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GELŽKELIO NELAIMĖJE NEW 
JERSEY VALSTIJOJE ŽUVO

39 VOKIEČIAI EKSKURSANTAI

Naujausi Telegramai Žinios Iš Lietuvos

Smarki Audra ir Lytus Užplovė Ant Relių Pur
vo ir Smilčių, Kas Nuritino Traukinį Nuo 
Bėgių.

LAIŠKAS NUO “VIENYBĖS” EKSKURSI
JOS VEDĖJO RAPORTUOJA GERĄ IR 
SMAGIĄ KELIONĘ

Shanghai. Kinų agitatoriai Yonkers, NT. Y. Policija 
nušovė anglų pilieti Mac- čia mano padaryti medžio- 
Kenzie, kad daugiau košės klę ant slaptų saliūnų. Ji 
privirus.

—o—
I gavo žinių, kad šnapsas duo 
dainas ir pardavinėjamas 

Peking. Raportai iš trijų net mažiems,vaikams.
uostų pakraščiais didžiau
sios kinų upės Yangtse ro
do rimtą padėtį. Kinai juda senato užsienio reikalų ko- 
prieš svetimtaučius.

—o—
Nanking. Kiniečiai

vusie svetimtaučių 
firmose, sustreikavo.
ma, kad svetimtaučiai šiam 
mieste randasi pavojuje.

—0—
Paris. Parliamentas 43G, —o—

balsais prieš 34 pritarė Pain Atlantic City, N. J. Tek- 
levei Marokos politikoje, sikebų savininkai čia reika- 
Matyti, visi f rančai remia lauja, kad miesto gatvės bū- 
karą su maurais. tų liuosos jiems važinėti ir

—o— kad “parkavimas” biznierių
London. Tūlas Anglijos karams būtų uždraustas

—O— 
Washington. Pirmininkas

Vidurinė mokykla tądien, be- 
to, aplankė esantį šeimeniškių 
lauke pilekalnj, kaipo istorinę 
vietą. Pabudęs Vaidyla.

Užpaliai. (“V4)ės” kor.) — 
Gegužio 19 dieną laike turgaus 
Užpaliuose pilietis M. iš Vešei- 
kių sod. kito piliečio S. bandė 
pavogti iš vežimo grūdus, bet

tarna- 
biznio 
Sako-

misijos Borih stoja, kad A- 
merika nesikištų į Kinijos 
dabartinę suirutę.

—o—
Los Angeles. Dentistas 

Young rastas kaltu užmuši
me savo žmonos, kurios tur
tą norėjo pasigrobti.

HACKETSTOWN, N. J., Birž. 1G. — Didelė audra ir 
perkūnija, kuri įvyko anksti šį rytą, nuplovė gelžkelio ke
lią Šioje vietoje, G0 mylių nuo New Yorko, ir privertė 
smilčių ant relių. Delei to Lackawanna traukinys nusiri
to nuo relių ir apvirto lokomotyvas ir keturi vagonai. 
Trys vagonai pasiliko bestovį. Apvirtę vagonai prigulė 
ir mirtinai užspaudė 39 keleivius. Sakoma, kad dar penki 
mirs. O 48 buvo sužeisti. Boileris lokomotyvo ekspliodavo 
ir garu apšutino daugelį.,Astuoni mirė nuo to ten ant 
vietos, o kiti pasimirė ligonbučiuose. Apart septynių kon
duktorių, visi kiti keleiviai buvo vokiečiai, važiavę iš Chi-t .............
cagos į Hobokeną, kad paskui laivu “Republic” važiuoti l°r(lfjs smarkiai išpeikė A- svarbiose gatvėse, 
ekskursija į Vokietiją. Didžiuma keleivių miegojo pul- 1}ieri^os kintamų paveikslų 
mano karuose, nes buvo 3:25 ryte.

Teneniai. (“V-bės” kor.) — 
šiame Žemaitijos kampelyje 
žmonės nūnai pradeda daugiau 
susiprasti ir liuosuotis iš kitų 
jungo. Praeitais metais čia bu

lve dvi žydelių krautuvėlės, žy
dai kaip norėjo, taip žmones iš
naudojo. Už tas pačias prekes 
atlupdavo kelis sykius brangiau 
negu kaip kitur kad kainuoja. O
žmonės yra priversti pas juos buvo laiku pastebėtas ir per
pirkti, nes arti kito miestelio duotas policijai kuri “paukštį” 
nėra. Bet šių metų pradžioje, uždarė į “klėtką.” 
vietinių keletas žmonių pastan
gomis tapo įsteigta vartotojų 
bendrovę, kurioje visos prekės 
yra žymiai pigesnės. Apylinkės 
žmonėms iš to didele nauda ir 
džiaugiasi, kad vienas kitas cen
tas palieka jiems kišenėje. Ir 
abelnai, žmonės ima daugiau do
mėtis k operacija ir ją visomis 
galėmis remia.

Simas Bėdutė.

Pabudęs Vaidyla.

• CHERBOURG. (Laiškas nuo “Viėnybės” ekskursi
jos). Birž. 3. — Šiandien jau persiritome per vidurį van
denyno, o šeštadienį ketiname būti Plymouthe, kur išsės 
virš šimto anglų keleivių. Sekmadienį laivas išmes trisde
šimt francūziškų žydelių ir už paros ketinam būti Bre
mene. Taip bent tikrina laivo viršininkai. (Taip ir buvo. 
— Red.)

Kelionė ligšiolei labai gera. Oras visą laiką buvo pui
kus, biskį supa tik pasiekus vidurmario nebesulaikomus 
vandenis. Keleiviai irgi sveiki ir linksmi. Valgį duoda 
labai gerą abejose klesose. Mano keleiviai visi užganėdin
ti laivu ir kelione. Juos gerai valgydina, pramano žaislų 
ir muzika groja. Yra 45 keleiviai, kas sulyginus laivo di
dumą nuošimčiais sumuša “Naujienų” ekskursiją. — 
J. O. Sirvydas.

(Sekančiame numery pradės eiti ekskursijos dieny
nas. Nepraleiskit tų “Vienybės” numerių!)

filmas, sakydamas, kad jos 
melagingos. Esą bolševikai 
jas vartoja pusiau laukinė
se šalyse, kad kiršinus neci
vilizuotus žmones 
ba’tveidžius “turtuolius.

—o—
Philadelphia. Vietos 

versitete vienas švedas 
dentas tain mokėsi, norėda 
mas gauti diplomą, kad pa 

prieš simirė iš badavimo, nes bu 
ivo neturtingas.

Banditai Užmuša
Policmoną Detroite

Lenkai Gerai
Vaišina Bankininką

čiaDetroit. Banditai užmušė 
policmoną Kazį Kališauską, ku
ris nedavė jiems apvgti Cen t ra
lį Taupymo Banką. Viena kulka 
užgavo ir praeivį A. Vasiliaus
ką.

Anglijos Bažnyčia Gal 
Grjžš Prie Popiežiaus

uni- 
stu-

Užpaliai. (“V-bės” kor.) — 
Vietinis šaulių būrys, su Galinių 
vienkiemių jaunimu Gegužio 10 
d.’ Galiniuose surengė vakariu- 
ką. Scenoje statė dvi komediji: 
“Jonas nusižudė" ir “Auksas. 
pelenuose žiba.’’ Suvaidinta bu
vo gerai. Publikos atsilankė ne- 
perdaugiausia, delei lietaus.

Užpaliai. (“V-bės” kor.) — 
Gegužio 17 dieną miestuko gyv. 
Galvydis išprausęs arklius upė
je vedė namo. Bevedant eržilas 
pradėjo iš šalčio šokinėti (nes 
tą dieną buvo arti 3 laipsnių 
šalčio, vakare). Tuomet G. pra
dėjo arklį mušti lenciūgu per 
galvą ir spardyti į šonus, jog 
iš šalies žiūrint net šiurpuliai 
kratė. Ar nevertėtų 
kankinimą patraukti 
□en? Pabudęs

Kėdainiai. Nesenai čia buvo 
L. š. S. Centro Valdybos nario 
dailininko A. žemaičio-žmuidzi- 
navičiaus paskaita apie Ameri
kos lietuvius ir apie Ameriką 
bendrai, žmonių paskaitas klau
syti prisirinko pilna gimnazijos 
rūmų salė.

P. prelegentas labai gyvai ir 
įdomiai papasakojo apie Ameri
ką, jos gamtą, pramonę, kelius,, 
gyventojus, jų darbštumą ir itt.

Baigdamas paskaitą, sulygino 
Lietuvą su Amerika. Įtikino, 
kad nors Lietuvos gyvenimas ir 
eina kitokiu keliu, nėra bloges
nis negu Amerikoje. Paskaita 
visi labai patenkinti ir dėkoja 
genb. prelegentui už taip ma
lonų ir naudingą atsilankymą. 
Kėdainiškiai retai kada panašių 
paskaitų susilaukia.

Pr. Vedeiša.

Kova Unijistų Su Ko
munistais New Yorke

Lenkai Sugavę 
Sovietinių Šnipų

dide-

už gyvulio 
atsakomy- 
Vaidyla.

AMERIKIEČIŲ AUKŲ 
APYSKAITA

iršitam šaulių posėdy priimta 
patvirtinta p. A. žmuidzinavi- 

Tvarka buvo pavyzdinga, kaip čiaus surinktų Amerikoje aukų
turi būti šaulių.

Pabudęs Vaidyla

Užpaliai. (“V-bės” kor.) —. 
Gegužio 13 
tarp futbolo 
bi” (žydų) 
kyklos įvyko 
baigėsi

Pad use t ėl is, Dusetų valse., E- 
žerėnų apskr. Gegužės pradžio
je to kaimo gyventoja Leleikie- 
nė pririnko miške grybų. Parsi
nešusi namo, tuoj išvirė ir abi 
su 19 metų dukteria ganiavos 
pirmais šių metų grybais. Li
kusius grybus nunešė savo vy
rui, įkur vaišino ir kitus. Po 
kiek laiko Leleikienė pasijuto 
nesveika. Suprato, kad apsirgo 
nuo grybų, bet mažai tuo rūpi- . 
nosį: mane taip pereis. Bet Me- 
užilgo žmona mirė, o 
kiti valgę grybus — 
apsirgo, bet pagijo.

apyskaita, sumoje 14,171 dol. 
30c. gyvais pinigais ir 4,490 dol. 

įbonais, ir patiekta C-ro V-bai 
tvirtinti, šitą apyskaitą ir kartu 
kitas aukas, gautas p. Žmuidzi
navičiaus buvimo metu Ameri
koje, nutarta išleisti atskiru 
leidimu su atatinkamais straips
niais, pavadintu “Ačiū.”

dieną Užpaliuose 
komandų “Maka- 

ir Vidurinės Mo- 
rungtynės, kurios

Makabi“ naudai 2:0.

Varšuva. Lenkai, norėdami 
naujos paskolos iš amerikonų, 
gerai vaišina bankininką Dillon, 
per kurį tikisi vėl paskolą gau
ti. Dillonas daugiau garbės ir 

į vaišių gauna, negu Amerikos
I ambasadorius, kuomet tas pir- Bet žaidimo technika buvo ge-, ----------
mą sykį atvyko Varšuvon. O tai resnė pas mokinių komandą ir ISTORINIU PAŠTO ŽENKLŲ 
todėl, kad lenkai, gavę 35 mi-
Jionus, nori dar 15 milionų. šį'vartais ėjo rungtynės, tik kir-

beveik visą laiką ties “Makabi”

London. Anglikonų bažnyčio- pavasari jie žada atsiusti su pa- čiai buvo silpni, o “Makabi”

Berlin. Lenkai atidengė 
lį sovietinių šnipų suokalbį, ku
riame dalyvavo šeši tarnautojai' divorso. Ji turi tokias pat apei- 
sovietų ambasadoriaus. Penki1“ ’ ’ ' 1 ‘ ?
iš jų pabėgo, bet šeštas pagau
tas ir sėdi Varšavoj kalėjime. 
Čia jam “proletarai” kasdien ne 
ša rusiškų ikrų, lenkiško vyno, 
vynuogių ir gėlių.

šnipai suorganizavo suokalbį

je eina didelis judėjimas vėl pri. Raitomis savo užsienio ministe- 
sidėti prie katalikų ir pripažinti. rL Skrzynskį, į Ameriką, 
popiežių. Kaip žinoma. angliko-Į
nų bažnyčia atskilo nub kata- Už Vyro Nunuodijimą 
likų dėlto, kad popiežius neno- Gauna 14 Metų Sėdėti 
rėjo Anglijos karaliui suteikti -----

IŠLEIDIMAS
Pasiteiravus su atatinkamais 

kir Žinovais ir susitarus su Paštų v- 
Čiai tvirtesni ir labai gerai gau-į ba, nutarta išleisti istorinius 
dė vartininkas, ko visai trūko pašto ženklus su Daukanto, Ku- 
mokiniams. Pabudęs Vaidyla.* |di;ikos, Būgos ir kitų paveiiks- 

----- ----- lai s

Chicago. Teisėjas galutinai

duktė ir 
smarkiai 

Ruduokė.

apskr.

■ New York. International La- 
dies Garment Unijos vyriausy
bė pradėjo kovą prieš tris uni
jos lokalus, kuriuos turi pasi
grobę komunistai. Tie lokalai su 
ruošę gegužinę Metropolitan O- 
pera House šįmet, kur viešai pa 
rodė savo komunizmą ir norą 
sugriauti uniją. Todėl dabar 
Joint Boardas minėtos unijos
suspendavo visus tris lokalus ir išgauti lenkų militariškus pla- 
patraukė atsakomybėn 77 tų lo-' nūs. Jiem pavyko gauti mobi- 
kailų šulus ir viršininkus. Per lizacijos ir veikimo planus Liu- 
kovą unijos valdyba atsiėmė du blino ir Vilniaus korpusų. Prisi- 
lokalu, 2 rą ir 9-tą, bet 22-ro kalbinę lenkų studentėlį, jie ga- 
lokalo ofiso negalėjo atsiimti,‘vo planus ir eroplanų atakos ant 
nes ten susirinko apie 200 “rau
donųjų panelių,’’ kurios pasi- 
mainydamos miega ofise ir pa
siruošę išpilti kailį unijos vir
šininkams, jei tie bandytų ofisą 
apimti. Bolševikai joms duoda 
dykai kavą ir sendviMus ir kal
bomis palaiko jų dvasią.

- Unijos valdyba atėmė pini
gus tų trijų lokalų padėtus ban
kuose. Nariai šių lokalų, kurie 
pritaria komunistams, atlaikė 
protesto mitingus po policijos 
globa ir užprotestavo prieš uni
jos centro valdybą. Komunistai 
kaltina centro valdybą supuvi
me, pinigų eikvojime ir ėjime 
prieš darbininkų reikalus.

Rusijos, kurią lenkai išdirbo.

Žydai ir Lenkai 
Nieko Nepešė

Kingston, Pa. Darbai anglių 
kasvkEose čia eina galima sa
kyti gerai, bet algos tai viso
kios: ir geros ir prastos.

pa 
gas kaip katalikai ir niekuo ne- tvirtino Bernice žalimienės by- 
siskiria, tik nepripažįsta popie- los nuosprendį, pagal kurį ji tu- 
žiaus. Todėl susivienyti lengva, rėš 14 metų atsėdėti Joliet ka

lėjime už nunuodimą vyro arše
niku. Džiuri rado ją kaltą ke
lios savaitės atgal, bet ji pra
šė naujo nagrinėjimo. Teisėjas 
gi patvirtino (įžiūrės nuosprendį 
ir naujo teismo nesiteikė duoti. n’1-’ 
žalimienė yra graži moteris ir jeigu sustabdytų sielių nesaugo, 
jos paveiksiąs tilpo keliuose an-' 
glų laikraščiuose. Jos vyras gi 
buvo senas. Pagyvenus kelius 
mėnesius su juo, ji nusprendė 
nuo jo atsikratyti - nuodais.

Bolševikai Prašalina 
Savo Redaktorių

Maskva. Sovietų valdžia pra
šalino vyriausį redaktorių savo 
organo “Izviestia”, Sveklovą. 
kuris buvo to laikraščio redak
torių nuo pat įsikūrimo sovie
tų. Partijos tam tikra komisija 
rado, kad ponas redaktorius gy
vena išstaigiau ir turtingiau ne
gu komunistų partija nustatė. ,
Todėl ir prašalino, nors jis išti- Lenkai SU Vokiečiais 
kimai komunistams tarnavo Ginčijasi Apie Anglį 

vie-Geneva. Nežiūrint, kad žydai nuo pat caro nuvertimo. Jo 
ir lenkai visaip šmeižė Lietu- tą užims prof. Skvorcovas, 
vą Tautų Sąjungai, būk už per-| 
sekiojimą tautinių mažumų, T- 
tų Sąjunga dalyką atidėjo ant 
rudens posėdžio.

