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TRIS SMARKUS ŽEMĖS SUDRE
BAMAI IŠGAZD1N0 GYVENTO- 

JUS MONTANOS VALSTIJOJE
Vienok Žmonių Nenukentėjo Tik Sugriauta Na

mų Vertės Pusės Miliono Dolarių.

l SCRANTONĄ SUVAŽIAVO ANGLIAKA
SIŲ VIRŠININKAI IR LAUKIAMA “SU
SPENDING” KIETŲ ANGLIŲ PRAMO
NĖJE.

Naujausi Telegramai Žinios Iš Lietuvosi

Belgrade. Italų ir anglųGloucester, Mass. Cunard 
linijos laivas Tuscania užva 
žiavo ant žvejų laivo, ^pie 
15 žvejų nuskendo, o 9 pavy 
ko išgelbėti.

—o—
Scranton, Pa. Komunistai 

lapeliais bando skleisti savo tas, kurį pastatė pirmieji 
propagandą tarp 700 šuva- Meksikos gyventojai išnykti 
žiavusių angliakasių dele- si tauta Majų, 
gatų. Juos veda žmogus, ku 
ris laike paskutinio streiko
prikalbino keletą lokalų grį-’ dienas puolė francų pozici- 
žti darban sumažintomis ai- jas ir privertė juos dalinai 
gornis. I pasitraukti.

q___  j UfiV Izilfia i

MALONU
A tsiži įlojome,

i>ęi£iuuv« 1 Celių ii aliniu .

kompanijos pasidalino Al- j sl*Pel,s «t įdėjęs
i . • i- • '.Aidi Aukotai rt*rbanijoj esančiais aliejaus 
laukais.

Meksika, čia rasta miš
kuose apgriuvęs senas mies-

Fez. Morok iečiai keturias
BUTTE, MON., Birž. 27. — Netikėtai Montanos val

stiją pakratė žemės drebėjimas. Trys sudrebinimai buvo 
gana smarkūs ir sugriovė keletą miestelių, bet žmonių 
nesužeidė. Visi žmonės iš miestų Butte, Anaconda, Bil
lings, Great Falls iv kitų, išbėgo ant gatvių ir net dabar 
nenori į namus grįžti, bet valgo ir guli laukuose, ar dar
žuose. Sugriauta tiek namų, kad nuostoliai sieks apie pu
sę miliono dolarių. Laimė, kad vario kasyklos neužgriu- landą areštavo 13 nusigėru- 
vo, nes būtų užvertę tūkstančius darbininkų. Ikšiol ra-* sius, iš kurių tik vienas bu- tartį, anglai davė suprasti 
portuota, kad sužeista lengvai tik trys žmonės. |vo juodukas.

Italų seismologai skelbia, kad liepos 6 d. pasaulis 
kur nors pajus dar smarkesnį žemės drebėjimą. Jie sako 
ir Amerikoje dar žemė drebės.

. Bet į miestą 
|Fez, kuris yra Morokos so- 

New York. Policija čia pa stinė, jiems nepavyko pra
darė krata Harlemo daly, siveržti.C v ' i
___ ___ w __ ____ siveržti. 
kur gyvena daug juodukų,j 
areštuodama girtus. Per va'

SCRANTON, PA., Birž. 28. — Angliakasių unijos 
viršininkai pradėjo čia rinktis, kad pasitarus kokius rei
kalavimus statyti bosams, nes kontraktas baigiasi rug
pjūčio pabaigoje. Viršininkai atstovauja 155,000 darbi
ninkų. Spėjama, kad darbininkai reikalaus'pakelti algos 
10-15 nuošimčių, naujo kontrakto dviems metams ir įve
dimo “cheek off,” pagal kurį bosai mokėdami algas iš
renka unijai iš darbininkų duokles. AM pusės, vienok, 
ruošiasi prie suspendavimo darbų. Sakoma, bosai turi pri 
sivertę 12 milionų tonų anglių perviršio, o darbininkai 
taupo pinigus ir neperka tiek prekių, kiek pirmiau. Dau
gelis darbininkų žada suvažinėti į Europą, kol darbai vėl 
pradės eiti. Bosai nori reikalauti 20 nuošimčių algas nu
mušti.

LOS ANGELES. — Komedijantui Charlie Chaplin 
taip patiko tik ką jo 16-metų žmonai gimusis 6 svarų sū
nus, kad jis nei su reporteriais nenori šnekėti. Ikišiol bu
vo kalbų, kad Charlie su pačia nori skirtis, bet jis dabar 
tą užginčina.

Bolševikai Rado 
Jusupovo Turtus

Kur Unija, O 
Kur Jos Nėra

pen Kansas City, Mo. Niekas ne
parodo unijos gerumą kaip J. 
Crowe kompanijos padarytoji 

Ta

Maskva. Bolševikai per 
kis metus suvirš negalėja šašti 
Jusupovo turtų, kuriuos jie ži
nojo, jis kur nors paslėpė. Ju- sutartis su darbininkais, 
supovas priklausė prie turtin-((kompanija turi kasyklas Ran
giausių šeimynų Rusijoje prie sas valstijoje, kur veikia uni- 
caro. Jis nužudė, kaip žinoma, ja, ir kasyklas Oklahomoj, kur 
Rasputiną. Dabar bolševikams 
pavyko rasti jo paslėptieji tur
tai jo namuose. Jie buvo paslė
pti sienoje tarp plytų, plienu iš
muštame kambarėly. Ten 
šimtai aukso, sidabro ir plati- Paryžiuje 
na labai dailių dalykėlių, 
deimantų, rūbų ir safirų.

unijos nėra. UnijEstams kom
panija moka po $7.50 į dieną, o 
Oklahomoje, moka tik po $5.

buvo

Daug
Jusu-

Aukso čeverykaičiai

Paris. Vietos turtuolių mote-
povo namas po revoliucijos tapo ryS uoliai pradėjo vykinti naują 
padarytas muzėju. Jį saugojo nia(ją _ dėvėjimą aukso čeve- 
Jusupovo paliktasis dženitorius. rykaičių. Jos padarytos iš ge- 
Jis ir pagelbėjo bolševikams tą ros w|OSi ant klirio, užtepta 
turtą rasti. Už tai jam valdžia gryno aukso lapai. Fabrikantai 
davė $1,250. Tas visas turtas 
liks valstybės nuosavybe ir bus 
padėtas į muzėjų.

jau gamina pamėgdžiojimų hied 
nesniems luomams po $25 
porą.

už

Per 50 Metų Mokinsis 
Tėvą Mylėti

Vaikas Sako, 
Sekąs Madą I

White Plains, N. Y. James
Reid čia paliko savo šešiems

Baltimore. Areštavus Kazį
Spinachio, 16 metų vaikiną, jis

vaikams $20,000, bet su sąlyga,1 papasakojo teisėjui, kad esąs 
kad nei vienas negaus savo da- blogas dėlto, kad tokia mada,
bos kol nesulauks 50 metų am-Į Esą visi jo amžiaus vaikinai
Žiaus. Tėvas testamente saiko: 
“maž per tą laiką jūs įgysite 
daugiau pagarbos savo tėvui, 
kurios nerodėte jam gyvam es
ant.” Jauniausias jau turi 17 
metų, o seniausias 34.

(blogi ir jis tik norįs madą pa
sekti.

Boston. Coolidge tėvas susir
go ir jam buvo daryta operaci
ja.

IŠGIRSTI 
kad d-ras J. 
visus darbus į 

šalį skubotai rengia tolimesnius 
savo didesnio žodyno lankus; po 
ilgai užtrukusios pertraukos 
spausdinama antras lankas 
(skaitant iš pradžių 13-sis).

I Mirus Būgai ir nežinia ku
riam laikui susitrukdžius didžio
jo žodyno darbui, d-ro šlapelio 
žodynas užkištų didžiąją spra- Lietuva, 
gą. Reikia tik palinkėti, kad 
darbas greičiau eitų ir kad 
neatsirastų naujų kliūčių.

'ar nebus tai kartais blogos va-1 Taip pat daug pinigų norma* 
Uos žmogum esant. Iš pradžių (Iiu ibūdu išleista sezoniniam su

pirkimui užsieny dirbtinių trąšų 
žemės ūkiui. Pavyzdžiui, vien. 
Ūkininkų Sąjunga gavusi užsa
kymų 15,000 tanų tokių trą
šų užsieny nupirkti; be to, trą
šos buvo užsakomos per žemės 
Ūkio Koperatyvų Sąjungą ir ki
tas organizacijas, šitų išlaidų 
vaisiai, pasak p. Petrulio, tik
tai rudenį tebūsią realizuoti, kai 
derliaus eksportas užsienin grą
žinsiąs Lietuvai išleistuosius pi
nigus dar ir su pelnu.

Galop p. Petrulis priminęs, 
kad ir pernai panašiai vyko: 
iki pavasario valiutos fondas 
augo, vasarą sustojo augęs, o 
rudenį ir vėl padaugėjo, šįmet 
visa tai del sakytų priežasčių 
reiškiasi ryškiau.

buvo manyta, kad tai tikras ku 
nigas esąs: Lietuvos vidaus pa
se pažymėta “klierikas,” Lat
vių užsienio pase — studentas. 
Jokio pamato nebuvo atsilankiu
sį svetį ir dar kunigą blogu 
žmogumi įtarti: juoba kad pa
sisakė, iš Rygos ekskursantas 
esąs ir vykstąs susipažinti su

Ačiū gabiam pasakytos polici- 
vėl jos viršininkui, atsilankęs sve

čias neilgai tepaviešėjo Kretin
goje. Jis rado Kretingoje sau 
draugų ir vieną vakarą stotyje 
buvo sulaikytas girtame stovy
je. Kaip kunigas buvo nuvestas 
į vienuolyną, bet ten su juo 
nesusikalbėjo, ir vienuoliai pra
šė jį pasodinti į šaltąją.

Jo girto elgsena davė pama
to įtarti, kad netikro 
esama, ir buvo tuojau 
tardyti.

Ištardžius paaiškėjo,
tikrai visai ne kunigo būta, bet 
tik buvęs Kauno dvasiškoje se
minarijoje, iš kur buvo paliuo- kapines. Daugelis nebegalėjo 
<uotas, po to sėdėjęs Šiaulių Liaudies Namuose nė prie durų 
sunkiųjų darbų kalėjime 4 me
tu s ir, pasiliuosavęs iš kalėji
mo, apsigyveno Liepojoje, kur 
ir gavo Lietuvon vykti užsienio 
pasą, j

Nelauktas svečias jau išga
luotas į Kauną tolimesniam tar 
dymui. N.

“BIULETINIS“
» Gudų Atstovų Kliubas leidžia 
tam tikrą savo “Biuletinį." Pas- 

' k utiniuose dviejuose numeriuo
se pilna interpeliacijų, to Kliu- 
bo įteiktų Lenkijos vyriausy
bei. Interpeliacijose paliesti da
lykai (lygiai gali rūpėti ir lietu- 

pos: bloką prfeš~Šoviėtų Ru-.vil( visuomenei. Tai vis įvairios 
............................. t 'neteisybes, patirtos iš dienos

London. Besikalbėdami su f 
vokiečiais apie saugumo su-

▼ V* OUS jJS 
kad jie nori sudaryti Euro-

• —O— 11
Meksika. Gelžkelio šapu siją, kad sudraudus jos agi 

darbininkai sustreikavo ir 
valdžia pasiuntė kariumenęj 
saugoti turtą. Ginčijamasi 
del algų.

—o—
London, čia susitvėrė dr- 

ja, kurios nariai yra pasi
rengę dieną-naktį vykti į 
ligonbūčius duoti savo krau 
jo ligoniams, kurie to reika- tas Daudet pralaimėjo rin 
lingi. I kimus į senatą.

! neteisybės, patirtos 
I viešpačių pusės.

kunigo 
pradėta

kad ir

Babe Ruth Gal 
Apleis Sportą

beisbo'ės 
gali būti, 
tą sportą

New York. Garsus 
mušėjas. Babe Ruth, 
bus priverstas mesti 
visai. Jo kojos sutinę ir jis ne
gaili ant jų stovėti kaip reikia. 
Kaltas jis pats, nes po ligos tik 
paleistas iš ligonbūčio, jis tuoj 
ant rytojaus vėl mušė bolę.

Amerikonai Pinigus

Washington. Nežiūrint kad 
amerikonai skaitomi išlaidžiais 
•Žmonėmis, visgi taupymo ban
kai parodo, kad turi žmonių su
dėtų pinigų apie 8 bilionus. 
mėnuo suma vis auga.

Ar Valia
Mokytojoms Rūkyti?

Kas

MINISTE- 
KRIZį 

su priimtu tautos
J šventės įstatymu, p. Daukantas, 

įsijos Krašto Apsaugos Ministeris, bu
__0__ jvo padavęs prašymą atsistaty* 

Paris. Garsus monarkis- I)a,“‘r «*un“me i’a‘irli- 
kad p,Daukantas • aayo prašy
mą atsiėmė.

Visi kiti gandai apie Kabine
to krizį neturi jokio pamato.

Buenos Aires. Komisija, ,)tL ^ANDl APIE 
[tyrinėjusi Sovietų Rusijos KABINET0 
padėtį, rekomendavo parlia-L S‘^r*vs' 
mentui nepripažinti kol-kas ..

Šiauliai. — Laidotuvėse kuni
go Dembskio pelenų dalyvavo 
tūkstantinė minia, kuri perpil- 
džiusi Liaudies Namus išklau
sė D-ro J. šliupo žodžio ir visa 
palydėjo pelenus j laisvamanių

Suomijos Prezidentas

Stockholm, švedai iškilmingai 
sutiko Suomijos prezidentą, at
vykusį pas juos j svečius. Rei
kia atminti, kad Suomija, ka
da tai buvo Švedijos gubernija, 
paskui pavojingas jos priešas, o 
dabar kaimynas ir draugas, šve 
dai ir suomiai nekaip žiūri j an
glų laivyno lankymosi j Baltijos 
jūrą. Gal todėl jie ir pradėjo 
oro.iautis.

Vyras Keikdavo, O Ji 
Dainuodavo

Syracuse, N. J. Vietos 22 me
tų mokytoja turės įrodyti švie
timo komisijai, kad mokytojos' 
cigaretų rūkymas nekenkia jai 
būti gera vaikų mokytoja. Tū
la komisijos dalis laimi prie
šinga, kad mergina ruko ciga- 
retus. i

Middletown, N. Y. Skinerienė, 
gavusi nuo vyro perskyrimą, pa 
šakojo teisėjui, kad kuomet vy
ras keikdavosi ir koliodavo ją, 
ji pradėdavusi balsiai dainuoti 
ir tik tuo būdu galėdavo jį 
raminti. Taip esą jie gyvenę 
vynius metus. Daugiau jau 
begalį.

Jo Kaušas Pieno 
Bonka Sudaužė

Baltimore, Md. Jam

Eastmano Kompanija Vėl 
Apdovanoja Darbininkus

nu- 
de- 
ne-

lodtio- 
jant ledą ant keltuvo tūlame a- 
part mente, iš augšto krito pie
no bonka ant galvos Bartma- 
no. Ir krito taip, kad bonka su
dulkėjo į dulkes, o Bartmano 
galvoj žvaigždės pasirodė. Li- 

siūlų
Rochester, N. Y. Eastman

Kodak kompanija čia išdalino g°nbūty reikėjo septynių 
dailininkams netoli trijų milio- skylę užlopyti.
nų dolarių “algų dividendo.” Iš -----------
viso nuo 1914 metų ta kompani- į Ieško Pritarimo U; 
ja darbininkams tuo būdu yra 
išdalinusi 14 milionų dolarių. Ji 
sugalvojo tą būdą kad prilaiky
ti darbininkus pas save.

Pas Seimą . r >

ka-

Cleveland. O. Policija čia ty
rinėja vieną “Piršlio” kliubą, 
kuris už $5 apsiimdavo supa
žindinti vyrą ar merginą, norin
čius stoti į šeimynišką gyveni
mą. Sakoma, kad tas “Piršlis" 
pasirodė esąs apgavikų būrys.

Athens. Nors su pagalba 
riumenės generolas Pangelos ir 
apėmė Graikijos valdžią, bet da
bar ieško pritarimo parlamente. 
Tikimasi, kad jo negaus.

PETRULIS FINANSŲ PO
LITIKOS KLAUSIMAIS

Kauno “Aido“ atstovo klausi
nėjamas ministerių pirmininkas 
ir finansų ministeris p. V. Pe 
trolis del paskutiniuoju metu 
iš dalies pasireiškusio Lietuvos 
banknotų apyvartos Raičiaus ir 
valiutos fondo sumažinimo, 
kaip tai matyti iš paskutinių 
Lietuvos banko balansų, paaiš
kinęs. kad tai visai neturi ko
kio nors nepaprasto pobūdžio.

