
METAI XXXIX<NO. 77

(Telephone: 2427 Greenpolntjj(Telephone: 2427 Greenpoint)

“VIENYBĖ'* TAMSUMĄ 
ISBLAŠKO-IŠVAIKO;
LIETUVIŲ TVIRTUMĄ
AMERIKOJ PALAIKO

Kaina 4 CentaiKaina 4 Centai

Entered As Second Class Matter October 23, 1907, At The Post Office at Brooklyn, N Y.. Under the Act of March 3rd, 1879

šeštadienis, BIRŽELIO (JUNE) 27 d., 1925, Brooklyn, N

TAD, MIELAS TAUTIETI/]
SKAITYKI “VIENYBĘ”
SUTEIKSI TĖVYNEI |
DIDŽIAUSIĄ GALYBĘ MU f

\)l ivv iii'/tv/iv1/ ivi >V7 >W >V / iv-'i Ii.

KRIKŠČIONYS NEPASITIKĖDAMI
DIEVU SU POLICIJOS PAGALBA

IŠVEDA LIAUDININKUS Iš SEIMO
Pasipiktinusi Opozicija Tada Visa Išeina Ir 

Krikščionys Po To Vieni Atlieka Juodą 
Prieš Piliečius Darbą. x

GRAIKIJOJ KARIUMENĖ NEPAKĘSDAMA 
VALDŽIOS, JĄ LENGVAI NUVERČIA 
NES VISI JOS NEKENTĖ

Naujausi Telegramai Žinios Iš Lietuvos
IŠTVIRKĘ VAIKAI

valdžiusi liberalų partija ta
po rinkimuose išmesta dėl
to, kad nesuvaldė streikuo
jančių anglekasių Nova 
Scotia.

—o—
Dayton. Tenn. 11 įžymių 

Amerikos mokslininkų liu
dys už mokytoją Scopes, kai 
tinamą mokinime evoliuci
jos.

Shangai. Vietos policija 
sakosi susekusi suokalbį, 
kurį ruošė kinų studentai. 
Jie būtų važinėju automobi
liais ir mėtę bombas į sve
timtaučiu namus.

keliavo sau namo, 
mas šitame dalyke 
tas, bet labiausiai 
motinom. Jaunimą 
už tai reikia kaulai kabeliečiams

. Visgi jauni-1 mažai čia yra. Nėra kam tais 
e nevisai kai- reikalais pasirūpinti.

—o—
rk. Rockfellerio

Litviniškis, Rokiškio v. (“V- 
bės” kor.) — 19 d. gegužės aš 
labai prisižiūrėjau į šio dvaro 
vaikus. Daug jų į pulkelį susi-1 pabraškinti. Liaukitės tėvai sa- 
rin'kę turi šunį ir kiekvieną pra-įvo vaikus prie blogų darbų ve- 
eivį kliudena šunimi, ir begėdiš
kais žodžiais keikia. Motulės rū
pinkitės savo vaikeliais, užaugę 
ir j ūmi pačias šunimis kliudys.

Seminaristas

jų tėvai su 
gundo, kad

Bastūnietis.

/ VILNIUJE

. » w j/* w v.

dę. “Liet. Kelias” gražiai apie 
jus rašys, kai dorai gyvensite.

Ašašninkų Dėdė.

KAUNAS. — “Sandara” mums persiuntė sekamą 
kabelį iš Kauno nuo Šleževičiaus: 

KABELIS Iš LIETUVOS 
Kaunas 69 

“Sandara,” 327 E St., Boston 27, Mass.
Kovoje del spaudos, susirinkimų laisvės Seiman bu

vo įvesta policija, kuri prievarta išvedė iš Seimo salės 
daktarą Grinių, Lapinską, Bielinį. Visa opozicija protes
tuodama apleido posėdžių salę. Krikščionys vieni naktį 
trimis skaitymais priėmė spaudos, susirinkimų laisvę 
varžančius, mirties bausmę įvedančius įstatymus. Kas uz mušimą, ... . , , - . - .
myli Lietuvą, pakelkime protesto balsus prieš krikščionių 
žiaurią reakciją, paremkime Lietuvos Liaudininkų spau
dą kovoj del laisvės. Šleževičius.

> ‘ (Iš to matyt kokius gražius darbus vykdo krikščio
nys Lietuvoje — su policija išveda lauk rinktuosius Lie
tuvos žmonių atstovus!)

Peking. Kimi sostinėje į- 
vyko demonstracija 20,000 
studentų, kurie šaukė: “Mir 
tis anglams.”

—o—
New York. Viena kolegi-

Fundacijos vedėjai, pasirem ja čia įvedė vakarinius kur
dami statistikomis, sako, sus, kuriais per šešis metus 
kad New Yorko miesto gy- žmogus gali pasiekti laipsnį 
ventojai pasirodo sveikesni B. A., arba B. S. Ikišiol rei- 
negu farmų gyventojai. kėdavo dienomis mokintis, 

—o— Ikad tuos laipsnius pasiekus.
N. Brunswick, N. J. Da- —o—

nielius Torekas, kurį pati London. Anglų laikraš- 
buvo pasodinusi kalėjiman čiai rašo, kad Amerika eina 

grįžęs namo, “šunims,” nes po karo įgyti

Kamajai. Rokiškio apskr. (“V 
bės” kor.) — 27 d. gegužės ant 
Kamajų vieškelio buvo rasta nu 
žudytas žydas, žmogžudžiai su
imti. P. Kriukelis.

Palūšė. Švenčionių apskr. — 
Palūšės miestelis stovi linksmoj 
vietoj: prie didžiulio Lūšių eže
ro. Palūšėj beveik visi lietuviai, 
tik žydelių netrūksta. Palūšiš- 
kiai turime savo mokyklą 
t u viską “Ryto” užlaikomą, 
noma, kaipo miestely vaikų 
drenka gerokas skaičius, tik
kų tėvai kaip čia nelabai paten
kinti. Kitiems metams tai jau

lie- 
ži- 
su- 
vai

Mikulavėlis, Daugėliškio vai.

ATHENS, Birž. 22. — Tūlas generolas Pangnlos, nu- 
Sprendęs, kati Graikijoj valdžia jau nebetikusi, nes aik- 
Voja perdaug pinigųniiMf^anižaVO kariūmenę ir tą val
džią lengvai, be didelių kraujo praliejimų nuvertė. Pre
zidentas dar ^pasilieka tas pats, bet ministerių kabinetą 
sudalys Pangalos.

mas tris sūnelius.
—o—

Paris. Francai su 
nais dar nesusitaria 
bendrai pamokinti 
juos sukilusį K rimą 
maurus. Mat, nepasi 
žemėmis.

Lenkai Nusileidžia 
Žydams

ispa- 
kaip 

prieš 
ir jo

mą. Esą prohrbicija naikina 
Amerikos gražinusį jauni
mą.

—0—
Umdon. Anglijos karalius 

davė Paderewskiui naują 
ordeną vardu Knight Grand 
Cross.

■ — —— -   ■—w

Italai Pripažįsta 
Savo Skolą

Rokiškis. (“V-bės” kor.) - 
Čia yra surašinėjama darbinin
kai ant darbo siaurojo geižke- 
lio, kuris bus vedamas iš Ro- bus vargo, 
kiškio į Uteną. 700 darbininkų i 
reikalauja. Bet kaip surašinėji-i
mą veda federacijos pirminiu- Švenčionių apskr. — Ramus šo
kas, ir surašo viską smulkiai, džius, žmonės lietuviai, geri dar
inėtus, turtą tai darbininkai abe 
joja, kad tik neįtrauktų į ko
kias partines pinkles.

P. Kriukelis.

SBRJ^SSJ?"

Lietuvių procesija. — Sekmi
nių pirmą dieną susidarė graži 
maldininkų procesija šv. Mikalo 
jaus bažnyčioje. Oras buvo gra
žus. Iš sodiečių buvo matyt 
daugiausia valkininkiečių ir iš 
Dūkšto parapijos. Nemaža bu
vo ir iš tolimų Lazdūnų. Pro
cesija ėjo organizuotai, gražiai 
giedojo ir darė mieste gero į- 
spūdžio. Dalyvavo apie 5,000 
žmonių.

Atestatai. Lietuvių Vytauto 
Didžiojo gimnazija gavo teisę 
baigusiems gimnaziją po kvoti
mų prieš kuratoriaus skirtąją 
komisiją teikti brandos atesta
tus. šįmet kvotimai atidėta ru
deniui.

HONGKONG. — Kiniečiai kaltina anglus ir francus 
už kraujo praliejimą mieste Kanton, kur žuvo apie šim
tas kiniečių ir pora svetimtaučių. Anot kiniečių praneši
mo kinai ėję ramia paroda gatvėmis kaip anglai, f rančai 
ir portugalai pradėję šaudyti. Anglų gi konsulas to mies
to sako, kad kiniečiai meluoja. Jis stovėjęs ant tilto, ku
ris skiria svetimtaučių apgyventą dalį nuo kinų ir aiš-; 
kiai matęs, kad kinų kareiviai ir demonstrantai patys 
pradėjo šaudyti ir nužudė šūviais francą pirklį ir kitus.

------------------------------  ■■ ■

Vokiečiai Giria 
Amerikos Lakūnus

Washington. Italų misija, at
vykusi pasitarti skolų atmokėji- 
mo klausimu Amerikon, pareiš
kė, kad pripažįsta, kad Italija 
Amerikai skolinga du bilionu do 
lariu. Bet italai prašys ameri
konų būti mielaširdingais ir rei 
kalanti tik tiek, kiek italai įsten 
gia mokėti dabar.

Kronprincas Sako 
Vokietija Karo Bijojo

Berlin. Kaizerio sūnus išleido 
knygą, vardu "Aš ieškau teisy
bės.” Joje jis sako, kad Vokieti
ja bijojo karo ir tvirtina, kad 
alijantai savo suktais keliais pri 
vertė Vokietiją karą paskelbti. 
Jis saiko, kad ypatingai 
Rusija.

kalta

Merginos Nemėgsta
Indų Mazgoti

St. Clairsville, O. Iš 100 mer
ginų kolegijos lankytojų tik 5 
pasisakė mėgstančios indus plati 
ti. Kitos visos saiko, kad tai 
“m ūką.”

Susirgęs Užmušikas Jau 
Pilnai Pasveiko

Joliet, III. Loebukas, kuris bu 
vo susirgęs ir net buvo skelbia
ma, kau iš proto kraustosi, da
bar pilnai pasitaisė ir vėl dirba 
kėdžių skyriuje kalėjime.

Gary, Ind. Augustas Zabins- 
kas pasakoja, kad jis pagavęs 
ežere Michigan žuvį sturgeon 
sveriančią 50 svarų. Tokios di
delės dar niekas nėra ikišiol ta
me ežere pagavęs.

New York. Jūrininkai ant For 
do laivų gauna po $105 į mė
nesį vietoj, $62.50, ką gauna

<■»

New York. Pirmoji vokiečių 
kariška misija, kuri slaptai vie
šėjo Amerikoje, ir apvažinėjo 
Amerikos tvirtoves bei kazar- Ožys Pasibadė 
mes, giria Amerikos lakūnus, 
eroplanus ir automobilius. Mi
sija važinėjo 8 savaites ir nu
stebo amerikonų pažanga lakio- 
jimuose po orą. Taipgi juos ste
bino amerikonų automobiliai. 
Jie užsiprašė amerikonų oficie- 
rus atvažiuoti pas juos.

Varšuva. Lenkai, matydami, 
kad žydai svetimose šalyse, žy
miai kenkia bizniui ir kreditui, 
nutarė žydams nusileisti, idant 
tie praneštų savo broliams sve
tur, kad jau lenkai “all right.” 
Užs. Ministers Skrynskis jau 
susitarė su žydų atstovais par- 

j lamente. kad leis žydams ma
žiausiai dvi valandas laikyti į 
krautuves atdaras šventadie- Bedarbe Vėl Didėja 
niais, kad sumažins taksas ant ■ .\ng|jjoj 
žydiškų krautuvių ir pavelys 
daugiau liuosybės žydų mokyk
loms.

Taigi žydai, savo vienybe, net 
lenkus privertė nusilenkti, 
juk visi žino lenkų puikybę.

Pradingo Visa šeimyna
Alton, III. Išvažiavę pasivaži

nėti automobiliu, ikišiol negrį
žta visa Wingerto šeimyna. Jie 
paliko namus nerakintus, o vy
ras nei atlgos neatsiėmė iš dar
bavietės.

Cleveland. O. Susiginčiję, ka
tras katram turi fundyti, Niko
las MackėVičiliš p$ki6 galu per
kirto galvą airiui Hickey*,' kuris 
paguldytas į ligonbūtj.

Shreveport, I,a. Sulaikytas 
vietos teisėjas, kuris spėjama, 
yra padegęs pora namų biz
nio sekcijoje, kad iškolektavus 
apdraudę. * 41

Su Policmonais

j Ixindon. Bedarbių Anglijoje 
dabar bertainis miliono daugiau 
negu buvo 1924 metais. Išviso 

O žmonių be darbo milionas su ket 
j virčiu. Mat, pramonininkai no
ri. kad darbininkai sutiktų dirb
ti arba ilgesnes valandas už tą 
pačią algą, arba nusimuštų al
gas. Darbininkai gi to nenori 
daryti.Chicago. Iš nežinia kur atvy

kęs gerokas ožys, suvalgė ke
letą šiaudinių skrybėlių pikni- Prohibicijos Pasekmės 
kuojančių žmonių Douglas par- Detroite 
ke, apvertė pinutsų vežimėlį, iš
gąsdino keletą ant pievos besė
dinčių žmonių ir bakstelėjo ke-' 
lis poliemonus, norėjusius jį a- 
reštuoti. Po to “Billy” visgi 
po suvaldytas.

Vyras Samdęs žudikus 
Kad Nušautų Pačią

ta-

Kansas City. Mo. čia iškilo 
tūlo biznierio Davis pastangos 
nusamdyti žudikus, kad tie nu
žudytų jo žmoną. Po to, jis ma
nė pasiimti jos pinigus ir pri
dėjus prie savų apsivesti su kita 
motere. Du sykiu žudikai bandė 
ia nudėti, bet vis nepavyko. Ta
da jie pradėjo melžti pirklį, 
grąžindami išpasakoti viską 
žmonai. Melžė iki tam nusibodo 
ir jis pats prisipažino.

Detroit. Tūlos apdraudog kom 
panijos pirmininkas ve ką papa
sakojo apie Detroitą, įvedus 
prohibiciją:

1 “Nuo 1913 iki 1923 metų gy- 
jventojų skaičius čia pasidvigu- 
bino. Policijos išlaikymas pakilo 
vienok keturis kart, žmogaus 
nužudymų skaičius pakilo nuo 
12 į metus iki 163; apvogimai 
nuo 1,625 iki 4,355, neskaitant 
apie 4,000 pavogimų automobi
lių. kurie įvyko 1923 metais. 
Areštavimas girtų padidėjo pus 
antru tūkstančiu.”

Lindo Policijai Į Akis

Baltimore, Md. Andrius Wo- 
jeckis, 38 metų, taip lindo į akis 
policmonams, kad tie turėjo jį 
areštuoti. Ryte, kada jis išsimie 

Cleveland. O. “Sudiev, aš iš- gojo, jį paleido. Mat, įsigėręs,

Rokiškis. ("V-bčs” kor.) — 
Gegužės 20 d. nakties laike mie
sto sargas pa t ėm i jo, kad kaž 
kas skreba apie Blaivininkų ar- 
batnamį. Prisiartinęs pamatė 
kad vagis su peiliu pjausto lan
gą. Sargo užklaustas ką čia da
rąs? vagis atsakė, kad norįs į- 
lysti pernakvoti. Sargui davus 
signalo, vagis pagrą-ė dideliu 
peiliu ir pabėgo. Tai juokinga 
miesto sargyba, rankoje tik turi 
spacero lazdelę, kuomet neatbū
tinai reikalingas šovinio gink
las. P, Kriukelis

bininkai. Vaikus mokina amatų, 
kai-kurie leidžia Švenčionių gim 
nazijon savo vaikus. Nelengva 
dabar ūkininkui ir mokesčiai 
mokėti, ir vaikai mokinti, bet 
kas degtinės labai negeria, tas 
šiaip taip išsiverčia. Dzūkas

Prof. Simpsonas geg. 29 d. 
viešėjo Vilniuje. Yra tai anglų 
profesorius, kurs išvedė sienas 
tarp Lietuvos ir Lenkijos. Bir
želio 1 d. viešėjo Vilniuje trum
pai anglų pertamento atstovų bū 
relis. Kažinko važinėjo Lietu
vos pafrontėn.

