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AMUNDSEN SUGRVŽO SVEIKAS 
NERADĘS AŠIGALIO ŠIAURĖJE.

TEN NĖRA NEI ŽEMES
Pasimirė Garsus Senatorius La Follette, Kuris 

Nuolatos Skambėdavo Politikoje Amerikos 
Senate.

FRANCUOS VALDŽIA IR BUVUSIE SOCIA
LISTŲ DRAUGAI IŠMETĖ SOCIALIS
TUS IŠ POZICIJŲ REMTI VALDŽIĄ

Naujausi Telegramai Žinios Iš Lietuvos
ALKOHOLIO ALKA

1

Easton, Pa. Pasimirus 
Smitui išviso nuo vokiečių 
ekskursinio traukinio nelai- 
mės# ties Hacketstown, N. 
J. žuvo 45 asmenys. Jie visi 
važiavo į Vokietiją ekskur
sija .United States Linija. 
Dabar jie grabuose grąžina 
mi į Chicągą.

—o—
Paris. Bušų šoferiai čia

ną, kad nėra vilties pagijimui. 
Mušė baisiai žvėriškai, stumdė, 
tampė, ir valkiojo nutvėręs už 
plaukų, spardė kojomis ir par
virtusią minkė keliais. Trys ma 
ži vaikučiai rėkė ir cypė pikčiau 
siu balsu, bėgo šaukti žmones, 
bet tuo tarpu aplinkui vyrų ne-

LONDON, Birž. 19. — Tapo apturėta žinia, kad A- 
mundsenas ir draugai laimingai grįžę į vietą, iš kurios 
pradėjo savo kelionę į žieminį žemes ašigalį. Pasirodo, 
kad jiems pavykę nuskristi 625 mylias į ašigalį per 8 va
landas, bet šimtą suvirs mylių nuo ašigalio, jie buvo pri
versti nusileisti į vandenį. Betaisinejant eroplanus, jie 
įšalo į vandenį ir negalima buvo jų įskelti. Puse gazolino ; tai' jai pakviesti, 
jau buvo išaikvota. Kas po to buvo, dar žinių nėra, bet 
vieną eroplaną jie turėjo palikti ir skrido kitame atgal.

Alpha, N. J. Laike bylos 
teisme paaiškėjo, kad vie
tos mayoras Veit nekalbė
jęs su žmona per dešimtį 
metų, nors gyveno tame pa
čiame name ir valgė prie to 
paties stalo. s Jie mat pyko
si. Pasikalbėjimus vedė tik 
per dukteris.

—o—
London. Parlamente dis-

keistą būdą pasirinko strei- kilsuojant padėtį Kinijoj, 
kuoti: jie nevažiuoja greitai paaiškėjo, kad svetimtau- 
ir tuomi priverčia žmonės čiai valdo 49 didesniųjų Ki- 
visur pavėluoti. nijos miestų. Dėlto kinai ir

—o— | nerimauja.
New York. Bankininko —o—

Morgano pati serga miega- Washington, 
maja liga. Keturi spccialis- ’ ’ •

nerimauja.

Pasirodo, 
kad 1924 metais juodukų 

I Amerikoje nulinčiuota tik 
16. Tai žynius sumažėjimas, 

Orange, N. J. Jau septyni palyginant su 1914 metais 
Netoli Spitzbergeno, tai yra vietos, iš kurios jie kelionę darbininkai yra mirę nuo kada įvyko 52 nulinčiavimai 
pradėjo, ir šis eroplanas sugedo ir jie sukrito į jūrą, kur užsinuodijimo radiumu, ku- ir 17 bandymų, 
juos išžvejojo žvejų laivas ir pristatė ant sausžemio.

—o—

rį tepdavo ant laikrodžio 
veidų vietos fabrike, taip,1 Brussels. Rasta kaulai 7 

WASHINGTON, Birž. 18. — Nuo širdies ligos pasi- ka(1 *ie žiba nakti- Pasirodo, Vienišio Petro, kuris 10!«> 
kad tas darbas pavojingas metais buvo vadas pirmo 
sveikatai. , kryžiaus karo, idant atgau

ti Jeruzalį nuo turkų.

mirė garsus senatorius La Follette, kuris bandė dasiva- 
ryti į Baltąjį Namą pereitais rinkimais. Jis visą gyveni
mą buvo pašventęs gynimui plačiosios visuomenės rei
kalų ir buvo tikras demokratas. Jį kiti vadindavo radika
lu, bet tuo jis nebuvo. “Esu ramus,” buvo jo paskutiniai 
žddžiai. i \
’.h.',  ,

•‘ PARIS, Birt.-lO — Politikuodami, Briandas ir Cail- 
ląųx išmetė socialistų partiją iš parlamento ir valdžios 
rėmimo. Ikišiol Francijos valdžia buvo socialistų remia
ma ir be jų paramos būtų galėjusi bile dieną žlugti. Da
bar socialistai nukratyti nuo valdžios ir valdžia veda to
kią politiką, kad ją romia net atžagareiviai. Socialistai 
nežino ką daryti.

—O—
Washington. Dagirdę kad 

Amundsenas laimingai su
grįžo iš šiaurės, amerikonai 
MacMillano ekspedicijoj nu 
džiugo, nes dabar jiems at-

Buenos Aires. Argentinos 
astronomai patėmijo naują 
žvaigždę danguose ir del į- 
vairių priežasčių spėja, kad 

viras kelias šavo laimikį pa- tai yra degantis pasaulis, 
bandyti ir paieškoti žemės Gali būti ten dvi žvaigždės 
žiemiuose. susidūrė ir užsidegė.

Submarinas Geriau 
Tinka Važiavimui
I Ašigalį

Prakalba Devyniose 
Kalbose

Lietuva Vėl Tarpe 
Garbingųjų

Vokietis Pajuokia 
Amundseno Žygį

Washington. Anglija, Suomi
ja, Vehgrija, Lietuva ir Lenki
ja užsimokėjo savo pripuolusią 
dalį nuošimčių už skolas Ame
rikai. Spauda amerikonų tas ša
lis, pagyrė, ir nurodė, kad prie 
“juodųjų avių” dar priklauso 
Italija, Francija ir Belgija, ku
rios. skolų nenori atmokėti. Lie
tuva sumokėjo virš $75,000.

Policmonai Perskiria
Ginčą del Maudymosi

New York. Vokietis Heinan, 
kuris perskrido Atlantiką or- 
laivu Shenandoah ir yra žino
vas zeppelinų statymo, pareiš
kė, kad bandymai j žieminį aši
galį eroplanu skristi yra kvai
li. Esą geriausia tam tinka or- 
laiviai-zeppelinai. Vokietis sako: 
“Duokite man Shenandoah ir aš 
nuskrisiu su žmona ir vaikais 
į ašigalį ir atgal į penkias die
nas.’-’

Bukarcst. Laikraštininkų sei
me Rumunijoj bulgaras i-----
torius Danailov pradėjo prakal
bą rumuniškai ir paskui kalbė
jo nesustodamas francūziškai.

New York. Tūlas Burham, ty 
rėjas ir keliautojas po šiaurės 
kraštus, apkalbėdamas Amund
seno ekspediciją, sako, kad ge
riausia prie ašigalio keliauti yra vokiškai, ebrajiškai, rusiškai ir 
submarinu. Tos nuomonės pri.-i- serbiškai, graikiškai, turkiškai, 
laiko ir Stefansonas, kitas gar- bulgariškai, taip kad jį suprato į 
sus šiaurės tyrėjas. buvusieji įvairių Balkano pus-

Svarbiausias pavojus eropla- salio tautų laikraštininkai. Sa- 
nams vasaros metu yra rūkai, vo kalboje jis gyrė spaudą, ir 
Saulė įkaitina ledus ir pradeda sakė, kad 
kilti garai, per kuriuos nieko į vienybę, 
negailima numatyti už šimto pė- angliškai, 

kon.

ji Būvėsianti tautas 
Dabar jis mokinasi 

kad važiuoti Ameri-

Kušnieriūnai, Užpalių vaisė. 
(“V-bės” kor.) — Gegužio iš 
18 į 19 dieną naktį, čionai vie
tinis gyv. A. Kiliulis, susipjau- 
stė save, su tiksiu nusižudyti. 
Su skustuvu persipjovė sau vie
nos rankos ir kaklo arterijas ir besimato, o moters bijojo prisi- 
susidaužė gaivą kirvio penčių, artinti, nes įsiutęs žmogžudys 
Manau, kad bus piatesnei visuo- baigdamas savo auką dobti, nie- 
menei įdomu žinoti, tai paduo- ko ištolo neprisileido. Galų gale 
siu žinias, kas jį privedė prie subėgo vyrų, atėjo policija ir 
to. A. Kiliulis 1924 m., vedė žmogžudį suėmę nugabeno į ka- 
ir žinoma del turto didumo, ku- Įėjimą, o be gyvybės žymių įno
rį gavo su žmona, o ne iš mei- terį į ligoninę. Gydytojai ap- 
lės. Negalėdama žmona su juo žiūrėję rado baisiai sukapotą 
gyvent pabėgo nuo jo name, o lopeta) kūną ir sudaužytą gal- 

1 jisai iš jos turto pradėjo gerti 
degtinę. Pragėręs tą pardavė 
vieną savo daržą esantį Užpa
liuose ir tuos pinigus pragėrė. 
Paskiau kitą su namais vėl par
davė už 5500 litų ir iš to vėl 
gėrė. Bet nuolatinis gėrimas ga- 

' lų gale išvedė jį iš proto ir 17 
dieną gegužio jisai jau pradė
jo “durniuoti,” o 18 dieną bu
vo išsirengęs bėgti į Rus.ją ir 
sakė, kad jį policija ir žmonės; 

:gaudą. Paskiau į pavakarį bis-' 
; kutį perėjo, todėl nuo jo buvo Mariampolė. Gegužio 6 
atsitraukę žmonės ir jis liko . vai. p° pietų, Degučiuos, Ambra 
tik su senu savo tėvu. Sutemus, zavičių šeimoj kilo nesutikimų, 
jisai pasiėmė iš grjčios skustu- Viena dukterų, vardu Zabelė, 
vą ir peilį ir išėję, tėvui saky
damas einąs ♦“pasivaikščioti.” 
Bet ant kiemo su skustuvu tuoj 
pjovė sau į kaklą ir peiliu ran
ką. Paskiau pagriebęs sveikąja 
ranka kirvį, penčių kirto kelius 
kartus į galvą ir nuo kraujo nu- 

t bėgimo apalpo. Tėvas negalėjo 
jam nieko padaryti nes pamatęs ( 

j tai, pats apalpo... Paskiau tuo-j^.^ 
redak- Jaus buvo sušaukti žmonės ir at 

įneštas iš Užpalių felšerius, ku
ris susiuvo žaizdas. Ryte tuo- 
jaus nuvežė į Utenos ligoninę. 
Ten gydytojas pasakė, jog gy
venti dar galės, bet jau galvos 
nebevaldys ir rankas. Todėl kas 
mėgstate jį (alkoholį) galite la
bai panašaus ir sau įvykio su
silaukti. Todėl meskite girtuo
kliavę! Pabudęs Vaidyla.

patraukta teisman ir bene jau 
turi kaltinamąjį aktą sulyg str. 
108 Baudž. St. (valstybės išda
vimas). Be to jos duktė Natali
ja Sosinovskienė, žmona lenkų 
karo laivyno vice-ministerio, be 
kokių vizų per žaliąjį rubežių laį 
svai lankosi šioj ir antroj mū
sų sienų pusėj ir šiomis tik die
nomis yra matyta Kaune bene 
su žvalgybos agentu p. T. Kam 
sekasi,, tam ir vedasi. Mat kaip 
galinga yra vyskupų protekcija^

i

žemės Nėra Apie Ašigalį

dų.
Amundsenas, kaip žinoma iš

skrido gegužio 21 ir išbuvo 
lygiai 28 dienas. Maisto gi 
rėjo pasiėmęs 30-čiai dienų.

VYRAS 33 METUS DĖVĖJĘS 
SIJONĄ

ten
tu- Policmonas Padeginėjo 

N o rėdą m as A t sižymėti
Francisco. Lendlordas 
taip smarkiai susigin- 
nuomininku Conlogue

San
Paulsen 
čijo su 
klausimu apie užtektinumą mau
dytis tik sykį į savaitę, kad rei
kėjo kelių poliemonų juos per
skirti. Nuomininkui buvo pa
tarta nusikraustyti į tokį namą, 
kurio savininkas pavelija mau
dytis nors kasdien.

Ixmdon. Amundsenas savo ke
lionėje yra apžiūrėjęs 100,000 
kilometrų šiaurės kraštuose ir 
niokur nematęs žemės. Nors jis 
prie pat ašigalio nebuvo priskri- 
dęs, bet spėja, kad žieminį aši
galį supa jūra, kuri užšąla ir konais -apie skolų a t mokėjimą 
būna apsupta ledais didesnę da- Italų pinigas lira pradėjo kris- , tos

Tenafly. N. J. Vietos policc- 
monas tapo areštuotas už tai, 
kad jis padeginėjo namus ir 
krautuves. Jis prisipažino, kai

Roma. Apie birželio 25 italai jį privertęs noras atsižymėti j slapstydamasis nuo rusų 
mano pradėti kalbėtis su ameri- gaisrus gesinant. Pirm tapimo

poliemonų jis buvo žinomas vie- 
be i sixties ža i d ik as.

Italai Pradės Apie 
Skolas Kalbą

Palukštės kaime, Varnių vai.. 
Marijonas Gricius 33 
gyveno persirengęs 
Tik nesenai policija
pagalba patyrė, kad tai esąs vy
ras. Būdamas “mergina’’ Gri
cius vis dėlto neiškęsdavo nerū
kęs, Moteriškus rūbus dėvėjo 

karo
tarnybos.

MIRIMAI 1924 M.

vą ir kitas kūno dalis. Stebuklo 
reikia, kad išgytų! Bet dabar 
stebuklai jau išėjo iš mados — 
nes nieko negydo! Labiausiai 
gaila našlaičių, kuriuos kol kas 
gioboja motinos močeka. Senai 
primuštoji norėjo atsiskirti nuo 
vyro girtuoklio išgamos, bet kle 
rikalų

Zapyškis. Važiuojant garlai« 
viu už Zapyškio augštyn sek-< 
madienį 10-V žmonės išvydo 
baisų reginį: perkūnas trenkė 
ant kalno stovinčius namus ir 
ūmai liepsna juos prarijo.

J. K as

ŠILINGAS — DVARININKAS

pinklės neleido.
Tarputis.

SAU2UDYSTĖ

d.. 3

taip Įširdo ant savo giminių, su 
kuriais gyvena po vienu stogu, 
jog, pagriebusi acto rūgšties, 
išgėrė ir tuoj sukrito. Susirin
ko ,pas Am(>razavfčūų namą 
daug žmonių, bet ligonė nuo 
visokios pagalbos atsisakė. Tai 
pyktis!

LENKUS DVARININKUS 
PRAŠO PASIMELSTI

ku
li e-

“chamų” valdomoj

Taujėnai. Tūlo dvarininko 
nigaikščio Radvillo žmona 
norėdama 
valstybėje gyventi, išvyko gy
venti Vokietijon.

Nelemta žinutė pasiekė Tau
jėnų parapijoniečius, nes Tau
jėnų klebonas per pamokslą pra 
šė sukalbėti poterėlius už svei
katą kunigaikštienės, nes ji la
bai serga. Matyt, kad mūsų kle
bonas lenkus gerai myli, nes už 
lietuvį nei vieną kartą neprašė 
pasimelsti. Katalikas.

Ūkininkų Sąjungos šulas baro 
nas šilingas (Seimo narys) pir
ko dvaro centrą apie 140 ha. din 
bamos žemės netoli Veliuonos, 
tik antroje pusėje Nemuno.

VARTO KRYŽIUS — STEIGIA 
SMUKLES

Joniškis. Iš nakties gegužė® 
15 į 16 nežinomi naktibaldos iš
vartė ir apdaužė kapuose 6 kry- 
žius: lpolijuož<-gr#aitini’4j? 
penkis špižinius. šnekama, būk 
tai esąs atkeršijimas už tai, 
kad buvo pašalinta gegužės 1 d. 
kaž-kieno iškabinta kapuose ko 
munistų vėliava.