GELŽKELIU RIEDMENS Iš 
RUSIJOS

Sutartimi $u Rusija Lietuva 
gavo 63 garvežius įvairiu tipų. 
101 keleivių ir 1903 prekių va
gonus bei platformas. Visi šie 
riedmens gauti labai apgadinti 
ir reikalavo didelio remonto. 
Pirmiausia juos atgabeno Ry
gon perkontruoti, kad tiktų 
normalėms Europos vėžėms. Iš 
Rygos jau dabar visi vagonai ir 
garvežiai partraukti Lietuvon. 
Jų 21 garvežys išmainytas su
Latviais ant 5 garvežių vokiško Tai turi visą eilę ekonomiškų 
Ūpo ir 254 prekių vagonų. Iš Ii- priežasčių, kilusių dar š. 
k tįsiųjų 42 garvežių 34 gauti kovo-balandžio mėn. 
perkonstruoti. o 8 perkonstruoti 
nepavyko, todėl šiuos teks su
naudoti dalimis, o likusią me
džiagą parduoti. Tinkami važinė 
ti 43 garvežiai remontuojami 
Radviliškio, Šiaulių ir Kauno 
dirbtuvėse. Iš jų 10 jau dirba, 
o 14 pataisytų laukia atsar
goj. Iš 101 gauto keleiviu vago
no pataisyta ir išleista 
o kiti taisomi. Prekių 
išleista 1650, o .likusieji 
ar laukia savo eilės.

per 78. 
vagonų 
taisomi

iu.

5

NEVYKUSIOS MEILĖS 
AUKA

Palanga. — Palangoje birželio 
d. del meilės dalykų keliais

revolverio šūviais sunkiai susi
žeidė viena panelė. Sakoma, kad 
ji jau ir prieš persišaunant bu
vusi paėmus nuodų, bet šiems 
gerai neveikiant, bandė nusi
šauti.

Ligonė, dar keletą dienų pa
gyvenusi, pasimirė. Vėjavaikis

KUNIGU PASIVADINĘS 
AFERISTAS

Kretinga. Iš Klaipėdos trau
kiniu atvažiavo j Kretingą tū
las kunigas. Kretingos krimi-Cape May, N. J. šios apylin

kės ūkininkai smarkiai nudžiu-[ nalės policijos viršininkas vos 
go pirmu lietum, kuris iškri- pamatęs 
to bėgy 7 savaičių.

ištolo prieiti — taip prisikim
šę buvo, ir daugybė senesnių
jų gailinosi, del tolumo į (kapi
nes nebegalį palydėti. Kapinė
se kalbėjo: L. Vitkauskas, Pro* 
tas,<*L Alseika, -švambarm. Už
dėta vainikai nuo L. Et. K. Dr- 
jos Šiaulių ir Joniškio skyrių 
ir fotografuota. Buvo atvykusių 
būrelių iš šaulėnų, Joniškio, Ma 
žeikių, Skaisgirio ir kitur.

ANGLAI APIE LIETUVĄ

Anglų laikraštis “The Times”* 
išleido tam tikrą priedą bankų 
reikalams, kuriam paskiriama 
daugiau kaip pusė lanko Lietu
vai. Vedamajam apie Lietuvos 
finansus straipsny “The Times’*- 
rašo apie Lietuvos pastovios va
liutos pagrindus. Laikraštis nu
rodo, kad Lietuvos valiutą ir 
finansus reorganizavo dabartį* 

: nis ministeris pirmininkas ir 
finansų ministeris p. V. Petru
lis. žurnale įdėtas ir p. Petru-

pernai lio atvaizdas. Be to, “ThePirmiausia del blogo 
metų derliaus, kiek sumažėjo .Times“ nurodo, kad Lietuvos 
Lietuvos eksportas, ypač balan- ūkis augąs greičiau, negu ban- 
džio mėn. (palyginti su pernai kai, ir kad Lietuvos ūkis dar 
metų to mėnesio eksportu). Net'neturįs pakankamai kredito, 
vietoje normalaus šiaip rugių “The Times” mano, kad užsie- 
eksporto Lietuvos prekybos ba- nio kapitalai šioj srity Lietu- 
lanse šįmet pasireiškė nepapras- voj galėtų rasti Sabai gerą ir 
tas importas rugių (2348 tonos pelningą pritaikinimą.
per 4 mėnesius) ir kviečių (10,-1 Tame pat straipsny įdėtos ir 
7-18 tonos per tiek pat laiko), ne atskirtos bankų apžvalgos. Dau 
skaitant jau kukuruzos, kurios giausia parašyta apie Lietuvos 
vietoje pritrūkusių bulvių su- Banką ir jo veikimą, žurnale 
vartota 1487 tonos spirito ga- įdėtas ir prof. JurguČio atvaiz* 
mybos reikalams. das.

PASAULIŲ KARAS įg

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

Dailioje apysakoje “PASAULIŲ KARAS”, H. G. Wells 
vaizduoja kaip tie Marsiečiai atvyksta j žemę ir bando nu
kariauti žmoniją. Marsiečiai turi baisy ginklą, keistą maši
ną ir žmonijai jau gręsia pražuvimas. Kas ją išgelbsti?

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

naują svetį, tiesiog1 
į kaip ir nujausdamas įtarė jįj
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j PERŽVALGA Į Jonas Marufaz ir Jo Sūnūs
— Apysaka iš Amerikos Gyvenimo — 

Parašė W. L. George. — Vertė V.

J

įj Redakcijos Straipsniai |į
PRANAŠAUJA PASAULINĮ RASIŲ KARĄ

Chinijoje viešpatauja tikra betvarkė ir suirutė. Kas
dien vis aršesnių ir pasibaisėtinesnių iŠ tos tolimos šalies 
žinių Ameriką pasiekia. Vis nauji sukilimai prieš svetim
taučius. Streikai didėja. Studentai kelia demonstracijas 
viena paskui kitos. Jų svarbiuoju obalsiu yra: “Mirtis ’sn1*0 
svetimtaučiams!” Vis naujos žudynės. Nemažai svetini- 
taučių jau žuvo. Daugelis chiniečių sutiko svetimtaučių 
kulkosvaidžius. Nekurtos valstybės Chinijai jau teikia 
protesto notas. Spauda, kaip Amerikos taip ir kitų šalių, 
jau gundo savo valstybes imtis ginklo priešais įsiviešpa
tavusių Chinijoje betvarkę. Šalių, kurios suinteresuotos 
chinų gamtinėmis gerybėmis parlamentuose ir sostinėse 
svarbiuoju dienos klausimu yra Chinija.

Nauja Knyga Apie Pabalti ją i
Knygų leidimo firma Methu-’ 

en Anglijoje išleido naują įkny-1 
gą apie Pabaltiją, vardu “The Į tuvių tautininkų organo ‘Vieny 
New Baltic States and Their 
Future.” Parašė ją Owen Rut
ter.

Jos dar nematėme Amerikoje 
ir negailima pasakyti kokiu to-1 
nu ji parašyta. Anglų kalboje, 
reikia pastebėti, jau susidarė ga 
na žymi biblioteka knygų apie 
Pabalti ją. Tas rodo, kad ang
liškai kalbantis pasaulis domė- 
jasi tuo kraštu.

—o—
Lietuvos Liaudininkai.

Jau buvo “Vienybėje” prane-

(Tąsa)
Vieną vakarą* po vakarienei, jis vienas sė

dėjo su Kedriku. šis jau turėjo keturiolika metų

netiek draugų, 'kaip antras balsas, lyg orkestras 
antra slkripka. Jis pradėjo daugiau galvoti apie 
savo sūnus. Jis sau dažnai pasakodavo, kaip jam 
smagu, kad jiems nereikės suprasti įkas tai yra 
mažiau valgyti negu norisi. Bet tuo pačiu sykiu

'ir rašo:
“Vakar prieš pietus atsilankė 

“Ryto” redakcijoj Amerikos lie-1^*4 
ir jau pradėjo (lankyti prirengiamą mokyklą,- to- 

bes’ redaktorius, p? Juozas O.Ąel Epeliui gaubę vakarienę valgyti sykiu su 
Sirvydas, su savo pačia. Malonu I ^vais- 11 sėdėjo jie abu, tėvas su cigaru ir stik- ,jjs pradėjo savęs klausti, ar tai yra gerai, ar tai
konstantuoti Užjūrio svečio pu ^y,no» o berniukas siekė pagrobti vaisių iš in- yrfl sveika nežinoti (kaip pavojingai gyvena di-
džbi'itehnoniškumas. L'il.lkime tikėdamas, kad niekas jo tada nemato. Abu dėlė žmonijos didžiuma. Jis pradėjo savęs klau-
jam 1 smagini paviešėti Lietu-(bernaičiu buvo panašūs į Marufazą: abu rode tę
voje ir išsivežti j Ameriką ige-iv<° liktumą ir juosvumą, bet tėvui buvo linksima 

’riį įspūdžių ” . matyki abejuose motinos melsvas akis. Kedrikas
‘Tai, gali būti, mūsų redalkto-'^žinojo, kad tėvas jį dabar tėmija su smagumu, 

riui ir neteks krikščioniškų žan
darų pamatyti.

—o—
Draugai, tai Draugai!

Tūlas rašytojas Max

Balsas.” J 
taros partija, prie kurios atgal jis komunistams 
„."j liaudininkų p...... ....... .  J1U
įSkipitis. Tas būrys inteligentų, -mi 
kurie dar bando atgaivinti San
tarą daro didelę klaidą. Jie skal
do pažangias Lietuvos spėkas, 
jie skaldo Lietuvos ūkininkus, 
ir tuomi verti pasmerkimo. Liau 
d i s, tikimės, juos ir pasmerks. 

Amerikiečiai visi remia liau
dininkus ir nuo to rėmimo, kol

Žodžiu, pasaulis gyvena išvakariuose, kurių rytojus įkas niekas jų neatšaldys. Bet 
ir pas liaudininkus yra trūku- 
,mų, kuriuos prašalinus, būtų 
laibai sveika ir jiems ir mums. 
Tą jau pripažįsta “Sandaroje” 
ir p. Selkys, kuris ikiišiol be ato
dairos už liaudininkus galvą gul f 
dydavo. Jis sako:

Jis nesuprato tos meilės ugnelės, kuri žibtelėjo jo 
akyse vėliau, kuomet tėvas jam tarė:

“Kedrikai, ar esi pamislijęs kuo tu būsi?” 
Berniukas, būdamas ramaus pobūdžio, pra- 

East- ^‘jo svarstyti. “Taip,” jis atsakė “truputį esu 
mamas ikišiol buvo karštas ko-*svaistęs. Aš mamau, kad man patiatų būti pie

šta apie atsiradimą naujo laik- munistų draugas ir akėdavo ridentu N. Y. C. and Iv. Gelžkeiio.
rascio Lietuvoje, lai “Ūkininkų.“buržujus” kiek drūtas per sa-' Maiufazas nesakė nieko, jis perdaug buvo 

Jį leidžia atgijusi San- Vo žurnalą “Liberator.” Bet — susijudinęs. Nieko nebuvo saldesnio kaip tas, kad 
2”- ’ ’ ' 1 ’ - ■ . ant nelaimės J° vyriausias sūnus nenorėjo nieko kito, kaip sek-

prašalintas nuvažiavo į Rusiją ir savo aki- tėvo pėdomis. Nežiūiint to, teikėjo būti tėviš- 
...............1 ir ve ka ^u- Todėl jis paklausė: “Na, tas gerai, bet duoki- 

tu nebūsi tiek protingas.”
“Tada aš tapsiu Amerikos prezidentu.”
Marufazas kone užspringo vynu iš juoko, 

nes Kedrikas tą pasakė rinitai ir nejautė kartu- Į
X . . y. _ .1 Y J . . H _ -- J L ! 1 _ - 2 _ ___ J _ 11 1 ’

sti, ar jo vaikai neiišaugs išlepėliais. Tėvišku to
nu, jis sau sakydavo, kad juos pristatys dirbti 
prie vagonų gelžkeiio šapoje, kur jie pramoks 
visiką pasidaryti savo rankomis. Tokios mintys pą 
gimdė vieną iš tų ginčų su žmona, kurie turi 
daugiau svarbos negu, paviršiu regisi. Vieną va
karą Adelina pranešė, kad Kedrikųi pristigo pi
nigų. Ji pati 'būtų jam davusi, bet Kedrikas, no
rėdamas tvarkingai gyventi, įnori idant jam būtų 
ant savaitės paskirta tiek ir tiek, kad jis 'žinotų 
kur stovįs. Jis žadėjo su tėvu apie tai ant ryto
jaus pasilkaillbėti.

“Penkiolika metų ir jau pinigų nori dau
giau!”, tarė Marufazas. “Aš jam juk duodu pen
kis

tamsus ir nepermatomas. Rodos reikia da rtik vienos kar
štesnės kibirkštėlės ir jau vėl dega Pasaulinis Karas.

Dalykams taip esant, kįla įvairių ir spėliojimų-pra- 
našavimų.

Štai Worcesterio Clark Universiteto istorijos ir tarp
tautinių santykių prof. G. H. Blakeslee laikė šiame klau
sime savo paskaitų. Tasai profesorius pranašauja liūd
nų rytojų. Tarp ko kito štai kaip jis kalba apie dabar-1 
tinę tarptautinę padėtį. '

mis apžiūrėjo rojų
jis sako savo knygoje įspūdžių, -ne 
ijei patikėti “Naujienoms:”— i

“Jų kalbos (tai yra: Zinov-' 
jevo, Kamenevo, Stalino, Byko
vo ir Bukarino) ir straipsniai 
būtų išmesti iš litėratinio kon- 
testo silpnapročių vaikų prie
glaudoje!”

Ot, brolyčiai, kad “draugas” 
nurėžė!

Nelabai senai kitas buvusis 
komunistų garbintojas, anglas' 
Shaw, išvadino Zinovjevą pie
meniu ir klaunu.

Bet mūsų nuo doros ir logikos

dolarius į savaitę.”
“Na, tai nėra daug,” atsakė Adelina.
<1Bet juk žinai, kad. mokyklos vedėjai neno-

idant studentai perdaug turėtų ant rankų
I 

atsake Adeliina. “Bet įstaty-

Anglų-Amerikonų grupe Paęifike gali būti užpulta Į apie jų buvusius darbus pas už grašį, 
azinių (geltonųjų) rasių. Tai galėtų išsivystyti į rasinį mus Amerikoje.” 
konfliktų (susirėmimų). Jei būtų buvę norėta šitos pa
dėties išvengti, praeity reikėję tuos tarptautinius reika-.da išeina į sveikatą, 
lūs svarstyti kitaip. Reikėję neužgauti tautiniai jausmai, I 
nepaliečiamybė, tarptautinė giminystė.

Šito konflikto pavojus jau buvo numatomas. Tai pa
starųjų laikų 'grupiavimasis Pacifike. Suvienytos valsti
jos ir Britanija su savo paveldėtomis šalimis iš vienos 
pusės ir Japonija su Chinija bei kitos žemesnėsės dalies Seimo* rinkimų. 
Pacifiko pakraščių valstybių iš antros, kaipo geltonųjų . 
rasių priešais baltuosius.

Karas, rasinis karas galėtų būt išvengiamas tik ge
resniems santykiams įvykus tarpe aziatų ir baltųjų rasių.

ri 
pinigų.” 

“Aš tą žinau, 
cno tų žodžių (kritikoje. “Na, matau, sūnau, kad ,mas jau sulaužytas. Kedrikas sako, kad jo drau- 
nori būti šiokiu ar tokiu prezidentu. Ir turi tie- gas Wiilburas gaunąs dešimtį į savaitę.” 
są. Tik norėdamas būti prezidentu, gali juo (likti.| “Penki/ dolarių į savaitę užtenka bile kokiam 
Bet negalima taip greitai apsispręsti. Man geriau berniukui,” atsakė Marufazas taip šiurkščiai, kad 
būtų, kad eitum į biznį, suprantama, jei nori; paįs nustebo, 
prie to dar yra advokatūra, diplomatija, ir dar 
■daugiau profesijų.”

“Aš apsimislysiu,” atsakė Kedrikas. “Bet' 
aš manau, kad man labiausia patiktų būti pre
zidentu N. Y. C. and R. gelžkeiio.’’

