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LIETUVIŲ TVIRTUMĄ 
AMERIKOJ PALAIKO

i

KINIJOJ SUSITVĖRĖ RADIKALU
PARTIJA KURI NORI PADARYTI 

SAVO ŠALĮ NEPRIKLAUSOMA
Amerikos Valdžia Grąsina Meksikai Už Dvarų 

Ir Žemių Dalinimą.

VALDŽIA SKELBIA, KAD 1923 METAIS 
AMERIKOS PILIEČIAI UŽDIRBĘ VIRŠ 
26 BILIŪNUS DOLARIŲ.

Naujausi Telegramai Žinios Iš Lietuvos>

SULAIKYTI PLĖŠIKAI

Madrid. Ispanų valdžia iš
leido įsakymų, kad darbinin 
kai turinti dirbti nedėldie- 
niais, privalo gauti vieną va 
landą del mišių ir lankymo 
bažnyčios.

New York, Edisono kom
panija čia tiesia po žeme ka 
helį, kuris palės nešti 132,- 
000 voltus elektros. Tai di-

Wsahington. Prez. Cool
idge atsisakė sumažinti mui 
tą ant cukraus, nors jam 
tam tikra komisija tą reko
mendavo daryti. Jis sako, 
kad cukrus esą užtektinai 
pigus amerikonų kišenei.

—o—
Berlin. Vokietija nutarė 

surašyti visus savo žmones 
ir turtą, kad pažiūrėjus kai
ji stovi po karo, revoliucijų džiausis kabelis pasauly, 
ir taikos metų.

—o—
Albany,

.v ,r. . .. (komisaras ------- ----~~ ----- .. ------
radikalų partija. Jos tikslas yra išgauti Kinijai pilną ne- nu0 289 automobiliu savinin jos kunigą itala. 
priklausomybę nuo anglų, japonų ir amerikonų. Jei tai kų. Didžiuma atimta todėl,I —o—
partijai pavyktų prikalbinti prie savęs visus generolus ir i kad savininkai važiavo bū-1 Shangai. Japonų admiro- 
gubernatorius, tai ji turėtų už savęs pusantro miliono darni girti. u,-
ginkluotų kareivių.

SHANGAI, Birž. 14. — Nors šiame mieste kinai lai
kinai ir aprimę, bet užtai pasiliuosavimo iš svetimtaučių 
judėjimas užgavo kitus miestus ir plėtojasi po visą šąli. 
Visą judėjimą veda tam tikra kiniečių partija, vadinama

Peking. Sukilę kinai nude 
L Y. Valstijos gino miestely Kai Feng ka
itėme laisnius talikų bažnyčią ir nužudė

j las pareikalavo, kad jam bū 
—o— tu prisiųsta dar keturi karo

New York. Demokratams laivai, idant palaikyti tvar-
WASHINGTON, Birž. 14. — Amerikos valstybės se-inuo [° atsis‘lka.n,t.’..f!:ylanas ka.tal'p kinl!’ nors tie ap‘ 

kretorius pasiuntė Meksikai notą, kurioje sako, būk toji 
šalis esanti “Ant Išbandymo” pasaulio akyse, dėlto, kad : 
turi išleidusi griežtus žemės ūkio įstatymus, kuriais d va- ’ 
rąi dalinami, kasyklos ir aliejaus laukai nusavinami, ir 
tam panašiai. Tokie įstatymai labai įkerpa amerikonus kunigas Fosdick, 
biznierius.
1! / Meksikos valdžia pasipiktino ta nota ir sako, Ameri
ka grąsina Meksikos nepriklausomybei tokiomis notomis.

rimo.
Kanton. Radikalų parti

jos kareiviai, apėmę mies
tą, žudo ir plėšia visus ki
nus, kurie jiems priešingi. 
Svetimtaučių dar neliečia.

vandens tebuvo tik iki pažasčių.
Raibutis.

NETAKTAS

WASHINGTON, Birž. 14. — Amerikos valdžia jau 
surokavo kiek pajamų jos piliečiai raportavo, mokėdami 
taksas už 1923 metus. Pasirodė, kad gerovė tų piliečių 
buvusi nemenka, nes jie raportavo valdžiai, būk suėmė 
tą metą virš 26 bilionus dolarių pajamų. O kadangi pi
liečiai moka dalį pajamų paslėpti, tai aišku, kad tais me
tais amerikonai dolariukų prisidirbo daug daugiau. Val
džia taksomis gavo virš 703 milionus dolarių.

Mūsų Drąsūs 
Golfininkai

Lietuvis organizatorius 
Šaikos Vagių

Chicago. Vietos lietuvių gol
fo kliubas iššaukia visus lietu
vius gdlfininkus išeiti persiim
ti su juo. Jie žada, pasiėmę krep 
Sius, atvažiuoti bide kur ir su
pliekti bile kokius lietuvius gol- 
fininkus, bile kur jie norės.

Hindenburgas Apvaldė 
Savo šalininkus

Berlin. Politikos žinovai pasa
koja, kad matytai Hindenburgas 
davė įsakymą savo prie monar- 
kfjoB Brukusiems šalininkams, 
apsieiti tykiau ir nešūkauti taip 
apie monarkiją. Monarkistai 
mat manė tuoj pakelti klausimą 
apiie sugrąžinimą senos kaizeri
nės vėliavos Vokietijai. Bet da
bar net monarkistų partijų at
stovai reikstage pareiškė, kad 
j(e to nebereikalausią.

Chicago. Policija areštavo tū
lą Joną Savicką ir paskui Juo
zą Brusso, kurie prisipažino vo
gę iš department krautuvių pre
kes ir paskui pardavi nedavę. 
Vogimą atlikinėdavę jie labai 
plačiai ir siekdavę net Indiana 
ir Wisconsin valstijas. Paskui 
tas prekes iš savo krautuvės 
pardavinėdavo. Daug lietuvių ei
davo pas Savicką pirkti, nes ži
nojo, kad galima “pigiai” gau
ti.

Francai Kariaus Toliau 
Su Maurais

Francijos 
pareiškė,

padėtį Mo- 
premieras 

kad karas

svarsto dabar statyti savo 
kandidatūrą nepriklausomai 
į miesto mayorus.

—o—
Cambridge, Mass. Garsus 

, kalbėda-
I mas čionai, pareiškė, kad a- 
merikonų dorinis gyveni-1 
mas sugriuvęs. Esą jų dora poje, sakoma; javai ant lati- 
įšalusi kaip pavasario pu r- ku išrodo gerai. Rusija ti- 
vas. kiši turėti gera derliu.

Vienna. Centralėje Euro

Sektinas Pavyzdis 
Ateiviams

Philadelphia. Pa. čekos ova- 
kas Petras Dutko nuvogdavo 
nuo miego dvi-tris valandas del 
mokslo ir nors neteko 26 sva
rų, bet po dviejų metų vargo 
išbaigė mokslą agrikultūros sky 
riuj vietos universitete. Jis at
vyko į Ameriką du metai atgal, 
mokėdamas penkias kalbas, bet 
nemokėdamas angliškai. Jis šo
ko mdkintis, nemiegodamas nak 
timis, ir dirbdamas kasykose 
kol susitaupė pinigų ir pramo
ko angliškai. Dabar jo ateitis už 
tikrinta.

Kur Yra Rusų 200 
Miliūnų Aukso?

I Kunigas Susiminkština 
Linkui Butlegerių

Šerai Berlino 
Biržoj Krinta

Berlin. Vokiečiai pradeda su 
nuožvalga žiūrėti į savo ekono
minę padėtį. Yra nužvelgiama, 
kad Stinmeso korporacijos giliau 
L skolas įlindę negu skelbiama. 
Sakoma, ir kitos korporacijos 
prastai stovi. Tode.1 šėrai Bėgti
no biržoje ėmė kristi ir net lau
kiama bedarbių.

Paris. Apžiūrėjęs 
rokoje, 
Pa i n leve 
bus tęsiamas iki tol, kol neivie-
no mauro nebus f rančų valdo
moje Moroko daly. Jis sako, kad 
francai turi sugalvoję naują ka
ro mašiną, kurią išbandinėja 
prieš maurus. Manoma prieš 
maurus vartoti ypatingai ero-

A'

KhriuHiėne Nieko Nedaro 
DūTbfninkamfl u

Paris. Francai, kurie buvo pa 
skolinę carui pinigų, tyrinėja 
kur randasi dabar rusų auksas. 
Jie žino, kad pirma karo rusai 
turėjo 1,695 milionų aukso ru
blių. Laike bolševikų revoliu
cijos aukso buvo belikę tik 1,- 
164 melionas rublių. Iš tų apie 
700 nii'Honu pasigrobė Kolčakas, 
o kiti teko bolševikams. Kolča
kas gi visus išaikvojo, tik ne
žinia kur dingo dar 200 milionų. 
Pasakojama, kad paskutinėse 
dienose Kolčakas tuos 200 mil. 
pasiuntęs specialiu traukiniu to
liau nuo bolševikų, bet trauki
nis susidūręs su kitu ir auksas 
iš vagonų išbirėjęs. Aplink gi 
buvę čekoslovaikų kareiviai ir 
jie susigloboję auksą. Bet ka
reiviai ginasi, nematę to aukso.

Halifax. Nors kariumenė jau 
atvyko į anglių kasyklų distrik- 
tą, kur 5-tas mėnuo eina strei
kas ir kur įpykę darbininkai su 
mušė policiją už nušovimą vie
no streikierio, bet nieko neda
ro darbininkams, šie gi apmušė

Už Evoliuciją Neteko 
Savo Vietos

Baltimore, Md. Viena moteris 
ant Eutaw St. būtų pabėgusi iš 
trijų policmonų, kurie ją areš
tavo už pavogimą tūlų daiktų 
krautuvėje, bet kuomet ji buvo kelis kompanijos valdininkus ir
jau pralenkianti policmonus, an- apiplėšė keletą kompanijos krau 
darokas pasipynė po kojomis ir tuvių, kurios atsisakė bargan 
ji, suiklupo. Policmonai lengvai duoti prekių streikuojantiems

darbininkams.

Omaha, Nebr. Dėlto, kad jis 
netikėjo į daugelį Biblijos pasa
kų, o ypatingai į tą, kuri skel
bė, būk Jonasą buvo prarijusi 
bamgžuvė ir laikius pilve keletą 
dienų, kunigas perdėtinis lute- 
rų kolegijos čia, tapo paliuosuo 
tas nuo vietos. Jam primetama, 
kad jis tikįs į evoliuciją.

Gegužės 16 d. sulaikyti Jo
nas ir Ankudinas Traškinai iš 
Ežerėnų apsikr. už ginkluotus 
plėšimus Rokiškio apskrity.

Traškinu darbai tokie: gegu
žės 7 d. apie 20 vai. ant kelio 
Rokiškis-Južintai miške apiplė
šė Petrą Jocį, gyv. Šilėnų sto
ty, Šiaulių apskr. ir atėmė 70 
lt., gegužės 11 d. apie 19 vai. 
toj pačioj vietoj Antanui Vai
čiuliui iš Gaveniškio vienk. 
Kriaunų valsč., Rokiškio apsk. 
atėmė 153 lt., gegužės 13 d. 
ant kelio Rokiškis-Kamajai mi
ške iš Juozo Ragelio atėmė 150 

j lt., iš Jono L epelio — 500 
iš Igno Aleksiejaus 300 lt.

LEDAI

Pasvalyp. Gegužės mėn. 7 d. 
per Pasvalio apylinkę perėjo 
nemažai ledų, kurie pi idengė vi
są žemę. Ledai pasėliams ne
pakenkė, nes rugiai dar maži, 
kiti pasėliai dar nesudygę

Ig. Lapienių.

o

lt. ir

nedi- 
ži no
ma

šu 
ir 
Tš 

v'j a.

APGAVIKAI

Orijos, Lukšių vaisė., šakių 
p ik r. — čia pil. A. P. kažin iš 

<ur gavo jau išėjusių iš apy- 
artos 50 dolarių, (sako, būk su 

:ydu mainęs). Kadangi jis ren
gėsi keliauti Argentinon, tai jis 
nuėjęs į aną pusę Nemuno, už 
tuos 
nuo 
man 
dė į 
kad
pirkdamas ir savo tikros pavar
dės nesisakė.

Bet štai, tik jis spėju išva
žiuoti Argentinon, tuojau vie

dolarius nupirko karvę 
vieno pik, parsivedęs na- 
ją namie nelaikė, bet nu vė
savo tėviškę, manydamas, 
čia bus diskas gerai; jis

Radviliškis — mietelis 
delis, bet visai Lietuvai 
mas, nes Čia yra gelžkelio 
gas. Prie gelžlkelio stoties yra
Laisvės alėja, kur tankiai va
karais vaikšto žmonės. Įeinanli 
į alėją yra prikalta iškaba 
parašu “Važinėti dviračiu5 
'•rkiais griežtai draudžiama, 
kabą prikalė gelžkelio poli
Bet iškabą niekas nekreipia di- kas išėjo aikštėn, tapo pastebė- 
mės ir važiuoja netik dviračiais ti tie 50 dolarių, kad jau išėję 
bet motorciklais ir arkliais. \ iš apyvartos, o karvė buvo su- 
Gelštk* policija vįąą^ai mato iri - * • ...
tyli.. Matęs.

ATLAIDAS

Žemoji Panemunė, šakių aps. 
Balandžio 26 dieną čia buvo 
šv. Jurgio atlaidas, žmonių pri
sirinko labai daug, nes buvo gra

Weehawken, N. J. Parapijo
nai katalikų kunigo Bennet dik- 
čiai nustebo, išgirdę, kad jis sa
kosi per mišias melsis idant žus oras ir sekmadienis. Kun’gų 
Dievas padėtų dvylikai butlege
rių ir policmonų, kuriuos pats 
kunigas savo įrodymais pagel
bėjo pasodinti teisiamųjų suolan 
pernai. Kunigas dabar sakosi su 
sigraudinęs ir norįs kad tie but- 
legeriai ir policmonai būtų iš
teisinti. Jis ir pats melsis ir ki
tų pa ra pi jonų prašė melstis, nes 
malda esą labai, labai daug 
jiems pagelbės. O ant rytojaus 
Uis kunigas turėjo stoti teisman 
ir liudyti prieš tuos vyrus.

Iš kitos pusės kitas liudinin
kas, del kurio anie butlegeriai 
tapo apkaltinti, neturi tokių 
krikščioniškų jausmų linkui jų. 
Jis sako, kad tie butlegeriai nu
teisę jį nužudyti už išdavimą pa 
slapčių ir jau maršavę jį į upę 
prigirdyti, o kaltinamieji polic
monai žiūrėję ir nieko nedarę. 
Esą. jie nesimeldė tada už ma
ne, tai aš irgi už juos maldų 
nedėsiu.

Pasimirė

Cleveland. O. Warren S. Stone 
vadas gelžkelių ir konduktorių 
unijos, pasimirė, turėdamas 65 
metus. Jis netikėjo į teoriją, ku- 
ri verstinai būtų vertųsi visus 
darbininkus prisidėti prie unijų. 
Jis sakė, kad darbininkai turi 
pilnai suprasti unijų vertę, kad 
galėtų būti tinkami jos nariai. 
Konduktorių unija Amerikoje 
yra viena iš gallingiausių. Ji val
do įvairių biznių ir bankų su 
kapitalu $150,000,000.

rasta ir atimta; už visa? išlai
das ir žygius turi dabar atsaky
ti jojo tėvas.

Vikt. Paukštytė.

ĮšOVĖ PILY AN

Vidgiriai, Keturvalakių 
Vilkaviškio apskr. — šis 
mas tuo ypatingesnis už kitus, 

svečių buvo daug ir jie darbo (kad daugiau esama peštukų, kai 
taip pat turėjo daug. Per sumą!kur kitur. Iš tiesų, nėra niekur 
vietos dekanas, 
rinko aukas 
I i m s. Be to, 
daug kiaušinių 
prie 
tasai šventasis skaitosi gyvulių 
glebėj u.

Nors daug buvo žmonių su
sirinkę, bet visi gražiai užsilai
kė ir ramiai išsiskirstė, nes, 
kaiip aną kartą buvo minėta, čia 
nėra jokios svaigalų įstaigos. 