— Valsčiaus tarybos narys 
L Bitinas atidarė degtinės san
dėliuką, nors pereitais metais 
lapkričio 12 d. tarybos buvo 
nutarta niekam neduoti leidi
mų 1925 metams svaigiesiems 
gėrimams pardavinėti. Tada bu 
vo nutarta padaryti ir visuo
tiną balsavimą del smuklių už
darymo, kuris turėtų būti s. 
m. birželio mėn. Erškėtis.

NESISEKA EGZAMINAI

1 ti
je pusėj ašigalio, kurio Amund- verčia italus pasiskubinit pripa- Kinai Ir Svetimtaučiai 
senas nepasiekė, ir amerikonai, 
MacMillano vedami, bandys ją 
rasti.

Amundsenas skrido eropla- 
nais vokiečių išradimo, kurie ta
po jam pabūdavoti Italijoj. Kiek 

------- * j j vienas svėrė 3,000 kilogramų-ar
kol pilnai liepsnas suvaldė. Su l,a ,^®^.“..svar’r ga^’° P^kedi 
degė taipgi keletas gyvenamų 
namų ir ant gatvės išvyta liko 
40 šeimynų. Iš jų 30 jau grįžo, 
o kitos kitur prisiglaudė.

lį laiko. Bet gali būti žemė to- paskutiniu laiku ir tas pri

metus iš- 
mergina. DAR ApIE B0NDI ŠEIMYNĄ 
gydytojo 

Sužinojome, kad žinoma kur
stytoja Lenkų administracijos 
prieš 33 ištremtuosius iš Vil
niaus lietuvius, p. generolienė 
Bondi, ramiai sau sėdi Krikštė
nų dvare, kurio yra gavusi jos 
šeimyna daugiau kai 500 hekta
rų, nors pati generolienė yra

Veiveriai. Gegužės mėn. 18 
d. prasidėjo dvejų metų mo
kytojų kursų išleidžiamieji eg
zaminai. Pirmojo (lietuvių kal
bos) rašomojo darbo rezulta
tai toki: 11 rašomųjų darbų 
yra su nepatenkinamais pažy
miais, ir tie asmens toliau eg
zaminų tęsti nebeleidžiami. Tai 
retas atsitikimas, kad iš pir
mos dienos būtų atstatyta treč 
dalis mokinių! Lifilė

UžRAšYKIT “VIENYBĘ 
SAVO GIMINĖMS IR 

PAŽĮSTAMIEMS 
LIETUVOJE

. Didelis Gaisras 
Briyonne, N. J.

Bayonne, N. J. Gaisras čia su
naikino tūlą lumber kiemą ant 
Avė. E. ir 50th St. ir gaisri
ninkais turėjo 14 vai. pašvęsti

2,500 kilogramų. Amundsenas 
daugiausia vežėsi gazolino, ku
rio abejuose eroplanuose buvo 
iki 5,000 svarų.

žinti skolas, nes jie spėja, kad Nesusitarė 
■amerikonai jų pinigus tyčia

i puldo.
Shangai. Svetimtaučių diplo-

šiuo laikotarpiu iš kiekvieno 
1000 žmonių epideminėmis ligo
mis mirė 81, džiova - 106.

12, širdies ligo- 
29, kvėpavimo organų 
— 102, nusižudė 3 ir

PASAULIŲ KARAS

Youngstown, O. čia areštuota 
Jonas Hollins 18 metų, įkuria 
skleidė netikrus pinigus, paga
mintus New Yorke. Jis turėjo

matai ir kinų vadai čia negalė- vėžio liga — 
jo susitarti apie užbaigimą be- ni's —

Į Chicopee. Mafcs. Michula Kiej- dų ir konferencija išvažinėjo, ligomis 
ganekienė norėdama pirkti na- Kas toliaus bus nežinia. J mie- kusieji mirė nuo įvairių kitų 
mą nuėjo į banką ir išsiėmė į stą suplaukė daug pabėgėlių iš RU
SS, 000. Tą nutėmijo du vyrukai. Kinijos gilumų, 
kurie atsekė paskui ją į namus,' -----------
bet nieko nedarė. Ant rytojaus Paris. Laike ginčų apie Moro- 
atsikėlus ir norėdamas išsiimti į kos politiką komunistų atstovas

ŽMOGUS ŽVĖRIS

li
kad
yra

Vyras primušė savo pačių ar-
pinigus iš komodės, moteris jau Doriot gavo juodą akį nuo kito ba persenusių pinklių pasekmės, 
jų nerado. Policija bando aura 
st i tuos du vyruku.

Gegužės 6 d. 6 vai. vakare Ma-

Geneva. 27 valstybės pasira
šė ant dokumento, kuris pa
smerkia vartojimą nuodingo ga- rio St. rado kiniečių užlaikomą 
zo karo metu. Tarp pasirašiusių opiumo rūkyklą. Areštuota 20 

$1,000 netikromis dešimkėmis, lyra ir Lietuva. ‘kiniečių.

Clcveland. Policija ant Onta-

atstovo Bouilono. Valdžia komu
nistų nepriima į slaptų komisijų riampolės priemiestyje Tarpu 
posėdžius, nes sako jie išduoda 
visas paslaptis maurams ir tuo- 
mi yra išdavikai savo šalies, 
statanti į pavojų gyvybę fran
ci! kareivių.

čiuose, visiems žinomas girtuok
lis Juozas Paplauskas užsipy
lęs “blaivybe” (degtine) akis ir 
protą, pagriebęs lopetą (špatą) 
taip baisiai sumušė savo žmo-

Tik ką pasimiręs garsus astronomas Flamarion tikėjo, 
ant Marso gyvena protingi sutvėrimai, kurie, gali būti* 
net protingesni už mus, žemės Gyventojus. ’ ;
Dailioje apysakoje “PASAULIŲ KARAS”, H. G. Wells

vaizduoja kaip tie Mariečiai atvyksta į žemę ir bando nu
kariauti žmoniją. Mnrsiečiai turi baisų ginklų, keistų maši
nų ir žmonijai jau gręsia pražuvimas. Kas ją išgelbsti?

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

“VIENYBĖ”
193 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
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fĮ Redakcijos Straipsniai
StUVfiJŲ UNIJOS — AMALGAMEITAI

Amerikos siuvėjai yra geriausiai šio amato organi
zuoti darbo žmonės visame pasauly. Ši garbė priklauso 
jų vadovaujamom unijom — Amalgamated Clothing 
Workers of America ir International Ladies’ Garment 
Workers unijai. Pirmoji vadovauja vyriškų rūbų siuvė
jais, antroji moteriškų rūbų darbininkais.

Šios dvi unijos priskaitomos prie veikliausių unijų 
Amerikoje. Jos, nors palyginamai trumpu savo gyvavi
mu, jau .suspėjo daug ko nuveikti darbo žmonių labui. Jos 
iškovojo 44 valandų darbo savaitę, jos nustatė normales 
algų skales, jos praktikuoja arbitracijos mašinerija, jos 
stengiasi įvesti bedarbės fondus. (Amalgameitai šio fon
do pasekmėmis jau daro gražių pavyzdžių Chicagoje). 
Šios dvi unijos yra pasirįžę kovoti ir kovoti tiktai už sa
vo ir abelnai darbo žmonių reikalus, geresnę ateitį.

Be šių paprastų ir kasdienių privalomų pareigų šios 
unijos užsiima ir organizavimu bankų. Amalgameitai tu
ri įsteigę jau net tris tokius bankus: Chicagoj, Philadel- 
phijoj ir New Yorke. Kiek girdėti, jiems gerai vyksta. 
Amalgameitai ir Internationalai pastaruoju laiku rūpi
nasi statymu namų, kuriuos jų nariai pigiai nusipirkę 
galėtų būti nuosavybių savininkais ir galėtų gražiai gy
venti.

Šios unijos priskaitomos prie radikalių organizaci
jų. Jų rodos kaipo tokių, neįsileidžia Amerikos Federaci- 
jon, nors federiečiai joins kai kada ir. simpatizuoja: gelb
sti streikuose ir perdaug ant jų nepuola.

Pamato vadinti jas radikalėmis, pastarais laikais, 
duoda ne tų unijų vadovai, bet tų unijų gyveniman įsi
maišęs nemalonus apsireiškimas. Šias unijas, mat, kaip ir 
daugely kitų darbininkų organizacijų užpuolė “raudona
sai amaras.” Šitas nelaimingas darbininkijos slogutis A- 
malgameitus ir Internašionalus pradėjo “gręžti iš vi
daus” jau pusėtinas laikas. Daugely lokalų bei kolonijų 
tie nenuoramos pusėtinai giliai į tų unijų vidujinį gyve
nimų įsibriovė. Jie tuose lokaluose įsigavo į valdybas ir 
savaip pradėjo darbininkų reikalais “rūpintis.” Jie, su
prantamas dalykas, kiekvienų progą išnaudojo Maskvinei 
propagandai.

Tokis šių žmonelių pasielgimas pakenkė toms uni
joms. Sukėlė nesusipratimų, suiručių. Pradėjo pulti net 
pačius unijų centrus. Visokiais nešvariais būdais niekino 
jų centrų veikėjų darbuotę, žodžiu, jie tų unijų gyveni
man įnešė “vidujinės kovos ūpo.” Vieton dirbti rimtą 
darbininkų organizavimo darbą, unijų centrams prisiėjo 
daug atydos atkreipti, idant palaikius tvarką savo orga
nizacijos viduje.

» Amalgameituose paskutiniais laikais reikalai rimtė
ja. .Generalei valdybai ir nekuriems lokalams tuos akiplė
šas' pavyko nugalėti. Jų ambicijos mažėja ir tikimasi, kad 
visai netrukus su jais bus tinkamai apsidirbta.

Paskutinėmis dienomis betgi pusėtinos svarbos skan
dalas iškilo moteriškų rūbų siuvimo unijoje. Ten, mat, su 
sekta, kad tūlų lokalų darbuotojai (komunistai) ganėti
nai'suteršė savo lokalų vardą. Mat, kaip organizuotiems 
darbininkams ir pridera, tie lokalai rengė gegužės pirmos 
dienos paminėjimus. Komitetuosna pakliuvo komunistai. 
Na, žinoma, gavę progos, ja pasinaudojo. Tuos geguži
nius parengimus, kaip dabar susekama, tie komunistė
liai rengė grynai Maskvos propagandai. Dabar rimtes
ni darbininkai tuos karštagalvius apskundė centrui ir rei
kalauja juos tinkamai nubausti. Tyrinėjimai eina. Kele
tas nenuoramų laukia rimtų darbo žmonių tribunolo. Jie 
beabejo bus pasmerkti ir tinkamai už savo nuodėmes nu
kentės.

Ir tai gal jau bus paskutinis “mūšis” ir šios unijos 
vidujiniam gyvenime.

Po to, nugalėjus nenuoramas, abiejose rūbų siuvimo 
unijose prasidės gėdrios gyvenimo dienos.

Iš Katalikų Gyvenimo
“Garsas” praneša, kad Lie

tuvon išvyko kunigas Bumšas. 
Išvykęs paslapčiomis. Laimin
gos kelionės!

Chicagoje Lojolos universite
te advokatūros mokslus baigė 
Mikas Bagdonas. Jis gavo tei
sių daktarato laipsnį. Jis yra 
buvęs krikščionių demokratų 
partijos seimo narys ir yra ap- 
važinėjęs kolonijąs su prakalbo
mis. Dabar jis yra ir Vyčių 
pirmininkas.

Kunigas Koncevičius,, kuri? 
atvyko čia 1923 metais knygų 
leidimo “Vilties” Dr-jos reika
lais, neleido laiko dykai ir išėjo 
katalikų universitete Washingto 
ne pedagogijos kursą.

Į Chicagą atvykę du nauji 
misionieriai: Vaitkevičius ir 
Draugelis. Abu esą geri pamok
slininkai.

—o— 
Lietuviai Romon Nekeliaus

Lietuvos laikraščiai praneša, 
kad kunigo Narijausko garsinta 
maldininkų kelionė į Romą šį
met neįvyks. Esą tuo laiku Ita
lijoj labai karštas oras ir Ro
ma lyg apmirusi, žmonės at- 
siiminėja užmokėtus pinigus.

—o—
Melų Vingiai.

Kairioji spauda dabar išsijuo- 
sdama gina, būk progresisčių su 
sivienijimas pusantrų ar metą 
tam atgal išmetęs Oną šimoliū- 
niūtę iš savo tarpo. Tuomtarpu 
“Naujienos” prirodo oficialiu 
tos organizacijos protokolu, kad 
Ona šimoliūniūtė, kartu šu Bim- 
biene, Petrikiene, Bondžinslkaite 
ir kitomis, gegužio 8, 1925 daly
vavo progresisčių Pildomojo Ko
miteto posėdy. Tas komitetas y- 
ra augščiausi organizacijos į- 
staiga.

Mėnuo gi po to šimoliūniūtė 
tapo areštuota, o savaite po to’ 
tapo išĮmesta iš progresisčių. 
“Naujienos” praneša, kad ji 
pirm atvykimo į Brooklyną, dir
busi “Vilnyje” ir buvusi antra 
ranka Andriulio.

—o—
Nejau Tik Mašinos Tebuvo?

“Keleivis” praneša, kad ant 
socialistų pikniko Bostone buvę 
“šimtas automobilių.”

Tikimės, kad automobiliuose 
buvo ir žmonių. Jei taip, tai, pa
sirodo, Amerikos lietuviai socia
listai jau netoli buržujų nupro- 
gresavę. Nedyvai kad tie socia
listai, kurie pasiliko biedni ir 
persivertė j komunistus, ir ata
kuoja taip žiauriai socialistus.

—o—

nijos nutautėjimas. Jei Vilnija 
pasiliks lenkui rankose 20-30 me
tų, ji pasidarys mums tiek sve
tima, kad ir gavę ją nežinosi
me ką daryti.”

Tos visos priežastys teisingos. 
Bet Vilnių dabar tegalima at
gauti arba geruoju susitarus su 
lenkais, arba karu. Kurį kelią 
Lietuvos vyriausybė mano išnau 
doti? Jau senai gandai eina, kad 
lietuviai tariasi su lenkais. To
dėl labai sveikai žmonės ir spė
lioja, kad Purickio straipsniai 
yra prirengimas minčių prie su
sitarimo su lenkais, nes kariauti 
dabartiniu laiku su lenkais, būtų 
lietuviams saužūdybė. O kadan
gi Vilniaus būtinai reikia, tai 
kodėl geruoju su lenkais nesu
sitarti, jei ir tie truputį pro
to įgijo nuo 19.18 metų?

—o—
Neištirtos Paslaptys i

“Trimitas” talpina labai gra
žų aprašymą taip vadinamų spi 
ritualistinių dalykų, arba tokių 
dalykų, kurie mūsų pajautimais 
sunkiai išaiškinami. Straipsny 

1 sakoma:
“Mumyse yra žinojimo galia, 

kuri visiškai skiriasi nuo papra
stų žinojimo galių per pajauti
mus. štai vidury dienos daiktai 
pradeda vaikščioti be jokios ma
tomos jėgos pagalbos; pasirodo 
rankų, žmogiškų kūnų, kurie su
sidaro ir tampa kaip gyvi; yra 
nujautimų, kurie visai netikėtai 
pasitvirtina.”

Straipsnis daugiausia remiasi 
prof. Richet tyrinėjimais. O šis 
profesorius sako, kad tikrai yra 
įrodyta buvimas ir tikrenybė 
kryptestezijos (regėjimą be a- 
kių, slaptingą regėjimą), teleki- 
nezijos (daiktų kilojimas ir judė , 
j imas, kada juos nesiekia joki 
prietaisa ar ranka), ektoplazmi- 
jos (iš dvasios pagauto mediu
mo išeina toki niedžiaga, kuri 
pasirodo kaip gyvas kūnas ir 
veikia) ir perspėjimų, arba nu-l 
jautimų, kad vot, štai, tas ir tas 
turės nutikti.

