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Geneva. Pradėjo rinktis 
diplomatai i Tautų Sąjun
gos seimelio posėdi. Lenkai 
itsiuntė užsienio reikalų mi 
listerį, o Lietuva paprastus 
tmbasadorius. Kitos valsty
bės siunčia net premjerus.

London. Per vieną savai 
e Anglijoje bedarbių skai 
dus padidėjo 45,000.

Darbininkai Ragina 
Nepirkti Svetimų 
Prekių

Dvasininkų Pasaulinis 
Seimas Paryžiuje

Apdaryta į gražius apdarus, pusi. 325, 
stora knyga su persiuntimu

AUTOMOBILIO 
KATASTROFA

bandyti pakelti 
ir algas.

“Bedieviai” Sugadinę 
Kataliku Pikniką

Atlantic City, N. J. Grady 
ligonbūty gimė vaikas 10 minu- 
tų po to. kaip jo motina-gim- 
dyįoja mirė. Vaikas kol-kas iš
rodo sveikas.

>teris del 
•keti bis- 
nokestis.
įer, 1075 
Brooklyn, 
19 (107

Tel Greenpoūt (1M

M. KREIVĖNAS
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Roma. Popiežius neįleido L- 
000 moterų į šv. Petro kated
rą, dėlto, kad jos dėvėjo suk
nias su nuogomis rankomis.

Vaikas Gimė, 
Motinai Pasimirus

šeimynų 
imas su 
iais. Gra
ibai ge-

kcijoj 2 
11 karo
sais įtar
ti. Kaina

ANGLIAKASIŲ STREIKAS YRA ŠIMTO 
NUOŠIMČIŲ PILNAS IR DARBININ
KAI NAUDOJASI LAIKU KAIP ŠVEN
TĖSE.

Philadelphia. Unija pave
lijo 8,000 darbininkų dirbti 
kasyklose, idant palaikius 
viską tvarkoje. Iš jų algos 
kas mėnuo bus išvokuojama 
">o $10 streikuojantiems,

Philadelphia, Pa. Sausio 1 d. 
generolas Butleris apleis Phi- 
ladelphijos policijos viršininko 
vietą. Jis tą vietą laikė užėmęs 
du metu ir bandė padaryti iš 
Philadelphijos “morališką mie-

o pas- 
vieno
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Wilkes Barre, Pa. Ang
liakasiams sustreikavus, te
atrai pasiskubino atidaryti 
savo duris, nors vasaros sej 
zonas nėra pilnai užsibaigęs

Viekšniai (“V-bus” kor.) — 
Kaip tik vietinėj parapijos baž 
nyčioje prasideda pamokslas, 
tuoj veik visi žmonės bėga lau
kan iš bažnyčios, neklauso pa
mokslų, pasilieka tik kelios da
vatkos. Pažymėtina, kad ir pa
vasarininkai tokie jau šventais 
save pasivadinę, ir tie bėgo nuo 
dvasiškų ganytojų pamokslų. 
Bent pavasarininkams reiktų 
pamokslų klausytis. Juk jų o- 
balsis bene kalba apie kokius 
tai atnaujinimus Kristuje.

Pykšt-Pykšt.
JOBAI ITO0

173 Brifte ft, C.

pagaminimui pa,, 
nuo 8 ryte Ud J T»J. p, 
kęstu gera. Tnjm ltlį 

A. Turauskų 592 nuM,. 
Marcy Ar, Bmoklyn j,

Jurbarkas.
jau dabar padarė žymų per
versmą maisto produktų kai
nose. Ypač daug krito rugių ir 
duonos kainos. Prieš dvi savai
tes rugių centneris kaštavo 45- 
40 litų, o liepos 40 dieną tur
guje buvo galima gauti centne
ris rugių už 15 litų; kepyklo-

Washington. Pres. Cool 
idge už 1924 metus užsi
mokėjo $14,091 income tak

Scranton, Pa. Šioje apy
linkėje angliakasių į streiką 
yra išėję apie 60,000. Iš ka
syklų tapo iškelti mulai, kas 
ženklina streiką ilgiau vie
no mėnesio.

Rockfeleris Jaunasis, Sumokėjo Virš Šešių Mi 
lionų Dolarių.

Shamokin, Pa. Iš kasyklų 
išimti mulai kad pasileido 
bėgti į kalnus prie žolės, 
kad buvo bėdos juos suval
dyti. Keli desėtkai darbinin
kų išvažiavo į neunijines 
minkštų anglių kasyklas 
Virginia ir Ohio valstijose, 
o kiti pasilikę žada aptai
syti savo namus.

na kur epie Cki^ jTįtafc 
paeini ii Vietriu,

London. Streikas Anglijos 
jūrininkų didėja. 2,300 ame
rikonų abejoja ar galės grį
žti Amerikon laivu Majestic 
Kiti laivai ir nežino, ar ga- 
es išplaukti.

Grauzdžių vai. savivaldybės 
mokestis reikia užmokėti I pus
metį iki 15 liepos, o neužmokė
jusieji bus priversti su polici
jos pagalba užsimokėti. Mokes 
tis du sykius didesnis negu pra 
ėjusiais metais. O ūkininkams 
nėra litų, vasaros laiku.

Vargdienėlės

toje ir bizno dinšu 
davimo priežastis lipa 4^’ 
A-17 Drlrn tVrlirn 1- - . 1
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NEW YORK, Rugs. 2d. — Atidengus valdžios kny
gas, paaiškėjo kiek kuris turtuolis, ar biznio korporaci
ja sumokėjo “income” taksų už 1924 metus. Sykiu visi 
taksų kolektoriai pasmerkė įstatymą, kuris pavelija tak
sų knygas bile vienam piliečiui rodyti. Suėmus bendrą 
sumą, sumokėtų taksų būta 38-iais milionais dolarių ma
žiau, negu už 1923 metus. Daugiausia sumokėjo Forde 
korporacija ir tėvas su sūnumi. Jie visi sykiu sumokėjo 
virš 21 milioną dolarių. Plieno trustas sumokėjo kone lt 
milionu dolarių. Elektros trustas 7 milionus, Woolwortl 
krautuvių kompanija virš 2 milionu, National Biscuit 
kompanija pusantro, senis Rockfeleris $124,266, o sūnus 
virš 6 milionus.

Hazleton, Pa. Streikas 
čia turėjo tą pasekmę, kad 
kompanijų užlaikomos krau 
tuvės atsisakė darbininkam 
daugiau duoti prekių “bar
gain.” Iš šio krašto daug 
darbininkų važiuoja į kitus 
miestus ieškoti darbo. Kiti 
važiuoja net į Europą.

Grįžo Amerikon Su 
Permitu, bet Sulaikytas

čia jiems sposą is 
Esą, tie patys “bedie- 
r sugadinę daiktų Vy

Butleris Apleis 
Philaclelphijos 
“Dorinimą”

New York. YMCA draugija, 
kuęj rūpinasi gerove jaunimo, 
pernai išleido 51 milioną dola
rių užlaikymui savo namų ir 
veikimo.

UŽA
i STREET

se duonos kilogramas kaštavo^ 
90-80 centų, o dabar 401 cent. 
Reiškia, rugių kainos krito li
gi trečdalio, o kepyklose duo
na ligi pusės, nes daro įtakos 
brangiai pirkti rugiai. Kiti maį 
sto produktai mažiau teatpigo^ 
bet tikimasi, kad dar daugiau 
viskas atpigs.

Nemuno Sūkurys. (

MJsdslNiųM 
Vertuvią ti UMMį 
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Akmenė. (“V-bės” kor.) — 
Š. m. 19 d. VII m. Akmenėje 
buvo “škaplernos” atlaidai. Die 
na papuolė graži ir žmonių pri 
sirinko daugybė.

Vakare Akmenės Ugnagesių 
Draugija surengė gegužinę gra 
žiam Dabikinėlės pūšynėly. Ir 
viskas būtų buvę gerai, jei gegu 
žinėje nebūtų atsilankę keletas 
įsigėrusių vyrukų. S. Bit.

Washington. Amerikos ir 
darbo federacijos 
susitarė

Nauja, K. Gineičio, Lietuvos Atstovybės Londo
ne sekretoriaus ir buvusio vieno iš “Lietuvos” 
redaktorių, išleista knyga apie Ameriką ir ame
rikiečius su 167 paveikslais draugijų, veikėjų, 
miestų, seimų ir taip toliaus.

LIETUVIŲ TVIRTUMĄ 
AMERIKOJ PALAIKO

Melegėnai, Švenčionių apsk.
■ Kai-kur sodžiuose yra kei- 

Geras derlius stas paprotys. Krikštynose su- 
grįžusiems iš bažnyčios krikšto 
tėvams paduodama dubeniu 
kiaušinienės. Pirmieji kūmai 
privalo išpirkti tą kiaušinienę. 
Vadinamoji “bobutė” sau pa
ima pinigus. Suvalgę kiaušinie
nę, dubenį sumuša, nežiūrėda
mi jos vertės. Šimtakojis

VIENYBĖ
193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

gi: knygynas jau uždarytas 
(Vartotojų B-vė nebeduoda 
dykai būto, samdyt nėra iš 
kur) čia tai klerikališkas smur 
tas: aiškiausiai rodo, kad 
“krikščionys” pavydi liaudžiai 
šviesos.

Girdėtis, kad vietos pažangio 
ji visuomenė deda pastangas 
surasti lėšų ir nusamdyti kitą 
būtą, tuomet “krikščionys” pa
pūs į nosį, nebe nuo jų pri
klausys; ir žmonės, reiškia pa
geidavimų, kad šis knygynas 
vėl būtų atidarytas.

Pykšt-Pykšt.

IBKA m

atlaikytų mišias ir tt. bet klebo 
nas, sužinojęs, kad mirusioji 
visai nepaliko mirdama pinigų, 
pasakė: “Jeigu neturi pinigų, 
Lai palaidokit ją kaimo kapi
nėse be mišių.” Į ką tas pana
šu? — Nejaugi už pinigus ir 
langų bus galima nusipirkti? 
>uk Kristus, rodos, netaip sa- 
/o aveles mokino! Daugiau 
Viekšnių klebonui krikščioniš
kumo reiktų! Pykšt-Pykšt

Viekšniai. (“V-bės” kor. — 
šią vasarą Viekšniuose pradė
jo statyti vidurinei mokyklai 
rūmus. Vieta graži: sodne, ant 
kalno.

Priešais statomus rūmus, 
pernai metą, vietinė Vinco Ku
dirkos draugija, pastatė Dr. V. 
Kudirkai paminėti paminklą: 
jo nulipdytą biustą. Pamink
las priduos daug gražumo.

Iki spalio 15 d. rūmas bus 
baigtas ir pradės jame mokslą.

Pykšt-Pykšt

Kaunas, š. m. 4 d. apie 10 v. 
vakaro Laisvės Alėjoj, ties paš
to sodneliu ten, kur gatvėj ei 
gulėjo nukirstų medžių šakos, 
automobilis 167 Nr. ir ypač ja
me važiavusieji, turėjo nuken
tėti nemalonią katastrofą. Au
tomobilis, girto šoferio valdo
mas, smarkiai susidūrė su ar^ 
kliu tramvajumi ir labai susi
trenkė. šoferis susikruvino. 
Ties automobiliu, katastrofos 
vietoje, susirinko didelė mi
nia žmonių. Kai kas jų darė pa 
stabų del šoferio' neatsargumo. 
Šoferis “įsižeidė” ir drožė vie
nam piliečiui į ausį. Kilo triuk
šmas, kurį turėjo likviduoti po
licija. šoferis paimtas policijos 
nuovadom Kai minia išsiskirs
tė, iš automobilio (dengto) iš
lipo kruvini kunigas ir panelė. 
Panelė, pasirodė, tiek labai su
žeista, kad ją teko gabenti tuo
jau ligoninėn.

PHILADELPHIA, PA., Rugs. 1 d.
kas pasekmingas 100 nuošimčių. Kasyklų miesteliai išro
dė lyg šventą dieną. Darbininkai turi progos pasilsėti du 
metu išdirbę. Jie lankosi į teatrus, piknikus, važiuoja į 
girias ir parkus. Darbininkų vadai siūlo valdžiai paimti 
iš' savininkų visas kietų ir minkštų anglių kasyklas už 
puspenkto biliono dolarių. Mat jie dagirdo, kad preziden
tas Coolidge kasyklų dalyką duos kongresui svarstyti ir 
prašys kongresą išleisti įstatymų prieš streikus. Darbi
ninkų vadai sako, kad anglių užteksią tik dviems mė
nesiams. Po to bus krizis.

Roma. “Pasiutimas” kirpti 
plaukus pasiekė jau ir Italijos 
moteris. Pradžia tos mados ki
lo Amerikoje, paskui persime
tė Anglijon, iš ten Francijon, 
Austrijon ir jau atkeliavo į I- 
taliją. Vyrai italai nelabai kaip 
žiūri į tą madą.

New York. Į Ameriką at
važiuoja Vokietijos unijų 
delegacija apžiūrėti stovį 
organizuotų darbininkų čia. 
Viena toki delegacija lanko
si Rusijoj.

. HONOLULU, Rugs. 2d. — Du amerikonai armijos 
lakūnai bandė milžiniškuose eroplanuose perskristi ne
stojant iš San Francisco į Hawaii salas, tuomi parodant, 
kad eroplanai, laike karo su japonais ar kinais, galėtų 
lengvai iš Amerikos i Aziją nuskristi. Bet bandymas ne
pavyko. Vienas turėjo nusileisti pirma, o antras įkrito į 
jūrą 200 mylių nuo Hawaii salų ir 1,800 mylių nuo San 
Francisco. Apie jo likimą ir likimą lakūnų nėra žinios. 
Karo laivai jų ieško po jūrą. Šis paskutinis gal būtų da- 
skridęs, bet išsibaigė petrolis, arba gazolinas ir jis tu
rėjo į jūrą įkristi.

\ ena apie Keitnh, lį 
nu didelei svarbi,, 
kite atsišaukti,

Hįį|j 
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“VIENYBĖ’’ TAMSUMĄ
IŠBLAŠKO-IŠ VAIKO:

London. Mokslininkas Keith 
mokslo draugijos suvažiavime 
čia pareiškė, kad iškasti Pales
tinoje nesenai kaulai žmogaus, 
gyvenusio apie 20,000 m. atgal, 
rodo, kad jis giminiuojasi su 
tautoms gyvenusioms anuomet, 
Europoje. Yra todėl pamato 
manyti, kad tikras žmonijos 
lopšys bus Europa, o ne Azija, 
kaip ikišiol yra manoma.

Paris. “Vaiduoklių Name” 
čia įvyks viso pasaulio dvasi
ninkų, arba spiritualistų, sei
mas, kuris bandys sutvarkyti 
žinias apie užgrabinį pasaulį ir 
gyvenimą jame. Bus išspręstas 
klausimas ir apie inkarnaciją, 
arba nuolatinį įsikūnijimą. Vie
ni dvasininkai mat tiki, kad 
žmogaus siela po mirties vėl 
grįžta į pasaulį ir įlenda j ko
kį kitą gyvūną, ar akmeną, ar 
medį, kol “atpakutavoja” savo 
žmogiško gyvenimo klaidas. Ki 
ti dvasininkai tą reinkarnaci
jos teoriją smerkia.

INAS TAČILAUSKAS
(Bavninku)

VISKAS RESTORANAS 
IB

INKIMAMS SVETAINĖ
!ti tinkamu valgiu, geni
ną; taippat paslrendavotl mUlM ns- 

jma bei kitokioms apelgocu j 
rBEK CM. SUK BBOOUH-’

Viekšniai. (“V-bės” kor.) — 
Iki šiol Viekšniuose prie Var
totojų bendrovės veikė viešas 
knygynas ir skaitykla, žmonės 
noriai knygomis ir laikraščiais 
naudojosi. Knygų skaitytojų 
buvo apie 500.

Knygyną daugiausiai palaikė 
amerikiečiai aukomis ir jis bu- 

visai bepartyvinis: knygų 
laikraščių buvo įvairiausių, 

pilietybės popierių nesiėmė, nei kas kuo norėjo, tuo naudojosi, 
skaityti nesimokino, nors įsigi
jo namus Rockaway Park sek
cijoje. kur jo vaikai gyvena. Ti gynas pakvipo 
kimasi, kad jis bus vienok A 
merikon įleistas.

ĮSI ŽINO MUS
MES ŽINOM VISUS į

Tų knygų turime tik 25 egz., todėl norintieji 
prašomi pasiskubinti su užsakymais.

New York, žydas Hill, tur
tingas kailių verteiva, kuris bu
vo nuvykęs Europon pasigydy
ti ir buvo išsiėmęs taip vadina
mą “permitą” grįžti, tapo su
laikytas Ellis Islande ir neįlei
stas, dėlto, kad nemoka nei 
skaityti, nei rašyti. Jis Ameri- vo

Žagarė (“V-bės” kor.) - Prie 
Žagarės nemažo miesčiuko yra 
didelis ir gana gražus parkas. 
Pirmiau jis buvo dvarininko 
Nariškino nuosavybė, bet kas 
dabar jį valdo — nežinia, nes 
jokios jame tvarkos nedaroma 
ir baisiai apleistas, gyvuliais 
ganomas. Reiktų Žagarės par
ku kam nors susirūpinti ir su
tvarkyti, o tada būtų vienas iš 
gražiausių parkų Lietuvoje.

