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FRANCUOS FRONTAS MOROKOJ 
PRADĖJO IRTI-FRANCAI PRI

VERSTI APLEISTI DIDELI PLOT A
Bostone Sugriuvo Naktinio Šokių Kliubo Namas, 

Palaidodamas 41 Žmogų.

LIETUVOS ATSTOVYBĖ UŽGINČINA NE
TEISINGAS ŽINIAS APIE TRIUKŠMIN

GĄ SEIMO POSĖDĮ. MUŠTYNIŲ TEN 
NEBUVĘ

PARIS, Liepos 5 d. — Francų valdžia pripažįsta, kad 
padėtis Morokos fronte rimta. Vienoje vietoje maurai 
yra pralaužę francų frontą. Francai turi bėgti ir apleis
ti gana didelį fronto plotą. Manoma, kad dabartinis vadas 
Lyautey, kuris, sakoma, savo netaktu ir iššaukęs Krimą 
sukilti, bus prašalintas. Jo vieton numatoma Veigandas, 
kuris išgelbėjo lenkam sVaršavą nuo rusų pora metų at
gal.

VARSA V A. — Lenkai buvo apipuolę vieną rusų pa- 
rubežio miestelį Sovietų Rusijoj ir susišaudė su rusų sar7i 
gyba. Maskvoje šaukiama, kad tai pradžia lenkų-rusų 
karo.

• BOSTON, Liepos 5. — Čia įgriuvo lubos ir subiro vi
sas namas, kuriame buvo Pickwick kliubas-kabaretas. 
Ten būdavo šokiai ir linksmybės per naktis. Keli šimtai 
porų ruošėsi jau vėl šokti liepos 4 apie vidurnaktį, kada 
grindys įlūžo, o lubos subiro. Dabar iš irų išimta kūnai 
41 šokiko ir jų gali būti dar daugiau. Policija uždarė ki
tus naktinius kliu bus, kol bus ištirta, ar jų namų sienos 
tvirtos,

KAUNAS (Elta). — Seimo triukšmingo posėdžio ap
rašymas spaudoje didžiai perdėtas. Jokių muštynių bei 
sužeidimų nebuvo.* •

KAUNAS (Elta). Lietuvos ir Latvijos Užsienių Rei
kalų Ministerių pasitarime birželio m. 30 d. ir liepos mėn. 
1 d. pasirašyta protokolas, kuriuo numatomas arbitražo 
ir ekonominės sutarčių pasirašymas Latvijos-Estijos su
tarčių pagrindais.

Estijai prisidėti bus sušaukta Rygoj trijų pabaltės 
valstybių konferencija.

Be to pasirašyta konvencija, reguliuojanti medžio 
plukdymą ir plaukiojimą pasienio upėmis tarp Lietuvos 
ir Latvijos. Lietuvos Pasiuntinybė Amerikoje.

Butlegerių Kare Du Į Daugiau Konkurencijos 
Vyrai Buvo Kankinami Antracito Kasyklose

Washington. Federalė Preky-Chatanooga, Tenn. ši valsti
ja, pagarsėjusi būsinčia evoliu- bos komisija rekomenduoja kon 
cijos byla, dabar vėl pagarsėjo gresui išleisti įstatymų, kurie 
butlegerių karu, kur du vyrai sulaužytų antracito baronų trus 
tapo penkių žmonių pavogti, su- tus ir įvykintų daugiau kdn- 
rakinti ir laikomi pririšti prie ■ kurencijos kietų anglių kasyk- 
medžių per penkias dienas ir lose. Be to esą žmonės niekad 
naktis. Jiems nebuvo duodama! negaus anglių prieinama kaina, 
valgyti, ar gerti, o jei duoda-' Du trečdaliu iškasamų anglių 
ma. tai mažai. Todėl kada jie valdo gelžkelių kompanijos, su- 
buvo rasti prirakinti prie me-' siorganizavę į trustą.
džio, tai vienas buvo visai silp- Į 
nas. Jiedu ginasi, būk nežiną 
kas juos taip kankino ar už 
ka.

