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“VIENYBĖ” TAMSUMĄ

IšBLAšKO-Iš VAIKO;
LIETUVIŲ TVIRTUMĄ
AMERIKOJ PALAIKO

ANTRAS SMARKUS ŽEMĖS DRE
BĖJIMAS AMERIKOJE SUGRIAU

NA MIESTĄ SANTA BARBARA
Angliakasių Vadas Šauks Darbininkus I Streiką 

Prieš Suokalbininkus Biznierius.

ESĄ DIDŽIAUSI GELŽKELIAI IR BIZNIE
RIAI NORI SUNAIKINTI ANGLIAKA
SIŲ UNIJĄ.

SANTA BARBARA, CAL., Birž. 30. — Pradėjus su 
panedeliu 6:42 ryte, baigiant seredos rytu, čia užeidavo 
smarkūs žemes drebėjimai, kurie sugriovė šitą gražų tur
tuolių linksmybės miestą, paliekant tik namų sienas. Žmo 
nių, ant laimės, tik dešimts surasta užmuštų. Bet nuosto
lių nuosavybei pridaryta apie 20 milionų. Ta nuosavybė 
apdrausta tebuvo ant dviejų milionų. Medžio namai ge
riausia išsilaikė, het plytų ir cimento veik visi sukrypo. 
Mat, drebėjimas buvęs toks, kada žemė įdumba, arba 
slinksta žemyn. Tokie drebėjimai daug namų n nardo. 
Gyventojams tuoj pradėta teikti pagalba ir jau miestas 
statosi iš yru.

SCRANTON, PA., Birž. 30. — Pirmininkas anglia
kasių unijos, Lewis, pareiškė, kad keletas didžiausių 
mjnkštos anglies kompanijų ir gelžkelių, sudarė suokalbi 
išnaikinti uniją bitumino kasyklose. Pavyzdžiu, Pennsyl
vania gelžkelis, nors turi brangiau mokėti, bet griežtai 
neperka unijistų iškastų anglių. Tuomi verčia kompani
jas eiti prieš uniją. Garsus “amerikonas” plieno trusto 
pirmininkas Schwab, kontroliuodamas Bethlehemo ka
syklas, jas aptvėrė vielų tvora, pastatė ant kalnų elek
tros švyturius, apstatė kasyklas sargais, ir atsisakė pil
dyti padarrytą su unija kontraktą. Reiškia, garsiausias 
šaly biznierius atvirai laužo kontraktą! Jei taip ir to
liau bus daroma, sako Lewis, tai jis turės šaukti darbi
ninkus į streiką. Jis pajuokė bosų tvirtinimus, būk jie 
turį 10 milionų prikastų kietų anglių del streiko.
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Naujausi Telegramai Žinios Iš Lietuvos
KULTŪROS TEATRAS

Lowell, Mass, ši valstija | Washington. Zionistai iš- 
išrinko moterį į kongresą sirinko 56 naujus narius į 
vietoje vyro. Moteris gavo valdybą. Dabar ten yra visų 
du syk tiek balsų kiek vy- pakraipų žydai, 
ras. —O—

London. Anglijos kasyklų
Oslo. Norvegai tiki, kad savininkai ne juokais žada 

sekmadienį Amundsenas atšaukti kontraktą ir sam- 
jau pribus pas juos. Ruošia- dyti darbininkus mažesne ai 
si jį iškilmingai sutikti.

—o—
New York, šiandien pra

sidėjo pirmas naktinis oro 
paštas tarp New Yorko ir 
Chicagos. Laiškas įmestas 
vakare New Yorke, ryte 
bus įteiktas Chicagoje.

—o—
Paris. Branes tautelė, iki 

šiol ištikima francams, per-1 
ėjo į Krimo pusę Morokoje. I Paris.

naują kad biznis pas juos einąs 
gerai. Bedarbių veik nėra.
Mat, pinigai pigūs ir visi, 
stengiasi ką nors už juos į- 
sigyti, kol visai nesusmuks.

—o—
Paris. Francai jau su tin-' 

ka dovanoti rusams tree-1

—O—

ga ir ilgesnėmis valandomis. 
Darbininkai, suprantama, 
streikuos.

.—o—
Washington. 20 firmų at

sišaukė į valdžią, kad nori 
pirkti siūlomus valdžios lai
vus. Viena firma už 200 lai
vų duoda inilioną ir 370 tuk 
stančiu t i

—o— '•

Francai giriasi,

š. m. birželio mėn. 
d., “Kultūros” b-vės 

buvo pastatyta

6, 7 ir 
iniciaty- 
Liaudies

•AUSTRIJA DOMISI LIETUVAnių. Paprastai, čionai, šventa
dieniais ir turgų dienomis būna 
uždrausta plentu važinėti dvi
račiais. Bet vienas progimnazi
jos mokinys A. visai nežiūrėda- 

įsakymą vyko smagiai 
apt dviračio ir užvažia- 
senos moteriškės, sma- 
sužeisdamas, jog turėjo

Kaune jau pora savaičių vie
ši žymaus vieno mėnesinio laik
raščio “Central European Re
view” užsienio skyriaus redak
torius p. Edelbergas, kurs ren
ka tam laikraščiui įvairios me
džiagos apie Lietuvą. Visa ta 
medžiaga bus sunaudota specia- 
Jiniam to laikraščio numeriui,

takliai: opera “Birutė” ir opere
tė “Kaminkrėtys ir Malūninin
kas.” M. Petrausko muzika. 
Nors bilietai buvo brangokus, 
bet publikos atsilankė daug. 
Tvarka pavyzdinga. Nesigili
nant į minimų veikalų pastaty
mo smulkmenas, reikia pasa
kyti, kad gerb. kompoz. p. M. 
Petrauskas pilnai pasiekė pasi- 
brėžtąjį tikslą; parodė, ką gali 
nuveikti patys šiauliečiai, pati 
liaudis meno srityje — per 
trumpą laiką (apie du mėnesiu) 
puikiai išlavino solistus, artistus 
ir chorą, kuris gal pirmasis, kai 
po toksai iš vietinių žmonių, 
stojo šiauliečių akyse.

8 
va,
Namuose Šiauliuose trys spėk- mas į 

plentu 
vo ant 
giai ją
net ligoninėn nugabenti. Mo
kinys patrauktas atsakomybėn.

Pabudęs Vaidyla. kuris išeis 19926 m. sausio m. 
ir bus pašvęstas išimtinai Lie
tuvai. P. Edelbergas žada bū- 

Lietuvoj dar kelias savaites.
Užpaliai. (“V-'bės” kor.) — 

Gegužio 24 dieną čionai įsikūrė 
L. F. L. S. Užpalių sporto klu
bas ir užsirašė gana nemažas 
skaičius jaunuolių. Matyt, kad 
jau Užpaliuose supranta sporto 
reikšmę ir 
dalykas.

ti

1925 M. STATYBA

1924 m. Lietuvoj pastatyta 5 
tikybos namai, 45 viešo naudoji
mosi namai, 23 pramonės reika
lams trobesiai, 1525 gyvenamie- 

(“V- ji namai miestuose ir miesteliuo 
se, 941 negyvenamasis trobesys, 
6144 gyvenamieji namai sodžiuo 
se, 8468 negyvenamieji so- 

daug (mat kiekvienais Ežiuos ir 2,052 savivaldybių pri 
čia šv. Trejybėj buvo). ‘žiūrimų tiltų. Be to, atremontuo

vertina. Sveikintinas
Pabudęs Vaidyla.

Užpalių vai.
— Vietinio jaunimo

Galiniai, 
bės” kor.) 
pastangomis buvo 7 birželio ge-1 

’gužinė. žmonių atsilankė nepa-j 
prastai d--- '■ —
metais < „ ,
Tik muzika prasta buvo, o ant- 4,091 tiltas, 216 savivaldy-

Morokiečiai pradėjo 
antpuolį ant f rančų 
vos vos atsilaiko. 

—o—
London. Norėdami 

žyti amerikoniškų filmų mo 
nopolį Anglijoj, anglai žada 
įstatymą, kuris verstų rody
ti tam tikrą dalį ir anglis- dalį skolų, jei tie sutiks at 
kų filmų, šalia amerikoniš- mokėti du trečdaliu. Rusai na sugrįžo naktį iš Nevarėnų 
kų. dar nesutinka. gerokai įkaušę ir, kadangi tro-

........................—.---- —- .......... ilx>je jiems buvo trošku gulėti, 
ršsinešę patalus abu atgulė kie
me, prie pat durų. Nakties vi- 
idury motina, gulėjusi troboje, 
išgirdo ,šūvį ir pribėgusi prie 
lango, pamatė du bėgančiu vy-

• ru. Išpuolusi kieman išgirdo be- 
"k^rkančius dukterį ir žentą, ku
rie tuoj mirė. Šimanskis esąs 
nušautas medžiokliniu šautuvu, 
kurio šratai perėjo kiaurai per

ir šie

sulau-
DVEJOPA ŽMOGŽUDYSTĖ

NERIMDAICIUOSE

Birželio 7 d. Trimiesėdžio kai i 
mo, Nerindaičių parapijos, ūki
ninkas Šimanskis su savo žmo-

Ką Mokslininkai Sako Žinios iš Žemes 
Apie Drebėjimus Drebėjimo Srities

Ix>h Angeles. Prof. Arnold 
pasakoja, kad tarp Santa Bar
bara ir jūrų kįla nauji kalnai. 
Per ilgus metų laikotarpius jie 
pakįla truputį ir tuomi verčia 
čia gulinčius žemės sluogsnius 
slysti tolyn, ar žemyn. Dėlto ir 
įvyko dabartinis žemės drebėji-

WASHINGTON. — Amerikonai nutarė išleisti keliu 
šimtų tomų veikalą, kur tilps biografijos visų įžymių 
amerikonų veikėju. Redaktorių pakviestas prof. Johnson maa- P1*ot 'lornflo,tJs 
iš Yale universiteto.

Doheny Giriasi Apie 
Savo Nuopelnus

turtuo- 
kaltina 
rendon

Los Angeles. Aliejaus 
lis Doheny, kurį valdžia 
kad šmugelio keliu įgijo 
valdiškus aliejaus laukus, išlei
do ilgą pasiaiškinimą Amerikos 
žmonėms, kur save perstato pa
triotu ir sako, kad sutaupęs val
džiai mllioną dolarių, išdirbda
mas tuos laukus. Esą karo me
tu Amerikos laivynas turės pui
kių šaltinių aliejaus.

sijos prezidentu Kalininu, kurį 
vėliau jis pats savo parašu pa
tvirtino, “Chicago Tribune 
respondentas išgavo iš jo pri
pažinimą, kad Rusija dabar yra 
atsisakiusi nuo komunizmo. Pa-! 
skirtinis įstatymas, kuris' pave
lija ūkininkams samdyti darbi
ninkus ir vistiek turėti balsa
vimo teisę, sunaikina paskuti
nius komunizmo pėdsakus. Tą

Santa BariMra. Drebėjimas 
suardė telegrafo vielas mieste 
ir korespondentai turėjo išsi
nešdinti už miesto, kur ant 
skrynių susidėję mašinėlės rašė 
žinias. Pirma žinia apie drebė
jimą vienok atėjo į Los Angeles J _ .. / . . 'galvą, o Šimanskiene užmušta'
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Suimta du įtariamu asmenys, 
bet dar nežinia, ar tie patys kal
tininkai. Spėjama, kad užmuši
mas įvyko del keršto, nes jokio 

.... ...... i . • plėšimo nebuvo.pasakė “gutbai jam, kada sie-

per radio. Dešimts minutų po 
pirmo kirčio panedėlio ryt_, 

i žmonių jau buvo 
gatvėse, apsirėdę naktiniais.

[tono sako, kad drebėjimai Mon-(tūkstančiai
Bltana valstijoj ir drebėjimas

. Ilifornijoj neturį jokio sąryšio Daugelis nedrįso per visą dieną 
(savo tarpe. Kalifornijos žemės į triobas grįžti. Vietos kalėji- 

k0 |drebėjimas yra vietinis. Jų ga-Įme sėdintis dvadesėtkis kalinių,)
Ii būti ir daugiau. Montanos dre pasakė “gutbai” jam. kada gie- 
bėjimas buvo apėmęs didesnį na išvirto. Jų ikišiol nematyt, 
plotą, bet ten žemė drebėjo sker 
sai, o ne į gilumą kaip Kalifor
nijoje. Jis sako, kad nuspėjimas dėjo rinkti raides ir šiaip taip 
drebėjimų kol-kas negalimas.

Vietos kalėj i-

Po kelių valandų zeceriai ir re
daktoriai suėję ant gatvių, pra-

ra, tai labai dulkėjo. Gaila, kad mokyfklų, 42 valstybinės 
gegužinės rengėjai pirmiau šo- (mokyklos, 8 prieglaudos ir 10 li
ko, o paskui apie 24 vai. kuo-1Sėmimų* ^ia neįskaityta priva- 
met žmonės sumažėjo paskelbė, pmės mokyklos, ligoninės ir 
kad bus paskaita ir gegužinė PrWlaudos. 
baigta, tuomet daug kas išsi
vaikščiojo ir labai mažai beliko.
Mat buvo svarbi paskaita (Ku
dirka ir io reikšmė atgimime 
tautos), o klausytojų buvo ma
žai. Ar negeriau būtų buvę, kad 
laike kuomet saulė leidosi ir 
žmonių buvo keletas šimtų.

Pabudęs Vaidyla

NAMAS ANATOMIJOS 
INSTITUTUI

Jau paruoštas Lietuvos univer 
siteto anatomijos instituto tro
besių planas. Vieta anatomiku- 
mui numatoma Mickevičiaus gat 
vėj arba Aleksote. Dabartinis 
anatomikumo namas studentų 
darbams labai nepatogus.

Lygamiškis, Užpalių vfllsč.
(“V-bės" kor.) — Birželio 7 die. 
na buvo čia “pavasarininkų” ge'
gužinė. Kad žmonių neatbaidyt1 per 1924 metus jūrėse ir vi- 
savo vardu, buvo skelbta, kad daus vandenyse sugauta 6,175 
tai esą Lygamiškio jaunimo., tonos žuvų, žuvis įkainuojama 
Beto buvo ir su bilietais, todėl, 6,929.700 lt. sumai. Į užsienį

(“Žemaitis ”) |labaj mažai kas ir atsilankė. 1 eksportuota 458,8 tonos 968,000 
Buvo skelbta, kad bus paskaita it, sumai.

j ir deklamacijos, bet tik skelbi
me... Beto atsilankę girti pilie
čiai vos nesusimušė, tik nura
mino. Pabudęs Vaidyla

KIEK SUGAUTA ŽUVIES

NUSIžUDĖ

Chicagos prof, gi pasakoja, 
kad įdubimas arba skendimas 

pripažįsta ir kiti vadai. Bet ji° dugno Pacifiko okeano yra kal- 
sako, kad dabar yra periodas1 -
proletaro diktatūros, kuris pa
ruoš dirvą komunizmui ateity
je. Esą, mes auklėjame jaunuo
menę komunizmo principais. Va 
dai vistiek tiki, kad netik Ru
sija, bet visas pasaulis neišven-1 
giamai turės eiti prie komuniz
mo.

