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TREČIAS SVARBUS KINUOS
MIESTAS PAKILO PRIEŠ 

SVETIMTAUČIUS BIZNIERIUS

Naujausi Telegramai Žinios Iš Lietuvos
DIDELIS GAISRAS

Kanadoje Tūkstantis Streikuojančių Darbinin
kų Išmušė Policiją ir Skebus į Miškus.

PRIEŠ JUOS VALDŽIA PASIUNTĖ 500 KA- 
RIUMENĖS

HANKQW, Birž. 12. — Ir šitame svarbiame kinų

Kanton. Vienas kinų va- Paris. Francai planuoja 
das sako, kad Rusija siūlė susitarti su ispanais ir sy- 
jam dešimts milionų dola- kiu pradėti spausti niaurus 
rių ir 60,000 šovinių, jei jis Morokoje. Ttiom tarpu mau 
sudarytų su jais sutartį. Jis rai kasdien daro smarkių j 
atsisakęs. Kantone jau ran užpuolimu ant francy ir šie I 
dasi dešimts svetimtautiš- 
kų karo laivų. 

—o—
Shangai. Čia įvyko mitin

gas 20,000 kinų, kurie nuta-

vos-vos atsilaiko.

Madison, VVis. Profeso
riai vietos universiteto ra- ( 
portuoja, kad ekzaminų

mieste išsivystė demonstracijos prieš svetimtaučius. Bū- F® boikotuoti visus anglų ir klausimai bą\ę išvogti iš jų 
rys kinų užpuolė japonų krautuves, paskui anglų valdo
mą miesto dalį prie prieplaukos ir visai nepaisė vandens, I 
kurį į juos leido ugniagesiai iš čirkšlės. Kadangi vanduo 
negelbėjo, tai anglai nutarė pastatyti kulkosvaidį. Kada 
tapo nušauti 14 kiniečių ir keli desėtkai sužeista, maiš
tas tapo numalšintas. Bet padėtis rimta.

Tokiu būdu prieš svetimtaučius jau demonstracijų 
įvyko trijuose svarbiuose pramonės miestuose: Shangai, 
Canton ir Hankow. Kinų valdžia remia riaušininkus ir 
reikalauja, kad amerikonai, anglai ir kiti ištrauktų savo 
kariumenę iš tų miestų.

deskų ir paskui siūlomi pir
kti studentams po .$5 ir $10 
Iškils skandalas.

—o—
New York. Areštuota įžy 

mus advokatas, žydas, ku
ris priiminėdavęs pavogtus 
bondsus ir juos pardavinė-

HALIFAX, Birž. 11. — Gauta žinia, kad Bretono 
pakraščiuose, kur eina penki mėnesiai streikas angliaka
sių prieš Empire Steel korporaciją, įvyko darbininku 
riaušės. Darbininkai mat pastebėjo, kad paslapčiomis į 
uždarą kasyklą tapo įšmugeliuota apie 60 skebų. Ji-*, 
skaičiuje tūkstanties vyrų, numaršavo tada į kasyklą ir 
pradėjo kolioti policmonus ir sargus, kurių buvo apie 50. 
Sargai šovė ir nušovė vieną darbininką. Tas taip įpykino 
kitus, kad minia policiją ištaškė, kurie buvo ant arklių, 
tuos nutraukė ir atėmė ginklus.’ Didžiuma policmonų gu
li-, ligonbūčiuose, o kiti pabėgo į miškus, kartu su sko
bais. Į vietą valdžia pasiuntė kariumenės būrį iš 500 
v^yrų.
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Prohibiciios Agentai 
Negali Gauti Iškaščių 
Gembleriavimo

Surado Gerą Bravorą 
Netoli Baltimore.

Washington. Jei prohibicijos 
agentui, kad gavus įrodymų, 
prisieina gyventi brangiuose ho 
tekiuose, pirkti brangūs “drink- 
sai,”

‘japonų prekes ir jų nepirk
ti. Kasdien daugiau darbi
ninkų dedasi prie streikie- 
rių. Kiniečiai krauna aukas 
jų palaikymui.

—o—
Morgantown, W. Va. Už 

pasakymą prakalbos darbi
ninkams, angliakasių unijos 
organizatorius Bittner ga
vo $500 pabaudos ii- turės 
sėdėti 6 mėnesius kalėjime, banditai bandė apvogti tū- 

—o— i lą kasieriu. bet poliemonas
Riverhead, L. I. Už vogi- juos nuvaikė. Jie peršovė 

mą automobilių tūlas vyru- poliemoną, o kompanija 
kas čia gavo 4 metus kalėji- run davė $1.000 dovanų už 
m o. ! išgelbėjimą $9,000.

Chicago, šeši maskuoti

Nauj'a Karalienė 
Iškjla Rusijoj

Baltimore. Policija čia buvo 
užvesta ant tūlos farmos ties 
McDonogh Lane, kur rado gra
žų bravorėlį, galintį išvaryti 
per dieną 300 galionų alkoholio.

sai,” ir taip toliau, tai valdžia ' Spėjama, kad bravoras veikė 9 
sutinka jam iškaščius atmokė- mėnesius.

virto pelenais. Sudegė ne tik’— pušaitės. Sodino tose vieto- 
trobesiai, bet daug visokių ma-1 se, kur seniau buvo nudegę ir

Švėkšna. (“V-bės” kor.) — šinų, kambarių baldai ir keletas kur neaugo nė joks medelis. 
Šių metų gegužės m. 15 d. švėk- smulkiųjų gyvulių. Nuostoliai 
šnos miestely kilo gaisras. Die- sic .ia apie 70,000 lit.
na buvo vėjuota, todėl pavojus j Garliavos Juozas
visam miesteliui. Ugnis ėmė plė-' ,-----------
stis vis daugiau ir apėmė veik BAUDŽIAVA AR PRIEVOLĖ?
.visus namus. Išliko nesudegę tik 
bažnyčia, klebonija, špito.ė ir 
dar keli nameliai pakraščiuose, 
o ‘kiti visi pelenais virto. Nuo
stoliai didžiausi. Daugybė žmo
nių liko be duonos ir be pasto
gės.

Priežastis to gaisro, kaip žmo 
nės nupasakoja, esant ta: dvi 
bobos teismo keliu varžėsi del 
vienų namelių, ir kaip teismas 
vienai priteisė namelius, kitai — 
išsikraustyti, iš jų, taip ji išei
dama ir padegusi, iš ko įsigavo 
ir j kitus namus.

Semeliškės, Trakų apskr. — 
Mūsų valsčiaus raštvedžiui iki 
šiam laikui pastotės privalo ke
lis kart į dieną vežioti vandenį, 
kad nenudžiūtų pasodintos jo 
daržovės. __ Stoikininkas.

Kasdien dirbdavo apie 100 žmo
nių, o kartais net ir daugiau 
girininko, eigulių ir žvalgų pri
žiūrimi. Už darbą buvo moka
ma po 3 ir pusę lito. Daibar mie
la žiūrėti, kaip gražiai ir tvar
kingai susodintas jaunutis miš
kas. Juozas Ūsas.

MOTERS APGAUDINĖJIMAI

GAISRAS

šiomis dienomis Kauno apy* 
gardos teismas nagrinėjo bylą 
Juzės Pelenienės, kaltinamos an 
tru kart susivedus, tebesant gy
vam pirmajam vyrui.

Juzė Pelenienė, dar būdama 
visai jauna mergaitė, ištekėjo 
pirmą kartą 1904 metais už Juo-

Maria m pelė. Gegužės mėn. 24 
dieną tik po 10 vai. v. staiga 
užsidegė klebonijos kluonas. Su 
degė: kluonas, tvartai ir oran-

t nnuo nauiuo. žerija (šiltadaržis), kartu žuvo zo Pelenio, kuris prieš karą iš-
Yra sudegę keli žmonės ir ūkio padargai, apie 120 pūdų įvažiavo Amerikon. Pasilikusi

“ . kviečių, apie 200 pūd. avižų, a-’viena Lietuvoje, ji gudriai su-kviečių, apie 200 pūd. avižų, a-’
pie 210 nūd. rugių, keletas kiau- manė, vėl iškelti antras vestu- 
lių ir kitokių daiktų. Vos pa- ves. Bermonto okupacijai 1919 
sisekė apsaugoti marijonų vie- metais tebesant, Pelenienė at- 
nuolynas ir klebonijos dirbtu- vyko pas Kelmės kleboną ir pra- 
vė. kur buvo įvairių mašinų.

daug apsvilintų.
1 Po gaisrui teko girdėti žmo
nių gana sveika šneka, jie sako: 
“Geriau, kad būtų bažnyčia su 
klebonija nudegusi, o miestelis 
palikęs, žmonės kol savo name
lius atstatys, daug išeis laikoj Priežastis nesužinota; tik ži- džiovos. Kunigas, patikėdamas 
o bažnyčią, arba tokią kleboniją noma, kad kluone miegojo dar- Pelenienės žodžiams, surašė mi- 

(parapijonys greitai būtų šutai; bininkai, atvykę iš už Nemunio. rimo metriką. Rytojaus dieną 
sę.” Gal ir teisingai jie kalba.

Švėkšnos apylinkėje ir toliau. 
Youngstown. O. Prezidentas dabar tveriasi tam tikri komi- 

vietos Shut b. Tube kompani- tetai, kurių tikslas rinkti aukas 
jos pareiškė, kad gandai apie ai 
gų kapojimą plieno pramonėje

Plieno Darbininkų Al 
gos Nebus Nukapotos įkurie dirbo prie klebonijos.

Dzūku Antanas.

IV DELIS GAISRAS

nešė, kad jos vyras miręs nuo

Paris, čia atvyko tūla p-lė Fi- 
neman iš Rusijos, kuri papasa
kojo tokių dalykų. Esą. Kame- 
nevo žmona norinti likti Rusi
jos karaliene. Ji yra sesuo Troc esą be pamato. Algos nebus ka
klo ir turi užėmus keletą vietų, pojamos.
Jos balsas esą, vis daugiau pra-, ----------
deda reikšti valdžioje. P-lė Fi- Pagavo Daugiau 
neman sako, kad bolševikai nė
ra tokie blogi, kaip piešiami Ru 
sijoj. Ji pragyvenusi šešius mė
nesius ramiai, niekieno nekliu
doma. Rusijoj valdžia autokra
tiška, ji irgi tvirtina, bet 
taip ir negali būti.

Pinigų Dirbėjų

ki-

“Operatoriai” varto- Bažnyčios Ir Mokslo 
ti. Bet valdžia griežtai nuspren- davę koksą, todėl nebūdavo ma-| Rėmėjai Apsimaino
dė neatmokėti gembleriavimo tyti dūmų. Policija dėlto taip 
skolų. Jei agentas, norėdamas ilsf®i nepatėmijo naujo fa- 
pagauti butlegerį ar kokį varg
šą saliūninką, imtų su juom 
kortomis mėtyti, ar krepą 
ti, ir praloštų, tai valdžia 
tų pinigų negrąžins. Taip 
sprendė profkuroras.

Mintimis

Laikrodžio Nereikėjo 
Taisyti 37 Metus

šau- 
jam 
nu-

Ravenna, šio miesto laikrodis 
rotušės bokšte ėjo nesustoda
mas per 37 metus, nebijodamas 
audrų, vėjų ar lietaus. Bet da
bar pagedo ir yra taisomas.

Lenkai Dar Vis Lenda 
Su Savo Paštu

Geneva. Lenkai vėl lenda 
prie Tautų Sąjungos su savo 
pašto dėžutėmis Dancige. Jiems 
buvo pavelyta pastatyti dėžutes 
uoste. Vokiečiai mano, kad tas 
reiškia marių vandenį, arba pa
tį pajūrį. O lenkai saiko kad 
tas reiškia kur tik gyvena uo
sto aptarnautojai.

Washington. Jau 37 metai su 
kako kaip Amerikoje įvesta 
elektriniai gatvekariai. Linijų 
esama 880 ir jomis kasmet per
važiuoja 16 bilionų keleivių. Ka 
pitalo investyta dešimts bilio- 
nų.

Passaic. N. J. Policija čia ieš
ko italą Juozą Romano, kuris 
pirkęs daug sūrio nuo kito ita
lo ir jam įteiks 13 notų po $50, 
kurie pasirodė visi netikri.

O Hackensacke, N. J. tapo a- 
reštuotas italas Cosolino, kuris į

ir šelpti nuo gaisro nukentėju
sius gyventojus Švėkšnos.
nes duoda kas ką galėdami: pi
nigus, grūdus, drapanas, baldus 
ir k.

Atsargiau reikia elgtis su 
nimi, o ji negailestinga, ką 
griebia, tas pelenais virsta.

Simas

klebonijon atvyko Pelenienės at- 
siūsta moteriškė, kuri pasakė, 
kad mirusia Pelenis bus laidoja
ma#- ne -Kelmėje, bet Katmorig 
kapuose, nes bermontininkai ne
leidžią išvežti lavoną Kelmėn.

Kuriam laikui praslinkus Pe
lenienė išėmė savo vyro mirimo

SUIMTI ŠNIPAI

. žmo- Užventis. Šiaulių aps. — Nak
ty. gegužės 14 į 15 d. apie 24 
vai. iš nežinomos priežasties už 
sidegė spirito varykla Nr. 32. metriką ir pasisakė visiems pa- 
Sudegė visai kaip varykla, taip žįstamiems esanti jau našlė. Ne- 
ir esą po vienu stogu vandens trukus įsimylėjo į vieną jauną 
malūnas. Gaisro likviduoti ne- vaikiną S. ir gavus indultą, su- 
pavyko, nes Užventyje nei gaiš- sivedė antrą kartą, 
rininkų, nei gaisro įrankių nėra. 
Nuostolių padaryta 
000 litų. I

Ug- 
pa-

Bt.

pa-

briko. Nuo namo, po žemėmis 
buvo iškasta keletas tunelių, 
kad galima būtų pabėgti jei po
licija užkluptų. Vienok policija 
rado du vyru name ir juos pa
gavo. Taipgi pagavo 
kurie atvyko su troku 
pirkti.

Chicago Už
Evoliucijos Teoriją

du vyru, 
alkoholio

komisijaChicago. Mokyklų
nutarė paskirti mokykloms ke
letą naujų biologijos rankve- 
džių, kuriuose žmogaus kilmė iš 
vedama sulyg evoliucijos 
npų.

Pirma žmogžudyste
Eroplane

prin-

Bet gudrios moteriškės afe- 
apie 300,-'ra taip vyrą numarinus tuojau 

(buvo susekta. Teismas ją nu
baudė vienais metais paprastojo 

'kalėjimo. Dm-rs.

švalkus.
Ryga, 25-V. — Latvijos 

sienio sargyba sulaikė Latvijos 
teritorijoj du svarbius SSSR pa Į 

leidęs netikrus banknotus $20. sienio šnipų tinklo organizato
rius. Pas suimtuosius rasta daug 
svarbių dokumentų, liečiančių S 
SSR šnipų veikimą. Abu yra 
atsakomingi Rusu pasienio sar
gybos valdininkai.

Jis pastatytas po $15,000 be 
los. Du jo draugai pabėgo.

Italai Nužudo
Savo Tautietį

Cleveland. Čia tapo nušautas 
italų politinis vadas ir turtin- 

nuosavybių pirklys, Rini.

ISTORIJA SU GDYNĖS UOSTU

APGYNEKAIP MIESTELI
NUO KIAULIŲ IR OŽKŲ

London. Iš Austrijos 
Žinia, kuri skelbia, gali 
pirmą žmogžudystę, įvykintą e- 
roplane. Tūlas deimantų pirk
lys įsėdo į erciplaną su sekre
torių, kad nuvykti į Budapeštą 
.iš Viennos. Jis vežėsi su savim 
deimantų už du milionu fran
kų. VėlHau jo kūnas buvo ras
tas netoli vieno kaimo. Policija 
ir pabėgo Bulgarijon. Spėjama, 
kad sekretorius vėliau nužūdž tai audėjų Salt Textile fabriko 
ir lakūną, nenorėdamas pasija- baigė streiką, kurį pradėjo aną 
linti pinigais. 1

gauta 
būti,

New York. Bažnytinių moky
klų draugija iŠ Tenn. paklausė 
American Civil Liberties Sąjun 
gos keleto klausimų apie evo-' 
liuciją ir Bibliją, tarp kurių 
buvo: ar sąjunga stoja už dės
tymą mokyklose tokios teorijos gas 
kuri užginčina pareiškimą, būk Policija atsižinojo, kad jį nužū- 
žmogus tapo Dievo sutvertas? 
Kodėl nereikia mokyklos dieną 
ir kongreso posėdį pradėti su 
malda? Ar tiki ta sąjunga į Kri 
stų? Kokią derą ji skelbtų mo
kykloje, jei ne bažnytinę?

