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Žinios Iš Lietuvos

Katalikų “Saules” Gimnazijos Mokiniai Tel
šiuose Pakelė Riaušes Prieš Kunigus.

LENKAI NEDUOTŲ DANCIGO UŽ UNIJĄ 
SU LIETUVA IR UŽ KLAIPĖDĄ

SCRANTON, PA., Liepos 2d. — Beveik vienbalsiai 
keli šimtai delegatų į angliakasių trijų distriktų seimą 
nubalsavo reikalauti iš bosų, idant jie pakeltų algas 10 
nuoš., pridėtų dieniniams darbininkams po $1 ant dienos 
ir įvestų “check-off” sistemą išrinkimui iš darbininkų 
duoklių unijai. Jie taipgi reikalauja naujo kontrakto 2 
metams. Už savaitės laiko unijos rinktiniai susitiks su 
kasyklų savininkais Atlantic City mieste ir tuos reikala
vimus bosams įteiks.

Distrikto 7 vadas sako, kad bosai beabejončs suspen
duos darbą, kad galėtų išparduoti prikastą anglį augšto" 
mis kainomis. Kol anglies užteks tos, tol kasyklos bus už
darytos. Bet Prezidentas Coolidge yra žadėjęs daryti 
viską, kad darbo sustabdymo nebūtų.

TELŠIAI. Negalėdami pakęsti “krikščioniškos 
kultūros” “Saulės” gimnazijoje, mokiniai pakėlė “bun
tai” Kunigėliai taip susirūpino, kad keturius išvijo na
mo, o kiti laikomi priežiūroje.

Degučiuose, Girkalny, Stakiuose, Žemoje Panemunė
je ir kitur tūkstantinės minios žmonių išnešė protestus 
prieš krikščionių priimtą apsaugos įstatymą.

VARŠAVA. — Laikraštis “Czas” čia rašo, kad vo
kiečiai nori atsiimti Dancigo koridorių ir Dancigą ir su
tinka pasiūlyti lenkams vį tai atimtį h-..’žilvių Klaipė- 

rastis sako, kad Lenkija negali niekad sutik
ti išsižadėti Dancigo ir koridoriaus del Klaipėdos, nors 
kad valstybės ir priverstų Lietuvą prie unijos su Len
kija. Esą Dancigas svarbesnis negu unija su Lietuva.

Rusija Laimi 
$853,000 Teisme

Nori Atsiskirti 
Nuo Valstijos

Chicago. Miesto taryba 
dėjo legalius žingsnius atsiskir
ti nuo Illinois valstijos. Mies- 

defto, kad laike garsios “Black‘tas saiko, kad jis daugiausia 
taksų sukrauna, o mažiausia at
stovų turi legislatūroje.

New York. Prie Kerenskio 
Rusijos valdžia užvedė bylą 
prieš Lehigh Valley gelžkelį,

pra-

Washington. Kluksai nori | College Point, L. I. Paaiš- 
padaryti milžipišką parodą kėjo, kad buvęs rusų gene- 
Washingtone. Del to užpro- rolas ir Sakalino gubernato- 

katalikai ir rius Fotenhaueris, dabar 
dirba gumos kompanijoj 
prie 10-1 laipsnių karščio

testavo žydai,

—O—
London. Anglai šaltai žiū- kasdien. Jis turi 70 metų, 

ri į amerikonų šaukiamą bet atrodo dar vikrus. Jo 
konferenciją aptarti Kinijos šeimyna tapo bolševikų iš- 
padėtį. Esą kinam laisvių * žudyta, 
nereikia duoti, nes jie be
tvarki tauta.

—o—
Cliffside, N. J. šioje apy

linkėje streikuoja barberių 
darbininkai ir dykai patar
nauja publikai, kad greičiau 
bosus privertus taikintis.

—o—
New York. Už vietą N.

Yorko biržoje vienas broke- prieš džiovą, raportavo, kad 
ris sumušė visus rekordus, vaistas bandymuose gerai 
užsimokėdamas $122,000. pasirodė, bet dar reikia to- 

—o— ! limesnių eksperimentų, id-
New York. Bevielis tele-jant tikrai nustatyti jo ver- 

fonas taip patobulintas, kad tę.
dvi moterys galėjo susikal
bėti važiuodamos skirtin
gais laivais ant jūrių.

•—0—
Paris. Francų komisija 

pasitarti apie skolas, atvyks 
rudenį į Ameriką.

—O—
Paterson, N. J. Netoli nuo 

čia miške rasta subadytas 
lavonas moteries. Spėjama, 
kad ją nužudė jos vyras, su 
kuriuo ji ginčijosi pirm to.

—o—
London. Daktarų komisi

ja parlamente, ištyrinėjusi 
naują pagarsintą serumą

Daugiau Žinių 
Iš Rusijos

Tom*’ ekspliozijos žuvo daug 
amunicijos, rusų užpirktos. Ru
sai ieškojo atgauti nuostolius. 
Dabar, teismas priteisė kompa
nijai atmokėti $853,000. Tie pi
nigai bus sumokėti Kerenskio 
paskirtam finansų atstovui, U- 
ghetui. Ką tas su pinigais da-

Stockholm. Vietas žymus 
dienraštis “Tidningen” rašo, 
kad Džerzinskis susipykęs su 
Zinovjevu ir jau dir*ba kad tą 
išvertus iš valdžios. Pasirodo, 
kad Zinovjevo valdininkai labai 
supuvę. Už prasižengimus prieš 
įstatymus bolševikai kalėjimuo
se laiko apie 89,000 žmonių. Pas 
kutinėms savaitėms ten pasius
ta dar 200 pirklių. Rusų laivy
nas daro kokius tai manevrus 
Pabalti jos pakraščiais. Juose da 
lyvauja $eptyni karo laivai.

Vokiečiai Sako, Lenkai 
Ruošiasi Karan

Muitų Karas Tarp 
Vokiečių ir Lenkų

Berlin. Reakcionierių organas
rys, nežinia. Ar jis atiduos bol- č*a deda sensacijos žinią, būik
ševikų valdžiai, ar Amerikos, 
kaipo įmokėjimą už Rusijai pa
skolintus pinigus? Tuo klausi
mu amerikonų spauda speku
liuoja.

Jeruzalis. Mokslininkai, kasi- 
nėjanti paežerių Galilejo, nuo 
kur Jėzus visus apaštalus buvo 
susigaudęs, randa įdomių daly
kų. Vienoje užgriuvusioje uoloje 
rasta kaukuolė žmogaus, pri-

čekai ruošiasi j karą1 lenkai ir
prieš vokiečius. Sakoma, čekų 
kariumenė, vedama francų ofi- 
cierų, daranti provokatoriškus 
manevrus Vokietijos parubežiuo 
se. Tokius pat manevrus darą ir 
lenkai savo parubežiu, kuriuos 
taipgi veda francų oficierai. 
Prie to čekai ir lenkai esą pa
darę slaptą militarę sutartį.

Anglai Reikalauja
kląųsusio Neandertalų veislei, ir Savo Skolų 
gyvenusio virš 25,000 metų at
gal. Beto rasta įrankių, atatin- London.. Anglai išsiuntinėjo 
kančių Mousterio ir Aurignako.mandagi^ not£* valstybėms, ku- 
kultūros laipsniams Europoje rios turi 'sko^ An«*HJai’ kad jos 
(apie. 15,000 metų atgtf!p>?' ^‘pasibisttfintų” ir prasižiotų ką 

Į. nipnoijs'-.flpi'e jas. Anglai nori, kad 
■būtųxtpadaryta Šiokia tokia pra
džia atmokėjimui. Prancūzai ir-

A ---------- v/jU?

Varšava. Pranešama,-^ ” kad''
Lenkijos premjeras '
jaq išvažiavęs į Ameriką, |kui’,7.tįg1(.1/-, si J *
jis1 pasakys porą paskąitų poli 
tikos institute.

New York. Naktinis oro paš
tas pasirodo gali pasekmingai 
veikti. Laiškai išsiųsti iš Chica- 
gos 7 vai. vakare, New Yorke ____
jau buvo dalinami 9 vai. ryte, j buvo taip yra.

i j idfi ‘d < ’t11 

Philadelphia, Pa. Gimbel bro
lių firma čia pradės statyti 18 
milionų vertės naują krautuvę.

Pagarsėjęs generolas B u tier is 
prakalbose prisipažino, kad jam 
nepavyko “sudorinti” miestą. 
Butlegerių, paleistuvių esą kaip

ma

Užpaliai. (“V-<bės” kor.) — liūs). Reiškė dėkingumo, kad 
Gegužės 26 dieną, antra dieną juos Lietuvoj žmonės visur šir- 
laike turgaus, atsillankė keletas dingai 'sutiko ir priėmė. S. 
“svečių”, kurie aptuštindavo iki j ----- ——-
šenius. Per trumpą laiką ištrau- DIDELIS STREIKAS KAUNE 
kė penkių piliečių pinigus. Bet ‘ ——
netikėtai jų “laimei” buvo visi 
bevagiant sugauti ir jų pačių k i 
senei turėjo “patuštėti.” Kuo
met policija pasiteiravo jų doku 
mentų, tai 
mergės.

pasirodė net iš Uk- 
Pabudęs Vaidyla

(“V-ibės” kor.)

Birželio 5 d. 10 vai. ryto 8- 
nių lentpjūvių ir malūnų darbi
ninkai sustreikavo. Lig šiol gau 
davo 5.35 et. — 5.85 et. dienai 

1 ir už pinigus 2 pūdu rug. miltų, 
1 pūdą kvietinių miltų ir 4 klg. 
cukraus. Darbininkai geg. 6 d. 
išstatė reikalavimus: 1) Visiem

Padovinis. Tūlas pilietis ve
žėsi nusipirkęs vikių. Važiuo
jant jam per Daržininkus už
puolė su kuolais ir akmenimis 
4 moterys ir norėjo atimti vi
kius. Tai drąsumas bobų! Kal
tininkės patrauktos atsakomy
bėn. Skipras. ,

Užpaliai.
Daugely vietinių žydukų krau-' mokėti 5.85 et. dienai ir prie tos 
.uvėse būna labai didelis nešva
rumas. Visuomet jie patys ran
kom purvinom semia cukrų, mui 
lą ir kitas prekes. Policija to ne 
mato. Pabudęs Vaidyla. |

Tarrytown, N. Y. Pasimi
ręs Rockfellerio dvaro var
tininkas, pasirodo, susitau
pęs $23,00Q iš nikelių ir de-| 
šimtukų “tipsų,” kuriuos 
tas turtuolis jam duodavo.

fai Deginama gazą

sumos pridėti 50 nuoš., 2) Dvi 
savaitės apmokamų atostogų va 
saros metu. 3) Apmokėti visas 
švenčiamas dienas kaip valsty
bės įmonėse apmokama. 4) Ap
mokėti š. m. kovo 25 d. šventę. 
5) Duoti 1-mos rūšies produk
tus ir nereikalauti už juos bran
gesnio užmokesčio. 6) Duoti me 
dicinos pagelbą netik darbinin
kams, ibet ir jų šeimynų na
riams. 7) 5, 6 ir 7 narių šeimy
ną produktų normą padidinti 50

Gedvaišiai, Seredžiaus vals. -- 
š. m. gegužės 31 d, naktį pas 
pil. Partiką pasibeldė nežinomas 
asmuo, prašydamas parodyti ke 
lią į Veliuoną. Jam išėjus nu
rodyti prašomo kelio, nežino
masis pilietis puolė jį mušti, 
kviesdamas ar kitą savo drau
gą. Užpuolikai turėjo virvę irf 
matomai norėjo Partiką užmuš
ti. Partikui pasisekė pirmąjį už, 
puoliką atremti, perkandus įkiš
tą jam burnon pirštą.. Gi ant-< 
rąjį griebė už lyties organo ir) 
tas bematant virto žemėn. Pa-< 
kilus riksmui, užpuolikai pasi
šalino, palikę kepurę. Įtariami! 
du broliai M-čiai. Kalnietis

Utena. (“V-lbės” kor.) — Ge
gužės 22 dieną, atvykęs karo 
teismas Utenon ir nagrinėjo bu
vusio pol. Dočinsko bylą. Mat 
šis pol. eidamas tarnybos parei
gas (Užpaliuose 1924 m.) ir bū
damas girtas iš keršto užmušė
pii. Kubiliūną. Teismas pripaži- nuoš., o virš 7-nių narių šeimy- 
no kaltu ir nuteisė laike 24 v. 
sušaudyti. Laike teismo jis no- 

irėjo daugelį ir nekaltų piliečių kų nė girdėt nenorėjo ir drąses- 
i įtraukti į bylą, bet nesisekė. 
{Tuomet telegramų prašė 
‘publikos prezidentą paliiuosuoti
nuo mirties ir paskirti sunkių- leido iš dirbtuvių medžiagos iš- 
jų daubų kalėjimą, bet prezi- vežti. Darbdaviams prašant įsi- 
dentas atmetė prašymą ir liko 
sušaudytas.

Tąpat dieną ir 
teismas nagrinėjo bylą, kurioje

noms — duoti dvigubą produktų 
normą. Darbdaviai tokių pasa-

’ ", nius reikąlautojus pradėjo at
rėš- statyti. Tai buvo priežastis, kad 

iškilo streikas. Darbininkai ne-

New Yor^ Statistikos rodo, 
kad gegužio mėnesį amerikonai 
suvartoję net 832 milionųi galio
nų gazolino. Apart to išvežė par 'vienas brolis nužudė savo sesers 
duoti kitur 101 milioną galionų.' vyrą. Buvo kaltinama nužudy

me ir žmona, bet liko išteisin
ta. Karo teismas taippat nutei
sė ir jį sušaudyti ką ir per 12 
vai. įvykdė.

Pabudęs Vaidyla.

Jos Vyras Tikrai j 
Kitas Nežiūrės

Brooklyn, N. Y. Luiza Keyes 
gyvenanti Jamaicoj taip karštai 
mylėjo savo vyrą, kad bijojo, 
kas jis nepradėtų žiūrėti į ki
tas. Todėl ji vieną sykį, be
sibardama su vyru, apliejo jo a- 
kis lajum. Jos Jonas apako ir 
nebegali dirbti, vienok pačios 
teisme nekaltino, nes sako, ji iš 

I meilės tą padarė. Dabar Luiza
Berlin. Lenkai uždarė savo ru 1 viena dirba ir vyrą užlaiko. Ji 

bežius ir neįleidžia vokiškų pre- sakosi jaučia didelį malonumą 
kių. Atkeršydami vokiečiai už-'dirbti del savo mylimo vyro. Ji 
dėjo tokius muitus ant .prekių iš esanti tikra, kad jos vyras jau 
Lenkijos, kad jų vokiečiai įpirk
ti negalės. Buvo bandyta susi
tarti, bet nieko neišėjo.

Coolidge žada 
Mūsų Nešaldyti

Washington. Rinkimų obalsis 
“Keep cool with Coolidge’l (būk 
šaltas su Coolidge), neišsipildys, 
jei tikėti prezidentui. Jis sako, 
jei kiltų streikas, arba pavojus 
streiko kasyklose, tai jis su 
Hooveriu ir unijos viršininkais 
bei bosais bandys visus sutai
kinti, kad streiko nebūtų.

13 Metų Tvarkė Salį, 
Grįžš Namo

Managua. 13 metų atgal 
nerikos marinai išlipę ant 
caragua respublikos 
“tvarkė” tą kraštą naudai Ame
rikos biznierių. Dabar žada grį
žti namo; nes matyti, tvarka už
tikrinta.

A- 
Ni- 

žemės

PIRKITE 
“VIENYBES 

SERŲ!

kišo Darbo Inspektorius. Poli
cija nuc Lyrikų nuvaikė dar- 

kitą karo bininkus. Padėtis opi ir neaiški.
Darb. dr.

hiekad nežiūrės į kitas moteris 
ir kad kitos moterys jos vyro 
neprisivilios. Geros moterys ir 
taip nelys, o piktoms aklų vyrų 
nereikia.

Francai Su
Ispanais Pykstasi.

