
. -

'tt^t ' t V< C V 1V ’< ' *! '3< A Včūi r4

“VIENYBĖ” TAMSUMĄ 
ISBLAŠKO-IŠVAIKO;
LIETUVIŲ TVIRTUMĄ
AMERIKOJ PALAIKO

't VIENYBEJ*
‘■’'i

*
TAD, MIELAS TAUTIETI^ 
SKAITYKI “VIENYBĘ” —] 
SUTEIKSI TĖVYNEI £į!J| 
DIDŽIAUSIĄ GALYBĘ JQ|

7 >V7 >V Z jv?/ >^7 iv/ >w tVl

NO. 75 Kaina 4 Centai Antradienis I’RžELIO (JUNE) 23 I)., 1925, Brooklyn, N. ) Kaina 4 Centai METAI XXXIX«

(Telephone: 2427 Greenpoint) Entered As Second Class Matter October 23, 1907, At The Post Office at Brooklyn, N Y.. Under the Act of March 3rd, 1879 (Telephone: 2427 GreenpointJI

BIZNIO PASAULIS JAU PRADEDA 
REIKŠTI ABEJONIŲ APIE GERUMA

IR T1NKAMUMA DAWES PLANO
Sunkiai Serga Maršalas Joffre, Pirmutinis Ali- 

jantų Karo Vadas.

KAUNO UNIVERSITETO VALDYBON PA
TEKO VISI PAŽANGUS PROFESORIAI

Naujausi Telegramai Žinios Iš Lietuvos

‘ BRUSSELS, Birželio 21. — Tarptautinio Chamber 
of Commerce suvažiavime čionai nekurie įžymūs banki
ninkai pareiškė abejonių apie gerumą garsaus Dawes’o 
plano, pagal kurį Alijantai laukia gauti iš Vokietijos mi
lionus dolarių reparacijų. Tie bankininkai sako, kad mi- 
lionų mokėjimas bus nelaimė netik mokėtojams, bet ir 
gavėjams, nes vieni hus melžiami, o kiti gaus pinigų dy
kai. Tas suardys pramonę ir prekybą. Jie duoda suprasti, 
kad geriausias dalykas būtų, jei visos valstybės panaikin-išTinkU skolas* iš ma
tų viena kitos skolas.

Washington. Amerikos Cape May, N. J. Jau pen- 
valdžia dar turi 270 milio- kios savaitės čia nelijo ir 
nūs dolarių, kurie priklauso Taimeriai dikčiai susirūpinę 
vokiečių piliečiams. Tie pi- —o—
nigai liko-pagrobti karo me- Nashville, Tenn. Advoka-| 
tu ir iš jų atmokami nuosto- tas Darrow, kuris gins mo
liai Amerikos piliečiams, vo kytoją Scopes evoliucijos by 
kiečių valdžios padaryti.

—o—
Pueblo, Co. Už tai, 

per greitai automobiliu 
žiavo, vietos laikraščio 
porteris liko pabaustas 
rašyti straipsnį apie blogu
mų greito važiavimo ir at
spausdinti savo laikrašty.

Užpaliai. (“V-bės” kor.) — 
Nežinia, kokio komendanto “gu
drumu” 1921 metais buvo įsa
kyta, ant vieškelio krašto išsta
tyti akmenis ir nutepti baltai. 
Bet per tuos ketverius metus, 
daugiau niekas įsakymo nebe
kartojo ir šiandien daugelis ak
menų dar tebestovi. Kolei buvo 
dar balti tai dar pusė bėdos, bet 

’’ kuomet “maliava” (vapna) nu
trupėjo, tai naktį, jau saugok 
pakaušį, nes labai lengvai ga
li sukniupti. O vietomis, kur 
kelias siauresnis, tai dviejuos 

(vargu prasilenkti .nes užkliuvus 
akmenų gali ratus labai lengvai 

i “palydėti. ” Ar negeriau būtų 
be jų? Pabudęs Vaidybų

Dusetiškiai išreiškia padėką* Tai nekokios meilės sėkmės! 
II Nuovados pol. V-kui už ap-l J. Paežerietis.
saugojimą jų gyvybės ir turto.

Antanas.

PEŠTYNĖS DEL KARVĖS

Rimšė, Breslavės apskr. — 
Kartas nuo karto pasitaiko ir 
apie Rimšę rasti korespondenci
jų.

Rimšės miestelis yra nemažas 
bet švarumo jame maža, kaip 
paprastai pas žydus. Vietoj vie 
no rusų žandaro dabar yra 20 
policininkų. Tvarkos yra mažiau 
kaip pas rusus. Mokykla lenkų 
rankose ir moko lenkiškai, nor 
vaikai visai nesupranta jų mo
kytojų kalbos. Miestely gyve
na lietuviai, bet atsiranda merg 
palaikių, kurios grebliojasi len
kiškai. Aplinkinius gyventojus 
slegia vargai. Netoli randasi Na 
genų sodžius, tai jame nebus 
nė vieno gyventojo, kuriam bū
tų nedaryta protokolų. Kitam 
jau net po kelis protokolus pa
daryta, tai už taboką, tai už šu
nis, tai šulinius, tai del kitų 
priežasčių. Del protokolų tenka 
atsidurti šaltojon arba pinigai 
mokėti. Be to, kas mėnuo tenka 
mokėti mokesčiai. Kaip iš vyn-

Jonapilė, Varnių valsč;, Telšių 
'apskr. — Gegužės men. 4 d. ū- 
kininkas Lileikis savo sklype ga 
nė karves. Ten pat netoli Virvy
tės ganėsi žydo malūnininko gal 
įvijai — raguočiai. Viena malū
nininko karvė pamačiusi kitus 
galvijus nubėgo ir susimaišė su 
raguočiais ūk. Lileikio. Už tokį 
skerdžiaus neapsižiūrėjimą Li
leikis sudrožė jam keletą ant
ausių. Išsprukęs iš ūkininko na
gų skerdžius smarkiai “vožė” L. 
»er galvą. Tuojau nukentėju

siam parvežė gydytoją, o sker
džių policija suareštavo ir nu
gabeno į Varnių kalėjimą, bet 
uią dieną malūnininkas užsta
tu jį išpirko. Mikas.

loję, pareiškė, kad jei Kris
tus būtų dabar ant žemės, 

s te- 
ii mokyklose.

Roma. Italijos fašistai lai 
ko trijų dianų seimą čia. 
Popiežius an| dieną juos pa 
barė už persekiojimą kata 
likų.

kad jis nedraustų evoliucijos 
va- orijos dėstymą mokykla 
re-' —lo
pą-^

Washington. Tūla skolų
jiškolektavimo agentūra ap-| Hongkong. Kinų darbinin 

’L’“Lt* J: L: 2 kai šiame mieste plėtoja 
žesnių Europos valstybių, streiką. Sustreikavo gatve- 
jei Amerikos valdžia duos kariu darbininkai ir namų 

PARIS, Birž. 21. — Maršalas Joffre, pirmutinis va- 10-tą nuošimtį. Valdžia at- tarnai. Svetimtaučiai pradė- 
. sakė, kad pati išsikūlė k tuos, jo ginkluotis ir patruliuoja 

—o— į gatves. •
Shangai. Streikuojanti ki

nai visokiais teroro būdais 
bando priversti krautuvinin miškėje automobily rasta ne 
kus laikyti savo biznio vie- gyvas italas kontraktorius 
tas uždaras, kad kenkus Fucelli, kuris, spėjama, pats 
svetimtaučių bizniui. save nusižudęs iš meilės. 

—- ■■ ... “u.i i.
Angliakasių Susirinki
mas Algų plausimu

das Francijos karo metu, sunkiai serga. Jo draugas, ang
las French, kuris vadovavo anglų armijas, pasimirė ke
letą savaičių atgal.

WASHINGTON, Birž. 21. — Numatoma, kad kitais 
metais Amerikos valdžia galės mažiausia 400 milionus 
dolarių dovanoti piliečiams, kuomet tie mokės taksas. Ga
li būti, kad visiems ženočiams, kurie neuždirba $5,000 į 
metus, taksų visai nereikės mokėti.

KAUNAS. — Rektorių Lietuvos universiteto kitiems 
metams* išrinkta Avižonis, pagelbininku Biržiška, so k r. 
Mačys. Visi pažangūs vyrai.

Sheperdas Papasakos 
Savo Istoriją

—O—
Ouccns Village, L. I. Pa-

Siudeikiai. (“V-bės” kor.) —
Gegužės 17 dieną Siudeikių “pa 
vasarininkai” surengė vakariu- 
ką. Vaidino “Laisvės Kovoto
jai.” Bet buvo suvaidinta labai 
blogai, nes artistai visai nepra-

i tę. Tvarka buvo taippat bloga.
o “įsismaginusi” publika taip- NAUJI GYDYTOJAI 
pat vaidino su artistais ir rim-

? tam bei apsišvietusiam žmogui 
pa puolus tokian žmonių būrin, 
galima įsivaizdinti senovės lai-

, kai...
’ Mat vakariukas buvo klebono 
klojime... Pabudęs Vaidyla.

—'* ' f
Žcibišk inf. < “V-Vxė »’ * kor j .

šįmet medicinos fakultetą bai 
gia 25 medicinos studentai. 18 uogių sultys, tai iš mūsų pini- 
odontologijos, 8 farmacijos ir 3 geliai yra spaudžiami. Mums 
veterinarijos. Jie yra baigę vi- tenka kruvinai prakaituoti, be
są kursą tik belieka rudenį iš- maž kaip baudžiavos metu, 
laikyti valstybinius egzaminus.' Kad nors “Rytas” padėtų ki-

Pavojingas Darbas 
Švininio Gazolino 
Fabrikuose

New York. “Times” skelbia 
ilgą raportą apie pavojus darbi
ninkų sveikatai, kuris kįila fabri 
kuose, išdirbančiuose taip vadi-| 
namą švininį gazoliną, kuris 
“nebarška” motore. L--------
kad Du Pont fabrike Deep Wa-

Lakūno Gabumas 
Išgelbėjęs Amundseną

Oslo. Pasirodo, kad Amund-

Scranton. Pa. Rugpjūčio 31 d. Užpalių vaisė. Vietinio jaunimo
baigiasi unijos kontraktas 
bosais, kuris ikišiol tvarkė 
lykus antracito kasyklose, 
birželio 29 susirinks unijos 
misija čia. 
kius naujus
tyti bosams. Darbininkai maty-. 
Ii reikalaus

su 
da- 

Ir 
ko-

kuri svarstys ko- 
reikaiavimus sta-

l£eidžmmuosiu| 
na ■ Jau -4t •

C h i cag o. S h epe rd o- n uody t ojo 
byla, kuri prasidėjo po ilgo rin
kimo prisaikintųių. artėja prie 
pabaigos. Daktaras Fa i manas 
ir kiti dar sykį patvirtino, kad 
Sheperdas prašęs tifo mikrobų 
ir kad Faimanas juos jam (la

šeno ekspedicija grįžusi svei- vęs. Sheperdas sakęs, kad tie 
ka tik dėka gabumams lakūno mikrobai bus supenėti McClin-

‘Larseno. Kaip žinoma, tyrėjai, took’ui, idant tas mirtų ir pa- desnės algos, o bosai norės nu-
* nuskridę beverk prie pat ašiga- liktų savo milioną dolarių globė- kapoti algas 15-20 nuošimčių.

Pasirodo ^*0’ nusileido į vandenį, kad jui Sheperdui. Visi liudininkai Delei to, kol derybos eis. mano-
— _ išmieruoti ir pažiūrėti, kur jie’jau išklausinėti ir dabar pats nia darbai bus suspenduoti mė

nesiui. ar trumpiau. Tuomi dau
gelis angliakasių nori pasinau
doti. kad suvažinėti j Europą 
pamatyti gimines.

pastangomis 17 d. gegužio čio
nai buvo surengta vakariukas ir 
pastatyta scenoje “Baltakė.” Su 
vaidinta pusėtinai. Paskiau bu
vo šokiai ir žaislai. Tvarka bu
vo pavyzdinga; girtų nesimatė.

Pabudęs Valdyki.

MERGINOS KERŠTAS

tiems metams įsteigtičia lie- # 
tuvių mnfcytfą, kitaip mes. pa- 
tys negalėsime to padaryti ir 
įspraus mums už mūsų mokes
čius dovaną — lenkų mokytoją.

Bijūnėlis.

10 nuošimčiu di
AVIS PAGIMDĖ VERŠĮ

SEIMAS PALEIDŽIAMAS 
AR ATOSTOGAUJA

Seimo kuluaruose kalbama, 
kad Seimas išsiskirstys birže-

ter N J. jau mirė astuoni dar- randasi. Norėdami po to vėl pa-'Sheperdas bus šaukiamas į liū- 
Ibininkai, o apie 300 suairgo. ’ kilti, jie pamatė, kad jų eropla-* dymo suolą.
Tas fabrikas uždarytas liko šių nai Jr ėmė jiems 25 die-}
metų balandžio mėnesy. O Stan- naa ''cną masiną šiaip taip Amerika Netenka
dard Oil kompanijos fabrike E- iš ledo. Gazolino šiai ma- Darbininkų Ateiviu 
•lizabethe, N. J. mirė penki dar- ^nai teturėjo aštuonių valandų 
bininikai. Dabar valdžia tyrinę- J skridimui. Lin -'enąs taip gabiai 
ja to gazolino sveikumą.

Vilkaviškis. Kurį laiką buvęs 
Dotnavos ge žkelio stoties vii-ši- 
ninko padėjėju p. Baltrušaitis 
laikėsi tarnaitę Marcelę Marti
naitytę, kuri ne ti'k gamino jam 
valgį, triūsė bet net tikėjosi pa
likti jo žmona, kitaip sakant —
galvojusi už jo ištekėti; pasak'lio 19 d. Kįla tik klausimas ar 
jes p. Baltrušaitis žadėjęs ją J’s paleidžiamas visai, ar tik 
vesti. Tačiau įvyko visai prie- fctostogoms. Vieni praneša, kad 
s ngai: p. Baitrušaitis tapo per-'^e*mas skirstosi atostogoms net 
kelta' į Vilka viskį gelžkelio stosimi rugsėjo 1 dienos, o kiti tvir 

Hies viršininko padėjėju ir nese- tins, jog įvykęs krikščionių blo- 
mu arba pririšimu, ir del to tan-;”a’ c:a ve(l® visai kitą merginą 
kiai ištinka įvairių nelaimių bei 

.keistų apsireiškimų. Štai pas 
pas Juozą Galinį, Bernotickių

Ivienk. Panemunėlio valsč.. lai- dkaviškio stotį. ne’a atsi.mti 
Jamaica. L. I. Tūlas Swenso- kant priaugančius raguočius su J • - - . .

Rokiškis. Tenka matyti, kai 
daugelis dar ūkininkų pas mus 
Lietuvoj laikydami savo gyvu
lius viename bendrame tvarte, 
nesirūpina jų tinkamu pertveri-į

Vienas Gurkšnis
Washington. Jau dešimts mė- Pagimdė Jam Rojų 

nėšių veikia įstatymas, kuris apj -----
i ateivybę dviejais 

nuošimčiais. Ir pasirodo, 
per tą laiką daugiau paprastų ley Parku, išgėręs vieną gurk- ! apvaisino avelę, kurią š. m. va-

_ ____ __ ... nes Juodadarbių 
slkraido peteliškės. Laike darbo, I n€^u\° Klouno. Ir eroplanu tu 
ar bekalbant, tokia žmogus štai r®JO j*e plaukioti dar apie 25 
ga Jbeda akis į orą ir paskui ni>*‘as, nuvargę ir pailsę, kol 
ranka lyg griebia ką. Jis sako,1 žvejų laivą Sjoelev, ku- 
kad norėjęs peteliškę pagauti, r,s juos *r išgelbėjo. Iškirtus 
nors jokios peteliškės ten nėra. er°plan4 ledo* jie dar turėjo 
Paskui ateina kliedėjimai: ligo- k*r,st* ^ur’a eroplanas
nis 1 pradeda manyti, kad kas*^^^ Pabėgėti ir pakilti, las ir 
nors nori jj nužudyti, kad kad jiems laiko. O čia maisto 
kas: jį vaikosi. Jis negali valgy-1’’*' turęjo tik 33 dienoms, lo
ti,.’veidas traukosi, jis griežia1^6' 8U juo *3UVo atsargūs ir ma-

Dau- motor^ valde ir skrido, kad iš-
gelis valstijų uždraudė jj par- l°^ė dar 35 minutes prie tų aš- rųbežitioja
davinėti, nes jo garai gali 
dyti žmones ant gatvių.

ipasirodo, kad ore apie jį

nuo-

dagtimis ir taip pasiunta, kad 
reiUcia jj pririšti prie sienos, ar 
lovos. Po to miršta baisiausio
se kančiose.’

