 litų. Piktadariu, iki šiol po. TaTina.“’lUMstnM." Smolenafcl'i’r 
licijai suimti nopasĮsekė. H iAvnlxiytl) mlestų t0.

Židėkai. Gegužės 9 d. apie 
|4 vai. po pietų kilo baisi audra 

ra- au ledais ir perkūnija. Ledai kri
( Įjos bet dabar Zinovjevas vėl švdama apie Juozą Račį ir Šimo- to kaip vištos kiaušiniai, svėrė 
pasakoja saviesiems, kad revo- Įliūniūtę .bando primesti Račį so >70 gr. vienas. Miesteliui išmu- 
liucija ta bus ir prasidės Kini- ciaklemokratams. o šimoiiūniūtę šė labai daug langų iš vakarų 
JOJ‘ įsako progresisčių susivieniji-1 pusės. Nuostolių yra apie 1,000

Atlantic City, N. J. Tūlas Al- 
bertsonas bandė čia nusižudyti, 
prarydamas iodo. Jis tapo at
gaivintas ir nubaustas teisme 
$100 už bandymą atimti sau 

' gyvastį.

mas išmetęs iif savo tarpo pus
antrų metų atgal. Račys yra bu
vęs Biržų gimnazijos mokyto
jas Lietuvoje ir esą šmeiždavęs 
bolševikus. Jis esą prisiviliojęs 
Oną pažadais vesti, bet apsive-

litų. st. p.

KRUVINAS SUSIRĖMIMAS

Tilžė. — Naktį į gegužės 8 d.
3 vai. Kapgaliuose policininkas

dė su kita'mergina iš Bayonne, Į susirėmė su vienu, esą, labai į-
Glen Falls, N. Y. Trys dar- r* ‘

bininkai čia buvo pritrenkti žai- navoti žydukas Loeb, kuris kar 
bo. Jie be sąmonės gulėjo po- tu su Leopoldu nužudė Fran- 
ra valandų, Fabrikas, kuriame kiu'ką. Bet dabar daktarai sa- 
dūįbo Paažaį paliestas._ , ! ..-. .Iko, jis pasitaisė ir išgis.

Chicago. Buvo pradėjęs dur-
Indianapolis, Ind. Pasimiręs 

buvęs Atnerikos vice-preziden- 
tas Marshall paliko turto $39,- 
000. <><■■

tartinu svetimšaliu, greičiausiai 
rusų 'bolševiku. Policininkui no
rint patikrinti to asmens doku
mentus, paskutinysis išsitrau
kė revollverį. Tuo tarpu tai ir 
policininkas stvėrėsi ginklo, sve

kur yra susisiekimas oru, ko
respondencija siunčiama orlai
viais, o kur nėra — paprastu 
pirmuoju traukiniu.

Oro pašto korespondencija lai 
koma tokia, kuri yra pilnai ap
mokėta tam tikrais oro pašto 
ženklais ir sulyg tarifu.

Oro paštu galim asiūsti tik 
laiškai ir banderolės, kurie turi 
būti pilnai apmokėti.

Nepilnai apmokėta oro pašto 
korespondencija siunčiama pa
prastu paštu.

Už nepristatymą oro pašto 
korespondencijos del netinkamo 
skridimui oro, technikinių kliū
čių ir kitų priežasčių, p. t. ir t. 
žinyba jokios atsakomybės nei
ma. Tokia korespondencija siun 
čiama paprastu paštu.

NAUJAS VIRŠININKAS
Šiauliai. — Pradėjus eiti p. 

Stasiūnui apskrities ir miesto 
viršininko pareigas, policijos 
tarnautojai pasijuto esą žmoniš
kesni, nes girdi, su kiekvienu 
tarnautoju sveikinasi paduoda
mas ranką.

Šiaulių Miesto savivaldybės 
klausė: kiek yra mieste bedar
bių, nurodant jų antrašus, pa
vardes, vardus ir kas su jais

bę? Toliau jam atvykus, poli
cija pradėjo apklausinėti “val
stybės ir savivaldybių tarnauto
jų profesinės sąjungos valdy
bą,” reikalaujant suteikti ži
nias: kiek yra sąjungos narių, 
kekių jie daugiausiai politinių 

' pažiūrų, kokių tautų yra ir ko
kia kryptis tos sąjungos? ir 
tt. Kai kas pasakoja, kad tas 
daroma sulyg naujai paskirto 
p. viršininkė parėdymo.

Bet kolei kas šiauliečiams p. 
Stasiūnas pasirodo geras demo- • 
kratas, nes tarnybos pareigas 

Įeina be uniformos, dažnai civi
liais rūbais dėvi, nors Kaune lai 
ke Apskričių Viršininkų suva- 

Įžiavimo, karštai gynė uniformą 
■ kad esą apskrities savivaldy
bėms parodyti valdžios autori
tetas ir būtinai jose sėdėti su 
uniforma, 'bet pats Šiauliuose 
daro atbulai.

| Tolimesnieji gyvenimo dar
bai parodys visas puses.

Geidžius.

Pargabenta 4-ta Lietuvos va- 
rio-akiminijo monetų partija vi
so 11,075,000 monetų 1,456,000 
litų sumai. 4 •

PIRK “VIENYBĖS” ŠĖRŲ
VIENAS ŠĖRAS •

DEšIMS T
DOLARIŲ.

PASAULIŲ KARAS

Tik ką pasimiręs garsus astronomas Flamarion tikėjo, 
kad ant Marso gyvena protingi sutvėrimai, kurie, gali būti, 
yra net protingesni už mus, žemės Gyventojus. ,

Dailioje apysakoje “PASAULIŲ KARAS”, H. G. Wells 
vaizduoja kaip tie Marsiečiai atvyksta į žemę ir bando nu
kariauti žmoniją. Marsiečiai turi baisų ginklų, keistų maši
nų ir žmonijai jau gręsia pražuvimas. Kas ją išgelbsti?

Atsakymą rasite apysakoje “PASAULIŲ KARAS,” 
tik ką išėjusioje iš spaudos. Kaina su prisiuntimu $1.00.

“VIENYBE”
193 GRAND STREET > 1 1 BROOKLYN, N. Y.

1
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Įsteigtas 1886 m.

TRIS KART SAVAITtJT
Leidžiamas Utaniinkals, Ketvertais 

ir SubatuiniS 
Brouklja V, 'Y.
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ĄMERIHĮOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SANDAROS 
VIENUOLIKTAM SEIMUI praėjus.

Kaip jau skaitėme “Vienybėje” ir kituose laikraš
čiuose, A. L. T. S. vienuoliktas metinis seimas ėjo ir užsi
baigė sėkmingai. Jame padaryta keletas gerų tarimų, 
perleista rezoliucijų, išrinkta nauja valdyba, naujas re
daktorius.

Nors atstovų, kaip ir paprastai, šiame seime daly
vavo neperdaugiausia, bet reikalai svarstyta labai rim
tai. Mūsų korespondentas pažymi, jog tie reikalai taip

Sandarječių Stovis. j Vyručiai, pasižiūrėkit į veidro
Iš' raportų Sandaros seimui dį — ten bus priežastis to supu- 

paaiški, kad gyvų ir veiklių kuo-' 
pų ta organizacija turi 68, o ap
snūdusių 18.

Pasirodo, kad ir bol^eV/sų šhi 
pelis norėjo ‘atsiilanky’ti Į seimą, 
bęt tapo išprašytas lauk. Ge
rai: rusams pas rušiis tik vieta. KM t - > • ' —O—
Moterų “Kainos“ Nukritę 
Lietuvoje.

Žinios ’iš Lietuvos praneša, 
kad tenykščiai vyrai, kaip mūsų 
įrambėję senberniai, labai neno
ri ženytis. Jei ir ženijasi, tai 
ieško turto. Jei piršliai važinėja, 
tai tik pas tokias, kurios turi 
didelius pasegus. Del tos prie
žasties Lietuvoje “cberprodukci- 

’ja" merginų ir jų “kainos” nu 
kritę. Daugelis jų todėl mielai 
eina į zokoninkes arba lieka sen
mergėmis, o- kitos patvirksta.

yinio. 
Galybė.

Baltveidžiai skaičiais turi 40- 
tę nuošimti žemės gyventojų, 
na, o jie žemės valdo 70-tą nuo
šimtį. Ar stebėsimės, kad pra
bundančios geltonosios ir juo
dosios rasės pavydi baltiesiems 
ir jau pradeda kelti ginklus 
prieš juos? Baltieji ikišiol valdė 
kitas rases tik ginklo ir mok
slo pagalba. O kuomet kitos ra
sės to paties' pramoks, tai skai
čiais baltuosius nuvers.

BIRŽELIU (JUftEj. uJL

T

DAINA.FRAGMENTAI

Yra daržas, kur lelijos ir rožės 
Kartu aujyi, žydi ir bujoja;

Ir ištisą dieną tarp jų šilkinės 
Peteliškės tyloj pursnoja.

Aš negaliu į daržą įeiti,
Tačiau į jį kėlią gerai žinau:

Ir pro vartelius kožną rytmetį
Daržan einant kūdikius aš matau.

Kunigas Jonaitis Bylą 
Pralaimėjo.

Į Alūs skaitytojai turbūt prisi- 
riiųtai svarstyta, kad šis seimas galės būti pavyzdžiu mena, kad kunigas Jonaitis iš 
net ir kitiems šios organizacijos seimams. Tai puiku.' Detroito patraukė Aukštuolius 
Nors perdaug nerimtų seimų sandariečiai ir praeity ne- teisman neva už pinigų vilio- 
tųręjo, tačiaus šiuomi seimu dar kaitą įrodoma, kad vi-'jimą. arba advokatiškai sakant, 

............. . Aukštuoliai pa
sakoja, kad kunigas meilinęsds 
su Aukštuoliene ir devynius ar 

-aštuonius sykius turėjęs “ge
rai.“ Kunigas nuo to visko gy
nėsi. Teisėjas, matomai, paiai-

>s ge- 
šių metų, bet ju-

dūrinės sripves žmonės moka savo reikalus tinkamai “extortion”, 
svarstyti.

Be kitų reikalų šiamę seime svarstyta ir pradėta 
begalo rimtas konstruktyvis organizacijos darbas. Tai į- 
steigimas fondo nuosaviam namui. Tokia darbas jau se-
nai reikėjo pradėti. Bet geriau vėliau, negu niekad. Šį ko kunigo pusę laike bylo 
darbą, įsigijimą nuosavio namo, mūsų nuomone, nebus gūžio mėnesy, i ‘.
suriku atsiekti. Sandaron priklauso daug pasiturinčių ry rado Aukštuolius nekaltai.--, 
lietuvių, sandariečiai pastaraisiais laikais pasirodo darb
štūs visuose organizacijos darbuose. Reiktų tik dar gy
viau sukrusti. Reikti) tik suremti petimis, o namo įsigi
jimo idėja tuojau kūnu stotu, Jei daugelis kitų organiza
cijų turi nuosavius namus, kodėl tokio namo negali San
dara įsigyti?

šio ‘klausimo nereiktų užmiršti.
Po kiekvienos kokios nors organizacijos didesnės 

pramogos- nariuose visuomet* pakils dar didesnis ūpas. 
Nekitaip bus ir sandariečiuose. Seimui praėjus, jie savo 
darbuose dar gyvesniais pasirodys.

į Mes linkime Sandarai sėkmingai bujoti.
- Linkime taipgi, kad sekamame seime sandariečiai 

jau būtų sveikinami su savo nauja, gražia buveine.

darbą, įsigijimą nuosavio namo

Bet del Jonaičio priežasties 
Aukštuolių šeimyna suiro, vy
ras su Žmona persiskyrė, ant 
jų, kunigo ir bažnyčios pasi
pylė daug juokų ir tt.

žiūrėsime, ar ilgai Jonaitis 
dar pasiliks kunigu.

Anglijos Komunistai
Į anglus paprastai žiūrima, 

kaipo į rimčiausius politikoje 
žmones pasauly. O i komunistus 
kaipo i nerimčiausius politikie
rius. Todėl lauktina, kad pas an
glus komunistams prastai seka
si. Taip ir yra, ką amerikiečiai 
ir žino, nes čia komunistų ame 
rikonų visai veik nėra.

Anglijoj, kaip buvo rapor
tuota komunistų partijos sei
mui, narių partijoj yra tik 5,0Q0 
ir tai tik 65-tas nuošimtis duo
kles meka. Partijos sekretorius 
vaizdingai sako: “Nariai prisi
rašo ir išsirašo, taip nuolatos ir 
plaukia.” Iš partijos išstojo 3 
taip vadinami inteligentai. Prie 
to partijoj stoka "draugiškumo, 
draugai nepadeda viens kitam ir 
nesupranta vienas kito.”

Australijoj, kur irgi gyvena 
anglai, buvo rinkimai į Pietinės 
Valijos krašto parlamentą. Iš 
miliono balsuotojų tik 812 pada
vė balsus už komunistus.

Ar ir Anglijos komunistams 
nepraleis “pinigus meistravo- 
L," kad išgyvenus?

—o—
Mūsų Daktarai.

Nesenai išėjo knyga, parašy
ta kalėjime sėdinčio D-ro Kaš- 
keviėiaus, “Darbininko Sveika
ta.” Nors jos antgalvis klaidin
gas, bet knyga turi daug ži
nių iš medicinos srities. Ar tei-

Ant savo veidų parsineša šviesos;
Bet jie negali pamest pašnekos, 

Kurią su rožėmis laiko lelijos,
Arba lakstančių peteliškių dainos

Žiūrėk, kaip po mėnulio spinduliu šypsos 
Smulki Vilnelė savo krūtį kilnoja;

Mirksndį pažybčioja jos varsos
- Ir, užmigusi, saldžiai svajoja.

Ir žmogus, sportas rūpesties ir laimės,
Iškįla ant Laiko jūrių greitybės,

Ir, valandėlę ant jos pabangavęs,
Greitai sutirpsta Į bangas amžinybės.

o o o
Nesivilkime būti pjovikais,

Ir rinkt nunokusias aukso varpas,
Kg) pirmiau nepastosim sėjikais,

Ir ašaroms išlaistysim vagas;

Jis nėra toks, kokiu ji esant manome —• 
šisai užburtas mūsų pasaulis;

Gyvenimo laukas išduos ką pasėdime, 
Ir toks bus akstinų ar gėlių derliu?.

— Budrikaa
oo o

Kartą, saulei netekėjus, 
Ryto rasai nebirėjus, 
Dar bemiegant motinėlei, 
Mano mielai sengalvėlei, 
Į daržęiį nuėjau.

Džiaug.mo šydą nusipint!, 
širdužėlės suraminti, 
Svajonėlių pasvajoti, 
Prie gėlyčių parimoti 
Į darželį nuėjau.
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Tylus, tylus vėjuželis 
Nuo darželio pūtė — 
Tęn vaikščiojo, vaikštinėjo 
Senoji močiutė.