Tangier, šiame Morokos mies
te francai susimušė su ispanais 
gyventojais. Mat iškilo streikas 
ir francai pajuokė ispanus, šie 
įpykę išdaužė langus francų lai
kraščio redakcijos ir francų 
krautuvių. Dabar kariumenė pa
truliuoja gatves.

Amerikonai Pradės
Kištis Į Kiniją

Washington. Valdžios rateliuo 
se kalbama, kad Amerikos val
džia kvies visų valstybių kon
ferenciją aptarti dalykus Kinijo 
je. Amerikonai nori daugiau lai
svės ir apsisprendimo kinams 
duoti.

Varšava. Dideli upių potviniai 
Galicijoje ir Tešeno srity paliko 
apie 300,000 žmonių be pasto
gių, sako lenkų žinios.

Užpaliai. (“Vibės” kor.) — 
Birželio 7 dieną buvo šv. Trejy
bės atlaidai. Esant gražiam o- 
rui, žmonių suvažiavo apie 10,- 
000. Tą dieną traktierius buvo 
“uždarytas” (tik priešakinės du 
rys), bet girtų buvo iki “ausų” 
ir daugelis nakvojo “šaltojoj.” 
Po pamaldų suvažiavę seimo at
stovai laikė mitingus. Nuo vals
tiečių kalbėjo atst. Lapinskas, 
o nuo kr. d. Šukys, Sakalaus
kas ir Kasarrskis (atst.) At
stovai abi pusės sudarė sau pa
lankesnių žmonių ir buvo iš kar 
to du mitingai, kad aš būda
mas nei tiem aniem šiltu ar šal
tu negalėjau (ištisos kalbos abe
jų girdėti negaliu pasakyti, ku
rie ir daugiau teisybės pasakė. 
Tik viena pažymėtina, kad atst. 
Šukiui pradėjus kalbėt ant kai
resnių žmonių pusės, jis buvo 
tu verstas (tai suly.g daugumos, 
sakymo, kad melavęs), žtnonės 
nebežinojo kuriems ir reikia be
tikėti. Pabudęs Vaidyla.

Liudvinavas. Birželio mėn. 5 
tienos naktį įvyko netoli Zlatės 
frūšios didelės kriukinės muš- 
ynės. Belydint Gryčiutėms pi). 
Pečiulį gyv. Šilavoto km. Liudvi 
navo v. (kaip savo kavalierių) 
pasijuto, kad užpuolė su kriu
kiais mušti, koki jauni vyru
kai. Pečiuliui padarytos galvoj 
dvi žaizdos, o panelei Grybiū- 
tei vyresniajai teko tik dvi au
sinės. Negražu muštis! L. J.

Alytus. Ks. Vanagėlis birželio 
pabaigoje ar liepos pradžioje 
parvažiuoja į Alytų pas brolį 
Alytaus Notarą p. Br. Sakalau
ską pasiviešėti. Ks. Vanagėlis 
turi greta Notaro sklypą žemės, 
kur žada statyti sau namus.

t An. •

Alytaus pušyne šįmet atsira
do nepaprastai daug kirmėlių: 
žalčių, gyvačių ir tt. Prie gim
nazijos namų užmušta apie 200 
kirmėlių; žmonės neatsimena, 
kad būtų buvę kada-nors tiek 
daug šliūžių, kaip šįmet.

TRYS PASAULIO KELIAU
NINKAI LATVIAI

J. Penkis, A. Kaleis, H. Hes
se (panelė) dviračiais keliauda
mi aplink žemę, birželio 15 d., 
pravažiuodami pro Mariampolę, 
atsilankė “Šešupės Bangų” re
dakcijoj. Iš pažiūros, jie jauni, 
pilni jėgų ir pasiryžimo laike 
penkių metų visą pasaulį apke
liauti. Jie darbuojasi Latvių 
Geografinei Draugijai, taipgi sa 
vo įspūdžius siunčia Latvijos lai 
kraičiams. Pragyvenimui parda
vinėja savo korteles (paveikslė-

Gerdašiai 
Seinų apsk. 
dašių kaimai stovi prie pat de
markacijos linijos ir dalis šių 
kaimų ūkininkų žemės randasi! 
lenkų pusėj. Pradžioje lenkai ap 
dirbimui ten esančios žemės ža
dėjo nedaryti jokių kliūčių, bet 
dabar visai neleidžia. Jų pusės 
gyventojai vietomis netjjo^kelio 
liką aria žemę
mūs pusėje ir jiems niekas ne
kliudo. Savų pievų ten .ir nega
lima bus pjauti, nes nuo pat 
pradžios pavasario ganosi len
kų valdžios ir vietinių gyven
tojų arkliai. Skaitytojas

Leipalingio vai., 
• Pepliūnų ir Ger-

GRIAUNA RUSŲ CERKVĘ

Kretinga. — Rusų cerkvė, ku
ri stovi turgavietės viduryje, 
del per mažo tikinčiųjų skai
čiaus pradėta griauti. Plytas nu 
pinko apskrities technikas. Vie
toje cerkvės žadama įtaisyti so
das.

Cerkvės šventoriuje yra pa
sodintas Aušros Medelis. Ka
žin, ar Kretingoje nebegalėjo su 
rasti tinkamesnės vietos, nes 
tenai visai nepatogi. Vieną, ten 
seni, apaugę medžiai daro di
delį pavėsį, kas jaunam ąžuoliu
kui gali daug kuo pakenkti, o 
antra, tarp daugelio medžių tik 
iškaba parodo, kad čia Aušros 
Medelis. Stasys K.

UžRAšYKIT “VIENYBĘ 
SAVO GIMINĖMS IR 

PAŽĮSTAMIEMS 
LIETUVOJE

PASAULIŲ KARAS
p":- tniN • V!

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

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

I

Atsakymą rasite apysakoje “PASAULIŲ KARAS,” 
tik ką išėjusioje iš spaudos. Kaina su prisiuntimu $1.00.
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fl Redakcijos Straipsniai Į;

Oras ir Plėmai ant Saulės | Lietuviai irgi paminėjo tas 
šįmet, kaip mokslo vyrai sa- sukaktuves: Kauno universitete 

ko, pripuola metai, kada ant J du profesoriai skaitė paslkaitas 
saulės pasirodo daugybė taip apie Faraday ir jo darbus, 
vadinamų “plėmų.”. Jų esti veik 
kas metas, bet kas vienuolik
ti metai skaičius žymiai padidė
ja. Ir jau keli metai kaip mok- 
slinin'kai tiki, kad tie plėmai 
turi sąryšio su oru mūsų že
mės.

Kaš tuos plėmus padaro, dar

Šiandien Suvienytos Valstijos apvaikščioja Liepos 
Ketvirtos Dienos iškilmes. Tai daroma kasmet minėto j 
dienoj. Liepos Ketvirta yra tai Suvienytų Valstijų nepri
klausomybes diena. Amerikonai tą šventę begaliniai ger
bia ir kilniai apvaikščioja.

Saulė vakarop leidos kai Broiiytė važiavo iš 
gimtojo miestelio. Nuo upių ir ežerų kilo lengvu
tės ūkanos ir jose lyg nurimusioj jūroj protar
piais klykė kūdikio balsu pempės, o dar toliau 
krante upelio verkė kurkliukas.

Gražus vakaras; jis toks gilus ir slepinin-j 
gas atrodė Ikonytei. Nors daug jau prabėgo pa
našių pavasario vakarų, taČiaus nė vienas nebuvo 
taip giliai siekiantis Bronytei širdį, kaip dabar
tinis. Jai rodės, kad visa ši graži prigimtis, snau
džianti pakeliais svyruokliai berželiai ir šios bal
tutės ūkanos, siunčia į dangų dėkingą maldą. Į 
tolį pasilikusį miestelį, kuriame ji gimė ir svietą 
pažino, daibar nebenorėjo nė pasižiūrėti. Jis toks 
negražus, purvinas atrodė, kad nebesugalvojo ir 
pati, kaip ji galėjo tokį ilgą laiką tenai išbūti.
O nuobodumas koks ten baisus: nei vakarėlių, tesu Joneliu prasikalhėdaVb iki-gilaus vidurnak- 
nei gražių vaikinų, nei kitokių smagumų jame, 
nebuvo. ’ 
vežiką: 
nuvažiuosiu tai ir Tamsta greičiau grįžši.

Ji mąstė, kad tenai nėra ir bernelio tokio, jis prižadėjo pats iš paštų valdybos išsirūpinti 
kurtoji galėtų pamylėti, bet užtai dabar ji turi ir tik prašė sutikimo žodžio. Galop ji sutiko, ir 
Jonelį, kuris toks gražus, toks švelnus ir lipš
nus! Jis jau kiek kartų, kuomet jie tiki susitik
davo, vis sakydavo, kad ji jo tikslas ir laimė,

jau daugiau — tai ne. Na, ir sugėrė visi po vieną, 
o antra jau (lengviau slinko. Ir taip už poros va
landų abi bonki tuščiomis liko. Bronytė retai po 
vieną stikliuką išgerdavo, bet dabar išgėrus nęt 
penkis dikčiai sukaito ir daug drąsesnė paliko.

Dabar ji ir neibepamena,. ką ten su Jonu 
taip daug ir taip ilgai kalbėjo. Atsimena, tik, 
kad ją Jonas iki namų palydėjo ir prie vartų 
karštai pabučiavo. Ji krūptelėjo ir ištrūkus iš 
glėbio bailiai spruko kieman, o girtą viršininką 
pastotėj stovėjęs kaimietis parvežė namo. Paskui 
dažniau atvažiuodavo Viršininkas, dažniau susi
tikdavo ir iįši'visų/ąirdin^ų pasikalbėjimų, viens 
kitam pasidarė artimi ir'brangūs. . .•.»

Užvis geriausiai būdavo vėlyvai 
kai visi išeidavo Uš, valsčiauš’raštinės ir Brony-

vakarais

, čio per telefoną. Per telefoną ji išgirdo jo pirmą- 
Tą Bronytė atsiminus pradėjo prašyti j jį “myliu,” per telefoną prikalbėjo Jonelis ją 
‘Prišerk dėde, prišerk arklį. Aš greičiau mesti valsčių ir eiti pas jį tarnauti, kur būsian-

ti ir alga didesnė ir daug mažiau darbo. Viską

—-o—
Tautos Kongresas Bus 
šaukiamas

Kalbėta, kalbėta ir ant galo 
jau pradėta dirbti idant sušau
kti lietuvių tautos kongresą. 
Tas kongresas įvyks 20 me
tų sukakus nuo Vilniaus didžio-

atviras klausimas. Vokiečių pro- j0 seimo. Iniciatyvą pasiėmė 
fesorius Balier, sako, kad jie šaulių Sąjunga. Gerai. Į komi- 
kįla nuo milžiniškų ledo šmo- siją įėjo Žmuidzinavičius, Kil
tų, kurie iš erdvės atlekia ir į- 
siveržia į karštą saulės ugnį. 
Tie ledai didumo su kometa, ar 
žvaigžde. Įkrisdami į saulę, jie 
esą padaro tokių dalykų, lyg 
kad didelį ledo šmotą iš augšto 
mestumei į vonią pilną vend'an-

' Ameriką kituomet valdė Anglijos despotiški kara-,čl° vandens. Dabs vandens is- 
liai. Anglija, nors būdama 'tūkstančius mylių nuo Ame-,tyska “UKSt.yn’ ir Pasidaro dau® 
rikos, leido jai įstatymus, rinko duokles ir norėjo, kad ^a10- aip ir anie ,ai pn dl° ’ j , t .7 > ; •< 'daugybę dulkių, kurios ima • ir

apsupa saulę per tūkstančius 
mylių. Apie saulę reikia atmin
ti eina suelektrizuoto ir įkai
tinto gazo sluogsnis apie 5,000 
mylių storio.

Dulkės esą apsupa saulę ir to-'tininkų 
ji mažiau mums ši'lumos duo- šaulių Sąjunga, Lietuvos univer ant jo kakto 
da. Pas mus klimatas tada šal- sitetas, Vilniaus krašto reikalų lipšnus 
tas. ,PĮėmai .paprastai dūmoja j ginti organizacijas, Klaipėdos

šios šalies gyventojai jos klausytų. Pagalinu Amerikos. 
gyventojai nusižiūrėjo, kad tai labai neteisinga kuomet 
juos valdo svetimi žmonės. Todėl amerikiečiai sukilo 
priešais anglus.^ Kilo didelis karas. Tą kara vadinama 
Revoliucijos Karu. Karas tęsėsi keletą metų. Daug šio 
krašto narsių piliečių žuvo. Bet visgi laimėtojais tapo 
.•'merikiečiai. Jie .nugalėjo despotišką Angliją. Anglija 
prašė taikos. ' \

Ta taika įvyko 1776 metuose, Liepos 4 d.
Nuo to laiko Suvienytos Valstijos tapo nepriklau

soma valstybe. .Amerikiečiai ta savo nepriklausomybe 
labai didžiuojasi ir moka ją palaikyti.

Ir todėl Liepos ketvirta diena kilniai minima.

mai'tis, Purickis, Liudas Gira ir 
Čiurlionis.

Komisija jau turėjo posėdžių 
ir nutarė: Kongresą šaukti 
Kaune. Mums regis, daugeliu iš 
rokavimų. būtų geriau kongre
są šaukti Klaipėdoje.

Paskui komisija nutarė pati 
nesiimti darbo šaukti kongresą, 
bet sudaryti kitą komisiją, iš
visos tautos organizacijų atsto- kad tik su ja jis nori gyventi ir amžinai mylėti, 
vų, kad tikrai išeitų tautos kon- čia net pakaito jos veideliai prisiminus pirmąjį 
gresas. Į tą komisiją numatyta su Joneliu susitikimą ir tuos gražius, juokingus 
kviesti: krik'šč. dem. partija,, ir begalo linksmus pasišnekėjimus.
ūk. sąj., darbo fed., vals. baud. I Betgi ir gražus Jonelis buvo. Jis buvo laibu- 

j partija, soc. dem. partija, tau- tis, augalotas, o akys tokios gilios, mėlynos ir
šus., santaros partija, I geltoni garbanoti plaukai, banguojančiai driekės

Dar tik keletas dienų atgal kalifornijoje, vienoje 
gražiausių Suvienytų Valstijų valstijoje, įvyko žemės 
drebėjimas. Buvo tai, palyginamai, nejierdidelė “Dievo 
bausmė”. Žuvų apie 12 žmonių, keliolika sužeista, gra
žus miestas Santa Barbara veik visiškai suardytas, ir 
turto nuostoliai siekia keliolikos milionų dolarių.

Po žemės drebėjimui, paprastai, pasinaudoja* tam- 
sūnėliai kunigai, ypač kur nuošalinėse kolonijose. Jie 
bando žmonėms įkalbėti, jog tokiais žemės drebėjimais 
Dievas žmones baudžia. Tai netiesa. Žemės drebėjimas 
yra tam tikras gamtos apsireiškimas. Tlai nėra jokis 
stebuklas ar Dievo pabaudimas.Žemės drėbėjimų, dides
nių ar mažesnių, veik kasmet įvyksta.

Štai keletas didesnių žemės drebėjimų:
San Francisko’j, Cal., balandžio IŠ, 1906 m. Šiame 

žemės derbėjime žuvo 452 žmonės, 265,000 žmonių liko 
benamiais ir turto sunaikinta už $350,000,000. Japoni
joj, Tokio ir Yokohama apygardėje, rugsėjo 1, 1923 m. 
Žuvo 192,000 žmonių* 102,000 sužeista ir 580,000 namų 
sugriauta. Kingston, Jamaica, sausio 14, 1907 m. Žuvo 
1,100 gyventojų, nuostolių padaryta už $25,000,000. Sici
lijoj ir Kalabrijoj (Italijoj) gruodžio 28, 1908 m. Žuvo 
76,485 gyvybės ir 1,100,000 žmonių neteko pastogės. 
Vidurinėj Italijoj, sausio 13, 1915 m. Žuvo 29,978 žmo
nes. Miestelis Avezzano visiškai sunaikintas. Chinijoj, 
gruodžio 16, 1920 m. Žuvo 200,000 žmonių ir dešims mies
teliu sunaikinta, •r

Ir ištiesų, jei tai būtų Dievo bausmė, tasai Dievas 
turėtų būti neišpasakytai žiaurus, taip nemielaširdingai 
žmonės ir jų turtą naikindamas.