Juozas Ūsas.

kun. Skinku«, 
bažnyčios reika- 

žmonės sunešė 
, sviesto ir sūriu

šv. Jurgio altoriaus, nes

IR ČIA VILKU ATSIRADO

vai., 
kai-

tiek sužvėrėjusio jaunimo, kiek 
Vidgiriuose, nes nėra veik jo
kio sekmadienio, kad jis vienur 
ar kitur nesipeštų, štai š. m. 
gegužės mėn. 5 d. susidą/o tam 
tikra “šaika” ir eina į netoli
mas vestuves. Bet šeimininkai 
nekviestų neįsileidžia. Todėl nie 
ko nepešę eina namo. Kelyje su 
sipeša ir vienam savo draugui, 
Gabanukui, įšauja iš revolverio
į pilvą. Sužeistąjį tuoj nugabeno pienę 74 m. amžiaus ir prismau- 
į Vilkaviškio ligoninę. (gęs paėmė apie 200 litų pini

gų ir kitų dai'ktų. Ap. Teismas 
jį nubaudė 6 metais sunkiųjų 
darbų kalėjimo. Sintautiškis

Gegužės mėn. 15 d. į senų ka
reivinių aikštę parodon visos Žy 
dų mokyklos ir organizacijos 
tvarkingai atėjo katalikų tiky
bos pamaldoms .baigiantis. Kaip 
kam tas nelabai patiko (mat jie 
norėjo, kad žydai būtų irgi šv. 
mišių išklausę) ir visi išsiri
kiavę paplentėje užpakalyje ki
tų organizacijų laukė pačios pa
rodos. Visi kareiviai, mokiniai 
ir organizacijos pražygiavo pro 
karo ir civ. augėlesnius valdi
ninkus, bet žydai taip ir paliko 
bestovį toj pat vietoj ir nieko 
nepešę lyg nepriimti nužings
niavo namo, čia, žinoma, maž- 
možys, bet nepriklausomoj Lie
tuvoj visgi taip neturėtų būti, 
nes žmogus jauti, lyg kad nepri 
klausomybės šventei nevisi pilie 
ėių šluogsniai pageidaujami.

Kor.

Vyžuonos, Utenos apskr. — 
Pas mus šv. Jurgio atlaiduose 
iškilo kruvinos peštynės. Mušė
si ir šaudėsi, kol šovinius pa
baigė. Vienam peršovė koją. Pe
štukus policija suėmė ir į šaltą
ją sukišo, bet jie išlaužę duris, 
išbėgo; policijai vėl buvo darbo 
suimti. Negražu, vyručiai, ne
gražu 1,7 Aitvaras.

Slavikai. — Pas mus vokie
čiai (Prūsijos) mėgina persekio 
ti žvejus Šešupėje. To niekad 
nebūdavo. P. Ramunėlis.

šakiai. — Pas mus neturtin
giems žmonėms labai sunku gy
venti. Už butą liuosininkai me
tams turi dirbti 20 dienų ir 20 
tolkų suverpti. Verpimas — žie
mą, o atidirbimas vasarą, laike 
dai'bymečių, kada galėtum sau 
užsidirbti, tai dirbk už butą. Ti
kra savo rūšies baudžiava.

Ramunėlis.

Sintautai, šakių apsikr. — St. 
Sakalauskas, Sintautų va/lsčiaus 
Veršių kaimo, vidurdieny už- 

' puolė klėty senutę Petronę šuo-

į Vilkaviškio ligoninę.
Gražytė

Daktaras Matulaitis.— Di
džiai Mariampoliečių gerbia
mas dr. Stasys Matulaitis jau 
kelintas mėnuo išvežtas Kau
no kalėjime jsedi. šiomis dieno
mis buvo atvykęs iš Kauno y- 
patingai svarbioms byloms Tar-

Pušalotas Biržų apskr. — Ba 
landžio m. 24 d. š. m. šermukš
nių kaime pili. Palionio vilkai 
papjovė 8 avis, liko tik viena. 
P-nis, išgirdęs bebliaunant vie
ną avį, išėjo žiūrėti kitų ir rado
vilką dar beėdantį, tik neturč- dytojas ir vietoje viską išnaujo 
damas ginklo nieko jam nega- tardė. 
Įėjo daryti. Reikėtų, kad valdž’a 
darytų kokių pastangų tiems 
nevidonams! naikinti, nes kitaip 
jie piliečiams darys daug nuo
stolių. Kaimo Demokratas.

Kalbama, kad neužilgo 
dr. St. Matulaitis būsiąs pa- 
liuosuotas.

Kriukai, šakių apskr., Paeže
rių valsč. Ickus Kaplanas, 18 
metų amžiaus kiaušiniais pre
kiaudamas, atėjęs pas Klumpių 
Stamisilovaitį, įsispytrinęs į tar
naitę nebylę Teofilę Bartkaitę, 
15 metų amžiaus, mėgino prie
varta išbjauroti, bet tapo su
sektas ir apskustas. Gavo 6 mė
nesius kalėjimo. Kriukis.

KEISTAS ĮVYKIS PASAULIŲ KARAS

Rietavas, Telšių apskr. — Iš 
j 30 balandžio į 1 gegužės m. p. 
Cirtautienės šuliny rasta dar 
gyvas žmogus. Kuo būdu jis ten 
pateko, nežinoma. Klaus.amas 
seko, kad jį šulinin įmec? kokie 
tai jam nepažįstami žmonės.

Bet miestelio ir apylinkės 
žmonės kaliba kitaip, jie sake, 
kad būk jis esąs kaltininku nc- 

- - — .................. ~ dar
užpuolė tris poreles ir jas nu-’naujos trobos ir kadangi dabar 
plakė. Jie teisinasi, kad norėję del to einanti kvota jis, nebe
gerą" įvykinti ir sustabdyti žinodamas kur dėtis.
“šnarkinimus” pakelėmis vidur- prislgi 
nakčiais.

Austin, Tex. šeši farmeriai
čia papuolė teisman už tai kad se-ai P. kaime sudegusio

norėjęs 
rdyti, bet, kaio mat v!, 

vargšui nepavyko, nes i u ik? y

Tik jvą paslmiręs, garbus astronomas Flamarion tikėjo, 
kad ant Marso gyveiji| protingi sutvėrimai, kurie, gali būti* 
yra net protingesni už mus, žemės Gyventojus. į

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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AMERIKOS LIETUVIAI INTELIGENTAI- 
PROFESIONALAI, KĄ JUS VEIKIAT 
DĖLEI SAVO VIENGENČIŲ?

t PERŽVALGA t
Pakšto žvilgsnis į Lietuviu 
Ateitį.

Pa s braukdamas iš “Draugo” 
redakcijos, Pakštas ve ką sako 
apie išlikimą lietuvybės Ameri
koje:

‘‘Jei būtų tiek idealistų, kiek 
apsileidėlių, jei būtų tiek švie
sių darbininkų, kiek yra tamsū- 
nų ir girtuoklių, tai lietuvybės 
darbui daug geriau sektųsi. Ne
skaitlingas susipratusių darbuo
tojų sluogsnys, būrelio darbu į- 
vargintų inteligentų vedamas, 
deda herojiškas pastangas lie
tuvybei gelbėti, bet narsiųjų pa 
jėgos išseka, naujų spėkų jiems 
nepriauga, nei iš kitur neatvyk
sta, todėl sutingusį didžiuma su 
silauks kada nors — ramybės... 
lietuvybę palaidojusi.

Liūdni tai pranašystė,

Jralo, kuris gana rimtai pakede
no Racionalą, užsipuolusį ant 
religijos. Akstinas taip įpykęs 
&nt “Vienybės”, kad rašo:

“Mūsų vyriausybė, turinti pa 
reigos saugoti Lietuvos žmones 
nuo visokių dvasios nuodų ir 
purvų, tikrai turėtų jos*ndeisti 
platinti Lietuvos Respublikoje, 
kaip netik Lietuvos valdžios 
šmeižikę, bet ir lietuvių tautai 
tebebrangios tikybos piktžo
džiauto ją.”

Akstinas, matyt, negali supra 
sti, kas tai yra žodžio laisvė.

—o—
Vilnių Atgausime
ir kiti, paskutiniu 

laiku pradėjo gyvai svarstyti t

Pajėga tik
Purickis,

Miške Vasarą
\ Si ■’

Rašo J. Kumpauskas

■ Malonu pavasario sulaukus! Dar maloniau, 
kada pavasario saulutė, riedėdama dangaus 
skliautu, beria žemėn savo malonius spindulius, 
Šildo ir gaivina mūsų žemę. Kresni sodai, pla- 
ios pievcs, miškai ir gražiai štakietėliais ap- 
vcrii sesučių darželiai, saulutės šilumos gaivi
nami, pradėjo sprogti, žaliuoti, žydėti ir ir leisti 
skanų kvapą į visas pasaulio šalis. Gamta, paju
tusi besanti liuosa, šoko puoštis-rėdytis, kad ga
lėtų atiduoti padėką saulei-atgaivintojai. Sugrįž
ta paukščiai. Jie nius džiugina visą šiltąjį Lietu
voje laiką — pavasarį ir vasarą. Paukšteliai, kaip 
kas mokėdamas Čiulba, švilpauja ir maudos sau
lės spinduliuose.

Paukšteliai, skelbdamiesi parlėkę į savo kra
štą, visų pirma pasirodo kaimuose, o paskui jau 
išsisklaisto po miškus, krūmus ir tenai sau pra-

m a
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1 Inteligentija yra tuo žmonijos luomu, kuris valdo 
pasaulį. Kuri tauta turi daug ir darbščios inteligentijos,’gali būti teisinga, 
ta tauta yrą laiminga. Jos gyvenimas kįla kaip ant mie
lių. Jai nieko nestokuoja. Ją laukia šviesi ateitis.

Amerikos svetimtaučiuose, ypač amerikiečiuose, in
teligentijos nestokuoja. Ji yra darbšti. Ir todėl jų gyveni
mas eina geruoju keliu. Pas juos mažai ko atakuoja: jų 
jaunimas auklėjama tautinėj dvasioj, jų žmones įvairiais 
būdais šviečiami5 jie kasdien siekia prie ko nors kilnes
nio, augštesnio.

Amerikos lietuviuose irgi, palyginamai, inteligen- 
tijos-profesionalų yra nemažai. Nerasi tos kolonijos, ku
rioj nebūtų vieno-kito inteligento-^profesionalo. Daugu
ma tų mūsų profesionalų yra atvykę iŠ Lietuvos. Jie ten 
pradėjo eiti mokslus, bet deleį nekuriu priežasčių jų 
baigti negalėjo ir tokiu būdu tik čia, Amerikon, atvykę 
pasiekė savo paširįžimo tikslo.

Kada tie lietuviai, dabartiniai mūsų profėsionalai- 
inteligentai, vyko Amerikon, didžiumoje buvo tais žmo
nėmis, kuriuose žibėjo karšta lietuvybės kibirkštėlė. Jie 
vienu ar kitu darbeliu buvo pasiryžę prisidėti prie savo 
viengenčių užjūry darbuotės. Jie manė, kad ir svetur 
gyvenant galima Lietuvai bei lietuvybei dirbti. Juk A- 
merikoje gyvena didelė mūsų tautos žmonių dalis, — 
jie reikalingi vadovų. Jie, tie dabartiniai mūsų inteli- 
gentai-profesionalai, buvo pasiryžę tą vadovybę imti į 
savo rankas ir vairuoti mūsų išeivijos gyvenimą. Vairuo
ti jį pavyzdingai, gražiai, idant mes nežlugtume šiame 
tarpinimo katile, kad mes butume kilniais žmonėmis ir 
svetur gyvendami.

Tiesa, tie žmonės, labai dažnai jų viengenčių gelbsti
nti; savo profesijos pasiekė. Bet ar jie pildo tuos savo 
taip karštai pasibriežtus tikslus? Ar jie dirba tai, taip 
labai kitą syk mylėtai lietuvybei? Ar daug tų inteligen- 
tų-profesionalų randasi mūsų darbuotojų eilėse?

Pasakoti apie tai jau nereikia. Visi žinome. Vos vie
nas kitas dar šiaip-taip laikosi prie lietuvių.

Bet kur-gi didžiuma? Ką jie veikia? Kodėl jie ne
dirba lietuviams? Užimti savo reikalais? Reikia dirbti 
delei duonos kąsnio?

Gal ir taip. Bet tik ne visi. Dauguma jų jau nu- 
klimpo svetimtaučių bangose. Jie jau ne lietuvių. Jie su 
lietuviais jau senai atsižadėjo ką nors turėti, Jie nujojo 
apvalu dolariu per miglotą gyvenimą.

‘ Yra bet dar daug lietuvių inteligentų-profesionalų, 
kurie jaučiasi lietuviais, kurie gardžią duonutę iš lietu
vių padaro. Ir jie turbūt labai savo gyvenimo reikalais 
užimti? Nevisai. Mūsų profesionalų-inteligentų eilėse 
yra tokių žmonių, kurie turi begales liuoslaikio. Ir sma
giai jie tą liuoslaikį sunaudoja. Jie pilnai “išpažįsta, kas 
tai'yra smagus gyvenimas.” Jie turi visko. Jie turi gra
žius automobilius, dar gražesnius namelius pajūriuose. 
(Ir tą viską jiems kaip tik lietuviai davė). Ko daugiau 
ir norėti?! Ir linksmai jie ten savo liuoslaikį praleidžia. 
Kazyros, biliardai, šokiai, smaguriavimai, lėbavimai...

Ir tie žmonės apie kokią ten lietuvybę, lietuvius, tų 
žmonių reikalus jau ir kalbėti nenori. “Tuos reikalus te
gul Jurgis atlieka.” Nors kitą syk gal ne vienas prisiekė 
“dirbti lietuviams,” bet ta prisieka jau užmiršta. Jų pa
sišventimas nuėjo vėjais. Jie dabar tik bėga-skuba-ritasi 
paskui apvalą dolarį, gaudo jį, ir paskui už tą dolarį pa
sistengia gerus laikus turėti.

Tai jų tikslas, tai jų idealas.
O vienok mūsų gyvenimas randasi skaudžioj padė

ty. Jis yra spaudžiamas amerikoniųimo,.bangų, jam rei
kia atsilaikyti priešais pakvaišę .mūsų komunistų ligą. 
Mūsų žmonės kaip buvo tamsūs, taip ir yra. Šie inurgdo- 
si gyvenimo purve. Jie vis giliau ir giliau į tąjmryą len
dą. Jie gyvena savitu gyvenimu, savu sumanumu.

Iš savo inteligentijos-profesionalų jįe jau jokios pa
galbos nesusilaukia. Jiems jie nepagelbsti.

Tai labai blogai. Tai skaudus pasireiškimas.
Jį reikėtų gydyti.
Mūsų profesionalams-inteligentams laikas būtų pa

busti, atsiminti savo seniau duotus pažadus ir dirbti- 
dirbti savo vientaučių labui. Kitaip kas iš jūsų inteligen- 
tal-profesionalai? Ką jūs mūsų gyvenime reiškiate? 
Dirbate, anot Dr. Kudirkos, tik “del trupinio aukso, gar
daus valgio šaukšto” ir tiek.

; Nedirbdami gi savo vientaučių ir podraug visos žmo
nijoj labui, išnyksit kaip muilo burbulas priešais skais-
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dalyse tarnaus 24 mė- 
Naujokai bus šaukiami 
du sykiu.
to Seiman liaudininkai

—o— 
Kareiviavimo Laikas 
Sutrumpintas Lietuvoje

' Seimas priėmė įstatymą,
gal kurį kariumenėje pėstinin
kai tarnaus tik 21 mėnesį, tai 
yra mažiau negu du metu. Spe
cialistų 
nesiūs, 
kasmet 
i Prie
įnešė paklausimą vidaus reika
lų ministeriui, ar jis žino, kad 
cenzūra uždraudė “Tėvynės” 
platinimą Lietuvoje ir žada už
drausti “Naujienas,” ir “San
darą.”

Žiūrėsime, ką ministeris at
sakys.

Rinkimai į Seimą šį Rudenį
Beveik visi Lietuvos laikraš

čiai pasakoja, kad rinkimai į 
seimą įvyks šįmet, o ne kitais 
metais. Matyti, krikščionys iš
bandys savo spėkas “šventaja- 
jame mete,” kada ir viršgamti- 
nės jėgos, jei tokios yra, maž 
jiems pagelbės.

Amerikiečiai šiais rinkimais 
labai šaltai laikosi. Beniaus dau
giau kalbėdavo, aukų mesdavo, 
ir agituodavo. Gali būti vasaros 
sezonas kaltas. To neturėtų bū
ti. Sandariečiai turi įsteigę rin
kimų fondą. Visi pasiturinti lie
tuviai privalo į j-į dėti pinigų. 
Juk reikia tik poros-trejeto at
stovų liaudininkams ar social
demokratams daugiau Lietuvoj. 
ir valdžia gali būti jų ('koaliei-! 
nė), vietoj krikščionių. Tada pa 

■žangieji galės laisviau- kvėpuoti 
Isavo tėvynėje.