Po darželį vaikštinėja
Ir liūdnai niūniuoja: 
“Turiu vieną sūnaitėlį 
Ir tasai išjoja...” 

“Oi, sūneli, sūnaitėli 
Ne joki į karą 
Plaka mano širdužėlė 
Jausdama negerą...“

sūnelis jos neklausė, 
Žirgą pabalnojo 
Ir žirgeli pabalnojęs 
Į karužę jojo.

Kai pro vartus jį lydėjo, 
Tik “sudie“ pasakė, 
Pasileido žirgužėlis 
Ir daugiau nematė...

O močiutė pasilikus 
Verkė, aimanavo: 
Gaila buvo sūnaitėlio, 
Sūnaitėlio savo...

pagrįžo sūnaitėlis
Iš didaus karelio:
Motinėlė vėlei džiaugę® 
Prie savo ratelio.

Bet patraukus paskutinę 
Jai linų saujelę, 
Nuriedėjo paskutinė

• Skruostu ašarėlė.
Tos tai buvo paskutinės 
Josios jau dienelės, 
Kai nurimo jos širdelė. 
Prie brangaus sūnelio.

“Jau dabar, sūneli, mirštu.... — 
Nebkankina niekas,
Nors skaudus, vargingas buvo 
Mano trumpas viekas...”

—B. £r. Gint vytu, 
o------- ------- o
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LIETUVIŲ VARDO IŠNIEKINTOJĄJ.
Praeitą sekmadienį, Birželio 7 d. New Yorko laik

raščiuose paskilbo labai nemaloni mūsų viengenčiams ži
nia. Rašoma, kad du lietuviai — Jonas Račfe ir Ona Ši- 
moliūniūtė sugauti dirbant Suvienytų Valstijų netikrus 
pinigus. Jie dirbę $5 ir $10 ir tokių pinigų, sakoma, jau 
paleista apie 100,000 dolarių.

Jei tai būtų padarę svetimtaučiai ir neliestų lietuvių 
vardo, mums nedaug kas prisieitų pasakyti, bet kadangi 
tai liečia lietuvius, laikome pareiga apie tuos pinigda- 
riųs šį tą pažymėti.

Kaip jau buvo pranešta, Jonas Račis dar tik apie du 
metai iš Lietuvos. Kiek mums yra žinoma, jis yra Rusi
jos auklėtinis. Rusijoje jis ėjęs “augštus matematikos 
mokslus.” Atvykęs Amerikon, sukiojosi prie vidurinės 
griovęs žmonių ir norėjo jiems pasitarnauti steigiant 
jaunuolių mokyklas. Bet kadangi jis smarkokai keikda
vo Lietuvos valdžią, mūsų sriovės žmonės jį šaltai pastū
mė ir pasiuntė pas komunistus. Jį geriausia, rodos, pri
glaudė rusai komunistai. Vėliau jis maišėsi ir tarpe lie
tuvių komunistų. Nors su jais viešuose darbuose jis ma
žai ką veikė, bet visgi buvo jiems artimas žmogus.

P-lė Ona Šimoliūniūtė tai jau kas kita. Ji yra gerai 
žinoma komunisčių darbuotoja. Ji užėmė stambią vie
tą Amerikos Lietuvių Komunisčių Sąjungoje. Ji darba
vosi jų centre. Ji, taipgi, kaip rašoma anglų laikraščiuo
se ir kaip nekurie mums ypatiškai pasakoja, dirbusi ir 
“Laisvės” ofise.

• Mes nesakytume, kad kaip p. Račį, taip ir p-lę šimo- 
liūniūtę tos įstaigos suklaidino. Tai būtų nelogiška ir ne
rimta. Pažymėti reikia tik tai, kad komunistų viršūnėse 
yra begalinis supuvimas, kad juos vadovauja net tokie 
žmonės, kurie drįsta imtis tokių kriminalių darbų.

Svetimtaučių laikraščiai, aprašydami šitą nuotikį, 
pasismagėdami žymi piktadėjus kaipo lietuvius.

Žinoma, tai didelė gėda mūsų viengenčiams. Tai dar 
viena kazyra ką nors blogo apie lietuvius pasakyti.

Vienok tas, mūsų nuomone, ne taip jau didelę gėdą 
tikriems lietuviams daro.

Ir štai kodėl.
Tie paukštukai lietuviais yra tik iš vardo. Pačios 

lietuvybės jie jau senai išsižadėjo. Jie ją jau senai pra
keikė. Jie dirbo tiktai Maskvai. Netik patys dirbo, bet 
dar ir kitus fanatizavo ir pąginp savo “mylimai matuš- 
k&i” difbfi.

Lietuvos Artistai Nemoka 
Kalbos.

Lietuvos spaudoje tūlas vyru
kas nusiskundė, kad Kauno te
atrų artistai nemoka gerai lie
tuviškai kalbėti. Pavyzdžiu, jis
sako, ant scenos išgirsi: kaip. Įsingos tos žinios, ar teisingu pa- 
kap, keip; taip, tap, tep ir tiap. Imatu parašytos? | lai tegalėtų

Bet jei teatras yra tautos 
veidrodis ir tauta įvairiai tuos 
žodžius taria, tai ar nepateisin
tini artistai, kurie irgi “švebe- 
liuoja?”

Paklausyti dainužėlių, 
čiulbant, rytą, paukštužėlių. 
Iš prisėtų, iš lysvelių, 
Prisiskint meilių žiedelių, 
į darželį nuėjau.

žiemą 1918-19 metais Rusijoj siautė didžiau- 
ępidemija, visokios rūšių šiltinės... Nebuvo

atsakyti mūsų daktarai.
Bet ikišiol neivienas nesitei

kė recenzijų spaudai parašyti. 
Gali būti jie tą knygą jau skaitė 
ir rado, kad neverta apie ją nei

—o— kalbėti? O gali būti jie net nepa
Lenkams Papuošalas ’sirūpino skaityti, nes, mums re-

“L. Ž.” praneša, kad Varsa- gis, didžiuma daktarų net mo
voje pasimirė Kazimieras RuŠ-'šą kasdiepės spaudos neskaito, 
kevičius (Ruškis), kuris gimęs išskyrus D-rą Graičiūną. Tas 
valstiečio sūnumi apie Mariam-. netik skaito, bet ir rašo — ly- 
polę, išsitarnavo Lenkijoj iki ar- giai kaip ir D-ras Kaskevičius. 
kivyskupo vietos. Pasimirė 
rėdamas 80 metų.

—o-- 
Brangumas Lietuvoje.

“Lietuvis“ išrodinėja, kad 
Lietuvos pragyvenimo brangu
mas prikilauso nuo trijų dalykų: 
pigumo kapitalo, darbininkų al
gų ir mokesčių didumo.

Lietuvoje kapitalas brangus, 
nes jo stoka. Bankai ir visi kas 
pinigą turi, lupa brangius nuo
šimčius. Darbininkai taipgi bran 
gus ūkininkui, jų net sunku gau 
ti, kaip nusiskundžiama. Todėl 
ūkininkų prekės turi būti bran
gios, kad ūkininkas galėtų išsi
versti. Na, o valstybė užkro
vusi 'didelius mokesnius, dar 
biau padidina brangumą.

—0—

Paduokite Jiems Veidrodį
“Vilnis’’ rašo, kad tautininkų 

užpuolimai ant bolševikų, rodo, 
kad kas nors yra “labai bloga”. 
Esą. anot Šekspiro “something 

j is rotten in Denmark.” Ir “Vil
nis” klausia: “Kas ir kaip?”

tu-. —« -
Lietuviai Pasaulio Kare

Statistikos biuras Lietuvoje 
apskaičiavo, kad lietuvių didžia
me kare 1916-1918 metais da
lyvavo 64,628 piliečiai, žuvo — 
11,173, sužeista 18,712. Iš sužei
stų 3.871 amžini paliegėliai.

Nėra abejonės, kad čia nėra 
priskaityta tie lietuviai, kurie 
kariavo Amerikos kariumenė- 
je.

la-

Korespondentų kursai.
Norinčių Įstoti j “Trimito'’ ko 

respondentų kursus, kurie buvo 
skelbiami per “Vienybę,” pasiro 
dė apie 15 ypatų. “Trimitas” 
nori turėti visų jų fotografijas, 
kad baigus kursus būtų gali
ma išleisi knyga su tais paveik
slais ir pavyzdžiais atliktų dar
bų. Kursus pradėsime nuo ru
denio. ir kuomet “Vienybės” re
daktorius grįžš iš Lietuvos, kur 
baig< galutinos tvarkos nusta
tymą. paskelbsimu jų prasidėji
mą.

I IflD

O tik saulei patekėjus, 
Spindulėliams sublizgėjus, 
Perlų rasai nubirę jūs 
Ir gėlytėms pražydėjus 
Iš darželio išėjau.

Džiaugsmo šydą nusipynęs 
Daug žiedelių prisiskynęs 
Sielą meile, jau užkūręs 
Šventą žydinį sukūręs 
Iš darželio sugrįžau.

Kazys Aukštikalnis.
o------------- oo

GĖLES IR JAUNYSTĖ

Pasaulį dailų, 
Puikų ir meilų 
žvaigždės išpuošė; 
Dainų pynėmis, 
Aušrų gėlėmis 
žeme apjuosė.

Myliu pasaulį — 
Pasaulį gražų. 
Jam aš dainuoju;
Trumpą vaikystę, 
Savo mieliausią 
Naktį sapnuoju.

šventą jaunystę,
Mano^brangiausią, 

Vi Vieną turėjau;
Bet lįg tą gėlę, 
Dar nbpražydus 
Aš palydėjau...

tikriemsjietuviams už juos ir raudonuoti.
Lietuviai komunistai, kurie dar turi kiek nors gar

bės ir sveikos doros, privalėtų į tokius nųotikius rini
tą’ pažiūrėti. Jie privalytų patįs savęs paklausti: ar ver
ta sų tokiais žmonėmis, kupių viršūnėse randasi pana
šių pąukštelių, kokius nors reikalus turėti?

Mums rodos, tai labai svarbus klausimas, nes mūsų 
komunistuose raudasi dar gana sveiko elemento. Tas 
elementas yra tik nesveikai sufanatizuotas.

Tai palydėjau, 
Tai apraudojau 
Aš vaikys'tėlę; 
Vai apdaipuota, 
Lyg ta mergelė 
Grįžšk, jaunystėje!

— Pranas py|ys-Bernatonis
0------------- o------------- o

Teaukoja kiekvienas savo talentą Tėvynei, 
kaip duoklę sikardinėn slaptai ir nesakydamas, 
kiek yra davęs. Ateis laikas, kad skardinė prisi
pildys, o Viešpats Dievas įrašys, kiek kuris.davę.

— Adomas Mickevičius
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šeimynos, kur nebūtų ligonių ir numirusių. Vai
šių nebuvo, 
gi.

Stotis Beslanas turėjo labai dailius stoties 
rūmus. Vienoj pusėj tų rūmų buvo lapai daili 
pirmos klasės salė, išdailinta ir išlipinta visokio
mis spalvomis; kitoj pusėj — taipgi daili didelė 
salė trečios klasės, šioj pastarojoj buvo iš purvi
nų netašytų lentų sukalta “narai,” ant kurių a- 
pie du šimtu raudonanniečių-ligonių gulėjo be 
maisto ir be jokios priežiūros. Daug jų kasdien 
mirė. Numirusieji krito po “narais,” ant jų vietų 
atėjo kiti ligoniai, kad pagulėjus taijxgi nukri
sti žemėn nuo ligos ir bado. Niekam nerūpėjo 
duoti jiems pagalba, ar palaikyti švarumą bute. 
Visi vengė užeiti jin. Niekas nenorėjo išnešti 
nors numirusius ir juos palaidoti. Tai buvo ten 
pragaras, kokio išsivaizdinti negalima- Bet vis- 
tik ligoniai ėjo, rinkosi ir mirė ten. Kurgi pasi
dėsi, kad pilna stotis buvo prekinių vagonų ir 
juose taipgi šalo, sirgo ir mirė raudonarmiečiai. 
Visur, ir tarpe vagonų, gulėjo ant kelių mir
štantieji ir jau numirusieji kareiviai. Visur.

Kas gi buvo toje gražioje salėj pirmos kla
sės? Agi ten buvo įsteigtas agitacijos punktas 
ir "orateliai” kalbėjo, kalbėjo ir kalbėjo be ga
lo — apie žemės rojų, kurį įvedė Rusijoj bolševi
kai. Tie kalbėtojai nė vienu žodžiu neužsiminė 
apię pagelbą maistu, vaistais ir priežiūra tiems 
steigėjams minimo rojaus, kurie mirė desėtkais 
kasdien salėj trečiosios klasės, daugiausia del sto
kos kokios nors pagalbos ir maisto.

Kada iš tos salės nuo ligonių atmatų baisus 
oras pasklido po visą stotį, kada iš ten utėlės iš
landžiojo po visas patalpas, bžkrečiant liga visus 
ir kiekvieną, buvo pasamdyti šeši darbininkai 
persai nors išnešti numirusius, sudėti (kaip mal
kas) ant vežimo ir išvežti į laukus, į bendrą di
delę duobę. Bet ir tie persai greit visi apsirgo 
šiltine.

Taip traukėsi iki pavasario 1919 m., kada 
atėjo kita valdžia laikinai pa viešpataut i. Ji bent 
privertė raudonarmiečius išvalyti stotį, o šiltas 
laikas pertraukė šiltinės ligą.

Ar mūsų piliečiai, prisidengę kitų socialisti
nių partijų vardais, ir net neprisidengę jokiu 
lakšteliu, agituoją mūsų tamsiose miniose, nori 
tokio pat rojaus? Ret ten, Rusijoj, viešpatavo o- 
balsis “Vivat komunizmus, pereat mundi.” To
dėl įsiviešpatavimas komunistų Rutijai kaina
vo daug miilonų lavonų.

Bet ir po šešių metų jų viešpatavimo ten 
duok j9 niekam nematyti.. (

- .-u* .k Jrii'-n

gydytojų labai mažai, maisto taip
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LAIŠKAI Iš KAUNO PADANGĖS
AR RELIGIJA VISAI NEREIKALINGA?

Rašo Liberalas

•i Atsidėjęs skaičiau Vienybėje” ėjusią straipsneliu 
eilę, kurioje p. Racionalas išdėstė savo pažiūras į religi
jas, jų kunigus, sielą ir Dievą. Smagu buvo pasekti to
kios pažiūros, sutrauktos į trumpa pavydalą, kurios 
hgsiolei musų laikraščiuose buvo išbarstytos atskii‘o mis 
mintimis kitų straipsneliuose, korespondencijose, etc. 
Dabar autorius suvedė viską į dai’kta ir pasakė: religi
jos yra išnuslas, kunigai yra prigavingi biznieriai, siela 
yra tik elektronai. Dievas yra tik nežinoma misterija.