Mūsų spauda jau rimtai pradėjo rūpintis Amerikos 
lietuvių apsnūdimu. Paskutinėmis savaitėmis net keliuo
se laikraščiuose eina straipsniai tuo klausimu. Nekurie 
tų straipsnių rašytojai daugiausia domės kreipia į drau
gijas. Nurodoma, kad šios draugijos jau ne tos, kokiomis 
jos buvęs kiek metų atgal. Jose dabar daugiausia vei
kiama tik del dolario. Idėjinių žmonių jau nesą. Jei dar 
ir pasirodo kur vienas-kitas, tai dolariniai juos nustel
bia. Šaukiamasi į visuomenę tas draugijas judinti, mū
sų apsnūdusį gyvenimą budinti.
, Gyvai kalbama ir apie jaunimo organizavimą.

Nors sykį mūsų spauda pradeda geran kelin kryp
ti. Žinoma, kaip tas apsnūdimas išgydyti, dar rimtų nu
rodymų nepasirodo. Vienok jėpjau atrasta liga ja su
sidomėta, nėra abejonės/’kad rasis ir gydytojų kaip tą 
ligą išgydyti. ”> • ’-A •’

pora dienų, ar pora mėnesių. 
Bet vienas piemuo sykį išbuvo 
net pusantrų metų. Su jų pagėl- 
ba mes tikrai dažinojome, kad 
saulė sukasi apie savo ašį, ir ap 
sisuka į 27 dienas. Tokio ilgio 
yra saulės “para.”

l’kišiol nebuvo žinoma kodėl 
padaugėjimas saulės plėnių nu
tinka kas 11-ti metai. Dabar as
tronomai atspėjo priežastį. Ar
čiausi žvaigždė mums yra Al
pha Centauri, apie kurios reik
tų skristi keturius metus ir pu- 
sę, po 186,000 mylių į sekun
dą, kad ją pasiekus. Astrono
mai patyrė, kad toji žvaigždė 
yra “dvynukai”, reiškia dvi mil 
žiniškos saulės, besisukančios a- 
pie viena kitą. Kas vienuolika 
metų jos sueina taip arti, kad 
“braukosi” ir sukelia milionus 
mylių įelektrizuotų gazų. Tie, 
savo keliu, paveikia į saulę ir 
sukelia plėmus. Gali būti iš tos 
žvaigždės ir atskrenda tie “le
dai” apie kuriuos šneka vokie
čių profesorius.

Keista dar tas, kad tais me
tais, kada plėmų ant saulės 
daug, tai nervuoti žmonės sa
ko geriau jaučiasi.

—o— 
Lietuvos Miškai

Prof. Matulionis, rašydamas 
apie Lietuvos augaliją (florą, 
moksliškai tariant), sako:

“Lietuva — miškų šalis; jos 
dirvos aiškiai įrodo, kad tiktai 
tamsūs miškai . ilgašaknių me
džių, gyvendami ir mirdami per 
tūkstančius metų, išgalėjo su- 
jaurinti žemės paviršių gilumo 
1-2 metrų. Tokio galingo žemių 
sluogsnio nerandame nei Rusi
joj Stepuose, nei Suomijoj. Tik
tai šiaurinė Amerika tuo vir-’(^jajs;

ir veido. Pats visuomet linksmas, 
švariai apsirėdęs. Ji prisiminė net ir jo 

raudonąjį kaklaraištį ir spindantį laikrodžio gran 
dinėlį. Buvo parodęs jai net, ir auksinius savo 
akinius, kuriuos sakė kartais užsidedąs eidamas 
pasivaikščiotų.

Ir džiaugės Bronytė gražiuoju pavasario va
karu, ir jai rodės, kad tokie vakarai nesibaigs 
niekuomet, nes mylimas Jonelis dabar visuomet 
bus su ja. Ir atsitik tu man taip netikėtai, taip 
nelauktai! Ji net pati netiki, kad galėjo taip pa
prastai susipažinti ir taip karštai viens kitą pa
mylėti. Jai rodės, kad ne šis Jonelis, tai ir šian
dieną dar teberašytų sausus nuobodžius valsčiaus 
valdybos liūdymus su leidimais.

Ir prisiminė ji, kai vieną vakarą visi baigė

krašto lietuvių organizacijas, 
Lietuvos laikraštininkų ir lie
tuvių meno organizacijų.

Nuo kiekvienos organizacijos 
norima po vieną žmogų, taip 
kad išeitų komisija 13-kos vj* 
rų. Kaip matyti, amerikiečių or
ganizacijos prie šaukimo komi
sijos nei manyte nemanomos 
kviesti.

Toliau komisija nutarė, kad 
kongresas nedrįstų kelti ginčų 
apie Lietuvos valdžios darbus, 
ar seimo darbus. Kongresas tu-'valdyboj darbą ir susėdę apie viršaičio stalą link- 
rįs būti ne politiškas, bet vien smai erzėjo. Tuo tarpu staiga suskambėjo tele- 
Vilniaus klausimui, tautos su- fonas ir ji prišoko atsiliepti. Kas žin koks visai 
vienijimui ir ekonominių bei kul negirdėtas balsas paprašė viršaičio. Paskui vir- 
tūrinių problemų išrišimui. Kaiplšaitis ilgai kalbėjos.ir ji iš to suprato, kad kitan 
tuos klausimus pagrindiniai iš- ’ 
rišus, neliečiant valdžios 
kos, sunku suprasti.

Kaip Kas Pralobsta.
“Trimitas” eilėmis aprašo kai 

kuri tauta pralobsta. Amerikie
čiai, kaip žinoma, pralobsta iš 
biznio: 
“Amerikietis darbštus ir link

smas,
Darbo nepaiso, bet biznio žiūri, 
Šiandien gatvėje batus tik valo, 
O ryt, žiūrėki, milionus turi!” 
Lenkas gi jau kitokį būdą pra- 
lobimui turi: .
“Nususęs lenkas dirbti pritingi, 
Kam jam teisingu keliu pralobti, 
Jei gali skolint pas gerus žmo

nes, 
Arba, geriausiai, išplėšt,' pa

vogti.” &• 4 —O—

Vanagaitis jau Važiuoja
Narys Dzimdzi-Drimdzi gru

pės, A. Vanagaitis jau rašo iš 
kelionės ir sako, savo dainos žo-

politi-

1 ! OHAM .’O •'
Nekurie mūsų inteligentai-profesionalai reiškia tą 

nuomonę, kad jie lietuviams nedirba todėl, būk juos kas 
tai iš lietuvių gyvenimo išstūmęs. Ne, ponuliai, tas netie
sa!. Jūs patys lietuvių gyvenimą apleidot. Jūs niekas ne
išstūmė. Jūs patys nuritavot paskui apvalą dolarį. Jei 
jūs būtumėt norėję lietuviams dirbti, tai . ir dirbtumėt. 
Tie; kurie nori dirbti, ir dabar tebedirba. Jums — inte- 
ligentai-profesionalai pas lietuvius dar ir dabar yra vie
tos. Tik dirbkit, o būsit paaugštinti!

sija Lietuvą.
“Iš savo sudėties, iš atskirų 

medžių didumo ir galingumo bei 
išvaizdos, Lietuvos miškai uži
ma vidurį tarp Ladogos ir One
gos miškų ir Germanijos. Išimtį 
duoda tik juodalksnis ir aržuo- 
las, kurie yra galingesni už Ger
manijos ir daug galingesni už 
Petrapilio gubernijos.

“Lietuvos miškų ypatybė, tai 
jų mišrumas. Tuo koplačiausia 
yra dirva išnaudojama, neiš- 
košiant iš jos syvų.”

—o—
Benzino Sukaktuvės

Birželio 16 sukako šimtas me 
tų, kaip garsus mokslininkas Fa 
raday pranešė anglų mokslo dr- 
jai, kad jis rado kemikalą, ku
rį pavadino benzinu. Tuo radi
niu jis patiesė pamatą didelei 
kemikalų pramonei. Ypač jo išra 
dimas buvo svarbus dažų pra
monei, nes didžioji jos dalis ben 
zinu rymo.

Dolariai, dolariai,
Slidūs kaip stiklas, 
Apleidžia mane 
Labai skubiai.

Plačiai Pakšto garsinta “išvy
ka” teturi keturius žmones: 
Pakštais su žmona, Vanagaitis 
su savo šoferiu, Zaleckių. Iki 

i Yel-liepos 10 išvyka tikisi būti 
lowstone panke, Wyoming.

—o—

Kam paminklus Stato
Prisimenant, kad Lietuvoje 

dar nėra gero paminklo pasta
tyta D-rui Kudirkai, Daukantui, 
Valančauskui, keista darosi, 
skaitant tokią žinutę:

“Trakiškių kaimo pavasarinin 
kai atidarę ir pašventino savo 
gldbėjo šv. Aloyzo statulą-pa- 
minklą. Statula medinė; norma
laus žmogaus didumo. Ji pa
statyta į medinę koplytėle, ku
riai motyvus sumetė dailininkas 
K. Šimonis.”

bažnytkaimi n yra atvažiavęs pašto ‘ viršininkas 
atidaryti įstaigą. Iš karto kalbėjosi jie del a0 
bonentinio mokesnio paskui kitokius reikalus, o 
paskui, kaip visur Lietuvoje priimta, pradėjo 
tauzyti niekus ir juokus. Viršaitis kvietė atsi
lankyti pas juos ir vis gyrė Bronytę, kuri jo raš
tinėj dirbanti. Ilgai, žinoma, laukti neprisiėjo. 
Pirmojo turgadienio rytą vos tik visiems susi
rinkus valdyibon, raštinėn įšoko vikrus ponaitis. 
Jo kojos buvo laibutės, dailiais batais suspaus
tos, o aukso akiniai tartum saulė spindėjo ant 
gerokai paraudusios nosies. Jis pats tartum vai
kų vilkelis — tik sukas, tik tarška ir šneka. 
Viršaitis supažindino jį ir su Bronytė.

šis prišokęs prispaudė jos ranką šypsančiai 
pažiūrėjo į jos akis; pagyrė, kad gražiai moka 
rašyti ir kaip paskui kalbėjosi reikalais su vir
šaičiu ir raštininku; Bronytei tik raudonavo vei- 
džiukai, blizgėjo akys ir iš didelio nesupranta
mo susijaudinimo net plunksnakotis rankoj ne
besilaikė. Ji jau buvo mačius daug visokių vaiki
nų, su daugel praleido ilgus vakarus šokiuose ir 
meilės pašnekėčiuose, bet nė vienas nepadarė 
taip gilaus įspūdžio ir nemokėjo paliesti jos 
jaunutes ieškančios mylėti širdelės, kaip šis, ku
rį tik pirmą kartą pamatė. Ji dabar, pakaitus, 
tylėjo ir užsigulus rašė kokiam tai Maušui lei- 
dimą. Tuo tarpu prisiartino Jonas ir paprašė, kad 
duotų jam už ją parašyti. Bronytė nesipriešino. 
Ji diktavo, o ponas viršininkas rašė.

Ilgai jis tą dieną pas juos užtruko. Viršai
tis vis draudė, o ponas viršininkas neperdaug 
jau ir skubės. Jis tik kalbino, juokino Bronytę 
padėdamas jai dirbti.

Diena vakarop pradėjo slinkti, žmonės sku
binai iš turgaus 'skirstės. Bronytė pamiršo ir 
pietus, pamiršo juos ir viršininkas ir tik dabar 
atsiminė, kai ‘viršaitis paprašė abu savo kamba*- 
rin, įsakydamas sargui uždaryti valdybos duris 
ir langines, čia ant gražia lietuviška staltiesia 
apdengto stalo, stovėjo pora bon'kų degtinės ir 
garavo vienoj lėkštėj virta žuvis, o kitoj kiau
šinienė. * !

“Na, ponas viršininke per sausą gerklę ir 
žuvis nelystų. Išmeskime ųao burnelę, ar kurį 
paibelį.”

“Ačiū, bet aš manau kad ir mūsų širdytė 
mums padės.” • .

“žinoma, kaip-gi nepadės,” atsakė viršai
tis.

Jai pripylė mažesnį stikliuką ir viršaitis pa
kėlęs savo, pasiūlė išgerti už viršininko sveika
tą. Mergaitė iš syk norėjo atsikalbėti, Ibet taip 
gražiai prašoma viršininko sutiko šitą išgerti; bet

’įdavus savo kokius turėjo popierius, nepoilgo 
sulaukė atsakymo, kad yra paskirta valdininkė 
I-mos rūšies. Nors ji niekuomet nebuvo pašte 
tarnavus, jo daibo visai nesuprato, bet rūpesčiu 
viršininko, kuris gudriai primelavo paštų valdy
bai, kad ji yra Rusijoj kelis metus paštoj dirbu
si, gavo tą vietą.

Vis tai telefono Jonelio ir šiaip vakarų ge
rumai, kurių metu įstaiga įnirusi būdavo. Ir da
bar tą atsiminus ji tiesiog nuskristi pas Jonelį 
norėjo. . 4 •

“Prišerk, dėde, prišerk širmelį. Jaū nebeto
li galėsi greit grįžti sau namo...”

“Paspėsime, panyt, negi ant lietaus/’ atsa
kė žmogelis. “Arklys taip nuvarytas, kad nors 
abrako koki sauja būtų, o dabar ir pagrėbsiąs 
užbaigiau. Paspėsime. Tamista ryt juk išsimie
gosi, arti ar mėšlo kratyti neprisieis tamstai,.” 
kalbėjo vežėjas. • ,

Mergaitė Supratus, kad' panašiais atsitiki
mais sunku kaimiečiui įkalbėti, nutilo iir ėmė ma

inyti, kaip bus gera paštoje tarnauti. Nutilo ir ve- 
, žikas, tik vieni ratai girgždėdami ardė jautrų 
nakties ramumą.

Buvo jau gerokas vidurnaktis, Ikai Bronytė 
įvažiavo miestelin. Visur tyla ir jaukus ramumas. 
Kas ži.n kaip ir būtų suradus, kad nepasipainiojęs 
žmogelis, karts parodė paštą. Vos tik privažiavo, 
staiga išbėgo viršininkas su kdkiu tai kitu vaiki
nu ir suėmę jos daiktus įnešė vidun, čia Brony
tė nusivilko viršutinį plosčių, nusiėmė kepuraitę 
ir moterišku įpratimu prieš veidrodį pataisius 
plaukus nuėjo viršininko kambarin. ' ' ■

Pavakarieniavę dar daug apie visiką kalbėjo. 
Jonelis nupasakojo, kokį dailų ir gerą jai butą 
gavęs už grafo sodo; bet dabar jos tenai nebeve
dė, b tik pats kur tai išėjo nakvoti. Ilgai ji ne
užmigo. Tartum nekalti vaiko sapnai galvoje py
nės visokios mintys, ir tik visai prieš dieną, kai 
rausvi žarai aušrinės ėmė skverbtis kambarėlin> 
užsimerkė Bronytės akys.