Paklausus Kalinino, kas dau
giausia laimėjo iš revoliucijos J mės plutą, kas nors turi kilti 
ar kaimiečiai, ar darbininkai, 
Kalininas buvo priverstas prisi
pažinti, kad laimėjo kaimiečiai, 

buvo ir pasikalbėjęs su vyriau-, Kavo žemių vertės biliono 
siu tarnu, susitarė duoti priva- « 
tinį bankietą savo “draugams.
Žinoma, šlapią. Ir susirinko geriausi amatninkai 
drangai, kokia septyniolika, vi- jiems atitinkamų algų. Esą, ru
si prohibicijos agentai. Tarnai sai dar.|plį grašu nuo algų, ku-ldarni žemę kilti kitose vietose ir 
jiems sunešė penkias bonkas 
škotų viskės ir 24 “cocktails”.
Kaip nustebo visi, kad visi sve
čiai sukilę juos areštavo, kaipo

Kaip Agentai Sugavo 
Vargšą Hotclninką

Washington. Čia eina pasaka 
kaip prohibicijos agentai apga
vo savininką naujo Mayflower 
hotelio. Vienas iš agentų, apsi
metęs “plieno fabrikantu’’ iš 
Montanos atvyko pirma ir pa
buvęs kelias dienas, vėl išva
žiavo. Po savaitės, jis vėl pri-

tininkas drebėjimų ir Montana 
ir Kalifornijoj. Trys mylios nuo 
Santa Barbara jūra jau turi 
tris mylias gilumo. Koks suog- 
snis slystelėjo dar gilyn ir že
mė pradėjo drebėti. Vienas pro
fesorius sako: “Kišk koją i pur
vą ir matysi, kaip purvas ap
sems padus. Taip pat ir čia: 
kuomet kas nors grimsta j že-

kur nors augštyn.” šis profe
sorius sako, kad kaip Japonija 
taip anas Amerikos kraštas gali 
tikėtis turėti drebėjimų per il
gus, ilgus metus. Mat, abejais 
kraštais Pacifiko jūrų eina aug-

išleido laikraščius su žiniomis. 
Viename ligonbūty, kaip tik pir 
mas kirtis gulo, moteris gimdė 
kūdikį. Ligombučiui pradėjus 
svyruoti, motina ir kūdikis bu
vo nuvežti į kitą, toliau nuo 
žemės drebėjimo vietos. Dau
giausia namų sugriovė antras 
kirtis, atėjęs 15 minutų po pir
mam. Todėl žmonių taip mažai 
ir nukentėjo, nes visi buvo iš
bėgę ant gatvių. Vienoje vietoje 
žmonės matė skrynią, bet jos 
nejudino kelias dienas. Tik pas
kui atkasus ją ištisai, pasirodė, 
kad joje yra deimantų vertės 
$300,000. Deimantai priklausė y 
Perkinsienei, našlei tūlo geližke-l 
lių magnato. Ji buvo užmušta

Aukso rublių. Darbininkai gi ne 
turi darbo, o jei ir turi, tai 

negauna'šti kalnai, kurie grimsta į mink
štą žemės plutą, tuomi privers-

rias gauna net Europos darbi- drebėti, 
ninkai, o ką bekabėti apie A- 
merikos.

Apie Trockį Kalininas išsirei-
laužytojus prohibicijos įstaty- įajp. — Trockis prisilaikė
mo! menševikišlkų nuomonių, kad 

kaimiečiai nesvarbūs revoliuci- 
Bolševikų Vadai Pripažįsta jai ir kad jų nereikia paisyti. 
Žlugimą Komunizmo

| Bet kiti profesoriai nesutin
ka ."kaityti Montanos ir Kalifor
nijos drebėjimus, kaipo vienos 
ir tos pačios priežasties paga
mintą. Sakoma, drebėjimas Mon 
tanoje buvęs smarkesnis, bet 
ten miestų mažai ir todėl nuo
stolių nepridaryta tiek. Kalifor-

Jaike drebėjimo.

Alijantai Pakiša
Vokiečiams Naujieną

Maskva, Pasikalbėjime su

Todėl jis ir tapo bolševikų pra
šalintas iš svarbių vietų parti-Inijos gi drebėjimas esąs vieti- 

nis.R u joje.

Laukuva, Tauragės apskr. — 
Gegužės 13 d. Ivonišlkių kaime 
nusišovė 19-lfkos metų vaiki
nas. Tikroji nusišovimo prie
žastis nežinoma, bet žmonės kal
ba, kad nusišovęs iš pykčio. Mat 
(kaip buvę. Jis pasisiūdinęs dra
bužius, bet toks pasisiūdinimas 
nepatikęs motinai ir ji ėmusi vi
saip sūnų barti, kolioti, o išė
jus jam prie darbo, drabužius 
sudeginus 
niekur nerasdamas drabužių, jis 
paleidęs kulipką galvon.

I Kiti kalba, kad nusižudęs del 
tėvų nesutikimo, būk motina su 
sikivirčijus su tėvu ir ji gerai 
aptkūlusi. Vaikas bijodamas, 

Į'kad ir su juo motina taip nepa
sielgtų, pasidaręs sau galą. Sun 
ku pasakyti, kas tiesą sako.

Raibutis.

Kušnieriūnai, Užpalių vals. 
(“V-bės” kor.) — Nuo 1 d. bir
želio čionai įsteigė Užpalių ū- 
kio draugijos. Užpalių pieninės 
š k yįri ų. Aipy linkės gy ve nto j ai 
neturi jau didelio vargo su pie
no pristatymu.

Užpalių ūkio draugija mano 
. Parėjęs iš lauko ir dar daugiau pieninės skyrių stei

LIETUVOS VIEŠKELIAI
-----

, Pirmos rūšies vieškelių Lietu
voj priskaitoma 10,764 kl.m„ 
o antros ir trečios — 30,000 
klm.

BANKŲ PELNAS

1924 metais Lietuvos komer
ciniai bankai turėjo 4,269,100 
litų pelno.

NORĖJO NUSNUODYTI

Berlin. Kaip tik ant

Šlaitai, Taujėnų valse., Ukm. 
(apslkr. — Gegužės 6 d. čiuk- 

25 me- Šiene Uršulė nuėjo miestelin, 
tų sukaktuvių kaip Zepelinas nusipirko karboliaus ir atsigu-
pirmą sykį pakilo į orą savo or- lūs išgėrė, norėdama greičiau 
laivių, alijantai įteikė vokie- baigti savo gyvenimą, negu Die- 
čiams notą, kuri žymiai suvar-vo buvo skirta. Bet nabagei ne 
žo vokiečių gabumą dirbti ir iš
rasti ore lakiojantį aparatą. Vo
kiečiai visų partijų baisiai įtū
žę ant aiijantų, ir sako, kad ta 
nota suvaržo progresą moksle ir 
kenksminga žmonijai aibelnai.

pavyko: pasirgus .kiek, pasvei
ko. Keleivė.

Utena. (“V-bės” kor.) — Ge
gužės 21 dieną, laike šeštinio at 
laidų Utenoje buvo daug žmo-

gti. nes pieninė Užpaliuose ne
spėja apdirbti. Gražus ūkio pa- 
vyzdis kitiems valsčiams.

Pabudęs Vaidyla.

UŽRAŠYKIT “VIENYBĘ’’ 
SAVO GIMINĖMS IR 

PAŽĮSTAMIEMS 
LIETUVOJE

PASAULIŲ KARAS

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

r r, •".« T' ' ' 1 ”'1 . ’

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.

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

Į| Redakcijos Straipsniai Į;

Lietuviai Parodo Stoką 
Kultūros

M. Zujus, kuris vyko su lie
tuvių ekskursiją laivu “Levia
than” liepos 2, ve ką pasakoja 
apie persėdimą į mažesnį laivą 
Anglijoje ir lietuvių ant jo ap
siėjimą :

“Iš erdvaus, patogaus ‘Levia- 
nedide- 
tik pir- 
Apsuik- 
po $10

Įvedus mirties bausmę, gali 
būti, krikščionys ir imsis “sun
kesnių operacijų.” Inkvizicijos 
terpuoso jie ras įkvėpimo ir pa
vyzdžių tiek ir tiek.

Tik dvidešimtame amžy, kaip 
ir Viduramžiuose, tol su uzbo- 
nu vanduo nešamas kol asa ne- 
nutrūksta. Trūkimas gi pavo- 

lietuvių tautai vo- 
jau netoli.
—o—

L 
nutrūksta, 
jingiausios 
ties, regis,

than’ reikėjo persėsti į 
lį laivą ‘Baltriger.’ Čia 
moji ir trečioji klesa. 
resni suskubo damokėt
ir perėjo i 1-mą klesą. Trečioje 
klesoje, kaip pasirodė, tvanko
kas oras, švaros nedaug ii- mais 
tas menkesnis.

“Kol ‘Leviathan’ buvome pa
skendę masėj įvairių tautų, tol 
lietuvių savybės ne taip ryškiai 
matėsi. Bet kai užėmėm ‘Baltrri 
ger’ tai lietuviai čia pilnai už
viešpatavo savo kalba, būdu, pa
pročiais.

“Asmeniškumai, pliauškimai, 
apsivaginimai

Jau visai nepaslaptis, kad Lietuvos Seimo rinkimai 
įvyks ateinančiame rudeny. Apie tai plačiai rašoma Lie
tuvos laikraščiuose ir gaunamuose iš Lietuvos laiškuose. 
Todėl ir krikščionys nejuokais subruzdo. Jie šiuo syk ir 
gi decja visas pastangas, idant rinkinius laimėjus. Jie tam 
naudoja visokias priemones. O, suprantama? jiems vis
kas galipia. Paskutiniu laiku krikščionys priėjo prie to,' 
kad organizuoja visokio plauko organizacijas, kurių

tikslu yra kalbėti ir agituoti už krikščionis. Taip jie tve- girtuokliavimas, 
ria davatkų rožančinius būrius, šnipų ir kitokias drau-1 (tamsiausiu elementų tarpe) da 
gijas. Davatkų tikslu yra rėkti už krikščionis, o šnipų 
pareigos — sužinoti, kas eina priešais krikščionis ir kas 
tėliai, nėra abejonės, nukenčia. Juos persekioja policija, 

. tėliai, nėra abejonės, nukenčia. Juos perrsekioja policija, 
juos persekioją ir patys kunigai. Tai mūsų krikščionių 
_ idįnys!

Plačiau apie tai pasiskaitykit iš Lietuvos laiške, ku
ris telpa šiame “Vienybės” numery.

ro lietuvius labai smulkiais žmo 
nėmis. Mūsų ‘ponios’ pas stalą 
eina skrybėliuotos, paltuose, ne
žiūrint, kad valgymo salione tai 
ne mada. Nesilaikymas valgių 
tvarkos, netvarkos valgymas, 
storžieviška kalba, ypač anglų 
ir lietuvių kalbos žargonavi- 
mąs, priverčia net ramius, šal- 
takraujus anglus nervuotis. 
‘Kas čia per milkas, kai poizo-

Parašė W. L. George. — Vertė V.
1 .1; ’ * , • <

Palikęs vienas, Marufazas pasiklausė, kas ryti darbininkais? Kodėl jie išvyko į Harvardą? 
su juo dedasi! Kodėl jis nesutiko duoti Kedri- Kodėl jie, vakacijų metu, štai guli virš jo gal- 
koi dešimties dolarių į savaitę? tūkstančio? bile vos minkštose, šiltose lovose? Dėlto, kad jis 
kiek? Ką tas ’jam reiškė? Iš kokių gelmių tas stojo kovon su savo pądėčia visuomenėje. Vai- 
jausimas pas jį atsirado? Juk tik ką padovanojo kams tokių žmonių kaip jis nereikėjo vargti per 
Kedrikui automobilį. Edmondas,, tik trylikos me
tų, jau gavo kapibarį Ritz hotely, kur vaišinda-1 
vo savo jaunamečius draugus, praleisdamas daug 
pinigų. ' ; ' LU>» <*

“Kodėl aš jam neduodu kitos penkinei Aht1 
savaitės?” vėl Marufazas savęs klausia. Jis-'s'učP’ 
mė galvą tarp rankų. “Kodėl jam neduodu? AŠ jį 
myliu. Kodell gi neduodu?” Jis buvo agonijoj, 
čia buvo' kas tokio, ]<p jis negalėjo suprasti; jo* 
jausmai taip maišėsi ir veržėsi, kad akys spro
go ir jis net dejuoti ėmė.

Ir jis suprato. Jis nemylėjo nei Kedriko, 
nei Edmondo. Per visus šiuos metus jis buvo, 
auka apsigavimo. Jis sūnams mėtė dovanas, bet 
tai buvo dovanos sau pačiam. Jis niekad jų ne
mylėjo. Po teisybei, jame buvo kasykla neapy
kantos, kurios dugnas tik dabar išsiveržė aikštėn. 

Į Jis nekentė savo vaikų, dėlto, kad jie buvo lai
mingi.

Dabar jo protas prasiskaidrino ir galėjo vis
ką suprasti. Jis nekentė jų dėlto, kad jie lankė 
privatinę mokyklą, kuomet jam reikėjo pasi- kaip jie džiaugsis vaikais, tokiais pat kaip jie, 
ganėdinti vieša. Jis nekentė jų dėlto, kad aštuntą 
valandą ryte jie dar gulėjo minkštose lovose, o

naktis, kad papulti į Harvardą, vaikai tokių žmo- 
'nių kaip jis tiesiai į Harvardą ir eidavo. Pasiro
dė, kad jis yra pats savo priešas; jis pasidavė 
Reikalavimams tos visuomenės, kurioj jis įstojo 
g'yVeiitibUam pasidarė kartu. Jis dabar pamatė, 
kad vaV^6, dirbo ir badavo, kad tik įsiveržti va- 
fb į liiomą, ’ktiris žadėjo liuosybę, o tuo tarpu su- 
rakimy ■naujAfe lenciūgais. Jis turėjo tą daryti, 
kk^b'nau^'klesa darė, arba būti išvarytu iš tos 
kldfe^š! Marufazas liet atsisėdo lovoje. Jam buvo 
labai karšta, bet jo protas pamatė šviesą. Jis 
nieko negalėjo čia paveikti. Jokios išeigos nebu
vo. Jis dirbo ir varėsi, dalindamas dovanas ne
tinkantiems, neprisileisdamas sūnų prie pastangų 
ar darbo, neleisdamas, kad jiems nepavyktų, pa
kišdamas taip sunkaus gyvenimo ir jų savo turtų 
sieną. Jis nieko negalėjo besustabdyti. Jis turės 
ir ateity varytis toliau tuo pačiu keliu, įstatyti 
juos į biznį, šelpti juos, matyti kaip jie apsives 
su jaunomis ir gražiomis žmonomis, pirm negu 
savo rankomis susikurs turto ar vietos, matys

Kinų Spėka
Amerikonų rašytojas Mark 

Twain yra pasakęs, “trlųkš- 
mųcjantį kiną retai matysi, o 
tinginio kino visai nėra.” Ir 
nors pora svetimtaučių tapo nu ( 
dėta dabartinėse riaušėse Ki
nijoje, vienok atsižvelgiant į 
streikų ir sujudimų didumą, rei 
kia sutikti su Twain žodžiais. 
Kinai yra ramūs įmonės.

Bet jie turi ginklą, kuris ga
lingesnis už “kruviną revoliu
ciją”, prie kurios šaukia juos 
komunistai. Tai — vienybė. Jie 
nutarė' pora metų atgal boiko
tuoti japonų pirklius ir jų pre
kes ir po keliu metu Japonija j’s kafla Jau ,jūldavo pakilęs ir eidavo tamsiu kaip: ambicija, kentėjimas, apsivilimas, drąsa, 
jau kitaip elgėsi su kinais. Ir rytmečiu panašiu Į nakties tamsumą. Jis nekentė Jis ti'k žinojo, kad jiems pavydės; ;pavydės jiems 
dabar laikraščiai vis daugiau do jl- del}to> kad jie turėjo pinigų, o jam reikėjo jie‘gero išauklėjimo, kurį jie įsiurbs iš aplinkumos,

o ne iškovos kaip jis; pavydės jiems gabumų

ne svetimais mintimis. Jis nematė, kad jo sū- 
nams neteks pajusti tokių didesnių cjžiaugsmų,

Moteriškų rūbų siuvėjų unija ne juokais užklupo ko
munistus. Praeito sekmadienio amerikonų spaudoje pla-'nas! Anglija mus poizina!’ To- 
čiai paskilbo tos unijos prezidento, Morris Sigman’o ma
nifestas, kuriuo griežtai puolama toje unijoje priklausan
ti komunistai. Bet ir yra už ką. Jie toje unijoje susivijo 

savo lizdą ir jau ant žūt-būt pradėjo unija diriguoti lin
kui Maskvos. Unija, kaip reikia suprasti, tuomi nema

žai nųkentpjo. Yisos direkcijos, kaip skelbia prezidentas, 
tiems unijos nariajns-komųnistams buvo duodamos iš 

Maskvos. Trečiojo interųącionaĮo tikslu, mat, yra juo- 
daugiausia suiručių sukelti unijų tarpe. Tuomi jie ma
no pąblpgės darbininkų sąlygos ir jie greičiau sukąirės. 
Jie tokį darbą dirba netik minėtoj unijoj, bet ir kitose 
darbininkų organizacijose. Vienok moteriškų rūbų siu
vėjai pajutę neišpasakytą “gręžimą iš vidaus” jau suju
do priešais pakvaišėlius ir nėra abejonės juos iššluos lau-T yiraks “Darb.” praneša, kad 
kan.