Skobai, Panemunėlio v. (“V- 
bčs” kor.) 
važiuojant
piktadariai atėmė 500 litų. La
pelis ti|ri
brolį. Piktadarių tiek priviso, 
kad ir dienos laike jau pradėjo 
užpuldinėti. P. Kriukelis

— Gegužės 13 d. 
Lapeliui iš Kamajų.

Amerikoje kunigą

A J - Punskas, Suvalkų apskr. • 
Balandžio 23 d. buvo čia šv. Jur 
gio atlaidai. Vidugiriečiai deg
tinės įkaušę norėjo pasimušti, 
bet, policijai tvarką gerai lai
kant, nepavyko pasimušti mies
tely, tai padarė karą kelyje. Ei
dami namo toli nuo Punsko su
gulė palei kelią ir laukė savo 
priešininkų Būdos kaimo jau
nimo. Kai tik anie prisiartino, 
vidugiriečiai su akmenimis su
tiko ir prasidėjo kova. Staiga 
užklupti budžiokai greit pakri
ko: vieni pabėgo, kitiems kliu
vo. vieną pusgyvį paliko ant ke
lio. Jis buvo supjaustytas peiliu. 
Ant rytojaus tėvas nuvežė Su
valkuosna pas daktarą, tai šiek- 
tiek apžiūrėjo. Kainavo jau tė
vui 60 zlotų. Aržuolas.

Vilniaus Vyskupija. — Ne
žiūrint įvairių protestų, plačiai 
kalbama, kad Vilniaus vysku
pija neteks žymios dalies be
veik visos Gardino krašto. Su- 
lyg konkordatą Breslavės aps
kritis bus prijungta prie Vil
niaus vyskupijos.

Naujas Knygynas. Esant Vil
niuje švietimo ministeriui St. 
Grabskiui, galutinai nupirkta 
Alfredo Tiškevičiaus rūmai prie 
Kranto gatvės. Namus pirko 
Lenkijos valdžia ir į juos steigs 
Vilniaus miesto knygyną. Tam 
knygynui pagrindą sudarysiąs 
garsus Vilniuje Vrubllevskių 
knygynas.

GRINDŽIA GATVES

Iranėnai, Daugėliškio p., šven 
Honių apskr. Gegužio 3 dieną 
pas mus savotiškai švęsta. Bu
vo čia byla del ežių ir nukirsto 
klevo. Sunku čia važinėti teis 
tis j Švenčionis. Pašaukta šalty- 
šius. Na ir buvo ne teismas, o 
tikros komedijos, šaltyšius nusi 
gėrė ir pats nežinojo ką teisė 
ir kaip teisė. Nebuvo kam tik 
paimti botagą ir išvyti tokį "na 
čalniką.” Geriau jau ivaniškė- 
nams nearti ežių ir nesibylinė- 
ti. špokas

Ašašninkai. Kabelių par., Gar 
clino aps. — Jau buvo rašyta 
“L. Kelio’’ Nr. 18 apie Ašaš
ninkų jaunimą. Jie nežinodami, 
kas pranešė Redakcijai, kmjąi už 
pyko ant Kabelių vaikinų ir 
žada atkeršyti. 10 gegužio Ka
belių miestely buvo šv. Izidorio 
atlaidai. Ašašninkų jaunimas 
buvo taip prie keršto prisiruo- 
5ęs, kad net bažnyčion buvo at
ėję s u gelžgaliais kišenėse.. Ge
resniam apsaugai net gudų pri- 
samdė. Visgi ir Ašašninkuose 
yra gerų žmonių. Išanksto pra
nešė Kabeliečiams vaikinams, 
Sužinoję kabeliečių vaikinai prajLorain, O. Policija ir 300 pi

liečių čia po miškus iešiko di- einu ant amžių,” buvo raštelis, l jis pasijuto, kad jį koks ten nešė policijai, net kai-kurių iš
delio vyro, kuris pasivogęs 9 kurį paliko 11 metų Aliza Ju- praeivis įžeidęs ir jis lindo, kad jų bandos kišenės pakratė. Pa
metu mergaitę, ją nusivilko į gelklūtė, apleisdama savo tėvus, policija jam varantą duotų. Vie- matę, kad nieko nepeš, tai nosis

nuleidę ir piktžodžiaudami nu-J Ji dar nepagauta Itcje varanto gavo lovą,

Rodunė, Lydos apskr. — Pas. -----
mus grįžta kun. Kochanskio ga- Abeliai. — Valsčiaus savival
dy aė. Pačioje Rodunėje klel?o-|dvbė mano Šiais metais išgrįsti 
nas lenkas, tai lietuviams vėl miestelio šaligatvius ir ravus 
tenka tik nuotrupos, net lietu- išgrįstame gatvės rajo-
viškose dienose mišiose sako |ne- Jau pradėta ir akmenys vež- 
lenkiška pamokslą, o lietuviška- A.
jį nustumia, kaip Kochanskis, 
ant galo po visų pamaldų. Bu
vo vilties Pelasoje susilaukti 
bažnyčios ir lietuviškų pamoks
lų. dabar liko Pelasa visai be
kunigo, žmonės nuleido rankas, heliuose viešą skaityklą. A 
kiti dar kantriai laukia ir ne------------------------------ -
sulaukia geresnių laikų. Viena- lenikite Pažangią Spaudą 
tinė viltis mokyklos, bet ir jų I Pirkit “Vienybės” Šerą!

SKAITYKLA

Abeliai. — Nuo balandžio 1 d. 
vietos šaulių būrys Įsteigė A-

PASAULIŲ KARAS
■ ,bii_____________ __________ ________ •

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

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

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

“VIENYBĖ”
1.3 OBAND STREET BROOKLYN, N. Y
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| PERŽVALGĄ į
Lietuviški “sht ha kūliai ’

Lietuvoje esama akmenų, pa
sakoja at'keo'logas Tarasenko, 
kuriuos žmonės vadina “stabuku 
liais, ” arba “stulpft’kmeniais.” 
Jų moksliškas vardas yra inen- 
girai ir mokslininkai spėja, juos 
buvusius statytus “tuose ak
mens kultūros laikais (kada 
žmonės nepažinojo metalų) ir 
stalyti jie buvo tų laikų ka-'nok pas jas apsigimsta dideli 
puošė įnirusiems pagerbti, ar meno darbininkai ir genijai, 
šiaip kokiems įvykiams paminė
ti. Kaip vieta, kur stovėjo men- 
girai, tai ir jie patys buvo ger
biami ir laikomi šventais.”

Tokių mcngirų Lietuvoje esa
ma jau žinomų ties Lakiniškių 
piliakalniu (Kalvarijos apylinke 
je), ties Vištyčiu, ties Radviliš
kiu, Varėnos apylinkėje, Lau
kuvos apylinkėje, netoli Kretin- 

trinkšmas: krikščionys įsivedė į seimą policiją ir iš posė* ir kitur- bet žmones, nesu 
džių salės prievarta prašalino seimo atstovus Grinių, La- Prasdami i u istoriškos vertės, 
plnską ir Sielinį. Taip įvykus, visa krikščionims denio-tU08 aknle“ls “tikinti, 
kratams opozicija apleidusi posėdžių galę. Triukšmas įvy
kęs todėl, kad tūlą naktį savo posėdy krikščionys trimis 
skaitymais priėmę spaudos, susirinkimų laisvę varžarv ' 
čius ir mirtį bei bausmę įvedančius įstatymus.

Į| Redakcijos Straipsniai Įį
j

..  tą. Žmogus, k&ris kas valandą 
turi su ginklu įminti savo namus 
ir šeimyną, neturi laiko pasva
joti ir nupiešti paveikslų, para
šyti eilių, ar sugalvoti roman
sų. Dabartinis Lietuvos mažu
mas irgi negali kluidyti augimui 
Lietuvos meno, jei tik rasis ge
nialių žmonių. Yra tautų skai
čiais mažesnių už Lietuvą, o vle i . . . . . ,. * ,.

TRIUKŠMAS LIETUVOS SEIME DELEI 
SPAUDOS IR ŽODŽIO LAISVES .

Šio “Vienybės” numerio pirmame puslapy talpiname 
ištisą kabelį iš Lietuvos. Tame kabely gerb. Šleževičius 
praneša, kad viename Lietuvos seimo posėdžių įvykęs
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Jonas MaPlifaz ir Jo Sunus
, ( ) —lApysalpi iš Amerikos) gyvenimo — . ., A ;■. * , „

H.

— fApysą^a iš Amerikoj gyvenimo
Parašė W. L. George. Vertė V.
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gale, kada sykį jis ją išvilko iš baliaus į savo 

į tą sapnų žemę Marufazas įsiveržė tik po automobilį, jo spėkos supratimas rado kelią į 
dvidešims vienų metų laukimo. Tiek laiko praėjus, Adelines širdį. Ji puolė į jo rankas kaip prisirpę# 
iš jauno vaikino, dvasios pagavime ir ambicijomis vaisių® nukrinta nuo šakos.
drebančio dr. ulančiam traukiniui beūžiant pro 
šalį, pasidarė visai kitoks sutvėrimas. Jis,išaugo, 
išsiplėtė. Jis buvo puikini ap-irėdes mėlynu siū-

n-j-. ■ . ’H'E ,

tu. Sėdėjo gi už didelės'deskos ant kurio,s popie- R1 pasaulį. , 
riu veik nebuvo. Mat iis nrezidentas New Yo'rko. lne^^s lai'ky

Lietuviams gal reikia trupu
tį daugiau laisvės ye?kti ir, Jau- ___
giau turto susikaupti, kad me- Aims septyni metai, 
nininkai pilnai galėtų iš savo 
darbo pragyventi. Tada menas 
atsiras ir bujos.

rių veik nebuvo. Mat jis prezidentas New Yo'rko, 
Chesfield ir Redway gelžkelio. Jo išvaizda stipri 
ir savimi pasitikinti. Juosvas veidas rymojo 
ant stipraus pasmakrio. Išrodė lyg laukinis. Lū
pos kietai prigulą ant įrantų: tikrai tšs vyras 
.prisirengęs paimti bMe ką. Jam dabar trysde-

Priversti Teisybę Pripažinti
Prūseikos redaguojamas “D- 

bas”, apkalbėdamas atsikrausty 
mą j Philadelphia naujų kriau- 
čiškų firmų, sako:

■‘Kuomet darbininkų yra daug 
o darbo mažai, tuomet darbinin
kai jaučia savo silpnumą. Bet 
kuomet skaičius firmų pasidau
gina ir darbo atsiranda daugiau,

Perdidelio Partingumo
Pavyzdis
I

1 ( Indiana valstijos augščiausiag
teisėjas Travis, sykį prakalbo- tuomet darbininkų pozicija tuo-

esą pareiškęs: ‘jaus pasirodo stipresnė.”
1 “Jaunime, nesiduokite suvi-, Bet kuomet tarp vadinami va
lioti teorijai, kuri skelbia, bal- telninkai Brobklyne paniekinę i-

iv.
Marufazas taip mažai pažino moteris, kad 

Adelines radimas jam išrodė persikėlimu į kito
kį pasaulį. Jis turėjo laimės ikitol nuošaliai nuo 

ytis, todėl negalėjo palyginti jos sma
gumų dabar su smagumais patirtais kitados. 
Kaip jis pirma gyveno vien del įgijimo galio*, 
taip dabar jis gyveno dej aistros (meilės). Jis 
Adeliną -'nustebinę. Ji negalėjo suprasti, kad vy
ras klūpotų prieš ją ant kelių, gukčiodamas, kan
kinamas, bet sykiu ir sužavėtas- Ji nesuprato, 
kad jis gavo paskutinį paaugštinimą. Ji uždėjo 
ranką ant jo juodų plaukų ii- nusilenkusi glostė. 
Ji norėjo, kad ją jnyįetų. Jqs vyras buvo pilnai 
laimingas; bėgy keturių metų jiems gimė du 
sūnūs; Kedrikas ir Edmondas. Regis laimės ra

itas pilnai apsisuko, nes dabar Marufazas pažino 
linksmybę, kurios niekad nelaukė: jis tapo tėvu.

Iš pradžių jis nesuprato. Jis manė, kuomet 
berniukai gimė, kad jie suardys jo gyvenimo ro
mansą, atskirs jį nuo pablyškusios, bet puikios 
Adelino*. Ir nesuprato jis nieko iki Kedrikas ne- 
prasišy psojo pirmą sykį. Tada jo krūtinėje kas 

į tai trūktelėjo. Ji prisipildė pusiau gailesčiu, pu- 
Isiau entuziazmu. Toks dvasios pagavimas jį suė
mė kad jis pagriebė vaikutį ir iškėlęs taip pri

spaudė prie krutinės, kad vaikas ėmė verkti. Ma-
Nenuostabi tai žinia.
Iš krikščionių galima visko tikėtis ir laukti.
Ir nors smulkmenų apie to seimo eigą stokuoja, bet suokite už žmogų, ne už parti-.kišioi gyvavusią komunistų po- 

jos mums, dalinai, Žinomos. -te” Balsuokite už tiesų rtpirt> titlką neigti firmų steigimą, pa-
Lietuvos seimo rinkiniai įvyks ateinančiame rudeny. 1,ikonŲ llki‘tą, nežiūrint ar tin-;velijo firmoms kurtis,, tai kokį 

_ ... • . . . iizu bona;^oi«a «... ««. triukšmą kėlė Prūseikos diri-
gucjami “tūzai”! O dabar varg 
šas turi pats pripažinti, kad ra- 
telninkų principai “stiprina dar- 
taiir.kų poziciją." * 

Nespjauk į šulinį, nes 
atsigert i.

Prie tų rinkimų, suprantama, rengiasi ne tik dabar Lie
tuvą valdantieji krikščionys, bet ir pažangiosios parti
jos. Krikščionys nujaučia pavojų, kad kartais tuose rin
kimuose jie gali būti pralaimėtojais. Todėl, idant pažan
giosioms partijoms uždaryti burnas, geriausia priemo
nė dar aršiau suvaržyti spaudos ir žodžio laisvę. Todėl 
jie prieina prie kraštutinumų: pervaro savo tari
mus, tokiems tarimams pasipriešinus pažangiesiems sui
mti atstovams, krikščionys atsiveda policiją ir be jokios 
gėdos tuos atstovus išdrabsto lauk.

; , > /

Galima daryti dar ir tokių išvadų delei šio Lietuvos 
seimo triukšmo. ____

Seime svarstyta nėfflk"“! .Muvos špaudos klausimas. 
Tenai galėjo būti svarstyta ir apie Amerikos lietuvių lai
kraščius. Svarbiausiu klausimu galėjo būti “Tėvynė.” 
Liaudininkai yra pasižadėję ginti Amerikos lietuvių rei
kalus. Kilus “Tėvynės” neįleidimo klausimui, ir galėjo 
būt prieita prie triukšmo.

Lietuvos valdžia “gražiai” išsiteisino apie “Tėvynės” 
Lietuvon neįleidimą. Ji, pasirodo, tame nekalta. Vienok 
kilus šiam triukšmui, (nes dar palaukiame su teisinimais 
Lietuvos valdžios uždraudime “Tėvynę” Lietuvon įsi
leisti. Už tų “nekaltų” ir “gražių” pasiteisinimų, galimas 
daiktas dar kas nors slepiasi.