Kedri'kui nuėjus gulti, Marufazas nuėjo pas 
Jie turi savo nukrypę kairiųjų lapų redalkto- Adeliina ir pranešė jai ką Kedrikas pasirinko iš 

centro valdyboje ir seime po riai Zinovjevą garbina kaip ko- įvairių profesijų 
j vieną narį, del kurių būtų gera kį Dievą. Tuo ir parodo, kad 
atsiklausti amerikiečių lietuvių kritiško proto pas juos — nei

Partijos “apvalymas” kai-ka-

—o—
, Smetonos Tautininkai
I Birž. 26-27 buvo šaukiamas
■ taip vadinamas Tautininkų Są
jungos suvažiavimas j Kauną. 
Mat, ir jie ruošiasi, turbūt, prie

Mūsų nuomonė yra, kad visos 
pažangios Lietuvos partijos 
šiais rinkimais turėtų neskaidy
ti balsų, bet dirbti išvien, kad

Kad kuomet nors rasinis karas turės įvykti, apie tai 
kalbama jau senai. Jau ne vienas profesorius tai yra pa
reiškęs. Bet ar tai išsivystys iš dabartinių santykių Chi
nijoje, greita ateitis galės parodyt.

O jei prof. Blakeslee pranašystė išsipildytų, pasaulis 
dar kartą pasinertų kruvinoje tragedijoje, tragedijoje, 
kuri būt daug kruvinesnė negu buvęsis Pasaulinis Karas. '^uPo

Ir tai būtų jau ne ekonominis, ne politinis karas.
Tai būtų rasinis karas.

nuvertus krikščionių demokra
tų gegemoniją,

—o—
Siaubi Pranašystė

Paskutiniame numery “Sar
gybos Bokšto,” biblijos studen

čių organo, pranešamas “ano pa 
_ dvasių” pranašavimas 

I del 1925 metų. Tuos pranašavi- 
1 mus esą išgirdęs ir paskelbęs

I

Kultūros B-vės” gavome

skaičiaus. Marufazienė. turė
dama keturiosdešims metų, buvo tiek pat pa
blyškusi ir maloni kaip ji buvo dvidešimties me
tų. Prie to, ji .niekad nesiskubindavo ir apdūmo- 
davo daljlkus. Po kiek laiko ji tarė: “Taip, aš 
norėčiau, kad jis eitų į tavo biznį, Jonai. Tada jis 
galėtų pagelbėti Edmondui.”

“Jei būčiau žinojusi, *kad šitaip sutiksi šitą 
dalyką, būčiau neprisiminus. Bet kadangi jis pats 
norėjo su tavim apie tai pašnekėti, aš tik pri
miniau, manydama, kad tu nusijuoksi, dagirdęs- 
jo norą, kad jam pinigai būtų duodami regulia- 
riškai, o ne protarpiais. Ir tikrai aš nemaniau, 
kad tu būsi toks skūpus.”

“Skūpūus!” labai tykiai atsakė Marufazas.
“O kada tu matei mane skūpų, Adelina?”

“Na, aš nenorėjau...”
“O vienok sakei,” atsakė Marufazas. “Ir 

vėl klausiu: kada aš buvau skūpus?”
“Suprantama, kad ne,” atsakė Adelina lyg

i norėdama kovon stoti. “Tik tu turi keistų min-
“Edmondas turi pats sau pasigelbėti, ” atsa-’čių. štai tu, manai, kad Redrikui nereikia duoti 

kė su meile Marufazas, nors žodžiai šiurkščiai perdaug pinigų vien dėlto, kad... tu...”
j “Dėlto, kad aš buvau neturtingas,” staiga 

dogas. Kiti, jei ir gyvuoja, tai Kedrikas buvo rimtas, bet jis turėjo tą, ko pridūrė Marufazas. “Dėlto, Ikad kada-tai man už- 
spaudoje jų nematyti. Tarasen- neturi jo vyresnis brolis: pritrauktiną ypatos tekdūvo ’penkių 'dolarių' 'į Savaitę,' dėlto kad ėsuJ 
ka šioje knygoje aprašo užsili-’iSi'RŽumą. Tas kas buvo stipru pas tėvą, pas jį iš^-1 “ ~ '
kusius iš senovės paminklus Lie(ėjo silpniau, 
tuvoje: akmenis, aukurus, pilia
kalnius, akmeninius kirvukus ir 
kitus įrankius. Jis nurodo, kaip tik reikia pasirinkti!” 
jie reikia suprasti ir kaip mok-

—O—
Tarp Naujų Knygų

Iš
labai įdomų ir gerą veikalą p.
Tarasenkos, kuris yra vienati
nis bylus mūsų šių dienų arke- skambėjo. Edmondas mat buvo tiek nerimtas j

“Bet gadų gale,” tęsė Marufazas,” jie gali 
daryti įką jie nori. Pasaulis jiems atviras. Jiems

Adelina neatsake nieko. Ji mezgė toliau, o

paprastas žmogus prasisiekęs augštyn. Pasakyk 
tą, Adelina, aš žinau kad tu taip manai.”

Marufazienė visados atsižymėjo švelnumu. 
Taigi jis nustebo, kuojmet ji pakillo, atsisakė to
liau kalbėti, nuėjo ir atsisėdusi prie piano, skam
bino iki jis apleido kambarį.

šlui apsaugoti. jos vyras paėmė anglišką apysaką ir pradėjo
Gavome paminėjimui ir kny- skaityti. Po valandėlės jam pasirodė keista, kad 

gėlę “Nusikalstamumas ir Kova knyga mažai jį interesuoja. Kaip juokinga! O 
su juo,” arba — pasaulio pikta prasidėjo ji gerai. Nusižiovavęs, užsidegė vėl ci- 
ir neteisybė, veikianti į žmogaus ''garą ir vėl ėmė skaityti. Keistas sutvėrimas tas 
pasielgimą, ši knygutė irgi įdo- 'Kedrikas! Galės bile ką gyvenime nuveikti su
mi, nes kalba apie kriminalistus.

Mūsų ir Amerikonu 
Redaktoriai.

tokiomis smegenimis. Ir jis gaus progą! Marufa
zas dar nuskaitė kelis puslapius, bet mintis apie 
Kedrilką jį slėgė. Padėjęs knygą, jis pasivelijo 
sau mąstyti. Gyvenimas buvo keistas dalykas.

(Toliaus Bus)
0--------------o--------------0

SAULEI LEIDŽIANTIS

------------ bpinmą kartą anglas Sir Conan
Chiniečių sukilime priešais svetimtaučius didele rolę JDoyile, autorius detektyvinių 

lošia tos šalies studentai. Jie kelia dažnas demonstracijas. Serlok Holmso apysakų. Anot 
Jie vadovauja miniomis. Tačiaus, kaip laikraščiai prane- 
ša, nemažą rolę šiuose sukilimuose lošia ir Rusijos So
vietų propagandistai.

Nesenai Chinijoje įvyko gana kruvinas susirėmimas. 
Jame žuvo nemažai gyvybių. Jis paaštrino kitų valsty
bių santykius linkui pačios Chinijos ir jos sukilėlių. Sa
koma, mat, kad tą susirėmimą pradėję chiniečiai: jie 
pirmutiniai pradėję svetimtaučius šaudyti. O to puolimo 
vadu buvęs Rusijos Sovietų uniformuotas oficieraš.

Kuomet Rusijoje viešpatavo galutina betvarkė ir 
kuomet tą betvarkę suinteresuotos valstybės norėjo pa- 
mybėje! Duokit progos mums patiems savo reikalus su
tvarkyti, Rusijos komunistai šaukdavo: "Palikit mus ra- 
derinti!"’

Ar negerai būtų jei tie komunistai ir dabar pakarto
tų tą pačią giesmelę: “Palikit Chiniją ramybėje!” O visų 
pirma jie patys nuo jos savo nagus atitrauktų!

Kuomet Suvienytose Valstijose eina karšti ginčai taq

Ne paslaptis, kad mūsų lie
tuviškieji redaktoriai, nors ma
žai nusimano literatūroje, ar 
moksle, bet gerai nusimano kaip 
vienas kitą “pašpikiuoti.” Ne
žiūrint kaip ta “dailė’’ išsivys
čiusi pas lietuviuos, bet yra a- 
merikonų, kurie toli palieka net 
mūsų redaktorius, štai pavyzdis 
vienos atakos, kurią padarė vie
nas? redaktorius ant kito, drįsu
si© jį kaltinti, būk jis kėsinosi 

. nusižudyti. Dalykas įvyko Minu, 
valstijoje, štai ką rašo tas, ku
ris buvo kaltinamas saužūdy- 
bė je:

“Redaktorių Anbkos “Bea
con” reiktų nulinčiuoti, išvirin
ti, actu apipilti, į šmotus suka
poti ir padžiauti jo liekanas ant 
tvoros pradžiuvimui. Dideliais 
antgalviais jis kaltina mane ban 
dyme nusižudyti paskutinėje laj 
idoję savo 2x^ metiko ir purvino 
lapo. Tas nu ilges, sudžiūvęs, lię 
Šas, liktarrtiažandis, ilgaausis, 
šašais apaugęs piktžodžiaująs, 
verkšlenąs vampūzas, turės at
sakyti prieš mus netik teisme, 
bet ir asmeniškai. ’■
Nauja Knyga Apie 
Amerikos Lietuvius.

K. Gineitis mums praneša, 
kad jau išleidęs savo ruoštąją 
knygą “Amerika ir Amerikos 

. t __ Lietuviai,” kurią jis ruošė po-
jdaktorių, dar tam nenuvykus į rą metų. Knygoje, sakoma, tei

„ , “dvasios susiimobilizavę” 
'skelbia pasaulio pabaigą. Būsią 
didelių baisenybių ir nepapras
tų gamtos spėkų apsireiškimų 
žmogaus nubaudimui ir atidary
mui kelio į “Tūlkstantimetj.” Ką 
tas Tūkstantimetis reiškia, 
ku. Turbūt naują “rojų.”

—o—

aiš-

Geru žodžiu Pataikė «- c

“Sandara”, nurodydama į 
kvailas “Laisvės” ir “Vilnies” 
pastangas primesti Račį ir Šimo 
1 i ū n i ūtę “ tau ti n i nkams-social i s- 
tams,” sako: “tarytum pemp- 
šuniui pasisukus netoli jos lizdo 
klykia ir meluoja.”

Jei nebūtų tie asmenys taip 
arti bolševikų lizdų Amerikoje, 

i tai, suprantama, jie neklyktų 
pe mokslininkų ir bažnyčios sekėjų evoliucijos klausimu, ir nemeluotų. Dabar jie išstatė 
gamta nepaliaujamą ir nepriklausomą darbą veikia. Vie- iš savo “Didžiąją Bertą,” patį 
ną dieną Perkūnas Dievaitis įtrenkė į gamtos visi? negerbimą Prūseiką apgin- 
muzėjų, evoliucijos žinyčią, pilną beždžionių ir kitokių Poziciją- Bet sunku įtikin- 
evoliucinio vystymosi įrodymų. Bet tas pats Perkūnas 
Dievaitis ir tą pačią dieną įtrenkė ir į Dievo žinyčią — 
Švento Patriko Katedrą.

Matomai gamta veikia savo darbą. Ji neduoda pir
menybės nė biblistams, nė evoliucijos sekėjams.

Jai visi lygūs.
Ji laikosi savų teorijų.

Muniche, Vokietijoje, nesenai bandyta vienas gana į- _
domus ii naudingas išradimas radio-fonas automobi- Lietuvą. Dabar mūsų redakto-!pa daug fotografijų, aprašy- 
liuose. Šio išradimo pagelba automobilistai galės, beva- rius jau Lietuvoje ir atsilankė mai lietuvių gyvenimo, ir tt. 
žinodami, vienas su kitu susikalbėti. t ; . net pas “R^tp” redaktorių. Tas’Puslapių turi 430, kaina $2.00.

ti protaujantį žmogų, kad kur 
juoda ,ten balta.

—o—
“Rytas” Atsiima Savo 
žodžius

Jau minėjome, kaip krikščio
nių organas “Rytas” L. Aksti
no (Liūdo Giros) 'lūpomis pa
sveikino “Vienybę” ir jos re-

štai, buvo du berniukai, kaip jis pats sakė, ku
riems pasaulis buvo atviras. Jie galėjo daryti, 
ką tik norėjo. Jų tėvas galėtų nupirkti kontrolę 
bile kokios koiiporacijos. Jis galėjo pavartoti įta
ką ir padaryti juos senatoriais, vyskupais, am
basadoriais. Jiems tereikėjo panorėti, ir viskas 
būtų įvykdyta. Vien dėlto, kad jie gimė sūnais 
mu’lti-mi'lionieriaus! Dėlto, kad jų tėvas surinko 
milionus, gyvenimas bus pillnas. Ne už kokį žmo
nijai patarnavimą: vien dėlto, kad jie jam gimė. 
O jei jie neturėtų (kitokio noro, tik taip sau gy
venti, jie galėtų džiaugtis pinigų daugumu kokiu 

.tik norėtų. Netik jie galėtų ką nori daryti, jie 
gailėtų ir visai nieko neveikti. O vien dėlto jiems 
taip, kad jie jam gimė, čia Marufazas pajuto be- 
mislijąs apie savo jaunas dienas, kada jam reikė
jo keltis ant penkių ryte ir eiti per purvus ir tirp 
stantį sniegą į Union Stotį. Jis matė save sėdint 
aptiekoje, kur patarnautoja mergina su panieka į 
jį žiūri dėlto, kad jis negali daugiau “spendyti” 
kaip dešimtuką. Jis atsiminė kaip jo pirmas bo
sas jį išdergė, nors turėjo tik devyniolika metų ir 
kvepėjo degtine. Marufazas paraudo nuo pykčio, 
atminęs gyvuliškus žodžius, purviną įžeidimą ta
da, kurį turėjo išlklausyti nepajudindamas veido. 
O t'As amžinas neturtas, nudrizgę kalnieriai pjau
nanti kaklą, maistas paduotas ant purvinų stalų, 
purvinumas ir tamsumas visko. Jis išėjo iš pek
los. Jo sūnai to visiko nežinos, negut susimanys 
atlankyti East Saidę, kaip poetas Dante eida
mas į Pragarą lankyti Virgilijaus.

“Ačiū Dievui,” jis sau prašnibždėjo, “jie to 
visko nežinos.”

V.
Laikas btgo, o Jonas Marufaz vedė savo pri

prastą gyvenimą, didindamas pinigų skaičių, nes 
kitaip visai jų neteiktų. Jis vaišino žmones, nes 
tuomi savo galią galėjo paradyti; pirko pačiai 
dovanas, nes tik taip galėjo parodyti savo tur
tingumą. Bet jo gyveniman^į^jO-j^įfiyj.U^raugų,

Jau dangų apniaukė palši debesėliai, 
Saulutė neskleidžia skaisčių spindulių. 
Nakties gi tamsieji rūkai ir šešeiliai 
Jau slenka į mus paslaptingu keliu.

i 
Nuilsę vargdieniai jau grįžta iš lauko
Ir rengias ilsėt’ po sunkiųjų darbų... ' 
Vėjailis vilnyse rugių tiktai plauko, ■ >
O piemenys gena bandas iš laukų.

I
Viskas harmoninga, suderinta, miela...
Vargdienių darbai ir paukštelių daina... 5 
Taip traukia nuskristi į ten mano siela, — * * 
Juk jiems jau liūdėti ir vargti gana!

Į 
Kai rytą tekės spinduliuota saulelė — 
Pabudinsiu juosius iš miego saldaus, 
Užtrauksiu jiems rytmečio linksmą dainelę 
O širdįs jų, laimės daugiau negeidaus!

— Bern. Brazdwžionis

o------------- o-------------- o ■

IR IŠPLAUK DAINA AUKSIN®...

Ko nuliūdus širdužėlė,
Ko ji verkia taip slaptai?
Kas jai liūdesį sukėlė,
Ar iilgai liūdis jinai?

— Prasiveiikit, šaltos lūpos 
Ir išplauk daina auksinė...
Ir uždegk širdyje jausmą — 
Tegu plaka vėl krūtinė.

, į
Uždarytos mano lūpos,
Tyli jausmas, ir širdis
Vien be aido tiktai plakas —
Ii’ kažin kada atgis.

; ■ ”1
Bet vis lauksiu ramumėlio,
Nors ilga man ši dienelė, 
Kai išskris skardi dainelė — 
Pasidžįaugs tada širdelę.

— Kazys Rukštikalnis__ iįi
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JEI RELIGIJA NEVISAI REIKALINGA 
TAI KAM JI REIKALINGA?

APIE AUKSĄ IR SIDABRĄ
(Keletas Mineralogijos žinių)

i

Rašo Racionalas Pasiremiant prof. F. B. Loomis 
Surašė — V.