Kas amžiais buvo sutver
ta, kam ligšiolei yra prira
šyta milionai knygų disku
sijoms ir tyrinėjimams, 
kam ligšiolei dar 98 nuošim 
čiai žmonijos tiki (nors ne
vienodai), tą p. Racionalas 
per keletą straipsnelių su
niekino, išgriovė ir irasit 
jis tikrai jaučiasi, kad tą 
darbą jau galutinai atliko. 
Pasiliko dabar tik ilsėtis ir 
laukti, kuomet kunigų ir 
bažnyčių vietoje, ateis mok
slo kūrėjai ir vieton pamal
dų giedojimo ir vargonų gro 
jimo, patenkins milionus 
liaudies mokslo paskaitomis, 
svietiška muzika, dainomis, 
etc.

Labai tas gražu. Tik truk 
sta vieno menko daikto. O 
tuo daiktu yra — kur gau
ti tuos milionus liaudies? 
Jau kad būti tikru raciona
lu, tai šitas punktas reikėjo 
autoriui būtinai numatyti. 
Juk “Vienybės” neskaito vi-( 
sa žmonija, kurios pasauly' Dievo, tai turėtume tuoj pa- 
dabar yra arti 2 bilionų, ir 
kuri turi, kad ne šiokią, tai 
kitokią religiją; todėl su 
tais keletu straipsnelių ne 
bus galima visą pasaulį stai
gu “subedievinti.” Prie to 
dar reikia pasakyti ir tą, 
kad pasaulio žymesni racio- 
nalai (Voltaire, Renanas, 
Payne, Ingersolis...) kitaip 
į tai žiūrėjo: jie išjuokė 
stabus, bet gerbė augštą, idė 
ją — Nežinomo.

Sulyg vėliausios statisti
kos, pasauly viso labo žmo
nijos yra 1,748,000,000. Iš 
tos sumos yra: nekrikščio
nių 1,033,538,000 (konfucė- 
nų 301,155,000, mahometonų 
219,030,000, indusų 210,400- 
000 animistų 136,325,000, 
buddistų 135,161,000, šintoi- 
stų 20,512,000, žydų 15,555,- 
000, įvairių 16,300,000) ir 
krikščionių 566,201,000 (ka
talikų 273,500,000, protesto-

raštai, istorijos, dainos, mu
zika, etc. Žmonija jautė 
Gamtos didybę ir ieškojo a- 
tidengti jos slėpinius. Ieško
jo ir tebeieško Nežinomo. 
Tą Nežinomą mokslas pade
da atidengti labai iš lėto ir 
tik mažyčiais faktais. Pa- 
veizdan — elektra ir elek
tronai jau atidengta; bet 
dar jokis mokslas neišrado 
priemonių pakilti nors iki 
Marso, o jau iki žvaigždžių 
nėra ko ir kalbėti. Kas yra 
už žvaigždžių, mes tik spė- 
liojame ir ieškome, bet dar 
nežinome..

Nieko tokio blogo, jei 
žmonija tiki į sielos, Dievo 
ar dievų buvimą. To visko 
negalimą nei įrodyti nei už
ginčyti. Jeigu mes norėtu
me įrodyti, kad nėra sielos, 
tai turėtume įrodyti ir tą, 
kas yra Nesieta. Jeigu mes 
norėtume įrodyti, kad nėra

siūlyti žmonėms tikrą fak
tą, kas yra Nedievas. Šitą, 
berods, dabar siekia išplė
toti augėlesnieji mokslai, to 
del ir reikia laukti tų laikų, 
kuomet žmonės apsišvies. 
Sulyg praeities, gal prisieis 
laukti kitų 100,000 metų, o 
gal, mokslui plečianties, ims 
1000, gal 500, o gal tik ir 
100 metų.

Tai tiek apie sielos ar Die 
vo buvimą.

Kas kita yra apie religi
jų dogmas, kunigus, ir sta
bus. Čia tai ir prasideda ra
cionalų darbas, kurį veda ir 
viso pasaulio liberalai. Mes 
žinome, kad aigiptėnų die
vas Ozeris, graikų Zeus, žy
dų nacionalis Jehova, romė
nų Jupiteris, buddistų Bud- 
da, ir tt., buvo tik jų tau
tiški dideli genijai, savo ša
lies kulturnešiai, iš kurių 
tos tautos sau vėliaus pa

nų 170,900,000, stačiatikių' darė simbolinius stabus, 
121,801,000). Išėmus šitą taip kaip lietuviai Perkūną, 
bendrą religinių žmonių su- Krikščionių didis genijus iš 
mą 1,619,739,000 iš 1,748,- Nazareto jau buvo begali- 
000,000, mums palieka 128,- nės kultūrai svakbos tarp- 
261,000 žmonių statistikai tautinė siela, kurios gyvu 
nežinomų. Šita suma beti- stabu-katalikams yra. Ro- 
kių nesudaro nė 2 nuošimčių 
visos kitos žmonijos, kuri tu 
ri, kad ne šiokią tai kito
kią religiją; arba, kitaip sa
kius, ant 100 pasaulio žmo
nių, 98 yra religistai, o 2 be- 
tikiai arba visai nežinomi 
(nes pasaulio religijų sta
tistika dar neįima kitų smul 
kių religijų, kurių yra apie 
200,000, kaip, pav., pas Af- tautinėse religijų kovose, vi 
rikos ir Australijos lauki- (so pasaulio liberalai turi vie 
nius, arba Amerikos indio- nodą nusistatymą — 
nūs, etc.)

Todėl, kai p. Racionalas, 
prie savo rašomo stalo sėdė
damas kalba paviršium apie 
tokius dalykus, tai jam len
gva toki teorija parašyt ant 
poperiaus. Bet kuomet mes

mos Papa, o protestonams 
jų jau mirę talentai, kaip 
Liuteris, Kalvinas ir kiti. 
Čionai religijų dogmos vie
na su kita nesutinka ir ko
voja. Kasgi kovoja? Ogi a- 
nie, augščiau minėti, virš 
pusantro biliono pasaulio 
žmonių.

Šito savitarpinėse tarp-

jose 
visai nedalyvauti. To vietoj 
jie yra pasiėmę obalsį — 
šviesti liaudį: skiepyti nau
jas mokslo idėjas, išjuokti 
stabus ir dvasiškių baisias 
bet neįrodomas pasakas, 
naikinti prietarus, etc. Ši- 

atsistojam akyvaizdon tokių i tas viskas nėra kova nei 
statistikos faktų, tai pama- prieš Dievą nei už Dievą, 
tome rimtą klausimą. Statis 'kaipo, neįrodomą dalyką, 
tika juk yra mokslo, šaka ibet prieš žmonijos tamsybę, 
ir su ja mes esame priversti Jei dvasiškiai puola libera- 
skaitytis, ar mes norim, ar lizmą, tai liberalai kovoja ir 

i prieš juos, kaipo naujų idė
jų priešus; bet kovoja šal
tais ir gyvų mokslų įrodo
mais faktais.

Tokiu keliu einant, libera 
lai nestato klausimo: ar re-į 
ligija reikalinga, ar nereika 
linga? Kaip negalima staty-' 
ti klausimo: ar reikalinga 

x v- r-- —žmonijaiteatras. ; dainoj, 
žmonijos kultūra: kalbos,1 muzika, etc.

nenorim.
Kalbant apie religijas, šie 

lą ir Dievą, mes turim atsi
minti, 'kad šitie reiškiniai 
ne su sykiu tapo išrasti, 
kaip ve kad buvo išrasta ra
dio. Tie reiškiniai žmonijoje 
išsivystė, įvairiais pavyda- 
lais, per 100,000 ar daugiau 
metų, kaip išsivystę ir visa

Rašo Eks-Homo nai metais buvo nutarta Kau
no knygyną parduoti. O kam 
parduoti: ar “šv. Kazimiero” 
dr-jai, ar kam kjtam, tai 
mums vis tiek pat by tik ge- 
Tai užmokės... Taigi iš tokio 
atsitikimo,” kad tapo parduo
tas knygynas negalima da
ryti išvadų, kad jau “žuvo” 
ir pati “švyturio” B-vė ir tok 
sai žinių skleidimas visų laik
raščių be jokių pastabų arba 
neatsiklausinėjimas iš kur rei 
kia apie tokius atsitikimus, 
yra aiškus noras pakenkti fir
mai apskritai, ypač kuomet 
dar pasidaro konkurencijos... 
Matyt “Vienybės” korespon
dentas nesenai dar Lietuvoje, 
taigi ir apie mūsų firmą ma
žai težino. Nes jei būtų “ži
nojęs,” tai būtų ir pernai tu
rėjęs progos paskelbti tekį 
bankrūtą, kai mūsų firma lik
vidavo savo įstaigas Vilniu
je, iš kur lenkai privertė iš
sikraustyti....”
Taigi, pasak p. Strazdo, visgi 

viskas gerai.
Ant nelaimės, nesant b-vės na 

riui p. Strazdui namie, įvyko 
pamatiniame bendrovės gyveni
me 'kokių tai defektų, ar gal 
kaip p. Strazdas sako, išvaži
nėjo savų šakų specialistai į 
pasaulį savo firmą pareklamuot, 
bet bendrovės reikalai staiga 
ant visų keturių kojų pasvyrėjo 
ir šiandien jau ne tik Kauno 
knygynas su 8 aptarnautojais 
likviduotas, bet ir cinkografijos 
ir stereotipijos mašinos ir įtai
sai, popiera ir kiti dalykai su
krauta į automobilių ir išgaben
ta iš to didelio namo, apie kurį 
p. Strazdas mini. Sakau, ant 
nelaimūs, nes daugelis linkėjo 
“švyturio” b-vei pasisekimo ir

*1
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švyturio Bendrovė. “Vieny- 

ibės” NN. 48 ir 49 tilpo trum
pai praneštos laikraščio kores
pondento žinutės iš Kauno, kur 
pranešama, jog žymi Lietuvoje 
knygų leidimo bendrovė sulban- 
ikrūtijusi. Vienoj iš fų žinučių 
dar pažymima, jog “švyturis” 
Vailokaičio rankose. Tuoj po to 
“Vienybės” No. 52 tuo pačiu 
dalyku atsiliepia dabar viešin
tis “švyturio” B-vės narys Jo
nas Strazdas, 'kuris, matyt, yra 
laibai užgautas tomis trumpo
mis laikraščio korespondentų ži 
miomis ir skubina “atitaisyti pa 
►matiniai” korespondentų pada
rytą “klaidą,” taipgi prašyda
mas jau suspėjusius persispaus
dinti tas žinutes laikraščius — 
irgi atšaukti “klaidą.”

P-nas Strazdas “atitaisyda
mas klaidą” saiko, jog “švytu
rio” B-vė esanti plati įstaiga, 
turinti 2 knygynus, 2 didelius 
namus — vienus gyvenamus, o 
antruose telpanti milžiniška 
spaustuvė, kurioje esą litogra
fijos, cinkografijos, knygų ri
šyklos, stereotipijos ir raidžių 
liejyklos skyriai, pagaliaus kny
gų ir popieros sandėliai... Toliau 
sako:

“Visos tos įstaigos skyriai 
reikalinga gerai prižiūrėti. 
Kauno knygyną vedžiau aš, 
kaipo vienatinis lietuvis spe
cialistas knygininkas. Man at 
vykus į Ameriką, nebuvo kam 
vesti, nes mano ikompanijonai 
kitų darbų specialistai turi 
saivo tiesioginius darbus ir ne 
gali viso darbo aprėpti ir ka- 

\ dangi dar pasirodė, kad kny
gynas neduoda tiek pelno, 
kiek kitos biznio šakos, o vis! aš tarp to daugelio, bet žinutės, 
dėlto jo aptarnavimui reika- n — —
linga net 8 žmonių ir be to 
nėra specialistų, tai dar per-

LAIVAKORTES 
NUPIGINTA KAINA

HARRIMan haPAu

IŠ NEW YORKO Į J A * 
KAUNĄ IR ATGAL * f 11 A

(Pridedant Taksų) orfvCz

Puiki proga siūloma jums atlankyt 
Lietuvą Nupiginta laivakorte. Mū
sų keleivini iš Hamburgo bus nu
vežti Kaunan tam tikru traukiniu.

Nepiliečiai grįžtanti bėgy me- 
' tų nepapuola po kvota.

Užsisakykite vietį tuoj

Del informacijų kreipkitės pas vie
tos agentų arba j

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

kurias korespondentai yra pra
nešę “Vienybei” — jokio ati
taisymo nereikalauja. Galima 
juridiniai ginčyt pasakymą, kad 
viskas pereina Vailokaičio 
rankas, ir kad net “šv. Kazimie
ro” d-ja yra Vailokaičio ranko
se.

Tas galima ginčyt, kaip ga
lima ginčyt, kad B-vė “Mais
tas,” “Br. šmidtų” dirbtuvės, 
Ūkio Bankas taipgi nėra Vailo
kaičio. Tai juridiniai. Bet mes 
pripratę gyventi “de facto,” o 
“de facto” sako atžagariai. Bet 
šiame atvejy mum svarbu ne 
terminas, bet pats gyvenimo 
faktas. O faktai rodo visai ne 

, taip, kaip p. Strazdas rašo savo 
I “atitaisyme.”

Kauno gyventojai ilgą laiką 
matė ant “švyturio” namo sie
nų išlipintą antstolio skelbimą, 
jog geg. 8 ir 9 įvyks aukcio
nas (išpardavimas) “švyturiui” 
priklausomų daiktų. Išpardavi
mas vykdomas patenkinimui 
kreditorių sumoje 35,000 litų. 
Tapo išvežtos stereotipų ir cin
kografijos prietaisai. Išpardavi
mas dalinai, šiomis dienomis ei
na surašymas viso “švyturio” 
B-vės judomo ir nejudomo in
ventoriaus. Sako įvyksiąs ben-

(žiūrėk ant 4-to pusi.)

Iš Amerikos Lietuviu Gyvenimo % į
J ČIA TALPINAMA ŽINIOS Iš AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMO IŠIMTINAI. RAŠOMA MUSŲ GABIŲ 
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WILKES BARRE, PA 
Visko po Biskį

,Ir mūsų miestą “Dzimdzi- 
Drimdzi” aplankė. Publikos, 
betgi, atsilankė labai mažai. 
Kas kaltas — sunku pasakyti. 
Tiek galima tik pastebėti, kad 
pas rengėjus, rodos, nesusipra
timo buvo įvykę: kunigas nešio
josi laišką kelias dienas, pas
kui tą patį darė vargonininkas 
ir ant paskirtos dienos nieko 
nebuvo. Nors laikraščiuose buvo 
garsinta, kad vaidinimas įvyks 
gegužio 19 d., bet vėliau tapo 
nukelta ant 26 d. Tokiu būdu 
publika tapo lyg ir suvilta: pir
miau neįvykus ir paskirtą dieną 
mažai kas pasitikėjo. Todėl gali 
būti mažai ir atsilankė.