(Užbaiga bus)

V'.
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SUNKU PASAULY VARGTI VIENAM
> . ------- i----- —u • t- ■ * A

vienam, 
neturėt, 
kaž-ko laukt,

S

t

Sunikti pasauly vargti 
Dvasioj ramylbės sau 
Tuščiai kąmuoties ir 
Žinant, kad nėr kam pasigailėt,
žinant, kad tave nieks nesupras, 
Arba suprasti nebenorės, 
Ir savo širdį tau neatvers, 
Tavęs atjausti nebegalės.
Sunku pasaully vargti vienam 
Be atjautimo kiltos širdies, 
Kuri pajėgtų tave pažint, 
Kovoj už, būvį duotų vilties. 
Tavo krūtinėj duotų jėgų, 
Suprastų balsą tavo sielos, 
Saldžios ramybės vestu keliu 
Ir tau pagalboj būt visados. 
Sunku pasauly vargti vienam, 
širdį rakina man sopuliai.
Niekur paguodos neatrandu — 
Nusiminimas spaudžia giliai. 
Skęsdam’s svajonėj meilės saldžios 
Klausiu nekartą savo širdies: 
Ar atlaikysi! sielos skausmus? 
Ar nenustosi meilėj vilties?
Sunku pasauly vargti vienam, 
Pačiam su savim vien tik kalbėt, 
Progos neturint, širdį. pažint, 
Kuri galėtų tave * mylėt.

th a n o Širtįis tokia gera,
K:id ją tIŽ kl a U ši us sako -meiliai:
— Aš atlaikysiu sielos skausmus, 
Tave suprasiu visad giliai. —

* J. Naruševičius,

2



LIEPOS (JULY) 4 B., 1925 M.
f

------ T “•-------—f—-----

GANA MIEGOTI, PABUSKIM!
__ ________________________________ vikriui 5

Rašo Bepartyvis
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“LIPČIKŲ” IEŠKOTOJAS " , )
(Feljetonas)
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Amerikos lietuvių gyvenimas jau pusėtinai apsnū
do. Nesakysiu, kad tokis apsnūdimas yra tik pas tauti
ninkus. Tai pasireiškia visose Amerikos lietuvių sriove- 
se ir draugijose. Rasime tą apsnūdimą pas katalikus, y- 
ra jo ir pas komunistus. Apie socialistus, rodos, jau nė 
kalbėti nereikia. Socialistai iš mūsų eyvenimo gal visai 
netrukus amžinai išnyks. Pasiliks apie juos tik saldi 
atmintis.

Bet kitaip seniau buvo,.
Nereik pertoli praeities, 

ieškoti, idant šių dienų ap
snūdimą pastebėjus. .Atsiri 
minkim tik. Rengk p rakai-, 
bas — žmonių pilna svetai
nė. Rengk kokį perstatymą 
— svetainė lūžšta. Paskai
tos, prelekcijos, debatai — 
vis atsirasdavo lankytojų. 
Žodžiu, anais laikais gyve
nome daug kultūringesnį gy 
venimą. Daug kas buvo vei
kiama lietuvių ir abelnai 
Lietuvos labui. Šiandien to
mis dienomis tik atsiminti 
galime. Šiandien jau kitaip. 
Ką nerengsi, kaip nesisteng 
si — dažniausia tik sienos 
pasiklausys.

Apatija, apsnūdimas.
Kame gi dalykas? Kodėl 

taip yra? Kas kaltas?
Priežasčių daug. Pirma ir 

svarbiausia, neatvykimas iš 
Lietuvos naujo lietuvių ele
mento, naujos-jaunos ener
gijos. Senesnieji darbuoto
jai jau aprumbėjo. Jie dau
giausia užsiima bizniu, ne
turi kada susirinkimų lan
kyti, neturi kada tokius su
sirinkimus rengti. Kitiems 
nusibodo darbuotis — pasi
šalino iš lietuvių gyvenimo 
ir saldžiai snūduriuodami 
leidžia savo “paskutinias 
dienas.”

Lankytojai, paprastoji pu 
blika — visuomenės suge
dimas. Mūsų visuomenė jau 
taip “nusigyveno,” jog visai 
mažai paiso kas už jos grin- 
telės viešame lietuviškame 
gyvenime veikiama. To su
gedimo priežastimi yra — 
svarbiausia “munšainas.’ ’ 
Ši epidemija netik mūsų lie 
tuvių viešam gyvenimui pa 
kenkė, bet ji pakenkė ir pa
čių žmonių fiziniam ir dva- 
sniam gyvenimui. Juk pa
prastoji liaudis dabar jau 
iki ausų mirksta “munšai
no” nuoduose. Kasdien skai
tome laikraščiuose apie mun 
šaino pasekmes: žudynes, 
nusinuodijimus, pamišimus. 
Tokiems žmonėms mūsų 
kad ir geriausias visuome
ninis gyvenimas nerūpi. Jie 
namie turi “ką veikti.”

Antra mūsų visuomenės*ri savo darbuotės planus, 
sugedimo priežastis, tai ir Jos dirba. Reikia joms tik 
mus pasiekusi komunizmo 1 prigelbėti. Reikia daugiau 
epidemija. Jie ir juk daug jose taip gadinamo ameri- 
prisidėjo prie lietuvių gyve
nimo išardymo ir nežmoniš
kos demoralizacijos. Kiek 
jie mūsų gyvenimui Ame
rikoje pakenkė, tai tik at
eities istorikai galės pasa
kyti.

Ištau tėjimas irgi mūsų

Buyo puikus Gegužės prie 
vakaris; gamta traukte 
traukė žmogų lįst iš kamba
rio ir eit pasigėrėtų jos 
malonumais.

Mane kaip ir kas yla pašo 
nėn badė: “eik žmogel į Ro
kiškio miesto parką ir pasi
gėrėk, kaip ten žydeliai gū- 
žinėjasi.” Užsidėjau kepkę 
ant galvos ir, lyg vejamas, 
sprukau pro duris, kur iš 
greitumo net primyniau ka
tei uodegą. Vienu šuoliu jau 
ir parke, ir jau daugiau vie
nu purvo minkytoju.

Ak tu, Dieve, ką aš ten 
pamačiau — visą meilės 
maišą. Žydeliai, prisiglaudę 
prie žydelkaičių, tankiai 
kartoja: “Meine Sorke lie- 
ben;” tai vėl mūsų ponai 
valdininkai, visi žvaigždėti, 
visi šniūrkuoti, visi turi po 
ranka pasispraudę baltas 
gulbeles. O tos gulbelės, ko
kios jos meilios, kokios jos 
kalbios! Tik girga, girga ir 
savo snapeliu — capt! į tų 
ponaičių suktus ūselius... 
Ponaičiai apsilaižo, nes gul
belių saldžios lūpelės nuo 
jų pačių dovanotų saldai
nių.

Fe, pamaniau sau vienas; 
kad tu, parke, būtum pabai
gęs garinėti į purvus; tu vi
siškai neparanki vieta mei
lei išlieti, nes neturi tankių 
krūmų, nei dilgynių, kur 
smalsčios akys nepasiektų!

Ta parke regykla mane 
užkerėjo, ir kilo noras nebe
gyventi vienam, o bėgt pas 
Razaliutę ir nutempti ją pas 
kleboną: tegul tas suriša 
neatmezgamu mazgu. Tik 
vėl atsiminiau, kad Rozaliu- 
tė užlaikyti, tai ne katė, ji 
pieno iš lėkštės nelaks, bet 
su šaukštu knabos. Ataušęs 
nuo tokių minčių ištraukiau 
tiesiog į dvaro laukus, kad 
ten,, tarp žyęjinčių dobilų ga 
lėčia niekieno nekliudomas, 
galvoti, kaip gera gyventi, 
kas turi gulbelę prie savo 
šono.

krautuvę, paduok pinigą, 
bet nežiūrėk, kiek duodi, ir 
paprašyk adatos su žalio 
šilko siūlu; ir kąip duos tau 
likučių, tai nežiūrėk, ir ne- 
skaitliuok jų. Išėjęs ant gat
vės, ta adata įdurk savo pir 
štą, ir tuo krauju tėptelėk 
bile kuriai tau patinkamai 
mergelei.”

Aš neiškenčiau ir sakau: 
“Na, dėde, čia tai zababo- 
nai; nereikia į tą tikėti.” O 
jis man atšovė: “Snargliau, 
tu eik kiaulių ganyt, o ne 
mane seną mokint!” Neliko 
man nieko, kaip atsitraukti 
nuo tos kompanijos.

Parėjęs namo jau nebesva 
jojau apie meilę, bet galvo
jau, kaip mūsų broliai dar 
tamsūs ir kiek dar daug dar 
bo lieka tiems, kuriems rū
pi mūsų tautos apšvieta. Ne 
gana to, kad mūsų tamsieji 
žmonės seka laukinių “kul
tūra,” bet ir tie raštininkė- 
liai.

Tokiomis svajonėmis ir 
užmigau. Anksti rytą mane 
pabudino juokai moteriškės 
kuri gyveno už mano sie
nos. Mat ji juokėsi, kad tas 
raštininkėlis, padavęs šimtą 
litų, o žydas jam išdavęs tik 
penkesdešimts centų, po 
vieną centą, ir dar kokiai 
tai mergelei tėptelėjęs krau
ju, tai ši pastaroji jam taip 
sudavus nosin, kad iš jos 
raudoni burbulai iššokę.

Va, tai tau, pamaniau, 
brangi adata, ir už savo pi
nigus dar per nosį gavai!...

S. K. GRISIUS
Agentas “VIENYBĖS” bei ki
tų tautiškų laikraščių Chicagoj. 
Norinti užsirašyti “Vienybę’’ ar 
užmokėti prenumeratų bei pirk
ti šorų, kreipkitės šiuo antrašu:

3423 W. Gist STREET
Chicago, UI.

Phone — Republic 8927

M. M. ŠLIKAS
Lietuvis Advokatas

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

gyvenimą griauna. Ištautė- 
jimui lietuviai labai leng
vai-pasiduoda, galima saky
ti,-su juo visiškai nekovoja- 
ina. Netik kad jaunimas 
grimzdą- svetimtaučių ban
gose, bet ir seniai jį paseka. 
O jei kartą žmogus susido
mėjęs kokiu kitu gyvenimu, 
savojo jis visai jau nepaiso. 
Tokis žmogus jau ne mūsų. 
O tokių žmonių pas mus 
daug. Reikia tik pasidairyti, 

Yra dar keletas ir kitų 
priežasčių, kurios prisidėjo 
ir prisideda prie Amerikos 
lietuvių gyvenimo apsnūdi
mo bei krikimo.

Bet ką mūsų darbuotojai 
veikia? Ką daro tie lietu
viai, kuriems lietuvių gyve
nimas ir likimas dar taip 
“arti prie širdies?” Atsaky
mas: rimtai į tai žiūri ir tik 
aimanuoja: “Mes žūstam! 
Mūs, kaipo lietuvių netru
kus Amerikoje nebus!”

Gerai kad aimanuoja. Bet 
aimanomis žaizdos neišgy
dys!. Reikia darbo. Reikia 
rimto ir pastovaus darbo!

Tiems darbuotojams, ku
rie dar jaučia savo gįslose 
Į-ietuvišką kraują tekant, 
reikia imtis priemonių, ku
riomis būtų galima bent: 
augščiau įvardytas mūsų 
gyvenimo žaizdas pagydyti.

Tas dabar geriausia pra
dėti jau esamose lietuvių or 
ganizacijos'e. Lietuviai dar 
ne visi apsidraudę. Juos 
reikia stengtis apdrausti Su 
sivienijime Lietuvių Ame
rikoje. Ištautėjimas? Rei
kia stoti prie tautinės spau
dos, reikia imtis kitų prie
monių, kad su juo. kovojus. I štai pamačiau, kas ten po 
Lietuviai neapsišvietę. Rei- dobilus pasilenkęs kaž-ko 
kia juos traukti prie Tė- ieško. Prisiartinu, ogi žiū- 
yynės Mvlėtojų. Draugijos.*riu — vienos įstaigos rašti
ni draugija leidžia. geras' ninkėlis ko tai ieško po do- 
noksliškas knygas. Ši drau- bilus. “Jonai, klausiu, ko tu 

ten po paibelių pametei?” 
“Nieko, nieko, broli, nepa- 
mečiau, o ieškau keturiais 
lapais dobilo, su kuriuo ga- 
lėčia prisivilioti tą augštą- 
ją, geltonkasę Oną,” jis at
sakė. “Na, ką tu čia niekus 
kliedi!” — aš subariau. 
“Jog Ona, tai ne telyčia, kad 
ėstų žolę; verčiau nupirk 
jai porį svarų saldainių, tai 
ir užsipelnysi bučkį,” — pa
tariau jam. “O kad aš jau 
nebe porį svarų, bet ir porį 
pūdų saldainių jai išpirkau; 
Kolei saldainius čiulpia^ to
lei ji sako, kad mane myli; 
bet kaip saldainiai pasibai
gia, tai nė priliesti nesiduo- 

gyvename. Ir gyvename pa-' da, — spiria sakydama 
|lyginamai labai gerai. Pas Jukš! aš tau ne ožka, kad 
mus tik laikinas apsnūdi- tu mane graibytum... Taigi 
mas. Reikia tik daugiau dar ir manau rasti keturiais la- 

,bo. Reikia tik keletą, bent peliais dobilą, sudžiovinti ir 
minėtų, blogenybių prašaliu 
ti, o Amerikos lietuviai gy
vuos daug geriau, negu kuo 
met nors.

• Gana miegoti, pabuskim!

noksliškas knygas. Ši drau
gija užsiima apšvietus dar
bu. Politikos dirvoje gali
ma daug nuveikti Amerikos 
Lietuvių Tautinėje Sanda
roje. Sveikatingumui yra ne 
blogai gyvuojanti Amerikos 
Lietuvių Daktarų Draugija. 

I Šios organizacijos jau tu- 
• envn rlnphnAfSa win n n a

koniško “Pep!” Reikia dau
giau energijos, darbuotojų. 
Reikia mūsų darbuotuojuo- 
se daugiau to gyvsidabrio, 
kuris išjudintų mūsų gyve
nimą.

Mes dar nežuvę. Mes dar

Geras paprotys
Naudokit Ruffles kasdien, kad užlaikius 

J aivos ods> sveika ir kad turėti , puikius 
viliančius plaukus.

sunaikina pleiskanas,- tą svarbiausi 
prieią gražių plaukų.

Nusipirkite bonkų už 65c Šiandien 
pas savo vaistininku. 75c kuomet 
siumčiama tiesiog iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
Berry & South 5th Sts.

Brooklyn, N. Y.

apibarsčius saldainius ja1’ 
supenėti. Tada ji pasiutusiai 
mane mylės.”

Dar norėjau jam ką tai 
sakyti, bet tuosyk priėjo die 
das Pilypas ir sumaišė mū 
su kalbą. “Kodėl jūs, vai
kai, netraukiate pas mer
gas? Ko jūs čia du kai kuo
lai stovit?” pradėjo bartis 
ant mūsų Pilypas. “Na, kad 
mūsų, dėde, mergos nemy
li,” teisinomės. “Ogi galima 
gauti vaistų, kad mylėtų”, 
Pilypas priminė.

Raštininkėlis net nutirpo 
ir melste meldė Pilypą duoti 
receptą. Pilypas sutiko tik 
už butelį valdiškos, ir pra
dėjo pasakoti: “Nueik į

Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

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

• Nuo 9 iki 11 A. M
* Nuo 2 iki 4

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

P. M.
P. M.

Bell Phone Poplar 7545

A. STANKUS
— Lietuviškas Graborius —

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

Philadelphia, Pa.

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA 
tai vienatinė linija, kurios laivai re- 
guliariškai per ištisus motus susisiekia 
•stačiai su laisvosios Dancigo valstijos 
port u, Taip Arti Klaipėdos, kad lai 
vas ant kurio siūlot New Yorke at
veža Jumis beveik j pačią Tėvyne- 
Lietuvą, nes iš Dancigo į Klaipėdą 
• ai tiktai vienos nakties kelionė laivu 
be jokią ekstra iškaščią.
Sekantis išplaukimas iš New Yorko.

Laivas “LITUANIA” 21 Liepos 
Laivas “ESTONIA” 11 Rpgpj. 
Laivas “LITUANIA” 1 Rugsėjo 

Kainos laivakorčių:
Į Klaipėdą visu keliu vandeniu 
3 čia klesa $107; 2-rą $132.50

BALTIC AMERICA LINE 
BROADWAY NEW YORK CITY

Kreipkitės čionai ar prie 
savo vietinių agentų f

KELIAS
^PARANKIAUSIAS

9

LAWRENCE, MASS.
Apie Viską

dieno, bu- 
piknikas, 

buvo pu- 
kiekvienu 
” liejosi.

Birželio 20 ir 21 dd. Lietuvių 
Ukėsų Kliubas surengė pikniką 
Tautiškoje Kempėje. Pirmą die
ną žmonių buvo mažai, bet ant
rą viršaus 500. Nors 
vo labai sausa, bet 
kiek teko pastebėti, 
sėtinai “šlapias.” Po 
krūmeliu “munšainas
Labai mažai blaivų matėsi. Net 
ir baro gaspadorius, kuris tu
rėjo vesti visą tvarką ir pri
žiūrėti darbininkus, pats gulė
jo po krūmu užvirtęs. Vienas 
smuklininkas, Trockio bernas, 
koją išsilaužė, -o jo pusininkas 

‘pametė 60 dolarių.
Tai “labai gražiai” pasižymė

jo.