Visa ta tyrinėjimų sritis vie
nok yra dar didelių ginčų ap
globta. Tie dalykai gali būti, bet 
gali ir neibūti, moksliškai išaiš
kinti. Vienok apie 200 tyrėjų po 
visą pasaulį juos tyria ir bando 
surasti delko jie nutinka, jei nu 
tinka. Juos išrišus, galėsime len
gviau išrišti klausimą, ar lieka 
žmogaus kokia nors “dūšia” po 
mirties ?

—o—
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AMŽINAI TROŠKIMAS

(Skiriu Mylimajai)

Nakty meilė, dieną džiaugsmas, 
Tu, meiluže — nežinai...
Ir širdy galingas šauksmas.
Kad ta meilė — amžinai....

Pinas, pinas posmai — rimas, 
Trauk, jaunoji dainelė!...
Plauk senai, kur žvaigždės — 
Ten, kur mano mergelė...

Amžius laukiau — nesulaukiau, 
Jinai slepias ten toli...
Vergo pančius štai sutraukiau
Ir tave naujai myliu!...

Atskrisk, Saulele, mano saulėn, 
Bus daugiau kaitros, ugnies... 
Degsim mudu ir nesensim, 
Kol plesdės daina širdies!...

Primas,

Kai sudegsim — šuliepsnbsim, 
Bendros saulės ugnele... — 
Daugiau meile neplesnosim — 
Liks mūs meilė — dainele!...

— Pranas Bernatonis

/
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ATEITIES DIEVAITEI

Prabilki į man’, mergaite, 
Iš savo jaunos krūtinės, - 
Kodėl skaisti, lyg dievaitė 
Kode! rūbai iš milinės.

Jos žvilgsniai auksu dabinti 
Man dvasios stygas užgavo, 
Ir basas, meilės gaivintas, 
Į ausis švelniai liūliavo.

/

“Man rūbas už auksą brangesnis,
“Aš jokia skaistuolė nesu,
!!Man vargšas už viską brangesnis
“Aš naujas Pasaulis esu.

— Miško Aidas

o o o

Mėnulis šviečia, žvaigždės mirga;
Pasaulis gludi jau nakty...
Tik senas miškas šlama, ūžia,
Tik kaž-ką gaudžia paslapty.

Ar tylią raudą šakos pina, 
Ar lapai šlama dainomis, 
Ar savo dalią beramina 
Vargus rokuodam’s tylomis?..

Ir nieks, miškelį, neįstentgia 
Suprast tavos širdies gelmių, 
Ir niekas, niekas nepajėgia 
Nutildyt skausmo sūkurių!...

— Kazys Aukštikalnis

Man duokite sparnus galingo aro —
Skrisiu virš debesų palšųjų Baro, \ 
Gal ten nėra skriaudos, graudžių dejonių
Gal ten man bus linksmiau, nors rauda žmonės,

Laisvai tarp mėlynų plačių padangių 
Gal aš rasiu dalelę savo brangią, 
Ir į taikos ramybės skaisčią saulę 
Vesiu nauju plačiu keliu pasaulį!

— Bern. Brazdžionis
o o o

KULTŪRINE EVOLIUCIJA 
SULAIKĖ ORGANIŠKA 

EVOLIUCIJA
(Parašė Prof. Dr. G. G. McCurdy, Yale Universi

teto Anthropologinio Muzėjaus Tvarkytojas;
Autorius 2 tomų veikalo “Human Origins” 

(Žmogystos Išsivystymas)
v

. Pastaromis dienomis gavome jau kiek platesnį “Vie
nybės” ekskursijos aprašymą. Tą aprašymą patiekė mū
sų redaktorius, gerb. J. O. Sirvydas. Jis visu savo kelio
nės laiku veda ir ves kasdienius užrašymus: kur, kas ir 
kaip nutinka, kaip kas išrodo. Jis pasižadėjo juoplačiau- 
siai aprašyti apie mūsų tėvynę Lietuvą. Tikime, kad tie 
jo aprašymai bus begalo įdomūs. Juos pradėsime “Vie
nybėje” talpinti sekamame numery. Todėl patariame sa
vų skaitytojams jų nepraleisti, perskaityti ir papasakoti 
visiems savo draugams, bei pažįstamiems. Kurie neturi 
^.Vienybės,” būtų gerai jiems, ją kogreičiausia įsigyti.

Laukite sekamo “Vienybės” numerio.
į Jame tilps daug ir kitų įvairių raštų.. .. ,

“Lietuva’’ Kursto Vilniaus 
Klausimą.

. Purickiui stojus redaktoriau- 
ti Lietuvos valdžios oficiozą, jis 
papylė eilę straipsnių apie Vil
nių, dalį kurių jau minėjome 
“Vienybėje,” Jis ten ■ nurodė, 
kad be Vilniaus Lietuva nega
lėsianti išgyventi ir kad reikia 
tuojaus suburti tautos spėkas ir 
kaip nors Vilnių atgauti.

Tie straipsniai Lietuvoje ir 
Amerikoje sukelia daug kalbų. 
Buvo klausiama: kodėl Puric
kis, vienas iš įžymiųjų kade- 
mų bloko nariu-vadu, kelia da
bar Vilniaus klausimą? Į tai at
sako pats Purickis. Jis sako:

“Politikoje yra klausimų, ku
riuos delsiant (atidėliojant) ga* 
Įima laimėti, yra kitų, kuriuos 
delsiant — pralaimėsi. Vilniaus 
klausimas priklauso kaip tik 
prie šios antros grupės. Vilniaus 
problemoje laikas dirba Lenki
jos naudai, o Lietuvos nenaudai 
ir štai del kokiui priežasčių: 1) 
Įsisenėjimas kaip juridinis taip 
politinis -— juo ilgiau kas kurį 
dalyką valdo, tuo daugiau jis 
į tą dalyką įgija teisių; 2) mū
šy pačių apatijos ir aptingu- 
mo augimas. Juo ilgiau mes 
lauksime, juo daugiau su daįjflk 
tine padėtimi apsiprasime ir tin
gėsime šiuo reikalu pradėti ko
kį ,nors> darbą*. B)i Vilniaus ir Vii

Gerai Pasakyta.
Kaip žinoma, Bimba užmetė 

savo buvusei “draugei” šimoliū- 
niūtei “nemokytumą.” Jis sa
kė: “Nemokyta šimoliūniūtė ga 
Įėjo būti tiktai auka to moky
to Račio.”

“Naujienos” ant tų žodžių ge 
rai pasigauna Bimbą, kuris da
bar bando visaip savo buvusią 
draugę išniekinti, ir sako: “Ju
kelis, Gasiunas, Mizara, Paukš
tys, Jeskevičiūtė, Petrikiene, žal 
pys, Buknys ir visas žvaigždy- 
las kitų komunistų “literatų,” 

“’kalbėtojų,” “redaktorių” ir “or 
ganižatorių” — ar bent vienas 
iš jų yra nors truputį daugiaus 
apsišvietęs negu šimoliūniūtė? 
Jeigu, pasak Bimbos, šimoliūniū 
tę išvedė iš kelio pirmas pasi
painiojęs avantiūristas sdelto, 
kad jinai nemokyta, tai kame 
gi užtikrinimas, kad by koks gu 
drus humlbugieriusr negali apsuk 
ti galvas visiems tiems nemok
šoms, kurie stovi komunistų ju
dėjimo priešaky?”

Jokio užtikrinimo nėra.
—o—

Lietuvis Ofifcieras Amerikos 
Kariuntenėje.

West Point militarę akademi
ją šįmet baigė E. J. S'kalan- 
džiūnas, iš Edwardsville, Ill. Jis 
yra lietuvis ir būtų gerai jei 
kas apie jį daugiau žinių priduo 
tų į “Viepybės” Jaunuolių Sky-

* *

o o o .*• f.'

PRIEVAKARY

Saulužėle, auksaveide, 
Sužavėjai tu mane!...
Džiaugsmą, grožį mano veide 
Tu įžiebei skaistume...

Tu žaruoji... žvilgsniai tavo — 
Tiktai burtų šypsena...
Tu užbūrei širdį mano —
Liepei džiaugtis gražuma...

Užliepsnojai erdvės plotus... 
Perlais gamtą apdangstai... 
Širdžiai mano tu parodėt 
Gelmes grožio ten augštai...

J ■

Plinta liepsnos, mirga varsos, 
Lyg jūružės įsiūbuotos.... 
širdis džiaugias, meiliai klausos — 
Gimė vaizdas nesapnuotas...

— J. žvelgimas

o o o

Mūsų neteisingame pasauly net nemirtingu
mas yra dažnai duodamas neatatinkamai nuo
pelnams. — Pi rožfti kovas. , .

—°—
Jei pavydas galėtų, tai jis savo jėgas ir prieš 

Dievą nukreiptų.

vo

—o—
Nejau tas yra pergalėtas, kas garbingai žu- 

kovoje?
—o—

Užuojauta yra amžinos meilės ir amžinos 
Bramos išmintis.harmonijos dėsnis

Žmogystės kultūrinimosi evoliucija kaip dai
lės kūriniai arba akmeniniai dirbiniai ar relikai 
su studijų patyrimais liudija tai kaip prasidėjo 
dar “Senoj akmens gadynėje” senoviškame pe
riode (150-200 tūkst. metų atgal). Tie senoviš
kų gadynių amžiai dengia mūsų žemę per kelius 
Šimtus tūkst. metų. Tuos senoviškus amžius yra 
priimta arba priprasta dalinti pusiau į dvi dali: 
neolithiškaiš ir paleblithiškais (vėlyviausiais ir 
senyviausiais) amžiais. Paleolithiška arba sfcny- 
viausia'kultūra yra dalinama i tris-dalis, žemoji 
arba seniausia, vidurinė ir augštoji bei vėlyviau
sią.

Su senyviausiais paleolithiškais gadynės am
žiais prasidėjo kultūrinė evoliucija ir jinai sulaikė 
ar užtvėrė organišką bei kūnišką ar fizišką evo
liuciją. Organiškai evoliucijai apsistojus ir prasi
dėjus kultūrinei evoliucijai, tą apsistojimą'apsi
ėjo savotiško kultūrinimosi frazėmis. Dvi kultū
rinės evoliucijos žmogysta išvedė iš organiškos 
arba fiziškos evoliucijos. Pirma evoliucija galima 
sakyti buvo įmone, antra atradimas ar išradimas.

Įmonė buvo didelis žingsnis prie naujos kie
kybės. Rinkliavis judėjimas pravedė aktyviską 
įmonę arba sudėtinę kultūrinę kiekybę. Senyviau- 
sias sudėtinis žmogystos pąkįl.įmas^ apt kięk mes., 
žinome, buvo įmonė arba kiekybės žinojimas. 
Pirmasai tokis žinojimas yra vadinamas lithiš- 
kas prie ugnies sudarymo. Antras toki# pat lithiš- 
kas pakilimas įvyko ir užvadavo pirmąjį, tai bu
vo padirbimas kūjaliuiko, durtuvo. Muštuvas ir 
durtuvas davė žmogystai viršenybę būti tarp 
gyvūnų ar žvėrių. Mat pastarasis dalykas davė 
žmogystai galimybę susikirtus su žvėrimis kovą 
laimėti.

Kitas palyginama, aūgštesnis išmokimas, ap 
art įrankių, buvo tai sugebėjimas padaryti padar
gus ar įrankius akmens kalimui, tašymui, smaili- 
nimui ir tt. •

šitokią žmogystės pažangą apėmė kelis pe
riodus gadynės amžių. Ir tiktai tokia galimybė 
žmogystę pravedė prie permainų arba prie neoli- 
thiškos įmonės. Taip paleolithiška įmonė arba ir 
neolithiška pažanga arba, taip sakant, kultūrinė 
evoliucija išlėto ragino žmogystę prie pakilimo 
augštyn. Primityviški įrankiai buvo jau pačios 
gamtos daryti. Antraeili nia i įrankiui buvo tai tie 
įrankiai, kurie dirbo pirmuosius. Trečiaeiliniai 
įrankiai buvo, tie, kurie prigelbėjo daryti pirmuo
sius ir antruosius.

Neandartė'lis apie vidurį poleolithiško (apie 
150 tūkst. metų atgal dar prieš “ledinę erą”) 
periodo padarė didele pažangą tarpe savųjų. Nean 
dartėlis (primityviška žmogystė gyvenusi Euro
poj prieš ledų gadyne) skleidė savo gabumus 
jau permatomai protiško pobūdžio. Neandartėlis 
jau mokėjo akmenį nutrinti, ugnį paąidaryti, ker
tę nuskliaupti ir atsargiai nukirtimą mėgino. Bet 
aplamai, jisai nemėgino pasidaryti trečiaeilimų 
įrankių. Pagal jo supratimo, buvo tai antraeili- 
niais įrankiais, daryti viską. Neandartėlio kūry
ba prasidėjo nuo ploceno laikų ir prasitęsė iki vi
durio paleolithiško periodo gadynių. Toki primity- 
vė pažanga buvo tiktai prisirengimas prie augė
lesnių ar šviesesnių laikų arba prie neolithiškų 
gadynių.

Vėliausiame paleolithiškąrpe laike kromogniš \ 
ka žmogystė (kro-mogniška žmogystė gyvetfb Eu
ropoj po ledų gadynės 20-25 tūkst.-metų atgal) 
pravedė naują erą. šita žmogystė jau išmokino 
draugiją apsaugos, ji jau mokėjo pl’i^irengittią 
apsaugoti ir aptaisyti. Antra, tai šita žmogystė 
vietoj aniraeįljnių akmens įrankių pradėjo išdir
binėti kaulinius reikmenis: peilius, (Įurtuvus, kir
vius ir tt. Kromogno žmogaus vadovybė buvo 
gauta du rezultatai: trečiaeiliniai įrankiai ir sąvo
ką dailės. Kromogniška žmogystė vietoj akme
ninių įrankių, pamainė kauliniais. Kauliniai įran
kiai buvo aštresni ir dailesni. Kromogniškas 
žmogus padarė netik lopetą žemei kasti, bet jisai 
jau suprato dailirigumo ypatybę įr sugebėjo auk
lėti dailę, puošti dalykus.
«-a ~; v J&rįė.
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KOKIOS DRAUGIJOS UŽVIS LABIAU 
TURI MUMS RŪPĖTI

Rašo Petras Kriukelisz

Mūsų tauta turi labai daug įvairių draugijų, ir vi
sų vienas obalsis — šviesti ir lengvinti žmonių gyveni
mas. Bet ne visos eina savo pasižadėtais takais; yra 
daug draugijų, kurios niek > gero nei tautai, nei žmo
nijai nepadaro. Kai-kurios draugijos renka aukas neva 
blaivinimui ir švietimui žmonių, bet vietoje švietimo ir 
blaivinimo, surinktas aukas padeda ant politikos auku
ro, ant propogandų ir kerštų skleidimo.

Tačiaus yra ir tokių drau 
gijų, kurios eina erškėčiuo
tais tamsos keliais, mindo 
tuos dygliuotus erškėčius, 
sakina kelią prie šviesos ir 
kviečia mūsų tautą prie sau 
lės, prie tikrosios laimės. To 
ki draugija yra “Tėvynės 
Mylėtojų Draugystė” Ame
rikoje. INors visos yra svar
bios draugijos, kurios šelpia 
vargšus, našlaičius, remia 
pašalpomis visą Lietuvą, bet 
užvis svarbiausi “TMD.,” 
nes per apšvietą, sumažės 
tarpe žmonių vargai, apsi
švietę daug labiau supras 
būdus skurdų gyvenimą pa- ........
gerinti. Tik apšvieta viena! Amerikoje jų daug yra. 
tegali isgelbeti mūsų tautą K. širvydienė prirašė prie 
nuo Įvairių ydų, vargų, TMD. P. Kriukelį ir J. Go- 
sknaudų ir apgint nuo iš- " ’*
gamų.