Mopris Sigman pareiškia: “Kas priešais mūsų uniją 
tas neprivalo mūsų unijoje priklausyti. Laukan juos!” 

” Gerąs žingsnis.
Prie to prezidentas iškelia ir dar vieną labai įdomų tl7ek į seimą> \ad jie ga- 

faktą. Jis nurodo, kad Amerikoje komunistai leidžia ke- lėtų atšaukti žydų prekybai 
turioliką laikraščių. Tie visi laikraščiai daugiausia palai-'kenksmingą nedėldienių įstaity- 
komi ir fįnanąuojami Maskvos pinigais. Tie laikraščiai 
daugiausia ir užsiima darbninkiškų organizacijų griovi
mu.

Mes žinome, kad ir lietuviai komunistai leidžia savo 
du laikraščiu: “Laisvę” ir “Vilnį.” šiedu laikraščiu irgi 
“gręžia” unijas. Šie laikraščiai, taipgi jau gerokai apgrio
vė ir lietuvių gyvenimą.

Todėl, ar tik neišlys yla iš maišo? Ar tik nepaaiškės, 
kad “Laisvę” ir “Vilnį” irgi Maskva palaiko? Juk mums 
yrą žinorpą, kad lietuvių komunistų tik maža saujalė. 
Jų Jąikraščių kitų pąžvalgų žmonės neskaito. Tie laikraš
čiai patys savaimi išsilaikyti niekaip negalėtų. Todėl to
kia parama jiems kaip tik ir reikalinga. Jie ją, matomai, 
gauna iš Maskvos.

kie ir panašūs išsireiškimai ar
dė anglams nervus. Tie nervai 
negalėjo išsilaikyti ir kai mū
sų tautiečiai, pajutę savo di
džiumą, pradėjo į stalą alų, deg 
tinę, ir kitokius svaigalus dė
ti.”

Kaip žinoma, Zujaus vedama 
ekskursija susidėjo iš vyčių. 
Kartu važiavo ir “Naujienų” ek 
skursija.

—o—
žydai Irgi Prie Rinkimų 
Ruošiasi.

Lietuvoje vaikšto gandai, būk 
Lietuvos žydai sudėjo $90,000 

’ t rinkimų agitacijai. Jie veda de
rybas su liaudininkais ir jų ti
kslu yra pravesti opozicijos at-

mą (blue Sunday law.) ,
Tai yra gandai ir nežinia kiek 

jie tikri. Tik aišku, kad šven
čių įstatymas netik žydams, bet 
ir patiems lietuviams nepato
gus.

mes atkreipia į tą biznieriams, uždirbti. Jis nekentė jų detto, kad buvo neteisybė 
baisų ginklą _  boikotą, kurio -iiems turėti visiką, kuomet jis turėdavo tik tą, ką žaisti įvairius žaislus, nes jie turi laiko juos pra-
imperialistai visu šalių labiau pasiimdavo. Be užvis labiausia jis jų nekentė del- mokti;
bijo negu kinų peilių, šautuvų, (t°» ^ad jiems buvo duodama tas, kas jam išro- J 
ar “šakiu ir “kirviu.” Nėra 
abejonės, kad tuo ramiu boiko-i11' trylikos metų, turėjo prieš save laukinį, gražų 

i pasaulį atvirą. Jis mintimis perbėgo per profesi
jas ir užsiėmimus, kuriais jie galėtų žaisti. O, 
kad tas būtų buvę duota jam! Tada gal jam 
nebūtų reikėję stumtis ir gudravoti, o kaikada ir 
meluoti. Viskas tūtų lengva, taip lengva-. Jis bū
tų pažinęs ir smagumą, netik darbą. Jis būtų1 
pasirinkęs. Jis nebūtų buvęs įstumtas į gelžkelio ‘ 
biznį kaip lokomotyvas, kuris, pastatytas ant bė-! 
gių, turi važiuoti pirmyn. Jis būtų patyręs link
smybės dienų, moterų, žirgų, kortų, šampano, vis 
ką, ką jis pagrobė iš neduodančio pasaulio kada .skirtingas nuo kito? Kodėl jis turi pagelbė- 
jau buvo pervėlu. Ir netas, kad jis tų džiaugsmų ti kitiems nupjauti derlių, kurį pasodino savo 

krauju? Kodėl jie turi tuo visku džiaugtis? žmo 
gaus likimas juk yra kentėti; juk taip buvo nu
lemta-; žmogus kaktos'prakaitu turi duoną’Užsi
dirbti. Ir nepaduok tą duoną ant aukso torielikos.
Juk tai čvieringa, kad jie, štai, guli ramiai mie
godami, laukdami kitos skaisčios dienos,

Drebėdamas, beveik verkdamas, jis nuslinko 
koridorių, nusukęs nuo savęs ginklą, kurį ran
kose nešė... Tai perdaug... jis negali susilaikyti... 
štai durys... lengvai atsidaro... garsai šūvių... 
sūnus veik nepakrutėjo.

Ašaros bėgo jam iš akių, bet jis turi dar eiti 
koridorių. Jis išgirdo balsus... “Negaliu susilai
kyti... Negaliu. Turiu darbą baigti.”... Ir vėl bal
sas šūvio.

tu kinai daugiau laimės negu 
ginklu. Jau dabar diplomatai 
dažniau šneka apie reikalą iš
pildyti teisėtus kinų reikalavi
mus.

—0—

Vėl Kaltina Sovietu Valdžia i- v
“Chieagos Tribūne” kores

pondentas, kuris slaptai iš Ru
sijos persiuntė Berlinan savo ži
nią, sako, kad kasmet Sovietų 
.valdžia duoda’nti komunistų in
ternacionalui nuo 25 iki 50 mi- 
lionų dolarių. Be to kominterno 
agentai ir agitatorfai gauną Ru
sijos diplomatinius, pašportus. 
Tas internacionalas, kaip Sig- 
(manas nurodė, šelpia 11-ka ko-l/'G 
mumstinių dienraščių Ameriko
je. Jis šelpia komunistinę spau
dą ir kitur. Pavyzdžiu, jo lėšo
mis yra leidžiamas lietuviškų’ 
jų komunistų organas Smolen
ske, nes lietuvių masės jo ne
palaiko.

—o —

; pavydės jiems linksmus pasišnekėjimus, 
kuriuos net apgalvoti jiems nereikės; pavydės, 

dydavo puikiausia: proga, štai jie, penkiolikos žodžiu, viską, ką jis jiems davė, viską, ką jis 
turi. Jis irgi turėjo viską, tik tas viskas atėjo 
jam pervėlai. Bet jie! Jie atvyko kaip lik laiku ir 
tuo viskuo naudosis!

Jis pakilo, nuo lovos'. Jam pikta darėsi pa- 
inislijus, kad nieko negalima jau padaryti, kad 
išeitų teisybė, lygybė. Jau jis neatgaus tuos me
tus, kurie nuplaukė greitai plaukiančio laiko upe. 
Proga jam davė galią ir turtus, o vaikams proga 
davė jaunystę. Jis pradėjo greičiau kvėpuoti, jo 
akys pastyro: galų gale juk žmogus tik vieną 
gyvenimą turi. Bet kodėl vieno gyvenimas turi

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje turi suvirs trijų 
šimtų kuopų. Jei tos visos kuopos įsteigtų nors po vie
ną jaunuoliams mokyklėlę ir tos mokyklėlės kasmet iš
auklėtų nors po dešimtį jaunuolių, tai Amerikos lietu
viai jau turėtų kuo pasididžiuoti I

Amerikos lietuvių jaunimu jau daugelis pradeda “rū
pintis”. Nekurie žmonės, dažnai įvairiuose laikraščiuo
se apie tai rašinėja. Jų nuomone jaunimo organizavimu 
ir mokyklų steigimu turėtų rūpintis Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje Pildpmoji Taryba.

Labai nerimtai tie žmpnės galvoja.
■ Juk kiekviena kuopa valdosi autonomiškai. Ji gali 
veikti labai svarbius kultūros darbus ir be Pildomosios 
Tarybos. Kodėl tad kiekviena tų kuopų negalėtų pasirū
pinti jaunuolių mokyklų įsteigimu?

Juk taip pasielgė SLA. 83-čia kuopa Brootyyn’e. Ji 
suorganizavo jaunuolių mokyklą ir ta irfokykla jau pusė
tinai gyvuoja.

Argi vieton rėkti ir Pildomąją Tarybą raginti jau
nuolių likimu susidomėti, tie rėksniai negalėtų mokyklė
lių organizavimu užsiimti?

Bet vargiai. Yra, mat, žmonių, kurie moka tik kitus 
mokinti. Bet tų žmonių obalsių yra: “Lai Jurgis tai pa
daro!”

O kol pas mus tokių žmonių bus, mūsų gyvenimas 
merdės. Netik kad jaunimo mes neteksim, bet ir mūsų 
jau gerai bujojančios organizacijos pradės krikti.

negavo, bet tas, kad jo sūnai gauna juos dykai,' 
iš jo malonės, kad jie Juos nuo jo pavagia, kad 
jie gauna juos vien dėlto, kad jis susilaikė ir bu
vo doras. Jis balsiai nusijuokė: Kedrikas ir Ed
mondas gali eikvoti pinigus, jie gali net tapti 

j džentelmeniškais pašlemėkais. Jis jau užmokėjo 
..ainą jų turtų savo darbu, savo drąsa, pasirįži- 

Imu, taupumu, dalykų permatymu, tikėjimu, vil- 
čia, žodžiu, visomis dorybėmis, kurios, štai, da- 
bra suteiks jo vaikams galią pasidžiaugti už
draustomis linksmybėmis.

VI
Nuo to Marufazas persimainė, nors, iš pa vir

žio jis rodėsi ramus, mandagus iT pilnas gyvo 
pritraukimo. Bet jis pasidarė žiauresnis, įpuolęs ' 
desperacijon, negu buvo tada, kada siekė įvyk- ' 
dyti savo ambicijas. Išrodė, lyg pasaulis jam bu-Į Ant gatvės stovintis policmonąs nustebęs 
vo skolingas keršto. Dabar jis reikalaudavo pas- pažvelgė į žmogų naktinėse drapanose, kuris pra- 
kutrnio cento; pasidaręs žmonijos priešu, jis 
reikalavo netik jos pinigų, bet ir jos kąntėjimo. 
Nctiek jis geidė pasisekimo, kiek viską naikinti.

Laikas bėgo; nei pati nei vaikai nieko ne
pastebėjo, apari to, kad jis pasidarė tykesnis, 
truputį griežtesnis. Už mandagumo kaukės jis 
paslėpė savo neapykantą, kurią jautė linkui jų, 
neapykantą, kuri dabar liko vienatiniu veikėju jo 
gyvenime. Jo jausmas laipsniškai augo; jis jau
tė, kad turįs patenkinti, užganėdinti jį, kad turįs 
ką nors daryti, idant jį pasotinus. Kuomet Ke-

Kaip Mes Pasikalbame.
• Pasidalinus mūsų visuome
nei visai bereikalingai į “prole
tarus” ir “buržujus,” ve kaip 
mūsų laikraščių diskusijos at
rodo, bendrai imant. Sakykkime 
Raulas yra buržujus, o Baltrus 
proletaras. Ir visa jų kalba su
siveda visados ant to paties: 

“Na, Raidai,” sako proleta
ras. “Na, Baltrau.” atsiliepia J tas.

“Kas su tavim po velniais 
yra?” rėkia proletaras. “Kas su , - - ... .
tavim, po velnių yra?” atsišau(drikui suėjo septyniolikti metai, jis pasiūlė jį ir 
kia buržujus. įbrolį pasiusti padirbėti vagonų fabrike, kad ten

Idealizmo pas ( '“Kad tu nemeluotum nors įprastų vaikščioti ant neišklotų divonais grindų.
Bet jo korporacijų vice-prezidentai pasijuokė iš 
jo. Kam reikėjo duoti bernaičiams tekniškų žinių, 
■kuomet jų gyvenimo biznis bus veikti su pini
gais, arba finansais korporacijų? O prie to Ked
rikas, tikrenybėje, griežtai atsisakė tai daryti, ir 
Marufazas įkaitęs iš pykčio, pasriuvusiomis aki
mis, vos-vos susilaikė, neišvijęs jo iš namų ir ne- 

Et, su tavim peapsimoka kai ’ išmetęs ant gatvės, kaipo ne gavo vaiką. Jis neži- 
numoja proletaras.” Tu no kaip ten viskas nutiko, bet sūnai visgi vago-

Įnų faibrikan nenuėjo. Iš to net kita kova gimė: 
abu sūnai buvo skiriami lankyti Harvardo unL 
versitetą, kurį lanko visų turtuolių vaikai,;,na, o 
Marufazas norėjo juos įrašyti Į tik-k-ą miujai į- 
steigtą kolegiją jo gimtame miestely. Bet Ade
lina ėmė verkti; vaikinai gi vaikščiojo[-pūniūrę. 
Jo biznio draugai jam pradėjo išmetinėti. Jis. 

j troško, kad sūnai keltųsi kas rytą ant šešių, idant 
jpažintų kas yra gyvenimas. Bet Keidrikas pa
klausė tėvo, ką jis veiktų, atsikeldamas tiek ank
sti iš ryto? Ir nieko iš to neišėjo, ti'k Adelina 
pradėjo galvoti apie tai iš kur vyras gavo keistų 
minčių galvoje, o sūnai, negalėdami pamiršti 
kaip, jie pirmiau jį mylėjo, buvo nustebinti.

Ir klausimo Marufazas negalėjo išrišti iki 
sykį, kada jis gulėjo negalėdamas užmigti vieną 
naktį. Kodėl jam nepavyko savo vaikus pada-

—o—
Draugijų Apsnūdimas

“Naujienose” tūlas Išminties 
Ieškotojas riša klausimą “kodėl 
mūsų draugijos jau nebe tokios 
ką seniau buvo.” Esą, nariai, 
nesiilanko į mitingus, o jei ir at
eina, tai baisius ergelius kelia, 
arba visai tupi kedpje be inicia- 
tyvo.

Priežastį to nusmukime rašy
tojas randa “dolarizme.” Esą, 
visi vadai ir veiklesni nariai ser 
ga do'larizmu.
juos nėra. Ir dabar draugijos J taip, ” kaltina proletaras. “Kad 
daugiau balių ir piknikų rengia,' tu nemeluotum irgi,” atrėžia 
kad dolarių pasigaud'žius, negu 
paskaitų, prakalbų, ir taip to
liau. Todėl ir žmonės atšalo nuo 
draugijų.

Tas gali būti dalinai ir tiesa. 
Žmonės 
times” 
tesnius 
rūpina, 
senovę, 
yiras Įclausimas.

—o—
“Draugas” netiki demokratijai

“Draugas”, aprašydamas Lie
tuvos policijos žygius Lietuvos 
seirųe, sako: “Vyriškai pada
rė,” kuomet išmetė Grinių ir 
kitus iš seimo. Esą

“Nors tokios operacijos nepa
geidaujamos, ir geriau, kad jų 
nebūtų, bet kad su lietuviškais 
indionais kitaip negalima susi
tarti, tai reikia ir sunkesnių 
operacijų imtis.”

buržujus.
“Tu iškraipai, mano žodžius” 

raudonuoja proletaras. “Tu iš
kraipai mano,’’ baltuoja buržu
jus.

ieško dalbar “good 
ir doilarių, o apie rim- 
gyvenimo dalykus nesi- 
Ar begalima gražinti 
anot Marrgalio, tai at-

bėti,” numoja proletaras.” 
vistiek nyksti ir smunki.”

“Et, su tavimi neapsimoka 
kalbėti, nes tu smunki,’’ atrė
žia kitas.

Ir taip tokiu tonu visos kri
tikos yra vedamos. Jos nei grū
delio tiesos, ar naudos, žmonėm 
nesuteikia, tilk bergždžiai abejų 
energiją eikvoja.