Berlin. Tarp vokiečių ir lenkų 
kįla nesusipratimų del anglies. 
Ikišiol lenkai turėjo teisę kas 
mėnuo Vokietijon atgabenti be 

i muito pusę miliono tonų anglių.

Mergina žuvo 
Kasykloje

Bridgeville, Pa. Ona Smolliūtė 
23 metų, kuri šeši metai kaip 
dirbo savo tėvo kasyklukėje ne
toli čia, tapo uolos primygta ir 
užmušta.

Užpaliai. (“V-bės” kor.) — 
Pro Užpalius, šventąja pradėjo 
plaukti brangiausias Lietuvos į Gegužės 10 d. piemuo pamiškė- 
turtas — miškas. Diena iš die-jje rado pasikorusią merginą, 
nos varoma daugybes sie.ių. Gai Nusigandęs 'bėgo šaukti žmones, 
la žiūrėti kaip metriniai drūtu-1 Netolėse pasitiko tos merginos 
mo medžiai plaukia į užsienį, o motiną ir seserį, jos ieškančias, 
tuo tarpu vietiniai gyventojai Greitai pribėgo prie pasilkoru- 
neturi ir geresnės medžiagos | sjOs ir perpjovė .kilpos virvę, 
statyti namams, o ką bekalbė
ti apie kurą? Daugybė žmo- 

nepatenikinti tuo ir naktį

tai tankiai nupjauna raiščius ir 
paleidę sielius užtvenkina ir už
verčia upę. Paskiau varytojam 
būna daug darbo.

žeimelis, Biržų-Pasv. apskr. -

Skapiškis, Rokiškio
Gegužės 9 d. 8 vai. vakaro per
kūnija uždegė Kandranėlių vien 
kiemį. Sudegė visos trobos, ke
letas gyvulių, turtas ir žymi pi
nigų suma, kurią vienkiemio sa
vininkei šeinauskienei prisiun
tė giminės iš Amerikos.

Po 'kelių dienų perkūnija Sriu 
biškių kaime uždegė ūkininko 
Griciaus gyvenamąjį namą, nuo 
įo užsidegė ir tvartas. Nuosto
lių ir Čia padaryta nemaža.

Apylinkės gyventojai labai su 
sirūpino perkūnsargių įtaisymu.

St.

Mergina atrodė mirusi, nekvė- 
pavo ir nerodė mažiausio gyvy
bės ženklo. Motina ir sesuo pra 
dėjo verkti. Tuo lai'ku pro šalį 
ėjo Žeimelio viduriniosios moky
klos mokiniai. Vienas jų, skau
tas A. Balčiūnas, pradėjo paka- 
ruoklei kiloti rankas?, kad atgai-

I’abudęs Vaidyla vinti kvėpavimą. Ir iš tikrųjų, 
mergina neužilgo pradėjo kvė- 

— puoti ir atgijo. žvirblis.

Medingėnai, Žarėnų vaisė., 
Tauragės apslkr. Netoli mūsų 
bažnytkiemio yra milžinas ą- 
žuolas. Jis dar žaliuoja, nors 
viduje išpuvęs. Ąžuolo kamieno 
kiaurume lengvai sutelpa ke
lios dešimtys žmonių ir galima 
į jį arkliu įjoti ir apsisukti.

A. Svajus.

Užpaliai. (“V-bės” kor.) 
Gegužio 15 dieną buvo švenčia-1 
ma su iškilmėm. 10 valandų baž 
nyčioje atsibuvo iškilmingos pa 
maldos ir pasakyta tai dienai 
pritaikytas pamokslas. Po pa
maldų vidurinės mokyklos mo
kiniai ’feu vėliavomis po miestu
ką demonstravo. Paskiau nuėję 

‘Aušros 
ir ir sudainavo du kar

tu himną ir Vilnius. Dainuo-

UŽRAŠYKIT “VIENYBĘ 
SAVO GIMINĖMS IR 

PAŽĮSTAMIEMS 
LIETUVOJE

PASAULIŲ KARAS i-n*
Bronzas Gaminta 1200 
Metų Pirm Kristaus

London. Mokslininkai, kasinė- Bet nuo birželio 15 ta teisė bal
dami Graikijoj ir Makedonijoj ginsi ir vokiečiai be muito ang- m^y^ia pasodino “ 
radę pėdsakus, kad varis buvo lių nenori įsifleisti, keršydami yj^jj 
žinomas ir tarpinamas 1200 me- lenkams už Sileziją. Lenkų ka- į 
tų pirm Kristaus tuose kraštuo- syklos del to tini užsidaryti. Į jaat himną keletas piliečių. įu 

tarpe ir mokytojas čegis, nenu
siėmė kepurių, kas negražų į- 
spūdį darė.

Miestukas buvo vėliavoms pa-

se. Kokia tauta ten tada gyve-! ----------
no nėra žinoma, tik aišku, kad Saugokitės Netikrų
žmonės tose vietose jau gyveno Deimantų
2,000 metų pirm Kristaus. Hazleton, Pa. Po šią apylinkę

vazojusi agentėliai, kurie par- puoštas, tik kaikurių neteisin- 
davinėja stiklus vietoje deiman- gai buvo spalvos sudėstyta, ar
tų. Vienas vyrukas iš Plymouth ba kitokios spalvos (moterų d-

Brussels. Plieno darbininkai
Midland, Pa. Čia randasi 5 jau streikuoja, o anglių kasy-

šeimynos lietuvių. Vyrai dirba klų rengiasi, prieš augų nuka- prisipirkęs tų “pigių” deimantų I jos arbatinės vėliava, vietoje 
nlinnn iv Ęo RriL-ilnan I—_______ • ' .....phęno įr geležies fabrikuose. įpojimą Belgijoje. net už $4,000. geltonos buvo balta spalva h

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, Jcėistų 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 BROOKLYN, N. Y.
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Kodėl Dabar Stebuklų 
Neįvyksta.

Tretininkų organas “šv. Fran 
cišlkaus Varpelis’” ve ką saiko 
apie stebuklus, Biblijoj įrašy
tus: “Jei tų stebuklų ųębuvo ir 
jų nėra, tuomet ir Kristus ne
buvo tikras Dievast) o tik tvir
tos valios žmogus.” Po to jis at 

įsako į klausimą, kodėl pas mus, 
lietuvius, stebuklų neįvyksta:

“Į tai gali- būti keleriopas at
sakymas. 1) Stebuklai mums ne 
reikalingi. 2) Dievas savo visa
galybę neapreiškia vien tik pa
sistebėti ir iš to jokios naudos 
neturėti. 3) Dievas nenori sa
vo galia padarytus dalykus pa
versti kasdieniniais įvykiais.”

štai kodėl stebuklų ir nebėr 
nuo laikų, kada Kristus gyveno, 
tai yra per virš du tūkstančiu 

! metų.

“TeVYNeS” KLAUSIMAS LIET ( VOS SEIME
Lietuvos- valdininkai neįsileidžia SLA. oVgano “Tė

vynės” į Lietuvą. Labai blogai tie valdininkai elgiasi taip 
darydami. Jie, matomai, nemanė, kad galės suerzinti virš 
15,600 Amerikos organizuotų lietuvių. Jie turbūt neatsi-, 
mena, kad SLA. ir “Tėvynė” visu savo gyvavimo laiku 
dirbo ir dirba kaip Amerikos lietuviams taip ir pačiai 
Lietuvai didelį kultūros darbą. Lietuvos dabartiniai val
dininkai turbūt “užmiršo,” SLA. ir kad šios organizaci
jos kuopos dar pirm karo ir laike karo teikė moralės ir 
finansinės paramos kaip pačiai Lietuvai, taip ir jos žmo
nėms. Tie valdininkai tais laikais, matomai, pertoli nuo 
Lietuvos gyveninio stovėjo, kad atsiminus tai, kiek SLA. 
ir* abelnai Amerikos lietuviai Lietuvos gyvenimui praei
ty'reiškė.

“Tėvynė” sulaikyta, kaip jau rašėme, todėl, kad ji 
“perdaug kritikavusi Lietuvos valdininkus, norėjusi su
kelti Lietuvoje revoliuciją, ir kenkusi Lietuvos kultūriam 
gyvenimui. Kad Lietuvos dabartiniai valdininkai reika
lingi kritikos, jie patys tai gerai žino. Žino tai ir visa lie- Kada Susipranta 
tuviškoji žmonija. Bet kad “Tėvynė” norėjusi sukelti re- “Vilnis,1' gindama savo srovę 
voliuciją ir kad ji būtų galėjusi kenkti Lietuvos kultu- r m tn dėmių, kurias ant jos 
riam gyvenimui,” mes netikime. Tie Lietuvos valdininkai, užmetė buvusi pregresisčių va- 

‘ * 11 *'■*’ ’ ’ davė, šimoliūniūtė, sako: “Pats
paprasčiausias padorumas neiei 
džia už kieno nors nusikaltimą 
mesti juodą dėmę ant sau ne
patinkamų, nekaltų žmonių.”

Panašiai rašo ir “Laisvė”.
O kaip tik prieina kalba apie 

tautininkus, tai tų abejų šlamš
tų redaktoriai, kad ims dergti 
.visus tautininkus, be išskyrimo, 
kad sulaužo “paprasčiausį pado
rumą”, kurio jie, teisybę pasa
kius, niekad neturėjo ir niekad 
neturės.

Sako patarlė 
taip atsilieps.” 
pirma pramokite savo ližuvį 
valdyti.

—o— 
Korespondentų Užduotis 

“Jaunimas,” paduodamas
lėtą pamokinimų koresponden
tams, sako:,

“Ką reikia korespondentui 
(pa«tebėti ir kaip aprašyti?

“Korespondento uždavinys y- 
i ra pastebėti tam tikrus gyveni- 
[ mo apsireiškimus, tam tikrų į- 
staigų, arba asmenų veikimą, 
kuris turi šiek tiek reikšmės 
visuomenės gyvenime. Jis tai pa 
stebėjęs, turi trumpai aprašyti

—o—
Butėno Laiškas iš Italijos

“Draugui’? Butėnas praneša, 
kad jis mokinasi dainuoti kas
dien. Milane esą atsirado dau
giau lietuvių. Atvykęs jau K. 
J. Kriaučiūnas. Laukiama A. 
Sadausko iš Pittslburgho. Apie 
tarptautinę dailės parodą, kuri 
vykdoma netoli Milano, Butė
nas pasakoja, kad Lietuva turi 
du dideliu kambariu. Kambariai 
pilni fotografijų Lietuvos vaiz
dų: kapų, kryžių ir tt.

malkų ir miško gali gauti be 
jokių liūdymų, vieno klebono 
įsakymu, šie: pats klebonas, vi
karas, filia.’.istas, vargonininkas, 
ir zaikrastijonas.

Kiti visi piliečiai malkas turi 
pirkti iš varžytinių.
inl i —O —

Humanizmo Laikais
(RottcKitemietis Erazmas ir kiti) _

Rašo Cvirkų Petras

Humanizmo mokslas išsiugdė ir užgimė 14 
amžiuje Italijoje. Galingiausiu ir žymiausiu tos 
rūšies genijumi ir pirmuoju humanistu — buvo 
Petrarka. Jau jisai pirmas ištarė ir pareiškė: 
“kad auklėjimas žmogaus turi būti pilnas ir har- 
moniškas, nes mokslias yra vienas ir jis tik tuo
met turi vertę, kada veda mus į dorišką tobulybę. 
Genialiausias diletantas visose srityse bei tobulu
mo laipsniuose moksle, Petrarka pats veržte-ver- 
žėsi ir troško to pilno išsiplėtojinio. Jis buvo poe
tas, kalbininkas, juristas, gamtininkas ir teolo
gas. Plečiantis ir augant humanistiškam mokslui, 
suspindėjo kaip ir iš naujo ta aptemusi senovės 
saulė. Bet ne visiems tas radinys, ta saulė buvo 
prieinama; ir čia Petrarka gailestaudamas reiškia 
panieką savo laiškuose, del žemiškų turtų. Petrar
koje, greta tokios apmaudingos priešginystės įr daugiau metų, bet tikroji jo tėviškė buvo, at- 
tarp žodžio ir darbo mes vis-gi atrasime dar dvi gimusi rašliavą, arba, anot italų humanistų — 
svarbias ypatybes — patriotizmzą ir gerbimą baž 
nyčios. Bet tolesnės humanistų eilės išsižadėjo ir 
tų; ir atsitraukę nuo tėvynės ir pasaulio, tetu
rėjo vieną savo obailsį ir vieną šūkį, kurį ir te- 
skcdibė: “Litterarum Respublica!" Jie kritiškai

A- I

humanizmas buvo įvairių mokslų, įvairių 
mų plėtojimasis. Kartu augo ir plėtojosi

seki- 
dorą, 

krikščionybė, kartu augo ir bujojo, protestantiz
mas, nedorybės ir ištvirkimai, visa kas augo su 
humanizmo vadais priešakyje. Bet iš visa ko ma
tyt, kad daugiausiai davė tas mokslas vaisių, tai 
reformatiškam mokslui plėtotis ir augti, t. y. apie 
XV ir XVI amžiuose. Tad ir nukritusios humaniz
mo sėklos daugiausiai išbujojo reformacijų aky
se. Pažvelgus j garsius istoriškus veikėjus XVI 
amžiuje — Erazmą ir Liuterį, matome, kad šie
du garsūs vyrai ir suteikė naujo, prakilnaus hu
manizmo dirvoje. Erazmas iš gimimo (kaip met
rikai rodo) nors ir buvo olandas, bet nepripažino 
jokio tautiškumo savo paties kilmėje. Nors įvai
riose šalyse bastėsi, kuriose apsigyvendavo po 10

“Literarum Respufblica.” Net ir savo prigimtos 
kalbos, kaip kiti sako, gerai nemokėjo. O sklan
džiai ir gražiai savo raštams vartodavo lotyniš
ką. Taippat gerai mokėjo graikų ir kitas kalbas. 
Nors jis ir mokinosi Deventero Paryžiaus ir ki
tuose universitetuose, bet jam nieks tiek nesutei
kė pažinti senąsias kalbas, kaip jo paties nenuil
stamas darbas. Bet visgi jo simpatijos linko la
biausiai prie Italijos ir jis pamėgo Lorenzo Valla. 
Ir jis paplatlno savo darbo moksliškų žinių pa
saulin. Kova su prietarais, filologiškomis kritiko- 

, mis, apie tekstus Biblijos, davė jam išgarsėti 
juristais bei poetais, Davė jam išgarsėti nauji, nesuprantami prietarų 

prieš jų akis lyg tikrenybėje kėlėsi tūkstančiai is išaiškinimai ir tt. Ir plaukė garbė ir pagyrimai 
kapų, vainikuotos Romos šešėlių su jos naujai at- mokslininkui Erazmui. Ir pradėjo jam siūlyti Į- 

- "jvainos valstybes didelius titulus, aukas bei pa- 
. i - * " “ tal gyrimus. Bazelyje jo kanfbaryje nuo viršaus ligi

va). Tačiau virto kRaip. Lietu- mūsų artimi protėviai - rėkė humanistai — Ita- 'grindų buvo prikrauta, brangiausių daiktų, kurias

Nanjas Vėjas Pas Lenkus
“Vilniaus Aidas,” peržvelgda

mas dabartinę lenkų spaudą Vil
niuje, nurodo, kad ji jau netokia 
kokia buvo, pirmiau, kuomet kai 
ba apie lietuvius. Jau matyti at
maina. Lenkai patyrė, kad lie
tuviai tai ne dulkės, kurias len
gva nupūsti, bet tauta, kuri no
ri gyventi ir parodė ganėtinai 
spėkos savo norą įvykinti.

Kada lenkai, su francų pagal
ba, atmušė rusų gaujas nuo 
Vislos, jie pasikėlė į dideliau-
sią puikybę, sako “Vilniaus Ai- žiūrėjo krilkščionybėn, matydami šventame raš- 
das.” Apsvaigusiems lenkams te, ne šaltinį dorinio atsinaujinimo, bet tik “litte- 
rodėsi, rarum’’ paminklą.

“kad ta ‘Litwa Kowenska', 1 
tai tik muilo burbulėlis. šok-1 
terš Kaune ‘peowiakai’, spusters 
iš Vilniaus pusės želigovvskis 
— ir jau Lenkija tvirta koja be 
stovinti ‘Kražiuos ir Padangoj’ 
(taip vieną kartą buvo sufor
muluotos Lenkijos sąlygos, ku-1 gimstančia garbe ir darbais. Didelė nuostaba apė 
riomis žadėjo taikintis su Lietu- mė juos prje to atgimimo ir jie sušuko

0 0 0
* 1 •Darbas pabudino Romą. Ir kiaurai visą Itali

ją nuaidėjo humanizmo balsai, kurie nebuvo ber- , 
gždi. Ir mokslininkai pamažu susipažino su Ga- * r 
lingos Romos oratoriais,

va peowiataj Bermontų ir ze- Hja į Ir v51 anapus Alpu tie laukiniai barbarai tu- j dovaatmis buvo atsiuntusios Įvairios valstybės, 
hgowtkiu audras atlaike, ekono- ri kniūpsti pulti prieš mumis." Ir jie ištikrųjų Galingiausias tų laiku valdovas Henrikas VIII 
miškai ištvėrė, valstybiškai su- svajonėmis norėjo prikelti senai mirusių praeit). 'kara1ius> papa, kardinolai, atstovai ir kiti žy-

sulaikydami “Tėvynę”, matomai vadavosi tik paskalomis 
bėi įtarimais, kuriuos apie progresyvę Amerikos lietuvių 
spaudą leidžia. Amerikoje gyvenanti Lietuvos krikščio
niški atstovai. Jei jie patys nuosekliai sektų mūsų gyve
nimą ir spaudą, gal taip ir nebūtų nutikę.