Tėvynės Mylėtoji! Drau
gija leisdama knygas labai 
pigia kaina, duoda progos 
ir vargšams prieiti prie jų. 
Kur tik nepasisuksi, kur tik 
nenueisi, visur yra matomi 
TMD. geri vaisiai. Sodžių 
knygynėliai, vargingoji mok 
sleivija, vargingoji visuome 
nė visados šaukiasi prie T. 
M. D. Niekados nė vienam 
šviesos trokštančiam ta dr- 
ja neatsakė savo malonių 
kad ne knygomis, tai nors 
centais nuramdė trokštan
čias kiūtinės ir nutildė sopu 
liu.s-d?r Patirta, kad 
prie 1MD. spiečiasi užvis do 
riausi ir supratingiausi mū
sų tautos žmonės. TMD. na
riai niekados nepamiršta sa 
yo biohų ir seselių esančiu 
Lietuvoje; jie visi užsipelnė 
apšvietos garbės vainiką.

Taigi mūsų tauta užvis 
labiausiai turi paturėti T. 
M. Dr-ją; visi, kuriems rū
pi tauta, kurie myli savo tė-

Lietuvos Mokytojų Prof, S-gos Centro Valdybos 
Protestas Del Reales Mariampolės 

Gimnazijos Uždarymo

Susipažinus su švietimo šią R. M. gimnazijos salėje 
JLL- d-ro Šliupo paskaita >— taiMinisterio nutarimo užda

ryti R. M. gimnaziją, mo
tyvais L. M. P. S-gos Cent
ro Valdyba didžiausiu pasi
piktinimu konstatuoja, kad 
juose nenurodyta jokio fa
kto gimnazijos apsilenkime 
su veikiančiaisiais įstaty
mais arba taisyklėmis. Už
uot R. M. gimnazijos nusi
žengimo faktus įrodžius, šv. 
ministerio raštas tik pakar 
tojo klerikalinės spaudos už 
metinėjimus del tariamojo 
mokinių dalyvavimo “prieš-

vynę, turi būti jos nariais.1 valstybinėse organizacijose
Lietuviai esantieji Lietuvo
je prie tos draugijos pri
gulėti negali; nors mažas 
mokestis, bet tūkstančiai ir 
tų mokesčių neįstengs užsi
mokėti. Daug yra tokių, ku
rie gali užsimokėti; bet kad 
Lietuvą dar tebelaiko tam
sos arelis apglobęs savo 
sparnais, tai tą arelį turi nu 
kauti tik gerai apsišvietę 
žmonės.

gelį, esančius Lietuvoje; tą 
pavyzdį turi pasiimti visi 
lietuviai amerikiečiai, ir sa
vo gimines apdovanoti ta 
brangia dovana, prirašant 
prie minėtos draugijos. Aš 
esu tikras, kad joki dovana 
taip nepralinksmins jūsų gi
minių, brolių, seselių, kaip 
įtraukiant juos į narius T. 
M. D.

Per 1924 metus daug bu

apšvietos, o dar daugiau bu
vo pasižadėjimų, kad: 1925 
m. tai tikrai tapsiu žmogu
mi, mesiu niekus į šalį, o 
tversiuos knygos. Taigi ir 
būkime žmonėmis'; eikime 
patys dorais keliais ir ves
kime tais keliais savo bro-t 
liūs ir seseles, kurie dar 
klaidžioja tamsoje. Būkime 
apšvietos apaštalais, būkim 
nariais Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos.

iSg Iš Amerikos Lietuviu Gyvenimo flgį
ra

ir demonstracijose” ir vie
šojo “Katalikų bažnyčios 
mokslo pašiepimo.
nisterio raštas, matyti, už
miršo, kad teismas dar nė
ra taręs savo žodžio del vie
no kito gimnazijos mokinio,

nu-

d-ro Šliupo paskaitą 
už jos turinį ir formą gim
nazija jokios atsakomybės 
negali nešti. Tai buvo priva 
čių žmonių organizuotoji pa 
skaita, kuriai buvo išnuo- 
muota gimnazijos salė. Gini 
nazijos administracija ne
privalėjo imtis pašalinio 
gimnazijai uždavinio cenzū
ruoti privačias paskaitas, 
Lietuvos klero žvilgsniu. 
Tas kaip tik būtų įnešimu 
partinių politinių tendenci
jų į gimnazijos sienas. To 
norėjo kun. Steponavičius, 
statydamas Mokytojų Tary
bai ultimatumą, o kada pa
staroji atsisakė vykinti jos 
tendencijas — jis metė dė
stęs tikybą gimnazijoj.

To matyti, norėjo ir Vys
kupijos Kurija, kuri nežiū
rint į pakartotinus prašy-

CIA TALPINAMA ŽINIOS IS AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMO IŠIMTINAI. RAŠOMA MUSŲ GABIŲ 
KORESPONDENTŲ APIE TEATRUS, BALIUS, PRAKALBAS IR ABELNĄ JUDĖJIMĄ.

i^ZSV'žlM

LAWRENCE, MASS.
A. L. T. S. 12 Kp. Piknikas. 

Darbai

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sandaros 12 kuopos piknikas įvy 
ko birželio 14 d. Lietuvių Tau
tiškam Parke. Nors tą dieną, iš
ryto, dangus buvo apsiniaukęs, 
)et žmonių į pikniką atsilankė 
viršaus dviejų šimtų. Buvo ne
tik vietinių, bet ir iš kitų kolo
nijų: Bostono, Lowell, Nashua 
ir kt. Atsilankė taipgi ir “San
daros" štabas: redaktorius Tu- 
[ys, Čekanauskas, Paulauskas ir 
kiti. Atsilankė taipgi ir Bosto
no bei šios apylinkės pasižy
mėjęs dainininkas, Bulskis.

P. S. Jei Lietuvoje gyvenanti 
jo giminės norėtų ką nors apie 
jį daugiau sužinoti, meldžiame 
kreiptis šiuo adresu: J. Klima
vičius, Dover-Foxcroft, Me., R. 
4.

AKRON, OHIO
Lietuvis Pasmerkiau Kalėjiman

GERIAUSIAS GYVYBEI 
ALIEJUS

mus paskirti tikybos moky-| Programas šiame piknike iš- 
toją, griežtai atsisakė tai P»Myta įvairus: prakalbos, dai-

lyvavime priešvalstybinėse 
organizacijose. Bet ir šituo 
p. ministeris negalėtų pama 
tuoti gimnazijos uždarymą, 
nes yra nustatyta, kad tar
dant mokinius buvo vartoja 
mos žiaurios priemonės pri
versti juos prisipažinti “bol 
ševizme.” Be to gimnazija, 
kaipo toki už atskirų moki
nių veikimą už gimnazijos įrodymas. Be to visi tie fak- 
sienų atsakomybės negali 
nešti. Jeigu p. šv. ministeris 
nuosekliai laikytųsi tokio at 
sakomybės principo — tai 
jis senai privalėtų uždaryti 
“Žiburio” gimnaziją ir M. 
mokyt, seminariją. Tų mo
kyklų mokinių tarpe taip- 
pat savo laiku buvo kratų'lauka tas pats likimas.
ir areštų. Tačiau toms mo-| Svarbiausias šv. min. nu- 
kykloms buvo taikomas ki- tarimo motyvas yra kad R. 
tas mastas ir jos, visai tei- M. gimnazija negalėjusi su- 
singai, tebeveikia. Centro sitvarkyti atatinkamai kon- 
Valdyba kategoringai t vi r- stitucijai, atrodo visai kel
tino, kad iš gimnazijos pu- stu. Kiekvienas pilietis, ku-* 

x-t.-.ir.s eigįasi neatatinkamai

padaryti.
Šv. ministerio rašto nuro

dymas, kad šiais metais Ži
burėlio bendrabuty buvo ra
sta priešvalstybinė literatū
ra ir areštuoti mokiniai ir 
mokytojas Matulaitis — tai 
pat nėra gimnazijos kaltės

tai gana abejotinos vertės. 
Dar nesenai klerikalų spau
da ūžte ūžė del “rastųjų Ži
burėlio bendrabuty bombų.” 
Bet šiandien jau net pats p. 
šv. ministeris visai jų nemi
ni. Reikia tikėti, kad ir 
“priešvalstybinę literatūrą”

nos, muzika. Publika buvo rink
tinė. Viskas vyko tvarkingai, be 
jokių triukšmų bei suiručių. Tik 
gaila, kad apie šeštą valandą 
atpleškėjo Lietuvių Dievaitis 
Perkūnas ir ganėtinai pribaugi
no dalyvius. Tačiaus matomai 
pasigailėjo gražaus lietuvių su
sirinkimo, prasiblaivė ir vėl vis
kas ėjo savo tvarkoje.

Piknikas užsibaigė apie 10 v. 
nakties. Publika buvo patenkin
ta. Tikimasi, kad ir pelno kuo
pai liks.

Dabar vietos sandariečiai kal
ba apie išvažiavimą, kuris bus 
Liepos 4 d. šį išvažiavimą ren-'Labai negražu, 
gia 1-mas ALTS, apskritys. Iš
važiavimas įvyks Framingham, 
Mass., apie 50 mylių nuo Law
rence. Iš Lawrence sandariečiai 
šin išvažiaviman vyks specia
liuose trokuose.

Akrono lietuviams yra gerai 
pažįstamas Stasys Radavičius. 
Jis yra karštas 'katalikas. An
gliškai tas žmogus vadinasi Stan 
ley Rodovich. Kaip žinoma, jis 
seniau pardavinėjo škapierius ir 
rožančius, bet jam biznis nekaip 
ėjo. Vėliaus tasai škapliemin- 
kas sumanė suorganizuoti ban
ką vardu “Ryta Savings and 
Loan Co.” Iš pat pradžių biznis 
ėjo gerai ir to banko sekreto
rių buvo pats Rodovich. Bet jis 
žmonėms nepatiko ir tapo iš tos 
vietos prašalintas. Tuomet Ro
dovich užsidėjo “real estate” 
biznį ir pradėjo suktybėmis ver
stis. Sakoma, vieną lotą parkuo
davęs keliems žmonėms. Tačiau 
taip “bizniavoti" neilgai sekėsi. 
Toki Rodovicho “darbeliai" su
sekta ir jis pakliuvo atsakomy
bėn. Teismas jį nubaudė nuo vie 
nų iki septynių metų kalėjimo.

Mat kokių žmonių pas mus 
randasi. Jie daro didelę gėdą 
savo vientaučiams lietuviams.

Vietinis

Geras ūpas yra geriausias gy
venimui aliejus tepallas. Nuliū
dimas ir pesimizmas yra nuodė
mės. Suprantama, jei jūsų ape- - : 
titas menkas, jei virškinimas pa 
krypęs, jei kenčiate nevirinimą, 
pūtimą, galvos skausmus ir ner
viškumą, tai negalima būti ge
rame ūpe. Bet visos šios bė
dos prašalinamos su Trinerio 
Karčiu Vynu., patikėtina gyduo
lė garsi per 35 metus. Ji išvalo 
vidurius, pagelbsti virškinimui, 
papeni nervus, ir jus jaučiatės 
puikiai. Ji sugražina gerą ūpą, 
kurio taip mums reikalinga! Jū
sų aptiekorius turi ją del ta
vęs, o jei ne, rašyk pas Joseph 
Triner Company. Chicago, Hl. — 
Musės ir uodai visados buvo ar
šūs vasaros įkyrėliai. Bet Trine
rio Fli-Gass dabar yra galingas 
ginklas prieš juos. Jis užmuša 
juos ant vietos. Jis beveik ne
turi kvapo ir visai nevodingas 
kanareikoms ir kitiems namų 
numylėtiniemis. Pa'bandykite.

PIRKITE 
VIENYBES” 

SERŲ!

FRANCIS, W. VA.
Mainierių Streikas

sės jokio katalikų tikybos 
mokslo pašiepimo nebuvo ir 

,'Šv. Ministerio raštas tokiu 
faktų neįrodo. Jei p. šv. mi
nisteris turi omeny įvyku-

LIE
PALANKIAUSIAS

KELIAS

šiame miestely angliakasių- 1 
mainierių streikas prasidėjo ba
landžio 13 d. ir tebesitęsia ik. 
šių dienų. Angliakasiai susirašė 

konstitucijai turi būti pa- iž mūsll mie-sto žinutę apie į uniją, gavo čarterį ir gerai 
trauktas atsakomybėn. Tuo darl,us- Ten r^oma, kad pas laikosi.
tarpu nei R. M. gimnazijos mus iau pradedama gerai dirb-

ti. Tas netiesa. Reikėtų pridėti, na vardu Consolidated Fuel Co., 
kad darbai pas mus dabar dar 
silpniau eina, negu kada pir
miau. Tik viena diebtuvė kiek 
geriau pradėjo dirbti, bet kitos 
visai silpnai kruta. Popierinė 
iki šiol dirbo gerai, bet dabar 
jau dirbama tik po 4 dienas sa
vaitėje, o nuo liepos 1 
da visai užsidaryti.

Tai tick šiuo tarpų.

Vienybės“ No. 68 pastebė-

Čionai randasi tik viena mai-

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA 
tai vienatinė linija, kurios laivai re- 
guliariškai per ištisus metus susisiekia 
stačiai su laisvosios Dancigo valstijos 
pertu. Taip Arti Klaipėdos, kad lai
vas ant kurio sėdėt New Yorke at
veža Jumis beveik j pačią Tčvyną- 
Lietuvą, nes iš Dancigo j Klaipėdą 
tai tiktai vienos nakties kelionė laivu 
|>o jokit) ekstra iškaščiy.

Sekantis išplaukimas iš New Yorko.
Laivas “ESTONIA” 2 Liepos 
laivas “LITUANIA" 21 Liepos 
Laivas “ESTONIA" 11 Rpgpj. 

Kainos laivakorčių:
Į Klaipėdą visu keliu vandenin 
3 čia klesa $107; 2 ra $132.50
BALTIC AMERICA LINE
BROADWAY NEW YORK CITY

Kreipkitės čionai nr prie 
savo vietinių agentų

direktorius, nei Mokytojų 
Taryba nėra ir nebuvo trau
kiami atsakomybėn už elge
sį priešingą ar neatatinkan- 
tį Lietuvos konstitucijos 
straipsniams. Šitoks gimna
zijos kaltinimas C. V. atro
do visai nepamatuotas.

I Turėdama visa tai omeny 
L. M. P. Centro Valdyba 
skaito gimnazijos uždarymą 
nepamatuotu ir skaudžiu 
smūgiu švietimo darbui ir 

. rasdama jame valdančiosios 
'grupės partinio pobūdžio 
griežtai protestuoja prieš 
tokį šviet. ministerijos žy
gį. L. M. P. S-gos

Centro Valdyba

Francis Mine, šitoj mainoj da
bar niekas nedirba, išskyrus ke
turis senukus. Nors bosai gąs
dina, kad pradės dirbti su ske- 
bais, bet tų jų gąsdinimų nie
kas nepaiso. Streiikieriai gauna 
iš unijos pašalpą tai ir galima 
tikėti, kad galės priešais darb
davius išsilaikyti.

Lietuviams darbininkams pa
tartina nevažiuoti į čia, nors 
kompanijos agentai siūlytų ir ge 
riausias išlygas. Darbininkai ne 
privalo streiklaužiauti.

Ši apylinkė yra labai graži, 
ir gyventi būtų smagu; bloga 
tik su darbais, nes apart keturių 
mainų kitokių darbų nėra.

Kor.

CUNARD
I LIETUVA

(per Angliją) 
Ktimnžintn kaina 3 klc^oit sugrąžti- 

nių laivakorčių

J KAUNĄ ir ATGAL ant 
BERENGARIA ir 
AQUITANIA .... $215 
MAURETANIA ... »211 

Pridėjus Taksą
Į LIEPOJĄ IR ATGAL ŠIAIS 

LAIVAIS — $186.
| Lietuvą greitu laiku. Ižplaukimai 
kaa Soieda. Keleiviai nepiliečiai j 
leidžiami be kvotos varžymų. Visi 3 
kiruos keleivini turi kambariu*. Ne
prilygstamas Svarumas. Puikus mai
stas. Kreipkitės 
prie vietos agen
tų ar j

v**1

nuo
viduriavimo

?»•

CUNARD LINE, 
25 Broadway, New York

M. M. ŠUKAS
Lietuvis Advokatas

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

dienos ža

Dzūkas

J.NEWARK, N.
Biznio Permaina

9

Dėkingos Motinos Liudymas

liudijant apia Unk,m
P«ta ui save. lit yra tik 

daviniu.™1"”* •iunčlan”* Pranaiimu, 
v.durių ulkiattjinjo 

(diarrhoea).
lautua naudojant Bambino 

vidurių dieglio,

Bambino pnvyadit Ir Dr , 
tinome bu. pa.lųiU d ® ‘ R,ch‘erio M°- 
Par.ikal.ua. Bambino par.idu^. "*• *** 
Po 3Sc bonka, arba * *** v,t“inė”

8*uti tia.i.i ii i.bo.