Kaip į Amerikos lietuvių spaudą paskutiniais laikais 
pradeda krikščionys žvairuoti, aiškiai matome krikščio
nių Kauniškiame “Ryte.” Ten jau be mažiausios gėdos ir 
paraudimo gundoma Lietuvos valdininkai priešais “Vie
nybę”, “Naujienas,” “Sandarą” ir kitus Amerikos lietu
vių pažangiuosius laikraščius. Tame laikrašty veik kož- 
nanie numery tūlas Akstinas lieja savo pagiežos tulžį 
priešais Amerikos lietuvių pažangiąją visuomenę ir dar- 
btiotojus. Tenai juoaiškiausiai nurodoma mūsų pažangio
sios spaudos “pavojingumas” Lietuvai.

Ir kad šitos “Ryto” zaunos jau galėjo pasiekti krikš
čionių atstovi) ausis, visai galimas daiktas.

Dūksta krikščionys Lietuvoje!
Bet mes nenustojam vilties. Tais savo dūkimais, to

mis savo inkvizicijomis priešais spaudos ir žodžio laisvę 
jie mažai atsieks.

- Demokratinėse valstybėse turi1 būt spaudos ir žo
džio laisvė laiduojama. Tos “laisvės” Lietuvoje dar ma
žai. Ta “laisvė” dar labiau norima suvaržyti.

Todėl ar negalima tikėti, kad ir tamsiausioji liaudis 
kartą susipras ir parodys savo galę kur tie dabartiniai 
Lietuvos viešpačiai priklauso.

Tai galės atsitikti ir būsiančiuose Lietuvos seimo 
linkimuose.

Amerikos pažangieji lietuviai reiškia dideliausių 
simpatijų mūsų užjūrio vienminčiams kovoje už laisvę. 
Amerikos lietuviai visą savo išeivijos gyvenimą pašven
tė tam, kad Lietuvą mačius laisva pilnoje to žodžio pras
mėje. Am. lietuviai yra pratę naudotis pilna spaudos 
ir žodžio laisve šitoje didžiulėje demokratijos šalyje. J|e 
dės pastangų, kad ir jų tėvynė kada nors tokios laisvės 
susilauktų.

■ III— ■■ I—■

b Gerb. Šleževičius šaukiasi pagalbos liaudininkų ko
vai priešais reakcinę Lietuvos valdžią. Mes manome, kad 
tokios pagalbos liaudininkai iš amerikiečių susilauks.

Kaip tokią pagalbą mūsų vienminčiams užjūry su
teikti, jau rašėme įpratinama ^Vienybės” numery.

WIO •< ***M»*1>
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fka kandidatas vietai, ar ne. Pa
vyzdžiui, jei jūsų tėvai pasaky
tų, ir jūs patys žinotumėte, kad 
tiesa, būk laišknešis. atnešan
tis jums laiškus, yra nemora
lia žmogus. Ar jūs atsisakytu
mėte imti nuo jo jums priklau
somus laiškus? Tas pats princi
pas pritaikintinas ir politikoje. 
Nors žinotumėte, kad vyras ne
tinka, nors žinotumėte, kad jis 
nemoralia, balsuokite vist ii k už 
jį, nes jis atstovauja repuhli- 
konų partiją."

Po tais žodžiais, pakeitę tik 
partijos vardą, su mielu noru pa 
atrašytų mūsų komunistai, kle
rikalai ir kiti perdaug part i n- 
gai nusistatę žmoneliai. Partija 
yra partija, bet jos turi prisiim
ti atsakomybę kad jų partijos 
kandidatai būtų teisingi ir tin
kami žmonės. Bet tas randamas 
tik pas tautininkus, kurie netin
kančius su laiku išmeta ir ne 
globoja. Komunistai ir klerikalai 
gi remia savuosius, nežiūrėdami 
kas jie yra, ir tuomi sau daug 
nesmagumų susilaukia. O prie j 
to parodo, kad jie neturi to, ką 
turėtų turėti kiekvienas protin
gas žmogus — kritišką protą.

—o—
Kiek Augštai Balsai Girdėti

Tūlas tyrėjas, skrisdamas 
augštyn balionu, pasakoja, kad 
žmogaus balsas girdėti iki 1.- 
600 pėdų; varles kurkimas iki 
3,000 pėdų; bubnų ir dūdų or
kestro balsai iki 4,500 pėdų; 
bažnyčios varpai iki 5,000 pėdų; 
šautuvo atbalsis iki 5,900 pė
dų; traukinio ūžimas iki 8,200 
pėdų, o lokomotyvo švilpimas 
iki 10,000 pėdų. Taigi žmogaus 
balsas silpniausias iš anų visų.

Liet u viskas Menas
Lietuvoje žmonės, nusikalė žo 

dį “menas,” kuris atstoja ikišiol 
mūsų vartojamą žodį “dailė." 

•Gerai, bet to meno pas lietuvius 
mažai matyt, jei tikėti S. Lau
ciaus žodžiams, parašytiems žur 
nale “Krivūlė.”

“Lietuviškojo meno idėjos y- 
ra sitofai apdulkėjusios ir nublu 
kasios, neaiškios. Kaltinti tame 
praeitis būtų perdėm bergždžias 
darbas, nes ir ten be to klaidų 
pridaryta devynios galybės. Kai 
bu apie kunigaikščių gadynę. 
Jei mes žmonijos kultūros iž- 
dan nieko neįnešame, turėdami 
žemių nuo jūros iki jūros, ir dar 
pusę Rusijos, Ir tą brangųjį Vil
nių, Trakus, etc., tai, palikę su
spausti Kaune, darbas darosi ne 
įveikiamas.”

Kad kunigaikščių laikais me
no nebuvo, gal kalti karai, ku- 

|rie kasmet vargino lietuvių tau 
gi p|. ^nhrj<4 (;>|VuX ii

į Geriau pasakykime, kad dvidešims vienas 
gyvenimas skiria šitą Marufazą nuo to vaikino, 
kuris dvidešims vieną metą atgal, sau tarė: “Va
žiuok į Rytus, vaikine, kaip daro kiti trokštanti 

j trumpo kelio į turtus.” Ir tie dvidešims vienas 
.gyviu mas buvo pilni kovos. Kada jis nutarė pa- 
, ti r.'.i kuom noi-, ir nepasitenkino būti tuo, kuo 
buvo, tai paslėptoji jo įgimta energija vertė jį 

•griebti vilką sykiu, o ne šmotelį po šmotelio.
Jis norėjo gauti galios, pinigų, palocių, bet sykiu 
jis norėjo ir kultūros. Jis ant sykio pataps tuo, 
kuo svajojo. Marufazas lankė vakarinę mokyklą 
ir pramoko viską apie kaštų surokavimą, apdrau- 
dą ir bankinį biznį. Jis*visados būdavo prisiren
gęs atlikti dienos darbą, net dirbti viršlaikį, bet 

! ykiu rasdavo progos nuvogti nuo nakties valan-, rufazas dabar pažino .naują jausmą. J savo ber- 
du tą. Jcas jį iškeldavo dienomis. Jis grobdavo nįukus jjs žiūrėjo karštu džiaugsmu. Jie gyvybę 
a uit urą. Siptynidikos metų jis jau metė kai- gavo per jį, jįe buvo jo tvariniai, jie jam užtik* 
bėjęs gatvine karna; jis pramoko literatūros kai- rįnOf kad jo pagrindinė dvasia neišnyks nįekad.
ba nuo Emersuno ir Hawthorne (garsių Ameri- Jis Adeliną dar stebino, kadangi į jos gyvenimą 
kos rašytojų). Aštuoniolikos metų jį būdavo ga- jjs atejo staiga, it meteoras iš dangaus, bet Ked
Įima matyti stovint ilgas valandas ties kuriuo 
nors turtuolių kliirbu, tėmijant, kaip vyrai ėjo 
į vidų ir lauk, matydamas kokiais čeverykais 
jie avi, kokius kaklaraiščius riša, kaip rankomis 
mojuoja. Kai kada, atėjęs į tuščią lotą, jis ban
dydavo pamėgdžioti jų balsą, balsą kultūriškęs 
iškalbos. Marufazas rasdavo laikę del visko, net 
del dailės, literatūros. Ir dabar, trisdešims sep
tintuose metuose, apsirėdęs į rankų darbo siū
tą. poliruotas, buvo sunku jį atskirti nuo pri

mą pa- prasto produkto tos klesos, į kurią jis įsiveržė, 
skelbti Amerikiečiams, kad mi- Tas popietis, apie kurį kalbame, gali būti 
nėtos akademijos knygynui la- vaizdavo pačią viršūnę jo karjeros, kadanffi jo 
bai reikalinga įvairių knygų, gelžkelis išjiirko konkurentą, Marufazas dabar 
laikraščių ir žurnalų, lietuvių, 
ar anglų kalbomis.

Mūsų skaitytojai gerą darbą 
atliktų jei nevartojamas mok
slo knygas ar laikraščius pa- dejų, vienos linijos užvaizdą, viceprezidentu, ant 
siustų minėtai akademijai. Jos 
mokiniai tinkamai padėkos ir do 
vaną sunaudos. Ypač čia moks
lus išėję galėtų pagelbėti pado
vanodami savo 
mck?!o rankvedžius.

Adresas yra: žemės L’kio A- 
k adė m i jos knygynas, DotnaVa, 
L ihuania.

Latnava Prašo Knygų
Gavome iš Dotnuvos

Ūkio Akademijos prašy

re i kės

žemės

buvo prezidentu didžiausios gelžkelio linijos A- 
merrkoje. Ir jis to užsipelnė, nes pats viską pra
moko ir padarė. Jis buvo kaštų skaičiuotoju, frei- 
to agentu, distrikto superintendentu, srities ve-

—O—
LietuvOH Lito Pastovumas

Anglijos birža jau pradėjo 
skelbti kainas litų ir anglų dien
raščiai jau kasdien deda kiek li-

galo, prezidentu... žingsnis po žingsnio, agonija 
po agonijai, Marufazas mokinosi. Jis pramoko 
laikyti liežuvį už dantų ir leisti žiopliams išsi
kalbėti, dėlto kad tas buvo žiopliams malonu; jis

nereikalingus pramoko vengti gyrimosi, nekišti save į akis; jis 
pramoko pasakoti juokingas pasakėčias nors jo 
liežuvis veržėsi kalbėti apiė biznį; jis pramoko 
laukti kantriai iki konkurentas pasiysdavo, ir 
tada tik kirsti; jis pramoko sakyti dailių daly
kų moterims ir nepriduoti jiems jokios prasmės; 
jis net pramoko sakyti dailių dalykų vyrams 
ir patyrė, kad tie labiau pasiduoda saldžiam lie
žuviai negu moterys; jis pramoko šnekėti apie 
golfą, filosofą Bergsoną, ir psiko-analizę taip ge

rrkas ir Edmondas jį skaitė už prigimtą faktą, 
kaip sauletekį ar perkūniją. Savo didumu, savo 
energija jis valdė jų gyvenimą. Nuo motinos an- 
daroko jie bėgo prie jo. Tada, pasodinęs juos ant 
kelių, pasakodamas pasaką, kurią tyčia iš knygos 
pramoko, kuomet Adelina šaliniais mezgė vilnonį 
apvilkalą biedniems, jis jautė, kad gyvenimas jo 

1 pilnas, kad gyvenimo ratas suėjo su kitu galu, 
.0 vidury, stebulėje, sėdi jis, Marufazas, ponas, 
pradėtojas visko, tvėrėjas visko.

Laikas bėgo. Jis tapo labiau galingas. Jo tur 
tai augo. Jo sūnai augo. Marufazas gražesniu iš
rodė turėdamas penkiosdešims vieną metą ne-_ 
gu keturiobka ti*^ MaUį nuo
jo šiek tiek grubumo;; žilumas plaukuose sušvel
nino jų juodumą, bet jo akys vis dar buvo pui
kios. Jis išrodė vyru, bet jo asmeniškumas la
biau padidėjo negu asmuo. Galų gale jis tapo po
liruotas; jo kalboje nebuvo .svetimtautiško ak
cento; kalbėjo jis išlėto, su rimtumu, kuris rodė 
nusistovėjimą. Jis galėjo susilaikyti nelindęs į 
reikalus ar asmeniškumus kitų. Jis žinojo kaip 
kalbėti su moterims ramiai ir mandagiai; kraujo 
augštumas jo ne’baidė; jis ramiai buvo net kara
lių sutikęs. Jis kur tai skaitė, kad reikia trijų 
gentkarčių išvystymui džentelmono, ir jis nutarė 
tapti juo, pergalėdamas laiką.

(Toliau* bus)
o----------- -o--------------o

tų galima gauti už svarą ster-|ra* ka’P aPle L'eito kainas, žodžiu, jis buvo pil- 
lingo. Kaip žinoma. Amerikoje,nas vj'raa.
Lietuvos pinigai biržoje dar ne
skelbiami, nors skelbiama Len
kijos pinigai. Tas parodo,

li!.
Meilė užėmė labai mažai vietos Marufazo gy- 

kad venime. Tai buvo vienatinis daiktas, kuriam jis 
Lietuva ir Anglija turi veiklius liuoso laiko neturėjo. Praktiškai jis buvo veik ne- 
prekybos santykius. j susitepęs, dėlto kad moteris jam išrodė kažkokia

Anglijos biržoje Lietuvos pi- prabanga, sau pataikavimu, ir dėlto vyrą silp
ninai stovi tvirtai. Už svarą ster ninanti. Ir teikiu būdu jis praleido jaunystę, ne- 
lingo galima gauti nuo 49 litų sužeistas meiles; vėliau, kada moterys bandė jį 
15 centų iki 49 litų 35 centų.' naudoti, jis leisdavosi bet jų nemylėjo. Vienok 
Tikroji gi vertė, pagal aukso va
liutą, būtų 48 litai 66 centai. 
Taigi litas “pigesnis
jos pinigus tik kokiais 
riais Amerikos centais.

SVAJOK tS
■. 1 ?«■>1 . j

Tos svajonės —
Sidabrinėm
Ką pamilsta — ne miegos

1
* > 4 įl «• i * it -M

Kas dienelė,
Kas naktelė
Alane supa — be maldos...

• » 0 k
* -r Jauną mergą

• Pamylėjau
Ir mylėsiu amžinai...

moteris greitai atkeršina. Nors jis jau senai pa
miršo tą svajonę, kuri išlipo iš automobiliaus, ir 
nors jis arčiau susipažino su daugeliu panašių 
svajonių turtuolių paloviuose dabar, bet jis ne- 
suakmenėjo. Jis įsimylėjo į kelias minutes. Tas 
atsitiko seno stiliaus salione palociuje ant Mur
ray Hill, kur jį paslaptingai nusivežė tūlas drau
gas dėlto, kad tų namų savininkė norėjo pamaty
ti naują mHionierių. Pamatęs ten Adeliną, jis 
pajuto, kad jame kruta koks ten keistas jaus
mas, kurį jis tuoj pavadino meile, dėlto, kad kito 
vardo jam nežinojo. Sykiu jo galvoje pynėsi min
tis, kad vestuvės įvyks sekančią savaitę.,..

Mat Marufazo pasauly viskas nuti&avo už 
savaitės, tai yra greitai. Todėl jis dikčihi nuste
bo pamatęs, kad išėjo visas metas iki jis įgijo 
Adeliną. Savo žmonių rately ji nebuvo skaitoma 

Igraži, bet Marufazui ji atvaizdavo viską iš sapnų 
žemės. Ji buvo labai skaisti, ir balta, net jos 

valsti- akys regis buvo baltos. Laibutė, tyki, ji turėjo 
tinka-(keistą, lengvą graciją, kuri Marufazą žavėjo.

