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FRANCAI IR ANGLAI VARTOJA 
KULKOSVAIDŽIUS PRIEŠ KINU

MINIAS MIESTE KANTON
Diskusuojant Moroko Politiką Socialistai Prita

rė Valdžiai, o Komunistai Gavo Juodą Akį

ALIJANTAI UŽ ASTUONIŲ SAVAIČIŲ AP
LEIS RUHR KRAŠTĄ IR ATIDUOS JI 
VOKIEČIAMS

Naujausi Telegramai
Albany, N. Y. Augščiau- New York. Ant 42-tos g- 

sias teismas pripažino, kad vės bus statoma 42 augštų 
valstijos mokyklos neturi namas, kainuojantis dešimt 
teisės aikvoti laiko tikybos milionų dolarių. Namas bus 
pamokoms. | pašvęstas drapanų siuvimo

—o— šapoms.
New York. Sugrįžo Buick —o—

automobilis su šoferiu Kea- Washington. Automobilis, 
ting, kurie į šešius mėnesius kuris bėgo nuo prohibicijos 
apvažiavo visą žemę. Jie pa- agentų, pervažiavo ir užmu- 
darė 20,000 mylių.

—o—
Washington. Prohibicijos 

viršininkai sudalino Ameri- 
(ką į dvyliką distriktų ir 
pradės naują “valymą.” 

—o—
Shangai. Gauta žinių, kad

Žinios Iš Lietuvos
VIETON SENŲ — NAUJI .

DVARININKAI

še gailestingą seserį čionai, 
lankančią ligonius. Pirmo1 
karo savininkai areštuoti.

—o—
New York. Darbininkas 

Farraca, gavo iš miesto $20, 
000 už netekimą vienos ran
kos, kuomet miesto gatves 

, . valantis trokas įvažiavo į jo
anglų valdininką, bei sužeidė kelis kitus. Visi amerikonų tapo užpulti japonų konsu-1 automobilį. Dalykas buvo iš- 
mokytojai ir kunigai važiuoja lauk iš Kantono, nes Ame- lai. Vienas iaponų muitiniu- rištas be teismo, 
rikos konsulas taip įsakė. kas tapo užmuštas.

---------------- —o—
PARIS, Birž. 23. — Po ilgų debatų francų parlamen-j Jersey City, N. J. Gaisre 

tas 510 balsų prieš 30 nutarė remti premjerą Painleve jo Ocean A v. čia susižeidė . . . ,
politikoje linkui Moroko. Laike debatų įvyko skandalas, isesi ZIPončs _ ir pridaryta 440 svarų vyrui, kuris bu- 
- " 'nuostolių puse miliono dola- vo areštuotas, kad nepabeg-

rių. ltų nuo liūdymo byloje.

CANTON, Birž. 23. — Tūkstančiai kinų studentų, 
darbininkų ir kareivių parodavo miesto gatvėmis ir pri
ėję anglų bei f rančų apgyventą miesto dalį, pradėjo šau
dyti į svetimtaučius. Francų ir anglų kareiviai atsakė kul1 
kosvaidžiais, kurie užmušė vieną kinietį ir sužeidė kelis 
desėtkus. Francų kariumene dar pirmą sykį dalyvauja 
prieš kinus. Kinai gi užmušė vieną francų pirklį ir vieną keliuose Kinijos miestuose

rikos konsulas taip įsakė.
rištas be teismo.

—o—
Cape May, N. J. Vietos 

šerifas turėjo bėdos kol su
rado ganėtinai stiprią lovą

Pakilęs komunistų vadas Doriot pradėjo šaukti: “Mes 
eįnarne su Rusija ir prieš jus. Mes einame su Moroko. 
Męs einame su bile tauta kįlanti prieš jūsų kapitalisti
nę civilizaciją.” Ant tų žodžių pakilo senas kareivis ir 
pribėgęs prie Doriot ir davė jam į akį. Tas nuvirto. Po 
pusvalandžio kareivis atsiprašė parlamento, bet neatsi
prašė komunistų.

Sheperdas Ginasi 
Nenuodijęs Bilio

Kriminalistai Geresnio 
Proto Už Paprastą 
Žmoniją

x PARIS, Birž. 23. Pranešama, kad alijantai apleis 
Ruhr kraštą bėgy 8 savaičių. Anglai atiduos vokiečiams 
miestą Cologne, kurį reikėjo jau pernai atiduoti.

Chicago. Sheperdas buvo klau 
sinėjamas tik tris minutes teis
me ir per jas užsigynė, kad jis praneša apie [>*< Mėginius kve,

Baltimore. ’S i e tos laikraštis

Amundsenas Vyksta į 
Norvegiją ,

irSpitzbergen. Amundsenas 
jo ekspedicijos dalyviai sėdo į 
laivą šįryt ir išplaukė į Nor
vegijos sostinę Oslo. Matyt, kad 
šįmet jie nebandys daugiau aši
galio pasiekti. Su savimi jie ve
žami ir tą eroplaną, kurį su to
kiu vargu išgelbėjo, ir kuris 
juos vos-vos išgelbėjo iš mir
ties nagų. Kuomet juos paėmė 
laivas, kuris atvežė į Spitzber- 
geną, tai eroplaną jie paliko 
pluduriuojant jūroje. Vėliau la
kūnas Larsenas nuvyko pasi
ėmęs gazolino ir atskrido su juo 
į salą.

Norėta Pavogti Mergina

Youngstown, O. Minia čia su
laikė du vyru, sakiusi esant 
Christ Kelley iš Pittšburgo ir 
Jonu Bagriu iš Akrono. Jie bu
vo pavogę Katriną Bagriūtę 18 
metų, kuomet ta ėjo bažnyčion. 
Bagris sakosi esąs tos merginos 
tėvas, bet mušė ir smaugė ją, 
kada ji nenorėjo su jais važiuo
ti. Bagriute sako jos. motina mi
rė jai turint 3 metus, o tėvo ji 
nielęad nemačiusi. Ji gyveno 
Cąhton, Ohio. Vyrai ,buvo pri- 
vėršti sustoti, automobiliui pa
gedus. ir mergina surikus su
traukė minią, kuri ją paliuosavo 
o i^rrus areštavo.

JAU VĖL TURIME!

Komediją 
“LAPKUS” 

— Kaina 30c. —
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nuodijęs Biilį McClintoPc. Sto
damas prieš teismą, buvo matyt 
kad jis bijo ir nenori sėsti 
dytojų suole. Bet jo ilgai ir 
klausinėjo proikuroras; Tuo 
lykas baigiasi ir prasidėjo 
volkatų kalbos, po kurių džiuri 

London. Biznio krizis, kuris turės nuspięsti ar Sheperdas 
tęsiasi Anglijoj nuo pat karo kaltas, ar ne.
pabaigos, galų gale verčia dvi 
dideles Anglijos unijas stoti j 
kovą su darbdaviais, kurie iš Diplomatas Geras 
savo pusės yra verčiami nuka-1 Kalbininkas 
poti algas ir pailginti darbo va- -----
landas. Anglių kasylklų bosai 
davė darbininkams žinią, kad.sadorius
visos sutartys bus baigtos lie-1 Prince, pasirodo esąs vienas iš 
pos 31 ir siūlo darbininkams1 geriausių kalbininkų diplomatų 
sutikti dirbti aštuonias valan- tarpe. Jis sakoma mokąs 23 kai
rias vietoje dabartinių se/pty- bas. Jis net parašė latvių-anglų 
nių. Iš 'kites pusės gelžkelių vai- gramatiką ir dabar žada rašyti 
dybos pakvietė savo darbi n in-! estų-anglų gramatiką. Nora ži-(

-nn-TTin,-.- ..... ■;-------- ~

Angliakasiai Bruzda 
Anglijoje

timus, kurie buvo duoti Mary
land© kalėjimo kaliniams. Pana
šūs kvotimai buvo duoti ir vy
rams, kuomet jie buvo imami 
kariumenėn karo metu. Ir pasi-

Stockholm. Amerikos
Skandinavijai,

amba-
Mr.

liū- 
ne- 
da- 
ad- rodo, kad taip vadinamos “A”

rūšies protų, tai yra a ugščia tį
sio gabumo, pas kriminalistus 
esama 8 nuošimčių, 
tuotų vyrų tebuvo 4-tas nuo
šimtis. Sekančios rūšies “B’’ 
kalinių tarpe yra 17 nuoš., o 
pas draftuotus buvo 7. Rūšies 
“C” buvo drafte 18 nuoš., o pas 
kriminalistus 20. 
rūšies “E” pas 
yra 7 nuoš., o pas 
buvo tik 6 nuoš.

Taigi iš visko matyt, kad į 
kalėjimus patenka ne visai 
prasto proto vyrukai.

Užpaliai. (“V-bės’. kcr.) — 
Gale Užpalių miestuko, pusės J 
kilometro atstumo, prie pat 
šventajai yra versmė, vadinama 1 Vykstant žemės reformai at- 

. “Krokuie,” kurią žmonės laiko siranda daug naujų dvarininkų, 
šventa vieta. Kasmet, laike šv. Jau buvo pranešta, kad nusipir- 
Trejybės atlaidų, aplanko ją ko sau dvarus: bankininkas kn. 
apie 15 tūkstančių žmonių ir Vailokaitis, Seimo narys' Karve- 
jos vandeny prausiasi, o pas- lis, Seimo narys Josiukas, Sei- 
kiau dar bonkas prisipylę ve- mo narys šilingas, bankininkas 
žasi kokia 40 kilometrų. Mat Yčas, ir kiti. Dabar teko suži- 
dauguma tiki, kad “gydo” ta- noti, kad mūsų prezidentas A. 
sai vanduo. Bet tankiausia, vie- Stulginskis esąs pirkęs Jokuba- 

įtoje sveikatos, po atlaidų žmo
nės nusiprausę tuo vandeniu su 
serga ligomis. Vanduo iš šalti
nio tryška gana smagiai (per 
sekundą apie 4 kibirus.) Ties 
versme yra pastatyta mažutė 
koplytėlė su Kristaus s'tovyla, o 
prie koplytėlės senas akmuo su 
sunkiai įskaitomu parašu. Apie 
koplytėlę, visuomet eina žmonės 
keliais, o kartais atsiranda to
kių, kurie ir stiklų, pribarsto... ko Jurgio Tarčinskio kaltinamo 

įtik tas jau mandagumo neparo- užmušus žmogų.
do... j Jurgis Tarčinskas, būdamas

Apie šią vietą yra daug pa- Utenos policininkas, kartą gir- 
davimų, o kai kas spėja, kad se- tas eidamas gatve sutiko Kubi- 
novėje buvus kokia norint sta* lių, kurį tuojau pradėjo mušti 
bų garbinimo šventykla. ir pargriuvusį spardyti kojo- 

Pabudęs Vaidyla. mis.
----------- j Pribėgus daugybei žmonių, 

Užpaliai. (“V-ibės” kor.) — Tarčinskas liovėsi mušęs, saky- 
Šįmet užpaliečiai laukia gero damas, kad jis jo senai ieškojęs 
derliaus, nes labai puikus pa užmušti, ir liepė, dviem .vyram 
vasaris. Ir jei vasara bus su ru- nešti Kubilių policijom' kaipo 
deniu tokia, tai žmonės netu- areštuotą. /•
rėš kur dėti grūdų, ypač geri 
rugiai. Jau 15 gegužio beveik 
visi rugiai buvo su varpomis, o 
sekminėmis tai tikrai žydės. 
Vyšnių taippat gal bus gerų, 
tik obuolių, tai vargiai, nes pa
čiam žydėjime buvo labai šaltų 

i n tam draf nakčių ir šiaurės vėjo. I4t U lai U UIdl* *
Pabudęs Vaidyla.

atbaidė. Tūlas klebono bernas 
būk taip pat eks-klerikas (?)J 
ant rytojaus pasipasakojo, kad 
girdi Dr. šliupui kulką reikia į 
kaktą! Mat, jėzuitų laikų sva
jotojams tik inkviziciją įvesdin 
ti reikia, o ekzekutorių tuojau 
atsirastų. M. Spirga.

PAGAVO ŠNIPĄ

Prasčiausios 
kriminalistus 
drafto vyrus

pa-

vo dv„ Kretingos valsčiaus (bu
vus. Parčiauskio nuosavybė). 
Dvaras gražus, žemė pirmos rū 
šies.

GIRTUOKLIS POLICININKAS
NUBAUSTAS MIRTI

Kariumenės teismas Utenoje 
paskutinėmis gegužės m. die
nomis nagrinėjo bylą policinin-

Nešant, Kubilius mirė. Pasi
rodė, kad jam trylika šonkau
lių ir krūtinės kaulai sulaužyta.

Tarčinskis teisme aiškinosi, 
kad kai jis išgeriąs degtinės, 
tai pasidaro visai beprotis ir 
nenuveikia ką darąs.

Teismas Jurgį Tarčinskį nu
baudė mirti. D.

Tytuvėnai, Raseinių apskr. —» 
šedbarų kaime IV. š. m. vyrai 
suėmė nepažįstamą jiems asme
nį, darantį šnipinėjimus. Pas 
jį rasta žemėlapiai ir kitokį do
kumentai, ilgas peilis ir kitokie 
ginklai, šnipą pristatė vietos po
licijai. Valstietis.

KLAIPĖDOS KR. SEIMELIO .
RINKIMŲ ĮSTATYMAS 

PRIIMTAS

Seimo penktadienio posėdy 
priimta trečiuoju skaitymu Klai 
pėdos krašto Seimelio rinkimų 
Įstatymas. Tokiu būdu rinkimai 
tikrai dar šios vasaros bėgy tu
rės įvykti.

D-RAS SAKALAUSKAS IŠ
STOJO Iš SEIMO

Krilkšč. dem. frakcijos narys 
d-ras Sakalauskas, vienas iš ne
skaitlingų padoresniųjų jų tar
pe,"šiandien išstoja iš Seimo; jo 
vidton įeina mok. Tijūnaitis, jau 
pagarsėjęs savo “reformomis” 
švietimo srity Steig. Seime.

kus į konferenciją ketvergui, nios, gal jis ir lietuviškai mo- p^ašo Daktarų Vardą 
kurioje nurodys savo finansines ka.
bėdas ir prašys taipgi ilgiau dir -----------
bti už tą pačią algą. Valdžia pa- /
reiškė, kad jei kovos įvyks tarp Socialistai Susimušė Su 
darbininkų ir savininkų, tai ji Komunistais 
laikysis nuošaliai. Ji nori, kad -----
patys tų pramonių dalyviai 
lykus išspręstų, be valdžios 
kišimo,

Ant Kūno Parašyti

Hollywood. Krutamu paveik-

Tindžiuliai, Panemunėlio v. 
(“\'-bės” kor.) — šis kaimas 
prieš karo buvo garsus tame, 
kad jame beveik visa panemu- 
niečių inteligentija buvo. Da
bar jau šiek tiek kaimas gy
vumo nustojo, nes dabartinė 
jaunuomenė nelabai rūpinasi a-i 
pie apšvietą. Vedusieji ir dabar 
priešaky jaunuomenės stovi. 19 
gegužės š. m. aš aplankiau Joną 
Kubilių, 
ir seną 
žymus 
gus. Jo

šiandien Seime Vid. Reik. Mi- 
nisteris atsakė į ats,t. Toliušio 
ir žygelio paklausimą del už
draudimo įvežti į Lietuvą Ame
rikos Lietuvių Susivienijimo or
gano “Tėvynės”. Min. pareiškė, 
kad “Tėvynė’’ įvežti uždrausta 
nebuvusi, tik esą grąžinti keli

da- 
įsi-

Mokyklos Metas 
Be Pertraukos

Chicago. Mokyklų tarybos 
zidentas E. P. Elliot įnešė 
manymą, kad mokslo metai

pre 
su- 
bū-

New York. Laike socialistų 
ir darbo unijų seimo, kuris su
sirinko aptarti ką jie rems kan
didatu į New Yorko majorus, 
įlindo į salę keli komunistai, 
kurie paskui nenorėjo išeiti. Ta 
da socialistai, paėmę kėdės, juos 
išvijo laukan' ir nuspardė že
myn tropais.

tų tęsiama be jokių pertraukų, ĮJembskio Pelenai 
tai yra be ilgy atostogų. Jo su-' pa|aidoti 
manymu mokslo metą padalinti 
į keturis periodus po dvyliką sa 
Vaičių kiekvienam periodui, po 
vieną savaitę atostogų kiekvie
name periode. Tačiaus šitą Ei
lioto sumanymo kiti tarybos na
riai atmetė.