—o—
Broliavimas su Latviais

Didelis latvių dienraštis, — 
“Jaunakas Sinas,” kuris išeina 
Rygoje, pradėjo siuntinėti mum 
savo laikraštį mainais su “Vie
nybe’

bėgo pro jo šalį. Jis nepastebėjo revolverio. O 
prie to jei ir būtų bėgęs paskui, tai būtų netekęs 
poilsio, nes po penkių minutų kitas ateis jį pa- 
liuosuoti. O jis taip nori miego. Todėl apsuko nu
garą į bėgančią figūrą, kuri pranyko ant Park 
Av. Juk New Yorke kasnakt kas nors keisto nu
tinka.

Policmonas nuramino savo sąžinę, sakyda- 
Tąm vyrukui matyti ne visi namie.” 

(Užbaiga)
mas:
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MANO VARGELIUI

Man vargo vargti niekas nepadės, 
Aš vienas nūnai pasauly esti.
Ir niekas mano kančių nekentės, 
Tik vienas aš kantriai jąsias nešu.

Ir nešiu aš gyvenimo naštą, 
Tą sunkią ir kietą naštą buities, 
Į savo lūkesio audringąjį kraštą 
Kur dega ugnelė tyrosios’vilties.

. ^Pasiguosti niekam aš negaliu,
o Nes niekas manęs nesupras,

■Tik vienas kėliausiu saVo keliu
Ir siela vienatvėj ramybę atras.

Raiboji gegutė mane vis lydės, 
Gyvenimo einant keliu paguos. 
Ji man vargą nešti padės, 
Ji apverks ir ant kapo pakukuos.

Simas Baltutis

n
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žH Iš Amerikos Lietuvių Gyvenimo
Afrikos padangės susilaukė naujų vaistų. Karo 

viesulą apsilankiusi Europos centre, dabar įsisiūbavusi 
slenka aplankyti ir kitų tautų. Pirmasis karo bangų 
antplūdis apsistojo Afrikos žemėse ir ėmė plėstis Mo
rokos kolonijose, kitas-gi nukeliavo Azijon, pas gelto
nuosius. Šiandie Morokos vardas marguliuoja viso pa
saulio laikraščių skiltyse, nes ten įvyksta labai svarbių 
nuotikių. Tai, kas šiandien Morokoje dedasi, negalima 
pavadinti mažmožiu. Francams tenka turėti reikalo su 
stipriais sukilėlių būriais. Visi susikirtimai daro ka
ro įspūdžio. Ir ištikrųjų, Morokos nuotikiai yra karas, 
ir dar-gi pilnoje to žodžio prasmėje karas. Francai pui
kiausiai supranta sunkią savo padėtį tarp drąsių ir ka
ringų maurų, gabaus karvedžio Abd-el-Krimo vedamų.

Abd-el-Krimo vardas dar 
prieš keturius metus buvo 
žinomas Afrikos kolonijų 
valdonams. Abd-el-Krimas 
visą laiką tyliai kovojęs už 
maurų tautų laisvę, paga
liau perėjo į aktyvią kovą. 
Jis stovėdamas Maurų, Ber
berų ir kitų to sausžemio 
tautų laisvės sargyboj pakė
lė ginklą prieš jų engėjus. 
Kilnūs laisvės obalsiai pa
skatino morokiečius prie 
atkaklių kovų ir jie netru
kus sukūlė Ispaniją ir išstū
mė ispanus į mažutį terito
rijos sklypuką Viduržemio 
pajūry. Tuomi nepasitenki
no Abd-el-Krimas ir įžengė 
į Francijos kolonijas. Bet 
karas su Francija daug sun 
kesnis, nei karas su Ispani
ja. Viena geriausių pasau
ly Francijos kolonijų kariu 
menė, padariusi spaudimą į 
sukilėlių armiją sustabdė 
morokiečių ofensivą.

Kol kas Abd-el-Krimas la 
bai vykusiai panaudoja su
sidariusias aplinkybes. Is
panų žemes pavertęs karo 
bazėmis, nematydamas sau 
jokio pavojaus, dideliausiu į 
nirtimu puola francų eiles. 
Jei sutinka nepasisekimas 
vienoje vietoje, tai veda ant 
puolius kitoje vietoje ir tuo 
būdu painioja francų1 veiki
mo planus. Sukilėlių armi
jai gelbsti kiekvienos že
mės pėdos žinojimas ir vi
sos žinios, kurios jiems tei
kiamos iš francų lagerio. 
Karo pasekmes nevisuomet 
nulemia kanuolės, daug reik 
šmės turi ir užfrončio pro- 
p’oganda. Francų užfronty 
veikia komunistų, armiją 
demoralizuojanti, agitacija, 
o morokiečių tarpe sukili
mo ūpo agitacija. Tos agi
tacijos bijosi daugiau Fran- 
cija, nei Abd-el-Krimas.

Kad šioje procedūroje ak
tingai figūruoja Sovietai, 
tai nėra jokios abejonės. 
Ju'k Sovietams labai svar
bus Europos politinės įtek
mės silpnėjimas. Po kelių 
nevykusių komunistų suki
limų Europoje, bolševikai 
persimetė į L 
bolševizmui afrikonų ir a- 
ziatų tautas. Bolševikai ne
snaudžia, dirba visais fron-

Keli metai atgal Puteikis su visa savo šeima išva
žiavo į Lietuvą. Atsisveikindami Ameriką, jie buvo pil
ni džiaugsmo. Reiškia, pasibaigė tas visas vargas, kurį 
prisiėjo pergyvent. Pasibaigė rūpestis. Pasibaigė ilgė
sis savo šalies.

Viskas pabaigta.
Dabar pilni vilčių grįžta 

į savo šalį ramiai ir links
mai gyvent. Ir negali būt 
mažiausios abejonės, kad 
ten bus gerai. Juk ten žalios 
girios taip puikiai šniokš
čia. Paukščiai čiulba. Krikš- 
tolinės upės srauniai sau te
ka. Javų laukai nuo vėjo šiū 
buoja. Pievos žiedais, kaip 
dangus žvaigždėms, išdabin 
ta.

Amerikoje Puteikio jau 
nėra.

Likusieji su didžiausiu il
gėsiu laukia laiško. Tos ke
lios savaitės po Puteikio iš
važiavimo virto amžiais. Ga 
lų gale štai čia ir laiškas:

“Brangieji!
“Svaigstu iš džiaugsmo 

Lietuvoje! Dar dabar nelau 
kit, kad ką griežtai pasaky
čiau, nes esu girtas iš džiau 
gsmo. Atrodo gražu ir ma
lonu be galo. Reiškia savi 
namai.

“Amerikoje būdavo prie 
didesnio būrio

ja vokiečiai labai patenkin
ti, nes francų nusilpnėjimas 
reiškia Vokietijos stiprėji
mą. Nėra kalbos apie bol
ševikus, šie viešai džiūgau
ja ir pasaulinės revoliucijos 
artėjimą pranašauja. Pary
žius pergyvena neramias 
dienas.

Pačiame Paryžiuje ir pro 
vincijoje pasikartoja dažnių 
bruzdėjimų. Ryšy su tuo a- 
reštuota 120 komunistų, kai 
tinamų už agitaciją prieš 
valdžią ir žinių teikimą su
kilėliams. Arešto metu pas 
komunistus rasta karinio 
pobūdžio dokumentų ir in
strukcijų, matomai, iš fran
cų štabo išvogtų. Paryžiaus 
komunistų organas “Huma- 
nite” viešai kursto francų'panieka pradeda žvelgti. O 
kareivius broliauti su suki- čia, 
lėliais. Spaudos žiniomis,' 
birž. 21 d. Francijos parla
mente įvyko triukšmingas 
posėdis, kuriame susikirto 
Painleve su komunistų ly
deriais. Painleve visų propo 
gandos darbų kaltininku nu 
rodė komunistų partijos va
dą Deriotą, nuo kurio ruo
šiasi reikalauti nuimti ne
liečiamybę. Iš Francijos val
džios taktikos matosi griež
tas nusistatymas kariauti 
tiek su išoriniu, tiek vidaus 
priešu. Morokos žemė jau 
susilaukė didelės francų ar
mijos, kuri siekia 150,000 
šautuvų. Abd-el-Krimas 
taip pat nesnaudžia. Nese- 
riei išleistame atsišaukime į 
sukilėlius, jis labai teisin
gai reikalauja kovojančiom 
tautom laisvės ir pareiškia, 
kad iki paskutinio kraujo 
lašo kovosią už tuos teisin
gus reikalavimus.

Bet vargiai ar Francija 
išdrįs pulti sukilėlius. Sti
prus francų antpuolis įtrauj 
ktų jų kariumenę į Ispani
jos teritoriją, į tai nekaip 
žiūrėtų ispanai, o tuo la
biau anglai.

Tuo būdu Morokos karas 
francams yra labai rimtas 
ir komplikuotas klausimas 
ne tik užsienio, bet ir vi
daus politikoje.

palankesnius * Franci jai teks pavartoti 
visų pajėgų įtempimą ir da
ryti didelį nusileidimą Is
panijos, Anglijos ir gal net

drovu lietu
viškai šnekėti, nes į tave su

— Ve! — prašneko Jokū
bas pamatęs Puteikienę. — 
Tai jau jūs ir vėl čia! O 
kaip Lietuva?

— Bloga! — atsake. — 
Nuo valandos mano į Lietu
vą įžengimo — man baisiai 
nepatiko.

— O kas?
— Viskas, — atsakė. — 

Mane apėmė neapsakomas 
troškimas grįžti atgal į A- 
meriką.

— Tai ką čia taip bran
gaus palikote?

— Vaje! — tarė. — Man 
šita gatvė ten būnant atro-' 
dė, kai medus. Rodos koją 
galėčiau užkelt — jausčiau
si, kai danguje.

— Taip?
— Taip, — ji pridėjo. — 

Mano vaikai pirma būdavo 
žingeidauja Lietuva, o da
bar sako: aš amerikonas ir 
apie Lietuvą girdėt nenori.

— Keista! — jis atsiliepė.
— Na, o jei ten būt šaltinis, 
iš kurio trykštų litai, kaip 
tuomet?

— Būtų visai kas kita! — 
atsakė. — Svarbiausis daly
kas ir yra tie litai. Dolariai 
tie taip greitai nyksta ir 
šiurpulys nukrečia prisimi
nus, kas bus, kai jie pasi
baigs?

— Aha! — pridėjo. — 
Dabar žinau, kodėl Lietuvo
je taip bloga.

Putsikiams į Ameriką su
grįžus, atrodė, kad bus ries
tai, nes dolariai išlakstė, o 
ir darbo niekur gauti nega
lima. Bet laimė buvo jų pu-

Lietuvoje, netik šne
kam, bet ir dainuojam.

“Žodžiu, gyvenimas pil
nas džiaugsmo. Širdis volio
jasi laimėje ir tik dabar ga
lime pasakyt, kad gyvena
me, tai bent gyvename!

Sudie!
Jūsų Tadas.”

Perskaičius visi pažvelgė 
į vienas kitą. Tlie žodžiai, 
tarsi kokia brangi dovana 
pasiliko visų širdyse.

— Mat! — ištarė Sabu-
kas. — Lietuvoj,, tai ne čia. sėje. Pasikorė žmogus, na

— Aš važiuosiu! — tarė ir į jo vietą pasisekė įsi-

J CIA TALPINAMA ŽINIOS 18 AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMO IŠIMTINAI. RAŠOMA MUSŲ GABIŲ 
KORESPONDENTŲ APIE TEATRUS, BALIUS, PRAKALBAS IR ABELNĄ JUDĖJIMĄ.

fe

PHILADELPHIA, PA.

Birželio 21 d. š. m. SLA. 135 
kuopa turėjo linksmą pikniką 
p. L. Gudavičiaus sode. Svečių 
neperdaugiausia atsilankė, bet 
kurie šiame piknike buvo, visi 
gražiai ir linksmai ant tyro oro 
linksminosi; žaidė ir šoko, žo
džiu sakant, viskas atrodė pui
kiai.

Pikniko rengėjai buvo sutaisę 
gražų žaislų programėlį. Kurie 
pasižymėjo žaisluose, gavo gra
žias dovanas.

žaisluose atsižymėjo ir dova
nas laimėjo sekami svečiai: 1. 
Vyrų trikojo lenktynėse laimėjo 
ir dovanas gavo (po gerą kny- 

'gą “Amerika”) Justinas Dailan- 
Igauskas ir Antanas Antanavi- 
čia; 2. šaukšte kiaušinio neši
mo lenktynėse laimėjo ir dova
ną gavo (šilkines pančekas) p— 
lė Bertha Baniuliūtė; 3. Mergai
čių bulvių rinkimo lenktynėse, 
laimėjo ir dovaną gavo (dėžute 
saldainių) p-lė Julė Avižieniūtė; 
4. Vyrų cigarų rūkymo lenkty
nes laimėjo ir dovaną gavo ci
garams ir cigaretams cigarny- 
čias) Klemensas Urnežis. Visuo 
se žaisluose dalyvavo po šešias 
ypatas.

Prisiartinus vėlyvam vakarui, 
visi svečiai linksmai išvažinė
jo kožnas j savo namus.

SLA. 135 kuopai liks ir pel
no.

Taigi varde SLA. 135 kp. vi
siems svečiams už jų atsilanky
mą j šį pikniką, ir pikniko dar
bininkams už jų gerą patarnavi
mą tariu širdingai ačiū.

Varde rengėjų A. T.

vaite kitoks — temperatūra sie
kia nuo 70 iki 80 laipsnių. Vė
trų nėra, ir ramu.

Nieniy Jonas

PORT JEFFERSON IR 
E. SETAUKET, L. I.

Pi-

BROOKLYN, N. Y.
Naujas Monų Išradimas

Biržeįio £4 d. Lietuvių 
liečiu Ėliulbas laikė' savo nepa
prastą susirinkimą.1 Pirmiausią 
svarstyta apie dalyvaviimą su 
svetimtaučiais apvaikščiojime 
liepos 4 d. iškilmių. Po ilgų gin 
čų, nutarta nedalyvauti. Nu
tarta rengti pikniką M. Kali
nausko sodelyje. Visas pelnas, 
kurį piknike padarys, bus skiria 
mas lietuvių svetainės steigi
mui.

Trečias ir svambiausias šia
me susirinkime tarimas buvo, 
tai apie įsisteigįmą nuosavios 
lietuvių svetainės, šiame klau
sime daug kalbėta. Kiekvienas 
dalyvis paprašyta išsireikšti sa
vo nuomonę. Reikšta visokių 
minčių. Bet pagaliau prieita 
prie to supratimo, kad reikia 
savo svetainė įsigyti. Svetainės 
steigimui nekurie nariai jau 
pirmiau buvo po kiek sumokė
ję, todėl šiame susirinkime irgi 
daugelis įmokėjo. Todell galima 
tikėti, kad visai netrukus Port 
Jeffersono ir E. Setauket lie
tuviai turės savo naują ir gra
žią svetainę.

Birželio 17 d. mirė Jonas Kli
mašauskas. Tapo palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis ant ka
talikiškų kapinių. Velionis pri
gulėjo prie Lietuvių Piliečių 
Kliubo, kuris ir šelpė sergantį 
savo narį. Į kapus velionį ly
dėjo veik visi kliubo nariai.

Lai būna jam lengva šios ša
lies

taip, kad 
turės ką

išvažiuos

parengimas. Bus gražių žaislų, 
gėrimų, šaltalkošės ir kožnas tu
rės progos gražiai laiką praleist 
tyrame ore. Vieta laibai graži: 
didelė pieva ir giria, 
kiekvienas atvažiavęs 
veikti.

Visi atsilankykit!
Vežimai į pikniką

nuo Mr. Rusgio svetainės, 26 E. : 
21st St., 9:30 vai. iš ryto. No
rintieji važiuoti, užsisakykit vie 
tas išanksto.

Kelrodis: Važiuojanti automo 
biliais, važiuokit per Newark . 
Main St. iki Court House; čia 
pasisukit po kairei į Springfield 
Av. ir važiuokit tiesiai Spring
field Av. iki Milburn, iki Na
tional Bank; čia pasisukit į de
šinę. į Milburn Road ir važiuo- 
kit tiesiai kol davažiuosit vietos

Narys. .

ELIZABETH, N. J.

Vasarinis Judėjimas ir Kas Kita

žemdlė! Narys,

tais provokacinį darbą. Ne- ?^a 1-l0? kad gavus
ra paslaptis, kad Afganista-| 
ne ir Beludžistane Sovietų ’ 
akcija laiko Anglijos domę.