Mieste daugiausiai gyvena žy 
dai, tad labai žydiškai ir ne-

J DRAPANŲ KRAUTI' 
irai Vyrams - 'wUasl’! , 

> LIETAUS APSlAUi-TL-i 
Vyramu Moterims ti Vstism 
eikale atsilankyti, o tena

Kambariai tat rmiir 
symti, elektrai įvirsi, 5^“ 
3 kambariai ramioj* 
5 J

pkites: — 8miti, 99 Gnjj«. ? 

lyn. N. T.

Passaic, N. J. Steponas Ya- 
ros, 34 metų, nusižudė, palik- 

ir penkius vai
kus. Mat, jis, pildydamas apli 
kaciją pilietybei, pareiškė, kad 
niekad kalėjime nebuvo, nors 
trumpą laiką prieš tai buvo į- 
kalintas Rahway pataisos na
me. Padaręs pareiškimą, jis 
vis mislijo, kad štai ateis po
licija jo areštuoti. Negalėda
mas daugiau baimės išlaikyti, 
jis gazu nusitroškino.

ūžtai visi esat kriefiul u» 

šiltam arba šaltam On 
P. YANKOS (didysis) 

ir P. PUSNIKAS

115 NORTH 6th ST.
rry Street

TeL 1727 Greeupoint

Lowell, Mass. LDKS (juoza- 
piečiai) čia laikė pikniką su- 
batoje ir nedėlioję, bet suba- 
tinį pikniką žymiai sugadino ne 
atvykę iš Lawrence, Mass, mu
zikantai. Katalikai spėja, kad 
“bedieviai 
kirto 
viai” 
tauto parke subatos naktį 
laužę į sandelio skiepą, 
kui užvertę akmenų ant 
kelio vedančio į parką.

Viekšniai. (“V-bės” kor.) — 
Nesenai Viekšnių apylinkės vie 
name kaime mirė neturtinga 
moterėlė. Nuėjus žmonėms pas 
kleboną ir paprašius, kad pri- 

švariai atrodo. Patekus į jį sve 1 imtų į parapijos kapines, kad 
timam žmogų — br.... nejauku 
ir nori kogreičiau jį apleisti.

S. Btt.

Kelmė. Liepos 26 dieną Kiel- 
zo ir Leibo kompanija — ma- 
žas automobilis važiavo ke-< 
leiviais iš Kelmės Šiaulių link, 
Automobilį valdė pats savinin- 
kas. Sutikęs kely vežimą norė
jo prasilenkti ir įvirto į grio
vį. Automobilyje važiavo 6 ke
leiviai, kuriame esti paprastai 
tik trim vietos.

Iš keleivių vienas senukas 75 
metų amžiaus sunkiai sužeistas 
kiti lengviau. Kelmiškis

Viekšniai (“V-bės” kor.) — 
Šių metų vasarą L. Mok. Prof. 
S. rengė Viekšniuose lipdybos, 
grafikos ir darbų-darbelių kur
sus pradž. mokyklų mokyto
jams. Klausytojų suvažiavo ne 
daug, todėl švietimo Ministeri
ja nepatvirtino lektorių ir ne
skyrė atlyginimo. Nežiūrint to, 
kai kurie lektoriai dėsto dykai.

Matyt, kad vasariniai moky
tojų kursai visai nusidėvėjo, iš 
ėjo iš mados, nes ir kitur (Pa
langoje, Šiauliuose) taip pat 
neįvyko. Ir ištikrųjų tie kur
sai naudos mažai teduoda.

Pykšt-Pykšt.

Lenkai Pas Lietuvius
Montello, Mass. Lietuvių Ka

talikų “Romuvos” parke lenkų 
parapija turėjo savo “kermo
šių”, po vadovyste kunigo Li
mento. Tuo tarpu lietuviai ka
talikai buvo nuvažiavę į pikni
ką Lovvelly.

Jonas Kazokas, areštuotas 
už girtuokliavimą, sako, kad jį 
įskundė žmona, kuri nurodė po 
licmonui ir tas jį areštavo.

Brocktone anglių esama apie 
20,000 tonų. Išviso per metą iš
perkama apie 60,000, o apie 20- 
000 tonų jau išpirkta ir žmo- 

Stamford, Conn. Bežaidžiant nėms išvežiota, 
ties degančiu lauželiu, drapa 
nos 5 metų Marės Lapinskiū 
tės užsidegė, ir ji arti mirties Meksikos 
ligonbūty. Mėnuo tam atgal į draugiškai susitarė agituoti,1 koje išbuvo 18 metų, vienok nei 
jos broliukas 9 metų prigėrė^ kad darbininkai iš Meksikos ne 

----------- važiuotų Amerikon. Vietoj va
žiuoti į Ameriką, Meksikos dar 
bininkai raginami pasilikti tė
vynėje ir ten 
darbo sąlygas

Morgantown, W. Va. Ber
tha anglių kompanija pasku 
tinę savo kasyklą čia paskel 

kas per menesi sudarys po bė neunijine. Ji turi išviso 4 
•80.000.

New York. Darbo Federaci 
ja šį mėnesį daro vajų, idant damas moterį 
piliečiai nepirktų prekes paga
mintas svetimose valstybėse. 
Taipgi kad nepirktų prekes pa 
gamintas nepilnamečių vaikų 
arba kaliniu.
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[Į Redakcijos Straipsniai Įį
“VIENYBĖS” IŠVAŽIAVIMAS

“Vienybės” metiniai išvažiavimai į tyrą orą jau spė
jo pasireikšti kaip ir tradicinėmis pramogomis. “Vieny
bė” jau kelinti metai surengia stambius išvažiavimus. Ir 
visuomet tie išvažiavimai buvo sėkmingi: susirenka dide
lės minios žmonių, pasiklauso puikių prakalbų, pamato 
įvairių žaislų, pasigėri gražiomis dainomis, susitinka su 
savo draugais bei pažįstamais; žodžiu gražiai bei naudin
gai praleidžia dieną ir ilgai-ilgai mini “Vienybės” su
rengtą pramogą.

Šįmet, kaip jau mūsų skaitytojai iš skelbimų yra pa
stebėję, “Vienybė” irgi rengia tokį tyran oran išvažiavi
mą. JTai įvyks sekmadieny, rugsėjo 6 d., didžiuliame mie
sto Varžė, Forest Hills Parke. Šių metų “Vienybės” išva
žiavimas bus daug įvairesnis, negu kituomet. Nors ir ki
tais metais būdavo rengiama didelis ir įvairus progra
mas; nors ir kitais metais būdavo visokių pamarginimų, 
šįmet bet gi būsimame išvažiavime programas daug kuo 
skirsis ir bus įvairesnis nuo visų seniau rengtų išvažia
vimų. Ypač išgirsime puikių prakalbų, kurių svarbiausią 
pasakys tikdeą iš Lietuvos sugrįžęs “Vienybės” redakto
rius, J. O. Sirvydas. Apie žaidimus — nėra ką nė kalbė
ti: jie bus įvairūs ir gyvai išpildomi. Juos mums parengia 
Brooklyno jaunuolių draugijos — Jaunų Vyrų Lietuvių 
ir Jaunų Lietuvaičių Draugija.

Šiame išvažiavime prisižadėjo oficialiai dalyvauti ke
letas Brooklyno stambesnių draugijų. Taigi, jei tik bus 
daili diena, išvažiavimas bus vienas iš šauniausių.

Apie publikos atsilankymą irgi nėra ką daug saky
ti: bro.aklyniečiai ir apylinkės lietuviai “Vienybės” paren
gimus visuomet širdingai ir skaitlingai lanko.
i Praeitais metais susirinko tūkstančiai.

Šįmet, neabejojame, susirinks kur kas didesnės mi- 
Mos.

NĖRA TO BLOGO, KAD NEIŠEITŲ ANT GERO
Tai mūsų amžinas ir begaliniai teisingas priežodis. 

Tųp priežodžiu pasiremdamas Juozas, iš Lietuvos, savo 
ląįške (kuris tilpo “V.” No. 103), numato, kad griežtas 
Lietuvos krikšč.-dem. puolimas ant pažangiosios visuo
menės. kaip tik tai pačiai pažangiajai visuomenei ir abel- 
nai Lietuvai išeis ant naudos.

Tuo “blogu” pasinaudojama ir pas mus, amerikie
čius. Tuo “blogu” vadubdamos Amerikos lietuvių pažan
gieji visuomenė irgi išsijudino iš “skaudulio.” Dar visai 
nęs.enąi dejavome, kad mūsų žmonės “atšalę” nuo pra
kalbų bei kitokių parengimų. Dabar gi taip sakyti nega
lėtume, nes į rengiamus pažangiosios visuomenės pikni
kus bei prakalbas žmonės lankosi skaitlingai. Jie širdin
gai išklauso kalbėtojų pasakytų kalbų, išneša užuojau
tos bei protesto rezoliucijas ir dar nemažai paaukauja pa 
žangiosioms partijoms kovai priešais juodąjį internacio
nalą Lietuvoje.

Ypač daug ir sveiko ūpo pastaruoju laiku pasireiš
kia sandariečiuose. Ši organizacija, dažnokai, “snūduriuo 
ja,” bet kilus kokiam nors svarbesniam 'klausimui Lietu
voje, visgi savo parodo.

Tasai “parodo” ir dabar gražiai Sandaros kuopose 
bei pąčiame centre pasireiškia: rengiama prakalbos, šau
kiama masiniai susirinkimai, ruošiama didelį išvažiavi
mai į tyrą orą, renkama aukos į Politinį Iždą, žodžiu 
pastarais laikais Sandaroje pasireiškė tiek gyvumo, kiek 
jo buvo didžiojo karo ląiku. O kuomet organizacijoje yra 
gyvumo, kuomet veikiama — ir visuomenės ūpas link 
tokios orgainzacijos pasireiškia gyvesniu. Tokia orga- 
ųizacija ir pasekėjų sau daugiau suranda.

j” Tiesa, Sandaroje irgi atsirado skystuolių. Tai delei 
nelaimingo bendro fronto su socialistais. Bet tokių skys- 
tųolių raudasi ir kiekvienoje organizacijoje. Jie dažnai 
iškrečia nerimtų šposų. Bet kadangi tokie žmonės yra 
žinomi tik kąipo tokie — skystuoliai — jie perdaug orga
nizacijoje rūpesčio nesukelia.
, Taip bus ir Sandaroje.

Tie skystuolįąi pašūkaus, paražinės kitų srovių laik
raščiuose, o pergyvenę skystijadą, vėl prie savųjų laižy- 
sis ir bus dar geresniais organizacijos darbuotojais.

Taigi ir dar kartą — “nėra to blogo, kad neišeitų 
ant gero.”
' -

Pas mus yra tokių žmonių, kurie už dolarį gali tar
nauti bile įdėjai. Bet tokie “idealistai” neverti nė išgrauž
to kiaųęimę, _ ____

Kaip Lenkai Savo 
Kareivius Mokina.

Varšavoje įvykęs teismas ke
lių oficierų lenkų pėstininkų 15 
pulko. Tie oficierai, pasirodė, 
žiauriai, “ne pagal įstatymus” 
elgėsi su kareiviais, ypatingai 
su ukrainiečiais ir gudais. Kal
tinamųjų vardai: Pšegroda, 
Venckovski, Penčkovski, I<ra- 
vecki ir Butkevič, kapitonai ir 
leitenantai. Ypatingai pasižy
mėjo Pšegroda: jis vieną karei
vį visą savaitę išvarinėj ęs, už
krovęs maišą su plytomis ant 
pečių. Kitą nuplakęs, kad ilgą 
laiką negalėjęs ant nugaros 
gulėti. Trečią pastatęs stovėti 
su kulkosvaidžiu ant pečių. Tas 
pastovėjo dvi valandi ir nual
po. Kitas kareivis neišvalė šau
tuvo, užtai buvo varomas per 
kareivių šerengą, o visi jį tvo
jo. Kai nualpo, tai žiemą lie
jo su šaltu 
vimais” gi 
žymėjo.

versitete. Jis pirm kelių metų, 
eidamas mokslus, bendradar
biavo “Vienybei” ir skaitytoja, 
gėrėjosi jo raštais. Vėliau, ra
šinėjo Į “Gydytoją”. Nelaimė jį 
patiko paskutinę vakacijų die
ną, jam besimaudant Gary, 
Ind. Paliko nuliūdime jauną 
žmoną Staniuliūtę, kurios tė
vas, žinomas Chicagoje veikė
jas, A. Staniulis, nesenai pasi
mirė.

& k Rašo — VĖJO VAIKAS

(Feljetonas)

• nimą.

vandeniu. “Snukia- 
visi oficieriai atsi-

—o—
Anglies Iškasimo Kaštai

Kuomet aną sykį buvo strei
kas angliakasių, arba darbų su
stabdymas, tai Amerikos val
džia buvo paskyrusi tam tikrą 
komisiją ištyrinėti padėtį toje 
pramonėje. Ta komisija išdavė 
raportą, bet kaip paprastai A- 
merikoje niekas nesirūpina ji į 
/ykdinti ir pagelbėti visuome
nę. Amerikoje kol-kas greitą 
pagelbą gauna tik didieji biz
nieriai, o ne paprasti piliečiai.

Ta komisija patyrė, kad iš
kasimas ir sulodavimas į vago
ną vieno tono antracito anglies 
kainuoja kompanijai nuo $3.50 
iki $4.25. Išviso per metus dar 
bininkams išmokama apie 375 
milionus dolarių. Kiek streikų 
ir pakėlimų darbininkai yra tu 
fėję, jie visus laimėjo. Jei lai
mės ir dabar reikalaujamus 10 
auoš. tai per dešimtį metų at
gaus tiek pinigų, kiek dabar 
praras algomis, jei streikuos 
visą metą.

Kompanijos prisidaro sau ne 
mažą pelną iš kasyklų. Hilside 
Coal ir Iron kompanija ant to
no uždirba $6.69, Penn. Coal 
Co. $2.76, kitos nuo 43 cen
tų iki 72. Taip buvo 1921 me
tais. Hillside kompanija divi
dendų 1921 metais išmokėjo 
205 nuošimčių. 1922 metais iš
mokėjo 190 nuoš. Kitos mokėjo 
vidutiniškai po 30-40 nuoš.

Kas tuos visus pinigus su
krauna? Pirkėjai, kurie anglis 
perka. Darbininkai iškovoja di
desnes algas, kurių niekas jiem 
nepavydi, bet kompanijos tuo 
sykiu pabrangina anglį ir vi
suomenė sumoka netik darbi
ninkų algas, bet ir kompani
joms milžiniškus pelnus. Taip 
yra Amerikoje, kur kol-kas vi
suomenė negauna jokios apsau 
gos nuo trustų ir monopolių, 
nežiūrint, kad ir neva tam tik
slui yra įstatymai. Amerikos 
visuomenė dar kantri, nes “iš
siverčia.”

—o—
Negera Mada.

Esame pastebėję, kad tūli 
sandariečiai, nepasitenkinę da
lykų bėgiu savo partijoje, tuoj 
bėga skustis į socialistų spau
dą — “Naujienas,” ar “Kelei
vį.” Mums tokis pasielgimas 
atrodo nerimtas; lyg mamės 
mušamas vaikas bėgtų pas tė
vą užuovėjos.

Juk yra, pirmiausia, parti
jos organas skundams. O, ant
ra, yra daugiau tautininkų lai
kraščių, jei partijos organas ne 
dėtų (ko jis neturėtų dary
ti!)

Nejau tūli sandariečiai nesu
pranta disciplinos ir savo gar
bės vertę?

—o—
Netekome Jauno Profesionalo

Iš Chicagos gavome praneši
mą, kad prigėrė Dr. Cherry- 
černiauskas, jaunas dantistas, 
baigęs mokslus Valparaiso uni

—o—
Komunistų fjykps Lietuvoje

Pirm rinkimų į 2-rą ir 3-čią 
Lietuvos seimą, policija Lietu
voje buvo areštavusi apie 300 
žmonių, kaltinamų priklausy
me komunistų partijai, kuri no 
rėjo kamuflažo būdu į Seimą 
patekti. Iš tų, po kelių metų 
tardymo, didžiuma rasta nekal
tais. Sulaikyta tik 136 ypatos, 
iš kurių 50 yra žydai. Dalis jų 
sėdi kalėjimuose, o dalis laisva 
po kaucijomis. Jų byla bus 
sprendžiama pabaigoje rugsė
jo. Kiekvienam apkaltinimas 
siekia 50 rašytų puslapių.

—o— 
Kalbos Turtinimas

“Darb.” išvadina SLA.
apskričio bolševikus, priėmu
sius kvailą protesto rezoliuciją, 
“skystablauzdžiais.” ,Ką tas žo
dis reiškia ir patys redakto
riai vargiai žino. Kas jį pir
miausia sugalvojo? Ir kada jis 
pradėtas vartoti?

—o—
Kodėl Nekurie Vyrai Pa
miršta Moteris Lietuvoje

Amerikonai, atsilankę
tuvoje, pastebi, kad yra daug 
moterų, kurių vyrai Amerikoje 
yra jas pamiršę. Didžiuma gal 
pamiršo iš ištvirkimo. Bet yra 
ir iš Amerikos valdžios statoma 
kliūtis šeimynų susijungimui. 
Kaip žinoma, dabar žmogus ne 
gali parsitrauktr žmonos, jei 
nėra Amerikos pilietis, o tei-' 
sėjai jam neduoda popierių, jei 
jo pačios čia nėra Amerikoje. 
Taigi žmogus nepilietis, turin
tis žmoną Lietuvoje, turi arba 
Lietuvon grįžti, arba ją pamir
šti.

5-to

Lie-

— Arba štai vėl: “Ministeris pirmininkas iš 
lipo apdulkėjęs iš automobilio.” Kam gi čia duo 
ta bereikalingą progą traukti mane atsakomy
bėn už valdžios autoriteto mažinimą?