Atlikus ir apkalbėjus įbėga
mus reikalus, tarpe kit-ko nu
tarta sužinoti kiek tarpe L. M. 
N. B. bei G. Kliubo narių yra 
“Vienybės ” skaitytoj u.v/Jouki

Gerbiamieji, kaip jau žino
te, kad Gedimino Kliubas“ Bir
želio 17 d. š. m., laikytame mė
nesiniame susirinkime t- 
tarimą, kad “Vienybę” paimti 
L. M, N. B. bei G. Kliubui or
ganu, tai dėlto bendrovė bei 
kliubas ir nori sužinoti, kiek yra 
tarpe narių “Vienybės” skaity
tojų. Taigi gerb. L. M. N. B. 
bei G. Kliubo nariai, kurie skai 
tote laikraštį “Vienybę”, malo
nėkite nueiti pas Muzikališko 
Namo gaspadorių, gerb. J. Ba- 
linską ir paduokite jam savo 
vardus ir adresus.

Tas norima sužinoti,
daug prieš L. M. N. B-vės šė- 
rininikų pusmetinį susirinkimą, 
kuris įvyks 15 d. liepos.

5 metų mergaitę, pabėgo. Vyras 
negali nei pats atspėti su ko
kiu vyru ji galėjo bėgti.

Korespondentas

KAD PADIDĖTŲ VASAROS
- . PATOGUMAS

maž-

Birželio 28 d. šv. Onos Drau
gija ir gi turėjo pikniką suren
gusi. Bet kadangi visą dieną 
lijo, tai šiai moterų draugijai 
tik nuostolių padarė.

čia visiems gerai žinomas gir 
tuoklis, Juozas Stasiulaitis, ge
rai “munšaino” prikaušęs, nuė
jo į Merrick upę maudytis. Bet 
vos tik spėjo nueiti, ir jau dau- 
giaus nepasirodė. Tik suriko 
“help”, o jo draugas pasakė 
jam “gud-bai” ir dar viena 
“munšaino” auka nukeliavo pas 
Aibrahomą. žmonės kalba, kad 
jo moteris atėjusi prie upės ir 
radusi jį gulint jau negyvą, dar 
uždrožiusi jam per žandą ir 
pasakiusi: “Gerai tau! Ko ieš
kojai, tai ir radai!”

Kita moterėlė nešdama alutį 
vestuvėms, paslydo ir koją išsi
suko.

Tai vis to nelaimingo “mun- 
iaino” aukos!

Mūsų moterėlės labai blogų 
Dapročių išmokę. Jos išeina lau
kan basutės, susėda ant trepu, 
pasodina ant kelių “ropes” ir 
nepraleidžia kiekvieno praeivio 
- apkalba juos, nepaisant ar 
tai būtų lietuvis, ar svetim
tautis.

Tai labai negražu!

Paskutiniu laiku Čionai 
kėši A. Jankauskas (pas 
nuomas kaipo Viktoras Žilionis) 
Tai yra siuvėjų unijos generalis 
mganizatorius. Kokiu tikslu jis 
nonai lankėsi, neteko sužinoti, 
žinoma tik, kad jam siuvėjai 
moka algą, o jis važinėja nie
ko naudingo nenuveikdamas.

lan- 
mus

Paskutiniu lailku buvo “su
streikavęs” Panos Marijos para
pijos choras. Bet streikas tęsė
si tik vieną savaitę. Priežastis 
streiko buvo sekama. Rengian
tis prie choro pikniko, liepos 4 
d„ perstatyta vienas choro na
rys už darbininką. Tuojau vie-1 
na moteris pastebėjo, kad kaip! 
tik iš choro renkami darbinin
kai, tai įplaukų būna daug, o 
pelno mažai. Kita sako, kad cho
ristai nemoka mėnesinių duok
lių, todėl į tokias vietas jų ne
galima rinkti. Už tai kilo ler- 
mas. Todėl sustreikuota. Kokio 
mis išlygomis susitaikyta, dar 
neteko sužinoti.

Buvo taip gi kitų parapinių 
nesusipratimų.

Būtų gerai, kad tautiškos pa
rapijos nariai kiek gražiau elg
tųsi ! Gailutis.

/ PHILADELPHIA, PA.
“Vienybės” Skaitytojams

Birželio 23 d. š. m. Lietuvių 
Mu'zikališko Namo Bendrovės 
bei Gedimino Kliubo buvo board 
direktorių susirinkimas, Muzi- 
kališkos Svetainės kambary, 
davė bučernę; pati sučiupo 3

Tūlas laikas atgal Gedimino 
Kliubas buvo nutaręs surengti 
kliubo naudai pikniką. Piknikas 
įvyks Liepos 19 d. š. m. L. 
Gudavičiaus sode. Pikniko ren
gėjai deda visas pastangas, kad 
pikniką padarius kodidžiausiu ir 
įvairiausiu pasilinksminimu. Tai 
gi prašome kitų kliubų, draugi
jų ir kuopų tą dieną nerengti 
piknikų bei išvažiavimų, o atsi
lankyti į G. Kliubo rengiamą 
pikniką. G. K. Korespond.

PHILADELPHIA, PA.
Pačios Nemyli Savo Vyrų

Birželio 23 d. Rukaitienė bu
vo teisme. Ji reikalauja divorso 
nuo savo vyro. Teismas nuo
sprendį išduos už mėnesio lai
ko, ar ji verta gauti divorsą, 
ar ne.

Nesenai sugrįžo Ambrozaičio 
(Amber) pati iš Chicagos su 
divorsu. Ji ten išbuvo apie du 
mėnesiu ir vyrui nežinant gavo 
divorsą. Kiek laiko atgal Ambro 
zaitis dirbo prie “Tėvynės Bal
so” redakcijos.

Birželio 12 d. Kriuklis par- 
tūkstančius dolarių ir pasiėmusi

Tengvas virškinimas ir regu
liari.4 išvalymas vidurių yra 
svarbiausi veikėjai vasaros mė
nesiais. Nesijausite vėsiai ir pa
togiai jei viduriai bus prisikim
šę nevirškinimo nuodais. Trina
rio Kartus Vynas išvalo jūsų 
vidurius ir palaiko juos švariai; 
pagelbsti virškinimui, atgaivi
na sveiką apetitą, ir sutvirtina 
visą sistemą. Liepos ir Rugpjū
čio mėnesiais jūs turėtumėte 
turėti Ibonką Trinerio Kartaus ’ 
Vyno namie ir pasiimti vieną 
ant vakacijų. Jis suteiks jums 
patogumų ir smagumo. Nusi- ,
kratysite vidurių bėdas ir džiau 
gsitės gražia vasara. Jei jūsų 
aptiekorius neturi jo, rašykit 
pas Joseph Triner Company, 
Chicago, III, Nuvargusioms ko
joms pabandykite Trinerio Li- 
nimentą, o kernams ir šašams 
pabandykite Trinerio Gyduolę 
Kornams. Nustebsite greitu vei 
kimu šitų gyduolių!

RICHMOND
TRUST

COMPANY

37

2701-2703 E. Allegheny Av.

Apdraudžiame Nuosavy
bės Dokumentus.

Persiunčiame Kabeliu Pinigus

Perkame ir Parduodame 
Visu šalių Pinigus

Mokame 4% ant Padėtų 
Taupymui Pinigų

Puikiausias Patarnavimas
Visuose Skyriuose

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA ir DIRBTUVĖ

geriausiai įrengtoje mokykloje. Prakti
kos pamokos išardyti ir sudėti visokius 
motorus, apie elektrą ir važiavimu. Ti
kras, pilnas kursas šoferio-mekaniko 
lietuvių ir anglų kalbom • veda visiem 
žinomas ir per 15-kę, metų prityręs
INSPEKTORIUS L. TIKNIAVI6US 

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

nuo 9 ryte iki 9 vakaro. Nedėliojai*«ų mokyklų. Mokykla atdara
vai. po pietų. Kleso* dienomis ir vakarai*.

YORK AUTO SCHOOL
(Kampas 14 gatvšs) Now Tork City

nuo 11 vai. ryto iki 3

NEW 
128 — 2nd Avenue,

Sirgdamas Įsisenėjusia Nervų, Odos 
ar Kraujo Liga, klausk patarimo pas 
Specialistą. — Liga gaili būti seniau
sia, kentėjimai ilgiausi, —1 Aš JUMS 
PAGELBĖSIU.

Pasekmingai Moderniškais 
Būdais Gydau

ĮSISENĖJUSIAS VYRO, MOTERŲ 
LIGAS.

GREITOS PASEKMĖS
Nervų, Odos, Kraujo Ligose, Išbėrimuose, Atvirose žaiz
dose, Bendrame Nervų Silpnume, Inkstų ir šlapinimosi 
galėję, Raumati'zme ir Visose Vidurių Ligose.

KAINOS MANO PRIEINAMOS 
ir viskas yra- po rnan'o5 asmeniška priežiūra 

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

PATARIMAS IR KVOTIMAS DYKAI!

ne-

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

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

3
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Lietuvių Jaunuolių bei Sportininkų Savaitinis Kampelis
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PAVYZDINGA JAUNUOLIŲ DRAUGIJA

Nors mes, Amerikos lietuviai, mažai jaunuolių dr- 
jų turime, bet jau yra tokių draugijėlių, kuriomis ištie
si) galima ir pasigerėti. Viena .tokių draugijų bus tai 
Brooklyn© Jaunų Vyrų Draugija (Young Men’s Lith
uanian Association), ši driugiją^įa. palyginamai, dar 
labai jauna, bet jau suspėji) sav^į'ikinki gražiai pasi
žymėti. • 1 - :

Visų pirma Jaunų 
Lietuvių draugija yra

r m; ;
įjilnai kaipo gabūs basebolnin- 

lietuviška draugija. Joje pri^į ir basketbolninkai. Jų 
klausanti jaunuoliai, išimti- vardą svetimtaučiai mini. O 
nai, yra tiktai lietuviai. Su- mini jį todėl, kad nekartą 
sirinkimuose jie visuomet nuo Jaunų Vyrų žaidimuo- 
kalba grynai lietuviškai.1 se gavo pyliavos.
Toks jau, mat, nusistatymas' Kokiuose nors lietuvių pa 
moki ne moki — kalbėk lie- rengimuose Jauni Vyrai ir 
tuviškai, mes tave suprasim, gi neatsilieka. Štai, pamena- 

Jauni Vyrai ir tarpe sve- me New Yorko lietuviai ap- 
timtaučių nesidrovi lietuvis vaikštinėjo Lietuvos pripa- 
kumo. Jie visuomet skelbia- žinimą per Suvienytas Vai
si lietuviais. Jų kokių nors stijas. Kas tame apvaikš- 
parengimu skelbimuose (ofi 
šose) didžiausiomis raidė
mis žėri žodis LITHUA
NIAN. Jie pilnai jaučiasi 
lietuviais. Jie sako visuomet 
tokiais ir bus.

minty turi lietuvius. Jauni 
Vyrai smagiai jaučiasi kada 
laimi lietuviai. Antroj eilėj 
stato savo draugijos vardą, 
o tik jau galų gale atskiro 
asmens vardas.

Ši draugija turi pirkusi 
Lietuvos Laisves Bonų. Ji 
netik, pirko, bet nekurie jos 
nariai juos ir kitiems par
davinėjo.

Prie šios draugijos pri
klauso neperdidelis Brook
lyn© jaunuolių būrelis. Bet 
Jauni Vyrai netiki į pašauk
tuosius. Jie tiki į išrinktuo
sius. Todėl jų draugijos na
riai yra parinktieji Brook
lyn© jaunikaičiai.

i Šios draugijos trūsu jau 
gyvuoja antra draugija, tai 

i Brooklyn© Jaunų Lietuvai- 
.... , . ! - -j :čiu Draugija.ciojnne dalyvavo, kas neda-1 -Jaum} Vyl.ų Lietuvių dr. 

ja daug ką reiškia lietu
vių gyvenime.

Lai ji gyvuoja ilgus me
tus !

1t>ė.’*'KiėR•‘’jWTdfWAi.4 kasykloje’, 
• Lizdifi .Šejiko, to-
dol JJkį Jay
mouth o, tenai sau darbuojasi ir 
gyvena dar iki šių dienų. Pil. 
Lizdas yia pasekmingas ūki
ninkas ir jam gerai sekasi.

Pil. Lizdas, buvo geras drau
gas “Vienybės” pirmųjų leidė
jų — Paukščio ir Brazio. Jis 
buvo taip gi pirmuoju “Vieny
bės Lietuvninkų” rėmėju. Yra 
tai apsišvietęs ir laisvas žmo
gus.

Todėl jis ir savo jaunuolius 
gražiai auklėja.

Jis turi tris dukteris ir vieną , .—, —
sūnų. Sūnus jau baigė High I fr<iukte traukia jaunuolį šaky 
School, yra elektrikos inžinie- ta: 
riaus pagelbininku ir dabar ve
dęs saunoriai gyvena. Dvi duk
relės mokytojauja, o trečia dar 
eina mokslus.

Linkėtina, kad ir kiti tėve
liai savo vaikučius taip gražiai 
išauklėtų! Nieniu Jonas

JAUNUOLIO SVAJONĖS

LIEPOS (JULY) 4 D., 1925 M.
i . ■—i ir fftnir iAĄ.i4.^FMiiiYiiiTtnrrr^fti

— Taip, taip; aš visą savo 
gyvenimą dihbsiu visuomeninį 
darbą. Tuornet ' įr mane visi 
gerbs ir man buš jsffiagu gyveg- 
tf; O Wdffiiet bangelį
rodos kur kas pralinksmėja. Jū 
ra šiušia, pasigirsta linksma, 
graži muzika ir saulutės spin
duliai neišpasakyta grože api-

kalba labai patikdavo. Visi mo
kiniai ir ka?sJik pažino, profeso- 

įęLb|.-;rGęi:hŠ jį~ 
'YėOįgai, ■ ištiki

mai ir piusiš'ventuslhi dilbi) ne
tik mokykloje, bet ir tarpe pa
prastų žmonių. Jis rengė ir skai 
tė jiems pamokas apie Įvairius 
mokslus. Jis gelbėjo kiekvienam
žmogui ir jaunuoliui juodaugiau beria jaunuolio veidą, galvą. Jis 
praSimokinti. A, tai mylėdavo ir skęsta tartum kokioj pasakiš- 
geūbdavo visi tą senuką!

— Kad nors kada aš tokios 
žmonių pagarbos susilaukčiau!

Mįslina jaunuolis. Jūrų ban
gelės lėtai plaka pakraščius. Jos 
šiuša, juda, dejuoja, ir rodos

koj Vifeh ‘ tik" •mrffš; "laimės ‘tr 
džiaugsmo viešpatijoje.

Visi jį lalifnhw ir juomi džiau
giasi. F.rt ŲIVU!‘>d MUžhi-ini

Ja u n u oi i i #tą-
jį kelią.

Jis bus mokytojas, o kuomet 
nors žilas, visų gerbiamas pro
fesorius.

Jis dirbs žmonėms,, gelbės 
tiems, kurie mokytų žmonių pa
galbos reikalingi. I*. B.

Jaunų Vyrų Lietuvių Dr- 
ja užsiima įvairiais žaidi
mais: baseball, basketball, 
plaukymu5 rengia įvairius 
parengimus — balius, pikni
kui, ekdkursAjas ir šiaip 
draugiškus parengimus. (A- 
nais metais buvo pradėję 
rengti ir prelekcijas).

Ir daug jau tokių parengi 
mų jie surengė. Gerai jau 
pasižymėjo tarpe svetimtau

lyvavo — Jauni Vyrai kil
niai nešė Lietuvos ir Suvie
nytų Valstijų vėliavas ir 
gražiai . maršą vo tarpe savo 
viengenčių. Štai “Vienybė” 
surengia išvažiavimą. Jau
ni Vyrai gražiai save atsto
vauja. Jie paruošė gražų at
letikos programą. Jie tą pro 
gramą išpildo pavyzdingai. 
Jie pasistengia daugiausia 
žaidimų laimėti. Jų toks jau 
obalsis: “Nepasiduok savo 
priešui!”