Kiek suinteresuota Vokie 
tija Morokos avantūra sun
ku pasakyti. Tiek tik težino
ma, kad Abd-el-Krimas lei
džia paskalos, būk francam 
pradėjus didelį karą Moro
koje, vokiečiai pulsią Reiną. 
Labai galimas daiktas, kad 
francų politikos komplikaci-

Bell Phone Poplar 7545

A. STANKUS
— Lietuviškas Graborius —

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

Philadelphia, Pa.

I Morokoje. Kuriuo būdu 
francai išsiris iš susidariu
sios keblios padėties, labai 
sunku numatyti.

Morokiečių kovos prime
na ir Lietuvos kovas už tau
tos laisvę. Mūsų simpatija 
todėl priklauso Morokie- 
čiams, nes jų pusėje teisė, o 
francų — ginklas. Pasaulio 
galiūnai kariavo, taip jie 
bent sakėsi, už mažųjų tau
tų išsiliuosavimą, tad kodėl 
dabar tos laisvės pasireiški
mas užgniaužiamas. Jei mo- 
rokiečiai eina prie tautinės 
laisvės, bet ne prie bolševis- 
tinio “rojaus,” tai tai laisvei 
Francija neturėtų priešin
tis. Bet dabartinė Francija 
tiek parodžiusi netakto, kad 
ir Lietuvos klausimu, vargu 
bau atsimins savo obalsius, 
už kuriuos taip nesenai ka
riavo,

Petras.
— Ir aš.
— Ir aš.
— Ir aš.
Visi.
Po šito praslinko ilgokas 

laikas ir jie nuo savo drau
go — Puteikio nesulaukia 
laiško. Sabukas parašė lai 
šką teiraudamasis, kas nuti 
ko ir gavo atsakymą:

“Brangieji!
“Nusiraminkite Amerikoj 

ir džiaugkitės, kad gerai tu 
rite! Lietuva nusibodo. Ma
tytumėt diena! Ant keturių 
saulė teka, o ant devynių 
leidžiasi. Lauki, lauki vaka
ro ir sulaukti negali. Nėra 
nei kur dingt. Varlės kur
kia. Vyturys čirškia. Gegu
žė kvaksi. O jau tas lakštin 

| galas šlaite per visą naktį 
orgijas kelia — negali mie
got. O oras, oras! Neduok 
Dieve! Mes pripratę prie 
lengvaus Amerikos miestų 
oro, tai čia Lietuvoje jis i 
žmogų dusina. Aitrus. Taip 
kai vynas. Bet ne! Jis daug 
stipresnis už vyną. Galima 
sakyt, kaip drūčiausis spiri
tas. Žmogus prie kultūringo 
Amerikos oro pripratęs, tai 
čia pasigeri ir vaikščiok ap
kvaitęs.

Nevažiuokite! 
Sudie!

Tadas.”
Visi besiklausydami net 

liežuvius išleido. Stepas už
sirūkė pypkę.

— Aha! — tarė Morkus. 
— Tai tau ir Lietuva! Aš 
nevažiuosiu.

— Ir aš ne, — atsakė Jac
kus.

— Ir aš ne.
— Ir aš ne.
— Ir aš ne.
Visi.
Po kiek laiko Puteikis su 

šeima pasirodė vėl Ameri- 
ko,je.

skverbti Puteikiui. Jis lupa, 
kiek tik įkabina, kad išmai
tint šeimyną, o jo žmona 
džiaugiasi gatvių trotua
rais, jai atrodo, kad ji sep
tintame danguje laipioja au 
kso lentynoms.

Užrašykit “Vienybę” 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems 
Lietuvoje

Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

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

» Nuo 9 iki 11 A. M. 
Nuo 2 iki 4 P. M. 
Nuo 7 iki 8 P. M. 

Nedeliomis Nuo 10 iki 3 P. M.

M. Mk ŠLIKAS
Lietuvis Advokatas

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

■

HOLLAND
I i AMERICA LINE iaF
Tioiua-trumpai keliai per Rotter

dam’ų, į ir iš visų dally

Lnivai kai savaitę 
Neprilygstami patogntfmi 

Mes pngelbstime gauti reikalingas 
dokumentus (affidavits). Mūsų 
žmonos sutvarko visas smulkmenas, 
ir keleiviams rūpinamasi nuo pra
džios kelio iki pabaigos.
Kainos ir laivų tvarkraitis pasiun
čiamas paprašius.
Rezervavimui ir informaeijų delel 
rašyk bile vietiniam agentai, arba

HOLLAND AMERICA LINE 
24 Bute Street New Tork_.

Lietuvių magikas, Jonas-čeką' 
na'vičius, išrado “naujus ulo
nus”. Tai yra kad gali į vieno 
galiono (gorčiaus) didumo bon- 
ką žmogų sutalpinti. Tokiu bū
du žmogus atrodo mažam pavy- 
dale. Apie šį moną buvo kalba
ma, būk kas tai panašiai pada
rydavo, bet tikrai įvykių kol 
kas nebuvo. Bet dabar magikas 
J. čekanavičius padarė pasek
mingą eksperimentą. Sako, būk 
magikas J. čekanavičius nevar
tosiąs šito ,mono ant estrados te 
atruose, tik darysiąs šeimyniš
kus šposus. Sako jei supyks ant 
savo gaspadinės, tai sukis ją į 
bonką ir laikysiąs “nebagutę” 
taip ilgai, kol vyras parėjęs iš 
darbo paliuosuos savo mielą pa
či ūkę iš bon'kos. žinoma tai rei
kės nemažai atsargaus darbo, 
nes bonka reiks sudaužyti.

’’ Sėdėjęs Bonkoje

WILKES BARRE, PA.
Lietuviai Daugumoj Mainierių 

Unijoje

U. M. W. of A. 1407 lokale 
atsibuvo valdybos rinkimai irr 
lietuviai laimėjo net septynias 
vietas, reiškia, valdybos didžiu
mą dabar sudarys lietuviai.

Prezidentu išrinktas Teof. 
Faustas, Vice-prezidentu — V.

i Dabažinskas, Finansų Sekreto
rium — Kazys Lučinskas, Kny
gų Rekordų Komisijon — J. 
J. Nienius ir C. S. Kasparas, į 
Taikos Komisiją — Vladas Ūsas 
ir Adomas Mantauta.

Visos komisijos ir valdyba y- 
ra gerai apmokamos už atlieka
mą darbą.

Į kietosios anglies mainierių 
seimą atstovais irgi 
viai išrinkti: Vladas 
Kazys Lučinskas.

šįmet angliakasiai
10 nuošimčio ilgų pakėlimo ir 
kitų pagerinimų. .

Darbai kasyklose šiuo tarpu 
eina gerai.

Oras pas mus jau antra sa-

du lietu-
Ūsas ir

reilkalaus

BAYONNĖ, N. J.

Didelis Piknikas i

Švento Petro ir Povilo Lietu
vių Draugija rengia didelį pik
niką liepos 12 d. Piknikas atsi
bus Mr. Philip Ochs Farmoje, 
Miliburn Road, Northfield, N. J.

šis piknikas bus tai dar pir
mas vietos lietuvių šią vasarą

Sulauikus vasaros, tarpe vie
tos lietuvių ikįla didelis judėji
mas: rengiaima visoki išvažia
vimai, ekskursijos, o ‘kiti ren
giasi važiuoti į Lietuvą savo gi
minių aplankyti.

šiomis dienomis jau baigia
ma statyti Lietuvių Svetainė. 
Gaila tik, kad ne visi šj svar
bų darbą supranta; vieni sta
to, o kiti bando visokiais bū
dais sugriauti. Būtų laikas su
siprasti ir visiems vietos lietu
viams šiame svarbiame darbe 
veikti. ;

Pas mus nestokuoja ir lenk- 
bernių. ■ į .

A. a. kun. žindžius buvo ga
na geras lenkų pritarėjas. Da
bar, žindžiui pasitnirus ir jo 
vietą užėmus kunigui Gimon- 
tui, mūsų padangė pradėjo nuo 
lenklberniavimo blaivytis. Gį- 
montas čia gimęs lietuvis, ir 
yra geras lietuvis-patriotas. 
Bėda ti’k Elizabetho lietuviams 
parapijonams su Dievo muzi
kantu. Tai tikras lenkų pastum
dėlis. Jis labai mėgsta su len
kaitėmis kokietuoti. Mat, ma
tomai tos yra lipšnesnės.

Jonas.

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA ir DIRBTUVĖ

goriausiai įrengtoje mokykloje. Prakti
ko.* pamokos išardyti ir budėti visokius 
motorus, apie elektrą ir važiavimu. Ti
kras, pilnas kursas Šoferio-mekaniko 
lietuvių ir anglų kalbom veda visiem 
žinomas ir per 15 kę metų prityręs
INSPEKTORIUS L. TIKNIAVIČUS 

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

nuo 9 ryte iki 9 vakaro. Nedaliomismokyklą. Mokykla atdara 
vai. po pietų. Kleaog dienomis if vakarais.

NEW YORK AUTO SCHOOL 
(Kampas 14 K»tv«s) New York Oity

nno 11 vai. ryto iki 3

*28 — 2nd Avenue,

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

Pasekmingai Moderniškais 
Būdais Gydau

ĮSISENĖJUSIAS VYRO, MOTERŲ 
LIGAS.

GREITOS PASEKMĖS
Nervų, Odos, (Kraujo Ligose, Išbėrimuose, Atvirose Žaiz
dose, Bendrarrie NėrVų Silpnume, Inkstų ir šlapinimosi ne
galėje, Į^auma-tizme jr Visose Vidurių Ligose.

KAINOS MANO PRIEINAMOS
ir viskas yra po mamo asmeniška priežiūra

X-Spinduliai ir Wasscrmano tyrimas ir Komiškas Išnag
rinėjimas kraujo. — Suteikiame tikrą atspėjimą ir gydymą 

PATARIMAS IR KVOTIMAS DYKAI!

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

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

3
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žuvęs rojus

Draugo Papasakojimas

Biblija sako, kad Adomas 
po išmestas iš rojaus, ir tai 
vienas, bet kartu su Jieva. Aiš
ku, kad čia tik figuralis pasa
kymas. Ištikrųjų gi buvo taip: 
Kol Adomas gyveno vienas, tai 
jis jautėsi esąs rojuje; kai apsi
vedė su Jieva, tai išpradžių jau 
tesi dvigu'biame rojuje; bet 
pagyveno keletą metų, tai 
pat vieta jau jam pasidaro 
šarų pakalne”, — vadinasi, 
teko rojaus.

Ir aš turėjau rojų. Kol buvau 
nevedęs, tai rojus buvo visur:

ta
ne

kai 
toj i 
“a- 
ne-

TEN IR ATGAL 
Nupiginta Kaina

‘203
Iš NEW YORKO į 
KAUNĄ ir ATGAL 
Pridedant Rev. Taką.

piknikai, išvažiavimai, slapti 
pasimatymai...

Galop priėjau liepto galą: pa
siryžau apsivesti. Tą juk daro 
kiekvienas kvailys, tą padariau 
aš, tą padarei tu, ir daug kitų.

Bet aš buvau gudrus žyų’blįs. 
Kuomet sugalvojau apsivesti, 
tai visupirm’iT susipykau su vi
sais savo draugais, kad paskui 
nelandžiotų pas mane, ypač 
man namieje nesant.

Na, trumpai sakant, apsive
džiau. Paėmiau jauną gražią 
mergaitę. (Ak, tos gražuolės! 
Vedusieji negražias ir nejaunas 
daug laimingesni yra!) Prasidė
jo tikras rojus! Pareinu iš dar
bo "*■— laukia šilta, skani vaka
rienė; po vakarienės — švari, 
minkšta lova; nedėldienis — čy- 
sti marškiniai, gražus kaklary
šis, balta apikaklė. O vaikučiai 
— kiekvienas vis panašus į ma
ne, kaip vamdens lašas!

žmonelė kartais pabarškina 
pianiną, padainuoja “Sėjau Rū
tą.” Vaikučiai patąso mane už 
ūsų ir plaukų. Vat, rojus ir ga
na !

Bet kartą velnias atnešė iš 
Lietuvos artistą. Bekoncertuo- 
damas po visus miestus, jis už
važiavo ir pas mane (kad jis 
kur prasmegtų!) *

Na, kad užvažiavo, tai dar nie

kč, bet kad biesas jam pakuž
dėjo i^risaikyti mano žmonai,/jog: 
ji turinti laibai gražų balsą, ir 
privalanti eiti į sceną, džiugin
ti publiką. (Kad jį Liuciperis 
taip pragare džiugintų!).

! Čia tai žuvo mano rojus! (Jei 
anam žalčiui, kuris gundė Jie- 

j vą rojuje, vėliaus moteriškė su 
trynė galvą, tai reikia tikėtis,

I kad šitam artistui kilda nors 
koks vyriškis bent sulaužys vi-

1 sus šonkaulius!)
Prasidėjo repeticijos, vaidini

mai, koncertavimai be galo, be 
1 krašto. Jau, parėjęs iš darbo, .ne 
randu daugiau šiltos skanios 
vakarienės, nėra švarios mink
štos lovos, nei čystų marškinių, 
nei gražaus kaklaryšio, nei bal
tos apikaiklės.... ir vaikučiai pra
dėjo atsirasti jau nepanašūs į 
mane... Viskas kitaip virto.

Bet dar ir čia ne galias. Da
bar žmona važiuoja į Italiją mo 
kytis dainuoti (turbūt ekzekvi- 
jų giedoti šventajam tėvui).

Na, tegul šau važiuoja. Juk 
geriau būti laimingu gyvanaš
liu, negu nelaimingu asilu.

O 
siu! 
na?

tam artistui aš atsilygin- 
Ar nežinote, kur jis gyve- 

Lušnakojis.

JUDĖJIMO TEISME

—i i ii lUHii mini, i i.niini i »■—

Policistas — O ar žinai, kad 
paslėpti gimklai draudžiama ne*-' 
šioti betarti tikro leidimo? ii>’ 
Kur tavo leidimas?

Pilietis. — Neturiu...
Pol i c i šita s (i šge r i a “K rak adi - 

liaus Ašaras” ir duoda piliečiui 
buteliuką) '— Še tavo makštys 
nuo kinžalo: joms jau' nieko'ne
sužeisi. O kinžalą 'aš konfiskuo
ju, nes jis pavojingas.
(Nakties uždanga nusileidžia)

NENORI

JUOKIS

Aišku Kodėl
Žmona. — Tu kas dieną žiūri 

vien tik į “Vienybės’” numerius, 
o manęs visiškai nepaisai.

Vyras. — Nepyk, širdele: ma 
tai “Vienybė” kas antra diena 
vis šviežia ateina.

Piknike
— Atsiprašau tamstos, pasa

kyk man, kas do viena ta sar
toji, ką sėdi po anuoju medžių.

— Tai pati to bėrio, su ku
riuo tamsta kalbi.

LIEPOS (JULY) 2 D., 19&5 
. ..............-

$15.00 ir augityn

United American Lines 
(Harriman Line) Joint Service with 

Hamburg American Line 
35-39 Broadway, New York.

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

formacijų klausk vietinio 
Del grįžimo leidimų ir kitų iu 
agento arba

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

Byla No. 4
Policistas. — šis prasikaltėlis 

buvo atsisėdęs šaligatvyje ant 
vandens krano (hydranto). Aš 
pareikalavau parodyti jo leidi
mą vaikščioti, bet tasai leidimas 
buvo duotas sunkiam žmogui, o 
šis prasikaltėlis nesverta dau
giau, kaip 135 svarus. Todėl aš 
jį areštavau už abudu prasi
kaltimu.

Teisėjas. — Gerai padarei, po 
liciste. Prasikaltėli, ar turi ką 
pasakyti ?

Prasikaltėlis. — 
p-p-p-po-po-po-ponas 
teis-ėėė-ė-ė...

Teisėjas. — Pabaigsi sakyti 
rytoj kaflčjimo sargui. Trisde
šimtį dienų už kiekvieną prasi
kaltimą! Kita byla!

. /
Vat kur brangenybė

— Jckūlbai, tavo pati su į- 
namiu pabėgo. Eik greitai na
mo ! t

— Nieko, sugrjžš ir vėl.
— Jokūbai, tavo įnamis pasi

ėmė ir bonką degtinės iš šėpos...
— Ak, kad jį velniai! Reikia 

vytis.