Milionas Grįžtančių
Užkimšo Kelius

Žemes Vidiiriai Netvarkoje 
Sako Profesorius

F aėhza i ttal as .proF.Tiėn d a n d i, 
kuris atspėjo*keletą zemūš’’dre
bėjimų, saiko, kact’Šalima''Barba
ra drebėjimas ir kiti kįla iš to, 
kad žemės vidurys netvarkoje. 
Esą, jie “serga,” tai yra persi
tvarko ir tokiu būdu kietoji plu 
ta taipgi turi persitvarkyti, kad 
gluotnai prigulus ant persitvar
kančio vidurio.

Cleveland, O. Vietos lenkai 
siunčia 300 “sokolų” į ekskursi
ją Lenkijon ‘ liepos 18 d.

Naujausi Telegramai
New York. Episkopalų' Vera Cruz. šio Meksikos 

Bažnyčios nariai pradėjo miesto saliūninkai grasina 
reikalauti, kad jų kunigai visai uždaryti saliūnus jei 
nepavelytų divorsuotoms po 
roms vėl apsivesti.

—o—
Paris. Komunistai nutarė 

parodyti savo spėką, paskel 
bdami streiką 
prieš karą Morokoje.

—o—

valdžia nepamažins taksų ir 
nepavelys saliūnus laikyti 
atdarus nedėldieniais.

' —0—
Chicago Banditizmas taip 

protestui išsiplėtojęs čia, kad banki
ninkai nutarė duoti po $2,- 
500 tam, kuris nušaus besi- 

Roma. Italai nori, kad a- darbuojantį banditą.
merikonai nereikalautų sko' 
lų per dešimtį metų, 
tada jų lira atsistotų 
tvirtų kojų.

—o—
Berlin. Surokųota, 

Vokietijoj dabar gyvena 62 
milionai žmonių, arba tiek, 
kiek buvo 1908 metais. Ka- mundsenas ir jo draugai at- 
ro metu buvo 68 milionai. 'vyko į Norvegijos sostinę, 

—o— kur buvo triukšmingai su-
Maskva. Javų derlius šį- tikti. Karalius davė aukso 

met tokis geras, kad sovie- medalių.
tų valdininkai tariasi su 
bankais kaip sukelti daug 
kapitalo, idant galima būtų 
grūdus iš kaimiečių supirk
ti. Bankai patarė duoti di
džiausią laisvę privatiems 
pirkliams.

—o—
Esą1 Paris. Devynius mėnesius 
ant vokiečiai su francais tarėsi 

prekybos reikalais ir nega
lėjo susitarti. Konferencija 
iširo.kad

Anglai Varo Politiką 
Prieš Rusiją

—0—
Oslo. Eroplanu N-25 A-

Žinios Iš Lietuvos
keleto girtų vaikinukų. Virsda-ltoks įvykis. Apie vienuoliktų 
mas sulaužė dvirati, apsidraskė valandą einą į bažnyčią žmonės
drabužius, o ir pats susižeidė.
Netoliese pasitaikė policistas

nugabenti kur reikia.
Raibutis.

MIŠKE PLĖŠIKAI

ir 
ir

są- 
val- 

bedie-

Utena. (“V-bės” kor.) — Ge
gužio 31 d. ir Birželio 1 d. U- 
tenoje buvo viso apskričio “pa
vasarininkų” kongresas. Atlikta
žinoma, visa “krikščioniškai” ir skandalistus spėjo sučiupti 
nedaug skaitėsi su tautybe. Ati 
darant kongresą, vietoje tautos 
himno, dainavo savo himną. Vi
są lailką kalbėtojai ragino, jau 
balsuoti už “krikščionių” 
rašus, 26 metais ir neduoti 
džios tautininkams ir
viams.” IŠ didelio skaičiaus vė
liavų (net 20) tik viena buvo 
tautiška. Nors jie sakos dirbą 
ir tėvynei, bet iš visų papuoša
lų nebuvo jokio tautiškumo, vis 
kas sulyg Romos... Dainos ėjo 
nekaip, tik vienas “Vilnius” 
šiek-tiek geriau. Sportas vėl 
šilekt... Didesnį įspūdį darė tik 
vien dirbinių paroda, o daugiau 
niekas. Bendrai imant, kongre
sas mažą reikšmę darė.