— Bet kad jis ištikrųjų buvo labai apdul
kėjęs.

— Galėjai Tamista švelniau išsireikšti, pa
vyzdžiui: “išlipo su žymėmis dulkėto kelio ant 
savo gražaus cilinderio,” ar panašiai.

— Gerai, bet tuomet Susisiekimo ministeris 
patrauks mus atsakomybėn už įžeidimą.

— Na, tai galimą vjsai palikt ramybėje tas 
prakeiktas dulkes ir parašyti tiesiog: “išlipo iš 
automobilio,” ir tiek, arba dar geriau: “išlipo 
grakščiai iš automobilio.”

— O štai čionai, pavyzdžiui, parašyta: “Ož
kos reikia dažnai girdyti, norint turėti iš jų dau 
giau naudos.”

“Suprantam gerai kas jūsų per ožkos ir 
kokios rūšies ta jūsų nauda,” — pasakys ir 
marš į šaltąją už įžeidimą valdininkų prikišant 
jiems girtuoklybę ir kyšių ėmimą.

Kitoj vietoje Tamsta irgi labai neatsargiai 
išsireiškei: “Žemės ūkio ministerio išrašytos iš 
Paryžiaus aguonos davė gerų vaisių ir visiškai 
patenkino ministerį.” čionai man tektų atsakyti 
už skleidimą klaidinančių visuomenę žinių ir pa
sikėsinimą ant ministerio gyvybės, nes jo žmo- 

giaų į mūsų redakciją nei nesirodyk! — bruta- na, perskaičiusi tą žinutę, ir savaip ją supratu- 
liai p.ertraukė mano žodžius redaktorius ir svie- si, gali paversti savo vyrą į superfosfoto žiups- 
dė tiesiai man po kojų visą glėbį smulkiai sura- nį, jei tik ji pakankamai yra energinga.
šytų lapų, išsidraikiusių po visą aslą: “Vištos” 
apsivertė augštyn kojomis, "Veisliniai gyvu- je priviso daug žiurkių, kurios sudaro valstybei 
liai,“ palindo po spinta, o “Šis Tas” pasislėpė [ nemažai nuostolių.” Tamstai matomai sudaro 
po “Naujo ministerių kabineto darbais,” atsisė- malonumą perspektyva bylinėtis su Krašto Ap- 
dusiais ant mano čebato galo.

Ir sujaudintas, įsikarščiavęs, kaip jaunas 
gaidukas, savo konkurento užkabintas, prišoko greičiau jau Susisiekimo ministerijos žinioje, 

rankomis metė kaipo blusų, susisiekimo priemonė, arba Teisin
gumo ministerijos, kaipo vagys profesionalai, 

proto išsikrau- bet tik ne Krašto Apsaugos Ministerijos.
kad nori mane

"Vadovaujančios partijos pa
stangomis seimas pravedė įsta
tymą, suvaržiusį spaudos lai- 
spę. — Iš laikraščių.

Vos tik išvydau redaktoriaus veidą, tuoj su
pratau, kad ne tik nei vrenas mano straipsnių 
nepraėjo, bet ir kad jo akyse nepaprastai nedo
vanotinai esu nusidėjęs, kaip kad nusideda per
ėjęs į priešo pusę su visomis slaptomis žiniomis 
ištikimas karininkas.

Redaktoriaus žvilgsniu kiaurai pervertas 
pasijutau prasčiau, negu Juda Iskariotas Kris
taus draugystėje po garsaus biznio. Dar pras
čiau jautėsi mano portfelis, pasirengęs priimti 
savo gl.obon visą honoraro glėbį ir jau iš anksto 
atsegtas.

— Šiandien lyg kad lyti rengtųsi, ir šiaip o- 
ras nevisai taip sakant.... — pradėjau aš šį kar
tą ištolo vietoje mano paprasto lakoniško — 
“kiek”, į kurį redaktorius visuomet atsakydavo: 
“Tiek ir tiek; meldžiu trupučiuką palaukti, ka
sininkas tuoj ateis.”

— Pasėliams būtų gal ir neblogai, — tę
siau aš tolyn redaktoriaus niauriu tylėjimu vi
siškai užmuštas, — tik šienas ir dobilai...

— Šia, atsiimk Tamsta savo raštus ir dau-

O štai čionai Tamsta esi parašęs: “Lietuvo-

saugos Ministerija?
— žiurkės mano supratimu turėtų rastis

—o— *
Protestas iš Laivrence’o

Lawrence, Mass, sandariečiai 
ir socialistai, atlaikė mass-mi- 
tingą rugp. 21 d. ir priėmė pro 
testo rezoliuciją prieš Lietuvos 
valdžią.

Mes patartume geriau para
šyti po laiškutį savo giminėms 
Lietuvoje ir pareikšti, kad jie 
negaus nei cento iš Amerikos, 
jei kitais rinkimais neišrinks 
valstiečius liaudininkus 
džią.

į val

Sosto Nepasiekęs 
Lietuvos Karalius

Tarp daugelio kandidatų į 
Lietuvos valdytojus, reikia pri
skirti ir J. Bielinį, garsų knyg
nešį. Jis, kaip pasakoja, “Pan. 
Balsas,” 1918 metais pradėjo 
žmonėms pasakoti, kad “jei Lie 
tuva gavo nepriklausomybę, tai 
visa tai padarė jis,” t. y. Bie
linis. Todelei jam priklauso ir 
Lietuvą valdyti. Bielinis neuž
ilgo ir išėjo į “Kauną” iš Bir
žų aps. “valdyti” Lietuvos, ta
čiau, nuėjęs iki Papiškių kai
mo, pasimirė pas ūkininką Mit
kų.

.Nuo Pacifiko, Linkėjimai!
Amerikiečių mylimas komp. 

Vanagaitis prisiuntė sekamus 
linkėjimus “Vienybės” skaity
tojams:

“Visiems “Vienybės” skaity
tojams ir draugams, pranešu, 
kad aš jau ploviau savo “grieš- 
ną kūną’ ’Pacifiko bangose. E- 
su sveikas ir gyvas. Lankiausi 
Kalifornijoj ir Meksikoj.

Prašau priimti širdingiau
sius linkėjimus nuo manęs!

Jūsų A. Vanagaitis.
California-Meksika.

Aštuoniolika tūkstančių organiz 
ngėtina armija. Lietuvos kariu 

Sudeda t& iš 13,000 kareivių. 1 
į Susivienijimas Lietuvių Ame 
>tai didžiumoje tik šeimynų 
Lj galima sakyti, kad prie SLA 
į bet 18,000 Amerikos lietuvi! 
Įįota šeimyną įjudinus, gali 
įįjjlanžkus Amerikos lietuvian 
iri gi, ištiesi}, šitadi- 
$ organizacija galėtų 
įrios lietuviams pasitar 
8s! ...'

[mg kuomi. Suminėsiu 
pilietį mano nuomone, 
jriesniu dalykų. _ 
’ Be pomirtinės ir ligoje pa

SLA. gali ir šitus 
šita veikti

Pinnas—Amerikos lietu* 
riį jaunimas. Amerikos lie- 
į jaunimo klausimas pa 
įmiiais laikais, rodosi į- 
(įa pirmon vieton mūsų 
jrine. Visur viena ir ta 

j si dejonė: mūsų jaunimas 
į games jaunimo jau ne

ša Šituo, begalo syar-
I

jis prie manęs ii’ skėsčiodamas 
antrą rankinę granatą:

— Tamsta turbūt visai iš 
stei, ar į priešų pusę perėjai,
amžinai pražudyti. Laimė dar, kad Dievas davė 
man šį kąrtą proto peržiūrėti atydžiai Tamstos 
raštus, o kitaip nors nerkis virvę po kaklu. O 
aš Tamstai dar tiek pasitikėjimo rodžiau!

— Atsiprašau, bet aš regis nieko tokio...
— Nieko tokio? Geras “nieko tokio!” O kas 

čia? — ir pakėlęs kelis pasitaikiusius jam po 
kojų lapus jis bruko man juos tiesiai po nose, 
pirštu nurodydamas į pabrauktus raudonu ra
šalu žodžius, gausiai apsodintus šauktukais, ne
lyginant stogo kraikas kregždėmis.

— Čia parašyta tik: “Appskrities viršinin
ko vištos menkos veislės,” — bandžiau aš gintis.

— Ačiū už tokį “tik.” Juk tai bus paskaity
ta už didžiausi apskrities viršininko įžeidimą.

— Man rodosi čion galėtų tik vištos užsi
gauti.

— Taip, bet vištos tos apskrities viršininko, 
ar ne?

— Tai kas, kad apskrities viršininko?
— Tamsta matyti, visai užmiršai apie pas

kutinį spaudos įstatymą, ar ką, kad dar panašų 
klausimą užduodi.

— O štai čia Tamista rašai: “Durnadagiai 
usnys ir visokios piktžolės reikia išrauti su šak
nimis ir sudeginti karštoj ugny.”

— Atsiprašau, bet taip regis agronomija 
mokina.

— Taip, tai taip, bet atsisės į kalėjimą ne 
agronomija, o aš, jei šie žodžiai cenzūros bus 
nužiūrėti kaipo atviras kurstymas prie valsty
bės

— Kažin ar Tamsta sugebėsi įrodyti, kad 
čia kalbama ne apie intendentūros žiurkes, o jei 
ir sugebėsi, tai ilgai dar iki to prisieis sėdėti 
tikrų žiurkių kaimynystėje.

O Tamstos žodžiai: “Brukąs ties komendan
tūra nežmoniškame stovyje ir be gailesčio krato 
visus pravažiuojančius keleivius,” man yra nei 
kiek nemažiau pavojingas negu įmesta per lan
gą bomba.

“Kodėl jū§^apką^tiųąt.įcomendantą neteisė
tų kratų daryme ir dar po pat komendantūros 
langais, — pasakys Valstybės prokuroras — ko
dėl šmeižiat valdžios atstovą? — ir šia tau ke- 
lesdešimts tūkstančių litų pabaudos arba šalto
sios “ilgiausi metai, ilgiausi.”

— Gerai, bet krato juk brukąs, o ne komen
dantas.

— Taip, bet brukąs randasi jo žinioje, ar 
ne?

— Jeigu ir jo žinioje rastųsi, tai juk čion 
regis aiškiai kalbama apie kratymą, o ne apie 
kratą.

— Tai kodėl Tamsta to neparašei? Jei bū
tum paaiškinęs skliaustuose: “čia kalbama apie 
kratymą, o ne, Dieve susimilk, apie kratą,” — 
tuomet visai kitas dalykas. Bet pas Tamstą sto
vi tik vienas žodis “krato” žodis, pavojingesnis 
redaktoriaus kišeniui už greitosios džiovos 
terijas.

Štai Tamsta vėl kasi man gilią duobę 
posakiu: “Saulės spinduliai visiškai mane
kino.” “Saulės” direktorius tuoj patrauks ma
ne atsakomybėn už šmeižtą.

Arba štai vėl Tamista rašai: “Po linksmų 
pietų visi svečiai pasislėpė miško pavėsyje.”

“Žinom, kas per svečiai pas jus ten atsi
lanko, jei jiems reik slapstytis po miškus, — pa 
sakys, — ir šia tau valdiškas pansionas už prieš 
valstybinių gaivalų slėpimą ir užlaikymą.

Dar vienoje vietoje Tamsta esi para....
— Trrr... — suskambėjo staiga telefono 

skambutis, pertraukęs redaktoriaus žodžius.
— Taip, čia pats redaktorius kalba, — at

sakė pastarasis, pridėjęs prie ausies.
— Kaip? Uždaromas? Dviem mėnesiam už 

daromas? Kodėl gi uždaromas?

bak-

savo
apa-

ei ro

les nėra ko 
vaikai esam,” — ir 
visiems metams ar-

matomai ramiausia

per versmo.
— Nesuprantu, piktžolė juk regis nieko ben 
neturi su perversmu.
— žinom, apie kokius durnadagius ir piktžo 
jūs ten kalbat,” — pasakys, —

mums akių dumti, ne maži 
šia tau valdiškas pansionas 
ba 50,000 litų pabaudos.

— Kiek toliau Tamsta
sąžine, kaip nieko nesuprantantis vaikas, rašai: 
“Policijos viršininko pasodintas aržuolas ne
prigijo.” čionai, tai jau man tikru būtų pri
taikintas straipsnis už valdžios autoriteto maži
nimą.

— Gerai, bet kaip gi tuomet rašyt?!
— Tamsta galėjai išdėstyti tą pačią mintį 

taip dar švelniau, pavyzdžiui: “Vieno augšto 
simpatingo valdininko pasodintas aržuolas už
sispyrė ir trupučiuką apdžiūvo, bet visi aplin
kiniai gyventojai su agronomijos autoritetais 
galvas guldo užtai, kad, užsispyrimui praėjus, 
medelis atsigaus ir tarps be abejo dar geriau 
už kitus.”

— Kitoj vietoj Tamista matomai mano pra 
pulties norėdamas nukreveizojai: — “Kariume- 
nės vadas nenušovė nieko.” Kurgi Tamstos pro
tas? Ar žinai, gerbiamasis, kas man gręsia už 
įžeidimą kariumenės vado karo stoviui esant?

— Bet palauk, Tamsta, juk čia apie zui
kius, o ne apie priešus kąlbamą.

— Ar spėsi Tamista į 24 valandas įrodyti, 
kad ten nepriešai, o zuikiai? “Kurgi tie jūsų 
zuikiai, negi parodykit mums juos,” — gali pa
sakyti karo teismo pirmininkas į Tamstos tvirti-

— Tamsta, užtikrinu, sakinys “Valstybės 
prezidentas išnyko” yra paprasčiausia korektū
ros klaida, turėjo būti: “išvyko,” čia aišku man 
rodos kaip diena, — teisinosi išbalęs redakto
rius.

Aš nelaukdamas galo ir pasinaudodamas 
proga išsinešdinti su sveikais kaulais išsprukau 
akimirksny pro duris ir pasileidau bėgti kiek 
tik kojos neša, nors redaktoriaus ir šlubo būta.

Tos dienos įvykiai mane giliai įtikino, kad 
Lietuvoje šiuo laiku nepavojinga imti plunksną 
į rankas tik vienam atsitikime, būtent — pešant 
žąsį, jei tik ji, suprantama, nėra vogta.

jį reikalu, organizavimu 
irios lietuvių jaunimo 
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fflĖuotu šeimynų apima 

; $ visas Suvienytas Vai
šijas. Ir šitas organizaci
jai, turbūt savo agentus-kuo 

į girtose kuopose, dažniau 
I energingus darbuoto- 
1 iūs, jaunimo suorganizavi- 
4 sas bei padarymas jo mūsų

gyveni 
men tu 
nuojan

Antį 
los. Mi 
lietuvi 
ti neri 
bes, k 
aiiksči 
siinipi 
moky' 
laikas 
kad ti 
reikai 
kamo 
orgar 
zacijč 
su 3( 
su da 
buoto 
no vi 
jas, S 
mis <

Trt 
rikos 
latini 
zacijt 
vient 
L. A.

■ rios 
• surei 

siekt

PASAULIŲ K

Tik ką pasimiręs garsus astro 
biul Marso gyvena protingi sut 
jn net protingesni už mus, žemės

Dailioje apysakoje “PASAULI! 
vaizduoja kaip tie Marsiečiai alvyl 
karianti žmoniją. Marsiečiai turi b; 
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KĄ SLA. GALĖTŲ AMERIKOS 
LIETUVIAMS NUVEIKTI

3

i štai vėl: “Ministeris pirmininku ii 
ėjęs iš automobilio.” Kam gi čia du 
ngą progą traukti mane atsainų. 
IŽios autoriteto mažinimą?
kad jis ištiktų jų buvo labai apdį.

Rašo BEPARTYVIS

j j ai Tamista švelniau išsireikšt.. 
išlipo su žymėmis dulkėto kelio M 
is cilinderio," ar panašiai, 
ii, bet tuomet Susisiekimo minite 
us atsakomybėn ui įžeidimą, 
tai galijn.ą yįpąi pjliįi ramybėje ta 
dulkes ir parašyti tiesiog: “išlipoi

ir tiek, arba dar geriau: “išlipa 
automobilio.”

ai čionai, pavyzdžiui, parašyta: “tt. 
lažnai girdyti, norint turėti ii ją dii 
s.” ” "
intam gerai kas jūsų per ožkos i 
ies ta jūsų nauda,” - pasakys j 
tąją už įžeidįmą valdininkų prikišę 
loklybę ir kyšių ėmimą.
vietoje Tamsta irgi labai neatsargu. 