Šiauliai. čia su laisvamanių 
apeigomis tapo palaidoti gar
saus kunigo Dembskio pelenai.

Nužudyta Amerikietis

Kiniečiai Gelbsti
Savuosius

San Francisco. Vietos kinie
čiai surinko ir pasiuntė tris J Linos laivyno laivo Prezident 
tūkstančius dodarius Shanga-Į Arthur valgių prižiūrėtojas. Už
jaus streikieriams, . mušikų ieškoma.

Neapolis, čia prieplaukoje nu
žudyta amerikietis Edward Tur 
nėr. Jis buvo Amerikos Pales-

“Vienybės” skaitytoją 
pažįstamą Sirvydo. Tai 
panemuniečiuose žmo-Į 
namie neradęs, pasikal-'

siu artistės sugalvojo naują kei-j b^-,au su šeimynėle. Jo senas tė- 
stenybę. Jos prašo kirurgų, kuo ■ vl,kas labai nuaimanavo, kad da 
met tie padaro kokią pavykusią 
operaciją, 1 
savo vardą ant kūno, kurį opera i 
vo. Anot jų, jei žmogus para
šo gerą apysaką, ar dainą, ar 
nupiešia paveikslą, tai jis pasi
rašo vardą. Na, o gera, pavyku
si operacija esanti dailės daly
kas. Tad kodėl kirurgas nega
li savo vardo pasirašyti? Jau 
dvi artistės Blanche Sweet ir 
Nita Naldi turi tokius parašus.

■ - - • '■ • J bartiniu laiku jaunuomenė la-
kad jie ištaturuotų bai išėj° iš doros kelio. Kad jau

- - • • • ; nuomonei dabar rūpi pamiegoti,
o vakaro sulaukus, eiti švilpau
tų ir pašėlusių suktinių trep
sėti. Susipras. P. Kriukelis

Atvyko ir Minkštai
Įkrito

Chicago. Prohibicijos agentai 
tai čia džiaugiasi sugavę 50.000 
dolarių vertės gero grudų alko
holio, kuris buvo pasiustas kam 
tai į Chicagą iš Philadelphijos.

MEILĖS KELIAI

vals-

DIDELI RUGIAI
Pilviškiai, šiais metais, Pilviš

kių apylinkėje labai gražūs ru-1 numeriai, kuriuose buvę įvynio- 
giai, apie vasarojų dar maža i ta komunistų laikraščiai.
kas galima pasakyti. Einant •' ---------- -
vieškeliu nuo stoties į miestelį1 Panemunėlis. (“V-^bės” kor.) 
tenka pamatyti nuostabiai gra- Panemunėlio Našlaičių Mokinių 
žiu rugių. Jų šiaudas siekia 1 šelpimo Komitetas persikėlė į 
sieksnio ir daugiau ilgio. O var- Panemunėlio miestelį, nesfjnie- 
pų ilgumas siekia 15 ir daugiau stelyje kame susirenka jaunuo- 
centimetrų. Niekas neatsimena, (menė, daug yra parankiau sklei- 
kad kada nors būtų buvęs toki 
rugiai.

DR. ŠLIUPO PASKAITA

šakiai. Gegužės mėn. 26 d. 
įvyko Dr. J. Šliupo paskaita, 
kurion susirinko apie 200 žmo
nių. Surengti paskaitą pas mus 
ne toks lengvas daiktas, nes 
Uolos B-vės salė yra kun. č. 
priežiūroj, o kitos nėra. Teko 
tenkintis kluonu, kuris už mies
to tolokai, bet žmonių tas ne

sti apšvieta. Komiteto pirminin
ku yra paskirtas Jonas Jurge
lionis, Panemunėlio viršaitis vai 
stietis liaudininkas, buvęs Ame
rikoje. Visi panemuniečiai ant 
to sutinka. Seminaristas

Užrašykit “Vienybę” 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems 
Lietuvoje

Eržvilkas. — Eržvilko 
čiauš valdybos sekretorius L. 
žemaitis susimylėjo su d variniu 
ko bajoro V. Strumilo vientur
te dukterimi Adolfina.

Susimylėjusieji sutarė susi- 
vesti, bet apie tai sužinoję tė-1 
vai jokiu būdu nesutiko duk
ters leisti už žemaičio “muži
ko.”

ž. su Strumilaite nerasdami 
jokios išeities savo pasiryžimui 
pasiekti telegrama pranešė tė
vui, kad jis yra kviečiamas į 
Tauragę kažkokiais reikalais.

PASAULIŲ KARAS

Chicago. Lietuviai real estate 
agentai čia sutvėrė taip vadina-, 
mą Real Estate Board, kuris Kai tik tėvas išvyko, žemaitis 
suvienijo visus tikrus nuosavy
bių agentus ir apsaugos žmo- 
les nuo meklerių.

su Strumilaite nuvažiavo pas 
Vadžgirio kleboną ir paėmė šliū- 
bą. “N.”

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

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

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

“VIENYBĖ”
193 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
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— Apysaka iš Amerikos Gyvenimo — 

Parašė W. L. George. — Vertė V.
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Vyskupas Valančius.
Švenčiant 50 metines sukak

tuves vyskupo Valačniaus mir
ties, Lietuvos laikraščiai daug 
ką apie jį rašo. Amerikiečių 
laikraščiai savo visai nieko ne
rašo, negut persispausdina ką 
iš Lietuvos. Nenuostabu: tarpe 
amerikiečių nėra senos inteligen 
tijos, kuri sektų ir žinotų se
novę, kaip žinojo šliupas ir ki
ti veteranai. Amerikiečiuose jau 
jaunoji karta, kuri mažai ką ži
no net, kas buvo ir virė Ame
rikos lietuvių visuomenėje 10-15 
metų atgal.

Mes jau nurodėme sykį, kad 
Valančiui galima statyti du nuo
pelnu: skleidimą rašto ir lietu
viškų knygų bei kovą prieš lie
tuvių rusinimą. O antra, pla
tinimą blaivybės. Jo pirmoji idė-

PIRMIEJI ŽINGSNIAI* ■.» ■ ’ t

.. Pastaruoju laikotarpiu Amerikos lietuvių gyvenime 
pasireiškia vienas labai džiuginantis žygis. Baigiantis 
mokslo sezonui, laikraščiuose išskaitome, kad nekuriose 
lietuvių kolonijose laikyta mokyklų sezoninio uždarymo
vakarėliai. Tos mokyklos buvę lietuviškos. Kokios spal-'ja veik įsikūnijo: lietuviai dar 
vos tos mokyklos buvę, ne tiek jau svarbu; svarbus betgi1 Prie car0 bu,vo viena apšvies 
tas faktas, jog jos buvę lietuviškos, jog tose mokyklose'ciausių’ škaitymo-rasymo atzvil- 
' - — -■ J -- - -- - - ■ ’giu, tautų Rusijoj. Blaivybę jam

’irgi pavyko įvykdyti ir tuomi 
pradėti stiprinti Lietuvos žmo- 

...... v. , . , nes ekonomiškai, bet tas jo dar-
įimo Lietuvių Amerikoje 83-eia kuopa, Ir nors ta mokyk- bas nutrūko ir šiandien 
Jele pradėta gana vėlai — rodos apie vidurį sausio — bet sekmingų tęsėjų. Gaila! 
visgi, kiek teko girdėti, ji sėkmingai' gyvavo ir veikė la-j Tuos du nuopelnu ir stato 
bai svarbų lietuvybės darbą. Kaip mums praneša tos mo- jam Lietuvos spauda, 
kyklėlės komisija, per ją perėjo virš 70 jaunuolių. Nors; 
jie visi iki galui neišsilaikė, vienok didžiuma užsiliko ir 
jau gerokai praniuko lietuviškai skaityti, rašyti ir dai
nuoti.

Tai labai džiuginantis pasireiškimas.
• Tai įrodo, kad jei Amerikos lietuviai tik veiktų, jie 

gali daug ko nuveikti ir savo jaunimą tinkamai išauklėti 
Kaip girdėti, SLA, 83-čios kuopos Mokyklos Komisi

ja ateinančiam mokslo sezonui rengiasi dar geriau pri
sirengti ir suorganizuoti didelę mokyklą.

Linkėtina šiai jaunutei mokyklėlei geriausių pasek
mių! Lai ji pražydi pirmuoju šios didelės lietuvių kolo
nijos lietuvybės kūriniu!

Taipgi būtų labai gerai, kad ir kitų kolonijų SLA. 
kuopos tokių mokyklėlių steigimu pasirūpintų. Kadangi 
šios Amerikos lietuvių organizacijos kuopos randasi veik 
kiekvienoje kolonijoje, SLA- .galėtų mokyklų steigime ir 
palaikyme sulošti begalo didelę ir svarbią rolę.

SLA. kuopos privalėtų šį reikalą rimtai pasvarstyti. Į

vaikučiai mokinta lietuvių kalbos, gramatikos ir dainų.
Reikia pažymėti ir tai, jog praeitą sezoną tokia mo

kyklėlė, ir Brooklyne gyvavo.. Ją suorganizavo Susivieni-
neturi

taipgiKitas dalykas vertas 
priminimo: Valančius pradėjo 
rašytojauti vėlai, jau turėdamas 
47 metus amžiaus. Tą prisimi
nę mūsų užsilikę seni veikėjai, 
kurie dabar tingi net kores
pondencijos į laikraštį parašyti, 
nekalbant apie savo atsimini
mus ir pergyvenimus, turėtų su 
sigėdinti ir nepasakoti, būk jie 
pasenę. Pasenimas reiškia tik nu 
sistovėjimą ir seni žmonės dar 
naudingesni, nes labiau prityrę. 

1 —o—
Apie Trockio Sugrįžimą.

Arturas Ransome, kuris pasi
žymi dideliu teisingumu, apra
šydamas įvykius Rusijoj, kalbė
damas apie Trockio grįžimą į 
Rusijos valdžią, nurodo, kad 
jam duotoji vieta nėra lygi pil- 
I no komisaro vietai. Jis vos-vos

LApie jaunuolių judėjimą Amerikoje plačiau pasiskai-1 pasielkia' komisaro pageibininko
tyki “Vienybės” “Jaunimo Skyriuje” ant 4-to puslapio. 
Šitas skyrius talpinama kartą savaitėje, šeštadieniais, ir 
jame rašoma, išimtinai, tiktai apie Amerikos lietuvių jau 
nimo darbuotę.

činą. Tas rodo, kad valdančioji 
klika komunistų partijos, nėra 
pilnai dovanojusi Trockini jo at- 
akaiūnybės, bet visgi suteikė 
mą. Prie to, ji išnaudoja Troc- 
jam progą pasidaryti pragyveni- 
kio organizatyvius gabumus, ku 
rius jam visi pripažįsta.

—o—
Vėl Mikuckis.

Vienas iš Lietuvos valdinin- 
nigus ji rengėsi pagerinti savo kraštą: tiesti gelžkelius, kų, j. Mikuckis, kuris net po- 
plėtoti industriją; žodžiu gerinti šalies padėtį ir podraug etų kada tai norėjo būti, ir ku

rio rankos susitepę nekaltu

't

KOKIEM TIKSLAM LENKAI SUNAUDOJA 
SUV. VALST. 50,000,000 DOL. PASKOLĄ?

Nesenai Lenkija Suvienytose Valstijose pasiskolino 
50,000,000 (penkias dešimtis milionų) dolarių. Už tuos pi-

tos šalies piliečių būvį.
• Pastarais laikais betgi ką kitą galima numatyti. Da-tkrauju Dirsio’ V®1 i skandalą pa-

bar jau aiškiai pasireiškia, kokiems tikslams Lenkija tą 
paskolą naudoja.

Lietuvos laikraščiuose dabar išskaitome sekamus 
pasireiškimus.; > . .

. Štai jie.
Lenkijos pasieniais prigrūsta sargybos. Sudaryti 

tam tikri skraiduolių būriai, kurie tyčiojasi iš ne-lenkiš- 
kos kalbos ir kiek galėdami erzina svetimtaučius. Kur 
pirmiau, dar caro laikais, stovėdavę po 1-3 sargybinius, 
dabar lenkai stato po 20-30 savo policistų. Kiekvieną 
priešingą lenkų okupacijai gyventoją lenkai nežmoniš
kai persekioja. Prie mažiausios progos tuojaus apkaltina 
“bolševizme” ir paskui tampo po kalėjimus bei užveda 
bylas prieš įtartuosius, nors tie įtarimai dažniausia bū
na visai be pamato. Tokių bylų esama užvesta prieš lie
tuvius, gudus ir ukrainiečius. Tokių žmonių kaltinimo 
bylose kartais yra ligi 1000 ir daugiau. Vilniaus krašte, 
Gudijoj ir Ukrainoj skubiai statoma kareivinės, karo 
sandėliai ir kalėjimai. Karo sugriautų lietuvių, gudų ir 
ukrainiečių sričių lenkai nesirūpina atstatyti. Dar prie

pųolė. Kitose valstybėse pana
šius perdaug jausmingus vyru
kus, nųramdo kur reikia, bet 
Lietuvoje jis dar turėjo vietą 
Kauno kalėjimo viršininko.

Kaip pasakoja “L. ž.” jis su 
draugu nuvykęs pas tūlą dvar
ponį, kur pradėjo kaušti. Pas 
dvarponį buvęs ir mokytojas Ra 
manauskas, kuris, matyti, yra 
rimtas vyras, nes griežtai at
sisakė prie “linksmos kompani
jos” prisidėti. Užtai narsus Mi
kuckis, kurio narsumas geriau 
tiktų vaduojant Vilnių nuo len
kų, išmetęs Ramanauską pro du 
ris. Tas, bijodamas, kad Mikuc
kis dar toliau nenueitų, peršovė 
jam rankas, o jo draugui peršo
vė šoną.

žiūrėsime, kokią vietą dabar 
Lietuvos direktoriai duos Mikuc

šįngai. Jie stengiasi dar labiau jas išgriauti ir visai iš-kiui. ,
naikinti t.ll tnntvhin ymnnnc Clirvnni-niai onfolraiinti nn.’nąikinti tų tautybių žmones. Gyventojai aptaksuoti ne- 
žiponiškai. Mokesčiai reikia mokėti už duris, langus, su
pis, kates ir net kaminus. Visi surinktieji taksoms pini
gai eina lenkų karo mašinerijai. Lenkai deda visas pa
stangas, Idant juodaugiau persekiojus pavergtuosius sve
timšalius.

Suprantama, ji tai gali, padaryti. Ji dabar jaučiasi 
galinga. Pridėjus 50,000,000 dol. paskolą prie su krauju 
iščiulpiamų iš vargingai gyvenančių Lenkijos gyventojų, 
taksų, ji gali steigti juodidžiausią karo mašineriją.

Taigi, Suvienytų Valstijų, demokratinės ir laisvos

Kryžius su Deimantais.
Ratifikuodami konkordatą len 

kai padovanojo popiežiaus atsto
vui Varšavoje kryžių su brilian 
tais. Beto dayė po ordeną dviem 
atstovo pagalbininkams.

Džiaugiasi Vilniaus parapijas 
gavę! ,

—o—
Kriviai ar Mirę?

Artinasi rinkimai j Lietuvos 
seimą, bet mūsų anuomet pą-

pakrutėti. Pereitą sykį jie iš
leido skambių atsišaukimų į Lie 
tuvos žmones. Jie dalyvavo ne; 
rinkimuose į SLA. valdybą. Nuo 
to laiko apie juos nesigirdėti.

Visgi jie nors, juokdariams 
medžiagos parūpindavo.