Sulaikius “Tėvynę,” SLA. nariai ėmėsi griežtų pro
testų prieš tokį Lietuvos valdininkų elgesį. Ar tų protes
tų, tų siunčiamų Lietuvos valdžiai rezoliucijų bus išklau
syta, tai jau Lietuvos valdžios reikalas. Faktas, betgi, jau 
pasilieka faktu, jog šiuo reikalu Lietuvoje rimtai susido
mėta. “Tėvynės” No. 24 skaitome, kad Valstiečių Liaudi- 
nihkų atstovas, gerb. Šleževičius pasižadėjo “Tėvynės” 
reikalą perstatyti Lietuvos Seimui.

Kaip Lietuvos Seimas į šį klausimą atsineš — pama
tykime. Spėlioti galima, kad jį atmes ir galimas daiktas, 
dar aršiau pradės Amerikos lietuvių progresyvę spaudą 
persekioti. .

Bet mes nieko geresnio bei rimtesnio iŠ krikščionių- 
demokratų ir nesitikėtume. Vienok tas dar neįrodys, kad 
Lietuvoje visuomet taip bus.

Mes tikime, kad ateis laikai, kuomet Lietuvoje ir gi 
bus galima laisvai kalbėti ir rašyti.

Ir tie laikai jau nepertoliausia. Prie jų priskubins ( 
patys dabartinės krikščionių-deipOkratų valdžios valdi-, 
ninkai.

NAUJAS IŠRADIMAS — KRUTOMIEJI 
PAVEIKSLAI PER RADIO!

- Išradėjų pasaulis-nesnaudžia. Veik su kiekviena die
na išradėjai žmonijai ką nors naujo patiekia. O kiek pa
saulis pastaruoju šimtmečiu pažengėjo įvairiuose išradi
muose; nereikia apie tai nė knygose pasiskaityti. Užten
ka tik atsiminti bei pasiklausyti senesniųjų žmonių kal
bų. Juk gelžkeliai, telefonas, telegrafas, didžiuliai lai
vai, radio, radiofonas, krutamieji paveikslai, orlaiviai, 
eroplanai, tai jei jau ne mūsų pačių, tai mūsų tėvų ar di
delių atminties išradimai.

Vienok tuomi nepasitenkinama. Kasdien vis dar ieš
koma ko nors naujesnio.

j Štai, praeito sekmadienio laikraščiuos pranešama 
apie naują išradimą. Tuomi išradimu yra perdavimas 
krutamu paveikslų per radio.
*•■<*** v.

Šio‘išradimo sumanytoju yra amerikietis, C. Fran
cis Jenkins. Jis jau senai šiuo išradimu dirba. Pirmąjį 
viešą bandymą jis tik dabar parodė. Tai įvyko Washing
tone. Kurie šiame bandyme dalyvavo, sako, kad jo išra
stas krutamu paveikslų per radio perdavimui aparatas 
jau ant tiek tobulas, kiek tobulas buvęs krutamu paveik
slų aparatas dešimts metų atgal. Šis aparatas rokuojama 
pusėtinai pavykusiu.

Šiame bandyme ant baltos drobulės rodyta kruta
mieji daiktai, Ktirie nuo rodymo vietos buvo penkių mylių 
tolume. Ir, sakoma, kad šie daiktai taip aiškiai matėsi, 
jog šiuo tarpu geriau ir norėti nereikia/

Pats išradėjas gi tiki, jog netrukus šitas jo išrastas 
aparatas bus galima tiek patobulinti, kad krutamuosius 
daiktus galėsime matyti ir iš tolimiausių vietų.

? Tuomet baseball žaismus, kumštynes, didelius gais
ais, plaukiančius, jūromis laivus, parodas, karus ir ki- 

■ ...

sitvarkė, susiorganizavo, taip, 
kad* net Šiandien tokis Nowo- 
czynskis Lietuvai galą temato 
vien galingųjų kaimynų imperia 
lizme, bet anaiptol ne vidaus 
lietuvių suirime, kuri lenkai iki 
šiam vis tvirtino, šitas Lietu
vos tvirtumas ir prablaivė gero-‘(ja tiįcri genijai-humanistai kaip antai: Michel-

Į Angelo, Rafaelio, Leonardo-da-Vinci, Correggio ir 
.Tiziano. Tai buvo pati blizgančioji gadynė, pats 
i žydėjimo momentas, kuriame stojo garsūs huma- 
inistai — darbuotojai. Bet humanistai buvo pa
mynę savo tėvynės kalbą po kojų ir pats net Pet-

I rarka gėdijosi parašytais savo kalba sonetais. Ar- 
' ba kas nežino lotyniškus Patrankos veikalus, už 
kuriuos jį vainikavo Kapitolijoje? Kas nežino jo

'poemą “Afriką,” kurioje virgiliškais hegzamet
rais apdainavo Pūnų kovas? O savo patriotiškam 
veikale “Italia mia” ir dabar priverčia skaitantį 
italą susigraudinti. Kaip humanizmo dirvoj išdy
go daug arėjų, taip ir mokslo srity iškilo garsūs 
fi'lospfai, mokslininkai k. a.: Aristotelis, Plinius 
ir kiti. ,

Mokėjo tuo laiku humanistai dailės veikaluo
se vaizduoti prisikeliančią Romą, o griūvančias mas visas tas neteisybes, visus netobulumus ne- 
barbarų tautas. Bet nei politinai, nei dorai neį-(j^kentė laikyti lūpas sučiaupus. Ir uždegė gais- 
stengė suteikti geresnio bėgio. Tik po pusantro rą savo mokslo, teisybės ir medės, kuris perėjo

Ir po jų piur.lksna Italijos tironai pavirto į Au
gustus ir Trajanus; vaidus keliautieji, į — Hani
balu 3 ir Semionus. O krikščioniškas dangus į se
nąjį — Clirr.ipą. Ir jie savo galinga, išlavinta 
plunksna sušunka: “Prisikeik, Italija, ir pažiū
rėk!’...

Ir štai politikos iširusioje Italijoje, atsiran-

kai lenkams galvas.”
Gyvenimas brolius lenkus mo 

kiną.

Knyga. Kuri Aprašo 
Netikrenybę.

Apie 25 metai TMD. išleido 
knygą “Grovo Kyburgo Kelionė;

: “Kaip šauksi, Lietuvon 1397 metais.
Doros mokytojai išparduota ir jos nėra.

su-

ke-

Ji jau 
Vertė 

ją iš lenkiško D-ras Basanavi
čius, o lenkiškai ją išleido Ta
rnas Narbutas, garsus lietuvis- 
patriotas, parašęs lenkiškai dide 
liūs tomus iš Lietuvos istorijos. 

Dabar Lietuvos istorikai suse 
kė, kad dalykai toje knygoje 
aprašomi, niekad neįvyko. Tei
sybė, grafas Kyburgas gyveno. 
Jis yra istoriškas asmuo, kry
žeivis. Bet Lietuvon tais me
tais jis nekeliavo. Taip bent 
sako V. Biržiška, kuris tuose 
dalykuose nusimanb.

Kcdel Narbutas toki dalyką 
sugalvojo? Biržiška sako, kad

mūs vyrai laikė sau už garbę susirašinėti laiškais 
su tų laikų garsiuoju Erazmu. Bavarijos vyriausy 
bė net norėjo jam paskirti milžinišką (sumą pi
nigų) stipendiją tik už tai, kad jis persikeltų 
gyventi į Niurenbergą. Jam kur įvažiuojant, jį 
pasitikdavo miestų vyriausybė ir tt.

Tuo tarpu, kada Erazmas jau baigė siekti 
savo pasakiškai augštą mokslo viršūnę, jaunas 
vienuolis Liuteris kankinosi savo mintyse dide
liuose Erfurto vienuoly no rūmuose. Kankinosi ne 
numaldaujamu troškimu tikros teisybės, tikro pa 
mato krikščionybei. Tur-ibūt niekad neręgėjo to 
seno vienuolyno sienos šventesnio ir doresnio jau 
nuelio... Bet galingos tos jo mintys, tos svajonės 
atnešė ne vien Vokietijai, bet ir visam pasau
liui garsių permainų ir daug ko naujo, prakil
naus. Jis savo tvirta valia, patriotizmu bei dide
le artimo meile, tapo žymus žmonijai ir garbin
gas istorijai.

“Sukrauki t laužą, kurio ugnys būtų nuo Vi- 
tenburgo ligi Vormsui ir kad liepsnos siektų pa
danges, — aš turiu ten važiuoti!”

Taip sakė save geležinės valios žodžiais Liu
teris, važiuodamas Vormso seiman. Jis, matyda-

(kai>p ir nufotografuoti) įvykį, būti ne pats Narbutas* su
kai! paskaičius apie jį, būtų ga
lima visiems aišiklai suprasti ir 
per.įstatyti taip, kaip buvo.”

Tikimės, kad mūsų korespon
dentai tą patarimą įsidėmės. Jis 
gana svarbus.

—o—
Švėkšnos Nuostoliai

Nudegusio Lietuvos .miestelio 
Švėkšnos gyventojai sako, būk 
turį nuostolių pusketvirto miiio 
no litų. Bet valdžia nužvelgia, 
kad nuostoliai nesieks pustrečio 
miliono litų.

Visgi tai dabartiniu laiku bai 
sūs nuostoliai. Tikimės, kad to
kia įvykis pamokins lietuvius 
pamylėti labiau plytas troboms 
negu medį.

-—o‘ '
Kaip Miškas Dalinamas 
Lietuvoje

Dykai miško ir mailkų Lietu
voje gali gauti tik neturtingų 
kareivių šeimynos, sunkiai su
žeisti buvę kareiviai ir rusų iš
tremti lietuviai 1863 metais.

Už valdžios nustatytą kainą

stenga si 
šimto metų, po Petrarkos romantiškos epos, lyri
kos asmenyje Pilkio ir iš dalies — Tasso, vėl 
šventė atgimusią savo blizgančią gadynę. Huma
nizmas neišpildė savo visų vilčių ką įvykino jo 
ainiai XIV ir XV amžiuje, bet tamsiame prieta
rų, .klaikybės ir nežinybės pasaulyje, visgi buvo 
didelė kibirkštis, šviesi žvaigždė, kuri peržengus 
Alpų kalnus pasiekė net Franciją, Angliją, Vo
kietiją ir net Ungariją.

Skelbėjai humanizmo ir pirmieji to mokslo 
mėgėjai išnešiojo sėklas po šitas šalis. Taip, Frau 
cijoje humanistų eilėse stoja: Cellini, Delorm ir 
Lesei, kurie savo dailiais romanais glaudžiasi prie 
dvariškų, feodališkų pamėgdžiojimų. Nauja hu
manizmo srovė, prisikėlimo gadynė nesuteikė nei 
Francijai jokio naujo, o tik išplėtojo esančias 
pakraipas, senovės būdą. Anglijoje kaip ir kitur 
neperimi tė nei luomų bei katalikybės kovų. Abie
jose pusėse jis vienai tarnavo — ginklų, kurį ir 
pavartojo taddeniai humanistai. Bet vėliau apie 
XVI amž. ir Anglijoje kaip ir Italijoje gimsta ne
mirštami genijai, kurie patiekė savo klasiškojo 
mokslo vaisius — naują gadynę. Iš jų yra gerai

galvojo, bet Onacevičius. Mat, 
to laiko Lietuvos bajorai norėjo 
visais būdais iškelti senovės lie
tuvių garbingumą, kad turėtų 
kuo atsispirti prieš lenkų isto
riją. Todėl jie sugalvojo ir to
kias pasakas, kad būk lietuviai 
yra atvykę iš Romos imperijos, 
Palemono vedami. O Romos pi
liečiai, kaip žinoma, buvo savo 
laiku kaip dabar vokiečiai ar an 
glai. Esą Palemonas atėjo prie 
Nemuno, bėgdamas nuo perse
kiojimų žiauraus cezario Nero- 
no. Jis apkariavęs lietuvius ir 
iš jo visi Lietuvos bajorai paė- žinomi Mettern, Barkero. O savo tautiškąja! po- 
ję. Ta pasaka Lietuvos bajorai 
gynėsi nuo lenkų erbų ir sakė, 
'kad jiems nereikėjo lenkiškų er
bų, nes jie garbingesni už Len
kijos bajorus.

Na, o istorija apie Kyburgo 
kelionę vietomis gražiai pasako 
apie Lietuvą ir jos bajoriją, ko
kia ji buvo 1397 metais. Prime
na net, kad jau lietuviai tada 
turėję raštą. Bet tas viskas 
yra pasaka.

ezijai padėjo pagrindą garsusis Shakespeare; Jo 
nemirštami? — amžini kūriniai kaip: “Romeo ir 
Julija,” “Macbeth’■ ir kiti, kurie šių laikų jauni
mo. mūgstami ir skaitomi.

Vokietija irgi neatsilįeka nuo kaimyninių hu 
manizmo liga sergančių valstybių. Ir joje gimsta: 
Tomas iš Kempės, garsusis autorius veikalo “A- 
pie Kristaus Sekimą.” Dar vėliau Tomo mokiniai- 
humanistai: Jonas Reuchlinas. Ir itališkojo moks
lo sekėjas Erazmas, kuris nuę visų kitų yra skir
tingas. Prie šių visų eina eiilė bažnytinių refor
matorių, kaip pav.: Liuteris, Melenchtonas, Cvin- 
glis. šalia krikščioniškojo mokslo išdygo ir iš
augo naujo tikybos moksllo reformatoriai, kurie 
ir padarė kitokį vokišką humanizmą. Vienu žo
džiu Vokietijoje humanizmas buvo pasėtas kitč>-

—------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------y----------

tus svarbius gyvenime einamus nuotikius žmonės galės 
matyti būdami namie.

Kiekvienas galės turėti teatrą savo namuose. . kion dirvon ir kitokius vaisius išdavė. Mes ma- 
Taigi dar vienas begalo svarbus šių dienų išradimas. 1 tome, kad tuose laikuose visose Europos šalyse 

_JI on
5.

per visą Europą.
Tuo pačiu laiku garsusis Erazmas irgi svy

ravo, (mat jis palaikydavo ir vienus ir kitus) ; 
bet savo raštuose visgi iškeldavo aikštėn bjau
rius vienuolių darbus ir paleistuvybes. Erazmo-su 
Liuteriu, tik del mažo dalyko, moksliniai santy
kiai visai nesusirišo. Kuomet virte virė reforma
cijos ir Liuterio nauji šūkiai, kuomet vokiečių hu
manizmas paspaudė reformatoriams rankas, — 
Erazmas nuošaliai stovėjo ir lyg bijojo, kad kas 
jo nenuneštų, kad nepagriebtų ta smarkioji refor
macijų srovė.

Erazmo sieloje nebuvo tokių akstinų. Jo re
ligija buvo tamsi, atšalusi. Jo dora pasemta iš 
knygų, tokiu būdu ir buvo nevaisinga.. Tėvynės 
nei namiškių jis neturėjo. Ir draugiškumą laikė 
tik senu žmonijos įpročiu.

Teisingai Liuteris buvo pasakęs: “šalia visų 
jo prakilnybių, visgi trūko Erazmui svarbiausios 
t. y. tikrosios meilės, meilės artimo.”

“Kam patinka, tas teeina ant kartuvių už tei 
sybę; aš nesu vertas tokios garbės.” — Sako šal
tasis Erazmas Rotterdamietis. Kai kurie istori
kai, kaip Erazmo biografas Adolfas Mueller, Ran
ke ir kiti teisina Erazmą, būk jis nesidėjęs refor- 
mantų būrin ir nepadėjęs žmonijai dėlto, kad bi
jojo, idant nauja reformacijų banga nenustelbtų 
naujai gimstančio mokslo liepsnų ir naują itališ
ką humanizmą, ir jis būk bijojo, kad šitie subru
zdimai ir sumišimai nenustelbtų ii' neužtroškytų 
jaunąjį bręstantį humanizmą.

Erazmas buvo tipas atitraukto, humanisto 
pasišventusio vien pelningam rašymui. Bėgan
čiame gyvenime jis niekad nėra turėjęs jokių 
svarbių interesų, del ko ir nebuvo paskatinimų 
jo praktiniam darbui.