-r-0—
Vyčiai buvo surengę “didelį” 

išvažiavimą, bet iš to didelio de
besio lietaus buvo labai ma
žai. Publikos visai mažai atsi
lankė.

—o—
Gegužio 30 d. ant Lietuvių 

Laisvų Kapinių Wyoming’e bu
vo prakalbos. Tai įdomus pasi
reiškimas. Gegužio 30 d., papra
stai, lankoma kapai, idant juos 
papuošus gėlėmis, prisiminus 
apie mirusius ir tt., čia gi lai
koma prakalbos. Savo rūšies 
“prajovas”!

—o—
Jau visa savaitė kaip ir mus 

karščiai kankina. Termometras 
rekorduoja nuo 95 iki 96 laips
nių. Tai dar nebūtas atsitiki
mas mūsų mieste. Kaip vietos 
anglų laikraščiai praneša, tokių 
karščių mūsų mieste nebuvę per 
20 metų.

Birželio 2 d. mus aplankė ma- 
. Padarė ir 

---------- išvertė keletą, vėtrų 
nepaverčiamų, medžių, keletą 
namų, garadžių. Turtingoje mie
sto daly apdraskė stogus. Taip
gi lijo, kaip laukinio' obuoliuko 
dydžio, ledais. 

—o—
Ačiū karščiams daugelis žmo

nių suserga, vaikai nualpsta. 
Nieniu Jonas. c

Į žas ciklonas-audra. 
nuostoliu: išvertė 1

Kaip
SCRANTON, PA.

Kataliku Kunigai Mulkina 
Tamsuolius

i

Sirgdamas Įsisenėjusia Nervų, Odos 
ar Kraujo Liga, klausk patarimo pas 
Specialistą. — Liga gali būti seniau
sia, kentėjimai ilgiausi, — AŠ JUMS 
PAGELBĖSIU.

Pasekmingai 
Būdais

ĮSISENĖJUSIAS

Moderniškais 
Gydau
VYRO, MOTERŲ 

LIGAS.
GREITOS PASEKMĖS

Nervų, Odos, Kraujo Ligose, Išbėrimuose, Atvirose žaiz
dose, Bendrame, Nervų Silpnume, Inkstų ir šlapinimosi 
galėję, Raumatizme ir Visose Vidurių Ligose.

KAINOS MANO PRIEINAMOS 
ir visikas yra po maino asmeniška priežiūra 

X-Spinduliai ir Wassermano tyrimas ir Kemiškas Išnag
rinėjimas kraujo. — Suteikiame tikrą atspėjimą ir gydymą 

PATARIMAS IR KVOTIMAS DYKAI!

ne

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

Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakaro. tfedėlioms: 9 iki 4 po pietų 
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Airių bažnyčioje, kuri randa
si miesto daly vadinamoj Hyde 
Park, kunigai pradėjo pardavi
nėti tikintiems žmonėms viso
kius “stebuklingus” daiktus, tų 
tarpe labiausia: “šventos Onos 
Alyvą,” kuri būk gelbstinti nuo 
visokių ligų. Už tos alyvos bon- 
kutę imama nuo dviejų iki pen
kių dolarių. Jie, taipgi, pardavi
nėja ir kitus “šventus daiktus:” 
rožančius, stebuklingas vinis ir 
visokius raikščius. Tamsuoliai 
plaukia iš visų kraštų, kad tik 
gavus tų. “stebuklų” nusipirkti.

Man teko patirti, kad ir vie
na lietuvė, tautiškos parapijos 
narė, tų “šventenybių” nusipir
kusi. Jos mergaitė, mat, serga 
nuomarėlio liga, tai maniusi iš
gydyti. Bet kiek žinoma, tie 
“stebuklingieji” daiktai nieko 
negelbėjo.

Mat ir airių kunigai jau iš
moko tamsuolius mulkinti.

f Biznis yra biznis.
Bent lietuviai neprivalėtų

kiems apgavikams duoti save 
apgaudinėti. Bacių Juozas.

to

SCRANTON, PA.
Mirė Juozas Urbonavičia

Liet. Taut. Ūkio Prieglau
dos Namuose, vadinamuose “Vii 
niaus Namas,” pasimirė Juozas 
Urbonavičius. Tuose namuose 
velionis išgyveno apie dvejisme 
tus. Urbonavičius paėjo iš Kau
no rėdybos, Tailraces apskti;

Eržvil'ko valsčiaus, Užalkmenių 
kaimo. Mirė būdamas 73 metų 
amžiaus. Amerikoje velionis iš
gyveno 41 metus. Jis prigulėjo 
prie Lietuvių Tautiškos Parapi
jos Scrantone, buvo geras, tei
singas ir doras žmogus. Jo žmo
na, Ona, dar gyva, bet jau se
nai su juo negyvena. Velionis 
paliko tris sūnus — Liudviką, 
Joną ir Juozą.

A. a. Juozas Urbonavičius mė 
go skaityti gerus raštus, per il
gus metus buvo “Vienybės” 
skaitytojas ir geras Tautiškos 
Bažnyčios rėmėjas.

Lai .būna lengva jam ši 
merilkos žemelė!

niaus katedros varpai. Aš atsi- 
vaizduoju, ikad jie į mus ameri
kiečius vis dar tebešaukia: Vil
nius, Vilnius, Vilnius!

Gailinių Jonas.

LOS ANGELES CAL.
Lietuvaičiu Veikimas

A-

WORCESTER, MASS.
Po Biskį Apie Viską

Nors 
šilta ir

šiandien jau pusėtinai 
būt malonu pasigėrėti 

tyru oru užmiesty, bet labai 
gaila, kad su visu tuo mažai 
esu apsipažinęs, tai yra ma
žai pažįstu šio miesto apielin- 
kes, nes esu visai naujas šio 
miesto gyventojas.

Nors dar, nesenai šiame mie
ste gyvenu, bet gerų įspūdžių 
jau daug įgavau. Labiausia man 
patinka ne'kurie šio miesto dar
buotojai. Jų tarpe galiu paminė
ti “Amerikos Lietuvio” leidė
ją Paltanavičių, to paties laik
raščio redaktorių V. S. Jokuby- 
ną ir jaunuosius darbuotojus, 

ikaip: Kriaučialį, Krasnicką, šab 
liclką, Rauktytę, Ramanauskiū- 
tę, Juzinaitę, A. Dūdą ir dar 
keletą kitų. Jie čia stipriai palai 
ko lietuvybės dvasią, jų pasi
darbavimu mūsų ’mieste lietuvy
be gerai bujoja.

—o—
Worcester'is yra gražus mies

tas: pilnas medžių, parkelių, ku-l 
rie dabartiniu laiku daug į-1 
spūdžio daro sužydusios pava
sario gėlės. Vienok yra ir ne
labai kokį įspūdį darančių gat
vių: nameliai apiplyšę, gatvės 
suirę, žmonės apsileidę.

Lietuviai čia, kaip ir dauge
ly Amerikos lietuvių kolonijų, 
pusėtinai pasiskirstę j įvairias 
partijas. Geriausia, betgi, gyvuo 
ja tautininkai.

—o—
Pastaromis dienomis kun. Ja

kaitis išvažiavo Lietuvon. Sa
koma, kad už tokį jo pasielgimą 
vilniečiai dzūkai ganėtinai ant 
jo “apširdo” ir todėl nutarė 
sau kitą dievnamį pasistatyti 
ir nepaisyti Jakaičio, nė jo gra
žiai įtaisytos baltų .plytų mok- 
slavietės. Dzūkeliai sumanė pa
sistatyti kitą bažnyčią. To dė
lei jau dirbama ir tikimasi, kad 
jų užsispyrimas įvyks — Wor- 
cestery turėsime dar vieną baž
nyčią. |

Vilniaus dzūkeliai, leiskit 
man vieną dalykėlį ?jums paste-; 
bėti: ką jūs geresnio sumanėt?; 
Kam jūs bereikalingai savo sun-l 
kiai uždirbtus skatikus mėtote? 
Ar negeriau būtų pagalvoti a- 
pie atvadavimą Vilniaus ir tam 
tikslui kiek paaukauti, vieton 
statyti mūrus, kurie pasiliks 
svetimtaučiams?

Matant to>kį dzūkelių elgesį, 
man vaidentuvėje skamba Vil-

šiame mieste lietuviai vėl pra 
deda judėti. Lietuvių tautiškos 
organizacijos — SLA. kuopa, T. 
M. D. ir Lietuvių Kliuibas būda
vo surengia balių ar pikniką ir 
tuomi viskas užsibaigdavo. Bet 
pradžioje šių metų kur kas di
desnis veikimas mūsų lietuviuo
se pasireiškė. Moterys-inteligen- 
tės suorganizavo ALTS kuopelę. 
Ši kuopelė pradėjo veikti: reng
ti pramogas ir tt. Nariais kuo
pa auga smalkiai, tode! galima 
pasakyti, kad šio miesto mote
rys yra kur kas darbštesnės už 
kitų miestų moteris moteris ir 
už čionykščius vyrus, štai, šiuo 
taip trumpu savo gyvavimo lai
ku kuopa jau surengė keletą pra 
mogų: vakarienę, koncertą, teat 
rą ir pikniką.

Parengimai gerai pavyko.
Garbė mūsų miesto mote

rims! Gerai būtų tik, kad vyrai 
sukrustų ir nepasiduotų mote
rims. J. B.

UOLLANn
I ■ AMERICA LINE
Tluaua-trumpna kulias pur Rotter

dam’ų, j ir iš visų dalių

LIETUVOS
Laivai kas savaitę 

Neprilygstami patogumai 
Mea pagelbatime gauti reikalingai 
dokumentui (affidavits). Mūaų 
žmonės sutvarko visas smulkmenai, 
ir keleiviams rūpinamasi nuo pra
džios kelio iki pabaigos.
Kainos ir laivų tvarkraitis pasiun
čiamas paprašius.
Rezervavimui ir informaetjų delei 
rašyk bile vietiniam agentui, arba

HOLLAND AMERICA LIMB 
24 State Street New York_

M. M. ŠLIKAS
Lietuvis Advokatas

2433 E. Allegheny Avenue 
Philadelphia, Pa.
Tel. Regent 0648

Bell Phone; Oregon 0863-J,

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

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

Nuo 9 iki 11
Nuo 2 iki 4
Nuo 7 iki 8

Nedeliomis Nuo 10 iki 3 P. M.

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

Bell Phone Poplar 7545

A. STANKUS
T|ir* ■
— Lietuviškas Graborius —

Geriausias patarnavimas, .
Daug metų patyrimo
1023 Mt. Vernon St.

Philadelphia, Pa.

LIETUVIU TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA ir DIRBTUVĖ , 

geriauaiai įrengtoje mokykloje. Prakti
kos pamokos išardyti ir sudėti visokius 
motorus, apie elektrų ir važiavimų. Ti
kras, pilnas kuVsaa šoferio-mekaniko 
lietuvių ir anglų kalbom veda visiem 
žinomas ir per 15 kų motų prityręs
INSPEKTORIUS L. TIKNIAVIČUS 

garantuojame laisnį ir diplomų — Pa
ieškomo darbo. Ąteikite apžiūrėti mū- 

nuo 9 ryte iki 9 vakaro. Ne.dėliomisaų mokyklų. Mokykla atdara
nuo 11 vai. ryto iki 8 vai. po pietų. Klesos dienomis ir vakaraia.

NEW YORK AUTO SCHOOL
128 — 2nd Avenue, (Kampai 14 gatvše) New York City
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TĄĘKĄINIAI

p. Strazdas

JAU

mgas

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
(Seniausia įstaiga)

VILKAI

KATALOGAS

nors

Skaityk Katalogų Kairėj Pusėj

Kuriems tik ko

su tusu

kreipkitės

Didyjį Katalogą PrisiunČiam Dykai

Galima Gauti Visokių 
Knygų, Kokios Tik 

Yra Atspausdintos 
Lietuvių Kalboj

Užrašykit “Vienybę 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems
Lietuvoje

LAIŠKAI IŠ KAUNO PADANGĖS

tus, mes priimame

Jei negeras šio priežodžio ver 
tildąs, tai pasakykite kodėl?

nuo to laiko 
ir visuomet

Gyvenimo Ruožas, šešėlis 
Kaip Sau Norite

Kartą 
dama i 
labai i 
tvarinį 
negalėjo 
tos, kad

Kai komunistai skverbiasi į 
SLA. urėdus, tai “Tėvynė” rė
kia “lauk iš mūsų tarpo!” Ir 
išeina gerai. O kai tuos pačius

Vienybes 
Knygyne

Graikiškai parašė —
Skrandos Neturejauskas

Lietuviškai Vėjas Išvertė

duoną iŠ 
kepame 

ir kitiems

dienos laukiama ir ant rašto 
^švyturį” tą “švyturį”, kuris 
iki šiol buvo — išbrauksiant. Tą 
žino visa Kauno visuomenė. Tik 
nežino tos Bendrovės viešintis 
Amerikoje narys
Labai stebėtina! Labai keista!* 

čia jau reikalinga nebe nuo 
konkurencijos Bendrovę saugo
ti, bet pamatiniai ją gelbėti. Ta 
privalybė' turėtų rūpėti ir p. 
Strazdui.
Kaunas, geg. 24, 1925 m.

eina kuopuikiausiai 
: p. Strazdas net iš-

TA RKOS ” I)žENITORI A US 
SKELBIMAS

Keletas Praktiško Mokslo Knygų
Aritmetika. Kiekvienam reikia mo 

keti rokuoti, ypatingai kurie mano 
ar yra kokiame biznyje, čia ir turi
me labai gerą ir patogią knygą 
savamoksliams ir suaugusiems. Kal
ba aiški ir yra daug pavyzdžių la
vinimuisi. Kaina___ _________50c

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

Mokinkimės Rašyti. Labai geras 
Vadovėlis korespondentams, prade
dantiems rašyti. Parodoma kas yra 
visi ženklai ir kur juos dėti. Yra 
pora formų laiškų.________ _ 30c

žodynėlių , Kišeninis. Angliškai-lie- 
tuviškas ir IfetuviSkai-angliškas, grei 
tarų suradųįk^į žodžių. Su apdarėliais 

w .» $1.00

“švyturio” užsimojimai, rei 
ikia pasakyt, buvo grandioziniai 
Bet tos įstaigos šakų “specia 
listai,” gal, išskiriant p. Kuk
tą — spaustuvės vedėją — 
ir giriasi esą specialistai 
peršoko per daug toli. Aš nesu
prantu net p. Strazdo: jis giria
si vienatinis lietuvis specialis
tas knygininlkas esąs, bet kny
gynas subankrūtijo, arba, anot 
jo, nenešė tiek pelno, kiek 'kitos 
biznio šakos. Tuo tarpu, kai kny 
gynai: Vitkauskaitės, Stauskai
tės, Mokytojų Koperatyvo, jau 
neskaitant keleto žydiškų ir len
kiškų — 
Negana to 
ėjęs visai iš kurso dalykų sto
vio savos bendrovės, nes viešai 
atkaukti nori tai kas Kaune jau 
viešai vykdoma valdiškųjų įstai 
gų, t. y. skelbiama vieši išpar
davimai bendrovei priklausan
čių dalykų, net čielomis biznio 
šakomis. Aš sakau: išėjęs iš 
kurso, t. y. nežino, nes nenoriu 
primesti jo atšaukimui krimi
nalūs tendencijos: slėpti dalykų 
stovį, kurį galima bųtų nužiū
rėti ypač tokiame atsitikime, 
kai pats p. Strazdas, kaip gir
dėt, esąs nuvažiavęs Amerikon 

1 tikslu j taisyt bendrovės fina&sų

Lietuvoje įvedama cenzūra 
kuri jau pradeda neįsileisti be 
dieviškų laikraščių iš Amerikos,' žod 

laikraščiuose daug cet bovi.” 
’ prirašyta. įleidžia klausant šie 

katalikiški ba šiaip

Nesenai “Naujienos” rašė, 
kad Chicago je “buvo rengiamas 
pi i Iži n išikas nepriklauscmy bės 
vakaras, kur... kunigai susivai
dijo, kėdės, chorui dainuojant, 
|)uvo tuščios..., o tuo tarpu be
dievių rengiamam vakare pub
likos buvo tiek, kad netilpo sa
lėje." Matomai Chicagos publi
ka labai nesumani. Juk jei ne
tilpo vienoje salėje, tai reikėjo 
nueiti į kitą, kur “kėdės buvo 
tuščios ir kunigai vaidijosi.”