—o—
Brangiau daiktas parduoti 
Negu Jį Pagaminti i

“The Dearborn Independent” 
turi surinkęs įdomių įrodymų, 
kad šiuo laiku yra brangiau 
daiktas parduoti negu jį paga
minti fabrike. Pavyzdžiu, par
davimas fonografo kainuojąs 
septynius sykius daugiau negu 
jo padirbimas fabrike. Mat, ai
bė pinigų išeina, kol kompani-

k e 
vo

jomis turtus. Jam ji tik tą padarė, kad savo ma
žutėmis rankutėmis atidarė duris j gyvenimą. 
Ji parodė jam kitą pasaulį, kur dulkių nebūdavo 
namuose, kur nebuvo riksmų,, kur niekas nesii 
bardavo. Jo vaidentuvės gerumas jam sutvėrė

Jonas Marufaz gimė medžio namely miestu- 
O'Connorsviille, Iowa. Kas rytą jo tėvas eida- 
į Union stotį, o iš ten pradėdavo žingsniuoti 

špalais, kalendamas plokšteles ir prisukinėdamas
muterkas. Motiną, pasimirusią jam dar jaunu 
būnant, jis atsiminė kaipo gana gražią, gana ap- gyvenimą tolimą, susidedantį iš minkštų kilimų, 
dulkėjusią, spiėglią, ir persidirbusią moterį. Na- plačių plotų, švelnių pasišnekėjimų, atmosferoje 
muose jokios kitos knygos nebuvo, išskyrus Bi-, kultūros ir mandagumo. Jis lyg apsvaigo tuo, lyg 
blijos ir ketvirto tomo Škotijos istorijos, žiemą 
Jonas į mokyklą eidavo su kaliošais, brisdamas 
per purvus ir sniegus. O vasarą, kada vėjas pūtė 
nuo Chicagos, ateidavo dideli dulkių debesai. Tuš
čiame lote čirpėdavo žiogai. Keista gražybė kibo- 
davo ant perdžiūvusios žemes, o vakarais mėnuo 
išplaukdavo kai įkaitusi skatirada.

Jonas Marufaz buvo 
lyke. Būdamas vienatiniu

laimingas viename da- 
vaiku šeimynos, turin-

bulų nuo augšto kalno užmatęs dailią žemę.
Labai greitai Marufazui prisiėjo užsimokė

ti už šitą dvasios pasigavimą. Mažu po mažu 
šitas glorijos ūpas, šitas matymas išsvajotos ka
ralystės, išsivystė į įsiltikrinimą, kad iš šito viso 
nieko nėra jam skirta, kad tarpe jo ir to gražaus 
gyvenimo yra griovis, kurį tik kibą paukščio spar 
nais perskrisi. Ir j-iš save pamatė tada tokioje 
šviesoje, kokioje dar niekad nematė. Jis pama-

čios po 35 dolarius įeiigų į savaitę, jis buvo so- tė Kanaano žemę, įžengimas į kurią jam negali- 
sotinamas šabelbonais mas. Ir rimtai, prisipildęs jo metų pesimizmu,tus. Dažniausia jis buvo

ja įtikina mus, kad mes būsime iš blėšiniu, salmono žuvimis ir pyčėmis iš kenų. jis nutarė save pakišti po traukiniu ateinančiu 
Jis lankė mokyklą, kur mokytojas buvo labai kar 11:42 tą vakarą, 

štas, bet kur mokslas taipgi buvo semiamas iš - -
laimingesni pasipirkę fonografą 
arba rekordą, negu be jo. Ant gelžkelHo buvo labai tamsu. Akys jo bu-

Tas pats ir su rakandais, nors blėšiniu. Ten jis buvo mokomas, kad dolaris, in- vo įsibedę į signalą, kuris švietė žaliai. Jis buvo
ramus, nes atsigėrė desperacijos ir tapo įkvėptas. 

. kodėl ne? Truputį anksčiau, truputį vė- 
arba išgarsinimas, kainuoja pen amžinas Amerikos priešas; kad išmirę dailinin-.bau, ką tas reiškė? Signalas pavirto raudonu. To

ni, toli jis užgirdo traukinio dundėjimą; girdėjo
si stabdytuvų griežimas. Jis buvo be jausmų. Jau

rakandų, regis, kiekvienai šei- vestytas sudėtiniu penktu nuošimčiu, užauga dvi | 
mynai reikia. Vienok įtikinimas,' gubai per keturioliką metų; kad Anglija yra į Mirti....

kis sykius daugiau negu rakan- kai, ypatingai Rembrandtas-piešėjas pagerina pro 
dų pagaminimas atsieina fabri- tą. Ten jis taipgi ištoibuiino save kūniškai, iš pra- - /v
ke. Pardavimas laikrodėlio kai-; džių, mėtydamas boles be tikslo, o paskui kiuda- dabar buvo veik kaip miręs. Po to, automatiškai, 
nuojąs šešius 
negu jo kaštavimas fabrike, net 
maisto pardavimas atsieina pen
kis sykius brangiau negu jo pa
gaminimas ant farmų.

Tie faktai turėtų atkreipti 
žmonių dome į kooperaciją, į pa
naikinimą tarpininkų, garsinto
jų ir salesmonų. Bet žmonija 
labai įkempėjusi savo nusistaty
muose ir tik didelė bėda priver
čia ją gyvenimą pagerinti. 

—o—
Kitas Melagius.

Išvažiavus Mizarai nuo ‘ Vil
nies,” proletarijušas Andriulis 
dabar pilnas bosas ant to laik
raščio ir todėl nenustebome, kad

sykius daugiau mas į kraujuotus mūšius su savo bendrais. O O’ 
Connorvillio etiketas įsakydavo, kad jeigu ber
naitis tapdavo parmuštas ant žemės, tai pergalė
tojas galėjo pribaigti jį su kojomis. Jonas Maru
faz vaizduodavęs ir dievų: pirmiausia tai buvo 
mokyklos dženitorius; paskui Abrahomas Linkol- 
nas; paskui motina. Jis neaiškiai nužvelgė gali
mybę augš’tesnio dievo, kurį garbindavo pergalės 
kovų imnais. Bet jam apie šį nebuvo aišku. Ke
turiolikos metų jis žinojo, kad moteris yra že
mesnė lytis, kad tie, kurie gera daro yra visados 
teisūs, ir kad tas vaikas išmintingas, kuris pažį
sta savo tėvą, kuomet tas grįžta iš galiūno,

Kadangi senis Marufaz diribo ant Union gelž 
kelio stoties, tai ir jaunasis Jonas gavo ten dar
bą. Bet kadangi jis buvo mokyklą išėjęs, tai ra
do save ne špaiomis špacieriujoant, bet sėdint o-; 

---------- ___r----;------------,----  fise. Ten, per du metu, jis rašė ilgučiausius pa-' 
paleido melų kakarynę. Jis, gin-j reiškimus, rodančius kiek tonų buvo pervežta iš 
damas savo buvusią draugę ši- ( O'Connorville į stotį Grant, ir kiek iš Grant į 
moliūniūtę, kartoja nudėvėtą is- Shuswee. Jis nesuprato šių pareiškimų tikslo, ir 
toriją, būk Račys^buvęs “sočia- nežinojo, kad jie turėjo galią visai uždaryti 
listas-tautininkąs” ir net rašinė- Grant stotį. Neigi jis to paisė. Jonas Marufaz, to- 
jęs “Vienybei.” Ir kviečia pri- se dienose, svajojo apie baltus kalnierius ir troš- 
rodyti, kad nerašinėjo.------------ j ko, kad jo kaklas būtų užtektinai ilgas, idant ant

Jo taktika mat tokia: pasigrie jo pareitų tada madoje esanti tri-coliniai. Prie to 
žmogų, apkaltinai jį kokia-jis turėjo nuolatinę kovą su savo motina, kad iš- 
prasikailtime ir lai jis pas- gelbėti dalį savo algos ant šaltaikošės ir cigaretų. 
teisinasi. Lietuvoje pieme- šita kova baigėsi su motinos mirčia.
taip daro ir Andriuliui re- 
būtų gėda taip elgtis, nes

jis pradėjo skaityti traukinio artinimąsi. Kurtus 
dundėjimas ėjo aiškyn. Tamsoje jis pagavo švie
są inžino kuris artėjo, artėjo, dundėjo smarkiau 
ir smarkiau. Dabar mestis...

Bet jis nešoko; kuomet lokomotyvas išaugo 
į milžiną ties juo, jam į galvą atėjo keista min
tis: tas lokomotyvas buvo taip gražus, taip stip
rus, taip greitas, taip nenumaldomas, ir ėjo nesu
laikomai prie savo tikslo.

Traukinys jau senai prašvilpė, o jo liesas 
kūnas dar drebėjo, ne iš baimės, bet sudrebintas 
naujo pasiryžimo. Lyg tas garvežis, jis irgi eisiąs 
pirmyn stiprūs ir nenumaldomas, iki kelionės ga
le vien 
žemę.

nuoga spėka jis įsiveržė į svajotą sapnų 
(Toliaus bus)

o—------ oo

O, PASAULI!

Tuo metu. Jonas Marufaz buvo gana gražus 
vaikinas. Tolimi Syriečiai protėviai suteikė jam 
tamsoką veidą, lengvai riestą noisukę, ir tirštą vii 
ną plaukuose, taipgi garbingas tamsias akis. To

bei 
me 
kui 
nys 
gis
jis visgi buvo Valparaiso ir šio 
bei to mokinosi.

Račys niekad “Vienybei” ne- kie žmonės, kurie sakosi galį iš žiūrėjimo į žmo- 
rąšė, niekad jokiai tautininkų nių akis atspėti pobūdį, pažiūrėję į tas jo akis, 
organizacijai neprigulėjo ir kuo-! sakytų kad jo širdy glūdi lyg kalėjime uždaryta 
met sandarietis Ivas patyrė apie ■ siela, ir, progai pasitaikius, kitas garsus poetas 
jo praeitį, jis pravarė iš darbo, j Shelley galėtų prabilti iš ten lakštingalos balsu, 
kurį turėjo Bostone. Račys vi
sados sukinėjosi po “Laisvę” ir 
aišku, kam jis rašė, jei nerašė 
tautininkams ar katalikams. Jei 
Andriulio draugė taip blogais 
keliais nuėjo, tai dalinai gali bū
ti kaltas ir pats Andriulis, nes 
jis laikosi tokių pažiūrų į da
bartinį surėdymą, kaip ir Šimo- 
liūniūtė, ir norėtų taip pat grei 
tai, smurto keliu, atimant tur
tus iš buržujų pralobti.

—o— "

Bet tikrenybėje Jonas Marufaz nematė jokių sap
nų, išskyrus noro sutaupyti kiek pinigų ir nusipir 
kti šautuvą. Jo skonis buvo nepainus, kadangi jis 
nepažinojo dar rpoteries.

Tik pasiekęs 16-tuis metus, jis susiėjo su mo- 
tere. Ir tas susitikimas buvo taip staigus, tokiu 
viską naikinančiu pobūdžiu, kad jo gyvenimo ke
lias buvo iškreiptas. Jam beaugant O’Connor- 
viilė irgi didėjo, tariant ačiū naujam fabrikui 
Consolidated Lempų korporacijos. Ant kalnuko 
į žiemius nuo miestelio išaugo visa eilė didelių 
namų, kurie save vadino Norton Heights. Sekda
mas paskui turtingesnius žmones, atsirado teat-

Scniau Būta Teisingų Pabaudų Į ras. Vieną vakarą, Jonas Marufaz ir jo draugas 
Nors Viduramžiai 

tamsybių laikais, bet tada žmo
nės turėjo gana gerų įstatymų. 
Pavyzdžiu, jei mėsininką pagau 
davo pardavinėjant netikusią 
mėsą, tai jį pririšdavo prie stul 
po ant pleciaus ir padegdavo mė 
są toj puisėj, kad vėjas ant jo 
dūmus pūstų.

Franci jo j gi, jėi 
būdavo nutvertas 
vandeniu atmieštu
jam į burną įstatydavo leiką ir 
per ją pikiavo jo atmieštą pie
ną, kol daktaras pasakydavo kad 
gana, nes daugiau pilant jis mir 
tų.

Tokių pabaudų paragavę, nėra 
abejonės, krautuvininkai
džiau žiūrėdavo ką jie parduoda, iaz atsisuko ir nuėjo šalin taip greit, kad buvo 

be prasmės paskui jį sekti...
Marufazą nuo to nutrenkė staigi permaina. 

Jis lyg išnaujo gimė agonijose. Jis neįkriito į

O, tu pasauli, tamsus, miglotas, 
Krauju ir kerštu visas nuklotas. 
Kraujuoti karąi žmonių vergijos, ( 
Kardai, kanuolės ir kala vijos, 
šių dienų tikslas — kerštas, žūdynė, 
Naikint gyvybę, plėšti krūtinę.
O, tu pasauli, pilnas tamsybių, 
Žmonių širdyse kiek neteisybių!
O, tu pasauli, kaip lėtai žengi, 
Kaip pamažėli tamsybę engi! 
Kad kas įstengtų ir paskubėtų, ' 
Tamsą prašalint, kad kas galėtų; 
Gaurų vainikais tą apkabintų, 
Puikiausiom gėlėm tą padabintų, 
Tą garbę laimėt tik laikas pajėgs, 
Per kurį daugėl dar amžių prabėgs!....'

— J. Gogelis.
oo ■o

VAŽIUOJANT

'v*

Švilpia, 
Dunda, 
Lėkia, 

: Tarška, — 
Mes važiuojam.

Stotys, 
Dūmai, 
Pelkės, 
Tiltai — 

Taraliuojam.

skaitomi Pete Sawry, šlai^tinėjos apie tą teatrą, žiūrėdami 
. kaip renkasi publika. Privažiavo didelis melsvas 
'automobilius. Mažutė rankutė, apmauta balta pir
štinaite, stumdė varinį bumburą durų. Nupoliruo
tos durys atsidarė; tada, labai atsargiai, idant ne 
sutepus savo čeverykaičių, išlipo sutvėrimas, ku
riam lemta buvo patapti svajone Marufazo gyve
nime. Ji buvo labai smulkutė, labai laiba, gali 

j būti septyniolikos metų. Jos gluotni plaukai gar
banomis suposi apie mažą apskritą galvutę. Mink
štos, melsvos.akys lyg safirai gulėjo ant balto ir 
rausvo pliušo. Svajonė švytravo sidabruotame 
krepe, kuri buvo lyg ta medžiaga, iš kurios sap
nai darosi.

Regis ilgokas laikas prabėgo iki Pete bakste
lėjo Jonui į pašonę ir pratarė: “Some swell 

j dame!” Ir pasitraukė į Šalį nustebintas nesupran
tamu pykčio užsidegimu, kuris apėmė jo draugo 

aty- išvaizdą. O dar labiau jis nustebo kuomet Maru-

Kupė; 
įmonės, 
šnekas, 
žydai, — 
Smarvė - 

Dunda bėgiai.

i"

•V

pienininkas 
pardavime 
pieno, tai

*
?

4

(Šalies paskola eina verginiu! tautinių mažumų Lenkijoje.’garsėjusi Kriviai nei nebando ku “pasivaktuoti,

Pavojingas Amžius
Statistikos rodo, kad daugiau- __ „ „ ... ___  t

šia divorsų ima poros, pagyve- meilę, kadangi juk negalima mylėtis su sutvėri- 
nę krūvoje keturius metus. Tą mu taip tolimu, pamatytu lyg viršgamtišku bū- 
žinant, vedusieji turėtų tuo lai- du. Tai nebuvo meilė. Jis nemislijo nei apie mer

giną.. Jis nęąkątė svąjųnių būk ya, meta po jos ko-

Švilpia,
Kaukia, 
Ratai 
Ratai 
Trata — 

Stotis bėgam.
— Simas Btt

-P. O

y

*u

Skaistybė yra malonumo ir grožės šaltinis. — 
Vydūnas.

Dideli skausmai išgydomi tik dideliais darbais
— Ožeškienė.

2
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“VIENYBES” EKSKURSIJA LIETUVON
AR ILGAI VALDYS LIETUVĄ 

“KRIKŠČIONIŲ” PARTIJA?

Rašo J. O. Sirvydas, “Vienybės’1 Redaktorius
Rašo Karklų žvirblis

II. Vis Dar Laivu “Pres. Roosevelt

Birželio 1. Šiandien teko apsižiūrėti po visą laivą. 
Kaip žinoma, “President Roosevelt” yra “brolis” laivo 
“President Harding.” Jie abu turi po 14,127 gross tonų 
įkrovos. Sekantis po jais diduma yra “Republic” — 18,- 
022 tonu; “America” — 22,622, “George Washington” 
— 25,570, o “Leviathan” — 59,956 tonu.

ted States Shipping Boardui 
(Suv. Valst. Laivyno Ta
rybai). Tai yra valdiška li
nija ir ant jos plavėsuoja S. 
V. vėliava.