Į tai sąjungos direktorius, at- 
si-liepė, kad mokslas yra rinki
nis gerai patikrintų faktų, ku
riuos surinko ir patikrino savo 
rūšies specialistai. Todėl reikia 
suteiikti pilną laisvę tuos fak
tus dėstyti mokyklose. Teori
jos gi dalykus reikia dėstyti, 
taip kad abi pusės būtų teisin
gai mokiniams perstatomos.

dė jo tautiečiai dėlto, kad jis 
atsisakė stoti teisman ir išgel
bėti italą, rastą kaltu už laužy
mą prohibicijos įstatymų. Jis 
pats, matyti, irgi buvo butlege- 
rjs. Kuomet Rini atsisakė gel
bėti savo buvusiam bendrui, ki
ti susirinko ir nutarė jį nu
dėti. Tapo pašaukta banditas iš 
Detroito ir 3 iš Buffalo, 
atlikę dalbą, dingo.

kurie

— “Rzeczpos- 
kad Lenkijos

V ar šava. 25-V 
polita” praneša, 
jūrų departamente susekta pa
nama, kaip dabar paaiškėjo, bu
vusi daug didesne, negu pir
miau atrodė. Karo uostas Gdy
nėj iš tikrųjų statytas tiktai po- 
piery, tuo tarpu kai kreditai 
statybai buvę labai dideli. Ryšy 
su tuo reorganizuojamas visa a

Seirijai, Alytaus aps. — Iki 
šiol miestelio gyventojai mėg
davo leisti laisvai vaikštinėti 
miestelyje savo gyvuliams. Ož- 

j 'cos, kiaulės turėjo pilniausią 
[laisvę, knisdavo kiemus, pakeles 
ir apgrauždavo medelius, šiais 
metais policija paskyrė atlygi
nimą už ožkos ar kiaulės suga
vimą
dyti atsirado daug. Dauguma 
sumokėjo pabaudas, bet jau da
bar palaidų gyvulių nebematy
ti. Pilietis.

po ,2 litu. Norinčių gau-

NEŠVARA
Šeduva. — Miestelis nuo se

nai pasižymi nešvarumu; pa
vasarį, 'kuomet išdžiūsta negrįs
ta, priversta per rudenį ir žiemą 
visokių sąšlavų turgavietė, nuo 
smarvės visame miestely pasi
daro koktu. Pakilus didesniam 
vėjui, tik sukasi dulkių ir kito
kių “gerybių ” debesiai, kurie 
prikemša ir akis ir nosį.

Ketvirtas Pakabintas Už 
Suokalbį

Sofia. Valdžia pakorė ketvir
tą kaltininką suokalbio, kuriuo 
tapo išbombuota katedra su bū- 
j.u generolų ir va’dininkų.

Bandys Perskristi 
Gobi Tyrus

Maskva. Azijoj, kinų žemėje, 
yra garsūs Gobi tyrai, panašūs 
į Saharos. Dabar šeši rusų ero- 
planai l>ando juos perskristi ir 
tuomi įrodyti, kad galima iš 
Maskvos atskristi į Kiniją oru. 
Jie turės skristi 5.000 mylių.

Tulsa, Okla. Ledų kompanija 
šio mic'to įtaisė arkliams stai- 
niose elektros vėdyfldes. Mat, 
pasirodė, kad karščių laike ark
liai nusilpnėdavę ir negalėdavę 

[savaitę. Bosai nusileido trupu- tiek darbo atlikti. Dabar gi jie 
tį, ir darbininkai taipgi. Įdirba kaip švieži.

Bridgeport. Conn. Keli šim-

MIšKO SODINIMAS

KRATA
Sačiūnai, Šiaulių apskr. — ge

gužės 11 dieną atvykęs gelžkel- 
io policijos žandaras ir pasiė
męs vietos policistą padarė kra- 

Įtą pas Joną Barzdžių ir sura-
Lekėčiai. Gegužės mėnesio pir do nuo gelžkelio pavogtus pa- 

departamentas, o ligšiolinė sūdė mą ir antrą savaitę Lekėčių apy- bėgius ir tvoras sniegui šilai
tis traukiama teisman. Byloj 
įvelta ir Francų militarinė mi
sija.

linkėse buvo sodinamas miškas tkyti. Dovydo sūnus.

GAISRAS

aps. — Prie 
ir Garliavos 
p.. Tiškevi-

PASAULIŲ KARAS

Garliava. Kauno 
plento, tarp Kauno 
gyvena ūkininkas 
čius; karo metu jo visi trobe
siai sudeginti. Praėjus didž. ka
rui, p. Tiškevičius gražiai ir 
tvarkingai atsistatė. Bet štai 
staigi nelaimė; gegužės 22 d. 3 
vai. pp. užsidegė p. Tiškevičiaus 
gyv. namas, o nuo jo tuojau 
(kluonas ir tvartai. Gaisrui ge-j 
sinti subėgo keletas šimtų žmo-' 
nių, bet maža ką galėjo padėti, 
nes be vandens kibiro, jokių 
gaisrui gesinti įrankių nebuvo 

-ir, nepraėjus dar 2 vai., viskas

J rj

Tik ką pasimiręs garsus astronomas Flamarion tikėjo, 
kad ant Marso gyvena protingi sutvėrimai, kurie, gali būti* 
yra net protingesni už mus, žemės Gyventojus. ‘ x , 1

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

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

Pastaraisiais laikais Amerikos lietuvių laikraščiai 
veik išimtinai prirašomi Lietuvos rašytojų. Tai gerai. 
Reiškia mes svarstome savo tėvynės reikalus. Rišame 
Lietuvos tuos klausimus, kurie mums ir mūsų bendra
darbiams stovi arčiausia prie širdies.

Bet kas gi pasidarė su Amerikos lietuvių rašytojais? 
Kur jie dingo? Kodėl jie nesvarsto Amerikos lietuvių 
gyvenimo dienos klausimų?

Nejaugi mes, amerikiečiai, be Lietuvos, neturime 
savų reikalų aptarti, jų gyveniman kūnydinti?

Mes taip nesakytume.
Amerikos lietuvių gyvenimas taip pat svarbus, kaip 

ir pačios Lietuvos. Tik mūsų reikalai, dalinai, užmiršti, 
apleisti. O taip įvyko iš tos priežasties, kad savu laiku 
mes begaliniai buvome įsikarščiavę dirbti, idant Lietu
va gautų nepriklausomybę, kad jos svetimieji neskriau
sti!, kad jos gyvenimas eitų tiesiuoju keliu.

Dabar Lietuva jau laisva. Ji eina tuo keliu, kuriuo ją 
veda jos žmonių išrinktieji vadovai. Ji turi kur kas dau
giau darbuotojų, rašytojų. Tie žmonės riša mūsų tėvy
nės gyvenimo kasdienius reikalus. Tiesa, ten ne viskas 
galima kalbėti ir rašyti kaip mes norėtume. Bet tos pa
geltos mes teikiame, todėl mes švenčiame ištisas skiltis 
savo spaudoje. Mes niekad to neužmiršime. Tai mūsų pa
reiga. Mes gelbėjome Lietuvai iškovoti nepriklausomybę, 
mūsų pareiga bus ir ant toliaus pasekti jos kiekvieną 
žingsnį, kad tą nepriklausomybę išlaikius.

Bet mums reikia ir savų reikalų neužmiršti.
O tų reikalų mūsų gyvenime yra begalė.
Amėrikos lietuvių rašytojams kaip tik ir reikti! mū

sų gyvenimo svarbiais klausimais susidomėti. Reiktų 
juos plačiai išgvildenti. Korespondencijose tiems klausi
mams aprašymų dar neužtenka. Svarbesniuosius reikalus 
reikia plačiau ir nuosekliau paklibinti.

Visuomenės darbuotojai taipgi privalo imtis darbo: 
geruosius darbus vykinti gyveniman, bloguosius neigti, 
vyti lauk.

O mūsų svarbiausius ir opiausius reikalus kaip tik 
spaudoje ir galima nušviesti.

Tik matydami paklaidas, matydami gerus pavyz
džius, galėsime vienų vengti, kitų pasekti, eisime tiesiu 
keliu, pajėgsime išsilaikyti šiose, sunkiai mus spaudžia
mose gyvenimo bangose.

Amerikos rašytojai, ypač mūsų bendradarbiai, prie 
darbo!

Jau apsnūdote!...
- < > < » , . , —;----•--------

CAMILLE FLAMARION
Birželio 4 dieną, Paryžiuje pasimirė Camille Flama- 

ribn. Jis buvo vienas garsiausių šios gadynės astrono
mų. Astronomijos srity Flamarion’as pradėjo darbuotis 
turėdamas vos 16 metų amžiaus. “Nesuprantama Dievo 
Galybė Augštybėse,” Flamarion’ą paviliojo esant vos 9 
metų amžiaus. Būdamas tų metų, jis kartą mate saulės 
temimą. Jam tai labai patiko, ir jį begaliniai užžavėjo. 
Nuo to laiko jis dažnai, ištisus vakarus ir rytus praleis
davo tėmydamas saulės tekėjimą bei nusileidimą ir sekė 
kitus gražius dangaus reginėlius, žvaigždeles.

Ir tuomet jis pasirįžo tapti astronomu, ir juogiliau 
patirti gamtos paslaptis erdvėse. Jis pasirįžo mokintis 
astronomijos.

Tai ir padare.
Dar tik 16 metus eidamas Flamarion’as jau buvo 

priimtas į Juvissy Observatoriją. Baigiant gi 19 metus 
tūli knygų leidėjai išleido jo pirmą veikalą apie astrono
miją. ,

t Ir nuo to laiko Flamarion’as visą savo gyvenimą pa
šventė astronomijos mokslui bei tyrimams. Jis pasižymė
jo ne tik kaipo astronomas, bet ir kaipo gabus rašytojas 
mokslo populiarizatorius. Jis buvo vienu tų rašytojų, ku
rie moka'lengvai papasakoti apie mokslo dalykus. Jo ra
šytas knygas liaudis labai pamėgo. Veik visi jo veikalai 
išversti į svetimas kalbas. Keletas išversta ir į lietuvių 
kalbą.

Flamarion’as buvo tuo astronomu, manė, jog ant 
Marso esanti gyvybė. Jis tai pamatavo rimtais priparo- 
dymais. Jis buvo net tos nuomonės, jog kuomet nors bus 
galima su Marsu susinešti.

Be astronominių veikalų, Flamarion’as rašė ir kitas 
mokslo knygas. Nepersenai jis paruošė veikalą apie vai
duoklius. Medžiagą šiam veikalui rinko įvairiose pasau
lio dalyse. GerąOč nuose$įąį Ištyręs ant

| PERŽVALGA
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.Gražiai Pamini Ateivy bes 
Sukaktuves.

Norvegams šįmet sueina 
pie šimtas metų kaip prasidėjo
jų ateivybė Amerikon. Tam pa
minėti jie surengė didelį baza- 
rą Minnesotos valstijoje, kur jų 
daugiausia yra. Bazaras buvo 
toks didelis, kad atsilankė ir pre 
zidentas Coolidge. Pirmas lai
vas su norvegais važiavęs net 
14 savaičių ir juo atvažiavę 52 
žmonės, šiandien gi norvegai to
kia spėka Amerikoj, kad Coo
lidge teikiasi pagerbti jų šven
tę. Suprantama jie tą vietą už
kariavo ne tarpusaviais ginčais 
apie partijas ir ne linkimu prie 
bolševizmo, bet ramiu kultūros 
darbu, kraudami turtus savo 
prakaitu ir ramiai čia gyvenda
mi.

—o—
Kryžiažodžiai Lietuvoje.

Pastebėjome, kad Lietuvos 
karininkų žurnalas “Kardas” 
pradėjo dėti kryžiažodžius, kaip 
amerikiečių “Vienybė” ir “Gar
sas.”

Naujas žurnalas.
Kaune pradėjo eiti naujas žur 

nalag vardu “Mūsų Kalba.” Jo 
tikslas bus auklėti ir tobulinti 
mūsų literatūrinę kalbą.

Linkime žurnalui pasekmių.
—o—

Pasigenda Vienybės
“Naujienos,” apsvarsči tįsios 

kaip sėkmingai veikia klerika
lai ir bolševikai, išnaudodami 
visuomenę savo luomų tikslams, 
apgailauja, kad pažangioji vi
suomenė toki palaida ir neorga
nizuota, kad, nors jos idealai 
aukštesni ir geresni lietuvių 
tautai, yienok, maža pasisekimo 
turi įsikūnyti gyvenime. Kaltė 
metama ant politinių rietenų. 
Tų rietenų daugiausiai kelia 
kaip tik “Naujienos,” kurių va
dai nuo pat tautininkų susiorga 
nizavimo visaip juos kandžiojo. 
Daeita iki to, kad Chicagog tau 
t minką i nei girdėti nenori apie 
jokius bendrus darbus su naū- 
jieniečiais. Dabar apsižiūrėti 
truputį pqrvalu, nors bendro 
darbo reikėtų.

Ypatingai būtų galima bend
rai dirbti del kultūros. Mes ži
nome, kad subankrūtijus “švy
turio” bendrovei Lietuvoje, sun 
ku tikėtis, kad vėl būtų leidžia
ma gerų knygų lietuviams. Ta 
bendrove visgi yra išleidusi gra 
žiu ir gerų istoriškų knygų, apy 
sakų, rankvedžių, gaidų ir tam 
panašiai. Ji dirbo nežiūrėdama 
partijų.

Jai subankrūtijus, lieka tik 
Šv. Kazimiero draugija ir “Kul
tūros” B-vės. Viena katalikiš
ka, kita labiau bedieviška, kuri 
seka idealus pas rusus buvu
sios “Viestnik Znania” bendro
vės. Amerikiečiai, jei susitar
tų, galėtų tą bendrovę parem
ti, imdami jos raštus, ar duoda
mi pinigų leidimui naujų, štai, 
Tėvynės Mylėtojų Draugija, pa
rūpino rankraštį puikaus veika
lo “Pasaulio Istorijos,” ir pa
velijo Kultūros Bendrovei atsi
spausdinti jo 2,000 egzemplio
rių ir pardavinėti Lietuvoje. Ta 
knyga bus amžinos vertės.

Kultūros B-vė rengiasi leisti 
lietuvišką enciklopediją apie lie
tuvius ir jų draugijas bei vei
kėjus. Redaguos istorikas Bir
žiška. Bet tokios 3 tomų enci
klopedijos leidimas reikalauja 
pinigų. Reikia redaktoriams ap
mokėti algos, užmirkti popiera, 
mokėti 'darbininkams algcs. Tie 
pinigai Sligrįžiš, kada enciklope
dija pradės parsiduoti, bet jų 
reikia pradžiai. Tėvynės M,y le
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Išsiuvinėta Drobule
Išvertė — Jonukas

Ko- 
en- 
Jau

tojų Draugijos Literatinis 
mitetas vienbalsiai pritarė 
c dopediją remti ir imti, 
vedamos dorybes.

Ir čia pažangioji visuomenė 
galėtų prisidėti, ar tai stodami 
nariais TMD., ar aukaudami 
tam tikrą sumą pinigų (saky
kime po $5), už ką gautų mi
nėtas knygas.

Tai būtų kultūros darbas. Ti
kimės. kad ir “Naujienos” ne
bus jam priešingos.

I ““O— »
Bažnytinės Muzikos Padėtis 
Lietuvoje.