Marufazas pasisiūlė ketvirtą -dieną po pir
mojo pasimatymo ir buvo atmestas. Po to dar 
keturius sykius siūlėsi, ir vis veltui. Jos tėvas jį 
išvijo iš namų, bet jis ją lankė, tai grąsindamas 
tarnams, tai jjapirkdamas juos. Jos šeimyna jo 
nekentė ir bijojo. Ji* tapo jos gyyą beda. Galų 

as I j |Į:

už Angli- 
ketu-

Gulbės lekia,.
Gervės skrenda
Kur nutūps jos — nežinai.

Brangus Elementas
Radiumo vardas dažnai

Josi spaudoje. Jis yra brangus 
elementas, naudingas kaip mo
kslui, taip praktikai, ypatingai 
gydymui, vėžio. Bet nuo jo sura
dimo 1898 metais iki lai
kui visame pasauly radiumo te- 
pagaminta pusė svaro! Jo labai 
maža žemėse ir sunku jį

—o*—

mai-

gauti.

Amerikos Tuštumai
Sakoma, kad Missouri 

joj yra šiuo laiku 28,500 
mų gyvenimui triobų ir farmų,
kurios apleistos ir negyvena
mos. O tuo tarpu Amerika neį
sileidžia Žmonių, kurie galėtų 
ten gyventi ir žemės plotus nau

irai apdirbti.
tir»5i oi l»T

A

r v

A 1

Laisvės rytas
Iškaišytas
Naujų saulių spinduliais

*»

Man žirgelis
Pabalnotas —
Reiks išjoti su draugais...

Pranas Bernatonis
o--------------oo

KARALAITEI

saulė leisis už kalnųKai
Ateik karalaitė sapnų 
Į mano tėvynės lūšnelę. 
Kai saulė kelsis rytuose, 
Tu amžinaj palik mano sapnuose 
O aš eisiu į tavo šalelę. t f

d$tsV! / .otiiMsv i lit ett* ii V . eohn»i«7
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LAIŠKAI IŠ KAUNO PADANGĖS

Rašo Eks-Homo
.’Ii

XXIV
“Vienybės” Ekskursantai Kaune. Birželio 10 d. su 

greituoju Berlynas-Eitkūnai-Virbalis-Kaunas traukiniu 
pribuvo Kaunan “Vienybės” ekskursantai, po vadovy
be “Vienybės” redaktoriaus J. O. Sirvydo, išvažiavu
sieji iš New Yorko gegužės 30 d. Atvažiavusieji išrodo 
visi linksmi ir nenuvargę, kaip paprastai išrodo iš ke
liones. Mat pati kelionė truko tik 11 dienų, be jokių 
varginančių keleivius persėdinėjimų iš vieno laivo į ki
tą, kaip tai esti su važiuojančiais per Angliją į Klai
pėdą.

Kaip sutiko ekskursantus 
Kaunas?

Čia, kaip ir visur, Katinas 
parodė griežtą savo party- 
vį nusistatymą, persiskyrė 
į du liogeriu: pažangųjį ir 
“krikščionišką.”

Pažangusis Kaunas, ma
tyt, laukė atvažiuojančių 
svečių, nes pats miesto gal
va gerb. p. J. Vileišis pasi
skubino sutikt atvažiavu
sius, taipgi nuo pažangiųjų 
moterų p. Šleževičienė ir k. 
P. J. Vileišis net suteikė ek
skursijos vadui Sirvydui sa
vo kambarį visam Kaune bu gijimo pionieriai, asmeny p

tuvių dienraščio numerių 
“Vilniaus Žinių,” kurių lei
dėjas gerb. p. J. Vileišis, 
pasirodo, šiandien laukė ir 
viens iš pirmųjų pasiskubi
no sutikt tuos, kurių širdys 
dar prieš 20 metų kontak
te mušė, nors vieni nuo ki
tų buvo perskirti tūkstan
čiais mylių...

“Krikščioniškoji”

užgirdąs iš vaikučių burnų 
tikrą lietuvišką tarmę. Ar
ba vėl: einame Laisvės A-t 
leja ir matome lietuviškoj 
kalboj iškabas. Mes, čia gy
venantieji, ir domės Į tai ne 
kreipiame: biznieriai, reika-j 
lui esant ir velnių kalboje 
darytų iškabas, mes mano-' 
me. Bet mes jau apsivėlėm, 

, su iškabom,

5

ČIA TALPINAMA tINIOS 14 AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMO IŠIMTINAI. RAŠOMA MUSŲ GABIŲ 
KORESPONDENTŲ APIE TEATRUS, BALIUS, PRAKALBAS IR ABELNĄ JUDĖJIMĄ,

visuo-' apsipratom, 
menė gegužės 10 d. neturė- mes žiūrime daugiau politi- •1*1 * • T7 v 1 • v 1 • . m • w t ijo laiko: ji Kauno žydiškus 
pakraščius pynė vainikais, 
mat, rytoj bus “dievo kū
no” šventė1 visi “ateitinin
kai” vyriškos ir moteriškos 
lyties, visi “pavasarininkai” 
judėjo sukaitę dirbdami ka
talikišką darbą, kur jau tuo 
met beužsiimt kokiais ten 
pašaliniais tautiniais reika
lais, nors kartais ir istori
niais, bet vis tik šios žemės kitaip; paviršium naujai pri 
reikalais, kuomet reik šluot buvusiam išrodo, kad visi 

jau yra i- 
pamačius 

pomis Kauno katalikiškoji lietuvišką iškabą ir ašaros 
visuomenė...

Koki gi pirmieji ekskur-

BROOKLYN, N. Y.

vimo laikui.
O kaipgi “krikščioniška

sis” Kaunas sutiko?
Nugi, keletą dienų visur 

esantis p. Akstinas parašė 
“Ryte” neva Amerikos lie
tuvių laikraštijos “apžval
gą,” atsiliepdamas apie “V- 
bę” šlykščiausiu denuncia- 
toriaus būdu ir ragindamas 
Lietuvos vyriausybę, kad ši 
imtųsi priemonių uždrausti 
įvežimą i Lietuva “Vieny
bės,” “Naujienų” ir kt., 
kaip demoralizuojančius 
“katalikišką” Lietuvos vi

»v . s? • į ■ ■ 

eilutes rašymo gale puslapio 152 
o visas protokoja^ užima tris 
puslapius, 152,-, 153 ir 154. Vis
ką šitą su pagarba' perduodu.

Pasirašo vertėjas, Vytautas

bes. Tiesiog sakant, vienybei 
gręsia pavojus. Nauda, aiški, 
bus ne darbininkui, bet darbda
viui. šitą visą neramumą kėlė 
vietos komunistai arba kaip jie 
save mėgsta rusiškai vadinti 
bolševikai. P. Montvila,

Skyriaus Korespondentas

kon, ir užmirštame, kas bu
vo 20 metų atgal, kuomet 
ne . I ....
čia nebuvo, bet net lietuviš
kai kalbant Kaune negali
ma buvo girdėt. Mes užmirš 
tame, kad pribuvę svečiai 
prieš 20 metų išvažiavo iš 
Lietuvos su įspūdžiu apie 
Lietuvą tokiu, koki ji tuo
met buvo. Atrado dabar jau

tik lietuviškos iškabos

Iš 54-to A. C. W. of A. Lietuvių 
Siuvėjų Unijos Nepaprasto 

Susirinkimo Atsibuvusio 
Birž. 19, 1925 m. Sirvydas". L

suomenę ir šmeižiančius vy 
riausybę laikraščius. Ir baig 
dainas savo “peržvalgą” a- 
pie “Vienybę” priminė, jog 
šio “laikraštpalaikio” redak 
torius J. O. Sirvydas atva
žiuoja su savo ekskursija 
Lietuvon... Žinoma, kaip la
bai daugelį kitų p. Akstino 
Lietuvoje darbų, taip ir 
šiuos jo žodžius pažangusis___ _ _____ _________ ............... ..
Kaunas suprato tikroje jų Į iš traukinio ant savo tėvy- čios dienos, 
prasmėje — žandaro prie
monių prasmėje, užtai pir
mieji lietuviu spaudos at- ••• • —----- ---------------------- -
J. Vileišio, pasiskubino už- 
glostyt Lietuvos krikščionis 
kūjų kultūrtregerių išsišo
kimą, sutikdami kitus lietu
vių kultūros ir tautiško at
gimimo pionierius atvažia
vusius prilankyt taip išsiilg 
tos savo tėvynės. 

Istorinis sutapimas: su
virs 20 metų atgal tūloj A- 
merikos didmiesčių lūšnelėj 
pagreitintu tempu mušė J. 
O. Sirvydo ir aplink jį es
ančių būrelio lietuvių šir
dys. laukdamos pribūnant 
svečio pirmųjų pirmojo lie-

reikalais, kuomet reik šluot buvusiam 
kelias į dangti! Policija lai svajotieji idealai j 
užsiima, sako p. Akstino lū- 'gi pildė: taigi —

Pirm. J. Glaveckui atidarius 
susirinkimą ir raštininkui per
skaičius vasario 19 d. protokolą, 
jį susirinkimas didžiuma balsų 
priėmė.

Pirmiausiai dienotvarkėn pa
dėta klausimas įtarto J. A. Ma
nelio, buvusio prot. raštininko, 
“pertaisytas” tarimas — ant 
šešių eilučių protokolų knygoj 
rugsėjo 25 d. 1922 metų, kur 
ėjo ginčas, kad tokio tarimo 

Tai tik pirma diena dar nebuvo padaryta koksai dabar
iš akių veržiasi

santu įspūdžiai iškėlus koją Lietuvoje svečiams. Sekan-yra užrašyta, būtent, kad vai-
savaitės, visas dyba rinkti gruodžio mėnesyje, 

sveėiavimosi laikas — duos ne kaip visados buvo renkamanės žemės? sveėiavimosi laikas — duos ne kaip visados buvo renkama
Mums, gyvenantiems čia neapskaitomas daugyl>es ek sausio mėnesy, šiuomi reikalu 

ant vietos, Kaune, pasirodo, skursantams įspūdžių. Kiti skaitomas eksperto, kuris tą pro 
kad įspūdžiai svečių pasi- trauks į akis ašaras, liet bus tokolą tyrinėjo, sekantis raštiš- 

ir tokių, kurie sukels širdy- kas raportas:
je padrumzles: pav. kad ir (Translation into Lithuanian)

S « ,1^ .J *. KT /*_______

reiškė mažmožiuose: štai 
viens iš ekskursantų užgir
do kur tai Šančiuose žai
džiančius mažus vaikučius 
kalbant lietuviškai ir tikra 
lietuviška tarme ir jam a- 
šaros akyse pasirodė. Pavir 
siu m žiūrint mums rodosi, 
kad tai mažmožis: Lietuvo- siminus tą apsiniaukia: sa- 
je vaikučiai kalba lietuviš
kai. Bet mes mat neįsigi- 
linam į svetur gyvenančio

State of New York,) 
County of Kins) SS:

On this 13th of April, 1925, 
before me, a Notary. Public, per
sonally appeared Vytold Sirvy
das, to me known, and known 
to me to be the individual here
with described as the .“Transla
tor,” and he being duly sworn 
had acknowledged that he ex
ecuted the foregoing translation 
from the Original herewith at
tached, to the best of his know
ledge of the Lithuanian lang
uage and to the best of his abi
lity. Už notarą pasirašo,

Joseph O. Sirvydas, 
Notary Public, Kings County 

Reg. No. 6261.
(Antspauda)

NEW BRITAIN, CONN.
Nauji Lietuviai Biznieriai

toks p. Akstino “žandariš
kas” išsišokimas*

Jaučiamas aiškus svečiuo
se noras: o kad čia ir apsi
gyvenus Lietuvoje! Bet tuo 
pat momentu jų veidas pri-

ko — o ką gi čia mes veik
sime kuom maitinsimės... 
Ypač tųiu iš svečių veidai 

lietuvio sielą, o jo siela pa- apsiniaukia, kurių visas p ra
< i.i : gr^.enįni0 resursas susideda 

tų šaltinių, kuriuos yra

68691
NAUJI VICTOR REKORDAI

Tėvynės Varpai — Valcas
Gegužio Vėjalus — Polka

Stahl’o Kapelija

si rodo užimta tuom klausi
mu, kaip šimtai tūkstančių .T ____
lietuvių vaikučių gyvenam sudarę gyvendami tose už- 
čių svetur jau neliekaiba sienių aplinkybe 
žaisdami lietuviškai, o 
kur ir kalba, tai tam tikru stot neturi kur... 
ausis veriančiu lietuvišku!

78004

78019

Godelės
Temsta Dienelė

Jonas Butėnas
Pavejantis .Mylavimas
Pasigailėk Manęs Brangioji

Karilfof’s Rusiška Orkestrą

Victrola
Vk-tur laikinį M*<hlrt* Company. C«U.n N J.

12 col.

10 col.

10 col.
Balalaikų

DARBININKAI! ATYDA!
Žemiausios Kainos

Overauzėms, Kelnėms, Marškiniams 
Čeverykams, Baltiniams ir 

Reinkotams
ARMY and NAVY STORE

259 Grand St. kampas Roebling St. 
Brooklyn, N. Y.

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

Pasekmingai 
Būdais

ĮSISENĖJUSIAS

Modemiškais
Gydau
VYRO, MOTERŲ 

LIGAS.
GREITOS PASEKMES

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 Wassernwmo tyrimas ir Komiškas Išnag
rinėjimas kraujo. — Suteikiame tikrą atspėjimą ir gydymą 
PATARIMAS IR KVOTIMAS DYKAI!

ne-

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

Valandoj: 9 ii ryto iki * vakaro. Nedėiioma: 9 iki 4 po pietų

Paskutiniu laiku susilaukėme 
du nauju biznierių — drapanų 
krautuvninku ir fotografą. Ge
rai visiems žinomas, Juozas Lu
kas atidarė naują, modernišką 
studiją, po No. 303 Main St. 
(ant antrų lubų). P. Montvila 
ir L. Kaziūnas (pastarasis at
važiavo iš New Yorko ir yra 
žinomas kaipo vienas iš geriau- •' 
šių lietuvių siuvėjų) atidarė dra 
bužių krautuvę po No. 440 Main 
St.

Linksma, kad savieji eina į 
biznius (nors šie jau ir nebe
jauni biznieriai) ir 
no, jog netik žydai

kad numa- 
gali bizniusDavid N. Garvalho, 

Ekspertas Apginčytų Rankos 
Raštų, 
258 Broadway, N. Y.

RAPORTAS N R. 9051
Vasario 27, 1925 

Visiems kuriems tik apeina: — 
šiuomi yra liudijama, kad aš 

padariau atsargų peržiūrėjimą 
tūlo rašto ant puslapio 152 pro
tokolų knygos prigulinčios “A- 
maigamated Clothing Workers 
of America," skyriaus 54-58. 
Lietuvių Skyriaus tiktai del ek- tas protokolas kaip buvo 1922 

‘Istra susirinkimų", — ir ypatin- (metų Aug. 25 d." (Pasirašo)
J. A. Manelis.

Ir dar žodžiu viešai 19 d. va
sario prižadėjo $35.00 jeigu ką 

i ekspertas suras pertaisyta.
Pirmu įnešimu buvo, kad Ma

nelio daugiau nerinkti į valdybą 
■ ir kad užsimokėtų savo prižadė
tus $35.00; už tai balsavo 135 
balsai, kad likviduoti 120.

Po šito balsavimo keli šalin’n- 
kai Manelio sukėlė triukšmą ir 
Kalpoko padiktavimu duota Ma 
neliui pasiteisinti ir pasiskirti 
savo balsų skaitytojus. Antru 
syk balsuojant, pereina su 160 
balsais prieš 136, kad reikalą lik 
viduoti. •

Labai “gerai" padarė didžiu
ma siuvėjų, kad reikalą likvida
vo, nes dauginus tai nebeis 
mums galvos, bet ateityje ki
tiems parodė savo ištižimą.