—o—
Trumpiausios Eilės Anglų 
Kalboje. * . (

Sakoma, trumpiausios eilės, 
arba poezija, anglų kalboje yra 
taip vadinama “Poema apie Se
numą Mikrobų.” Ji turi dvi ei
lutes, sekamai:

Adam 
Kad ’em.

(Reiškia: Adomas jau turėjo 
.mikrobų.)

Kas žino kokios trumpiausios 
eilės yra lietuvių kalboje? Ar 
gali lietuviai pasidaryti poemą 
iš dviejų trijų žodžių? Čia mū
sų poetams duodame mintį. Lai 
stveriasi už darbo.

Jau Siundo
“Rytas” turi įdėjęs tūlo L. V. 

Akstino apžvalgą Amerikos lai
kraščių. Rimčiausiu jis skaito 
“Garsą.” Apie “Vienybę” jis se
mia visą savo nuomonę tik iš 
straipsnių Racioinalo, kurie ėjo 
per kelis numerius ir Eks-Ho- 
mo. Esą tie straipsniai parodo, 
kad “Vienybė” esanti “laikrašt- 
padaikis”. Kasžin ką jis sakys, 
kada perskaitys straipsnį Libe-

.iat» ti*

sma. Aušrai pasirodžius ant dangaus, žemėje pa
sikelia, tikra iškilmė. Ankstų rytą į padanges kį
la linksmi, vieversiai erdvę plačia dainų dainą 
tik skardina. M

Sųskamlbėjo girios, laukuose pasigirdo tūk- 
stančiąi visokių balsų...

Miško gilunion skleidžiasi pirmutiniai saulės 
spinduliai, kurie sužadina visą miško gapitą. . ..

....Ir taip visą dieną bruzda, šlama visame miš
ke, nuo saulės patekėjimo iki nusileidimo. Visa 
gaim.ta, tarytu^,triumfuoja. Tik saulei pasislė
pus, visa,,gamtą, nutįla, aprimsta. Saulė, nusi
leisdama vakaruosna, savo varsuotais spindu
liais raudojai nudaro vjsą miško gamtą, namų 
stogus ir medžių viršūnes. Vakaruose žėri neap
sakomu raudonumu pašvaistė, rųdąnti, kad nese
nai ant šio dangaus žėrėjo saulė savo auksiniais

leidžia, linksmai čiulbėdami, vasaros dienas, žmo-1 spinduliais, kurie apžiūri, aplanko kiekvieną au- 
nės džiaugiasi vasaros sulaukę. Prasideda tikra iš galelį, kiekvieną vabaliuką, teikdami jiems šilu-

— • į kilmė, kas kiek galėdamas kruta, juda, dirba.
Vilniaus klausimą. Gal prie to Kada pasipuošia girios, ypač jaunimas mėgsta 
verčia nekokia Lietuvos ekono-,jas įankyti, nes tenai daug ko galima rasti. Miš- 
minė padėtis, kuri be Vilnijos oras, tarytum, visą prigimtį glamonėja. Iš 
pepageres, kaiip tūli sako. Pasi- augštybių šilta lipšni saulė žiba, kaipo veidužis 
rodo, kad lenkai, tiek sąžinę kerelio skaisčia diena, ir skleidžia savo spindu- 
kreivinę ir suktybių padarę, ge- liu,s gi]umon. 
ruoju Vilniaus neatiduos. Lieka i 
tik jėga. Ir Purickis sako, kad' 
tik nuoga jėga lietuviai Vilnių 
galės atgauti. j

Bet viena savo jėga Lietuva jaj|<us> kada čia tik lokiai su vilkais kaudavos, 
Vi.niaus negalės paimti, turės kada tik retkarčiais jos takeliais su kirviu pra- 
padėd uiba rusai arba \okie- į g,iink.liavo pirmutiniai žemės gyventojai. Ji matė, 
čiai. Jei vokiečiai padės, tai kas j,ajp žmonės vargo-gyveno, kaip šio kra-
žin ar nereikalaus Klaipėdos už gyventojai kovojo su gamta, kaip gindavosi 
pagalbą. O jei rusai, tai kasžin ' 
ar nenorės užversti mums Kap
suko saiką? 

—o— 
Purickis Liko Oficiozo 
Redaktoriumi.

Poreikis liko paskirtas “Lie
tuvos” redaktorium. Pirmaisiais 
straipsniais jis pradėjo gvilden
ti Vilniaus klausimą ir nurodė, 
kad be Vilniaus lietuviai 
lės išgyventi ilgai. 

..—O
Smagus Apsireiškimas

Pastebėjome, kad “Lietuva” 
pradeda daugiau žinių dėti iš 
įvairių Lietuvos kampelių. Ma
tyt ji pasekė “Trimitą”. Iki 
šiol daugiausia dėdavo žinių iš 
visų pasaulio pakampių, tik ne 
iš Lietuvos. Tuom tarpu keistą, 
kad “Liet, žinios” pradėjo ma
žiau korespondencijų turėti iš 
Lietuvos kaimų ir miestelių, 
nors pirmiau turėdavo daugiau. 
Ar tolinasi nuo liaudies?

Gėrėdamasis miško grože, ne vienas žmo
gus pamąsto apie praeitį. Kiek ji visko yra iš
gyvenusi. kiek visko mačiusi?... Net šiurpuliai 

(pakrato apie tai pamąsčius. Ji atmena dar tuos

mos ir gyvybės. Kaip miškas, taip dangus ir pa
švaistė, sužavi žmogaus dvasią, kad norisi ir ten 
nulėkti, nuskristi, ištirti, kąme randasi toji sau
lė, ką ji veikia... . >

Ir taip saulei pasislėpus už augš'tų kalnų ir 
tamsių girių, miškas uajuodųoja, nuti.lsta,: visa 
gamta lyg apmirusi tampa.

Taip ramu... tylu... negirdėti nė jokio balse
lio. Tik kartais šiauriniam vėjeliui papūtus, su
šlama, sujuda švelniai medelių viršūnės — ir vėl 
tylu... ramu. * 

o o o

nega-

nuo priešų, kaip mylėjo jie tuomet savo šį girio
mis apaugusį kraštą, kaip mylėjo laisvę, savo 
dievus. Kaip jie būdavo tuomet galingi, bijojo jų 
visi kaimynai! Ji matė nesenai čia buvusias bai
senybes,' matė kiek daug kraujo nubėgo Lietu
vos upėmis, kiek ašarų išlieta ramių gyventojų. 
Ji matė ir mato ir šiuos atgijimo, pasiliuosavi- 
mo lietuvių iš vergijos laikus.

Bet dabar ji jau ne be ta!...
Gal ji prisiminusi tuos senovės laikus taip 

nuliūdusi, susimąsčiusi, susirūpinusi stovi, ro
dos, nusigandusi ko bijo ir sušlamėti, kad kas 
jos neužgirstų, nepamatytų.

Visai teisingai Al. Ąžuolinis savo “Ko liūdi 
giruže?” sako f —

Ko, giruže, tu mieloji
Taip nuliūdus, ko vaitoji?
Ko taip visos šakos tavo
Taip nekantriai susiūbavo?
Ko viršūnės tavo ūžia?
Ko verki? Sakyk, giruže!”...

Dabar stovi ji nusiminusi, nusigandusi ir pa-, 
mačiusi praeinant keleivį, lenkia jam savo seną 
galvą, lyg prašydama ko nors. Prisimina ji, kada 
žvangėjo čia kirviai, guldydami ją į visas puses...

Už tai’ ji dabar liūdi...
Liūdi ji, nes didelis skaičius dabar jos tų 

puikių šimtamečių medelių sumažėjo. Išnaikino 
ją priešai...

Bet ne! Visai neišnaikino ir neišnaikins nie-
■ kuomet. Liko dar daug medelių, kurių viršūnės 
veik debesius skiria. Tie medeliai mums prime
na anuos laikus ir, tartum, sakyti sako: “išli
kome nuo žiaurių priešų, o dabar siūbuosime, 
šlamėsime per amžių amžių.” Jų viršūnės pade- 
besyse šlama, ūžia, siūbuojamos vėjo. Dabar va
sarą juose suka mūsų čiulbonėliai-paukšteliai liz
dus ir plasnoja sparneliais, nutūpę jų viršūnėse, 
liedami į visas puses čiulbesio atbalsius.

Dabar, vėl kasmet kįla iš pažemės nauja kar 
ta medelių, tarytum, norėdami kuo greičiausiai 
susilyginti su savo protėviais. Jau tose išnaikin
tose vietose klestėte klesti puikios giružės, kurio
se ypač vasarą skamba balsų balsai.

O tų paukštelių ten, žiūrėk, čia vienoks liz
delis, čia kitoks, čia čiulba, čia švilpauja, čia 
čiurškauja, kala, pūtuoja, burkuoja, ulba — vi- 

s balsais linksminasi vasaros

MANO MŪZAI
J —,-----n- <■ i

Atlankyki® mane mano Mūza brangi
Ir suteikie man Lyrą žadėtą,
Tik ne naktį — sapne, bet kai audra baugi 
Man gyvenimo eldiją mėto. , . ■ - ..

Laukiu vienas nūnai, atlankyki® mane, 
Atlankyk kol nerimsta krūtinę!
Ne niūniuosiu liūdnai, bęt laisva krūtine
Uždainuosiu aš dainą auksinę. ’ -

Tępasaulis nubus iš letargo gilaus
Kol saulutė skaisti šildo-šviečia. .
Veltui vėjas žvarbus,'greitai pūtęs paliaus
Kol gelmių.mano sielos n.elięčia l

Atlankyki® mąne, mano Mūza brangi
Įr suteikie man Lyrą žadėtą!...

. f — Bem. Brazdžionis
■o • . . - ■O’ -r-0

KAM? V

Skiriu p. M. B-tei

Jėzuitai Kaune.
j “Rytas” praneša, kad Kaune 
baigiama statyti “Tėvų Jėzuitų! 
Gimnazija.”

Raiškia — dar vienas debesė
lis ant Lietuvos. 

—o—
Persekiojimai Lietuvoje.

Nesenai gavome žinių, kad 
, Mariampolėje krikščionis Dijo
kas konfiskavo socialistinės mo- 
ksieivijos laikraštį “Ausdinę, ” 
o Mažeikių gimnazijos direkto
rius Račkauskas prašalino du 6 
klesos studentu dėlto, kad jie 
buvo aušri'ninkai-socialistai.

Tokie persekiojimai minčių y- 
ra kvailas dalykas ir nedaro gar 
bes Lietuvės sąlygoms. “Aušri
nė,” kaip žinom, ėjo prie caro 
žandarų, ėjo laike vokiečių o-‘sokiais ypatingais 
kupacijos, o kuomet lietuviai iš-'grože. Gieda didžioje girioje, suka lizdelį ir ma-
kovojo “laisvę,” štai, ir sušilau' 
kė botago — iš savųjų!

—o—
D-ras Matulaitis Paleistas

“Šešupės Bangos” skelbia, 
■kad geg. 23 į Mariampolę grį
žo D-ras Matulaitis, kuris sė
dėjo Kauno kalėjime šešetą mė
nesių, kaltinamas komunistų li
teratūros ir granatų laikyme. 
Matyt, kad prie jo prikibti ne
buvo galima ir paleido.

Jį patikti į stotį suėjo dik- 
tokas būris jaunuomenės.

čius saulutės spindulius ir tuomi jūsų buvimas šiame 
pasauly užsibaigs.

O vienok tai ne žmoniška, ne inteligentiška. Inteli
gento šventa pareiga yra budėti, dirbti ir bent tiek gy
venime palikti, kad jam pasimirus būtų galima nors ma
žu žodeliu paminėti, jog

“Jis netik gimė, gyveno, mirė, bet gyvendamas ir 
dirbo.’’

.VtrMO K X onr ■ b JŠMnq «■<¥

žame pušynėly, čiulba lapuotame miškely, ku
kuoja ir baltame beržynėly.

Teisingai A. Vabalkšnis sako:
“bainuoja jie. Miškai, laukai
Jų dainai pritaria, kartoja.
Net debesys raustai augštai
Jų klauso gėrsii sustoję...”

žmogus išgirdęs jų malonius balsus, džiau
giasi ir gėrisi sulaukęs savo linksmintojų, ra-' 
mintojų. Miškas, pasipylęs įvairių įvairiausio
mis gėlėmis, žolynais ir uogienojais su uogomis. 
Miške puikiausias laikas, kada atsiranda uogų, 
riešutų ir grybų. Tada dideii ir maži, lyg ožkos 
apstoja lazdynų krūmus, lenkia juos ir raškė 
riešutus, kiti pasilenkę ieško uogų, treti renka 
kremblius, žodžiu sakant, kur tik pažvelgsi —* • 1 pilna žmonių. Beuogaudami, bekremibliaudanu, 
beriešutaudami ir besidžiaugdami kitomis vasa
ros dovanomis nė stebėti nepastebėsi, kaip pra
bėga diena.

Džiaugiasi ir laukiniai žvėrys, sulaukę vasa
ros. Jiems ir nusibodo liūdėti savo olose ir kęsti 
dideli šalčiai. Dabar jie linksmai bėgioja po miš
kus, ieškodami sau maisto.

Visur kur tik pažvelgsi, madonų, ramu, Įink-
I Į
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Kam maldos prie karsto 
Jaupatvęs dienų? , 
Kam peiliais taip varsto 
Krūtinę skausmų?

Ras mirė — nekelsis, 
Negrįžš pas tave; v 
Ar įšauksi, ar melsies.. 
Jau miega kape...

Kam verksmas ant kapo 
Po kryžium granito?... 
Nuvytusio paklauski tu apo, 
Kurs amžiams jau krito: —

Ar rasos jį vilgo 
Švelnutės nakties ? 
Ar saulės pas’ilgo ? 
Ar troško mirties?

Nūn lieka liūdėti
Ir verkti graudžiai..
Sapnai gi saulėti!?, 
Vaidenas šaįdžiai...

o-------- ----- o-------------- o
TU IR AA 

-i__
Kai tavosios akys 
Manyje sušvito — 
Išaušo man laimė 
Pasaulio ne šito.

Vai, ilgai dar skambės 
Tos pievos^ kalneliai; 
Kur mudu keliąusirp, 
Len plauks ir dainele.

v. »t ; : į. , : • i ‘
Atrasime šalį 
Iš amžių žadėtą, 
Ten kursime dalį 
Lyg rojų žvaigždėtą.

Išaušo dienužė,
Išaušo saulėta.
Ir skamba dainužė
Po šalį gėlėtą..,

f

Simas Btt.
*<A .■

I

Išeisim į kalnus, 
Su savo meiluže, 
Ten rasim is amžių 
Mums skirtą dalužę.

Pranas Bernatonis &
— įsi jp
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ROKIŠKIO BANKAI
PERDAUG AKIPLĖŠIŠKUMO

(Feljetonas)

Rašo Bepartyvis

Amerikos lietuvių gyvenimas eina sava eiga. Tas 
gyvenimas, kaip ir kitų čia gyvenančių išeivių, yra sa
vitas; jis daug kuo skiriasi nuo svetimtaučių savo y- 
patybėmis.

Kaip visos žmonijos, taip ir' Amerikos lietuvių gy
venimą vairuoja inteligentija. Jos yra nemažai. Lietu
vių gyvenimas gal būtų ir pavyzdingu, jei tik ta inteli
gentija mokėtų gerai jį vairuoti1,jei ne tiek daug vieni 
ant kitų, kaipo partinių žmonių,1 puldinėtų.” Juk lietu
viai, palyginamai su kitomis tautomis, atsižymi gerais 
elgesiais. Jie, iš prigimties yra ramūs.

Tarp inteligentijos dau
giausia nesusipratimų kįla 
delei partijų. Partija yra ge 
ras dalykas. Kiekvienas 
žmogus turi savitus įsitiki
nimus, kiekvienas kitaip į 
gyvenimą žiūri. Tai žmo
gaus prigimtis. Ta prigim
tis suvienija grupes vienaip 
manančių žmonių, gimsta 
partijos. Partijos yra pas 
kitas tautas. Jos buvo ir 
bus. - » .

Bet Amerikos lietuviai 
perdaug partiniai vieni 
prieš kitus nusistatę. Jei 
jau Jurgis yra sandarietis, 
tai Juozas, kuris yra kito
kių įsitikinimų, Jurgį ne 
žmogumi nelaiko. Jis jį jau 
ne tik kaipo partiniai įsiti
kinusį niekina, bet ir abel- 
nai kaipo žmogaus nepaken 
čia. Jis visaip jį peikia, kei
kia.