: “Žemės ūkio ministerio išrašytos a 
aguonos davė gerų vaisią ir visiški 
ministerį.” čionai man tektų atsaky; 
ną klaidinančių visuomenę žinių ii ps 
. ant ministerio gyvybės, nes įoi» 
ličiusi tą žinutę, ir savaip ją supras, 
.versti savo vyrą į superfosfoto žrapt 
ji pakankamai yra energingi 

i .čionai Tamsta esi parašęs: “tietaa 
daug žiurkių, kurios sudaro vaisyk 

nuostolių.“ Tajnstai matomi sė 
į perspektyva bylinėtis su Krašto šp. 
inisterija?
iūrkės mano supratimu turėtą rath 
jau Susisiekimo ministerijos žai,t | 
sų, susisiekimo priemonė, arba ias 
nisterijos, kaipo vagys profesionali 
i Krašto Apsaugos Ministerijos.
lažin ar Tamsta sugebėsi įrodyti, U 
ma ne apie intendentūros žiurkes, • jt 
ėsi, tai ilgai dar iki to primik 
rkių kaimynystėje.
imstos žodžiai: “Brukąs ties komai* 
noniškame stovyje ir be gailute 
įvažiuojančius keleivius,” man yni 
tažiau pavojingas negu įmesta per h- 
k . •
d,eį.įū§ .ap.^tiąjįUo^ąptą 
daryme ir dar po. pat komiulufa

— pasakys Valstybės prokuroru-b 
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Taip, bet brukąs randasi jo žinioje,m

leigu ir jo žinioje rastųsi, tai juk ai 
ūkiai kalbama apie kratymu, o nnj
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ai Tamsta vėl kasi man gilią duaą® 
u: “Saulės spinduliai visiškai maitib 
“Saulės” direktorius tuoj patrauki B- 
ikomybėn už šmeižtą.
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jei jiems reik slapstytis po miškus, -p
- ir šia tau valdiškas pansionas ąi p 
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ar vienoje vietoje Tamsta esi para.-
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utis, pertraukęs redaktoriaus žodžifi.
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Aštuoniolika tūkstančių organizuotų žmonių, tai 
jau pusėtina armija. Lietuvos kariumenės pastoviu lai
ku susideda tik iš 13,000 kareivių. Tokią 18,000 armiją 
sudaro Susivienijimas Lietuvių Amerikoje. Ir tie 18,000 
narių, tai didžiumoje tik šeimynų galvos-tėvai. Todėl 
drąsiai galima sakyti, kad prie SLA. priklauso ne 18,000 
narių, bet 18,000 Amerikos lietuvių šeimynų. Tokią gi 
organizuotą šeimyną įjudinus, galima didelius, begali
niai milžiniškus Amerikos lietuviams darbus nuveikti.

Kuomi gi, ištiesų, šita di- ’ 
džiulė organizacija galėtų 
Amerikos lietuviams pasitar 
nauti? 1

Daug kuomi. Suminėsiu 
tik keletą, mano nuomone, 
svarbesnių dalykų.

Be pomirtinės ir ligoje pa 
šalpos SLA. gali ir šitus 
darbus veikti.

Pirmas — Amerikos lietu
vių jaunimas. Amerikos lie
tuvių jaunimo klausimas pa 
skutimais laikais, rodosi į- 
cina pirmon vieton mūsų 
gyvenime. Visur viena ir ta 
pati dejonė: mūsų jaunimas 
žūsta, mes jaunimo jau ne
tekome. Šituo, begalo svar
biu reikalu, organizavimu 
Amerikos lietuvių jaunimo 
Susivienijimui kaip tik ir 
priderėtų užsiimti. SLA., tu
rėdamas virš 300 kuopų, S. 
L. A. turėdamas virš 18,000 
organizuotų šeimynų apima 
veik visas Suvienytas Val
stijas. Ir šitas organizaci
jai, turbūt savo agentus-kuo 
pas ir tose kuopose, dažniau 
sias, energingus darbuoto
jus, jaunimo suorganizavi
mas bei padarymas jo mūsų

gyvenimui atatinkamu ele
mentu SLA. galima tik sap
nuojant atlikti.

Antras — jaunimo mokyk 
los. Mūsų jaunimas nemoka 
lietuviškai. Už tai jo kaltin
ti nereikia. Kaltos aplinky
bės, kalti mes patys, kad 
anksčiau savo jaunimu neap 
sirūpinom, neįsteigėm jam 
mokyklų. Apie tai jau ne 
laikas kalbėti. Bet dabar, 
kad tokį reikalą — mokyklų 
reikalą — pastačius ant tin 
karnos papėdės, reikalinga 
organizacija. Tokia organi
zacija yra SLA., Pakartosiu, 
su 300 savo agentų-kuopų, 
su daugeliu energingų dar
buotojų, mokyklų įsteigimą 
no visas Suvienytas Valsti
jas, SLA. gali visai nejučio
mis atlikti.

Trečias — apšvieta. Ame
rikos lietuviuose nėra nuo
latinės ir pastovios organi
zacijos, kuri užsiimtų savo 
vientaučių švietimu. Tai S. 
L. A. pavvdale paskaitų, ku
rios gana lengva kuopose 
surengti, galėtų tiesiog pa
siekti mažiausius ir tamsiau

PASAULIŲ KARAS

sius mūsų išeivijos kampe
lius.

Ketvirta — moksleivija. 
Nekalbant apie Lietuvos 
moksleivių vargus-vargelius 
daug gražaus ir talentingo 
mūsų jaunimo Amerikoje žū 
sta vien tik todėl, kad nėra 
pastovios organizacijos, ku
ri jiems teiktų šiękią-tokią 
pagelbą. SLA. tai galėtų len 
gvai padaryti. Ir nereiktų 
tai daryti kaipo labdarybę. 
Labdarybė susidėtų ti'k iš 
to, kad SLA. skolintų to
kiems jaunuoliams pinigus. 
Išėję mokslus, jaunuoliai S. 
L. A. netik tinkamai atsi
lygintų, bet jie būtų šitos 
organizacijos geri draugai 
ir vėliau darbuotojai-švietė- 
jai.

Penkta — knygų leidimas. 
Amerikos lietuviai nemėg
sta skaityti knygas! Aš taip 
nesakyčiau. Mėgsta, reikia 
tik tinkamų knygų išleisti. 
Kuomet TMD. išleidžia Ku
dirkos Raštus, kuomet ta 
pati organizacija išspausdi
na Wells’o Pasaulinę Isto
riją, nariai negali atsigėrė
ti. Mėgtu geras knygas ir 
SLA. nariai. O turint tokią 
organizuotų lietuvių armi
ją, knygų leidimas bei jų 
skleidimas kaip tik ir tin
kamiausia. Kiek žinoma, 
knygų leidimu SLA. seniau 
užsiiminėjo. Ir kiek man ži
noma, nė vieno cento savo 
pinigų nepridėjo. Dar uždir 
bo. Galėtų tai ir dabar dary 
ti. Galėtų jau pagaliau prie 
gyvuojančių knygų leidimo 
organizacijų prisidėti. Minė 
tinai, galėtų prisidėti prie 
Tėvynės Mylėtojų Draugi
jos. O daug stambių ir gra
žių, apšvietą skleidžiančių 
knygų galėtų Amerikos lie- 
uvioms pagaminti!

Šešta — didinimas organi 
zacijos. 18.000, tai dar ne 
visi Amerikos lietuviai. A-

merikoje skaitoma iki milio 
no lietuvių. 18,000 tai tik 
maža dalelė. Daugiausia A- 
merikos lietuviai priklauso 
prie mažų, .nevisai užsitikė- 
anų draugijų. Nekurtos tų 
draugijų gyvuoja šiaip- 
taip. Kitos vos lygsvarą iš
laiko. Susivienijimo pareiga 
tokias draugijas savo glo- 
bon pritraukti. Reikia tam 
tikro vajaus. Tokių draugi
jų, kurios prie SLA. kaipo 
kuopos priklauso, jau dabar 
yra. Bet toli gražu, tik ma
žutėlė dalelė. SLA. jas gali 
prie save pritraukti, ir tuo
mi dešimteriopai padidėti.

Abelnai, suėmus tik čia 
paminėtus dalykus, jau ma
tosi kokius didelius, kokius 
milžiniškus darbus šita or
ganizacija Amerikos lietu
vių tarpe galėtų nuveikti 
Turint savo jaunimo kuo
pas, turint mokyklas, re
miant besimokinančią jau 
nuomenę, leidžiant knygas, 
rūpinantis lietuvių apšvie- 
ta, jau ant syk būtų veikia
ma neįkainuojamai didelis 
kultūros darbas. Ir tai bū
tų veikiama vienu organi
zuotos organizacijos ypu.

Tiesa, SLA. ir dabar tais 
reikalais šiek-tiek rūpinasi. 
Bet tie darbai yra pastaty
ti ant labai mažutės skalės. 
SLA. turi čia suminėtiems 
darbams atatinkamas ko
misijas, bet tos komisijos 
delei susidedančių aplinky
bių, mažai veikia.

Visa tai galima būtų veik 
ti milžiniškai padidinto] 
skalėj.

Kodėl taip nedaroma?
Šita organizacija apimta 

ligos — vėžio ligos-bolševiz- 
mo. Kaip š;ita vėžio liga- 
bolševizmas SLA. kūną 
graužia ir kaip suminėtiems 
darbams kenkia, pakalbėsi
me sekančiame straipsnely.

£

m Iš Amerikos Lietuviu Gyvenimo
ČIA TALPINAMA ŽINIOS IS AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMO IŠIMTINAI. RAŠOMA MUSŲ GAKTŲ 

KORESPONDENTŲ APIE TEATRUS, BALIUS, PRAKALBAS IR ABELNĄ JUDĖJIMĄ.

LOWELL, MASS.

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

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

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

“VIENYBĖ”
193 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

KOKIŲ PAVARDŽIŲ ESAMA
Rašo Anis Rūkas

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA

$
1 ■

&

ir DIRBTUVĖ
geriausiai įrengtoje mokykloje. Prakti
kos pamokos išardyti ir sudėti visokius 
motorus, apie elektrą ir važiavimą.. Ti
kras, pilnas kursas šoferio-mekaniko 
lietuvių ir anglų kalbom • veda visiem 
žinomas ir per 15ką metų prityręs
INSPEKTORIUS L. TIKNIAVIČUS 

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

nuo 0 ryte iki 0 vakaro. Nedėliomisbu mokyklų. Mokykla atdara
vai. po pietų. Klesos dienomis ir vakarai*.

YORK AUTO SCHOOL
(Kampu 14 gatves) New York Olty

n no 11 vai. ryto iki 8 

NEW 
128 — 2nd Avenue,

Specialistas
Pasekmingai Gydau Ypatingas 

VYRŲ, MOTERŲ LIGAS

GREITOS PASEKMĖS -
Nervų, Odos, Kraujo Ligose, Išbėrimuose, Atvirose žaiz
dose, Bendrame Nervų Silpnume, Inkstų ir Šlapinimosi ne
galėje, Raumatizme ir Visose Vidurių Ligose.

KAINOS MANO PRIEINAMOS
ir viskas yra po mano asmeniška priežiūra F

X-Spinduliai ir Wasscrmano tyrimas ir Ke-f 
miškas Išnagrinėjimas kraujo. — Suteikiamo 
tikrą atspėjimą ir gydymą. — > Į ,

PATARIMAS IR KOVITIMAS ’

©

DR. ZINS
110 E. 16th St., New York City 
Tarpe 4th Av. ir Irving Place

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

Pažvelgus į bile didesnio riiie 
sto ūkėsų ar vaizbių rodyklę, a 
kyvų pavardžių galima rasti. 
Akyvus tuomi, kad jų savi
ninkai ne lietuviai, o lietuviui 
lyg “savas.” Tokios daugiausia 
mano domę atkreipia, mat to
kius žodžius lietuvių kalboj 
vartojame. Daugiausia grekų 
ir žydų pavardės rašoma, lie
tuvišku skambėsiu, kurių ke
lioliką abėcėliniai, paduodu: 
Avis, Baile, Barnes, Blake, 
Grabe, Guba, Jonas, Juka, Ju
ra, Kale, Kalnas, Kapas, Kai- 
ris, Karas, Kartis, Kiek, Ket
virtas, Kinas, Kirmės, Klebo- 
nis, Milas, Meile, Muse, Pago
nis, Palange, Papas, Papaut- 
sakis, Peles, Pepe, Petras, Rie
ke, Ripka, Sala, Skauda, Ski
les, Stuba, Takas, Tepe, Teta, 
Turi, Turpe, Tyleka, Vale, Var 
gas, Varva, Verk, Vogęs, Vogt, 
žieve.

Peržvelgiau rodos pora di
desnių miestų rodyklių; visos 
viršminėtos pavardės nelietu
vių, o daugiausia grekų, žydų 
ir keletas svetimų. Mat grekai 
nepratę keist savo pavardžių, 
lygiai kaip ir italai, francai ir 
aziečiai — kinai, japonai.

Pamaniau — jei tai būt lietu 
vio pavardė, beabejo iškreipt 
savaip, “amerikoniškiau;” iš 
Jonas padaryta “John”, iš Pet
ras — “Peters,” iš Steponaitis 
— Stevens ir kt. Ypač lietu
viai verteiviai, ir amatninkai 
bei profesionalai retas turi drą 
sos pasilikt savu.

Toks lietuvio būdas; sekt- 
f — 1 ——«

pataikaut, kur naujose aplinky 
bėse lieka be savo žymės, ir 
kadangi gamtiškai nėra gali
ma greit kitokiu persidirbt — 
prigyt, toks lieka menkučiu, 
nors pats stengias to nematyt. 
Kita pusė lietuvių pavardžių 
“paliokiškos,” su “ski” ir “vič” 
kas lietuviui nedera.

Tas pats su vardais, kaip 
augščiau minėjau daugelis a- 
merikonų pavardžių rašoma 
“Jonas” kas visai lengva, netik 
išlaikyt, o ir amerikonui para
šyt, tačiau vardais mažiau, ne
gu pavardėm lietuvių drąsuo
lių tesama. Kaip tik kas spė
jo vardo užklaust, atsakoma: 
“John;” arba dar blogiau — iš 
Kazio padaroma “Charlie”; iš 
Motiejaus — Mike iš Vinco — 
William; iš Kazės — Katie ir 
tt.

Tūli iš gražiai ir trumpai iš
tariamų pavardžių sudaro sa
votiškas, iš Bagdžiūnas 
Borden, Gasiūnas — Gass, 
Reika — Reikow ir tt.

Pažiūrėkime kitataučių nors 
ir italų augštai pamokintų ir 
įžymių amatninkų, dailininkų, 
mudikų, arkitektų, tapytojų. 
Jie netik tikrąsias pavardes 
raidė raidėn išlaiko, o ir vardai 
nepalenkiama; pvz.: Dominico 
Giovanni, Ercolli, Giusseppe, 
Nicola, Nunzio, Luigi, Pas
quale ir tt.

Gal būt kam tie vardai ne
gražūs, “nesuprantami”, bet 
tai nepalenkiama sauskyrybė 
(individumas), kurį pasaulis 
pagerbia.

iš

Lovvelliečiai ir apylinkės lie
tuviai nekantriai laukė Sanda
ros Centro pikniko, kuris įvy
ko rugpjūčio 22-23 dienomis ir 
laukusieji tikrai turėjo kuo 
^džiaugti bei pasigerėti.

Subatos vakare buvo tik 
kiai.

Programo, taip sakant nebu
vo; tik vietos gražuolė Elena 
Fareilaitė ir Charles Brown 
(ženevičius), iš Framingham, 
Mass., pašoko keletą klasiškų 
šokių. Kadangi buvo garsinta, 
kad šį vakarą bus išrinkta iš 
visos salės gražiausia mergina 
per Miss Lowell (Tareilaitę), 
tai jaunimo į šokius suplaukė 
iš plačios apielinkės gana skait 
lingai. Orkestras buvo žvingė- 
los, iš So. Bostono. Šokėjai ne
galėjo juomi atsigėrėti.

Ant rytojaus, nedėlioję, pra 
sidėjo kita diena Sandaros C. 
pikniko, šiandien suplaukė dar 
daugiau jaunimo ir taip gi aps
čiai augusių. Jaunimo ypač 
daug atsilankė, mat vakar gra
žuolė nebuvo išskirta. Tas buvo 
ant šiandien atidėta.

Programas prasidėjo kai 4:- 
30. Programo vedėjas Centro 
sekretorius V. M. Čekanauskas. 
Pirmiausia kalbėjo “Sandaros” 
redaktorius A. A. Tulys, kuris 
trumpoj ir sklandžioj kalboje 
nurodė Sandariečių ir valstie
čių liaudininkų partijų tikslą 
ir kvietė lietuvius amerikiečius 
rašytis j A. L. T. S., kaipo ge
riausią politinę organizaciją. 
Po juom sekė p-lės Elenos Ta- 
reilaitės (Miss Lowell) dekla
macija (lietuvių kalboje), ku
rią ji atliko gana artistiškai. 
Toliau sekė solai ir duetai, ku
riuos išpildė sekanti daininin
kai: J. Bulskis, J. Mitrikaitė, 
seserys Černauskaitės, Kašėtai
tės. Akompanavo Emilė Tataro 
niūtė ir Juzė Rauktytė. Visi šie 
dainininkai yra gerai žinomi 
Naujoj Anglijoj ir pagirų jiem 
nebereikia. Kiekvieno dainos ir 
dainelės begalo žavėjo publiką.

Po programui buvo “grand 
maršas,” kurį A. Tuliui su p- 
le Emile šimkoniūte vedant, p- 
lė Elena Tareilaitė išrinko gra 
žiausią lietuvaitę iš visų, ku
rios šiame piknike dalyvavo ir 
gavo tam tikrus tikietus-pakvie 
timą maršuoti “grand maršą.” 
Gražuolės dovaną laimėjo p-lė 
Bronė Gerbavičiūtė, iš Lowell, 
Mass. Jai įteikė gražų gyvų ro
žių bukietą p-lė E. Tareilaitė. 
Ir buvo skelbta, kad “Sanda
ra” patalpins jos paveikslą sa
vo laidose. Antrą gražuolės do
vaną laimėjo p-lė Katrina Shea 
iš Stoghton, Mass.

žodžiu sakant, šis piknikas 
buvo neužmirštamas. Daugiau 
mums tokių piknikų!