Pabudęs Vaidyla.

Girininkai. Zapyškio girinin
kijos miške nesenai dviračiu va 
žiuojančiam iš Naudžių kaimo 
pil. Selemonui du vyrai pasto
jo kėlią ir atstatę revolverius 
pareikalavo atiduoti pinigus. 
Bet Selemonas važiuodamas per 
mišką, buvo iš anksto pinigus 
įsikišęs į kojinę, ir del to plėši
kai pinigų nerado. Neradę pini
gų, paėmė dviratį ir nuėjo sau 
į mišlko tankumyną. Prieš ke
liais dienas tie patys vyrai, bu

lve sustabdę reikalaudami pini
ngų vieną seną žmogelį. Prie jo 
' pinigų neradę, davė kumščiu

Užpaliai. (“V-Jbės” kor.) — jam į krūtinę, taip smarkiai, 
Vietinio knygyno knygininkas,1 kad žmogelis nugriuvo į griovį 
Dragas, pasižymi dideliu knygų pilną vandens. Namo parėjo 
kainų kėlimu. Jeigu Utenoje ga- Vargšas žmogelis persigandęs ir 
Įima gauti už 5 litus, tai pas visas šlapias. A. B.

—O—
Varšavą. Žydai matėsi su 

Lenkijos premjeru ir priža
dėjo remti lenkų užsienio ir 
vidaus politika. Jie tą žada ,v. e r.,.’. ”ii,, 1 J 1 r . 1 . jį- 6 litai ir tt. Vidurines Mo- -----------

e O, a en ai pa engyino kyJclos mokiniai delei brangumo Kauna:;. Susisiekimą orląi- 
gyvenimą zy ams en įjoj. įsteigę savo koperatyvą- viais Karaliaučius-Kaunas—Ma-

1 1 11 ■" 1 " knygynėlį. Tuomet Dragas ėmė skva linija palaiko “Deruluft”
šv. Petras Neapsaugoja nuėjęs maldauti, kad nęsteig- bendrovė. Kainos iš vieno ke- 
Save Nuo Vagių rtų atskirai, o imtų iš jo knygas, heivio nustatytos taip: Kara-|tų atskirai, o imtų iš jo knygas, ’leivio nustatytos taip: Kara- 

jis atiduosiąs ta pačia kaina, liaučius —- Maskva — 500 lit., 
Roma. Nežinomi vagys, įsi- kokia perkąs. Mokiniai žinoma, Kaunas — Karaliaučius — 100Paris. Trupinis prie trupinio , 

anglai krauna ir telkia spėkas veržę į šv; Petro baziliką Vali- sutiko. Bet kolei mokinių kopė- lt. ir Kaunas — Maskva — 410 
prieš Rusiją. Dabar anglų už- kane, išnešė brangių, senų ir ratyvas turėjo knygų, tolei ir lt. Keleivių bagažas iki 10 klg. 
sienio reikalų ministeris Cham-1 neįkainuojamų istoriškų daiktų, jis pardavinėjo tokia pat kai- vežamas nemokamai, daugiau 

kaip 10 klg, Kaunas — Kara
liaučius — 3 lt. ir Kaunas — 
Maskva — 15 lt. už klg. Kelio- 

Karaliaučiaus į Kauną 
pusantros valandos, o iš 
Maskvon — apie 10 v.