- Pomeroy, O. Pittsburgh Coal 
ko'ffipanijos kasykla čia liko ati
daryta ir moka 1917 metų al
gas. Iš darbininkų tik 60 rapor
tavo dirbti, bet juos patiko apie 
200 unijistų, kurie nesutinka su 
kompanijos siūloma 1917 metų 
skale, ir prasidėjo kivirčiai. 
Kompanija dabar prašo indžiun 
kšino prieš uniją.

Detroit. Eina gandai, kad su
silies trys automobilių kompani
jos, Paige, Hupmobiie ir Pierce- 
Arrow,

tuonių valandų, iki jie pasiekei 
jūrą, kur nebuvo ledo. Toliau 
jau lėkti nebuvo galima,

žili valgė.

KLEBONIJOS gaisras

Sužinojusi tai d^tnuvietė, prisi- 
ruošė jam atkeršyti: gegužės m. 
4 d. apie 6 vai. vak. atvykusi į

ko šeškomo (šešių komiteto) nu 
i tarimas, kad Seimas būtų visai 
paleistas ir tuomet rinkimai bū
sią vienu metu Klaipėdos kraš
te ir visoje Lietuvoje. Galimas 
daiktas, kad šis šeškomo nusi
statymas paims viršų ir Seimas 
bus paleistas.

kaž kokių jo iš jos išvežtų dai- 
kad nas, 33 metų, gyvenąs ties Bais avelėmis, jautukas 10—11 mėn. ktų, įėjusi į jo kanrbaij apliejo 

jo veidą, sako, sieros rūgštimi 
(Ha 80-4) ir spruko atgal pro 
duris, čia buvęs stoties žanda
ras ją sulaikė, nors ir jis nuken
tėjo; apliejo ir jam smakrą 
(barzdą). Viršininko padėjėjas 
visai smarkiai nukentėjo: išpli
kyta kairėj i akis, nuplikyta vei
das, drabužiai ant kūno sukri
to. Tuojau išvežtas į Kauno ge
ležinkelių ligoninę. Piktadarė 
patalpinta Vilkaviškio apskrities 
arešto namuose.

apleido Ameriką. į anj “hooch”, pasijuto, kad jis 
negu jon atvyko. Į Ameriką per tapo perkeltas j rojų ir nusi- 
tą laiką tapo įleista tik 27.908 
darbininkai, o išvažiavo 44,750. 
Išviso per tą laiką Amerikon 
įleista 242.965. Užpernai tokiu 
laiku gi įleista buvo 637.602.

sario mčn. 15 dien. pridėjo pa
pjauti. nes negalėjo vaišintis. 
Vaisius buvo panašus j jautu
ką, žalios spalvos su avies vil
na. Gaila, kad sužinota pcrvėlai 
ir vaisių, kaipo velnio padarą 
greit sunaikino, tuo tarpu ji

JAU VĖL TURIME!

Komediją 
“LAPKUS” 
— Kaina 30c. —

Jauna Mergina Jau 
Turi Du Vyru

rengęs plikas, atsigulė “rojaus 
darže, ’ nors tas daržas mūsų 
pasauly yra bala netoli Spring- 
fieldo, Queens valsčiuje. Pagu
lėjęs kokį laiką, jis pakilo ir pa
sijuto vėl ant žemės, nors Ado-i būtų buvęs labai įdomus žemės 
mo rūbuose. Jis susirado senas ūkio Akademijai kaipo veterina 
overauzes ir išmestą maišą, ku rijos preparatas. Agronomas 
riame 

Evelina damas 
sau tik 
ištekėti

Jefferson, Ind. Nors 
K r i s m a n i ū t ė priskaito 
17 metų, bet jau spėjo 
už dviejų vyrų ir jau augina 3
metų kūdikį. Vienok jos valdžia 

Mariatnpoli. — Gegužės 24 d. negali kaltinti dvipatystėje, ka- 
10 vai. vakare užsidegė klebo- dangi pirmą kart ji vedė turėda 
nijos bei vienuolyno tvartai, ma 13 metų ir tos vedybos ne- 
sandėliai ir tt. Išdžiuvę trobe
siai supleškėjo, kaip balana. 
Sudegė apie desėtką kiaulių, vis 
tų ir kitų smulkių gyvulėlių, pa
šaro. rakandų, daug statymui
medžiagos. Gerai, kad nebuvo * Chicago, 
vėjo, tai liepsna dangų laižyda
ma nešė karštį ir kibirkštis į 
augštybes. Blogiausią įspūdį da
rė Mariampolės gaisrininkai. To 
kiai Mariampolei reikėtų daug 
geriau gaisrininkystės dalyką 

Išsigandęs.

legališkos. nes nebuvo duota ofi 
cialis tėvų 
nenori nei 
vyro.

sutikimas. Ji dabar 
pirmojo nei antrojo

193
VIENYBĖ

Grand St., B’klyn, N. Y.
ir parėjo namo, prižadė- 

daugiau negurkšnoti. 
taipu du policmonai, ra- 
drapanas ant kelio, pa-

Tu o m 
dę jo 
sišaukę tam tikrus šunius ieš
kojo jo po balą. Vienas policmo- 
nas taip įklimpo iki kaklui vie
noje vietoje, kad vos pats gyvy
bės neprarado.

DUSETUOSE SUGAUTI 
BANDITAI

.... PMtątyti.

Jei miesto valdyba ’° paupio 
ankstybieji pieno iš-nutars, tai 

vežiotojai turės dėvėti guminius 
puspadžius, ant vežimų turėti 
gumines šynas. o arkliai turės 
būti apkaustyti gumomis. Mat, 
esą rytais jie perdaug triukš
mo darą.

E’ornnu ir Rokiškio apskr. 
paskutiniu laiku tankiai karto- 
h«i ginkluotų banditu naktį bei 
dienos metu ramių piliečiu api
plėšimai. Dūką Dusetų II Nuova 
dos policijos V-ko Bn^aišos n-' 
stangomis, naktį iš š. m. 9-V. 
Dusetų apylinkės miške, du p”- 
šikai tapo sugauti ir atgabeni’ 
j Dusetus. Pasirodė, abu rusai 
sentikiai Ankudinas ir Jonas 
Braškinai Kalhutiškių kaimo 
Dusetų valse. Nuovados Virši
ninkui pravedu* kvotą, prisipa
žino esą padarę iki 10 plėšimų

Ncw York. Prohibicijos agen
tas Kuppermanas pasakoja, kad 
jis persirėdęs šešiais įvairiais 
būdais, l>et negalėjęs gauti šnap 

galiūnuose Cenrtal
Brooklyne. Ant galo įpykęs jis 
nutarė apsirėdyti poliomonu. Už 
sikabino blėką ir paėmė lazdą 
ir pradėjo eiti per galiūnus. Ir 
žinote ką: tuoj jam pardavė minėtuose apskričiuose. Dabar 
snapso ir trys saliūninkai pa- perduoti kriminalei policijai ir 
kliuvo į jo rankas. | išgabenti į Panevėžį.

PASAULIŲ KARAS
-ė

■4MI

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

Dailioje apysakoje “PASAULIŲ KARAS”, II. G. Wells 
vaizduoja kajp tie Maraiečini atvyksta j žemę ir bando nu
kariauti žmoniją. MarsieČiai turi baisų ginklų, keistų maši
nų ir žmonijai jau gręsia pražuvimas. Kas ją išgclbsti?

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

Galime sulaukti žilos

Įį Redakcijos Straipsniai Į]
LIETUVOS SEIMO RINKIMAI

Nors nevisai aiškiai, bet jau kalbama, kad Lie
tuvos Seimo rinkimai įvyks ne pavasary 1926 m., bet 
ateinančiame rudeny. Ir jei taip nutiktų, tai Lietuvos 
Seįmo rinkimai jau “ne už kalnų.”

‘ Šiuo tarpų Lietuvos Seime absolutę didžiumą suda-( 
ro krikščionys-demokratai. Ateinančiuose bet gi rinki
niuose, nekurie Lietuvos gyveninio sekėjai reiškia tą nuo- 
lųdnę, kąd krikščionys-demokratai tos didžiumos jau ne
begaus. Kad taip gali nutikti — mažai abejojam. Neku
rtų, ypač amerikiečių, nuomone tai nutiks todėl, kad 
Lietuvos žmonėms jau galutinai įgriso dabartinė 
krikščionių-demokratų valdžia ir tokiu būdu jie ją šiuos 
laukan.

> Tiesa, Lietuvos liaudis dar prie to nepriaugusi. Jos 
didžiuliai dar nedaro didelių skirtumų kas ją valdo. 
Jį dar nesupranta, kad rinkimuose jie gali visą Lietuvos 
gyvenimą kiton kryptin pasukti. Bet visko galima ti
kėtis.

. Progresyvis elementas deda pastangų, idant liaudį 
įtikinus, Bet jam sunkiai vyksta. Jis visur ^sutinka reak
cinės Lietuvos valdžios neigimą. Lietuvos progresyvė 
darbuotė aštriai persekiojama. Daug pavyzdžių ne
reikia. Užtenka prisiminti tik Mariampolės gimnazijo: 
uždarymą.

Jei tie rinkimai įvyktų ateinančiame rudeny, beabe- 
jo apie juos nujaučia Lietuvos progresyvis elementas. Jie 
beąbejo prie jų jau ir rengiasi.

Alums, Amerikos lietuviams šis momentas taip pat 
svarbus kaip ir Lietuvos lietuviams. Ir nors dar nėra tik
rų žinių, kada tie rinkimai įvyks, bet jau laikas ir Ame- £ ____ u
likos lietuviams piie jų lengtis. Laikas subiusti, idant bonką atsineša kišeniųose .Geri

nelabai senai viešėjo Neo-Lit- 
uanijos korporacijos atstovai ir 
prašė aukų studentų bendrabu
čiui. “Naujienos’’ tuoj stojo 
prieš: esą tai ne mūsų minčių 
žmones. Vystant toliau tą filoso
fiją turėtume pateisinti pasimer 
kimą Galilėjaus, sudeginimą 
Husso, ir visus kitus prasižen
gimus prieš žmogaus sąžinę jjr 
liuosybę. “Tu ne mūsų ir daly
kas baigtas,” visai nesvarstant 
ar tavo mintis teisinga, ar rei
kalinga, ar naudinga, ar pavo
jinga, ir tt. Ar čia pažangus nu
sistatymas? Ar gali tokie žmo
nės vadinti save pažangiais?

Ir beveik kiekviename žings
ny “Naujienos” reiškia nusi
statymus atgyvenusių teorijų, 
kurios tinka tik gruobuoniškam 
visuomenės surėdymui, kurio o- 
balsis yra: “Viskas man, o tau 
išgraužk!” Tai nėra pažanga, 
tai nėra objektyvis dalykų įver
tinimas, tai nėra veikimas kaip 
gyvenimo sąlygos rodo. Tai nė-

Nauji Žurnalai įsu visais “apsisprendimais.”
Gavome No. 5-6 žurnalo “Kul Alba paimkime kitą dalyką: 

tūra”. Jis įdomus ir vienatinis 
mokslo žurnalas lietuvių kalbo
je. Tarp šio numerio straipsnių 
randame: Gyvybės Problema — 
Senovės Gyvulija — Lyties žy
mės ir jų Susidarymo Mekaniz- 
mas
senatvės — Pasaulio sudėtis ir 
jo tariamieji tikslai — Limitiz- 
mas — Hipnotizmas — Nusi
kalstamumas ir kova su juo — 
Masonai — Popiežius ir Moks
las — ir daugelis kitų mažes
nių.

Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
nariams šitas žurnalas galima 
gauti po $2.50 metams. Kitiems 
amerikiečiams kaina metams 
$4.00. Jį vienok privalėtų visi 
turėti, kurie tik myli mokslą 
ir nori sekti jo pažangą.

—o— 
Prohibicija Mūsų Tautai 
Pragaištinga.

“Vyties” redaktoriui, Zujui, 
par vykus Lietuvon, “Rytas” pa
klausė jį apie gyvenimą ameri
kiečių, ir tarp kit-ko apie priver ra pažanga. Pas tautininkus kur 
stiną blaivybę (prohibiciją), Zu 
jus pareiškęs:

“Rezultatai ikišiol neigiami. 
Tai galima pasakyti apie visą 
Amerikos visuomenę. Įvedus 
prohibįciją, pagunda gerti ap
rėdo visus: senus, jaunus ir ma 
sus. Prieš įvedimą būdavo di
džiausia sarmata jaunuoliui pa
sirodyti geriant. Įėjimas karčia- 
mon buvo laikomas didžiausiu 
lažeminimu. Dabar virto kitaip. 

A ikolis pasirodo ir ten, kur jo 
pirma nesimatė. Su pasididžia
vimu jis statomas į stalą. Ne
geriantiems į svečius eiti pasi
darė nepatogu. Gerk arba nesi
rodyk. Aršiausia su jaunuome
ne. Jaunuoliai ir merginos eina 
į vakarus, įsikaušę, ir dar po

pagelbėjus mūsų vienmiučįams užjūry.. I nesislėpdami. Visa tai paliečia
Amerikos lietuviai šiuose rinkimuose gali daug ką ir lietuvius ir ateitis atrodo liūd 

! reikšti. Jie gali jų pasekmes vienon ar kiton pusėn nu- * na. Atkritus tautos idealams, 
sverti.

Tai galima padalyti per Amerikos lietuvių kooperuo'patenkinimo reikalais, ieškoma 
jamą su Liaudininkais organizaciją — Amerikos Lietu- vien tik “^ood times.”

Tas viskas yra liūdna tiesa. 
iNuo prohibicijos pasekmių ken 

‘Įčia netik pusiau mokyti ir ap- 
-(sišvietę lietuviai, bet ir kultū

ringi amerikonai. Jų jaunimas 
eina šuniui ant uodegos, kaip

kas daugiau pakantos, kur kas 
daugiau meilės liuošybei, kur 
kas daugiau pažangos, negu pas 
“Naujienas.’’

tru- 
mū-

apsiribuojama vien savo asmens

vių Tautinę Sandarą. Amerikos Lietuvių Tautinė Sanda
ra prieš-rinkimų agitacijai turi įsteigusi specialį fondą. 
Renkama tam reikalui aukos po visas Amerikos lietuvių I 
kolonijas. - .

Kadangi mes gelbėjome Lietuvai iškovoti nepriklau
somybę, mūsų pareiga dabar stovėti sargyboje, idant tą Fr ’mūsų** Tik jų 7aut7 vis*t?ėk 
nepriklausomybė, kaipo tokia, būtų ir ateity išlaikyta. 'išliks, kuomet mūsų trečdalis —

O tai įvyks gi tuomet, kada Lietuvos gyvenimą vai-'skirtas pranykimui, jei nedirb- 
ruos tie žmonės, kurie dirba ne Romai, ne Maskvai ar ko- sime. O dirbti dar galima: stei- 
kiam internacionalui, bet tiktai Lietuvos liaudžiai.

Tais žmonėmis yra Valstiečiai Liaudinipkai.
Pagelbėkim jiems.
Paaukaukim Rinkimų Fondui nors vienos dienos 

uždarbį.

AMUNDSENAS IR ŠIAURINIS ŽEMĖS AŠIGALIS
Apie mėnesis laiko atgal, pasižymėjęs ledinių kraštų 

tyrėjas norvegas Amundsen su penkiais savo kelionės 
bendrais išskrido tirti Šiaurinį Ašigalį. Jie skrido dvie
juose eroplanuose. Nors abejotina, bet linksma žinia api
bėgo pasaulį apie šį narsų norvegįečio žygį. Daug, ta- 
čiaus, spėlionių ir nuomonių buvo. Pats Amundsenas pa
reiškė, kad ši kelionė užims nedaugiau astuonių valandų 
kiekvienon pusėn.

Pasaulis palinkėjo gerų pasekmių, Amundsenas iš
skrido. Bet prabėgo diena, savaitė ir dvi savaitės — apie 
jo kelionę nė žinelės. Tik birželio 19 d., pagaliau, pasau
lis vėl sužinojo, kad Amundsenas sugrįžo. Sugrįžo jis su 
visais savo kelionės draugais, bet tik viename eroplane 
ir galutinai nepasiekęs Šiaurinio Ašigalio. Dar reikėjo a- 
pie 100 mylių skristi, idant tą amžinai užšalusį žemės 
kraštą patirti.

Nors šį sykį Amundsenui ir nepavyko galutinai savo 
tikslo atsiekti, vienok jis yra pasiryžęs dar sykį bandy
ti ir mano, kad tikrai Šiaurinį Ašigalį pasieks ir jį ištirs.

Už šį taip narsų norvegiečio žygį pasaulis jį karštai 
sveikina ir linki jam geros kloties ateity.

O prie dabartinių aplinkybių, turint gerai ištobulin
tus eroplanus, to atsiekti, nėra abejonės, bus galima.