Loicellio Sandarietis.

litinis kliubas, po vardu Pir
mas Lietuvių Republikonų 
Kliubas, kurio prez. yra gerb. 
adv. Wm. F. Laukaitis. Šis 
kliubas, apart savo veikimo, po 
litikoj, daug veikia ir pačių 
lietuvių naudai. Pirmas Lietu
vių R. Kliubas jeigu rengia ką 
nors, tai visuomet visą pelną 
skiria L. S. Bendrovei, ir tik 
ačiū P. L. R. Kliubui L. S. 
bendrovė jau ne vieną, bet gali
ma sakyti kelioliką tūkstančių 
dolarių skolos atmokėjo. L. Re- 
publikonai visi yra L. S. B-vės 
šėrininkai ir jie labiausiai rū
pinasi tuomi tautišku namu, 
apie kurį demokratai taip kaip 
ir nieko nežino. Mat demokra
tai yra daugiau saumyliai ir 
jie rūpinasi tik savais reika
lais, net ir susirinkimų nelaiko 
Lietuvių Svetainėje.

P. L. R. K. net ir dabar sa
vo vardu varo šventadienį biz
nį, kurio visą pelną atiduoda 
S. B-vei. Kliubas turi net du 
skyrių; pirmas skyrius, tai yra 
tikrųjų republikonų, į kurį mo
kama 25c. mėnesy; antras sky
rius, tai yra prijaučiančių S. 
B-vei; moka 10c. mėn. Į tą sky
rių gali prigulėti visokių pa
kraipų žmonės, ir jie yra pil
nateisiai kliubo nariai.

Baltimoriečiai turėtų kreipti 
daugiau atydos ir paremti pir- 
.mą L. R. Kliubą, o remdami 
kliubą, mes remiame savo tau
tišką namą.

Žinučių Rinkėjas

JAU VĖL TURIME!
Komediją

“LAPKUS”

193

— Kaina 30c. —
VIENYBĖ

Grand St., B’klyn, N. Y,

UŽRAŠYKIT “VIENYBĘ 
SAVO GIMINĖMS IR 

PAŽĮSTAMIEMS 
LIETUVOJE

REIKALINGI AGENTAI

Reikalingi Agentai-Įgalio- 
tiniai representavimui mū
sų laikraščio “SANDARA” 
visose lietuvių kolonijose. 
Atlyginimas geras. Apsuk
rus ir darbštus agentas ga
li uždirbti liuoslaikiu nuo 
$50 iki $75 ant mėnesio. 
Visos informacijos dykai. 
Darbas lengvas ir pety 'i- 
gas. Atsišaukite tuojau se
kančiu antrašu:

SANDARA
327 E. St., Boston 27, Mass.

mh'iii rrrniMMiaiuį

Bell Phone Poplar 7545
A. STANKUS

— Lietuviškas Graborius — 
Geriausias patarnavimas,

Daug metų patyrimo '
1023 Mt. Vernon St.

Philadelphia, Pa.

£

■■■

■
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RACINE, WIS.

TMD. Išvažiavimas

Pranešimas aplinkinių mies
telių lietuviams. T. M. D. Ap
skritis, Wisconsin Valstijoje, 
bendrai visų kuopų ruošia link
smą su žaidimais pikniką*Rugs. 
-Sept. 6 d., Midway Parke. Vie
ta randasi nuo Racine į žie
mius North šeštoj mylioj prie 
gero kelio Highway 15. Prive
ža strytkariai J. M. E. R. and 
L. Co. karai. Žaismų progra
mas prasidės 1 v. p.p. Kenoshie 
čių su Raciniečiais bolių rung
tynės (ball geimis); taip jau 
Waukegano lietuviai stoja prie 
virvės traukimo bei su viena 
kolonija. Bus dalykėlių mote
rims, vaikams ir vyrams. Atsi
žymėję programe gaus dovanų.

Prieš programą ir po progra 
mui svečius linksmins geri mu
zikantai iki 11 v. vakaro. Šir
dingai kviečiama iš visų apylin 
kių ir vietiniai lietuviai atva
žiuoti į tą pikniką. Prašome pa 
remti mus apšvietos skleidimo 
darbe. Visų lietuvių pareiga jei 
kuris negali būti TMD. nariu, 
tai privalumas lankytis į 
MD. parengimus.

M. Kasparaitis.

T

BALTIMORE, MB.

Demokratu Kliubo Piknikas

LAWRENCE, MASS.

Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

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

Nuo 9 iki 11
Nuo 2 iki 4
Nuo 7 iki 8

Nedeliomis Nuo 10 iki 3 P. M.

j y

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

M. M. ŠLIKAS
Lietuvis Advokatas 

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

Namų Tel. Michigan 5751

RICHMOND
TRUST

COMPANY
2701-2703 E. Allegheny Av.

Philadelphia, Pa.

Apdraudžiame Nuosavy
bės Dokumentus.

H r
Persiunčiame Kabeliu Pinigus

3k.

FERMAI LIETUVY!
UMropraJttlkM-GjrdytojM

J. Vaitulionis, D.C.
331 Grand Street

Brooklyn. N. T.
Valandos nuo 4 iki 8 vai vak.

Nedalioms b t veatadiemaia;
Nuo IV v ryto ika 1 v. po piet.

Palankumas ne visur geras. 
Kur palankumu naikinama sa
vita, ar gamtinė sauskyrybės 
žymė, ten, kenksminga; nors tą 
retas pats save valdonas suži
no; jam rodos kad iškeitimas 
pavardės, ar tūlos raidės, pa
lengvina jo būti, tačiau toks 
“pasislėpimas” ar prisitaiky
mas lygus sau akiu uždengi
mui. kada visa nugara tikro 
“originalo” matosi,

Rugpjūčio 23 d. sandariečiai 
su socialistais turėjo surengę 
pikniką, kuris gerai nusisekė ir 
liko pelno 71 dol. su centais. 
Taigi pridėjus jeigas nuo pra
kalbų ir aukas korporacijos 50 
dol. bei Birutės Kliubo 10 dol., 
abi sriovi pasidalino po $80.35. 
Pinigai tapo pasiusti Liaudinįn 
kams ir socialdemokratams.

Perkame ir Parduodame 
Visų šalių Pinigus

Mokame 4% ant Padėty 
Taupymui Pinigų

MM

demokratai kas me

Rugpjūčio 30 d. atsibuvo lie
tuvių demokratų Kliubo pikni
kas ant savojo “šioro.” Diena 
buvo graži, užtai ir svečių at
silankė gražus būrelis; užtai 
galima tikėtis, kad kliubui liks 
ir keletas desėtkų dolarių pel
no.

Lietuviai
tas padaro po kokią porą pa
rengimų ir vis uždirba, užtai 
jie ir savo “šiorą” turi.

Lietuviai demokratai visuo
met dalyvauja politikoj ir tu
rėdami savo gerą vadą gerb. 
Martiną Šulcą, lietuviai turi ne 
blogą vardą pas amerikonus.

Yra Baltimorėj ir kitas po-

{ į i

Puikiausias Patarnavimas
Visuose Skyriuose

Korporacijos susirinkime at
silankė bolševikų komisarai ir 
norėjo gauti bolševikų kalendo
riui apgarsinimą. Bet tuos po
nelius pasiusta j Maskvą. Taip 
pat su jais pasielgė ir pernai. 
Šita korporacija yra tautiška 
ir ji nenori nieko bendro turėti 
su Maskvos agentais. Korpo
racija labai teisingai pasielgė. 
Reikia jai už tai duoti kreditą.

Dzūkas.

ha
5iu

Phone Keystone 457
THE 

LYNDHURST HOTEL 
(S. žvigaitis, savininkas)

236 Cedar Avenue 
Wildwood, N. J.

lankančius lietuvius kvie- 
užeiti. Valgiai puikūs,

kambariai švarūs. Jūrių mau
dynės. Nuomuojamų kamba
rių 60. Adara žiemą ir vasarą 

Kaina pigi, patarnavimas
Lietuviškas
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tth



RUGSĖJO (SEPT.) 3 d., 1923

AR PAKILS MUŠI,Komedijų Vaidintojai
JUOKIS

Rašo Petras RrjukelisPONIA PIPSE
NENORI

VEIDŲ PRAUSIMAS

PRIPA

plus x minus 5

pas

Choras

Nevienodai

(Antanui) Kokią

Petrai

O aš manau vesti

RAGANIAUS STEBUKLAI
FINALAS

ŠIS TAS “TARKIŠKAl

KATALOGASdarbą

3M2-J

miS.LAIKRAŠTIS EINA

Kuriems tik ko

reikalian |

num

kreipkitės

Skaityk Katalogą Kairėj Pusėj

Telephone 7M7 MainTek me Oreenpolnt

Didyjį Katalogą Pilsiančiam Dykai

Vienybes 
Knygyne
Galima Gauti Visokių
Knygų, Kokios Tik 

Yra Atspausdintos
Lietuvių Kalboj

KAUNĄ 
(Pridedant

TEN IR ATGAL 
Nupiginta Kaina

VIENYBE
Grand Street

"Kur tar I 
Kad kiek vii 
Ten “ŠEM1 
Kar be rii]

YORKO Į

Ir ATGAL

manau vesti 
pačią bago-

Drauge, kiekviens bliauki 
Gerklužę paleidęs:

rastis tik pa 
ris yra tok 
kaip laikraši 

Arba kiti 
nauja tik au, 
nių klasei, o 
tūkstančiai 
džioja po pi 
na į apšvi 
duris. Bet 
neatidaro. 1 
ma tokiais 

. švies žmoni 
apšvies žir 
nesutvirtės

nių laikraš 
rūpinti poi 
nių. Bet ii 
Lietuvoje,

Dangum 
tuvių laik 
tos kvailo: 
suvienodin 
jie taip tik 
arba netik 
ki, bet ste 
visiems žn 
nebūtų lu< 
Tokie laik 
nių mylim 
mi, ir jie 

i kia, iš kui 
negalima 
kie laikra

ptajasavunas. 
[£1nes paki 
Įjotos apsiė
jai laikrašii-

VIENYBE
193 Grand Street, 

Brooklyn, N, Y.

T*d lietuvi 
Skirk liteli 
Te "SEŠU1 
Tavo ramų

Viriui minėtai! reikalais kreipkitės pas mane, o būsit užganėdinti

ir dar poi 
Lietuvoje 
mylimi, i 
noms klij 
jas juos 
knygas ii 
ti ilgam

Nekalb 
“Dirvą” 
mažiau s 
žinęs, be 
“Vienybę

PIRKITE 
‘VIENYBĖS 

ŠĖRĄ!

Mes tuos jųjų darbus 
Turim visad girti, 
Nes mus darbas nuo tautiečių 
Turi atsiskirti.

Pamazgų draugužiai
Mes neišeikvokim, 
Ir su jomis tautininkams 
Veidus numazgokim.

1WIS ADVOKATAS 

mm bylą visuose 
Trinm

> a piip ut mortgedžių 
-įspuipi feliiikolinimo 
vtipdfy nJufię Mtą 

jsteį Xoriiti pikti namu, 
WenBafi Hr 

• i«js nt mrtgedžų ant 
(ml atata) niei- 

ye, Iii krapaii pu

ii »KAS S. LOPATTO 
lasųultocjeta-at-Iinr 
W M Minu Buflfflng

V. Market 8t)

GROBLAUSKIO GUMĘ
DEL VIDURIU 

\ SUVERŽIMO MOTE

/ Vartota suvirs 30 n
Ne jokis bandyn 

‘WRTG.GROBLEWS 
M. 15, PLY1

SEPTYNIOS KOMEDIJOS - šio
je knygelėje telpa septynios popu- 
leriSkiausios 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; C) Nesiprie
šink; 7) Nepavykusi Komedija. Kny 
ga netik lošėjams, bot ir skaityto
jams įdomi. Kaina__________ 75c

Užduoties Išrisimas apie 
Svarumą

Visi pirkite naują iš Lietuvos 
gautą komediją

Nelengva Išspręsti
Pasakyk kvailiui “kvaily” — 

paprastai supyks; pasakyk ne
kvailam “kvaily” — irgi pa 
prastai supyks.

PANELĖ TIPSE
Vienas Aktas 

Vaidina Keturios Moterys 
Kaina--------25c.

ŠVENTAKUPRIŲ EKSTRA 
IŠVAŽIAVIMAS

Du Filosofai
Juozas. — Sakyk, Jurgi, kas 

bus su ta nelemtąja pasaulio

Bim-ba-ba, bim-bim! 
(drg. Andriulis):

Čyrų-virų 
Duok pipirų, 
Jei neduosi — 
Nečyruosiu!

Soprano, rečitatyvas. 
Anais metais Lietuvos 
Atstatymo Bendrovė 
Pusę miliono 
Dolarių sukrovė.

žinom kas tam kapitalui 
Tuomet atsitiko, — 
Jis sunyko, vos dalelė 
Jo menka beliko.

Vėliaus ten sekretoriauti 
Abė Strimaitis liko, 
Tai jis kaltas, kad pirm jojo 
Pinigai pakriko.

Drauge, kiekviens bliauki
Gerklužę paleidęs:
Purvinas, purvinas
Tautininkų veidas!

SOLO
(Išpildo Jievutė Bimbienė 

akompanuoja ant laisvos gitą 
ros drg. Bimba, o ant vilniuo- 
to smuiko drg. Andriulis) 
MUZIKA (drg. Bimba):

Bim-ba-ba, bim-ba-ba,

PROF. J. CEKANAV1ČIUS
Grand St., - (Box 88) Brooklyn, N. Y

Naujausia Proletarų Išganymo 
Giesmė

Gieda Darbininkių Balsas
Libretto No. 9

TRIO
Mes minių vadovai,
Raudoni veikėjai,
Uždainuosim dainą

Krūvon susiėję.

Pagal įsakymą ambasado
riaus ir laikino klebono, šiuo- 
mi yra skelbiama, kad nedėlioj, 
rugpjūčio 6 d., 1925 bus šven- 
takuprių Partijos išvažiavimas 
Forest Hills Parke, po nume
riu vienas ir pusė. Todėl visi 
nobažni šventakupriai turi bū
tinai pribūti, nes yra svarbių 
reikalų kas link mūsų Tėvo Di
džiojo Antano ir sugrįžęs kle
bonas išduos raportą iš mūs 
partijos veikimo Lietuvoje.

Viso pasaulio šventakupriai, 
vienykitės!
Už ambasadorius, Centr. Sekr.,

A. V. Žemaitis

'įjotas įvyktų, 
.jgaia mūsų laikraš- 

,.s tik šaukia, kad jis 
* $ geras, o kiti žmc- 
šaiį tamsis. IV 
f Etnose laikraščiuo- 
. JodžiM medžiagos už 
-ja yra, nes visados ei- 
d pradžios ir užkim
imus, ir vėl eina 

aižios.” Toks laik-

Prieš 16-tą seimą Susivieniji
mą Lietuvių Amerikoje valdė 
kunigai, kaip kad dabar jie 
Lietuvą valdo. Valdė, tai valdė, 
bet koks buvo tas jų valdymas? 
Jau buvo pasikėsinę darbštes- 
niuosius narius iš Susivieniji
mo išmesti.

Kunigėliai šūkavo, kad be jų 
SLA. negalės gyvuoti, kad jam 
Pondzius nepadės ir tt. Todėl 
kunigai tame garsiame 16-tame 
SLA. seime, Wilkes Barre, Pa., 
išvogė tautininkams knygas, 
dešras, lašinius ir silkes.

Vienok SLA. likęs be akiplė- 
šų-kunigų, gražiai susitvarkė, 
išaugo į milžinišką organizaci
ją ir po šiai dienai gyvuoja. 
Pasirodo, kad SLA. darbuoto
jai buvo, yra ir bus šimtą kar
tų doresni ir teisingesni už vi
sus sutonuotus dukaunus tėve
lius.

Tas pats bus ir Lietuvoje: 
kaip tik žmonės susipras ir, ku
nigus suvarys į bažnyčias, o 
valdymosi reikalą paims į savo 
rankas, tada ir maloniausias 
Dievulis jiems padės.

Kadangi 
plus 2x plus 95 lygūs 170, 
tai 4x lygios 170 plus 5 minus 
95, arba 4x lygios 80,
Tuomet aišku, kad viena x lygi

Kūdikis sveria 20 svarų, šuva 
15 svarų, o motina 135 svarus.

Pil. K. Pusnikas atsiuntė al- 
gebrišką išrišimą sekančiai:

Jei pažymėsime kūdikio svo
rį kaipo x,

Tai šunies
Gi motinos

Kaip taip, tai mūsų kunigė
liai smarkūs ir susirinkusioms 
bobelėms bei senberniams apie 
visokius bedievius visko pripa
sakoja, bet kada prisieina išei
ti į aikštę ir ką nors geresnio 
pasakyti, tai mūsų garsus pa
mokslininkai tūno kaip kurmiai 
kampuose sutūpę.

Pavyzdžiui kad ir Bostone, 
trijų tautų masiniame susirin
kime, priešais skaitlingą minią 
pastatė advokatą Bagočių, na 
tas ir turėjo pliekti prošepa- 
nams per pliudres.

Kad ir ne kunigas, kad ir be
dievis, vienok Pondziaus apdo
vanotas geresnėmis mylistomis 
(protu ir gabumu), negu visi 
paties Dievo služauninkai — 
mes sakysim. Žiūronas..

Keletas Praktiško Mokslo Knygų
Aritmetika. Kiekvienam reikia mo 

keti rokuoti, ypatingai kurie mano 
ar yra kokiame biznyje. Čia ir turi
me labai gorų ir patogių knygų 
savamoksliams ir suaugusiems. Kal
ba aiški ir yra daug pavyzdžių la
vinimuisi. Kaina____ _______  50c

Aritmetikos Uždavlnynas. Oia tel
pa vien tik “zadočiai” kaip kiti 
lietuviai sako. Tai yra gera prakti
ka mokinantiems rokuoti. Spausdin
tas Lietuvoje ____________ __75c

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

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

11.00

Mūs veidai raudoni, 
Skaisčiai numazgoti, 
Todėl galim ant tautiečių 
Mes visaip pliovoti.