Brolis Liberalas savo straipsny “Ar religija visai 
nereikalinga?,” tilpusiam “Vienybės” No. 70, sako, jog 
jis atsidėjęs skaitė mano straipsnius “Vienybėje,” bet 
kiek man išrodo, savo straipsnį neaiškia mintimi para
šė. Pirmame savo straipsnio paragrafe jis giria, kad 
mano straipsniuose daug minčių sutraukta; antrame 
paragrafe kaltina mane už “sugriovimą” daug nuveik
to tikėjime darbo; trečiame — jis jau nusimena, kad aš 
nenurodęs, kaip patraukti milionus link savo idėjų; 
penktame — jis paduoda skaitlines, kiek ir kokio tikė
jimo yra žmonių; šeštame — kad man tik prie stalo 
buvę lengva taip rašyti, bet pamačius statistikas, tai 
būtų kur kas sunkiau; dar 
toliau jis sako, kad religiją 
tik laikas išvystys; žmonės 
vis iešką Nežinomo; kad jei 
kas kalba apie sielas, tai tu
ri įrodyti ir kas yra nesie
ja, kad Dievas yra Nedievas 
Liberalo nuomone, reikia 
tik kunigai paakėti, o reli
giją ir kt-ką palikti. Pas
kui jis sako, kad liberalai 
turi nusistatymą visai reli
gijose nedalyvauti. Savo 
straipsnį gi užbaigia su 
“etc.”

Žodžiu, tai straipsnis pu
siau “nezaliežniškos,” pu
siau “laisvamaniškos” dva
sios. Nieko aiškaus nepasa
kyta. Lygiai kaip tų “Dzim- 
dzi-Drimdzi” vėliausia dai
na: “viskas sukasi, sukasi, 
sukasi,” et ad infinitum.... 
Mūsų protestoniški pryče- 
riai ir kai-kurie sirguliuo
janti laisvamaniai dažnai 
taip rašo. Tūlas Lietuvoje 
išeinantis laikraštukas “Mū 
sų Žodis,” Chicagos “švie
sa” bei “Sargybos Bokštas” 
pripildyti tokiomis lementa- 
cijomis. Jie sako: religija 
nė reikalinga, nė nereikalin
ga, bet kadangi daug žmo- 

. niu ja užsiima, ji tur būt 
reikalinga. Arba: moky
tiems, religija nereikalinga, 
bet kadangi yra daug ne
mokytų, tai jiems religija 
reikia.

Brolis Liberalas savo 
straipsnio antgalvy su nuo
staba klausia: “Ar religija 
visai nereikalinga?” Jam ir 
gi, matomai, išrodo, kad re
ligija nėra pilnai reikalinga, 
bet dar nėra visai nereika
linga. \

Ant tų visų brolio Libera
lo ir podraug jam panašių 
minčių sakau: Savo straips
niu eilėje aš trumpai nu
rodžiau, kad dievai, tai tik 
klaidingas išmįslas; kad re
ligija, tai tik kunigų biznis; 
kad religija nepadaro žmo
gaus nei geresniu, nei blo
gesniu, bet daug ji blogo 
teikia žmonijos progresui, 
bereikalingai žudo gyvybes, l 
eikvoja turtą; tad jei jau1 
nereikia vienos religijos, tai 
kam dar piršti kitą, palie
kant tą patį biesą po kita 
kepure.

Laikas pamesti tokį silp- 
napusiavimą. Laikas sekti

Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

> I^-I—E—T—U—V—I—S 
DAKTARAS (gydo 
ligas) IR CHIRURGAS 
(daro operacijas). 
OFISĄ VALANDAS:

Nuo 9 iki 11 A. M.
* Nuo 2 iki 4 P. M.

Nuo 7 iki 8 P. M.
Nedeliomis Nuo 10 iki 3 P. M.

blaivią mintį. Laikas sekti 
mo'kslą. Tuomi labiau da
bar, kada ir kunigija ir pats 
Romos Papa vientik politi
ką varinėja, jau ir prasčiau- 
siems žmonėms akys atsi
daro. Gana patamsėję slan
kioti, gana veidmainiauti, 
gana dvasinės vergovės!

Pasakymas, kad tiek ir 
tiek yra katalikų, tiek ir 
tiek žydų, tiek ir tiek viso
kių kitokių, dar nereiškia, 
kad religija yra reikalinga. 
Taip kalbant ir tikint, reik
štų jei yra silpnapročių, tai 
ir silpnaprotystė reikalin
ga; jei yra daug girtuoklių, 
tai ir girtuoklybė reikalin
ga, ir tt., ir prieš tai nerei
kia kovoti.

Vėl brolio Liberalo pa
sakyta, kad dar nėra žino
ma, kas yra Siela, kas yra 
Nežinomas. Bet senovėje ne 
buvo žinoma ir kas buvo 
per ugnies kamuolys saulė. 
Tuomet žmonės sueidavo ir 
garbindavo saulę. Bet ar 
tas saulei buvo reikalinga? 
Ar dabar, kai žmonęs sau
lės negarbina, ar ji kitaip 
kaip veikia? Seniaus lietu
viai garbino Perkūną. Al
kai dabar tie patys lietuviai 
jo negarbina, ar jis kitaip 
veikia? Taip yra su siela ir 
Nežinomu. Jei žmonės jų 
negarbins, ar jie pasikeis?

Dabar jau daugelis žmo
nių žino, kad religija ir die
vai, tai tik kunigų grynas 
biznis. Juk kunigai tamsina 
žmones, kunigai laimina ka
res; bažnyčios sekėjai už
griebia svetimas žemes, o 
Dievo pateptas Papa, jiems 
priskiria.

O kiek kvailysčių prida" 
ryta varde religijos? Kiek 
šventose karėse išžudyta 
žmonių? Liberalai gi “nusi
statę laikytis nuošaliai re
ligijos,” ir tiek! Mat, tam
sesniems už juos reikia reli
gijos!

Niekas nemano, kad per 
j vieną “Vienybę” “milionus 
i pertikrinsi.” Racionalas ne
sijaučia tikėjimą paniekinęs 
tarpe minių. Bet jis bent 
trumpai perkratė “religiją” 
ir “dievus”, ir parodė, kad 
tas viskas yra tik spėlioji
mas. Racionalas pasakė: — 
“Vieton bažnyčių statykime 
žinyčias, kur vietoj pamal
dų, bus galima gvildenti Ne 
žinomą mokslišku būdu; vie 
ton religijos ir tikėjimo. 
duoti minioms žinojimą.”

Tą tai turėtų sakyti ir se
kti visi racionalai-liberalai- 
laisvamaniai. Juos paseks 
plačiosios minios ir žingsnis 
po žingsnio žmonija progre- 

' suos.

Mineralogija yra mokslas ak
menų, kurie sudaro dalį žemės 
plutos. Tie akmenai, po teisybei, 
yra visa žemės kietoji pluta, bet 
oras ir vanduo per milionus me
tų dalį “suvalgė ir sukramtė,” 
iš ko kilo “žemė:” smiltynai, 
molis, jaura, dirvažemė, juod
žemis ir tt. Tik kalnuose ir gi
liai po žeme mes galime rasti 
pirmapradę plutą — akmenis. 
Kada tie akmenai sukruta, ar 
slaiidžioja — įvyksta žemės dre
bėjimai.

Mineralai yra sudėtinės akme 
nų dalys. Kiekvienas mineralas 
turi savo kemišką sudėtį ir tuo- 
mi skiriasi nuo kitų. Iš viso mi
neralų esama apie 1200, bet di
džiuma akmenų susideda tik iš 
30 mineralų, šitie mineralai ir 
vadinami “akmeniniai minera
lai.” Dar apie 150 kitų mineralų 
pasitaiko gamtoje gana dažnai. 
Kiti gi labai retai randami. Sa
vo gražybe varsų nekurie yra 
skaitomi “brangiais akmenais” 
ir verti daug pinigo.

žemiau peržvelgsime papras
tesnius, tai yra, apsčiau gamtoj 
randamus mineralus.

auksas susiliejęs su metalu tel
lurium. Mineralas tas vadinasi 
kalveritu. Kitas mineralas, var
du, sydvanitas, susideda iš lie
jinio auksas, sidabras, ir tėllu- 
ruimas. Sylvanitas yra svarbiau
si aukso rūda, kasama Pietų 
Afrikoje. Dar auksas liejasi su 
platina, varių ir.geleže.

Auksakaliai del pardavimo ga 
niinaikeliąą rūšis aukso liejinių. 
“Raudonas auksas” turi 3 da
lis aukso, o vieną d.alį vario; 
“žalias auksas” turi 3 dalis,ąu-k 
so, o vieną sidabro; “mėlynas 
auksas” turi aukso ir geležies 
liejinį. Aukso pinigai yra lieji
niai iš devynių dalių aukso, vie
nos dallies vario, kad būtų stip
resni.

Sidabro Grupe
Sidabras randamas dažniau 

aukse, bet jis netaip anksti pri
traukė žmonijos akį. Gali būti 
dėlto, kad jo paviršius tuoj ap
sitraukia, arba tamsėja, ypač 
jei sueina su sieros junginiais.! 
Padabinimams sidabras buvo 
vartojamas 2,500 metų pirm 
Kristaus, nes Trojos miesto 
griuvėsiuose tapo rasta sidabri
nių pažibų. Tūkstantis metų po 
to, žmonija vartojo sidabrą bliu 
dams, indams ir tt.

Po aukso, sidabras yra antras 
kalimo ir traukimo lengvumu.’

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA ir DIRBTUVĖ

geriausiai įrengtoje mokykloje. Prakti
kos 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. TIKNIAVIČUS 

garantuojame laisnį ir diplomų — Pa- 
ieškome darbo. Ateikite apžiūrėti mū- 

nuo 9 ryte iki 9 vakaro. Nedaliomis 
nuo 11 vai, ryto iki 3 vai. po pietų. Klesos dienomis ir vakarais.

NEW YORK AUTO SCHOOL
128 — 2nd Avenue, ’ (Kampas 14 gatvės) New York City

■ ..................................................... ________________________
----------•—

zų mokyklų. Mokykla atdara

ssr Iš Amerikos Lietuviu Gyvenimo iSS
g ČIA TALPINAMA ŽINIOS Ifi AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMO IŠIMTINAI. RAŠOMA MUSŲ GABIŲ 

KORESPONDENTŲ APIE TEATRUS, BALIUS, PRAKALBAS IR ABELNĄ JUDĖJIMĄ.

WORCESTER, MASS.
Trumpos žinelės

Birželio 21 d. SLA. 318 
turėjo savo išvažiavimą-pikni- 
ką. Kadangi minėtą dieną oras 
buvo gražus, tai ir publikos į 
pikniką atsilankė nemažai. Pik
nikas buvo worcesteriečiams ži
nomoje “Tatnuck” pievoje.

Susirinkusieji laiką praleido 
labai gražiai. Ypač “aušrelie- 
čiai” visus smagiai palinksmi
no visokiais savo žaidimais.

Kaip teko nugirsti nuo pirmi
ninko K. Buminavičiaus, publi
ka namo pradėjo ruoštis tik 
tada, kuomet jau pritrūko šal- 
takošės ir lemonado. Tikimasi, 

‘ . I kad kuopai kiek ir pelno iš šio 
buvo parengimo liks.

auksas

kp.,

Prie progos turiu priminti, 
kad “trockiniai” SLA. 57 nariai 
be tautininkų niekaip negali ap 
sieiti. Nors tą dieną ir 57 kp. 
savo pikniką turėjo Bolševikiš
kos Bendrovės Darže, bet apie 7 
vai. atsibeldė į 318 kp. pikniką

)u išvilioti iš Onos čivinskaitės 
$200, kuriuos prieš mirtį moti
na buvo palikus bankoje savo 
dukrelei.

Ona dar nebuvo nei pilnų me
tų apsivedimo leidimą gauti, tai 
tėvas Onos bandė stoti prieš lei
dimo gavimą, bet Račiui ir O- 
nai užsispyrus, kad juodu turi 
apsivesti, ir niekas negali jiems 
priešintis, tėvas matydamas, 
kad jo priešginiavimas nieko ne 
gelbės, pagalinus sutiko. Ta- 
čiaus po vestuvių p. Račys išvi
liojęs iš Onos, savo žmonos, a- 
pie du šimtu dolarių, ir jai pali
kęs dar apie 30 dolarių, išsidan
gino į Bostoną, palikęs nelai
mingą savo žmoną. Po to apie 
jį daugiau® nebebuvo girdėti iki 
šiam laikui, kol neiškilo skanda
las pinigų dirbime p. Račio su 
pde šimoliūniūte.

Taigi, čia jau pasirodo, kad 
p. Račis mėgo daugpatystę.

WILKES BARRE, PA.
Advokatas Lopato Išvažiuoja 

Lietuvon

Birželio pabaigoje vietos ir vi 
sos Amerikos lietuviams gerai 
žinomas advokatas J. Lopato su •. 
savo uošviu Skri'tulsku rengia
si važiuoti Lietuvos atlankytų. 
Lopato yra labai geras teisi
ninkas ir podraug SLA. 
lės Komisijos narys ir 
jas.

Paviešėjęs Lietuvoje
tas Lopato vėl grįžš Amerikon 
ir praktikuos savo profesijoje.

Linkėtina jam gerų pasek
mių !

Kontro- 
patarė-

advoką-

Lietuvon

į, amu. j

Grūdelis sidabro išsitęsia į 400 keletas Trockio užsikaušusių au- 
pėdų dratos, ar susiplaka į plo-1 klėtinių ir pradėjo orgijas kelti, 
kštelę vieną 100-tūkstantinę co-'Tuom tarpu į mūsų pikniką atė- 
lio dalį plonumo. Jokis metalas' jo ir keletas rusų. (Pastarieji 
sidabro nepralenkia, elektros irgi toje pačioje pievoje, tik ki- 
perleidime; tuo žvilgsniu sidab-'toje vietoje, turėjo savo pikni-
ras turi 100-tą nuošimčių, o va
ris 93 nuoš. Sidabras, kaip auk
sas, lengvai liejasi su kitais me
talais: auksu, platina, variu, ge
leže ir tt. Visi sidabro pinigai, 
indai, daiktai ^sulieti su variu, 
kad būtų stipresni.

Bet sidabras lengvai jungiasi 
ir su ne-metalais. Todėl jo gry
no gamtoje ir nėra; paprastai 
jis susijungęs su siera; po var
du mineralo argentitas; pyrargi 
ritas (mišinis sidabro, antimo- 
nijaus ir sieros), ir prousitas

ką). Mūsiškiai komunistėliai pa
matę rusus, pradžiugo ir pradė
jo su jais kalbėti “zagranična” 
kalba. Bet rusų būta ne komu
nistų, o tikrų caro pasekėjų. Pa
starieji, rodos norėdami atsižeg- 
noti mūsų komunistų, pradėjo 
giedoti “Bože caria chrani.” Pa
žymėti reikia, kad ir Worceste- 
rio žinomas komunistas vadas 
D. Jucius sykiu su caristais

1 tą giesmelę giedojo, žiūrintiems 
iš šalies buvo labai gardaus juo
ko.

10-tą d. Birželio pasimirė Jo
nas Kijauskas. Influenza užklu- 
po ir visai trumpu laiku nuvarė 
jį į kapus. žmogelis buvo pasi
rengęs vykti Lietuvon, kur jį 
kvietė parvažiuoti ir užimti ū- 
kį tvarkyti. Jis paeina Pajavo- 
nio valsčiaus, Užupių kaimo.

M. A.

PHILADELPHIA, PA.
Gedimino Kliubo Susirinkimas

Aukso Grupė
Nėrą abejonės, kad 

buvo pirmas metalas (minera
las), kurį mūsų tolimieji ir pus 
laukiniai protėviai pradėjo var
toti įrankiams, .ginklams ir pa- 
sidabinimo dalykams. Mat, jis 
pasitaiko rasti upėse, kur skais
ti varsa tuoj akį pritraukia. Be
to, grynas auksas minkštas ir 
lengvai perdirbamas į įvairias 
formas. Oras negadina jo var
sos.

Pirmučiausios civilizuotos tau 
tos vartojo auksą. Jis randa
mas kapuose nežinomų tautų 
Krimo pussaly, šiaurės Afrikoje 
ir Mažoje Azijoje. Egyptėnai jį 
vartojo 3,000 metų pirm Kris
taus. Amerikoje Indijonai, ypa
tingai Pietų Amerikoje, auksą • (sidabras, aršenikas ir siera), 
vartojo toli pirm Amerikos at
radimo.

Iš visų metalų auksas įleng- 
viausia “kalasi” ir “traukiasi.” 
Šmotukas didumo špilkos galvu- 
kės gali išsitiesti į vielą 500 pė
dų ilgio. Jį galima suploti į plo
kštelę vieną 250 tūkstantinę co
lio dalį plonumo, ir užimančią 
56 kvadratinius colius, kas rei
škia 8 colius platumo ir 7 ilgu
mo.