Laivas “President Roose
velt,” nedidelis, turi tik I ir 
II klases (II nėra). Švaru
mas — pavyzdingiausis. Pa
tarnavimas — mandagiau- 
sis. Valgis, abiejose klasėse 
— kuoįvairiausio pasirinki
mo; visi, kurie yra važiavę 
kada nors kitų kurių nors 
kompanijų laivais, vienbal-l miega, vaikščioja, šoka, gro 
šiai tvirtina, kad geresnio'ja, rūko, kaziruoja, pasakas 
patarnavimo, valgio ir tar-(sako, dainuoja, juokus kre- 
nų mandagumo nesą niekuty čia, skaito, rašo, pletkus va- 
kitur taip matę, kaip čio
nai.

Mūsų laivas nors nedide
lis, bet užtektinai pilnas pa
togumų. Yra muzikos salė 
baliams ir šokiams (sekma
dieniais ryte laiko čia ir pa
maldas); yra: pasta, banko 
skyrius, knygynas, ligoninė, 
aptieka, rūkomi kambariai, 
arbatos rūmai ponioms ir tt. 
Čia nestoka ir tokių reika
lingų įstaigų, kaip: siuvyk
la ir prosinyčia, laundry, ne 
išvengtinasis braas su įvai
riais gėrimais, cigarais, po- 
periais, visokiomis reikmeni 
mis del vyrų ir moterų; yra ir mus pačius beįsėdančius 
net... spaustuvė, kuri spaus
dina kasdien laikraštuką su 
radio naujienomis iš viso pa 
šaulio (taip, pa v., kuomet 
ekskursantai čionai gėrėjo
mės priimnia vėsa vidury o- 
keano, iš savo “vandeninio” 
laikraščio mes atsižinojom, 
kad birželio pradžioje buvo 
po visą Ameriką šutinanti 
karščiai, rankiojom kas ry
tas skaitlines vakarykščiai 
alpusių ir mirusių įvairiuose 
S. V. miestuose, ir gailavo
me: “kad jūsų čion nėra!”)

Žodžiu sakant, čionai ant 
“Pres. Roosevelt” mes vi
sai nesijautėriie esą nuo pa
saulio ir jo patogumų atskir 
tais; visur mus sekė rūpes
tinga globa ir priežiūra po 
Dėdės Šamo vėliava. Kaip 
New Yorke per “Vienybės” 
Ekskursijos išleistuves ir 
paskui prie laivo mūs nuo
širdžiais linkėjimais palydė
jo U. S. Lines viršininkai, 
pp. R. I. Dunnigan, Wm. 
Dyckes, Dunwoody, McNea- 
ry, taip čionai mus linksmai 
pasitiko ir draugingai globo 
jo laivo viršininkai: kapito
nas, Geo. Fried; valdymie- 
ras J. W. Ford; iždininkas 
F. O. Devins; vyr. stewar- 
das Chas. Kennecke. Jei pa
sitaikė kuriam keleivių su- 
negaluot, tuo jaus atbėga ko 
ki gailestinga slaugė ir ra
portuoja laivo daktarui — 
A. U. Axelson, o šis skubi
nai teikė pagelbą ar gabeno 
ligoninėn.

Mūsų ekskursijos kelei
viai išsineš sau malonius į- 
spūdžius iš U. S. Lines pa
tarnavimų.

Bet grįžkime prie mūsų 
ekskursijos vidurinio gyve
nimo.

Šiuos žodžius rašydamas 
jau paliaunu bežymėjęs mė
nesio dienas iš dienyno už
rašų, nes būtų daug atsi
kartojimų. Visos dienos per 
vandenyną, savo tvankoje, 
taip viena į kitą panašios, 
kaip du vandens lašai: iš ry
to 8:30 sugaudžia trimitas 
ant pusryčių, apie 12:30 — 
ant pietų, pavakary apie 7:- 
30 — ant vakarienės. Visus 
tuos protarpius keleiviai pa 
tys turi sau išsikamšyti: jie

rinėja (manote, kad čia nė
ra pletkų? Oho! Čia jų dau
giau, negu ant sausžemio...)

Laivo valdyba stengiasi 
suruošti keleiviams vis nau
jų pramogų. Apart orkes- 
tros, kuri yra tiesiog “ke
liaujanti” — nes pagrojus 
I-oje klasėj, eina rėžti valcų 
III-jai — yra žaislai: golfo, 
ritinio, kiaulaitės ir tt. Vai
kams vėl specialūs įtaisyti 
žaislai. Kas vakaras duoda 
ilgą krutomų paveikslų pro
gramą, kas vakaras vis kito 
kį paveikslą (pirmą vakarą 
tarpe naujienų, jau parodė,

nugriauti jų viešpatavimą, 
gali juos pririšti prie altorių 
,kurių paskutiniu laiku jie 
neapkenčia, tik ima naudą. 
Taigi jie panaudojo savo 
“dorą,” išmesdami pažanges 
nius mokytojus iš gimnazi
jų, o jų vietose pasodina da
vatkėlę, arba zakrastijoną 
su katekizmu, kad moki
niams pūstų betikslę dūde
lę, ir kad visi kęstų “krikš
čioniškąją” priespaudą.

Kam kunigai Lietuvoje or 
ganizuoja Pavasarininkus, 
Blaivininkus, Zytietes? Kam 
Steigia vienuolynus? Ogi, 
tam, kad surinkus stiprią ar 
miją, kuri ant ilgo laiko 
juos palaikytų. Kunigai ži
no, kad vyrai daugiausiai 
balsuoja už kitokių pažiūrų 
žmones, o moterys beveik vi 

'sos už juos. Taigi jie ir bi- 
* jo, kad ir moterys kada nor 

Bet" liberalai kantriai ken- nesusiprastų ir nenukryptų 
čia šių dienų partijų perse- i 'k'M pusę; tam jie ir su- 
kiojimus, nežada . . -.-...j.
prieš juos su nuogu kalavi- 'kurios kunigų globoje būda- 
ju; visados stengiasi paro- ^nos yra tamsinamos dievais 
dyti teisybę, ir aiškiai pri- lr pragaru, 
parodo, kad tais keliais ei- . ’ 
darni, i

Liberalinių pažiūrų žmo
nės, nevaržomi kokių nors 
partijų, visados kartoja, 
kad mums neturi rūpėti, ko
ki partija, arba kokios pa
kraipos žmonės valdys Lie
tuvą1 tevaldą ir “krikščio
nys,” bile tik jie sugebėtų 
dorai, teisingai vesti tą vai
rą. Toks nusistatymas yra 
labai girtinas ir neveltui ga
vo vardą “pirmeiviai.”

Jie pirmieji padarė žings
nį į kultūringąjį pasaulį, pi r 
mieji pripažino visus žmo
nes lygiais, bile tik jie turi 
žmoniškus jausmus. Libera
linius žmones persekioja į- 
vairios partijos, bet labiau
siai “krikščioniškoji,” ir ko
munistų, nes šios dvi parti
jos iš savo tarpo senai išvi-’ 
jo teisybę ir meilę artimo.

giig Iš Amerikos Lietuviu Gyvenimo g®
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£$ ČIA TALPINAMA ŽINIOS Iš AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMO IŠIMTINAI. RAŠOMA MUSŲ GABIŲ 
KORESPONDENTŲ APIE TEATRUS, BALIUS, PRAKALBAS IR ABELNĄ JUDĖJIMĄ.k

KENOSHA, WIS.
Komunistams Nesiseka ir 

Šis-Tas
Dar

Birželio 7 d. SLA. 212 kp. lai
kytame susirinkime, po įvairių 
tarimų, prieita prie rinkimo S. 
L. A. 10-to apskričio delega
tų į suvažiavimą birželio 2y d., 
Schlitz Svetainėje, Kenosha, 
Wis. Kaip tėmijau, nominacijose 
buvo pastatyti vienas komunis
tas ir du jų pritarėjai, bet jie 
visai mažai gavo balsų, o liko 
išrinkti žmonės, kuriems rūpi 
SLA. gerovė, čia tuoj komunis
tai šoko: “Carai valdo 10-tą 
apskritį!” Kitas.šaukia: “Nerei
kia aukoti Mariampolės Gimna
zijai!” Mat, vargšas, pats bū-

kovoti traukė moterų apie 200,000 damas kaiP batas tamsus, nori,
AUVUll . . , . c . \ n, u: kr,!-.,

parodo, kad tais keliais ei- Jie labai bijo liberalinės 
darni, susilauksime stiprų krypties žmonių, užtad įvai- 

,valstybei pamatą. Liberali-1 riais būdais stengiasi, kad 
niai žmonės nesivaržo, kad tokius žmones kame_ nors ap 
patekus į ministerius į aug-'kaltinus ir iš jų atėmus pi- 
štas valdininku vietas, bet lietybės teises, kad negalė- 
žiūri iš šono, ir jei kas ve-'tų dalyvauti Seimo rinki- 
da valstybės vairą teisingai, 
tai jie padeda, o jei blogai, 
tai stengiasi priparodyti 
.klaidas, ir pamokia, kaip jas 
atitaisyti.

Bet mūsų “krikščioniško
ji” valdžia nesiduoda mo
kyti; juo tolyn, tuo gilyn 
brenda į neteisybių pelkes, 
užmiršdama savo tautos pa- 
,dėtį ir tėvynės meilę. Perei
kime mes per kaimus ir pa- 
klausinėkime žmones, kaip 
jiems išrodo mūsų “krikščio 
nių” valdžia. Beveik nuo 
kiekvieno išgirsi nusiskundi 
jnus, kad “prie caro dešimtį 
sykių buvo geresnė valdžia,

Hobokene į savo laivą, visus 
mūsų palydėtojus, visus ei
nančius su baksais ir pundu 
kais. Kaip jie greit čia ir ne
gatyvus išvystė!).

Tarpe pramogų, kasdien 
vis buvo kas naujo: tai for- 
malte balius, tai leidžiu pa- mūsteki!”" Tai “dėlto 
zinties vakaras, tai vaikams t - 

“party,” tai kapitono duoti 
“farewell” pietūs, kuriuose - 
visiems keleiviams išdalino 
poperines kepuraites ir gra
žius atminčiai kaspinus, su 
parašu “Pres. Roosevelt” 
bei vaikams dovanėles.

Bet visą tą atmetus į ša
lį, man asmeniškai buvo la
bai malonu, kad visu kelio
nės metu visi mano ekskur
sijos draugai ir draugės bu
vo sveiki, linksmi ir paten1

muose. Visą spaudą stengia 
si cenzūruoti; cenzūruoja 
netik cenzoriai, bet ir paštų 
viršininkai. Yra tokių paš
tų, kad, va, kaip: “Vieny
bę,” “Dirvą,” “Keleivį,” “Te 
vynę” ir dar kitus laikraš
čius plėšo ir dirba pašto pa- 
kietus arba sargai ir tar
nautojai sienas jais klijuoja.

“Krikščionys” mūsų tėvy- 
,nei daug pagamino priešų, 
kurie stengiasi tarpe žmo
nių skleisti palinkimą išsi
žadėti tėvynės meilės. Gal 
“krikščionys” pasakys, kad 
netiesa? Tai še jupis karčių
jų tiesos pipirų. 1920-22 m. 
apskričių viršininkai tu rėdą 

kad provincijų valdininkai vo tokią didelę galę, kad jei 
: “Ja bog, ja car.” Jie panorėdavo, tai imdavo 

Re rankų laižymo, be klupi- jaunikaitį į kariumenę, o jei 
nėjimo, be kyšių pas juos nenorėdavo, tai ne. Viršinin 
neprieisi su jokiais reika- kai gaudydavo jaunikaičius, 
Jais. Bet paklausk: “Tai ko- kišdavo į kalėjimus, ir palai- 
del balsavote už krikščio-.kę po pusę metų išsiųsdavo 
nis?” atsakymą daugiausiai į kariumenės eiles. Kokis iš 
gausi: “Kad bijome, kad baž 
nyčių nesugriautų, kad vai
kų nuo mūsų neatimtų, kad 
neįvestų mėnesinio šliūbo.”
Mat kunigėliai labai moka' kunigųJ taip gieda mūsų tau 
nupiešti įvairių baisenybių,. ta. Dar gali ilgai ir giedoti,

kad ir (kiti tokiais būtų.
Gaila tokių, kurie gyvena ne 

savu protu. Gerai pirmininkas 
ir pasakė: “Su politika — į 
Maskvą, o čia Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje!” Komunis
tams ir jų pritarėjams tas la
bai nepatiko.

Patartina, kad pirmininkas pa 
žabotų tuos apuokus, o tuomet 
Susivienijimas būtų liuosas ir 
ramus.

Nutarta iš iždo paskirti 15 
dol. delegatams pietus pagamin
ti. Pietus pagamins SLA. 212 
kp. Ką tik naujai į kuopą įsto
jęs p. VI. Jakutis aukojo pie
tums mėsos. Jam tarta ačiū už 
taip gausią auką.

Nors vieną kartą Kenoshos 
lietuviai padarė sutartinę. Visos 
draugijos susijungę į krūvą — 
viso 13 draugijų — rengs paei
liui kiekvieną nedėldienį išva- 
reikėjo padaryti — laikytis vie- 
žiavimus į miškus. Senai taip 
nybės, o neiti vėžio keliais — 
vieni čia, antri ten.

Darbai čia eina vidutiniai, 
bet bedarbių yra gana daug.

Stubų ant rendos negalima 
gauti. Reikia savo nusipirkti. O 
naujos st ūbos dygsta kaip gry
bai po lietaus; ir visi namai 
pilni,

ir 
nėra tuščių.

Kaz. Braževičius.
tokio kareivio gali būti tė
vynės sargas, tai patys skai 
tytojai spręskite.

“Libera me Domine” nuo

HOMESTEAD, PA.
Vyčiai-“Patriotai’ ’

Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

- T—U—V—I—S
DAKTARAS (gydo 
ligas) IR CHIRURGAS 
(daro operacijas). 
OFISĄ VALANDAS:

Nuo 9 iki 11
• Nuo 2 iki 4 

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

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

tuvaitėms prie šio choro prisi
rašyti. Tėvams patartina savo 
dukreles leisti mokintis lietu
viškų dainelių. Mokytojauja p. 
Grigoraitis, kuris yra gabus ir 
sumanus dainavimo mokytojas. 
Už mokinimą ir gaidas apmo
ka kliubas, todėl dainininkams 
nieko nelėšuoja. Pamokos būna 
ketvergų vakarais.

Kalnaberžis.

WILKES-BARRE, PA.
Mažai Biznierių

šiame mieste yra labai daug 
lietuvių, .bet biznierių mažai. 
Dar šiek tiek rasime lietuviškų 
saliūnų, bučernių ir grosernių 
— tai ir visi lietuviški bizniai.

Nežinia kodėl lietuviai nesi
stengia kibti prie pelningesnių 
biznių, kaip tai: aptiekų, ke
pyklų, real estate, rakandų krau 
tuvių ir tam panašiai.

Lietuviškų profesionalų čia 
yra bent keletas: trys gydyto
jai ir vienas advokatas. Gal būt 
jų yra ir daugiau, bet jie lie
tuviams nežinomi, nes niekur 
tarp lietuvių nedalyvauja nei 
nesigarsina, tai vietos lietuviai 
nežino, kur jie randasi.

Vytautas.
• *

LIETUVIŲ DOMEI!

kinti kelionės oro gražumu nedorybių kitų pažiūrų žmo jeigu nesitvers apšvietos ir 
ir viskuo. Teisybė, porą na- '.nėse, o savo nedorybes sten- nepavarys kunigų jjrie alto- 
ktų vidury okeano biskį lai- giasi paslėpti po ilgais žipo-

,nais. Deja, tas jų pačių ne
dorybės perilgos, ir ilgi ži- 
ponai neįstengia uždengti.

Žmonės pradėjo šviestis, 
pradėjo rūpintis tautos li
kimu; “krikščioniškoji” val
džia tą patėmijo, ir jiems 
pabaiso, kad apšvieta gali

vą pasupo, bet del šito nie
kas nesirgornė “ožių lupė.” 
Biskį buvo sunegalavus 
brooklyniškė Gaidienė, bet 
greit vėl pasitaisė. Niekas 
nemirė, niekas negimė: kiek 
iškeliavom, tiek pribūsim 
Lietuvon. Su dokumentais 
visi tvarkiai stovi. Jei kokių 
kybelių sutiksim išsėdę Bre
mene pas vokietukus “ge- 
zagt,” ar važiuodami per 
šiaudinių “ponų” koridorių, 
tai apie šitą dar nesirūpina
me.