na. Mokiniai tikėdami jam, dau
giau knygų neberašė iš Kauno. 
Tuomet Dragas ėmė ir pakėlė 
kainas, negu kad pirmiau buvo, 
aukštesnes ir mokiniai negaleda

berlainas pasiūlė Francijai ap- vertės virš miliono lirų, o gali 
svarstyti klausimą, ar neverta būti ir daugiau* Spėjama, kad 
Anglijai ir Francijai nutraukti vogimą padarė darbininkai, tai- 
visus ryšius su Rusija. Mat, an- san'ti zaikrast.iją, apačioje kurios 
glai nužvelgia rusus agitacijoj' yra iždinė šv. Petro, kur visi 
Kinijoj, kur tapo pagautas vie-(brangūs daiktai ir aukos laiko- mi greitu laiku pigiau įsigyti, 
nas sovietų agentas su planais. 
O francai gi sako, kad rusai va
ro agitaciją Morokoje. Tikslas 
tų rusų agitacijų yra sukelti 
puslaukines tautas prieš .baltvei- 
džius ir išnaikinti “buržujų ci
vilizaciją.” Todėl anglai ir fran
cai turi reikalo veikti bendrai 
idant išgelbėti gavo kolonijas ir 
melžiamas karvukes.

mos. Areštuota apie 20 žmonių, 
bet nieko tikro pas juos neras
ta.

buvo priversti. Bet, kartą apvil
ti, vėl atgaivino savo koperaty- 
vą. Pabudęs Vaidyla.

Susišaudė Del Anties OGINSKIO SODAS

lė iš 
trunka 
Kauno

Girardville, Pa. Naujūnaį čia 
turi ančių ir jų mergaitė aną 
dieną pamatė, kaip airis Mona- 

Įhan spyręs į vieną jų ančių. Ji
Rusai Leningrade pasakoja, pasakė tėvui, o tas užpykęs nu- 

maršavo pas airį bartis. Airis 
užsidegė ir atsinešė revolverį, iš 
kurio peršovė Naujūnui ranką. 
Turėjo būti padaryta, operacija. 
Airis areštuotas.

kad anglų laivyno atsilankymas 
į Baltijos jūrą šįmet yra su 
tikslu ištirti kaip lengva yra 
prie Leningrado priplaukti, jei 
reikalas būtų. Todėl rusų laivy
nui duota įsakymas padaryti 
manevrų ir pasimokinti kaip an 
glus apdumti.

Rusai Pasiuntė 
Notą Lenkams

Maskva, čičerinas pasiuntė 
notą lenkams, kurioje protes
tuoja prieš lenkų užpuolimą ant

New York. Grįžtanti nuo 
švenčių New Yorkiečiai užblo
kavo visus kelius į New Yorką rusų sargybos Ukrainoje ir pa- 
nedėlioje. Ties Weehawken fe- žymi, kad toikie užpuolimai per 
ru, karų stovėjo pusę mylios. 
Prie kitų irgi buvo tas pats. Per 
tiltą į Bear Mountain kas va
landą pravažiuodavo po 1,000 
automobilių. Traukiniai visi bu
vo pilni. Visur buvo duota eks
tra traukinių. o

London. Kasinėjimai Egypte 
parodė, kad ten gyventa žmo
nių 14,000 metų atgal. Tie žmo
nės mokėję iš slonio kaulų dir
bti šukas ir šaukštus, mokėjo 
vartoti molį indams, ir žinojo

Rietavas, čia prie buvusio 
kun. Oginskio dvaro yra didžiu
lis sodas, apsodintas čionykš
čiais ir iš kitų kraštų parga
bentais medžiais. Per Velykas 
vietiniai gyventojai ateidami į 
sodą pavaikščioti, nusilauždavo 
po keletą šakučių nuo įdomių
jų medžių ir nešdavos. Vietinis 
miškų urėdas tai kuogriežčiau- 
siai draudė ir net mėgino rašyti 
protokolus. Dabar tame sode ga
nosi kelios dešimtys galvijų ir 
laužo jau žydinčius medžius ir 
niekas jų iš ten nevaro. Sode 
siaučia ir kirminaičių — vie-

Kirmėlaitės
nuėda medžių lapus, ir medžiai 
turės džiūti. Jau išnaikino daug 
čionykščių medžių, ir jei niekas

daug dažnai pasikartoja. Rusai 
reikalauja, kad lenkai daugiau1 
tokių manevrų nekartotų, kad 
atlygintų materialius nuostolius 
ir kad būtų įsteigta mišri ko
misija ištyrimui viso dalyko.