“Muzikos” No. 4 Šimkus duo
da pranešimą apie muzikos rei
kalus Lietuvoje'ir taip kit-ko 
sako:

“Bažnytinės muzikos srity 
mes esame liudininkais nepapra 
štai keisto apsireiškimo. Nepri
klausomybės metais visos gyve
nimo ir meno šakos ėmė atsi
gauti, bujoti, tarpti, o tuo tar
pu bažnytinė muzika kaip tik 
žergia į galutiną nupuolimą. Ga 
Įima pasakyti daugiau, kad da
bar bažnytinė muzika yra tam
si dėmėkatalikiškosios Lietuvos 
gyvenime. Stačiai nesupranta
mas dalykas, kodėl iki šiol šia 
muzika nesimato ir nesigirdi jo
kio susirūpinimo. Aišku, kad 
šios muzikos nupuolimas yra 
vargonininkų nykimo bei jų mu 
zikalio menkėjimo pasekmė.”

Šimkus stebisi, bet mes ne. 
Kuomet kunigai išėjo į politika
vimus, tai, suprantama, tikybos 
dalykai nukenčia. Jei kunigai ti 
kybos nežiūri, tai parapijonams 
jie ir visai pradeda nerūpėti.

Per dešimtį metų gyvenimo su savo žmona,. Ant galo jis priėjo prie to kambario, kuria- 
Ežanas nei kartą prieš ją nenusidėjo. Jisai tik- me numirė Margarita. Jis sudrebėjo ir norėjo 
rai ją mylėjo ir buvo dėkingas už tai, kad ji jįjį [ sugrįžti atgal, 'bet prieš savo norą atidarė duris, 
pamylėjo, už jo ištekėdama. Kuomet jis su ja 
pasipažino, nuo tų laikų jo parašyta komedija: 
“Degantis krūmas” turėjo pasisekimą.

Su dideliu sunkumu jis išbrido iš gyvenimo 
sunkenybės. Jis 'buvo našlaitis, neturintis jokio vinių, buvo suteršta pažaliavusiais ir sukfękęju- , 
turto pradžiai gyvenimo. Jis būdamas 15 metų 
tapo vieno Londono laikraščio reporteriu. Bėginė
damas po Londono gatves, nulįsdavo, o žiemą 
net neturėdavo kuom apsirengti. Retkarčiais jis 
išgerdavo stikliuką pigiausios degtinės...

Jis pabandė rašyti komedijas. Pirmutinė jo 
komedija “Degantis Krūmas” turėjo gerą pasise
kimą ir iškart jam suteikė turtą ir garbę. Tuo
met jis susipažino su duktere turtingo laivų sa
vininko, panele Margarita, į kurią tuojaus įsimy-' 
Įėjo ir po trijų mėnesių apsivedė.

Ežano'gyvenimas visiškai pasikeitė: jis pa
siekė viršūnę žmogaus laimės, ką paprastai žmo
nės laime vadina. Tiesa, jo priešai manydavo, 
kad jis perdaug išdidus, bet tai toki nieknie
kiai, į kuriuos niekas juk atydo's neatkreipia. Už
tai jis turėjo savo puikų namą Londone, paskui 
puikų vasarnamį ant Temzos kranto, daugybes 
automobilių, tarnų ir sulyg savo noro už/ganė- 
dindavo mažiausius savo geidulius. Bet labiausiai 
jis mėgdavo viename aristokratiškame restorane 
“Savoy'oje,” kartu su savo gražuole-pačia, kuri 
žėrėdavo deimantuose.

Bet žmogus savo gyvenime prie visko pri
pranta. Praėjo dešimts metų ir Ežanas visai už
miršo. kaip jis pirmiau buvo neturtingas ir var
gingai gvveno. Jis vis rašydavo teatralius veika
lus, kurie turėdavo pasisekimų. Rašydavo jis ne 
dėlto, kad uždirbti, bet kad turėjus ką veikti.

Vieną kartą jis buvo ant repeticijos, kuomet 
teatre mokinosi lošti jo vieną dramą, čion jis 
pasipažino su tūla artiste Satoraite, kuri buvo 
smulkutė, jaunutė, juodbruva lyg indijonė, bet 
užtai turėjo puikų liemenėlį ir karalaitės ranku
tes. Ji buvo vidutiniškai gabi, paėjo iš gana tur
tingos buržuazinės šeimynos, kurios 'brolis tar
navo laivyne oficieru.

Enažas iškarto įsimylėjo į tą mažiukę Sato- 
raitę, paskyrė jai svarbiausią rolę ir visiems pa
žįstamiems ją girdavo. Vienok mažiukė Satorai- 
tė drūčiai prisilaikė doros principų ir nei vienas 
įkarštu jo žodelių neuždegė jos širdelės. Ji buvo 
begaliniai tvirta. .......

— Jei tamista būtum nevedęs, tai aš su no-

Per dešimtį metų gyvenimo su savo žmona,

Uždegė ten elektrišką lempą ir apmirė. Ant 
sienos jis pamatė baltą drobulę, įsiuvinėtą drobu
lę, į kurią jis suvyniojęs palaidojo savo velionę 
moterį. Drobulė kabojo ant dviejų į siepą JkaJtų

siais kraujais.
Enažas pats save persišovė.

mąstė sau vienas. Jei jau drobulė po p'cnidi/ nie-’ * 
tų gali atsirasti čionai, tai reiškia, kad ir nur/iire-^1 
Hiai gali atgyti ir ateiti atkeršyti už savo mirtį. *'< 

Enažas jautė, kad jis yra pražuvęs. Kamba- 
dvokė numirėliu.ry

Kuomet ant rytojaus tarnas įėjo į tą kamba- 
1 rį, tai jis ant sienos pamatė .kabančią drobulę, o 
'ant grindų išsitiesusį savo poną, Enažą, su per
šauta galva.

Enžaas pats save persišovė.

Purickis Klausia Apie Vilnių
“Lietuvoje” Purickis rašo 

straipsnį karakteringu antgal- 
viu: “Ka^ būtų, jeigu Lietuva 
Vilniaus nustotų an tvisados?” 
Jame jis nurodo, kad Vilniaus „ L r „ ... , , .. .... • u • ru uz tamstos ištekėčiau, — sakydavo ji. — fa-1atgavimas priklauso prie pai
nių ir sunkių problemų,” kurių 
laimingas išrišimas pareikalaus 
iš Lietuvos “didelio darbo, gal 
visos tautos įtempimo, gal ne
mažai ir aukų.” Padūmojęs a- 
pie tai, Purickis sako, “nenuo
stabu, kad nevienas mūsų pra-.• . ' * 'vodeda dvejoti ir manyti, ar šita ' 
problema nėra persunki mūsų 
piliečiams? Ar mūsų tauta pa
jėgtų šitą milžino darbą atlik-, 
ti? Ar negeriau bus teisybei 
pažiūrėti į akis ir viešai paša-, 
kyti kas ten bus numatyta?”

Toliau Purickis nurodo, kad 
Lietuvai gręstų jei Vilnių amži
nai prarastume. Jis sako:

tą

mista vedęs!
Tuos žodžius jai prisieidavo pakartoti beveik 

kartą kas savaitė. Bet vieną kartą ji tarė:
— O jei tamistos pati numirtų, tai aš tamis- 

labai mylėčiau, ponas Ežane!
Ežanas sudrebėjo.
Jis buvo į ją labai įsimylėjęs, jis už ją bu- 

pasirįžęs gyvastį atiduoti, jis buvo pasirįžęs
papildyti žmogžudystę. Ir mintis apie tai, kad 
likti našliu įsėdo į jo galvą ir niekad jį neapleido, 
žinodamas, kad jo pati labai dažnai sirguliuoja, 
jis senai jai buvo pataręs įčiikšti po oda morfijų. 
Ir pats kartais padėdavo morfijų jai įčirkšti. 
Tai ar neverta paimti tik didesnę dožą to morfi
jaus per klaidą. Kaip jis manė, taip viskas ir at
sitiko.

Jis, kaipo teisingas ir mylintis savo velionę 
moterį vyras, ją gražiai palaidojo. Palaidodamas, 
jis išpildė jos paskutinį prašymą: apsupti jos la
voną į jos pačios išsiuvinėtą drobulę.

Tas buvo išpildyta.
Po gėdu'los metų jis vedė savo mylimąją Sa- 

toraitę. Apsivedę juodu buvo laimingu. Jis ir vi
sai užmiršo, kad jis nužudė savo velionę moterį; 
jis tikėjo, kad i'štilkro Margarita mirė nuo nelai-

“Pirmiausia Vilnijos nustoji- 
mas gręsia mums visiems eko
nomine mirtimi.”

Jis nurodo, kad Lietuva turi 
gerą geografinę padėtį, kaipo 
tarpininkas kitoms valstybėms. 
Ji gali iš tos padėties turėti ir 
gražiai gyventi. Iš savo gaim- mingo atsitikimo. Jaunoji pačiukė irgi gana ge- 
tos tuntų vienų ji pralobti ne-'raį jautėsi. Taip prabėgo tris metai, 
galės. Bet ta tarpininko padėtis 
visai prasta, jei Lietuva netu
rės Vilniaus. Ir jei mes per ram 
bumą, tingumą, apsileidimą, ar 
stoką progų atiduotume Vilnių 
amžinai lenkams, tai būtų ly
gu pakišti sau peilį po kaklu ir 
atsisakyti nuo gerovės.

Su ta nuomone kiekvienas su 
tiks, bet, regis, lietuviai'prade
da užsimiršti Vilniaus. Jie ne
tenka vilčių jį greitai išvaduo
ti. Tas negerai. Klausimą rei
kia nuolatos apkalbėti ir kelti. 
Užvis smarkiausia turėtų dirb
ti Lietuvos valdžia, kuri tūrė
tų išeiti iš partijų kovų ir šmei 
žimų bei varžymų a rpersekio- 
jirnų.

riamus esant vaiduoklius, aprašė ir atspausdino knygo
je. Tą veikalą žmonės ir labai mėgsta skaityti.

Flamarion’as mirė būdamas 83 metų amžiaus. Taip, 
kad jis visą savo gyvenimą pasišventusiai dirbo mokslo 
srityse. Jis buvo francas. Jis, kaipo mokslo ,vyras užsi
tarnavo savo viengenčių, mokslo vyrų ir Viso pasaulio di
delės pagarbos, ,, ’ /I

Bet staiga Ežanas pasidarė neramus, rodos, 
kad kas kėsinasi ant jo laimės. Jis būdavo sudre
ba nuo kiekvieno netikėto subildėjimo ar durų 
smalkesnio sutrenkimo. Naktimis jis ką tai baisų 
prijausdavo, kankindavosi.

Vieną naktį jis niekaip negalėjo užmigti. Tai 
sukako lygiai penki metai nuo Margaritos mir
ties. Staiga jis vidurnakty išgirdo, kad kas tai 
kala virtį į sieną.

— Kas tai galėtų būti, — pamąstė jis. — 
Argi tarnai būtų išėję iš proto?

Bet jis tuo susiramino, pamąstė, kad tai ga
li būti vagys. Jis nutarė pažiūrėti, kas gi kala tas 
vinis. Kad nepažadinti savo jaunos pačios, pama
žėl atsikėlė ir pradėjo eiti.

Vinieš kalimo balsas ėjo iš tų kambarių, ku
rie buvo uždaryti dar nuo Margaritos mirties, nie 
kas į tuos kambarius neineidavo. Jis, drebėda
mas, pradėjo eiti koridoriumi, užsižibino elek
triškas lempas, vis artinosi prie tų kambarių, o 
vinies kalimo balsas vis darėsi aiškesniu ir aiš
kesniu. 1 # i < /

Jis perėjo keletą koridorių, perėjo kelis.kam- 
barius, visur sužibino visus elektriškus žiburius, 
visur buvo šviesu kaip dieną. Jis žiūrinėjo į pui
kius rakandus, į puikius papuošalus, stovylas, 
paveikslus. Jam jautėsi, kad jis tai paskutinį 
karta mato.

.•WyHuroi

o o o

Ei,

MANO SIEKIS...

Mano siekis — Laisvę moti, 
Laisvu keliu džiaugsman lėkti.
Ristą žirgą pabalnoti... —
Laisvužėlę siekti.

. Mano kelias — Laisvas Rytas: 
žvaigždžių bėgiai, saulės ratai, 
Garvežys — granitas....
Neskaityti mano metai • • <•« t

— Simas BU.
o o o

EI, LIETUVI!

lietuvi, brangią laisvę mes. pamylę, 
Iš letargo kėlę tautą ankstų rytą! 
Mesk šalin tą gedulingą raudą gilią!.
Kam ant veido graudžios ašaros nukrito?....

Ei, lietuvi, ar skaudus tau šis rytojus.
Kai saulutės spinduliai dangui sušvito, 
Kai padangėj raitelis kardu užmojęs 
Vėrė arą mirtinai krauju taškytą! 

lietuvi, brangią laisvę mes pamylę!Ei,
Mūs tėvynė amžius buvo, amžius bus:
Veltui aras mums išplėšė brangią pilį, 
Veltui audros svaido šėlstančius žaibus!

Ei, lietuvi, Vilnius buvo mūs sostinė,
Tad ir nūn jis am'žių amžiais mūsų bus: 
Tik į žygį, kaip mūs bočiai jįjį gynė, 
Tik galąskim plienu skambančius kardus!

— Bern. Brazdžionis. io-------------- oo

AKYSE...

Akyse man — aplink kraujas...
Akyse man — kardas naujas, 
Broliui gimus tik nukaltas, 
O aplinkui — žvilgys šaltas...

Skausmas aižo man krūtinę 
Ir lyg maldą paskutinę, 
Gieda skurdžią amžinai...
O, brolyti, ar žinai, 
Kam tas kardas, tie žvilgiai!,...

Mažulėli, neatspėsi, 
Kaip užaugęs tu kentėsi: — 
Naujas kardas širdį vers, 
žvilgys šaltas kraują gers...

kyse man — aplink kraujas...
Akyse man — kardas naujas, 
Broliui gimus tik nukaltas...
Ir per širdį jau pervertas... ••

— Kazys Kumpauskas

o o -o

Ramus vakaras, be vėjo —
Tyla tęsiasi aplink...
Debesiai augštai juoduoja —
Slenka vakarų šalin...

Tai pavasaris jau aušta,
Dega džiaugsmo žibintai...
žiemos pančiai, vargas žūsta - 

. Skamba dainos iš augštai 
Džiaugsmai širdį man užbūrė — 
Maldos žodžiai išsiliejo;
Laužą gęstantį užkūrė -L 
žiemos griaučiai subirėjo

— J. žvelgūnas.
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žmogus privalo gyventi tiesoje; mąstyti, 
kaip gyvena; kalbėti, kaip mąsto. —E. Heilo
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KAIP IŠ TIKRŲJŲ YRA LIETUVOJE
METEORINĖS SROVĖS

(Mokslo trupinėlis)

Rašo P. Kriukelis

Lietuvos žmonių padėtį laikraščiai įvairiai piešia. 
Vieni rašo, 'kad Lietuvoje žmonių gyvenimas yra nepa
kenčiamas, antri — kad vid itinis, treti — kad labai ge
ras. Taigi lietuviai gyveną svetimuose kraštuose tikrai 
negali žinoti kaip ištikrųjų Lietuvoje žmonės gyvena, 
nes laikV&ščiai įvairiai nupiešia.

Mums Lietuvoje gyvenan
tiems gerai žinoma, kad lie
tuviams Amerikoje labai rū
pi tikros žinios iš Lietuvos 
žmonių gyvenimą. Kada a- 
merikietis rengiasi važiuoti 
į Lietuvą, tai kiti lietuviai 
nieko daugiaus iš jo nepra
šo, kaip tik sugryžus atga
lios išpasakoti visą ir viską 
apie savo brolius, seseles, a- 
pie valdžią, tvarką ir apie 
darbininkų padėtį. Na, ir 
laukia sugrįžtančio, draugai 
draugės, o labiausiai redak
toriai, kurie su nekantrumu 
trokšta viską žinoti apie sa
vo tėvynę. O kaip sugrįžta, 
tai apie jį visas ratas suka
si tautiečių. Redaktoriai pa
skelbia laikraščiuose, kad 
toks ir toks sugrįžo iš Lie
tuvos, taip ir taip sakė apie 
Lietuvą. Bet ir iš to nieko 
amerikiečiai teisingai neda- 
žino, nes vienas sugrįžęs sa
ko taip, o antras kitaip. Del- 
ko kiekvienas, aplankęs Lie
tuvą ir sugrįžęs Amerikon kur kitur duonos užsipelny- 
kitaip vaizdiną Lietuvą? Ne 
kuriems tas gal nelabai aiš
ku, bet aš nors trumpai pa
aiškinsiu.