Mūsiškiai su “ponais” ir 
čionai nesibroliauja. Ir čia 
turime trejetą desėtkų unga 
ru ir lenku, kuriu vienas 
nuo ryto iki vakaro ant (lė
kio tampo armoniką, ir rėk
do ją it perekšlę vištą. Mū
siškiai nė žingsnio ant jo 
muzikos nešoka ir iš augš- 
to į surūkusį Pennsylvani- 
jos lenkelį žiūri; jie šoka tik 
prie laivo orkestros. .

šiandien jau 5 d. Birželio. 
Pradedame sutikti laivų, ku 
rių per 4 dienas nematėm. 
Visų ūpas pakilęs: ryt pa
matysim sausžemį! — tai 
bus Anglijos pakraščiai. Ply 
mouthe išleis keleivius ang
lus. (Dar bus)

rių, kad garbinus Dievą, vie 
toje skleidus tarp žmonių 
neapykantą.

Užrašykite “Vienybę 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems 
Lietuvoje

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

Pasekmingai
■ Būdais

ĮSISENĖJUSIAS

Moderniškais 
Gydau
VYRO, MOTERŲ 

LIGAS.
GREITOS PASEKMĖS

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

KAINOS MANO PRIEINAMOS 
ir viskas yra po mano asmeniška priežiūra 

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

ne

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

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

tų, tenuperka dvigubą atvirutę, 
Angliškai vadinamą Internatio
nal Reply postal Card, ir pasiun 
čia; ji kainuoja 4c. Ji niekad ne 
praranda savo vertės. Ją siun- , 
Čiant, reikia rašyti ant tos jos _ 
dalies kur ant priešakio yra žo
džiai “Message Card,” o kita 
jos dalis-pusė yra del atsakymo. •

Tas atvirutes ir kuponus rei- ’ 
kia pirkti tikrose paštų stotyse, 
Sub-Jstotyse jų nelabai galima 
gauti. Ph. L. V. Taryba.

PIRKITE 
“VIENYBĖS” 

ŠĖRŲ!

TEN IR ATGAL 
Nupiginta Kaina

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

Siūlomo puikią progą atlanky
ti Tėvynę nupiginta 3 čia kle- 
sa. Mūsų keleiviai iš Ham
burgo traukiniais nuvežami į 
vietą su gera priežiūra.

visiems yra 
vyriausybe 

paštui per- 
užrubežį be

Grįžtanti nepiliečiai laike 
metų įleidžiami kartu su 
Pirmos Klesos keleiviais 
be sutrukdymo.

Mūsų miestely du Vytukai lai
ko krautuvę. Ir tai dar nepapras 
ti-eiliniai vyčiai, bet “genero
lai.” Bet kokie tie vyčiai “pat
riotai,’’ galima ir iš šito persi
tikrinti. Jų langas papuoštas 
lietuviškais patriotiškais paveik f 
slais, kurių tarpe randasi ir 
vienas sekamu parašu: “Marsza 
lek Josef Pilsudski.”

Aš patarčiau tiems “patrio
tams” geriau įstatyti Zecchinio 
arba kad ir kun. Garmaus pa
veikslus vietoj augščiau minėto. 
Tuomet vis gi būtų gražiau.

Jaunuolis.

AMSTERDAM, N. Y.
Sandariečių Prakalbos

M.

Kaip tikim, jau 
žinoma, Lietuvos 
uždraudė Lietuvos 
siuntinėti laiškus į
pašto ženklelių, nes per tai Lie
tuva turi daug nuostolių, o tie 
kurie laiškus apturi, turi ketu- 
rigubai mokėti. Prie to gi, ir 
sarmata, nes užrubežy paštų 
valdininkai ’ matydarrii/'kad "iš 
Lietuvos tiek daug laiškų eina 
be pašto ženklelių mano, jog 
Lietuva yra turbūt vien ubagų 
šalis. Tad labai gerai Lietuvos i 
vyriausybė padarė uždrausdama 
persiuntinėti be pašto ženklelių 
laiškus.

Vienok, teko girdėti, kad tūli* 
rūgoja už tai. Girdi, kas man j 
reiškia čia už tokį laišką užsi
mokėti 20 centų ir tuomi mūsų 
neturtingiems giminėms Lietu
voje pagelbėti!

Akyvaizdoj tokių dalykų, mes 
Philadelphijos Lietuvių Veikė
jų Tarybos nariai nusprendėm 
visuomenei paaiškinti kaip, ne
darant sau tiek daug nuostolių, 
o ypatingai sarmatos Lietuvai, 
tame atvejy galima lengvai pri- 
gelbėti giminėms Lietuvoje.

štai, rašant laišką į Lietuvą 
I (arba į bile kitą kurią šalį) rei
kia pašte nupirkti taip vadina- 
mą Tarptautinį Atsakymo Ku-

I poną, kuris Angliškai vadinasi: 
International Reply Coupon.

i Tas kuponas kainuoja 11 centu. 
| Jį, tą kuponą, reikia įdėti į 
.laišką ir paaiškinti, kad gavėjas 
rašydamas laišką, nuėjęs į paš
tą už jį gaus tiek Lietuvos pa
što ženklelių, kiek reikia laiško 
pasiuntimui į Ameriką.

Čia reikia pažymėti, kad tas 
kuponas 
čiui, po 
vertybę, 
giu nuo

Toliau, kas reikalauja parašy
ti ką nors tik trumpo, be sekre-

neperdau- 
yra geras 
šiose pra-

Šią koloniją aplankė V.
Čekanauskas “Sandaros” admi
nistratorius. ir Sandaros 67 kp. 
surengė jam prakalbas birželio 
14 d. Kadangi pasitaikė būti au
drai ir lietui, tai žmonių į šias 
prakalbas atsilankė 
giausia. Čekanauskas 
kalbėtojas ir gražiai 
kalbose pakalbėjo.

Turiu pažymėti, kad p. Čeka
nauskas turėjo progos apžiūrė
ti Amsterdamo miestą, nes vie
tinis aptiekorius Šidlauskas sa
vo automobiliu jį pavažinėjo ir 
aprodė gražiąsias miesto dalis.

Prie progos noriu pažymėti, 
kad čia jau neblogai gyvuoja 
Lietuvių Kliubo choras. Jis lai
ko dainavimo pamokas-prakti- 
kas. Būtų patartina Visoms lie-

geras vienam pusme- 
to, jis praranda savo 
Jj reikia pusmečio bė- 
pirkimo sunaudoti.

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

United American Lines 
(Harriman Line) Joint Service with 

Hamburg American Line 
35-39 Broadway, New York.

UOLLANQ I ■ AMERICA LINE 1^ . 
Tiesns-trumpas kelias per Rotter

dam'ą, j ir ifi 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 tvarkraltis pašino 
Siamas paprašius.
Rer.ervavimni ir informaeijų delsi 
rašfk bile vietiniam agentni, arba

HOLLAND AMERICA LIMB
24 State Street New York_.

M. M. ŠLIKAS
Lietuvis Advokatas

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

Bell Phone Poplar 7545

A. STANKUS
— Lietuviškas Graborius —

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

Philadelphia, Pa.

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
ir DIRBTUVĖ

gerinusiai įrengtoje mokykloje. Prakti
kos painokos išardyti ir sudėti visokius 
motorus, apie elektrą ir važiavimą. Ti
kras, pilnas kursas žoforio-meknniko 
lietuvių ir anglų kalbom - veda visiem 
žinomas ir per 15 ką motų prityręs
INSPEKTORIUS L. TIKNIAVIČUS

g:irantuojame laisnj ir diplomą — Pa
ieškomo darbo. Ateikite apžiūrėti mū- 

nuo V ryte iki 9 vakaro. Nedėliotais

MOKYKLA

nuo 11 vai. ryto iki 3
NEW 

128 — 2nd Avenue,

bu mokyklą. Mokykla atdara
vai. po plotų. Klesos dienomis ir vakarais.
YORK AUTO SCHOOL

(Kampu 14 gatves) New York City
. . .. i ,j « <• .<,..1.^ _• . ».VZ- ; r ■ '« j i
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TARKA
DRAMOS TĖVAS

Dramos tėvas atbildėjo 
Firčtu žandą pasirėmęs, 
Ir darbuotę tuoj pradėjo: 
Gimdyt dramą greitai ėmės.

Labai negerai
JUDĖJIMO TEISME

New Yorko policija 
guliuos vaikščiotojų

re- 
j Ai

dėjimą gatvėse ir areš
tuos prasikaltėlius. —

39 į Sing Sing (New Yorko val
stybės kalėjimas). Kita byla!

Byla No. 2
Teisėjas. — Kuo prasikalto 

šis žmogus?
Policistas. — Jis ėjo vakarų

Iš laikraščių, link viepšaline gatve. Kuomet 
-----  Į jis pamatė mane, tai pradėjo 

Vieta — teismo salė. Už augšto eiti atgal, kad aš manyčiau, 
•pertvaro sėdi teisėjas. Priešais ’ jog jis eina rytų link.

policistas ir prasikaltėliai.
Byla No. 1.

Teisėjas.
prasikalto šis paukštukas?

Policistas? — 
duose barščiuose.

Teisėjas. — Kur?

Teisėjas. — Aha! Bandė apei
ti įstatymus, ę? Ką tu gali pa- 

— Policiste, kuomi sakyti į šį apkaltinimą, prasi- 
! kalteli'?

Maišėsi palai-1 Prasikaltėlis. — Tiesa, ponas 
teisėjau, kad aš ėjau vienšdli- 
ne gatve, bet aš neturėjau no- 

Policistas. — Penktoji Avenue ro daryti ką nors negera. Aš 
ir 42-ji gatvė. j esu padorus pilietis. Aš naudo-

Teisėjas. — Ar girdi, prasi- jausi tik konstitucijos gvaran- 
kaltėli? Tu, kaltinamas už ėji
mą skersai gatvės viduryje 
bloko (kvartalo). Ką turi pasa
kyti savo apsigynimui?

Prasikaltėlis. — Aš tik skubi
nau^. kad pagavus traukinį.

Teisėjas. — Skubinais!? Tai 
todėl, kad skubinais!, tai bloko 
viduryje skersai gatvės, a? Ką- 
gi tu sau manai — gal čia laisva 
šalis? štai už šitą gausi tris 
mėnesius kalėjimo! Policiste, žiū 
rėk, kad jis pagautų traukinį 2:

MOKSLO STEBUKLAI

Rašo Svajonė

tuotomis laisvėmis...
Teisėjas. — Konstitucijos j _•

laisvėmis? Kas pirmiau buvo 
sulyg konstitucijos, tai dabar 
prieš konstituciją, supranti? Po- 
liciste, duok jam vienšalinį bi
lietą į Sing Sing: jis negrįžš ank 
sčiau 60 dienų. Kita byla!

Byla No. 3
Teisėjas. — Kuomi šis prasi

kaltęs?
Policistas. — Trukdyme fe- 

deralio pašto.

Teisėjas. — Kokiu būdu?
Policistas. — Jis davėsi save 

pervažiuoti pašto automobiliui, 
kuomet ėjo skersai gatvės.

Teisėjas. — Ar nesusižeidė pa 
što automobilis?

Policistas. — Ratai truputį ąp 
sitaš'kė kraujais.

Teisėjas.
labai negerai. Trukdyti paštas 
— tai federalis prasikaltimas. 
Ar automobilio šoferis triūlbijo?

Policistas. — Taip, ponas tei
sėjau.

Teisėjas. — Kada?
Policistas. — Tuoj, kaip 'tik 

pervažiavo per šį žmogų.
Teisėjas. — Išrodo, kad šq- 

feris buvo ganėtinai atsargus. 
Kaip prasikaltėlis išrodė, kuo
met pašto automobilis pervažia
vo per jį?

Policistas. — Išrodė labai pri 
spaustu gyvenimo a$ystovomiš. 
Ir visas purvinas, nes gatvės 
buvo prilytos tuomet.

Teisėjas. — Gatvės buvo pri
lytos, ę? O ar šis prasikaltėlis 
turėjo retežius ant savo čevery- 
kų?

Policistas. — Ne, ponas tei
sėjau.

Teisėjas. — Na, tai jis gaus 
retežius dėvėti per pusantrų me
tų. (Kitos bylos atidėtos ant to
lesnio laiko).

TARKOS SAPNININKAS

Žemiaus paduotus sapnus jei 
sapnuoji dieną, tai jie išsipildys 
ūmai, o jei naktį, tai išsipildys 
ant rytojaus. —

Didžiules dramas pastatė 
“šalaputrį” ir “Karusą.” 
Kas tų dramų lošį matė, 
Už pečių7 sau jautė blusą.

Vos žiūrovai pasėdėjo: 
širdys, mat, liūdnai tvaksojo, 
Skruostais ašaros riedėjo — 
Pusės dolario raudojo.

Viskas mainos, viskas nyksta.
Didžios dramos praskambėjo...
Kodėl lošiai neįvyktsa?
Gal jau tėvas nusenėjo?

tų; Pėbė

JUOKIS
KAD LR
NENORI

Apystovos Privertė
Ji. — Kiek kartų tamsta bu

vai įsimylėjęs?
Jis. — Tik du kartu: pirmą 

kartą, kuomet buvau kvailas, o 
antrą kartą, kuomet buvau dar 
kvailesnis. (

—o—
žmona. — Kaip tau negėda 

taip vėlai grįžt namo!
Vyras. — Geriau vėliau.v. ne

gu... niekad!...- ‘

jau

REIKALAUKITE MUSŲ NAUJO 1925 
METŲ KNYGŲ KATALOGO

Prenumerata metams —
Lietuvon metams-------

Pusei metų pusė kainos.

MOKSLO. LITERATŪROS IR POLI
TIKOS SAVAITRAŠTIS

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

— Ar Petras geria degtinę?
— Ne, negeria, tik su duona 

valgo. Mat gerti uždrausta.
—o—

Matematika
Mokytojas. — Viso jūsų yra 

15 mokinių. Jei aš jums išdalin
siu 100 obuolių, 75 kriaušių, 
50 slyvų, 25 apelsinus ir 15 me
lionų, tai ką gaus kiekvienas.

Mokinys. — Pilvo praskydi- 
mą.

Štai pamažu pakįla nuo že 
mes orlaivis ir neria tiesiog 
į padanges su nepaprastu 
greitumu ir staiga išnyksta 
iš akių!

Manai sau: ant kiek
yra pažengęs mokslas pir
myn! Manai ir svajoji, 
rėdamas į tuos keistus 
būkius,, kurie sunku ir įsi
vaizdinti, kaip jie atsitiko. 
/ Štai vėl pilnos jūrės, ir o- 
keanai laivų plaukiojančių, 
mažų ir stebuklingai dide
liu, su milžiniška sunkybe 
iriasi per jūrių plotus, pre
kes ir žmones vežiodami. Ir 
čionai mokslo stebuklai, ku
riuos žmogaus protas užka
riavo, priversdamas visas 
gamtos jėgas sau tarnauti.

Visas pasaulis nutiestas 
gelžkeliais, kuriais su neap- 
traukiniai, nešiodami viską 
sakoma greitybe bėgioja 
ir tarnaudami žmonijai! 

■‘ Štai vėl milžiniškos fabri
kų mašinerijos, kurios akies 
mirksnyje viską gerą del 
žmonių gamina. Rodos tik 
ir tveriasi stebuklai, iš ku
rių reikėtų žmonėmis tik 
džiaugtis, naudotis ir gėrė
tis puikum gyvenimu; nes 
visas pasaulis yra sutvertas 
rodos tik del žmogaus pato
gumų. Bet pažvelgus į žmo
niją, ar yra taip?

žiū- 
ste-

gos, kad praryti, sunaikinti 
silpnesnį, o ypač kaip šiomis 
dienomis atsižymi su ta juo
da dėme francai su lenkais, 
kurie jau yra peržengę vi
sas žmoniškumo ir teisybės 
ribas; pas šiodvi tautas jau 
nėra nei krislo žmonišku
mo; tai yra nepasotinami 
žvėrys!

Nors Franci]’oje, kaip ir 
kitose šalyse, stovi mūrai 
mokyklų ir universitetų, o 
mokslo stebuklai ir ten įgy
vendinta, bet kodėl žmonija 
ir liaudis tų šalių, o ypač 
kodėl valdovai mokytieji tų 
šalių taip yra sužvėrėję?