Vėliaus buvo perrenkamas de
legatas iš trijų kandiAitų dviem 
atvejais balsuojant. Esantys P. 
Marčiukas gavo 193, P. Montvi
la - 125. F. Kalpokas 65 bal
sus. Pirmas vėla likosi ant an
tro pusmečio tarnauti delegatu.

i Pagalinus likosi išrinkta ko- 
l misija iš 3 ypatų perstatyti rei
kalingumą mūsų skyriui “Dues 
Clerk."

P. S. 
grupinis 
rinkimą 
ypač iš komunistų pusės; jie di
džiausias obstrukcijas darė ki-1 
tiems kalbant. Tiesiog, galima 
sakyti, ne faktais vadovavosi 
šitas susirinkimas, bet ūpu:’ j 
kurią pusę ūpas sviro, toj pu
sėj ir thrimas nuėjo.''Jeigu Ši
taip toliaus eisis, tai bus pras
tos . pa.sękpiės iš Unijos vieny-

jei žiavus gi Lietuvon net apsi gaj teko įsižiūrėti į šešias pa-
likutines eilutes ant minėtojo 

„ . , , ienok pažangioji Lietu- puslapio, dėlto, kad daugelis žo-
zargonu. Štai delko ašaros va į tą klausimą žiūri ne- (jžių pasirodančių 
neprašytos veržiasi iš akių,į taip beviltingai: ji net visai japyje tarpe 

panašių klausimų nestato. >)u^u buvo

šitokį raportą perskaičius, ėjo( _ _ 
apkalbėjimas Manelio kaltumo varyti.
ar nekaltumo. Manelio pusės gy-1 Newbritainiečiai yra pakilę 
nėjai sakė, kad eksperto raporte 
vienam paragrafe pasakyta, kad 
nesusekta kieno ranka rašytas 
viršuj paduotų 6 eilučių raš
tas, todėl dedu čionai paties 
Manelio ranka parašytą prisipa
žinimą, kad jis tai buvo para
šęs. Skamba šitaip:

“February 19, 1925.
“Aš sakau, kad taip parašy-

savus par<>tautiškai ir visados 
mia. Nuo savęs linkiu gerų pa
sekmių naujiems pramoninin
kams. Vietinis

SO. BOSTON, MASS. 
Mirė L. Zavistanavičius

10 d. birželio čionai pasimirė 
L Zavistanavičius. Amerikoje 
jis išgyveno 25 metus ir mirda
mas turėjo 63 metus amžiaus. 
Paliko daug giminių Lietuvoje 
j^AdSBerikoje. Palaidojo jo dūk-' 
tė Alena.

Velionis paėjo iš Vilniaus g., • 
Trakų apskr., Jezno vaisė., Pa- 
verknių kaimo. Buvo laisvų pa
žiūrų žmogus. Prigulėjo prie D. 
L. K. Vytauto Draugystės, Lie
tuvos Dukterų ir Sūnų Draugi
jos, kurios laike laidotuvių pa
skyrė po keturis vyrus palydėji 
mui velionies į kapus. Jis skai
tydavo pažangius laikraščius: 
“Vienybę,” “Naujienas" 
“Sandarą."

Į Velionis buvo pusėtinas vy- 
tras, svėrė virš 300 svarų, 
laidotas šv. Juozapo kapinėse.

I Lai būna jam lengva šios ša
lies žemelė! Vietinis

minėtame pus 
į minėtųjų šešių ei-!

lučių buvo mažiau ar daugiau 
pertaisytos (retušiotos) arta ir 
viršuj užrašytos skirtingu raša
lu negu tas, kuriuo buvo para
šyta pirmiaus visas raštas.

Mano išvedimu yra. kad dalys 
pirmykščio rašto eilučių buvo 
mažiau ar daugiau nuimtos ir 
kad daugelis dabar esančių žo
džių šešiose eilutėse tapo sustip 
rintos ir pertaisytos (retušio
tos) pervedžiojant juos su tam
sesniu rašalu. Kai-kuriuose žo
džiuose visai aiškiai matosi, kur 
pirmiaus būta rašyta palšu ra
šalu, o paškui antras rašymas 
stipresniu rašalu nepataikė vi
siškai užkloti pirmutinio arba 
palšes n io rašymo.

Kasi ink to. kieno ranka bu
vo atliktas vėlesnis arba viršuj 
atliktas rašymas, tai aš netu
riu ko pasakyti, nes operatorius 
vien bandė pasekti arba padeng
ti šviesesnį rašymą, todėl ran-į 
kos raštas šito vėlesnio arba 
Viršuj daryto rašymo nesusek
tas.

Kaipo dalį šito raporto, aš pri 
laikymui tautinės kultūros'dedu Bromido Nuospaudą (Bro- 
kontakto išeivijos su savo mide Print) (fotografiją) apie 
sena tėvyne, reikalingi škic pusę didumo minėtųjų šešių ei- 
pijimui tos minties, kad lučių, pradedant nuo to, kas 

j Lietuva be išeivijos pagal- maž-daug atrodo į skaitlinę 4 
bos kultūriniai ir medžiagi- ant pirmutinės iš minėtųjų Se
niai

Pažangioji Lietuva visą dė
mesį dabar yra nukreipusi 
i tą klausimą, kaip greičiau 
>adaryti galą įsigalėjusiai 
debonų, zakrastijohų ir var 
gor.ininkų politikai. Vienok 
ir tame atvejyje bendras 
Lietuvos visuomenės nusi- 
rtatvmas duoda vilties, kad 
iešpatavimui virš minėtos 

______  politikos artinasi galas. Įsi- 
AMERIKOS LINIJA galėjus ea Lietuvoj tautos, 

o ne religinių sektų politi
škai
riai iš svetur bus priversti 
visai mesti net ir statyti 

Lietuvą, nr* i* Dnnrign j KUipr<l> SRU tokillS kklUSimUA— klt.
jie veiks Lietuvoje. Lietuva 
savo tautos sūnams duos ir 
darbo ir duonos...

Bet pažangioji Lietuva ne 
užmiršta net ir to, kad ir 
svetur savi žmonės reikalin 
gi, reikalingi jie ten, kur 
žaidžianti lietuviu vaikučiai 
nebekalba lietuviškai. Rei- 

nĖ'w York city dalingi jie palaikymui ten 
tautos dvasios, reikalingi pa į

$1.25

75c.

75c.

LIE
PALANKIAUSIAS

KELIAS

ir

tai vienatinė linija, kurio* laivai re- 
gtiliariftkiii per iitisti* metu* mi*i«tekia 
alavini *u laisvumo* Dnnrigo snhtijn* 
port u, Taip Arti K lai pėdo*, kad lai 
va* nnt kurio aėdot Nrw York** ai- ’ 
vf>in .Tumi* bevelk j pa Al, Tėvynę- !

tal tiktai vieno.* naktie* ki'liono laivu 
be jokit; ek*tr» iikaLHę.

Sekanti* Uplanklrnaa >S New Yorke.
Laivas “ESTONIA” 2 Liepos 
Ijiivas “L1TUANIA" 21 Liepos 
laivas “ESTONIA" 11 Rpgpj

Kainos laivakorčių:
J Klnipėdę vi*n keliu vandenin 
3-čin kle*a $107; 2 ra $132.50

BALTIC AMERICA LINE 
BROADWAY 1----  ------- —

Kreipkitės Čionai ar prie 
»avo vietinių agentų

3

CUNARD
I LIETUVA

(p*r Anzlijš) 
nuninžintA knin« 3 klc*o* •ogmžti- 

nių Inivnkorčių

Į KAUNĄ ir ATGAL ant 
BERENGARIA ir 
AQUITANIA .... $215 
MAURETANIA ... $211

Pridėjus Taksų

Į LIEPOJĄ IR ATGAL ŠIAIS 
LAIVAIS — $186.

J Lietuvų greitu laiku. lAplaukimai 
kaa Sereda. Keleiviai nepiliečiai j- 
leidžiami be kvotos varžymų. Visi 3 
klesoa keleiviai turi kambarius. Ne 
prilygatamas Svnriimna. Puikus mai
stas. Kreipkitės 
prie vietos agen
tų ar j

OUNABD LINE, 
25 Broadway, New York

lietuviškieji pionie-

Turiu pripažinti, kad 
susikirtimas per susi- 
buvo pusėtinai didelis,

pijimui tos minties,

tai kaip be rankų.

AR TIKIT SI AS 
DAINAS?.

Kalėdų giesmė _____  30c
Stasys____________ 50c
Malda, žuvusioms už Lie- 
Dul dul dūdelė______ 50c
Dzimdzi-Drimdzi___ * 25c
Vilnius ____________ 35c

“VIENYBĖ”
193 Grand St., Bklyn, N. Y.

M. M. ŠLIKAS
Lietuvis Advokatas

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

šių eilučių, šita padidinta foto-1 
grafija yra padaryta apie astuo
nių diametrų. Tas reiškia, kad 
apskaitliavus visą plotį, yra a- 
pie šešesdešimts keturis sykius 
didžio, kaip originalas.

Jeigu šitą fotografijos nuo
spaudą palaikyti prieš šviesą, 
tai visai aiškiai matosi, kaip 
aš pavadinau pataisymas (“re- 
tušiavimas”) arba “nudažy- 
mas” kitų eilučių. Aš galiu pa
sakyti, kad apie 85 nuošimčiai 
visų šešių eilučių yra “nudažy
ta" arba “retušiuota”.

Perbėgus per protokolų knygą 
ir kreipiant domės į juodas ir 
raudonas šonines rašalo linijas, 
jos pasirodo tiktai perėjus per( 
visą knygą minėtoje protokolų 
eilėje, kurios talpina tas šešias*

Pa-

Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

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

Nuo 9 iki 11 
’ Nuo 2 iki 4 

Nuo 7 iki 8
Nedeliomis Nuo 10 iki 3 P.

p.
p.

M.
M.
M.
M.

Bell Phone Poplar 7545

A. STANKUS
Lietuviškas Graborius —

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

Philadelphia, Pa.

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
ir DIRBTUVĖ

perinimiai jrengtoje mokykloje. Prakti
ko* pamokoa išardyti ir budėti visokiu* 
motorus, apie elektrų ir važiavimų. Ti
kra*, pilnas kūrena Šoferio mekaniko 
lietuvių ir anglų kalbom • veda viriem 
žinomas ir per 15 kų metų prityrę*
INSPEKTORIUS L TIKNIAVI6US

?nrantuojame laiinj ir diplomų; — Pa
ieškomo darbo. Ateikite apžiūrėti mū- 

nuo 9 ryta iki 9 vakaro. Nedėllomia

MOKYKLA

sų mokyklų. Mokykla atdara
nuo 11 vai. ryto iki 3 vai. po pietų. Kleaos dienomis ir vakarais.

NEW YQBM. AUTO^ROqkm^^x uį JD
128 — 2nd Avansų, (Kampas 14 gstvta) Mew Ycrk Olty

B J
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Jaunimo Skyrius
' 1 1 j f ' t ' i " t d.......... i — ----------------b-----*...................... j. . .....................-

Lietuvių Jaunuolių bei Sportininkų Savaitinis Kampelis

MOKINKITeS lietuvių kalbos

Jaunuoliams, Kurie Nemoka Lietuviškai
!

Lietuvių kalba yra ta kalba, kurią vartoja j ūsų tė
vas, motina, daugelis jūsų pažįstamų ir giminių čionai 
Amerikoje ir kitur. Jums, kaipo lietuviams, ir gi svar
bu ta kalba mokėti. Ji jums reikalinga susikalbėjimui 
su savo tėvais. Ji jums reikalinga pasiskaitymui lietu
viškų raštų-knygų. Jūs privalote mokėt lietuviškai ne 
tik kalbėt, l>et ir skaityt bei rašyt. Mokėdami savo tėvų 
kalbą, mokėsite daugiau už tuos, kurie jos nemoka. .

Jūsų tėvai labai trokšta, į '
kad jūs mokėtumėt gerai lint tokios mokyklos suorga 1 • * • W 1 • 1 11 •1 • T • I —■ . . . . «

r I -Tjg,____________________________

■ <■■■■■.— ■■■■«>.. ii. —  Simu i f—n JA.ii i  ............ ■■■■■ ...... .nu—■ i.------ -------------------- -r—---- --------------,--------j---------- - --------------

Ypač šia proga pasinaudojo mA- (ateity. Ji dabar įstos į High 
kyklą lankančių jaunuolių tė- School, o paskui mokinsis ant 
vai.

Programinė
mokytojos. Daugirdai savo duk- 

dalis. reles gražiai ir pavyzdingai mo- 
. Jaunuo-! kiną. Sofija ir jaunesnėj! Irena 

'liai savo roles išpildė pažymėti- labai gražiai pianu skambina.

koncerto
(atlikta labai gražiai.

Inai rimtai ir su pasišventimu?Jos ateity bus pavyzdingos lie- 
Programas išpildyta sekamoj tuvaitės. Gerų pasekmių joms!

i
tiems apie tai galėsi papasa I
koti.

Išmok savo tėvų kalbą.
Už pečių nešioti, ne reikės,
pasididžiuoti turėsi kuo. ,o

M. KREIVlUTfi

t valkoj:
L Maišytas vaikų ir mergai

čių choras padainavo dvi daine
les: “Aguonėlė” ir “Avižėlė.” 
2. Deklamacija “Daug gražių 
žvaigždelių danguje ten spie
čia,” deklamavo O. Gebiūtė. 3. 
Deklamacija “Lietuvaitės dai
na,’ deklamavo Motuziūtė. 4. 
Pianu pa.-kambino valcą “Du
nojaus Vilnys,” V. Vaiciulevi- 

jčius; 5. Solo “Kur tas šaltinė- 
•lis,” padainavo Bendaravičiūtė; 
'6. Deklamacija “Lietuva,” pa- 
,________ _. Pečkaičiūtė;

Reporteris.

DARBUOTOJAMS

mo amžius, žmogus subręsta 24 
metuose, todėl jo normalia am- 
žis turėtų baigtis tarp 120 ir 
192 metų. O tuo tarpu geriau
sias būdas yra laikyti vidurius 
lluosus ir švarius. Jei jie šva
rūs, tai juose nėra ligas gimdau 
čių mikrobų, Trinerio Kartus 
Vynas yra vaistas, kuris palaiko 
vidurius, inkstus ir kepenis nor
maliame veikime. Jis išvaiko
kietėjimą, menką apetitą ir pa
našias vidurių negaliavimus. Jis 
niekad neapvilia. “Trinerio Kar
tus Vynas visados man pagel
bėjo,’' sako Mr. Paul Dudash iš 
Port Griffith, Pa. Jūsų aptieko- 
rius turi Trinerio Kartaus Vy
no, o jei ne, rašyk pas Josepk 
Triner Company, Chicago, Ill.

u z

,Ž7 D.. J»25
I-I., . Į „ , ..............

Amsterdam, N. Y. — šioj lie-1 
tuvių kolonijoj gimus ir augus 
lietuvaitė, M. Kreiviūtė, gegužio 

p4 d., š. m., S. M. Albany,.Col-L. veKiamacij; 
liege of Phairoacy Union Um-jdek|anlav0 0 __________

lietuviškai k'ilboti linnra InT ...„binV. - Inl-: išlnikė kvotimą ka*P°i Kazlauskas pianu paskambino
iiciuvLKuU Keti )Oii. J lt. h) s DU nizuotl, mokinkis puts* J ilk fapnuicistf Ji įkerai uasižvniė-i a •» t x v um til bih'ii csniucni en cnvn vii k .„aG.,., 1,,. I pa. i-y me gražu muzikos šmoteli Trova-tų la ai smagu susavo vai .tavo tėvas n motina dai ,j() vjsu sav0 mokslo laiku ir torp.-» a nftkiamaHifl “loin
kais savo prigimta kalba moka lietuviškai. Kalbėk su t„„mi aut„i:ks viatoa lietuviams1* ’ n’’ L t ‘ J i

karan pats karalius, pasakė A. 
Trepkus; 9. Deklamaciją “Moti- 

•na ir vaikai,” pasakė A. Lin
kus; 10. šokį noriu miego” pa
šoko A. Vaiciulevičiūtė, R. Plau 
šinaitė, A. Vaktorius ir Lebe- 
žinskas; 11. Mergaičių choras 
sudainavo “Kada noriu, ver
kiu;’’ 12. Trijo-deklamaciją 

.“Vilkas ir ėriukas” sudeklama- 
vo šabliskas, Vaktorius ir Le- 
bežinskas; 18. Deklamaciją “Ty 
lūs, tylūs vakarėliai” pasakė P. 
Ligeikiūtė; 14. Jšokį ‘‘Dutch 
Dance” -pašepta Vaiciulevičiūtė 
ir Plaušinaitė; 15. Deklamaci
ją “Kai du stos* pasakė M. 
Stankevičiūtė: 16. Pianu “Lietu 
viskas Melodijas” paskambino 
Plaušinaitė 
17. Duetą 
dvariūtė ir 
Mergaičių 
“Močiute mano, 
tas choras sudainavo “Du bro
liukai kunigai.”