Tfie, tokie aštrūs parti
niai nusistatymai, mūsų iš
eivijai begaliniai kenkia. To 
delei kenčia visas mūsų gy
venimas. To delei mūsų liau 
dis sunkiai priblokšta. Ji 
vieton gauti dvasinio mais
to per spaudą, prakalbas, 
pamokasjuri suryti tuos 
nuodus, kuriuos palieja vie
ną ar kita partiją atstovau
jantis laikraščio bendradar- 
bis-inteligentas.

Aš neturiu tos galės, kad 
tuos nesusipratimus, tą ne
apykantą prašalinti. Manau 
kad ir niekas kitas, bent 
kol kas, neįstengs to pikto 
iš mūsų gyvenimo kaip nors 
išvyti. Bet aš esu tos nuo
monės, kad ta neapykanta 
gali būt švelnesnė, kad mū
sų lietuviai-inteligentai ga
lėtų šiek-tiek sutaikiau tarp 
save sugyventi.

Man rodosi tai galimas 
daiktas. Reiktų tik gerų no
rų. Bet tokių norų ypač

nigus tik tiems, kurie pui-' 
kiai apsirėdę ir turi daug" 
savų pinigų; o tau, driskiau 
tai — šnipš! panosėn, ne pi
nigų; tai toks mūsų bankie- 
rių obalsis.”) i

Trumpai pasikalbėję tarp 
savęs, traukėme prie trečios 
stacijos, prie Ūkio Banko. 
Įėję į banką čia jau tiek 
daug nelingčiavome, nes šie 
banko ponų švarkai prastes
ni. Čia irgi tą patį užgir
dome: “Ne, ne, negalima; 
tik, tik , duodasi.” “O kam 
duodasi, ponas direktorius 
nebepasakė. Bet mūsų gal
vos, tai ne puodynės; “kam 
tik, tik duodasi” mes jau ži 
nome, o gi spekuliantams ir 
ponams.

Nūsisp i ovę, traukiam c 
pas ketvirtą banką, pas Žy
dų Liaudies Banką. Čia taip 
gi nieko nelaimėjome, ne? 
ponas direktorius > pinigu? 
Skolina tik tiems, kurie yra 
perėję per žydišką operaci
ja. ’ '

Išėjome i maknotą ‘Kama
jų gatve” . ir sustoję ties 
“Juodo Kipšo” traktierium, 
nebežinojome kur toliau iv 
eiti. Aš dar užminiau savo 
draugui: “Ką tu manai apie 
Lietuvos bankus?” “Ogi, sa
ko: “tain manau — tegul 
jiems visiems taip nutinka, 
kaip Skapiškio užkeiktam 
varpui. O kągi tamsta ma
nai?” užklausė manęs. Aš 
jam sakau: “apie kitus ban
kus tai nieko nemanau, bet 
apie Rokiškio bankus, tai 
taip manau, kad visi jiems 
per kišenes špygas rodytų; 
nes kiekviename banke aš 

Itą irgi dariau, norėdamas 
paskolos gaudavau atsaky
mą: “Ne, ne, negalima.” Bet 
mano draugas vėl užklausė 
manes: “Ar nepatėmijai 
klaidų ant bunkos skelbi
mu ?” “Ne,” atsakiau. “Aš 
tai natėmijau.” rimtai atsa
kė draugas.

Ise, kuriose mes buvome, skel 
bimuose rašo: “Čia atlieka- 

. direktorius. (“Na, įo velniuIvisos banku operacijos.” _ * v I i Hiv»i hnri • nr lin Irn vi-in

Rašo Petras Kirukelis

Pavasario saulutei užšil- 
džius, Rokiškio miestas ta
po paliuosuotas nuo ledų, 
bet užtad įgavo vardą “mar 
malynė.” Viename jomarke, 
brisdamas per tą marmaly
nę, susitikau senovės drau
gą, kuris buvo maknotas 
purvais nuo kojų iki galvos.

“Sveikas, drauguži! Kas- 
gi tave, po šimts pypkių, 
taip supurvino?” paklau
siau. “Ogi ponas bankierius 
važiuodamas aptaškė, nes 
jis skrido, kaip Tvardanč
ias ant gaidžio.” “Na, tai 
reikėjo jam botkočiu per nu 
garą už tokį neatsargų va
žiavimą. Gerai, kad tavo rū
bai verti tik keleto centų” 
pasakiau jam.

Mano draugas tyli, ir iš 
jo veido matosi, kad jis ko 
tai susirūpinęs, ir užklau
siau: “Na, kągi, drauguži? 
Girdėjau, kad vedeis; ir 
kaip gi gyvenimas sekasi?” 
“Ačiū už klausimą; taip vis
kas būtų gerai, tik perėju
sią vasarą javai ant lauko 
supuvo, o šįmet nors ir pa
lik lauką nesėjęs, nes netu
riu nei sėklų, nei litų; tai vi
sas mano blogumas,” pabai
gė kalbą skaudžiai atsidus
damas. “Na, čia tai nėra bė
dos; Rokiškyje bankų pilni 
pakampiai, pasiskolink šim
telį, o rudenyj sugrąžinsi,” 
patariau jam. Mano draugo 
veidas nušvito, ir sušuko: 
“O (je, bile tik galima būtų 
pasiskolinti! Rudenį, kad ir 
dvigubai Sumokėčiau.”

Na, tai ir pradėjome Kal
varijos kelius eiti. Nuėjome 
P. P. Bankon, nusiėmėm ke 
pures, žemai, žemai pasiklo- 
niojom ponui direktoriui, ir

į£>
ČIA TALPINAMA ŽINIOS Iš AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMO IŠIMTINAI. RAŠOMA MUSŲ GABIŲ 

KORESPONDENTŲ APIE TEATRUS, BALIUS, PRAKALBAS IR ABELNĄ JUDĖJIMĄ.

INDIANA HARBOR, IND.

Rezoliucija Del Konkorkato 
Tarp Vatikano ir Lenkijos

stokuoja mūsų komunistuo
se. Jie jei primanytų, tai ki
tų įsitikinimų žmones šau
kšte vandens prigirdytų. Jie 
tai ir yra tais pasibaisėti
nais niekintojais. Jie nieki
na ne savo darbuotojus. Jie 
griauna Amerikos lietuvių 
gyvenimą. Jie jį jau gerokai 
apgriovė ir dar vis tebe- 
griauja.

Kaip jie tai atlieka, čia 
nesiimu aiškinti. Tai gerai 
įrodo jų spauda. Juk ten 
tik vienos kolionės, niekini
mai, prakeiksmai tų, kurie 
ne komunistai, kurie yra ki
tokių įsitikinimų.

Bet man rodosi, kad jei 
komunistai laikysis tokios 
taktikos ir ateity, jų laukia 
pražūtis, galutinas išnyki
mas. Tai galima pastebėti 
paskutiniuose mūsų gyveni
mo pasireiškimuose. Ant 
komunistų jau iš visų pu
sių puolama. Ir puolama ne 
todėl, kad jie komunistai, 
bet todėl, kad jie laikosi ši
tos — akiplėšiško puolimo - 
ant kitų įsitikinimų žmonių 
taktikos. Juk jie dabar jau 
tiesiog ujami, neigiami, ve
jami iš visų organizacijų, 
draugjių, unijų kaip tik į- 
manoma.

Be abejo, jie kaltina savo 
priešus už 
jų persekiojimą. Bet man „ J . ..
rodosi, kad jie turėtų kaltin ye^toriau^ar negalima sim- 
ti tiktai pats , save, nes jie 
patys prie to mūsų visuo
menę prirengė.

Priežodis juk sako: “Kaip, 
pasiklosi, taip ir išsimiego
si,” arba “Ką pasėsi, tą ir 
pjausi.”

Komunistai dabar jaii| 
pjauna tai, ką ’ per keletą'

“bereikalingą” iv^rPaT1čiu iš bailės balsu pa
klausiame: “Šviesiausia di-

telio pas tamstas pasiskolin
ti!” “Ne, ne, negalima da
bar,” ir nusišypsojo ponas

gaila, kad dar taip . žemai 
pasikloniojau” pamaniau 

įsau vienas). Traukiame to- 
' liau.
I Nuėjome valstybės ban-

metų mūsų išeivijoje sėjo. |kan, ir čia žemai pasiklonio- 
Jie buvo (ir dar yra) per •]& Pa^i mekhmą atkarto-

daug partyviški, perdideli 
akiplėšos.

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

Pasekmingai 
Būdais

ĮSISENĖJUSIAS

Modemiškais 
Gydau
VYRO, MOTERŲ 

LIGAS.
GREITOS PASEKMĖS

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

KAINOS MANO PRIEINAMOS 
ir viskas yra po mano asmeniška priežiūra 

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

PATARIMAS IR KVOTIMAS DYKAI!

ne-

110 E. 16th St., Nęw York City.
Tarpe 4th Avenue ii Urving Place

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

!£

Visose banko-'nedrauįmgu

O turi būti: “Čia atliekama 
visiems kišenių operacijos. 
Visiems malonus patarnavi
mas, iš jūsų kišenių į mūsų 
kišenes.”

Paspaude vienas kitam 
ranką, išsiskyrėme.

D

jame. Ponas direktorius, me 
tė akis į mano draugą, ap
žiūrėjo jį nuo kojų iki gal-' 
vos ir pasakė: “ne, ne, da-1 
bar negalima.” (“Matyt, už-' 
tad negalima, kad tu apiply-' 
šęs, lyg elgeta,” susiraukęs 
pasakiau savo draugui. Mat 
mūsų Jbankieriai duoda pi-

M. M. ŠLIKAS
Lietuvis Advokatas

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

SSEšBšS&šššS&Pt

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
ir DIRBTUVE

geriausiai jreirgtoje mokykloje. Prakti
koj pamokos išardyti ir sudėti visokius 
motorus, apie elektrų ir važiavimų. Ti
kras, pilnas kursas šoferio-mekaniko 
lietuvių ir anglų kalbom veda visiem 
žinomas ir per 15 kų metų prityręs
INSPEKTORIUS L. TIKNIAVIČŪS 

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

nuo 0 ryte Iki 9 vakaro. Nedėliomii

MOKYKLA

■ų mokyklų. Mokykla atdara
nuo 11 vai. ryto iki 3 vai. po pietų. Klesoi dienomis ir vtkaraii.

NEW YORK AUTO SCHOOL
»,’d. i.Bni9h bihibti __  .. .. . w128 — 2nd Avenue, (Kampai 14 gatvės) New York City

RMAN
LLOYD"“"'

SUGRA2TINĖS lai vkortes
NUPIGINTA KAINA

Į LIETUVA
PER BREMENĄ

Puiki Trečia klesa, kajutos
Neplliečiai grįžtanti bėgy 12 
mėnesių, be kliūčių įleidžiami

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. M.

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

Lietuvon
32 Broadway. New York 

arba pas vietos agentus

ED

Tiesus trumpai keliai per Rotter
dam ’ą, į ir iš visų dalių

Laivai kas aavaitf
Neprilygstami patogumai 

Meif pagelbstime gauti reikalingai 
dokumentus (affidavits). Mūsų 
žmonės sutvarko visai smulkmenai, 
ir keleiviams rūpinamasi nuo pra
džios kelio iki pabaigos.
Kainos ir laivų tvarkraStii pasiun
čiamas pnpraiini.
Rezervavimui ir informaeijų delei 
rašyk bile vietiniam agentui, arba

HOLLAND AMERICA LINE 
24 State Street New Tork__ f

Nupiglnta laivakortė ten ir atgal 
Trečia Klesa į Kaunu 

$203.00 ir $215.00 sulyg laivo 
GERA NAUJIENAI

Naujas S. V. įstatymas pavelija 
atlankyti Tėvynę ir būti metus, pa
skui be kliūčių grįžti Amerikon ne
žiūrint kvotos.
Mūsų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND

PITTSBURGH, ARABIC, etc.
Siūlo greitų Kelionę j

Cherbourg. Southampton, Antwem 
Daug laivų išplaukia kas savaitę. 
Visi mūsų 3-čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.
Kreipkitės prie mūs vietinių agentų 

arba
White Star Line 
Red Star Line

No 1 Broadway, New York

Kadangi 1925 m. vasario m. 
10 d. Romos popiežiaus diplo
matai — Vatikanas — pasirašė 
konikordatą (sutartį) su Lenki
ja, kuriuo einant Katalikų Baž
nyčia Vilniaus krašte yra su
jungiama į vieną vienetą su 
Lomžos ir Pinsko bažnyčiomis 
ir padaroma Lenki jo's Bažny
čios dalim;

Kadangi to konkordato sąly
gomis nustatoma, jogei vysku
pais ir klebonais Vilniaus kraš
te tegalės būt skiriami tiktai 
ištikimi Lenkijos valdžiai as
mens, kuriem be to, dar bus už
dedama pareiga po priesaika 
saugoti Lenkijos valstybės rei
kalus ir pranešti valdžiai apie 
kiekvieną neištikimybės pasirei
škimą gyventojuose — stačiai 
sakant, būti šnipais Lenkijos 
valdžiai; ir taip pat nustatoma, 
kad apie kalbų vartojimą pa
maldose Vilniaus krašte lietuvių 
ir gudų bažnyčiose spręs lenkų 
vyskupai;

Kadangi Vilnius yra istorinė 
štas — Lietuvos teritorijos da- 
Lietu'vos sostinė ir Vilniaus kra 
lis, kurią lenkų imperialistai y- 
ra pasigrobę smurto keliu, su
laužydami tarp tarptautinį tei
singumą ir pasirašytąsias su 
Lietuva sutartis, — tai tebūnie 
NUTARTA:

Kad šis gausus lietuvių mi
tingas, sušauktas Lietuvių Pasi
linksminimo Kliubo, gegužio m. 
24, 1925, Ywonawo Svetainėje, 
Indiana Harbor, Ind., pareiškia 
jogei jisai laiko tą Vatikano 
konkordatą su Lenkija didžiai

i Lietuvai, aktu 
skaudžiai lietuvių katalikų vi
suomenės jausmų įžeidimu ir 
žiauriu tarptautinės teisės bei 
doros principų paniekinimu; ir 
toliaus, tebūnie NUTARTA:

Kad šis masinis lietuvių mi
tingas kelia griežtą protestą 
preiš begėdiško lenkų smurto 
sankcionavimą, ir pareiškia sa
vo nesulaužomą pasiryžimą rem 
ti ir toliaus Lietuvos žmonių 
kovą del Vilniaus atvadavimo 
nuo imperialistų lenkų jungo ir 
prieš lenkų pasikėsinimą išplėš
ti jėga, su popiežiaus pritarimu 
tautinėsteises lietuviams ir gu
dams Vilniaus krašte; pagaliau 
tebūnie NUTARTA:

Kad šis masinis mitingas, pri 
tardamas Lietuvos vyriausybės 
protestui prieš Vatikano minė
tojo konkordato pasirašymą, ir 
pritardamas jos sustabdymui de 
rybų su Vatikanu del konkor
dato su Lietuva bei jos reikala
vimui 
tu vai 
chini, 
t u vos 
traukti visus diplomatinius ry
šius su Vatikanu, kaip su im
perialistinių gruobonių priete- 
liu ir kartą ant visados padary
ti galą Vatikano pastangoms 
per valstybės įstaigas kištis į 
Lietuvos liaudies reikalus.

šią rezoliuciją nutarta pa
skelbti lietuvių spaudoje ir po 
vieną jos kopiją pasiusti: Lie
tuvos pasiuntimui Amerikos 
Jungtinėse Valstijose, Lietuvos 
Respublikos Prezidentui, Minis- 
terių Pirmininkui, Užsienių Rei 
kalų Ministeriui, Seimo Pirmi
ninkui ir 
cijai.
L.P.D.K.

nys margas, o svietas dar mar
kesnis.” f

Worcesteris gi <dar-mhrgesnis 
ir už visą svietą.’1 'L

Dar nesenai Worcestery gy
veno ir “Krikščionis Tfemokra- 
tais” vadovavo garsusis kun. 
Jakaitis. Jis 19 d. gegužio iš
važiavo Lietuvon. Sykiu su juo 
ir visas jo garsumas išvažiavo. 
Ant jo vietos atsirado net du 
vadovai. Suprantama jie mokės 
gerai savo aveles vadovauti. Bet 
ką padaryti: tos avelės to nori.