Mat jau taip sviete sutvar
kyta: kur daugiau “fonių” (juo 
kų) ir patogumų, ten maža žiū
rovu ir atvirkščiai.

198-200 GRAND STREET BROOKLYN, N
. TARPS DRIGG1 IR BEDFORD AVENUES.

Priatatom { visas New Yorko ir Brook lyno apylinkes Dykai ir Bangiai

Naujų Gaidų iš Lietuvos
Aguonėlės. Juozo Gruodžio kom

pozicija, apie kurią Bąbravičius sa
ko: “O-o tai augstns ir puikus da
lykas.’’ Jis ją dainuoja savo kon
certuose visados ir publika ją pa
mylėjo. Kaina______________  75c

Rugiagėlės. Kita Juozo Gruodžio 
kompozicija“ Vien tik mėlyna a- 
kysel’’ Kaina______________  6?c

Rūta. Juozo Gruodžio kompozicija 
50c.

Ko čia taip ilgu. Puiki daina del 
solo J. Gruodžio kompozicija __ 50c

metų. Daug 
įvyko. Avutės mėsą 

suvalgė, kailį ant knygų 
apiankate, liko tik svarbiausia 
ir nemirtina avutės dalis — vil
na. Lygiai taip atsitinka ir žmo
gui: kūną žemėn užkasa, kur 
kirminai suvalgo, pinigus ir tur
tą paveldėjai pasidalina, lieka
si tik nemirtina jo siela (dūšia), 
kuri yra žmogaus tolesnė tąsa.

Tas atsitiko ir anam šuniui, 
mūsų avutės apgynėjui: jo kūną 
perdirbo į frankfurterius, o kai
lį minkštai išdirbo, plaukus nu
spalvino ir išstatė ant pardavi
mo.

Avutė, persikeitusi į vilną, pe 
rėjo per daugelį mašinų ir pa
virto į gražų juodą milą, kurį 
specialis meisteris kartą kaip 
ims žirklėmis karpyti į sklypus, 
kad avutė nesavu balsu suriko:

— Vilkas!
— Ne, ne vilkas, tik siuvėjas, 

arba kriaučius, — pasigirdo avu 
tei pažįstamas balsas.

Avutė žiūri — ugi jos drau
gas šuva, gražaus kailio pavi
dale, guli ant to paties stalo.

štai jums, bedieviai, iš kur 
plaukia apšvietos spinduliai — 
iš “Moterų Dirvos!” Jūs savo 
laikraščiuose tokios viešos pilo- 
zopijos niekad nerandate ir iki- 
šiol manėte, kad nevisos mote
rys tokios.

Pas poną No. 3 ateina nuliūdu 
si jauna-graži moteraitė. Sako, 
taip ir taip, ponuli, mudu su 
vyru esava neturtingi, šeimynos 
užlaikyti negadiva ir nenoriva, 
kad daugintūsi vargšų būriai, 
tai ar negalėtum man pagelbėti, 
kad nesidauginčiau. Ponas No. 
3 padarė moteraitei trumpą ope
raciją ir paėmė $250.

— Vilkas!! — sukliko avutė.
— Ne, jis ne vilkas, tik dak

taras praktikuojąs nelegales o- 
peracijas, — atsakė šuva.

Bet jaunoji moteraitė, sunkiai 
pasikankinusi, pasimirė. Kiti po 
nai, ištyrę jos ankstybos mir
ties priežastis, ponui No. 3 su
teikė ant dešimties metų šiltą 
vietą, kur skranda visiškai ne
reikalinga. Todėl mūsų avutę ir 
šuva atsidūrė ant Bowery są- 
krovoje, ties kurios durimis ka
bojo trys nuauksuoti kamuoliai. 
Avutė dairosi, žmonės atneša 
sąkrovon visokius brangius dai
ktus, už kuriuos gauna pasko
los vos ketvirtadalį vertės. Ne
atmokėjusių paskolos ir dar di
desnių palūkanų į nuskirtą lai
ką, daiktai būna parduodami už 
tikrąją vertę.

— šis tai jau tikras vilkas!
— sako avutė.

— Ne, jis tik lombardininkas,
— sako šuva.
(Palaukit kito “Tarkos” num.)

monės šakas, šalies gamybą. Į- 
vyksta pavieni įstaigų bankrū- 
tai, kartais visai net netikėti. 
Pabaiga pereitų metų ir pradžia 
šių įmetu buvo ypač sunkios 
nenusistovėjusiam šalies ekono
miniam gyvenimui. Finansinis 
krizis, stoka kredito nuvarė 
daug pramonės ir prekybos į- 
staigirį kapus. Pagelbėjo dar šį
met įvestas “švenčių įstaty
mas,” kuris labai neigiamai at
siliepė 'į visas Lietuvos- ekono
minio gyvenimo šakas.

šitam tai laikotarpy ištiko 
nelaimė ir “švyturio” Bendrovę. 
Kas čia daugiausiai kaltas, iš 
kurios pusės Bendrovę pradėjo 
ėsti pakirtusias ją bakterijos 
— analizų kol kas negalima pa
duoti. Dabar eina valdiškų ir ki
tokių komisijų tyrimai, suraši
nėjimai ir tik laikui bėgant bus 
galima sužinot, žinoma tik vie
na: Bendrovė nors ant rašte 
dar gyvuoja, bet jos gyvasties 
arterijos pakirstos, kraujas išė
jęs, o papildyti jį nėra iš kur — 
ypač kad jo Čia (labai daug rei
kia dapildymui. Taigi diena po

dras išpardavimas patenkini
mui Emisijos Banko, kur “švy 
tūrio” B-vės “specialistai” sė
mė, matyt, lėšas tiems 2 dide
liems namams ir manė pakelti 
“bi?nį.’ Ir dalykas, sako, esąs 
niekaip nepataisomas, nes pa
dengimui įskolintų lėšų reika
linga milioninės sumos, kurių 
“švyturyje” dabar visai nėra. 
O ir parduodant kokius nors da
lykus “švyturio” B-vė negauna 
jau pinigų, kaip tai buvo ir su 
knygynu, bet gauna tik duoti 
pasirašymą, jog pinigai gauti, 
nors jų ir negauna, nes jie jau 
senai įdėti į tuos milžiniškus, 4' 
augštų namus, kuriuos B-vė spė 
jo vos įpusėti.' Tiesa, knygri
šykla ir spaustuvė jau sutalpin
ta į pirmą ir antrą augsią, bet 
namas dar be stbgo, o kitos da
lys namo riogso it senoji Kauno 
pilė tik sienų šmotai. Namas 
statyti sustabdyta jau pernai ru 
denį. Dabar kalkės ir kita sta
tymui medžiaga ir po dalį liko 
perduota kreditoriams patenkin 
ti. Užbaigti tą namą reikalinga 
virš miliono litų. Taigi pilnai 
kompetentiški žmonės iš “švy
turio,” kurių pavardžių Čia ne
noriu minėt, tvirtina, kad daly
kas “švyturio” nebepataisomas. 

. Vienatinis asmuo, Lietuvoje, ku 
j ris gal pajėgtų tuos namus už- 
i baigti tai Vailokaitis, bet ka
dangi be užbaigimo dar reikalin 
ga užganėdint visi “švyturio” 
kreditoriai (ypač Emisijos Ban
kas) tai ir Vailokaitis, matyt, 
nesiskubina.

Maine valstijos pievose ganė
si didelis avių būrys. Avutės 
visos buvo labai bailios, bet vi- 
sųibailiausi jų tarpe buvo viena 
našlaitė, kurios motiną, anot ki
tų avių pasakos, vilkas suėdė. 
Iš tų papasakojimų avutė įgijo 
nuovokos, kad vilkas — tai toks 
baisus (gyvūnas, kuris nesiskaito 
nei su sąžine, nei su gėda, nei 
su padorumu. Jis užpuola,

ruginių miltų, 
keiksus, vestu- 

pokiliaum. Vi
gu užsakymais 

Siunčia-

PRIPA-
ŽINO!

4 - ;
visi, kad Naujokų padaryti Ciga
rai yra geriausi Amerikoje! Taip', 
pat visuomenė gėriai, kad garsi-, 
nant luikraStyje remia lietuviškų 
literatūrų; tai yra puikus daly
kas; už tai vietoje kas-žin kieno', 
cigarus rūkyt, kurie nieko gero/ 
nedaro, o gal dar lietuvių tautos' 
priešus šelpti, tad lakai išmintin
gai darysit, kad visada remsit lie-* 
tuviSkų pramonę, ir brolių lietu-i 
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
garų!
Viengenčiai vietoje žydberniaut,, 
visada rūkykit ir reikalaukit vi
sur Lietuviškose užeigose, restau-/ 
racijose, Storuose, pas barbenus, 
kliubuose ir draugysčių salėse, 
ant piknikų ir pas biznierius, pO 
vardu rankomis padarytų

Jono-John’s Cigarų 
arba brolio Petro Naujokų arba 
Vytauto. Tčmyk vardų ir paveik
slų ant bakso. Per pačtų išsiun-. 
čiam Cigarus visur po Amerikų į 
kitus miestus lietuviškiems biznie-'' 
riams, ant pareikalavimo.

Tčmyk! mes perk raustėme sa 
vo dirbtuvę Cigarų į didesnę vie
tų, priešais Public Library. Ra
šant adresuot:
NAUJOKŲ CIGAR DIRBTŪVŽ 

267 DIVISION AVE. 
Brooklyn, N. Y.

Naujokų Cigarai labai geri,- 
verta paremt teisingų prambnę. 
Agentai gali užsidirbti ekstra pi
nigų, liuosam laike ir vakarei*.

šiuomi skelbiu visi švęntaku- 
priškai visuomenei, kad “Tar
kos” klebono rinkimų susirinki
mas pasisekė gerai. Susirinkime 
dalyvavo didelis kuprotų narių 
(tiesa, kupros ne visų buvo šven 
tos). Ballsavimūose įvyko dide
lės varžytinės. Buvo 
pratimų. Priežastis 
mų ta. kad vienas 
gavo 111 balsų, o 
tai šventakuprišką 
kurie karštieji š

VIENYBE
Į93 Grand Street, 

Brooklyn, N, Y.

Kepa 
Taipgi 
vėms 
suomet kreipkitės 
prie “Garsas“ Keptuvė, 
ne duonų ir į kitus miestus.

W. MASIULEVIOH
A. SHRUPSKIfl 

(Savininkai)

209 Bedford Ava., 
Brooklyn, N. Y. Tel. G’p’t. 2876

MES NEPARDUODAM SVETIMŲ NAMŲ 
Bet mes parduodame savo budavotus namus Richmond Hill 
Sekcijoj: — 1 ir 2 šeimynų. 1 šeimynos $5,500 ir augščiau 
2 šeimynų $10,000 ir augšč. Perkant namą*, kurie turite lo- 

prie mokesties. Taipgi • pastatome na
mus ant jūsų pačių loto. Pa- 

oA darome pienus, pastorojame
Ft\ paskolas, taipgi sutaisome ir

'senus namus: medžio, mūro 
jagpS/A ir cemento. Darbas užtikrytas 
R *91 Ii — Reikale kreipkitės pas —

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

Tel. Richmond Hill 8066

nesusi- 
nesusiprati- 

s kandidatas 
• antras tik- 

špygą. Ne- 
ventakupriai, 

mat, manė, kad špyga reiškian-' 
ti kur kas daugiau, nė 111 bal
sų. Todėl, antru syk perbalsa- 
vus ir vienam kandidatui gavus 
špygą ir vieną balsą, jis likosi 
išrinktas klebonu.

Klebonu išrinktas gerai Žino
mas špygininkas.

Vardo, kol kas, neskelbiame 
delei labai svarbių priežasčių.

Dabar tik turėk kantrybės, 
laikykis kuopa užsiėmę ir laukit, I 
ką mūsų naujasai klebonas paša 1 permainų 
kys. Visus paklausimus klebo-' žmonė 
nas iškalbėjo kaip Dešims Die 
vo Prisakymų.

Baigdamas savo pareigas, a 
čiuoju visiems dalyviams ir lie 
kuosi su nužeminta pagarba — 

“Tarkos” Dženitorius.

žodžius pakartoja “Tėvynei" 
Lietuvos cenzūra, tai išeina la
bai negerai.