Tūkstantinė Smuiką už $5

Toledo, O. Muzikantui Leh- 
manui vagis buvo paėmęs smui
ką, vertės $1,000. Dabar ji ra
sta lombarde (paunšapėje), kur

kaip sd maliava akis 4^Nnti,., yągis ją buvo palikes ,už $5.

pamatė, kad iš pieninės kamino, 
kurią įsteigė vietos klebonas su 
ūkininkų sąjunga, rūksta dū
mai. Vėliau paaiškėjo, kad toje 
pieninėje per pamaldas muša
mas sviestas ir varomas pienas 
— iš viso, sako, buvę išvaryta 
300 litrų.

NAUJAS MEDICINOS 
IŠRADIMAS

Kupreliškis, Biržų apskr. — 
Kupreliškio klebonas J. Devei
kis per pamokslą bažnyčioje š. 
m. gegužės mėn. 24 d. ėmė kei
kti parapijonis už skaitymą be
dieviškų laikraščių, sakydamas, 
kad nuo skaitymo * bedieviškų 
laikraščių žmonės gauna reu
matizmo ligą. Tai ligai išveng
ti reikia esą užginti skaityti be
dieviškus laikraščius. Tik nelai
mė, kad jo tam kvailam išradi
mui nesiranda pritarėjų, tik 
gardžiai pasijuokė klausytojai.

Blake.

Pavandenė. Mokykla žiemą 
šalta ir iš grindų pučią, o vai
kam įsakyta klumpiukus už du
rų palikti. Mokytoja darė rink
liavą ant mišių nuo vaiko po 50 
et. sakydama kas neduosiąs, pra 
šalinsianti. Mokiniai turi (ar’nė 
ra lėšų?) išmazgoti sukatomis 
mokyklą. šiaudindušis.

KLEBONO ŠUNYS KALTI

Sėda. Einant į bažnyčią nuo 
Kalvarijos reikia praeiti pro 
klebono šunis, kuriais tarnaitė, 
dar pasiundo ir reik su jais ka
riauti. Klebonas prašo pinigų 
klebonijos statymui, bet, nene
ša; vienas žmogus sakė jo šu
nys neįleido...

P. VOLDEMARO IR GABRIO 
BYLA ''

2-os nuovados Taikos, Teisėjas 
pradėjo nagrinėti P. Voldemaro 
bylą, kurs kaltinamas Šmeiži
me savo organe “Krašto Bal
sas” p. Gakrio, straipsny kuria
me įtarė p. Gabrį išdavime ki- tikrai moka nepaprastų dalykų 
tai valstybei Lietuvos valstybės 
slaptų reikalų būdamas prie 
Lietuvos Atstovybės Šveicari
joje. Iššaukta apie 15 liudinin
kų, kurių tarpe Dr. šaulys, kun. 
Purickis, Dr. Steponaitis ir ki
ti.

KAIMO DAILININKAS
Plačkojai, Jankų valsč., šakių 

apskr. — čia vargingoj trobelėj 
teko rasti tikrai stebėtiną vai
kiną Aranauskutį, kuris pavelde : 
jęs iš tėvo kryžiadinbio talentą,

padirbti. Padarys Kančios pa-: 
veikslą, stovylėlę ar šiaip ką 
nors, tai tikrai reikia stebėtis. 
Kad turėtų bent kiek mokslo, 
ar būtų turtingesnis, tikrai tu
rėtų gražų dailininko vardą.