Lietuvos padėtis yra la
bai įvairi1 viename kampe
lyje žmonės gyvena viduti
niškai, o kitame labai blo
gai. Tas priguli nuo žmo
nių darbštumo, nuo žemės

prie linksmos draugystes, o 
sugrįžęs į Ameriką, žinoma, 
pasakoja, kad Lietuvoje ne
bloga gyventi.

Dveji metai atgal aš esu

Štai žybtelėjo ir nukrito 
žvaigždė... Reikia suspėti, iki 
ji nukris, šnipštelėti jai širdies 
troškimą.. Kiek .tai reikėtų troš
kimų išpildyti, jeigu tikrenybė
je tarpe žmogaus interesų ir 
krintančių žvaigždžių galėtų bū 
ti kokis nors sąryšis — juk tų 
žvaigždžių tiek daug krinta, o 
kai-ikuriomis naktimis — čielos 
srovės!...

Pasaulio gelmės pripildytos 
“kosminėmis dulkelėmis,” ku
rios susikuopę į gėbulus ir ne
atmainomų pritraukimo įstaty-a**%zwv** . auiiiaiiiviiių puiiauniuiu piaij-

Skaitęs ‘‘Drauge” vieno a- mų verčiamos keliauja pluoštais 
merikiečio pasakojimą, apie (tarpe žvaigždžių ir pilanetų, ku-
Lietuvą. Tiesiog mane juo-, 
kino. Jis sakėsi, kad apke
liavęs beveik visą Lietuvą 
ir visur žmonės gerai gyve
ną, degtinę gerią ir ulioją. 
Bet, kaip tikrai aš žinau, 
tas amerikietis toliaus savo 
gimtinio kaimo nebuvo iš
vykęs, kaip per 8 kliomet- 
rus. Sugrįžus, žinoma, rei
kia šis tas pasakoti.

Yra tokių, kurie labai bai 
šiai Lietuvą nupiešia, 
“politikantai” Maskviečiai. 
Ištikrųjų, Lietuvos žmonės 
du syk sunkiau gyvena, ne
gu prie caro valdžios. Duo
na brangi, o darbo darbi
ninkams nėra; mažažemiai 
del šeimynų ir del nebuvimo

H. oyvpna. pusbadžiai; di
dieji ūkininkai del įvairių 
didelių mokesčių, tankiai y- 
ra leidžiami ant varžytinių. 
Labai aišku, jeigu darbinin
kams nėra darbo, tai gyve
nimas nedali būti geras, nes 
Lietuva darbininkų šalis.

Darbininkams visoje Lie
tuvoje gyvenimas vienodas,1 , v • bit VU |Ų L, v v UlliniClO V 1UA1UUU0

gerumo, kur karas mažiau ūkininku — ne. Paimki
palietė, ir net nuo pačių 
savivaldybinių ponų.

Miestuose, kaip Kaune, 
Šiauliuose, Panevėžyje daug 
mažiau vargo matosi, negu 
mažesniuose miesteliuose ar 
kaimuose. Daugiausiai ame
rikiečiai lietuviai aplanko 
Lietuvą turtingesnieji biz
nieriai, kurių visi reikalai 
prasideda ir pasibaigia Kau
ne. Jei randasi provincijo
je tėvai, broliai ar giminės, 
tai juos aplanko, ir jei pas 
jo gimines skurdo nematy
ti, tai jam pasirodo, kad ir 
visoje Lietuvoje nėra bloga 
gyventi. Daugiausiai jo gimi 
nes iš jo malonės buvo skur
dą nusikratę.

Kas turi pinigų Lietuvoje, 
tam nebloga gyventi. Tan
kiausiai pasitaiko tokių ame 
rikiečių lietuvių, kad savo 
ekskursija po Lietuvą atbū
na vien Kauno viešbutyje

M. M. ŠLIKAS
Lietuvis Advokatas

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

Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

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

Nuo 9 iki 11
» Nuo 2 iki 4

Nuo 7 iki 8
Nedeliomis Nuo 10 iki 3 P.

P.
P

M.
M.
M.
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me mes apskričius Vilkaviš
kio, Ukmergės, Tauragės, 
Panevėžio, tai — jei tuose 
ap^kričiuose ūkininkai darb 
štūs, negirtuokliai, — gyve
na gerai; tarp tų ūkininkų 
ir darbininkams darbo ran
dasi. Bet eikime prie apskri
čių Ežerėnų ir Seinų, ten 
jau pamatysime ir badaujan 
čių žmonių, ir skarmaluotų.

O dar kas svarbiausia, so
diečių gyvenimas tankiai pri 
guli nuo apšvietos. Tame pat 
apskrity, tokioje pat žemės 
rūšyje, valsčius nuo vals
čiaus labai skiriasi savo ger
būviu. Prieš karą, Rokiškio 
apskr. Jūžintų valsčius bu
vo turtingesnis už Rokiškio 
valse. Bet Rokiškio valsčiu
je pakilus apšvietai, pakilo 
ir turtu, ir užlenkė Jūžintų | 
v. Prieš karą, visi Panemu- 
niečiai buvo apsišvietę, tai 
buvo ir turtingiausis vals
čius; o kaip dabartiniame 
laike apsnūdo, tai ir skurdo 
didelio matosi.

Taigi aš pasakysiu savo 
nuomonę, kad lietuvis ame
rikietis, atvažiavęs į Lietuvą 
rudenio laike skurdo mažiau 
Lietuvoje matys; bet pava
saryje tai labai daug. Taip
gi ekskursantas niekados ne 
galės tikrai išaiškinti Lie
tuvos žmonių gyvenimo. Bet 
tikrų tikrenybėje papras
tiems žmoneliams Lietuvon 
labai bloga gyventi; o kaip 
tik prastuolių pilna visa 
Lietuva. O iš ko blogumas 
kįla, tai palieku patiems 
skaitytojams spręsti.

rios taipgi šitas “dulkes” savu 
keliu prie savęs traukia ir jų 
kelionę tvarko. Tarpe šitų spie
čių dangiškų kūnelių randama 
(sąryšiai ir su kometomis, perė
jusiomis įvairias permainas ir 
lyg maitinančiomis šitas me
teorų bangas.

Toki “dulkelė,” kuri sulyg 
astronomų apskaitliavimo vidu
tiniai vos sveria apie pusę gra
mo, patenka į viršutinius že- 

tai mės slluogsnius augštumoje nuo 
100 ilki 150 kilometrų nuo že
mės ir nuo trynimo įkaitusi, pa 
virsta garu arba sudega nepa
siekusi žemės paviršiaus (mete
orų akmenys ir bolidai esti jau 
stambesnės atlaužos ir kartais 
pasiekia žemę.)

Ypatingai gausiai pastebime 
krintančias žvaigždes po vidur
nakčio Rugpjūty, Spaly, Lap
krity ir Gruody. Tuo žvilgsniu 
Vasaris biedniausis.

Iš periodinių meteorinių sro
vių šiaurės puskamuolio padan
gėje žymėtiniausi yra sekanti 
laikai:

1-3 Sausio, — spindulynas tie 
siasi Herkulio sąžvaigždyne.

12-13 Balandžio, — spinduly
nas pašlijęs į pietus Lyros są- 
žvaigždynan.

19-23 Balandžio — gausi sro
vė su keletu spindulynų, kurių 
tirščiausias giautosi apie skais
čią žvaigždę Vegos linkui Ly
ros sąžvaigždyno.

26-29 Liepos — apsti srovė 
su keletu spindulynų, iš kurių

Užkietėjimo

Pirmiausiai kreipkis j nptieką.

Nemažai i varių ligų paiena 
tiesioginai nuo užkietėjimo.

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

SEVERA’S 
BALZOL

Kainos: 60 ir 85 centai

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
ir DIRBTUVE

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

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

nuo 9 ryte iki 9 vakaro. NedSUomla
vai. po pietų. Klesoa dienomis ir vakarais.

YORK AUTO SCHOOL
(Bjuhpm 14 gfttvSs) New York City

MOKYKLA

■ų mokyklą. Mokykla atdara 
nuo JI vai. ryto iki 3

NEW
>28 — 2nd Avenue,

stambiausias patysęs į Gulbūfl 
sąžvaigždyną.

9-13 Rugpjūčio — lekia Per- 
seidos arba “šv. Lauryno aša
ros” — gausi srovė su keletą 
sąžvaigždynų, kurių didžiausias 
tiesiasi Perse jos sųžvaigždynan.

9-25 Spalio — spindulynas 
tvyląs arti Oriono, Teduko ir 
Dvynukų sąžvaigždynų.

13-15 Lapkričio — laksto Le
onidai — spindulynas apie Liū
to sąžvaigždyną.

23 Lapkričio — spindulynas 
siautoja sąžvaigždyne Androme 
dos.

6-13 Gruodžio — spindulynas 
pasirodo Dvynukų sąžvaigždyne

MaMmmwAWJi™
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E. SETAUKET IR
PORT JEFFERSON, L. I. N. Y 

Lietuvių Gražus Veikimas.
Moterų “Bankietas ant žolės”•

rinkime, laikytame birželio 7 
d., nutarė išnešti protesto re
zoliuciją priešais Lietuvos val
džią už neįleidimą jų organo 
“Tėvynės” į Lietuvą.

Nors ši apylinkė ir toli nuo 
didmiesčio, bet kaip pasidairai, 
tai savo veikimu ji mažai ski
riasi ir nuo Brooklyn© bei ki
tų didelių mieštų lietuvių dar
buotės.

Čia gyvuoja dvi draugijos: 
Piliečių Kliubas ir Moterų Dr- 
ja. Abi draugijos yra beparty- 
viškos (nors ir yra keletas par- 
tyvių žmonių, bet jie čia labai 
mažą rolę vaidina). Taigi pasek 
mės toms draugijoms rodos kas 
klotų — gyvuoja gerai.

Birželio 6 d. Moterų Draugi- 
lio didybę, sulyg bendrosios ata-'ja surengė taip vadinamą “Ban- 
tinkumo (relativity) Einšteino kietą ant žolės” (Lawn Party), 
teorijos. Anot jo, apskritumą1’' ’ ’ ' ’ ~
visatos pasaulio kraštų lygina
si 150 milionų šviesos metų 
(šviesos metas yra tai plotis, 
kurį pereina šviesa per metą 
greitybe 300,000 kilometrų į se- ma spėti iš to, jog svečiai išsi- 
kundą). Visatos skersumon gali skirstė tik 3 vai. rytmety. Iš 
ma patalpint apie 10 tūkstančių svečių veidų galima buvo paste- 
“paukščių kelių” (kuriuos mes bėti pilnas pasitenkinimas. Ir 
matom per vidurnaktį augštu- kur gi nebus pasitenkinę. Tu- 
mose)i. Apie visatos “svorį” į reta visokių žaislų: kaip tai: 
gramuose, tai jis sulyginamas lenktynės, ristynės, šokiai. Mo- 
skaitlinės vieno su 54 nuoliais.» terėlės gi svečius pavaišino gar 

džiais užkandžiais, šaltakoše ir 
'kitokiomis priemonėmis.

Moterų Draugijai šitas pa
rengimas irgi ant sveikatos iš-Į nais, žūsta. Veik kasdien laikraš 
eis, nes girdėtis, kad pelno pa- čiai praneša apie prigėrusį žmo- 
darę tiek, jog Brooklyn© di-1 — 
džiosios draugijos nevisuomet 
iš savo parengimų gali tiek pa
daryti.

Birželio 
laikė savo 
mą. šiame 
keletas svarbių reikalų. Vyrai k rašei uose 
rengiasi 4 d. Liepos (July) su
rengti vakarienę. Taipgi Kliu
bas matydamas, kad jiems taip 
gerai klojasi, nutarė rengtis 
prie statymo nuosavios svetai
nės. Keletas jau ir šėrų pasi- 
įpirko dr gal netrukus bus im
tasi darbo, nes gerų norų ne- 
stokuoja. Net ir Moterys mano 
prie svetainės įsigijimo prisidė
ti. Susirinkime kalbėta ir apie 
parodą Liepos 4 dieną. Jeffer- 
sono lietuviai kas metas daly
vauja liepos ketvirtos iškilmė
se su svetimtaučiais.

Pereitą 
lyvavo ir 
už gražų 
jant. Tad 
ir šįmet juos amerikonai prie j dr SLA. gimtinė, čia randasi 
liepas 4 apvaikščiojimo prikvies SLA. 1 kuopa, kurioje priklauso 
ir todėl nutarė, jei tik bus pa- apie 180 narių. Turto ši kuopa 
kviesti, prisidėti. Lietuviai ir šį! turi $600. Susirinkimus laiko 
met bandys gražiai pasirodyti, ka^ antrą sekmadienį kiekvie- 

Vietos lietuviams garbė, kad no mėnesio. Per ilgus metus 
jie taip gražiai tarpe svetim-l 
taučių savuosius atstovauja!

Reporteris.
P. S. — Jei kurie Brooklynie- 

čiai liepos 4 d. popiety važiuo
sit pasivažinėti, užsukit 
sų rengiamą vakarienę, 
vietą pasiteirau'kit pas 
Slpąrgą, Port Jefferson

A. Augūną, E. Setaukete.

Worcestery per septynias die
nas buvo dideli karščiai. Prigė
rė keletas jaunuolių besimau
dant.

VISATOS DIDUMAS ANOT 
EINŠTEINO

Prof. Archibald Henderson, 
žurnale “Science” pateikia žin
geidžių bendrų davinių apie šios 
gadynės pažiūras į viso pašau-1 
li/-> rlirlirUn a n Ivor hnn '

Palyginimui Einšteino visatos 
svorio, galima sakyt, kad jis 
atatinka j žemės svorį, kaip šio
sios svoris į vieną kilogramą.

AMERIKOS LIETUVIU TAU
TINĖS SANDAROS 
NAUJOJI VALDYBA

Atsibuvusiame Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sandaros vienuo 
liktame seime nauja valdyba ta 
po užtvirtinta sekamai:

Prezidentas — K. Draugelis,
Vice-prez. — S. Mockus,
Iždininkas — A. Ivas,
Iždo Globėjai: P. J. Jankus, 

J. Ambraziejus, ir G. Levišaus- 
kas.

Politinio Iždo Valdybon iš
rinkta:

A. M. Praškevičius, M. Kas
paraitis, F. Pikšris, K. šnuolis 
ir K. J. Paulauskas.

Kontrolės Komisijon: M. Bie
kša, J. M. Neviadkas, P. Apšie- 
ga.

Apšvietos Komisijon: K. S. 
Karpavičius, A. B. Strimaitis, 
J. Švitra.

Teisingumo Komisijon: Adv.
N. Rastenis, J. Mikalauskas, A. 
Kriaučialis.

Įstatų Komisijon: Dr. A. 
montas,' A. Mikalauskas, S. 
Vitaitis.

Sekretoriu-administra toriu
silieka buvęsis V. M. Čekanau
skas, redaktorių išrinkta V. Jo- 
kubynas.

Zi-
E.

pa

d

Pavyko labai gerai, žmonių pri
sirinko daug. Atsilankė seni, 
jauni,, maži ir dideli. Matėsi ir 
svetimtaučių. O kad visi tuo pa
rengimu buvo patenkinti, gali-

Birželio 7 d. pas Raučkius 
viešėjo keletas svečių-'bostonie- 
čių. P-nai Raučkai juos 
niai priėmė ir pavaišino 
višlku sūriu bei šalta'koše.

šios kuopos pirmininku buvo p. 
Kamarauskas, dabartinis 'SLA. 
vice-prezidentas. , .... .