Gal del to, kad daug yra 
mokslo pasiekę!.... Sunku 
kas beįsivaizdintį, matant to 

neteisybę gyvenime. O 
visas neteisybes gamina 
tamsūs kokie gaivalai, 
taip vadinami kultūriš- 
šalių apšvięstūnai. Ir

žengiama yra į tamsią pra
eitį, kur niekas nesiskaitė 
su tiesa, tik* su galybe.

Tad, brangūs lietuviai! 
Ir mes stiprinkime savo jė
gas, jei nenorime sutirpti 
svetimtaučių bangose!...

PIRK “VIENYBĖS” ŠĖRŲ 
VIENAS ŠĖRAS 

DEšIMŠ 
DOLARIŲ.

kerštų, neteisybių, skriaudi
mo silpnesniųjų ir kitų be
galės nedorybių, kurios ro
dos trykšta trykšta iš ko
kių tai nežinomų bedugnių!.

Pažvelgus kad ir šiandien 
į Lietuvą, — kaip ji yra be 
pasigailėjimo skriaudžiama 
galingesnių tautų, kurios, 
kaip draskanti žvėrys, išskė 
tę nagus tik ir laukia pro-

tas
i ne
bet
kų
kaip jiems yra ne gėda prieš 
viso pasaulio žmoniją, pras
tą liaudį, kuri nors tamsi 
būdama, bet tų vadų elgesį 
puikiai supranta!

Tai yra liūdni gyvenimo 
faktai. Rodos pasaulis, žing
snis po žingsnių, turėtų žen
gti ant teisybės kelio, bet 
dabar atbulai dedasi, nes

LIETUVIS ADVOKATAS
Užsiima varymu bylų visuose 

Teismuose
.Skolina pinigus ant mortgedžią 
ir priima pinigus del išskolinimo 
ant mortgedžių nešančių šeštą 
nuošimtį. Norinti pirkti namus, 
gauti paskolą ar iuverstinti sa
vo pinigus ant mortgedžių ant 
nuosavybės (real estate) mies

tuose, lai kreipiasi pas

JONAS S. LOPATTO
Attorney and Oounsellor-at-Law 

308 0-10 Coal Exchange Building 
(Cor. River and W. Market St.) 

Wilkes Barre, Pa.
RhI. Tubs 1854. Ros.: 3532 J

; JAU
PRIPA-
ŽINO! |

visi, kad Naujoką padaryti Ciga
rai yra geriausi Amerikoje! Taip 
pat visuomenė gėrisi, kad garsi- 
nant laikraštyje remia lietuvišką 
literatūrą; tai yra puikus daly
kas; už tai vietoje kas žiu kieno 
cigarus rūkyt, kurie nieko gero- 
nedaro, o gal dar lietuviu tautos 
priešus šelpti, tad labai išmintin
gai darysit, kad visada remsit lie
tuvišką pramonę,' ir brolių liotu- 
vią Jono ir Petro Naujoką išdirb
tus cigarus rūkysit; nes ir cigarai 
labai gori, sumaniai iš geriausio, 
tabako ir iš Havanos padaryti, 
malonūs rūkyt, lengvi, gražiai do
gą ir dūmas puikiai, kvepia, net 
moteris ir merginos myli ir pat
sai džiaugsies, kad rūkai gerą Ci
garą!
Viengenčiai vietoje žydberniaut, . 
visada rūkykit ir reikalaukit vi
sur Lietuviškose užeigose, restau
racijose, Storuose, pas barbenus, 
kliubuose ir draugysčių salėse, ; 
ant pikniką ir pas biznierius, po 
vardu rankomis padarytą

Jono-John’s Cigarą 
arba brolio Petro Naujoką arba 
Vytauto. Tėmyk vardą ir paveik
slą ant bakso. Per pačtą išsiurr- 
čiam Cigarus visur po Ameriką į’ 
kitus miestus lietuviškiems biznie
riams, ant pareikalavimo.

Tėmyk! perkrausi ėmė sa •
vo dirbtuvę Cigarų į didesnę vie
tą, priešais Public Library. Ra
šant adresuot:
NAUJOKŲ CIGAR DIRBTUVE 

267 DIVISION AVE.
Brooklyn, N. Y.

Naujoką Cigarai labai geri, 
verta paremt teisingą pramonę.. 
Agentai gali užsidirbti ekstra pi
nigų, liuosam laike ir vakarais.

di

pa-

pa
dirbu

3352 Superior Ave., Cleveland, Ohio .

reikalinga

kreipkitės

--b—

T—O-----

— Ar tamsta, nenori iškilti į 
orą? <

------ $2.00
— — $3.00
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198-200 GRAND STREET BROOKLYN, N 
TARPE DRIGGS IB BEDFORD AVENUES.

Priitatom J vilai Now Yorko Ir Brook lyno apylinkes Dykai ir Saugiai ~

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

Ameriką

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

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

Reikale kreipkitės pas —

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

Tel. Richmond Hill 8066

g

Kuriems tik
i

Asilu būti — reiškia važiuoti 
Lietuvon respublikos tvarkyti.

Bulves skusti — vieta Lietu
vos atstovybėje.

Cigarą rūkyti — tautinės pra
kalbos. ~

Darbininką skaityti — nauja 
cenzūra įvyks.

Ėriuką matyti — naujas 
plomatas atvažiuos.

Fanatiku būti — juomi ir 
silliksi.

Garso redaktoriumi būti 
atvažiuos Vinikas Kaunui
skolos ieškoti, — bus kinkų dre
bėjimas.

Homeopatija — savo darbo 
degtinę gerti.

Yla maiše — komunistų agi
tacija už SLA. viršininkus.

Katė — girdėsi naują daini
ninke koncerte.

Kelinės vyriškos — su drau
gu susipyksi, moteriškos — 
hm... t

Liurbiu būti — gausi redak
toriaus vietą.

Redaktorių būti — per dide
lis liurbis tą vietą užimti.

Mulkį matyti — susitiksi or
ganizatorių. A '

Negras — maudymasis jūrė
se.

Ožys — dainuosi koncerte.
šimoliūniūtė — savo spaustu

ve pinigus daryti.
Švilpinti “Dubinušika” — pas 

Onutę įeiti.
Nesapnuoti nieko — ramus 

miegas.

Ne. 'Ąš, matyk tamsta, 
d i n am i to fabriko j e ?

- —o-
Istoriški Įvykiai

Rusijos Petras Didysis, kaip 
žinoma, visuomet nešiodavosi 
lazdą.

Sykį paklausė jo: r
—Kodėl Jūsų Cariška Didybė 

visuomet lazdą nešiojatės?
— Todėl, kad mano valdinin

kai sąžiningai eitų savo parei
gas.

Lazdos laikai praėjo. Užstojo 
laisvės amžiai. Lietuvos didie
ji, sakoma, visuomet nešiojasi 
kryžius. Paklausti, jie sako:

— Todėl, kad mūsų valdinin
kai sąžiningai melstųsi.

Ar nebūtų geriau, kad naujuo 
sius įrankius pakeitus senoviš
komis lazdomis?

KATALOGAS
•—o--

APYSAKOS 
PAŽVELGUS ATGAL. Aprašymas

kaip žmogus, gyvendamas 2,000 mo
tais prisimena kaip mes gyvenome 
ir palyginu savo tikrai rojišką gyve
nimą su dabarrtiniu mūsų___ $1.25

KUDIRKOS RAŠTAI. Šeši tomai, 
kurie po kelią moty bus verti dau
giau negu______________ _ $10.00

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

35c 
SEPTYNIOS KOMEDIJOS - Šio

je knygelėje telpa septynios pqpu- 
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 Ūsą; 6) Nesiprie
šink; 7) Nepavykusi Komedija. Kny 
ga netik lošėjams, bet ir skaityto
jams įdomi. Kaina__________ 75c

Vienybes 
Knygyne

5

I

f

DIDELE PERMAINA PD10 METU
MACYS BROS. FURNITURE CO

NAMAS PERTAISYTAS MODERNIŠKIAUSIAI 
FURNIŠEI VĖLIAUSIOS MADOS, TIK KĄ Iš DIRBTUVIŲ 

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

IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS LENGVIAUSIOS

Teisme
Teisėjas. — Jonai, tamsta esi 

kaltinamas užtai, kad pavadinai 
Jurgį asilu.

Kaltinamasis. — Bet kas ap
skundė manę: asilas, ar Jurgis? 

—o—
Kotelyje

— Ar daug pas jus blakių?
— O kiek tamstai reik ?f ' • . • lt fe’ ’ H ■ jA—o—

Patarimas Jaunikaičiams
Niekad nežadėk savo sužie

duotinei, jog apsivedęs ją ant 
rankų nešiosi, nes nieks negal 
gvarantuoti, jog į metus po ap- 
sivedimo ji neąvers apie 300 
svarų.

—O—
Duoda Savo Galvą

Aš duodu savo galvą, kad 
tuos 10 dolarių skolos tamstai
už mėnesio atmokėsiu!

— Atsiprašau, — man nerei
kia tuščio puodo, tik pinigų.

UŽRAŠYKIT “VIENYBĘ 
SAVO GIMINĖMS IR 

PAŽĮSTAMIEMS 
LIETUVOJE

Keletas Praktiško Mokslo Knygą
Aritmetika. Kiekvienam reikia mo 

keti rokuoti, ypatingai kurio mano 
ar yra kokiame biznyje. Čia ir turi
ma. labai gerą ir patogią knygą 
savanjoksliams ir • suaugusiems. Kal
ba aiški ir yra daug pavyzdžių la
vinimuisi. Kaina__ __________50c

Aritmetikos Uždavinynas. Čia tel
pa vien tik “zadočiai” kaip kiti 
lietuviai sako. Tai yru gera prakti
ka mokinantiems rokuoti. Spausdin
tas Lietuvoje _______________. 75c

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

žodynėlis Kišeninis. Angliškai-lie- 
tuviškas ir liotuviškai-nngliškas, grei 
tam suradimui žodžių. Su apdarėliais

$1.00

Naują Gaidų iš Lietuvos
Aguonėlės. Juozo Gruodžio kom

pozicija, apio kurią Babravičius sa
ko: “O o tat aiigštns ir puikus da
lykas.” Jis ją dainuoja savo kon
certuose visados ir publika ją pa
mylėjo. Kaina__ ___________  7f>c

Rugiagėles. Kita Juozo Gruodžio 
kompozicija'‘ Vien tik mėlyna a- 
kyšo!” Kaina ________________60c

Rūta. Juozo Gruodžio kompozicija
50c.

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

Galima Gauti Visokių • 
Knygų, Kokios Tik 

Yra Atspausdintos
Lietuvių Kalboj

4
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VIENYBĖ
193 Grand Street, 

Brooklyn, N. Y.

Didyjį Katalogą Prisiimčiam Dykai

4



BIRŽELIO (JUNE) 25 ,D., 19

STEBUKLAI
Parinko Perkūno Oželis

Nauja Mokslinė Knyga

musų
rasa

DEKLEMACIJOMS KNYGOS

Tel. 4428 Greonpoint

iėko
Vilnius Paveiksluose

Tel. 595 Greenpoint

270
TINKA VISIEMS

8-10

,r'^

(JNOLIA

Del pintenlų informacijų kreipkite ilno adremi

■MĮBS

Telephone 7887 MalaTel. issu Greenpoint

įstaiga)

/irtai minėtais reikalais kreipkitės pas mane, o būsit uiganodinp

54'/i."

PU«LM« 
U2DBGI-

Pr. Bag
J. Alek-

gWi» į 
i «**?/« ik
i* IMm

$2.00 
1.00 
3.00 
1.50

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

duoną iš 
kopa me 

ir kitiems 
kreipkite 

Garsas

1 GI North Gth Street 
Brooklyn, N. Y.

A. B. STANKUS 
Vienybės” Įgaliotinis

PI BRITE 
VIENYBĖS 

ŠĖRŲ1

“Ir ligonys sugijo. Tuojau 
paliegėlio rankos pradėjo 
veikti — 
ėitas, — 
prašvito

sili'ks žmonijos žinioje kaipo 
tikras stebuklas.

Kitą syk pasistengsiu pa
rašyti apie kokį nors kitą 
stebuklą.

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

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

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

NAUJI ‘ VIENYBĖS 
SKAITYTOJAI Joje aprašoma kaip įvairūs 

gyvūnai ir žmogus vartoja 
fizikos dėsnius gyvybės 
veiksniams. Paaiškina kaip 
ir kodui žmogus kvėpuoja, 
kaip jis gali pakelti rankų 
ir įtempti muskulus, kaip 
veikia elektra žuvyse, kaip 
vėžys rėplioja, kaip bitės į- 
stengia įlysti į gėles ir tt.

Su garbe
“Vienybės”
Būrin i nikams
brangią dovaną
Dr. Kudirkos ir Didžiojo Lietu 
ve ; Kunigaikščio Vytauto Pri

ProftlBktRi vyrama, 
geriančia apisang* 

po nžaikrėtimo. 
Didelė triūbolo 35c. 

(Tarba (4’a) $1.
Vlaone aptlekoao ar 
Han-Y-Kit Dept, A. 

09 Beekman Bt. 
New York 

Prašyk aprašymą

BRANGUS “VIENYBĖS 
LEIDĖJAI

“Šitas stebuklas įvyko A 
leksandrijoj, Aigipte. Či; 
ciesorius Vespasianas būvi 
pakeliui sustojęs. Jam ei

BLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. 
Nariai priimami nuo 18 iki 60 m. amšians. Visi na
rini gauna laikraštį „Tėvynę” dovanai Ir taipgi 
gauna BLA. išleistas knygas ni pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 800 Ir 1000

Pašalpos Skyriai — 
38,00, O.oo Ir 12.00 t »*vaitą.

pomirtinių. Pašalpų Išmokėta $413,550.15
Nuo susiorganizavimo Iki Šiam laikui išmokėta $375,122.80

Meldžiu pasiskaityti.
“60 metų po Kristaus gi

mimo atsitiko nepaprastas 
stebuklas: Vespasianas, Ry-

Afsaagok Sveikatą

DYKAI 
' ’ f

Kiekvienas leibelis nuo blogintų turi didelę vertę. Už 110 
lelbelių jūs gaunate gražią fontaninę plunksną su laikytoju 
kaip ant paveikslo. Taupykite leibelius. Nereikia ilgai iki 
susidarys 110. Dovaną šitą galite gauti mūsų premijų krau
tuvėse. Jei tokios nėra jūsų mieste, prisiimkite leibelius į 
Borden’s Premium Company, Inc. 44 Hudson St., New York 
City, pažymėdami numerį norimos dovanos kaip ant paveik
slo ir iš ten jums prisius ją visai dykai.

MUSŲ BROOKLYN© PREMIJŲ KRAUTUVĖS 
570 Atlantic Avė., netoli 4th Avenue 
2 Sumner Aveųue, netoli Bj.o^^ąy

■■ui n .......    ■■ ■ ■ .. -

reiškiu didelį ačiū 
leidėjams ir visiems 

už suteiktą man 
paveikslus:

Knyga 127 pusi, su daugybe pa
veikslų, gražioje ir suprantamoj 
kalboje parašyta. Kaina su pri- 
siuntimu — 60 centų.

TROJANKA
Registruotas vardas Į S. V. Pat.

Ofisą
GROBLEWSKI

Susįdcda 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, Ryty 
Indijos, Tufrato ir Tigro Kloniuo
se, ir taip iš kitų krajavų šalių.

Vartokit šitas žoleles del nesma
gumų skilvio, taip kaip del noma- 
limo, prasto žlebčiojimo arba skau
smo po krūtine/

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

Žiūrėkit del mūsų markos apgy
nimo.

Išdirbtas j dvi formatas šaknų: 
čielos šaknys (stambios) kaina 35c. 
už pakelį. Supjaustytos šaknys 35c. 
už pakelį. Rašykit kokių reikalai!

3251 So. Halsted Street Chicago, Ill.
“Varpas” yra laisvos ir pažangiosios minties lai

tai stovi už nepriklausomos, laisvos ir demokratingus 
kraštis, teisingai nušviečia pasaulinę ir ypatingai Ame
rikos politiką, paduoda daug žinių iš Lietuvos ir tvir- 
Lietuvos ir Lietuvių reikalus.

EJISED^^fe 

Milk 
"nwriGM r m o uNCCt.