Ir Šiaurinio Ašigalio galutinas ištyrimas lieka vi
sai netolimos ateities klausimu.

giant mokyklas jaunuoliams, 
duodant jiems gražių pavyzdžių 
ir tam panašiai.

—o—
Pažangioji Visuomenė

“Naujienos’’ reiškia

Nors daugelis Amerikos lietuvių laikraščių apsi
džiaugė, kad “Sandaros” redaktorius pašalintas iš vietos, 
bet kiek mums žinoma, jis vis (jar redaguoja “Sandarą” 

•ip redaguos.
Kas žin kaip tie žmoneliai tuos visus melus ir šmei

žtus, išlietus ant Tūlio, atšauks? \ ; \ .

didelio 
nustebimo: kaip tai “Vienybė’’ 
drįso tautininkus prie pažangios 
visuomenės priskaityti? Esą, 
tautininkai kone fašistai, kone 
klerikalai. Esą jie neturi nusi
statymo ir tik kalba apie “tau
tą. ”

Pažangiu žmogum galimu va
dinti tą, kuris sveikai supran
ta dalykų stovį ir nujaučia kas 
gali nutikti ateity. Pažiūrėkime 
nors pora faktų, kaip “Naujie
nos” tuo saiku saikuojant at- 
sirekomendavo:

Kuomet Norus-Naruševičius, 
ir tautininkai 1916 metais pa
skelbė obalsį: “Neiprigulminga 
Lietuva — dabar, arba nieka
dos,” ką “Naujienos” į tai sa
kė? Ogi jos pradėjo kalbėti apie 
iniglotus apsisprendimus, a- 
bejojo dargi begu vokiečiai ka
rą pralaimės! Ar čia pažangos 
požymis? Ne.

Tautininkai nujautė, kad Lie
tuva gali valstybe stoti tik ar
ba po šito karo, arba niekada. 
Ir gyvenimas juos patvirtino: 
ginklo spėka mes neišlaikėme 
Vilniaus ir dabar jo negauname. 
Jei tada būtume sų “Naujieno
mis” ieškoję kokių ten “apsi
sprendimų.” tai būtų įvykę kaip 
rusų “učredilkai: ” atėjo gink
luoti bolše vilką i,. i r., išprašė lauk

Smulkmenų Bangose.
“Lietuvy” A. Smetona 

pūtį teisingai pastebi apie 
sų spaudą:

“Mūsų spauda tikrai pasken
dusi smulkmenose. Ji rašo daž
niausia apie dalykus vienam ki
tam žmogui, vienai kitai parti
jai teturinčius rūpėti. Kas svar
bu visai šaliai, visai tautai, tai 
mūsų dienraščiai retai tegvaldo 
kaip reikiant.’’

Mes pergyvename karšto par- 
tingumo laikotarpį. Nėra abejo
nės, kad iš jo išaugsime, kaip 
išaugome iš daugybės jaunystės 
papročių. Kiek motinos prisirū
pina, kad vaikas piršto į nosį ne 
kištų, kad nesusipurvintų be
žaisdamas, kad būtų mandagus! 
Vienok laikui atėjus, vaikas su
auga ir išmoksta nosinaitę var
toti.

Taip ir mes: isšugę iš partin- 
gumo laipsnio, stebėsimės kodėl 
mes tokie “durni’’ buvom. Tei
sybė: kol-kas “bepartyvišku- 
mas” labai ne madoje: esą — 
kaip tai gali žmogus išgyventi 
be partijos? Vaikai irgi mano: 
kaip tai galima žaisti nesusi
purvinus, nesusidraskius, o vie
nok vėliau patiria, kad galima.

—o—
Išvažiuoja Lopatto

Gerai lietuviams žinomas ad
vokatas Lopatto išvyksta į Lie
tuvą pasisvečiuoti. Sykiu va
žiuoja ir kitas senas veikėjas, 
Skritulsikas. Jie nori pamatyti 
kaip Lietuva išrodo dabar.

—-O—
Nesiima
“Sandarą. ’
praneša, kad Sanda- 
išrin'ktasis redakto-

Jokųbynas
Redeguoti

“Dirva” 
ros seimo
rius, Jokųbynas, rezignavo dar 
vietos neapėmęs. Priežasties ne 
paduoda.

—o—
Kariumenčs žurnalas

Norintieji pamatyti paveiks
lų ir straipsnių iš mūsų ka- 
riumenės gyvenimo, privalo už
sirašyti naują žurnalą “Kar
das,’’ kurio No. 10 tik ką gavo
me. Eina du kart per mėnesį 
ir amerikiečiamš kainuoja 48 
litai ant metų.

—o—
Nuo Komunistų šalinamasi

Paskutiniu laiku komunistai 
lieka it kokiais piktšašiais, ar
ba užkrečiama liga, kad nuo jų 
padoresni lietuviai šalinasi ir 
nieko bendro nenori turėti. Iš 
Chicagos pranešama, kad iš ko
munistų valdomo 2-ro SLA. ap
skričio jau pasitraukė dvi kuo
pos: 129 ir 226. Nėra abejonės, 
kad pasitrauks ir kitos ir suor
ganizuos savo, tikrai SLA. nau
dingu apskritį.

=============------- - —- ?-------------------------------- r-T

Moteries Atsiradimas
Sulyg C. Flamariono — Išvertė X

t
Biblija tvirtina, kad vieną kantą Sutvertoj ui genų svarumas lyginasi prie vyro smegenų kai$ 

91 prieš 100. Tokiu būdu moteriškės smegenys 
lengvesnės už smegenis vyro, kokiame amžiuje 
mes nepaimtume.

Prie to dar reikia dadurti, kad moteriškė su
lyg savo ypatingo fiziško skeleto sirbudavojimo 
pradedant nuo kojų, ir baigiant pakaušiu, yra , 
savimi kaip ir vidurys tarp kūdikio ir suaugusio 
vyro.

Argi Maižys, šv. Augustinas ir Moljeras tei
singi? Nejaugi tas tyrumo ir grožybės angelas, 
kurį mes svajojame, kaip moteries typas, išėjęs 
iš Sutvertojo rankų ištikrųjų yra tik pusbezdžio- 
nė, “neverta nei velpio.” Na, bet kreipkimės prie 
senovės palikimų, gal jie ką nors mums išaiškins.

Pirmieji žmonės gyveno pilnoje lyties maiša
lynėje. Poros šliubas tai tik daug vėlesnis išradi
mas. Dabartiniame laike pati nešioja savo vyro 
vardą, kaip vardą atsakomojo leidėjo. Senovės 
laikuose moterys pastodavo motinomis ir niekas 
nesirūpino apie tėvus. Matriarchatas viešpatavo 
pirmiau patriarchato. Vienok tai buvo gana sun
ku moterims, ir jos pasistengė išnaikyti matriar
chatą, del to kad vyro globoje jai daug geriau.

Senovės Afrikoje mes randame tokias tautas, 
pas kurias viešpatavo pilnas lyčių sumaišymas 
(geterizmas) ; tokiais buvo nasiponai, pobūdžius 
kurių aprašinėja Herodotas. Tą patį jis kalba ir 
apie ansus, kurie gyveno abipus ežero Tritono ir 
pas kuriuos visos moterys skaitėsi visų pačiomis. 
Daugelis senovės raštininkų kalba taippat ir a- 
pie harmantus. Solonas pasakoja, kad šliūbas 
pas juos visai nežinomas; pas juos visi lytiš
kai susieina su kuomi nori. Pomponijus Melą gi 
pasakoja, kad pas juos niekas neturi savo pačios.

Sikstas Empirikas prisimena apie vieną tau
tą, kuri gyveno Indijoje ir pas kurią buvo pilna 
lyčių maišatynė. Strambonas tą pat pasakoja 
apie skytus, o Ni'kalojus Damaskietis šitaip at
siliepia apie juos: “Pas juos visas turtas ir pa
čios visiems priklauso, ir dėlto tai jie visus senes 
niuosius vyrus vadina tėvais, o visus jaunesniuo
sius sūnais, o lygius sau broliais.” '

' Nesunku surasti panašius pavyzdžius ir pas 
dabartinius žmones. Tibeto moteris turi paprotį 
tepti savo veidą vj’huogių skįstimu. Šis paprotis 
nuo taip senai užsilikęs, kad vienas vienuolis 

Jeigu Dievas išrado moterį, tai 1242 metais jau matė jį senu papročiu. Matomai 
senovėj ištvirkimas buvo tokis didelis, jog kara
lius, idant išsigelbėti nuo blogo, paliepė visoms 
moterims tepti veidą nesmagiu skįstimu. Toje 
šalyje galima pasiimt sau svetimą pačią jei tik 
sų tuom sutinka jos pirmasai vyras, jei tik jam 
trupučiuką primokėti. • b*J

Mongolijoje vyras perka sau pačią už tam ti
krą nustatytą kainą, bet jei pati jam nepatinka, 
tai jis ją grąžina jos tęvoms, paskui ją gali pirk
ti kitas.

Vidurinėje Afrikoje pas mombutus moteris 
yra tikrais dirbamaisiais gyvūnėliais, kurios am
žinai dirba savo vyrams. Taigi jų vyrai visą laiką 
nieko neveikia ir rūko sau, o 
dirba jiems.

Visiems žinoma, kad pas 
moteris visuomet negražesnė 
yra ir pas beždžiones, pas kurias patinai visuo
met gražesni, miklesni ir protingesni už patai
tes. Tas pat ir pas visus gyvulius, ypatingai pas 
paukščius. Paukščių-patinų plunksnos visuomet 
gražesnės už pataičių plunksnas.

Ir taip tegul sako ką kas nori, bet tai tel-

atėjo galvon keista mintis išimti iš Adomo šono 
šor.'kai.lį ir paversti jį i moterį. Pabudęs Adomas 
laibai nusistebėjo ir neįtikėjo savo akimis. Toliau 
Biblija tvirtina, kad ta moteriškė buvusi graži, 
tyra, pritraukianti, bet ne tokia geradarė kaip 
jos vyras, del to, Ikad ji privedė prie nuodėmės.

Man regis, kad tai nereikia suprasti jota į 
jotą, nes itai ne daugiau kaip tik puiki rytų le
genda.

Su įvairiais pakeitimais mes randame tą pa
čią legendą pas indusus ir kitus rytų žmones ir 
reikia pripažinti vis su nemaloniu atsiliepimu apie 
pirmąją moterį. Vis išrodo, kad be moteries pir
mutinis žmogus būtų buvęs amžinai laimingu, 
būtų amžinai džiaugęsis rojaus gražybėmis ir 
būtų nejautęs ne vargo ne gašlumo.

Bet komentatoriai karingai atsinešanti link 
moteries, pentoli jau nueina savo prakeikimuose.

štai ką sako šv. Ciprijonas apie moterį: — 
“Traukitės nuo to maro, nuo užsikrėtimo, nuo 
paslėptos pražūties. Vienas jos pamatymas veda 
į nuodėme, o jos esybė' pagimdė mirties reikalin
gumą. Sąryšis su moteriške yra šaltiniu visų 
nuodėmių; ji tai vilioklė, kuriaja velnias nau
dojasi, kad pražudyti mūsų vėles. Sąryšis su mo
teriške nevertas žmogaus.’’

Šv. Augustinas kalba: “Tai dar didelis klau
simas ar prisikels moterįs iš numirusių laike pa
skutiniojo teismo moterų paveiksle; nes reikia 
bijotis, kad jos ir Dievo akivaizdoje galės suvi
lioti vyrus.”

O šv. Petras pasakė: “Kuomet aš girdžiu 
moteries balsą, tai šalinuosi nuo jos, kaip nuo 
blogos prapulties.”

Maišys skaitė moterį už “nečystą” sutvė
rimą ir puteisdavo vyrus miriop už susinešimą su 
moterimis tam tikruose momentuose.

Krikščionybė dar toliau eina ir šv. Tamošius 
aiškina, kad moteris tai esybė netikėta ir nenusi
sekusi ne įėjo į apskrituosius Sutvertojo planus.

šv. Grigorius buvo tokios nuomonės: “Gerą 
moterį negalima surasti taip lygiai, kaip ir baltą 
varną.’’

Sr.’emcnas sako: “Moteriškė blogesnė už mir 
tį. Iš tū'b itančio vyrų, aš bent vieną surasdavau 
gerą, bet iš visų moterų nei vienos geros.”

Euripidas:
tegul žino Tas Dievas, kas Jis nei būtų, kad Jis 
buvo tvėrėju didžiausio pikto del vyro.”

Filonas: — “Moteriškė — tai neišsivystęs 
vyras.”

Ciceronas: “Be moterų vyrai kalbėtųsi su 
dievais.”

Aristotelis: “Gafnta sutveria moterį tiktai 
tuomet, kuomet jai nepasiseka sutverti vyrą.”

Montaske: “Tik pas moteris mažos dvasios.”
Molieras sako: ’“Jos velnio nevertos. Ge

riausia jų visuomet piktybės pilna. Tai lytis, su
tverta del visuotinojo prakeikimo.”

Tai taip maždaug kalba didžiausi pasaulio 
rašytojai ir bažnyčios tėvai apie moterį. Net 
Bossuc, ir tas jai pataria būti nuolankesne, ir vi
suomet atminti, kad ji niekas daugiau, kaip tik 
vyro šonkaulis.

Taigi čionai mes surašėme trumpas nuomo
nes, jei daugiau jų rinkti, tai pasidarytų didelis 
temas ir mes, delei neužgavimo gražiosios ly
ties, nieko nepasakėme apie garsų bažnyčios su
sivažiavimą, kuriame gerbiami bažnyčios tėvai 
tvirtino, kad moteries smegenyse nedaugiau dva-j 
sios yra, kaip ant vyro delno. Nereikia atkreipti sybė, kad moteriškė labiau užlaikė savy ženklus, 
domę į tai, kad čion surinkti vyrų atsiliepimai 
apie moterį, nes nėra tokios moteriškės, kur dar 
blogiau nemanytų apie juos.

Tokiu būdu visi prisilaiko vienodos nuomo
nės, abidvi žmonių lytys sutinka su Molięro iš
sireiškimu.

Anatomija, fiziologija, embriologija ir pale
ontologija susitaiko, kad žmogus paeina iš gy
vulių. Taigi ar nebūtų mums naudinga kreiptis 
prie anthropologiškųjų mokslų, kad rasti atsa
kymą ant klausimo apie sulyginamąjį moteries 
padėjimą žiūrint iš progreso pusės.

jų daugelis pačių

laukinius žmones 
už vyrą. Tas pat

f

Vyras galutinai nustojo uodegos, kurią tu
rėjo jo priešistoriški pirmtakūnai. Bet laike pir
mųjų dviejų mėnesių yščiuose gyvenimo žmogaus 
diegas dar turi uodegos liekanas, kurios dar ir 
per visą žmogaus gyvenimą atsiliepia ant paskuti
niųjų trijų nugarkaulio kaulelių. Pas moteris tas 
nugarkaulio gala’s turi vieną sąnarį viršaus, — 
taigi moteriškė labiau primena mūsų uodeguotus 
pratėvius.

Iš kitos pusės embriologija mums parodo, 
kad žmogaus diegas neturi lyties iki 9-tai savai
tei nuo prasidėjimo, paskui jame pasirodo mote
riškos lyties ženklai, ir tiktai penktame mėnesy
je apsireiškia vyriškosios lyties ženklai.

Prisižiūrėdami į proto organą į smegenis, 
mes atrandame, kad vidutinis vyro smegenų 
svarumas lyginasi 1400 gramams, tuom tarpu 
moterų smegenįs vidutiniškai sveria tiktai 1250 
gramų. Viena graži ponia, kuriai aš pranešiau šį 
mokslo nustatytą faktą, atsakė, kad tame nieko 
stebėtino nėra, nes ir visas moteriškės kūnas vi
dutiniškai mažiau sveria už vyro kūną. Bet jei 
mes paimtume proporciją tai visgi pasirodytų, 
kad taipas vyro ir moteries kūnų svarumo ly- 
gintųsį.kaip. 934pries,lOO^kųomet -moteries snię-

jog žmonių gentis paeina iš gyvulių.
, T~°---

Vienok tarp mūs kalbant, nežiūrint į šventų 
tėvų prakeikimus, dabartinė moteriškė argi ne 
puikus sutvėrimas. Pirmutinėji beždžionė pasida
rė Kleopatra! Kokia ten nei būtų išveizda bezdžio 
nės-žmogaus, nuo kurios mes paeiname, bet vis
gi pataitė pavirto į moteriškę; anglis pavirto į 
deimantą, o laukinė negraži moteris į Dianą. Ir 
tą perversmą padarė ne kas kitas, kaip tik gei
duliai, noras ir koketiškumas.