Auksas kelniškai mažai su 
kuo jungiasi, bet turi didelio pa 
linkimo Uietis su kitais metalais. 
Gam’toje auksas labai retai gry
nas; paprastai jis susiliejęs su 
sidabru, kurio būna nuo 1 iki 30 
nuošimčių. Australijos auksas 
gryniausias, nes turi tik tris de
šimtadalius nuošimčio sidabro. 
Kalifornijos auksas turi 10 nuo
šimčius sidabro, o Vengrijos — 
30 nuoš.

Apart sidabrinio liejinio, gam 
tpje dar dažnai pasitaiko, kad

Amerika pagamina 25 nuoš. si
dabro pasauly, o Mėksika 35 
nuoš. Didžiausias gana gryno si 
dabro šmotas buvo rastas Pietų 
Amerikoje valstybėje Peru, ir 
svėrė 800 svarų. Kitas, 500 sv., 
buvo rastas Norvegijoje ir laiko 
mas muzėjuje. Gryno gi auk
so didžiausias šmotas buvo ras
tas Australijoje. Jis svėrė tik 
248 svarus. Kitas, svėręs 161 
svarą, buvo rastas Kalifornijo
je. • •

Sandaros 16 kuopa rengė pik
niką toje pačioje vietoje bir
želio 28. Lietuviškus šokius grie 
žė pp. Jurkių orkestrą.’Worces- 
teriečiai, nepraleiskit progos j šj 
(pikniką atsilankyti. Turėsit sma 
gaus laiko.

Birželio 17 d., š. m., Gedimino 
Kliu'bas laikė savo mėnesinį su
sirinkimą, savam name, t. y. L. 
Muzikališkoj svetainėj prie Al
legheny ir Tilton St.

Susirinlkimą atidarė kliubo 
pirmininkas gerb. Ig. Liepa. Na
rių- į -šį susirinlkimą ataiiankė 
(palyginamai narių skaičių) ma 
žai. Kad ir mažas skaičius na
rių buvo, bet padaryta 
sekamų nutarimų.

Svarstant Liet. Muz. 
Bendrovės bei Gedimino
bėgamus reikalus, valdyba ra
portuoja, kad iki šiol į Liet. M. 
Namo knygyną pareina penki i 
lietuviški laikraščiai: “Vieny
bė,” “Naujienos,” “Dirva,” “Ke 
leivis” ir “Amerikos Lietuvis.” 
Vienas iš narių duoda įnešimą,

Nuplginta laivakortė ten ir atgal 
Trečia Klesa į Kaunu 

$203.00 ir $215.00 sulyg laivo
GERA NAUJIENAI

Naujas 8. 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 greitą Kelionę į
Cherbourg. Southampton, Antwerp 
Daug laivų išplaukia kas savaitę. 
Visi mūsų 3 čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar Šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus mhistas ir manda
gumas.
Kreipkitės prie mūs vietinių agentų 

arba
White Star Line 
Red Star Line

No 1 Broadway, New York

keletas

Namo
Kliubo

Bell Phone Poplar 7545

A. STANKUS
— Lietuviškas Graborius —

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

Philadelphia, Pa.

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

Pasekmingai 
Būdais

Moderniškais 
Gydau

ĮSIPENĖJUSIAS vyro, moterų 
°“ LIGAS.

’ greitos PASEKMĖS
Nervų, Odos, Kraujo Ligose, Išbėrimuose, Atvirose žaiz
dose, Bendrame Nervų Silpnume, Inkstų ir šlapinimosi ne
galėje, Raumatizme ir Visose Vidurių Ligose.

KAINOS MANO PRIEINAMOS
ir viskas yra po mano asmeniška priežiūra

X-Spinduliai ir Wassermano tyrimas ir Kemiškas Išnag
rinėjimas Uraujo. — Suteikiame tikrą atspėjimą ir gydymą
PATARIMAS IR KVOTIMAS DYKAI!

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

Valandos: 9 13 ryto iki 8 vakaro. Nedėlioms: 9 iki 4 po piety
■ ' 1 ' ■ ■ I ' "i , 1 :, . . _________________

UOLLANn■ H AMERICA LINE
TieunB-trnmp&a keliai per Rotter

damį ir iš viaų dalių

Worces'tęriečiai smarkiai ren
giasi prie Sandaros Naujosios 
Anglijos Apskričio išvažiavimo'kad delei sumažinimo kliubo iš- 
liepos 4 d., Framingham, Mass. 
Išvažiavimo vedėju yra worces- 
terietis J. Kriaučiabs, ir kaip 
tenka nuo jo paties išgirsti, 
prie išvažiavimo jau pilnai pri
sirengta. Užkviesta p. J. Pirve-1 
lio orkestrą, taipgi Dirvelio ve
dama “Aušrelės” grupė, suside- mino Klliubas paimtų kokį vie- 
danti iš apie 20 ypatų (mat vi- ną laikraštį sau už organą. Į- 
sam chorui sunku išvažiuoti), nešimas paremtas.

laidų du pastaru laikraščiu su
laikyti. Įnešimas paremtas ir 
po visapusiškų apkalbėjimų, nu
tarta tūlam laikui “Naujienas” 
ir “Amerikos Lietuvį” sullaikyti.

A. T. duoda įnešimą, kad L. 
Muz. Namo Bendrovė bei Gedi-

Pernai ir gi tik grupė dalyva
vo, bet publika laibai buvo paten 
kinta jos išpildytu programų, 
šįmet, suprantama, bus dar 
riau programas atlikta, 
smarkiau rengiamasi.

Taigi worcesterieciai jau

ge
nes

ne-

Trumpai apkalbėjus, nutarta 
L. M. N. B. bei G. Kliuibui pa-1 
imti sau už organą laikraštį 
“Vienybę.” Ir nutarta turėti sa
vo (G. K.) korespondent:. Ko
respondentu vienbalsiai išrink
tas Antanas Tvaranavičia. Taip-

kantraudami laukia liepos 4 d. A- Tvaranavičius įgaliotas, kad 
iki L. M. N. Bendrovės pusme-Į 
tiniam susirinkimui, t. y. Lie
pos 15 d. š. m. susižinotų su ■ 
“Vienybe” ant kokių išlygų “V 
-bė” apsiimtų būti L. M. N. B. 
bei G. Kliubui už organą.

Taipgi skaityta laiškas -nuo 
Lietuvių Rėpublikonų Pagelbi- 
nio Kliubo, kuriuomi užprašo G. 
Kliubą dalyvauti L. R. P. Kliu
bo rengiamame piknike. Birželio 
28 d. š. m. G. Klliubas užprašy- 
mą priėmė, ir nutarė piknike da 
lyvauti.

Justinas Balinsikis, namo gas- 
padorius, duoda įnešimą, kad 
atėjus šaltesniam sezonui, bū
tų rengiamas L. Muz. Svetainė
je sporto mėgėjams ristynės. 
Įnešimas paremtas, ir pavesta 
J. Balinskui susižinoti su spor
to mėgėjais-ristikais.

Tą dieną prie G. Kliubo pri
sirašė vienas naujas narys.

G. K. Korespondentas

išvažiavimo, kur skambės lietu
viškos dainelės, Dėdės Šamo že- 

Imelėj, pro medžius-krūimelius, 
per augštus kalnelius ir lygius 
laukelius.

Taigi ura! visi j pikniką!

Birželio 22 d. buvęs “Ameri
kos' Lietuvio” redaktorius V. S. 
Jokubynas apleido Worcester} ir 
išvažiavo į Cleveland’ą, Ohio.

J. K.

WATERBURY, CONN. 
Apie Profesorių Račį

Skaičiau “Vienybėj” ir “Tėvy 
nėj ”, kad p. Račys vedęs su tū
la p-le iš Bayonne. Tai reiškia, 
kad p. Račyis jau su antra ve
dęs. Atvykęs Waterburin, jis su 
sipažino su p-le Ona čivinskaite 
ir, neva įsimylėjęs, ima ir apsi- 
veda. Tik vėliaus sužinota, kad 
tas jb įšimylėjimas buvo tikš-

Laivai kas savaitę 
Neprilygstami patogumai 

Mes pagelbstimn gauti reikalingas 
dokumentus (affidavits). Mūsų 
žmonės sutvarko visas smulkmenas, 
ir keleiviams rūpinamasi nuo pra
džios kelio iki pabaigos.
Kainos ir laivų tvarkraStis pasiun
čiamas paprašius.
Rezervavimui ir informacijų delei 
rašyk bile vietiniam agentui, arba

HOLLAND AMERICA LINE 
24 State Street New Tork__

NORT
’—LLOYD“

SUGRĄZTIN ES LAIVKORTES
NUPIGINTA KAINA

| LIETUVĄ
PER BREMENĄ

Puiki Trečia klesa, kajutos
Nepiliečiai grįžtanti bėgy 12 
mėnesių, be kliūčių įleidžiami
32 Broadway, New York 

arba pas vietos agentus

M. M. ŠLIKAS
Lietuvis Advokatas

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

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 CounseIlor-at-L*w 

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

Wilkes Barre, Pa.
Bel.( Tel.: 18«4. Jty.: 8^.,

3
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APIE DU DIDŽIAUSIU GRIEKU

(Pamokslas jaunojo “Tarkos” Klebono)

Žegnokis: čia lentelė, čia bandelė, čia nie
kas, čia grickas.

(Pastaba: Šią žegnonę kiekvienas mano parapijomis 
privalo gerai išmokti, nes kalėdodamas pas visus klau- 
sinesiu).

GERBIAMIEJI TARKININKAI —
Jau daug metų man teko netoli jūsų gerbiamo se

nojo klebono stovėti. Daug mes jau nuveikėm kultū
ros ir apšvietos darbų. Ir aš esu patyręs, kad mano pa- 
rapijonai ko tai vis dar nuliūdę ir nulenkę galvas.

Ko gi jūs liūdite, ir ko jūs 
laukiate? O, aš žinau! Jūs 
nepatenkinti dabartiniu sa
vo klebonu. Nepatenkinti, 
kad aš jums dar nė vieno pa 
mokslo nepasakiau. Tiesa, 
brangūs tarkininkai, klebo
nas be pamokslo, taip, kaip 
jaunikaitis be plaukų ant nusipirkę. Ir kiekvienas ta r 
viršugalvio, kaip ožys be ra
gų, kaip davatka be rožan
čiaus, kaip kunigas be gas- 
padinės...hm...bm...

Kaltinate mane. Bet ir 
jūs, mieli mano parapijonai 
-tarkininkai ir šventakup- 
riai — nesate jau toki šven
ti?! Ir jūs daug ant savo 
kuprų nuodėmių nešiojate! 
Teisybė, gal daugybę grie- 
kų jūs papildote tik todėl, 
kad negirdėjote mano gra
žių pamokinimų per pamok
slus. Jūs gal nusistebėjote 
mano prasikaltimais ir pa
tys apie save užmiršot. Tai 
gi, teisybę žmonės sako, kad 
svetimo aky ir krislą pama
toma, o savo ir čielo vežimo 
nepastebi.

Taigi, meldžiu paklausyti,

įpražūtįgs kranto! Pasitaisy 
Ikit, kol dar yra laiko! Su
grįžkit ant gero kelio! Ne
laukit rytojaus! Padarykit 
tai šiandien!

Juk nuo šių grieku labai 
lengvu pasiliuosuoti — jš- 
pildykit pareigas gerų pa- 
rapijonų ir aš jums tups 
grlekus atleisiu. Ne tik at
leisit!, bet dar magaryčioms 
už kiek vieną Šerą gaunate 
po dešinus metų atlaidų!

Taigi, pabuskit užkietėję 
griešninkaj! šiandien, tuo
jau pasiųskite “Tarkų” sa
vu giminėms Lietuvoje Už
sirašykit “Vienybės” šėrų! 
O už tai gausite didelį už
mokestį — jūsų sąžinė bus 
rami nuo didžiausių grieku, 
siela džiaugsis, kad jūs pa
darėt gęrą darbą. Amen — 
nuo pečiaus žemėn.

A. Qąilųtją.

r BIRŽELIO (JUNE) 3ft EU.1&25
_—_  --------- ------- ——   ......... . ,
raudonai pražyūųsįos, jąu pra
dėjo džiūti.

Petroni, “nesiibaderiuoįk ” su 
ruskomis gėlėmis, jei nežinai, 
Ikokis klimatas joms geriau tin
ka ! Pašalinis.

SKĄHLETINA

PATAIKĖ

Tūlas žmogus, lankydamasis 
Ibepro'tna.myję, patėmijo, kaip 
viens tepai užlaikomų, prisitąi- 
kęp virvutę! prie žagaro ir ką dar 
ten prisirišęs, nukovęs tą per ke 
idę, kantriai tykoja, tarsi meš
keriodamas. Jis manė užkalbip- 
sęs meškeriotoją, taigi praeida
mas užklausė: 

Pagauni 
Tamista

daug? 
penktas.

JUOKIS

KAD IR
aš jums priparodysiu jūsų 
nuodėmes.

Ar jūs pirkote “Vieny
bės” šėrų tiek, kiek galite 
pirkti? Ne!... O tai yra mir
tinas grickas ir už jį atleidi
mą galite gauti tik tų šėrų

kininkas privalo gerai apie 
tai pagalvoti. Kitaip prisi
eis amžinai pragare smilkti. 
Pagalvokit ir tai, kad kiek
vienas “Vienybės” Šeras su
teikia dešiins metų atlaidų!. 
Pamišlykit gerbiamieji tar
kininkai, ar galima kur nors

už tiek mažai pinigų?!...
Toliaus, kiek mano para- 

pijonų yra paskendusių ki
tame dar daug didesniame 
gricke! Tuomi grieku yra 
neužrašymas “Tarkos” savo 
giminėms Lietuvoje!

Pagalvokit mieli parapijo 
nai! Nors jūsų širdys už
kietėję. bet visu pirma at
siminkit, kad už šias nuodė
mes jumis amžinas praga
ras laukia. Jūs stovite ant

VĖJOGRAMA Iš KAUNO NENORI

Magijos Raganius, Jonas čekanavičius išleido 10 ma-
i paslapčių apie užkerėtą, vaikščiojantį pinigą; taip- 

i iat ir apie išvedantį pinigų ir kitas magijos monų paslap
tybes. Aitą 10 paslapčių prisiunčia už 1 dol. ir 10 centų.

Taippat išleido užkerėtas monų kazyras, kurias gali 
paversti kokiomis tik tu nori ir gali su jom dirbti 20' 
skirtingų monų. šitą stebuklingą kalade Kazyrą sykiu su 
paaiškinimu — 
o tuoj gausi.

RAGANIAUS STEBUKLAI

prisiunčia tik už 1 dol. ir 15 centų. Rašyk,

Kaunas. — Mūsų klebonas šir 
dingai priimtas. Vieni staugė 
kačių muzika, kiti priėmė kaipo 
tikrą atstovą. Miesto majoras, 
g. Vileišis mūsų klebonui su
teikė savo kamlbarį nakvynei. 
Geri tai pasireiškimai. Bloga 
tik su davatkomis. Jos, vado
vaujant poetai Akstinui, tur būt 
ir galvas sau nusisuks negalvo
damas: ko mūsų klebonas į Kau 
ną atvyko. Davatkininkai . 
laikė keletą slaptų susitinki- 
mų ir vis tarėsi ir tarėsi ir ga
lop nutarė su policijos pagelba 
įprašaOintii tris seimo atstovus iš 
posėdžio. Kito tie atstovai kal
ti, dar nepaaiškėjo. Svarbiausia 
gal bus tai, kad visi buvo geri 
tarkininkai ir simpatizavo šven- 
takuprių partijai. Atmosfera 
tampri. “Rytas” apsiputodamas 
kelia klausimą apie Amerikos 
lietuvių ir, svarbiausia, apie da
bartinių ekskursantų “ištikimy-'rėjau. 
hę” Lietuvai. Jau gavome ke
letą naujų narių į savo parti
ją. Tikime, kad netrukus ir pats 
Lietuvos prezidentas prie mūsų 
partijos prisidės. Purickis buvo 
padavęs savo kandidatūrą į “T- 
kos” dženitoriaus , vietą, bet 
vienbalsiai tapo atmestas kaipo 
sacharino didvyris. Kaune žmo
nių dabar mažai. Visi valdinin- 

. kai savo sutaupytus litus lei
džia atostogose. “Tarka” skaito 
ma su pamėgimu ir visur.

Visi.

Rūbai ir Darbai
— Kodėl mūsų kunigai nešio

ja juodus rūbus?
— Todėl, kad juoduose rūbuo

se lengviau paslėpti juodi darbai

Skarletipą yra skaitoma kai
po viena iš baisesnių ligų, ku
rios užtinka jaunystėje, netik 
kad gali gyvastį greitu laiku 
atimti, bet taip-pat ta liga yra 
užkrečiamą ir neša blogas pa
sekmes, ir nėra galima užtikrin
ti ar ligonis pasveiks ar ne. .