Lakštutė.

KUNIGO PIENINĖ ŠVENTĄ 
DIENĄ SVIESTĄ MUŠĖMansfield, O. Kazys Shew, 32 

metų, mirtinai peršovė Karlą 
Leutchą, kuris pamatęs jį su 
savo žmona, pradėjo barti. Iški
lo karštas ginčas ir Shew per- nuolių epidemija, 
šovė vyrą. Pati tuo tarpu žiū
rėjo iš automobilio. Ji buvo pa
bėgus nuo savo vyro dvi savai- 
ti atgal. Shew paskui pabėgo greitu laiku kirminaitėhis kelio! 
ir policija jo ieško. neužkirs, pradės naikint ir bran

-----------  -gius svetimų kraštų medžius.
Swampcott, Mass. Keturi po-' Raibutis,

licmonai ant motorciklių vos ne -----------
suvažinėjo prezidentienės Cool- GERIA IR TRIUKŠMĄ KELIA 
iidge, kuri buvo išėjusi ryte pa- -----
sivailkščioti ant kelio. Ji vos 
spėjo atšokti atgal, o poliemo- J retą šventadienį ar turgaus die
nai kaip jojo taip nujojo vė
jais.

Veliuona, Kauno apskr. — 
Sekminių dieną čia buvo dideli 
atlaidai
daugybė., šventės ūpą pagadino

žmonių prisirinko

UžRAšYKIT “VIENYBĘ 
SAVO GIMINĖMS IR 

PAŽĮSTAMIEMS 
LIETUVOJE ‘l

Rietavas, Telšių apskr. — Ne-

Shenandoah, Pa. Pottsville 
teismas priteisė Petrą Malinaus
ką su žmona 18 mėnesių į ka
lėjimą už laikymą paleistuvių. 
Paaiškėjo, kad jiedu net savo 
11 ir 13 metų dukreles paauka
vę tam tikslui.*, u.

ną prie vieno ar kito traktie
riaus tenka matyt girtų ar bent 
pusgirčių besistumdančių ar be
šūkaujančių. Tokie triukšmada
riai dažnai mėgsta kliudyti ir 
visai nekaltus žmones. Gegužės 
27-tą ramiai sau dviračiu va
žiavo mokytojas N. ir nė nesiju
to. kai iš visų pusių buvo ap
suptas ir nuo dviračio 'ii b verstai'

■ «

PASAULIŲ KARAS 7
——„—-uxlxw u L ■ tc I < i z w

Tik ką pasimiręs garsus astronomas FĮąmąrion tikėjo, 
kad ant Marso gyvena protingi sutvėrimai/kurie, gali būti, 
yra net protingesni už mus, Žem.ęg Gyventojus.

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

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

“VIENYBĖ”
103 GRAND STREET BROOKLYN, įN,^.
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pūrigtas 1886 m.
VIENYBĖ

TRIS • K ART S A V A IT RJT 
Leidžiamas ’Utarninkais, Ketvergais 

ir Subatomis
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Gerai Atsikirto " j atskirs.”
Vienas iš vadų socialistams kabinetas 

Francijos parlamente yra Re- 
naudel, kuris mokslus išėjo kai
po veterinarijos (gyvulių) gy
dytojas. Jį kitų partijų atsto
vai dažnai pajuokia, vadindami 
“Vetu.” Sykį monarkistų atsto
vas jį ir paklausė: “Ar ištiesti 

esate gyvulių daktaru?”
Kam klau-

jūs
Tas greitai atkirto 
si? Ar

Viniko
Vaisiu

sergi ?”
—o— 

Pasidarbavimas 
Jam Duoda

Lietuva” praneša sekančią

GalvanauskoMat 
suteikė progos len

kams reikalauti laisvo kelio per 
Nemuną prekėms.’Bet dar aky- 
viau yra Novočinskio tvirtini
mas, kad dabartinis Lietuvos 
premjeras, Petrulis, esąs .šalinin
kas tekios politikos, kuri liep
tų Lietuvai dėtis su Lenkija, 
atsižadant Vilniaus ir Gardino. 
Esą, ' Lietuva ir Klaipėda be 
Lenkijos negali išgyventi, o Vil
niaus ir Gardino vargiai be
gaus.