Pirmutinėji gamtos duktė suprato, kad ji 
gali valdyti vyrą tiktai su pagalba savo gražy
bės, kad ji gali viešpataut ant vyro su pagalba 
savo švelnumo ir meilumo. Ji gynė savo kūną 
nuo visokių oro įtekmių, nuo saulės spindulių ir 
pamatė, kad jos kūnas darosi vis gražesnis, vis 
pritraukiantesnis. Jos 
vis balo iki amt galo 
skaistumo.

Kaip vis senovės 
rą, jos liemuo darėsi
gražesne. Ji nei dieną, nei naktį neužmiršo sa
vo siekinio, tai yra, kad pasidaryti vis gražesnia. ' 
Ir ištikrųjų jos kūnas darėsi vis gražesnis, idea-' 
liškesnis, o protas vis gilesnis.

Tuomet vyras užsiėmė akmenimis, giriomis, 
žeme, jūrėmis, gyvuliais ir politika. Moteriškė gi 
mąstė tik apie vieną: kad mylėti ir būti mylima. 
Meilė padirbo iš jos puikų tvarinį ir dabar vyras 
prie jos kojų teikia jai pagarbą.

( • -----o-----

Ir ištikrųjų moteriškė labiau dabartinė negu 
vyras. Ji ilgiau buVo gyvuliu ir tiktai labai pa
mažėl skylėsi nuo savo pirmtakūnų. Joje kartais 
labiau pabunda noras grįžti prie laukiniškumo.

. ant 3-čio pusi.) jį

tamsiai rusva odos spalva 
nedaėjo iki puikaus rožės

vergė pradėjo pajungt vy- 
vis puikesniu, jos išveizda l

2
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“VIENYBĖS” .EKSKURSIJA LIETUVON
Rašo J. O .Sirvydas, “Vienybės” Redaktorius

L Laivu “Pres. Roosevelt”

Gegužes 30. Už 15 minučių po vidurdienio 12-tos 
mūsų laivas jau paliko Hoboken dokus ir dingo iš mūsų 
akių No. 4 pieras, ant kurio mosavo šimtai baltų nosi
nukių, skrybėlių ir vėliavukių. Greitai dokai susiliejo 
į vieną pilką tašką, kuriame paliko tiek daug mums ar
timų širdžių, su viena minčia — linkėjimo “Vienybės” 
Ekskursijai laimingai pasiekti Europos kraštus, o kiek
vienam ekskursantui linksmai rasti savo brangiuosius 
tėvelius, brolelius, gimines, draugus ir senai paliktus 
prigimtus Lietuvos kaimelius.

Kiekvieno akyse tebesto
vi paveikslas likusių ant do
kų brangiųjų asmenų: vy
rų, žmonų, brolių, seserų ir 
draugi}, kurių didelis būrys 
susirinko palydėti savųjų ir 
visos ekskursijos. Kiekvieno 
lūpose degė dar nesenai į- 
spausti atsisveikinimo buč
kiai, o ausyse skambėjo šir
dingi linkėjimo žodžiai.

Griaudu, jaudina širdį, 
sykiu ir labai malonu, ma
tant tokią minią visos apy
linkės ir net tolimų miestų 
lietuvių, atvykusių išlydėti 
Lietuvon Pirmosios Organi
zuotos “Vienybės” Ekskur
sijos. Kiekvienas ekskursai!-Rytmetį, kaipo nedėldienį 
tas jaučiasi dalininku tos (7:30 buvę Social Hall kata

likų pamaldos, kurias be
veik visi... pramiegojom. Už 
tai visi išsiriktavo ant pro- 
testoniškų pamaldų 11:30. 
Čionai prie laivo stygų mu
zikos giedojo šventas gies
mes ir kalbėjo maldas. Pa
maldos esti I-oje klasėj. Bu
vo ir lietuvių keletas. Ma
ne visuomet sugriaudina gie 
smelė: “Nearer my God to 
Thee” — aš prisimenu, kaip 
ją giedoję šimtai keleivių 
ant nelaimingojo “Titanic”, 
kuomet jie skendo į vande-

KLERIKALAMS NERUPI APŠVIETA
Rašo Karklų žvirblis žangieji buvo pradėję rinkti 

aukas Vilniaus našlaičiams, 
tai davatkos paplūdo po so
džius su savo krepšeliais del 
šv. tėvo mišių, ir visur pra
dėjo agituoti, kad pirmei
viai renką aukas, kad bažny 
čias sudeginus, del bedievy
bės praplatinimo.

Klaipėdiečiai labai nepa
tenkinti klerikalų valdymu. 
Jie gerai žino, kad jų atsto
vų į seimą neįleidžia davat
kos ir fanatikai vyrai, kli

še irgi tokį pat skaičių; o'riems nerūpi tauta, tėvynė, 
kur dar davatkos su davat- p rūpi tik Romos politika, 
kinais? Tai ir bus pusė mi- Klaipėda juda ir nori ištrū- 
liono^ kurie semia apšvieta kti iš Lietuvos valdžios. Bet 
tik iš kunigų. Giriasi, kad klerikalai nesibijo, kad Klai

Lietuvos klerikalai labai 
dailiai moka pasigirti, kad 
jie esą pirmieji ir uoliausi 
apšvietos platintojai. Bet jei 
gu patyrinėti tą “apšvieta,” 
tai pasirodo, kad jų visi au
klėtiniai yra tamsūs, nesu
sipratėliai, nepatriotiški ir 
nedorėliai. Klerikalai giria
si, kad jie turį šimtą pūk
štančių pavasarininkų blai
vininkų, ir moterų draugi jo

Iš Amerikos Lietuviu Gyvenimo XI
j? ČIA TALPINAMA ŽINIOS Iš AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMO IŠIMTINAI. RAŠOMA MUSŲ GABIŲ
3 KORESPONDENTŲ APIE TEATRUS, BALIUS, PRAKALBAS IR ABELNĄ JUDĖJIMĄ.

WESTVILLE, ILL.
Visko Po Biskį
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kiai jau išsitaiso į šokius. 
Vyrai ir moterėlės darosi 
tarp savęs pažintis. Vaikai 
trūsia ant dokų. Ir nepaju- pavasarininkai^ labai daug pėda atiteks vokiečiams, nes 
tom, kaip užsileido saulutė. 
Amerikos krantų jau nesi
mato. Vėl trimitas šaukia 
ant vakarienės. Potam mu
zika, vaikščiojimai prie e-

gera padarę Dievui ir Tė
vynei. Bet iš tikrųjų jie pa
daro gera tik klerikalams, 
kuriems ilgina valandas vai 
dymo Lietuvoj ir jojimo ant 

lektros šviesų ant viso laivo nuvargusių sprandų. Jeigu

tai bedieviškas kraštas. Ją 
turint, daugiau bus bėdos. 
Leidžiant jiems balsuoti, Sei

Mūsų miestelis, kaip jau žino
ma daugeliui lietuvių, yra tik
ra lietuvių kolonija, kur gyvena 
apie 3,000 lietuvių. Tuo tarpu 
lietuviai ir valdo visą miestelį. 
Šįmet miesto mayoru išrinktas 
Petras Latkauskas, kuris gana 
pasekmingai miestą tvarko. Pir 
ma šio miesto mayoru buvo 
betras Daujotis.

Čionai gana puikiai gyvuoja ir 
Lietuvių Tautiška Bažnyčia, kur
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man pateks visi jų atstovai kunigauja tikras tautietis kun.
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šiai. Kuopos delegatai išdavė ra
portą, 2-ro Apskričio konferen
cijos darbuotės iš gegužio 24-tos 
d. š. m., sekančioj formoj: 2- 
ro apskričio valdyba elgėsi dilk- 
tatūriškai, neatsižvelgdama į 
kuopų delegatų sumanymus, 
nors jie būtų ir geriausi. Jei 
tik asmuo yra ne jų minties, tai 
ir sumanymas yra negeras. Pa- 
vyzdin, 226-tos kuopos delega
tai įteikė porą' rezoliucijų, kad 
kaip nors prašalinus nesusipra
timus iš 2-ro apskričio. Rezoliu
cijų tekstas buvo maždaug tok
sai: 1) Atšaukti pereitos apslkri 
č'io konferencijos tarimą, kas- 
linik šelpimo pašalinės draugijė
lės, o geriau jaunuolius organi
zuoti prie Susivienijimo kuo
pų ir lai ji juos globotų; 2) At
šaukti iš vietos Apskričio sekre
torių, kuris nebuvo konferenci
jos delegatu. Už tokios rezoliu
cijos patiekimą jie tos kuopos 
delegatus pradėjo pulti ir ne
duoti jiems balso. Tuomet 226- 
tos kuopos delegatai atsikėlė iš 
vietos ir pareiškė apškričio kon
ferencijai, kad jie apleidžia šią 
konferenciją del jos vienpusiš
kumo. Adapėčių klika pradėjo 
rankom ploti, švilpti ir uiti tuos 
delegatus. Triukšmui pasidarius 
kone pusė delegatų jau buvo su
stoję eiti laukan. Triukšmui gi 
aprimus, kai-kurie delegatai grį 
žo į savo vietas. Bet tarimų bal
savimuose mažai kas dalyvavo. 
Kai-kurie delegatai pareiškė,

Lai šitas skaudus mergelių 
garbės nuplėšimo darbas liudija4 
kelrikalų principų bjaurų supu
vimą ir lai, pagaliaus, atidaro 
akis tiems, kurie vis dar tuos 
valdininkus nesąmoningai re-
mia.

Pirm. K. Katkevičiene,
Sekr. M. Viščiulienė, 
Iždin. A. Valančauskienė

Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

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

Nuo 9 iki 11 A. M.
• Nuo 2 iki 4 P. M.

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

pirmeiviai ar pažangieji žalinkevičius. Jis labai 
„ žmonės. O klerikalams tas - Pūkiai darbuojasi del lietuvių 

ir linksmos mėnulio šviesos, koki kuopa kur nors išdy-^oi oj oi! 'tautos labo.
Birželio 13 d. čia buvo pareng 

tas piknikas ir ristynės. Rengė 
tautiška parapija. Ristynėse da
lyvavo Karolis Požėla iš Chica- 
gos ir A. Adams. Taipgi buvo 
ir vietinių ristikų. Pirmiausia 
Karolis Požėla pąyodė daug 
•triksų,” kuomi publika labai do 
mėjosi. Svarbiausia buvo tai 
kad ant Karolio Požėlos uždėjo 
pusės tono akmenį ant krūtinės 
ir su kūjais sudaužė. Pirmas 
Westvilietis kibo į K. Požėlą 
Juozapas Franklin, bet tapo pa
guldytas laike 10 minučių; ant
ras iš Georgetown, Ill. Jonas E- 
der, paguldytas laike 5 minučių 
ir trečias iš Chicagos A. Adams 
nugalėtas į 24 minutes. Tai rei
škia, kad K. Požėla paguldė tris 
ristikus laike 39 minučių.

Ristynėms užsibaigus, tęsėsi kad mes daugiau nesilankysime 
piknikas ligi 12 v. nakties. West į tdkias betvarkias konferenci- 

apylinkės gyventojų. Iš kar- vilniečiai labai užganėdinti iš K.!jas, nes mumis gal išuiti lau- 
to pradėjus šventinti, buvo Požėlos draugiško ir mandagaus'kan.

• Gcg. 31. Pirmą naktį iš- gsta, tuojaus perka šventuo 
miegojom gana smagiai. Vi
sai dar nesupa. Saulutė gra
žiai šviečia, sidabrindama 
mėlynuojančių vandenų ban

palydėjimo garbės. Dauge
lis ekskursantų yra asmeniš 
kai dalyvavę jų dalinai gar
bei ir šiuos žodžius rašančio 
išleistuvių vakarienėje, “V- 
bės” Direktoriato surengto
je Gegužės 28 d., kur apie 
250 prakilnių lietuvių asme
niškai dalyvavo mums pa
linkėti laimingos kelionės.

Tlie visi linkėjimai tebe
skamba mūsų ausyse. Tos vi 
sos mylimųjų dovanėlės iš
važiuojantiems ekskursan
tams tebeglaustomos prie 
krūtinių, iki susidėsim į sa- nyno gelmes... 
,vo kajutas ant laivo. Mote
rėlės ir merginos nešiojasi 
draugų įteiktus gyvų gėlių 
bukietus, kvėpina ir rūpina
si, kur čia juos padėjus, kad 
greitai nesuvystų.

Bet čia tuoj apibėga U. 
S. Lines mandagūs tarnai, 
apnešioja stiklinius ąsotė
lius su šviežiu vandeniu, pa

Per pietus išdalino dai
lias knygutes su keleivių su- 
rašais. Pasirodo: I-oje kla
sėj keliauja 107, o IlI-oje — 
160. Viso — 267. Paties lai
vo viršininkų ir tarnų yra 
214. Tad viso turime 485 
“dūšias” ant laivo. Lietuvių

sius, vėliavas, bažnyčios laz 
das ir tt. Surengę vakarus, 
pelną skiria “apšvietai 
kunigėlis priperku matalikė 
lių, ražantėlių, katekizmų ir 
apdalina savo kuopos na
rius. Žinoma, matalikai dar 
su visuotinais atlaidais, 
kaipgi nesidžiaugti, — nes 
į matalikėlį tik papterėsi ir 
nuodėmė, uodegą užrietusi! 
maus per laukus. Turėdami 
tokį galingą apgynėją, nes>‘ 
bijo plaukyti po įvairias ne
dorybes.

Moterys,kurios priguli 
prie klerikalų vedamų drau 
gijų, tik tiek nuveikia: už
perka visos po mišias, su
neša kunigėliams kiaušinė
lius, atlaiduose bažnyčioje 
visos turi degančią rankoje 
žvakelę ir varvina ant kitų 
nugarų, arba svilina kam pa

Bet visgi neišvengiama.

n * .Kaip Kunigas Išvarė Iš
Namų Vėlinus

(Feljetonas)
Rašo Pabudęs Vaidyla

Vienuose namuose, pas ti
kinčius žmones ėmė ir apsi- 

! gyveno velnias 'ir pradėjo 
“vaidintis.” Dažnai vaka
rais, o kartais ir dienomis 
pradėdavo pilstyti žvyrą, že 
mes, akmenis ir kit-ką. Ne
gelbėjo nei ant mišių davi
mas, nei meldimasis. Galų 
gale nutarė iš naujo namus 
pašventinti.

Paskirtą dieną atvažiavo 
kunigas ir susirinko daug

M. M. ŠLIKAS
Lietuvis Advokatas

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

kaušius. Dar pasižymi šni-ramu; bet tuojaus prasidėjo aipsiejimo. 
pinėjimais. Jeigu kur nors žemių pilstymas ir kit. Bet č' _ 
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liūs su šviežiu vandeniu, pa Lietuvon keliaujančių: 4 žy 
tys sukaišo į juos bukietus1 dai, 2 vokiečiai, 1 ameri- 
ir pasakę: “There you are, 
ladies,” vėl bėga prie savo 
darbo.

Dar tebesimato New Yor- 
ko trobesių augšti bokštai. 
Vandenų pakraščiuose girdi 
si atbalsiai parodų ir muzi
kos, apvaikščiojančių šios 
dienos šventę — “Puoštu- 
ves” (Decoration Day). Ma
lonu būtų nuo laivo pasižiū
rėti į pakraščius, bet nėra 
laiko. Mūsų ekskursantai, 
tai viršun išbėga, tai vėl ei
na vidun, sutvarkyti savo 
rankinius bagažus, apsižiū
rėti kambarius, susipažinti 
su būsimais visos kelionės 
draugais. Triukšmas, bėgi
nėjimas, alasas susimaišo su 
gaidomis laive grojančios or vies: rodė komediją “Pota- 
kestros ir padaro dyyinai sius ir Perlamutras”. (Ro- 
malonią harmoniją iš dishar'do vidury laivo ant oro, 
monijos, koki esti paprastai taip kad abi klasės mato).

Potam, vieni prie mėnu
lio šviesos, dar romansavo,

pinėjimais. Jeigu kur nors žemių pilstymas ir kit. Bet čia yra ir Romos išnaudotojų 
sodžiaus jaunimas sumanė' kunigas, matyt, buvo netaip bažnyčia, kuri gyvuoja tik tuo- 
ką nors prakilniau nuveik-1 ‘^kvailas,” kaip daugelis ma- mi, kad jų kunigas gandina pra- 
ti, ar įsigijo nuosavį knygy- nė ir tuoj numatė, kaip reLgaru ir smala. Vargšai bijoda- 
nėlį, tai be abejonės turi at-'kia “šventinti.” Tuojaus jiš^mi, kad į pragarą nepakliūtų, 
važiuoti kunigėlis cenzūruo- paliepė esantiems ten žmo- 

susirado į 45 (tų tarpe yrafti. Pasipriešinai, tai ir laukinėms apsupti trobą ir nieko 
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konas).
Lietuviai ant laivo greitai 

susiorganizavo. Kazys Sau- 
rusaitis su P. Zeikum tuoj 
suorganizavo dainų kvarte
tą. Adomą Stanevičių iš An 
sonia pakėlė į “daktarus” 
(jis pasekmingai “išgydęs” 
savo juokais kokią ten silp- 
naširdę leidę). Agnieška 
Dailydžiūtė atidžiai pradėjo 
skaityt apysaką “Ben Hur” 
(jei vaikinai nesutramdys, 
tai galės rasit ir perskaity
ti.) Tas pats “daktaras” S ta 
nevičius apačioj kambary tu 
rįs smuiką, bet negalim iš- 
viliot, kad išsineštų viršun.