F- AD. RICHTER & CO.
Berry & South 5th »jt«., Brooklyn N. Y.

DARBININKAU A1! ATYDA!
Overau^ .?”’0’ Kain™ 

Ccve?ykaKe,ntrnR' Marškiniam, 
Baltiniam, ir 

armv Ke,nkotam’
259 Grana NAVy STORE 

nrlPa8 Roebling St.

Mūsų geras rėmėjas ir “Vie
nybės" skaitytojas pil. P. Kurti
naitis, siuvėjas, praneša, kad 
perkėlęs savo biznį naujon vie-
ton. Pirma jo krautuvė radosi* 
po No. 291 Lafayette St., o* 
dabar jis persikelia po No. 214 
Van Buren St., kampas New 
York Av.

Vietiniams lietuviams patar
tina ši vieta įsitėmyti.

Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

DOVER-FOXCROFT. ME.
Sirgdamas Įsisenėjusia Nervų, Odos 
ar Kraujo Liga, klausk patarimo pas 
Specialistą. — Liga gali būti seniau
sia, kentėjimai ilgiausi, — Aš JUMS 
PAGELBĖSIU.

PasekmingRi 
Būdais

ĮSISENĖJUSIAS

Mirė Jonas Petrasūnas

Mod c miškais 
Gydau
VYRO, MOTERŲ

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

KAINOS MANO PRIEINAMOS 
ir visikas yra po mano asmeniška priežiūra 

X-Spinduliai ir Wasserm-ano tyrimas ir Komiškas Išnag
rinėjimas kraujo. — Suteikiame tikrą atspėjimą ir gydymą 
PATARIMAS IR KVOTIMAS DYKAI!

ne

110 E. 16th St., New York City.
Tarpe 4th Aventie Ir Irvtng Place

Valandos: 0 iš ryto iki S vakaro. Nedėliotas: 9 iki 4 po pietų
1*1 Ili.Tti . . • • t».

Nesenai ant savo ūkės čia pa
simirė geras tėvynainis, Jonas 
Petrašūnas. Jis buvo geras lie-j 
tuvis ir “Vienybės” I 
laikraščių skaitytojas.

Jis mirė širdies liga. Iki pas
kutinių dienų jautėsi gerai, tik 
staigu sukrito ir amžinai atsi
skyrė su šiuo pasauliu.

A. a. Jonas Petrušūnas paėjo 
iš Suvalkų rėdybos, Šakių aps
krities. Lekėčių valsčiaus, Bra-( 
zikų kaimo. Amerikoje velionis 
išgyveno 24 metus. Mirė būda
mas 62 metų amžiaus. Jis buvo 
draugingas, teisingas ir mėgia
mas draugijoje, nors mirė būda
mas nevedusiu. Mirdamas paliko 
gražų ūkį ir keletą sutaupytų 
doiarių. Paliko jis čia seserį, o 
Lietuvoje vieną brolį ir tris se
seris.

Lai būna jam lengva šios ša
lies žemelė! J. Klimavičius.

SO. MILWAUKEE, WIS.
TMD. Kuopų Koncertas

Gegužio 31 d. čionai, National 
Parke, dvi TMD. kuopos surengė 
bendrą koncertą. Prie koncerto 
buvo perstatymas ir šokiai. Jį 
surengė Milwaukee TMD. 60 kp. 
ir So. Milwaukee TMD. 6 kuopa.

Programas buvo turiningas: 
dainos, deklamacijos, dialogai, 
šokiai, ir jį vietos artistai-mė- 
gėjai labai gražiai atliko.

Publikos atsilankė nemažai.

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

Nuo 5 iki 11 A. M.
* Nuo 2 iki 4 P. M.

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

Bell Phone Poplar 7545

A. STANKUS
— Lietuviškas Graborius —

Vienybės bei kitų^y^j atsilankiusieji buvo piilnai
patenkinti.

Geistina, kad ir daugiau to
kių vakarėlių vietos lietuviai su
rengtų. Korp.

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

Philadelphia, Pa.

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
ir DIRBTUVĖ

garinusiai įrengtoje mokykloje. Prakti
kos pamokos išardyti ir sudėti visokius 
motorus, npio elektrą ir važiavimą. Ti
kras, pilnns kursas šoferio niek an ik o 
lietuvių ir angly kalbom veda visiem 
Žinomas ir per 15 ką metų prityręs
INSPEKTORIUS L. TIKNIAVIČUS 

garantuojamo laisnį ir diplomą — Pa
ieškomo darbo. Ateikite apžiūrėti mQ- 

nuo 9 ryte iki 9 vakaro. Nedaliomis

MOKYKLA

tą mokyklą. Mokykla atdara
nuo 11 vai. ryto iki 3 vai. po piety. Klesos dienomis ir vakarai*.

NEW YORK AUTO SCHOOL
128 — 2nd Avenue, (Kampai 14 gatvfii) New York City
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Jaunimo Skyrius
Lietuvių Jaunuolių bet Sportininkų Savaitinis Kampelis

KĄ VEIKSI ATOSTOGŲ IAIKI ?

Birželio mėnuo. Mokyklos užsidarė. Prasideda ato
stogų laikas. Ištisą vasarą Tamsta jaunuoli, ilsėsies, id
ant ateinantį rudenį galėtumei vėl energingai imties 
mokslo ir siekti savo pasibriežtų tikslų.

Ilsėtis reikia kiekvienam. Ypač poilsio reikalingi 
mokiniai. Bet ką veiksi liesiilsėdamas? Juk vien tik vai
kščioti kur nors pajūry, pas savo kaimynus, išvažiuoti į 
lietuvių rengiamus pasilinksminimus neužtenka. Reikia 
ir galima dar kas nors svarbesnio nuveikti.

Štai, mes turėtume Tam
stai keletą sumanymų.

1. Ar nemanai, kad būtų 
gerai Tamstos mieste suor
ganizuoti lietuvių mokslei
vių būrelį?

2. Ar nebūtų gerai, kad 
tas būrelis galėtų pasidar
buoti ir sutverti kad ir ma
žą organizacijčlę iš tų lietu
vių jaunuolių, kurie jau se
nai “baigė” mokslus ir da-

Jei moki lietuviškai 
/ti, pasistengk nors vie 

veikalu aną gerą lietuvišką 
perskaityti.

suaugu- 
išmoksisiu lietuviu. Ten 

daug ko: susipažinsi su jų 
darbuote, pažinsi tuos žmo
nes, kurie veikia lietuvybės 
labui.

7. Pasikalbėk su savo tė-

P-lė VIOLETA MOCKAIČIUTE

ba net tik lietuviškame, bet ir 
visame muzikos pasauly!

TRUPUTIS APIE BROOKLY- 
NO JAUNŲ LIETUVAIČIŲ 

DRAUGIJĄ

BERŽELIS

Rašo K. Kumpauskas

bar kur nors tarp svetini- vilkais, kaip ir ko mokiosios 
taučių betiksliai laiką lei-1 kitą metą.

Tamsta pasitartum su savo 
miesto senesniais darbuoto
jais! ar negalima būtų jūsų 
mieste suorganizuoti lietu
vių jaunuolių mokyklą atei
nančiam žiemos sezonui?

4. Ar yra jūsų mieste lie
tuvių jaunuolių basebolnin- 
kų jauktas (tymas)? Jei nė 
ra, kodėl gi Tamsta negalė
tum tokio jaukto suorgani-

, -į.'-■ • 

jo ir vargšė siela pirmą kąr? 
tą, kai raudonai žaliuko 
skausmo rožės pražydeįt), 
apsiverkė viena... Ir tąją tik 
dieną prakeikusi save, vie
ką, širdy liūdėti amžinai,;.be 
ašarų, slapčiai pasižadėjoį.

___________ I—_____*.11,
PIRK “VIENYBES’’ SERŲ l 

w J 
vi ■'
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grįšiant, jaunystėlę su gė
lytėms tą pat pamatysiant.

Aš kas rytas vakarėlis jo 
ramint skubėjau, tuo varge
lį rudenėlio kentėti padė
jau...

Gražioj lankoj, tarp gėle
lių, ant pat kranto lavonė
lio, užsiaugo jaunas berže
lis. Užsiaugo jaunas berže
lis be broliukų vienui vie
nas, žvarbiam vėjui ant ta
kelio. Dienose jaunystės sa- 
vo, kai gėlytėms buvo ly
gus, kai žvarbus rudens vė- 
jalis negalėjo siekt galvelės 
— nežinojo kas vargelis, jis 
laimingas tada buvo. Džiau
gsmu kūdikio tvane, tarp gė 
lyčių mėlynžiedžių, linksmai 
nardėši, lingavo, glaudėsi 
prie jų — bučiavo ir tie buč 
kiai nekalti jo gyvybes jau- 
nystėlei, pynė gražų vainike 
lį atminimui. O šiandien?

Jau ne tas jis skaistavei
dis. žalialapis praeities lop
šy laimužės užliūliuotas ma
žulėlis...

Užsiaugo jaunas berželis 
be broliukų vienui vienas, 
žvarbiam vėjui ant takelio, 
giltinėlei prie dalgelio...

’ — Kur pražūvot jaunos 
dienos, kur gėlytės mėlyn
žiedės, kurios saldinot jau
nystę? Ko lapeliai, atmini
mui nusipint© vainikėlio nu 
birėjot? — verkė ašaroms 
skausmų, anksti rytą rude
nėlio nuskriaustas berželis.

Jis laimingas tada buvo, 
kai žvarbus rudens vėjalis 
negalėjo siekt galvelės’...

Bet dienelės tos prabėgo, 
vieton jų jau rudenėlis var
gą nešinąs pribuvo.

Vai neverk, lierželi ma
no; vai nelaistyk ašarėlių, 
greit praeis rudens rytelis 
ir užeis vėl Vasarėlė!

Savo draugiškus vakarėlius 
Jaunų Moterų Draugija laiko 
kas ketverge vakarą. Kadangi 
jų vyriausiu ©balsiu yra “Visa
dos šypsokis," tai jis pagelbėjo. 
Jaunėm Moterim tuos draugiš
kus vakarėlius padaryti ištiesų 
linksmais ir pasekmingais.

Merginos atsineša savo išsiu- 
vinėjimus, ir padaro netik gra
žiausių dalykų, bet ir juokin
giausių. Kurios mėgsta skaity
mą. praleidžia valandas tame> 
-magiame užsiėmime. Kadangi 
yra ir virtuvė, tai neviena dik- 
čiai domėjusi virimu ir tuomi 
sukeua didelius apetitus pas ki
tas merginas, kurios užuodžia 
skanų kvėpęs j, plaukiantį iš vir
tuvės. O paskui. vakarui bai
giantis. visos sustoja prie piano 
ir dailiais balseliais sudainuoja 
tas daineles, kurios labiau mė
giamos.

Nekuriam Jaunų Moterų įsira
šė ir. į Y. W. C. A. Tarp jų ke
lios gerai plauko vandeny. Mes 
jomis didžiuojamės ir jos su 
mielu noru sutinka pamokyti vi- 
«as, kurios tik nori plaukyti.

Jaunų Moterų Dr-ja ruošia 
savo pikniką birželio 27-tą d. 
Cypress Hills parke. Jos trokšta, 
kad į pikniką atsilankytų tiek 
lietuvių, kiek gali atvykti, ypa
tingai tėvų ir dukterų, kad jos 
galėtų susipažinti su šia naudin
ga draugija, ir turėtų smagų, 
senovišką linksmą laiko pralei
dimą su ja.

Sekantis susirinkimas Jaunų 
Moterų Dr-jos įvyks liepos 7- 
tą. Jame pakils keletas svarbių 
apkalbėjimų ir todėl visos narės 
kviečiamos būtinai dalyvauti. 
Bus rinkimai pusės valdybos, bū 
tent, vive-prezidentės, finansų 
sekretorės, knygų peržiūrėtojos 
ir maršalkos.

Nauju* narės, kurios pageidau 
tų įstoti į mūsų draugiją, yra 
prašomos ateiti. Joms bus pro
ga

Žaliajame skausme, siela 
pasaulį praregėjo ir džiau
gėsi juo... Žaliuko skausmo 
nepažinus, kas'tai laimužė- 
nesapnavus, žaliuką skaus
mą jaunystėlėj vien laikė už

Kol jauni, žali, liaunus 
skausmų stiebelio dygliai bu 
vo, tol vargšė siela, žaliu
ko skausmo nepažino ir 
vien girdėdavos skambi jos 
kūdikio dainužė...

Prabėgo šitų dienų diene
lės, žaliukas skausmas su
tvirtėjo, jo dygliai sukietė-

VIENAS ŠERAS 
DEšlMS 

.... DOLARIŲ.

JAU ; 
PRIPA- ?
ŽINO! f 

visi, kad Naujokų p-idaryti Ciga-l? 
rai yra geriausi Amerikoje! Taip 
pht visuomenė gėrisi, kad garsi
nant laikraštyje remia lietuvišku 
literatūrą; tai yra puikna daly-; 
kns; už tai vietoje kas žin kiėno 
cigarus rūkyt, kuriu nieko gero . 
nedaro, o gal dar lietuviu tautoj 
priešus šelpti, tad labai išmintin
gai darysit, kad visada remrit lie- ; 
tuvifikę pramonę, ir brolių lietu;,/ 
vių Jono ir Petro Naujoku ildirtt- 
tus cigarus riikyait; nets ir cigarai 
labai geri, sumaniai iš geriausio 
tabako ir iŠ Havanos padatytj; 
malonūs rūkyt, lengvi, gražiai ij-' 
ga ir dūmas puikiai kvepia, nbtC 
BToberis ir merginos myli ir pat*.j 
s a i džiaugsies, kad rūkai gerą Ci
garą! _ V
ViengehčJai vietoje žydbenrtlttit !,.? 
viaada rūkykit ir reikalaukit vv,.- 
sur Lietuviškose užeigose, restaU- J 
racijose, storuose, pas barberina,'t 
kliubuose ir draugysčių snl5s4^/ 
ant pikaiki; ir»,pa« bizšicyius, fjA' 
vardu rankomis padarytą f*ura n rnnnoons paaaryt^

Jono-Johns Cigarą

VIENYBĖ 
1^2 Grand Street, 

Brooklyn, N. Y. 
' a-.

- «n-

I

Neleiskite 
Pleiska
noms
Sugadinti 
Jūsų

P-lė Violeta Mockaičiūtė gogu 
žio 23 d. baigė Leefson-HiBie 
Conservatory of Music, Philadel 
phia, Pa. Mokslo iškilmėj (ex
ercises) įvyko garsioje Wither
spoon Hall. Iškilmių laiku p-lė 
Moekaičiūtė sugriežė smuiku du 
muzikes kūriniu. Ji tai atliko

Įsidėmėk šiuos patarimus, labai jausmingai. Ji gavo Smui- 
Jie tau, jaunuoli, yra nau- kos Mokytojos diplomą.
dingi. i Besimokindama p-lė Mockai-

Neleisk atostogų veltui! čiūtė Visą laiką buvo ant taip 
Kiekviena jaunų dienų va- vadinamo “honor roll,” nes ji 
landėlė yra brangi. Sūnau- yra labai pamylusi smuiką ir 

visuomet atsidavusi studijuoda- 
i vo savo lekcijas. Datai r p-lė 
Moekaičiūtė groja viename iš 

I didžiausių Atlantic City viešbū- 
'čių salėje — Galen Hall koncer
tuose, bet netrukus grįžš į Ma- 
hanoy City, Pa. (savo gimti
nę) ir tenai pradės mokytojau
ti ir kartu lavintis, idant pa
siekus pačių galingos muzikas

i viršūnių. Taipgi su laiku p-lė 
i Violeta žada vykti į kurį nors 
! Europos muzikalį centrą ir te- 

j nai galutinai baigti savo pa
mylėtą profesiją.