Worcesterio senis-baltapilau- 
kis pradėjo bombarduoti visus, 
o labiausia “Tėvynę” ir jos re
daktorių, Vitaitį. Oi, seneli-se- 
neli! Duok jiems ramybės. Tu 
jų neišmokinsi. Jie kaip darė, 
taip ir darys, o sveikam tik pri
sieis nuplikti ir nieko iš to ne
peši.

Keli metai atgal senis Mikas 
tūlose prakalbose sakė, kad ir 
Kristus esąs buvęs vidurinės 
sriovės žmogumi. Mat, esą jis 
buvo nukryžiavotas tarpe dvie
jų latrų: iš vienos pusės buvęs 
latras
tas, o iš kitos — latras-lbolševi- 
kąs. Dabar gi, kaip matome, 
Tamsta Mikai ir pats prisidedi 
prie dešiniojo latro.

Prasta garbė būti latru, ar 
ne?

nas maršuotojas nešėsi ir po 
lenkišką vėliavukę. Tarpe tų 
marguojančių lehkų matėsi ir 
lietuvių pusėtinais būrelis. Bu
vo vyrų, moterų ir vaikų. Ne- 
kuriė "lietuviai turėjo prisisegę 
sagutes su užrašu: “Lenkija ir 
Lietuva išvien.” .

Matant tokį mūsų tautiečių 
elgesį, man neišpasakytai skau
du pasidarė į tuos brolius be
žiūrint. Jie pataikauja lenkams, 
o nežino, kad lenkai yra didžiau 
si mūsų tėvynės priešai. Per sa
vo tamisumą jie nepažįsta net 
savo didžiausių neprietelių.

Negražus tai pasielgimas! 
Gaila tokių tamsūnėlių, kurie 
taip karštai užjaučia savo prie- 
šams-le’hkams. y

Būtų gerai, kad ateity tokių 
dalykų neatsitiktų, nes tikriems 
lietuviams tokis jų pasielgimas 
begalo didelę gėdą daro svetim- - 
taučių akyvaizdoje. •

Gėda ir dar kartą gėda!
Vietinis.

krilkščionis demoikra-

2 d. buvo surengta 
parapijos vakarienė, 
nemažas būrelis ir 

Ar tai tik ne ženklas

SEVERA’S

yra tankiai nepakiančiamas; 
gali būti pergalėti vartojant

Sutaisytas prašalinimui 
niežėjimo ir kitu 
odos irritacijas.

ODINĖS LIGOS

ESKO
AntiseptiSkas mostis.

Birželio 
naujosios 
Atsilankė 
bolševikų,
galutino mūsų bblševikėlių su
smukimo. kad kraustosi iš vieno 
skiepo į kitą.

“Laisvė” pas mus smunka. Iš 
vadą darau iš to, kad dauguma 
ateinančių mūsų miestan “Lais
vių” kraunama į vieną dėžutę. 
Matomai, skaitytojai ja neįdo
mauja ir nepaiso, ar jie ją gau
na, ar ne. Aš savųjų laikraščių 
laukiu labiau, negu geriausio 
svečio. Worcesterietis.

CALUMET, MICH.

Negražus Lietuviu Pasielgimas

Gegužio 3 d. šiame mieste bu
vo surengta lenkų paroda. Pa
roda buvo gana didelė: maršavo 
visokio plauko žmonių. Kiekvie-* 

....... ......... ■■■■■■..................

Kaina 50 centai.

Pirmiausiai kreipkis į aptieką.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

Bell Phone Poplar 7545

A. STANKUS
— Lietuviškas Graborius —

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

Philadelphia, Pa.

HLLX SHRUPSRI

atšaukti nedraugingą Lie 
popiežiaus įgaliotinį Zec- 
— podraug skatina Lie- 
vyriausybę tuojaus nu-

kiekvienai Seimo frak

Rezoliucijos Komisija 
Baltrus Yasulis 
Pranas Rudis 
F. F. Kesilis.

WORCESTER, MASS.
žinių-žinelės

Lietuvių priežodis saiko: “Ge-
i

Pranešu
Visiems pai|stamiems, draugams ir geros valios lietuviams 

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

•1 to. Ind itr., Brooklyn, N. Y<
Telephone 885 Greenpoint

įi-LJi-

3
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VII,K AI

(Užbaiga)
Iš lombardo (Pawn shop) nu

pirko avutę su šuniu ponas No. 
4 už $40. Tasai ponas visiems 
buvo žinomas savo apsukrumu, 
vikrumu ir gabumais. Jis taip 
griežtai ir įtikinančiai mokėjo 
kalbėti, kad buvo sakoma, jog 
jei kas persirengdamas išsiim
davo iš savo kišenės dešimtinę 
ir pasidėdavo ant stalo, tai po
nas No. 4 jam nunešdavo toki 
ryškų ir taktingą referatą te
moje jc.g gulinčioji ant stalo de
šimtinė priklauso ne kam kitam 
kaip tik pačiam ponui No. 4. 
kad buvęsis dešimtinės savinin
kas, visai nedvejodamas, saky
davo: “Na tai pasiimk tą dešim
tinę, jei ji tavo, ir atleisk man,
kad aš ją nešiojausi kišenėje,|dyno. Tenai ponas No 
nes buvau manęs, jog aš ją už
sidirba u. f

Ponas No. 4 mokėjo prisitai
kyti prie visokių apystovų: rei
kėdavo žmogaus plaukuoto — 
jis apželdavo plaukais, 
aikys tebūdavo 
vo neapžėlusio 
pi ik d a vo, kad 
ir viršugalvis
kuoti; reikėdavo mažiuko, jis su i vo jaunas dieneles nei pusiau 
sitraukdavo i pipirą; reikėdavo kelio nenuvažiavęs! Ir palaidos 1 
didelio — jis savo darbais mil--tave jūrių gelmėse, kur nesiū- 
žinu pasirodydavo, žmonės jį buos ant tavo kapo berželis-

“BLAIVYBĖ” LIETUVOJEBet .tu .nesibijok i. aš visuometi svyruonėlis, nekuklios raiba ge
gutė jo viršūnėlėj, nepuoš sesu
tes gėlėmis tavo kapo...! Bet aš 
galiu tave išgelbėti iš to liūdno 
likimo: štai apsivilk mano 
skranda — bus tau Šilta, išro- 

' dysi aristokratiškai, o nuvažia- 
* ves Amerikon parduok ją ko
kiam kapitalistui, kurių ten yra 
daugiau, negu grybų po lietui. 
Pasakyk tik, kad ši skranda yra 
iš tikrų Sibyro lapių kailių, o 
milas ir samojėldiškų briedžių 
vilnų. Ją lenkvai galėsi parduo
ti už aštuonis šimtus dolarių, o 
kadangi ji man kainavo tik ke
turis šimtus, tai ant tos sumos 
duok man vekselį, o keturi šim
tai liks tau. Ir tt., ir tt.

Ponas No. 5 net apsiverkė. A- 
čiu,
mą manęs nuo tikros mirties! 
štai $50 už gerą patarimą, o 
štai vekselis keturiems šimtams 
dolarių, kuriuos atmokėsiu atli
kęs reikalus Amerikoj.

Ponas No. 4 liūdnai sako, jog 
jam gaila skirtis su tokia bran- 

igia ir gera skranda, kad jokiam 
kitam žmogui jis nepatikėtų pa
vesti ilgesniam laikui tokio bran 
gaus 
kinis 
ir tt.

būsiu tarp jų ir tavęs.

TALISMANAI

PASIPIRKIT “VIENYBĖS’ 
ŠERĄ!

Rašo Pabudęs Vaidyla 
v r~

Sunku net pamanyti, ne
tik rašyti, matant, kaip 
sparčiai mūsų tėvynė Lie
tuva žengia i prapultį per 
degtinės malonę. Jos kenk
smingumo jau čionai nemi
nėsiu, nes kiekvienas gerai 
žjnp. Kiek šiandilen, degti
nės dėka, žūna jaunų Lietu-.'

tinęs, jos ne esant gal ne 
kelių milionų litų vertės dar 
bą būtų padarę, o kelių šim 
tii milionų. Juk niekas neži
no žmogaus genijiškumo.

O mūsų “krikščionys” Lie 
tuvą valdo “krikščioniškai” 
— krikštija visus degtine’.. 
Kažin, ar susipras ir mes 
kada nors jie patys ją gėrę, 
ar ne. Jeigu nesusiprato iki 

vos vyrų? Kiek virsta plė- šiol, tai toliau, galima dra
ikais, žmogžudžiais ir kiršiai sakyti, kad ne. . 
tais prasikaltėliais? Sunku 
suskaityti!

Ir kur tik ta degtinė ne
geriama! Pradedant mažu

Kartą vienas karabelninkas 
pavdavojo spausdintus lapelius, 
užvardintas “Laiškas šv. My
kolo Arkaniolo,” kuriame užti
krinta, kad kas tą lapelį su sa
vimi nešios, tas nenumirs be 
šventų sakramentų, o kas ne
šios du lapeliu, tas žinos savo 
mirties valandą.

Džėkis ir Džanas nusipirko 
tuos lapelius; Džėkis vieną, o 

i Džanas du.
Ir ką-gi? Pranašystė išsipil

dė k o pi toliausia i.
Džėkis dirbo prie taisymo lu

bų bažnyčioje. Lenta įlūžo ir 
Džėkis nupuolė apie trisdešimts 
pėdų stačiai ant altoriaus. Ra
do negyvą ant sudužusio kieliko 
su šv. sakramentu.

Išsipildė pranašystė ir Dža- 
nui: Jis tapo nuteistas pakori
mui birželio 30 dieną saulutei 
užtekant, t. y. 4 vai. ryte. — 
vadinasi gerai žinojo savo mir
ties valandą.

Na, ar tai nėra geru daiktu 
įsigyti talismanus?

vieni laibai gerbė, kiti Ir.-mi ne
apkentė, bet ir pagarba, ir ne- 
apykAnta buvo'vis ilgo masto. O 
žvangantys metalo ritu-liukai pa 
tys ritosi į jo kišenes. Avutė 
taukiai mąstė: jis šis ponas yra 
Jkas,.ar tik pusvilkis?
Galop tasai ponas No. 4, nu

veikęs daug didelių darbų, išva
žiavo i tolymą šalį, kur žmonių 
lūpos sutinusios nuo rankų bu
čiavimo, kur sprandai yra iš 
tamprios gumos padaryti, kur 
galvos pirm laiko nuplinka nuo 
nuolataus kepurių maustymo, 
kur žmonių dešinėj i ranka yra 
daug stipresnė ir stambesnė už 
kairiąją nuo nuolataus žegno- 
jimosi ir inteligentijoje žodis 
“imk” yra išmokstamas trečio
je dienoje po užgimimo, o žodis 
“duok“ visai išbrauktas iš žo- 

4 gavo 
gana šiltą vietą, todėl šunies ir 
avutės apvalkalas tapo jam ne
reikalingas.

Iš ten rengėsi važiuoti Ame
rikon ponas .No. 5. Tuoj ponas 
No. 4 pas jį: žinai, sa'ko, va
žiuojant per jūras oras vėsus, 
lengvai galima gaut slogą, o 
nuo slogos plaučių uždegimą, 
tai nei nėjusi, kaip užbaigsi sa-

kad vos 
reikėda- 
taip nu- 
ant akiai

matyt;
— jis

vos t i k
liedavosi plau-

sako tamstai, už išgelbėji-

apvalkalo ir rizikuoti to- 
dideliais nuostoliais ir tt.,

ZECERIAUS GRIEKAI
“Į lx?nkijos prezidento auto

mobilį buvo mesta bamba, kuri 
silpnai sprogusi.” (“Lietuva” 
No. 202, 1924 m.)

MES NEPARDUODAM SVETIMŲ NAMŲ 
Bet mes iwmiuodame savo budavotus namus Richmond Hill 

1 ir ž šeimynų. 1 šeimynos $5,500 ir augščiau 
2 šeimynų $10,000 ir augšč. Perkant namą, kurie turite lo
tus, mes priimame prie mokesties. Taipgi pastatome na

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

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

Tel. Richmond Hill 80GG

Sekcijoj:

MOKSLO. LITERATŪROS IR POLI
TIKOS SAVAITRAŠTIS 

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

■f

REIKALAUKITE MUSŲ NAUJO 1925 
METŲ KNYGŲ KATALOGO

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

Pusei metų puse kainos.

— $2.00
— $3.00

3352 Superior Ave., Cleveland, Ohio

“Dirvos” Agentūra Siunčia Pinigus 
j Lietuvą ir Partraukia Gimines į 

Ameriką

SAVAITINIS VISUOMENĖS, ^’OLIT^KOS, LITERA
TŪROS ir mokslo' Laikraštis

EINA KAS ŠEŠTADIENIS
Kaina Metams Su v. Valstijose------
Pusei metų ____________
Užsienyj ir Lietuvoj metams __-----
Pusei metų —___ _______________

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

_____ $2.00■"at* ■Ą i.oo 
___ .L 3.00 
_____ 1.50 
užsirašykit —

— Vilikas! — sušuko avutė, 
girdėdama tą viską.

— Ne, jis ne vilkas, tik lite
ratas, — atsakė šuva.

Ponas No. 5 atkeliavo Ame
rikon. Nusineša skrandą į finan 
sinę organizaciją ir sako: štai 

I tokia ir tokia skranda, aš pats 
Į ją pirkau stačiai iš Sibyro ir 
parduosiu jums už tūkstantį do- 

i larių. O kiek jūs duosite? 
i

Finansieriai pasišaukė skran 
du ekspertą, kuris apžiūrėjęs 
per padidinantį stiklą visą ap
valkalą pasakė, kad skranda yra 
tiek ir tiek metų senumo, iš šu
nies kailio ir avies vilnų, ir kad 
jos aukščiausia kaina sulyg da
bartinių po karo kainų, yra $80.

Ponas No. 5 tą išgirdęs labai 
supyko: “Ak jūs vilkai 

Į— norite apgauti grinorių! 
išėjo.

Nueina ponas No. 5 pas poną 
No. G ir sako: “Tamsta esi gar
sus veikėjas, žinomas visame 
pasaulyje ir ’tt. Vienok mūsų vi
sai tautai yra nemalonu maty
ti tamstą vaikščiojant be geros 
skrandos. Todėl aš atgabenau 

j stačiai iš Sibyro geriausio iš
dirbinio skrandą, už kurią finan 

[sine įstaiga siūlė man net tūk- 
i stantį dolarių, tik aš nenorėjau 
i parduoti svetimtaučiams, žino- 
j ma, jos kaina būtų dar didesnė, 
jei reikėtų mokėti įvežimo mui
tą, bet aš muito nemokėjau, ka
dangi ją dėvėjau ant savęs. Il
sta i šitą brangų 
sutinku parduoti tik už aštuo
nis šimtus dolarių, nors tuomi 
darau patsai sau nuostolius... ir 
tt., ir tt.

— šuneli, gelbėk! šis tai jau 
tikras vilkas!! — šaukė avutė.

— Ne, jis ne vilkas, tik diplo
matas, — sako šuva.

Ponas No. G parvažiuoja na
mo apsivilkęs skranda. Jo žmo
na tuoj klausia: “Baltazaruti, 
kur tu gavai tokią skrandą?” -- 
“Pirkau už $800.”

Kadangi moterų plaukai šiais 
laikais yra trumpi, tai jų protas 
daug ilgesnis, negu kitados. To
dėl ji apžiūrėjo skrandą ir sa
ko: “Toji skranda nėra verta 
nei pusės to, ką tu užmokėjai.’’

Ponas No. 6 atsiduso ir sako: 
“Tai niekis. Aprūpinau ketvertą 
keleivių važiuojančių Lietuvon, 
tai ir atrinksiu dvejopai išlai
das padarytas už šią skrandą.”

— Vilkas!!! — drebėdamas 
avutė.
jis ne vilkas, tik lai- ir naudingo įvesdinimo nuo to,

“Rurpiučio skaisščioji saulu
tė leidosi vakaruose...” (“San
dara,’’ No. 40, spalio 2, 1924)

AŠARŲ EŽERAS

3251 So. Halsted Street
“Varpas

>>
Chicago, Ill.

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

■MMMiinihtfiT - -

siai sakyti, kad ne.
Ir jei toliau taip bus, tai 

mūsų valstybe žus, kaip žu
vo, kuomet su Lenkija buvo 
unijoj.

po

Jei visos ašaros, kurias išlieja 
našlės, našlaičiai ir seni vyrai 
ir moterys, kuomet netenka pi
nigų pragaištingose kompanijo
se, būtų supiltos į vieną vietą, 
Jungtinėse Valstybėse atsiras
tų kitas Dideis Druskos Eže- Į 
ras. Pragaištis įdedant pinigus 
į nesaugias kompanijas gali
ma spręsti nuo šimtų milionų pi 
nigų, kurių žmonės netenka kas 
met šioj šaly, bet širdies skaus
mus, neturtą, ir nemalonumus, 
kokius tokie įvesdinimai atneša, 
sunku nuspręsti.