Pavakary buvo žaislai. Va 
kare po vakarienės — mo-

kada tave pašauks į žval-' neišleidžiant visa tėmyti, o 
gybą. O ta, ačiū “krikščio- pats su savininku suderėjo 
niškam” mielaširdingumui, ir sumokėjo už trobą pini- 
galvą tau daužo, — tik... per 
lentą!

Krikščionys labai gausiai 
aukoja kunigėliams ir kar- 
čemninkams, o visuomenė, 
kuri trokšta ir laukia, aukų 
nė cento iš jų negauna. Tai 
faktai parodė. Žmonės pa

Bell Phone Poplar 7545

A. STANKUS
— Lietuviškas Graborius —

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

Philadelphia, Pa.

gus, reiškia — nupirko.
I

Tada jis pasakė, kad jis 
ją sudeginsiąs, nes jau ki
taip nebegalima esą išvaryti 
velnias; ir jau rengėsi deg
ti, kaip tuo laiku nuo trobos 
viršaus, jaučio odoje nulėkė 
“velnias” ir pasileido bėgti. 

| Kunigas vytis ir sugavo... O 
gi žiūri, kad kaimyno sū
nus, įlindęs į odą, ir “vai
denosi.” Ūkininkas tuomet 
grąžino kunigui pinigus, o 
tasai prisipažino ir parodė 
visus “vaidinimosi” įran
kius.

Daugiau jau niekuomet 
nebesivaidindavo.

Tai matot, kad ir nešven- 
tinimo būdu galima vaidini
mus sustabdyti.

Kuopų delegatų raportą priė
mė ir sykiu atšaukė savo dele
gatus iš 2-ro apskričio (nors 
kuopa yra užsimokėjusi už vi
sus metus.)

SLA 129 kp. narys Vasylius 
atsišaukė į kuopą pagalbos, kad 
kuopa užmokėtų jo mėnesines j 
duokles SLA., nes jis ilgą laiką 
sirgo ir dar dabar negali dirb- į 
ti. Kuopa nutarė užmokėti už 
pusę metų iš savo iždo; o už ki
tą pusę metų sumetė nariai.

Bastūnas

HOLLAND
I ■ AMERICA LINE
Tienua-trumpaa kulias per Butter

dam ’ę, į ir iš visų dalių
LIETUVOS

Laivai kas savaitę
Neprilygstami patogumai

Mes pagelbstime gauti reikalingas 
dokumentus (affidavits). Mūsų 
žmonės sutvarko visas smulkmenas, 
ir keleiviams rūpinamasi nuo pra
džios kelio iki pabaigos.
Kainos ir laivų tvarkraltia pasiun
čiamas paprašius.
Rezervavimui Ir informaaijų delei 
rašyk bile vietiniam agentui, arba

HOLLAND AMERICA LINE 
24 State Street New Tork__

kiekvienoje laivo ekskursi
joje į tolimus kraštus.

Diena labai graži. Saulutė gi miegaliai dingo į savo 
žaidžia spinduliais abt mė-1 kambarius. Čia visi roman- 
lynuojančių vandenų, kurie suoja. Nieko nepagelbėsi, 
į pavakarį vis eina platyn ir Tokios aplinkybės. Roman- 
vis toliau nuo mūsų palieka suočia ir aš, bet vežuosi sa- 
Amerikos pakraščius.

Trimito balsas mus pašau know what I mean!), todėl 
kia ant pirmųjų popiečių, turiu užsilaikyti formališ 
Potam vėl muzika. Mūsiš- kai... (Dar bus)

vo “angelą sargą” (you

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

Pasekmingai 
Būdais

ĮSISENĖJUSIAS

d

'neša savo paskutinį centą į tą 
bažnytėlę, kad juos dar daugiau 
baugintų.

Tautiškas kunigas P. P. Ža- 
lin'kevičius tikrai tautiškai el
giasi. Mišias laiko lietuvių kal
boje ir pamoksluose žmones mo 
ko istorijos. Randasi ir tarpe 
tautininkų tokių, kurie yra ne
užganėdinti, kad mišios laiko
mos lietuvių kalboje, nes mat 
mano, kad geriaus būtų lotynui 
kalboje, idant nesuprastų ar ku
nigas keikia ar garbina Dievą, pusmetiniame susirinkime, lai- 
Laikas būtų susiprasti visiems kytame Birželio 7 d. 1925 m. 
lietuviams, kad užtenka Romos vienbalsiai priėmė sekančią re- 
juingas nešti ir krauti turtas sa-'zoliuciją: 
vo išnaudotojams.

Čia buvo atvykęs tūlas pat- nedoro Lietuvos policijos elgi- 
sai save vadinąs “seno krajaus.mosi su 30 merginomis Kėdai- 
kunigas” aptiekorius ir net dak- ’niuose negalima rasti tinkamų 
taras. Girdėti, kad jis apsipir- 
kęs miesto pakrašty tūlą sugriu 
vusį sandėlį, kur žada atidary
ti ir užvardinti “Rojumi.” Prie 

'to “Rojaus” jis išmūrys bro
mą, panašų į kapų vartus. Kas 
per tą bromą įeis, tai amžinai kentėjusioms mergelėms, išneš-! 
nebesirgs. Tas gali būt tiesa, dama šią rezoliuciją protestuoja 
nes kas per kapų bromą įeina, 
tas amžinai sveikas ir ramiai 
miega, nes jam jau niekas ne
beskauda. Kaip jam vyks, pa
matysime. Westvilietis.

CHICAGO, ILL.
Rezoliucija

Lietuvių Moterų Draugija
Apšvieta”, Chicago, Ill., savo

Pasipiktinimui del įvykio ir

žodžių; tai niekur negirdėtas ir 
neleistinas tokis moterų ir mer
gelių žmogaus asmens ir garbės 
įžeidimas. Todėl, Lietuvių Mo
terų Draugija “Apšvieta,” Chi-j 
cago, III., giliai užjausdama nu-

prieš tokį nernoralį ir nežmoniš
ką Lietuvos valdininkų elgimą
si.

Lietuvon

Nupiginta laivakorte ten ir atgal 
Trečia Klesa į Kauną 

$203.00 ir $215.00 Bulyg laivo
GERA NAUJIENAI

Naujas 8. V. įstatymas pavelija 
atlankyti Tėvynę ir būti metus, pa
skui be kliūčių grįžti Amerikon ne
žiūrint kvotos.
Mūsų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC. HOMERIC, LAPLAND 
PITTSBURGH, ARABIC, etc.

Siūlo greitų Kelionę į
Cherbourg. Southampton, Antwerp* 
Daug laivų išplaukia kas savaitę. 
Visi mūsų 3-čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas. ,
Kreipkitės prie mūs vietinių agentų 

arba
White Star Line 
Red Star Line

No 1 Broadway, New ¥ork

S. K. GRIŠIUS
Agentas “VIENYBĖS” bei ki
tę tautiškų laikraščių Chicngoj. 
Norinti užsirašyti “Vienybę” ar 
užmokėti prenumeratų bei pirk
ti šėrę, kreipkitės Šiuo antrašu:

3423 W. 61st STREET
Chicago, Ill.

Phone — Republic 8927

CHICAGO, ILL.
Iš 129 SLA. Kp. Darbuotės

MOTERIES ATSIRADIMAS

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
ir DIRBTUVĖ

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

garantuojame laisnį ir diplomų — Pa
ieškomo darbo. Ateikite apžiūrėti mfi- 

nuo 9 ryte iki 9 vakaro. Nedčliomia

MOKYKLA

Moderniškais 
Gydau
VYRO, MOTERŲ 

LIGAS.
GREITOS PASEKMĖS

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

KAINOS MANO PRIEINAMOS
ir visikas yra po mano asmeniška priežiūra

X-Spinduliai ir Wassormano tyrimas ir Kemiškas Išnag
rinėjimas kraujo. — Suteikiame tikrą atspėjimą ir gydymą
PATARIMAS IR KVOTIMAS DYKAI!

ne

eų mokyklų. Mokykla atdara
nuo 11 vai. ryto iki 3 vai. po pietų. Klesos dienomis ir vakarais.

NEW YORK AUTO SCHOOL
228 — 2nd Avenue, (Kampas 14 gatvšs) New Tork City

JilC J lJJkD ,,

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

Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakaro. Nedėlioms: 9 iki 4 po pietų
d

SLA. 129 kp. pusmetinis su
sirinkimas įvyko birželio 14-tą 
d. š. m., sekmadienį po pietų, 
Dvoraks Park svet., Cuillerton ir 
May St., Chicago, Ill.

Kuopos pirmininkas S. K. 
Grisius atidarė pusmetinį susi- 

! rinkimą ir kvietė visus susi
rinkusius rimtai svarstyti kuo
pos ir centro bėgančius reika

lus. Raštininkas perskaitė pro- 
j tokolą iš pereito susirinkimo, 
kurią vienbalsiai priėmė su ma
žu pataisymu. Organizatorius 
pridavė vieno aplikanto aplikaci 
ją/ kuris1 tapo priimtas- VienbaL

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
Jos smegenys ir dabar sunkiau lavinasi. Vyras, 
ypatingai priešistorišlkuose laikuose, suprantama 
darė viską, kad tik ji pasiliktų verge, ir jei ji ant 
vyro pasitikėtų, tai netoli nuei/tų. Bet švelniu sa
vo jausmu, taktiškumu, savo žingeidumu, savo 
širdingumu jos kaip motinos rolė toli užsileido 
meilužės rolę. Ir štai pirmoji rolė išlošė gražume 
ir idealizme ir moteris išsidirbo savo typą. Savo 
vystymesi moteris daug sparčiau progresavo, ne
gu vyras.

Moteris pergalėjo protą. Ji išmoko viešpa
tauti nuo 15 metų amžiaus iki keturesdešimties 
ir ji mąnto tiktai apie tai. Vyrai užsiimanti į- 
vairiais mokslais, darbais skaito save rimtesniais. 
Bet tegul jie sergstisi. Nepraeis nei'šimtas tūks
tančių metui kaip jie bus paversti į vergus ir dan 
giškoji žvaigžde ■švies1'jų apverktiną .padėjimą, j

3
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kurni taip nedaug pas visus ros žvėiams, kurie jau žino 
yra. Nėra kaimo, kuriame kur padėt, ši prekyba, mūfcų 
nebūtų bent viena “užeigos laimei, susekta ir turi nusi* 
vieta.” Tarnai vagia iš ūki- lenkti prieš garsų kaimo 
ninku javus ir neša tokiem “užeigos” skystimėlį, kuria- 
šinkorėliams, o šie randa yni daug chemikų 
kur juos padėti. tirtų priemaišų.

Visgi toks dalykas Lietu Proga daryti bandymus 
voje labai apgailėtinas. Daį. chemikams ir policijai...

KUO VERČIAMASI 
LIETUVOJE?

ros zveianis, Kune jau žino 
kur padėt. ši prekyba, mūšų

Būsiu aš laiminga
Tada ir be šokių.

Perskaitęs jūsų editorialą 
j apie Amerikos lietuvių in
teligentus - profesionalus, - 
visų naktį negalėjau nurim
ti: širdį spaudė ir stambios 
ašaros riedėjo per mano ži
bą barzdą- Tur būt niekas 
taip žmogaus neužgauna, 
kaip teisybė. Juk teisybę pa 
sakius, mes Amerikos lietu- 

mums viskas pavyks gerai. V‘U inteligentai-profesiona- 
Jei matysime, jog gražiuoju Kel *} gražų gyvenimą 

“Vienybės” davatkų negalima nuramin- padarome tarp svetimtaučių

i

Pusryčių išvirus 
Aš nešiu j lauką. 
Kur vyrelis šlapias. 
Dalgiu pievą brauko.

i

SVARBUS
VeJOGRAMAS!

klebonijos reikalais. Tikime
kada akėja, 
pūdymą aria, 
javus kad sėja

Ar 
Ar 
Ar 
Arba tvorą tveria.

Lietuva: v _  ____
ekskursija tėvynę pasiekė ti, imsimės griežčiausių prie Tokiu paklj'dėbu ir aš esu. 
laimingai. Visi linksmi ir nionių. Visiems šventakup- Dalinai aš dar ką kitą nu- 
smagūs. Visur ir viskas gra riams.siunčiame paslėptą di veikiu: mėgstu lietuvių gy- 
žu. Viena tik būda, tai kad dėlę Lietuvišką špygą, kai- venimą kritikuoti ir tuomi, 
davatkos, pamačiusius tokį po ženklą mūsų ištikimybes, turiu prisipažinti,Jau neina 
didelį lietuvių-amerikiečių1 Iki pasimatymo.
būrį, neišpasakytai nustebo Visi Ekskursantai
ir išsigando. Mat kitą syki -----
Lietuvon sugrįždavo tik —j “Tarkos” klebonijos klap- 
“siūsai,” dabar gi parvyko cinko prierašas: - Linkime 
čielas būrys tikrų lietuvių, mūsų ekskursantams geriau 
Labiausia joms netinka “T-'šių pasekmių: kovokit su vi- 
kos” klebonas. Visos pa-' 
kampės sukuždu: “ką jis čia 
veiks? Ar tik ne revoliuci
jos sukelti atvyko?” Neku- 
rie klerikalų laikraščiai net 
ant tiek subruzdo, kad jau 
siūlo Lietuvos valdžiai, ar 
nebūtų sveika mūsų gerbia
ma kleboną diskomunikuoti 
ir siusti atgal į Ameriką. 
Nusigando matomai todėl, 
kad nereikėtu mūsų klebo
nui mokėti metinės algos. 
Mes žadame dėt visas pa
stangas, idant išlaikius šven 
takuprių Partijos vėliavą ir 
tėvynėje Lietuvoje. Klebo
nas pilnas energijos, tik tru 
pūtį susirūpinęs “Tarkos”

sais, kas tik priešais mūsų 
organizacijos reikalus eina. 
Nepamirškit, jei tinkamai 
neatliksit jums įsakytų pa-( 
reigų, sugrįžę pakliūsit po 
rekolekcijomis.

■

žai savo vientaučiams ble- 
dies padariau. Bet dabar,

taip nedarysiu ir jei tik jūs 
man pavelysit, būsiu geras 
ir ištikimas lietuvių išeivi
jos darbuotojas. Duokit 
man kad ir “Tarkos” dženi- 
toriaus vietą, dirbsiu išsijuo 
sęs.

Tikėkit man.
Daktaras iš Chicagos. 

“Tarkos” klebonijos klap
čiuko pastaba: — Mums la-

SVEIKINIMAS NAUJAM smagu girdėti, kad jau 
“TARKOS” KLEBONUI vieną griešninką iki ašarų

sugraudinom. Kas link “Ta r 
i kos“ dženitoriaus vietos,

Dar didesnę laimę
Aš paskui išvysiu,
Kad pagimdžius, kaime.
Vaikučius augysiu.

A. Gudelis.

o
o o 

gaideliai užgiedojo,Lyg
Laukė boba gydytojo;
Lyg gaidžiai nusiramino
Laukė mergina vaikino.

Atsilankė jaunikaitis —
Džiaugsmo pilna jojo draugė;
Atvažiavo gydytojas
Bobą giltinė pasmaugė;

Klevo Lapas.

Juokis, kad ir nenori

Iš pavadinimo gal spren
džiate, jog aš čia išvardin
siu įvairius šaltinius, iš ku
rių Lietuvoje žmonės gyve
na. Ne! Visi gerai žino, kad nai “fundušas” baigiasi muj 
daugiausia yra žemdirbių, štynėmis. Kortuoja, o užkor 
Yra betgi žmonių, kurie ir tuntus pinigus dažniausia j 
kitokiais dalykais užsiima, prageria.