Ką tik tautininkai 
Ims rašyt, ar veikti, 
Mes privalom jų tą 
šmeižti ir išpeikti. 
O ką mūs draugučiai 
Tik nepadarytų, 
Nors už tą ir į belangę 
Juosius uždarytų( .„H(»

Siūlomo puikių progų atlanky
ti Tėvynę nupiginta 3-čia kle- 
sa. Mūsų keleiviai iš Ham
burgo traukiniais nuvežami j 
vietų su gera priežiūra, 
formacijų klausk vietinio 
Del grįžimo leidimų ir kitų in- 
agento arba

United American Lines 
(Harriman Line) Joint Service with 

Hamburg American Line
35-39 Broadway, New York.

Velniai
Vieno ūkininkų šeimynoj tė

vai labai nesutikdavę ir kitas 
kitą dažnai keikę. Vaikai tą 
pat iš tėvų paveldėjo. Atsitiko, 
kad tėvas ūmai susirgo. Grįčio- 
je buvęs pats mažasis 5 metų 
vaikas. Matydamas tėvą išba
lusį, išsigando, išbėgo kieman 
ir pradėjo savo brolius šiaip 
šaukti:

“Velniai, eikit namo — tėvas 
miršta!...”

APYSAKOS

PAŽVELGUS ATGAL. Aprašymas 
kaip žmogus, gyvendamas 2,000 mo
tais prisimena kaip mes gyvenome 
ir palygina savo tikrai rojiškų gyve
nimų su dabarrtiniu mūsų__  $1.25

KUDIRKOS BASTAI, šeši tomai, 
kurie po kelių metų bus verti dau
giau negu______________ _ $10.00

VILKŲ LIZDAS- Istoriška apy
sakaitė iš kryžiokijos laikų, kaip 
lietuviai šimtus kryžiokų prigirdo

pabaiga?
Jurgis: — Et, nusiramink, 

Juozai! Juk iš tavęs Juzę jau 
Jonas paviliojo! Tad turi džiau 
gtis, nes ir tavo konkurentas 
nespės pasinaudoti!...

Juozas. — Gerai tu sakai. 
Jau man lyg akmuo nuo šir
dies nukrito..

1 skatifli? laiku mūsų laikrašti] 
i ^$nanf6U tautų laikraš' 

Dau labai žemai stoti E 
įj^laį^F neturtingumas 
uirjį tautos; ir kada žmo 

pradės žiageidauti pašau 
sykių daugis 

limSW ju yra.

W Ntawlis, 
tai pinkis”-

BANGOS" rengei
: m linkis!

svoris bus x—5, 
svoris — 2x plus

žąsis beplaukiojant
Klišių Jonas

Purvinas, purvinas, 
Tautininkų veidas! 

Soprano, rečitatyvas. 
Ponas Montvydas norėjo 

pasisavinti 
kelis tūkstančius dolarių 
pasiskolintų iš senuko Jančiaus 
■Pastarasis turėjo eiti į teismą, 
kad atimti paskolą (ot, 

naujiena!).
Kas čia kaltas? Tautininkai!
Choras:

Drauge, kiekviens bliauki, 
Gerklužę paleidęs: 
Purvinas, purvinas 
Tautininkų veidas!

Soprano, arija.
Dabar pons Montvydas 
Ir Abė Strimaitis 
Jau pradėjo Es-El-A 

Du rajonu griauti 
Nes kiekviens tų ponų 
Buvo prisiskaitęs, 
Kad Es-El-A komunistai 
Nor užviešpatauti.

Kas gal apsakyti 
Mūsų laimę juodą, 
Kad mums jau bosauti 
Rajonuos neduoda?!

Choras:
Drauge, kiekviens bliauki 
Gerklužę paleidęs: 
Purvinas, purvinas 
Tautininkų veidas!

Soprano, solo.
Daktaras Karalius 
Po “Tėvynę” rašo, 
Moterėlių nekvailioti, 
Jis gražiuoju prašo.

Tai koks jis begėdis! 
Kaip jis gali drįsti 
Savo patarimais 
Už akių mums lysti?

Juk mūsų Kaškiaučius 
Tam darbe prityręs, 
Jis tik gal rašyti, 
Nes jisai didvyris!
Choras.

Drauge, kiekviens bliauki 
Gerklužę paleidęs: 
Purvinas, purvinas 

Tautininkų veidas!

Naujų Gaidų 13 Lietuvos
Aguonėlės. Juozo Gruodžio kom

pozicija, apie kurių Babravičius sa
ko: “O-o tai augštas ir puikus da
lykas.” Jis jų dainuoja savo kon
certuose visados ir publika jų pa
mylėjo. Kaina ______________  75c

Rugiagėlės. Kita Juozo Gruodžio 
kompozicija“ Vien tik mėlyna a- 
kyse! ” Kaina ______________  60c

Būta. Juozo Gruodžio kompozicija
50c.

Ko čia taip Ilgu. Puiki daina del 
solo J. Gruodžio kompozicija __ 50c

198-200 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y 
TABPE DBIOQB LB BEDEOBD AVENUES.

Pristatom į visas New Yorko ir Brook lyno apylinkes Dykai ir Baugiai

MES NEPARDUODAM SVETIMŲ NAMŲ 
Bet mes parduodame savo budavotus namus Richmond Hill 
Serijoj: — 1 ir 2 šeimynų. 1 šeimynos $5,500 ir augščiau 
2^eimynų $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 
AO'. ifiUk senus namus-: medžio, mūro

’r cement°- Darbas užtikrytas 
Rb IHM — Reikale kreipkitės pas —

Batvinis BrosJ rfffaWM 10739 — 115th Street 
Richmond Hill, L. L

Tel. Richmond Hill 8066

Magijos raganius, J. Cckanavičius išleido 10 paslapčių, 
kaip išvesti kitam pinigų iš rankų. Taip pat pačiam rankoj 
pinigas pranyksta, kuris potam pasirodo prikibęs kam tai prie 
padalykų, tai prie lubų ir tt. Išleido ir kitus stebėtinus monus. 
Tnippat išleido monų magnetiškas kazyras, kurias išogzami- 
navus pasirodo, kad kazyros kaip ir paprastos, bet čia pasi
rodo kas tik tokių kazyrų sau ištraukia iš tos kalades, potam 
visos pavirsta tokios, arba tų kazyrų gali suplėšyti j mažus 
šmotelius, bot kazyros šmoteliai sugyja ir vėl čicla kazyrų. 
Su kalade kazyrų gali daryti 20* skirtingų monų. Kuris turės 
šituos 10 sekretų ir tų kaladę kazyrų, tas pridirbs kur susi
rinkimuose namažai baimės ir juoko. — Taigi prisiūskit money 
orderį tik $2.25 ir viskų gausit sykiu su pilnu paaiškinimu.

Judzas Garšva
Mano firma garsi atlieka seksnčiss darbus: tlbalsamuoja ir laidtja mirusias ut visokių 
ksplšlų. Pagrėbus geruolis nūs paprasčiausių Iki prakilniausių. Burninio karietų lai- 
gotuvėme, vesalljoms, krlkitjmonu Ir kitiems pusi valinė J imama. «■

DIDELĖ PERMAINA PO 10 METO PAS 
MACYS BROS. FURNITURE CO.

NAMAS PERTAISYTAS MODERNIŠKIAUSIAI 
FURNIŠEI VĖLIAUSIOS MADOS, TIK KĄ Iš DIRBTUVIŲ 

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

IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS LENGVIAUSIOS
teip lelijos’ L

1 28 BANGOS skambios
7 jstijri

“Šešupės Bangų" Ka 
Dietoms 12 litų, pusmečiui 1 

25 c. Amerikoj metam *2 
^greičiausiai kreipkite 

W BANGOS” P. OL
Marijampolė, Lithu

ŽINO!
visi, kad Naujokų padaryti Ciga
rai yra geriausi Amerikoje! Taip 
pat visuomenė gėrisi, kad garsi
nant laikraštyje remia lietuviškų 
literatūrų; tai yra puikus daly
kas; už tai vietoje kas-žin kieno 
cigarus rūkyt, kurie nieko gero 
nedaro, o gal dar lietuvių tautos 
priešus šelpti, tad labai išmintin
gai darysit, kad visada remsit lie
tuviškų pramonę, ir brolių lietu
vių Jono ir Petro Naujokų išdirb
tus cigarus rūkysit; nes ir cigarai 
labai gori, sumaniai iš gerinusio 
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 gerų Ci
garų!
Viengenčiai vietojo žydberniaut, 
visada rūkykit ir reikalaukit vi
sur Lietuviškose užeigose, restau
racijose, Storuose, pns barbenus, 
kliubuose ir draugysčių salėse, 
ant piknikų ir pas biznierius, po 
vardu rankomis padarytų

Jono-John’s Cigarų 
arba brolio Petro Naujokų arba 
Vytauto. Tėmyk vardų ir paveik
slų ant bakso. Per pačių išsiun- 
čiam Cigarus visur po Amerikų į 
kitus miestus lietuviškiems biznie
riams, ant pareikalavimo.

Tėmyk! mes porkraustėmo sa 
vo dirbtuvę Cigarų į didesnę vie
tų, priešais Public Library. Ra
šant adresuoti
NAUJOKŲ CIGAR DIRBTUVĖ 

267 DIVISION AVE.
Brooklyn, N. Y.

Naujokų Cigarai labai gori, 
verta paremt teisingų pramonę. 
Agentai gali užsidirbti ekstra pi
nigų, liuosam laike ir vakarais.

Žydas Išsigando
žydas, naktį eidamas per til

tą, pamatė kaž-ką nuo tilto į- 
šokant į upę. Išsigandęs, nu
bėgo pas ūkininką ir žodžio jau 
neištaria.

Ūkininkas, žydui atsipeikė
jus, klausia: kas tave buvo 
užpuolę, kad taip uždusęs par
bėgai.

Žydas: Ui, aš jam pamače 
du dideles kai briedes, visas 
baltes, vienas nuo tiltes nu
šokę i vandenes, kitas i upės 
plumpt ir prapuolė.

Ūkininkas, įsidrąsinęs, 
pačią naktį nuėjo pažiūrėti 
upę kas ten toks įdomus 
vulys išgąsdino žydą. Nuėjęs 
rado dvi 
upėje.

Jonas
tu sau žmoną manai vesti?

Antanas. — Aš 
iš visos Amerikos 
čiausią.

Jonas. — O tu,
Petras. — Aš už visas gra 

žiausią.
Jonas 

sau žmoną už visas prasčiau
sią, tik meiliausią.

Antanas (su Petru). — Ko
dėl taip?

Jonas. — Todėl, kad su mei
le daugiaus galima turto pri
gyventi, nes niekniekiams pra
sta žmona pinigų neišleidžia, 
jai nereikia pudro pirkti ir ki
ti vyrai prie prastos nelenda.

Klišių Jonas

$203
IŠ ltEW

Todėl: x (kūdikio svoris) 20 
svarų;

x minus 5 (20 be 5) šunies 
svoris 15 svarų;

2x (dusyk 20) plus 95, mo
tinos svoris (40 pi. 95) 135 sv.

231 Bedford Ave. ori8A1« 264 Front Street 
BROOKLYN, NEW YORK

vieni M Kad C” ti eta. 
’’i S11 inwnemr,
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Komedijų Vaidintojai!

Visi pirkite naują iš Lietum 
gautą komediją

RUGSĖJO (SEPT.) 3 d., 1925

ni

i ■ ■ ' l II F j įH I
VIEN -Y B E

akai.
sir-

PONIA PIPSE 
ir |

PANELĖ TIPSE
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AR PAKILS MUSŲ LAIKRAŠTIJA

laikraščiu pasiskaityti. Duo 
di tokį, duodi šiokį, pažiū- 
res-pažiūrės ir sako: "O “V- 
bės” nėra?” Nėra, atsakau. 
“Tai lauksiu lig ji bus, ir 
laikraščius palieka ant sta-

Rašo Petras Kriukelis

VIENYBE
193 Grand Street

i tė- 
ūtas 
i tą 
tiko, 
įčio- 
netų 
šba-
nan 
iaip

ivas

JAU 
PRiPA

■ ŽINO! 
visi, kid Naujoką padaryti Cigs- 

rai yra gerinai Amerikoje! 
pat viBMmeiė gėrisi, Iri pni-i 

nant laikraštyje renis tauriu 

literatūrą; tri yn puikus daly
kas; ui Ui vietoje ku-fie fa 
cigaras rūkyt, kini sieko 

nedaro, o gal dar lietarij tukt' 

prieitu šelpti, tad litai iAsaria- 
gai darysi t, kad visada remit fe 

taviškį pramonę, ir broli? liet»- 

vių Jobo ir Petro Nujok; iiiiii 
tos cigaras rakyiit; nes iragn, 
labai geri, niūriai ii gerinm 

tabako ir iš Hitum įsūmjŪ,’ 
malonūs rūkyt, lengvi, grifui de

ga ir dūmu puikiai krepe, ta 

moteris ir merginu myli ir pi
gai džiaugsies, kad rūkai f ą 0- 

garą!
Viengentei vietoje fydteninl, 
visada rūkykit ir reikriukit ri 

sur Lietuviškose slogose, iwu 

racijose, Storuose, pu barbenu 

klinbnori ir draugysčių aks, 

ant piknikų it pas bizrieiio, p 

vardu rankomis padaryt?

JonoJohn’i Cigarą 
arba brolio Petro Nujoto uit 

Vytauto. Tėmyk vard| ir {tfeį j 
alą ant bakso. Per pašų fa 
čiam Cigaru vinr po Aienkyi' 

kitus miestu lieto vilkina fa 

riame, ant pareikalavimo.

Tdmykl me| perkrautai a 

vo dirbtuvę Cigar; j didus; fe 

t? priešais Public Library, te 

šaut adresuoti

NAUJOKŲ 0IQAB DUETO! 

267 DIVISION AVI 

Brooklyn, N. T.

Naujokę Cigarai labai pi, 

verta paremt teisinę? pnfa 
Agentai gali užaidirbti ekitn p- 

nigu, liuosam laike ir.nhnk
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ma Gauti Visofe'ą 
ygų, Kokios Tik 
ra Atspausdintos 
Lietuvių Kalboj

Ityk Katalogu Kalrf) M|

■

VIENYBĖ 7 
193 Grand Street, J

Brooklyn, N, Y,

įį Katalogą Pririunfiaa Djbl

Nors paskutiniu laiku mūsų laikraštija žymiai pa
kilo, bet sulyginant su kitu tautų laikraštija, tai dar 
labai žemai stovi. Dau labai žemai stovi. Dauguma tvir 
tina, kad mūsų laikraštijos neturtingumas yra vien kal
tė — tamsumas mūsų tautos; ir kada žmonės apsišvies, 
pamylės spaudą, pradės žingeidauti pasauliu, tada mū
sų tauta reikalaus dešimts sykių daugiau laikraščių, 
negu .dabartiniu laiku jų yra.

Malonus pranašavimas, Į 
bet nepamatuotas; nes paki 
limaš mūsų tautos apš'ie- 
tos priguli pačiai laikrašti
jai. O kaip tik mūsų laik
raštija mažai pildo savo už 
duoti, mažai tesirūpina žmo 
nių gerove. Vieni eina, Kad 
pasipinigavus; kiti eina, 
kad žmonės su žmonėmis 
kiršinus, kitų pažiūrų žmo
nes peikti, 'keikti; ir dar ne
mažai eina, kurie tik tar
nauja savo draugijai. Bet la 
bai maža kurie eina prie sa
vo tikslo ir yra pasišventę 
tarnauti, ne centui, ne parii 
jai, bet visai savo tautai.

Kad padarius vienos nuo
monės žmones, tas nėra ga
lima, ir nėra vilties, kad ka 
da nors pasauly tas įvyktų. 
Bet dauguma mūsų laikraš
čių vien tik šaukia, kad jis 
esąs toks geras, o kiti žmo
nės osa netikę, tamsūs. To
kiu bdūu tuose laikraščiuo
se nuobodžios medžiagos už 
tektinai yra, nes visados ei
na “nuo pradžios ir užkliū
na už varčios, ir vėl eina 
nuo pradžios.” Toks la.ik-
:....----- ...---------
! I
I LIETUVIS ADVOKATAS į 
Į Užsiima varymu bylų visuose Į 

Teismuose
I Skolina pinigus ant mortgedžių į 
j ir priima pinigus del išskolinimo Į 
! ant mortgedžių nešančių šeštų j 
j nuošimtį. Norinti pirkti namus, | 
I gnuti paskolų ar inverstinti sa- ' 
j vo pinigus ant mortgedžių ant j 
j nuosavybės (real estate) mies- ! 

tuose, lai kreipiasi pas

JONAS S. LOPATTO; I; Attorney and Oounaellor-at-Law ;
308-0-10 Goal Exchange Building Į

I (Cor. River and W. Market St.) « 
Wilkes Barre, Pa.

Bel. To].: 1804. Iles.: 3532 J 1 :l , :

rastis tik patinka tam, ku
ris yra tokios nuomonės, 
kaip laikraščio leidėjas.