T-t-t-t-taip, 
teis-teis-’

Balto, žalio ir Raudono 14kt. 
aukso moteriškų laikrodėlių 
Galima gauti mūsų krautuvė 

RASHKINIS 
ir 

VOKETAITIS 
141 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

RAGANIAUS STEBUKLAI
Magijos Raganius, Jonas čekanavičius išleido 10 ma- 

\ gijos paslapčių apie užkerėtą, vaikščiojantį pinigą; taip- 
uit ir apie išvedanti pinigų ir kitas magijos monų paslap- 

• iybes. Šitą 10 paslapčių prisiunčia už 1 dol. ir 10 centų.
Taippat išleido užkerėtas monų kazyras, kurias gali 

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

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

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

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

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

Tel. Richmond Hill 806G

Byla No. 5
Policistas."— Šis prasikaltėli^ 

yra areštuotas už žiaurų užpuo 
limą amt automobilio. Jis savo 
nugara sudavė į septynių pasa- 
žierių automobilį.

Teisėjas. — Ant kiek jis su
gadino automobilį?

Policistas. — Įlenkė pirmutinį 
bumper j.

Teisėjas. — Ar važiuotojas 
buvo atsargus?

Policistas. — Taip, labai at
sargus: jis net vežėsi parašu- 
tą prie savo baliūino gumų.

Teisėjas. — Prasikaltėli, ką 
sakai į tą apkaltinimą?

Prasikaltėlis. — Važiuotojas 
buvo kaltas, ponas teisėjau, aš 
tą galiu įrodyti. Kuomet jis par 
mušė mane savo automobiliumi, 
tai pasiūlė man vieną daiktą, 
kad tik aš tylėčiau.

Teisėjas. — Ką jis tau siūlė?
Prasikaltėlis. — Degtinės 

ką.
Teisėjas. — Ir tu ėmei?
Prasikaltėlis. — Ne.
Teisėjas. — Aš negaliu

imti tavo pareiškimo, nes tu esi 
kvailys, šešis mėnesius kalėji
mo! Tai viskas šiai dienai. Teis
mas užsidaro. (Išeina į gatvę) 
Namo, Jokūbai, o nepamiršk pa 
keliui parmušti keletą vaikščio
toj ų, kad būtų atsargesni. (Sė
dasi į automobilį ir nuvažiuoja)

(Iš Evening World vertė
• Lušnakojis)
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SANDARA”
Skaityk “SANDARĄ”, Mokslo, Literatūros, 

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

Lietuvių laikraščių Amerikoje. ’ >, „ 
“SANDARA” Amerikoje metams le- 

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

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

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

S. •

Kaimo Filosofija
Medinčius: Ar galėčiau pas 

jus nusipirkti pieno ir kiauši
nių ?

šeimininkė (kuri medinčių la
bai nekenčia): Mes pašaliniams 
žmonėms neparduodam.

Medinčius: Kodėl gi ne? Juk 
turite karvių ir vištų.

Šeimininkė: Taip, bet karvės 
nededa kiaušinių. ' .

Medinčius: Na, 0 vištos?
šeimininkė: Vištos 

pieno.

VAIKŲ VALDYMAS NO. 2 ’mų apie valkams discipliną, jų 
j t -t , Įalkyse. Tą reikia atlikti, kuo-

Kaiip Dr. • Thorn 'šako: “Nėra met jtf nėra.
geresnio 1 nei svaigesnio darbo j Dry. Thom sako: Vaikams tė- 
kai|p tėvų.” Jo patarimas tė- vas arba motina turi būti drau- 
variis gali būiti šiaip sutrauktas, gas ir patarėjas. Tėvų protinė

Nebūti perdaug rūpestingais.1 joga, vaiko jausmų kontrolė, už- 
Vaikai gali įgyti viso’kių nebū- siinteresavimas vaikų sieki- 
tų ligų vien tik jei jų perdaug mais parodys ką vaikas galės 
klausiama, ar kas neskauda, ’padaryti su gamtos dovanomis.

Nelepinti vaikų perdaug. Vai- Nekurie tėvai, kurie vaikams 
kas, kuris yra perdaug pririš- paskaito, sako jiems pasalkai- 
tas prie motinos, negauna pro-j tęs ir atsako į jų klausimus, sė- 
goš išmokti gyventi su kitais. Ija dirvą, kurioje vaikai vystosi,

Neduoti vaikams visko, ko jr labai daug prisideda prie to, 
jie reikalauja. Vaikas dar ma-1 prie ko tas1 vystymas prieis, 
žytis būdamas, turi išmokti, j Nuo tėvų pa-rcina, kokioje at- 
kad viskas negali būti jo, vien- 
ti’k kad jis to nori.

Nemėgink papirkti. Dažnai 
girdime, “Jonuk, būk geras vai 
kas, užtai gausi centą.” Neužil
go Jonukas pradės nepasiten
kinti vienu centu, bet reikalaus 
dviejų ar trijų.

•Neapgaudinėk. Dažnai tėvai 
klaidingai perstatys ar meluos 
vientik kad viaką mitildinti ar 
įgyti reikalingas pasekmes. Grei 
tai tėvai pamato, kad vaikas tei 
sybės negerbia, ir stebisi, kodėl 
taip yra.

Nedaryk gąsdinimų, kurie ne
turi reikšmės. “Būk geras, o jei 
ne, tai gydytojas tau liežuvį 
išpjaus,” arba “Būk tykus, o 
ne, tai mušiu,” ir kiti tokie 
pasakymai padaro daug nege
rumo: mėginti kontroliuoti vai
ką teroru, bus blėdinga. nes 
vaikai pradės negerbti tėvų, ku 
rie grąsinimų neišpildo. |

Nekalbėk apie vaikus ir nesi
juok iš jų, kuomet jie yra, nes 
tas veda prie perdidelio dro-. 
vumo. • ■ • r

Nebūk šaltas ir neprieinamas. 
Tėvas, kuris neturri laiko su vai 
kais užsiimti, neturės laiko ir 
su jų tikromis problemomis.

Nebūk nemandagus. Vaikai 
turi savo užmanymus, kurių už
augusieji nevisuomet paiso. Jei 
reikia į juos įsimaišyti, tai turi 
būti daroma su apskaitliavimu.

Nereikia turėti jokių nesutiki

Chicagoje. Atsiliepė jo žmona iŠ Lie
tuvos.

Mykolo Končiaus, vadinasi savo 
Vatui#

Gyveno Chicagoje.
Fiodoro Zubačiuko, vadinasi savo 

Fedor Zulkevski, iš Jurbarko miesto. 
Gyveno kudaisin Detroit ,Mich.

Petro Pundino. Gyveno kadaisia 
Milwaukee, Wis.

Kas žino apie čia ieškomus asme
nis, malonėkite pranešti Lietuvos Kon 
sulatui, 608 So. Dearborn St., Chi- 
caigio, 111.

mosferoje vaikas turės gyventi 
— apmaudos, barnių, apgavys
tės ir neapykantos, ar ten, kur 
v i ešpa ta uja linksmumas, n u o- 
širdumas ir meilė. F; L. 1

PIRKITE 
“VIENYBĖS” 

ŠfiRŲ! J

ĮDOMUS REIŠKINIS

s.

“Kalbant apie Amerikoje gyvenan
čius nepiliečius nustebsite da žinoję, 
kad bėgy paskutinių 10 mėnesių apie 
70,000 oficialų leidimų buvo išduotu 
Washingtone tiems, kurie norėjo at
lankyti savo gimines ir būti tikri, kad 
sugrįžtant neturės jokios bėdos.“

Taip kalbėjo David Lindsay, pagal
binis vedėjas pasažirų skyriaus Red 
Star ir White Star linijų New Yorke. 
Jis dar pridėjo: “Ir dabartiniu laiku, 
kad prasidėjo vasarinės kelionės į Eu
ropą valdžia išduoda po 10,000 leidi
nių kas mėnuo, o šimtai sugrįžta į A- 
nieriką ir džiaugiasi, kad nors keliau
ja trečia klesa, bet nereikia .vykti į 
Ellis Island pirm išlipimo. Šita privi
legija taipgi sutaupo po septynios do
lerius kiekvięnam ateiviui; nes penni- 
ias kainuoja tik tris dolarius, o atei
vio viza dešimtį. Nestebėtina, kad lai
vakorčių agentai užimti šią vasarą.“

Visus laivakorčių reikalus puikiai 
aprūpina ‘ ‘ Vienybės ’ L Agentūrą.

Lietuvos Konsulatas Chicagoje paie
ško šių asmenų Amerikoje

Juozų ir Prano Kasparavičių iš 
Kauno apskr. ,

Konrado Aistetcno iš Kauno mies-: 
to. Gyveno kadaise Cleveland, Ohio. 
Atsiliepė jo žmona iš Lietuvos.

Jurgio Stadęlninko iš Kybartų 
miesto. Gyveno kadaise Chicagoje.

Petro, Juozo ir Tamošiaus Adomai
čių iš. Skaudvilės valsč., Tauragės ap. 
Prieš karą gyveno Chicagoje.

Gabrio Raginio .iš Švenčionių nps., 
Vilniaus krašto. Gyveno kadaisia Chi
cagoje,

JUOZO ........v —

Batakių vaŲ^fauragės »pskr. Gyveno
Šimkaus iš Griblaukių k.

JAU 
PRIPA
ŽINO!

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

Jono-John’s Cigarą 
arba brolio Petro Naujokų arbn 
Vytauto. Tėmyk vardą ir paveik- ; 
slą ant bakso. Per pačtą išsiun- > 
čiam Cigarus visur po Ameriką j 
kitus miestus lietuviškiems biznio- 1 
riams, ant pareikalavimo.

Tėmyk! mes perkrausime sa 
vo dirbtuvę Cigarų į didesnę vie
tą, priešais Public Library. Ra
šant adresuot:
NAUJOKŲ OIGAR DIRBTUVE 

267 DIVISION AVE.
Brooklyn, N. Y.

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

neduoda

stiklinę dar lengviau

Puikybė 
patraukė tave j

*

įstaiga)

ruginių miltų, 
keik sus, vestu- 

pokiliams. Vi
su užsakymais

Neapsimoka
Daktaras, apžiūrėjęs ligonį, 

sako: >
— Mano mielas, nėra kitos 

išeities, reik įdėti tau stiklinę 
akį.

— E, tai neapsimoka, ponas 
daktare!

— Kodėl neapsimoka?
— Jei gyvą man kumščia iš

mušė, tai 
išmuš.

— Kas 
gystę? — klausia teisėjas 
gauto vagies.

— Puikybė, p. teisėjau.
— Puikybe? kokiu'būdu?
— Mat, norėjau pamatyti 

kraščiuose išspausdintą savo pa 
vardę.

va-
su-

lai-.

KATALOGAS.
—o--

APYSAKOS 
PAŽVELGUS ATGAL. Aprašymas 

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

KUDIRKOS RAŠTAI, šeši tomai, 
kurie po kelių motų bus verti dau- . 
giau negu______________ _ $10.00

VILKŲ LIZDAS. Istoriška apy
sakaitė iŠ kryžiokijos laikų, kaip 
lietuviai šimtus kryžiokų prigirdė 

35c 
SEPTYNIOS KOMEDIJOS - Šio

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

Vienybes 
tajrt - •» t > Knygyne

pri-

■ Suprato '
Ponas rengdamasis 

sako tarnaitei: ‘
•' — Eik ,į stotį ir pažiūrėk, kuo 
met išeina paskutinis trauki
nys į Šiaulius. Skubėk!

Po kelių valandų grįžta sušilu 
si tarnaitė.

— Dieve brangus, kur gi taip 
ilgai buvai? Aš galiu pasivė
luoti !

— Laukiau. Paskutinis trau
kinys ką tik dabar išėjo.

kelionėn

GINKLŲ NEŠIOJIMAS 
DRAUDŽIAMAS

Vieta — kampas Bedford Av. 
ir Grand Street. Laikas — 12 
vai. pp. 1925 metais.

Į Pilietis (eina vingiuodamas)
— Hiik, hik, hik...!! ’

Policistas — Ei! Ką ten ne
šiesi užpakaliniame kišeniuje?

Pilietis — Kinžalą!
Policistas — Parodyk!
Pilietis (iškrapšto iš kiše- 

niaus paplokščią buteliuką pil
ną “Krakadiliaus Ašarų”) — 
štai, mister...

1

Tikra Lietuviški Duona 
’ kurią kepa 

„Garsas” Keptuvė 
(Seniausia

Keletas Praktiško Mokslo Knygų
Aritmetika. Kiekvienam reikia ino 

keti rokuoti, ypatingai kurio mano 
ar yra kokiame biznyje, čia ir turi
mo labai gerą ir patogią knygą 
savamoksliams ir suaugusiems. Kal
ba aiški ir yra daug pavyzdžių la
vinimuisi. Kaina____ ________50c

Aritmetikos Uždavinynas. čia tel
pa vien tik “zadočiai“ kaip kiti 
lietuviai sako. Tai yra gera prakti
ka mokinantiems rokuoti. Spausdin
tas Lietuvoje ___________ __75c

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

žodynėlis Kišeninis. Angliškai-lio- 
tuviškas ir liotuviškai-angliškas, groi 
tam suradimui žodžių. Su apdarėliais

$1.00

Galima Gauti Visokių 
Knygų, Kokios TU 

Yra Atspausdintos 
Lietuvių Kalboj

Skaityk Katalogą Kairėj Pusėj

Kepa duoną iš
Taipgi kepamo 
vėrns ir kitiems 
suomet kreipkįtės
prie “Garsas” Keptuvė. Siunčia- 

duoną ir į kitus miestus.

W. MASIULEVTOH 
A. SHRUPSKIS 

(Savininkai)

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

ne

Naujų Gaidų iš Lietuvos
Aguouolčs. Juozo Gruodžio kom

pozicija, apie kurią Babravičius- sa
ko: “O-o tai augštas ir puikus da
lykas.“ Jis ją dainuoja savo kon- 

• certuoso visados ir publika ją pa
mylėjo. Kaina_____________  75c
Rugiagėlės. Kita Juozo Gruodžiu 

kompozicija“ Vien tik mėlyna a- 
kyso! “ Kaina______________  ®Oc

Rūta. Juozo Gruodžio kompozicija
50c.

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

*•' £

Į VIENYBE
Grand Street, 

Brooklyn, N, Y

Didyjį Katalogą Prisiunčiam Dykai

4
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A. B. STANKUS 
Vienybės” Įgaliotinis.

ladelphijoje ir W. Philadelphijo- 
je “Vienybę” užsirašė šie vien
genčiai :

A. Norkūnas, Petronė Jasiū- 
nienė, A. Sakalauskas, F. Kres- 
tikas, S. J. Vaškas, J. Palai
ma, V. Fergienė, K. Valančiū- 
nas, V. Kasinskas, Ana Muller, 
L. Bartašius, A. Ziabkus, S. Ra- 
danskis, J. Savickas, J. Tvas- 
kas, J. Petronis, K. Rutkaus
kas, J. Dambrauskas, A. Sta- 
nislcvaitienė, K. žemaitis.

Savo viengenčiams Lietuvoje 
“Vienybę” per Stair.lkų užrašė 
šie: J. švedas — Antanui Šve
dui ir Bronislovai švedukei, K. 
Žemaitis — Petrui žemaičiui.

p

GERB. “VIENYBĖS 
REDAKCIJA!

NAUJI “VIENYBĖS ’ 
SKAITYTOJAI Siunčiu 

ir tolia u s 
siuntinėti.

du dolariu ir meldžiu 
man jūsų laikraštį 
Podraug noriu Tam-?r mūsų keliaujantį atsfcp-

.U'Cib. A. B. Stanhą. Fhi-'stoms padėkuoti ir už jūsų darb

štumą ir .palinkėti, kad “Vieny
bė"’ ir ant toliaus augtų ir bu
jotų tarpe lietuvių. Linkiu, kad 
“Vienybė” koveikiausia pasiro
dytų didžiausiu lietuvių laikraš
čiu ir netrukus pradėtų išeidinė 
t i kasdien.

Labai pagirtinas Jaunimo 
Skyrius, kurį dar nesenai įstei
gėte.

Danbuokitės, gerb. lietuvių 
tautybės ir kultūros'labui!