Kas sutveria galingus nemirštančius genijus, 
kas išugdino garsiuosius humanizmo reformato
rius — tai meilė žmonijos meilė gimtinės!.*.

(žiūrėk ant 3-čio pusk)1 11 ■ ‘
imtjbv u ’JoišmfOM;
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ŠIMOLIŪNIŪTE IR RAČYS — 
BOLŠEVIKIŠKAS FUTBOLAS

(Atsakymas “Laisvei”)

Valdžios agentams sugavus pinigų dirbėjus — šimoliūniū- 
tę ir Račį— ir “Vienybei” apie juos paminėjus tik tiek, kas 
jau buvo angliukuose laikraščiuose pasakyta, užsidegė visas 
“Raudondvaris” ant Ten Eyck Street’o Brook lyne. Priežastis 
to didžiojo “gaisro” yra ta, kad “Vienybė” paminėjo, jog tie 
paukštukai-pinigdariai priklausė prie raudonųjų k romelio. Pasi
skaitę tuos “Vienybės” pranešimus, “Laisvės” gizeliai sukilo 
kai vapsų spiečius ir jau bando “Vienybę” visaip niekinti, net 
dalinai ir “mokslinčių” Račį tautininkams primesdami.

Nežinodami kam tų žmogų pri | 
mesti, komunistai surandu net 
ir nebūtų dalykų. Bimbo sako, 
kad Račis buvęs socialdemokra- 
tas-tautininkas. Tokiu sutvė
rimų, vienoje ypatoje, kol kas 
mūsų gyvenime dar nebuvo. Jį 
dabar “L.” nulipdė.

“Tautininkai limpa prie dola- 
rių,” sako “L.” To mes nesigi-

Kaslink paties Bimbos neap
simokėtų bereikalingai popiera 
eikvoti. Na, bet kų padaryti? 
Jis to nori. Ir štai. Tasai žmo
gus dabar dirba prie “Laisvės,” 
bet kas gali žinoti, kur jis ryt 
ar užporyt bus? Juk dar ne- 
persenai jisai, mulkindamas dar 
bininkus per savo leidžiamų “D- 
kų Tiesų," kiek įmanydamas kei

Bet kaip ‘Teisingai” tie “L.” 
gizeliai ir pati “Laisvė” tuos 
primetimus daro ir kaip ji pa
ti save sukerta, pasiskaitykim.

Vos tik paskilbus angilų laik
raščiuose apie suareštavimų Ra
dio su šimoliūniūte, “Laisvė” 
apie tai vos keletu žodžių pa
minėjo. Ir paminėjo, kad sua
reštuota pinigų dirbėjai — Ra
dis ir Simonienė. Apie šimoliū- 
niūtę “L.,” mat, tuomet dar 
“nežinojo.” O “nežinojo,” su
prantamas daiktas todėl, kad 
manė visas tas nuoti'kis praeis 
nepastebėtas.

Netrukus, toj pačioj "L.” jau 
rašoma, kad suareštuota pinig- 
dariai — Radis ir šimoliūniūte. 
Dabar jau kas kita, šiuo syk 
“L.” pasistengia šimoliūniūtę 
gerokai išniekinti, sakydama, 
kad ji jau senai prie darbinin
kiško judėjimo nepriklauso.

Straipsny gi “Laisvės” No. 
138 gerai žinomas plačiaburnis 
Bimbo štai kaip apie šimoliūniū 
tę pasakoja: “O kaip tik greitai 
L. M. P. S .Komitetas sužinojo 
apie šimoliūniūtės suareštavimų 
ir kaltinimų daryme pinigų, taip 
greit jų išmetė iš organizaci
jos. ’’

Reiškia, pirma nežinojo kas 
per viena suareštuotoji šimoliū- 
niūtė, paskui jau senai prie dar
bininkiško judėjimo nepriklausė, 
o dabar — jų išmetė iš organi
zacijos.

Tikra legenda.
Ir kuriam “L.” pranešimui 

tikėti ?
Mes tikim pastarajam, nes tai 

pa&kutinis skymas kaip nuo tos 
nelaimėn pakJiuvusios “susipra
tusios darbininkės” atsikratyti.

Pagal paskutinio pranešimo 
reiškia ta panelė prie darbinin
kiško judėjimo priklausė iki pas 
kutinių savo nelaimingai už
baigtos karjeros dienų.

Man dar prisieina pridėti, kad 
ta komunistų šulas buvo augš- 
tai gerbiama “Laisvės” ir tos 
taradaikos pasekėjų mergina. 
Tai gerai liudija ir tas faktas, 
kad dar nelabai senai jie jų sta
tė j gana atsakomingų vietų, 
būtent SLA. 83-čios kuopos fi
nansų sekretorę, ir ji gavo tiek 
“Laisvės” suagituotu komunis
tiškų balsų, kad vos-vos ton 
vieton nepakliuvo.

“L.” sako, kad šimoliūniūtę 
galėjo Rady s “suklaidinti.” Var

se. Dar kartų galime pasakyti, 
kad jų viršūnės supuvusios.

Kaip nebūtų, bet komunistai 
ir link saviškių laikosi savotiš
kos taktikos. Kuomet mergina 
jiems dirbo, kuomet jiems tar
navo — buvo gerai: jie jų ger
bė, augštino. Bet kuomet ji tik 
spėjo “paklysti,” jie jų galuti
nai pasmerkia. Tai negražu! 
Rimti žmonės, ypač darbininkų 
“užtarėjai,” taip nedaro. Jei ji 
jums buvo gera, kada ji su ju
mis dirbo, dabar jūs privalėtu
mėt jų kai ptik ir užtarti, ap
ginti: rėkti, nešti priešais val
džių rezoliucijas, ir pasistengti 
jų kaipo kankinę juogreičiau 
paliuosuoti.

Apie Račį “Vienybėje” irgi 
buvo rašyta. Aiškiai buvo pasa
kyta, kas per žmogus jisai bu
vo. Bet komunistai to žmogaus 
kratosi kaip velnias kryžiaus. 
Komunistai sako jis buvęs šio- 
kis-tokis. Esu buvęs net social- 
demokr.-tautininkas, pagaliau — 
tautininkas. Netiesa. Tautinin
ku, kiek man žinoma, jis niekad 
nebuvo, nes tautininkais aš lai
kau truputį geresnius žmones 
už Račį. šitas žmogus pirmose 
savo iš Lietuvos atvykimo die
nose kiek įmanydamas keikė Lie 
tuvų, jos valdžių ir viską, kas 
tik Lietuvoje randasi. Jis jau du 
metai atgal pranašavo, kad Lie
tuva ir jos valdžia galėsianti 
išsilaikyti neilgiau šešių mėne
sių. Tautininkai nužiūrėję jį kai 
po susipratusį darbininkų ir pa
siuntė į komunistų kromelį ant 
Ten Eyck Street,

Kiek jis komunistams tarna
vo, patys “Laisvės” šulai gerai 
žino. Jis mokytojavo rusų ko
munistams Ansonijoj, veik vi
sas Brooklynas įkalba, kad jis 
dažnai lankydavosi “Laisvėje,” 
o vienas “Laisvei” artimas žmo
gus tvirtina, kad Račys net ir 
labai moksliškus straipsnius į 
“Ijiisvę” rašinėdavo.

Ir ko gi dar daugiau reikia? 
Kam čia dar bereikalingai tų 
žmogų kaip kokių, atsiprašant, 
futbolų mėtote? Jis buvo jūsų. 
PasHaikykit jį sau ir dabar.

“L.” sako, būk “Vienybe” tų 
žmogų gindavusi. Netiesa. Kiek 
pamenu buvo keletas žodžių a- 
pie jį pasakyta, kuomet jis iš 
Lietuvos atvyko, tai ir viskas. 
O kada “V.” jį pažino kaipo 
Lietuvos ir Lietuvos valdžios 
niekintojų — pasiuntė ten, kur

nam. Dolaris — tai mūsų visų 
duona. Be dolario ir patys ko
munistai ir “L.” jau senai būtų 
savo kojales pakratę. Bet tau
tininkai negundo žmonių prie
šais “išnaudotojus.” Tautinin
kai nebando patys tų dolarių pa 
sidaryti. Jie už tuos dolarius 
dirba. Komunistai gi visuomet 
savo taradaikoje “Laisvėje” 
vePkšlena apie darbininkų išnau 
(lojimų, apie skriaudas, apie 
žmonių nelygybę. Galimas daik
tas, jie tuos nelaiminguosius 
darbininkus priveda prie visokių 
nedorybių, kad šie imasi net ir 
bjauriausių įmonių juo greičiau 
šį pasaulį sulyginti.

“L.” primeta tautininkams a- 
pie steigimą įvairių bendrovių 
ir jose prikišimų daugelio pini
gė
liu, 
nis. 
kas 
“L.’

kę, “Laisvę” ir visus tuos, kurie 
eina su “L.”, o ne su juo. Kiek 
darbininkų sunkiai uždirbtų do
larių tai savo “Darbininkų Tie
sai” išleido vien tiktam, kad 
“atsikeršinus “L!” Todėl ar ne
galima tikėti, kad tas žmogelis 
užsidės krautuvėlę ir susiriesda
mas vėl keiks “L.” ir visus ki
tus “išnaudotojus?” O kad jis 
tai žada padaryti, “Keleivy” 
jau buvo rašyta, žmonės plačiai 
kalba.

Tai ir visikas.
Pridurti dar turiu. “Laisvie- 

čiai,’’ jei jūsų gerbiami, jūsų 
^'prštinami. jūsų viršūnėse buvę 
žmonės privirė jums košės, jų 
tų košę ir iškabinkit. Kaip jūs 
jų iškabinsi t, tai jūsų reikalas. 
Tik būkit geri, nesiuntinėkit Ra 
čio su šimoliūniūte ten, kur jie
du visai nepriklauso. Jie buvo 
jūsų žmonėmis, pasilaikykit 
juos sau ir dabar.

Tautininkas

BAYONNE. N. J.
Juozo Račio Areštavimas Suke
lia Daug Kalbų ir Bayonne’je

gu galima ir šitam stebuklui ti
kėti. Ir štai kodėl. Ta panelė lan
kė Valparaiso universitetų ir te-1 jis priklauso. O kaip “V." jį tuo 
nai, kad ir bulves skusdama, met “gyrė,” “L.” gizeliai galėjo 
visgi galėjo šio to pramokti. Ja, pastebėti “Vienybėje.”
kaipo universitetų lankiusia vi- Ištrauka, kurių "L.” neva 
si komunistų šulai ir šuleUiai di- “cituoja” iš “Vienybės” apie
džiavosi. Ji pasiekė tos viršūnės, 
kad buvo komunisčių centro gal- 
va-vedėja. Ji dažnai rašinėjo j 
komunisčių organų. Todėl aš ir 
nemanau, kad ji galėjo būti to
kia kvaila, idant pasidavus ko
kiam ten “profesoriui” Račiui. 
O jei ir buvo tokia kvailutė, tai 
dar kartų aišku, kokie žmonės 
stovi komunistų vadų viršūnė-

Račio gabumus, yra pačios “L.” 
sufabrikuota. Ji, mat, “pamir
šo” pažymėti, kad “V.” pakarto 
jo tik tuos žodžius, kuriais ta
sai žmogus buvo anglų laikraš
čiuose pagiriamas. Apie tai “V.” 
buvo pažymėta, bet “L.” savaip 
išvertė. Taip daryti negražu. 
Taip pasielgti gali tiktai ibesų- 
žinis Bimbo ir “L.”

HUMANIZMO LAIKAIS

(Tųsa nuo 2-ro pusi.)
To Erązmas neįsidėjo ir nevykdino. Bet šalia 

jų, — nors vienu krypsniu pliusiniu antru minu
siniu humanistų tarpe Erazmas bus amžiais ne
mirštamu. Jis atsistoja tarpam tų, kurie istorijos 
lapuose yra pažibomis, kurie spindės žilstantiems 
amžiams — naujais amžiais ir mins amžiais aro
matu kvėpiančius takus.

Nors garsiųjų laukų dienas padengė metai, 
metus amžiai, bet jų garbė spindės mums atmi
nimu, kų davė humapizimo vaisiai, kų davė nemir
štami reformatorių vardai. ,

Ir tai “L.” vadina šmuge- 
čia nieko įdomaus. Tai biz- 
Jei bizny nepavyko įlie
tame nekaltas. Juk ir pati 

’ bizniavoja, juk ji darbinin
kų sudėtais pinigais palaikoma, 
ir jei tai pačiai “L.’’ prisieitų 
kada nors bankrūtyti, kų gali
ma būtų sakyti? Jie bizniavojo 
— nepavyko. Tai ir viskas. Bet 
kaip, draugučiai, apie tuos pi
nigus, kuriuos jūs vadinate “au 
komis?’j Juk jūs savo taradai
kos No. 137 skelbiate, kad 1921 
metais baduoliams surinkot virš 
75,000 dolarių. Kur gi tie pini
gai? Kas tuos pinigus suval
gė? Kas už tuos pinigus išdavė 
atskaitas? Kur tos atskaitos? 
Taigi, jei jau šmugelis, tai'šitų 
kaip tik ir reikia šmugeliu va
dinti.

A K TORIA MS-MfiGftJ AMS 
VAIDINTOJAMS! 
REŽISIERIAMS

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

Kaina su prisiuntimu — 75c.

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

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

i UOLLANn
I ■ AMERICA LINfcl^PEN IR ATGAL 

Nupiginta Kaina

703
Iš NEW YORKO į 
KAUNĄ ir ATGAL 
Pridedant Rev. Taks.

Siūlom*' puikią pr<‘Ką ntlanky 
ti Tėvynę nupiginta 3 ėia klc 
«n. Mūaą keleiviai i» 
burgu traukiniai! nuvejami j 
vietą iu gera priežiūra.

Grįžtanti ncpilieJiai laike 
metą įh'idžiami knrtu su 
Pirmo! Klemm keleiviais 
Im> sutrukdymo.

formaciją klntiek virtini* 
Del grįžimo leidiny ir kitų m 
agento nrlA

United American Lines 
(Harriman Line) Joint Service with 

Hamburg American Line 
35-39 Broadway, New York.

Tieim trumpu keliai per Rotter
dam ‘ą, j ir ii viių dalių

Neprilygitaml patogumai 
Men pagelhatime gauti reikalingai 
dokumentui (affidavit!). Mūrų 

autvnrko vilai imulkmenai, 
ir keleiviams rtipinamaii nuo pra 
dii>4 kelio iki pabaigei.
Kainui ir laivų tvarkraftii putli 
Siamas paprašius.
Rasena v itn u( ir inform nei ją dalai 
mirk bile vietiniam agentui, arba

HOLLAND AMERICA LIWB 
24 State Street Naw York..

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

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

Nedeliomis Nuo 10 iki 3 P. M.

Sirgdamas Įsisenėjusia Nervų, Odos 
n r Kraujo Liga, klausk patarimo pas 
Specialiau. — Liga gali būti seniau
sia. kentėjimai ilgiausi, — Aš JUMS 
PAGELBĖSIU.

Pasekmingai
Būdais

Moderniškais 
Gydau
VYRO, MOTERŲ 

eig a s.
GREITOS PASEKMĖS

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

KAINOS MANO PRIEINAMOS 
ir viskas yra po mano asmeniška priežiūra 

X-Spinduliai ir Wassermano tyrimas ir Kemiškas Išnag
rinėjimas kraujo. — Suteikiame tikra atspėjimų ir gydymų 

PATARIMAS IR KVOTIMAS DYKAI!

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

Valandos: 9 iš ryto iki S vakaro. Nedėliotus: 9 iki 4 po pietų

Paskilbus laikraščiuose apie 
Račio suareštavimų, mūsų mie
ste dabar eina sekamos kalbos. 
Kiek laiko atgal, sakoma, ponia 
Sekevičienė, dar gana jauna mo 
terėlė, pradėjusi lankytis į Broo 
klyno “draugučių” parengimus. 
Su savim vesdavosi ir savo 16 
metų dukrelę, Veronikų. Tenai 
Veronika susipažinusi su Račių 
ir kitais draugučiais.

Keletas mėnesių atgal, sako
ma, Sakevičių duktė pradėjus 
girtis, kad susiradusi sau gerų 
vaikinų. O tam vaikinui. Račiui, 
pradėjus dažnai lankytis pas Sa 
kevičius, motina pastebėjo, kad 
jos dukrelė jau susimylėjusi su 
tuom vaikinu. Tuomet ji pra
dėjo raginti apsivesti. Račis to
kiam sumanymui nesipriešino, 
bet kaž-kokių priežasčių deiei 
vestuves vis atidėliojo. Kiek vė
liau Sakevičiai pranešė savo bū
simam žentui, kad jis pasisku
bintų apsivesti, nes esą gavė
nia jau netoli. Račis pataręs ne
sibijoti. Sakęs, kad jau ir šliūbi- 
nius žiedus nupirkęs už 500 do
larių; žiedai esą labai gražūs 
su deimantais, jie nunešti pas 
auksorių ištirti, kad būtų geri.