Kadangi p-lė Moekaičiūtė yra 
dar jauna mergaitė — rodos tik 
truputį viršiaus 20 metų — ir 
turi nepaprastus gabumus mu
zikoje ir neabejotiną talentą, 
smuikus valdyme, nes jau

. bar ji groja labai švelniai ir to-1 
j del nėra abejonės, kad jai pilnai 

pavyks pasiekti savo i-------
to tikslo. Prie progos norisi pa
žymėti ir tas malonus faktas, 
kad pJlė Violeta Moekaičiūtė dar 
buojasi ir tarpe lietuvių: ji ne
kartą dalyvavo lietuvių paren
gimuose ir savo maloniu smui
kavimu palinksmino lietuvius ir 
parodė jiems savo gabumus. Ji 
taipgi yru SLA. narė.

P-1ė

8. Jei dar neturi pasirin
kęs sau atatinkamos mok
slo šakos, laike atostogų ge 
ra proga persitikrinti, prie 
ko geriausia esi linkęs.

dok ją tinkamai. Sunaudok 
ją taip, kad ateity galėtum 
įuomi pasismagėti.

PUIKUS CEVERYKAI!
PIGIOS KAINOS!!

S3
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Užlaikau didelį pasirinkimą 
Tinkamų čeverykų 
pigiomis Kainomis

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

Kampas Berry Street
3

įstoti. O. Pečkničlūtė

DARBUOTOJAMS

Vai neverk, neverk ber- 
žyti; kas rytelis vakarėlis ta 
ve jauną prilankysiu, vargt 
vargelio pamokinsiu, tik ne
verk, neverk!

• Ir nurimo viltimi vasarėlę

KATALOGAS

AttarftiSi priiiurimi nagai, 
sveiks veido iiiiurs ar nau
jausios mados apridalai ne
bus pairmyti. ieifu plaukai 
bu. pilni pleiskanų Neda
lei store kad tie Uyrųs balti 
parautai jjadiiuų . jųaų j|«a- 
rutnų. Naudokite-.

Ruffles
kas vakaras per dėtimi dienų 
ir phosksnoe ruojaus iinykl. 
Po to retkarlišis naudniatit 
apsiaaurosite nuo jų Rirfflea 
parduoda jutų varttininkM 
po 6$c banką arba 71c 
tiesiog 11 laboratorijos.

F. A D. RICH TER « CO 
Berry & South Sth Sts.

‘in

arhn brolio Petro Naujokų arbįėJ 
Vytauto. Tėmyk vnrdų Ir pnvfcikį^' 
slų ant bnkao. Per pačtą išsiūk j 
čiam Cigarus visur po Ameriką į. 
kitns miestas lietuviškiems b>z»iąM;
riatns, ant pa reikalą yimo.

Tėmyk! niea perktaurtėme «s’:^ 
vo ditbtnvą Cigarų į didesnę vlė-s 
tą, priešais Public Library. Ba-5 
ša n t adresuot:
NAUJOKŲ CIGAR DIRBTUV* f 

267 piVIBION AVĖ.
Brooklyn, N. Y. <>!

Naujokų Cigarai labai gerl,\ 
verta pnremt teisingą pramogą.,- 
Agentai gali nžaidirbti ekstra pi->i 
n'gn, linoaam laike ir vnkaraif.

MES NEPARDUODAM SVETIMŲ NAMŲ 
Bet mes parduodame savo budavotus namus Richmond Hill 
Sekcijoj: — 1 ir 2 šeimynų. 1 šeimynos $5,500 ir augščiau 
2 šeimynų S 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, pastorojaąie 
paskolas, taipgi sutaisome ir 
senus namus: medžio, mūro 

į ir cemento. Darbas užtikrytas 
| — Reikale kreipkitės pas —

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

Tel. Richmond Hill 8066

Ar jau kalbėjai su savo mies
to jaunuoliais apie jų kokią nors 
organizaciją? Jei dar ne, tai ko
dėl? Padaryk tai tuojaus, dabar, 

j > Laikas mūs nelaukia. Skubėkim 
užšibriež- 8U juo- Skubėkim, kad nebūtų 

pervtMu. Juo greičiau, tuo ge
riau. Jei šiandien savo mieste 
suorganizuosi jaunuolių draugi
jėlę. nereiks rytoj ir ši suor
ganizuotoji jau galės šį tą veik
ti.

Moekaičiūtė yra Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje pre
zidento St. Gegužio podukrė.

Mes p-lei Mockaičifltei linki
me geriausių pasekmių jos kil
niuose tiksluose! Tegul ji ūžži-

APYSAKOS
PAŽVELGUS ATGAL. Aprašymas 

kaip žmogus, gyvendamas 2.000 me
tais prisimena kaip mes gyvenome 
Ir palygina levo tikrai rojiškų gyve
nimų su dabarrtiniu mūsų ____ $1.25

KUDIRKOS RAITAI. Šeši tomai, 
kurio 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 - Sie

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

Nelauk!

KLAIDOS ATITAISYMAS KnygyneAprašyme apie Dr. E. W. Žu
kauską įsiskverbė keletas nema 
lonių klaidų. Jas atitaisome. 
Kur paminėta "Long Island Bu
siness College,'’ turi būt “Long 
Island Medicine College;’’ Co
lumbia Universitete Žukauskas 
mokėsi ne “abelnų mokslų,” bet 
rpedįcinps, ,,

Keletas Praktiško Mokslo Knygų 
Aritmetika. Kiekvienam reikia mo 

kėli rokuoti, ypatingai kurio mano 
nr yra kokiame biznyje, čia ir turi
mo labai gerų ir patogią knygų 
savamoksliams ir suaugusiems. Kal
ba aiški ir yra daug pavyzdžių la
vinimuisi. Kaina____________ 5oc

Aritmetikos Uždavinynaa. čia tel
pa vien tik "zadočiai" kaip kiti 
lietuviai sako. Tai yra gera prakti
ka mokinantiems rokuoti. Spausdin
tas Lietuvoje _____ ______ __75c

Moklųklmfts Rašyti. Dabai geras 
Vadovėlis korespondentams, prade
dantiems rašyti. Parodoma kas yra 
vigi .Ženklai ir knr juos dėti. Yra 
pora formų laiškų.__ ____30c

toOynMis Kišeninis. Angliškai lie
tuviškas ir lietnviškai-nngliškns,’grei 
tnm suradimui žodžių. Ru apdarėliais 

11.00

Galima Gauti Visokių 
Knygų, Kokios Tik 

Yra Atspausdintos 
Lietuvių Kalboj

KiiYkmu tik ko

reikalinga |

kreipkite

ti198-200 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y
/z?. , r TARPE DRIGG1 IR B EDEORD AVENUE1. ,

* Prūtutoih f riana NeW YoYko Ir iftrnoklyiflo apylinkes Dyknl ir hnugtal

DIDELE PERMAINA PO 10 METU PIS
MACYS BROS. FURNITURE CO

NAMAS PERTAISYTAS MODERNIŠKIAUSIAI 
FURNIŠEI VĖLIAUSIOS MADOS. TIK KĄ Iš DIRBTUVIŲ 

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

IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS LENGVIAUSIOS

nian

DRAUGIJOS! KLIUDAI!
CHORAI IR TT.

•
Jei Rengiate Kokį Ralių, Pikni

ką. Išvažiavimą, Koncertą 
ar šiaip kokį parengimą
Taipgi Sporto Reikmenų 

Krautuvės

GARSINKITES 
JAUNIMO SKYRIUJE 

-Pasekmės Iltis UHikrintow

S. K. GRISIUS 
Agentas "VIHNYBP.R" bei ki
tų tautiškų laikraščių Chieagoj. 
Norinti užsirašyti "Vienybę’’ ar 
užmokėti prenumeratą bei pirk- 

ščrą, kreipkitės šiuo antrašu: 
3423 W. 61 st STREET

Chicago, m.
Fhone *— Republic 8927

Naujų Gaidų Iš Lietuvai
AgUonolčs. Juozo Gruodžio kom

pozicija, apie kurių Babravičius se
ko: "O-o tai migštns ir puikus da
lykas,’’ Jis ją dainuoja savo kon
certuose visados ir publika jų pa- 
mylėjo. Kaina______________  75c

Rugiagėles. Kita Juozo Gruodžio 
kompozicija" Vien tik mėlyna a- 
kyse!" Kaina ________ _____

Rūta. Jnozo Gruodžio kompoaiclja
50 c.

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

»»

Skaityk Katalogą KalrŠj Pusėj *

Didyjj Katalogą Pri siunčiam Dykai

4
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TAMSI MOTERIS VYRUI 
KRYŽIUS

savo vaikelius nuskriaudžia ir 
jų augimą silpnina. Toki moti
na prašo, kad už vaikelių sielą 
kunigas pasimelstų, bet pati nie 
ko apie jų sielą nesirūpina, ir 
tie užauga, kaip gyvulėliai ir ve
da gyvulišką gyvenimą.

Religinė moteris yra priešin
ga šeimynai. Jauna porelė apsi
vedė, pasižadėjo viens kitą my
lėti ir tverti laimingą šeimyną. 
Jauna moteris susipažino su fa
natike davatka, ji jai prikalbėjo 

bėgamasis gyvėni- «'Pie pragaro baisybes, apie dan- 
parodo veik tą patį. Ap- gaus gražybes. Ji tada priima 

-• “ ■ . . 1 įvairių “zokonų”, apsikarsto,
jšniūrkais, škaplieriais ir diena 
dienon tupi bažnyčioje. Jai ne
rūpi nei vyras nei vaikai, nei 
ūkis, kuris be šeimynin'kės slen
ka žemyn. Vyras iš tokios mo
teries niekados nepamatys šyp
sančių lūpelių, neapturės nė buč 
kio, nes jį visą tą laiko nuodė
me. Vyras nuo tokios moteries 
pradeda atšalti ir eina ieškoti 
pas svetimas moteris meilės.

Koks jis nėbūtų vyras, ar do
ras ar ištvirkėlis, visados gei
džia gauti žmoną dorą, links
mą, supratingą. Taigi vyrai turi 
atidaryti joms liuosą kelią prie 
apšvietos, jei geidžia tokias mo- 

i teris gauti. Tamsi moteris 
sados bus religinė, fanatikė, 
niūrusi, nedrauginga.

ra augštyn mažai kilo. Vergai 
skaitėsi ne žmonėmis, moterį pa 
verte i gyvulį, — gailėjo ją par
duoti, pirkti ir net užmušti; pa
leistuvystei (buvo statomi dievu
kai, ir moterys — buvo verčia
mos paleistuvauti.

Ir dabar, 
m as,
Svietą, o ne religija lošia didžiau ’ i 
šią rolę.

Apsišvietus religinė moteris 
daug kuo skiriasi nu otamsios 
religinės moteries. Apsišvietusi 
moteris Dievą garbina ne bega
liniais poteriais, bet darbais; 
garbina ne šventuosius, ne ku-

1 nigus, bet patį Dievą. Tamsi 
religinė moteris, visai kitaip da
ro. Ji neapkenčia žmogaus, ji 
neapkenčia gamtos, nes jos pro
tas ir jausmai yra atbukę nuo 
religinio galvojimo, kuris jai la
bai yra nesuprantamas.

I Mūsų tautoje labai daug yra 
amžinai religinių moterų. Fak
tai parodo, kad tokios moterys: 
mūsų tautai nėra naudingos, bet 
labai kenksmingos. Kurioje šei
mynoje yra motina atsidavusi 
vien tik religijai, šeimyna yra 
nelaiminga. Moteris pasninkau
ja, verčia ir vyrą ir vaikus pas
ninkauti. Pasninko dienose susi
taupo koks sūrelis, ar svieste- 
lio svarelis, tai moteris tą visą 
nuneša klebonui, kuris sūriu kur 
kės lesina, o sviestu ratus tepa; 
muzikės valgių jis nevalgys, nes 

' nešvarus. Tekiu būdu motina
<^^'®®'®®®®®®®A®®*®®'S®®®®®®®®®®®®®®(j^r^^

Vilnius Paveiksluose

Rašo Marė Kriukelicnė

Vien tik i’psvieta žmoniją pa
daro dorais, ir supratingais. Nie 
kas kitas nepadarys tarpe žmo
nių vienybės, kaip tik apšvieta. 
Mums senovės istorija parodo, 

seninus žmonija labai išlen- 
ėjo prie anšvietes, bet la- 
noriai daugino religijas, ir 
žmonės buvo religiniai. Ir 
žmonija daugiau įsigilino

gvo 
bai 
visi
nors
į religinį gyvenimą, vienok do-

AntiseptiSkas mostls.

yra tankiai nepakianČiamas; 
gali būti pergalėti vartojant

Sutaisytas prašalinimui 
niežėjimo ir kitu 
odos irritacijas.

ODINĖS LIGOS

ESKO
SEVERA’S

Kaina 50 centai.

VAIKŲ PASAULIS

Nukreipimas Nelaimingų 
tikimu New Yorke a-

Pirmiausiai kreipkis į aptieką.

P: - ‘k:w. F. SEVERĄ co. 
? CEDAR RAPIDSt IOWA

rroĮoioigoĮ^Pįų®®®®®®®®«;
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Lietuvio namai turėtų būti išpuošti lietuviškomis vėlia vilkėmis, tautiš- ® 
kili paveikslais ir kitokiais ženklais lietuvybės, o ypač turėtų turėti ® 
b angaus kiekvienam lietuviui VILNIAUS paveikslais. Tie paveikslai $ 
randasi brangiai ir gražiai išleistame albume, kuriame rasite šiuos, pa
veikslus (virš 200): —

1. Bendri reginiai ir gatvės.
2. Gotiko bažnyčios.
3. Katedra.

Sv. Petro Bažnyčia.
Universitetas.
Aušros Vartai ir Baroko Bažnyčia.
Rotušė ir Vyskupų Rūmai.
žydų Synagoga, kapinės ir Mečetis.

9. Rūmai. Dvarai ir Dvareliai.
10.
11.
12.
13.

4.
5.
G.
7.
8.

(•

®

(•>

I 
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Vaitai, Kiemai, Sparos Ir Kitkas.
Verkiai, Kalvarija.
Aplinkinė Gamta.
Vilniaus žcmlapis.

paveikslų yra spalvuoti. Šitos knygos kaina buvo Dešimta

G

UŽSIMĄSTELIA1

(Feljetonas)
Rašo Strapalictis

Daugelis paveikslų yra spalvuoti, šitos knygos kaina buvo Dešimts 
Dolarių. — Dabar “Vienybės” Knygynas gali jų parduoti po KETURIS 
tani, kuris greitu laiku atsišauks. >, i <

((Vienybe>f
193 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
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DEKLEMACIJOMS KNYGOS
1. Dcklematorius. Pamokinimai kaip deklemuoti. Rinki
nys eilių juokingų, griaudžių ir meilės--------------- 65c

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

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

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

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

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

7. Tautos Vainikas. Rinkinys deklemacijoins eilių ir
dainų _____ -------------- ----------------------------------  50c

vi-
su-

Atsi-

Valstijos Darbo Departamen
tas raportavo, kad beveik 2,000 
vaikų buvo sužeista New Yorko 
fabrikuose per metus ir tas pri
vedė prie geresnių aplinkybių 
vaikams. Valstijos Darbo Depar 
tamentas, Apšvietimo Departa
mentas ir Bureau of Safety iš
vien veikia nukreipti enlaimin- 
gus atsitikimus.

Motinystės ir Kūdikystės Aktas 
Rhode Islande

Rhode Islandas priėmė federa 
lį motinystės ir kūdikystės aktą. 
Dabartiniu laiku 43 valstijos ir 
Hawaii yra priėmę tą aktą ir 
bendrai veikia su valdžia.