Petrulis ikišiol nėra padaręs 
jokių viešų pareiškimų' į tuos

BRONYTĖ
čiučelis

LIĘ.POS (JULY) 7 D., 1925, k
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i W
Rašo P.

no, mano amžinai šviečianti saulė ir mes eisime 
tenai, kur giedri padangė, kur nėra vargo nei 
skausmo”. ė i

Ir sugriebęs į kietą degantį glėbį jis spaudė

žinią, iš kurios matyti, kad A- lenko prasimanymus, ir, gali bū 
merikos kapitalas ištaisys Kaukti, šmeižtus. Lenkai myli lie- ’ 
ną į modernišką miestą. Tada ir tuvius pašmeižti. Tas pats len- 
amerikonui bus mieliau Lietuve-'kas skaito Purickį ir šaulius ar-.' 
j e:

“Jau atvyko Kaunan Ameri- 
” ; “The 

Foundation Company” inžinie
riai apsipažinti vietoje su pla- 

i nais ir statybos darbais Kauno 
' kanalizacijos ir vandentiekio. 
_____ i pasakyti, kad ši Ameri- 

Juomo gyvius. Ištyręs jis, priėjo savitos išvados. Jis nu- kos Rtatybos bendrovė yra vie- 
rodo, kad gyvybe vystėsi laipsniškai ir kad žmogus taip-'na iš didžiausių visoj Amerikoj.' 
gi tik laipsnišku (evoliucijos) keliu pasiekė dabartinių I Atsitiko labai laimingai, kad 
ypatybių,, išvaizdos. Senai, labai senai, žmogaus nebuvę, buvusiam Lietuvos prekybos a-! 
Nebuvę ir jokios kitos gyvybės. Daugybes metų ėmė kol taše p. M. Vinikui pasisekė už^ 
žemė priaugo prie to laipsnio, kad joje galėtų kokia nors interesuoti tą bendrovę ir Kau- 

nv*airln.1 i Ta nirrnntinS rrxrwhS hnvriai lahni 7P- darbais, kiniuos atlikti su
tiko ši bendrovė, pasižadėdama 
surasti tiems darbams ilgametį 
kreditą, ši bendrovė rūpinosi 
padaryti keletą geresnių darbų 
Lietuvoje gal dėlto, kad paskui 
būtų jai lengviau planuoti di
desnieji • darbai ir kitose Euro
pos valstybėse, neišskyrus nė 
Rusijos.

Del pagrindinių principų, ku
riais bendrovė planuoja pada
ryti šiuos darbus jau yra susi
tarta. Bendrovė daro šiuos dar
bus mūsų kontroliuojama ir pri 
skaito, kaipo atlyginimą tam 
tikrą nuošimtį nuo visų sąskai
tų už darbą, o patį kapitalą sko 

_ _ liną miestui, pasiimdama sau,
Dievas sutvėrė vandenis, žemę, medžius, žvėris, mažutė-' kaipo miesto agentas, išparduo- 
liausius gyvius, ir pagaliaus viso to karalių-žmogų. Visa ti Amerikos rinkoj miesto obli- 
tai Dievas sutvėrė bėgy šešių dienų. Žmogų ypač labai 
paprastu būdu tvei'ė. Paėmė šmotų molio, nulipdė į save 
(Dievų) panašių stovyla, pripūtė kvapo ir jau pabaigta. 
Tasai žmogus pasistojo ant kojų, mokėjo kalbėti, vaikš
čioti, užsigeidė moteries, ir pradėjo savo gyvenimų. Kas 
svarbiausia, tai kad ta žmogų Dievas apdovanojo viena 
ypatybe — niekad nemirštama siela. O kuomet žmogus 
miršta, ta jo siela eina dar į kita, dangiška gyvenimų.