Didysai Druskos Ežeras, ku
ris randasi Utah valstybėje, yra 
nuolatos maitinamas tyru van
deniu, kuris subėga nuo kalnų 
sniegui tirpstant. Bet tas eže
ras neturi jokio išbėgimo, ir 
debesims sutraukiant drėgnu
mą. to ežero vanduo darosi sū
resnis ir kartesnis, ir žmonėms 
netinkamas, %

Taippat ir Ašarų Ežeras yra 
nuolat maitinamas dolariais, ku 

apvalkalą aŠ.riuos šios šalies žmonės taupo,

sako, 
Il

bet jeigu tik tie dolariai susi
maišo su nesveiko įvesdinimo 
vandeniu, jų nauda amžinai pra 
nyksta, ir tik belieka kartumas 
tiems, kurie juos buvo uždirbę. 
Nei joks gyvūnas negali gyven
ti Didžiąjame Druskos Ežere, 
taippat nebelieka jokios vilties 
ateičiai, praradus pinigus neti
kusiu įvesdinimu.

Jei tik maža dalis tų praras
tų pinigų būtų įdėta į naudin
gą įvesdinimą, kuris tikrai sau
gus, pavyzdžiui Valdžios Tau
pymo ir Laisvės Bonus, ši tau
ta pradėtų ūžti naujų industri
jų judėjimais, pranyktų bedar
bė ir Jungtinės Valstybės pa
sidarytų geresnė gyvenimui 
vieta.

Kur saldus vanduo Bear Upės 
susilieja su Didžiojo Druskos 
Ežero kartu vandeniu, nėra jo
kios žymės, kuria būtų galima 
atskirti vieną nuo kito. Taip 
pat negalima atskirti saugaus

I spekuliuoja. Geriausia būdas ap
keiks gi ištikro yra vii-( saugoti savo ir šeimynos atei- 
klausia avutė.

sudejavo
— Ne, 

vakorčių agentas, — atsakė jai kuriuomi tūlos kompanijos tik 
šuva.

I — Tai
kas? —

— žinai, sesute, — sako šu
va, — aš niekad savo amžyje

į nemačiau vilko, tik girdėjau, 
(kad jis yra baisiausiu tvariniu.
Vienok aš nemanau, kad tasai, 
kuris sudraskė tavo motiną, bu
vo baisesniu už šiuos ponus, ku-

1 rie vienas kitą drasko. Man ro-

tį, tai remtis ant šaltinio, kuris 
yra saugus — ir tas šaltinis, 
tai Jungtinių Valstybių Val
džios Certifikatai.

Jei įdėsi savo uždirbtus ir su
taupytus pinigus j Valdžios Tau 
pymo Marikes, Taupymo Certifi- 
katus ir Laisvės Bonus, žinosi, 
kad savo .pinigų ųepili j Ašarų 
Ežerą. F. L. L S.

nu. Šiandien Lietuvoje, taip 
įpratę visi j ją, kad visai ne
geriančio nėra. Geria ją pra 
sti žmonės, geria kunigai, 
geria seimo atstovai ir kiti. 
Nors atsiranda “blaivinin
kų,” bet tik del akių, o nie
kam nematant tai 
blaivybei.

O mūsų vyriausybė, ar rū 
pinasi kovoti nors kiek? Ne 
ir ne’ Nes ir ji pati “ne- 
brokija” jos. O kiek gauna 
pelno už ją? Vos keletą mi- 
lioųų litų. “Tai delko nelei
sti Lietuvoj degtinė, jei tiek 
gaunama pelno” sako dide
lė dauguma. Bet ar ištikrų- 
jų tie milionai tikrai yra 
pelnas? Aš sakau, kad ne. 
Tię keli milionai, neatstoja 
mažiausio nuošimčio nuosto 
lių, kuriuos padaro degtinė. 
Juk kasmet, bendrai im- 

' ant, jos dėka žūna Lietu
voje į keletą tūkstančių žino 
nįų. Tai nejau žmogaus gy
vastis nėra vertesnė už mi- 
lioną litų? Aišku, kad ver
tesnė, kiekvienas tą pasa
kys. O paskiau, kiek prasi
kaltėlių? Ir tas visa vyriau- 

isybei kainuoja ne keli milio
nai, bet keli šimtai milionų. 
Juk tie, kurie žūna nuo deg-

LIETUVIS ADVOKATAS
Užsiima varymu bylų visuose 

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

tuose, lai kreipiasi pas

JONAS S. LOPATTO
Attorney and Counsellor-at Law 

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

Wilkes Barre, Pa.
Bel. Tel.: 1854. Res.: 3532-J
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Tikri Lleluviški luoni 
t kurią kepa

„Garsas” Keptuve I
(Senia ilsia

JAU 
PRIPA- 
ŽINO1

visi, kad Naujokų padaryti. Ciga
rai yra geriausi Amerikoje! Ta^> 
pat visuomenė gūrini, kad garsi
nant laikraStyje remia lietuviftk* 
literatūrų; tai yra puikus daly- 1 
kas; už tai vietoje kas-žin kieno 
cigarus rūkyt, kurie nieko gero ; 
nedaro, o gal dar lietuvių tautos 
pnešus šelpti, tad labai išmintin
gai darysit, kad visada remsit lie- . 
tuviškų pramonę, ir brolių lietu
vių Jono ir Petro Naujokų išdirb
tus cigarus rūkysit; nes ir cigarai 
labai geri, sumaniai iš geriausio 
tabako ir iš Havanos padaryti, 
malonūs rūkyt, lengvi, gražiai de
ga ir dūmas puikiai kvepia, net 
moteris ir merginos myli ir pat-’ 
sai džiaugsies, kad rūkai gerą Ci-‘- 
garų!
Viengenčiai vietoje žydberniaut,; 
visada rūkykit ir reikalaukit vi- į 
sur Lietuviškose užeigose, restau-'' 
racijose, Storuose, pas barberiusyA 
kli ubuose ir draugysčių salėse,4; 
ant piknikų ir pas biznierius, po 
vardu rankomis padarytų

JonO'John*s Cigarą 
arba brolio Petro Naujokų arba ■’ 
Vytauto. Tėmyk Vardų ir priveik- ’ 
alų ant bakso. Per pačtų išsiuu- 
čiam Cigarus visur po Amerikų į 
kitus miestus lietuviškiems biznie
riams, ant pareikalavimo.

Tėnryk! mes perkraustėnie sa ;i 
vo dirbtuvę Cigarų į didesnę vie
tų, priešais Public Library. Ba-' 
šant adresuot:
NAUJOKŲ CIGAR DIRBTUVE Z

267 DIVISION AVE.
Brooklyn, N. Y. .

Naujokų Cigarai labui gari, ? 
verta paremt teisingų pramonę.-; 
Agentai gali užsidirbti ekstra' pi-/ • 
nigų, limisam laike ir vakaraia. ;

įstaiga)

ruginių miltų, 
keiksus, vestu- 

pokiltanis. Vi
su užsakymais

duoną iš 
kepame 

ir kitiems

Kepa
Taipgi 
vėms 
suoinet kreipkitės
prie “Garaas“ Keptuvė. Siunčia- 

į ne duoną ir į kitu* miestui.

MASIULEVIOH 
A. SHRUPBKIS 

(Savininkai)

209 Bedford Ave., 
Brooklyn, N. Y. Tel. G*p*t. 2876

w.

. --WV*•o.*.

X

vienybes 
h .4 - > ir * r ■ g *

P*

KATALOGAS
APYSAKOS

PAŽVELGUS ATGAL. Aprašymas 
kaip žmogus, gyvendamas 2,000 me
tais ‘prisimena kaip mes gyvenome 
ir palygina savo tikrai rojišką gyve
nimu su daburrtiniu mūsų___ $1.25

KUDIRKOS RAŠTAI, šeši tomai, 
kurie po keliu metų bus verti dau
giau negu______________ _ $10.00

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

35c
SEPTYNIOS KOMEDIJOS - šio

je knygelėje telpa septynios popu- 
leriškiansios lietuvių kalbėjo kome
dijos, būtent: 1) Uošvė j namus, ty
los nebebus; ,2) Kurčias Žentas, 3) 
Vargšas Tadas; 4) Advokato Pata
rimai; 5) Gaila Ūsų; R) '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 kokiame biznyje, čia ir turi
mo labai gerą ir patogią knygą 
savamoksliams ir suaugusiems. Kal
ba aiški ir yra daug pavyzdžių la
vinimuisi. Kainu____ ________50c

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

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

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

$1.00

Naujų Gaidų Iš Lietuvos
Aguonėlės. Juozo Gruodžio kom

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

Rugiagėlės. Kita Juozo. Gruodžio 
kompozicija“ Vien tik mėlyna a- 
kysel“ Kaina______________ 60c

Rflta. Juozo Gruodžio kompozicija
50c.

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

Galima Gauti Visokių 
Knygų, Kokios Tik 

' Yra Atspausdintos 
Lietuvių Kalboj

Skaityk Katalogą Kairėj Pusėj

m,

VIENYBE
193 Grand Street, 
.Brooklyn, N, X.,

Didyjį Katalogą Prisiunčiam Dykai

4



PAS T A BU K ES
jūsų kinkeles dar nekartą įsteigę “ 
sudrebins. mokslą vietę?

Aušrelei” gražią1 KUR JŪRĖS GILIAUSIOS?

Komunistai biznierius kei
kia ir neigia, bet savo orga- jos pakvaišimas. Socialistai

Karas, tai baisus žmoni-

Rašo Kas Tik Nori
Komunistai pritrūko po

etu. Nekuriu net paieško.
— Vargiai besuras. Ko

mu rūstų krūmelis mažėja, 
“idėja” skįsta, rimtesni žmo 
nes nuo jų bėga. Juk tiems 
poetams jau nusibodo dai
nuoti: “Alūs buržujai geria

nuošė visuomet skelbiasi: 
“Biznieraii, jei norite, kad 
jūsų biznis bujotų, garsinki 
tęs mūsų laikraštyje.” Ko
kia žioplystė. Jie, matomai, 
mano, kad biznieriai neturi 
kur pinigų dėti.-JiTk. jūs vie
noj skilty biznį garsinat, o 
kitoj to biznio savininką vi-

visuomet, kol nėra karo, rė
kia priešais jį. Bet kuomet 
tik iškila karas, jie pakelia 
dešinę ranką ir sušunka: — 
“Mes kariausim!” Taip pa-

Pas mus, ačiū Dievuliui, 
poetų nestokuoja.

:e! Biznieriai turėtų pagal
voti.'

“Laisvės” draugas L. Tro 
ckis išsireiškė, kad ateity 
žmonija dalinsis ne į parti
jas, bet mokslo ir teknikos 
grupes. Kad taip gali būti, 
nėra abejonės, bet kad ta ir 
deja “L-vei” nepatinka —

Už kieno kromel 
tuomet raudonuotų?

ji

Kun. P. Andžius, išvažiuo 
damas Lietuvon, klerikalų 
spaudoje “širdingai” ačiuo-i 
ja katalikams, už gausias 
jų aukas Marijonų vienuoly! 
nui Lietuvoje. Sako: “Die
vas jūs neužmirš. Už jūsų 
sveikata bus kasdien laiko- 
mos šv. mišios.

i Kaip gi, kaip gi! Geri tai! 
prižadai, geras nuošimtis! .

ro Francijos socialistai, taip 
padarė vokiečių socialistai. 
Dabar gi, kilus Franeijos- 
Morokos susirėmimui, Fran 
cijos socialistai ir ■ vėl ka
riautojų eilėse.

Geri idealistai tie “ 
lygintojai.”

Lig šiol giliausiomis jūrėmis 
buvo laikoma ta dalis dkljurio 
a/oa Pacifiko, kuri siekia Japo
nijos rytinius krantus. Tenai ju 
rėš vietomis turi 9635 metrus 
gilumo, tai yra apie 4500 sieks
nių, arba 9 verstus. Tik visai 
nesenai vienas laivas išmieravo 
jūrių gelmes visai netoli Filipi
nų salų. Tenai dar surasta di
desnis gilumas ant 68 sieksnių

ROŽĖ
Ji: — Ar atsimeni, berneli, tų 

į vakarą, kada nuskynusi iš savo 
svieto i darželio puikiausią rožę segiau

Katalikų vyčiai visai “nu- 
sivyčiavo.” Jie vieton mo- 

I kintis lietuviškai, savo or
gane* tik anglų kalba tegali 

! susikalbėti. Labai didelis 
i progresas, žinoma, į priešin 
jgą pusę!

Kaip tik liberalų spaudo- Worcesterieciai ’ pasirįžo

gerbimo klausimas, mųsųidar vienos bažnyčios įstei- 
katalikęliai pradėjo jį visaip ' gimui. Bravo! Bet ai\nebūt 
niekinti. Galit rėkt, galit buvę geriau, jei tie patys 
niekint, šliupui priklauso- worcesterieciai lietuviai 
ma garbė bus suteikta ir jis bent už 40,000 dolarių būtų

Julius Baniulis, kuris gy
vena Brooklyn’e, parašė ir 
“Darbe” patalpino straipsnį 
apie Harlem’o (New Yor- 
ko) negrus. Well, gal atsi
ras Harlenl’e gyvenantis ne 
gras, kuris parašys straips
ni apie Brooklyn’o lietu
vius...

ją tau prie krūtinės sakydama: 
Štai ji, nešiok pakol nuvys, o 
kai nuvys — skink sau iš to dar 
želio gyvąją rožę, rožę visam 
gyvenimui... Tu prižadėjai ir pa 
ėmęs mano ranką spaudei ją 
prie savo krūtinės, tardamas žo
džius: “Būsi gyvenimui rožė, 
taiktai tave skinsiu!”

Kur, berneli, kur, jaunasai, 
tavo prižadai?

Jis: — Atsimenu gerai, mer
gele, atsimenu. Bet kai mano 
rožė nuvyto ir ėjau tau darže
liu slkintų 
segė rože

Nepyk, 
noji. kam

gyvosios, tai ta rožė 
jau kitam.
mergele, nepyk, jau- 
taip gausiai žydėjai...

— Papilių Kazys

žaidimas

žaiski

OHD

pa-

sa-

STRAIPSNIS 129

MKtcaL -

Skaitykit šiuos straipsnius kas 
nitą. ir į pasidėkite ateičiai.

*kyrhu« «>«• laiku 
na. laiko riildualma r.l- 
kalsa jtfvuuuii buslančionu 

■natioocu ir aivtuioau jau
ny kūdikių/

Kidikiy aprūpteloua ir pe
nėjimu yra dalykas gyviM 
tvarku dainynai U laulai 
k omu jaugiama, kad ui 
yra dalyku, kurfl nu ta
riau raaalUrUkaia laiko- 
Urpd.1. atakai ir lakui 
pufrUjuU.

AUGUMAS nedapcnčfaj vaikų tėvų ne
turi nei mažiausio surathno, jog jut 

vaikai kenčia nuo tos pavojingos padėties. 
Vaikai, kurie yra nedapenėti, patampa len
gvos aukos visokių ligų. Jūsų kūdikis turi 
būti apginkluotas prieš šitas vaikystės li
gas, kurios paima kas metai tūkstančius 
gyvasčių.

Ar jūs manot, 
kad visas trečdalis 
mūsų mokyklų vaikų 
būtų nedapenėti ir ne- 
damaitinti, jeigu jų 
tėvai žinotų, jog ta pa 
dėtis yra pradžia dau-» 
gybės ligų?

Ir kad 
nesenai daryti bandymai 
tarp mokyklos vaikų, pa
rodė, jog Eagle Pienas 
turi pažymėtiną veikmę 
gydant tokius vaikus, 
nes jame randasi maisto 
dalykai, reikalingi prida- 
.vimui vikrios sveikatos*

' Ar jūs žinot 
kad šios taip vadina
mos vaikų ligos gale-’ 
tų būti išnaikintos, 
jeigu kiekviena moti
na ir tėvas apsaugotų 
savo vaiką jo paties 
gerovei ir gerovei ki
tų vaikų, kurie yra jų 
žaismių draugai?

Jeigu 
norit gaut dykai nurody
mų vartojimui Eagle 
Pieno, ir informacijų ar 
jūsų kūdikis nedarnai* 
“tintas, kiek jis turi sver 
ti, kokj maistą jam duot 
išpildykit sekantį kupo
ną, ir prisiūskit jį mums.