Kuomet Jauni Vyrai’žai
džia su svetimtaučiais, jie 
žaidžia ne del savo privatiš- 
kos garbės. Jie visų pirma

Mums būtų labai malonu 
girdėti, ar yra tokių jaunuo
lių draugijų ir kitose lietu
vių kolonijose. Jei taip, bū
tų gerai, kad kas nors apie 
jas aprašytų.

RAGANIAUS STEBUKLAI
Magijos Raganius, Jonas čekahaViėlus išleido 10 ma- 

\ gijos paslapčių apie užkerėtų, vaikščiojantį pinigų; taip- 
oat ir apie išvedantį pinigų ir kitus magijos monų paslap
tybes. šitų 10 paslapčių prisiunčia už 1 dol. ir 10 centų.

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

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

LIETUVAITĖ MOKYTOJA

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

asta^^

mokesties. Taipgi pastatome na
mus amt 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 8066

Onytė N. Lizdas (Lizdžiūtė) 
■baigė mokytojos mokslų. Ji lan
kė Bloomsburg State Normai 
School, kur ir Įgijo minimos 
profesijos. Dabar ji mokytojaus 
vidurinėse valdiškose mokyklo
se.

Tai jau antra sesuo iš “Hun- 
lock Creek nuo Lake Silkworth’’ 
ežero kranto mokytojos profesi
ją Įgyja. Onytės sesuo Adelė 
jau trys metai mokytojauja kai 
me Mekers.

Lizdžiūčių tėvas, kaip ir dau
gelis lietuvių, iš Lietuvos atva
žiavęs, darbą rado angliakasyk-

i 
!
I

I

DIDELE PERMAINA PO 10 METŲ PAS
MACYS BROS. FURNITURE CO.

NAMAS PERTAISYTAS MODERNIŠKIAUSIAI 
FURNIŠEI VĖLIAUSIOS MADOS, TIK KĄ Iš DIRBTUVIŲ 

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

IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS LENGVIAUSIOS

Į

Saulė šviečia, ramus vėjalis 
pučia. Saulutės spinduliai nusi- 
dabruoja jūros pavirš},, vėjalis 
pamažėl judina užsnūdusią jūrą. 
Jos bangelės lėtulyčiai mušasi 
kraštan, ir šiuša-dejuoja. dejuo- 
ja-šiuša. . > < ,

Šiame pajūry dabar nieko nė
ra. Tik vienas jaunuolis prie 
pat vandens sėdi. Jis ramus. Jo 
akys toli mato. Mato jos tą bliz. 
gantį saulės spinduliuose besi-l 
maudantį jūros paviršių. Mato 
jis toliau — tiek kiek akis neša 
į platų vandenyną.

Sėdi jis, žiūri ir mįslina.
Jam vaizduojasi daug kas.
Jis tik-iką baigė mokyklą. 

Prieš jį dabar daug gyveniman 
kelių. Jam dabar daug kas vaiz 
duojąsi. Ir Įvairūs tie vaizdai. 
Vienas jų štai linksmas, sma
gus. Linksmai šūkaujančių mer
ginų 'būrys pro jį rodos bėga. 
Jos jį vilioja, šaukia. Jos žada 
jam linksmybę, džiaugsmą. Jos 
kviečia šitą jaunuolį eiti draug 
su jomis ir džiaugtis-džiaugtis 
gyvenimu...

, Antras vaizdas. Jis dabar mo
kytas. Jis gali idaug pinigų už
sidirbti. Jis gaji gražiai ir sma
giai gyventi. Jis gali turėti au
tomobilių, gražius namus, dar 
gražesnę šeimyną ateity.

Bet ne. Jam dar kas nors pri
simena. Jis rodos dabar girdi 
kada tai mokykloje seno profe
soriaus pasakytą pasaką. Jam 
ten pasakojo: .“Nieko linksmes
nio ir smagesnio gyvenime nė
ra, kaip dirbti dėlei žmonijos 
labo. Niekas taip mokyto žmo
gaus nepatenkina, kaip pasitar- 
navimas tiems, kuriėms moky- 
tesniųjų patarnavimas reikalin
gas.”

— Kasžin ąr tiesą tasai pro
fesorius sakė? — mįslina jau
nuolis. — Juk gerai ir daug lai
mės gali patirti, kuomet turi 
ganėtinai pinigų, kuomet turi 
kuomi smagiai laiką praleisti.

Ir jis rimtai galvoja.
Atsiminė. Jo vaizduotėje sto

josi tasai pats mokyklos profe
sorius. Buvo tai jau senas žmo
gus. Vos galėjo Į pamokas at
eiti. Kalbėjo lėtai, bet begalo 
turiningai: šiam jaunuoliui jo

Geras abelnam naudojimui 
linimentas

Pain-Expelleris
Kuomet reumatizmas ar neuralgija, 
vargina juš, ištrinkite skaudamas 
vietas šiuo atsakančiu šeimyniniu 
linimentu ir tuojas pajausite paleng
vinimą.
35c ir 70c bonka vaistinėse. Tėmy-

' kite, kad butų Inkaro vaizbaženklis
F. AD. RICHTER & CO. /

Berry & South 5th Sts. L
Brooklyn, N. Y. J|0

CUNARD
I LIETUVA

, <Per AneWi<hi!b -i 
sumažinta kaina 3 Ylesos sugrąžti- 

nių laivakorčių
.m 01. ih:t 

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

Pridėjus Taksų

Į LIEPOJĄ IR ATGAL ŠIAIS 
LAIVAIS — $186.

! Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
kas Sereda. Keleiviai nepiliečiai į- 
leidžiami be kvotos varžymų. Visi 3 
klesos keleiviai turi kambarius. Ne
prilygstamas švarbmaa. Puikus mai
stas. Kreipkitės ri 
prie vietos agen
tų ar į

II

I

m:

fi- -♦

S

s

y,

tekoKuriems tik

reikjdtaga

autuvą

kreipkitės

Į

Pirmiausiai kreipkis į aptieką,

Nemažai ivarių ligų paiena 
tiesioginai nuo užkietėjimo.

W. F. SEVERĄ CO.
CFHAR RAPIDS. IOWA

*'■■ ■ r

Kainos: 50 ir 85 centai

198-200 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y
TARPE DRIGGS IB BEDFORD AVENUES.

Prlatatom j visas New Yorko ir Brook lyno apylinkes Dykai ir Baugia!

SEVERA’S 
BALZOL
t./ t 4 i .0

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

Užkietėjimo

JAU
PRIPA- 
2INO!

visi, kud Naujokų padaryti Ciga
rai y.#f| goriausi Amerikoje! Taip 
put, yaijuomenč gėriai, kad garsi
nant laikraštyje remia lietuvišką, 
literatūrą; tai yra puikuu daly
kas; už tai vietoje kaš-žJn kieno 
cigarus rūkyt, kurio nieko gero 
nedaro, o gal dar lietuvių tautos 
priešus šelpti, tad labai išmintin
gai darysit, kad visada remsit lie
tuvišką pramonę, ir brolių lietu- 
vią Jono ir Petro Naujoką išdirb
tus cigarus rūkysit; nes ir cigarai 
labai geri, sumaniai iŠ gerinusio 
tabako ir iš Havanos padaryti, 
malonūs rūkyt, lengvi, gražiai de
ga ir dūmas puikiai kvepia, net 
moteris ir merginos myli ir pat
sai džiaugsies, kad rūkai gerą Ci
garą!
Viengenčiai vietoje Žydberniaut, 
visada rūkykit ir reikalaukit vi
sur Lietuviškose užeigdst, r'eaiaii- 
racijoso, Storuose, 'pas barbenus, 
kliubuoso ir draugysčių salėse, 
ant piknikų ir pas biznieriiis, 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 j 
kitus miestus lietuviškiems biznie
riams, ant pareikalavimo.

Tėmyk! mos perkraustčmė ša 
vo dirbtuvę Cigarą j didesnę vie
tą, priešais Public Library. Ra
šant adresuot: ,

NAUJOKŲ CIGAR DIRBTUVfi 
2G7 DIVISION AVE.

Brooklyn, N. Y.
Naujoką Cigarai labai geri, 

verta paromt teisingą pramonę. 
Agentai gali užsidirbti ekstra pi
nigą, liuesam, laike ir vakarais.

!<«•

Mį

Skaityk Katalogu Kairėj Pusėj

Didyjį Katalogą Prisiunčiam Dykai

PWWlMg

S--

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

Rugiagėles. Kita Juozo Gruodžio 
kompozicija'‘ Vien tik- mėlyna a- 
kyse! ” Kaina_________ 60c

Rūta. Juozo Gruodžio kompozicija 
50c.

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

CUNARD LINE, 
25 Broadway, New York

PUIKUS CEVERYKAI!
PIGIOS KAINOS!!

Užlaikau didelį pasirinkimą
Tinkamų čeverykų 
pigiomis Kainomis

Atsilankykite ir persitikrinkite I
S. POCIŪNAS

127 Grand St. Brooklyn^ N. Y
Kampas Berry Street

KATALOGAS
—o--

APYSAKOS 
PAŽVELGUS ATGAL. Aprašymas 

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

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

VILKŲ LIZDAS- Istoriška apy
sakaite iš kryžiokijos laiką, kaip 
lietuviai šimtus kryžioką prigirdė 

35c 
SEPTYNIOS KOMEDIJOS - šio

je knygelėje telpa septynios popu- 
leriškiausjos lietuvių 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, bet ir skaityto
jams įdomi. Kaina___________75c

Vienybes 
Knygyne

Keletas Praktiško Mokslo Knygų
Aritmetika. Kiekvienam reikia mo 

keti rokuoti, ypatingai kurie mano 
ar yra kokiame biznyje. Čia ir turi
me labai gerų ir patogių knygų 
savamoksliams ir suaugusioms. 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

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

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

$1.00

!

Galima Gauti Visokių 
Knygų, Kokios Tik 

Yra Atspausdintos 
Lietuvių Kalboj

VIENYBE
193 'Grhnd Street, 

Brooklyn, N. Y.

4
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“MOTINA” yra tai A- 
menkos lietuvių gyve- 

j iMMU jKisakav Labai įdo
mi skaitymui ir tinka 
vaidinimui scenoje. Ji 
vaizduoja tai, kaip tūla 
motina, paliko savų vy
rą bei kūdikį ir pabėgo 
su kitu vyru. Kas toliau 
nutiko 
lydami.

sužinosit skąi-

Rėtunu Veiksmu Drama

PARAŠĖ PR. BAJORAS
.. - ------------- .-..-.J.  ........  -

B

PASVEIKINIMAS 
D-RUI ■ J. ŠLIUPUI

• I

Pasveikinimas D-rui J. šliupui

VEIKIANTIEJI ASMENYS: ’
» N.? : i I , »,f ii ' ’ - A V ’ 

JONAS RAČIUS, vidutiniai gyvenąs darbinio 
kas, 35 m. , * ■ U '■

MARĖ, (vėliau Kazienė), Račiaus pati, 
JUOZUKAS, Račių sūnus, 10-13 m*. n* 
PETRĖ, antra Račiaus pati. į;
KAZYS, Račių įnamis, Marės “laimė,” 30 m. 
ONA, Račių įnamė, vėliau Kaulaitienė* apiė 20 m. 
RAULAS KAULAITIS, Onos numylėtinis, vėliaus 

. , vyras, 25 m.
ANTANAS, Kazių ,ir Jono draugas, linksmas sen

bernis. u ih 'v.tjrį
ANTANIANA ir
JIEVA, Marės, laike gyvenimo su Kaziu, draugės. 
VESTUVNINKAI;U,
\ t. / -f ji, Hi >

30 m

Viskas nutinka mūsų dienose, Amerikoje. Tarpe I 
ir. 11 veiksmu praslinksta pusė pietų; tarpe II ir 
III — trys metai; tarpe III ir IV .-rr du, menesiu.

VKIKSMASI

Račių namai. Valgomasai-virtūfes kamba
rys. Viskas, pagal ištekliaus, švarių tvar
kinga. Du langu į lauką; vienos durys kam
barin, kitos — priemenėm Vidury aslos — 
stalas, keletas kėdžių apie stalą ir pasie
niais. Ant sienos■— kalendoriai, keletas pa
veikslų įvairaus, turinio, švenįadiedio vŲ 
dudienis. KAZYS su ANTANŲ sėdi prie 
stalo; abu truputį Išsitraukusiu. KAZYS 
dar vis pilasi, geria, neramus, nervingas:

Veikia: Kazys, Antanas, Marė, Jonas, 
... Jurgis,, Ona, .Juozukas

■ ■ i ;

I.
ANTANAS

Tu, Kazy, ir vėl girtuokliauji ?
KAZYS. ...... ..... • *

Girtuokliauju... Ką gi darysi? Šeimy- 
ninkė padaro, aš išsigeriu. h

AN4ANAS ? . .
Buvai* jau visai metęs.

KAZYS
Buvau, ’tiesa. Gyvenimo aplinkybės 
prie to verčia, — vėl geriu, 

ANTA.NAS.
Cha-cha-cha! Juokus kreti, Kazy!

KAZYS
; Visai ne. Tai ne juokai. ’

ANTANAS- . .
Nesuprantu...

KAZYS • ■ t
Nesupranti — nereikia. Bet jei būtum 
mano, taip sa'kant, batuose — išsiger- 
tum ir jaustumeis smagiau. Taip sa
kant sulaužytum visas savo priesaikas, 
degtinėje panertam visus nesnlagu- 
mus. Pralinksmėtum nors išsigėręs..

ANTANAS
Kokie čia-tau nesmagumai, kokia ne- 
linksmybė? Šeimyna,. darbo neturi, ar 
ka?

KAZYS
Kartais ir be šių trijų yra kam širdį 
graužti..> ,, ( . . < i .

ANTANAS
Kazy, tu klejoji !

KAZYS ,. ,
Et, ką padaryti?... [Pauža]. Ė, o sma
giai aš gyvenau iki dvidešimtų metų! 
Laikas kai vėjas švilpė! Tiek to sma
gumėlio būdavo! Bet dabar — viešpa
tie tik jau! Nesmagu, liūdna... Ė-ė! 
Ne tas aš dabar Kazys...

ANTANAS
Dejuoji sau vienų-vienas. Jei kokia ne
laimė — sa'kyk, pagelbėsiu.

KAZYS
Suramini — aciu. Bet visviena man ne
smagu. Rodos !kok$; tai kirminas širdį 
ėda...

ANTANAS
i [Gardžiai nusikvatoja]
Kas po plynių’? Sergi, ar ką?

KAZYS
Visai ne. «n;

antĄn^s,,. -t . >
Tai įsimylėjai?... Taip, taip?!.

KAZYS
Gal ir taip...

ANTANAS,.
Cha-cha-cha!... Aš tar/ir nuuodžiau! 
Ir neišmanėlis gi tu, Kazy! Pirma aš 
vis dar maniau, kad tu galvą ąnt pečių

nešioji, bet dabar'— kaip pasirodo — 
tai greičiau kopūstą, o ne galvą. Ka
zy, ir tik del to, kad įsimylėjai, tai ai
manuoji lyg koją įsikirtęs?! Nebūta 
ko. Sek mano pavyzdį: neturiu — ne
reikia, reikės — gausiu. Ė... ir dar 
kokią gausiu! Tfui!'... Tai ir visa apsi- 
vedimo piliosopija. To gero, , brolyti, 
niekuomet nestokavo ir nestokuos! Dar 
visai nesenai skaičiau laikraščiuose 
tokias rokundas, kur nusako,: jog esąs 
tokis miestas, kuriame kiekvienam vy
rui po tris merginas išeina. 0‘ valdiš
kos skaitlinės parodo, jog. merginų ne
tik Amerikoje, bet ir visame pasauly 
kur kas daugiau, negu vyrų. Ir ko gi 
tad čia aimanuoti? Pagaliau, jei jau 
įsimylėjai, ar gi negalima... su... ja... 
taip... sakant... apsivesti?,,.

KAZYS
Taigi, kad...