čia, matomai, laikomasi prie- 
Quotl licet Jo vi, non li

nes tuose laikraščiuose daug cet bovi.” Katalikiška aušra 
“melagysčių” prirašyta. Įleidžia klausant šie šventi žodžiai skani 
mi tik, kaip girdėt, katalikiški ba šiaip “Kur įlysi besijcvyda- 
laikraščiai, kurie vien tik gryną mas, nepysi besibovydamas.” 
jeisybę rašo. Toki laikraščiai pa Vadinasi, nesiibovykite peikimu 
geidaujami, nes jie žmonėms a- Lietuvos valdžios, tai įlysite ten 
kis atidaro, štai katalikiškoje su laikraščiu.
“Moterų Dirvoje” No. 5(103) 
pet storokomis literomis para
šyta :

“šiandieninis socializmas-bol- 
ševizmas... per savo atstovus... 
per tariamą moterų išlavinimą... 
padarė jas visas prostitutėmis”

kriaudžia ir drasko visunekal 
tvarinius, kaip va avė

APYSAKOS
PAŽVELGUS ATGAL. Aprašymas 

kaip žmogus, gyvendamas 2,000 me
tais prisimena kaip mes gyvenome 
ir palygina savo tikrai rojiškų gyve
nimų su dabarrtiniu mūsų___ $1.25

KUDIRKOS RAŠTAI. Šeši tomai, 
kurie po kelių metų bus verti dau
giau negu_____________ __ $10.00

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

35c
SEPTYNIOS KOMEDIJOS - šio

je knygelėje telpa septynios popu- 
leriškiausios lietuvių kalboje kome
dijos, būtent: 1) Uošvė į namus, ty
los nebebus; 2) Kurčias žentas, 3) 
Vargšas Tadas; 4) Advokato Pata
rimai; 5) Gaila Ūsų; 6) Nesiprie
šink; 7) Nepavykusi Komedija. Kny 
ga netik lošėjams, bet ir skaityto
jams įdomi. Kaina__________ 75c

padėtį. Aš sakau ir išėjo iš ‘kur
so dalykų stovio, jau keletas 
mėnesių, ’kaip jo nėra namie, o 
dabar dalykai dabai greit keičia
si net ir netikėtuose dalykuo
se: štai tik prieš kelis mėnesius 
puikiausiai stovėjusi “Raidės” 
B-vė, šiandien subankrūtijo, 
nors jos skolos ir nesieksite mi- 
lionais. Aš jau esmu savo laiš
kuose minėjęs, kad mūsų val
stybės pramonė, gamyba ir pre
kyba labai dar nenusistovėjusi, 
dar tik vystosi. Menkiausis koks 
nors netikslumas, visam šalies 
aparate, menkiausis sulaikymas 
ekonominio gyvenimo vystymo
si arterijų tuojaus atsiliepia į 
pavienes ar šiokiu ar tokiu bū
du silpniau ūkiškai vedamas pra

— Nesibijok, — sako jai šu
va, — aš būsiu visuomet tarp 
tavęs ir vilko.

Meisteris susiuvinęjp sklypus 
krūvon, iš vienos pusės prisiu
vo šunies kailį ir pasidarė gra
ži skranda vardu Futra.

Atėjo ponas No. 1, nusipirko 
už $25 skrandą ir apsivilko.

Pas poną No. 1 ateina verk
dama moteris, bučiuoja ranką ir 
skundžiasi, kad jos vyras, iš
sirgęs keletą savaičių, pasimirė, 
palikdamas ją su mažais vaiku
čiais be. duonos kąsnio. Ponas 
No. 1 sako: “Aš nusiūsiu nu
mirėlio dūšią (sielą) į dangų, 
duok šian trisdešimtį dolarių.”

— Ar šis yra vilkas? — drėbė 
dama paklausė avutė.

Ne, jis ne vilkas, tik ku- 
— atsakė šuva.

pat vakarą ponas No. 1 
pralošė kortomis savo Filtrą po
nui No. 2. Vos ponas No. 2 ap-l 
sivilko avute -su šunimi, kaip 
ateina anoji verkianti moteriškė 
ir prašo, kad ponas No. 2 už
kastų jos velionį vyrą į žemę, 
nes kirminams laikas pietūs val
gyti. Ponas No. 2 apsiima tą pa 
daryti, tik sako, podavai du šim 
tu dolarių.
• — Vajėzau! šis tai jau tikras 
vilkas! — suriko avutė.

— Ne, jis ne vilkas, tik gra- 
borius, — atsakė šuva .

Epidemijai siaučiant ponas 
No. 2 taip praturtėjo, kad šu
nies ir avies skranda jam per
prasta jau buvo: jis panorėjo į- 
sitaisyti tikrųjų tigrų ar leo
pardų skranda, kuri tikrai repre 

zentuotų jo profesiją. Todėl šu
nį su avute jis* pardavė už $30 
naujai diplomuotam ponui No.

ganykloje bevaikščio- 
ivutė pamatė ateinant 

baisų, žiaurios išvaizdos 
į. Ji taip nusigando, kad 

nei pasijudinti iš vie- 
išsigeibėjus bėgimu: 

sustojo, lyg suakmenėjus ir tik 
koja į žemę trept, trept, trept! 

Vienok baisūnas sustojo at
stu nuo avutės ir vinguliuoda
mas vuodegą tarė:

— Nesibijok, aš tavo d-rau-

Avutė, drebėdama, užklausė
— Ar tu vilkas?
— Ne, — sako baisūnas, — 

aš neesu vilkas, tik šuva. Ma 
no pareiga šiame sviete saugo 
ii avis nuo vilkų. Gyvulių visuo 
menėje mano vieta yra visuo
met tarp avies ir vilko.

Avutė nurimo ir 
šunį didžiai gerbė 
jo globos ieškojo.

Praslinko keletas

Tikri Lietuviška luoni 
i . ■;

kurių kepa

„Girsis” Kepime

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

NAMAS PERTAISYTAS MODERNIŠKIAUSIAI 
FURNlšEI VĖLIAUSIOS MADOS, TIK KĄ Iš DIRBTUVIŲ 

STOCK’AS DVIGUBAI PADIDINTAS
GVARANCIJA Iš DIRBTUVIŲ DAUGIAU UŽTIKRINAMA 
PATARNAVIMAS DAUG TOBULESNIS DEL PUBLIKOS

IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS LENGVIAUSIOS

Ti •JI

4



TINGIS IR USNįS

Atliekame
GREITALGRAŽIALPIGIAI

Spaudos Darbus

Spausdiname

STANKAUS PADĖKA

P. Ma

Apsaugok Sveikatą162
,MPAg NORTH. 4T-£« G A TVĖ8^=-

DEKLEMACIJOMS KNYGOS

Star ir Magnolia Pįęnq
Tel. 4428 Greenpoint

KĄ REIŠKIA PAGYRIMAS

JAU VĖL TURIME

Komedij Tel. 59£> Greęnpoint

270
BRONX, N. Y.

8-10

LONG ISLAND CITY

0NOUA

Del platesnių Informacijų kreipkitės tino adresui

Telephone 7887 Main

Kaina su prisiuntimu

151 Metropolitan Avenue
siusti užsakymą,

am.

Avenue 
Street
Street

50c
25c

30c
50c

PŪSLĖS 
UŽDEGI-

44 Jackson Avenue 
netoli 4th Street

(Fajetonas) 
Ęaso K. Gudas

L A P K U S 
Kaina 30c.

578 Courtlandt Avenue 
netoli 150th Street

161 North 6th Street 
Brooklyn, N. Y.

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

“VIENYBĖS”
M E T RASTIS

AR TURIT ŠIAS 
DAINAS?

koros- 
galėtų
Kriti- 

reikia,

(Norinti šitų knygų gauti, pri 
valo
nes mažai iš Lietuvos gavome)

AKTORIAMS-MĖGpJAMS 
VAIDINTOJAMS!
REŽISIERIAMS

VIENYBĖ
193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

RE I) A K CIJ OS ATS A K Y M AI

PAS LIETUVI

Biznieriai, norihti turėti pa 
garsinimus šiame Metrašty 
lai kreipiasi sąlygų prie —

UŽSIRAŠĖ “VIENYBĖS 
ŠERU

NAUJI “VIENYBĖS 
SKAITYTOJAI

Brangi ir Neįvertinama kny- 
0d, pirmą syk lietuvių kalbo
je leidžiama pirmas didelis ir 
pilnas vadovėlis kaip statyti 
teatrus ir vaidinti veikalus 
scenoje. Su paveikslais. '

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

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

Straipsnelį 
Sulaikė 
gavome 

tųojaųs sunaudosime. Ačiū.

metams užrašė šie 
Čepulienė 
V. Micei- 

M. Laugaidytei, J. De- 
, — Petrui Delinkevi- 

Teklei Ur-

URBAN’B COLD 
Baldo), jokių laidų 
baksą apslglnklaok

pomirtiniu. Pašaipu išmokėta $413,550.15
Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $375,122.80

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

RASHKINIS

“Vienybės ’ B-vė 1926 me- 
tams leidžia Metraštį ir 
Jubilėjinę Knygą, kuris bus 
duodamas visiems skaityto
jams pilnai užsimokėju
siems prenumeratą iki 1 d. 
Sausio, 1926 metu.

sai kalbėjo 
aš buvau tinginys, 
bar.
atsikratyti 
vieną 
ris 
pagyrė 
(lino, 1 
tis. Ar 
ne, tegul apie mane šneka jau
noji gentkhrtė; tik manau, tas 
žurnalas, (būtų manęs nepagyrus 
nebūtų Ivanas Krylovaš para
šęs to, ką parašė vėliaus.

Budda sako: “.Juo žmogus 
daugiau dirba, juo jis yra 
tobulesnis.” Dirba žmonės

A. B. STANKUS 
Vienybės” Įgaliotinis

VIENYBĖ
Grand St., B’klyn, N. Y

k u s.
Į Lietuvą savo viengenčiams 

“Vienybę 
philadelphiečiai: O, 
Anelei Taraus'kiūtei 
kienė — ■ 
linkevičia 
čiui, F. Urbonas 
boniūtei.

Knyga bus stora, pilna įdo
mios medžiagos, patarimų, 
informacijų, žinių, juokų 
straipsnių, ir eilių.

HLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. 
Nariai pritinami nuo 18 iki 50 m. amžiau*. Visi na
riai gauna laikraitj „Tėvynę” dovanai ir taipgi 
gauna 8LA. išleista* knyga* už pusę kaino*.

Pomirtiniai skyriai — $180, 300, 800 ir 1000

Pašalpos Skyriai —
$6.00. O.oo ir 12.oo į savaitę.

tūyo’s Raisvę__
“VIENYBE 

193 Grand'St., Bkb

Tik pažvęlgk, brolau, pa
saulin ir pamatysi jame pui
kią, gražią harmoniją, kiek 
čia rasi grožio, kiek to į- 
vairumo, kurį sudaro gyvo
sios būtybės, o labiausiai di
desnę rolę lošia žmogus! Jis 
gyvendamas atatinkamose 
gyvenimo sąlygose, naudo
jasi jomis; žmogus dirbą 
sau ir visuomenei ir tuo sa
vo darbu puošia bendrai pi
namą grožės vainiką, kurio 
žiedu jis pats yra. Žmogus 
darbais tvirtina savo fizi
nes jėgas, stiprina dvasią, 
tobulina jausmus. Vietoj gu 
linti geležis rūdija ir genda, 
o kasdieną lauke plūgas nąu 
ja vagą varydamas švęįčią- 
si ir vis labiau ir labiau bliz-

Lletuvlškų, Bulgariškų, Alopatlflkų, Homeopatišką ir kitokių 
vaistų tegalima gauti gerų pa* —

Philadel- 
užsirašė vieną “Vieny

bes"’ serą.
Stanislovas Kvietkus, Phila

delphia, Pa., taipgi užsirašė vie
ną mūsų bendrovės šėrą.

širdingas ačiū už rėmimą mū
sų įstaigos.

Reikale Kreipkitės Pas Mus
— Adresuokite —

VIENYBĖ
193 Grand St., B

Garsus rusų baikų rašytojas 
Krylovas pasakojo draugams, 
kad kokio tenai žurnalo redak
toriaus pagyrimas jo pirmuti
nio rašinėlio padaręs į jį mil
žiniškos įtakos.

- Atvirai pasisakysiu — ji- 
kad jaunystėje 

— nors ir da 
prisipažįstu, negaliu šito 

Sykį aš parašiau 
niekniekėlį; žurnalas, ku.- 

peržiūrejo mano triūsą, jį 
i; šitas mane taip suju- 
kad aš pradėjau triūs- 

• aš ką gero padariau, ar

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

.M I LK
.yjtttlCHIM OUUCti

bet tik netaip, kaip Tamsta kri- 
tikuojat! Meldžiame rašinėti 
šiaip mažas žineles. Už tai bus 
didelis ačiū.

M. Stakėnui
■ * K uit ūi i nė Evo’J u c i j a 
Organišką Evoliuciją,’

Mūsų keliaujantis agentas, A. I 
B. Stankus, širdingai ačiuoja 
piliečiui, V. Barauskui, Phila- 
delphijoje, už pagalbą jam ta
me mieste darbuotis. Pilietis 
Barauskas yra geras tėvynainis 
ir žinomas vietos lietuviams 
kaipo darbuotojas. Jis yra taip 
gi senas “Vienybės” skaitytojas 
Jam “Vienybė” labai tinka iri 
su šiuo laikraščiu jis (niekad ne- ; 
mano skirtis.

Knygas, Konstitucijas, 
Afišas, Laiškams Po- 
pieras, Konvertus, Vizi
tines Korteles, Plaka
tus, Baliams Tikietus, 
Vestuvėms ar Bankie- 
tams Užkvietimus ir tt.

“Pirmą kartą Klaipėdoje” ir 
“Po meilės žodelių-’ gavome. 
Didelis ačiū. Sunaudosime. “Vie 
nybę” siuntinės!me priduotu an
trašu. Meldžiame ir daugiau 
“Vienybei’■ rašinėti. Ypač mum 
patiktų trumpi mokslo straips
neliai.

šie n pjovėjui: — • I
di a.’,: ndį gavome.
lai; losime prie pirmo

L. Br. Gint vytis: — 
Ačiū

Philadelphia, Pa 
tikonis, K. Marcinkevičius, P 
LeŠkauslkas, Marė Daunis, J 
Pečkus, J. Januškevičius, F 
Norvaiša, Agota Brainskieiiė, Z 
J. Košlaika, F. Urlbn’oas, D 
Bcmatavičia, Kastancija Jan
kus, A. Rupšis, J. Bekeris, F 
Mc Irus, A. Norgelis, M. But-

trqjanka
Registruotas vardas J S. V. Pat.

Ofisą
GROBLEWSKI

Susideda iš 17 geriausių ir švie
žiausių žolelių ir gydančių šaknų, 
kuri yra rinktos ant Karpatų, Tat_ 
rų, Šveicarijos Kalnų, Italijos, Pi- 
renėjų Kalnu, Pietų Afrikos, Rytų 
Indijos, Tufrato ir Tigro Kloniuo
se, ir taip iš kitų krajavų šalių.

Vartokit šitas žoleles del nesma
gumų skilvio, taip kaip del neina- 
limo, prasto žlebČiojimo arba skau
smo po krūtine.