Reikia pasakyti keletą žodžių 
ir apie V. Kamarauską: 'Kama
ra usikas kaip čia, taip ir visoje 
(lietuviškoje visuomenėje yra 
plačiai žinomas; toliaus nuo; 
šios apiehnikės jis yra žinomas 
kaipo SLA. viceprezidentas, o 
čia ant vietos, dar yra žinomas , 
ir tuo, kad visuose reikaluose 
pas jį galima rasti nuoširdžiau-

Tnalo-|SiU'g patarimus ir pagalbą, ar 
lietu- tai teisme, ar tai kituose reika

luose. Dabar p. Kamarauskas 
daugiausia dirba teisme kaipo 
vertėjas, kur teisingai ir nuošir 
džiai žmonėms patarnauja. Vie
tos ir apylinkės lietuviai visa 
tai įvertina. Už tai p. Kamarau
skas turi pagarbą žmonių tar
pe. ’ “Naujienos”

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

Pasekmingai 
Būdais

ĮSISENĖJUSIAS

Modemiškais 
Gydau
VYRO, MOTERŲ 

LIGAS.
GREITOS PASEKMES

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

KAINOS MANO PRIEINAMOS 
ir viskas yra po mano asmeniška priežiūra 

X-Spinduliai ir Wassermano tyrimas ir Kemiškas Išnag
rinėjimas kraujo. — Suteikiame tikrą atspėjimą ir gydymą 

PATARIMAS IR KVOTIMAS DYKAI!

ne

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

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

pas

Mo-
ga-

Susitvėrė nauja ALTS, 
terų Kuopa. Ja vadovauja 
bias worcesterietes merginos: 
J. Rauktytė, F. Juzinaitė. Gir
dėjau, kad jau gavo čarterį ir 
tikimasi, jog šita kuopa gerai 
gyvuos.

Valio panelės, tik dirbkit!
Worcesterietis

BALTIMORE, MD. 
žinutės iš Baltimorės

UžRAšYKIT “VIENYBĘ 
SAVO GIMINĖMS IR 

PAŽĮSTAMIEMS 
LIETUVOJE

Jau visa savaitė kaip dideli 
karščiai kankina žmonelius. Ter 
įmometras vidudieniais pasiekė 
ilki 101 laipsnių. Nevienas, ne-1 
panešdamas karščių, atidavė 
Dievui dūšelę; kiti vėl norėda-j 
mi nuo karščių pasislėpti lenda 
į vandenį, kur taippat ne vie-

7 d. Vyrų Kliubas 
pusmetinį susirinki-j kelių, 
susirinkime aptarta

gų.
Birželio 7 d. besimaudydamas 

prigėrė lietuvis, K. Natkevi
čius, 
nuliūdime

lietuvis, 
palikdamas didžiausiame

moterį su būriu vai-

Birželio 8 d. Baltimorės pa
siauto didelė audra 

su perkūnija, nuikeldama ne vie
ną stogą; nuvertė vieną iš di
džiausių arklių lenktynių pala
pinę ir nuo žaibo sudegė viena 
trioba. Audra nusiausdama, ūki 
ninkams padarė nemažai nuosto 
ilių. Miesto visai nepalytėjo.

žinučių Rinkėjas

CUNARD
I LIETUVA

(per Angliją,) 
sumažinta kaina 3 klesos sugrąžti- 

nių laivakorčių

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

Pridėjus Taksą
Į LIEPOJĄ IR ATGAL ŠIAIS 

LAIVAIS — $186.
Į Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
kas Sereda. Keleiviai nepiliečiai į- 
leidžiami be kvotos varžymų. Visi 3 
klesos keleiviai turi kambarius. Ne
prilygstamas švarumas. Puikus mai
stas. Kreipkitės 
prie vietos agen
tų ar į

OUNARD LINE, 
25 Broadway, New York

EDWARDSIVILLE, PA. 
Iš Lietuviu Gyvenimo

metą šis kliubas da- 
laimėjo pirmą prizą 

pasirodymą parodUo- 
kliuibiečiai tikisi, kad

šis miestelis stovi šalę King- 
stono. Jis yra įdomus tuo, ka' i

I jame gyvena daug lietuvių 
Darbai daugiausia anglių ka
syklose, kuriose lietuviai dau
giausia ir dirba.

Reikia pasakyti, kad čia yra 
LI 'i

j LIE

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA 
tai • vienatinė linija, kurios laivai ro- 
guliariškai per ištisus metus susisiekia 
stačiai su laisvosios Dancigo valstijos 
portu, Taip Arti Klaipėdos, kad lai
vas ant kurio sedot New Yorke at
veža Jumis beveik j pačią Tčvynę- 
Lietuvą, nes iš Dancigo j Klaipėdą 
tai tiktai vienos nakties kelionė laivu 
be jokių ekstra iškaščių.

Sekantis išplaukimas iš New Yorko.
Laivas “LITUANIA” 21 Liepos 
Laivas “ESTONIA” 11 Rpgpj.

Kainos laivakorčių:
T Klaipėdą visu keliu vandeniu 
3-čia klesa $107; 2 ra $132.50
BALTIC AMERICA LINE

9 BROADWAY NEW YORK CITY 
Kreipkitės Čionai ar prie 

savo vietinių agentų1

PALANKIAUSIAS
KELIAS

Bell Phone Poplar 7545

A. STANKUS
į mū- 

Apie 
Joną 
arba

WORCESTER, MASS.
Kelios žinutės

buvo 
Lietuvių 
piknikas.

su-Gegužio 31 d. čia 
rengtas Worcesterio 
Draugi j ų “Tarybos' ’ 
Pp. Jūrių Orkestrą ištisą dieną
griežė visokius šokius, bet žmo
nių atsilankė labai mažai. Prie
žastis — diena buvo labai de- 
besiuota. Svečių lankėsi ir iš ki
tų miestų. Iš Torrington, Conn, 
atsilankė žinomo worcesteriečių 
veikėjo Kriaučialio įbrolis V. 
Kriaučialis su p-le Vitikyniute,1 
sesere žinomo New Britain lie
tuvių veikėjo, V. Vitukyno. Bu
vo svečių ir iš Bostono.

SLA. 318 kuopa savo susi1'

— Lietuviškas Graborius —

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

Philadelphia, Pa.

fe

fe

BUIKOS CEVEBVKKI! J".
PIGIOS KAINOS II

Užlaikau didelį pasirinkimą
Tinkamų čeverykų
pigiomis Kainomis

Atsilankykite ir persitikrinkite
S. POCIŪNAS

127 Grand St. Brooklyn, N. Y
Kampas Berry Street
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Jaunimo Skyrius
Lietuvių Jaunuolių bei Sportininkų Savaitinis Kampelis

DARBUOTOJAI, SUBRUZKITE!

Jaunimas — tai žmonijos ateitis. Ant jaunimo pe
čių rymo tai, kuo žmonija vėliau turės gyventi. Kaip 
tą jaunimą žmonija prie tos ateities prirengs, tokiu jis 
ir bus. Kurios tautos, ar tos tautos dalies jaunimas ge
rai išauklėtas, ta tauta pasigėri savo jaunimo darbuo
te. Jaunimas tą tautą dorai ir pavyzdingai atstovauja 
pasaulio akyvaizdoje.

Amerikos lietuviai yra 
stambi Lietuvių Tuatos da
lis. Ji, kaipo tokia, priva
lo išsilaikyti nuo galutino 
svetimtaučių tarpe susmu
kimo. Ji turi mokėti prisi
taikyti prie šio gyvenimo 
taip, kad galėtų kaipo 
Lietuvių Tautos dalis ir at
eityje gyvuoti.

Tai priklauso nuo mūsų 
jaunimo. Tai pareiga mūsų 
priaugančios kartos, 
pareiga ir mūsų pačių, kad j

Vienok dar nevėlu. Ta 
klaida dar galima atitai
syti. Dabar dar galime to
kias mokslaines, bei jaunuti 
lių draugijėles sutverti.

• ■' V

■ ; < ■ ' 7

Tai

kti gerų pasekmių.
Reikia tik sukrusti.
Amerikos lietuvių darbuo 

tojai turėtų šiuo klausimu 
labai susidomėti. — O da
bar, vasaros metu/ tam dar
bui kai]) ir yra didžiausių

, .'J.f
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EDVARDAS W. ŽUKAUSKAS
Medicinos Daktaras

tą kartą tinkamai prie at- progų. Jaunimas paliuosuo-
eities prirengus. Bet ar mū
sų jaunimas, tas ramstis, 
ant kurio pečių ketame gy
venimo vairą uždėti, prie to 
rengiama? Ne. Jis jau daug 
toliau palinkęs prie sveti
mųjų, jis dalinai jau ne mū
sų, jis mus jau paliko. Jis 
jau yra dalinai sutirpęs šio 
krašto tarpinimo katile.

Bet tai argi jaunimo kal
tė?

Tai mūsų pačių apsileidi
mas.

Lietuviai Amerikos išei
vijoje gyvena jau daugiau 
pusamžio, o dar tik pasku
tiniu laiku, ir tai šaltokai, 
pradedama jaunimo klausi
mą svarstyti. O jei tuo visu 
pusamžiu ištisai būtų jauni
mu rūpintasi, šiandien jau 
’kitai]) kalbėtume. Šiandien 
turėtume daugybę lietuviš
kų mokslainių, jaunimo dr- 
jų, ir drąsiai žinotume, kad 
mes dar gyvename, kad mū 
sų ateitis yra užtikrinta.

Jaunimas, jaunoji karta, 
jau vairuotų mūsų gyveni
mą.

Bet taip neįvyko ir taip 
dar nėra.
f———

jama atostogoms. Yra ge
riausių nrogų jaunuolius 
sukviesti į susirinkimus, su 

1 tverti draugijėles, mokyk
las. Patys jaunuoliai turi 
laiko tokias mokyklas ar 
draugijėles gerai sutvarky
ti, susipažinti su jų pama
tiniais principais.

Mes sakytume, darbuoto
jai, užmirškit praeitį. Kas 
praėjo, tai jau žuvo, nebe- 
grįžš. Paliaukim kartoję, 
kad mūsų jaunimas jau ne 
mūsų. Imkimės kito obal- 
sio: “Mūsų jaunimas yra 
mūsų, reikia tik jam pagel
bėti, reikia jį tinkamai pri
glausti.”

Amerikos lietuviuose nesto- 
kuoja įvairių profesionalų.’ Veik 
kiekvienoje kolonijoje randasi 
advokatų, gydytojų, mokytojų 
ir kitų profesionalų-lietuvių. 
Bet kaip jie tų profesijų pasie
kia, kiek vargo ir triūso tie 
profesionalai-jau n uoliai paneša 
kol prikopia savo pasiryžimo 
tikslo, ne visiems žinoma.

Dabar gi, įsteigus “Vieny
bėje’' Jaunuolių Skyrių, tie sun
kūs kryželiai ne vieno jaunuo
lio bus nušviečiami, aprašomi.

Štai, kad ir Edvardas W. Žu
kauskas. Jis šiandien jau gydy- 

pliusas 
kaip jis

tojas. Lietuviams dar 
vienu profesionalu. Bet 
to pasiekė?

Pasiskaitykim.
Amerikon Edvardas, su savo

Pabandykim savo koloni-, tėvais, atvyko būdamas tik pus- 
jose sutverti lietuvių jau
nuolių draugijėles.

Tik nors pabandykim. Pa 
sėkmių bus!

Komedijų Vaidintojai!
PONIA PIPSE 

ir
PANELĖ TIPSE

Vienas Aktas
Vaidina Keturios Moterys

Kaina-----------25c.
VIENYBE 

193 Grand Street

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

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

Batvinis Bros
10739 — H5th Street 
Richmond Hill, L. I.

Tel. Richmond Hill 8066
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gų, jis dirbo šv. Marijos ligo
ninėj Hoboken’e, N. J., prie 
ambulanso. Mokindamasis Cin
cinnati, visą laiką, popiečiais 
ir vakarais jis triūsėsi Coveng- 
ton’o, Ky., ligoninėje.

Mokslą Žukauskas baigė ir 
diplomą gavo gegužio 18, 1925.

Pastaruoju laiku jis prakti
kuoja Bushwick ligoninėje Broo 
klyne.

Pažymėtina taipgi, kad Dr. 
Žukauskas, besimokindamas, ne 
pamiršo ir lietuvybės reikalų. 
Būdamas New Yorke, jis vi
suomet sekretoriavo vietinei A- 
merikos Lietuvių Sandaros Kuo 
pai, ir šiaip dalyvavo lietuvių 
darbuotėje. ,

Dabar Dr. Žukauskas gyve
na su savo tėvais, Antanu ir 
Ona, po No. 92 Parkville Av., 
Brooklyne, N. Y.

Pa praktikavęs metus laiko 
Bushwick ligoninėj, Dr. žukau- 

ofi- 
sa-

Jnu -
Iskas žada atsidaryti savo 
są Brooklyne ir aptarnauti 
vo viengenėius-lietuvius.

Mes gerb. Dr. Žukauskui 
kinie geros kloties jo pasiekto
je profesijoje. Linkime taipgi 
būti darbščiu ir abelnuose lie
tuvybės darbuose.

Jin-

JAUNUOLIŲ SKYRIAUS 
BENDRADARBIAI

DARŽOVĖS REIKIA VISUOMET VALGYT
Daržovės yra taip pat reika

lingos prie kiekvieno valgio, 
kaip ir duona, jei norime, kad 
kūnas butų tvirtas ir sveikas. 
Šeimininkės kartais pamiršta, 
tai ypač žiemos laiku, kuomet 
sunku gauti šviežias daržoves. 
Per dažnai valgis susideda tik 
iš mėsos, duonos ir bulvių, o 
toks maistas neduoda vaikams 
užtektinai tų dalykų, kurie jiem 
reikalingi, kad augti ir norma
liai vystytis, ir taip pat nėra 
užtektinas užaugusiems. Reikia 
dar priedų, kaip pieno, kiauši
nių ir taipgi daržovių, apart bul 
vių.

“Pavasario karštis’’ arba pa
vargęs jausmas, kuris pasirodo 
žiemos pabaigoj,
žasties, kad žiemos laiku nebu
vo valgoma užtektinai vaisių ir 
daržovių. Galima pataisyti įvai
rias daržoves taip, kad šeimyna 
pamėgs jas ir net vaikus gali
ma pripratinti valgyti tas daržo 
ves, kurių jie nemėgdavo.

Dažnai šeimininkės daro klai
dą, kuomet daržoves virina per 
ilgai. Tas atima skonį, pada
ro kitas negardžiomis, o daž
niausiai didelė dalis minerali
nių druskų išverda; o jos labai 
reikalingos žmogaus kūnui. 
Jungtinių Valstybių Agrikultū
ros Departrfmento specialistas

iš prie

BIRŽELIO <(JUNE) 13 D., 1^5 
SR.t 
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sako, *jei norima, kad svogūnai 
turėtų geresnį skonį, reikia juos 
virti gerai vandeniu apsemtus 
ir neuždengtame inde.

F. L. I. S.
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Į

antrų metų amžiaus. Jis paeina 
' iš Mariampolės. Paaugęs Ed
vardas, kaip ir visi jaunuoliai, 
privalėjo eiti mokyklon. Su ge
rais pasižymėjimais jis baigė 
pradinę ir High School Broo
klyne. Po to jis pradėjo mo
kintis Long Island Business Col 
lege. Pasimokęs metus laiko, 
Žukauskas stojo į Columbia Uni 
versitetą, New Yorke, mokintis 
abelnų mdkslų. Ten praleido 3 
metus. Apie mediciną jis tuo
met dar nemįslino. Jis norėjo 
mokintis, ir tiek.

Pabuvęs tris metus Columbia 
universitete, Žukauskas suma
nė mokintis medicinos. To moj 
kslo mokintis pradėjo Flower 
ligoninėj. New Yorke, čia išbu
vęs metus laiko, Žukauskas vy
ksta j Cincinnati, O., ir tenaiti- 
nėj kolegijoj jau rimtai pra
deda mokintis medicinos.