Vakarėlis darė nepaprastai 
gražaus įspūdžio. Ypač tėvai la
bai gėrėjosi savo vaikų šiuo 
pirmuoju pasirodymu.

Vakarėlį vede šios mokyklė
lės vedėjas-mokytojas Pr. Ba
joras. Pradžioje programo gra
žią prakalbą pasakė šios mo
kyklos mokytojas ir “Tėvynės” 
redaktorius S. E. Vitaitis. Taip 
gi po gražią kalbą pasakė SLA. 
83-čios kuopos pirmininkas Ver- 
kutis ir dainavimo mokytojas 
K. B. Kriaučiūnas. Pianu akom- 
paniavo p-lė A. KriauČiūniūtė.

Koncerto surengime darbavo
si tėvų komitetas: A. Linkus,

susikalbėti. Jie jumis už tai 
gerbtų. Jie jumis didžiuotų
si. Jie jus net daugiau ir m y 
lėtų. Jūsų namuose tuomet 
ir nesusipratimų kur kas 
mažiau įvyktų.

Tiesa, yra žmonių, kurie 
nori jumis įtikinti, kad jū
sų tėvai privalo išmokti tą 
kalbą, kuria jūs kalbate. Tie 
žmonės labai negražiai išsi- 
reiškia. Žmoniškumo prigim 
tu obalsiu yra: “mokėk savo 
tėvu kalba.”

Išsimokink lietuviškai. 
Tai padaryti nesunku. Jei' 
jūsų mieste yra lietuviška 
mokykla, lankyk tą mokyk
lą. Jei jos nėra,, paprašyk 
suaugusių lietuvių darbuoto 
jų, kad tokia mokykla tuo
jau suorganizuotų. Jjega-

e _ j visu savo mokslo laiku ir 
i moka Jietuviškai. Kalbėk SU . tuomi suteikė vietos lietuviams 
jais tiktai lietuviškai. Pa- garbės ir džiaugsmo, kaipo g 
matysi, visai trumpu laiku bi lietuvaitė. P-lė M. Kreiviū- 
pramoksi daug.

Lietuvių kalba yra graži.
tė yra dar jauna lietuvaitė, ji 
turi vos 19 metų amžiaus ir

Ja galima labai gražiai iš- -,au i’asieke profesijos 
sireikšti. Ji labai gražiai' Keikia pažymėti, kad M.< Kre- 
skamba poezijoje. Ja gali- via^ <ra i^klėta tikroj lie- 
ma aprašyti gražiausius 
gamtos ir gyvenimo vaiz
dus. Ji kur kas maloniau 
skamba už bile kurią kitą 
kalbą. Ji yra kilus iš seniau- f 
siu kalbų pasauly.

Mokėdamas lietuviškai 
skaityti ir rašyti, turėsi pro 
gos pasekti kokių gražių ir 
turiningi! mūsų kalboje yra 
raštų, kiek daug lietuviai 
turi dainų. Tuomet galėsi 
daugiau pažinti savo tėvų 
šalį. O prie progos ir ki-

r.

Visų kolonijų darbuotojai pra 
šomi sužinoti ir priduoti “Jau
nimo Skyriaus“ redakcijai var
dus tų jaunuolių, kurie šįmet 
baigė augštasias mokyklas. Už 
tai išanksto tariame širdingą 
ačiū.

BASE BALL

Red.

JAU

SmKSSmSSmS^

•»

L

r*

PUIKUS CEVERYKAI!
PIGIOS KAINOS!!

Užlaikau didelį pasirinkimą | 
Tinkamų čeverykų 
pigiomis Kainomis

Atsilankykite ir persitikrinkite!

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

Kampas Berry Street
■n

&
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MES NEPARDUODAM SVETIMŲ NAMŲ 
Bet mes parduodame savo budavotus namus Richmond Hill 
Sekcijoj: — 1 ir 2 šeimynų. 1 šeimynos $5,500 ir aukščiau 
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 

■' / i\ paskolas, taipgi sutaisome Ir
x * senus namus: medžio, mūro

f.Lfa,' ir cemento. Darbas užtikrytas
Reikale* kreipkitės pas —

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

Tel. Richmond Hill 80G6

tuviškoj dvasioj. Ji gerai skai
to ir mėgsta skaityti lietuviš
kus laikraščius. Kiek teko pa
stebėti, ji dažnai rašinėja eilu
tes j lietuviškus laikraščius.

i Lietuviškai ji (kaip daugelis ki- 
! tų lietuvaičių daro) niekad ne
sidrovi kalbėti. Todėl lai p-lė 
M. Kreiviūtė būna pavyzdžiu I 
daugeliui Amerikos lietuvių jau
nuolių.

Iš šios lietuvaitės ir ateity 
galima daug ko tikėtis.

O didelė garbė priklauso jos 
į tėvams už tokį išauklėjimą ir iš 
leidimą į mokslą.

Birželio 14 d. Kreiviai suren
gė didelį pokilį (vakarienę) pa-

i sidžiaugimui dukters mokslo už 
' baigimu. Svečių susirinko ga
na didelis būrelis; buvo jos gi- 

i minių, draugų, pažįstamų ir mo 
l kinių. Labai gražiai pasibnks- 
į minta. Buvo ir programinė da- 
lis: dainų, prakalbų.

Laike vakarienės 
jviūtė pasakė gražią 
i lę, dėk uodama savo 
gerb. Karužai už suteikimą jai 
mokslo ir draugams už atsilan
kymą šin pokilin.. (čia turiu 
pažymėti, kad gerb. Karuža 

j kiek esu patyręs, moksleiviams 
daug gelbsti).

I P-lei M. KreiViūtel linkėtina
|Kerų pasekmių jos profesijoje, j Kazlaū'skas 7r"'šabliak*as'. 
Lai ji ir ant toliaus neužmirš 
ta lietuvių ir lietuvybės!

Vyturiuką.

7.1 Praeita sekmadienį Brooklyno 
Lietuvių Gimnastų Kliubas lošė 
base ball su E. Flatbush A. C. 
Pastarojo jauktas (team) buvo 
daug stipresnis, todėl jie buvo 
ir laimėtojais. Gimnastikiečiai 
gavo 2 įbėgimus, o svetimtau
čiai 6.

Gimnastikiečių jauktas dabar 
dar tik-ką naujai persiorgani
zavo, tai ir nebuvo galimybių 
flatbušiečius nugalėti. Bet Gim
nastikiečiai tikisi, kad jų jauk
tas ateity ne vienam svetimtau
čių jauktui pakinkius pakirs.

Ateinančiame sekmadieny. — 
Biri. 28, Gimnastikiečiai susi
kirs su Crescent B. B. Kliubu. 
žaidimo vieta E. 94th St. ir Av. 
B. Pradžia 3 vai. popiety.

Rep.

DRAUGIJOS! KLIUBAI!
CHORAI IR TT.

Jei Rengiate Kokį Baliu, Pikni
kų, Išvažiavimą, Koncertą 
ar šiaip kokį parengimą
Taipgi Sporto Reikmenų 

Krautuvės

GARSINKITĖS
JAUNIMO SKYRIUJE

Pasekmės Bus Užtikrintos
mnmmm

p-lė Krei- 
prakalH- 

tėvams ir

SLA. H3-ČIOS KUOPOS 
JAUNUOLIŲ MOKYKLOS 

KONCERTAS

n

~~__3^•i
Ii' £1

g ) '',t ‘
life ji. i i

ir Vaiciulevičiūtė; 
sudainavo A. Ne- 
V. Miltaki&tė; 18. 
choras padainavo 

ir 19. Maišy

AR IŠGYVENSIME 150 METU 
f ’ ■ t» , ;— • 
Ar ateis laikai kad normalis 

žmogaus gyvenimas bus 150 me 
tų? Sir Ronald Ross, pagarsė- 

mie- 
ga- 
da- 
Di- 
sy-

Po koncerto mokiniai pavai- 
.jšinta saldainiais. Paskui tęsė

si šokiai. Reporteris

Brooklyn, N. Y. — BiržeLo 
20 d., š. m. augščiau minėta mę 
kykla savo sezoninio uždarymo 
paminėjimui, surengė koncertą, 
margumynų vakarą. Nors buvo 
lytingas vakaras, bet publikos, 
palyginamai, atsilankė nemažai.

LIETUVIAI BAIGĖ MOKSLAI* 
NES PENNSYLVANIJOJE

PRIPA-
ŽINO!

visi, kad Naujoką padaryti Ciga
rai yra goriausi Amerikoje! Taip 
pat visuomenė gėriai, kad garsi
nant* laikraštyje remia lietuvišką 
literatūrą; tai yra puikus daly
kas; už tai vieteje kap-žiu kieno 
cigarus rūkyt, kurie nieko gero 
nedaro, o gal dar lietuvių tautos 
priešus šelpti, tad labai išmintin
gai darysit, kad visada rėmsit lie
tuviškų pramonę, ir brolių lietu
vių Jono ir Petro Naujokų išdirb
tus cigarus rūkysit; nes ir cigarai 
labai geri, sumaniai iš geriausio 
tabaku ir iš Havanos padaryti, 
malonūs rūkyt, lengvi, gražiai de
ga ir dūmas paikiai kvepia, net 
moteris ir merginos myli it pat
sai džiaugsies, kad rūkai gerų Ci- 
garą!
Viengenčiai vietoje žydberniaut, 
visada rūkykit ir reikalaukit vi
sur Liet aviškose užeigose, restau- . 
racijose, Storuose, pas barbenus, 
kliubuose ir draugysčių salėse, 
ant piknikų ir pas biznierius, po 
vardu rankomis padarytą

Jono-John’s Cigarų 
arba brolio Petro Naujokų arba 
Vytauto. Tėmyk vardą ir paveik- • 
slų ant bakso. Per pačtą išsiun- 
čiain Cigarus visur po Ameriką į 
kitus miestus lietuviškiems biznie
riams, ant pareikalavimo.

Tėmyk f mes perkraustėme aa 
vo dirbtuvę Cigarų j didesnę vie
tą, priešais Public Library. B»- 
fiant adresuoti
NAUJOKŲ CIGAR DIRBTUVĖ

267 DIVISION AVE. 
Brooklyn, N. Y.

Naujoką Cigarai labai geri, 
verta paremt teisingą pramon^. 
Agentai gali užsidirbti ekstra pi
nigą, liuesam laike ir vakaraia.

Komedijų Vaidintojai!

Visi pirkite naują i§ Lietuvos 
gautą komediją 
PONIA PIPSE 

ir 
PANELĖ TIPSE 

Vienau Aktas 
Vaidina Keturios Moterys 

Kaina----- 25c.
VIENYBE 

193 Grand Street

S

PIRKITE 
VIENYBĖS” 

ŠĖRU!

VIENYBĖ
193 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

I

aaaiM^

jęs tyrinėjimu malarijos ir 
go ligos, sako, kad tas bus 
Įima kaip tik pilnai viską 
žinosime apie ligų perus, 
džiuma gyvulių gyvena 5-8 
kius ilgiau negu jų pribrendi-

KATALOGAS
APYSAKOS '

PAŽVELGUS ATGAL. Aprašymas 
kaip žmogus, gyvendamas 2,000 me- 
tniš prisimenu kaip mes gyvenome 
ir palyginu savo tikrai rojišką gyve
nimą su dabitrrtiniu mOsą___ $1.25

KUDIRKOS RASTAI. Šeši tomai, 
kurio po kelią metą bus verti dau
giau negu______________ _ $10.00

VILKŲ LIZDAS. Istoriška apy- 
sakuit? iŠ kryžiokijos laiką, kaip 
lietuviai šimtus kryžioką prigirdė

35c
SEPTYNIOS KOMEDIJOS - Šio

je knygelėje telpa septynios popu- 
leriškiuusios lietuvių kalboje kome
dijos, būtent: 1) Uošvė j namus, ty
los nebebus; 2) Kurčias Žentas, 3) 
Vargšas Tadas; 4) Advokato Patu
rimai; 5) Gaila Ūsų; 6) Nesiprie
šink; 7) Nepavykusi Komedija. Kny 
ga netik lošėjams, bet ir skaityto
jams įdomi. Kaina........................76c

Vienybės 
Knygyne

tik apie 15 jaunuolių. (Ma
čią paduodamas skaitlius y- 
nepilnas, bet tai ne mano kai 
nes pažymiu tik tas pavar- 

kurios išrodo lietuviško-

Keletas Praktiško Mokslo Knygą
Aritmetika. Kiekvienam reikia mo 

kfiti rokuoti, ypatingai kurie mano 
ar yra kokiame biznyje. Čia ir turi
me labai gerą, ir patogią knygą 
savamoksliams ir suaugusiems. Kal
ba aiški ir yra daug pavyzdžių la
vinimuisi. Kaina____ _______ 50c

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

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

žodynėlis Kišeninis. Angliškai lie
tuviškas ir lietuviškjii-angliškas, grei 
tam suradimui žodžių. Su apdarėliais

$1.00

Galima Gauti Visokių 
Knygų, Kokios Tik 

Yra Atspausdintos 
Lietuvių Kalboj

Luzerne paviete lietuvių jau
nimas mokslą baigė labai maža
me skaitliuje. čia gyvena apie 
50,000 lietuvių, o mokslą bai
gė 
no 
ra 
tė,
dės, 
mis ir kurių jaunuolių tėvus pa
žįstu ).

Wilkes-Barre, Pa. — High 
School mokyklą baigė šie jau
nuoliai: Onytė E. Stucka, So
phia M. Norikas, Alena Dayli- 
da, Marė Stankevičius, Victor 
Markevičius, ir E. S. Margalis. 
• Kingston, Pa. — High School 
baigė: Victoria Tusklas, Mar
garet Gregutis, Priscilla Beu- 
nas, Juozas Kukis ir Algirdas 
Babkauskas.

Nanticoke, Pa. - High School 
baigė: Stasys Sluzalis.

Wilkes Barre. Pa. — Mary’s 
Academy (privatinė mokykla) 
baigė: Julia T. Marčiulionis.

Jonas Nienius.

Kuriems tik ko

ra ui v v

I < . j < • ! •

reikalinga

198-200 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
TABPB DBIOOI IB BBDFOBD AVBNVB».

Pristatėm j Vilai New Yorko ir Brook lyno apylinkes Dy k|l ir Rangiai

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

NAMAS PERTAISYTAS MODERNIŠKIAUSIAI - 
FURNIŠEI VĖLIAUSIOS MADOS, TIK KĄ Iš DIRBTUVIŲ 

STOCK’AS DVIGUBAI PADIDINTAS
GVARANCIJA Iš DIRBTUVIŲ DAUGIAU UŽTIKRINAMA 

PATARNAVIMAS DAUG TOBULESNIS DEL PUBLIKOS 
IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS LENGVIAUSIOS

Skaityk Katalogą Kairėj Pusėj

kreipkitės
Kearny, N. J. — Birželio 21 

d. pil. Daugirdai surengė pokilį 
savo dukrelės Sofijos mokyklom 
baigimo paminėjimui. Susirinko 
keletas Daugirdų pažįstamų bei 
draugų, pasikalbėjo, apdovano
jo Sofiją gražiomis dovanomis

WWi

Naujų Gaidų iš Lietuvos
Aguonėlės. Juozo Gruodžio kom

pozicija, apie kurią Babravičiui sa
ko: “<) o tai augštas ir puikus da
lykas.” Jis ją dainuoja savo kon
certuose visados ir publika ją pa
mylėjo. Kaina______________  76c

Rugiagėlės. Kita Juozo Gruodžio 
kompozicija4‘Vien tik mėlyna a- * 
kysel” Kaina_________ 60c

Rflta. Juozo Gruodžio kompozicija 
50c.