Sutaisyta per Groblauską suvirš 
30 metų. Reikalaukit Groblausko ir 
visados gausit tikrą, lietuvišką tro
jan

“Vienybės” Metraščio
193 Grand St., B’klyn, N, Y

Kalėdų giesmė _____
Stasys _____________ I
Malda, žuvusiems už I
Du! dul dūdelė_______ I
Dzimdzi-Drimdzi_____ !
Vilnius _____________ i
Nesegk sau Ra u

Susivienijimas Liet. Amerikoje
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDRAUDOS IB PABAiPOB 
01GANIZACIJA SUVIENYTOSE VAISTUOSE, KU

RIOS TURTAS ARTI $1,000,000.00'

naudingi yra sau, reikalingi 
jie ir visuomenei. Tu žino- 
niu dėka, kurie dirbo, kurie 
naudojosi gyvenimu, nesve
tima šiandieną mums padan 
geį' žinomi planetų keliai. 
Apšviestos elektra gatvės, 
sunaudotas etęro bangavi
mas, pratiesti gęlžkeliai i 
įvairias žemės šalis ir tuo 
būdu pagreitinta kelionė su 
tolimomis vietomis dėka tų 
žmonių, kurie dirbo, kurie 
sunaudojo laiką geram tik
slui, bet neleido jo veltui, 
jie netinginiavo.

Visai kitaip dedasi su tin
giu. Jis gyvendamas aprū
pintose sąlygose, naudojasi 
anksčiau pagamintais žmo
nių vaisiais, naudojasi gy

venimu pats nieko jam ne- 
. duodamas, o būdamas ki- 
’ tiems sunkenybe ir vargų 
našta. Toks žmogus savo 
gyvenimu lygus usniai, kuri 
atsiradusi kviečiams priren
gto j dirvoj, naudojasi jos 
trasomis, tuo būdu nustelb- 
dama kviečius; ji kenkia 
jiems augti. Nekantriai lau
kia ūkininkas pjūties, kada 
nupjauna kviečius, suriša 
juos, o usnis išrenka ir be 
pasigailėjimo sukrovęs krū
von sudegina.

Taip, tingis ir usnis — 
abu lygiu. Kaip viena ken
kia kviečiams, taip antras 
pasauliui.

Dr. John Waluk 
a v

Valandos: 
nuo 8 
nuo 1 
nuo fl

Agentas “VIENYBĖS” bei ki 
tų tautiškų laikraščių Chicagoj 
Norinti užsirašyti ‘‘Vienybę’’ ai 
užmokėti prenumeratą bei pirk 
ti Šūrą, kreipkitės šiuo antrašu:

3423 W. Gist STREET
Oblcago, 111.

Phone — Republic 8927

Strapaliečiui, Lietuvoje: - 
Raštelius: — “Užsi’mąstėliai. 
"Kuo Lietuvoje verčiamasi

Proiilakta* vyrams, 
geriausia apsauga 

po užsikrėtimu.
Didelė triūbelė 36o.
(Tarba (4 ’s) <1.

Visose aptiekus* ai 
tian-Y-Kit Dept. A.

92 Beekman tit. 
New York 

Prašyk aprašymų

Atidarykite b lesinę Star ir Magnolia Pieno 
ir nesirūpinkite kur gausite pieno pusry
čiams. šitoie rūšyse yra tik pienas it cuk
rus sumaišytas geroje proporcijoje taip, kad 
gaunate tiek cukraus kiek reikia kartu su 
pienu. Jūs mėgsite šitą pieną su kava, nes 
tampa riebi ir smetonuota ir skani.

Kas yražinogaus amžina* pri*la«7 — Balti*. 
Jis netik sunkiausias ligas (vara, bet ir | gra
bą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią 
Ameriką pagarsėjusius 
POWDERS (Miltelius nuo 
nebijo. Už 76 centu* už 
nuo savo nuožmaus prležol

URBO LAX TABS (25 centai už skry
nutę) yra kai kanuolč prieš kitą amžiną žmo
gaus priešą — vidurių ažkletėjimą — kuris 
Žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkią ligą.

1. Deklematorius. Pamokinimai kaip deklemuoti. Rinki
nys eilių juokingų, griaudžių ir meilės--------------- 65c

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

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

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

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

lio, kuris, apart juokų, dar galėjo ir gražių meilės eilių 
parašyti ------------------------------------------------------  50c

7. Tautos Vainikas. Rinkinys deklemacijoms eilių ir
dainų ____________________________________ 50c

“Tai kai ’’ 
Ačiū. Šu
st progos.
- Eilių ga

vome. Ačiū. Sunaudosime. Gal 
Tamsta mėgtumėt trumpus mok 
slo straipsnelius rašinėti?

V. Baublis: — Ačiuojame už 
pasižadėjimą rašinėti Jaunuolių 
Skyriui.

Dzūkui: —Jūsų koresponden
cijos iš Lawrence, Mass., nega
lėsime sunaudoti. Tamsta be
reikalingai šmeižiate neku 
patas. Patalpinus tekią 
pondenc.iją, tos ypatos 
mus teisman patraukti 

įkuoti netikusius darbus

iki 10 iš ryto 
iki 3 po pietų
iki 8 vakare

Nedėliumi* pagal maitaniną

231 Bedford Aųf, ofis ai r 264 Froąį Street
BROOKLYN. NEW YORK

Ec virimo palengvinimo už 10 leibelių jūs dar gausite 
puikų stiklą kaip ant paveikslo. Nepraleiskite progos! 
Pradekite šiandien, leibelius taupyti ir gavę užtektinai 
neškite į arčiausią žemiau išrūdytų krautuvių. Dova
ną gausite tik krautuvėje. Paštu nesiunčiame.

MUSŲ RROOKLYNO PREMIJŲ KRAUTUVĖS 
570 Atlantic Avė., netoli 4th Avenue 
2 Stunner Avenue, netoli Broadway

KITOS PREMIJŲ KRAUTUVĖ 
NEW YORK CITY.N.Y 
1427 Third 
netoli 80th 
44 Hudson 
netoli Duane Street 
426 West 42nd Street 
netoli Ninth Avenue

Viršui minėtai* reikalai* kreipkitės pa* mane, o būsit užganėdinti

Del raumatiškų skausmų, norviš 
ko galvos skausmo, raumuo skaus
mų ir pailsimo, del skausmų j šo
nus, krūtinėj ir j pečius, vartotu į 
silpnas formatas žaizdų ir pažeidi
mų, del augščiau minėtų reikalų vi
sados vartokit Groblausko Zmlječ- 
niką. Kąinos 85c., 65c. ir $1.25 už 
bonką. Rašykit del knygutės No. V
“ 1 eO") Albert G. Groblewski

anC1 °0, 
LItLx Plymouth, Penn.

■ žiūrėkit del mūsų markės apgy 
n imu

Ižnirbtas į dvi formatas šaknų: 
Cielttjs šaknys (stambios) kaina 35c. 
už pakolj. Supjaustytos šaknys 35c. 

’už pakelj. RūŠykit kokių reikalam
Tel. «3$l) Greenpoint

Juozas Garšva
Mano firm* gerai atlieka Rakančias darbus: ižbalsamaoja ir Uldeja mirusiu ui< visokią 
k* pi alų. Pagraba* varaolla uae paprasčlaaslą iki praktlniaaslą. ParsamgO karieta* IM- 
fcotuvėiut, vB»*Ujom», krtkgtynnms Ir kitiems pasivažinėjimams.

VOKETAITIS 
141 črand Street 
Brooklyn, N. Y.

^Vincas ' J. Daunora.
___ APT! E KORIUS ------
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Brooklyn© ir Apylinkes Žinios
Muzikantai jau tapo pasam

dyti puikiausi “Kentucky Six” 
Daugiau apie programą bus pra 
nešta vėliaus. King.

Real Estate

••Vienybės” Adresas: 193-197 Grand Street, Brooklyn, N. Y. Telefonas: 2427 Greenpoint
ŠV. JURGIO DRAUGIJA ANT 
“RAUDONŲJŲ” LISTO

VISAS BROOKLYNAS KALBA' 
APIE PINIGŲ DIRBĖJUS

žinia taip nesujdomino 
lietuvių, kaip žinia kad

Joki 
vietos 
pakliuvo valdžiai pora bolševi
kų, -dirlbusių pinigus, žinant, 
kad bolševikai, o ypatingai ši- 
molliūniūtė, buvo artima “Lais
vei” ir kitiems “proletarų” va
dams, žmonės visi laukė pama
tyti, ką pati “Laisvė” apie tą 
dalyką sakys. Bet (ant laimės 
ar nelaimės), “Laisvės” presas 
esą pagedo ir pora dienų laik
raštis negalėjo išeiti. Todėl ne
žinia kaip bolševikų dirigentai 
Šimoliūniūtės dalyką išaiškins.

Bet žmonės kalba, kad į da
lyką įvelta bus netik Račis ir. 
Šimoliūniūtė. Nėra, esą, abejo
nės, kad čia veikė visa šaika. 
Paaiškėjo, kad ta daina, kuri 
būk buvusi lyg arabiškų pasa
kų “Sesame, atsidaryk”, yra 
garsi rusų burliokų daina, “Ei. 
dubinuška”. Tą meliodiją Račis 
švilpdavęs, norėdamas įeiti pas

Oną ir pradėti darbuotę. Tą dai
ną ir amerikonas šnipas pra
mokęs ir taip nušvilpęs, kad ap
gavo Onutę ir įsiveržė į jos kam 
barius.

Teko matyti ir vieną pinigą, 
kurį tie “lietuviški pramoninin
kai”’ .padirbo. Pinigas labai gra
žiai padarytas, net ant šilko po- 
pieros. Turi prezidento Jackso- 
no paveikslą. Tik žiūrint su 
n u ož valga, galima matyti, kad 
tas pinigas (dešimts dolarių) ne 
tikras. “New York Journal” ra
šė panedėly, Ikad tokių dešimkių 
valdžia turinti surinkusi jau 
virš $1,000. O kiti anglų laik
raščiai skelbia, kad jų buvo pa
leista apie 100,000 štukių.

Račis, kaip jis
rakinėjęs straipsnius į lietuvių i bininikai, arba biednesni biznie- 
laikraščius. Jis nerašinėjo į tau- riai, kurių reikalus šimoliūniū- 
tininkų laikraščius, tai aišku, 
kekių laikraščių bendradarbiu 
jis buvo. Jis 'mdkinęs keletą vie
tinių bolševikų “matematikos.” 
Dirbti jokio naudingo darbo jis 
nenorėdavęs. Po Grand Strytą jį
galima buvo matyti daug sykių 
vaikštinėjant su knyga po pa
žasčių.

Jiedu abu dabar sėdi kalėji-

me ir bus kvosti federalio ko
misaro birželio 27-tą. Daug lie
tuvių ruošiasi tą dieną vykti 
teisman pasiklausyti naujiehų. 
Kadair.gi išklausymas atidėtas 
tokiam ilgam laikui, net*trims 
savaitėms, tai tas patvirtina 
nuomonę, kad agentai nujaučia 
daugiau “draugužių” ir ieško 
kaip prikibti prie jų.

Yra sakoma, kad Prudential 
apdraudos kompanija, kurioje 
dirba ir keli lietuviai agentai, 
gavusi net šešias netikras bank
notas. Keli biznieriai ant Grand 
atryto irgi tuo nusiskundžia. Ar 
buvo manoma pakenkti “buržu
jams” tokių pinigų dirbimu, ar 
ne, net aišku, kad nuo jų dau- 

prisipažino, | ginusia nukenčia tie patys dar-,

Tenka sužinoti, kad Brookly- 
nišlkė šv. Jurgio draugija, kuri 
taip sėkmingai per daugelį mę- 
tų gyvavo ir šelpė lietuvius ne
laimėje, paskutiniu laiku pa
kliuvusi ant “Raudonųjų” lapo. 
Pirmiaus, jei draugija norėdavo 
ką nors surengti, tai galėjo at
likti be niekur nieko: išsirinko 
komisiją, ta atliko savo parei
gas ir užbaigta. Dabar gi jau ki 
taip, 
pirm 
Ižiai 
;ent
kas yra rengiama.

Tas pusėtinai draugiją bei jos 
da i bu oto j us aps u n k in a.

O to draugija užsipelnė to
dėl, kad dalyvavo gegužinėse ap 
eigose su bolševikais.

Gera pamoka rimtiesiems dr- 
jos nariams! Girdėjęs.

Valdžia reikalauja, kad 
ką nors rengsiant būtų vai 
priduota garsinimai — bū
tų garsinimų turinys ir

PIRKITE 
“VIENYBĖS” 

ŠĖRŲ!
HTftMWMfflllfl

tė sakiusi yra pasišventusi gin
ti.

šimoliūniūtės pusseserį Bing- 
harnptone pernai rugsėjo mėne
sy traukinys užmušė, kuomet ji 
važiavo išsitraukusi su keliais 
vyrais savo kare. Ji irgi buvo 
“įprogresistė” švietėja, švietusi 
proletarus su skystimu. “Kelei
vis*’ tada rašė, kad ji palikusi 
turto apie $35,000. Ta žinia ne
buvo užginčyta.

VĖL “APSIGYNIMO 
KOMEDIJOS”

Rengiamas

Lietuvių Gimnastikos Kliubo, Ine, 
DEXTER PARKE
Jamaica Ave. ir Elderts Lane

Nedėlioję, Birzelio-June 14 D., 1925
Durys atEidarys 2:30 vai. po pietų

ĮŽANGA 50c. MUZIKA JAMES PASSELLO

Kliubo Buveinė: 168 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

SPECIALISTAS

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

(Viršuje mėsinyčios)

Dantys traukiami vartojant Novocain anestetiką atsargiai Ir pri
tyrusiai. Visoki apt raukiniai — šaknų ir piviršio darbai. — 22 karato
aukso — Imame paveikslus su X Ray.

(Nepaklyskite po kitu numeriu)

Busikalbam Lietuviškai EGZAMTNACIJA DYKAI!

MIRĖ
Marė Martin, 36 metų, 72 

Richardson St., Brooklyn, N. Y. 
Mirė birželio 9, bus laidota ant 
Alyvų Kalno kapinių birželio 
11, 2 va!, po pietų.

Laidotuves tvarko 
Garšva.

Brooklyno “aborcai” rengia 
“baisiausias prakalbas.” žydelis 
iš Chicagos aiškins Brooklyno 
kriaučiams tokius dalykus iš 
Brooklyno kriaučių padėties, a- 
pie kuriuos jis pats nieko ne
žino. O vietiniai beliežuviai aiš
kins apie savo nelaiku atsiradi
mą ir dėlto jie be liežuvių.