Lietuvoje šįmet tapo išleista 
įdomi mokslo knyga vardu

GYVYBĖS
FIZIKA

VIENYBE
193 Grand St., v- B

Kas yražmogaus amžinas priešas? — Baltis. 
Jis netik sunkiausias ligas Įvaro, bet ir | gra
bą paguldo. Bet tie, kurie, vartoja po plačią 
Ameriką pagarsėjusius URBAN’2 GOLD 
POWDERS (Miltelius nuo Balčio), jokią šalčių 
nebijo. Už 76 centus už baksą apsiginkluok 
nuo savo nuožmaus prlešol ’

URBO LAX tabs (25 centai ui skry
nutę) yra kai kanuolė prieš kitą unilną žmo
gaus priešą — vidurių užkietėjimą — kuris 
žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

Lietuviškų, Bulgariškų, Alopatiškų, Homeopatižkų ir kitokių 
vaistų tegalima gauti gerų. pas —

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

Du trečdaliai puodelio Mag 
nolia ar Star Pieno

1 ir treččdalis puodelio van 
dens

Trečdalis puodelis ryžių
Ifiplakit ir pamerkit ryžos per naktį, nupilkit vandenį, pri
dėję pieną ir vandeni virinkit dubeltavam puodo iki ryžės 
nesuminkšlės. Pridėkit suplaktą trynį, druską, lemeno žieve 
ir skystimą, virkit iki koše nesustings, suverskit viską i 
iflsviestuota pudingo indą. Kada atvės aptepkit meringu iš 
kietai suplakto baltymo ir cukraus. Kepkite vidutiniam kar 
šty iki tepalas paruduos.

Lietuvio namai turėtų būti išpuošti lietuviškomis vėliavukėmis, tautiš
kais paveikslais ir kitokiais ženklais lietuvybės, o ypač turėtų turėti 
brangaus kiekvienam lietuviui VILNIAUS paveikslais. Tie paveikslai 
randasi brangiai ir gražiai išleistame albume, kuriame rasite šiuos pa
veikslus (virš 200): —

1. Bendri reginiai ir gatvės.
2. Gotiko bažnyčios.
3. Katedra.
4. šv. Petro Bažnyčia.
5. Universitetas.
6. Aušros Vartai ir Baroko Bažnyčia.
7. Rotušė ir Vyskupų Rūmai.
8. žydų Synagoga, kapinės ir Mečetla.
9. Rūmai. Dvarai ir Dvareliai.
10. Vartai, Kiemai, Sparos ir Kitkas.
11. Verkiai, Kalvarija.
12. Aplinkinė Gamta.
13. Vilniaus žemlapis.

paveikslų yra spalvuoti, šitos knygos kaina buvo Dešimts 
Dabar “Vienybės” Knygynas gali Ją parduoti po KETURISsako rašytojas Ta- 

o aklajam diena 
Tie, kurie ten bu

vo, ir dabar liudija apie jų 
išgydymą.”

“Ir visa Aleksandrija, vi
sas Aigiptas, visa Rymo im
perija garbino Vespasianą, 
ir visi pamatė, kad jis yra 
Dievų mylimasis. Ir pradė
jo dvasininkai vadinti cie
sorių pusdieviu ir net Die
vu. Jo padarytas stebuklas 
liko į metraščius įrašytas. 
Ir tik tų laikų krikščionys 
juo netikėjo. Jie niekaip ne
galėjo sutikti, kad stebuk
lus galėtų daryti stabmel
dys, nuodėmingas žmogus ir 
dar žiaurus krikščionių per
sekiotojas.”

Taigi nepaisant to, kad ši
tas ciesorius nebuvo ne tik 
Dievu ar jo sūnumi, nebuvo 
jis nė krikščionis, o vienok 
jam pavyko padaryti stebūk 
lą, apie kurį dar ir šiandien 
knygose rašoma ir kuris pa

S. K. GRISIUS
Agentas “ VIENYBES” bei hi
tų tautiškų laikraščių Chicagoj 
Norinti užsirašyti ‘‘Vienybę’’ ai 
užmokėti prenumeratą bei pirk 
ti Šorą, kreipkitės šiuo antrašu;

3423 W. Gist STREET
Chicago, Iii.

Phone — Republic 8927

SAVAITINIS VISUOMENĖ# POLITIKOS, LITERA 
TUROS ir MOKSLO LAIKRAŠTIS 

EINA KAS ŠEŠTADIENIS
Kaina Metams Suv. Valstijose
Pusei metu ____________ —
Užsienyj ir Lietuvoj metams .
Pusei nie.tii _____ ________ _

Jei norit gerų ir teisingų žinių, užsirašykit 
“Varpą”. Siuskit pinigus šitifo adresu:

Susivienijimas Liet. Amerikoje
I f X.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ AFDBAUDOS IB PAŠALPOB 
OBGANIZACUA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE, KU

RIOS TURTAS ARTI $1,090,000.00

kuris nevaldė rankos, ir at
ėjo to paties dievo Serapiso 
patariamas. Tas berankis 
taippat ašarodamas prašė 
ciesorių, kad “gerokai pa
mindžiotų jį savo ciesoriš- 
kais padais.”

“Nors ciesorius Vespasia
nas, pasak tų laikų krikščio
nių, buvęs žmogus nuodė
mingas, bet protingas. Prieš 
tai jis nebuvo jokių stebuklų 
daręs. Prašomas išgydyti, 
ciesorius nusijuokė, ėmė atsi 
sakinėti, kad mirtingas žmo 
gus negalįs stebuklų dary
ti. Bet ligonys neatstojo, sa
kydami, jog jiems tikrai pa
sirodęs Dievas Serapis ir į- 
tikinęs, kad jie tokiu būdu 
būsią išgydyti... Ir ciesorius 
išklausė jų maldavimų — ak 
laja m spjovė į veidą ir akis, 
o paliegėlį gerokai primin-

1. Dėklėmatorius. Pamokinimai kaip deklemuoti. Rinki
nys eilių juokingų, griaudžių ir meiles__________ 65c

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

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

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

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

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

7. Tautos Vainikas. Rinkinys deklemacijoms eilių ir
dainų ---------------------- ——----------------------------- 50c

“VIENYBĖ ’ GERIAUSIA 
PATINKA

Gerb. “Vienybės” Redakcija:
Šiuomi viešai pareiškiu, kad 

“Vienybė" man už visus laik
raščius geriausia patinka. Su 
ja niekad nemanau skirtis. Pa- ar misionierius, bet pagonis-1 skv 
tariu ir !“'*.... ......  ” -
skaityti.

šiame laiškely prisiunčiu 
Jums, genb., 4 dolarius ir mel
džiu man jūsų laikraštį ir ant 
toliaus siuntinėti.

Su gilia pagarba,
Vincas Celencavičius,

Paterson, N. J.

Dr. John Waluk
Vninndoa

ono
nuo
mm

ruginių miltų, 
keiksua, vestu- 

pųkiliams. Vi
su užsakymais 

Siunčia-

ant kelių prastas, žemos kil
mės žmogelis ir paprašė vai
stų nuo apakimo.

“— Kodėl tu mane vaistų 
prašai? — paklausė cieso
rius. — Eik pas gydytoją ir 
prašyk.

“— Ne, dievas Šerapis lie 
pė man tave prašyti, — at
sakė aklasis.

“Ir jis ašarodamas ėmė 
prašyti ciesorių, kad jis ne
atsisakytų jam spjaut sta
čiai į akis ir veidą.

“Taip pasakoja garsingas

Philade-’phijoje per 
j giri c t in į A. B. Stankų 
nyhę” užsirašė šie vientaučiai:

.1. Gaza u: kas, M. Stalba, A, 
Videravičienė, J. Navickas, P 
Lamsargienė, Ch. Jasbutis, J 
Norkus, J. Petrik, F. Sirutienė, 
J. Norris, J. Macelis, A. Gricių- 
nienū, B. šalavėnas, K. Čerfkau- 
skus, J. Klevinskas.

J Lietuvą savo giminėms už
rašė: V. Varžavičius 
Janavičiui, J. Alekna 
navičiui.

Košės ir Ryžiai yra sveiki valgiai, gydytoju reko
menduojami seniem ir mažiem, kuriem tik reikia 
sotaus masto. Lengvai suvirškomi ir gaminami. 
Sekantis patarimas sukambinuoja šiuos valgius i 
vieną skanų valgį su Magnolia ar Star Pienu. Pa
bandykit tą Pieną kavoje, koko ar su kitu valgiu.

LEMONO RYŽIU KOŠĖ
1 kiaušinis
4 šaukštai cukraus
Puse šaukštelio druskos 
Pusė lernono (skystimas 

ir suskųsta žievė)

Kopa 
Taipgi 
vėms 
auomet 
prie “ Garsas” Keptuvė 
ne duoną ir į kitus miestus.

W. MASIULEVIOH 
A. SHRUPSKIS

, (Savininkai) 
e. *

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

tT-diR«aei«aMaaa 

itaauMiaaMMRi 
itaaaaavaaaaaasa

mo ciesorius, krikščionių 
persekiotojas ir žudytojas, 
padarė stebuklą. Tokį ste
buklą, kokį pasak tikinčių
jų, tegali padaryti tiktai 
šventieji, Dievo išrinktieji.

“Vespasianas išgydė ak
lą ir paliegėlį. Tad jis pada
rė .visiems matant, didelės 
minios akyvaizdoje. Ir ta
tai tvirtino daug mačiusių-

Niekad nemįslinau, kad jūs 
mane tokia gausia dovana ap- 
dovanosit! Ačiū jums, gerbia
mieji! X-

Noriu čia keletą žodelių tarti 
ir kas’lin'k jūsų keliaujančio at- 
ftevo, A. B. Stankaus. Gerb. 
Stankus vra rimtas žmogus. Jis 
turi didelį gabumą ir moka žmo- 
lėse įgyti pasitikėjimo ir įtek
mės. Jis moka priimti nuo žmo
nų Uogą ir gerą, žodžiu sa
kant. geib. Stankus yra augš- 
tai gerbiamas vyras.

Todėl aš tikiu, kad ir visi 
“Vienybės” leidėjai yra rimti 
ir garbės verti žmonės. Tai ga
lima matyti jūsų gerbiamieji 
eidžiamame laikrašty “Vieny
bėje.” Ir aš norėčiau, kad “Vie
nybę” visi skaitytų, nes tai yra 
tikras lietuvių kultūros nešėjas.

Vienybė” moka mūsų lietuvių 
ir lietuvių tautos reikalus už
tarti. Ją privalo kiekvienas ge
ras lietuvis remti.

Su gilia pagarba —
V. Baranauskas, 

Philadelphia, Pa.

Daugelis
Dolarių,
tam, kuris greitu laiku atsišauks.

“Vienybė”
193 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
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Del raumntiškų skausmų, nerviš
ko galvos skausmo, raumuo skaus
mų ir pailsimo, del skausmų į šo
nus, krūtiučj ir į pečius, vartota j 
silpnas formatas žaizdų ir pažeidi
mų, del augščiąu minėtų reikalų vi
sados vartokit Grohl&usko Zmiječ- 
niką, Kainos 35c., 65c. Ir $1.25 už 
bonką. Rašykit del knygutes No. V

Albert G. Groblewrirt 
and Go.

Plymouth, Feną.

iki 10 iš ryto 
iki 3 po pietų 
iki 8 vakare 

Nedėliomia pagnl analtnrimą

«• ■ ■ • • a P9*
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231 Bedford Ave, oris ai u 264 Front Street
BROOKLYN. NEW YORK <

<-- Jy . /ff* 'iff 5. ./rt*

Juozas Garšva
Mano firma gerai atiteka tekančiai darbut: llbalsamaoja ir laideja mirusiu ant vlaoktą 
kaplalų. Pagrabaa paruošia nue papraečtaaslų Iki prakUnlaastų. Pareamdo karietas lai
dotuvėms, VMeUJoms, krikštynoms ir kitiems paslvalinAJlmams.

Tikra Lietuviška Buona 
kurią kepa ’ - • 

„Garsas” Keptuvė 
(Seniausia

Tikiu, jog tamsta dar vi
sai nesenai girdėjai savo 
bažnyčioje per pamokslą pa 
sakojant apie tūlą žmogų, 
airis darydavo stebuklus. 
Tamstos pamokslininkas, su 
rauktu veidu ir ašaromis pa 
šakojo, kaip tūlas Nazarie
tis, vadinamas Jėzum, kurį 
daugelis žmonių garbina kai 
po Dievo sūnų ir griešninkų 
atpirkėją, tuos stebuklus 
daręs. Sakė jums, kuomet 
tasai Nazarietis gyveno tar 
pe griešninkų, galėdavęs iš
gydyti paliegėlius, prikelda- 
vęs iš numirusių ir tt.

Jūsų pamokslininkas tai 
vadino labai dideliu stebuk
lu. Aš taip nesakyčiau. Tuos 
stebuklus darė, anot jūsų 
pamokslininko, Dievo, to vi- 
sogalio sutvertojo sūnus. 
Juk jei Dievas viską gali, 
kodėl tad jo sūnus negalėjo 
išgydyti paliegėlio arba pri
kelti iš numirusių?

Tai ne stebuklas.
Aš žinau apie kur kas di

desnį stebuklą. Tuos stebūk- 
Įlus padarė ne Dievo sūnus, tų laikų Rymo rašytojas Ta
ne kokis katalikas kunigas'eitas savo “Istorijoj“ 81-me 
ar misionierius, bet pagonis-1 skyriuje.

kitiems lietuviams ją bedievis. “Bet ne vien aklasis prašė
Štai, po ranka aš turiu ciesorių, kad išgydytų. Kar- 

knygą vardu “Stebuklai ir tu su juo ėjo ir paliegėlis, 
Paslaptys.” Toje knygoje 
aprašoma apie daugybes į- 
vairių stebuklų. Tarp jų ra
šoma ir apie tą bedievį-ste- 
būkladarį.

M0nB8aiiBaaBDtiaa4BBaaBB«vi
VaaBBeawaaaBasaHaaBuaiaiBi 
BaaBEaaK4Mf.aaNKH«HN«wisaaaMi

laasaaBBbciaaaafliiaaaDBBOinei 
iBKaHBBBBaiBiiBNaiGaaNBaBaaajvri 
isiūciBaaBaaiiiaaaiiMiRBiiiiuį^R
i ii b o ra aa aaa «9Biu a s a v
iiaaaanfBMtiaaoaaai
i « a o ■ m ■ a • • t: 0 n •
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“Vienybės” Adresas:. 193-197 Grand Street, Brooklyn, N. Y. Telefonas: 2427 GrecnpointrestiBi AoO'iu/ uraną ©vreet, uiuumyu, an. i. luiuiuxiao. wvuupviuv

f,.
APSIVEDĖ

r < Jaunas ir gerai žinomas vien
tautis Danięl Gale (Gailevičius) 
Bu panele Julia Mažei'kiūte (ge- 
•fal žinomo lietuvio Mažeikos 
duktere) šliuibą ėmė birželio 23 
d. kun. Remeikos bažnyčioje. 
Pil. Gale yra partnerys bizny
je su pil. Schegausku, kurių 
ofisas randasi po No. 134 
Broadway, Brooklyn, N. Y. Nau 
javedžiai po šliūbinio pokilio iš
keliavo ant “medaus mėnesio” 
^irželio 23 d. “Vienybė“ nauja- 
Vedžiams linki ilgų ir laimingų

SPECIALISTAS

DR. J. HOROWITZ, Dentist

gyvenimo metelių ir kartu link 
smai praleisti medaus mėnesė
lį. Dalyvis.

FORSTERIS GELBSTI
SUSPENDUUOTIEMS
UNIJOS VIRŠININKAMS

Sigmanas, prezidentas Ladies 
Garment unijos, pareiškė, 
nors suspenduotų lokalų 2, 
22 viršininkai ginasi nesą 
munistai, vietoje subatoje
portavę garsų Forstreį iš Chi- 
cagos, kuris atvykęs paėmė vi
są dalyką į savo nagus ir kaip

kad
9 ir 
ko- 
im-

Burgeon Dantistai SPECIALISTAS

124 Union Av. knmp. Grand SI 
(Viršuje mėiinyčloi)

Dantys traukiami vartojant Novocain anestetiką atsargiai ir pri- 
tymsial. Viloki aptraukimni — šaknų ir piviršio darbai. — 22 karato 
aukso —; Imame paveikslus su X-Ray. .

(Nepaklyskite po kitu numeriu)

Rnsikalbam Llatnvilkal EGZAMTNACTJA DYKAI!

darbo apsiaustu
Krautuvė atdara paprastom dienom nuo 8:30 ry
to iki 9:30 vakaro. Nedčldioniais ir šiaip švento
mis dienomis nuo 7:30 ryto iki 1:30 popietų.