Arba kiti laikraščiai tar
nauja tik augštesnėjai žmo
nių klasei, o užmiršta, kad 
tūkstančiai sodiečių brai
džioja po purvus ir barški
na į apšvietos cimborijos 
duris. Bet vargšams nieks 
neatidaro. Laikraštija, eida 
ma tokiais keliais, neap
švies žmonių, ir spauda ne
apšvies žmonių, ir spauda 
nesutvirtės, bet dar susilp- 
nės. Koks ketvertas rimtes
nių laikraščių neįstengs ap
rūpinti poros milionų žmo
nių. Bet ir tie gyvuoja ne 
Lietuvoje, o Amerikoje.

Dauguma Amerikos lie
tuvių laikraščių nusikratė 
tos kvailos nuomonės, kad 
suvienodinus žmones, kad 
jie taip tikėtų, kaip jie tiki, 
arba netikėtų, kaip jie neti
ki, bet stengiasi patarnauti 
visiems žmonėms, kokio jie 
nebūtų luomo, ar pažiūrų. 
Tokie laikraščiai yra žmo
nių mylimi ir noriai skaito
mi, ir jie savo tikslo pasie
kia, iš kurių daugiau nieko 
negalima bereikalauti. To
kie laikraščiai — tai: “Vie
nybė,” “Dirva,” “Tėvynė” 
iv dar pora. Šitie laikraščiai 
Lietuvoje yra labai žmonių 
mylimi, ir jie yra ne sie
noms klijuoti, bet skaityto
jas juos perskaitęs, siuva 
'knygas ir stengiasi užlaiky
ti ileam laikui.

Nekalbėsiu aš čia apie 
“Dirvą” ir “Tėvynę”, nes 
mažiau su jais esu susipa
žinęs, bet pakalbėsim apie 
“Vienybę.” Aš dar nebuvau

“Vienybės” bendradarbiu ir 
jos skaitytoju, bet jau ret
karčiais kur nors gaudavau 
pamatyti “Vienybę” savo į- 
vairiais straipsniais, feljeto 
nais, apysakomis traukte 
traukia prie savęs. Bet var
giai ją galima buvo gauti, 
nes kame vienas egz. per
plaukdavo, tai šimtas rankų 
ištiesusių laukdavo, kad ga
vus- ją paskaityti. Bet ačiū 
Sirvydo šeimynėlei, ji mano 
troškimus išpildė ir užrašė 
man “Vienybę.” Būdamas 
jos skaitytoju dar plačiau 
patyriau, kaip žmonės myli 
tokius laikraščius, kurie tar 
nauja visuomenei, o ne ko
kiai kuopai. Žiūrėk, ateis 
koks žmogus ir prašo duoti

lo.
Delko žmonės myli “Vie

nybę,” tai aišku, kad ji turi- 
si obalsįo: “Eisiu teisybės 
keliu, nors dagius po mano 
kojų klotų. Gyvuosiu gero
vei žmonių, nors durtuvu 
kelią man pastotų.” Kad 
“Vienybė” eina teisybės ke
liu, tai labai aišku, nes ji 
nevaržo žmonių proto; ji ne 
paniekina nei ciciliko, nei 
krikščionies, jei jie yra do
ri. Ji peikia, kad bažnyčios 
yra verčiamos į mitingų sa
les. Ji nepeikia to, kuris nei 
na į bažnyčią, bet gina ją, 
jei prisieina reikalas.

Taigi tokie mums laikraš
čiai yra pageidaujami, ku
rie tarnauja visai mūsų tau
tai.

AR ILGAI REIKS MOTERIMS 
RAGINIMŲ

Rašo Mariana Kriukelienė

: Šešupės Bangos
SAVAITINIS-LAIKRAŠTIS EINA MARIAMPOLĖJE

"Kur banguoja Nemunėlis, 
Kur Šešupė miela plaukia”...
Ten “ŠEŠUPĖS BANGOS” rangos
Ir skaitytojų sau laukia!

“Kur darželiuos pinavijos, 
Kur mergelės, kaip lelijos”...
Ten “ŠEŠUPĖS BANGOS skambios 
Ieško savo parakvijos!

“Kur tur žmonės gerų širdį, 
Kad kiekvienų šauksmų girdi”... 
Ten “ŠEŠUPĖS BANGOS” landžios 
Nor be vargo įsiskverbti!

Tad lietuvi lietuvaite!
Skirk litelių tuziną it j —
Te “ŠEŠUPĖS BANGOS” lanko 
Tavo ramių bakūžaitę!

“Šešupės Bangų” Kaina:
Lietuvoje metams 12 litų, pusmečiui 6 litai, 3 men. 3 litai.
Atskiro Nr. 25 c. Amerikoj metam 2 dol., pusmeč. 1 dol.

Kuogrcičiausiai kreipkitės adresu: 
“ŠEŠUPĖS BANGOS” P. KRIAUČIŪNO G. 6 

Marijampolė, Lithuania

Mes moterys, skundžiamės, 
kad mus vyrai paniekina, pa
žemina, nenori įleisti visuome
nės darban, buk mes nieko ge
resnio© nesugebėsime padary
ti, kaip tik pečių pakūrenti ir 
bulves suskųsti. Bet šiame da
lyke mažiau kaltinsiu vyrus, 
daugiausiai pakaltinsiu mote
ris; nes moterys nemano ginti 
savo reikalų; kaip vyras sako, 
kaip daro, tai gal taip ir rei
kia, tas nuo Dievo yra skirta.

Nekurie vyrai ir giliai susi
pratusios moterys senai jau 
šaukia visas moteris prie ap
švietos, prie susipratimo, prie 
savo reikalų dabojimo. Bet 
mes, moterys, to šauksmo, to 
raginimo negirdžiame ir tebe- , 
miegame ilgų amžių letargos 
miegu.'

Paimkime mes moterų drau
gijas, ir jas patyrinėkime; ra
sime, kad jas valdo vyrai; kaip 
vyrai groja, taip moterys ir 
šoka. Pažangieji mūsų laikraš
čiai savo skiltyse davė vietos 
del moterų, kad jos galėtų iš
reikšti savo vargus, jausmus, 
savo geras ir blogas puses. Bet 
skaitant moterų skyrius vos tik 
retkarčiais tenka patėmyti ko
kį nors moteries parašytą strai 
psnelį. Moterų skyrių užima 
daugiausiai vyrai. Tas mums 
gėda, ir pačios save pasižemi
name. žmogui kito žmogaus 
jausmai yra sunku įspėti. Tai
gi vyrai rašytojai, nors rašo 
moterų skyrius, bet jų raštai 
ne iš moterų jausmų; jie yra 
šalti, jie yra mums svetimi.

“Vienybėje” moterų skyriuj 
yra mums žinomi rašytojai: P. 
Kriukelis ir Antanėlis. Pirma- 
sai labai moteris išaugština ir 
padengia moterų blogas puses. 
Rašytojas aiškiai mato, kad 
moterys per apšvietą gali susi
lyginti su vyrais. Antanėlis ki
taip supranta apie moteris; jis 
atidengia vien blogas moterų 
puses, o uždengia gerąsias.

Iš to matosi, kad vyrams y- 
ra sunku lošti moterišką rolę. 
Taigi pirmoje vietoje mes mo
terys turime stovėti savo rei
kaluose, o vyrai tebūna mūsų 
padėjėjais. Mes per savo apsi
leidimą darome bloga netik 
sąu, bet ir visai .tautai ir vy
rams. Tamsios moterys negali 
būti geros vyrų moterys, o vai
kų motinos.

Netik tamsios sodžiaus mo
terys yra nerangios, bet ir apsi 
švietusios, mokytos jaunosios 
kartos. Mano vyras prikalbėjo 
vieną mergelę, baigusią gimna
ziją, kad rašinėtų į “Vienybę.” 
Porį straipsnelių parašė ir ap
tingo. Pasiteisina, būk jai gal
va skauda, būk laiko neturinti; 
o kaip dvikojai kiškiai po mie
stelį šaudyti, tai ir laiko ran
dasi, ir galva gera del tikslo.

Taigi viską daro tas mūsų 
nelemtas apsileidimas, žmoni
ja veržiasi prie apšvietos, ko
voja su tamsos smaku; metas 
ir mums, moterims; pabusti ir 
nusikratyti tą smaką. Metas 
jau pasakyti vyrams: Gana 
jums manyti, kad mes nesame 
tokiais žmonėmis, kaip ir jūs. 
Parodykime jiems, kad ir mes 
trokštame šviesos spindulėlio.

A. B. STANKUS 
“Vienybės” Įgaliotinis.

Užrašykite “Vienybę” 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems 
Lietuvoje

LIETUVIŲ TAUTOS 
MYTOLOGINIS
VEIKALAS

VITOLIO RAUDA 
(Giesmės iš Lietuvos padavimų) 
Parašė J. Kraševskis, lenkiškai 

Vertė poetas Fausta Kirša

Vitolio Rauda yra veikalas 
kaip Graikų Iliada, arba 
Odisėja. Tai yra Lietuvių 
tautos pasaka apie jos die
tas, jų gyvenimą, darbus 
ir veikalus, čia matome 
Mildą, Juodžius, Didžiulius, 
Pūtį, žaltį, Perkūną, Kau- 
nį, Ligusonis ir kitus kuni
gus bei dievus.

149 puslapių; su paveikslais 
Kaina — $1.50

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

AR TURIT ŠIAS
DAINAS?

Kalėdų giesmė _____  30c
Stasys--------------------- 50c
Malda, žuvusioms už Lie- 
Dul dul dūdelė_______ 50c
Dzimdzi-Drimdzi-------- 25c
Vilnius------------------  35c
Nesegk sau rožės, Pau

lausko --------------- 50c

“VIENYBĖ”
193 Grand St., Bklyn, N. Y.

3

1

Tel. 595 Greenpoint.
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8-10

1427 Third Avenue 
netoli SOtli Street 
GI East 12&th Street 
netoli Madison Avenue

PUBUffi 
UtDBGI-

2 šaukštai kornų krakmo
lo

1 šaukštas sviesto

Pusė keno Magnolia 
ar Star Pieno 

2 kiaušiniai

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

šaukštelis vanilla
Prie pieno pridek tiek vandens, kad pasidarytų 
painto ir virk iki užvirs. Pašlapink krakmolą, tru
pučiu šalto pieno ir įmušk kiaušinius ir gerai plak. 
Maišyk šitą į karštą pieną ir lai verda penkias mi
nutes. Atimk nuo ugnies, pridėk sviestą ir vanillą. 
Lai atvėąta ir tepk tada šitą kamšinį j tarpą aug- 
ščlau minėtų plotkų keikso. (Geriausia kamšinį 
pirma padaryti, kad jis jau būtų atvėsęs)..

1 puodelis vanilla
1 ir trys kotvirtdaliai puo

delio miltų
kiaušiniai
šaukšteliai baking pau- 

derio

KAMŠINYS
ar

Puąė puodelio Magnolia
ar Star Pieno

Trečdalis puodelio van
dens

1 puodelis cukraus
Pusė puodelio sviesto

Suplak sviestą ir cukrų iki bus gluotnas, paskui 
pridėk gerai išplaktus trynius. Atmiešk pieną van
deniu ir dek po truputį pamainomis su persijotais 
miltais su baking pauderiu. Ant galo išmaišyk su 
gerai suplaktais baltymais ir vanila. Kepk trijų 
geldų blčkosc.

S. K. GRISIUS
Agentas “VIENYBES” bei ki- 

■ tų tautiškų laikraščių Chicngoj.
Norinti užsirašyti “Vienybę’’ ar 
užmokėti prenumeratą bei pirk
ti šėrą, kreipkitės šiuo antrašu:

3423 W. 61st STREET
Chicago, HI.

Phono — Republic 8927

NO. 16

NO. 1044 INO. 1046

Susivienijimas Liet. Amerikoje į

Del platesnių Informacijų kreipkilino adrenal

ii

161 North 6th Street 
Brooklyn, N. Y.

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

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

Tel. 4418 Greenpoint.
G’' f

Dr. John Waluk
Valandos:

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

Nedčliomls pagal susitarimą

ATYDA! ŠEIMININKĖMS
Niekad nebūsite iškepę toki skanų keiksą šeimy
nai kaip tą, kurį galite padaryti, vartodamos 
Magnolia ar Star Pieną ir sekdamos sekantį pa
tarimą. Jei niekad nesate vartoję Magnolia ar 
Star Pieno virčjvstėj, pradėkite su šiuo receptu. 
Vartoki t tą pieną kur tik reikia pieno ir cuk
raus, krūvoje, ar tai bus kava, ar koko, ar kitkas.

BORDEN’S ŠOKOLADO SMETONOS 
KEIKSAS

Jūs gaunate brangias dovanas už leibelius ir sykiu visas 
geras savybes šitų rūšių pieno. Matote ant paveikslo įvairių 
rūšių sidabru aplietų daiktų, naudingų namuose, kuriuos 
galite gauti už leibelius nuo blėšinių. šeimininkės laikas 
nuo laiko dasipildo iš šito seto. Tuos daiktus galite gauti 
mūsų premijų krautuvėse. Jei nėra tokios krautuves jūsų 
mieste, tai pasiųskite juos į The Borden Premium Company, 
44 Hudson St., New York City, New York kartu su nu
meriu tos dovanos, kuri yra ant paveikslo ir kurios norite. 
Gausite visai dykai.

MUSŲ BROOKLYNO PREMIJŲ KRAUTUVĖS
2 Sumner Avenue near Broadway
570 Atlantic Avenue near 4th Avenue

KITOS PREMIJŲ KRAUTUVĖS
BRONX, N. Y.
578 Courtlandt Avenue 
netoli 150tb Street

Apsaugok Iveikats

ProrilaktM vyrams, 
geriausia apsauga 

po užsikrėtimo. 
Didelė triūbelfi 3Bo. 

(Tarha (4's) $1.
Visose aptiekose ar 
Ban-Y Kit Dept. A. 

91 Beekman 8t. 
New York 

Prašyk aprašymų

NO.
1361

No. 
887

Garsinkites “Vienybėje”
DIDtlAUBIA LIETUVIŲ APDBAUU08 IR PASALPOB 

x OMGANTZAOIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE, KŪ
JUOS TOSTAS AETI $1,000,000.00

BLA. kuopos randasi viguose didesniuose miestuose. 
Nariai priimami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Vial na
riai gauna laikraštį „Tėvynę” dovanai ir taipgi 
gauna BLA. išleistas knygas ut pusę kainos.

Pomirtiniai įkyriai — $180, 300, 600 Ir 1000

Palalpoc įkyriai —
|6.oo, B.oo ir ISLoo ( savaitę.

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



<flYB£S” ekskursu

giįo J. 0. Sirvydas, “V ienybės

Real Estate

išank- SVEČIAI

Tel. Greenpolnt 7831

LIAUKOS FOTOGRAFAS

už prieinamą kainą

NAUJAS ŠĖRININKAS

SPECIALISTAS Surgeon Dantistai SPECIALISTAS

DR. J. HOROWITZ, Dentist

rat
lino
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NEPAPRASTAS IŠPARDAVIMAS

■“HIS MASTER’S voice

Brooklyn, N Y.

MES
esat kviečiami pas mus

A. Mikalauskas.
Ks. Strumskis.

Pasekmingai

VYRŲ, Ml

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

Rugs. 2 dieną pasimirus} Jo
ną Mažeiką palydėjo į kapus 
virš 38 automobiliai ir daugy
bė žmonių. Velionis buvo senas

VOKETAHTS 
141 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

■9 STAGG STREET
Brooklyn, N. Y. 
Tel. Stagg 6711

duonų iš 
kepame 

ir kitiems

Užrašykit “Vienybę 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems
Lietuvoje

nę vie 
lingas 
Pacas.

IŠKILMINGOS JONO 
MAŽEIKOS LAIDOTUVĖS

BABRAVIČIAUS
KONCERTO TIKIETAI

AUTOMOBILIO NELAIMĖ 
SU JONU VAZNIU

tepė i 
kiečia 
ginu s 
bar a 
nuolė 
švieži 
susig; 
neišei

KIAUŠINIŲ IR AKMENŲ 
TRUKO FOREST HILLS 
PARKE

mozai 
nuo k 
čiatik

Tokie 
Paca 
anuo

Groenpoint 6195
M. KREIVĖNAS

kuria 
linčių 
sai ši 
rius 
dabn 
čiai 
kaulį 
žemė 
kaulį 
tus j 
non:

PIRMUTINIS DIDELIS 
LAIVAS TIESIAI Į 
KLAIPĖDĄ

giant 
čionai 
kietis 
kunig 
vienui 
vedži( 
nyčia 
ta lat

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

Brooklyn, N. Y.

SUSIRINKIMAMS SVETAINE
Cla galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir ui 
prieinamą kalną; taippat paslrendavoti svetainę susirinki’ 
manu, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

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

JONAS
Bridge St.,

Gėlės del Namų, Daržo, 
Vestuvių ir Laidotuvių 

208 BEDFORD AVENUE 
(arti North 6-tos gatvės) 

Brooklyn, N. Y.

STOKES
O. Brooklyn, N. T.

RUGSĖJO (SEPT.) 3 d., 1925

yra gabus ir prityręs keleivy
stėje. Ši žinutė yra smagi del 
Lietuvos uosto. Taippat ir žmo
nėms keliauninkams neišpasa
kytas parankumas.

S. PAUŽA 
131 GRAND STREET

“Vienybės” įstaigą aplankė 
Ad. Varašius iš Pittsburgh, Pa. 
vedėjas užsienio skyriaus Ali 
Nations Deposit banko.

Pranas Yoczis, iš Maspeth 
L. L, pasipirko “Vienybės” Še
rą, ir tuomi prisidėjo prie mū
są skaitlingo kultūriškai-tau- 
tiškos spaudos palaikytojų bū
relio.