Vaikai Kintamuos Paveiksluose 
Vokietijoj

Policija uždraudė samdymą 
krutamuose paveiksluose vaikų 
neturinčių trijų metų senumo. 
Nuo trijų metų iki mokyklą 
lankančių metų vaikai privalo 
gauti leidimus iš policijos. Lan 
kautieji mokykas vaikai gaili dir 
bti krutamuose paveiksluose 
tik kuomet mokyklos uždarytos.

Vaiku Mirtingumas Škotijoj

Sulyg vėliausių raportų iš 
Scottish Registrar General, 98 
iš kiekvieno tūkstančio kūdi
kių gimusių Škotijoj 1924 me
tais mirė prieš sulauksiant pir
mų metų amžiaus. Tas nuošim
tis yra mažiausia nuo karės lai
ko. 1923 metais Suvienytose Vai 
stybėse kūdikių mirtingumas 
buvo 77 vaikai iš kiekvieno tūk
stančio gimusių.

Kartais pasitaiko, kad 
žmogus eini 'keliu ar gatve, 
tik staiga, kaip žaibas, per
lekia per galvą kokia neti
kėta mintis. Eina mokinys 
po pamokų ir... net nutiip 
sta, nes jam staiga pasiro
do, dažniausia po didelio už 
simąstymo, jog dar ne vi
sos pamokos pasibaigė, jis 
apsirikęs. Bet, pagalvojęs, 
pamato, jog jo išgąstis vien 
niekai. Na, mes prastieji tai 
tiek daug. Bet koki užsisva
joję, išsiblaškę kartais būna 
ilgiausiai profesoriai. Su 
jais tai tikri juokai. Pasi
skaitykite.

Rusų mechanikos profeso 
rius K. B-vas eina namo, 
bet galvoj, žinoma, vien il
gos formules ir visokių ma
šinų sustatymas, jų pageri- 

: nimas. Jau ir prieškambary. 
Čia, kaip beveik visur nera
miais revoliucijų laikais, 
kambario duris pačiam ne
galima atidaryti, 
iš vidaus grandinėlė. Šis pro 
fesorius pasibeldžia, kad tar 
naitė arba žmona atidarytų. 
Tarnaitė virtuvėj, o vadina
moji ponia laikė apypietę. 
Pirmoji, manydama, kad at 
ėjo kas tai svetimas su po
nu pasitart, atsako griežtu 
balsu: “Atsiprašau, pono 
nėr namie, dar neparėjo.” 
Profesorius, girdėdamas to
kį atsakymą, apsisukęs iš
eina, nors tai buvo jo tikri 
namai, bet tik valanda pir
miau parėjo, negu kituomet 
po lekcijų. Eina kur kojos 
neša, o akys veda, bet pro
tas jam nieko nesako apie 
tai, kur jis turi eiti. Tarnai
tė nė nesusiįdomavo pažiū
rėt, kas buvo atėjęs, o ger
biamąjį prof, tikrai į savo 
namus būtų leidus.

Vėl kitas vokiečių profeso 
rius, nors buvo labai moky
tas, bet rūkymui nesinaudo
jo garsiais šios šalies ciga
rais, o pypke. Gerbiamieji! 
jei rūkot ar bent prisižiū- 
rėjot, tai patyrėt, jog prieš 
rūkysiant, paprastai iškra
toma likusius pypkėj pele
nus. Taip ir profesorius, gal 
skaičiuodamas Marso svorį 
ar ką kitą, suduoda pypke į 
stalo briauną ir sušunka: 
“Bitte herein.” Bet spėkit 
del ko taip sakė? Mat, iš
girdęs pypkės bildesį, mano 
jog kas tai į duris beldžiasi, 
norėdamas įeiti, tad papra
šė vidun.

Dabar matot, kaip kar
tais esti. Bet jūs vaikščioda
mi mieste, per daug neužsi 
mąstykit, kad nepradėtu- 
mėt kakta daužyti stulpus, 
mūrus... o čia kakta, aš jum 
tikrinu, neatsilaikys...

laiko

SKAITLIUS VIEŠŲ KNYGYNŲ 
SUV. VALSTYBĖSE

Užrašykite “Vienybę" 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems 
Lietuvoje

Apšvietimo Biuro vėliausias 
ran'kvedis turi surašą viešų kny 
gynų ir draugijų knygynų,' ku
riais visuomenė gali pasinaudo
ti Suvienytose Valstybėse. Vi
soje šalyje yra beveik du tūk
stančiai tokių knygynų. Dau
giausia knygynų,, 257, randasi 
Massachusetts valstijoje. New

Atsakymas Kryžiažodės No. 4

O
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Kryžiažodis No. 5
(Prisiuntė J. Bubelis — Brooklyn, N. Y.
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Yorkas turi 146 viešus knygy
nus; Illinois 111; California, 105 
Pennsylvania 96; Connecticut, 
81; Ohio 80; Indiana 78; Io
wa 71; Michigan 67. šios šalies 
didžiausias knygynas yra Kon
greso Knygynas, kuris turi 3,- 
179,104 knygas; New Yorko vie 
šas knygynas turi 2,774,228 
knygas; Bostono viešas knygy
nas turi l,308;041; Chicagos vie 
šas knygynas turi 1,305,140; Ho 
boken viešas knygynas 1,001,- 
200 ir Brooklyn© viešas knygy
nas 955,705. Smithsonian Insti
tution knygynas Washingtone 
turi 936,731. Clevėlando viešas 
knygynas turi 807,401 ; Cincin
nati knygynas 670,122, ir St. 
Louis viešas knygynas 648,699 
knygas.

Gal nėra kitos šalies pašau- į 
lyje, kurioje randasi tiek daug, 
viešų knygynų, kiek Suvienyto-'
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Skersai: —
1. Kokio gyvulio ilgos ausys?,
5. Nieko nesako

Ką balnojo “brolelis”
Be ko ponas negali apsieiti 
Pirmas skiemuo ką į “ais- 

(baksŲ’ dedame
Darau su plaktuku

17. Jei laivas sudužtų ant ma
rių, kas su juo atsitiktų?

19. Moteries vardas
20. Atsakymas į prieveiiksnį — 

“kodėl”
se Valstybėse. Turime 17 įstai-! 22. žiurkė (angliškas ištarimas) 
gų šioje šalyje, kurios lavina 23. Ko senmergės labiausiai 
knygininkus. 1920 gyventojų 
skaičius parodė, jog čionais yra 
15,297 knygininkų. F.L.I.S.

PU*LMI
UŽDEGI

MĄ*

Apaaagok Sveikata

Profilaktai vyrama, 
gerinusia apsauga 

po užsikrėtimo.
Didelė triūbelė 35c.
(Tnrha (4’s) |L

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

03 Beokmnn St.
’ New York 

PraSyk apraSymų

Tol. 4428 Greonpoint.

Mutaearsear?

Iki 10 ii ryto 
iki R po pietų 
iki 8 vakare

Dr. John Waluk
Valandos: 

nno 8 
nno 1 
nno 8

Nedėliotai! pagal susitarimu

161 North 6th Street
Brooklyn, N. Y.

i.

Tel. 595 Greonpoint.

270

8-10

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

' 23. Ko senmergės 
geidžia

! 24. Akmens kalnas
25. Nestovėk
26. Višta kad nevaiščioj

h28. Ką darys vaikai “parkoje” 
'1 30. Vardas vieno buvusio socia

listų laikraščio, (bet jau 
mirusio Philadelphia, Pa. 

Vardas didelių kalnų 
rijoj (Rus.)

Jungtukas pradedąs 
“arba”

Mes esame trys (2 žodžiai) 
Ką ant meškerės uždeda 

(angliškai)
(Jis) Kalba

31. Sibi-

2. Prieveiiksnis
3. Ko Lietuvoj mažai tėra?
4. Melskis (Lot.)
5. Angliškai dešimts, o Lietu

viškai rodymą reiškia.
6. Ko maiše nepaslėpsi
7. Pirmas skiemuo, iš ko Lie

tuvoj Drobės daro.
8. Vėjas “....” malūną

10. Muzikontas ('lietuviškai)
11. Paleisti iš rankos
12. žmonių iškastas, kaip ir

ravas
14. šalis, kuri mums yra myli

miausia.
16. Kas suteikia medžiams gra

žumą?
18. Puolė žeihyn
20. Pirmas skiemuo “Dienos”
21. Skrenda
24.
27.
29.

Keturkojis su barzda 
24-rių ■ valandų laikotarpis 
Ką Lietuvoj moteris daro iš 

pieno pildamos į maišiuką
Bauda
Ne šiandien
Rytftj nebus “pagada 
Katrą?

žodį

38

35.
37.

30.
32.
33.
35.
36. Atsidusimas

1

VĖLIAVOS
Vienybės Krautuvėje galite gauti Lietuvos ir Amerikos 
Vėliavas. Didelis pasirinkimas įvairių rūšių. Atsilanky
kite ypatiškai arba klauskite laiškais.

'aven yp?

193 Grand St Brooklyn, N. Y.

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

VIENYBĖ
193 Grand St., Brooklyn, N. Y

'i*U**»*L;xjMfan į* i JS i.‘>l ' ■ ■ • 1

I Niekas nesti būti palyginama, kaip f 
ištrynimas su geruoju, senuoju *

Pain-Ex0ėlIeriu
Kai tik pastebit apsireiškimą žalčio,ų 
tuojaus naudokit aį garsų, namini I 
pagelbininką, kad itvertgus tolimesnių T 
komplikacijų. 5
35c ir 70c vaistinėse.,Tėmykit, kad < 
butų Inkaro jaiabaienklis ant pake- ’

’“’'.J
^fVad^richter 4 CO.

'\Beriy*& South 5th Sts.-J 
^Brooklyn, N. Y.

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

Oflsę

GROBLEWSKI
Susideda iš 17 geriausių 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 žlobčiojimo arba skau
smo po krūtine.

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

žiūrėkit del mūsų markos apgy
nimo.

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

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

Albert G. Groblewski

and Oo.
Plymouth, Fen*.

s

BLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. 
Nariai priimami nuo 18 iki- 50 m. smilaus. Viri na
riai gauna laikraHj „Tėvynę” dovanai ir taipgi 
gauna SLA. Kleista* knygas ni pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 800 ir 1000

Patalpos Skyriai — 
gs.oo, 0.oo ir 12.oo | savaitę.

Susivienijimas Liet. Amerikoje
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ AI’DBAUDOS IR PAŠALPOS 
ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE, KU

RIOS TURTAS ARTI $1,000,000.00

pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.15
Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $875,122.80

Kas yražmogaui amžinas pristas? — Baltis. 
Jią netik sunkiausias ligai {vare, bet ir | gra
bų paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačių 
Ameriką pagarsėjusius URBAN’B COLD 
POWDERS (Miltelius nuo Balčio), jokių žalčių 
nebijo. Už 75 centus už baksų apsiginkluok 
nuo savo nuožmaus priešo!

. URBO LAX TABS (25 centai už skry- 
| uutę) yra kai kanuolč prieš kitų amžinų žmo

gaus priešų — vidurių užkietėjimų — kuris 
žmogui pagamina daug rūpesčių Ir sunkių Ilgų.

Lietuviškų, Bulgariškų, Alopatlškų, Homeopatiškų Ir kitokių 
vaistų tegalima gauti ’gerų pas —

F.. URBONAS-
151 Metropolitan AVende Brooklyn, N. T.

Telephone Greenpoint 1411

Del platesnių informacijų kreipkitės lino adresai

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

5
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j Brooklyno ir Apylinkės Žinios
draudžiama Lietuvoje, tik grą
žinta keli numeriai, dėlto, kad 
juose ibuvo įvyniota “Laisvė” fr 
“Vilnis.”

“Vienybės” Adresas; 193-197 Grand Street, Brooklyn, N. Y. Telefonas:

>Wiiv >W

SLA. 83-čIOS KUOPOS 
JAUNUOLIŲ MOKYKLOS 
KONCERTAS

PIRKITE 
“VIENYBĖS” 

ŠERŲ!

“Lietu-

Pateškiu kambario, pavieniui, Wil- 
liamsburgo krašte, su elektra, maudy
ne ir privatiniu įėjimu. Atsišaukite: 
V. S. 193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

(74

Parsiduoda Cafe ir valgykla, trijų 
metų lysas, gyvenami kajnbariai ant 
pirmo augšto, septynikambariai su ra- 

I kandais ant kitų augštų.. Kreipkitės 
: pas F. Czirechowski, 117 Kent Av., 
kampas No. 7th St., Brooklyn, N. Y.

(73)

DIDELIS BARGENAS

SPORTO MYLĖTOJŲ ŽINIAI rius Šidlauskas, Gegužis ir kiti. 
Tuo lai'ku p. Ivas, sandarietis, 
dažinojęs apie negirtiną Račio 
praeitį, paleido jį nuo darbo. 
Tam atsitikus, Gegužis, “Kelei
vio” leidėjas ir jo kompanija

Buvo skelbiama kad birž. 21 
įvyks pirmas spėkų išbandymas 
tarp Jaunų Vyrų Lietuvių Kliu- 
bo fbeisbolės tymo ir Gimnas- .. ___ ---
fi'kų Kliubo. Dabar dažinojome, j socialistai, laibai stojo už Račį 
kad to neįvyks. Negaunama tin ir norėjo priversti p. Ivą grą- 
kamos žemės ar loto kur žaidi-J žinti šd vyrą prie darbo. Bet so
mas galėtų įvykti.
w Vienok dalykas neiširo ir to
dėl tėmy'kite “Vienybę” ateity 
kur bus pranešta vieta ir diena 
pirmo susikirtimo spėkų abejų 
lietuviškų tymų.

Įciallistų užsispyrimas nuėjo nie
kais. Tuo mes nenorime nieko 
primesti socialistams, nes nema 
nome, kad partija kalta del vie
no ar kito nario pasielgimo.”

TMD. KNYGOS JAU ATĖJO
NUO BARZDASKUČIO Į KITĄ 
PASAULI

Ketverge didelis sujudimas į-

metų senukas Desmondas, įėjęs 
į Juozo Rose Ibarzdaskutyklą 
333 Berry St., paėmęs savininko 
revolverį, save nusišovė.

TMD. knygos, kurios ibuvo
išsiųstos laivu “Tyr” iš Liepo-'vyko ant Berry St., kuomet 53 
jos jau atvyko New Yonkan ir 
bus siuntinėjamos kuopoms se
kančią savaitę. Atėjo 1-mas ito- 
rhas garsaus veikalo “Pasaulio 
Istorija,” “Princas ir Elgeta” ir j
‘/Senovės Europa.” Lietuvos SUGRĮŽTA 
spauda labai giria “Pasaulio Is-Į 
toriją.” Antras tomas jos išeis ( 
iš spaudos apie rugsėjo 15-tą. vas "Pres. Roosevelt,” kuris nu 
Ją galės gauti tik TMD. nariai, vežė “Vienybės” Ekskursiją, už 
L; -------- — (kurios gerą suruošimą keleiviai
RACIO VEIKIMAS BOSTONE yra prisiuntę daug padėkojimų 
| ----- I “Vienybei.”
y “Sandara” ve ką rašo apie -----------
Račį, kaltinamą pinigų dirbime, NORĖJO PAVOGTI Iš 
(kurio byla bus svarstoma birž. FABRIKO 
27 d.:
, < “So. Bostonan atvažiavęs, Ra
ikys, dirbo prie Baltic States Fi- įsiveržę į Weiss and Klau šapą 
nance korporacijos, kurią vaide New Yorke ant Grand St. norė- 
p; Ivas, adv. Bagočius, aptieko- jo išvogti merginą italę De Fa-

Nedėlioję sugrįžta atgal lai-

Trys vyrukai su revolveriais

Kad V«**ro* Karščių Gali Nejaugti, Bet Tyrame Miško Ore Gerai 
Atalvėdyti ir Pasilinksminti. Tai Pas Gerai Brooklyniečiams žinomą

Adomą T. Ginkų
Turiu Puikų Vasarnamį MERRICK. L. I. Kviečiu Atsilankyti kiekvieną. 
Specialiai Pagaminu Valgius: Ančių, žąaų ir Vištų del pavienių, ban- 

. kietų ir lialp Svečiam. Adresas: —

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

(Automobiliais važiuojant: iš Brooklyno, Metropolitan Av. iki Hillside 
'■ Av., paskui pasukti po dešinei į Merrick Road; pravažiavus Freeportą, 

ręikia pasukti po kairei į Merrick Av. paskui j dešinę į Camp Av. ir 
pravažiuoti • “Fire House No. 2” tai mano vieta).