Su gilia pagarba 
M. Jasaitis, 
Baltimore,

bui kuogeriausios kloties. >Dar- 
buokitės, broliai tautiečiai, kiek 
išgalite del lietuvių ir mūsų 
brangios tėvynės labo! o mūsų 
pareigos yra jumis paremti.

> r,^k&iliksiuioViVienyb«s’ 1/ ištikir 
tnu draugu ant visados!

Su gilia pagarba,
P. Kalinauskas, 

Baltimore, Md.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Vienybei’’ pridavė K. Vigūnąs

tarp ko ki-

Md.

“VIENYBĖS”
ADMINISTRACIJAI

šiame laiške prisiunčiu 4 
už prenumeratą mano didžiai 
geibiame laikraščio “Vieny
bes." Tariu širdingą ačiū, kad 
palaukėt porą mėnesių. Kada ga 
vau paraginimą, jokiu būdu 
galėjau užsimokėt.

d.

ne-

Telephona 78117 Main

OF I 8 AI:
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Viršui minėtais reikalais kreipkitės pas mane, o būsit užganėdinti --------- -j— _—.—------ :----- --------—

231 Bedford Ąpe. b rrs ai ; 264 Front Street
BROOKLYN. NEW YORK

, , Juozas Garšva
Mano firma gerai atlieka aekaačlBS darbai: ižbalsamaoja Ir laldaja mlruilu tai vlaoklų 
kaplalų. Fagrabas ęaraoiila naa papraBČtaaalų iki yrakllalautų. Parfl$m<o karietai Įsi- 
aotnvėmt, veMllJomi, krikžtynoma Ir kUlem* »a«ivažlnčJlinarM. •

sic Gražūs ir Naudingi
DYKAI Pietums Indai uz Leibciius

ii •
i ■ , LB i? k i < -r u

DYKAI

Star ir Magnolia Pieno
Šitos rūšys kondensuoto pieno susideda iš vien cukraus ir pieno 
— gryno — saugaus sveiko pieno ir gryno cukraus. Patogu lai
kyti ir negenda. Niekas nenusimeta. Turi kada tik nori. Skanu su 
kava, koše ar vaisiais. Vaikai myli ji atmieštą gerti ar užteptą 
ant duonos.

Jūs gaunate brangias dovanas gražindami leibciius netik gerų pieną. Vir
šuj matote paveikslą indų seto, kurį galite gauti už taupomus leibciius. 
šeimininke pildosi tą setą už leibciius mūsų bikinių. Ant paveikslo nu
matomus indus tegalite gauti mūsų dovanų krautuvėse. Nesjunčiame jų 
paštu. Pradėkite šiandien taupyti leibciius ir nuneškite į arčiausį žemiau 
pažj metų krautuvių.

MUSŲ EROOKLYNO PREMIJŲ KRAUTUVES RANDASI — 
570 Atlantic Avenue near 4th Avenue 
2 Sumner Avenue near Broadway

KITOS PREMIJŲ KRAUTUVES
NEW YORK CITY. N. Y. 
44 Hudson Street 
near Duane Street 
426 West 42nd Street 
near Ninth Avenue 
1427 Third Avenue 
near 80th Street

61 East 125th Street 
near Madison Avenue 
BRONX, N. Y.
578 Oourtlandt Avenue 
netoli 150th Street
LONG ISLAND CITY. N. Y.
44 Jackson Avenue

ĮUSjĮC•'W

UKterfi

Tel. 8M0 Greenpolnt
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Apsaugok Bvalkatų i

šnipus sodžiuose, kad viską •su
žinot, kad suvaržyt, idant nie
kas prieš krikščionis nieko ne
kalbėt ų.

Kiekviename sodžiuje dąbar 
randasi prisiegdiptas žmogus, ir 
jis privalo atlikti šnipo darbą 
savo sodžiuje. Ką jis tik suži
no priešais krikščionis ar kitą 
kokį judėjimą, tuojau praneša 
klebonui.

Paskutiniu laiku visur orga
nizuojasi fašistai. Tai yra nie
ko neišmanančių žmonelių gau
jos. Jie yra be jokios idėjos, be 
tikslų. Jų visas tikslas, tai žu
dynės.

Ir aš manau, kad Lietuvoje 
permainų greitai neįvyks, nes 
žmonės tamsūs ir dar vis sten
giamasi juos juolabiau tamsin
ti.

Minėtame laiške, 
to rašoma: 
Gerti. Drauge:

Laišką įgavau. Esu širdingai 
dėkingas. Draugo laiškas mane 
pusėtinai nustebino savo turi
niu. Aš niekaip negaliu įsivaiz
dinti nė suprasti. Amerika! A-' 
merika! Rašot, kad ir ten pana
šios bėdos ir vargai 'kaip ir pas 
mus. Po to nesuprantu, kodėl 
manot sugrįžt į Lietuvą? Lig 
šiol man rodėsi, kad geresnio 
gyvenimo niekur nėra kaip A- 
merikoj. Iš tavo gi laiško paty
riau priešingai.

Bet visgi sa'kau, kad bloges
nio gyvenimo niekur nėra kaip 
Lietuvoj. Ir aš kaip tik ir norė
čiau išsinešdinti iš jos. Neži
nau, gal tik valdžiai persimai
nius gali kas nors geresnio į- 
vykt. Bet dabar — čia niekas 
nemalonu. Visur vargas, bedar
bė, skurdas, ašaros, tamsumas, 
čia gyvena tik tie, kurie sėdi truotų tonų, 550 pėdų ilgio, 
ant darbininkų sprandų. Darbi- J b’"......
ninku padėtis sunki. Jie čia pa
virto ubagais. Jų būviu niekas 
nesirūpina. Ir tas jų būvis ap
verktinas.

Juk visi žinome, kad Lietuva 
yra ūkininkų šalis. Ūkininkai 
nesusipranta. Jie gyvena tokiu 
senoviniu būdu kaip ir pirma. 
O nuo jų lupama keli kailiai 
visokiomis mokestimis, muitais. 
Visur brangenybė. Valdžia ūkio 
netvarko. Ūkininkams gresia 
krizis. Mūsų inteligentija visai 
nesitaiko prie gyvenimo, ji visai 
nemano ūkininkams pagelbėti.

Tiesa, mokyklų dabar daug. 
Gimnazijų pridygo kaip grybų 
po lietaus. Moksleivijos su lai
ku irgi bus daug, bet ji nieko 
gero negalės nuveikti. Ji eina 
tik gimnazijos mokslus ir išė
jus viešan gyveniman — ką ji 
gailės veikti? Specialių mokslų 
(ūkio, technikos, amatų) neži
no. Ji nieku negalės žmonijai 
prigelbėt. Gimnazijose mokiniai 
daugiausia auklėjami klerikali
nėj dvasioj. Todėl kvailesni tų 
moksleivių eis piemenaut, nes

I nemok ėdami jokio specialio dar
bo, ką turės ir veikti? O gudres 
ni — išnaudos mūsų nuskurdu
sius žmonelius.

Kas-gi rūpinsis gyvenimo 
tvarkymu? Kam jis rūpės? 
kių žmonių čia nedaug.

Ir jei taip tęsis toliau, 
taip Lietuvą valdys ir ateity 
— mūsų tėvynėje gyvenimas 
del nekuriu bus visai negalimu.

Viskas čia dabar suvaržyta. 
Apie laisvės žodį, tai ir kalbėti 
nereikia. Patys kunigai areštuo
ja, persekioja ir tt. Nereilk nė 
policijos. Ir kaip tad čia gyven
ti? Ką čia galima pradėti veikti 
sugrįžus ? ,

Pasibjaurėjimas, liūdėsis!...
Viskas apleista, visur betvar

kė, visur slėgimas. Įeisi bažny
čion — ten rėkia; išeisi mies
teliui — muštynės, girtuokliavi
mas, žandarmerija, kišimai į ka 
Įėjimus. Pasiklausyk žmonių kai 
bos — bėdoj imas: sunku gyven
ti. Pasikalbėk su jais, nurodyk, 
delko taip yra — jie tave Įkąs, 
įskūs... Jei plėštum. jei kitą 
kankintum — tada'būtum vy
ras... čia žmonės rodos tik ir lau 
kia, kad juos kas stūmdytų. Jie 
patys mažai mĮslina, mažai rū
pinasi. štai kodėl čia tokis gy
venimas.

“ BERLIN’’ NAUJAS 
MODERNINIS LAIVAS

‘‘Berlin’’ yra garlaivis 15,000 regie- 
. Jis mo

derniškiausias laivas, padarytas gar
siose “Vegcsack” šaposc Bremene. Kc 
leivių gjali vežti pirma klesa 220, ant
ra 284, trečia 618. Pirmų kelionę 
“Berlin” manoma padarys pradžio
je rugsėjo. Veik visa trečia klcsa pa
dalinta j kajutus su 2, 4 ir 6 lovo
mis. Kaip kiti North Gerrman Lloyd 
linijos laivai, taip ir “Berlin” pada
rytas sulyg naujausių išradimų arki- 
tektųros.

Keleiviams patogumai buvo daromi 
žiūrint i jų pararikumų. Trečia klesa 
ypatingai buvo suplanuota kogeriausia 
'los klesos keleiviams suteikiama pro 
ga pasirinkti kambarius iš laivo pla 
no, taip kad jie žino kur, kokioje da 
ly laivo ir kokį kambarį gauna. Kom
panija ir jos agentūrra “Vienybė” su 
mielu noru suteiks koplačiausių žipių 
•i.pie šj laivų ir kelionę.

Tol. 4428 Greenpoint.

Dr. John Waluk
VaUndoi: 

nno 8 
nno 1 
nno fl

NodSllomii pagal insitarlmu

161 North 6th Street
Brooklyn, N. Y.

Iki 10 19 ryto 
iki 8 po pietų 
iki 8 vakare

Tel. 595 Greenpoint.
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Dabar artinasi Lietuvos Sei
mo rinkimai. Todėl klerikalai ne 
snaudžia. Ir jiems visur liuosa. 
Mat jų valdžia. Jie išanksto jau 
Organizuojasi. Jie tveria agita
cijos kuopeles, spausdina viso
kius atsišaukimus, buria pava
sarininkus, gyyo ir kitokių ro
žančių davatkas. Organizuoja

Daktaras
J. S. MISEVIČIUS

270 Berry St., B’klyn, N. Y.

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

TROJANKA
Roglfltrpotąa vardus Į S. V. Pat.

Čfisų
GROBLEWSKI

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

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

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

Žiūrėkit del mūsų markėg apgy
nimo.

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

Doi raumatiškų skausmų, nerviš
ko galvos skausmo, raumuo skaus
mų ir pailsimo, dol skausmų į šo
nus, krūtinėj ir į pečius, vartota j 
silpnas formatas žaizdy ir pažeidi
mų, del augščiau minėtų reikalų vi
sados vartokit Ųrobląusko Zmiječ- 
nikų. Kainos S5c„ 65 c. ir $1.25 už 
bonkų. Rašykit del knygutės No. V

Albert G. Groblewski
and Co. 
« ' ‘•‘V

Plymouth, Pena.

ProfilaktM vyrama, ? 
gerinusia npnaaga 

po užai krėtimo.
Didelfi triūbnlfi Hflc. 
„(Tąyba , (♦», H,, 
Vlaono aptiek one ar 
8nn-Y-Kit Pppt. A. > 

02 Beekman St.
New York

P rąžyk aprašymų j

[OIOIOWIOIOI

PIMMA1 LIETUVY! 
OhlropraXtlkjMGydy tojai

J. Vaitulionis, D.C.-t 
331 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.
VatandriB uno 4 iki 8 vai. vnk. 
N»'d,!tom» It iventadienlaia:

Nuo 10 v. ryto Iki 1 v. po piet.

©®(sXs)©@®®®S^^

Vilnius Paveiksluose
loioioioioio;

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

1. Bendri reginiai ir gatvės.
2. Gotiko bažnyčios.
3. Katedra. « f
4. šv. Petro Bažnyčia.
5. Universitetas.
6. Aušros Vartą! ir ^Baroko Bažnyčia.
7. Rotušė ir Vyskupų Rūmai.
8. žydų Synagoga, kapinės ir Mcčctis.
9. Rūmai, Dvarai ir Dvareliai.

Vartai, Kiemai, Sparos ir Kitkas.
Verkiai, Kalvarija.
Aplinkine Gamta.
Vilniaus žemlapls.

10.
11.
12.
13.

»

<j)
(?)
<•)

8

Daugelis paveikslų yra spalvuoti, kitos knygos kaina buvo Dešimts Į 
Dolarių, — Dabar “Vienybės“’ Knygynas gali jų parduoti po KETURIS ( 
tam, kuris greitu laiku atsišauks. ‘ '

a Vieny be”
193 GRAND STREET

Daugeliu

BROOKLYN, N. Y
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Atliekame
GREITAI-GRAŽIAI-PIGIAI

Spaudos Darbus

Spausdiname:

Knygas, Konstitucijas, 
Afišas, ‘ Laiškams ' Po- 
pierąs, Konvertus, Vizj- 

. lines Korteles, Plaka
tus, Baliams Tikietus, 
Vestuvėms ,ar Barikie- 
tams Užkvietinius ir tt.

J , , , i • e jst >

Reikale Kreipkitės Pas Mus
— Adresuokite

VIENYBĖ 
193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

g

Susivienijimas Liet. Amerikoje |
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDRAUD08 IB FAlALPOB ' |

OBGANIZAOIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE, BU-

Br S

g 
gI 'III

BIOS TURTAS ARTI $1,000,000.00

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

BLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. 
Nariai priimami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Viri na
riai gauna laikraštį „Tėvynę” dovanai It taipgi 
gauna BLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai ekyrial —J1S0, 300, boo Ir 1000
Pašalpos Skyriai — 

ffl.oo. ».oo iy 12.oą į Myęitf.

Del platesnių informacijų kreipkitės žino adresai

Lithuanian Alliance of America
307 W. 30th Street, New X®rį».flą Y,

Kas yražmogaus amžinu prlęšul — Baltis. 
Jis netijr sunkiausiu Ilgas Įvare, bet ir Į gra
bų paguldo. Bei tie, kurie vartoja po plačių 
Amdrikų pagarsėjusias URBAN’! COLD 
POWDERS (Miltelins DUD Baldė), jToklų šalčių 
nebijo. Už 75 centus nl baksf apsiginkluok 
nup savo nuožmaus priešo! ; h, į s ,

URBO LAX TABB •* (25 eefatal ui skry-
: nutę) yra kai kanuolč -priėj kltg amžinų žmo
gaus priešų — vidurių uikietšjlmų 5-‘s kuris 
žmogui pagamina daug rOpesčių fr ųu^|dLų ligų.

Lietuviškų, Bulgariškų, Alopatlfikų, Homeopatišlrų ir kitokių 
vaistų tegalima gauti gerų pas —

F. URBONAI,
151 Metropolitan Ąvenue ’ • Brooklyn, N. Y. 

SotephoiM . ■

5
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ATVYKSTA ATEIVIŲ 
GERESNĖS RŪŠIES

Brooklyn© ir Apylinkės Žinios
Vienybės” Adresas;, 193-197 Grand Street, Brooklyn, N. Y. Telefonas: 2427 Greenpoint

SVEČIAI PASIPIRKO LAIVAKORTES

Pereitą panedėlio vakarą atsi
lankė “Vienybėje” pil. Vaclovas 
Giliavičia su savo šeimyna iš 
New Britain, Conn. Pil. Gilia
vičia yra genas “Vienybės” dar
buotojas.

ŽINUTĖ Iš KANADOS
Jaunavedis Gale, kuris leidžia 

savo medaus mėnesį Kanadoje, 
ątrašė sekamai: “Montrealio 
miestas yra mišinis francūziš- 
ko ir angliško. Du trečdaliai gy
ventojų yra francai. Visi nu
rodymai ir iškabos abejose kal
bose. Net krutamu paveikslų te
atruose parašai eina angliškai ir 
francūziškai. Gaila, kad nege
riu a'laus, o čia jie turi tiek 
daug gero alaus parduoti ir no
ri tik dešimts centų už kvortinę 
bonką. Už 50 centų galima bū
tų gerai pasigerti. Visiems siun
čiu linkėjimų.”

Gale yra partneris firmos 
Schegaus ir Gale.