Iki šiol dar nėra surasta gy
duolių kovoti su skarletina, ir 
tik remiamasi ant apsisaugo
jimo nuo jos. Visuomenės koo
peracija yra reikalinga, kad ap
sisaugojus nuo jos ir kitų už
krečiamų ligų.

Slkarletina dažniausiai pasiro
do ten, kur oras yra maždaug 
vienodas. Jungtinėse Valstybė
se ji daugiausiai ‘randasi šiau
rinėse valstybėse. Miestuose 
daugiau nuo jos nukenčiama ne
gu kaimuose, ir daugiau negu 
du trečdaliai mirčių nuo skardė
ti no$ atsitinka miestuose.

Skarletima viešpatauja šaltes
ni uose meto laikuose. Atsidarius 
mokykloms, rudens mėnesiai at
sižymi sikarletina, ir kiekvieną

mėnesį vis daugiau vaikų su
serga. Po gruodžio ir sausio mė
nesių pradeda pamažu nykti ir 
i'ki vasaros beveik pranyksta.

PIRMAI LIETUVY!
UhiropęaktlkM-GydytojM

J. Vaitulionis, D,C. 
331 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.
Valandos nuo 4 iki 8 vai. vak, 

N e dilioms ii šventadieniais:
Nuo 10 v. ryto iki 1 v. po piet.

Komedijų Vaidintojai!
Visi pirkite naują iš Lietuvos 

gautą komediją
PONIA PIPSE 

ir
PANELĖ TIPSE

Vienas Aktas
Vaidina Keturios Moterys 

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

193 Grand Street

PROF
193 Grand St.,

J. CEKANAVIČIUS
(Box 88) Brooklyn, N. Y.

TARKAINIAI

Gydytojo Rūpestis
— Nesitikėjau iš savo draugo 

tokio daikto! Jis aną dieną pas 
mane bepietaudamas susigadino 
pilvą, o dabar gydosi pas mano 

jau konkurentą.

Tarp Draugiu
— Ar tu galėtum mylėti 

rą, kuris tave prigauna?
—Ne, bet aš galėčiau

gauti vyrą, kuris mane myli.

vy-

pri-

Bent Tiek Geriau
—■ A-a! Tu mane vedei todėl, 

kad aš pinigų turėjau?
— Oi. ne! Aš tave vedžiau 

vien todėl, kad aš pinigų netu-

Lietuvos Teatre
— Tu tiik ką metei savo buvu

siam numylėtiniui obuoliu, o da
bar vėl ploji? '

— Na, aš turiu dar tris o- 
jbuolius, tegul tik jis pasirodo.

-——«

SAVAITINIS VISUOMENĖS, POLITIKOS, LITERA
TŪROS ir MOKSLO LAIKRAŠTIS 

EINA KAS ŠEŠTADIENIS
Kaina Metams Suv. Valstijose--------------------$2.00
Pusei metu ------------------  1.00
Užsienyj ir Lietuvoj metams------------------- 3.00
Pusei metų --------  1.50*■ /

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

“VARPAS”
3251 So. Halsted Street Chicago, Ill.

“Varpas” 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.

JAU 
PRIPA
ŽINO!

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

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

Tėmyk! mes perkraustčmę sa 
vo dirbtuvę Cigarų j didesnę vie
tą, priešais Public Library. Ra
šant adresuot:
NAUJOKŲ CIGAR DIRRTUVfi 

267 DIVISION AVĘ.
Brooklyn, N. y. .

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

AR TURIT ŠIAS
DAINAS?

Kalėdų giesmė ___ _ 30c
Stasys______________50c
Malda, žuvusiems už Lie-
Dul dul dūdelė____ _ 50c
Dzimdzi-Drimdzi____ 25c
Vilnius _____________ 35ct
Nesegk sau rožės, Pau

lausko _________ _ 50c
“VIENYBE”

193 Grand St., Bklyn, N. Y.

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

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

Reikale kreipkitės pas —

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

Tel. Richmond Hill 80GG

Kumuinizmas sušliūbavojo Ra 
čizmą su šimolizmu ir prasidėjo 
iš dvasios šventos penkinės ir 
dešimtinės.

Išeina, kad komunizmas “ne
stoja buržujų loskos” ir tikru 
savo “kruvinu prakaitu” pasi- 

Jdirba pinigų, kad parodyt savo 
’tinginizmo didelį apetitą prie 
“easy money.”

Prof. Rainys sąko, kad popie
žius atlaikė mišias už lietuvius, 
ivietoje pripažinti jiems Vilnių. 
Ar nebus to profesoriaus galvo
je visi pilioriai suminkštėję?

Todėl, anot Čarneckio, “Vil
niaus klausimas sustingęs.” ži
noma, už tai, kad z’ant mišių 
šventų išmainytas.

Lietuviški kunigai nužiūri, 
kad popiežius turi dvi galvas: 
politinę ir tikybinę.

Ateity, kad kokios, vietoje po 
ipiežius tituluoti: devintas, de
šimtas, penkioliktas, bus titu- 
iluojama: dvigalvis, trigalvis ų* 
tt. ; <

—o—
Jeigu kitų tautų klerikalai bū 

tų taip popiežiaus spardomi, 
kaip lietuviai, ir jeigu jie taip 
to popiežiaus debatus Įąižytif 
tai Rymo šiaučiai jokiu būdu 
negalėtų apsidirbti.

—o—
Koks ten Petronis, Chicagoje, 

užsimanė ruskam daržely augin
tų gėlių prisegti Susivienijimui 
Lietuvių Amerikoje ant spran
do.

Dėlto Mahanoy'jaus gegužė 
užkukavo ir tos gėles, nors ir 

į,-*'. .1 llimi l'Šii»wiw
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te

su

jis tamstai įdavė at-

(Seniausia

duoną iš 
kepame 

ir kitiems

VOKETAITIS 
141 Grand Street 
Brooklyn, N. y

ptaiga)

ruginių miltų, 
keiksus, vestu- 

pokiliams. Vi- 
8U užsakymais

♦
Kepa
Taipgi 
vėrns
suornet kreipkitės
prie •• Garsas” Keptuvė. Siunčia- 

ne duoną ir į kitus miestas.

W. MASIULEVIOH 
A. SHRUPSKIS 

(Savininkai)

209 Bedford Ave., 
Brooklyn, N. Y. Tel. G’p’t. 8876

i

Ką Reiškia iš Proto Išeiki
Jonas: — A, ponas Petras! 

Labai malonu!... Na gi, sąfcyk, 
meldžiamasai, kas ten pas Ju
mis Bostone girdėti? Kaip na
miškiai?

Petras: — Nieko sau, tik 
vas truputį...

Jonas: — Nu, nu! Kas gi 
juo?

Petras: — Et, jis jau visai iš 
proto eina! Sukalbėti su juo 
sunku...

Jonas: — Gaila, gaila! Bet 
vis tik, tikiuosi, man prigulin
čią skolą 
vežti ?

Petras: 
labai dar

— Vai, ne, jis taip 
neišėjo iš proto...

Tikri llalUYiški Buoni
* kurią kepa

„Garsas" Keptuvė

$15.00 ir augityn

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

rashkinis

KATALOGAS
—o--

APYSAKOS
PAŽVELGUS ATGAL. Aprašymas

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

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

VILKŲ LIZDAS- Istoriška apy- 
sąkaitė iš kryžiokijos laiką, kaip 
lietuviai šimtus kryžioką prigirdū

35c
SEPTYNIOS KOMEDIJOS - šio

je knygelėje telpa septynios popu- 
leriškįausios liotuvią kalboje kome
dijos, būtent: 1) Uošvė j namus, ty
los nebebus; 2) Kurčias Žentas, 3) 
Vargšas Tadas; 4) Advokato Pata
rimai; 5) Gaila Ūsą; 6) Nesiprie
šink; 7) Nepavykusi Komedija. Kny 
ga netik lošėjams, bot ir skaityto
jams įdomi. Kaina_______ _ 75c

Keletas Praktiško Mokslo Knygų
Aritmetika. Kiekvienam reikia mo 

kėti rokuoti, ypatingai kurie mano 
ar yra kokiame biznyje, čia ir turi
mo labai gerą ir patogią knygą 
savamoksliams ir suaugusiems. Kal
ba aiški ir yra daug pavyzdžių la
vinimuisi. Kaina ____________ 50c

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

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 lietuviSlęai-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- 
kyse! ” Kaina*_____________ 60c

Rūta. Juozo Gruodžio kompozicija 
50c.

Ko ila taip ilgu. Puiki daina del 
solo J. Gruodžio kompozicija __ 50c

Vienybės 
Knygyne
Galima Gauti Visokių
Knygų, Kokios Tik 

Yra Atspausdintos
Lietuvių Kalboj

Skaityk Katalogą Kairėj Pusėj

VIENYBE
193 Grand Street, 

Brooklyn, N. Y.

Didyjį Katalogą Prisiunčiam Dykai
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ŠALČIO IR LEDŲ ŠEŠĖLIAI JAUNUOMENĖS ŠVIETIMAS

įsmų, be sielos grožės. Nors 
saulė taip skaisčiai šviečia 
ir gamtos grožybės visur vi- 

Gimsta tarp šalčio ir ledų lioja; bet jie, tie žmogiški 
žmogiški šešėliai... Gimsta šešėliai užkerėti žiemos šal- 
nepažindami jausmų Ugne- čių, o jų širdys sukaustytos 
les, o auga ir vystos su at- ledii grandinėm, per ku- 
šahisia siela, kur niekados riuos joki jausmų kibirkštė- 
nesužvilga jausmų ugnelė lė neperšviečia!... Žengia jie 
sielų gelmėse!...

Miliūnai tokių žmogiškų 
šešėlių slankioja po pasauli 
su ledinėm širdim!

Slankioja po tamsos ir šal 
čio berybes!... Brenda per 
žiaurius sniegynus, nuo pat 
lopšio iki grabo, brenda per 
gyvenimo sniegynus, be jau-

Rašo J. Gogelis
Rašo Petras Kriukelis

kos, romanai irgi turi būti jau
nuomenės knygyne, bet turi bu

mu molkės savo nėkaltumą išro-(ti šio-to pamokinanti gyvenime, 
dyti. — va> kaip .pasaikos Haufo, Per-

Man teko būti per perėjusias »‘O, Andersono. Jau ,mes nebega- 
vienoje draugijėlėje, lime raudoti stoka gerų knygų;

putui
UtDBGI-

MAI

s.
po užsikrėtimu. 

Didtdš trio!>elš 35c. 
(Tnrba (4'») |l.

Visose apliek g r
Hun Y Kit Dept. k. 

91 B«mk man Ht.
New York 

Prašyk aprašymų

savo leduotu gyveninio ta
ku, žengia su ledo širdimis 
į šaltus kapus, nepažinę kas 
yra jausmai, kas sielos gro
žė !...

Gimę tarp šalčio ir ledų, 
augę ir visą gyvenimą bri- tytojai 
dę per šaltus sniegynus, pa- kiek 
gabaus nyksta tarp ledynų, 'Jaunimo darbu, 
nepalikę jokios sielos kibir-j ia 
kštėlės gyvenime! Nyksta- vauja. 
tirpsta nuo šios žemės, kaip 
ledai pavasario laike5 tirp
sta taip ir žmogiški-šešėliai, 
nyksta-tirpsta žengdami į 
šaltus kapus, nepalikdami 
nei jokio ženklo, jog čion 
gyveno!

Nyksta-tirpsta kaip le-

Tūlas inteligentas sako: Mo
kinkime jaunuomenę skaityti; Kalėdas 
pratinkime prie skaitymo kny- kuri labai giriasi, kad ji labai tik reikia .perkant žinoti, ir tu- 

rūpinantis apie dorą ir apšvie- ri rūpėti, kokia nauda iš jų gą- 
tą jaunuomenės tarpe. Knygy
nėlis nemažas, susideda iš poros 
tūkstančių knygelių; tik tos 
knygelės naudos negali atnešti, 
nęs jos netinkamos auklėjimui 
jaunuomenės. Įvairios politikos 
knygelės, “Kruvina čenstakavos 
Istorija,” Juokų Kalendoriai, pa 
sakos apie velnius, papas, Liur- 
do stebuklai, Sargybos Bokštai

gų — lilks apšviesti, bus laimin
gi, ir tauta džiaugsis turėdama 
apšvieti! Žmonių. Lietuvos žmo
nės suprato apšvietos naudą, 
steigia visur, kur tik galima, 
knygynėlius; tveria įvairias du
jas, kad jos rūpintųsi jaunuo
menės švietimu. Rodos, kad la
bai daug dirbama, bet labai ma
ža nuveikiama. Tie patys skai“ 

'knygų, laikraščių nė 
nesiskiria

PHANO EIMUČIO STRAIPSNIS 1

Ii būti.
Kultūringos valstybės pačios 

rūpinasi jaunuomenės auklėji
mu, skiria tam didelius pinigus. 
Pa vyzd in, Japonija. Kiekvieni 
metai išleidžia tris milionus kny 
gų — “Doros auklėjimas.” Skai 
čian ir aš tokią knygą, tik vers
tą į rusų ka'libą. Knygoje ran
dasi apie penkis šimtus paveik-1 žinotume, 
oiai;... ;.o ,i~ Seniau veik kiekvienas, kad ir mažiausias gamtos
ros ir pritraukianti. O kokių' pasireiškimas, išrodė stebūklu-misterija. Dabar tos mis-

MOKSLAS IR PASLAPTIS-MISTERIJA

Mokslas? Geras tai dalykas.
Juk jei ne mokslas, jei ne energingų-sumanių vyrų 

pastangos, kas šiandien būtų? Kaip pasaulis išrodytų? 
'Kaip mes gyventume? Taip, kaip keli tūkstančiai metų 
Iatgal: gyventume primityviai, būtume tamsūs, mažai ką

nuo tamsiojo ir kitos Biblijos studentu kny- s^lių; jie pritaikinti prie do-.. ... . •__ •„ __ i •_ r\ 1— girtuokliau- 
pesasi del mergų, paleistu-

’gėlės, — beverk visas knygyne- ‘1 
lis yra tik šlamštai, arba kny- J°Je skaitymų nėra! Puikiau- 
ges tik praleidimui linksmiau s^os legendos, istorijos, apysa- 
vakaro. Iš tokių knygų mūsų ^ėlės, galvočių mintys, didvyrių 
jaunuomenė nieko gero negali gyvenimai ir jų isaugštinimas. 
gauti savo dvasiai; nors skai-Į Mūsų tauta dar puikesnę kny 
to, bet vis tiek klaidžioja po ne
dorybių pelkes.

Draugijos, kurios rūpinasi 
jaunuomenė, irgi jos neveda 
prie doros apšvietos. Padaro su
sirinkimą, pasiginčija del politi
kos, pasikalba apie sufengimą 
vakarėlio, arba paprašo aukų 
(nežinia, del ko) ir — viskas 
baigta. Taip “šviečiant” jaunuo 1 
menę ne vienas dar amžius per ( 
plauks, o tauta bus tamsi, be ■ 
doros.

Jaunuomenės knygynai turi 
būti patriotiški, žingeidūs, mok
sliški, linksimi, bet jokiu būdu 
ne slapti, politišiki, melagingi, 
šmeižianti kitus žmones. Paša-

terijos atidengtos, suprantamos.
šiandien mokslas žmonijai davė galybes įvairių iš

radimų. Jis daug ko atidengė.
Štai, nepersenai Amerikoje buvo saulės temimas. Bet 

kad tokis temimas bus, mokslininkai-astronomai žinojo 
daug anksčiau, negu tai įvyko. Ir tas pats temimas, dar 
išanksto, taip gerai išskaičiuota, jog jis nutiko tą mi
nutę ir pasiekė tik tas vietas, kaip astronomai buvo nu

Tankiai prikaišioja senieji 
žmonės: kad kaip jų laikuose ne 
buvę knygų, tai žmonės buvę 
daug doresni. Kad aipšvieta ne
pasiekia savo tikslo, tai del to, 
kad prie jos 
keliais; apšvietos vadai 
įpranta, kaip vesti jaunuomenę 
įprie tokios apšvietos, kuri žmo
gų netik gūdrum padarytų, bet 
ir doru. Apsišvietęs žmogus, 
'bet ibe doros, tai pavojingas tau
tai; jis silpnesnius žmones 
skriaus, išnaudos, o savo gudru-

einama ne tais
nesu-

Del plateinly Informacijų kreipkitSa iluo adream

į
airiui iflinAtaie raikalaia kroipkitSa pea manėt ° būsit niganfidlntl

lUlLlAU.