THE BORDEN COMPANY
Borden Building Now York

KUPONAS
Pažymčkit katrą Literatūrą Norit

Penėjimo Valgiai Kūdikių
Instrukcijos Valkams Knyga
Vardas __ ________ 9
Adresas (Lithuanian

AR TURIT ŠIAS
DAINAS? <

Kalėdų giesmė _____  30c
Stasys_______________ 50c
Malda, žuvusioms už Lie- 
Dul dul dūdelė______ 50c
Ųzinidzi-Drimdzi-------25c
Vihiįim nnr.T--------
Nesegk sau rožes, Pau

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

“VIENYBĖ”
193 Grand St., Bklyn, N. Y.

LIETUVIŲ TAUTOS - 
MYTOLOGINIS 
VEIKALAS

VI TO L IO RAUDA 
(Giesmės iš Lietuvos padavimų)

‘arašė J. Kraševskis, lenkiškai į
Vertė poetas Fausta Kiršų

Vitolio Rauda yra veikalas 
kaip Graikų Iliada, arba 
Odisėja. Tai yra Lietuvių !
tautos pasaka apie jos die- 
bus, jų gyvenimą, darbus I
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

KŪDIKlų 
EROVĖS skYRIUŠ

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Su kūdikiu dažnai yra perdaug žai
džiama ir nuo to jie tampa nervingi 
ir neramūs. Jaunas kūdikis reikalau
ja daug pailsio ir ramumo. Nors sma
gu yra matyti jį klykiaut ir šypsan
tis kada kuteni ar mėtai, bet atsiliepi
mas yra blogas ir gali jį padaryti nu
vargusiu ir piktu vėliaus.

Kūdikio supimas, kratymas karieu- 
kės, glaudimas įpratina jį to visados 
laukti. Suprantama, kad visi kūdikiai 
turi būti šiek tiek “leliojnmi.” Išbri
dus reikia jį paimti ant rankų ir pa
laikyti tai vienaip, tai kitaip, kad vie 
ni muskulai neįvargtų perdaug. Mo
tina sunaudoja daug nervų energijos 
‘ ‘pridaboję nt ” kūdikį, todeP reikia jį 
įpratinti iš jaunystės mislyti, kad yra 
kas nors daugiau ant šio pasaulio nei 
jis vienas. Kūdikis, su kuriuo per
daug lepinimą dasnleidžiatnn vėliau 
karčiai apsivilsta paskui kada patiria, 
kad mėnulio negali už tik paprašęs 
gauti.

Malevoti, plaukuoti ir gauruoti žais
lai nėra Saugūs, kadangi kūdikis daž
nai viską deda burnon. .To žaislai 
turi būti piaujami, be aštrią kampą. 
Mažyčiai žaislui, kuriuos galima būtų 
praryti nereikia duoti.

šioje mekaniško tobulumo gadynėje 
nėra galo žaislų Įvairybei. Paprastas 
kūdikis turi jų tiek daug, kad jo do
me išmėt ma. Jis bus geriau paten
kintas, jei gaus tik viena, ar dvi del 
žaidimo, ir tokie paprasti virtuvės da
lykai, kaip drapanų gnybtukai, medi
niai šaukštai, arba karoliai iš špūlių, 
tiek pat jam bus malonūs. Žaislus rei
kia dažnai nuplauti, kadangi jie susi
purvina, o kūdikis juos kiša burnon.

Jūsų kūdikis tinkamai tarps ir augs 
nuolatos didyn bei stipryn jei duosi 

Į jam geriausios priežiūros ir gerinusį 
muistą. Vikrią ir stiprią sveikatą ga
vo tūkstančiai vaikų, kuriems buvo 
penima Eagle Pienas, kaip suko jų dė
kingos motinas, šiomis motinoms nė
ra maisto labiau vartojamo su tokio
mis geromis pasekmėmis, kaip Eagle 
Pienas. Saugu sakyti, kad dauginu 
kūdikių laimingai išaugo ant Eagle 
Pieno negu ant visą kitų dirbtinų 
penų sykiu sudėtų.

Neoksperimentuok su savo kūdikiu 
teikiant jam peną apie kurį abejoji, 
Borden's Engle Pienas yra gamtiškas 
maistas kūdikiams, nes jame nėra nie
ko kito, tik grynas pienas ir grynas 
cukrus. Nėra jokių abejonių apie jo 
grynumų, arba jo puikias pasekmes, 
(lydytojai erkoinendnvo Engle Pieną 
tūkstnntiems ir tūkstantiems nednau- 
gusių ir menkų kūdrkią. Eagle Pienas 
yra lengvai suvirškomas, smigus ir 
tikėtinas kūdikinms penėti.

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

KUILM 
USD KOI- 

MA»

Apsaugok Sveikatą

SANYKlfg
Protilaktas vyrama, 
geriausia apsauga 
po užsikrėtimo. 

Didelė triūbolė 36a. 
(Tiirba (4’e) |1.

V1sn«n Motiekose ar 
San Y-Kit D«pt. A. 

UK Beekman St.
New York 

Prašyk ipmšymą

Tel. 4428 Greenpoint.

Dr. John Waluk :
Valandos:

nuo 8 iki 10 iš ryto 
nuo 1 iki 3 po pietą 
nuo fl iki 8 vakare « 

Nedaliomis pagal susitarimą

161 North 6th Street
Brooklyn, N. Y. 

_______________________ ’•!

’ ■ ’*■ i t ’’ ■
PAPRASTA FILOSOFIJA

Turiu aš mažą darželį.
Tai dvidešims penkių pūdų ilgio ir dešimties pločio 

žemes plotelis.
Pavasary aš tą plotelį sukasu, išakėju, pasėju-paso- 

dinų gėlių, ir vidurvasary ar rudeniop susilaukiu savo 
darbo vaisių; gražiai suaugusių žolynų, žydinčių gėlių, 
kurie teikia man ir praeiviams malonaus įspūdžio.

Už tvoros, mano kaimyno daržely, išskyrus žoles, 
niekas daugiau neauga. Todėl mano kaimynas man pa
vydi ir net nenori su manim kalbėti.

Praeitą gi rudenį tasai mano kaimynas, žiūrėdamas 
pro tvorą, pasakė:

— Tikras gamtos stebuklas! Tavo darželis toks gra
žus, tiek daug gėlių žydi, o manajam tiktai žolės auga!...

— Visai ne gamtos stebuklas! Tavo daržely žemė 
taip pat gera, kaip ir mano! Tačiaus, norint turėti gra
žių gėlių, reikia dirbti-dirbti! — šaltai jam atsakiau.

Bet ne tame dalykas.
Ne apie savo darželį aš noriu jums pasakoti. Jį imu 

tik kaipo mažą pavyzdį, kuris gyvenimui begaliniai ata- 
tinka. . • ,

štai.
Pažįstu aš du vyru — Joną ir Juozą.
Jonas ir Juozas šin pasaulin grynūtėliais atvyko. 

Turtų jiems nė tėvas, nė turtingasai dėdė nepaliko.
Bet šiandien? šiandien didelis Skirtumas tarpe Jono 

ir Juozo.
Jonas turi gyvenimui gražų namelį, dirbtuvėlę, au

tomobilį, keletą tūkstančių banke, ir dar ir dabar vis 
stehgiasi-dirba, kad savo gražiai auklėjamai šeimynai ką 
nors palikus.

Bet kur kas kitaip su Juozu.
Šeimyną ir Juozas turi. Bet jis neturi namo, auto- 

mobiliaus, dirbtuvėlės, keleto tūkstančių banke ir daž
nai valkiojasi be darbo. O jei kuomet gauna darbą, griež
tai išmetinėja, kad jis privalo dirbti, užlaikyti šeimyną...

Juozui ir Jonas labai nepatinka.
Jis dažnai, sukandęs dantis, jį pavadina “buržuju” 

ir “išnaudotoju.”
Bet jei Juozas kuomet nors pas Joną paklaustų: 

“Kodėl tu taip gražiai gyveni ir'esi turtingas?” Jonas 
jam, šaltai, atsakytų: “Dirbk, netingėk ir tu būsi tur
tingas ir gražiai gyvensi.”

Tai paprasta filosofija.
Visai paprasta išvada.
Filosofas vergas Aisopas jau du tūkstančiai metų 

atgal panašiai pasakė:
Dirbk, tai turėsi.
Mūsų gyvenimui dar ir šiandien tai, dalinai, labai 

atatinka. — Pranas Eimutis.

Garsinkites “VienybėjeTel. 595 Greenpoint.
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8-10
Office Hours;

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

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

Kas yražmogaus amžinas prisius? — 
Jis netik sunkiausias Ilgas (vari, bet Ir 
bą paguldo. Bet tie, kurie vartoji po 
Ameriką pagarsėjusius URBAN'S

win- - awmiwaRRtt’w-wwwsrW'

Del raumatišką skausmą, nerviš 
ko galvos skausmo, raumuo skaus
mą ir pailsimo, del skausmų į šo 
nūs, krūtinėj ir į pečius, vartota j 
silpnas formatas žaizdų ir pažeidi
mų, del augščiau minėtą reikalą vi
sados vartok it Groblausko Zmiječ- 
nlką. Kainos 35c., 65c. Ir $1.25 už 
bonką. Rašykit del knygutės No. V

Albert G. Groblewski

ftn<1 O°’
Plymouth, Pena.

Baltis. 
I $ra- 
plaėtf 
OOLD

POWDERS (Miltelius nuo Salėto), jokių žalčių 
nebijo. Už 75 centui ui bakią apilglnklaok 
nuo savo nuožmaus prieio!

URBO LAX TABS (SB centai ui ikry- 
nutę) yra kai kanuolfi priei kitą amžiną žmo
gaus priešą — vidurių užkietėjimą — kurti 
žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

Lietuviškų, Bulgariškų, Alopattžkų, Homeopatlžkų ii kitokių 
vaistų tegalima gauti garų pas —•

F. URBONAS

TROJANKA
Registruotas vardas į S. V. Pat.

Ofisą

GROBLEWSKI
Susideda iš 17 geriausią ir švie

žiausią žolelią ir gydančią šaknų, 
kuri yra rinktos ant Karpatų, Tat. 
rą, Šveicarijos Kalną, Italijos, Pi- 
renėją Kalnų, Pietą Afrikos, Rytą 
Indijos, Tufrato ir Tigro Kloniuo
se, ir taip iš kitą krajavą šalių.

VaTtokit Šitas žoleles del nesma
gumą skilvio, taip kaip del nema- 
limo, prasto Žlebčiojimo arba skau
smo po krūtine.

Sutaisyti! per Groblauską snvirš 
30 metą. Reikalaukit Groblausko ir 
visados gausit tikrą, lietuvišką tro- 
janką.

žiūrėkit del mūsą markės apgy
nimo.

Išdirbtas j dvi formatas šakną: 
čielos šaknys (stambios) kaina 35c. 
už pakelį. Supjaustytos šaknys 35c. 
už pakelį. Rašykit kokią reikalau
jat.

Susivienijimas Liet. Amerikoje
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDKAUDO8 IB PAŠALPOS 
ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOMS, KU

RIOS TURTAS ARTI $1,000,000.00

pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.15
Nuo suslorganizavlmo* iki šiam laikui išmokėta $376,122.80

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. 
Nariai priimami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi na
riai gauna laikraštį „Tėvynę” dovanai Ir taipgi 
gauna SLA. lileistas knygai ui pusę kainoi.

Pomirtiniai skyriai — 1150, 8QO, two Ir 1000

Paialpoa Skyriai — 
IS.oo. B.00 ir 12.00 l savaitę.

Del platesnių informaciją kreipkitės tino adresui

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

151 Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y,
Telephone GreenpoUjt 1411
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“Vienybės” Adresas: 193-107 Grand Street, Brooklyn, N. Y. Telefonas: 2427 Greenpoint

-t.

E
*• > bp» IJF BIRŽELIO OUNEj- 16 D., 192J

“VIENYBĖS ’
DIREKTORIAMS

“Vienybės” direktorių susi
rinkimas bus antradieny,* birž. 
16, pradžia lygiai 6 vai. vaka
re. Visi direktoriai malonėkit 
atsilankyti. Valdyba.

JAUNUOLIŲ KONCERTAS

SLA. 83-čios kuopos Jaunuo
lių Mokyklos koncertas bus bir
želio 20, sabalo j, svetainėje po 
numeriu 319 Grand St. Pradžia 
8 vai. vakare. Visus kviečiame 
į šį koncertą atsilankyti. įžan
ga tik 25c. suaugusiems ir 10c. 
mažiems.

lietuviais. Tikrų tikriausiai vie
nok ne dėlto kad jam buvo įsa- 
kytiLj^ šito pfisd. Aš bandysiu 
dalj^<ifA pataikyti."’ Pasirašo 
Įpleason, kuris prižiūri suraši- 
nėjimą New Ybrko mieste.

Tas laiškas parodo, kad su
rašinėtojams “governmentas ” 
nėra įsakęs lietuvių užrašyti ru
sais, lenkais ar žydais. Tie, ku
rie jaučia, kad jie tapo klaidin
gai užrašyti, yra prašomi pri
duoti savo vardus ir adresus 
“Viemybės” redakcijai, o mes 
dalyką perduosime p. Gleason, 
kuris prižada klaidą pataisyti. 
Arba geriau, patys jam parašy
kite adresu: Lafayette B. 
son, 104 W. 42nd St., New 
City.

dio, ir įdainuoti keletą rekordų. 
Tcxlel reikalinga sudaryti gera 
dainininkų spėka ir prašomi visi 
prisidėti prie Operetės.

PROTESTAS IR ATSAKYMAS
DAINININKU DŪMEI

Operetės Dr-ja kviečia 
da i n i n i ak us, d aJ y va v u s i us 
tautiniame koncerte New 

į sekantį
vakarą, seredo- 
Kaip buvo mi- 
dr-ja užkviesta 
miestui. Taipgi

Glea-
York

visus 
tarp- 
Yor- 
Ope-

Kuomet žmonių surašinėtojas 
atsisakė padėti Vinco Višniaus, 
682 Belmont Av. šeimyną kaipo 
gimusią Lietuvoje, ir užsispyręs 
užrašė ją gimusią Rusijoj, Viš- ke, atsilankyti
nius parašė protesto laišką į AB-jretės repeticijų 
bany pas ponią Knapp. Iš ten ga 1 je, birželio 17. 
vo sekantį atsakymą: (Verti- pėta. Operetės 
mas) — “Mes nesuprantame ko duoti koncertų 
del surašinėtojas neužrašė jūsų yra užkviesta dainuoti per ra-

Vilnius Paveiksluose
Lietuvio namai turėtų būti išpuošti lietuviškoanls vėliavukėmis. tautlš 
kala paveikaiaia Ir kitokiais šankiais lietuvybės, o ypač turėtų turėti 
brangaus kiekvienam lietuviui VILNIAUS paveikslais. Tie paveikslai 
randasi brangiai ir grašiai išleistame albume, kuriame rasite šluos pa
veikslus (virė 200): —

1. Bendri reginiai Ir gatvės.
2. Gotlko bažnyčios.
3. Katedra.

Iv. Petro Bažnyčia.
Universitetas.
Aušros Vartai ir Baroko Bažnyčia.
Rotušė ir Vyskupų Rftmai. 
šydų Synagoga, kapinės ir Mečetis. 
R tanai, Dvarai ir Dvareliai.
Vartai. Kiemai, Sparos Ir Kitkas.
Verkiai, Kalvarija.

. Aplinkinė Gamta.

. Vilniaus temlapts.

i

ė.
5.
6.
7.
8.
9. 1
10.
11.
12.
13.

paveikslų yra spalvuoti, kitos knygos kaina buvo DešimtsDaugelis
Dolarių, — Dabar ‘•Vienybės” Knygynas gali Jų parduoti po KETURIS 
tam, kuris greitu laiku atsišauks.

^Vienybė^
193 GRAND STREET BROOKLYN. N. Y.

Mūsų darbo apsiaustu 
kosturneris diiauglasl.

Krautuvė atdara paprastom dienom nuo 8; 30 ry
to iki 9:30 vakaro. Nedėldlenfals ir šiaip švento, 
mie dienomis nuo 7:30 ryto iki 1:30 popletų.

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

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

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

BE ABEJO JUMS REIKIA —

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

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

:=

M

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

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

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

MANHATTAN HATS STORES
230 Grand St. 479 Grand St

Brooklyn, N

Real Estatetų unijai panašų bedarbių fon
dų įsteigti.