Šią savaitę pasipirko laivakor 
tęs “Vienybę^” agentūroje šie 
vientaučiai: Gaston’ Lape iš 
Flushing, L. T.~ plačiai brookly
niečiams ' žinomas 'teismuose 
vertėjas ir žymus darbuotojas. 
Kartu ir jo brolis Andrius La
pė iš Cleveland, Ohio, veiklus 
lietuvių tarpe darbuotojas, ir p- 
nia Jedvyga šablinskienė gu sū
num Stasiu iš New York City; 
visi iškeliaus laivu “George 
Washington” liepos 8 d.

PASIMIRĖ GRABORIUS 
DOBROVOLSKIS

Utarninko vakare gazu 
nuodijęs, pasimirė Dobrovolskis, 
kuris du mėnesiai atgal laikė su 
Radzevičium grabory^tės firmą 
po No. 456 Lorimer St. Apie tą 
laiką jiedu persiskyrė ir Radze
vičius dabar vienas turi ofisą. 
Kelias valandas atvykęs ambu- 
lansas iš ligonbūčio ir gazo am-

apsi-

Krautuvė atdara paprastom dienom nuo 8:30 ry- 
Mflsą darbo apsiaustu to iki 9:30 vakaro. Nedėldieniais Ir šiaip švento- 
kostumerli džiaugiasi, mis dienomis nuo 7:30 ryto iki 1:30 popiety.

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

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

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

('iMiiiiiiiiiiiiiiwniiiw
■

BE ABEJO JUMS REIKIA —

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

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

H

balansas darbavosi, bet gyvybės 
jau negražino. Matyti, kad Do
brovolskį pakirto rūpestis apie 
biznį. Jis paliko nuliūdime mo
terį, sūnų ir mergaitę. Jis buvo 
labai geras žmogus ir visi, kas 
jį pažino, mylėjo.

Laidotuvės įvyks liepos 4-tą. 
Jas tvarko ir prižiūri graborius 
J. Levandanskas, pirmininkas 
šv. Jurgio Dr-jos.

Per metus, kurie pasibaigė 
birž. 30. imigracijos komisaras 
Ellis Islando pasakoja, kad jo 
469 darbininkai per tą laiką iš- 
kvotę apie milioną atvykstančių 
žmonių. Iš jų emigrantų buvę 
tik apie 150,000. Kiti buvo grįž
tanti amerikonai ar čia gyvenę 
nepiliečiai. Komisaras pasakoja, 
kad atvykstantieji ateiviai dau
giau kilę iš šiaurės Europos. Jie 
jaunesni ir geresnės rūšies ne
gu tie, kurie atvykdavo pirm 
karo ir pirm suvaržymo.

PASIMIRĖ ŽMOGUS, KURIS 
MANELĮ IšGAZDINO

PINIGDIRBIŲ BYLA
VĖL ATIDĖTA

Nepasirodžius Račiui panedė- 
ly pas teisėją Dawkins, jo byla 
juvo atidėta iki liepos 13-tos. 
Tai jau antras atidėjimas. Iš
rodo, kad Račys visai nepasiro
dys, kaip žmonės ir spėjo, ši- 
moliūniūtė gi sėdi dar kalėji
me, neturi nei advokato, 
draugų. Ji į teismą nebuvo 
vesta.

Panedėlio vakare pasimirė sa
vo namuose 76 metų senukas 
David Nunes Carvalho, gar
siausias New Yorke ekspertas 
tyrime netikrų raštų. Jis eida
mas mokslus specializavosi or
ganiškoje chemijoje, fotografi
joj, šviesos ir varsų moksluo
se. Jis parašė knygą “Keturios-1 
dešimts šimtmečių Rašalo,”

nel|kur išdėso kaip seniau įvairiais

STROPIAI RUOŠIAMASI
PRIE DIDELIO PIKNIKO

ruo

būdais žmonės bandydavo per
keisti raštus ir dokumentus. 
Carvalho daugiausia laiko pašvę 
sdavo suieškodamas kur kas bū
davo ištrinta raštuose ir vėl iš
vedant kas ten buvo parašyta.

Kuomet kilo nuožvalga, kad 
kriaučių lokalo ekstra susirin
kimų knyga tapo suklastuota, 
tai vedėjai lokalo kreipėsi prie 

Carvalho ir tas jiems aiškiai sa
vo raporte nurodė (kuris tilpo 
nesenai “Vienybėje”) kad še
šios eilutės tapo ištrintos, ir 
ant virš jų kas kita parašyta. 
“Vienybės” reporteriui teko nu
eiti pas jį idant persitikrinti, 
ar tikrai ant Manelio metama

Tyliai, bet energingai yra 
šiamasi prie didelio pikniko 
rugpj. 2, kuris įvyks Cypress 
Hills parke. Pikniką rengia dr- 
jos, kurios ikišiol mažai veikda- 
vo toje srity. Tai Tėvynės My
lėtojų Draugijos kuopa ir San
daros kuopa, kurioms prigelb- 
sti Moterų Globos Komitetas. 
Tos visos draugijas yra idėji-' 
nės ir neieško dolarių kitokiam 
tikslui kaip tik vėl juos paleis
ti naudingiems siekiams. TMD. nuožvalga, ir senukas per padi- 
leidžia geras, moksliškas kny-' dinamos stiklus aiškiai parodė, 
gas, o Moterų Globos Komite- kaip senas protokolo raštas bu
tas šėlpia Lietuvos našlaičius, vo ištrintas net su linavotos po 
Todėl tikimės, kad visuomenė pieros linijomis ir kaip virš bu- 
rugpjūčio 2-rą dieną įsidėmės vo užrašyta kas kitas. Tas bu- 
ir skaitlingai atsilankys į Cyp- vo užrašytas net du sykiu, nes 
ress Hills Parką į pikniką. Mu-(matyti, vieną „pyk rašant juo- 
zikantai bus geri. į dyla buvusi per šviesi, palygi-

-----------  nūs su senuoju raštu, todėl per-
r-"-

juodyla ap- 
išeitų.
stoti į teis- 

kad jis tiesą 
kad žmogus,

dirbėjas dar sykį 
vežė, kad tamsiau 

Carvalho sutiko 
mą, idant įrodyti, 
turi ir jis sakė,
kuris protokolų knygą su'klasta- 
vo gali papulti gerai į kalėji
mą. Kadangi knyga buvo pas 
Manelį, tuometinį sekretorių, 
tai tas pasakymas jį gerokai iš- 
gazdino. Vienok dalykas nėra to 
kios svarbos, kad unijai būtų 
rekomenduotina į teismus eiti. 
Tik dalykas .parodė ko gali 
griebtis bolševikai, idant atsie
kti savo tikslus ir joti darbi
ninkams ant sprandų.

ANTRA KLESA LAIVU 
“AMERICA”

Su p. Liūto ekskursija išvyko 
šie lietuviai: Marė Bieliauskai
tė, Edwardas Garbauskas 
šeimyna, ir Vincas Saukaitis 
šeimyna. -

su
su

Valinčius, 61
Av., Brooklyn, N. Y. 
birželio 24, palaido- 
27 ant Traicės ka- 
bažnytinėmis apeigo-

metų,
MIRĖ

Jonas 
1634 8th 
Pasimirė 
tas birž. 
pinių, su
mis. šv. Jurgio bažnyičoje.

Laidotuves tvarkė Juozas 
Garšva.

Išsirandavoja East New Yorko sek Parsiduoda Restoranas. Biznis eina 
Gijoj 5-kią kambarių ruimai su mau- gerai ir arti didelės dirbtuvės Edison 
dyne ir kitais įtaisymais. Kambariai j Co. Priežastis pardavimo yra, kad aš 
visi šviesūs. Renda prieinama. Taip- turiu du restoranu ir abi vietas tinka- 
pat reikalinga moteris apžiūrėjimo stu ' .><’>•<■ rmlinm pH.rsidnoda
bos ir vaiką, darbas nuolatinis. Atsi
šaukite pas: J. Cibulskis, 6121 Flush
ing Av., Maspeth, N. Y. (80

mai užžiūrėti nėra galima. Parsiduoda 
prieinama kaina. Leonas Shoputls, 202 
John St., Brooklyn, N. Y. (84

Paioškau partnerio į restoranų, kuris 
yra virėjus. Restoranas geroj vietoj, 
tarpe dirbtuvių. Taipgi galima ir visų 1 
restoranų pirkti. 1231 Flushing Av., 
netoli Wyckoff Av., Brooklyn, N. Y.

(79

DIDELIS BARGENAS

Parsiduoda Bučernė Ir Grosernė Kartu

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' beturi jokią rekor
dą. Kurie žinote praneškite šiuo ant
rašu: k, Kraučiūnas, 534 Essex St., 
Brooklyn, N. Y. (79

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

Parsiduoda minkštų gėrimų 
užeiga daugelį metų išdirbta. 
Priežastis pardavimo, savinin
kas išvažiuoja ant farmų. Atsi
šauki t pas L. Bučinskas. 6^0 
Grand St., Brooklyn, N. Y. (82

Parsiduoda grosernė, saldainių ir šal 
takošės krautuvė. Renda $35 mėnesiui. 
Yra du gyvenimui kambariai. Lysas 
3 motų. Vieta apgyventa, lietuviais. 
Kreipkitės: 56 So. 6th St., kampas 
Wythe Av., Brooklyn, N. Y. (80

Parsiduoda fornišius 6 kambarių, kas 
nori, gali gauti ir kambarius; rondo, 
pigi ir gražioj vietoj. Pardavimo prie
žastis, yra iškeliavimas Lietuvon. Par
siduoda pigiai. A. M. Nevirauckas, 19 
Fulton Av., (Bitters PI.) Maspeth,

Reikalaujame merginų prie Singerio (81
siuvamą mašiną. Geras užmokestis, 
nuolatinis darbas. Atsišaukite: Head
light, 2 Tillary St., cor. Fulton St., 
Brooklyn, N. Y. (79

Ant Pardavimo Saliūnas, labai ge
roj vietoj palei cukernę ir dokus. Prie 
žastis: išvažiavimas. 70 Morris St., Jer 
soy City, N. J. (80

Parsiduoda Kendžlų, lee Cream, ci
garų ir eigarctą storas; pardavimo 
priežastis savininkas išvažiuoja į kitų 
miestų. Atsišaukite pas: Ant. Marcin
kevičius, 589 Driggs Av., Brooklyn, N. 
Y. (80

Parsiduoda Grosofnė. Biznis išdirb
tas virš tris motus. Parsiduoda priei
nama kaina. Pardavimo priežastis ke
liavimas į Europą., 267 Wythe Av., 
kampas Metropolitan Av., Brooklyn, 
N. Y. (81

Tel. Greenpoint 7831

LIAUKUS FOTOGRAFAS

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

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

Brooklyn, N. Y.

i
Tel. Greenpoint 6195

M. KREIVĖNAS

— MANHATTAN HATS
1 firmos skrybėlės yra įgjję 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

MANHATTAN HATS STORES
230 Grand St. 479 Grand St

Brooklyn, N. Y.

M

SPECIALISTAS

I

■
i
■

DR. J. HOROWITZ, Dentist

124 Union Av. kamp. Grand SI
(Viršuje mėiinyėioi)

Dantys traukiami vartojant Novocain anestetikų atsargi*! ir pri
tyrusiai. Visokį aptraukimai — šaknų ir piviršio darbai. — 22 karato 
aukso — Imame paveikslus su X Ray.

(Nepaklyskite po kitu numeriu)

Susikalbam Lietuviškai EGZAMINAOIJA DYKAII

I: ■

I

Surgeon Dantistą* SPE0IALI8TAS

Gėlės del Namų, Dario, 
Vei tuvių ir Laidotuvių 

202 .BEDFORD AVENUE 
(arti North 6-t.os gatvės) 

Brooklyn, N. Y.

vž LIETUVIŠKA AKUftERKA W

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spinduliu Diagnoze 
221 SOUTH 4th STREET 

BROOKLYN, N. Y.

Priešais “Bridge Plaza’’ 
. Valandos: 10—12 prieš piet 

2—8 po piet.
Penktadieninis ir Sekmadieniais 

tik sulyg sutarties

Telephone Triangle 1450

Marijona Tamktenė 
palagų ant pareikalavimo

jonai
173 Bridge St.,

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

Kreipkitės

prie
dienų ar naktį, taipgi ir nedėl 
dieniais. Darbų atlieka atsakau 
Šiai už prieinamų kainų

80 STAGG BTRBBT
Brooklyn, N. Y. 
Tel. Stagg 6711

BTOKEB
O. Brooklyn, N. Y.

E

lino adresą:

Kad Vasaros Karščių Gali Nejausti, Bet Tyrame Miško Ore Gerai 
Atsivėdytl ir Pasilinksminti. Tai Pas Gerai Brooklyniečiams žinom*

Adomą 1\ Ginkų
Turiu Puikų Vasarnamį MERRICK, L. I. Kviečiu Atsilankyti kiekvieną.. 
Specialiai Pagaminu Valgius: Ančių, žąsų ir Vištų del pavienių, ban- 
kietų ir šiaip Svečiam. Adresas: —

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

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

NAMŲ SAVININKAI 
TĖMYKITE! 

Lietuvis Penteris 
Pentinu namus iš lanko ir vl- 
dans. Darbų atlieku greitai ir 
pigiai. Taipgi taisau senus sto
gus ir uždedu naujus. Šiais rei
kalais kreipkitės pas: 
WILLIAM0 KAPTURAUSKO 

53 Montletb Street 
Kampas Rush wick Avenue 

Brooklyn, N. Y.

—- 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

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

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

Turiu namų RIDGEWOODE: 6 šeimynų baltų plytų po 
5 kambarius, kaina $13,500. Cash $3,000. 5 šeimynų ir storas 
kampinis namas gražioj vietoj. Kaina $21,000. Cash $6,000. 
Rendu $250 į mėnesį. 3 šeimynų, 17 kambarių kaina $11,000 
cash $3,500.

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

EAST NEW YORK: 3 šeimynų ir storas kampinis, mū
rinis namas kaina $12,500, cash $5,000 rendų $140 į mėnesį. 
2 šeimynų, 11 kambarių mūrinis namas, kaina $7,600.

CENTRAL BROOKLYN: apie Hudson Av., 4 šeimynų 
mūrinis namas, kaina $5,200, cash $2,500 prie pat Prospect 
Panko, 8th Av., 8 šeimynų po 7 kambarius, steamas, kaina 
$25,000, cash $6,000. Rendų $550 į mėnesį. 2 Šeimynų, 9 
kambariai ant 22nd St., netoli Prospect Park. Kaina $5,300.

GREENPOINT: 8 šeimynų mūrinis namas, kaina $14,- 
000, cash $5,000. 3 šeimynų gražioj vietoj kaina $10,500, 
cash $3,000. 3 šeimynų ir storas su groserne, biznis eina ge
rai, namas 12 metų senumo, baltų plytų, kaina $15,500, cash 
$6,000. J. ,

36 LEXINGTON AVE 
Tel. Newtown 0113

Geriausias

CHAS. WIRFEL

(Netoli Grand Street) 
MASPETH, L. L

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

tuoj atvykstu pataisyti pagedimus

— - -------- -----  . 2Z"/ * ! HI
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k t

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

Tel. Stagg 4037

STOGŲ DENGĖJAS

GRAVEL
Roofing

Ra pair Work a Spacialtv 
JAMES J. HOLT£r SON

Taisau ir Dedu Stogus. Darbų Garan
tuoju Ilgam laikui. Kainos Prieinamos 

Reikale klauskite;
Ofisas: 1163 Gates Avenue 

Tel. Jefferson 3957
Vardas: 161 Clifton Place 

Tel. Prospect 1023

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savninkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINĖ
Ala galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintas ir ui 
prieinam* kainų; taippat pasirendavott svetainę luslrinki' 
manu, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

099 GRAND BTREET (Tel. Btagg 3922) BROOKLYN, N. T.

Brooklyn, N Y.

ir Vaikams
o būsite pilnai užganėdintai

MOTERYS TĖMYKITE!
Lietuvis Plaukų Taisytojas 

ANTHONY MOLLYN

S. PAUŽA 
131 GRAND STREET

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

Vyrams, Moterims
Prašau Tamlstų reikale atsilankyti,

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

VENUS BARBER SHOP 
463 LORIMER STREET 

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

Permanent Wave 
gražiai atrodo ir 
mėnesius. Galima 

plaukus
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