Šiuo rašiniu noriu parody Dar daug didesne preky 
ti dykaduonių ir šmugelnin- ba su vynspiriėiu eina Bal
kų gudrybes bei kaip jie tijos jūra. Sakysit juokin- 
žmones apgaudinėja. IpĮ? Paaiškinsiu. Vokiečių

Dykaduoniu vadinu žmo-j laiveliai atveža to niekingo 
gų, kuris nieko naudingo ne gėrimo, matyt pirma susita- 
dirba, bet tik naudojasi ki- JY, ir p?rduoda Baltijos ju
tų sunkiai uždirbta duona. 
Ypač prie lenkų ir vokiečių 
sienų, vadinamoj Suvalkijoj 
minėti dykaduoniai geriau
sia pelno versdamiesi “dra- 
po” ir visokių vynspiriėiu 
l>ei “lenkiškos” pardavinėji
mu. Mat, dirbti nenori, nors 
ir jėgingi 'piliečiai, o links
mesnis gyvenimas kiekvie
nam miela, — tai bendra vi-

NORTH GERMAN

PIRKITE 
"VIENYBftS” 

AtRŲI
.♦Ii 
n

Gerb. Klebone: — . t , . .
Nors Tamstos ypatiškai sunku kas pasakyti — tuom 

nepažįstu, liet leiskite mai) t;irpu ji <lar neliuosa; ją uz 
tamstai pasiusti širdingus ima "‘Ūsų ištikimas ir he- 
sveikinimus jūsų svarbiame j tuvių darbuotei pasišventęs 
darbe! Darbuokis ir skap-;zm»Kus-,J« matysime, kad 
tuok visus, kurie tik nieko tamsta ištiesų pasitaisysi,

i geras ir neardysi lietu- Duktė:
I.... n~ ninlrtiu nt

Neliedama Karpa
— Jonai, kas yra ant 

nosies ?
— Karpa.
— Tai kodėl tu jos neišnai

kini?
— Negaliu: ji įrašyta pase.

tavo

“agentus,” kurie pernešti 
pro sargybą šiaip ar taip ge 
rai moka (tarytum special? 
mokyklą būtų baigę), siun
čia į Lietuvą, viliodami litus

LLOYD“"
SUGRAZTINES LAIVKORTES

NUPIGINTA KAINA

| LIETUVA
PER BREMENĄ

Puiki Treėi* fale**, knjuto*
Nopilivčial Rr|it*ntt bėgy 12

i Į niėnentų. be kliūčių jlcldtlami
» 32 Bro*dway. New York 

arba pa* virio* agentu*

neveikia, ypač tuos, kurie 
daug rėkia, o mažai dirba.

flL&X SHRUFSRIPranešu
Viriems požiitamicms, draugams ir geros valios lietuviams 

atsilankyti pas mane pasikalbėti ir susipažinti vieni su kitais.
Taippat patarnauju su AUTOMOBILIU vesolijoms, krikš
tynoms, šermenims ir šiaip linksmiems pasivažinėjimams ir 
pokiliams- Nepamirškite reikale

•1 So. Ind Str., Brooklyn, N. Y.
Telephone 885 Greenpoint

A. Kundrotą* A. Mikalausku A. Vlkrlku

UŽSISAKYK1T SKILANDŽIUS 
ĮVAIRIOMS PRAMOGOMS

Didžiausia

Mėsinyčia

Suvienytose
Valstijose
Amerikoje

Galimu gauti tikro Lietnvižko Skilandžio, pnrliukų, Kumpių ir Vi
sokio* rūšies dešrų, pagal prieinamiausias kainas. Parduodame ogu!- 
nai ir paskirai ant vietos ir išsiuntinėjamo ant pareikalavimo j visas 
kolonijas. Reikalo kreipkitės ypatiškai ar per laiškus —

K. & M. CO
123—125 GRAND STREET

Brooklyn, N. T., Telefonas Greonpotnt 3359

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

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

Tel. Richmond Hill 8066

vių jau gerokai sucimentuo- 
1 to gyvenimo, ateity gal ir 
galėsime tamstą į dženito- 
rius iššventinti.

Susidomėjo
: — Mama, ponas giri

ninkas nekreipįa domės j mane! 
Mama: — Bet už tai j j j domę 

atkreipė per paskutinę reviziją.

EKSTRA ATSISAUKIMAS

; Draugai!
j Mūsų draugai pakliuvo nelai
mėn. Juos buožių valdžia suki
šo į kalėjimą. Į ką tai panašu!

į O mes, draugai, sėdime nuka
binę. nosis ir ramiai žiūrime į 
tokį buožių valdžios pasielgimą.

! Juk tie draugai dirbo puikų 
proletarinį darbą. Visi juk žino
me, kad iš tų buržujų-tautiečių 
kitaip ir negalima pinigų išvi
lioti. O su pagelba suklastuotų 
penkinių ir dešimtinių labai len
gva. Tik tokiu būdu'tuos buržu
jus galima privesti prie sukam- 
b! i notos desperacijos! Tik tuo
met jie pasiskubins mūsų ei- 
lėsna stoti!

Kol mūsų draugai dirbo tokį 
puikų darbą, buvo gerai. Bet da 
bar mes sėdime rankas sudėję 
ir nosis nukabinę! Tai negerai. 
Subruskime!

DrauguČiai, aukų ’. Nes reikia 
pasamdyti mūsų draugų apgy
nimui buržujiškus advokatus.

Ekstra Desperacijos
* Sukambliuotas.

Aių Dienų Vaikai
Tėvas: — Kaž, ką aš užmir

šau ir nieku būdu negaliu pri
siminti?

Vaikas: — Tėte, tu užmiršai 
su mama pasibart.

Didžiausias Įžeidimas
— šitas žmogus lyg matytas... j
— Gal būt... Tai vienos įstai- j 

gos apsivogęs kasininkas...
— O policijoj jis netarnavo?
— Fui, kaip tu gali taip 

gauti žmogų?!

Dviejų Santykiai
— Kuo skiriasi rabinas 

kunigo?
—IXio, kad rabinas turi 

čia, o Kunigas gaspadinę.

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

"Vincas <J. Daunora
'_________  — , A P TIE KORIUS - ------ - —

už-

nuo

pa-

Šių Dienų Gudrumas
— Kas yra pasauly gudriau

sias?
— Kunigas.
— Kodėl?
—Jis lengviausiai dirba, dau

giausiai pelno.

NELAIMINGI ATSITIKIMAI 
KASYKLOSE

JAUNOS LIETUVAITfiS 
SVAJONĖS

O kaip linksma, linksma 
Man jaunai gyventi — 
Kojos šokti linksta, 
širdis juoktis, žvengti.

Kaip smagu, malonu 
Rūteles ravėti, 
Dar geriau su Jonu 
Man pasišnekėti.

Karštos meilės džiaugsmas 
Jauną širdį spaudžia, 
O svajonių jausmas 
Laimės tinklus audžia.

Kada vyrą gausiu, 
Moteriške būsiu. 
Drobių daug priausiu, 
Rūbų daug prisiusiu-.

Aš labai mylėsiu 
Valgius pagaminti, 
Niekad netingėsiu 
Galvijus auginti.

22» &CDFORC^-Ąf 
^-jUM PAS, NORTM 4 OATV

APT1EKA
4/ETb viS PAS LIETU* l

Aušrai tekant kelsiu, 
Miego nenorėsiu, 
Karvutes pamelžšiu, 
Kiaulutes penėsiu.

Man jau nebereikia

Balandžio mėnesy, 142 vyrai 
užmušti kasyklose sulyg rapor
tų Vidaus Departamento Kasyk
lų Biuro. Kasyklų inspektoriai 
privalo visus nelaimingus atsi
tikimus raportuoti Kasyklų Biu
rui. Per mėnesį 41,174.000 ta
nų anglies, iškasta ir mirtingu
mas buvo 3.45 nuoš. del miliono 
tonų. 1924 m. Balandžio mė
nesy iškasta 37,215,000 tonų an
glies ir mirtingumas siekė 6.58 
nuošimtį.

šių metų Balandžio mėnesy 
34 vyrai užmušti kietosios ang
lies kasyklose, mirtingumas bu
vo 4.55 nuoš. del mil. tonų ir an
glies iškasta 7,472,000 tonų. Mir 
tingumas del minkštosios ang
lies kasyklų buvo 3.20 nuoš. del 
mil. tonų, arba 108 mirčių. Ang
lies iškasta 33,702.000 tonų.

Per šių metų pirmus keturis j 

mėnesius, 737 vyrai užmušti ne- : 
laiminguose atsitikimuose kasy
klose. Anglies iškasta 191.370.- 
000 tonų ir mirtingumo buvo 3.- 
85 nuoš. del mil. tonų, sulyginus 
su 5.11 nuoš. pereitų metų tiek 
mėnesių, šiais metais buvo 4 di- 
deli nelaimingi atsitikimai, ku-* 
riuose 94 vyrai žuvo. Matyt ‘ 
sumažėjimas gazo ir dulkių už
sidegimo, ir nuo stogu nupuoli
mo. S.”

JAU 
PRIPA
ŽINO! £ i

vūi, kad Naujokų padaryti Ciga
rai yra gcrmiiai Amerikoje! Taip 
pat viauumenė g<riii, kad garsi 
Birat laikraštyje romia belu vilką 
literatūrą; tai yra peiktu dnly 
kaa; ui tai vietoje ka« žiu kieno 
cigarui rikyt, kurio nieko gare 
nciiarv, o gal dar li»t,uvią t autoji 
prirkua Šelpti, tad labai ikmitttūi 
gai darysit, kad visada remsit be- ' 
tmiįiką pramonę, ir brolių lietu . 
vią Jono ir Petru Naujokų iždu b , 
tua cigaru* rūkyait; ura ir cigare! 
laitui geri, auraaniai ii gerinusiu 
tabako ir ft Havasu* padaryti, 
muluiiūa rūkyt, lengvi, gražiu de 
ga ir dūmas puikini kvėpto, net, 
moteris ir merginus myli ir put
ni džiaugsies, kad rūkai gerą Cl- 
itarą!
Virngenėiel vietoje lydborniaut, 
visada rūkykit ir reikalaukit vi- ■ 
aur Lietuvilkose uioifon, rest a ą- t 
racijoae, fitoruom*, pas berheriul, 
kliiibuose ir draugysčių selėse, 
ant piknikų ir pas biznierius, po, 

' vardu rankotnia padarytą

Jono-John’s Cigar
arba brolio Petru Naujoką arba 
Vytauto. Tėmyk vardą ir paveiku, 
etą ant bakso. Per pačią ilaiun*. 
Čism Cigaru* visur po Ameriką 
kitus miestus lietu vilktams UI sulą- 
rinms, ant pareikalavimo. *

Tėtnykl mo» perkranstėms n
vo dirbtuvę Cigarų j didesnę vleų 
tą, prieini* Public Library, R»4 
Rnnt adresuoti

J 
NAUJOKŲ OIGAR DIRBTUV>* 

287 DIV1M0N AVĖ.
Brooklyn, N. Y. į 

Naujokų Cigarai labai gerljC 
verta paremt telaingą pratarmę. 
Agentai gali užsidirbti ekstra ;>V ,

1 
j

*

FKdyjj Katalogą rriaioafiam Dykai

-y?!

Keliaukite S. V, Valdžios Laivais

LIETUVON
Per BREMEN ar CHERBOURG 

Papiginta teh Ir ktgal kelione

tik $203.00 ir augščiau.

N'UVAŽIUOKITE ir grirluU patoffioae trečio* kleaat 
J<»juto»r giirmų laivų S. V. Linijos—HitlJino L«*viathan.

mylinio George Washington, ganių America, President 
Harding, Republie ir President Rooaeveh, kurie it New 
Vorko užsuka i Cherbourg. Southampton, ar Plymouth, 
ir Bremen. Variuokite laivais, kurie duoda grriausias 
vieta*, manta ir dėmu*. Patogus ir greitas susi*iekttnas 
su vieta kur variuojate. Pagrlbstime gauti psiportu*, 
vizas ir suplanuoti kelione. Visus laktus gaukite ii jūsų 
laivakorčių agento arba— ■

United States Lines-
45 Broadway New York City

KATALOGAS
APYSAKOS

PAŽVELGUS ATGAL. Aprašymas 
kaip žmogus, gyvendamas 2,000 me
tais prisimena kaip mes gyvonome 
ir palyginu savo tikrai rojišką gyve
nimą su dnbarrtiniu mūaų ____ įl.2T>

KUDIRKOS RASTAI. fteli tomai, 
kurie po kelią metą bus verti dau
giau negu______________ _ llo.OO

VILKŲ LIZDAS- Istoriška apy
sakaitė iš kryžiokijos laiką, knip 
lietuviai šimtus kryžioką prigirdė

35c
SEPTYNIOS KOMEDIJOS - Šio

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

Keleto* Praktiško Mokslo Knygą
Aritmetika. Kiekvienam reikia m o 

keti rokuoti, ypatingai kurio mano 
ar yra kokiame biznyje, čia ir turi
me labai gerą ir patogią knygą 
■avamoksliams ir suaugusiems. Kal
ba aiški ir yra daug pavyzdžių la
vinimuisi. Kaina __________  5(>c

Aritmetikos Uždavinynas. Čia tel
pa vien tik “zailočiai” kaip kiti 
lietuviai sako. Tai yra gera prakti
ka mokinantiems rokuoti. Spausdin
tas Lietuvoje _____ _____ ____75c

Moktnkimčs Rašyti. Labai geras 
Vadovėlis korespondentams, prade
dantiems rašyti. Parodoma kas yra 
visi ženklai ir kur jus* dėti. Yra 
pora formų laišką.______ 3Oc

Žodynėlis Kišeninis. Angliškai-Iio- 
tuviškas ir lictuviškai-angliškaa, grei 
tam suradimui žodžių. Su apdarftliaie 

11.00

Naują Gaidą ii Lietuvei
Aguonėlės. Juozo Gruodžio kom

pozicija. apie kurią Babravičius sa
ko: "Oo tai nugStas ir puikus da 
lyka*.” Jis ją dainuoja savo kon- 
ceriuose visados ir publika ją pa- 
metėjo. Raina ______________  76c

'Rugiagėlės. Kita Juozo Gruodžio 
kompozicija“ Vien tik mėlyna a- 
kyse! ’ ’ Kaina______________ ®>c

Rūta. Juozo Gruodžio kompozicija 
50c.

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

Vienybes 
Knygyne
Galima Gauti Visokių 
Knygų, Kokios Tik 

Yra Atspausdintos 
Lietuvių Kalboj

Įkaityk Katalogą Kairlj Pw*j

• VIENYBĖ " K
193 Grand Street,

Brooklyn, N. Y,

4
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P AST ABU K ĖS
Nejaugi komunistai tiek 

uisikomunistavo, kad nega
li suskaičiuoti kiek laiko bū
tų nuo geg. 8 iki birž. 12 tų 
pačių metų?!

bažnyčios prarijo milionus 
Amerikos lietuvių darbinin
kų sunkiai uždirbtų dolarių.

nepadarytų klaidos ir nepra 
dėtų deginti to paties “A- 
merikos Lietuvio.”

Rašo Kas Tik Nori

Jei komunistai ir dabar 
dar tiki, kad jų draugė Ši- 
moliūniūtė, kuri kaltinama 
neteisingų pinigų dirbime, 
jau senai buvo pasitraukusi 
iš darbininkų judėjimo, jiem 
patariame pasiskaityti se
kamą pranešimą: 
dalyvavo sekamos narės: O.

“Posėdyje (komunisčių) 
šiinoljūniūtė, K. Petrikiene, 
J. Bimbienė ir Bonžinskaitė, 
taipgi centro iždininkė A. 
Bielinskienė ir A. Jurevičie- 
ne.

Šitas aprašymas tilpo ko
munisčių leidžiamame mėn
rašty “Darbininkių Baisa#”

Tūlas amerikietis, klerika 
liškas laikraštininkas, bepa
sakodamas Kaimiškam “Ry 
ui” apie Amerikos lįetuvių 

gyvenimą, į padanges iške
lia Amerikos lietuvių kata- 
ikų darbuotę. Jam labai pa

tinka katalikiškos įstaigos 
o labiausia bažnyčios. Anot 
jo, bažnyčios tai centrai, ku
rie centralizuoja lietuvius 
ir palaiko juose lietuvybe.

“Vienybės” redaktoriui, p 
Sirvydui, pakilus vykti Lie
tuvos aplankyti, sukilo visas 
juodasai požemis Lietuvoje. 
Pasergstime. Nenusiminkit, 
ponai! “Vienybes” redakto
rius Lietuvon tik atostogų 
išvyko. Jūsų ėdžioms jis ne 
pakenks. Jis tuojaus grįžš 
atgal. O jei tuomet jums pri 
sieis truputį pyliavos, tai 
bus jau jūsų pačių kaltė.

Gerai. Bet ponas ameri
kietis klerikalas užmiršo pa
žymėti dar vieną labai svar
bų faktą apie tas bažnyčias, 
būtent, kad nekurios tų baž
nyčių Užsiima ne lietuvybe.

Tasai posėdis gi įvyko ge- bet amcrikonizacija Anieri- 
gužės 8, 1925 m. ’ kos lietuvių ir kad visos tos

“ŠAlKbARA”
Skaityk “SANDARĄ”, Mokslo, Literatūros, 

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

Lietuvių laikraščių Amerikoje.
“SANDARA” Amerikoje metams lė- 

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

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

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

f Vilnius Paveiksluose

$
$

<!>

<.