Ko čia taip ilgu. Puiki daina del 
solo J. Gruodžio kompozicija_ 50c Didyjį Katalogą Priaiunčiam Dykai

4



Atsakymas Kryžiažodės No.

Kuša Mariana Kriukelienė

TAMSIOJI ŽMONIJA, KADA ATBUSI?

TeL 4428 Greenpoint.

GERAS PATARIMAS
595 Greenpoint

flLE>X SHRUPSKIwtMoaotmGtx

270

Borden’s Eagle

KUPONAS

Pirmiausiai kreipki* į aptleką.

Vardas

Adresas

Nauja Moksline Knyga

Del platesnių informacijų kreipkite* šiuo adrelai

•am*.

Tai. *110 Oreanpolnt

tiow&t* ’vvAVfti’fiL"

Penėjimo 
Instrukcijos

nedtpenčtas, klok 
maistų Jam duoti.

Valkų
Knyga

pusiau
UŽDEGI

(Feljetonas) 
Rašo Svajonė

B O ft D B M 
BUILDING 
NSW .YORK.

plačių
OOLD

SEVERA’S 
BALZOL

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

PIRKITE 
VIENYBftS 

SCRŲ!

161 North 6th Street 
Brooklyn, N. Y.

of Tkb BordW* 
**?. V 9 Nt Off _

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

1 .unsioii žmonija, ar il 
mis dar šimtmečius tamsy 
be j tūnosi?!

Argi tavęs nevilioja švie-Kada kūdikis nesveikuoju, arba neauga, kaip 
reikia, motina turėtų be vilkinimo pasitarti 
su geru gydytoju. IŠ kitos pus*s, normalis 
kūdikis, kuriam duodama geriausia priežiū
ra ir kuris penimas tinkamai, ar tai krūtimis 
ar Borden’s Eagle Pienu, kuomet motinos 
pieno n^ra, privalo išaugti j sveįka, normalj 
jaunuolį. Office Hours:

m., 12-2 p.m. 6-8 p.m

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

Kainos: 60 ir 86 centai

MOTERl VERGAVIMAS
VtRAMS

Katrų Literatūrų Norit

• Valgiai del 
l Valkų

Šeimyninis gyvenimas turi 
būti sutvertas su apsvarstymu, 
iš meilės. Vyras ir moteris turi 
atatikti viens kito būdui, luomui 
ir turtingumui. Tokioje Šeimy
noje nebus niekados vergavimo.

“VIENYBES” KRYŽIAŽODĖ NR. 6 
Pridavė K.-B. Kriaučiūnas; Brooklyn, N. Y

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

visa
tina 
tinamu> < 
yra tokiu
rys laiko

Išrišo gerai Petras Mačys 
(Brooklyn). Prisiuntė geroką iš 
rišimą ir F. Motuzas (Detroit, 
Mich.) bet neatspėjo poros žo-

151 Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y 
• Telephone Greeapoiat 1*11 , ;

Joję aprašoma kaip įvairūs 
gyvūnai ir žmogus vartoja 
fizikos dėsnius gyvybės 
veiksmams. Paaiškina kaip 
ir kodcl žmogus kvėpuoja, 
kaip jis gali pakelti ranką 
ir įtempti muskulus, kaip 
veikia elektra žuvyse, kaip 
vėžys rėplioja, kaip bitės į- 
stengia įlysti į gėles ir tt.

•1 So. Ind 81 r.,- < Brooklyn, M. Y.
. . Telephone 885 Greenpotnt

31. Nacija
33. Suvalgius saldų daiktą sa 

kosi —
35. Nestovėt
37. šito
38. Valgė
39. Tiesia
■II. Parinks
13. Kviesk krūvon
44. Jeigu (du žodžiai)

nuo mergelės malonę. Jeigu koki 
mergelė dasileidžia glamonėji
mus kavalierių, tai ji turi jų 
visą šimtą. O kaip toki mergelė 
išteka, tai ji negali savo vyro 
karštai mylėti, nes ji meilę iš
dalino kitiems; vat tai ir lieka 
vyras moteries vergas. Kas-gi 
čia kaltas? Vyras, kuris užside
gęs, puola bile tik prie sijono.

Yra dar daug vyrų, kurie prie 
mergaičių prilimpa, kaip derva 
prie sijono; nors jos jų neap
kenčia. Na, tai ir prasideda sal
dainiams, pernikėliams rugia- 
pjūtis. Tais skanumynais prisi
viliojęs sau žmonelę, nė neina-

Milionai ir milionai kūdikių išaugo į stiprius 
bernaičius ir mergaites sukombinavus gerą 
motinos priežiūrą su sotumu 
Pieno.

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

r r a n e s u
Visiems pažįstamiems, draugams ir geros valios lietuviams 

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

Jei norite žinoti, ar jūsų kūdikis 
jis tart sverti, kiek augščlo, kok| 
ir kitokias žinias dykai, prisiftskttc niurna sekamų 
kuponų. |raių savo vardų ir adresų.

Profllakta* vyrams, 
geriausia apsauga 

po užrik ritimo. 
Dideli trlūbolš 85e. 
(Tarb* (4's) |1.

Visose aptiekose ar 
Ban-Y Kit Dept. A. 

l>f Beekman 8t. 
Now York 

Prslyk aprašymų

Lietuvoje šįmet tapo išleista 
įdomi mokslo knyga vardu

GYVYBĖS
FIZIKA

Nemažai ivarių ligų paiena 
tiasioginai nuo užkietfjimo.

Išilgai: —
1. Špatu dirba
2. Pribus
3. šauk
4. šaukimo žodis
5. Neigimas
6. Melskimės (lotyniškai)
7. Daržovės
8. Maldos galas
0. Krikšto tėvo draugė

Susivienijimas Liet. Amerikoje
DIDtiAUSIA LIETUVIŲ APDRAUDOH U FAŽALPOR 
ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE V AUSTUOSE, KU

RIOS TURTAS ARTI $1,000,000.00

pomirtinių. Patalpų išmokėta $418,650.16
Nno suslorganlzavlmo iki šiam laikui Išmokėta $376,122.80

Jau tiek amžių prabėgo 
tiek ilgų gadynių praslinko 
per kurias galima buvo at- tų 
likti viskas, o viskas; gali
ma buv 
res išsemti ir perpilti į kitą 

mes esame gal- vietą!
Bet parodo, kad tos gal-* 

paskui moterų uodegas se- 
Perka maiše moterį, o 
o, kad esama katės. Kas 

padaro 
, kurie

Per tuos ilgus amžius ga
lima buvo kalnai nuversti ir 
uolos sumalti!

Bet tu, o tamsi žmonija, 
ar daug atlikai gero per 
tuos ilgus šimtmečius?

Ar įstengei nors tą leng
vą darbelį atlikti, tai yra 
apšviesti savo protą mokslo 
ir šviesos spindulėliais?

Nelaiminga esi, nes per 
tuos ilgus šimtmečius klajo-j 
iai po tamsybes ir dabar 
dar tebeklajoji. 0 kada-gi 
atbusi! i

Tūkstančių tūkstančiai 
metų praslinko, per kuriuos i 
galima buvo viso pasaulio 
smiltis suskaityti ir surašy
ti į dideles skaitlines!... bet 
tu, dalis tamsiosios žmoni-! 
jos, nespėjai išmokti ir A

Dr. John Waluk
VmIauiIoR

QIM> 

U IKI

tllH*

S. K. GRISIUS
Agentą* ‘ VIENYBES'* zbei Ri
tų tautiškų UikraJ/ių CMeagoj. 
Norinti užairalyti “Vienybę*’ ar 
užmokėti prenumeratų bei pirk
ti Mr»j, kreipkitės imu antrašu:

3423 W. 6l*t STREET
Chicago, III-

Phone — Republic 8027

nius čiulpti, ar ne vyrai? Prie
žodis sako, kad kepurė turi būti ■ 
sulyg Jokūbu. Labai daug yra j 
vyrų, kurie ieško sau žmonos ne Į 
sulyg savo luomo, ne panašią į, 
save patį, šeimyninis gyveni
mas nevien meilės reikąlauja, 
bet ir viepodumo išauklėjime, 
būdu ir luome. Jeigu vienas y- 
ra mokytas, o antras tamsus, 
tai tokioje šeimynoje nėra ko 
nė manyti, kad nebūtų kokių 
nors trūkumų. Arba jeigu mo
teris yra auklėta mieste, išlepin 
ta, o vyras augęs kaime, pavir- 

gružaviku, neturi tiek švel
nių rankelių, kad savo miesčion- 
ką žmonelę užganėdinus, tai ir 

o kelmai; nes prieina prie to, kad vyras turi 
savo žmonelei pirkti saldainius. 
O jei žmonelė eina savo keliais, 
turi tylėti. Kas čia kaitas? Juk 
ją vesdamas gerai žinojai, kad 
taip bus.

14. Egypto saulės Dievas
17. įgelt
18. šitokia
21. Farma
23. Klausimas
26. Gana karštas jaunystės jau

smas.
27. Moterys rudenį bulves —
28. Atvyks į kariumenę
29. Smarkus oro sumišimas
30. Paleisti gerklę darban
32. žydo mėgiamas priežodis
34. Šviest
36. Ne arti
38. Keliauk
40. Jaunimo Koras (sutrumpi 

nimaa)
42. Klausimas

sos spindulėliai1 ar-gi neža
dina gamtos grožybės?

Tamsi žmonija, žiūrėk 
kaip pavasaris po pavasa
riui atbunda, metai po me

ilauji ateina, kaip nau- 
tautos atgįja; žiūrėk, 

per tą laiką ir ju- kaip saulė kas rytas teka 
ivs naujai; klausykis kaip 
jūrių vilnys išbudę slaptin
gai banguoja; žiūrėk žmo
nija; kaip lapai kaskart 
naujai sprogsta ir skaisčios 
gėlelės slaptingai kečias — 
atbunda!...

Ir tu, o tamsi žmonija, su 
k ruski atbusti amžių miego
jusi, nes visos gyvybės pa
saulis juda-'kruta, tik tu 
dar tebemiegi. Išbusk iš 
tamsos!..

8LA. kuopo* rand&ei vi*uo»6 didesniuose miestuose. 
Nariai priimami nuo 18 iki 50 m. amtiau*. Ylai na
rini gauna laikraštį „Tėvynę*' dovanai iv taipgi 
gauna 8LA. išleistas knygas už pusę kaino*.

Pomirtiniai skyriai ~ $1*0, 300, *00 Ir 1000

Pašalpos Skyriai — 
ffl.oo. 8.oo ir 12.00 | savaitę.

Skersai: —
1. Kas prasidėjo 1914 m.
5. Vardas moteries
9. Atvyk

11. Ne blogom
12. Eik paskui
13. Rusų kareivių riksmas 

kuojant
15. Beždžionė (angliškai)
16. Skausmo riksmas
17. Įkišt
19. Raidė, kuri eina po M 

cėliškas ištarimas)
20. Ratu varo
22. šitoks
24. Klausimas
25. Tas pats ką 24
26. Paleisk iš rankų
28. Vardas vyro (galininko link' 

sny)
30. Pirmas skiemuo “republiko

TROJANKA
Registruotas vardas | S. V. Pat.

Ofisų
GROBLEWSKI

Susideda iŠ 17 goriausių ir švio 
šiaušių žolelių ir gydančių Juknų, 
kuri yra rinktos ant Karpatų, Tat. 
rų, Šveicarijos Kalnų, Italijos, Pi 
renėjų Kalnų, Pietų Afrikos, Rytų 
Indijos, Tufrato ir Tigro Klouiuo 
86, ir taip iš kitų krajavų šalių.

Vartokit Šitas žoleles del nešina 
gumų skilvio, taip kaip del nerna 
limo, prasto žlebčiojimo arba sknu-i 
mno po krūtine.

Sutaisyta per Groblauskų suvirj 
30 motų. Reikalaukit Groblausko ir 
visados gausit tikrų, lietuviškų tro 
Jankų.

žiūrėkit del mūsų markė* apgy
nimo.

Išdirbtas J dvi forniatns šaknų: 
Clelos šaknys (stambios) kaina 35c. 
už pakelį. Supjaustytos šaknys 35c. 
už pakelį. Rašykit kokių reikalau

iki 10 II ryto 
ik) 3 po pietų
iki 8 Vakare

Nedaliomis pagal susitarimų

231 Bedford Ave. °rraAi> 264 Front Street
BROOKLYN. NEW YORK

LfRĮE 
eini IįT 
Mmju

Kas yrtimogaus amžina* priešu? — 
_____  Jla netik minki ausiu liga* tvata, bet ir

V3L"' ''n h* Pa$u,d0« Bet tie, kurte vartoja po
Amertkų pagarsėjusius URBAN’S 
POWDERS (Milteliu nuo Baldo), jokių šalčių 
nebijo. UI 75 centus ui takių a>*lglnklaok 
npo savo nnoimau priešo!

K URBO LAX TABB (85 cental ui »kry-
/- 3b nut^> yrB kal k*°no14 Prlal kltB amžinų žmo-
/ „ 9 gana priešų — vidurių ažkletšjlmų — kuria

' žmogui pagamina daug rtpu&ų ir sunkių ilgų.

Lietuviškų, Bulgariškų, Alopatiškų, Homeopatlškų Ir kitokių 
vaistų tegalima gauti garų pu —■ ,

F. URBONAS

Del raumatiškų skausmų, norviš 
ko galvos skausmo, raumuo skaus
mų ir pailsimo, del skausmų j šo 
sus, krūtinėj ir j pečius, vartota į 
silpnas formatas žaiidų ir pažeidi
mų, del augščiati minėtų reikalų vi
sados vartokit Groblausko Zmtječ- 
nikų. Kainos 36c.. 65c. ir $1.25 už 
bonkų. Rašykit del knygutes No. V

■ Albert O. Groblewski
and Oo.

OrlA, Plymouth, Penu.

’ Vitnyl.v' 11 nr. p. Natke- 
vu’itr, rašydamas apie moterą 
U i ..-at 'Iną vyrams, sako, kad 
ne : \ . nuus vergauja, u

moterims. Rašytojas ne 
moter: tame dalyke kul

tus, kurios yra mai- 
midainiais. Tiesa, kad 

i vyrų, kuriuos mote- 
yažaboję, kad be jų 

Bimos vyrai nė pypkelės užsirū- tę 
kyli negali. B t manu moteris 
ka nuomonė rodo, kad tokie vy 
rai, tai ne vyrai 
paty to vergavimo ieško su.ži 
buriu. t i

Kas išmokė moteris saldai

nyk, kad nebūsi jos vergtu*-.-Tik, tempia Į teatru1*, kad tik įgijus 
pas tuos nėra vergavimo, kurie 
apsiveda iš meilės.

Aš pati savo ausimis girdėjau 
kaip piršlūsna mergaitė sakė vie 
nam kavalieriui: "Ko tu prie 
manęs pristojai? aš tavęs ne
kenčiu! Jei tu mane paimsi, tai 

į aš tave mušiu; tu man turėsi 
■kojas numazgoti ir tą vandenį 
sugerti/’ Kavalierius atsakė:
'“I'liute, tik eik už manęs, — ■ 
viską išpildysiu, ko tik tu rei-|

: kabiusi. ’ O kaip apsivedė, ži-1 
noma, vyras liko moteries ver-! 
gu, nes to jis ieškojo.