Jie tą “baisų” mitingą ren
gia dėlto, kad jie mano, jogei 
Brooklyne dar randasi žioplių ir 
ateis pažiopsoti. žvalgas

PRANEŠIMAS

SPECIALISTAS Surgeon Dantistu

Krautuvė atdara paprastom dienom nuo 8:30 ry- 
Mū*ų darbo apsiaustu to iki 9:30 vakaro. Nedėldlenlals ir šiaip fivento- 
koBtumerls džiaugtasi, mis dienomis nuo 7:30 ryto iki 1:30 popieti).

216 Manhattan Ave,, Brooklyn, N, Y.
TELEPHONE STAGG 4697

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.

iMiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'ii MMMitiH^

BE ABEJO JUMS REIKIA —

ŠIAUDINES SKRYBĖLĖS
Neieškok bargenų, nes skrybėlė, tai svarbiausia dalis vy

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

— MANHATTAN HATS — 
firmos skrybėlės yra įgįję tvir
tą reputaciją tobulo derėjimo, 
stiprios formos ir vėliausių ma 
dų. Tūkstančiai vyru mūsų pir
kėjų tą žino. Jei nepatyrėte to, 
prašome dabar pabandyti.

Nežiūrint kad mūsų rūšių ge
rumas augštas, mūsų kainos su
lyginamai nebrangios: —

$2.25, $2.85, -3.50 ir $4.00 
Panamos nuo $5.00 iki $7.50

MANHATTAN HATS STORES
230 Grand St. 479 Grand St

Brooklyn, N. Y
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Juozas

IšELIAVO LIETUVON

Laivu “George Washington” 
birželio 10 d. “Vienybės” šė- 
rininkas ir plačiai žinomas broo- 
klynietis Osvaldas Kybūris, jo 
moteris Petronėlė Kiburienė, 
Francis Kiburiūtė, Ernestas Ki- 
buris, Adelė Kiburiūtė. Juozas 
Zvingis, Marta Zvingienė, Bro
nė Zvingiutė, Izidorius Zvingis, 
J. Višniauskas.

Jiems visus reikalus aprūpino 
“Vienybės” agentūra.

Tuo pat laivu, kaip jau buvo 
pranešta, išvažiuoja ir sekanti 
Scranton iečiai, kurie pirko lai
vakortes per mūsų Scrantono 
Skyrių:

Motiejus Stirna su žmona, Ka 
stantas Zimavičius su žmona ir 
4 vaikučiais ir Ignas Noreika.

Taipgi išvažiavo p. Juozas 
Olšauskas, “Dzimdzi Drimdzi” 
narys, kuris grįžš Amerikon 
3—4 mėnesių.

Turim sau už garbę pranešti 
Jums, kad nuo Pirmos Dienos 
Birželio (June), 1925, perke
liam savo ofisą į naują vietą po 
No. 134 Broadway, kampas Bed
ford Av., Brooklyn, N. Y. Me
chanics Banko name, ofiso No. 
207. Ofiso valandos nuo 9-nių iš 
ryto iki 8-nių vakare.

Su visokiais reikalais malo
nėsite kreiptis į mūsų Naują 
Vietą, nes mes esame pasirengę 
suteikti Jums teisingą, greitą ir 
mandagų patarnavimą.

Viena iš seniausių lietuviškų 
apsaugos ir nuosavybei įgijimo 
firma Brooklyne ir New Yorke. 
Schegaus ir Gale — Builders, 
Real Estate and Insurance, 131 
Broadway, Brooklyn, N. Y. Tel. 
Stagg 6805

BRUZDĖJIMAS TARP
TAUTIŠKU PARAPIJŲ a i

uz

SLA. 83-čIOS KUOPOS 
JAUNIJOLIŲ MOKYKLOS 
KONCERTAS

Į redakciją atsilankė genera- 
lis vikaras tautiškų bažnyčių, 
K. Žukauskas, kuris papasakojo, 
kad lankėsi Lawrence, Mass, ir 
Pali River, Mass., kur buvo pa-

šios
koncerto

maldos tautiškose bažnyčiose ir 
prakalbos. Visur žmonės esą no
riai ir skaitlingai lankėsi ir ma
tyti pritaria idėjai tautiškų baž
nyčių. Tik tos apylinkės žmo
nės nepatenkinti vyskupo Gri- 
tėno paskyrimu, kuris anot jų ko. Kaina $11,000. Labai barge- 
įvyko jų neatsiklausus. Todėl no nas. 
rimą sušaukti Amerikos lietu
viškų tautiškų parapijų sinodas. mynų mūrinis namas, 17 
kuris arba patvirtintų Gritėną, ’ barių, elektros šviesa, 2 
arba išrinktų kitą vyskupą. Jei garadžius. Kaina $15,000

Flatbush sekcijoj — 2 šei
mynų mūrinis namas, 11 kam
barių su visom įtaisom. E. 8th 
St., 3 blokai nuo Prospect Par-

Parsiduoda Valgykla, geroj vietoj, 
biznis gerai eina. Lease 'as ant trijų 
metų. Pardavimo priežastis patirsit 
ant vietos. Atsišaukite) Vienybę, 193 
Grand St., Brooklyn, N. Y. C-'*

Ridgewood Sekcijoj. — 3 šei- 
kam- 
karų 

.Cash
vienybės nebūtų galima įvykin
ti, tai gali atsirasti du tautiški 
vyskupai ir susiskaldymas spė
kų.

EKSTRA PARDAVIMAS, 2 šeimy
nų nulinis, visi įtaisymai, gražioj vie
toj Maapethe, kaina $7,500, cash 
$1,500. Mortgedžiai ant 10 metų. Ridge 
woode — 0 šeimynų baltų plytų na
mas, po 5 kambarius, kaina $13,500, 
cash $3,500. Brooklyne — 4 šeimynų 
mūrinis namas, kaina $5,200, 
$2,000.

cuh

SANDAROS SUSIRINKIMAS

Visi Sandaros 1-mos kuopos 
nariai prašomi susirinkti ket
verge vakare į “Vienybės” sve
tainę, birželio 12 d.

HYLANO VAKARIENĖ PO 
$100 KAINAVO

Waldorf Astoria hotely anų 
dieną įvyko Hylano pagerbimui 
vakarienė, kur įžanga buvo net 
po $100. Prie to buvo išleista 
apie $10,000 salės pagražini
mui. žmonių buvo apie 150, dau
giausia politikieriai, kurie turė
jo būti. Nedalyvavo tik vienas 
įžymus Tamany politikierius, o 
kitas nieko nesakė apie Hylano 
nominaciją. Iš to sprendžiama, 
kad nevisi demokratai norėtų 
Ilylaną kitais metais vėl majoru 
matyti.

MERGINOS UŽMUŠIMAS
EINA UŽUOMARŠTIN

P-lčs Kane užmušiko ir smau- 
giko, matyti, policijai neteks su ! 
rasti, nes ji neturinti jokių pėd-; 
sakų. Nors areštuota trys juo
dukai, bet visus reikės paleisti, 
nes nėra įrodymų. Policija pra
dėjo manyti net kad darbą at
likęs baltveidis žmogus. Bet da
lykas tiek pat neaiškus šiandien 
kiek buvo pirmą dieną.

So. Brooklyne irgi vienas vy
ras puolė panašiu būdu moterį, 
bet du teksikebų šoferiai jį pa
gavo ir moterį išgelbėjo. Jis a- 
reštuotais ir po $15,000 belos.

Sekcijoj
Av., 2 šeimy-

J. Stankus
36 Lexington Av., Maspeth, 

Tel. Newton 0113
L. L

(72

$4,000
Woodhaven

Netoli Jamaica 
nų, 2 karam garadžius, lotas
33 per 100. Su visais intaisy- 
mais. Kaina $12,000.

North Side Williamsburge
3 šeimynų mūrinis namas, 16 

kambarių. Su elektros šviesa. 
Kaina $12,000. Cash $5,000. 
Rendų metams $1548.

VIENYBĖ” REAL ESTATE 
(VI. šabūnas, vedėjas) 

193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Išsirandavoja 5 kambariai su mau
dyne, privati lobe, elektros šviesa, ir 
visi naujausi įtaisymai. Gali būti dže- 
nitoriuro. Vieta labai graži. Atsišau
ki t po No. 250 Linden St., kampas 
Knickerbocker Av., Brooklyn, N. Y.

Paieškai! Jievos Didžiūnienės-Pame- 
riūtės, girdėjau gyvena Pittaton, Pa. 
Meldžiu atsišaukti ant šio antrašo: 
S. Yakubauskas, 1129 Green St., Phi
ladelphia, Pa. (70

Parsiduoda puiki farma, labai pigiai. 
S0 akrų už $4,800. įmokėti kiek pir- < 
kikas išgali. Parsiduoda iš priežasties 
ligos. Yra 6 kambarių st ubą ir kitos 
visos geros trobos su gerais gyvu
liais ir padarais. Žemė užsėta, ne
toli nuo miesto ir gelžkelio tik 3 my
lios. Del informacijų kreipkitės 
Kichas, 579 Grand St., Brooklyn, 
York.

M.
N.

Tel. Greenpoint 7831

LIAUKU8 FOTOGRAFAS

Fotografuoju ve- 
aelijag, Bankia- 
tus, nabašninkus, 
Mokinių grupe* 
ir tt. A Delnai 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.

Į Tel. Greenpoint 6195
M. KREIVĖNAS

Gėlės del Namų, Dario, 
Veetuvių ir Laidotuvių 

208 BEDFORD AVENŪB 
(arti North 6-to* gatvės) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone Triangle 1450

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

Kreipkitės

MOTERYS TĖMYKITE!
Lietuvis Plaukų Taisytojas 

ANTHONY MOLLYN

Wave 
atrodo ii 

Galima 
mazgot. Kerpam plaukur 
madom, plaukus nudažom 

avė, Facial ir Scalp Treat

— Petrai, kur taip skubi
niesi?

— Einu pas Juozą Aba- 
zorių.

— Kas tenai naujo yra?
— Tai yra geriausi lietu

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

— Koks jo adresas?
9.3 WYTHE AVE., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. 4520 Greenpoint

lino adreaui

STORES
O. Brooklyn, N. T.

JONAS
173 Bridge St.,

NAMŲ SAVININKAI 
TĖMYKITE! 

Lietuvis Penteris 
Pentinu namui 18 lauko ir vi
daus. Darbą atlieku greitai ir 
pigiai. Taipgi taisau senus sto
gus ir uždedu naujus. Šiais rei
kalais kreipkitės pas: 
WILLIAMO KAPTURAUBKO 

53 Montleth Street 
Kampas Bush wick Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tenka sužinoti, kad prie 
jaunuolių mokyklos 
smarkiai ruošiamasi. Dainų mo
kytojas, K, B. Kriaučiūnas, sa
ko, kad mokiniai jau gerai mo
ka dainas ir dabar tik laukia
ma, kad kuodaugiau publikos 
atsilankytų.

Koncertas bus Birželio 20, 
1925, įsvetainėje po numeriu, 
319 Grand St., Brooklyn, N. Y., 
Pradžia 8 vai. vakare. įžanga 
25c. augušiemš ir 10c. mažiems.

Rep.

MILŽINIŠKAS PIKNIKAS

Birželio 5-tą dieną 8-tą vai. 
vak. buvo sušauktas susirinki
mas, “Vienybės” svetainėje del 
surengimo didelio pikniko Rug. 
2-ra dieną.

Atsilankė delegatų labai skait 
lingai, nuo TMD., L. M. G. D- 
jos ir A. L. T. S. 1 kp. Visi 
prisižadėjo energingai darbuotis 
del surengimo puikiausio pro- 
gramo paminėjimui pripažinimo 
Lietuvos per Suvienytų Valsti
jų valdžią.

Permanent 
gražiai 
mėnesius.

Kerpam

Nestle Lnnoil 
yru geriausias, 
laiko apie 9 
šlapint, ar 
naujausiom 
Marcel W 
merit.

VENUS BARBER SHOP
463 LORIMER STREET 

Kampas Grand St. Brooklyn, N.
Telephone Stagg 6533

UBTDVUKA AKUUBBKA įv

Marijona T&mklenfl 
f^prle palagų ant pareikalavimo 

dieną ar naktį, taipgi ir nedėl- 
dieniais. Darbą atlieka atsakan
čiai už prieinamą kainą

80 STAGG STREET
Brooklyn, N. Y.
Tel. Btagg 6711

STOGU RENGĖJAS

G rave IT“ 
Roofing

A«p«>r Work a SpaciaJtv 
JAMES J. HOLT & SON

Ta.o..u u Dedu Stogus. Darbą Garan
tuoju ilgam laikui. Kainos Prieinamos 

Reikale klauskite:
Ofisas:' 1163 Gates Avenue 

Tel. Jefferson 3957
Yardas: 161 Clifton Place 

Tel. Prospect 1023

. - JOHAS AMBROŽAITIS^

MES UžLAIKOM
Nauju nulos mados su pirmos rūšies 

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

Turim ir antrarankių playerių ir la
bai pigių, pradedant nuo $100 ir dau
ginus.

Taipgi didžiausias eiles pagaminant 
lietuviškų ir kitokių Rolų Pianams. 
Rekordų G ramu fonam s. Viską prisiun 
ėiam į bile miestą 8. V. Taisom, tū 
ninnm ir duodam lekcijas ant piano.

Savininkas tikras Lietuvis, ne koks 
pamėgdžiotojas...

JONAS B. AMBROZAITIS 
560 Grand Street

Brooklyn, N. Y. Tel. Stagg 6262

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savnlnkaa)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINE
Ola galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir ui 
prieinamą kainą; taippat paslreudavott svetainę »uslrinkt- 
mama, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

999 GRAND 1TREET (TeL Stagg 3922) BROOKLYN, N. Y.

VYRIŠKŲ DRAPANŲ KRAUTUVE
Didelis raairiukim&s Vyrams — Drapanos Geriausių Kompanijų
PADARAU NUO LIETAUS APSIAUSTUS (RAINCOAT’UB)

Ir Valkams
o bŪHito pilnai užganėdinta*

Vyrams, Moterims 
Prafiau Tamistą reikale atsilankyti,

S. PAUŽA
131 GRANU STREET

Brooklyn, N Y.

RAGANIAUS STEBUKLAI
Magijos raganius, J. Cekanavičius, išleido 10 pa
slapčių apie užkerėtą, vaikščiojantį, pranykstantį 
‘r išvedantį pinigą ir kitas raganiškas paslaptis, 
kurias prisiunčia tik už vieną dolarį ir 10c. — 
Taiippat galite gauti užkerėtas, apmonintas kazi- 
ras, kurios pavirsta tokiomis, kokiomis tik jūs 
norit. — Rašykit ir tuoj gausit šitą stebuklingą 
kaladę kazyrų tik už vieną dolarį ir 15c.

PROF. J. CEKANAVIčIUS
193 Grand St., (Box 88) Brooklyn, N. Y.
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