Lietuvio namai turėtų būti išpuošti lietuviškomis v^liavu^ėmic, tąutiš- 
k.iin paveikslais ir kitokiais ^cnklaįs lietuvybės, o ypač turėtų turėti 
b.augaua kiekvienam lietuviui VILNIAUS paveikslais. Tie paveikslai 
nuKlasl brangiai ir gražiai išleistame albume, kuriame rasite šiuos pa
veikslus (virti 200): —

1. Bendri reginiai ir gatvžs.
2. Gotiko bažnyčios.
?. Katedra.

fcv. Petro Bažnyčia. t ; t 
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.
6.
6.
7.
8.

(•)
Vartai, Kiemai, Sparos ir Kitkas.
Verkiai, Kalvarija.
Aplinkinė Gamta.
Vilniaus žemlapis.

(•'

paveikslų yra spalvuoti, fiitos knygos kaina buvo Dešimts

(•)

<!’
(J)
(•i 
(!)

Daugelis
DolariŲ, — Dabar “Vienybės“ Knygynas gali jų parduoti po KETURIS 
tam. kurta greitu laiku atsišauks. ,

^Vienybė^
193 GRAND STREET BROOKLYN. N. Y. :•)

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

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

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

1. Vaičaičio Kaštai. 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

7. Tautos Vainikas. Rinkinys deklemacijoms eilių ir 
dainų

50c

50c

VIENYBĖ
193 Grand Sit., Brooklyn, N
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Baudimas

Siam* akjrriaj* mm laikas 

n« laiko g.lH.nsim. rei

kalas (domius hūslaniinm. 
molinoms Ir motinoms Jau
nę kftdiklę.

KOdikię aprtplnlman Ir pe. 

nijimas yra dalyku tyri*, 
srarbmi Uimynai Ir tautai 

Ir mrs jauniams, kad lai 

yra dalykas, ksrj mes tu

rimo reynUarUiuls laiko
tarpiais atvirai Ir laisvai 
perfvtMealL

Pagrindai Prižiūrint Sorgųntį Kūdikį

KŪDIKIU 
EROVės skYRIUS

Jaunas kūdikis, gkvęs karštį, ‘turi 
būti tuoj guldomas j lovų vėsiame ra
miame ir getai išvėdintame kambary. 
Reikia jam leisti ilsėtis ir miegoti 
kiek tik nori. Kūdikis, kurs neramus, 
piktas, turi kokį nors skaudulį, bet be 

Į karščio, irgi taip pat lai daro.
j Sergančio kambarį nereikia paversti 
‘į susirinkimų ruimų-kūmutėms ir kai

mynams. Nors kūdikis ir nesirgtų 
limpama liga, bet geriausia reikia jį 
atskirti nuo kitų vaikų iki liga pažį
stama. Sekant šitų atsargų bus gali
ma išvengti daugelio limpamų ligų 
plėtimosi.

PIRMAM LIETUVY!
Ohiropraktikas Gydytojus

J. Vaitulionis, D.C.
331 Grand Street 

Brooklyn, M. Y.
Valandos nuo 4 Iki 8 vai. vnk.

Nedalioms ir šventadieniais:
Nuo 10 v. ryto iki 1 v. po piet.

Jei kiaule turėtų ragus, 
visą svietą išbadytų. Jei rau 
donasai internacionalas ant 
tiek būtų galingas, visų ki
tų įsitikinimų žmones šauks 
te prigirdytų. Jei tūlas Chi- 
cagos daktaras įstengtų, vi
sų draugijų bei organizaci
jų komitetus ir pildomąsias 
tarybas iš vietų prašalintų, 
pats jų sostuosna atsisės-: 
tų.

Ak, tasai mažutis “jei!” .

Tūlas Solietis per “Lais
vę” siūlo Amerikos darbi
ninkams laukti revoliucijos 
Lietuvoje. Jis sako: “Kada 
darbininkai ir valstiečiai į-
steigs savo valdžią, tai jie i 
visiems skolintojams buožių 
valdžiai parodys didelę 
špygą.”

Špyga tai dar niekis, bet 
ar “revoliucionieriai” pas
kui tų pačių darbininkų buo 
žėmis nedaužo, patarčiau po 
nui Soliečiui nuvykti į Ru
siją delei persitikrinimo.

PBANO EIMUČIO STRAIPSNIS

TURĖK VILTIES

DEL APRŪPINIMO 
IR. JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

V a i k us auginanti 
nėra nieko svarbes 
nio gyvenimo pra
džioje už tinkamą 
maistą.

Chicagiečiai rengias Broo 
klyniečiams užgiedoti “am
žiną atilsį.” Aš patarčiau 
ponams chicagiečiams atsi
minti “Lietuvos” laidotuves 
ir su “pagrabnomis giesmė
mis” taip greit nesiskubin
ti. Ištyko važiuodami, to
liau nuvažiuosit.

“Amerikos Lietuvis” pa
taria Smelstoriui deginti vi 
sus iš Amerikos atėjusius 
laikraščius-šlamštus. Aš bi
jau, kad ponas Smelstorius

(!)

(•)
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Užkietėjimo

Pirmiausiai kreipkis į nptieką.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

Nemažai ivarių ligų paiena 
Liesioginai nuo užkietėjimo.

Kainos: 60 ir 85 centai

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

SEVERA’S 
BALZOL

Tel. 4428 Groenpoint.

Dr. John Waluk
Valandos:

nuo 8 iki 10 iš ryto 
nuo 1 iki 8 po pietų 
nuo 6 iki 8 Vakare 

Nedaliomis pagal susitarimu

161 North 6th Street 
Brooklyn, N. Y.

j

Tol. 595 Greenpoint.

Daktaras
J. S. MISEVIČIUS

270 Berry St., B’klyn, N. Y.

Office Hours: 
8-10 a. m., 12-2 p,m- 0-8 p.m

Išmintingos moti
nos šansų neima. 
Jos neeksperimen
tuoja su kitais mai 
stais. Jos vartoja 
tik Borden’s Eagle 
Pieną savo kūdikių 
penėjimui.

Ko taip, nulenkęs galvą, rymai ir liūdi?
Kas nutiko?
Kas tavo ramybę sudrumstė?
Darbo neturi? žmona serga? Vaikai apdriskę, ver

kia, tu neturi kuo juos apdengti, papenėti ir nemoki jų 
nuraminti? Subankrūtijai pramonėje? Apvogė tave? Ne
vyksta pamokos išmokti? Neįstengi atsiekti savo tikslo? 
Neišlaikei kvotimų? Nepavyko įkūnydinti idėja, kurios 
delei taip stropiai, taip pasišventusiai jau pusę amžiaus 
praleidai besidarbuodamas?

Už tai tau graudulis širdį spaudžia?
Todėl tu. nulenkęs galvą, rymai ir liūdi?
Del to tau viskas nemiela, tau nesmagu gyventi?
Taip, žinau, suprantu — skaudus tai nuotikis. Bloga 

tai padėtis.
Bet ko liūdėt?
Ką tai gelbės?
Liūdėsis tai dar ne viskas nelaimei nutikus. Su liū-

Auklėjant kūdikį reikin vengti žiau
raus pabaudimo, kadangi jie nieko 
nežino kas gera, kas bloga. Kūdikis 
seka savo palinkimus, ir jei jie neve
da jį geron linkmėn. tai tėvų pareiga 
yra parodyti gerų. Perdaug tėvų yra 
apimti taip vadinamo “nedaryk” j 
pročio. Jei tokie pašvęstų tik pusę 
tiek laiko parodymui, kaip nukreipti 
kūdikio noringų dome į kurį nors svei- 
kųr kas linksmesnius vaikus. Kūdi- 
kų ir normallškų kelių, tai turėtų 
kis yra opus tvarinys ir turi visus su 
palinkimai nuolatos, yra draudžiami, 
tai jis verstinai turės ieškoti kokio 
augusio norus bei palinkimus. Jei šie 
nors negeistino kelio ir išeigos.

Ar jūsų kūdikis verkiai Ar nervuo- 
jasi ir nerimsta? Jei taip, tai veikiau
sia jo maistas jam netinka. Jei negali 
žindyti savo kūdikio, ir jei jis neauga 
iš krūtų pieno, duok jam Borden’s 
Eagle Pienų — pienų, kuris laimiu 
gai išauklėjo šimtus tūkstančių kūdi 
kių. Lengvai pagaminamas — tik at 
miešk virintu vandeniu kaip moki 
namu. Per <>5 metus motinos davė En
gle Pienų kaip vienų milžiniškų svei
katos dovanų savo vaikams. Jį gydyto 
jai rekomenduoja kūdikiams, kurie 
menki ir sirguliuojanti, nes jis lengvai 
suvirškomas ir teikia pilno maistingu
mo.

Beto kad tinka kūdikiui jis dar ge
riausia maistas uedapenūtnm vaikui. 
Pažymėti tyrimai vesti mokyklos vai 
kų tarpe, rodo, kad vaikui maitinami 
Engle Pienu padidėjo nbelnni imant 
septyniais svarais dauginu, negu tie, 
kurie penėti paprastu bonkų pienu. 
Sek savo vaikų atydžiai. Pasverk daž
nai. Atmink, kad nedasveriąs vaikas 
yra nedapenimas. Jaunas vaikas turi 
gauti du šaukštu Engle Pieno kas 
tlien atmieštu trimis ketvirtadaliais 
puodelio šalto vandens. Duok pary
čiais ir po pietų. Senesni vaikai daž
nai jj labinu mėgsta su ginger ule, 
vaisių sunka, suplaktu kiaušiniu ir 
sknnskoniu.»

Skaitykit šiuos straipsnius kas sa
vaitę ir pasidėkit ateičiai.

i Tikra Lietuviška Duona
kurių kepa

: „Garsas” Keptuve
♦

(Seniausia įstaiga)

SKopa 
Taipgi

• vėms ..
I suomet kreipkitės 
j

duonų iš 
kepame 

ir kitiems

i 
I 
♦ 
» 
»

ruginių miltų, 
keik sus, vostu- 

pokiliums. Vi
su užsakymais

> “Garsas” Keptuvė. Siunčia- 
ne duonų ir.į kitus miestus.

W. MASIULEVIOH 
A. SHRUPSKIS 

(Savininkai)

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

Jei prisirisite šitą 
apgarsinimą j The 
Borden Company, 
Borden Building, 
New York, tai bus 
Jums jūsų kalboje 
paaiškinta kaip pe
nėti jūsų kūdikį su 
Eagle Pienu.

Dept. 9

All M.I

publm 
UBDBGI-

Apsaugok Sveikatų

sanYkit
Profilaktas vyrama, 

gerinusiu apsauga 
po užsikrėtimo. 

Didelė trifibolė R5e. 
(Tarba (4’a) U.

Visose apttekose ar 
Bnn-Y-Kit Dept. A. 

92 Beekman St.
New York

Prašyk aprašymų

I dėsiu netoli nužengsi. Su liūdesiu mažai atsieksi. Liū
dėsis tai nedraugas. Nelaimėje jis tave nesuramins.

Mesk jį šalin! Grįžk į gyvenimą! Į smagų gyvenimą! 
Nusiramink! Manyk, kad tau nieko nenutiko.-Būk ra
mus, tvirtas, pastovus. Užmiršk praeitį! Žvilgterk atei- 
tin drąsiomis akimis. Mesk platų žingsnį pirmyn! Nesi
skubink perdaug, bet žengk! Ten tavęs laukia šviesi at
eitis. Ten tavo laimė. Ten tu nusikratysi šiandienio ne
smagumo. Žengk nesiskųsdamas savo draugams, pažį
stamiems, giminėms. Jie mažai tau pagelbės. Jie tavo 

i nuoskaudų nemėgsta klausyti. Jiems tai nuobodu, ne
svarbu. Jie tavęs nesupras. Jie tavęs klauso, jie tave su
pranta. jie tave girdi, kuomet pas tave viskas gerai, tvar 
ko j, kuomet tau viskas vyksta, sekasi, kuomet tu visko 
pilnas.

Nesiskųsk jiems ir neliūdėk.
Bet drąsiai eidamas pirmyn, ieškok išeigos iš savo 

blogos padėties.
Nenustok vilties. Viltis — viskas tavo gyvenime, ta

vo liūdesio valandoje. Ji tavo geriausias draugas. Ji Tavo 
smagiausias sąkeleivis.

Nenustok vilties.
Jei jos nustosi — bus blogai: žūsi.
Ei, pakelk tą savo nulenktą galvą augštyn! Pasi-, 

žiūrėk į pasaulį, žmones. Pamatysi: ten tūkstančiai, mi- 
lionai žmonių dar didesnėse nelaimėse. Šimtai tūkstan
čiu žmonių neturi duonos kąsnio. Tiek pat neįgali pasiek
ti savo gyvenime tikslo.

Bet jie neaimanuoja.
Jie neliūdi.
Jie dirba. Jie stengiasi atsigauti. Jie deda savo visas 

pastangas išbridimui iš tos blogos padėties, kurioj da
bar randasi. Jie tiki į ateitį. Jie viltimi nusiramina.

Jie, šypsodamies, žengia pirmyn! , 
Nusišypsok ir tu.
Ir turėk vilties, jog ateis ta dienelė,kuomet ir tavo 

bakūžės langeliu skaistūs saulutės spinduliai sužibės!
Tik turėk vilties ir dirbk!

— Pranas Eimutis.

TROJANKA
Registruotas vardas į S. V. Pat.

Ofisą
GROBLEWSKI

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

Vartoliit šitas žoleles del nesma 
gumų skilvio, taip kaip del nema 
limo, prasto žlebčiojimo arba skau
smo po krūtine.

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

Žiūrėkit del mūsų markei apgy
nimo.

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

Del raiimatiškų skausmų, norviš 
ko galvos skausmo, raumuo skaus
mų ir pailsimo, dol skausmų į šo
nus, krūtinėj ir j pečius, vartota j 
silpnas formatas žaizdų ir pažeidi 
mų, dol augščiau minėtų reikalų vi 
sados vartokit Groblausko Zmiječ 
nikį. Kainos 35c., 65c. Ir $1.25 UŽ 
bonkų. Rašykit del knygutės No. V

Albert G. Groblewakl
and Oo.

njrmontb, Ponu.

Susivienijimas Liet. Amerikoje
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDRAUD08 IR PAŠALPOS 
ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE, KU

RIOS TURTAS ARTI $1,000,000.00

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

8LA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. 
Nariai priimami nuo 18 iki 50, m. ąmilaus. Vinį na
riai gauna laikraštį „TČvynę” dovanai ir taipgi 
gauna 8LA. išleistas knygas ui pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1000

Pašalpos Skyriai — 
$6.00, 9.oo ir 12.00 | savaitę.

Del plnteanių Informacijų krelpkitša lino adreaai

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

Kas yrašmogatu amHnas priešas? — Baltis. 
Jis netik sunkiausias ligas įvare, bet Ir į gro
bi paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačl$ 

'Amorlkų pagarsėjusius URBAN’S GOLD 
POWDERS (Miltelius nuo Balčio), Jokių lalčių 
nebijo. Už 75 centas už baksų apstginklaok 
nao savo nuožmaus priešo!

URBO LAX TABS (25 centai ui skry
nutę) yra kai kannolč prieš kitų amžinų žmo
gaus priešų — vidurių nžkletčjlmų — kuris 
žmogui pagamina daug rūpesčių ir snukių Ilgų.

Lietuviškų, Bulgariškų, Alopatiškų, Homeopatllkų lt kitokių 
vaistų tegalima gauti gerų pas —

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

■. .'.’■^-’^^'TelepūDne Greenport Jlžll
___-U- '.r « • ■ , \”jji
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TRIUKŠMINGAS KRIAUČIŲ
MITINGAS BIRŽELIO 19

simokėtų tuos $35, kuriuos jis 
pats žadėjo, jei bus įrodyta ko
ki nors klasta ir kad daugiau 
ijis, kaipo neištikimas, negalėtų 
apimti jokių atsakomingų vie
tų unijoje. Už šį įnešimą bal
savo didžiuma. Kitas įnešimas

Ekstra mitingas 54-to lokalo, 
kuris įvyko birželio 19, nebuvo 
taip skaitlingai narių lankytas, 
&aiip kiti buvusieji, ir tuo pa
sinaudojo tos progos tykojanti buvo paleisti Manelį be jokios 
komunistai. Beskaitant protoko
lą pereito ekstra mitingo, labai 
kaito komunistai, nes visų var
dai buvo ten užrašyti, kurie li
ko suspenduoti vas. 19 už triuk
šmo kėlimą. Manydami, kad jie 
galės šiame mitinge apkalbėti ir 
atmesti minėtą protokolą, sukė
lė didžiausį lermą. Bet nieko ne
gelbėjo — protokolas buvo pri
imtas be pataisymų.

Po to buvo skaitytas paliūdi- komunistų pusę laiko. Manelis 
jimas nuo eksperto ir priimtas, ir pasiskyrė: “gabius matema- 
•Paliūdymas patvirtina, kad pro- tikus ir aritmetikos žinovus.” 