Kol gavo diplomą, kol pasie
kė gydytojaus laipsnio, neužte
ko vien tik medicinos kolegijo
je sėdėti. Laike atostogų ir lai
ke niekini mosi kolegijoje, Žu
kauskas kopė prie savo tikslo 
visomis galėmis. Taip, parvyk- 
damas pas savo tėvelius atosto-• *

Pradėjus Jaunuolių Skyrių, 
dauguma Amerikos lietuvių jau 
nuolių bei sportininkų juomi 
jau gerokai susidomėjo ir žada 

Imums nuolatinę paramą.- 
. Jaunu Lietuvaičių Draugija, 
Brooklyn, N. Y., išrinko savo 
tpecialę koresjiondentę, kuri vi 
suomet teiks žinutes iš draugi
jos darbuotės. Korespondentė 
parinko p-lę Oną Pečkaičiūtę.

Jaunų Vyry Lietuvių Dr-jos 
darbštus ir pasižymėjęs šios 
draugijos darbuotojas, Liudvi
kas Stočkus pasižadėjo rašinėti 

lapie savo draugijos veikimą. Jis 
taipgi parašys ir šios drauigjos 
trumpą istoriją.

Lietuvių Gimnastų Kliubo vei 
klus narys, G. J. Jokūbaitis jau 
rašo savo kliubo istoriją. Jis 
rašinės ir žinutes iš šio kliubo 
darbuotės.

Pasižymėjęs poetas ir darbš
tus jaunuolis bei geras lietuvis, 
Volteris Baubiis prisiuntė mum 
laišką, pasižadėdamas būti Jau
nuolių Skyriaus nuolatiniu ben
dradarbiu. Jis rašinės eilutes ir 
trumpus straipsnelius apie A- 
merikos lietuvių jaunimą.

Petras Kundrotas irgi žada 
I mūsų Jaunuolių Skyriui bendra 
i darbiauti.

Bern. Br. Gintvyčio eilutes 
jau šiame numeryje talpinam. 
Be abejo jis ir ateity Jaunuolių 
Skyriui rašinės.

Visiems tariame širdingą a- 
čiu.

Kas daugiau?

LIETUVIS ADVOKATAS
Užsiima varymu bylų visuose 

Teismuose
Skolina pinigus ant mortgedžių 
ir priima pinigus del išskolinimo 
nnt mortgedžių nešančių šeštų 
nuošimti. Norinti pirkti namus, 
gauti paskolų ar inverstinti sa
vo pinigas ant mortgodžių ant 
uuusuvybėa (real estate) mies

tuose, lai kreipiasi pas

JONAS S. LOPATTO
Attorney and CounselloratLaw 

308-9-10 Goal Exchange Building 
(Uor. River and W. Market St.)

Wilkes Barre, Pa.
Bel. Tel.t 1884. Res.: Š532-J
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. DIDELĖ PERMAINA P010 MERI 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

EI, JAUNUOLI!...

Ei, jaunuoli, neužsnūski 
Kol jaunatvėje esi — 
Atsimerki ir pabuski — 
Sanlė žadina, šviesi!

Kol dar jaunas, kol dar tvirtas- 
Pasimesk blogy ydų, 
Paskui savo dalią skirtą, 
O nesenai tarp raudų.

Vien tiesos, doros ieškoki, 
Eik išganymo keliu, — 
Nesakyk: “Dalia nekoki” 
Ir nebūki nebyliu!

— Bern. Br. Gint vytis

Tikra Lietuviška Duona
kurią' kep* i

„Garsas” Keptuvė i

5

Kuriems tik

vauivu

kreipkitės

Pasekmės Bus Užtikrintos

DRAUGI.IQS! KLIUBAI!
CHORAI IR TT.

, ‘ • j 1 i

reikalinga
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198-200 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y
TARPS DRIGGS IR BEDFORD AVENUES.

Ptlstatom j visas New Yorko ir Brook lyno apylinkes Dykai ir Saugiai

Jei Rengiate Kokį Balių, Pikni
ką. Išvažiavimą, Koncertą 
ar šiaip kokį parengimą
Taipgi Sporto Reikmenų 

Krautuvės 
r *. • )(

GARSINKITE
JAUNIMO SKYRIUJE

JAU 
PRIPA? 
ŽINO!f|

visi, kad Naujoką padaryti Ciga
rai yra goriausi Amerikoje!' Taip 
pat visuomenė gėrisi, kad garsi-;- 
nnnt laikraštyje remia lietuvišką; 
literatūrą; tai yra puikus dajy- 
kns; 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 ręrasit lie
tuvišką pramonę, ir brolių lietu
vių Jono ir Petro Nagjokų išdirb
tus cigarus .jūkysit; nes ir fijgarąi 
labai gori, sumaniai iš geriausio“' 
tabako ir iš Havanos padaryti/ 
malonūs rūkyt, lengvi, gražiai de- - 
g:i ir dūmas puikiai kvepia, net ; 
ftioteris ir merginos myli ir pat-.1 
sai džiaugsies, kad rūkai gerą Ci
garą!
Viengenčiai vietoje žydberniaut, 
visada rūkykit ir reikalaukit vi-.; 
8i>r Lietuviškose užeigose, restau
racijose, Storuose, pas barberius, 
kliiibuose ir draugysčių salėse, 
nnt piknikų ir pas biznierius, po 
vardu rankėmis padarytą

Jono-John’s Cigarų 
arba brolio Petro Naujoką arba 
Vytauto. Tėmyk vardą jr pąvpi|ę-į 
wl:> ant. bakso. Per pačtę išsiun-. 
čiam Cigarus visur po Ameriką’f' 
kitus miestus lietuviškiems biznie< 
riams, ant pareikalavimo. 'į 

Tėmykl mes perk raustė me eą -J 
vo dirbtuvę Cigarų ; didesnę vie-,; 
tą, priešais Public Library. Ra
šant adresuoti

NAUJOKŲ CIGAR DIRBTUVĘ 
287 DIVISION AVE.

Brooklyn, N. Y.
Naujokų Cigarai labai geiŲ. 

verta parerąt teisingu pramonę. 
Agentai gali užsidirbti ekstra pi 
nigų, iiuowro lajk® ir vąkaraU

ptaiga)(Seąiatuia

duoną iš 
kepame 

ir kitiems

i
miltų. ] 
vestu- A 

v;. •

Kepa
Taipgi 
vėms 
suomet kreipkitės 

i* prie "‘Garsas” Keptuvė. Siunčia- 
ne

I

t
I 
»

ruginių 
keiksus, 

pokiliams. Vi-1 
su užsakymais ]

duoną ir j kįtųs miestus.

W. MASIULEVIOH 
A. SHRUPSKIS

(Sn vininkni)

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

I

* t

Skaityk

DRAUGIJŲ 
PREZIDENTAMS!

’■ )

Pusėj

Turime del jūsų labai rei
kalingą knygą — “Parla
mentarinės Taisyklės,” ar
ba kaip tvarkiai ir iš
mintingai vesti susirinki
mus. Kaina su apdareiiais 
tik 25 centai. Užsakymus 
siuskite j

VIENYBE
193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

KATALOGAS 
—o— 

APYSAKOS 
PAŽVELGUS ATGAL. Aprašymas 

kaip žmogus, gyvendamas 2,000 me
tais prisimena kaip mes gyvenome 
ir palygina savo tikrai rojiškų gyve
nimą su dabarrtiniu mūsų____§1.25

KUDIRKOS BASTAI, šeši tomai, 
kurio po kelių metą bus verti dau
giau negu________________ _ $10.00

VILKŲ LIZDAS. Istoriška apy
sakaitė iš kryžiokijos Inikų, kaip 
lietuviai šimtus kryžiokų prigirdė 

35c 
SEPTYNIOS KOMEDIJOS - šio

je knygelėje telpa septynios popu- 
loriškinusios lietuvių kalboje kome
dijos, būtent: .1) Uošve j namus, ty
los nebebus; 2) Kurčias Žentas, 3) 
Vnrgšas Tadas; 4) Advokato Pata
rimui; 5) Gaila Ūsų; 6) Nesiprie
šink; 7) Nepavykusi Komedija. Kny 
ga netik lošėjams, bet ir skaityto
jams įdomi. Kaina__________ •_ 75c

Keletas Praktiško Mokslo Knygų
Aritmetika. Kiekvienam reikia mo 

keti rokuoti, ypatingai kurio mano 
nr yra kokinmo biznyje. Čia ir turi
mo labai gerų ir patogių knygų 
8Hvnmokslijims ir suaugusioms. Kal
ba aiški ir yra daug pavyzdžių la- 
vinimuisi. Kaina _____________ 50c -

Aritmetikoj? Uždavinynas. Čia tel
pa vien tik “zndočiai” kaip kiti 
lietuviai sako. Tai yra gera prakti- ' 
ka mokinantiems rokuoti. Hpausdin- ; 
tas Lietuvoje_ __ __________ _ 75c

Mokinklmės Rašyti. Labai geras 
Vadovėlis koresponde.ptams, prado- J 
dantiems rašyti. Parodoma kas yra 
visi ženklai ir kur juos dėti. Yra 
pora formų laiškų._________ __ 30c

žodynėlis Kišeninis. Angliškai-lio- 
tuviškas ir lietuviškai-sngliškas, groi 
tnm suradimui žodžių. Su apdarėlinis

11.00

Galima Gauti Visokių 
Knygų, Kokios Tik 

Yra Atspausdintos 
Lietuvių Kalboj

Katalogą Kairėj

Naujų Gaidų IŠ Lietuvos
Aguonėlės. Juozo Gruodžio kom

pozicija, apie kurių Babravičius sa
ko: “O-o tai nugštns 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- 
kysel ” Kaina ________ _____ „ 60c

Rūta. Juozo Gruodžio kompozicija 
50c.

Ko čia taip Ilgu- daina del 
solo J. Gruodžio kompozicija_ 50c

. VIENYBE
r j. . • s

193 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y<

Didyjį Katalogą Prisiunčiam

4
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VAIKU VALDYMAS 
j ______

Metine-t, paprastai, beveik vi
sos žino, ką reikia daryti, kuo
met jų vaikai turi šalčius ir 
bK.iudančias gerkles.

ėet kiek tėvų žino, ką daryti 
kuį net jų Joųukas ar Marytė į 
gaunu fix) iisivetžinią? Pavydo 
čp;i 
ir 
valyti re.kalingus valgius?

K’kk ttvų žino, kad jų vai- saike, jei jis valgys duoną su si- 
kų mintys, jausmai ir papročiai rupu jam ragai kaktoje išdygs, 
yra ta u pat svarbūs, kaip jų Jis tuojaus sustojo valgęs, nie- 
dantys ir raumenų tvęirtumas? ko niekam nesakydamas, bijo-

Kiek tėvų, kurie niekuomet damas, kad iš jo nesijuoktų. Ta 
nemanytų duoti riciną visoms da jam pradėjo rodytis, kad 
vaikų ligoms, teturi tik vieną kaktoje jaučiasi guzas. Išsigan- 
uii ią gydyti blogus papročius dęs bėgu pas motiną klausti, ar 
— “nedaryk taip?” Iji mato ragus jo kaktoje, ir

Kiek tėvų supranta, kad išle- įmotina, manydama, kad jis ku
pintas vaikas yra tai protiniai kį naują žaislą žaidžia, atsakė: 
sergantis vaikas?

Patai tina visiems tėvams irpr užaugęs negali pasimiršti, to 
motinoms pasiskaityti Jungti- nemalonaus jausmo.
nių Valstybių Darbo Departa
mento Vaikų Biuro vėliausiai iš 
leistą biuletiną.

Šis
“Vaikų Valdvmas“ ir jį pane
šė Dr.
protinės
Dr. Thorn įkūrė “papročių klini
kas” valkams Bostone ir turi 
po savo užveiztia astuonias to
kias klinikas Massachusetts vai 
stijeje.

“Vaikų Valdymas” yra pir
ma tokia knyga Vaikų Biuro 
išleista. Ta knyga aiškiai išdė
sto tėvams pasekmes šių lai
kų ištyrimui protinės hygienos 
dirvoje. Di. Thorn sako;

“Vaikas turi protinį gyveni
mą daug švelnesnį ir painesnį, 
negu jo kūnas; daug sunkiau 
tvaiikcmą ir greičiau iš vagos 
išmetamą, Vaitas gyvena tik
rai protinį gyvenimą, pilną vii- 
čiųrsRkTmų, aliejojirfių, baimių' 
Brkwiy’biu, nemalonumų, ir pa- 
sirtengmių, kurie yra užganėdi-

narni ar paniekinami lygiai tai
pat trečiuose metuose kaip ir 
trisdešimtuose. Namai 
dirbtuvė, kur būdas 
bės mažo v ai: k o 
į žmogų, kokiuo 
liau tapti.’’

Kaipo pavyzdį
sako atsitikimą apie vieną žmo 
gų dabar kolegijos profesorių,

yra 
jis

Dr.

tai 
ir ypaty- 
su daromi 
turės vė-

Thorn ap-

. 'l .imsns, svetimų žmonių gų dabar kolegijos profesorių, 
aplinkybių baimę? Nenorą kuris per daug savaičių kentė

jo, dėlto, kad kaž-kas jam pa-

ir kojos bus šaltos ir burna pa
mėlynuos. Svarbu žinoti, jog 
'kūdikį reikia apsaugoti nuo oro 
ir palaikyti vienodoj temperatū 
roj.

Drapanos turi būti liuosos, 
kad kūdikis galėtų vystytis ir 
kvėpuoti.

Naujagimiui reikia turėti pa 
prastas, lengvai skalbiamas dra 
panas, šiltame ore, kūdikis turi 
nešioti lengvą raištį, marški
nukus ir pančialkutes, pusiau vii 
ninius.

Motina, puikiai apsirėdžiusi, pa
metė baimę ir rado, kad kaimy
nai geri žmonės.

Bilio šeimyna netik pati save 
pradėjo gerbti, bet ir kiti pra
dėjo juos gerbti.

Išrišimas Kryžiažodes N3
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A|S|A*WT R A ' IMI A Bl
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| “Taip, jau matosi.” Tas žmogus

biuletinas užvardintas

I). A. Thorn, kuris yra 
hygienos autoritetas.

Baimė, pavydas, ir pyktis - 
anot Dr. Thorn — yra jausmai, 
kuriuos reikia atsargiai studi
juoti ir protingai gydyti kūdi
kystėje. Kitos problemos, ku
rios tėvams yra painios ir ku
rios reikalauja atydos, tai val
gis ir lyties išaiškinimas. Kad 
“išauklėti“ vaiką gerai, tėvai 
privalo turėti supratimą visų 
tų problemų ir galę panaudoti 
tą supratimą formuojant gerus 
papročius ir gydant blogus.

Palos turi būti pagamintos iš 
minkštos, lengvos, sugeriančios 
materijos ir jų visuomet reikia 
turėti apie tuzinas, nes greitai 
galima permainyti. Reikia jas 
•perplauti karštame vandeny su 
geru muilu, išgręžti gerai, iš
džiovinti ir pravėdinti pirm var 
tojant.

Drapanas niekuomet nedžio
vinti kūdikio kambaryje, nes 
pasilieka nesveikas ir drėgnas 
kvapsnis. Dedant kūdikį, reikia 
paguldyti ant motinos kelių, ir 
drapanukes vilkti augštyn pro 
kojas ant kūno, o 
vą. Nakčia reikia 
nas permainyti, 
kūdikiui patartina 
tinius marškinius,
uždieninius, laisvus 
kad galėtų liuosai judintis. Žie
moje gali būti iš minkšto, leng
vo flanelio arba panašios ma
terijos. Vasarą geriausia turė
ti muslino.

ne pro gal
vi sas drapa- 
Kiek vienam 
turėti nak- 
lengvesnius 
ir liuosus

KAIP VINCAS TAPO VYRI’

(Taip sau pasaka)

5 ’ 
■ss

KŪDIKIŲ PRIEŽIŪRA 
Drapanos

DAUGIAU
KRITIKOS

Rašo Pabudęs Vaidyla

Didelį skaičių bendradarbių 
turi “Vienybė,“ todėl daug svar 
bių ir įvairių klausimų joje pri
rašoma. Daug ir plačiai yra kai 
kurie dalykai gvildenami. Bet, 
“kas dirba, — tas ir klysta,” 
sako mūsų patarlė, taip ir čio
nai; rašo, bet dar ir klysta. O 
klystanti visuomet reikia taisy-j 
ti. Todėl ir rašantieji straips
niai reikia daugiau kritikuoti, 
ko mes labai mažai matome “V- 
bėje”. Tik, žinoma, kritika turi 
būti teisinga, o ne kokie “rū
dai.“ Juk daugelis “Vienybės” 

, bendradarbių, dar nėra nusisto
vėjusių ir įtvirtėjusių rašybo
je, todėl galima tankiai sukly- 

Į sti.
Paskiau, kiekvienam ka nors 

rašančiam visuomet rodosi, kad 
taip turi būti, o nekitaip ir kar
tais įsigilinęs į rašomą straip- 

; snį pamiršta ir labai ką svar
baus parašyti. O paskiau, žiū-
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rėk no kokio laiko pats pamato, 
kad jau netaip yra kaip parašė. 
Tas man pačiam teko patirti.