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.

Mūsų 
koitumeria džiaugiasi.

i 216 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y
; > TELEPHONE STAGG 4697

BE ABEJO JUMS REIKIA —

ŠIAUDINES SKRYBĖLĖS
f . ■

Neieškok bargenų, nes skrybėlė, tai svarbiausia dalis vy- 
I ro apsirėdymo. Nusipirkęs pigią šiaudinę skrybėlę, sugadi- 
| ni visą išvaizdą. I g, .^!

— MANHATTAN HATS —
! firmos skrybėlės yra įgjję tvir- 
! tą reputaciją tobulo derėjimo, 
Į’ 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

i
L*

to,

ge- 
8U-

£

H

MANHATTAN HATS STORES
230 Grand St. 479 Grand St

Brooklyn, N. Y.

> Kad Vaiaroi Karščių Gali Nejausti, Bet Tyrame Miško Ore Gerai 
Atsivėdyti ir Pasilinksminti. Tai Pas Gerai Brooklyniečiams Žinomą

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

; : A. T. GINKUSJ
Camp Av., Merrick, Long Island

1 ((Automobiliais važiuojant: iš Brooklyno, Metropolitan Av. iki Hillside 
!i Av., paskui paiukti po dešinei į Merrick Road; pravažiavus Freeportą, 

reikia pasukti, po. kairei į Merrick Av. paskui į dešinę į Camp Av. ir 
/.pravažiuoti "Fire House No. 2” tai mano vieta).

CHAS. WIRFEI

Sanitariškai ir Stipriai Atlieka 
Visus Plumberio Darbus: Van
dens ar Apšildymo. Pašaukus, 

tuoj atvykstu pataisyti pagedimus

Geriausias

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

Tel. Stagg 4037

---,------ —------------ —-- —r——--------- ■. - -■ 
eikskursiją išlydėjo vienas iš se--nušovė is revolverio savo na- 
nesniųjų Amerikos darbuotojų muose. šita byla sukėlė žmonių 
ir lailkraštininkų, tai “Vieny- domę tuomi, kad mergina visai 
bės” redaktorius J. O. širvy-1 jaunutė. Teisme paaiškėjo, kad

iš-1 ją suviliojo kitas vyras Con- 
lydėjo į Lietuvą tai vienas iš nors, kuomet ji buvo vos 15- 
pirmutiniųjų Amerikos lietuvių!kos metų. Tą vyrą teisėjas iš-
i i . . • • * • *____i:__ u________ k., m

— ues reoaiKtunus <j. w. du v, 

das; antrą didelę ekskursiją i 
lydėjo j Lietuvą tai vienas

koks generolas gelbsti suspen
duotiems viršininkams.

Iš gavo pusės suspenduotų lo
kalų nariai atlaikė protesto mi
tingą, kuriame sakoma dalyva
vo apie 1,500 žmonių, kur tapo 
priimta rezoliucijos pasmerkian
čios “terorą” Sigmano ir kitų 
unijos viršininkų.

Ketverge įvyks suspenduotų 
viršininkų teismas Cadillac ho- 
tely.

MIRĖ LIETUVIAI

darbuotojų ir seniausių Ameri-' vadino “gyvuliu.” Connors yra
vedęs vyras ir jį Darata mylė-jbarių su visom įtaisom. E. 8th 
jo ir turėjo su juo susinėsi- St., 3 bldkai nuo Prospect Par
muš nuo 15 metų. Bet teisme jis ko. Kaina $11,000. Labai barge- 
liūdijo prieš ją. Tas merginą 'nas.

Real Estate
Ridgewood Sekcijoj. — 3 šei

mynų mūrinis namas, 17 kam- na, lietuvių apgyveni avieta. Priožas- 
barių, elektros šviesa, 2 karų 
garadžius. Kaina $14,500. Cash 
$4,000

Flatbush sekcijoj — 2 šei
mynų mūrinis namas, 11 kam-

■ 1
Parsiduoda Groseris ir Delikatesen 

štoras už pigią kainą. Biznis gerai ei-

tis sužinosit ant vietos. W. J. Rogers
787 Washington St., New York City

(76

DIDELIS BARGENAS

kos lietuvių veikėjų, pil. Jonas 
Liūtas (kuris pastaruoju laiku 
dirba prie Amerikos laivyno).

Kiek man teko užrekorduoti 
iškeliaujančių lietuvių surašą su 
pil. Liūto ekskursija laivu “A- 
merica,” tai iškeliavo sekanti:

T. Bedeška, Miss A. Bedešlka, 
G. Recikevičius, Mrs. Reckevi- 
čienė, J. Mačiulis, O. Geršaus- 
kienė, O. Grimienė, K. Adomu- 
nas, Fr. Adomunas, Edv. Ado- 
munas, Barbora Rupertas, Edv. 
Rupertas, Ona Paltanavičienė, 
Ona Botiriūtė, O. Bendler, N. 
F. Bendler, Ona Jekštienė, Tere
sė Jekštienė, J. Čeponis, A. Chi- 
linsikienė, J. Ramašauskas, J. 
Kneza, M. Chmieliauskienė, Jo-

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

Woodhaven Sekcijoj
Netoli Jamaica Av., 2 šeimy-

Parsiduoda Bučernė ir Grosernė Kartu
----- —— ?Biznis išdirbtas virš 12-ka metų, ir 

biznis eira gerai. Priežastis pardavi
mo, tai senatvė. Visi įtaisymai naujau 
sioa mados ir nauji rakandai, kokie 
yra reikalingi prie virš minimos į- 
staigos. šis biznis randasi New Jersey 
Valstijoj ir tirštai apgyventoje 'vie
toje lietuviais. Del platesnių Žinių at
sišaukite į “Vienybę” 193 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. (84

supykdė ir ji dabar, kartu su 
savo advokatu ir valdžios pro
kuroru, bandys priversti Con- 
nors’ą atsakyti už savo bjau
rius darbus. Kol eis to dalyko 
tyrinėjimas Darata sėdės kalė
jime New Yorke. Jei prieš Con- nų, 2 karam garadžius, lotas 
nors’ą nebus galima bylos iškel
ti, tai ji turės važiuoti į Au
burn kalėjimą, kur sėdi garsioji 
"apkirptų plaukų” bandite.

Petronėlė Massulis, 65 metų, 
112 No. 5th St., Brooklyn, N. Y. 
Mirė birž. 19, palaidota birž. 22 

Įsu bažnytinėmis.apeigomis kun. nas Chmieliauskas, Ona Chmie-
Pakalnio bažnyčioje. Palaidota Duskas, V. Zakavedkas, V. Ka- 
šv. Jono kapinėse.

Laidotuves tvarkė 
Garšva.

NEKOLIOK POLICIJOS

Už tai, kad jis ko'liojo polic- 
moną, kuomet tas jam davė su
monsą, tūlas italas gavo užsimo- 

deris, Al. Klimauskas, O. Kli- ^>0. Bet italas pasakoja, 
Juozas mauskas, Vyt. Klimauskas, Hel. policmonas jį primušęs pir-

Klimauskas, H. Kureckas, J. 
Gronsiūnas, R. Gaigalas, J. Gai
galas, B. Gaigalas, Allb. Gaiga
las, Ona Gaigalas, M. Gaigalas, 
M. Kasparavičiūtė, J. Pipcius, 
Ev. Pulokas, Edv. Pulolkas, Al
binas Pulokas, J. Keturakis, Al. 
Kurauskas, S. Vegelė, Elz. Iva
nauskienė, M. Muizas, J. Dai- 
montas, M. Daimontienė, M. Gol 
bienė, B. Aglinskas, H. Marka- 
vičia, P. Markavičia, M. Malo
nia, Ag. Matonis, Helen Mato
nis, John Malonia, A. Vaitekū
nas, O. Vaitekūniūtė, P. Trus
ka uskas, P. Jankauskas, G. Ge- 
geckas, S. Pačkmonas, V. Ple- 

... . .. • i • i das, Rožė Pledas, G. Juška, G.si Laisva ir Neprigulminga vai- .. ..... t, TZ r »• , • ...... . .. . . . kostelickis, F. Kostelickis, G.
C.T įSr./l t r-» i i «« zl »-v» n m Ir r. n I 1 r. r n t n n i •

Kostelickis.

LIETUVIŲ EKSKURSUOS

Kas metas Amerikos lietuvių 
gyvenime rodosi naujas apsirei
škimas, o tuomi yra tai kas me
tas didėjimas metinių lietuvių 
ekskursijų. Prieš pasaulinio ka
ro lietuviai nesugebėjo atlanky
ti savu tėvynės Lietuvos būriais 
taip kaip pradėjo per pastaruo
sius tris metus. To viso priežas
tis gal bus tai kad prieš karą 
dar Lietuvą valdė sunkus ir 
žiaurus Rusų caro jungas, ka
da nuo 1918 metų Lietuva li'ko-

s-tybė, tai ir Amerikos Lietuviai, 
kurie veik daugiausia yra 
prisidėję prie iškovojimo laisvos 
Lietuvos norėdami tuomi savo 
darbo vaisiumi pasidžiaugti ir 
keliauja į Lietuvą dideliais bū
riais. Mums amerikiečiams lieka 
si tik vienas ir teisingas palinkę 
j imas tai Laimingos savo šalies 
atlankymas mūsų visiems eks
kursantams.

Mąn neturint progos būti ant 
kitų išplaukiančių laivų, kurie 
turėjo progą išvežti didesnius 

|| būrius lietuvių, bet turėjau lai
mę būti ant dviejų išplaukian
čių laivų Un. States Lines, tai 
yra ką išplaukė gegužio 30 die
ną laivas “Pres. Roosevelt’’ ir 
antras laivas tos pačios linijos 
“America” birželio 20 d. šiose'
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BASEBALL MĖGĖJŲ DOMEI

Lietuvių Gimnastų Kniubas at 
einančiame nedėldieny, birželio 
28 d., 3-čią vai. popietų loš su 
Crescent Base Bali Kliubu. Vie
ta — 94th St. ir Av. B. Kelro- 
dys: Važiuokit Wilson Av. ka
ru iki “štėbelių,” ir išlipę eikit 
po dešinei apie 6 blokus iki lo
šimo vietos. Rep.

PERSEKIOS DORATOS
PERKINIUTĖS NUMYLĖTINĮ

Skaudžiai išbaręs teisėjas nu
teisė 17-kos metų Daratą Per- 
kiniūtę nuo 5 iki 15 metų kalė- 

dvejose ekskursijose lietuvių iš- jimo už užmušimą Templetono, 
keliavo po didelį būrį. Pirmutinę kuris prie jos lindo. Mergina jį

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 štoras 
kampinis namas gražioj vietoj. Kaina $21,000. Cash $6,000. 
Rendu $250 j 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 štoras kampinis, mū
rinis namas kaina $12,500, cash $5,000 rendų $140 j mėnesį. 
2 šeimynų. 11 kambariu 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, stea.mas, kaina 
$25,000. cash $6.000. Rendų $550 j mėnesį. 2 šeimynų, 9 
kambariai ant 22nd St., netoli Prospect Park. Kaina $5,300,

GREENPOINT: 8 šeimynų mūrinis namas, kaina $14,- 
000. cash $5.000. 3 šeimynų gražioj vietoj kaina $10,500, 
cash $3,000. 3 šeimynų ir štoras su groserne, biznis eina ge
rai, namas 12 metų senumo, baltų plytų, kaina $15,500, cash 
$6,000. J. S

36 LEXINGTON AVE., 
Tel. Newtown 0113

i

(Netoli Grand Street) 
MASPETH, L. I.

J. Ė

nugirdo jį res- 
“Jei policmonui 
veidas, tai jis 

Bijodamas,

ma už tai kad 
torane sakant: 
nepatinka tavo 
ir duoda sumonsą.
kad italas jo nekaltintų, esą 
policmonas vėliau ir davęs su
monsą.

$15.00 ir augityn

33 per 100. Su visais intaisy-' 
mais. Kaina $12,000.

North Side Williamsburge
3 šeimynų mūrinis namas, 16 

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

REAL ESTATE 
(VI. šabūnas, vedėjas) 

193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Ant Rendos — 3 kambariai ir mau
dynė $22.00. Balta sinka, elektros švie
sa, visi įtaisymai. Kreipkitės Store, 89 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

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

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. (33

Tel. Greenpoint 7831

MAUKUS FOTOGRAFAS

Fotografuoju ve- 
selijai, Binkio- 
tui, nabašninkui, 
Mokinių grupei 
ir tt. Abelnai at
lieku viaua foto 
grafijoa darbui.

Visuose fotogra 
fijoa reikaluose 
kreipkitės šiuo 
adresu: —•

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

Brooklyn, N. Y.

Tel. Greenpoint 6195
M. KREIVĖNAS

?

s

Gėlės del Namų, Dario, 
Vestuvių ir Laidotuvių 

202 BEDFORD AVENUE 
(arti North 6 tos gatvės) 

Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKA AKUBERKA •

RASHKINIS 
Ir 

VOKETAITIS 
141 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

f
! Balto, žalio ir Raudono 14kt.| 
i aukso moteriškų laikrodėlių^ 
S Galima gauti mūsų krautuvė

Parsiduoda restorano fornišius, vis
kas kas tik reikalinga, ir nauja, la
bui pigia kaina. Atsišaukit 40 Union
Av. (ground floor) (78

Telephone Triangle 1450

j*

Marijona T&mklene 
palagų ant pareikalavimo

STOKES
O. Brooklyn, N. T.

už prieinamą kainą

80 STAGG STREET
Brooklyn, N. Y.
Tel. Stagg 0711

JONAS
173 Bridge St.,

IR MALIOBIU8 
Nufotografuoja ir 
numalevoja viso
kius paveikslui 
įvairiausiomis sp
alvomis. Atnauji
na senui ir kra- 
javus ir ludaro 
su amerikoniškai! 
Darbą atlieka ge
rai ir pigiai.

Kreipkitėi

NAMŲ SAVININKAI 
TĖMYKITE!

Lietuvis Penteris
Pentinu namui iš lauko ir vi
dum. Darbą atlieku greitai ir 
pigiai. Taipgi taisau senui įto- 
gus ir uždedu naujus, Siail rei
kalais kreipkitės pas: ‘
WILLIAMO KAPTURAUSKO 

53 Montleth Street 
Kampai Bush wink Avenue 

Brooklyn, N. Y.

prie
dieną ar naktį, taipgi ir nedėl- 
dieniaii. Darbą atlieka atsakan
čiai

— 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

lino adresai

STOGŲ DENGĖJAS

GRAVEL^
Roofing

Repair Work, a Spacial t v 
JAMES J. HOLT 6-SON

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

Reikale klauskite;
Ofisas: 1163 Gates Avenue 

Tol. Jefferson 3957
Vardas: 161 Clifton Place 

Tel. Prospect 1023

ANTANAS TAČILAUSKAS 
(Bavninkaa) 

LIETUVIŠKAS RESTORANAS 
IR 

SUSIRINKIMAMS SVETAINE
Ola galite ganti tinkamus valgiui, gerai pagamintai ir ui 
prieinamą kainą; taippat pasirendavoti svetainę nutrinki* 
manu, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

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

Vyrams, Moterims 
Prašau Tamistą reikale atsilankyti,

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

Vaikams
busite pilnai užganėdintai

MOTERYS TĖMYKITE!
Lietuvis Plaukų Taisytojas 

ANTHONY MOLLYN

RAGANIAUS STEBUKLAI

Permanent Wave 
gražiai atrodo ir 
mėnesius. Galima 

mazgot. Kerpam plaukus 
naujausiom madom, plaukus nudažom, 
Marcel Wave, Facial ir Scalp Treat
ment.

VENUS BARBER SHOP
463 LORIMER STREET 

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

1 Nestle La noil 
yra gorinusias,

, laiko apie 9 
šlapini, ar

S. PAUŽA
131 GRAND STREET 

Brooklyn, N Y.

ir 
o

Magijos Raganius, Jonas čekanavičius išleido 10 ma
gijos paslapčių apie užkerėtą, raikščio jautį pinigą; taip- 
»at ir apie išvedantį pinigų ir kitas magijos monų paslap- 
ybes. Sitų 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 d >1. ir 15 centų. Rašyk, 
o tuoj gausi.

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

irčhyt* 
migy**“
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