• (ckolų knygai būnant pas Ma^ Tie, suprantama ir rado tiek 
\nelį, likosi kieno tai suklastuo- balsų, kiek reikėjo. Nežiūrint, 
ta 6-šios eilutės ekstrinėje pro- kad lokalo maršalkos ir sakė, 
tokolų knygoje. Pakilo ilgos dis- kad Manelio skaitytojai kreivai 
kusijos, ką daryti su Maneliu.
Buvo įnešta, kad Manelis už- šaukia, o rimtesnieji kriaučiai

matydami, kad 
baisiausį lermą 
savo “matema- 
Jie vis šaukė,

bausmės. Už jį balsavo mažu
ma.

Komunistai, 
šlėktai, pradėjo 
kelti ir siūlyti 
tišką metodę.”
kad negerai ir negerai balsai su 
skaityti .Kalpokas tada sako: 
“Tu, Maneli, pasiskirk balsų 
skaitytojus.” Pirmininkas į tai 
nieko neatsakė ir atrodė, kad jis

19-tą su bažnytinėmis apeigo
mis pas kunigą Miluką. Palai
dotas ant. Kalvarijos kapinių.

Marė Baden, 36 metų, 122 Va 
lentine St., Brooklyn, N. Y. Mi
rė birž. 13, palaidota 17-tą d., 
Traicės kapinėse.

Kazimieras Kulevas, 64 me
tų, 102 Grand St., Brooklyn, N. 
Y. Mirė birželio 17-tą .palaido
tas 20-tą, su bažnytinėmis ap
eigomis kunigo Remeikos bažny 
čioje, ant Kalvarijos kapinių.

Laidotuves tvarkė Juozas 
Garšva.

ORGANIZUOJAMA DIDELIS 
LIETUVIŲ CHORAS

čiai: pil. Vincas Pledas ir p-nė 
Rožė Pledienč iš Baltimore, Md., 
išplaukė laivu “America” su p. 
Liūto vadovaujama ekskursija. 
Tuo pačiu laivu išplaukė pil. J. 
Keturakis iš Scranton, Pa. Pa
starajam viską aprūpino “Vie
nybės” skyrius Scrantone, Pa.

Laivu “Volendam” išplaukė 
p-nė Malvina Smailienė, p-lė Bi 
rūtė Smai'liūtė ir Vytautas Smai 
lis iš Detroit, Mich, šie visi vien 
taučiai pasipirko laivakortes 
“Vienybėje.”

Pil. Liūto ekskursija šį metą 
labai didelė, vien tik lietuvių 
įaivu ‘‘America’’ iškeliavo viro 
šimto. Korespondentas

436. Įmokėti $5,000.
Woodhaven Sekcijoj

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

North Side Williamsburge
3 šeimynų mūrinis namas, 16 

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

VIENkBĖ” REAL ESTATE 
(VI. šabūnas, vedėjas) 

193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Parsiduoda Groserls ir Dellkatesen 
Storas už pigių kainų. Biznis gerai ei
na, lietuvių apgyveni; avieta. Priežas
tis sužinosit aut vietos. W. J. Rogers 
787 Washington St., New York City 

(76

didelis bargenas

$35. Matyt, jie 
geriausio New 
žodi.
delegato rinki-

balsus suskaitė, bet komunistai

Krautuvė atdara paprastom dienom nuo 8:30 ry- 
Mtlsų darbo apsiaustu to iki 9:30 vakaro. Nedėldieniais ir šiaip švento- 
kostumeris džiaugiasi, mis dieno'hils nuo 7:30 ryto Iki 1:30 popietų.

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

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

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

tollllllllllllllllRIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

BE ABEJO JUMS REIKIA —

ŠIAUDINES SKRYBĖLĖS
: f

Neieškok bargenų. nes skrybėlė, tai svarbiausia dalis vy- 
, ro apsirėdymo. Nusipirkęs pigią šiaudinę skrybėlę, sugadi

ni visą išvaizdą.

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

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

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

MANHATTAN HATS STORES
; 230 Grand St. 479 Grand St

Brooklyn, N. Y.

to,

ge-
su-

Operetės Draugijos Choro ve
dėjas, gerb. Ks. Struims'kis, 
mums praneša, kad jis yra pasi
ryžęs suorganizuoti didelį, ne
mažiau 200 dainininkų, chorą. 
Todėl prašoma visų apylinkės 
jhorų bei dainininkų šiuo reika- 
u susidomėti ir prie šio darbo 
irisidėti. Choras organizuojama 
tuo tikslu, idant dalyvaut Tarp
tautinės Muzikos Lygos rengia
mame koncerte, kuris atsibus 
Liepos mėnesy New Yorke. O 
idant tame koncerte dalyvavus, 
būtinai reikia turėti didelis cho
ras, kad gerai pasirodžius sve
timtaučių akyvaizdoje. Norintie 
ji prie organizuojamo choro pri 
sidėti, malonėkit ateiti į Opere
tės Choro repeticiją trečiadieny,: 
birželio 24, YMCA svetanėje,

Reikalinga namų darbininkės prie 
tassamenteric darbo: darymo kutosų, 
padabinimų, siūlų paveikslams ir tt. 
Darbas nuolatinis. Užmokestis gera. 
Kreipkitės pas: Rosenblum, 11 W. 19th 
St., New York City.

Reikalaujame merginų prie Singerio ( 
siuvamų mašinų. Geras užmokestis, ' 
nuolatinis darbas. Atsišaukite: Head- ' 
light, 2 Tillary St., cor. Fulton St., 
Brooklyn, N. Y. (79

2 šei-

Real Estate
Ridgewood Sekcijoj. — 3 šei

mynų mūrinis namas, 17 kam
barių, elektros šviesa, 2 karų 
garadžius. Kaina $14,500. Cash 
$4,000

Flatbush sekcijoj
mynų mūrinis namas, 11 kam
barių su visom įtaisom. E. 8th 
St., 3 blokai nuo Prospect Par
ko. Kaina $11,000. Laibai barge
nas.

3 šeimynų mūro namas, 17 
kambarių, elektros šviesa. Pa
lei stotį, visi šviesūs kambariai. 
Kaina $13,800. Įmokėti $5,000.

6 šeimynų mūrinis namas, 
su visais įtaisymais. Kaina — 
$18,000. Rendos metams $2,-

Parsiduoda Bučernė ir Grosernė Kartu 
I.

Biznis išdirbtas virš 12-ka metų, ir 
biznis eina gerui. Priežastis pardavi
mo, tai senatvė. Visi įtaisymai naujau 
sios mados ir nauji rakandai, kokįA 
yra reikalingi prie virš minimos 
staigos. šis biznis randasi New Jor'key 
Valstijoj ir tirštai apgyventoje vie/ 
tojo lietuviais. Del platesnių žinių at* 
sišaukite j “Vienybę” 193 Grand St,, 
Brooklyn, N. Y. (81

Tel. Greenpoint 7831

LIAUKU8 FOTOGRAFAS

sėdi ir žiūri kas čia darosi. Na
gi, ir ateina salės gaspadorius, 
kuris sako, susimildami neda
rykite tiek daug lermo; šone esą 
žmonės turi ligonį ir jei susirin
kimas nebus ramus tai turėsiu 
mitingą uždaryti. Tai pasakęs 
uždarė langus ir salę apleido.

Reikia pastebėti, kad Briedu- 
kas rėkė iki net pajuodo ir Bui
vydo likosi apstabdytas. Bet vis 
gi Manelio paskirtieji matemati
kai paliuosavo jį nuo mokėjimo 
savo prižadėtų 
“gudresni” už 
York e eksperto

Paskui buvo
mas. Kandidatais apsiėmė Mar
giukas, Montvila ‘ir Kalpokas. 
Perbalsavus kandidatus liko tik 
Marčiukas ir Montvilas. Nutar
ta apkalbėti tinkamumas. Užsi
rašė daugybė kalbėtojų. Dauge
lis nemylėjo Marčiuko, nes jis, 
kaip visi komunistai, rėkia ant 
kitų, o pats mažai dirba. Lai
ke apkalbėjimo, vėl komunistai 
parodė savo “mandagumą.” Kuo 
met kas kalba apie Marčiuko 
gerybes, jie tyli: kaip tik kalba 
kas už Montvilą — jie paleidžia
kačių muziką. Keistas buvo ir kampas Marcy Av. ir So. 9th St 
Kalpoko pasielgiimas: jis irgi ė- Brooklyn, N. Y.
jo prieš Montvilą ir pūtė vienon 
dūdon su komunistais: mat jį 
“Laisvė” paplakšnojo per petį 
ir jis kaip mažas vaikas, pati
kėjo jos nuoširdumui. Jis pa
miršo, kad komunistai net sykį 
jį pamušti ruošėsi.

Per lermus ir riksmą delegatu 
liko vėl Marčiukas. Per tuos ler
mus ir riksmus, nebuvo galima 
išrišti dar du svarbiu klausi
mu, kurie apeina visus unijis- 
tus: kaip padidinti darbus ir 
kaip pagerinti padėtį šapose. Ko 
muništai prie to neprileido savo

Mes patartume visiems daini
ninkams ir chorams šiame dar
be gerb. Strumskiui pri,gelbėti, 
nes tai yra svarbus reikalas. Ta
me Tarptautinės Muzikos Lygos 
rengiamame koncerte dalyvaus 
daugelis tautų, taigi reikėtų, 
kad lietuviai juogražiau pasircf- 
dytų.

JAUNUOLIŲ MOKYKLOS
KONCERTAS PAVYKO

$15,00 ir augityn

Parsiduoda du namai. — Vienas 
frunte, kitas užpakaly. Frante namas 
7 kambarių su visais įtaisymais, o už- I 
pnkalinis tai ant trijų šeimynų, van- Į 
duo ir gazas, po tris mainius šeimy- I 
nai. Plotas žemės 60 pėdų ilgio, 300 
pėdų. Sodas yra. Garadžius ant dvie- • 
jų karų, didelis vištininkns. Kaina j 
$12,000 į nešt $5.000 arba $4,000. Mor- Į 
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. Nl- 
cholasAv., Brooklyn, N. (75

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

Fotografuoju ve- 
selijns, Bankie- 
tus, nabašninkus, 
Mokinių grupes 
ir tt. Abelnai at
lieku visus foto 
grafijos darbus.
Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės šiuo 
adresu: —

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

Brooklyn, N. Y.

! Balto, žalio ir Raudono 14kt.s 
i aukso moteriškų laikrodėli i? 
i Galima gauti mūsų krautuvėj 

RASHKINIS 
ir 

VOKETAITJS 
141 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Parsiduoda restorano fnmišius, vis
kas kas tik reikalinga, ir nauja, la
bai pigia kai ha. Atsišaukit 40 Union 
Av. (ground floor) (78

■

V

j Tel. Greenpoint 6195
M. KREIVĖNAS

G616s del Namų, Daržo, 
Vestuvių ir Laidotuvių 

202 BEDFORD AVENUB 
(arti North 6 tos gatvės) 

Brooklyn, N. Y.

'' ... _____ u-!!*

Telephone Triangle 1450 ,

lino ndrenat

STOKES
O. Brooklyn. N. T.

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

Kreipkitės

SLA. 83-čios Kuopos Jaunuo
lių Mokyklos koncertas, kuris 
atsibuvo birželio 20 d., pavyko 
labai gerai. Nors publikos buvo 
neperdaug, bet koncertinė dalis 
išpildyta geriaiisiu pasisekimu. 
Kiekvienas jaunuolis savo už
duotį atliko taip, jog geriau ir 
norėti nereikia.' Plačiau aipie tai 
aprašysiu “Jaunuolių Skyriuje”, 
sakančio šeštadienio “Vienybė
je.” Rep.

1' taktika.
Ei Bet, kriaučiai, ar jūs norite, 
g kad ir vėl triukšmadariai jūsų 

mitingus valdytų? Argi negali
ma sutvarkyti, kad mitingai ei
tų rimtai, kaip pridera unijis- 
tams, o ne būtų lermingi susi
rinkimai, daranti mums visiems 
gėdą? Kriaučius.£

I 'Iff®1
MIRĖ LIETUVIAI:

Jonas šližis, 38 metų, 
Beauford Av., Woodhaven, L. I. 
Birė birž. 17, laidotuvės įvyko

LIETUVIŠKA AKU8ERKA W

4

IŠKELIAVO LIETUVON
4015

Pereitą suibatą (birž. 20 d.) 
iškeliavo Lietuvon šie vientau-

Marijona Tamklenš LJ 
prie palagų ant pareikalavitnofn 
dieną ar naktį, taipgi ir nedėl-J^ 
dieninis. Darbą atlieka atsakau C' 

rčiai nž prieinamą kainą

SO STAGG STREET
t Brooklyn, N. Y. JO

Tel. Btagg 6711 £

g

Kad Vasaros Karščių Gali Nejausti, Bet Tyrame Miško Ore Gerai 
Atsivėdyti Ir Pasilinksminti. Tai Pas Gerai Brooklyniečiams žinomą

Adomą T, Ginkų
Turiu Pulkų Vasarnamį MERRIOK, L. I. Kviečiu Atsilankyti kiekvieną,. 
Specialiai Pagaminu Valgius: Ančių, žąsų ir Vištų del pavienių, ban- 
kietų ir Šiaip Svečiam. Adresas: —

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

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

reikia pasukti po kairei į Merrick A v. paskui į dešinę į Camp Av. ir
> ,pravažiuoti “Fire House No. 2” tai mano vieta).

Island
Av. iki Hillside

CHAS. WIRFEI

Geriausias

Sanitariškai Ir Stipriai Atlieka 
Vinim Plumberio Darbus: Van
dens ar Apšildymo. Pašaukus, 

tuoj atvykstu pataisyti pagedimus

237 Knickerbocker Avenue 
kampas Starr St., Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 4037

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

garadžius; taksų nereik mokėti dar 7 metus. Kaina $9,200. 
Cash $2,000. Antras morgičius ant ilgų metų.

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

4 šeimynų ir štoras, 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 
progos tuoj atvažiuoti ir nusiirkti namą.

Turiu namų RIDGEWOODE: 6 šeimynų baltų plytų po 
5 kambarius, kaina $13.500. Cash $3,000. 5 šeimynų ir storas 
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 dviejų lotų 50 per 100 labai 
gražioj vietoj. Kaina $12,500, cash $5,000.

EAST NEW YORK: 3 šeimynų ir storas kampinis, mū
rinis namas kaina $12,500. cash $5,000 rendų $140 į mėnesį. 
2 šeimynų. 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 
Parko. 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 storas su groserne, biznis eina ge
rai, namas 12 metų senumo, baltų plytų, kaina $15,500, cash 
$6,000. J. <

36 LEXINGTON AVE 
Tel. Newtown 0113

:ss

— 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

JONAS
173 Bridge st.,

NAMŲ SAVININKAI 
TĖMYKITE! 

Lietuvis Penteris 
Pentinu namus iš lauko ir vi
daus. Darbų atlieku greitai ir 
pigiai. Taipgi taisau senus sto
gus ir uždedu naujus. Šiais rei
kalais kreipkitės pas: 
WILLIAMO KAPTURAU8KO 

53 Montleth Street 
Kampas Bnshwick Avenue 

Brooklyn, N. Y.
STOGŲ DENGĖJAS

GRavėC 
Roofing

Ha.pair Work. a Specialty 
JAMES J. HOLT 6- SON

T i> uedu 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
(Savnlnkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINĖ
Ola galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir ui 
prieinamą kalną; taippat pasirendavotl svetainę susirinki' 
manu, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

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

MOTERYS TĖMYKITE!
Lietuvis Plaukų Taisytojas 

ANTHONY MOLLYN Vyrams, Moterims 
Prašau Tamistą reikale atsilankyti,

S. PAUŽA
131 GRAND STREET 

Brooklyn, N Y.

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

ir Vaikams 
o būsite pilnai užganėdintas

RAGANIAUS STEBUKLAI

Wave ! 
ir | 

Galim a

Permanent 
gražiai atrodo 
mėnesius.

Kerpain plaukus

(Netoli Grand Street)
MASPETH, L. T.

Nestle Lanoil 
• yra geriausias, 
laiko apie 9 
šlapint, ar mazgot.
naujausiom madom, plaukus nudažom, 
Marcel Wave, Facial ir Scalp Treat
ment.

VENUS BARBER SHOP 
463 LORIMER STREET

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

Magijos Raganius, Jonas čekanavičius išleido 10 ma
gijos paslapčių apie užkerėtą, vaikščiojantį pinigą; taip- 
>at ir apie išvedanti pinigų ir kitas magijos monų paalap- 
ybes. šitą 10 paslapčių prisiunčia už 1 dol. ir 10 centų.

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

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

K PIFYi } <() 7 U H
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