ANTANAS
[Greitai pašoka]

Ką kad?!... Bene su?!... A... a... a!!!... 
Kad tave šimtas!...

KAZYS
[Pilasi degtinės, geria] 

ANTANAS
Tai kad tu kur supleškėtum!... 

KAZYS
[Lyg vienas sau]

Ir iš kur ji ėmė tokius nuodus? Kaip 
jinai savo žvilgsniais galėjo mane taip 
užnuodyti? Kaip aš pergyvensiu visą 
tai? Kur man reikės dingti? Kada bus 
visam tam galas?....

ANTANAS
,\ x Vargšas tu, brol, vargšas! Klausyk, ar 

nebūtų gerai, jei a-psivestum ir visai 
apie tai užmirštum? Juk tai galima? 
A^ipe? . t - .■ ;./• ... '

kAZXS,
ą \ Viskas galima, tik ne visiems... 

’ANTANAS
\ \ : [Pašiepdamas]

O, jei negalima čia — tai važiuok į tą 
miestą, kur kožnam vyrui po tris mer
ginas išpuola, apsivesk tenai, ir gyvenk 
kaip tikras vyras. . -

KAZYS j-, '
[Suaimanuoja, atsidusta] 

ANTANAS ; /j ■
• Žinai, Kazy, gaila man tavęs... 

KAZYS
Ištiesų, nelaimingas aš sutvėrimas... 
Na, bet tiek to —- eisiu aš pasivaikščio
tų. Vėjas gal prapūs, pagalvosiu, ra^ 
miau gal bus... • • • -

ANTANAS ' .
Gerai tu, brol, ir padarysi: pasivaikš
čiok, nusispjauk ir bus kogeriausia. 
[Keliasi]. Eisiu ir aš drauge. ,.'

[Įeina Marė],

h

II.
MARĖ

A, ir Aantanas čionai! Sveikas!... 
ANTANAS

Sveika, sveika, tamstele...
[Sveikinasi]

KAZYS
[Žiūri į Marę atsidėjęs. Sau]

Graži, grakšti... Sužavėjo mane
tanui [. Aš. jau einu.:. ■

ANTANAS
Ir aš nepasiliksiu.

MARĖ
Taip greitai. Reikėjo dar pabūti. Bū
tume pakortavę. Juk. šventadienis...

ANTANAS ■ v '
Ne dabar... Vakare užeisiu... Sudiev.

MARĖ , ; z.tl
Sudiev.

[Antanas eina prie durų. Marė prie
Kazio]. ,

MARĖ
•■*••• [Kaziui]

Netrukus sugrįžk. Turiu tau ką svar
baus pasakyti... ? ( « \'->-

KAZYS.
t \ [Nustebęs, nudžiugęs]

Pasakyti?! Man?!....
MARĖ

V; Sugrįžk.
KAZYS

, Būtinai!... Sugrįžšiu!...
, [Antanas ir Kazys išėjo].

(Toliaus bus)

IAn-

Šįmet sukakus 50 metų nuo 
to laiko, kuomet Amerikos lie
tuvių tautinio atbudimo patriar- 
kas ir aušrininkas D-ras Jonas 
Šliupas pradėjo dalyvauti vi
suomeniniam judėjime, tad ta 
proga pasinaudodamas SLA. 
10-tas apskritys savo pusme
tiniam suvažiavime, (birželio 21 
d./ 1925 m., Schlitzo svetainė
je, Kenosha, Wis., nutarė pasiu
sti gerbiamam aušrininkui se
kamą pasveikinimą: 
D-rui Jonui šliupui,
Šiauliuose, Lietuvoje. 

Didžiai Gerbiamasis 
Tautos Budintojau:

Sukakus taip svarbiam Tam
stos gyvenime julbilėjui — Tam 
stos visuomeninio darbo 50 me
tų, pasinaudodami ta reikšmin
ga proga, sveikiname Tamstą, 
Gerbiamasis Aušrininke ir A- 
merikos lietuvių visuomenės gy- 
venimo pirmasis Darbuotojau 
ir reiškiame savo širdingiau
sius linkėjimus, kad gyventum 
kuoilgiausius metus ir kad ne
pritrūktų Tamstai jėgų ir ener
gijos darbuotis ir toliaus Lietu
vos liaudies švietimo labui! 
Taipgi reiškiame Tamstai giliau 
Šios savo simpatijos delei Tam
stos asmens ir Tamstos dąrbų 
persekiojimo nepriklausomoje 
Lietuvoje, kurios laisvės auku
rui Tamsta visą savo gyveni
mą ir visas jėgas pašventei. 
Piktinamės ir smerkiame Lie
tuvos valdonų žygius prieš Tam 
stos ypatų ir Tamstos darbus 
ir kartu pasižadame, sulyg sa
vo išgalės, paremti Tamstos dar 
bus, kuriais norima apšviesti 
Lietuvos liaudis ir parodyti jai 
kelias į laisvą ir šviesų gyve
nimą. Valio D-ras Jonas 'šliupas, 
valio jo svarbus ir naudingas 
veikimas Lietuvos labui!

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje Dešimto Apskričio Val
dybos Parašai: —

Pirmininkas Anton .A Paksys 
Sekr. M. Kasparaitis, 
antrašas: 1420 Howe St..

Racine, Wis.

AKTORIAMS-MĖGĖJAMS
VAIDINTOJAMS!
REŽISIERIAMS

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

Kaina su prisiimti mu — 75c.

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

(Norinti šitų knygų gauti, pri
valo greitai siusti užsakymą, 
nes mažai iš Lietuvos gavome)

“VIENYBĖS”
METRAŠTIS

“Vienybės’’ B-ve 1926 me
lams leidžia Metraštį ir 
Jubilėjinę Knygą, kuris bus 
duodamas visiems skaityto
jams pilnai užsimokėju
siems prenumeratą iki 1 d. 
Sausio, 1926, metų,

Knyga bus stora, pilna įdo
mios medžiagos, patarimų, 
informacijų, žinių, juokų, 
straipsniu; ir eilių.

Biznieriai, norinti turėti pa
garsinimus šiame Metrašty, 
lai kreipiasi sąlygų prie —

“Vienybės” Metraščio
193 Grand St., B’klyn, N. Y.

io

PIRK “VIENYBĖS” ŠĖRŲ 
VIENAS ŠĖRAS

DEŠIMS , 
DOLARIŲ.

Atsakymas Kryžiažodės No. 6
P

Kryžiažodę No. 6 gerai' išrišo 
tik J. Antanavičius, iš Brooklyn, 
N. Y. netikrus išrišimus pridavė 
Petras Mačys ir Beniulis iš 
Brook lyno.

K I RIS 
OĮkĮaĮT
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■ 1 imįaįuitmein

Tula lenki} šeimyna New Yorke 
nesenai buvo pašaukta į teismą, ku- 

• riainė ėjo byla delei jos išvarymo 
iš namų. Principialiais liudininkais 
buvo keli kaimynai, kurie skundėsi; 
kad jie nuolatos yra erzinami ver
kiančių kūdikių šitos lenkiškos šei
mynos apartamente. Kaimynai ti
krino, kad jie negali net naktimis 
miegoti delei to kūdikių verksmo ir 
todėl prašę namų savininko išvaryti 
šią lenkų šeimyną is tų namų.

Teisėjas išklausęs verkiančių kū
dikių motinas pasiteisinimo, kad ji 
negalinti verkiančių vaikų nutildinti, 
nes jie verkia kankinami mėšlungio, 
paeinančio nuo vidurių dieglio ir 
užkietėjimo ir ji nežinanti kaip 
jiems pagelbėti. Išmintingas teisė
jas įsakė jai tuojaus nueiti į aptiek?, 
nusipirkti už 35c. bonką BAMBI
NO ir jo duoti kūdikiams, kuomet 
tik užeis tie skausmingi simptomai. 
Teisėjas bylą sulaikė 10 dienų, o 
motina padarė viską kaip buvo įsa
kyta. Dabar kūdikiai naktimis jau 
neverkia, kaimynai yra užganėdinti, 
namų savininkas ištraukė bylą ir 
visi sau linksmai gyvena.

BAMBINO yra kūdikių geriausiu 
draugu. Kūdikiai mėgsta jį! Jie net 
prašo daugiaiis!

(Paskelbimas)

Užrašykit “Vienybę 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems
Lietuvoje

“VIENYBES“ KRYŽIAŽODĘ NO.
Prisiuntė

Gudrus Teisėjas išgel 
bėjo Šeimyną.

Namų sviriinkas užganėdintas 
Visi linksmi!

TelŽ* 4428 Greenpoint.

Dr. John Waluk
Valandos: ,i

nuo 8 iki 10 iff ryto 
nuo 1 iki 8 po pietų 
nuo 0 iki 8 vakare

Nedaliomis pagal susitarimų

161 North 6th Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. 595 Greenpoint.

270
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Daktaras
S. MISEVIČIUS
Berry Št., B’klytf, N. Y.

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

TROJANKA
Regisūdotas vardah J 8. V. Pat. 

' Ofisų
GROBLEWSKI

Susideda iš 17 goriausių ir švie
žiausių žolelių ir gydančių šaknų, 

; kuri yra rinktos ant Karpatų, Tat_ 
rų, Šveicarijos Kalnų, Italijos, Pi- 

; renėjų Kalnų, Pietų Afrikos, Rytų 
Indijos, Tiifrato ir Tigro Kloniuo
se, ir taip iš kitų krajavų šalių.

Vartokit šitas žoleles del nesma
gumų skilvio, taip kaip del nema
tinio, prasto žlebčiojimo arba skau
smo po krūtine.

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

žiūrėkit del mūsų markės apgy
nimo.

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

Del raumatiškų skausmų, nerviš 
<o galvos skausmo, raumuo skaus
mų ir pailsimo, del skausmų į šo
nus, krūtinėj ir į pečius, vartota į 
silpnas formatas žaizdų ir pažeidi 
mų, del augščiau minėtų reikalų vi
sados vartokit Groblausko Zmljcč 
nikų. Kainos 35c., G5c. ir $1.25 už 
bonką. Rašykit del knygutės No. V

Albert G. Groblewski
and Oo.

Plymouth, Peak.

Skersai:
1. Penkiošdešimtas Nuošimtis
4. Pusryčių gėrimas.
8. Atlyginimas.
9. Tas bus už nakties

11. Ką daro piktas šuva?
13. Naujai nukaltas žodis, kurs 

yra vartojamas vietoj 
■d'žio “Dailė.”

14. Prielinksnis
15. Artojo gyvenimas
17. Visi (angliškai)
18. “Minkštas” gėrimas
20. Dvi raidės; kurios stovi prieš

kiekvieno laivo vardą
21. Lietuvos Eržilai (sutrumpin

tai)
22. Rusų “yes”
24. Ana.'
25. Traukt iš šaknų
28. Pridėjus “m’’ išeis 1

■ suipėja.
Ne man ir ne jam
Vandens kelias.
Kur miestelėnai pailsį 
da ?
Užvažiavus plyta per gal
vą, kas užauga ant jos?
Nojaus laivas
Sausžemis tarp vandenų 
Krapšto galvą su nagais 
Kas dedama po neužbaigto 
straipsnio?

žo-

lopšio

30.
:i.

37.
38.
39.
40.

ran-

Komedijų Vaidintojai!
Visi pirkite naują iš Lietuvos 

gautą komediją 
PONIA PIPSE 

ir
PANELE TIPSE 

Vienas Aktas 
Vaidina Keturios Moterys 

, Kaina —----- 25c.
VIENYBE

193 Grand Street

Išilgai:
1. Mušk su rykšte
2. Kas paverčia viską į pelenus
3. * Sąryšis Amer. Draugysčių, 

(sutrumpintai) arba angliš
kai “'liūdnas” ■
Ką darė Artojas lauke?
Gėrimas kurį Rymo piliečiai 
daugiausiai vartoja.

Pridėjus raidę “G” į vidurį, 
išeis vėžio ėjimas.
Kas mylimiausis tau kak
toj ?

Stu'bo.i vidus žemai.
Mergina gamino drobę.
Vardas vienos rytinės val
stijos Amerikoje (sutrump.

16. Pirmas skiemuo ką dedame 
ant galvos

19. Angliškai, “cave” o lietuviš
kai — ?

20. Ne tau ir ne kitam
22. Nemažai
23. žemlapis (senoviškai)
24. Vardas vienos garsios “kle

bonijos” Brooklyne ant 
Grand St.

25. Pirmas skiemuo daiktavar
džio, kuris visados sukas.

26. Koftos vardas (ir kuo Pru- 
sei'ka mano esąs)

27. Vištos vailgo
29. Vokiečių pinigas (angliškai)
30. Piktai duodant ką, sakoma -
32. Kūdikio kelnės
34. Klausimas
36

5.
0.

7.

8.

10.
12.
13.

Inicialai Suv. Valst. Ame
rikos.

^UBLlM
UBDBGI-

AfaM£ok Bvalkatą

Prčfilaktim vyrama, 
geriausia apsauga 
po užsiltrstimo.

DidelS triūbelO 3Se.
(Tarta (4 ’s) |1.

Vlaose aptlekose ar
Ban-Y-Kit Dept. A. 

•1 Bedkman Bt.
New York 

PraSyk aprafiymų j

s' ' <,Mf M* MĮĮĄų /■ WA* /"v.V -VUM-/1 W \t/'W‘W'W-W1 W“)!

i1
Susivienijimas Liet Amerikoje

£ ... v . • £. ,f - < ■ ' *

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDEAUDOŠ IX PABALPOB 
ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE, KU

RIOS TURTAS ARTI $1,000,000.00' • ■ -r • i . • -s ■ - • • "Y

pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.16 
Nuo susiorganlzavlmo iki šiam laikui išmokėta $375,122.80

BLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. 
Nariai priimami nuo 18 Iki 60 m. am liaus. Visi na
riai gauna laikrait) „Tėvynę" dovanai ir taipgi 
gauna SLA. liieiatas knygas ui pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $1*0, 300, «00 ir 1000
. z ■ Patalpos Skyriai — 

IC.oo. B.oo Ir 12.oo į savaitę.

Del platesnių informacijų kreipkitės fino adresui

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

Kas yralniogsns amžlnM prlslul — Baltis. 
Jis netik sunkiausias Ugks {vare, bet Ir | gra
bą paguldo. Bet tie, kurte Vartoja po plačią 
Ameriką pagarsėjusius URBAN’■ OOLD
ROWDER8 (Miltelius nuo Balčio), jokių Balčių 
nebijo. Ui 76 centus ni baksą apaiglnklaok 
nuo savo nuožmaus prielol

URBO LAX TABB (BB centai ui skry
nutę) yra kai kanaoll prie* kitą ėmimą žmo
gaus prleSą — vidurių aikietfijimą — kuris 
žmogui pagamina daug rttpesčių 1? sunkių ligų.

Idetuvlžkų, BulgarlSkų, Alopatižkų, Homeopattžkų ir kitokių 
vaistų tegalima gauti gerų pae —

F. URBONAS
151 Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y,

Telephone Oreeapoint 1(11 > , A
ZHZBEjiESigSMrdi’.r'i'Viix.'WES^SBBBinTnTniTIII II I II' I'llBlI'm 

* »
k- «
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Brooklyno ir Apylinkės Žinios
Vienybės” Adresas: 193-197 Grand Street, Brooklyn, N. Y. Telefonas: 2427 Greenpolnt

Real Estate
Flatbush sekcijoj: — 2 šei

mynų mūro namas su driveway 
11 kambarių su visais įtaisy
mais netoli stoties. Kaina $12,- 
400. Cash $3,000.

2 šeimynų mūro namas su 
porčiais, su visais įtaisymais 11

ŽINUTĖS SPORTO 
RATELIUOSE

T
‘ Jaunų Vyrų beisbol kliubas 

subatoj važiuos į Bronksą. kur 
ant 165 St. ir Taylor Av. ’kirais 
su Sterling A. C. Kadangi abu' 
tymai geri, tai geimas bus įdo
mus. Jaunų Vyrų tymas tapo 
perorganizuotas ir dabar labai 
stiprus.