Beto, vedant kritiką, galima 
daug ko ir išmokti. Juk kiekvie
nas kritikuodamas ieškos tiesos, 
o ne melo; juk kritika daug kas 
pasauly naujo suieškota; todėl 
ir mes jos nevengsime.

Todėl, k uodą ilgiausia mes tu
rime dėti kritikas, taisyti tas, 
kieno yra -suklysta. Labai būtų 
gerai, jei tuo klausimu kas nors 
daugiau atsilieptų.

“VIENYBĖS” KRYŽIAŽODIS NR. 4

Skersai: —
\ v Į

Išilgai: —

LIETUVIŲ TAUTOS 
. MYTOLOGINIS 
i VEIKALAS

V I T O L I O R A U I) A 
(Giesmės iš Lietuvos padavimų)

Gyvena sy*kį Vincas, kurį kai
mynai vadino Biliu. Jis turėjo 
moterį ir septynius vaikus. Bet 
jų šeimyna niekur nešvietė. 
Kaimynai juos niekino, bosas 
ant Bilio rėkaudavo, o jo drau
gai darbininkai visaip pašiepda
vo ir apgaudavo. Kitų vaikai 
Bilio vaikus mušdavo ir akme
nimis mėtydavo.

( f •
Atliekame- 'i >, ' • * • •

GREITAI-GRA2IAI-PIGIAI ---- -—----------- ------------ -----

VISOKIUS
" ft •) >><•.,

Spaudos Darbus
ik

e
Spausdiname:

Knygas, Konstitucijas, 
Afišas, Laiškams Po- 
pieras, Konvertus, Vizi
tines Korteles, Plaka
tus, Baliams Tikietus, 
Vestuvėms ar Rankio
toms Užkvictimus ir tt.

Reikale Kreipkitės Pas Mus
— Adresuokite —

VIENYBE
193 Grand Street 
Brooklyn. N. Y.

Siuvant kūdikio drapanas, rei 
kia turėti omeny šilumą ir pa
togumą. Reikia dažnai mainyti 
jo drapanas, ypatingai palas, 
kad kūdikis būtų šviežias ir šva 
rus. Jo drapanos turi būti šil
tos? bet ■neper'SntosTTcigu per-( Nusibodo Biliui taip gyventi 
šiltos, jis prakaituoja — jeigu ir j‘« nutarė savo gyvenimą pa
ne užtektinai šiltos jo rankos1 įvairinti. Susišaukęs šeimyniš

ką seimelį, jis pareiškė: “Da
lykai turi persikeisti. Mes bied- 
ni ir nieko neprarasime paban
dę. Aš bandysiu iškovoti sau 
laisvę ir lygybę. Aš stosiu į a- 
kis bosui ir aptašysiu veidą 
pirmo vyro, kuris pabandys ma
nim joti. Jūs, vaikučiai, prilup
kite pirmutinį, kuris norėtų bž-■I dos jums privirti. O tu. motin, 

Ęį; nusipirk keletą gražesnių dra
panų ir parodyk tiems kaimy
nams, kad ir tu ne iš kelmo 
išspirta. Po šimts pypkių, mes 
esame tiek pat geri, kaip kiti 
ir turime priversti visus su mu
mis padoriai elgtis.”

Na, ir pradėjo įvykiai birti. 
Bosas nustebo, pajutęs, kad Bi
lls visgi su nugarkauliu. Iš nu
stebimo padarė jį formenu. Per 
taisęs vienam vyrui gamtos duo 
tą veidą, Bilis daugiau negir
dėdavo pašaipų nei nuo vie
no. Vaikučiai ir patys gavo ir 
kitiems pakabino įx> jxrra liktar 
nių, ir tuoj tapo populiariški.

S. K. GRISIUS
Agentas •• VIENYFIF.8” bei ki
tų tautiškų InikraAčių Chieagnj. 
Norinti užsirašyti “Vienybę’’ ar 
užmokėti prenumeratų bei pirk
ti šfirų, kreipkitės tino entrain:

3423 W. flirt STREET
Chicago, lit

Phone — Republic 8927

■W/AU'AI

Tel. IMO Greenpoint _ t y-u;:— Telephone 7117 Main

GRA.BORIUS
Juozas Garšva

Mano firma gerai atUaka »•» ančiai Barbu*: tibabuHnaoj* Ir laldeja m truki n* ant viboklų 
ktplalų. Pagraba* paraožft* n«e papraačlaartij iki prakllntatalų. Paraamlo karietų lai 
Botuvėmr. ▼•Mlljoma, irrlkltynoma Ir kitiem* faflvaftnljUnanJi.

diržui minėtai* reikalui* kreipkitės pat mase, o bO«it uiganAdinti

231 Redford Ave. 6 r ra a t, 264 Front Street
......... BROOKLYN. NEW YORK ..

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

149 puslapių; su paveikslais
Kaina — $1.50

VIENYBE
193 Grand St., Brooklyn. N. Y.

JAU VfiL TURIME!

193

Komediją
“ L A P K U S ”

— Kaina 30c. —

VIENYBE
Grand St., B’klyn, N, Y.

hOHOKCOiXF

$15.00 ir augityn

Balto, žalio ir Raudono likt, 
aukso moteriškų laikrodėliu' 
Galima (rauti mūsų krautuvė] 

RASHKINIS

VOKETAITIS 
141 Grand Street 
Brooklyn, N. Y,

A KTOR f A MS-MfiGBJ AMS 
VAIDINTOJAMS!
REŽISIERIAMS

Brangi ir Neįvertinama kny
ga. pirmą syk lietuvių kalbo
je leidžiama pirmas didelis ir 
pilnas vadovėlis kaip statyti 
teatrus ir vaidinti veikalus 
scenoje. Su paveikslais.

Kama su prisiimt imu — 75c.

“VIENYBg” t
193 Grand St. Brooklyn. N. Y.

(Norinti šitų knygų gauti, pri
valo greitai siusti užsakymą,

AR TURIT SI AS
DAINAS?

Kalėdų giesmė_____ 30c
Stasys______________50c
Malda, žuvusiems už Lie-
Dtil du) dūdelė_______ 50c
Dzimdzi'Drimdzi_____ 25c
Vilnius ____________ 35c
Nesegk sau rožės, Pau

lausko __ 50c
“VIENYBE”

193 (hand St., Bklyn, N. Y.

•1. Vienas iš moteriškų darbų 
Lietuvoje.

7. Ne tau ir ne jam.
9. Adomo rūbai.

10. Adomo žmona (angliškai)
12. Veikalas vaidinimui.
14. Keliaus pas Abraomą.
16. Apeliacija (sutrumpintai).
18. Trupu.
19. žengia.
20. Diplomatijos raštas.
22. Ką katalikas daro.
23. Apsuk kokį plotą.
25. Aš čia.
27. Bįrėk.
28. Uzbono dalis.
29. Pirmas Lietuvos preziden

tas.

Parašė J. Kraševskis, lenkiškai
Vertė poetas Fausta Kiršu

PUBLM
UtDBOI-

MAl

SANYlUTį;
Profilaktaa vyrams, 

goriausia apsauga 
po utai k ritimo. 

Dideli triūlieli BSo. 
(Tnrba (4’r) |1.

Visose auUekoge ar 
Ran Y Kit Dept. A. 

9S Beekman 8t.
New York

Praiyk apvalymų

Tel. 4428 Groenpoint.

Dr. John Waluk
Valandos: 

n no S 
nno 1 
nno 6

Nedėllnmi* pagal fngitnrimų

iki 10 Ii ryto 
Iki M po pietų 
iki 8 vakare

161 North 6th Street 
Brooklyn, N. Y.

L&&****

270

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

TROJANKA
Registruotas vardas j S. V. Pat.

Ofisų
GROBLEWSKI

Susideda ifi 17 geriausių ir Svio 
žinusių žolelių ir gydančių Snknų, 
ktiri yra rinktos ant Karpatų, Tat. 
rų, Šveicarijos Kalnų, Italijos, Pi- 
renėjų Kalnų, Pietų Afrikos, Kytų 
Indijos, Tufrnto ir Tigro Kloniuo 
so, Ir taip iA kitų krajavų Žalių.

Vartokit Šitas žoleles del nesma- 
(gumų skilvio, taip kaip del netna 
limo, prasto žlebčiojimo arba skau
smo po krūtine.

Sutaisyta per Groblnuskų snvirS 
30 metų. Reikalaukit Groblausko ir 
visados gausit tikrų, lietuviškų tro- 
jaukų.

Žiūrėkit del mūsų markos apgy
nimo.

Išdirbtas j dvi formatas šaknų: 
Ciclos fiaknys (stambios) kaina 35c. 
UŽ pakol). Supjaustytos šaknys 35c. 
už pnkelj. Rašykit kokių reikalau
jat.

Del rnumatiškų skausmų, norviš 
ko galvon aknusmo, raumuo skaus 
mų ir pailsimo, del skausmų j šo 
nūs, krūtinėj ir j pečius, vartota j 
silpnas formatas žaizdų ir pažeidi 
mų, del augWinu minėtų reikalų vi 
Rados vartokit Groblausko Zmiječ 
nikų. Kainos 356., 65c. ir $1.25 už 
bonkų. Rašykit del knygutes No. V

Albert G. Groblewski

and Oo.
Plymouth, Pena.

«a

l'žrašykit “Vienybę” 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems 
Lietuvoje

1. Ne man ir ne jam.
2. Lietuvos miestas lenkų pa

grobtas.
3. Miškas aiasavo.
5. Neištvirkęs (žemaičių tar

me).
6. Moteriškių ponia.
8. Lietuvos rašytojas.

11. Lietuvos sostinė.
12. Stipri, stambi.
13. Apkeliauk.
15. Trupėjo.
17. Nešdinkis.
21. Prielinksnis, del klausimo 

“ką.”
22. Buvo tinkamas.
24. Ruiminga.
26. Kaip S. V. rašosi sutrum

pintai angliškai.
28. Amerikos automobilninkų 

ąssoęiacija (sutrumpintai).

# . ♦ i , , » r- 4

DEKLEMACIJOMS KNYGOS
L Dek lenui t orius. Pamokinimai kaip deklemuoti. Rinki

nys eilių juokingų, griaudžių ir meilės--------------- 65c
2. Pavasario Balsai. Maironio eilių rinkinys, skambios,
gražios poezijos---------------------------------------------- 75c.

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

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

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

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

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

VIENYBĖ
193 Grand St., Brooklyn, N. Y

...... .« S ’ •• »

Susivienijimas Liet. Amerikoje
D1D1IAUSIA LIETUVIŲ AFDRAUDOS IR PATALPOS 
01GANIZACIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE, KU

RIOS TURTAS ARTI $1,000,000.00

pomirtinių. Patalpų išmoksta $413,550.15
Nuo HUsiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $375,122-80

BLA. knopos randasi visnoso didoftnlnoRo ml«atnoaa. 
Nariai.priimami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Vial na
riai gauna laikražtj „Tėvynę“ dovanai ir taipgi 
gauna 8LA. iileiaiat knyga* už pu»» kaišo*. .

Pomirtiniai Bkyrial — $150, 300, 600 ir 1000

' Pažalpoa Skyriai —
$6.oo, B.oo ir 12.oo | aavatlf.

Del plate«nlę Informacija krelpkitia lino adratai

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

. . .. . ■.............................. ■■■ . i

>\ i’l\ (

Lietuviškų,

Kas yražmogaus amžinas prieita? —• Baltu. 
Jis netik Bunklansias Ilga* (vara, bet tr | gra. 
b? paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačig 
Amerika pagarsfijuslua URBAN’■ GOLD a v • .
POWDERS (Miltelius nno Balčio), jokių Balčių 
nebijo. Už 75 centų* ui bak»ų apdgtnkluok 
nno savo nuožmaus prieš oi

URBO LAX TABS (25 centai ai skry. 
nutę) yra kai kannolfi prieš kitų amžinų Kmo- 
gaus priešų — vidurių užkietėjimų — kurie 
žmogui pagamina daug rūpesčių ir šankių ligų.

Bulgariškų, Alopattškų, Homeopatlškų ir 
vaistų tegalima gauti gerų pai

F URBO
151 Metropolitan Avenue

1411

5
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Brooklyno ir Apylinkės Žinios
“Vienybės” Adresas: 193-197 Grand Street, Brooklyn, N. Y. Telefonas: 2427 Grccnpolnt

lWiW >Wi>W iwlwlmi

VIENYBIECIAI JAU KAUNE

Mūsų ekskursantai jau visi 
Kaune ir išsiskirstė kas sau po 
gimines. Neužilgo ateis plates
nių žinių. Tėmykite “Vienybę.”

tai katalikui nelieka ko uždai
nuoti, kad parodžius savo pride- 
rybę. Negut “Hosana?”

ŠLIAKYS DAR NEATVYKO

PILIEČIŲ MOKYKLA
LAIKINAI UŽSIDARO

rodys ko pramoko per kelis mė
nesius gyvavimo. Bus deklema- 
cijų, dainų ir kitokių pamargi- 
nimų. Netik tėvai kviečiami at
silankyti, bet ir kiti jaunuoliai, 
kurie dar nelankė mokyklos. Ki
tą rudenį mokykla vėl pradės 
veikti ir visi prašomi įstoti ir 
pramokti lietuvių kaJ'bos, dai
navimo, žaislų ir tt. #

ROBINSONO GYVENIMAS

leido knygrišio rankas ir randa-( Kartų Vyną draugams.” Ir jūs
Vienybės” knygyne parda- tą padarysite. Pabandykite bon-

ką! Jei jūsų aptiekorius neturi,' biznis Kerai eina- Lea8*’a8 ant
si
vimui. Kaina be apdarų $2.00, 
su apdarais $2.50.

Pasiskubinkite gauti pirmuo
sius egzempliorius.

rašykite j Joseph Triner Com
pany, Chicago, Ill.

Parsiduoda Valgykla, Retoj vietoj,

metų. Pardavimo priežastis patirsit 
ant vietos. Atsišaukite) Vienybę, 193
Grand St.. B-ooklyn, N. Y.

ĮDOMUS FAKTAI AUGALŲ 
KARALYSTĖJE

Real Estate

Daugeliui pažįstamas, buvęs 
kriaučių šaipos savininkas, šlia- 
kys dar neatvyko į Ameriką, 
nors tūli žmonės savo kalbomis 
jau jį atkraustė netilk Ameri
kon, bet nusdatė ir kiek užstato

į'FUTBOLAS” 

’• ____v ’
Futbolas yra dalykas, kuris 

likhno lemtas yra spardymui. Į 
futbolo padėtį dabar atsidūrė ir
Račys, kuris prisipažino rasinė-' jis turėjo padėti, kad paviešė
davęs į lietuvių laikraščius del jus čia šešius mėnesius, 
pragyvenimo. Kuomet praplitol Kuojpet jis išvažiuos iš Lie- 
žinia, kad Račys areštuotas, taijtuvos, bus “Vienybėje” prameš- 
kairieji tuoj nuspyrė jį prie so- ta. 
cialdernuikratų, o dabar jau 
Bimba jį spiria prie tautininkų. 
Tik pavėlavo: tautininkai jau 
senai jį paspyrė nuo savęs, nuo 
pat pirmos valandos atvažiavi
mo, nes jis neaišku® buvo.