štai jau ir Užgavėnių diena, 
i tų brangių žiedų vis dar nėra. 
Kas daryti? žaibo greitumu Sa- 
kevičius sukvietęs draugučius ir 
pradėję vestuvių klausimų disku 
suoti. Bediskusuojant prieita 
prie išvados ir išnešta rezoliu- 
sija: nupirkti žiedus ir sušliū- 
bavoti šį vakarų.

Kaip nutarta, taip ir padary
ta. Užpylę po porų bumelių nuo 
“smilgų" ir išvažiavo šliūban. 
O paskui vietos bolševikai už
giedoję pagyro giesmę: “Sakevi 
cinus Veronika išėjo už gero 
vyro! Koks jis susipratęs, koks 
mokytas ir mylintis komunistų 
diktatūrų! O pinigų turįs kaip 
šieno! Prie to dar išradęs kokį 
ten “patentų”, dar turtinges
nių taps!”

Jau bus keletas savaičių, kaip 
Račis su savo jauna pačiute iš
sikraustė į Brook lynų .O Sakevi
čių draugučiai vis dar giedoję ta 
pačių linksmų giesmelę: “VajeJ 
vaje kokiais turtingais Sakevi-1 
čiai pasiliks. Matot kų tai reiš
kia bolševizmas!”

Ant kiek tai tiesa, nežinau.

pasilieka kuniginiai, o juos pase 
ka ir raudoniukai. O SLA. VI. 
apskritys tai tik puikų Išvažia
vimų turės Rockey-Glen darže! 
Šio parengimo pelnas skiriama 
SLA. Našlių ir Našlaičių Fon
dui ir Lietuvos Globos Komite
to našlaičiams.

Oras šių savaitę buvo tarpe 
75 ir 80 laipsnių, žmonės, po di
delių karščių, jau gali atsidusti 
ir .pasilsėti.

Mokyklos užsidaro ateinančių 
savaitę visame paviete ir kaip 
greitai gausiu lietuvių mokinių 
vardus, pranešiu “Vienybės” 
Jaunuolių Skyriaus skaityto
jams. Nienių Jonas.

NEW BRITAIN, CONN.

Mirė “Varpo” Narė, 
K. Gedraičiūtė

Birželio 8 d. čia palaidota “V- 
po” Dr-jos narė, p-lė Katrė Ge
draičiūtė. Ji prie šios daininin
kų draugijos priklausė veik pen
kis metus ir pavyzdingai dar
bavosi kaipo dainininkė ir artis- 
tė-lošėja.

Velionė Gedraičiūtė buvo dar 
jauna ir pavyzdinga mergina. Ji 
mirė turėdama vos 20 metų am
žiaus. Kadangi ji taip stropiai ir 
pavyzdingai dirbo “Varpo” dr- 
jai, tai ši draugija jai labai gra
žų ir paskutinį patarnavimą su 
teikė: nupirko gražių gėlių vai
nikų, kurį prie karsto nešė 3 
varpiečiai ir Šeši nariai ėjo kai
po lydėtojai.

Tai gražus varpiečių pusi rody 
ma?., Jie. mpka sayp ųžsitarna- 
bus narius kad ir paskutiniame 
patarnavime pagerbti.

Lai būna lengva žemelė jau
nai lietuvaitei, kuri tiek daug 
dirbo

kams, kad jis esųs labai nusil- - 
peš, nesu iš priežasties didelės 
kaitros jam labai galva susvai- 
gus ir pareiškė, kad ar tik ne
prisieis su jais persiskirti. Bet 
ant rytojaus atsipeikėjęs, vai
kams pareiškė, kad jis važiuo
siąs į Port Chester, N. Y. Baž
nyčion išpažinties. Ir išvažiavo, 
žinoma, atlikęs savo religines 
priedermes, grįžo namo, bet ma 
tyt atnaujintais saulės spindu
liais apsvaigo ir ėjo pėksčias na
mo gelžkelio bėgiais visai į prie
šingų pusę. Tuom tarpu pradieg
damas greitasis traukinys jį pa
tiko ir užmušė ant vietos.
i A. a. Longinas Bakevičius 
paėjo iš Lietuvos nuo 'Babtų, 
Kauno apskr., 69 metų amžiaus, 
prie jokių draugysčių nepriklau
sė, bet buvo geras, teisingas, do 
ras ir pasiturintis žmogus. 5 
metai atgal palaidojo savo žmo
nų ir po jos mirties, visų laikų 
buvo nusiminęs, nes su velione 
jis labai pavyzdingai gyveno ir 
vaikų buvo Sabai godojamas ir 
mylimas.

A. a. velionis Longinas buvo 
čia ir apylinkės lietuvių labai 
mylimas ir godojamas, kaipo ge
raširdis ir blaivus žmogus.

Velionis Bakevičius paliko pui 
kų namelį ir dideliam nuliūdi
me 9 vaikus. 5 sūnus ir 4 duk
teris, ir visi vienoj vietoj gyve
no.

Velionis palaidotas 11 d. bir
želio su bažnytinėm apeigom, 
ant Kensiko kapinių, labai gra- ■ 
žioj vietoj.

Lai būna jam lengva šios ša
lies žemelė. A. Žukas.

UTICA, N. Y.
Munšainė Suskaldė Galvų

lietuvybės labui!
J. Sirata.

SCRANTON, PA.

Sekmadieny, 21 d. š. m., o jei 
lytų, tai bus perkelta į 28 d., na
riai Lietuvių Tautos Katalikų 
parapijos turės savo paprastų 
metinį išvažiavimų į prieglau
dos senelių ir našlaičių — Vil
niaus Narna — ties ežeru Wino- 
la.

Kun. vysk. J. Gritėnas ant 
tyro oro sodne atlaikys sumų 
ant 10:30 lietuvių kalboje ir

Bet vietos lietuviai plačiai apie pasatkys pamokų.
| Popiet prasidės svietiškas pro 
’į gramas: Tautiška orkestrą su- 

‘‘įgriežš keletą muzikos šmote
lių. Tolinus bus visokį draugiš
ki žaidimai ir pasilinksminimai. 
North Electric Co. karai eis se
kamai: iš ryto 8:15, 9:15, 11:15 
o po piet kas valanda ten ir at
gal. Dainininkas A. Kvedaras

čionai vienas lietuvis, būda
mas jau pusėtinai įsikaušusiu, 
užėjo pas savo kūmų ir susita
rusiu išėjo “gerų laikų” ieško
ti. Bet ne kaip jiems pavyko 
^uos gerus laikus rasti. Jiedu už 
suko į vienų vietų, kur sakoma, ‘: 
buvo “mielašindingų panelių.” 
Bet ant nelaimės tenai jau bu
vę geresnių “kostumerių.” Pir-. ; 
miau atsilankiusieji “kostume- 
riai,” matomai, gerokai ant Šių 
dviejų pyktelėjo ir supuolę šie
du apkūlė taip, kad apdaužė a- 
kis ir gerokai apskaldė galvu
tes.

Gera pamoka kitiems lietu
viams. Munšainė niekad prie ge
ro nepriveda. Augintinis

tai dabar kalba. Birželio 7 d. 
vietos lietuviai pastebėjo “New
ark Sunday News.” kad J. 
čis suareštuotas už netikrų 
nigų dirbimų. Dabar vietos 
tuviai- nustebo, išgirdę apie 
kius bolševikų “patentus.’’ 
dabar jau nieko nekalba, tyli 
kaip klemsai susičiaupę.

Gaida, kad taip atsitiko, kad 
lar nevisai komunizmo sugadin
ta šeimyna pakliuvo į tokių ne
garbę! Būtų gerai, kad ateity 
lietuvės motinos ir merginos ap- 
džiūrėtų su kuo reikalus turi.

Geradėjas.

WILKES BARRE. PA.
Smulkios žinelės

Ra- 
Pi- 
lie- 
to- 
Jie

M. M. ŠLIKAS
Lietuvis Advokatas

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

WHITE PLAINS, N. Y. Bell Phone Poplar 7545

Auka Saules Spindulių A. STANKUS

Birželio 13 d. anglių kasyk
lose sužeidė Stasį Grigaitį. Jis 
nupuolė nuo kalno 45 laipsnių 

.statumo ir labai susidaužė visų 
savo kūnų. Jis dabar veik ne
panašus j žmogų, visas sudau
žytas; gydytojai dar nežino ar 
jo kaulai sulaužyti, ar ne. Gri
gaitis yra dar jaunas vyrukas, 
vos 21 metų amžiaus, ir tokio
je jaunystėje gali prisieiti vi
sam amžiui pasilikti suluožin- 
tam. Gaila.

Netikėtai mirtis patiko mūsų 
viengentį Longinų Bakevičių. A. 
a. Longinas, dirbdamas ant mie 
sto kapinių, jautėsi labai susti
pęs nuo saulės spindulių, ir šeš
tadienio vakare, 6 birželio parė
jęs namo skundėsi savo vai-

— Lietuviškas Graborius —

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

Philadelphia, Pa.

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
ir DIRBTUVE

gerinuaiai įrengtojo mokykloj®. Prakti
ko! pamokos išardyti ir audėti visokius 
motorui, apie elektrą ir važiavimą. Ti
kras, pilnas kursas ėoferio mekaniko 
lietuvių ir anglų kalbom veda visiem 
Žinomas ir per 15 ką metų prityręs
INSPEKTORIUS L. TIKNIAVICŪ8 

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

nuo 9 ryte iki 9 vakaro. Nedaliomis

MOKYKLA

Mūsų miestų šių vasarų išva
žiavimų rengiasi būti devynios 
galybės. Tautininkai rengia, ne

■Ų mokyklą. Mokykla atdara
nuo 11 vai. ryto iki S vai. po pietą. Kleioi dienomii ir vakarais.

NEW YORK AUTO SCHOOL
na — 8n4 Avenue, (Kampas 14 astvte) Mew Tark City
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BE KARVĖS NE ŽINGSNIO
Rašo šienjūvėjas

Pas mus karvės taip įėjo madon, kad be jos net ir 
politikoje nė krust! Dar nelabai senai Lietuvos ir Ame
rikos lietuvių laikraščiai buvo pilnutėliai užkimšti ap
rašymais apie garsiąją Dovydaičio karvę. Ta karvė bu
vusi didelė narsuolė (bet perdaug ir begėdė). Ji sulošė 
mūsų politikoje begaliniai svarbią rolę. Ji pasiliko isto
riška karve. Dalykas, mat, tame, kad ta Dovydaičio 
karvute neįsileido į savo miegkambarį Vilniaus tremti
nių.

Dabar laikraščiai vėl pra
dėjo apie vieną karvę ra
šyti. Tik jau ne apie vieną, 
bet abelnai apie visas Lietu
vos karves. Net mūsų atsto
vas iš Washington©, nuva
žiavęs į Waterbury, vietos 
laikraščių reporteriams pa
pasakojo, kokių narsių kar
vių Lietuvoje esama.

Kalbėti ar rašyti apie kai* 
ves, nėra jau taip bloga. Bet 
•nereikia užmiršti ir kitų 
Lietuvos gyvūnėlių. Juk Lie 
tuva turi dar: kiaulių, ave
lių, avinų, asilų (pastarųjų 
daugiausia randasi seime). 
Nemažai Lietuvoje yra ir ož 
kų. Jos, sakoma, čielais,kor
pusais Kauno gatvėmis de
monstruoja. Daugiausia jų 
esama Laisvės Alėjoje. Jos 
eina būriais ir skelbia grieš- 
nam pasauliui krikščioniš
kas slaptybes.

Sakoma, kuomet kun. Pu
rickio byla buvusi nagrinė
ta prie uždarų durų, tai ož
kos iš lauko, pasistojusios 
ant dvieju kojų ir visą lai
ką žiūrėjusios pro langus. 
Jos viską matę, girdėję, ir 
vėliau — bepletkaudamos - 
visas slaptybes išdavusios 
bedieviškiems laikraščiams. 
Užtokį jų karžygingą pasi
elgimą, Žemaitis ar Dzūkas, 
jas gerokai botagu apiplie- 
kęs, kuomet jos priėjusios 
prie jo vežimo truputį šie
nelio užkrimsti.

Laikraščiai jų nė kiek ne
užtarę. Nė žodelio apie jas 
neparašę.

Rašoma tik apie karvę, 
karvę ir dar kartą - karvę, 
nors ta nelaboji trukdžiusi 
mums Vilnių atvaduoti, ne- 
priimdama tremtinių i savo

V I B BIRŽELIO (JUNE) 18 D., 1925
v 1 ■■r rst------tTv

itas visuomet suprasti savo .žmo išgerdavo -lygiai pusantro• Mik
ną,tai prireikus, manyk bent ją 1<> vandens.
suprantąs ir rodyk jai tinkamą

Tuomet ji savaime pasi- moteryste?
Maciau sykį vieną porą, kuri

O kaip su tikrai harmonišlka
veidą 
aiškins. — Sava žmoną gali er
zinti, užgauti, žiauriai su ja a<p- ■ niekuomet nesibardavo! Abudu 
sieiti; ji viską dovanos tau, nes buvo mažos dvasios,* negražūs, 
visukuomi ji tau gali gausiai at- nieko sau nereikalaujanti. Jie1 
si’lyginti. Tik vieno daikto ji apsivedė taiipininlkaujant laik- lio. 
tau nedovanos: protingo jos su- raščiui. 
draudimo, remiantis proto daro- 
dymais. — Nors ir labai tu bū
tum suerzintas, piktumui nepa-’ 
siduck, ir niekad neduok saves 
užklupti sakydamas teisybę. — 
Savo būsimajai žmonai perdaug 
nežiūrėk į akis! Taip mėgsta 
daryti naujokai, o dvidešimties 
metų amžiaus merginos visos 
yra gražios, žiūrėk greičiau į 
rankas, kojas ir kaklą ir pagal 
tai įsivaizduok sau ką kitą. Svar 
biausia viso kūno gražus sudė
jimas! — Atydžiai tėmyk į ki
tas moteris, o jei tavoji tą pa
stebės, paaiškink kodėl tu sava
jai vis pripažįsti pirmenybę.

— Tikras vyras savęs niekad 
nelygina su kitu vyru. Tikra

žydas pardavinėtų Ku 
uniformas?

A pga rs i n i m u la n gelio
— Aš noriu įdėti

Kad 
Klulksų 
j • ■ •

Prie
žmogelis:

pranešimą apie mirtį mano bro
lio. Kiek imate nuo colio?

Danielius: Po dolarį nuo co-

( žmogelis: Vaje, tu mano!
Baigdamas trumpai atkarto- Man8 brolis buvo šešių pėdų di- 

siu: kad sugyventi poroje, rei-1 durno.
kla ištvermės! ■. -t----------

gyvenimą ir tikslą. Priežastis 
yra ta, kad pasaulinis karas iš
kėlė reikalu demokratinguimą į- 
vykdinti gyveniman, t. y. kad 
didelės tautos neskriaustų ma
žųjų-

Visos žmonijos podraug ir Lie 
tuvos privilegija yra stiprinti ir 
užlaikyti d em ak ra tingumą. De- 
mckratingumas privalo būti pla
tinamas visose gyvenimo šako
se; privalo būti gerbiamas, su
prantamas. Demokratingumas 
yra tame, kad kiekviena, nors ir 
mažiausia žmonių grupė, turė-

Komedijų Vaidintojai!
Visi pičkitė naiiją iŠ'Lietuvos 

gautą komediją
PONIA PIPSE 

ir 
PANELE TIPSE 

Vienas Aktas 
Vaidina Keturios Moterys 

Kaina-- :----- 25c.
VIENYBE 

193 Grand Street
Suprato iš Biblijos

Andriukas mokykloje girdėjo
jpąmoką iš Biblijos, kad Dievas tų galimybę reikšti savo norus, 

Kode! juoda karvė duoda bal-, išlaužė Adomui šonkauli ir iš jo nusistatymus ir pageidavimus; 
tą pieną, kuris duoda geltoną sutvėrė jam žmoną. Neužilgo kad viena žmonių grupė nebūtų 
sviestą?

Neišrišami Klausimai

Niekur Nepamatytini Dalykai
Ar matėte kur

Andriukui susopo pilvas apie 
kairįjį šoną ir jis pradėjo ma
mai aimanuoti:

— Mamutė, man šonas skau
da. Turbūt pati atsirado.

Švietimo M misterio 1925 m. Gegužio Mėn> 6 d, 
Nr, 33 Įsakymas Uždaryti Mariampolės 

Realinę Gimnaziją

Atsiminkite, kad ožkos ir!^ moteriškė save lygina su vi- 
gi duoda pieno, ir daugelis somis kltoniis moterimis. Neuž

baigia riiiršfk, kad jos padėjimas jai 
! daug sunkesnis, i Kolei žmona ieško sau 
jtybių, vyras stovi antroje 
toje. Kuomet ji pradės trokšti 
gaubės, tu tuomet pateiksi pir- 
mojon vieton. Pirmame atvėjy 
dalykas brangokas, antrame gi 
reikalauja daug triūso.