HI.A kuopos raudasi vituoao dideauluoaa m Įeituose. 
Nariai priimami nuo 18 iki 50 m. amiiaua. Vlal na
riai gauna laikraitj „Tėvynę” dovanai Ir taipgi 
gauna HLA. illeiatai knygaa iii puię kainoa.

Pomirtiniu! akyrlal — 9150, 300, tsoo ir 1000

Paialpoa Skyriai — 
fa.oo. U.oo ir 12.00 J aavatlf.

Lithuanian Alliance of America
307 W5 30th Street, New York, N. Y.

Juozas Garšva
Mano firma garai atlieka sekančiu darbus: libalsamvoja ir Uitąją mirusiu ant visokią 
keplnią. Fagraku paruošia nue papručtaulą iki prakilulaulą. Parsamdo karietas lal- 
dotuvdme, veMlljoms, krikštynoms tr kitiems pulvaUnėjimanas.

264 Front Street
BROOKLYN. NEW YORK

STRAIPSNIS 131

Pasirodavyk su Gydytoju Greitai

Turi

Tel. BIBO Greenpoint

OFISAI :

šiuos straipsnius kas sa-

■■

*

iv/ft7>S7iv/

Man. skyriuj. me. Laiku 

laiko rrUdeaulma r*l- 
kalus įdomiu, buaianfioma 

awtU.au Ir moiuu.au Jau- 
«i| kMIUv.^

KMikl* aprilplnlmaa Ir pa- 

odjlm*. yra dalykas tyru. 
..artum Mmynal ir tautai 
Ir ■«> Ja.Uam., kad tai 
yn dalykas, kurfi mu tu
rima ' muUarUkaU laiko

tarpiai. atvirai U.Uta.al 
paqptMaatl/

Skaitykit
vaitę ir pasidėkit ateiftai.

Senesni 
mėgsta su 

vaisių sunka, suplauktu 
skanskoniu.

Keliaukite S. V- Valdžios Laivais

LIETUVON
Per BREMEN ar CHERBOURG 

Papiginta ten ir atgal kelione

tik $203.00 ir augsčiau. 
v

V^L’VAŽIUOKITE ir grįžkite patogiose trečios klesos 
XV kajutose garsių laivų S.V. Linijos—milžino Leviathan, 
mylimo George Washington, garsių America, President 
Harding, Republic ir President Roosevelt, kurie iš New 
Yurko užsuka j Cherbourg. Southampton, ar Plymouth, 
ir Bremen. Važiuokite laivais, kurie duoda geriausias 
vietas, maistų ir denius. Patogus ir greitas susisiekimas 
su vieta kur važiuojate. Pagelbstime gauti pašportus, 
vizas ir suplanuoti kelionę. Visus faktus gaukite iš jūsų 
Laivakorčių agento arba—

United States Lines
45 Broadway New York City

REIKALAUKITE MUSŲ NAUJO 1925 
METŲ KNYGŲ KATALOGO

MOKSLO. LITERATŪROS IR POLI
TIKOS SAVAITRAŠTIS 

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

Prenumerata metams------------- $2.00
Lietuvon metams------------------ $3.00

Pusei metų pusė kainos.

3352 Superior Ave., Cleveland, Ohio

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

Ameriką

Susivienijimas Liet. Amerikoje
DLDftlAUBIA LIETUVIŲ APDBAUD08 IR PABALFOB 
ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE, KU

RIOS TURTAS ARTI 91,000,000.00

pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,560.15
Nuo auHloiganizavimo Iki šiam laikui išmokėta $375,122.80

gą galėtų sutaisyti, kad tik val
džia suprastų apšvietimo reikš
mę. Svarbu valstybei dori pilie
čiai ; nereikėtų gailėtis tam rei
kalui pinigų.

tjuooooooooociouooaoo

Užkietėjimo

SEVERA’S 
BALZOL

Nemažai i važių ligų paiena 
tiesioginai nuo užkietėjimo.

Motinos! Jei ran
date negalima žin
dyti savo kūdikio, 
tuoj pradėkite vai
toti Eagle Pieną.

Eagle Pienas išau
gino daugiau vai
kų negu kiti mais- 

i tad krūvon sudėti 
T r y s gentkartės 
juo išaugo.

Jei prisiusite šitą 
apgarsinimą i The 
Borden Company, 
Borden Building, 
New York, tai bus 
Jums jūsų kalboje 
paaiškinta kaip pe
nėti jūsų kūdikį su 
Eagle Pienu.

Telephone 7887 Main

KŪDIKI 
bEROVĖs SKYRIUS 
DEL APBŽŪPINIMOl

MOTINŲ IR JŲ 
ŪDIKIŲ SVEIKATOS,

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

Kainos: 50 ir 85 centai

Pirmiausiai kreipkis į aptieką.

W. F. SEVERĄ CO. 
į CEDAR RĄPIDS, IOWA

I
Tol. 4428 Groenpoint.

Dr. John Waluk
V&landoa: 

nuo 8 
nuo 1 
nuo B

Nedčliomia pūgai auBitarimą

iki 10 Iš ryt0 
iki 3 po pietų 
iki 8 vakare

231 Bedford Ave

Susirgus kūdikiui, reikia gydytojui 
tuojaus duoti žinią, o motinu turi tu
rėti raštišką rekordų jo temperatūros, 
pulso, kosėjimų, verkimo, skausmo 
ženklų, ir abelnos kūdikio išvaizdos. 
Ji turėtų atžymėti kiek ir ko kūdi
kis valgė kiek vandens gėrė, kiek sy
kių ėjo lauk ir kaip, kiek šlapinosi, 

i ką vėmė, ir bile kitus nepaprastus ap
sireiškimus. Reikia palaikyti dalį šla
pumų ir išmatų del gydytojo analizės.

Gydytojui ką įsakius, reikia tas pil
dyti tikrai griežtai. Motina turėtų 
užrašyti kada ji išpildė ir ką pntėroijo.

J< i gydytoją negalima greitai gau
ti. tai reikia prisilaikyti sekamų daly
kų. Kūdikį Teikia laikyti lovoje kol 
tik rodys temperatūrą virš 99.5 blips 
nių F. Jei liga buvo sunki, tai reikia 
jį palaikyti lovoje ir dar tris ar sep
tynias dienas po to, kaip jo tempera
tūra paliko normalė (98.(i iki 99.5 F.) 
ir laikėsi tokia 24 valandas. Galima iš
vengti daugelio ligų pasekmių, pailgi 
innt šitą laikotarpį pasveikimo.

sivo kūdikį laikyti sveiku ir 
Kūdikio sveikata ir išsivy- 

prųjuli daigiausia ant priežiū
ros ir pieno, kurj jis gauna. Kūdikį 
reikia kasdien maudyti ir rėgnliariš- 
kai penėti. Jei negali savo kūdikio 
žindyti, pabandyk Borden’s Eagle Pie
ną. Tai yra pirmaeilis kūdikių penas 
— pagamintas.' iš riebaus karvių pie
no ir kruopoto cukraus — ypač kūdi
kiams. Jį gydytojai visur rekomen
duoja del jo kokybės ir vienodumo. 
Per keletą gentkarčių trikdančiai 
Amerikos motinų išauklėjo savo kūdi
kius su Borden’s Eagle Pienu. Jos tą 
Jare dėlto, knd Eagle Pienas buvo 
joms fėkbmėnduotas draugų ir dėlto,

, Yrą faktniją-Įpd{^vaikai ' tfiuž.itfauispi 
būnir nednpcnėti tuo metu kada jie 
ąparronusiai nuga, ^šrgi'jl-jįe valgo už- 
tiįSct^bai, bet^.4rM'enyįiėje’ )ų maistas 
nesuteikia jiems- tjnkamos sdiies. Ne- 
senai vesti tyrimai mokyklos vaikų 
tarpe pr odė, kad Eagle Pienas yra 
pnst-kmingas taisant nedapenėtus vai
kus. Kiekvienas vaikas turi turėti Ea
gle Pieno suteikiamąją energiją. Jau
nas vaikas turi gauti kasdien po du 
šaukštu Eagle Pieno at-miežto trimis 
ket\irtadnliais pnmlelio šalto vandens. 
Duok paryčius ir po pietų.
kūdikiai dažnai labinu jį 
ginger ale, 
kiaušiniu ir

161 North 6th Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. 595 Greenpoint.

Daktaras
J. S. MISEVIČIUS

270 Berry St., B’klyn, N. Y.

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

TROJANKA
Registruotas vardas j 8. V. Tat.

Ofisą
GROBLEWSKI

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

Vartokit šitas žoleles del nešina 
gumų skilvio, taip kaip del nema- 
limo, prasto žlebčiojirno arba skau
smo po krūtine.

Sutaisyta per Groblauską suvirš 
30 metų. Reikalaukit Groblausko ir 
visados gausit tikrą, lietuvišką tro- 
janką.

Žiūrėkit del mūsų markėa apgy
nimo.

Išdirbtas j dvi formatas šaknų: 
čielos šaknys (stambios) kaina 35c. 
už pakelį. Supjaustytos šaknys 35c. 
UŽ pakelį. Rašykit kokių reikalai! 
jat.

Dol raumatiškų skausmų, nerviš 
ko palvos skausmo, raumuo skaus
mų ir pailsimo, dol skausmų j šo
nus, krūtinėj ir į pečius, vartota į 
silpnas formatas Žaizdų ir pažeidi
mų, del augščiau minėtų reikalų vi
sados vartokit Groblausko Zmiječ- 
nlką. Kainos S5c„ 65c. Ir $1.26 už 
bonką. Rašykit del knygutės No. V

Albert G. Groblewski
and Oo.

Plymouth, Penn.

Juk, dalinai, tai stebuklas.
Saulės temimai seniau ir būdavo stebuklais vadi

nami. Žmonės manė, kad tai esanti dievo bausmė. 
Jie, mat, nežinojo, kodėl tai nutinka. Jie nemokėjo išskai
čiuoti dangaus erdvių.

Šiandien, matote, saulės temimas tai paprastas, gra
žus gamtos apsireiškimas. Apie tai žino jau ir pradinės 
mokyklos mokiniai.

Tai mokslo nuopelnai.
Senų gadynių žmonės apie garą bei elektrą nė ne

sapnavo. Šių dienų gi žmonės jais naudojasi. Garas bei 
elektra suka didžiausias mašinas, važinėja žmones, pre
kes, teikia šviesą, šilumą, pagamina įvairius patogumus.

Šiandien, ypač, žmonija gyvena mokslo bei išradimų 
gadynėje.

Juk tik paimkim nors stambiausius išradimus: gelž- 
celius, laivus, telegrafą, telefoną, radio, radio-foną, kal
iam ąsias mašinas. Juk tai stebuklai. Juk tai išradimai, 
kuriuos praeities žmonės kaip tik stebuklu ir pavadintų.

Už tai ir mokslininkams-išradėjams ačiū.
Bet ar mokslas jau viską atrado? Ar žmonija jau 

pasiekė tobulybės laipsnio?
Ne. Jei mums, kurie šiuos žodžius skaitome, teks dar 

nors dešims-dvidešims metų pagyventi, šį faktą paliudy
sime.

Taigi žinome, kad mokslas, žmogaus patyrimai kas
dien žengia pirmyn-progresuoja: kasdien atidengia ką 
nors naujo, šį-tą patobulina.

Viename, vienoje misterijoje tik mokslas nežings
niuoja.

Tūkstančiai metų atgal, kaip mums istorija apie 
žmogaus praeitį rodo, žmogus-mokslininkas, nors ir dirba 
-prakaituoja, bet dar nė žingsneliu nepažengėjo atidengi
me šios misterijos-paslapties. Jam nepavyko dar sužino
ti: kas yra gyvybė, iš kuri ji paeina, ku rji nueina, kas ją 
mums teikia, kas ją atima?

Šiame klausime žmogus yra bemokslis.
Kaip tūkstančiai metų atgal motina savo mirusio sū

naus verkė, nežinodama kur jis nukeliavo, taip šiandien 
tokia pat motina rauda, kode! jos mylimasai Jonelis turi 
su šiuo pasauliu skirtis?

Mokslas jai tos paslapties-misterijos atidengti nepa- 
gelbsti.

Mokslas jos nesuramina.
Ir gabiausi profesoriai šio klausimo neįgali.
Ištiesų, tai misterija-paslaptis.
Ir, ištiesų, kas gi ta gyvybė? ‘

r-——

ALE.X SHRUPSKI
Pranešu

Visiems pažįstamiems, draugams ir geros valios lietuviams 
atsilankyti pas mane pasikalbėti ir susipažinti vieni bu kitais.
Taippat patarnauju su AUTOMOBILIU veselijoms, krikš
tynoms, šermenims ir šiaip linksmiems pasivažinėjimams ir 
pokiliams. Nepamirškite reikalą

11 Io. lud ltr., Brooklyn, M. T.
Telephone 885 Ureenpoint

Kas yralmogaus iimiiuM prtolort — Baltis. 
Jis netik sunkiausias ligas (vare, bet ir | gra
bą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią 
Ameriką pagarsėjusius URBAN'* GOLD 
POWDERS (Miltelius nae Balčio), jokią luiną 
nebijo. Ui 75 centas ui buktą apsiginkluok 
nuo savo nuožmaus priešo!

URBO LAX tabs (U centai nl ekry- 
nutę) yra kai kanuolė prieš kitą amliną imo- 
gaus priešą — vtdurtą ulkiotčjlmą — kurie 
žmogui pagamina daug rBpasčią ir šankią ligą.

Lietuvišką, Bulgarišką, Alopatiiką, Homtopatiiką tr kitokią 
vaistą tegalima gauti gerą pae —

F. URBONAS
♦

151 Metropolitan Avenue Brooklyn, N. J.
Telephone Greanpofot 1*11

i
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Brooklyno ir Apylinkės Žinios
“Vienybfia” Adresas: 193-197 Grand Street, Brooklyn, N. Y. Telefonas: 2427 Greenpolnt

V

BIRŽELIO (JUNE) 30 D., 1925

J

IŠELIAVO LIETUVON

Pereitų subatą (birželio 27 
d.) laivu “New Amsterdam” iš
keliavo Lietuvon pasisvečiuoti 
p-nė SaJomlja Kačinskienė ir 
įp-lė Elz. Kačinsikiūtė, abi iš E- 
lizalbeth, N. J. Pasipirko laiva
kortes ir visus kelionės priren- 
fctmus atliko “Vienybėje”

JAU UŽSISAKĖ 
LAIVAKORTES

f Pereitą savaitę “Vienybės” a- 
gentūroje užsisakė laivakortes 
sekanti vientaučiai: Juozas Mu- 
rauckas iš Brookflyno, iškeliaus 
laivu “Columbus” liepos 6 d.; 
pil. Juozas Zeidat ir Kazimieras 
Bendžius iš Montello, Mass.; a- 
bu iškeliaus laivu “Majestic” 
liepos 3 d.

EKSKURSANTAI LIETUVOJ 
DŽIAUGIASI

(įbrookilynietė), kuri iškeliavo 
(laivu “Pres. Roosevelt’’ su “V- 
bės” ekskursija gegužio 30 d. 
rašo iš Kalvarijos, sekančiai: 
“Turiu už garbę pranešti, kad 
aš laimingai pasiekiau savo my
limą šalį Lietuvą. Labai ačiuo- 
ju pil. Danieliui ir “Vienybei” 
už gražų prirengimą kelionės. 
Viso labo. Antanina Matulaičiū- 
tė.”

nastikų Kliubo parke “Queens 
Co. Park”, Maspeth; svetelių su 
sirinko netoli šimtelis.

Reporteris. ‘•••

GARNYS

IŠPILDĖ DEL PASŲ 
APLIKACIJAS

Pili. Juozas Aleksa ir 
Katarina Aleksienė, abu 
Broolklyno.

PIKNIKAI

p-nė
iš

d nPereitą subatą atsibuvo 
piknikai. Vienas Jaunų Moterų 
Draugijos atsibuvo Cypress 
Hills Parke; svetelių buvo prisi
rinkę virš 500 ir gražiai pasi
linksmino. Antras piknikas at-

P-lė Antanina Matulaičiūtė sibuvo So. Brooklyno Liet. Gim-

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

Brooklyn, N. Y.
TELEPHONE STAGG 4697

Mūsų darbo apsiaustu 
kostumeria džiaugiasi.