Reikalinga jauna moteris del 
namų darbo. Turi mokėti bis- 
kį angliškai. Gera užmokestis. 
Kreipkitės: Mrs. Freyer, 1075 
Green A v., Apt. 3S. Brooklyn, 
N. Y. T el. Foxcroft 5919 (107

Prakalbų ir Dainų Programas: —
1. Atidarymas išvažiavimo;
2. Dainuoja Operetės Koras:
3. Kalba Draugijų Atstovai;
4. Kalba J. W. Liūtas;
5. Kalba S. E. Vitaitis;
6. Kalba J. O. Sirvydas;
7. Dainuoja Operetės Koras

Nedėlios vakare, važiuojant 
iš Gimnastikų Kliubo pikniko, 
priekinis ratas automobiliaus, 
kuriame važiavo savininkas, Jo 
nas Vaznis, ir jo draugai, bro
liai Danžickai, nulūžo, nuo ko 
automobilis apvirto ir sužeidė 
Vaznį apie veidą ir koją. Jis 
guli ligonbūty ir sveiksta. Ki
ti du buvo daktarų apžiūrėti ir 
galėjo eiti namo.

Baltic American Linijos, spa 
lio 13-tą dieną plauks pirmuti
nis didelis laivas iš New Yorko 
į Klaipėdą, laivas “Lituania” 
su palydovu pil. Smitru, kuris

Dantys traukiami vartojant 
tyrusiai. Visoki nptrnukimni — 
aukso

VYRIŠKŲ DRAPANŲ KRAUTUVE
Didelis Pasirinkimas Vyrams 
PADARAU NUO LIETAUS

Vyrams, Moterims
Prašau Tomistą reikale atsilankyti,

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

tuoj atvykstu pataisyti pagedimus

te ir kokį interesą jie be
tari savo Įvesdintame kapi
tale, Reiktu kaip nors šitą 
khosimą išrišti ir amerikie 
to teisėta nusiskundimą pa 
tekinti. Nebūdamas melde
is įgaliotas tuo reikalu gi
lto, pasitenkinau pavir- 
toiėnib gautomis informa 
rijomis. Apsidžiaugiau šio 
tanko skubotu ir manda- 
pm patarnavimu savo kli- 
jete, ir atsisveikinau su

ŽINO MUS
ŽINOM VISUS

Kelrodys: — Jamaica “L” važiuoti iki Woodhaven 
Boulevard; ten išlipus, eiti į kalną iki prieisite išvažiavi
mo vietą Forest Hills Park. Atvažiavę iš kitų vietų, atsi- 
klauskit Jamaica “L” ir važiuokit pagal augščiau nuro
dytą kelrodį. Važiuojant automobiliais atsiklauskit Fo
rest Hills Parko, Brooklyne.

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

Tel. Stagg 4037

Kokie tik legališki poperiai ai 
doknmnntsi reikia užtvirtinti ii 
padaryti — čia yra padaroma: 
Daviernastįs, pirkimo biloe, liu
dijimai, eertifikatai, vekseliai

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

Reikale klauskite:
Ofisas: 1163 Gates Avenue 

Tel. Jefferson 3957
Yardas: 161 Clifton Place 

Tel. Prospect 1023

Balto, žalio ir Raudono 14kl 
iiikso moteriškų laikrodėlio 
Galima gauti mūsų krautuvr 

RASH KINIS

MASPETHO LIETUVIŲ AUDITORIUM 
DALYVAUS “VIENYBĖS” IŠVAŽIAVIME 

SU BURIU MASPETHIEČIŲ z

Geriausias 
PLUMBERIS

CHAS. WIRFEL

Parsiduoda grosernė Inbni pigini 
ta gera, lenkų lietuvių 
žastis pardavimo: pirk 
šaul 
193

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

Birželio 14, sekmadienį, 
tom pasidaręs programą 
^hnkyti Vytauto bažnyčią 
kur klebonauja kum Tumas 
»susirenka į pamaldas vi
si Kauno “laisvamaniai.” 
fe p. Vileišis pasiūlė mus 
■versiąs automobiliu į Pa-

tik trumpam laikui šildome publikai 
Didelį Pasirinkimą tikrų 

Victor Victrolų
pusę kainos, nupiginę 50 c. nuo dolario

Ateikit pasirinkite Victrolą ir užmokėkite tik 50 nuo
šimtį katalogo kainos.
Taipgi siūlome didelį pasirinkimą Victor Red Seal 
vieno veido rekordų nepaprastai pigia kaina 3 už $1.00

Reikalinga moteris arba mergina o- 
percitorka. Mokanti gerai siūti ant 
mašinos. 300 Irving Av., kampas Myr
tle A v., Ridgewood. (108

Jau buvo skelbta, kad p. Ba
bravičiaus koncertas įvyks spa
lio 11 d. Academy of Music 
salėje. Tie, kurie buvo pernai 
paklausyti mūsų geriausio lyri
nio tenoro, tuoj pradėjo klaus
ti, kur galima tikiefų pirktis. 
Čia skelbiame sąrašą, kur tikie 
tai bus pardavinėjami

Brooklyno gyventojas ir dau
geliui pažįstamas. Palaidotas 
Šv. Jono kapinėse.

Flatbush Sekcijoj 3 šeimynų 
mūrinis, kampinis namas su 
driveway ir visais įtaisais. Gra
žioj Flatbush vietoj. Labai ge
ros rendos.

East New York Sekcijoj 2 
šeimynų mūro namas, 11 kam
barių su driveway, visais įtai
sais. Lotas 30 per 100. Kaina 
$11,500. Cash $4,000.

VIENYBĖ” REAL ESTATE 
(VI. šabūnas, vedėjas)

193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Fotografuoju ve- 
sclijns, Bankie- 
tus, nabašninkus, 
Mokinių grupes 
ir tt. Abelnai at
lieku visus foto
grafijos darbus. 

Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės šiuo 
adresu: —

ūžtai visi

Šiltam arba šaltam Ore
P. YANKUS (didysis) 

ir P. PUSNIKAS

vie 
apgyventa. Prie 
nu formų. Atši

lto greitai į “Vienybės” Ofisą, 
Grand St., Brooklyn, N. Y. (Ill

HOTAIIJUI 
(BsjsntM) 

Juozas O. Sirvydas 
193 Grand Btr., Brooklyn, N. Y.

GRAHAM TALKING MACHINE SHOP
VICTROLOS IR VICTOR REKORDAI

74 Graham Avenue, Brooklyn, N. Y.

šį sekmadienį “progresistės” 
pataikė atlaikyti savo išvažiavi 
mą drauge su katalikų moterų 
sąjungos išvažiavimu. Kuomet 
užėjo kalbėti eks-žmogus Mi- 
zara, tai keletas katalikių mo
terų, išgirdę jį blevizgojant 
prieš tikėjimą, apgailavo, kad 
neturi po ranka akmenio ar 
kiaušinių. Taip bent praneša 
kairiųjų korespondentas.

KAINOS MANO PR
yn p mano įsnenisLi priežiūra 

TO’. :r Warfenn&no tyrimas ir Ke 
Iūųh»t'jims kraujo. — Suteikiami

1 i» -

mtaeimas ir KOVTHMAS
DYKAI

DR. ZINS
Nw York City

Ui Av. ir Irving Place
khijg,. > jj ryio ikj 8 vakaro.

Sdėiiiaa: t iki 4 po pietų

Franas Yočis, atvykęs aną vakarą į “Vienybės” ofi
są, pranešė, kad Maspetho Lietuvių Auditorium, Ine. dr- 
ja sutiko dalyvauti “in corpore” mūsų išvažiavime ir su
agituos veik visus veiklius Maspethiečius dalyvauti. Mi
nėta draugija turi pasistačiusi kilnų tikslą pastatyti lie
tuviams Maspethe gražią salę. Maspetho lietuviai prieš 
save turi gražią ateitį: ten statoma daug namų, kuriuos 
apiperka lietuviai. Tarpe statytojų yra ir lietuvių kon- 
traktorių. Maspethas tai auganti kolonija ir reikalinga 
salės, apie kurią suktųsi visas lietuviškas elementas. Tai
gi tikimės, “Vienybės” išvažiavime pamatysime skaitlin
gą būrį veiklių Maspethiečių.

Prie paskelbtų kalbėtojų: širvydo, Liūto, Šalčiaus, 
kalbės dar “Tėvynės” redaktorius, Vitaitis, kurio kalbą 
visados žmones užinteresuoja.

Šiuomi prašome visų Brooklyno draugijų, kurios nu- 
y.T’ė dalyvauti “Vienybės” išvažiavime, pranešti į “Vie
nybės” ofisą nevėliau subatos, vardus savo kalbėtojų, 
kad galima būtų į programą įtraukti.

Visi rengkitės į didžiulį “Vienybės” išvažiavimą Fo
rest Hills Parke, rugsėjo 6-tą dieną!

Prie to šiame išvažiavime dalyvauja dar ir šios 
Brooklyno didžiosios draugijos: Jaunų Vyrų Lietuvių, 
Jaunų Lietuvaičių, Šv. Jurgio Draugija, Lietuvių Ukėsų 
Kliubas, 1-ma ALTS, kuopa, 3-čia TMD. kuopa ir kt.

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

Brooklyn, N. Y.
TELEPHONE STAGG 4697

1 šeimynos namas, groseris 
ir delikatesen biznis, apie kurį 
pirkikas ant vietos sužinos, 2 
karam garadžius, lotas 40 per 
100 vieta gasolino stočiai, kai
na $8,000. Įmokėti $3,000 ar 
daugiaus. Parsiduoda viskas 
sykiu. Gera proga norinčiam 
daryti gerą gyvenimą. Savinin
kas apleidžia miestą.

Didelis bargenas. — 16 šei
mynų namas ir 4 storai; po 6 
kambarius šeimynai, elektra, 
maudynės. Lotas 50 per 100. 
Mūrinis. Rendų metams $7,740. 
Morgičius $38,000. Kaina $56,- 
000. Cash ne mažiau $15.000.

8 šeimynų mūro namas su 
elektra ir maudynėm po 6 kam
barius šeimynai. Rendų $3,240. 
Kaina $25,000. Labai švarus na 
mas.

HOLLAND I • AMERICA UNeI^ 
Tlesns-trumpas keliai per Rotter

dam’ą, į ir iš visų dalių

LIETUVOS
Laivai kai savaitf

Neprilygstanti patogumai 
Mes pagelbstime gauti reikalingu 
doknmontns (affidavits). Mūsų 
žmonės sutvarko visas smulkmenas, 
ir keleiviams rūpinamasi nuo pra
džios kelio iki pabaigos.
Kainos ir laivų tvarkraštis pasiun
čiamas paprašius.
Rezervavimai ir informaeljų delel 
rašyk bile vietiniam agentui, arba

HOLLAND AMERICA LIMB 
24 State Street New York—

Kepa 
Taipgi 
vėms 
suomet kreipkitės 
prie “Garsas” Keptuvė, 
ne duonų ir į kitus miestus.

W. MASIULEVIOH 
A. SHRUPSKIS 

(Savininkai)

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

- Drapanos Geriausių Kompanijų 
APSIAUSTUS (IlAlNCOAT’US)

Ir Vaikams
o būsite pilnai užganėdintai

124 Union Av. kamp. Grand St 
(Viršuje mėsinyčios)

Novocain anestetiką atsargiai ir pri- 
šaknų ir piviršio darbai. — 22 karato

— Imamo paveikslus su X Ray.
(Nepaklyskite po kitu numeriu)

Susikalbam Lietuviškai EGZAMTNACIJA DYKAII

STOGŲ DENGĖJAS

“GRAVE IT2 
Roofing

Repair Work a Specia/ty 
JAMES J.HOLT6- SON

Mūsų darbo apsiaustu 
kostumeris džiaugiasi.

216 Manhattan Ave

1HTUVIŲ TECHNIKOS
MOKYKLA ir I

Kambariai ant.rendoS: — Visi įtai
symai, elektros šviesa, baltos sinkos. 
3 kambariai su maudyne $22 ir $23. 
5 kambariai su maudyne $10. Krei
pkitės: — Smith, 89 Grand St., Brook
lyn, N. Y. (106

(Mes neduodame kitų mašinų vietoje 
Victrolų. Mūsų fonografai yra gry
nai tikros Victor Kompanijos, Vic- 
trolos, nes mes jų agentai)

ANTANAS TAČILAUSKAS 
(Savnlnkas) 

LIETUVIŠKAS RESTORANAS

— Petrai, kur taip skubi
niesi?

— Einu pas Juozą Aha* 
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

Paieškau pusbrolio P. Gcrybos, gyve
na kur apie Chicago, Ill. Iš Lietuvos 
paeina iš Viešvinnų miestelio. Taipgi 
paieškai: švogerio D. Jenkausko, gy
vena apie Kenosha, \Vis. Su abiem tu
riu didelei svarbius reikalus. Malonė
kite atsišaukti, o jeigu kas žinote, ma
lonėkite pranešti už ką būsiu didžiai 
dėkingas j. Žukauskas, 306 Gieen St. 
Schenectady, N. Y. (106

GREITOJ
Odos, Kraujo Ligose, Išbėi 

^feadrame Nervą Silpnume, Ii

Bamnatizme ir Visose Vidui

“Vienybes” ofise
193 Grand S 

M. W. Bush,
294 — 8th A 

Dr. Misevičius,
270 Berry S

A. Mikalauskas,
123-125 Grand St.

A. Kandrotas,
126 Grand St.

A. šrupskis,
61 So. 2nd St.

J. Garšva,
231 Bedford Av.

J. Ginkus,
499 Grand St. 

“Garsas”,
222 So. 9th St. 

“Tėvynė”,
307 W. 30 St.., N. Y. C

J. Ambraziejus,
168 Grand St.

P. Jankus,
251 Bedford Av.

A. Macys,
238 Metropolitan Av.

A. Vokietaitis,
141 Grand St.

Koncertas įvyks nedėlios va
kare, spalio 11. Pradžia 8:15.(Pertrauka)

žaislų Programas: —
1. Vaikinų Lenktynės;
2. Merginų Lenktynės;
3. Virvės Traukimas;
4. Kiaušinio Lenktynės;
5. Pieno Gėrimo Kontestas;
6. Trikojo Lenktynės;
7. Lenktynės Maišuose;
8. Riebių Vyrų Lenktynės;
9. Moterų-merginų Lenktynės.

Išvažiavimo pradžia 10 vai. ryte
i Programo pradžia 2 vai. popiet.

Įžanga visiems Dykai

* Marijona Tamklenė 
^prie palagų aut pareikalavimo 
Indianą ar naktį, taipgi ir nedėl- 
£ dieniais. Darbą atlieka atsakau 
£ čiai

Telephone Triangle 1150
Fotografai

IR MALTORIUS 
Nufotografuoja ir 
numalevoja viso
kius paveikslui 
įvairiausiomis sp
alvomis. Atnauji
na senus ir kra- 
javus ir sudaro 
su amerikoniškais 
Darbų atlieka ge- 

ir pigiai. 
Kreipkitės

KOMISIJOS: —
Išvažiavimo Pirmininkas -
Dainų Programo Vedėjas -

% Žaislų Programo Komisija
Pr. Bajoras, G. Struogis, Chas. Akromaitis.
B. Swedish, L. Stochkus, A. Budriūtė, L. Bene-

» dickiūtė, N. Jurgeliūtė, A. Filisiūte ir J. No-
vakiūtė.

Valgių, ir gėrimų komisiją: —
Juozas Ginkus, A. šriupskis.
Iždininkas V. Šidlauskas.
Parko tvarkos vedėjas V. šabūnas.

; Visus dalyvauti širdingai užkviečia
- “Vienybės” Direktoriatas

įį ir išmesti iš senos pažinties 
j vaikiai dasižinojome, kad mūs 
giijyti - visur durys kietai i 
aįbos šventės: šv. Antanas

jį į namus, bet aš labai neti 
ne taip šventesniam laikt

fsjau pas Amerikos kon ‘ 
^užregistruoti paso. Čia 
ji mandagiai atliko rei- 
įį ir nieko neėmė. Kuo- 
jf! berniukui įspaudžiau, 
•gjo" 2 litu, jo dėkavoji- 
gąas nebuvo galo. Čia da- 
jgr ir litas daug sveria, 
.^lankiau Kredito Ban- 

jį toj amerikiečiai sukū
ri b Lietuvos Atstatymo 
jgįės. Šitas bankas a- 
5$eaams teikia kredito, 
K pušiai laikosi ir su vi- 
to kitais bankais išturi 
tonnes. Jį veda du suma- arkite 
šfinansistai: visai ameri- 
įsko type biznierius p. 
fojfe ir Rusijoje prie 
Ir įpratinęs p. Lu
tais. Su abiem teko iš- 
sialliėtL Jie atiduoda ame- 
(iririanis, L A. B-vės šėri- 
itons garbę už šio banko 
fiBiiiavifflį. Vienok negalė
ja sužinoti, ar kada šitie

_ _____ geriatmsi

E
TTTTĮ kos pamo

motorus, 
kru, pil 
lietuvių i 

E&jk žinoma i

INSPEE 
įC-Z I earantuoj 

ieškome < 
R *okyklą. Mokykis stdara bm 9 ryt 
*■* U nL ryto iki I ▼*!. po pietų. K1

NEW YORK AUTO
B - M Anos, (Ksagu U c

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

Tel. 1727 Greenpoint

Tikra Lietuviška Buona 
kurią kepa

„Garsas” Keptuvė
(Seniausia įstaiga)

ruginių miltų, 
keiksus, vestu- 
pokiliams. Vi
su užsakymais 

Siunčia-