Kiekviena moteriškė artybė- 
PATARIMAI JAUNAVEDŽIUI je regi geriau už vyrą, kuris 

paprastai serga morališku per- 
tolimu regėjimu. Vienintelė jo 
pirmenybė prieš moteris, ačiū 
kuriai jis tveria pasaulio isto
rija, tai gabumas sąvokiai mą
styti. s

Nemanyk, kad 
vas valdo žmonas-, 
šingai. Juo labiau 
sta, tuo labiau jis pastebės jų 
trūkumus. Tik beširdis, tik kas1 realinės

mūsų didžiavyrių 
augštus mokslus Šveicarijo-j 
je bevalgydami ožkos pieno; 
sūrius.

Taigi, ateity, meldžiamie
ji, neužmirškit ir apie kitus 
Lietuvos gyvūnėlius. Ypač 
reiktų garbingai išaugštinti 
ožkas.

Rašo Klevo Lapas

....Ir mylėti, valdyti ir naudo
tis reikia išmokti. Vidutiniškai 
imant tam reikia penkiolliką me 
tų, skaitant nuo pirmojo nepa
sisekimo arba apsigėdinimo. 
Taigi puikiai gali išskaitliuoti, 
ar jau gali vesti. — Nesibijok 
gabių moterų! Ir gabiausios už 
kvailas nedaug gabesnės, jei 
dar jaučiasi moteriškėmis. — 
Negana to, kad savo žmoną pui 
kiai aprūdysi, valgydinsi, my
lėsi ir gerbsi. Reikia ja; kasdien 
pasakyti bent du trys kompli
mentus, šituo mažu sugaišimu 
išvengsi daug didžių nemalonu
mų.

— žmona susideda iš eibės 
visokių ūpų, tik ūpo permainos 
pas ją nesulaiko taisyklių. — 
Kadangi vistiek negalimas daik

MES NEPARDUODAM SVETIMŲ NAMŲ 
Bet mes parduodame savo budavotus namus'Richmond Hill 
Sekcijoj
2 šeimynų $10,000 ir augšč. Perkant namą, kurie turite lo
tus, mes priimame prie mokesties. Taipgi pastatome na

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

Batvinis Bros
IO739 _ H5th Street 
Richmond Hill, L. I.

Tel. Richmond Hill 80G6

f ir 2 šeimynų. 1 šeimynos $5,500 ir augščiau
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Ne sykį pasikartojusieji Ma
riampolės realinės gimnazijos 
mokinių areštavimai, jų dalyva
vimas įvairiose priešvalstybinė
se organizacijose ir demonstra
cijose, viešas pašiepimas (kata
likų bažnyčios mokslo gimnazi
jos salėje josios ,mokinių aky
se ir susidariusios joje sąlygos 
del kurių negalėjo dirbti katali
kų tikybos mokytojai, dar 1923 
ir 1924 metais vertė švietimo 
Ministeriją imtis priemonių, 
kad šioji gimnazija būtų refor
muota ir kad auklėjimas joje 
eitų sveikesniais valstybės gy
venimo pagrindais.

Tačiau permainų minėtoje 
prasmėje gimnazijoje neįvyko.

šių metų sausio mėn. 12—13 
dd. Mariamipolėje “žiburėlio” b- 
tyje įvyko krata, po kurios bu
vo areštuoti keli Mariampolės 

j gimnazijos mokiniai; 
dienis žmogus tegali būti nevi- tpas juos rasta priešvalstybinės 
donų.

Nelaimė vyrui, jei žmona dar 
tebėra kūdikiu! Nelaimė vyrui, 
jei žmona jau nebėra kūdikiu!

Tu pražuvęs, jeigu tu nebega 
iii būti sau vienas. Tu pražuvęs, 
jei tavo žmona gali būti viena 
sau. <

Nepaisyk to, kad kartais sun 
ku mintį išreikšti kitais žodžiais 
bet niekuomet nevartok žodžių: 
laimė ir meilė. Jie jau perdaug 
nuvalkioti. .

Nebijok tos gėdos, kad tave 
žmonės skaitys geru moterystė
je vyru. Tarp pilnų meilės vy
rų didžiausiais rasi ne tik žo
džio, bet ir darbo genijus. Jei 
buvo reikalas, 
dvigubai kartu ir už žmoną.

Jei moteriškė kartais truputį 
apsileidžia, ji per tai gali pasi
daryti net dusyk malonesnė. 
Vyrui tas neleistina, ir jis 
suomet turi į save tėmyti ir 
si valdyti.

To dėlei saugokis įpročių! 
pažinau žmoną kuri norėjo per 
siskirti su savo vyru, vien tik 
todėl, kad jis prieš guldamas

tuš- 
vie-

moterų žino- 
Ne, visai prie 
kas jas pažį-

literatūros; buvo areštuotas net 
tos gimnazijos mokytojas Matu
laitis, iš (kurio mokiniai gaudavo 
tos literatūros; kvotomis kon
statuota 'kad Mariampolės reali
nės gimnazijos mokiniai jąją 
platino ir kitų mokinių .bei šiaip 
jaunimo tarpe.

Atnaujintas po kelių metų 
pertraukos 1923—24 m. metų 
pradžioje katalikų tikybos dėsty 
mas 1924 m. spalių mėn. vėl 
nutrūko, nes dėstęs jąją kuni
gas del susidariusių gimnazijo
je nepalankių tikybai dėstyti 
sąlygų turėjo iš josios pasi
traukti, ir nuo to laiko katali
kų tikyba joje nebedėstoma, kas 
eina prieš 80 par. Lietuvos Vai-

gišikių Jono gimnazijai ir per
davimo akto nuorašas pristaty-

Svietimo Ministerijai.
(pas.) K. Jokantas, 

švietimo Ministeris

ti

’ DEMOKRATINGUMAS
: MOKYKLOJE

Rašo Klevo Lapas

Didžiajam karui pasibaigus, 
pasaulis nuskurdo fiziniai ir mo 
raliai; liko tik griuvėsiai ir aša
ros. Bet visgi dar liko nors vie
na, būtent — demokratingumas /Karą pradė.jusieji visai nema
nę nei apie nepriklausomas ma
žas valstybes, nei apieškoki tai 
demckratingumą. Karą pradė- 
jusieji nežinojo, kaip išdygo tie 
vieninteliai brangūs karo vai
siai ir tai garantija tam, kad 
daugiau toks karas ne'bepasikar 
totų?! Todėl ir mūsų nepriklau
soma tėvynė Lietuva turi savo

kurčia kitai žmonių grupei.
Ir mokykloje, kuri yra gyve

nimo mokykla, mokiniai privalo 
įvykinti demokratingumo dės
nius gyvenimam Be to dar, atei
tyje pripratus prie demokratin
gumo, visuomet jį gerbti ir tin
kamai apkainuoti. Tam tikslui 
mokiniai privalo tverti mokinių 
komitetus, kurie 'butų gimna
zijos (progimnazijos ar šiaip 
kurios augštesnės mokyklos) vi 
sos moksleivįjos asmens išreiš- 
kėjais. Nes juk yra įvykių, kuo
met komitetas yra reikalingas 
mokinių valios išreiškėjas.

Tikiuosi, kad ateityje tas į- 
vyks. Gal ir dabar įvyktų; tik, 
deja, kad ne visi draugai-ės tą 
atatinkamai supranta ir apkai- 
nuoja. žinoma jei tas geruoju 
neįvyktų, tai liūdna būtų, kad 
tauta, kur demolkratingi pagrin
dai privalo turėti tokią didelę 
reikšmę gyvenime 
juos prisieitų kovoti daug, daug 
su nesusipratimais.

. ■<
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ŽINO!
visi, kad Naujokų padaryti Ciga
rai yra geriausi Amerikoje! Taip 
pat visuomenė gėriai, kad garsi
nant laikraštyje remia lietuvišką 
literatūrą; tai yra puikus daly-; 
kas; už tai vietoje kas-žiu kieno 
cigarus rūkyt, kurie nieko gero 
nedaro, o gal dar lietuvių tautos- 
priešus šelpti, tad labai išmintin
gai darysit, kad visada reinsit lie-’ 
tuvišką pramonę, ir brolių lietu
vių Jono ir Petro Naujokų išdirb: 
tus cigarui 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 tūkai gerų Oi-, 
garų! •'
Viengenčiai vietoje žydberniaut, " 
visada rūkykit ir reikalaukit vi-l 
sur Lietuviškose užeigose, restau-r 
racijose, Storuose, pas barberine, 
kliubuose ir draugysčių salčše, 
ant piknikų ir pas biznierius, po 
vardu rankomis padarytų

Jono-John’s Cigarą 
arba brolio Petro Naujokų arba 
Vytauto. Teinyk vardų ir įjaVJitf 
slų ant bakso. Per pačtų išsiun- 
čiam Cigarus visur pd Ameriką į 
kitus miestus lietuviškiems biznie
riams, ant pareikalavimo.

Tėmyk! mes perkrausime aa 
vo dirbtuvę Cigarų į didesnę rie
tą, priešais Public Library. Ra
šant adresuot: • t ■/. .
NAUJOKŲ CIGAR DIBBTUV*?

267 DIVISION AVE. h 
Brooklyn, N. Y.

Naujokų Cigarai labai gari,' 
verta paremt teisingą pramonę.'^ 
Agentai gali užsidirbti ekstra pfįY 
nigų, liuosam laike ir vakarais.’;

r'.,.

S. K. GRISIUS
Agentas ‘‘VIENYBES’’ bei ki
tų tautiškų laikraščių Chicago j. 
Norinti užsirašyti “Vienybę’’ ar 
užmokėti prenumeratų bei pirk
ti Sūrų, kreipkitės šiuo antrašu: 

3423 W. 61st STREET
Chicago, Ill.

Phone — Republic 8927

KATALOGAS 
—o— 

APYSAKOS 
PAŽVELGUS ATGAL. Aprašymas 

kaip žmogus, gyvendamas 2,000 me
tais prisimena kaip mes gyvenome 
ir palygina savo tikrai rojišką 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 ____r____ 75c

’ I
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
žodynėlis Kišeninis. Angliškai-lie- 

tuviškas ir lietuviškai-angliškas, grei 
tam wuradimnt žodžių. Su apdarčliais

$1-00

Naujų Gaidų iš Lietuvos 
Aguonėlės. Juozo Gruodžio kom

pozicija, apie kurią Babravičius sa
ka; “O o tai augštas ir puikus da
lybas.’’ Jis ją dainuoja savo kon
certuose visados ir publika ją pa
mylėjo. Kaina ______________  75c

Rugiagėlės. Kita Juozo Gruodžio 
kompozicija“ Vien tik mėlyna a- 
kysfe!’’ Kaina______________ 60c

Rūta. Juozo Gruodžio kompozicija 
50c.

Ko čia taip ilgu. Puiki daina- del 
solo J. Gruodžio kompozicija_ 50c

\ s

• • . ClllcL pilvo ov pai • U1UVUYWO ra:jie net mylėjo i \ H f ..a- „s 1 stybes Konstitucijos.
Visa tai parodo Mariampolės 

realinės gimnazijos nesugebėji
mą susitvarkyti atatinkamai 
Lietuvos Valstybės Konstituci
jai ir įstatymams ir del to ran
du reikalinga . šiems 1924—25 
mokslo metams pasibaigus ją už 
daryti.

Gimnazija inustos veikusi 
1925 m. birželio mėn. 30 d.

Visiems jos mokiniams turi 
būti išduoti atatinkami jo išei
tam kursui pažymėjimai.

Gimnazijos Pedagogų Tary
bos posėdžių protokolai, metinių 
atestacijų žurnalai ir išduotų pa 
žymėjimų nuorašai turi būti pri 
statyti švietimo Minfeterijai. 
Gimnazijos inventorius, pirktas 
iš švietimo Ministerijos duoto
sios pašalpos, turi būti perduo
tas Mariampolės valstybinei Ry-

vi- 
su-

Aš

Vienybes
- -L- J*

Knygyne
Galima Gauti Visokių 
Knygų, Kokios Tik 

Yra Atspausdintos 
Lietuvių Kalboj

T .v

tik koKuriems

reikalinga

•a ui v v

kreipkitės
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Ji

duoną, iŠ 
kepame 

ir kitiems

DIDELĖ PERMAINA PO 10 METŲ PAS
MACYS BROS. FURNITURE CO

NAMAS PERTAISYTAS MODERNIŠKIAUSIAI
FURN1ŠEI VĖLIAUSIOS MADOS, TIK KĄ Iš DIRBTUVIŲ 

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

IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS LENGVIAUSIOS

198-200 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y
TABFB DBIoai IB BEDFO1D AVBOTBB.

Prletatoin j VIbm New Yorko ir Brook lyno apylinkes Dykai Ir Baugiai

F ■

Skaityk Katalogą Kairėj Pusėj

V■ * • • i

Tikra Lietuviška Ilona
; kurią kepa

„Garsas” Keptuve
(Seniausia įstaiga)

ruginių miltų, 
keiksus, vestu- 

pokiliams. Vi
sli užsakymais

Kepa 
Taipgi 
veins 
suomet kreipkitės
prie “Garsas’’ Keptuvė. Siunčia- 
ne duonų ir į kitus miestus.

W. MASIULEVICH 
A. SHRUP8KI8 

(Savininkai)

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

VIENYBE
193 Grand Street, 

- Brooklyn, N, Y

Didyjį Katalogą. Priaiunčiam Dykai

4
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A. B. STANKUS 
Vienybės” Įgaliotinis.
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RE D A K C ĮJOS ATS A K Y M AI

V. Rimkui: — Raštų pluošteli 
gavome. Ačiū. “Vienybę" siun-

tinėsime paduotu antrašu. Ra 
šinėkit daugiau.

S. Baltučiui 
nėlį. gavome. Labai ačiū. Per
žiūrėsime ir kas bus tinkamo, 
sunaudosime.

Pr. Jačioniui: — Jūsų protes- 
rezoliuciją priešais Lietu

vos valdžią gavome. Neta’pin- 
;im. Ji peidauig aštri ir tuomi 
ka'p tik nustoja savo siekiamo 
tikslo.

M. Stakčnui: — “Ar Tennes
see Biblistų Akcija Pakenkia 
Evoliucijos Teorijai,” gavome. 
Ačiū. Sunaudosiu! prie pirmos 
progos. Bet ar Tamsta negalėtu
mėt ką nors parašyti iš Ameri
kos lietuvių gyvenimo. Mūsų 
bendradarbiai jau visai pradeda i 
apie savo vientaučius ir jų judė
jimą Amerikoje užmiršti. Paju
dinki! kokį nors svarbų dienos 
klausimą.

Dzūkui: — Jūsų koresponden į 
ciją iš Lawrence, Mass., gavo-

: — Raštų siunti- 
Labai ačiū.

me. Pataisysim ir sunaudosim. skursija, iškaukusi gei .ižės 30 , kingą 
Tokie rašteliai mums tinka. Pa-* 
sistengkit ir ateity parašinėti. 
Bus didelis ačiū.

EKSKURSIJOS
Rašo Dar Vienas Ekskursantas

ek.sk u rsi j ų suruošimą 
d. ląivu ‘Tres. Rocsevelt.” Gau-j “Vienybės.” menadžeriui Danie- 
sus lietuvių tos pačios “Vieny- liui. Vykdydami ekskursijas r?.i 
bes” aprūpintas ir išlydėtas,
skaičius apleido Amerikos pa- šite daug labo mūsų Tėvynei ir 
kraštį šio birž.- 10 d. laivu “G. daug malonių valandų tėvynės 
Wahington.”

Sveikintinas “Vienybės” su
manymas vykdyti ekskursijas! ir vežkite būtinai per Lietuvos 
Daug kredito priklauso už t va r- uosta Klaipėda.

i ‘

veiksite didelius darbus, atne-

i š$ i ilg u s i e m s amerikiečiams.
Duokite daugiau ekskursijų

DYKAI

Ninth Avenue

n

MILK

B

Pradžia jau graži. *
Nespėjo ledai ištirpti, o 

vai ne vieną šimtą lietuvių 
vežė j Lietuvą. Ypatingai pažy
mėtina “Vienybės,” pirmoji ek-

Avenue
Street
Street

44 Jackson Avenue
netoli 4th Street

BRONX, N. Y.

578 Courtlandt Avenue
netoli 150th Street

LONG ISLAND CITY

TURKIŠKAS ABRUSAS
uz 35 lei bebus

Star ir Magnolia Pieno

sian

miškas vartoti, nes niekas nenusimeta.