Šimoliūniūtė irgi pavirto fut- kai seniau, štai, 
ketverge, ji jungos namui 1916 metais tapo 
progresisčių sumesta $15,000, Šukio bylai 

|apie $10,000, kokiems ten ba- 
tflps “Vieny- duoliarns 1921 metais net $75,- 

bėje” korespondento pasikalbė
jimas su sėdinčiais kalėjime Ra 
Čiu ir šimoliūniūtė, jei pavyks 
gauti valdžios pavelijimas juos 
pamatyti.

Mes prašomi pranešti, kad pi
lietybės mokykla, kurią taip su 
maningai ir pasišventusiai ve
dė pil. Andrius Kundrotą Lie
tuvių Ukėsų Kliubo kambariuo
se, užsidaro vasaros sezonui. 
Per ją perėjo keli desėtkai ne- 
piliečių ir visi gavo gerą rodą 
ir patarnavimą. Kitą rudenį mo 
kykla vėl atsidarys ir Kliirbas 
varys toliau savo gerą darbą.

OPERETĖS DRAUGIJA 
RENGIASI PRIE 
KONCERTŲ

Ką jūs darytumėt, jei jus iš
mestų audra ant negyvenamos, 
mažos salos, kur vidury jūrių, 
kur laivai nelanko Ar mirtu
mei iš bado ir nesugebėjimo 
šiaip taip įsikurti? Ar pratur- 
tėtūmėt kaip Robinsonas Kni
so?

“Vienybės” knygynas gavo iš 
Vilniaus naujai išleistą to gar
saus vyro apysaką jo gyveni
mo. Puiki, lengva knyga vasa- 
•0.1 skaitymui. Kaina $1.00.

UŽSIRAUKĖ TARBELĖ

Vietos kairieji 
kad žmonės liko

bolu kuomet tik 
buvo išmesta iš 
tarpo.

Kitame numery

nusiskundžia, 
skūpūs ir ne- 

j mėto tiek daug pinigų jiems, 
socialistų są-

būrys dainininkų. Atėjo 
ir naujų prisirašyti, šią 
Operetės Korą miestas 
duoti keletą koncertų

Seredoj į repeticijas susirinko 
didelis 
keletas 
vasarą 
kviečia
miesto parkuose ir iš visko ma
tyti kad tie koncertai turės pa
sisekimo.

JUOKINGI DALYKAI

000. Dabar gi “Laisvės” bylai 
vos vos tūkstantėlis kitas su
mestas.

Matyt žmonės eina gudryn. 
Bendrovės ir aukų rinkėjai pa- 

: mokė, kad reikia apsižiūrėti kur 
pinigus dedi.

KUR BUSITE NEDALIOJ?

Nėra abejonės, kad 
Gimnastikos Kliubo 
Dexter Parke. Muzika 
nomo Pasėdos, parkas 
nuo 2:30 v. po pietų.

Lietuvių 
piknike, 
bus ži- 
atdaras

‘ARKUOSE REIKIA 
ATSARGIEMS

BŪTI

Gražus oras vilioja 
sus į parkus, ar pajūrį. Pajūry 
dar nieko, bet parkuose polici
jai įsakyta gana griežtai pri-: 
žiūrėti švarumą. Aną nedėldie-! 
nį vienas lietuvis, užsimanęs 
gamtos reikalą, užsuko už me
džio, bet jį pamatė poliemonas 
ir davė sumonsą. Tas buvo 
Prospect parke.

Central Parke irgi tokie da
lykai dedasi. Už užėjimą ant pie 
vos, duodama sumonsas.

dabar vi

Seniausis gyvas tvarinys šian 
dien yra kipariso medis bažnyt- 
kiemj' Santa Ana Meksikoje. 
Jis turi virš 5,000 metų ir dar j 
sveikas, 
garsaus 
Kartaus 
lų karalijai: kaskara sagrada, 
kuri yra Kalifornijos medis, gel 
tonoj i gentija, ir tt. taip Kali
fornijos vynas, tinkamai pasen
dintas, mažiausia tris metus 
pirm negu įeina Į Trinerio Kar
tų Vyną, ši gyduolė išvalo vi
durius ir žarnas, prigelbsti virš 
kinimui, suteikia sveiko apetito 
ir atgaivina visą sistemą. Visi 
patenkinti šia gyduole po pirmo 
vartojimo. Mr. Ernest F. Krie
ger, iŠ Malvern, Ohio, rašė geg. 
25 d.: “Pirmoji bunka jūsų pri
siųsta kelios savaitės atgal pa
gelbėjo man ir žmonai stebėti
nai. Aš rekomendavau Trinerio

auga. Visi sudėtiniai 
vidurių toniko, Trinerio 
Vyno, priklauso auga-

Flatbush sekcijoj — 2 šei
mynų mūrinis namas, 11 kam

barių su visom įtaisom. E. 8th 
St., 3 blokai nuo Prospect Par

ako. Kaina $11,000. Labai barge- 
nas.

Ridgewood Sekcijoj. — 
mynų mūrinis namas, 17 

į barių, elektros šviesa, 2 karų 
garadžius. Kaina $15,000 
$4,000

VIENYBĖ” REAL ESTATE 
(VI. šabūnas, vedėjas) 

193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

EKSTRA PARDAVIMAS, 2 Šeimy
nų UHHias, visi įtaisymai, gražioj vie
toj Maspcthe, kaina 97,500, cash 
$1.500. Mortgcdžiai ant 10 metų. Ridge 
woode — 6 Šeimynų baltų plytų na
mas, po 5 kambarius, kaina $13,500, 
cash $3,500. Brooklyno — 4 Šeimynų 
mūrinis namas, kaina $5,200, cash 
$2,000. < -•- ♦

3 šei- 
kam-

.Cash

Parsiduoda rašliavos dalykų ir 
garų ir įvairių žaislų krautuvė, 
sulaukite 87 Grand St., Brooklyn,

J. Stankus —.
36 Lexington Av., Mnspeth, L. L 

Tel. Newton tfUA

TeL Greenpoiat 7831

LIAUKOS FOTOGRAFAS

Paieškau gero partnerio i čeveĄ' 
krautuvę. Aš turiu krautuvę ir tu 
gerus patyrimus į tokį biznį. Lai 
lengvus ir švarus, tik reikia pini; 
Man vienam paršunku su mažai pi 
gų. Arba norinčiam pirkti, aš ga 
parduoti. Atsišaukit greitai, kuris n 
lėtumėt tokį biznį, shoe Store, 3 
Grand St., Jersey City. N. J.

N.
(73

(7t

Fotografunjn ve- 
selijas, Bankin
ius. nabašninkus, 
Mokinių grupes 
ir tt. Abelnat at
lieku viaus foto 
grafijoa darbus.

Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės iiuo 
adresu: —

Daugelis lietuvių jau turi nuo 
savius namus. Ant vienos gat
vės likimas suvedė katalikų lai
kraščio redaktorių, kairiųjų dai 
nininkę ir Operetės draugijos 
narį. Jie visi turi nuowavius na
mus. Ir juokas tame, kad kai 
kairietė užtraukia internaciona- 
lą, o tautietis Lietuvos šmną,
1?WmTinWTiiBT III m—■■ III i Mini iii m....

MIRĖ LIETUVIAI

Jonas Lom sargis 
16-18 
Mirė 
birž. 
nių.

Laidotuves 
Garšva.

Pelham 
birželio 
13, ant

R^rngjumaa

metų, 
York.

11, bus laidotas
Kalvarijos kapi-

St., New

tvarko Juozas

Lietuvių Gimnastikos Kliubo, Ine.
DEXTER PARKE
Jamaica Ave. ir Elderts Lane

Nedėlioję, Birželio-June 14 D,, 1925
Durys atsidarys 2:30 vai. po pietų 

Į8ANGA 5Oc. MUZIKA JAMES PAS8ELLO

KJiubo Buveinė: 168 Marcy Ave., Brooklyn, N

PIRMUTINĖ LIETUVIŠKA ĮSTAIGA 
o-----

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

APIE ŠV. JURGIO D-JOS 
RAUDONUMĄ

___  Senai laukta Vitaičio apysa-
Visi žino, kad šv. Jurgio D-ja ka “Gyvenimo Dumble” jau ap- 

narių didžiuma yra geri ir dori į 
lietuviai, mylinti savo žmones 
ir tautą. Todėl jie nustebo pa
matę “Vienybėje” žinią, kad 
būk Dr-jai apsunkinama gavi
mas leidimo ant piknikų. O vie
nok tai yra: komisijai kuri bu-l 

j vo leidimo išgauti, buvo Įsaky- 
l ta atsinešti gatavus garsinimus 
, ir tikietus. Pirmiau to nebūda
vo. Nežinome, ar ir visoms sve
timtaučių draugijoms tas reikia 
daryti, ar tik šv. Jurgio d-jai. 

į kuri buvo paskelbta “Daily Ea
gle” ir kituose laikraščiuose, 

[kaipo dalyvavusi bendrai su bol 
ševikais pirmos gegužės šven
time.

Jurgine yra didžiausi draugi
ja Brooklyne ir mylimiausi, bet 
turėtų visai nesikišti į politikos 
reikalus. Jei amerikonai iš 
“Eagle"’ ją nužvelgė, tai tiki
mės, kad jos geras vardas bus 
atitaisytas.

MUSU JAUNUOLIŲ 
KONCERTAS

Narys

Mo-SLA. 83 k p. Jaunuolių 
kykla, užbaigdama sezoną, parų 
pins

i

M

♦♦

trijų 
ant

ai pritijaamų kainų

SO 8TAGG BTBBHT
Brooklyn. K. T. 
TeL Btagg 87$ 1

Marijona Tamktenl 
palagų ant pareikalavimo

Gilftg del Namų, Dario, 
VMtavių ir Laidotavtų 

2OS BEDFORD AVENUE 
(arti North 6 toe gatvėa) 

Brooklyn, N. Y.

I LIETUVUKA AKU1BBKA įv

S14 BEDFORD AVENUB 
tarpe No. 5th Ir 6th 8 ta) 

Brooklyn, N. Y.

APYSAKA ‘GYVENIMO
DUMBLE” JAU ATSPAUSTA

TeL Greenpoint 6195

M. KREIVĖNAS

LIETUVAITC8, KURIOS 
NORITE GAUTI 

PERMANENT 
WAVE.

Kreipkitės ftton įstaigon.
Pasekmės garantuojama.

prie 
dienų ar naktį, taipgi Ir nedčl 
dieniai*. Darbų atlieka ataakan 
fiai

3KS=SS

JONAI
173 Bridge «t..

Parsiduoda Cafe ir valgykla, 
metų lyeas, gyvenami kambariai 
pirmo augšto, septynika>mbarini su ra
kandais ant kitų augštų.. Kreipkitės 
pas p. Czirechowski, 117 Kent Av., 
kampas No. 7th St., Brooklyn, N. Y.

(73)

Parsiduoda Storas labai geroje vie
toje ir biznis išdirbtas virš 30 metų. 
Pardavimo priežastis, savininkas turi 
du bizniu, vienų yra verčiamas par
duoti. Atsišaukite pas: Walter Bha- 
būnąs, 193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

' (73

STOGŲ DENGĖJAS

^GRAVEL^ 
Roofing

JAMES J. HOLT £r SON

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Bavnlnkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINE
Ola galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintos ir oi 
prieinamų kainų; taippnt pasirendavoti svetalnų susirinki' 
mama, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

990 GRAND 1TREET (Tai. Btagg 3922) BROOKLYN, N. T.

Ussss
•» u t» tiedu Htogtts. Darbų Garan
tuoja ilgam laikai. Kainos Prieinamos 

Reikale klauskite:
Ofisas: 1183 Gates Avenue 

Tel. Jefferson 3957
Ynrdns: 161 Clifton Place 

Tel. Prospect 1023

Eva s Beauty Salon
1123 Washington Av., 

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

Telephone Flatbush 6015 J
Savininkė Lietuvaitė, 

Jinvn Bn Jurienė. ,

LIETUVIŠKA 
RESTORACIJA

— 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.
Tol. 4520 Greenpoint

Telephone Triangle 1450

TR MALIOR1U8 
Nufotografuoja ir 
numalevoja viso
kius paveikslus 
įvairiausiomis sp
alvomis. Atnauji
na senna ir kra- 
javus ir sudaro 
su amerikoniikais 
Darbų atlieka ge
rai ir pigiai.

Kreipkitės adrenalliao

■tokbb
O. Brooklyn. N. Y.

NAMŲ SAVININKAI 
TĖMYKITE! 

Lietuvis 1’en‘cris 
Pentinu namns ii lanko ir vi
daus. Darbų atlieku greitai Ir 
pigiai. Taipgi taisau senus sto
gus ir uždedu naujus. Šiais rei
kalais kreipkitės pas: 
WILLIAMO KAPTURAU8K0 

53 Montleth Street 
Kampas Bush wick Avenue 

Brooklyn. N. Y.

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

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

Alex Velička U J. Sutkus 
Savininkai

gražų koncertėlį, kur pa-

MasinisDidelis

to,

ge- 
su-

MOTERYS TĖMYKITE!
Lietuviu Plankų Taisytojas 

ANTHONY MOLLYN

Nestle La noil 
vrn gerinusias, 
įniko npie 9 
šiupinį, ar mazgo t. Kcrpnm
naujausiom madom, plaukus nudažom, 
Marcei Wave, Facial ir Scalp Treat
ment.

VENUS BARBER SHOP 
463 LORIMER STREET 

Kampan Grnnd St. Brooklyn. N. Y.
Telephone Stagg 6533

Krautuvė atdara paprastom dienom nuo 8:30 ry- 
Mūsų darbo apsiausto to iki 9.30 vakaro. Nrdėldleniats ir šiųip Švento, 
kostumeris džiaugiasi, mis dienomis nuo 7:30 ryto iki 1:30 popintų.

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

Brooklyn, N Y.

, I , ' ■ —.....  ■ ■.

BE ABEJO JUMS REIKIA —

ŠIAUDINĖS SKRYBĖLĖS
Neieškok hargenų, nes skrybėlė, tai svarbiausia dalis vy 

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

— MANHATTAN HATS —
t I L

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

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

i i F

i

i

f
H

ii
i

MitingaS
— rengia — 

LIETUVIŲ AUDITORIUM 
Maspcth. N. Y.

- įvyks -
BIRŽELIO 14 D., 1925

3 vai. Po Piet
LIETUVIŲ UKĖSŲ KLIUDĖ

160 Perry A v., Maspcth, N. Y.

Gerbiamasis, esat kviečiami atsilan 
kyti ant virš minėto mitingo, nes 
yra svarbu Maspetho ir apylinkės 
lietuviams įsigyti nuosavį namą. Jau 
darbas pradėtas; žemė nupirkta, in
korporuota, jau šėrai duodami, taigi 
meldžiame nepraleisti kaip vyrams

išgirsite. Board Direktorių susirin
kimai būna kas Seredos vakarą Liet. 
Ukėsų Kliubo ruimuose. Šėrai duo
dami ant direktorių susirinkimų.

Pirm. — F. Yoczis 
Pr. Rast. — S. Siaučiulis

S. PAUŽA 
131 GRAND STREET

Magijos Raganius. Jonas čekanavičius išleido 10 ma
gijos paslapčių apie užkerėtų, vaikščiojantį pinigų; taip- 
>at ir apie išvedantį pinigų ir kitas magijos monų paslap- 
ybes. Sitų 10 paslapčių prisiunčia už 1 dol. ir 10 centų.

Taippat išleido užkerėtas monų kazvras, kurias gali 
paversti kokiomis tik tu nori ir gali su jom dirbti 20 
skirtingų monų. Aitų stebuklingų kaitulę Kazyrų sykiu an 
paaiškinimu — prisiunčia tik už 1 dol. ir 15 centų. Rašvk. 
o tuoj gausi.

Permanent Wave 
grožini atrodo ir 
mėnesius. Galinin 

plauku*

VYRIŠKŲ DRAPANŲ KRAUTUVE
Diileh* Fasiiiiikimae Vyiama — Drapanų* Geriausių Kompanijų
PADARAU NUO LIETAUS AP81AU8TCB (RAINCOAT ’UB)

Vyrams, Moterims
Prašau Tomistų reikale atsilankyti,

Ir Valkams 
o būni te pilnai niganAdlntae

RAGANIAUS STEBUKLAI

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