M tisų darbo a pat austu 
kostumeri* džiaugiasi.

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

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.

iiMMiMira^

j

y

BE ABEJO JUMS REIKIA —

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

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

T:

ro, bet pakilus riksmui pabėgo. 
Jie dar nesugauti.

DEIMANTŲ VAGIS 
SUGAUTAS

Vienas iš banditų, kurie se- 
redoje bandė apvogti deimantų 
krautuvę ant 35 Graham Av. 
Williamsburge, mirė nuo žaizdų, 
kurias padarė policmano revol
veris. Bet ir mirdamas jis neiš
davė savo dvejų draugų, kurie 
pabėgo ir yra ieškomi. Bėgda
mi jie mirtinai nušovė seną sa
vininką Li'bercheną. Mirusio 
bandito vardas McNiff. Jis gy
veno ant Pacific St.

Šios jaunuolių mokyklos kon
certas jau Čia pat. Jis įvyks šį 
sekmadienį, birželio 20 d., sve
tainėje po numeriu 319 Grand 
St., kampas Havemeyer ir 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

Prie šio koncerto jau galuti
nai prisirengta.

Programą išpildys vien tik 
mokiniai ir tasai programas bus 
sekamas:

1. Mergaičių koras, — dai
nuos “Kada noriu verkiu,”

2. Maišytas koras — “Avižė- 
ė” ir “Aguonėlė;”

3. Deklamacija — “Lietuvai
tės Daina,” deklamuos jauna 
lietuvaitė Motuziūtė;

4. Deklamacija-trio: “Vilkas

10. Solo — “Kur tas šaltinė
lis,” dainuos Bendaravičiūtė;

11. šokis — “Noriu miego,” 
pašoks Plaušinaitė, Vaičiulevi- 
čiūtė, Vaktorius ir Lebežins
kas, pritariant maišytam korui 
dainele.

12. Deklamacija
va,” deklamuos Pečkaičiūtė;

13. Deklamacija — “Joja ka- 
ran pats karalius,’ deklamuos 
Trepkus;

14. Duetas — dvi daineles dai 
nuos Miltakiūtė ir Nedvariūtė;

15. Pianas-ducitas — skambins 
Plaušinaitė ir Vaičiuilevičiūtė;

16. Deklamacija — “Kur du 
stos,” dėklam uos Stankevičiūtė;

17. Mergaičių koras — “Mo
čiute mano;”

18. Maišytas koras — “Du 
broliukai kunigai.”

Rengimo Komisija

Real Estate
Ridgewood Sekcijoj. — 3 šei

mynų mūrinis namas, 17 kam
barių, elektros šviesa, 2 karų

NAUJI NETIKRI PINIGAI

Federal Reserve bankas iš
leido cirkuliorį, kuriame prane 
ša žmonėms apie sekančius ne
tikrus pinigus: $5 padarytą! 
varde Chase National banko (ku 
rio varde, sakoma ir Račys su 
Šimoliūniūte pinigus dirbę), me 
tų 1902, raidė E su paveikslu 
Harrisono. Paskui $5 Federa' 
Reserve nota raidė C, no. 1139 
paveikslas Linkolno, kuris labai 
prastas.

Skleidžiama ir $20 Federa’. 
Reserve banko Bostone raide C 
paveikslu Clevelando. šis pada
rytas labai prastai.

TIK DU STOJO TEISMAN

IŠ 77 valdininkų trijų lokalų 
Ladies Garment Unijos tik du 
stojo prieš Centro viršininkus 
teisman už “raudonumą.” Todėl 
teismas atidėtas vienai dienai. 
Jei neatvyks kiti, tai jie bus 
apkaltinti vistiek. Būrys uniji- 
stų norėjo šturmuoti lokalo C-ro 
ofisą, kurį paėmė centro valdi
ninkai ir konfiskavo knygas, 
bet policija puolikus išvaikė.

Taigi kova kairiųjų ir deši
niųjų gresia sugriauti moteriš
kų drapanų uniją.

VALDŽIA UŽSIGINA 
“TĖVYNĖS” DRAUDIME

Tik ką gauti iš Lietuvos laik
raščiai skelbia, kad Lietuvos vi
daus reikalų ministeris atsakė į 
valstiečių liaudininkų paklausi
mą apie uždraudimą “Tėvynės”. 
Jis pareiškė, kad “Tėvynė” nėra

Reikalaujame merginų prie Singerio 
i u varnų mašinų. Geras užmokestis, 

nuolatinis darbas. Atsišaukite: Head- 
ight, 2 Tillary St., cor. Fulton St., 
Brooklyn, N. Y. (79

Parsiduoda Groseris ir Delikatescn 
štoras už pigią kainą. Biznis gerai ei- 
ia, lietuvių apgyvent avieta. Priežas
tis sužinosit ant vietos. w. J. Rogers 
787 Washington St., New Yoik City 

(76

Parsiduoda restorano fomišius, vis
kas kas tik reikalinga, ir nauja, la
bai pigia kaina. Atsišaukit 40 Union 
A v. (ground floor) (78’

Parsiduoda Valgykla, geroj vietoj 
biznis gerai eina. Lease’as ant trijų 
metų. Pardavimo priežastis patirsit 
•uit vietos. Atsišaukite} Vienybę, 193 
Grand St.. Brooklyn, N. Y. (SG

Parsiduoda Bučernč Ir Grosernė Karta

Biznis išdirbtas virš 12-ka metų, ir 
biznis eina gerai. Priežastis pardavi
mo, tai senatvė. Visi įtaisymai naujau 
sios mados ir nauji rakandai, koki,e 
yra reikalingi prie virš minimos į- 
staigos. šis biznis randasi New Jersey 
Valstijoj ir tirštai apgyventoje vie-r 
tojo lietuviais. Del platesnių žinių at
sišaukite į “Vienybę” 193 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. (84

Tel. Greenpoint 7831

MAUKUS FOTOGRAFAS

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

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

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

to,

ge-
SU-

y

ii
: * 
F.=

MANHATTAN HATS STORES 
230 Grand St. 479 Grand St

Brooklyn, N. Y. y

ir Ėriukas,” deklamuos Šablis-1 garadžius. Kaina $14,500. Cash 
kas, Vaktorius ir Lebežinskas;

5. Pianas — skambins Vaičiu- 
levičius “Waves of Danube;”

6. šokis — “Dutch Dance,” 
pašoks Plaušinaitė ir Vaičiule- 
vičiūtė;

7. Deklamacija — “Daug gra
žių žvaigždelių danguje ten spie 
čia,” deklamuos Gebiūtė;

8. Deklamacija — “Tylūs, ty
lūs vakarėliai,” deklamuos Li- 
geikiūtė;

9. Pianas — skambins Kaz
lauskas ;

$4,000
VIENYBĖ” REAL ESTATE 

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

Parsiduoda du namai. — Vienas 
frunte, kitas užpakaly. Frunte namas 
7 kambarių su visais įtaisymais, o už- 
oikalinis tai ant trijų šeimynų, van
duo ir gazas, po tris muimus šeimy
nai. Plotas, žemės 60 pėdų ilgio, 300 
pėdų. Sodas yra. Garadžius ant dvie- 
•u karų, didelis vištininkas. Kaina 
$12,000 įnešt $5,000 arba $4,000. Mor- 
gičiai 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, 297 St. Ni- 
cholasAv., Brooklyn, N. (75

Fotografuoju ve 
selijas, Rankio
tus, nabaSninkus, 
Mokinių grupe* 
ir tt. Abelnai at 
lieku visus foto 
grafijoa darbu*.

Visuose fotogra 
fijos reikaluoae 
kreipkitėa šiuo 
adresu: —

814 BEDFORD AVENUB 
tarpe No. 5th ir 6th Sts.) 

Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKA 
RESTORACIJA

Gaminame visokius valgius: — 
Lietuviškus ir Amerikoniškus. 
Pas mus galite pavalgyti kaip 
“namie:” sveikai ir sočiai. Ei
kite pas mus kasdien ir tėrnyki- 
te kaip augs jūsų sveikata ir 
energija!

417 LORIMER STREET 
(“Laisvės” Name) 

Brooklyn, N. Y.
Alox Velička ir J. Sutkus 

Savininkai

Paieškau gero partnerio į čeverykų 
krautuvę. Aš turiu krautuvę ir turiu 
gerus patyrimus į tokį biznį. Labai 
lengvus ir švarus, tik reikia pinigų. 
Man vienam paršunku su mažai pini
gų. Arba norinčiam pirkti, aš galiu 
parduoti. Atsišaukit greitai, kuris my
lėtumei tokį biznį. Shoe Store, 301 
Grand St., Jersey City, N. J.

Tel. Greenpoint 6195

M. KREIVĖNAS

Gėlės del Namą, Dario, 
Vestuvių ir Laidotuvių 

208 BEDFORD AVENUB 
(arti North S tos gatvė*) 

Brooklyn, N. Y.

LIETUVI1KA AKUBEBKA

Telephone Triangle 1450

adresu:lino

BTOKBB
O. Brooklyn, N. Y.

JONĄ*
173 Bridge St.,

Marijona Tamkienė 
prie palagų ant pareikalavimo 
dieną ar naktį, taipgi ir nedėl- 
dieniaia. Darbą atlieka atsakau 
Šiai už prieinamą kainą

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

NAMŲ SAVININKAI 
TĖMYKITE!

Lietuvis Penteris
Pentinu namu* iš lanko ir vi
dau*. Darbą atlieku greitai ir 
pigiai. Taipgi taisau senu* •to
gu* ir uždedu nauju*. Šiai* rei
kalais kreipkite* pas:
WILLI AM O KA P TURAUSKO 

53 Montieth Street 
Kampa* Rush wick Avenue 

Brooklyn, N. Y.

IR MALIORIU8 
Nufotografuoja ir 
numnlevoja viso
kius paveikslu* 
įvairiausiomis sp
alvomis. Atnauji
na aenn* ir kra- 
javue ir sudaro 
sn amerikoniškai* 
Darbą atlieka ge
rai ir pigiai.

Kreipkitės

EKSTRA PARDAVIMAI
Maspethe gražioj vietoj. 2 šeimynų ir del 2 automobilių 

garadžius; taksų nereik mokėti dar 7 metus. Kaina $9,2(00. 
Cash $2,000. Antras morgičius ant ilgų metu.x

2 šeimynų mūrinis namas, 11 kambarių, steam, ekstra 
lotas, 2 garadžiai. Kaina $11,500.

4 šeimynų ir storas, statytas namas ant dvejų lotų 50 
per 100. Kaina $10,500.

2 šeimynų namas, 15 metų senumo, visi įtaisymai. Kai
na $7,500. Cash $1,000; morgičiai reik mokėti $50 kas 3 
mėnesiai, pakol išsimoka. Reiškia, viena šeimyna apmoka vi
sus išlaidus, o pats gyvensi uždyka. Supraskit gerai, kad 
Maspethas auga ir už 3 metų bus taip kaip Richmond Hill. 
Tuos namus reikėtų mokėti po $4,000 daugiaus, nes Maspe
the neužilgo bus SUBWAY ir ELEVATORS, šiandien kas 
pirks, tai už 2 metų uždirbs gerus pinigus. Maspethe stato 
namus šimtais, bet tuoj išperka ir todėl ir jūs nepraleiskit 
ęregos tuoj atvažiuoti ir nusiirkti namą.

Turiu namų RIDGEWOODE: 0 šeimynų baltų plytų po 
5 kambarius, kaina $13.500. Cash $3,000. 5 šeimynų ir štoras 
kampinis namas gražioj vietoj. Kaina $21,000. Cash $6,000. 
Rendu $250 į mėnesį. 3 šeimynų, 17 kambarių kaina $11,000 
cash $3.500.

RICHMOND HILL: 2 šeimynų, taksų nereik mokėti. 
Kaina $13,500. cash $2,500. 1 šeimynos mūrinis namas, 9 
kambarių. Namas statytas ant dvdejų lotų 50 per 100 labai 
gražioj vietoj. Kaina $12,500. cash $5,000. .<

EAST NEW YORK: 3 šeimynų ir štoras kampinis, mū
rinis namas kaina $12.500, cash $5,000 rendų $140 į mėnesį. 
2 šeimvnu. 11 kambarių mūrinis namas, kaina $7,600.

CENTRAL BROOKLYN: apie Hudson Av., 4 šeimynų 
mūrinis namas, kaina $5,200, cash $2.500 prie pat Prospect 
Panko. 8th Av.. 8 šeimynų po 7 kambarius, steamas, kaina 
$25.000. cash $6,000. Rendu $550 į mėnesį. 2 šeimynų, 9 
kambariai ant 22nd St., netoli Prospect Park. Kaina $5,300.

GREENPOINT: 8 šeimynų mūrinis namas, kaina $14,- 
000, cash $5,000. 3 šeimynų gražioj vietoj kaina $10,500, 
cash $3,000. 3 šeimynų ir štoras su groseme, biznis eina ge
rai, namas 12 metų senumo, baltų plytų, kaina $15.500, cash 
$6,000. J. S

36 LEXINGTON AVE., 
Tel. Newtown 0113

— Petrai, kur taip skubi
niesi ?

— Einu pas Juozą Aba- 
zorių.

— Kas tenai naujo yra?
— Tai yra geriausi lietu

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

— Koks jo adresas?
93 WYTHE AVE., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. 4520 Greenpoint

(Netoli Grand Street) 
MASPETH, L. I.

B i

STOGŲ DENGĖJAS

GRAVEL
Roofing

P-*p»ir Work 4 Sp.cia/tv 
JAMES J. HOLT & SON

Tu.nau ir Dedu Stogus. Darbą Garan
tuoju ilgam laikui. Kainos Prieinamos 

Reikale klauskite:
Ofisas: 1163 Gates Avenue 

Tel. Jefferson 3957
Yardas: 161 Clifton Place 

Tel. Prospect 1023

ANTANAS TAČILAUSKAS
. (Savninkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
• IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINĖ
Ola galite gauti tinkamus valgiųjų gerai pagamintu* ir nl 
prieinamą kainą; taippat paslrendavoti svetainę susiiinkt" 
manu, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

099 GRAND STREET (Tel. Stagg 3922) BROOKLYN, N. T.

Vyrams, Moterims 
Pradari Taiulstą reikale atsilankyti,

S. PAUŽA
131 GRAND STREET 

Brooklyn, N Y.

MOTERYS TĖMYKITĘJ
Lietuvis Plaukų Taisytojas 

ANTHONY M0LLYN

VYRIŠKŲ DRAPANŲ KRAUTUVĖ
Didelis Pasirinkimu Vyrams — Drapanos Geriausių Kompanijų 
PADARAU NUO LIETAUS APSIAUSTUS (RAINCOAT’U8) 

ir Vaikams 
o būsite pilnai užganėdinta*

RAGANIAUS STEBUKLAI
Magijos Raganius, Jonas Cekanavičius išleido 10 ma

gijos paslapčių apie užkerėtų, vaikščiojantį pinigą; taip- 
•»nt ir apie išvedantį pinigų ir kitus magijos monų paslap- 
ybes. šitų 10 paslapčių prisiunčia už 1 dol. ir 10 centų.

Tnippat išleido užkerėtas monų kazyras, kurias gali 
paversti kokiomis tik tu nori ir gali su jom dirbti 20 
skirtingų monų. Šita stebuklingą kaladę Kazyrų sykiu au 
paaiškinimu — prisiunčia tik už 1 dol. ir 15 centų. Rašyk,
o tuoj gausi.

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

Nestle Lanoil Permanent Wave 
yra gerinusias. gražiai atrodo ir 
laiko apie 9 mėnesius. Galima 
šlapini, ar mazgot. Karpam plaukus 
naujausiom madom, plaukus nudažom. 
Marcel Wave, Facial ir Scalp Treat 
inent.

VENUS BARBER SHOP 
463 LORIMER STREET 

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

ipc 
at<
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