Abrūšą kaip ant paveikslo. Nėra sunku leibelius tau

44 Hudson St., Nev; York City Ir iš ten jums bus

MUSŲ BROOKLYN© PREMIJŲ KRAUTUVES
570 Atlantic Ave., netoli 4th Avenue

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

Patirsite, kad šios rūšys kondensuoto pieno
lem/t labai-*patot‘h)8-piie pusryčiu,

nuoja. kava ir koko, kaip niekad neragavote
pirmiau. Labai skanus su košelėmis ar vąi-

Jie riebesnį skoni duoda bile valgiui
kur reik cukraus ir pieno. O prie to ekono

Netik pusryčius padarysite lengviau ir skaniau šei
mynai, bet dar už 35 leibelius gausite puiku Turkišką

pyti. Pradėkite šiandien, ir pritaupę užtektinai, neš
kite i arčiausią premijų krautuvę, pagal adresus že
miau. Arba pasiųskite juos i The Borden Company,

2 Sumner Avenue, netoli Broadway

Nobodžios ir šaltos žiemos die 
nos prabėgo, jas pakeitė šiltas 
pavasaris. Prisikėlė gamta. Me- 

?’ldžiai apsivilko gražiais lapų rū
bais, o gėlių galvutės ėmė -šyp
sotis ir sveikinti praeitį.

Tai taip bent atrodo linukuo
se; bet kitas ūpas tvankiuose 
miestuose, kur tik saulės įkai
tinti mūrai, pilkos geležies til
tai ir automrtbilių zvimbimas, 
žmonės nenustoja triūsęsi. Jiem ! LKV. L. m 
nėra skirtumo nei vasarą, nei miestą R. 
žiemą, visuomet dieną praleidžia1 pervažiuoti miestelį P., kll- 
prie savo kasdieninio darbo.

Vienok gamta galinga, ji sa
vo grožės slaptybėmis moka pa 
sigauti žmogaus sielą, ir ją už- 

! liūliuoti savo grožybėmis... žmo 
: gaus prigimtis sutampa su gam 
tos gyvybe, todėl kiekvieno žmo 
gaus sieloje pavasariui atgimus, 
atgimsta gamtos grožės mylėji
mas. Net ir labai surambėjęs ir 
savo jausmais atbukęs kapita
listas ir tas ilgisi laisvo vėjalio 
dvelkimo, žabos vejos plaukimo 
ir medžių ošimo, todėl viską me
tę? sprunka iš kasdieninio gy
venimo į gamtos pasaulį.

Niekam tiek nėra artima gam 
ta, kai lietuvio sielai. Lietuvio 
praeitis ankštai surišta su gam
ta. žiloje senovėje lietuviai tik 
ir tegyveno gamtos globoje ir 
už tai jų geriausiu draugu bu
vo Lietuvos miškai ir laukai. 
Lietuves kunigaikščiai kovėsi sa 
vo miškų priedangoje ir jų pa- 
gelba kovas laimėdavo. Vaidilu
tes amžinąją ugnį -kūrendavo 
po atviru dangum. Gimtuvių ir 
laidotuvių iškilmės vykdavo o- 
re. Visas gyvenimas bendravęs 
su gamta lietuvis paveldėjo gam 
tos meilę.

Tomis ypatybėmis ir mes, nū
dieninių laikų lietuviai, esame 
apdovanoti. Mūsų protėviai pa
liko mums gražią sielą, kurios 
ypatybėmis, toli gražu, ne visos 
tautos gai pasigirti,.

Kad ir šiandien mes mylime 
gamtą, tai parodo tas gausus 
lietuvių plaukimas į savo gimti
nę. Vos spėjo išaušti gražus 
pavasaris, jau galybės lietuvių, 
palikę tvankias dirbtuves, plau
kia Lietuvon. Išsiilgusi lietuvio 
sif.ua trokšta pažvelgti į tėvų ba
kūžes, i savo ainių kapus,.. Mie
la klausyti lakštutės, gegutės ir 
brolių-sesių dainų, o čia to viso 
nerasi. Ten ir Nemunas banguo
ja ir Šešupė miela teka... Nors 
ir ištaigus, Amerikos gyveni
mas, bet nepasaldysi jo tuo ma
lonumu, kurį įgyji Lietuvos ša
lelę ąplankęs.

Mes dar spurdame prieš iš- 
tautėjimą, mes norime būti’lie- 
tuviais, nerime kvėpuoti Lietu
vos oru! Plauksime į Lietuvą, o 
iš ten grįžę savo Tėvynės gam
tos gaivinami, kovosime su bai
sia ištautėjiimo banga. Sudary
kime ištisas eiles ekskursijų, pa 
rodykime Lietuvai, kad mes ją 
dar tebemylime, todėl ją 
kome.

DU KARAKTERINGU VAIZDELIU
(Feljetonas)

Rašo Vincas Lakštingalis

Gražus šventadienio ry
tas. Iš nakties smagiai pa
šalę. Gruodis... Važiuoju į 

. Pakeliui reikia

Į-iame tuokart buvo atlaidai 
Bet kadangi dar ankstyvas 
rytas, nelabai dar’.kas eina 

i i atlaidus, tik vieną-kitą bo- 
! butę pralenkiau.

Miestely visur tylu. Ne
jaugi dar nieks nesirūpina 
atlaidais?... Bet nevisai taip 
Pradžia jau yra. Šalia šven
toriaus, kai pavasario mu
sė, škaplierninkas pasista
tęs staliuką krausto, dėlio
ja savo prekes pardavimui. 
Gretimai jo stovi du sene
liu dideles pypkes bekūren
dami!. Jie jau pasirengę lau 
kia atlaidų-kermošiaus. Prie 
bažnyčios kertės, keletas bo 
bučių apsitulioję skaromis, 
susikišdamos nosis, viena 
kitai kaž-ką pasakoja. Tur
būt apie dukrelių piršlius, 
ar turtingus jų. kraičius, ar 
vėl tai ką nors apkalba... 
Mat bobų tai nesupaisysi: 
jos vis kad ir ant švento
riaus savotišką “gešeftą” 
varo... Turbūt dar neatraki
no zakrastijonas bažnyčios 
durų, kad palei kertes trina
si. M

“nobažnųjų” 
atlaidais ne-
“,o

lan-

lai- 
nu-

Tel. 18140 Greenpoint

Vkftai retintai* kreipki tėn pn» mnnH, u būsit užganėdinti
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Juozas Garšva
Mato firma garai atliek* Mkrmifttur darbna: Išbalaanraoja ir laldaja miruiiai am visokią 
titpislų. PagrabuS paraolla n«s paprasčlaaaių iki prakllnlaaalų. Pariamdo karietas 1*1- 
dotavime, veMllJoum, krikštynoms ir kitiems paalvatindjlmaoua.

T-mTTirgg-gg •r’
Telephone 7867 Mala

• -j o.

231 Bedford Avei .ofibaT; 264 Front Street
BROOKLYN. NEW YORK • / j

Garsinkites “Vienybėje”

saule, lai pamato jie kame 
tiesa, tada' taip nebedarys.

Nesuprantama man ko
kiuose “atlaiduose” taps 
mūsų žmonės kitokiais...

. VIENYBĖS”.
M E T R A š TI S

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

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

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

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

>LSW
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“SANDARA
Skaityk “SANDARĄ”, Mokslo, Literatūros, 

Politikos, žinių Laikraštį.
“SANDARA” yra vienas iš geriausių 

Lietuvių laikraščių Amerikoje.
“SANDARA” Amerikoje metams lė- 

šuoja $2.50. Lietuvon ir kitur $3.
Kas užsirašys “SANDARĄ” ant metų ir pri

sius mums $2.50, gaus knygų dovanų 
vertės $1.00.

“SANDARA”
327 E STREET, BOSTON, 27, MASS.

H

Bi
Aueaagok Sveikatą j ®

SANYKITg
ProfilaktM vyrama, 
gerianeia apsauga 

po nžeikrūtimo. 
Didelė trinkelė 3fis. 

(Tnrba (4 ’h) |1.
Visose antį etose ar 
Ban-Y-Kit Dept; A. 

62 Beekman Bt. 
Now York

Prašyk aprašymų

(Uft larfl

Atliekame
GREIT ALGRAŽIAI-PIGIAI

nieks daugiau 
sirūpina.

Pervažiavau
Greit negalima pavažiuoti. 
Didelis gruodas, reikia lai
kytis sukandus dantis. O vė 
jo aštrybė, kai rykštėmis 
veidą plaka!

II.
Ir taip, nuvažiavęs į mie

stą R., atlikęs visus reika
lus grįžtu namo. Saulutė į 
jau visai žemai, bijausi, kad Į 
nesutemtų. Todėl skubu, va
žiuoju. Ir vėl pro tą patį 
miestelį, per kermošių sau 
traukiu.

Na, dabar jau kas kita. 
Visai kitoks vaizdas. Jau ne 
beapmirę.. Visi linksmi... 
Tik dainos, šūkavimai, kle
gesiai. Vienas pulkelis sma
gių vyrukų prie valsčiaus 
namo, kitas palei “špitolių,” 
o kiti po pleciuką (rinka) 
“žąsiukus varinėja”...

Ir aš, kai iš atlaidų grįž
damas, baigiu pervažiuoti 
miestelį. Bet dar du vyrukai 
“tiesūs kai siūlai” priėję 
prie manęs klausia:

— Gal parvežtum, “zvos- 
čiuke,” mus į namus?

— O į kurį šoną tams
toms reikia važiuoti?

— O gi į Roblius.
— Tai ne ponai, aš ne į 

tą šalį važiuoju — atsakau.
— Tai kad ne į tą — tai 

važiuok sau...
Tai taip palaimintas, grįž 

tu namo.
b Tai ir atlaidai, žmonių šie 
Jų. tenkintojas. Susirinkę 
'žtiįoneliai negauna misi rami 
hijho bažnyčioj.
; jivame’gi čia priežastis?:.. 
Ilgai reikia galvoti, rišti 
klausimą tokio žmonių iškri 
kimo. Ar bažnyčia čia kal
ta,; ji gal nukrypo per daug 
savo politikoj? Gal ji atgy-__ L —_ Y* H A 1 *• 

kas būtų užleisti 'kelią mo
kslui,., kurio tikslas nemul
kinti, bet viską šviesiai švie
sti. Reikia, jau laikas ir 
liaudžiai duoti saulės-moks- 
lo. Lai šyięčią_ir_ant jų ši

miesteli

i

Tel. 4428 Greenpoint.

Dr. John Waluk
Valandos: •>-*
. nuo 8 iki 10 Iš ryto 

nuo 1 iki 3 po pietų 
nuo <5 iki 8 vakare

Nedeliomis pagal susitarimų

161 North 6th Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. 595 Greenpoint.

veno savo amžį?, Ar nelai-
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’ f' — ■Spaudos Darbus

Spausdiname:

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

Reikale Kreipkitės Pas Mus
— Adresuokite —

VIENYBĖ
193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

I

Daktaras
J. S. MISEVIČIUS

270 Berry St., BTrfyn, N. Y.

Office Hours: 
8-10 a- m., 12-2 p.m. 6-8 p.m.

URBAN'S COLD 
8*lčlo), Jokių Balčių 
b*k»ą apalglnklaok

Kas yražuiogaui amžinas prleiai? — Baltu. 
Jis netik sunkiausias ligas |var«, bet ir | gra
bų paguldo. Bet tie, knita vartoja po plačių 
Amerlkų pagarsėjusias 
POWDERS (Miltelius nuo 
nebijo. Už 75 centus nž 
nuo savo nuožmaus p rialo!

URBO LAX TABS (25 cental Už skry
nutę) yra kai kannolė prieš kitų amžinų žmo
gaus priešų — vidurių užkietėjimų — kuris 
žmogui pagamina daug rūpesčių Ir šankių ligų.

• Lietuviškų, Bulgariškų, Alopattžkų, Homeopatllkų ir kitokių 
vaistų tegalima gauti gerų pas —

Del raumatiškų skanautų, nerviš
ko galvos skausmo, raumuo skaus
mų ir pailsimo, del skausmų į šo
nus, krūtinėj ir j pečius, vartota j 
silpnas formatas žaizdų ir pažeidi
mų, del augščiau minėtų reikalų vi
sados vartokit Groblausko ZmljoČ- 
nikų. Kainos 35c., 65c. Ir $1.25 nž 
bonką. Rašykit del knygutės No. V

Albert G. Groblewski
and Oo.

Plymouth, Penn.

Susivienijimas Liet. Amerikoje
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APUĖAUDOS IB PABALPOB 
ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOS®, KU

RIOS TURTAS ARTI $1,000,000.00

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

Registruotas vardas į S. V. Pat.
Ofisą

GROBLEWSKI
Susideda iš ,17 goriausių ir švie

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

Vartokit šitas žoleles del nesma
gumų skilvio, taip kaip del nema
tinio, prasto Žlebčiojimo arba skau- • 
šmo po krūtine.

Sutaisyta per Groblauskų suvirš 
30 metų. Reikalaukit Groblausko ir 
visados gausit tikrų, lietuviškų tro- 
jankų.

žiūrėkit del mūsų markėa apgy
nimo.

Išdirbtas į dvi formatas šaknų: 
čicloįi šaknys (stambios) kaina 35c. 
už pijkelj; Supjaustytos šaknys 35c. 
už pakelį. Rašykit kokių reikalau
ji- 6 ;;;•

8LA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. 
Nariai priimami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi na
riai gauna laikrašti „Tėvynę” dovanai ir taipgi 
gauna 8LA. išleistas knygas ai pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, 800, 600 ir 1000
Pašalpos Skyriai — 

|6.oo. 8.oo ir 12.00 | savaitę.

Del platesnių informacijų kreipkitės tino adresu:

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

, s

151 Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y, 
Telephon® Greenpoint 1411
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“Vienybės” Adresas: 193-197 Grand Street, Brooklyn, N. Y. Telefonas: 2427 Greenpoint

A i- • •
ŽINIOS NUO EKSKURSANTŲ. kčm vidurį jūrių. Aš galiu paša- leidome New Yorką, Apie 1-mą
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galėjo prisiglausti ir nors jos 
rankelę palytėti. Onutė mokėjo 
dailiai koketuoti. Kur tik ji ėjo, 
ar ką veikė, visur ją sekė drau
gai, siūlydami pagalbą. Nors ji 

( buvo menko mokslo ir vos ga
lėjo šiek tiek pakreveizoti, bet 
jos raštus talpino “Vilnis,” “Lai 

, svė” ir “Moterų Balsas.”
Ją Chicagos draugai, kaip An 

driu'lis ir kiti, taip išgarsino, 
kad kitų kolonijų bolševikai*^- 
tiesų pamanė, kad čia nai^-jį 
“žvaigždė,” ir tode ji lengvoj 
Įėjo į progresyvių moterų su
sivienijimo viršūnes, kur išbus- 
vo du metu, niekieno nekriti
kuojama. Tik dabar 
kai išmetė, kad jau 
liau negalėjo.

“Naujienos” sako,
kus porai komunistų vyrukų į 
Chicaigą ir ten pasirodę netik
ros dešimkės ir penkinės.

Real Estate Parsiduoda Cafe ir valgykla, trijų 
metų lysas, gyvenami kambariai ant 
pirmo augšto, septyniknmbarini su ra
kandais ant kitų augštų.. Kreipkitės

I Paieškai: kambario, pavieniui, Wil-
i limnsbnrgo krašte, sn elektra, nuiudy-
1 no ir privatiniu įėjimu. Atsišaukite:

V. S. 193 Grand St., Brooklyn, N. Y. „ „ 4 u(74 Pfts F. Czirechowski, 117 Kent Av., 
____________________________ kampas No. 7th St., Brooklyn, N. Y.

(73)

Flatbush sekcijoj — 2 šei-i 
mynų mūrinis namas, 11 kam
barių su visom įtaigom. E. 8th 
St., 3 tblo'kai nuo Prospect Par
ko. Kaina $11,000. Laibai barge- 
nas.

Ridgewood Sekcijoj. — 3 šei
mynų mūrinis namas, 17 kam- 

karų

Reikalaujame merginų prie Singerio 
siuvamų mašinų. Geras užmokestis, 
nuolatinis darbas. Atsišaukite: Head
light, 2 Tillary St., cor. Fulton St., 
Brooklyn, N. Y.

DIDELIS BARGENAS

p<) Parsiduoda Bučernė ir Grosernė Kartu

Biznis išdirbtas virš 12-kn metų, ir 
biznis eina gerai. Priežastis pardavi
mo, tai senatvė. Visi įtaisymai naujau 
sios mados ir nauji rakandai, kokie 
yra reikalingi prie virš minimos į- 
staigos. šis biznis randasi New Jersey 
Valstijoj ir tirštai apgyventoje vie
toje lietuviais. Del platesnių žinių at
sišaukite į “Vienybę” 193 Grand St> 
Brooklyn, N. Y. (8<

oarių,; ęįąktros šviesa, 2 
garadžili^ Kaina $15,000 .Cash 
$4,000>C‘ :i

Parsiduoda Groseris ir Delikatesen 
Storas už pigių kainų. Biznis gerai ei
na, lietuvių apgyveni avieta. Priežas- 

j tis sužinosit ant vietos, w. J, Rogers

valandą stalai jau buvo nuklo
ti baltom stalltiesęm ir pastąty- 

, o mai-* -I * ■' * I'1 .sto visokio visiems ikivalės. Tik 
vienas dalykas riėgerai, kad mus 
sumaišė su kitataučiais prie sta 
lų. Bet čia dalinai mūsų kaltė, 
kad mes visi sykiu nenuėjome 
užsiregistruoti sėdynių (prie vai 
gių čia yra du šaukimai). Tą 
turėtų atminti kiti važiuojanti.