216 Manhattan Avė.

PIRMUTINĖ LIETUVIŠKA {STAIGA 
----- o-----

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

| BE ABEJO JUMS REIKIA — |

i ŠIAUDINES SKRYBĖLĖS^
Neieškok bargenų, nes skrybėlė, tai svarbiausia dalis vy- M 

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

— MANHATTAN HATS — 
firmos skrybėlės yra įgįję tvir
tą reputaciją tobulo derėjimo, 

i stiprios formos ir vėliausių ma 
dų. Tūkstančiai vyrų mūsų pir
kėjų tą žino. Jei nepatyrėte 
prašome dabar pabandyti.

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

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

to,

ge- 
su*

Lietuvių tauta didėja. Sekma
dieny, birželio 28 d. svečias-gar- 
nys aplankė “Vienybės” antro
jo redaktoriaus V. Sirvydo na
mus, palikdamas jo žmonai, O- 
nutei, stiprų ir linksmą 8 sva
rų sūnelį. Tai dar vienas stam
bus lietuvis!

“Vienybės” štabas linki mū
sų redaktoriui ir jo žmonelei 
geriausių pasekmių šį naują- 
jaunutį pilietį juogražiausiai iš
auklėti.

“VIENYBĖS” DIREKTORIAM

“Vienybės” direktorių susi
rinkamas įvyks antradieny, bir
želio 30 d. Pradžia 7 vai. vaka
re. Visi direktoriai malonėkite 
susirinkti. Valdyba

RUOŠĖSI į LIETUVĄ, O 
NŲSIRUOSĖ J KALĖJIMĄ

ma prieš teisėją J. Dawkins,' laidų partija turėjusi 1923 m. į 
'kambary 312, Post Office namej virš $140,000, iš kurių nariai J 
Brooklyne. Bet kadangi dar yra ' sudėję duoklėmis i 
daug bylų priešų, tai vargiai tik $40,000. Partijos raportas 
panedėly, birž. 29, kada tos by
los bus šaukiamos, prie jų pri
eis.

“Vienybę” dedant sipaudon, 
mūsų rep. praneša, kad minima 
byla iššaukta. Račys nepasiro
dė. Už jį atsakė jo advokatas. 
Šimuliūniūtė advokato neturi.■■ ■ i.
Daugiau apie tai ■ bus sekamam 
“Vienybės” numery.'

slepia iš kur komunistai gavę 
dar ekstra $100,000.

Komunistai yra pasišventę su 
griauti netik Ladies Garment 
uniją, bet ir Darbo Federaciją. 
Taip jiems yra įsakyta iš Mas
kvos. Jie tikisi, kad sugriovę 
unijas, darbininkų padėtis tiek 
pablogės, kad jie maloniau klau

I iihruM > iir*----- --------- r-----—--■.’.•‘A: .--------------- ; - ■ - -ai££>.- --.-r— —,
Paleškau partnerio į restoraną, kuris Parsiduoda Restoranas. Biznis einat 

yra virėjas. Rest-oranas geroj vietoj, , gerai ir arti didelės dirbtuvės Edison 
| tarpe dirbtuvių. Taipgi galimu ir visą i Co. Priežastis pardavimo yru, kad aš 

ir aukomis restoraną pirkti. 1231 Flushing Av., turiu du restoranu ir abi vietas tinka- 
— ---- "3 1 netoli Wyckoff Av., Brooklyn, N. Y. 1 »'ai užžiūrėti nėra gulima. Parsiduoda

prieinama kaina. Leonas Sheputis, 202 
John St., Brooklyn, N. Y.

(79

Kas pažinote Mikolą Samponą iš Ra
mygalos miestelio, Luinų gatvės. Jis 
yra žuvęs ugny apie penkiolika me
tų atgal Now Yorko valstijoj. Jo gi
minės ir vaikai neturi jokių rekor
dų. Kurie žinote praneškite šiuo ant
rašu: K. Kraučiūnas, 534 Essex St., 
Brooklyn, N. Y. (79

DIDELIS BARGENAS

Parsiduoda Bučernė ir Grosernė Kartu

ATYDAI SLA. 83 KP. NARIŲ

Biznis išdirbtas virš 12-ka metų, ir 
biznis eira gerai. Priežastis pardavi
mo, tai senatvė. Visi įtaisymai naujau 
sios mados ir nauji rakandai, kokie 
yra reikalingi prie virš minimos j- 
staigus. šis biznis randasi New Jersey 
Valstijoj ir tirštai apgyventoje vie
toje lietuviais. Del platesnių žinių at
sišaukite j “Vienybę” 193 Grand 8t„ 
Brooklyn, N. Y. (M

Išsirandavoja East New Yorko sek 
‘ ‘ . ..................................į ruimai su man-

,dyne ir kitais įtaisymais. Kambariai 
sis prie “pasaulio revolliucijos.” į visi šviesūs. Renda prieinama. Taip- 
TUO tikslu kasdieną komunistų reikalinga moteris apžiūrėjime stu 

bos ir vaikų, darbas nuolatinis. Atsi-
- 1 Į Saukite pas: J, Cibulskis, 6121 Flush- 

laikomi, deda šmeižtus ant visų 1 iug Av. Maspeth, N. Y. (80

sys komunistu dainuškos ir dė- ■ » k|y kn»lb',r”.i, dyn<* ir kitniH it«is\ 
■pasaulio revoliucijos.” j visi

laikraščiai, Maskvos pinigais pa
, VUl IVisi įsitėmykite, kad mūsų 

kuopos sekantis susirinkimas J 
bus ketv. Liepos 2 d. įvyks nau darbuotojų. Jie yra visaip kolio-/ 
joj vietoj: 46 Ten Eyck Stjjnmi ir keikiami.
kampas Lorimer St. “Laisvės”
svetainėj. Pradžia 8 vai. vakare.
Taipgi šiame susirinkime reikės 
išrinkti iždininką. Taigi visų na

unijų viršininkų ir aktyvesnių
Ant Rendos — 3 kambariai ir mau

dynė $22.00. Balta sinku, elektros švie
sa, visi įtaisymai. Kreipkitės Store, 89 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

TeL Greenpolnt 7831

Sigmanas, atidengęs komunis
tų kortas, prašo visų narių, ku
riems unija brangi ir kurie ne- 

______ ______ ,._T _________  nori pralaimėti tų e'koncmtekų 
rių pareiga dalyvauti susirinki-Į vaisių, kuriuos unija darbinin

kams užtikrina, nesidėti prie ko J 
munistų ir šluoti juos lauk, kaip takošės k rautuv 
ardytojus ir triukšmadarius.

Tuos Sigmano žodžius turėtų
įsitėmyti ir mūsų amalgameitų Wythe av., Brooklyn, N. Y, 
unijos nariai, lietuviai kriaučiai. | 
Juos irgi komunistų papirktoji 
spauda erzina ir ardo jų vieny
bę.

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

LIAUK U 8 FOTOGRAFAS

me. Prot. rašt.
M. Purvėnas

ŠV. JURGIO DR-JOS 
NARIŲ DOME1

busPusmetinis susirinkimas
1 d. Liepos (July) 1925, pradžia 
7:30 vai. vakare. “Laisvės” sve
tainėje, 46 Ten Eyck St., Broo
klyn, N. Y. Nariai kviečiami 
skaitlingai susirinkti, nes yra 
daug svarbių reikalų apkalbėti.

Sekretorius J. D.

Central Brooklyniečiams žino-. (JN1J(XS VIRŠININKAS, 
mas aptiekorius Kudirka jau SAKO KOMUNISTAI ČIA 
ruošėsi važiuoti į Lietuvą ir tu- PALAIKO 11 DIENRAŠČIŲ 
rėjo bagažą gatavą. Bet jis tapo 
pritvertas pardavinėjant degti
nę ir teisėjas patarė jam še- Unijos išleido 3,000 žodžių il- 
šius mėnesius pasilsėti kalėji- • ....
me pirm kelionės j Lietuvą.

Pirmininkas Ladies Garment

MAZGOJASI

gio manifestą į unijos narius, 
kuriame nurodo į komunistų tik 
sius ir norus toje unijoje. Jis 
faktais nurodo kaip komunistai 
yra pasiruošę tą uniją sugriau- 

ne‘ ti, kadangi negali valdžios ten 
įgyti.

Tarp kito-ko, prezidentas Mor 
ris Sigman, padaro svarbų ati
dengimą, kuris pa/liečia, gali bū
ti, ir lietuvių spaudą. Būtent,

Užrašykite “Vienybę
Savo Giminėms ir

Pažįstamiems
Lietuvoje

Parsiduoda grosernė, saldainių ir šal 
/ė. Renda $35 mėnesiui. 

Yra du gyvenimui kambariai. Lyeas 
3 metų. Vieta apgyventa lietuviais. 
Kreipkitės: 50 go. 6th St., kampas 

(80

Parsiduoda fornišius 6 kambarių, 
nori, gali gauti ir kambarius; renda 
pigi ir gražioj vietoj. Pardavimo prie
žastis, yra iškeliavimas Lietuvon. Par- i 
siduoda pigiai, a. M. Nevirauckas, 19 
Fulton Av., (Bitters PI.) Maspeth, 
N. Y. (81

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

Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės šiuo 
adresu: —

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

Brooklyn, N. Y.

Parsiduoda Kendžių, Ice Cream, ci
garų ir cigaretų Storas; pardavimo 
priežastis savininkas išvažiuoja į kitų 
miestų. Atsišaukite pas: Ant. Marcin
kevičius, 589 Driggs Av., Brooklyn, N. 
Y. (80

Tel. Greenpoint 6195
M. KREIVĖNAS

§

■j

Pastebėjome, kad Bimbai 
pavykus nuipllauti šimoliūniūtės 
ant komunistų užteptąją dėmę, 
to darbo griebėsi pats “čyfas” 
Prūseika, kuriam irgi nepavyk
sta ylos maiše paslėpti, nors jis 
meluoja, kad šimoliūniūtė buvo jja Sako, kad tie 14-ka komunis
te progresisčių išmesta 1923 me tinių įvairiose kalbose. dienraš- 
tais, o to susivienijimo pildo-'čHų, kurie eina Amerikoje, yra 
masis komitetas paskelbė, kad finansuojami Trečiojo Interna* 
tik i>o arešto ją išmetė. Vargas cionalo. Kadangi iš skaitytojų 
žmonėms, norintiems įtikinti ki jje negali pragyventi, tai jie
tus, kad kur juoda, ten balta!

RAČIO IR ŠIMOLIUNIUTĖS 
BYLA

Federalio teismo kalendorius 
rodo, kad Juozo Rači oir Onos 
šimdliūniūtės byla bus svarsto-

pernai turėję kelius šimtus tūk
stančių dolairų deficito. Ir tą 
deficitą, saiko, Sigmanas, paden
gę rusai iš Maskvos.

Jis atidengia, kad komunis
tų partija (darbiečiai) Ameri
koje turėję tik 15,233 užsimo
kėjusių narių 1924 metais. O iš-

H

Gėlės del Namų, Daržo, 
Vestuvių ir Laidotuvių 

202 BEDFORD AVENUE 
(arti North 6-tos gatvės) 

Brooklyn, N. Y

Parsiduoda restorano fornišius, vis
kas kas tik reikalinga, ir nauja, la
bai pigia kaina. Atsišaukit 40 Union 
Av. (ground floor) (78

LIETUVIŠKA AKUBERKA R*

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

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

(78

Telephone Triangle 1450

lino

(Ill'llQ a* ** muuuj

ę dieniais. Darbą atlieka ataakan
užŠiai

30

Marijona Tamklenfl 
palagų ant pareikalavimo

BTOKEi
O. Brooklyn, N. T.

JONAI
173 Bridge St.,

IR MALI0RIU8 
Nufotografuoja ir 
nuraalovoja viso
kius paveikslui 
įvairiausiomis sp
alvomis. Atnauji
na senus ir kra- 
javus ir sudaro 
su amerikoniškai! 
Darbą atlieka ge
rai ir pigiai.

Kreipkitės

prie
dieną ar naktį, taipgi ir nedėl-

prieinamą kainą

STAGG 8TRBBT
Brooklyn, N. Y.
Tel. BUgg 6711

MANHATTAN HATS STORES 
230 Grand St. 479 Grand St

Brooklyn, N. Y.
Miiiiiiliiiiiiiiiiiiiii^

Kad Vasaros Karščių Gali Nejausti, Bet Tyrame Miško Ore Gerai 
Atilvėdytl ir Pasilinksminti. Tai Pas Gerai Brooklyniečiams žinomą

Adomą T. Ginkų
Turiu Puikų Vasarnamį MERRICK, L. I. Kviečiu Atsilankyti kiekvieną. 
Specialiai Pagaminu Valgius: Ančių, žąsį) ir Vištų del pavienių, ban- 
kietų ir fiiaip Svečiam. Adresas: —

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

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

CHAS. WIRFEI

S

Sanitariškai ir Stipriai Atlieka 
Vistu Pluniberio Darbus: Van
dens ar Apšildymo. Pašaukus, 

tuoj atvykstu pataisyti pagedimus

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

Tel. 8tagg 4037

Geriausias

EKSTRA PARDAVIMAI
Maspethe gražioj vietoj, 2 šeimynų ir del 2 automobilių 

garadžius; taksų nereik mokėti dar 7 metus. Kaina $9,200. 
Cash $2,000. Antras morgičius ant ilgų metų.

2 šeimynų mūrinis namas, 11 kambarių, steam, ekstra 
lotas, 2 garadžiai. Kaina $11,500.

4 šeimynų ir Storas, statytas namas ant dvejų lotų 50 
per 100. Kaina $10,500.

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

Turiu namų RIDGE WOOD E: 6 šeimynų baltų plytų po 
5 kambarius, kaina $13.500. Cash $3,000. 5 šeimynų ir Storas 
kampinis namas gražioj vietoj. Kaina $21,000. Cash $6,000. 
Rendu $250 į mėnesį. 3 šeimynų, 17 kambarių kaina $11,000 
cash $3,500.

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

EAST NEWT YORK: 3 šeimynų ir Storas kampinis, mū
rinis namas kaina $12,500, cash $5,000 rendų $140 į mėnesįi 
2 šeimynų, 11 kambariu mūrinis namas, kaina $7,600.

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

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

36 LEXINGTON AVE., 
Tel. Newtown 0113

cz s

(Netoli Grand Street) 
MASPETH, L. L

STOGŲ DENGĖJAS
GRAVER

roofing
Kjtpor Work, a SpTialtv 

JAMES J. HOLT & SON

— Petrai, kur taip skubi
niesi?

— Einu pas Juozą Aba
zo rių.

— 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

adreaut

NAMŲ SAVININKAI 
TĖMYKITE! 

Lietuvis Penteris 
Pentinu namus iš lanko ir vi
daus. Darbą atlieku greitai ir 
pigiai. Taipgi taisau senus sto
gus ir uždedu naujus. Šiais rei
kalais kreipkitės pas: 
WILLIAMO KAPTURAU8K0 

53 Montleth Street 
Kampas Bushwiek Avenue 

Brooklyn, N. Y.

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

Reikale klauskite:
Ofisas: 1163 Gates Avenue 

Tel. Jefferson 3957
Yurdns: 161 Clifton Place 

Tel. Prospect 1023

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savninkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINĖ 
čia galita gauti tinkamus valgius, gerai pagamintas ir ui 
prieinamą kainą; taippat pasirendavoti svetainę susirinki- 
įnami, vestuvėms bei kitokioms apeigoms ,

890 GRAND BTREET (Tel. Stagg 3922) BROOKLYN, N. Y.

Brooklyn, N Y.

ir 
o

V alkani^ 
būsite pilnai užganėdintai

MOTERYS TĖMYKITE!
Lietuvis Plaukų Taisytojas 

ANTHONY MOLLYN

S. PAUŽA 
131 GRAND STREET

ŽINOM VISUSMES
Užtai visi

šiltam
esat kviečiami pas mup 

arba šaltam Ore

Permanent 
grožiai 
mėnesius.

P. YANKUS (didysis) 
ir P. PUSNĮ KAS

Wave 
atrodo ir 

Galima 
plaukus

VYRIŠKŲ DRAPANŲ KRAUTUVĖ 
Didelis Pasirinkimai Vyrams — Drapanos Geriausių Kompanijų 
PADARAU NUO LIETAUS APSIAUSTUS GRAlNCOAT’US)

Vyrams, Moterims
Prašau Tamtstą reikale atsilankyti,

NcHtle Lnnoil 
yra gcriiiunias, 
laiko apie 9 
šlapint, ar inazgot. Karpam 
naujausiom madom, plaukus nudažom. 
Marcel Wave, Facial ir Scalp Treat 
raent.

VENUS BARBER SHOP
463 LORIMER STREET 

Karnpaa Grand St. Brooklyn, N. Y.
Telephone Stagg 6533
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115 NORTH 6th ST.
Kampas Berry Street Brooklyn, N. Y.

Tel. 1727 Greenpolnt
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Kvygų
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