Nedėlioję Jauni Vyrai važiuos 
net į Merridk, L. L, kur imsis 
su Merrick, A. C. žaidimas pra
sidės 3:30 vai. po pietų. Kliubas 
turi nusamdęs didelį busą, ku
ris nuo Kliubo kambarių, 110 
Union Av. išvažiuos 11:30. Ku
rie norėtų prisidėti lai patelefo
nuoja Stagg 1042, klausdami L. 
Stockus, ar J. Ginkus. Po žaidi
mo, apie G vai. pavakary visas 
tymas ir svečiai užsuks pas Ado 
mą Ginkų ant vakariensė ir po 
to, busu atvyks į Brooklyn:}. 
Tikima, kad visi dalyviai turės 
gerų laikų.

Ketverge vakare įvyko Jau-

nų Vyrų Dr-jos susirinkimas. 
Jis buvo labai gyvas ir nutarta 
pradėti veikti daugelį naujų da
lykų, apie kuriuos bus praneš
ta savo laiku. • Kor.

LIETUVIS — NARYS įžY- 
MAUS BASEBALL KLIUBO

Liepos 4-5 Ebbets Field loš 
Boston Braves tymas, kuris pri 
klauso prie National League. Pa 
sirodo, kad vienas iš jo gabiau
sių “pičerių” (sviedėjų) yra 
Juozas Ginewich, kuris pasiro
dė esąs tikras pusbrolis Juozo 
Gin'kaus, vedėjo žinomo Lietu
viško Palociaus. Jo tėvas 50 
metų atgal atvykęs į Ameriką 
ir apsigyvenęs miestely Elmira 
kur ir gyvena ikišiol.

Apie jį bus daugiau parašyta 
sekančiame “Vienybės” Jauni
mo Skyriaus numery. Kurie no
rėtų pamatyti Juozą Ginevičių 
grajinant, prašomi atsilankyti į 
tą vietą minėtomis dienomis.

PRANEŠIMAS

Pranešu visuomenei, kuri lan
kydavosi į Lithuanian Barber 
Shop, 251 Metropolitan Av„ 
kad ta įstaiga’ tapo perkelta į 
635 Driggs A v., tarpe Metro
politan ir No. 4th St. Malonėkite 
visi atsilankyti persitikrinti nau 
jos vietos, Sanitary Barber 
Shop, o būsite užganėdinti. (86

kambarių, 2 karų garadžius. 
Kaina $14,500.

Labai gražioj vietoj. Cash — 
$4,000.

Parsiduoda Kendžių štoras 
Ridgewoode; geras biznis. Kai
na $1,500.'

VIENYBĖ” REAL ESTATE 
(VI. šabūnas, vedėjas) 

193 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Flatbush Sekcijoj

KLAIDOS ATITAISYMAS

Praeitame “Vienybės” nume
ry, rašant apie graboriaus Do> 
brovolskio mirtį įsiskverbė klai- 
dukė. Kur pasakyta, kad “Ra
dzevičius dabar vienas ofisą lai
ko” yra netiesa. Radzevičius 
dabar jokio gra'borystės ofiso ne 
turi ir vieta, 
Dobrovolskiu, 
buvo laikoma 
brovolskio.

Taipgi, kur
“Gazu apsinuodijęs, 
Dobrovolskis”, netiesa. Matoma, 
kad tai tik nelaimė įvykusi.

Eva's Beauty Salon
1123 Washington Av., 

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

kurią laikė su 
pastaruoju laiku 
tiktai vieno Do-

pasalkyta, kad 
pasimirė

LIETUVAITĖS, KURIOS 
NORITE GAUTI 

PERMANENT 
WAVE,

Kreipkitės fiion Įstaigon.
Pasekmės garantuojama.

Mūsų darbo apsiaustu 
kostumeris džiaugiasi.

216 Manhattan Avė

PRAŽUVO LIETUVAITĖ

Telephone Flatbush G015-J 
SavininkS Lietuvaite, 

Jieva BajorienS.

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

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

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

Brooklyn, N. Y,
TELEPHONE STAGG 4697

BE ABEJO JUMS REIKIA —

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

ro apsirėdymo. Nusipirkęs pigią šiaudinę skrybėlę, sugadi- 
ni vis? išvaizdą. ... j. . HK

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

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

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

to,

ge-
su*

Birželio 
kevičiūtė, 
važiavo į

Vit20 d. ryte Teresa
15 metų amžiaus, iš- 
New Yorką atsiimti 

pėdės. Atsiėmus pėdę užvažiavo
pas Stanislavą Gricienę ant 
Washington St., New Yorke. 
Paskui apie pusė po devynių 
vakare ji atsisveikino ir sakė, 
kad važiuos namo. Bet pasirodė, 
kad ji nėjo į stubą, bet dar vaik 
ščiojo apie namus, 126 Berry 
St. Paskui buvo matę ją šne
kant su italionulkais, kurie būk 
kvietę ją ant “raido.” Nuo to 
laiko ji dingo ir apie ją jokios 
žinios nėra. Kas ką žino apie 
ją, prašome pranešti. Buvo aip 

| skritos burnos, mėlynų atkių.
'■ ‘i

S

LIETUVIŠKA 
RESTORACIJA

EKSTRA PARDAVIMAS Parsiduoda Restoranas. Biznis eina
Maspethe, gražioj vietoj, 2 šeimynų gerai ir arti didelės dirbtuvės Edison 

namas, 12 metų kaip statytas; 
$5,809; cash $2,000. Yra geras 
nya. Jeigu manai pirkti namą 
pethe, tai yra geriausia proga 
ti tą namą.

Ridgewoode: — 6 šeimynų
nis namas, vieta nėra bloga, darbiniu 
ką k lesu. Po 4 didelis kambarius. Ran
dą į mėnesį $143. Kainu tik $8,200. 
Cash nuižui reikia.

3 šeimynų 
barių; visi 
wick A v. ir 
80s žmonės. 
Kaina $14,800. Cash $5,000.

Turiu namų su Storais. J. Stankus,
36 Lexington Av., (netoli Grand St.) 
Maspeth, L. L, Tel. Newtown 0113.

kaina 
pirki- 
Mas- 
pirk

medi-

Co. Priežastie pardavimo yru, kad aŠ 
turiu du restoranu ir abi vietas tinka- 
jnni užžiūrėti nėra galima. Parsiduoda 
prieinama kaina. Leonas Sheputis, 202 
John St., Brooklyn, N. Y. (84

DIDELIS BARGENAS

Parsiduoda Bučemč ir Grosernė Kartu
mūrini s nariui s, 17 kum- 
įtaisymai, tarpe Bush- 
Broadway. Augštos kle- 
Rendų $205 j mėnesį.

Biznis išdirbtas virš 12 ka metą, ir 
biznis eira gerai. Priežastis pardavi
mo, tai senatvė. Visi įtaisymui naujau 
sius mados ir nauji rakandai, kokik 
yra reikalingi prio virš minimos į- 
stnigos. Ais biznis randasi New Jersey 
Valstijoj ir tirštai apgyventoje vie
lojo lietuviais. Del platesnių žinią at
siekite į “Vienybę" 193 Grand BL, 

^Brpokjyn, N. Y.

KRUTOMŲ PAVEIKSLŲ 
INSTRUKTORIUS 

Paieško vyro ar moteries su kiek 
apitulo kaipo partnerio krutamą pa

veikslų ir dramatinės dailės mokyklos. 
Pasirnatykite su 
vai.
8t„

k g O

Mr. Russelle, 9-10 
ryte, ar 6-9 vakare: 106 E. 116th 
New York City.

KRUTOMŲ PAVEIKSLŲ 
LOŠIMAS

Proga merginoms ir jauniems 
rams pramokti lošti krutumuose 
veiksluose. Mr. Russelle, mokytojos, 
atsišaukite 9 10
106 E. 116th St., New York City.

vy- 
pft-

ryte, ir 6-9 vakare

Ant Pardavimo galiūnas, labai ge
roj vietoj palei cukernę A <ll)k|t}. {Prie 
žastis: išvažiavimas. 70 Morris St., Jer 
sey City, N. J. ' (WT

TeL Greenpoint 7831

LIAUKU8 FOTOGRAFAS

Parsiduoda minkštų gėrimų 
užeiga daugelį metų išdirbta. 
Priežastis pardavimo, savinin
kas išvažiuoja ant farmų. Atsi- 

| šaukit pas L. Bučinskas, 669
Reikalingas partneris i kostumerską Grand St., Brooklyn, N. Y. (82 

kriaučiaus biznų. Kas mylėtą, tai mel
džiu greit atsišaukti. Informacijų su
teiksiu per laišką arba ypatiškni. Krei
pkitės po šiuo antrašu: George Dagilis 
136 N. Main St., Bristol, Conn. (82

Išsirandavoja Fast New Yorko sek 
ei joj 5-kių kambarių ruimai su mau
dyne ir kitais įtaisymais. Kambariai 
visi šviesūs. Remia prieinama. Taip- 
pat reikalinga moteris apžiūrėjime stu 
bos ir vaikų, darbas nuolatinis. Atsi
šaukite pas: “ ‘ ‘ ‘
ing Av., Maspeth, N. Y.

Parsiduoda grosernė, saldainių ir finl 
takošės krautuvė. Įlenda $35 mėnesiui. 
Yra du gyvenimui kambariai. Lygas 
3 metų. Vieta apgyventa lietuviais. 
Kreipkitės: 56 So. 6th St„ kampas 
Wythe Av., Brooklyn, N. Y. (80

Parsiduoda fornišlus 6 kambarių, kas 
nori, gali gauti ir kambarius; remia 
pigi ir gražioj vietoj. Pardavimo prie- 
živstis, yra iškeliavimas Lietuvon. Par- 

: J. Cibulskis, 6121 Flush- aiduoda pigiai. A. M. Nevirauckas, 19 
(s,) . Fulton Av., (Bitters PI.) Maspeth, 

'N. Y. (81
Kas pažinote Mikolą Samsoną iŠ Ra

mygalos miestelio, Luinų gatvės. Jis 
yra žuvęs ugny apie penkiolika me
tų atgal New Yorko valstijoj. Jo gi
minės ir 
dų. Kurie

Brooklyn,

vaikai neturi jokių rekor- 
žinote praneškite šiuo ant- 

Kraučiūnas, 534^ Essex St., 
N. Y. (81

Parsiduoda Kendžių, T<*o Cream, ci
garų ir eigaretų Storas; pardavimo 
priežastis savininkas išvažiuoja į kitų 
miestą. Atsišaukite pas: Ant. Marcin
kevičius, 589 Driggs Av., Brooklyn, N.

Parsiduoda Grosernė. Biznis išdirb
tas virš tris metus. Parsiduoda priei
nama kaina. Pardavimo priežastis ke- 
'iavimas į Europą. 267 Wythe Av., 
carnpas Metropolitan Av., Brooklyn, 

(81

Fotografuoju ve 
selijas, Bankie- 
tus, nabašninkus, 
Mokinių grupes 
ir tt. Ahelnai at
lieku visus foto
grafijos darbas.
Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės šiuo 
adresu:

814 BEDFORD AVENUB 
tarpe No. 5th Ir 6th BU.) 

Brooklyn, N. Y.

| Tel. Greenpoint 6195
M. KREIVĖNAS

X-Spinduliij Dlagnoza 
221 SOUTH 4th STREET 

BROOKLYN, N. Y.

lietuviška akubebka R

Priešais * * Bridge Plaza ’ ’ 
Valandos: 19—12 prieš plot 

2—8 po piet.
Penktadieniais ir Sekmadieniais 

tik sulyg sutarties

Telefonas: Stagg 9105

[R. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

Gaminame visokius valgius: — 
Lietuviškus ir Amerikoniškus. 
Pas mus galite pavalgyti kaip 
"namie:” ąyojkai ir sočiai. Ei
kite pas mus kasdien ir tėmyki- 
te kaip augs jūsų sveikata ir 
energija!

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

Alex Velička ir j. Sutkus 
Savininkai

Gėlės del Namų, Dario, 
Vestuvių ir Laidotuvių 

202 BEDFORD AVENUE 
(arti North fl-tog gatvės) 

Brooklyn, N. Y.

adresuilino

STOKEB
O. Brooklyn, N. T,

Telephone Triangle 1450

IR MALIORIUH 
Nufotografuoju ir 
numalevoja viso
kias paveikslui 
Įvairiausiomis «p- 
alvomis. Atnauji
na senus ir kra- 
javas ir sudaro 
su amerikoniškais 
Darbą atlieka ge
rai ir pigiai.

Kreipkitės— Petrai, kur taip skubi
niesi?

— Einu pas Juozą Aba
zo Hų.

— 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

DARBININKAI! AT YDA!
Žemiausios Kainos 

Overauzėms, Kelnėms, Marškiniams 
Čeverykams. Baltiniams ir 

Reinkotams
ARMY and NAVY STORE 

259 Grand St. kampas Roebling St. 
Brooklyn, N. Y.

JONAS
173 Bridge St.,

Geriausias

CHAS. WIRFEL

Marijona Tamkienš 
prie palagų ant pareikalavimo?*! 
dieną ar naktį, taipgi ir nedėl-jCj 
dieniais. .Darbą atlieka atsakam 
čiai nž prieinamą kainą

80 STAGG BTBBBT
Brooklyn, N. Y. 
Tbl. Stagg 6711

MANHATTAN HATS STORES
479 Grand St230 Grand St.

Brooklyn, N

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

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

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

(Automobiliais važiuojant: iŠ Brooklyno, Metropolitan Av. iki Hillside 
Av., paskui pasukti po dešinei į Merrick Rond; pravažiavus Freeportą, 
reikia pasukti po kairei į Merrick Av. paskui j dešinę į Camp Av, ir 
pravažiuoti “Fire Hoiiee No. 2 M tąi mapo vieta).

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

tuoj atvykstu pataisyti pagedimus

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

Tel. Stagg 4037

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

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

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

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

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

Turiu namų RIDGEWOODE: 6 šeimynų baltų plytų po 
5 kambarius, kaina $13,500. Cash $3,000. 5 šeimynų ir storas 
kampinis namas gražioj vietoj. Kaina $21,000. Cash $6,000. 
Rendų $250 į mėnesį. 3 šeimynų, 17 kambarių kaina $11,000 
cash $3.500.

RICHMOND HILL: 2 šeimynų, taksų nereik mokėti. 
Kaina $13,500, cash $2,500. 1 šeimynos mūrinis namas, 9 
kambarių. Namas statytas ant dviejų lotų 50 per 100 labai
gražioj vietoj. Kaina $12.500. cash $5,000.

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

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

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

36 LEXINGTON AVE 
Tel. Newtown 0113

STOGŲ DENGĖJAS

GRAVEL 
Roofing 

. R*p*ir Work a Specialty 
JAMES J. HOLT & SON

NAMŲ SAVININKAI 
TĖMYKITE!

Lietuvis, Penteris
Pentinu namus iš lauko 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 Bush wick Avenue 

Brooklyn, N. Y.

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

Reikale klauskite:
Ofisas: 1163 Gates Avenue 

Tel. Jefferson 3957
Yardas: 161 Clifton Place 

Tel. Prospect 1023

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Bavnlnkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINE
Ola galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir ui 
prieinamą kainą; taippat paslrendavotl svetainę susirinki
mams, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

S99 GRAND ITREET (Tel. Btagg 3922) BROOKLYN, N. Y.

ir 
o

Vaikams 
busite pilnai užgančdlntas

MOTERYS TĖMYKITE!
Lietuvis Plaukų Taisytojas 

ANTHONY MOLLYN

S. PAUŽA 
131 GRAND STREET

(Netoli Grand Street)
MASPETH, L. L

VYRIŠKŲ DRAPANŲ KRAUTUVE 
Didelis Pasirinkimas Vyrams — Drapanos Geriausių Kompanijų 
PADARAU NUO LIETAUS APSIAUBTUS (IIAINCOAT’UB) 

Vyrams, Moterims
Prašau Tamlstą reikale atsilankyti,

Brooklyn, N Y. e
6

u n
I b ir.

Permanent Wave 
gražiai atrodo ir 
mėnesius. Galima

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

VENUS BARBER SHOP
463 LORIMER STREET 

Kampas Grand St. Brooklyn, N. Y.
Telephone Stagg 6633
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