“Geg. 31 ant pusryčių jau bu
dino 6:55 ryte, tykiu būdu kaip 
Cudilinskio laikrodis. Ant 7 bu
dino kornetas kareiviškai, o 7:- 
30 kareiviškai šaukė ant pusry- 

I čių. 12-tą valandą triūbino ant

kyt, kad trečią klesą galima pri- 
‘ Iš Cherbourgo ir Plymouth’o lyginti prie pirmos klesos tų lai

kų kada aš važiavau į Ameriką, ta visokių gražių gėlių, 
Linkiu viso labo mano pažį
stamiems. ” 

Adomas Stanevičius iš Anso
nia, Conn, taipgi rašo: “Prane
šu, kad mes, jūsų pasažirai ge
rai išplaukėme ir gerus čėsus tu 
rėjome.”

P. Zeakas gi rašo: “Labai 
smagią ir linksmą kelionę turė
jome. šokam, dainuojam ir 
linksminamės kiek galime. La
bai gerai čia mus prižiūri. Duo
da gerai valgyti. Neturėjome jo 
kio pavojaus.”

Juozas Brusokas gi trumpai pietų. Kada žmonės pradeda vai 
gyti, tai muzikantai pradeda 
linksminti ir net dainų prideda. 
Po vakarienei krutami paveik
simi. Rodė pirmai ir trečiai kle- 
sai sykiu.

“Birž. 1, nuo 10:30 muzikan
tų septynetas griežia. Nuo 3 iki 
6 šoko kas norėjo. Vilnis laivą 
truputį supa. Birž. 2 rytas link 
smas visiems po pusryčių pasi
rodė, nes parodė visiems tam ti
krą triiksą, iš kurio turėjome 
judkų ikivalės. Po pietų turėjo
me lietaus. Kitą dieną ir dar 
kitą laivą supo. Buvo didelės 
vilnys, o oras šaltas ir lietaus 
turėjome. Ovenkotai buvo labai 
madoje. Mat perplaukėme pusę 
jūrių.

“Birž. 5 beliko tik 612 mylių 
iki Plymoutho. Diena buvo šal
ta ir debesiuota.

“Abe'lnai sakant patarnavi
mas laibai mandagus. Valgio 
duoda 4 syk į dieną. Orkestrą 
du sykiu į dieną grajina. Kruta
mi paveikslai po pusės aštuonių 
vakare. Ant laivo leidžiamas lai
kraštis kur paduoda žinias iš A- 
merikos ir Europos. Vardas jo 
“Chic. Tribune Ocean Times.”

atėję laivai atvežė mums kede- 
tą laiškų nuo “Vienybės” eks
kursantų, kuriais čia pasidalin
sime su skaitytojais. Visi laiš
kai vienu balsu džiaugiasi eks
kursija ir United States Linijos 
patarnavimu. Kitame numery 
pradėsime leisti ekskursijos va
do, J. O. Sirvydo dienyną, ku
riame surasite įdomių dalykų iš 
kasdienio ekskursijos gyveni
mo.

Dabar K. Saurusaitis ve ką 
rašo: “Birž. 7. — Tariu ačiū už 
visą patarnavimą. Ištikro gali
ma pasidžiaugti ir pasakyt, kad 
tai tikras ‘eksikuršinas, ’ kokio 
netikėjau. Viskas kopuikiausia: 
visokių valgių, mbzika, kruta- 
mi paveikslai vakarais rodomi, 
visur mandagus patarnavimas. 
Negali atsigėrėt viskuo. Aš pa
tariu visiems važiuoti j Lietu
vą United States linija, o būsite 
užganėdinti. Laimingai perplau-

praneša: “Mes labai gražiai ke
liaujam. Viskas gerai.”

M. KazlauskaS ve kaip apra
šo kelionę:

“Nuo išleistuvių dienos oras 
buvo gražus. Atsiskyrę geg. 30 
nuo draugų ir pažįstamų, ku
riems tariame ačiū už gražų pa
lydėjimą, muzikai grojant, ap-

r.

3 Št’i.mynų;. mūro namas, 17 787 Washington St., New York City
kambarių, elektros šviesa. Pa
lei stotį, visk šviesūs kambariai.

(76

ją bdlševi- 
laikyti to-

kad atvy-

LIETUVIŠKŲ PINIGŲ

“Vienybės” ofisas dar 
keletą setų lietuviškų metali
nių 
kios 
tai, 
seto

turi

pinigų. Setan įeina pen- 
monetos: centas, penki cen 
dešimts, 20 ir 50. Kaina 
— 50 centų.

Užrašykit “Vienybę 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems
Lietuvoje

AR TURIT ŠIAS 
DAINAS?

Kaina $13,800. Įmokėti $5,000. h™ k
.6 šeimynų mūrinis namas, 

su visais įtaisymais. Kaina — 
$18,000. Rendos metams $2,- 
436. Įmokėti $5,000.

Woodhaven Sekcijoj
Netoli Jamaica Av., 2 šeimy

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 
Kaina $12,000. Cash 
Rendų metams $1548.

6 šeimynų 
palei stotį, su 
ir maudynėm. 
Cash $4,000.

Kampinis mūro namas, 5 šei
mynoms, 1 storas. Labai šva
rioj vietoj, štoras neturi lea.se’o 
Kaina $22,000. Cash $6,000.

VIENYBĖ” REAL ESTATE 
(VI. šabūnas, vedėjas) 

193 Grand St., Brooklyn, N, Y.

Parsiduoda restorano fornišius, vis
tas tik reikalinga, ir nauja, la

bai pigia kaina. Atsišuukit 40 Union 
Av. (ground floor) (78

Parsiduoda Valgykla, geroj vietoj, 
biznis gerai eina. Lease’as ant trijų 
metų. Pardavimo priežastis patirsit 
ant vietos. Atsišaukiteį Vienybę, 193 
Grand St.. Brooklyn, N. Y. (OJ

Parsiduoda rašliavos dalykų ir ci
garų ir įvairių žaislų krautuvė. At
sišaukite 87 Grand St., Brooklyn, N.Y.

(73

Tel. Greenpoint 7831

LIAUKU8 FOTOGRAFAS

šviesa.
$5,000.

mūrinis 
elektros 
Kaina

namas, 
šviesom 
$16,800.

Kad Vasaros Karščiij Gali Nejausti, Bet Tyrame Miško Ore Gerai 
Atsivėdyti ir Pasilinksminti. Tai Pas Gerai Brooklynlečiams žinomą

Adomą T. Ginkiį
Turiu Puikų Vasarnamį MERRICK, L. I. Kviečiu Atsilankyti kiekvieną. 
Specialiai Pagaminu Valgius: Ančių, žąsų ir Vištų del pavienių, ban- 
kietų ir šiaip Svečiam. Adresas: —

A. T. GINKUS
Camp Av., Merrick, Long Island

(Automobiliais važiuojant: iš Brouklyno, Metropolitan Av. iki Hillside 
Av., paskui pasukti po dešinei į Merrick Road; pravažiavus Freeportą, 
reikia pasukti po kairei į Merrick Av. paskui į dešinę į Camp Av. ir 
pravažiuoti “Fire House No. 2’’ tai mano vieta).

Kalėdų giesmė_____ 30c
Stasys______________ 50c
Malda, žuvusiems už Lie-
Dul dul dūdelė_______ 50c
Dzimdzi-Drimdzi-------- 25c
Vilnius ____________ 35c
Nesegk sau rožės, Pau

lausko ____________ 50c

“VIENYBĖ”
193 Grand St., Bklyn, N. Y.

Parsiduoda du namai. — Vienas 
frunte, kitas užpakaly. Frunte namas 
7 kambarių su visais įtaisymais, o už
pakalinis tai ant trijų šeimynų, van
duo ir gazas, po tris milinius šeimy
nai. Plotas žemės 60 pėdų ilgio, 300 
pėdų. Sodas yra. Garadžius ant dvie
jų karų, didelis vištininkas. Kaina 
$12,000 įnešt $5,000 arba $4,000. Mer
gišiai maži $4,000. Taksai maži; ren
dos gauna $125, taigi kas norėtų, tai 
gali pirkti, o pardavimo priežastis, 
noriu į biznį stot. Mano adresas kur 
gyvenu: John Beganskas, 277 St. Ni- 
cholasAv., Brooklyn, N. (75

Fotografuoju ve 
selijas, ’Hankie 
tu8, nabašniukus, 
Mokinių grupes 
ir tt. Abelnai at 
lieku visus foto 
grafijos darbus.

Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės šiuo 
adresu: —

214 BEDFORD AVENUB 
tarpe No. 5th lr 6th Sts.) 

Brooklyn, N. Y.

JAU VĖL TURIME!

Komediją
“LAPKUS”

— Kaina 30c. —

VIENYBĖ
193 Grand St., B’klyn, N. Y.

SPECIALISTAS SPECIALISTAS

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

(Viršuje mėsinyčios)

Dantys traukiami vartojant Novocain anestetikų atsargiai Ir pri
tyrusiai. Visokį aptraukimai — šaknų ir piviršio darbai. — 22 karato 
aukso — Imame paveikslus su X-Ray.

(Nepaklyskite po kitu numeriu)

Busi kalbam Lietuviškai EGZAMINACIJA DYKAI!

Surgeon Dantistas

LIETUVIŲ JAUTOS 
MYTOLOGIN^Š 
VEIKALAS 4

DRAUGIJŲ 
PREZIDENTAMS!

UKĖSŲ KLIUBO
DRAUGIŠKAS IŠVAŽIAVIMAS

VITOLIO RAUDA
(Giesmės iš Lietuvos padavimų)

Krautuvė atdara paprastom dienom nuo 8:30 ry- 
Mftsų darbo apsiaustu to iki 9:30 vakaro. Nedėldlenlals ir šiaip švento- 
kostumerls džiaugiasi, mis dienomis nuo 7:30 ryto iki 1:30 popietų.

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.

MH

E

Gavome žinoti, kad miesto 
valdyba pavelijo Lietuvių Ukė- 
sų Kliubui turėti savo draugiš
ką išvažiavimą Forest Hil'ls par 
ke, No. 2 liepos 12 d. Tikimės 
kad išvažiavimas bus visais at- 
žvigiais gražus.

Parašė J. Kraševskis, lenkiškai
Vertė poetas Fausta Kirša

RŪBELIAI NAŠLAIČIAMS 
Į LIETUVĄ

Lietuvių Moterų Globos ko
mitetas praneša, kad išsiuntė 
šiomis dienomis į Lietuvą naš
laičiams tris pakelius sudovano- 
tų rūbų. Rūbelius aukavo Ona 
Struogienė, V. Paužienė dovano 
jo keturiolika tuzinų apykaklių. 
Joms ištariame širdingą ačiū.

Rūbų Komisija.

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

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

VIENYBĖ
193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

--------------------------------- I

Tel. Greenpoint 6195
M. KREIVĖNAS

adresu:lino

BTOKEI
O. Brooklyn, N. Y.

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

Kreipkitės

JONAS
173 Bridge St.,

Parsiduoda Storas labai gerojo vie
toje ir biznis išdirbtas virš 30 metų. 
Pardavimo priežastis, savininkas turn 
du bizniu, vienų yra verčiamas par- j 
duoti. Atsišaukite pas: Walter Sha- 
būnas, 193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Gėlės del Namų, Dario, 
Vestuvių ir Laidotuvių 

208 BEDFORD AVENŪB 
(arti North 6-tos gatvės) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone Triangle 1450

149 puslapių; su paveikslais
Kaina — $1.50

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

ATSIVERTĖ PRIE DIEVO » LIBTUVHKA AKŪSBIKA W

$15.00 ir augstyn

S

Baito, Žalio ir Raudono likt.; 
aukso moteriškų laikrodėliu^ 
Galima gauti mūsų krautuvė 

RASHKINIS

— Petrai, kur taip skubi
niesi?

— Einu pas Juozą Aha“ 
zorių.

— Kas tenai naujo yra?
— Tai yra geriausi lietu

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

— Koks jo adresas?
93 WYTHE AVE., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. 4520 Greenpoint

NAMŲ SAVININKAI 
TĖMYKITE!

Lietuvis Penteris
Pentinu namus iš lauko ir vi
daus. Darbų atlieku greitai ir 
pigiai. Taipgi taisau senus sto
gus ir uždedu naujus. Šiais rei
kalais kreipkitės pas:
WILLIAMO KAPTURAUSKO 

53 Montleth Street 
Kampas Bushwick Avenue 

Brooklyn, N. Y.

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 vyry mūšy pir
kę jy tą žino. Jei nepatyrėte to, 
prašome dabar pabandyti.

Nežiūrint kad mūšy rūšių ge
rumas augštas, mūšy 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

H
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Vietos kairiųjų organas, nors 
sakosi nebuvęs matęs šimoliū- 
njūtės kalėjime, bet tikrai ži
nąs, kad ji “atsivertusi prie Die 
vo”. Esą, ji griežtai atsisakiusi 
matyti kokių nors žmonių iš 
“Laisvės”. Sunku tam patikė
ti!

|
11Pi
B PAVYKĘS PIKNIKAS
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Gimnastikų Kiliubo piknikas 
nedėlioję pavykęs gerai, nors 
lietus kiek ir pagadinęs, žmo
nių buvo apie G00 ir 
liai pasilinksmino.
“NAUJIENOS” APIE 
ŠIMOLIUNIUTĘ

visi dai-

praneša

M

VOKETAITIS 
141 Grand Street 
Brooklyn, N. Y,

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savnlnkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

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

899 GRAND ITREET (Tel. Stagg 8922) BROOKLYN, N. Y.

Chicagos dienraštis 
sekamų smulkmenų apie šimo- 
liūniūtę:

“Onutė šimoiūniūtė yra Chi- 
Icagos gyventoja, kuri gyveno 

Aia 1Q1Q 1090 1091 ir 1099čia 1919, 1920, 1921 ir 1922 
metais. Ją visi draugai mylėjo 
ir vadino Onute. Daugelis jos 
draugų jautėsi laimingi, kad tik

"g Marijona Tamklenė
^tprie palagų ant pareikalavimoru
& dieną ar naktį, taipgi ir nedėl-M 
^dieniais. Darbą atlieka atsakau 
yvfiiai už prieinamą kainą W
8 80 STAGG STREET
O Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 6711 O

STOGŲ DENGĖJAS

GRAVEL
Roofing

Kapair Work. a Sp^ially
' JAMES J. HOLT 6-SON

■>

MOTERYS TĖMYKITE!
Lietuvos Plaukų Taisytojas 

ANTHONY MOLLYN

Lanoil 
geria usias, 

apie 9

Permanent Wave 
gražiai atrodo ir 
mėnesius. Galima

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

Ir Vaikams
o būsite pilnai užganėdintas

Vyrams, Moterims
Prašau Taiulstą reikale atsllaukytl,

S. PAUŽA
131 GRAND STREET 

Brooklyn, N Y.

Tais«.u iv Dedn Stogus. Darbų Garan
tuoju ilgam laikui. Kainos Prieinamos 

Reikale klauskite:
Ofisas: 1163 Gates Avenue 

Tel. Jefferson 3957
Yardas: 161 Clifton Place 

Tol. Prospect 1023

Nestle
yra 
laiko 
šlapint, ar mazgot. Karpam plaukus,
naujausiom madom, .plaukus nudažom, 
Marcei Wave, Facial ir Scalp Treat
ment.

VENUS BARBER SHOP
463 LORIMER STREET 

Kampas Grand St. Brooklyn, N. Y.
'Telephone Stagg 6533

RAGANIAUS STEBUKLAI
Magijos Raganius, Jonas čekanavičius išleado 10 ma

gijos paslapčių apie užkerėtų, vaikščiojantį pinigų; taip- 
■at ir apie išvedantį pinigų ir kitas magijos monų paslap- 
ybes. šitų 10 paslapčių prisiunčia už 1 dol. ir 10 centų.

Taippat išleido užkerėtas m o irų kazyras, kurias gali 
nuversti kokiomis tik tu nori ir gali su jom dirbti 20 
skirtingų monų. šitą stebuklingų kaladę Kazyrų sykiu su 
paaiškinimu — prisiunčia tik už 1 dol. ir 15 centų. Rašyk, 
o tuoj gausi.

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

w*
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