Černauską. Jie irgi sakė, kad jie 
tik norėję patirti, ar tas įtari
mas buvo teisingas ir jie reika
lavę tam reikalui komisijos. Lai 
ške į Joint Boardą jie sako, kad 
buvo ištirta ir prirodyta, kad 
J. Glaveckas yra streiklaužys. 
Visi tvirtino, kad kaip tik pra
sidėjo susirinkimas, tai tuojaus 
įsiveržė į svetainę “bunčius gen- 
gsterių” ir pradėjo mušti Uni

jos narius. Klausiama, ar jie pa 
j žino bent vieną iš tų gengste- 
rių. Atsako, kad jie pažinę Gold- 
bergį, (delegatas) Levynų (se
kretorius) ir Bubnį (sekr.) Ki
tų gengsterių jie nepažinę. Rei
škia, šitie tai ir buvo “gengste- 
riai!”

Komisijos pirmininkas aiški
na, kad kaltinimas J. Glavecko

Už TURĖJIMĄ NETIKRŲ 
PINIGŲ BAUSMĖ

KRIAUČIŲ PIKNIKAS
Apsigynimo Sąjunga 

didelį savo metinį pikniką Clin
ton parke, Maspethe rugpjūčio 
23 dieną. Todėl visi kriaučiai, 
prašomi užrašyti tą dieną sau 
ant kalendoriaus, o jauniems ir 
seniems ruoštis, kad piknikas -**t reikia ūžia v ime neatatinka ta‘k- 
eitų tokis skaitlingas ir didelis, tams. Esą, jūs sakot, kad jis 
kaip kad surengia mūsų se- -^treiklaužiavo 31 d. gruodžio 
niausią šv. Jurgio dr-ja. Juk 1924 m< kuomet mes turime B. 
kriaučių unija turi daugiau na- direktorių protokolą kuriame 
rių ir galėtų sudaryti didelį randame, kad streikas toje dirb 
pikniką. Komisija įtuvėje buvo paskelbtas 5 d.

Sausio, 1925. Reiškia “streiklau- 
žiavimas” įvyko penkioms die
noms pirmiau, nei kad streikas

ruošia

NEPAPRASTAS
KRIAUČIŲ MITINGAS

Ant pėtnyčios, birž. 19, į A- taP° skelbtas. Duoda skaityti 
rion PI. salę šaukiamas nepa- protokolą, černausikas skaito 
prastas, arba ekstra, kriaučių lo aP‘e kartus ir kraipo galvą, 
kalo mitingas, kur bus rinki 
mas delegato, apsvarstymas 
vusio sekretoriaus Mane’io 
sielgimų ir išnagrinėjimas 
(Ieties šnpose.

Visų narių buvimas šiame 
tinge būtinas. Nėra abejonės, sumušk), padaryki juodas akis, 
kad unijos griovikai-kairieji ai- ° paskui tyrinėki ar jis kaltas, 

ne- 
su-

Pagalios pareiškia, kad jis rie
bu- Pdnai sutinkąs su tais užmeti- 
pa_ mals, kurie daromi J. Glavec- 
pa. k ui. Komisija pastebi, kad ei

nant tokiu keliu, kaip jie eina 
mį. atrodo taip: pasigavęs žmogų

ėję dės visas pastangas užglos- ar ne* Gali pasirodyti, kad 
tyti Manelį. kaltas, bet žmogus bus jau

muštas.
Pasirodė, kad ne visi buvo 

’simokinę meluoti. J. Darmanas 
šeštadienį laivu “America” at 8akė. kad j‘s matė ka‘P Boa«*d 

vyko Brooklyniečiams pažįsta- Direktorių narys nuėjęs žemyn 
mas šliakys su žmona ir mano >r atsivedęs “gėngsterius.” O vi 
aipsigyventi vėl pas mus Ameri- s* sakė, kad Goldbergis ir 
koje. Jie mums atvežė visą rin- Ievynas atsivedę. Buvo paste- 
kinj naujų Lietuvos smulkių bč‘la, kad tas neatatinka kitų 
metalinių pinigų, kurie bus par- aiškinimams, ir kad neatatinka 
davinėjami po 50 centų už se
tą.

šLIAKYS JAU AMERIKOJE

SVEČIAI

“Vienybės” redakcijų atlankė 
mūsų senas skaitytojas iš Ma- 
hanoy City, p. Kalėda. Jam la
bai patiko mūsų įstaiga.

RAČYS ESĄS
IšBĖ LUOTAS

Juozas Račys, kurį valdžia kai 
tina pinigų dirbime, tapo išbė- 
1 uotas pėtnyčios vakare ir par
vežtas j Bayonne, N. J. pas sa
vo žmonos tėvus, su kiurių pa
galba ir belą tapo parūpinta.

Ona šimoliūniūtė gi sėdi.

KOMUNISTAI SUVALGO 
PRIVIRTĄ KOAę

Birželio 10 d. š. m. atsibuvo

3U-

tam, kas jų laiške yra pasaky
ta. Hermanas tuomet pasisakė 
nesutinkąs su tuo laišku. Bet jis 
ten pasirašęs tik todėl, kad ma
nęs jogei kiti galės prirodyti 
tai. kas ten parašyta.

K. Jankaitukas labai nemalo
niai tapo nugriebtas su vienu 
“straipsniu,” tilpusiu “Laisvė
je” prieš Uniją su jo parašu. 
Su šiuo “straipsniu” gali pri
sieiti taip, kad jis turės atšauk
ti šmeižtus, arba atsisveikinti 
su Unija. Girdėjęs.

BEDARBIAI GAUNA 
PAŠALPĄ

į sa- 
esa- 

ir iš 
Bol-

Dabar liekasi tik amalgamei*

Ladies’ Garment unijistai, ku 
rie nedirbo ilgoką laiką jau pra
dėjo gauti po $10 pašaipos 
vaitę. Jau bedarbių fonde 
ma virš milionas dolarių 
jo bus bedarbiai šelpiami.
ševikai buvo norėję tą uniją ir 

tyrinėjimas įvykių iš Amalga-1 fon(|ų pasigriebti į savo nagus, 
meitų Unijos 54 skyriaus 19 bet jiems nepavyko.
d. Vasario š. m. susirinkime. 
Tyrinėjimui buvo paskirta ko-
misija iš 3-jų narių iš Board tS 
Direktorių Tarybos. Pirmiausia lietuviška akusebka 
buvo pašauktas K., Jankaitis. < 
Jis tuojaus klausė, už ką jį aky * 
rius suspendavo. Gavo paniški- į 
nimą, kad už triukšmo kėlimą 

l| Unijos susirinkime 19 d. vasa- 
K rio š. m. Tuomet Jankaitis rei-' 
S kalavo, kad kas nors paaiškintų 

tas pamatines priežastis, delei 
kurių jie tą triukšmą sukėlė.
Nors tas priklausė jam pačiam 
padaryti, bet ant reikalavimo 
nutilko maždaug paaiškinti 
Pasfcevičia.

Pamatinė priežastis buvo 
kia. Komunistai girdėjo kad 
pirm. J. Glaveckas būk

3

to- 
sk. 
tai 

streiklaužiavęs pas S. Akarma-
ną Gruodžio 31 d. 1924 m. ir 
jie norėję tą klausimą pakelti ir 
ištirti. Paklausus, kodėl jie ne
davė skundo į Pild. Tarybų ir 
nereikalavo tyrinėjimo, kaip 
Jankaitis, taip vėliau ir kiti aiš
kinosi, kad 
nežinoję iki 
visiems yra 
vė” keliom 
susirinkimą
jo. Pašaukė Buivydą, o vėliau

jie nieko apie tai 
to susirinkimo. Bet 
žinoma, kad “Lais- 
savaitėm prieš tų 
gana plačiai bubni-

New Yorke aną dieną polici
ja nubaudė tūlą moterį Princie- 
nę laikotarpiais melduotis po
licijai, o jos vyrą pasodino G01 
dienų į kalėjimą už turėjimą ir 
skleidimą netikrų pinigų.

Kiti du vyrukai už tą patį ga
vo po vienuolika mėnesių ir 20 
dienų kalėjimo New. Yorko ka
lėjime, o po 4 mėnesius New 
Jersey kalėjime, nes skleidė 
tuos pinigus ir ten.

AR APSIMOKA IŠLĖTO 
VAŽIUOTI?

Tūlas pilietis nusiskundžia, 
kad jis važiavęs automobiliu 
New Yorke ir privažiavęs gat
vę, kur stovi parašas: “Važiuok 
išlėto ir nedaryk bereikalingo 
triukšmo, nes čia mokyklos gat
vė.”

Jis ir pasekęs tą įsakymų ir 
važiavęs išlėto. Bet bevažiuo
jant, jis gavęs su kieta bole per 
oa'kaušį. Mat vaikai žaidę ir 
jam teikę. Jis dabar abejoja, ar 
neapsimoka išlėto važiuoti.

Flatbush sekcijoj — 2 šei
mynų mūrinis namas, 11 kam
barių su visom įtaisom. E. 8th 
St., 3 blokai nuo Prospect Par
ko. Kaina $11,000. Laibai barge- 
nas.

Ridgewood Sekcijoj. — 3 šei
mynų mūrinis namas, 17 kam- 
oarių, elektros šviesa, 2 karų 
garadžius. Kaina $15,000 .Cash 
$4,000 —

3 šeimynų, pili r o namas, 17 
karščio jai galvoje negera pa
sidarė. Policmanas, pamatęs kad 
žmonių krūva, stumdosi ant s to 
ties, užlipęs, paėmė merginų ir 
nusivedė į policijos stotį, 
kambarių, elektros šviesa. Pa
lei stotį, visi šviesūs kambariai. 
Kaina $13,800. Įmokėti $5,000.

G šeimynų mūrinis namas, 
su visais įtaisymais. Kaina — 
$18,000. Rendos metams $2,- 
43G. įmokėti $5,000.

VIENYBĖ” REAL ESTATE 
(VI. šabūnas, vedėjas) 

193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Parsiduoda Valgykla, R‘*roj vietoj, 
biznis gerai eina. Lease'as ant trijų 
metų. Pardavimo priežastis patirsit 
ant vietos. Atsišaukite; Vienybf, 193 
Grand St., Brooklyn, N. Y. (-»

EKSTRA PARDAVIMAS, 2 šeimy
nų namas, visi įtaisymai, gražioj vie
toj Maapcthe, kainu $7,500, cash 
$1,500. MortgedŽiai ant 10 metų. Ridge 
wpode — 6 šeimynų baltų plytų na- 
maa, po 5 kambarius, kuiną $13,500, 
eaxh $.3,500. Brooklyne — 4 šeimynų 
mūriniu namas, kaina $5,200, 
$2,000.

. J. Stankus
36 Lexington A v., Maspeth, 

Tel. Newton 0113

TeL Greenpoint 7831

LIAUKU8 FOTOGRAFAS

caah
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IUDEGĖ DEGTUKŲ 
FABRIKAS

Anų dienų ant 237 Drigfrs A v. 
sudegė degtukų fabrikas, ir gaiš 
re apdegė dvylika darbininkų. 
Tarp jų yra sekančių pavardžių: 
Ona Noreika, 21 metų ir Milda 
Noreika, 23 metų, nuo 10 
Brocme St. Nuotolių padaryta 
$5,000.

Užrašykit “Vienybę 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems 
Lietuvoje

DRAUGIJŲ 
PREZIDENTAMS!

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

VIENYBĖ
193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

NKN

Parsiduoda rašliavos dalykų ir ci
garų ir įvairių Žaislų krautuvė. At
sišaukite 87 Grand St., Brooklyn, N.Y.

(73

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

Parsiduoda Cafe ir valgykla, trijų 
metų lyras, gyvenami kambariai ant 
pirmo augšto, septyni kambarini su ra- , 
k a ūda is ant kitų augštų.. Kreipkitės 
pas F. Ozlrechowski, 117 Kent Av., 
kampas No. 7tb St., Brooklyn, N. Y.

(73)

Parsiduoda štoras labai geroje vie
toje ir biznis išdirbtas virš 3d metų. 
Pardavimo priežastis, savininkas turi 
du bizniu, vienų yra verčiamas par
duoti. Atsišaukite pas: Walter Sha- 
blinas, 193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

(73

Tel.

214 BEDFORD AVENUE 
tarpe No. 5th ir 6th 8U) 

Brooklyn, N. Y.

Greenpoint 6195
M. KREIVĖNAS

Gšlė* del Namų, Daria, 
Vratuvių Ir Laidotuvių 

202 BEDFORD AVENUE 
(arti North Stos gatvfiv) 

Brooklyn, N. Y.

adresuilieo

IR MALIOBIUB 
Nufotografuoja ir 
numalevoja viso
kius paveikslus 
(vairiausiomis sp
alvomis. Atnauji
na senus ir kra- 
javus ir radaro 
su amerikoniškais 
Darbų atlieka ge
rai ir pigiai.

^Kreipkitės

Telephone Triangle 1450

i

$15.00 ir augstyn

— Petrai, kur taip skubi
niesi?

— Einu pas Juozų Aba* 
zorių.

— Kas tenai naujo yra?
— Tai yra geriausi lietu

viška užeiga del visų lietu
vių. Jis užlaiko geriausius 
valgius, saldžius ir karčius 
gėrimus, kvepiančius ciga
rus. Tai einam abu kartu.

— Koks jo adresas?
93 WYTHE AVE., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. 4520 Greenpoint

JONAS
173 Bridge 8t..

STORES
C. Brooklyn. N. Y.

NAMŲ SAVININKAI 
TĖMYKITE!

Lietuvis Venteris
Pentinu namus Ii lauko ir vi
daus. Darbų atlieku greitai ir 
pigiai. Taipgi taisau senus sto
gus ir uždedu naujus. Šiais mi
kniais kreipkitės pas:
WILLIAMO KATTURAUSKO 

53 Montleth Btrral
Kampas Hnsbwick Avino* 

Brooklyn, N. Y,
-—s

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

RASH KINIS 
Ir 

VOKETAITIS 
141 Grand Street 
Brooklyn, N, Y.

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savninkaa)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINĖ
Čia galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus Ir ui 
prieinamų kainų; taippat pasiremia votį svetainę susirinki* 
mums, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

999 GRAND STREET (Tai. Btagg 3922) BROOKLYN, N. Y.

RAGANIAUS STEBUKLAI
Magijos Raganius, Jonas čekaninričius iileido 10 ma

gijos paslapčių apie užkčrčtų, vaikščiojantį pinigų; taip- 
>nt ir apie išvedantį pinigų ir kitas magijos monų paalap- 
ybes. šitų 10 paslapčių prisiunčia už 1 dol. ir 10 centų.

Tnippai. išleido užkėrčtas monų kazyras, kurias gali 
paversti kokiomis tik tu nori ir gali su jom dirbti 20 
skirtingų monų. šitą stebuklingų kaladę Kazyrų sykiu au 
paaiškinimu — prisiunčia tik už 1 dol. ir 15 centų. Rašyk, 
o tuoj gausi.

Taikau u Dedu Stogus. Darbų Garan
tuoju Ilgam laikui. Kainos Prieinamos 

Reikale klauskite:
Ofisas: 1163 Gates Avenus 

Tel. Jefferson 3957
Y ar das: 161 Clifton Place 

Tel. Prospect 1023

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

Vyrams, Moterims ir Vaikams
Prašau Tam litų reikale atsilankyti, o busite pilnai niganėdlntea

Permanent Wave 
gražini atrodo ir 
mėnesius. Galima

. Marijona Tamklenfl 
prie palagų ant pareikalavimo 
dienų ar naktį, taipgi ir nedėl- 
dieniais. Darbų atlieka ataakan 
ilsi

Nt’Rtle Lit noil 
yra geriansins, 
įniko apie 9 
šlapini, ar margot. Kerparn plaukus 
naujausiom mtidom, plaukus nudatom, 
Marcel Wave, Facial ir Scalp Trent 
ment.

VENUS BARBER SHOP 
463 LORIMER STREET 

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

PROF. J. CEKANAVIčIUS
193 Grand St., (Box 88Ųrouk|yn, J()

STOGŲ DENGĖJAS

"TGRAVE1“ 
Roofing

Aapair WorA « 
' JAMES J. HOLT & SON

oi prieinamų kainų

30 STAGG STRBBT
Brooklyn. N. Y. 
TeL Btagg 6711

MOTERYS TĖMYKITE!
Lietuvis Plaukų Taisytojas 

ANTHONY MOLLYN

S. PAUŽA
131 GRAND STREET

V • t V ;

Brooklyn, N Y.

6
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