Kad moterys mažiau kreipia 
domės prie savo vyro, negu prie

i teatrų, kad viena pati leidžia
- savo dienas teatruose, tokių mo- 
, terų labai mažai yra, nes taip 
‘elgiasi tik ištvirkusios moterys.
Dora moteris visados pirmuėiau 
šiai rūpinsis savo vyru, vaiku
čiais ir namais; jei teatrus lan
kys, tai su savo vyru, arba nors 
su vyro pavelijimu ir sutikimu. 
Teatrinė moteris paliko ne po iš 
tekėjimo, bet buvo toki ir prieš 
ištekėjimo.

Vyrai 
vos, 

’ vos 
kioja. 
pa s i rod 
žin kas tas moteris ir 
teatrinėmis, jei ne vyrai

•H® 
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Telephone 78*7 Mntn

GRABORtUS 
i > i. > *

Juozas Garšva
“ ■* . ’ w I

Mano ftrwe atUeka MtanMna darbu*: UbaUntnnO}* ir toliu81*8 ant vlaoktų
kapinių. pMCrnba* paruoši* m* paprančianaių iki prakllnleurtų. I’*r**xu<o karieta* lal- 
*otur«M*. ceMUJom*. krikštynom* ir kitiem* pnalvažtngjimam*.

Vlrštit minAtaie reikalai* kreipkite* pea mane, o būsit aiganėdinti

sakykit

m.fM'

W. F. SEVERĄ CO. 
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Brooklyno ir Apylinkes Žinios
ir»/ >W SV/fe/frVriV/ 4V7

P. Pusniką, 11 No. 6th St., 
Brooklyn, N. Y. Tel. G’p’t. 1727

PERKŪNAS NUTRENKĖ 
PUŠŲ KRYŽIAUS

“Vienybės” Adresas: 193-197 Grand Street, Brooklyn, N. Y. Telefonas: 2427 Greenpoint

-t - , - -4—- «il .IiiiiWH—» -' •    - « - — ---

got BIRžELIO ^ŲNE),27»D., 192į

*■

LIETUVIŲ OPERETĖS
DRAUGIJOS DARBUOTĖ

; Jau buvo minėta, kad Opere
tės Draugija yra užkviestas N. 
‘Yortko miesto administracijos 
duoti keletą koncertų miesto 
parkuose. Dabar reikia dar pa
žymėti, jog L. O. D. rengiasi 

’dar prie vieno didelio darbo, 
jtai yra dalyvavimo Tarptauti
niame Koncerte, kuris įvyks 
Liepos mėnesy, Yankee Stadi
um, New Yorke. (Diena ir kel- 
iodys bus vėliau nurodyta).

Lietuviam yra labai didelė 
morališka nauda tokiame kon
certe dalyvauti. Bet čia vienas 
Operetės Choras jau negali pa
sirodyti, nes reikia nemažiau 
200 narių choro. Delei to Ope
retės Choras šaukė Brooklyno, 
New Yorko ir apylinkės chorve
džių susirinkimą, kurie sutiko 
Sudaryti vieną didelį chorą pro
gramo išpildymui. Todėl vis O-.kų parengimų daugelį kartų pa- 
peretės Choro nariai ir norintideklemuodavo lietuviški] eilu- 
Siame svarbiame darbe daly- čių. Svečias.

vauti dainininkai meld'žjiyųi.lan
kytis į Operetės Choro repetici
jas. Repeticija bus Liepos 1 d. 
Y. M. C. A. svetainėje; kam
pas Marcy A v. ir So. 9 th St., 
Brooklyn,!N. 'Y.» Pradžia 8 vai. 
vakare. Valdyba.

KRIAUČIŲ MĖNESINIS
MITINGAS RAMUS

APSIVEDĖ

Pereitą seredos vakare (bir
želio 24 d.) apsivedė p-lė Bi
rutė Struogiūtė su p. Thomas 
Sesnan, Jr. Vestuvių pokylis at
sibuvo Knapp Mansion svetainė
je. Svečių buvo netoli poros 
šimtų ypatų. Didesnė dalis buvo 
svetimtaučiai. Prie gardžios va
karienės buvo linksmų kalbų ir 
dainų. Sudainavo pora dainelių 
pfeė česnavičiūtė ir p-nas Mor
kus su p-nia Strumskiene. Po
kylis buvo gana linksmas. P-lė 
Struogiūtė dar būdama maža 
mergaitė ant daugelio lietuviš-

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

216 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.
TELEPHONE 8TAGG 4697

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

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

BE ABEJO JUMS REIKIA —

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

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

1
- j

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

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

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

Ket vergo pavakary užėjusi 
staigi audra pasižymėjo savo 
žaibais. Vienas trenkė į šv. Pa
triko katedros bokšto kryžių ir 
nutruipino kairiąją ranką, žmo
nės paskui susirinko trupinius 
ir parsinešė namo atminčiai. Ki
tas žaibas trenkė į penkių tonų 
svarumo granito uolą, esančią 
bokšte Gamtos muzėjaus New 
Yorke. Tą irgi sutrupino. De
besis buvo labai tamsus ir žai
bavimai sudarė gražų reginį. 
Kryžiaus ranka svėrė apie 200 
svarų. Apie 500 žmonių buvo 
subėgę pasislėpti į katedrą ir jie

■Seredoje įvykęs reguliaria 
kriaučių mitingas buvo ramus. 
Susirinkę “beliežuviai ” ramiai 
sėdėjo ir dalykai buvo ramiai 
svarstomi. Į Board of Trade de
legatais parinkti K. čerka ir Ži
linskas. Komunistų kandidatas 
buvo kai dulkė prieš vėją.

Yra būtinas reikalas pritrau
kti moteris dirbančias kriau
čių šaipose prie mitingų ir uni- į persigando kuomet žaibas sušvi 
jos reikalų svarstymo. Jos tu
ri tiek pat dirbti kaip vyrai ir 
prie tų pačių sąlygų, 
mitinguose, kur rišami 
čiams svarbus dalykai, 
visai mažai dalyvauja.

PIKNIKAS JAUNŲ 
LIETUVAIČIŲ

to ir pradėjo birėti tinkas nuo 
lubų.

vienoik 
kriau- 

moterų
Buvęs.A

Subatoje visas Brooklyno jau
nimas bus Jaunų Moterų Dr- 
jos piknike. O jūs ar būsite?

ŠILTAM AR ŠALTAM LAIKE

Gausit ko jums tik reikia: gė 
rimą -šlapią, ir cigarų ką kve
pia, todėl prašome visus atsi
lankyti pas mus: P. Yankų ir

Užrašykite “Vienybę 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems 
Lietuvoje

Paieškai! gero partnerio į če very ką 
Į krautuvę. Aš turiu krautuvę ir turiu 
gerus patyrimus j tokį biznį. Labai 
lengvus ir švarus, tik reikia pinigą. 
Man vienam paršunku su mažai pini
gą. Arba norinčiam pirkti, aš galiu 
parduoti. Atsišaukit greitai, kuris my- 
lėtumūt tokį biznį, shoe Store, 301 
Grand St., Jersey City, N. J.

Parsiduoda 2 šeimynų naujas 
namas. Greitam pinkikui bus 
bargenas. Tiesiai nuo savininkės 
Mrs. M. Wind, 197 Weimar St, 
Elmhurst, L. L, N. Y. e

DIDELIS BARGENAS

Eva’s Beauty Salon
1123 Washington Av., 

tarpe Lefferts Av. ir Lincoln Rd.
Brooklyn, N. Y. ♦

Paieškau sūnaus Juozapo Dambrau
sko, iš Lietuvos pareina Naumiesčio 
parapijos, kaimo Bartnikų, Tauragės 
apskr.. Apie du metai, gyveno kartu su 
niurni. Sūneli suraniinkie motinišką 
rūpestį ir pranešk kur esmi. Jeigu kas 
.žinoU^,.malonėkite pranešti, už ką bū
siu labai, dėkinga. Barbora Dambraus
kienė, 338 Earp St., Philadelphia, Pa.

(78

Parsiduoda Bučernė ir Grosernė Kartu

--------——------------
Paieškau partnerio į restoraną, kuris 

yra virėjas. Restoranas geroj vietoj, 
tarpe dirbtuvių. Taipgi galima ir visą 
restoraną pirkti. 1231 Flushing Av., 
netoli Wyckoff Av., Brooklyn, N. Y.

(79

Biznis išdirbtas virš 12 ka metų, ir 
biznis eira gerai. Priežastis pardavi
mo, tai senatvė. Visi įtaisymai naujau 
šio,s 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 žinią at- 
sišaukite į “Vienybę” 193 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. (84

Tel. Greenpoint 7831

Real Estate
Ridgewood Sekcijoj

3 šeimynų mūrinis namas 17 
kambarių, netoli stoties. Kaina 
$12,500. Cash $5,000.

Flatbush Sekcijoj
2 šeimynų mūrinis namas, 11 

kambarių su visais intaisymais 
ir driveway. Kaina $12,400 
Cash $4,000.

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

VIENYBĖ” REAL ESTATE 
(VI. šahūnas, vedėjas)

193 Grand St., Brooklyn, N. Y

— Rengiamas —
SO. BROOKLYNO LIET. GIMNAST; KLIUBO

Subataj, Birželi o(June) 27 d., 1925 m
Pradžia 2:30 vai. popietų

FELDMAN S QUEENS CO. PARKE
Garrison Av., Maspeth, N. Y.

ĮŽANGA 50c. Muzika prof. A. Beniulio orkestros
Kitas mūsų piknikas atsibus Nedėlioj, Sept. 6, 1925 m. 

Tame pačiame Parke

LIETUVAITĖS, KURIOS 
NORITE GAUTI 

PERMANENT 
WAVE,

Kreipkitės šion Įstaigon.
Pasekmės garantuojama.

—o—

Telephone Flatbush 6015-J 
Savininkė Lietuvaitė, 

Jieva Bajorienė.

Parsiduoda Restoranas. Biznis eina 
gerai ir arti didelės dirbtuvės Edison 
Co. Priežastis pardavimo yra, kad aš 
turiu du restoranu ir abi vietas tinka
mai užžiūrėti nėra galima. Parsiduoda 
prieinama kaina. Leonas Sheputis, 202 
John St., Brooklyn, N. Y. (84

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

LIETUVIŠKA 
RESTORACIJA
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Užtai visi

Šiltam
P. YANKUS (didysis) 

ir P. PUSNIKAS

- =

MES
ŽINO MUS
ŽINOM VISUS
esat kviečiami pas mus

arba šaltam Ore

f

115 NORTH 6th ST.
Kampas Berry Street Brooklyn, N. Y.

Tel. 1727 Greenpoint

MANHATTAN HATS STORES 
230 Grand St. 479 Grand St

Brooklyn, N. Y.
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Kas pažinote Mikolą Samponą iš Ra
mygalos miestelio, Luiną gatvės. Jis 
yra žuvęs ugny apie penkiolika me
tą atgal New Yorko valstijoj. Jo gi
minės ir vaikai neturi jokią rekor
dą. Kurie žinote praneškite šiuo ant- i 
rašų: K. Kraučiūnas, 534 Essex St., ' 
Brooklyn, N. Y. (79

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

LIAUKU8 FOTOGRAFAS

Fotografuoju ve 
selijas, Rankio
tus, nabašninkus. 
Mokinių grupes 
ir tt. Abelnai at 
lieku visus foto 
grafijos darbus 

Visuose fotogra 
fijog reikaluose 
kreipkitės iiuc 
adresu: —-

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

^Brooklyn, N. Y.

Greenpoint 6195
M. KREIVĖNAS

Kad Vasaros 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- 
kletų ir šiaip Svečiam. Adresas: —

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

(Automobiliais važiuojant: iŠ Brooklyno, Metropolitan Av. iki Hillside 
Av., paskui pasukti po dešinei į Merrick Rond; pravažiavus Frecportą, 
reikia pasukti po kairei į Merrick Av. paskui į dešinę į Camp Av. ir 
pravažiuoti “Fire House No. 2” tai mano vieta).

*

CHAS. WIRFEL

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

tuoj atvykstu pataisyti pagedimus

s

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

Tel. Stagg 4037

Geriausias

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 dauginus, 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 į mėnesį. 3 šeimynų, 17 kambarių kaina $11,000 
cash $3.500.

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

EAST NEW YORK: 3 šeimynų ir štoras kampinis, mū
rinis namas kaina $12,500, cash $5,000 rendų $140 į 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, steamas, kaina 
$25,000, cash 86,000. Rendu $550 į mėnesį. 2 šeimynų, 9 
kambariai ant 22nd St., netoli Prospect Park. Kaina $5,300.

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

36 LEXINGTON AVE 
Tel. Newtown 0113

(Netoli Grand Street) 
MASPETH, L. L

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

417 LORIMER STREET 
(“Laisvės’’ Name) 
Brooklyn, N. Y.

Alex Velička ir J. Sutkus
Savininkai

S3 LIBTWMKA AKUfiEBKA

Marijona Tamklenė ES 
jVįprie palagą ant pareikalavimo 
& dieną ar naktį, taipgi ir nedėl-Vį 
^dieniais. Darbą atlieka atsakau-O 
^čiai už prieinamą kainą ££

W 80 ETAGG STREET &
Brooklyn, N. Y. W
Tol. Stagg 6711 $

Tel,

5

kas 
bai

• Av.

Parsiduoda restorano fomišius, vis
kas tik reikalinga, ir nauja, la- 
pigia kaina. Atsišaukit 40 Union 

(ground floor) (78

i

IR MALIORIU8 
Nufotografuoja ir 
numalevoja viso
kius paveikslui 
įvairiausiomis sp
alvomis. Atnauji
na senui ir kra- 
javus ir sudaro 
su amerikoniškai! 
Darbą atlieka ge
rai ir pigiai.

Kreipkitės

STOGU DENGĖJAS

FG ravel
Roofing

Rn/wr WorK a Specia/ty 
JAMES J. HOLT 6-SON

— 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

Gėlės del Namų, Dario, 
Vestuvių ir Laidotuvių 

209 BEDFORD AVENUB 
(arti North 6 tos gatvės) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone Triangle 1450

iiuo adreeut

BTOKEB
O. Brooklyn, N.

JONĄ*
173 Bridže 8t.,

NAMŲ SAVININKAI 
TĖMYKITE!

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

53 Montieth Street
Kampas Bushwick Avenue

Brooklyn, N. Y.

Taisau ir Dedu Stogus. Darbą Garan
tuoju ilgam laikui. Kainos Prieinamos 

Reikale klauskite:
Ofisas: 1103 Gates Avenue 

Tel. Jefferson 3957
Yardas: 1G1 Clifton Place 

Tel. Prospect 1023

MOTERYS TĖMYKITE!
Lietuvis Plaukų Taisytojas 

ANTHONY MOLLYN

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savninkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

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

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

RAGANIAUS STEBUKLAI

I

ir Vaikams 
o būsite pilnai užganėdintas

Magijos Raganius, Jonas čokanavičius išleido 10 ma
gijos paslapčių apie užkerėtą, vaikščiojantį pinigą; taip- 
iat ir apie išvedantį pinigą ir kitas magijos mouą paslap- 
ybes. šitą 10 paslapčių prisiunčia už 1 dol. ir 10 centą.

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

Permanent Wave 
gražiai atrodo ir 
mėnesius. Galima

Nestle Lanoil 
yra geriausias,

, laiko apio 9 
šlapint, ar mazgot. Kerpant plaukus 
naujausiom madom, plaukus nudirtom, 
Marcel Wave, Facial ir Scalp Treat 
ment.

VENUS BARBER SHOP
463 LORIMER STREET 

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

PROF. J. CEKANAVIčIUS
193 Grand St., (Box Yh

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

Vyrams, Moterims
Prašau Tamistę reikale atsilankyti,

S. PAUŽA
131 GRAND STREET 

Brooklyn, N Y.
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