Bažnyčia šitos legendos išmoko iš biblijos. Jos^ji 
dar ir šiandien prisilaiko. Jos ir šiandien dar savo sekė
jus moko.

DARWIN’AS, BEŽDŽIONĖ, BAŽNYČIA 
IR PROFESORIUS SCOPES

; Garbusis. gamtaryris, Darwin’as. veik kiekvienam ži
nomas. Tuomi labiau žinoma jo teorija apie gyvybės evo
liucinį (laipsnišką) vystymąsi. Jei Tamsta apie Darwin’a 
ar jo teoriją neskaitei knygose ar laikraščiuose, tikime, kos statybos kompanijos 
kad kuomet nors girdėjai dvasišką vadovą per. pamok- j1’/ . 
sla juodu prakeikiant ir nuvarant į giliausias pragaro 
gelmes. Todėl Tamstai apie tai jau kiek nors žinoma.

Darwin’as nuosekliai tyrė žmones, žvėris ir žemojo

Pabudo anksti, kaip niekuomet ir šokus iš 
lovos priėjo prie langę. Prieš atvirą viršininko 
langą, sutingusiai lingavo pražydę alyvos, balta
vo jasminai ir iš visur lėtas ryto vėjalis kam
barin nešė kvepiantį prigimties orą. Nusiprau
sus atsisėdo prie staliuko, da.iliai sutaisė plau- ją prie savo krūtines ir apipylė nesuskaitomais 

pabučiavimais. Ir ji jo glėbyje, jo pabučiavimų 
gaisre netekus spėkų suįępo jo rankose, leisda
ma spausti prie savo krūtinės ir karštai* ^učiuo- 
*'1, J 'U > -ifC ‘.('I

Ir degė ji glėby Jonelio, ir rami vąkaroAyla 
netrukdė jų laimės, tik vienas paraudęs nąęHulis 
tarsi ko susigėdinęs pasislėpė už sodo medžių. 
Štai ir lakštingala nutilo, kur tai sučirškė mie
guistas paukštelis, artinos rytas. Jie abu pakilo 
ir tarsi neberasdami ką kalbėti tyliai ėjo į namų 
pusę. Jonelis palydėjo ją ir dar kambarėlin užė
jo: kas žin kaip jai pasirodė nenoroms pabučia
vęs, atsisėdo, ant lovos, krašto.

■kus, pudra truputį padulkino veidelius ir viską 
užbaigus dar kartą žvilgterėjo į veidrodį ir link
smai nusišypsojus atsisėdo prie didesnio stalo, 
kur laukdama Jonelio ėmė vartyt kokią tai kny
gą, būk tai ją skaitydama.

Atėjo netrukus ir viršininkas. Jautriai pa
sisveikino, o paskui pusryčiaudami linksmai juo
kės ir klykė. t

šiandien Bronytė mažai ką dirbo, o tik prisi
žiūrėjo Jonelio nurodymams, patarimams ir aiš
kinimams. Vakare nuvedė ją būtan, kuris 
nytei taip pat labai patiko. Paskui taip ir 
laimingos valandos, bėgo dienos, savaitės.

Darbas nesunkus, o Jonelis visuomet 
'lipšnus, ne tik meiliais glamonėjimais, bet ir 

šiausiais priešais susidėjimo su .'bučkiais ir šiaip viskuomi parūpindavo. Rytais 
lenkais. pasitikdavo, vakarais palydėdavo ir kartais kiau-

Visgi Lietuvos augštieji vai- ras naktis jos kambarėly prabūdavo. Kas buvo
dininkai labai neaiškiai nusista
tę Vilniaus klausimu; Jie ma
žai žinių apie savo nusistaty
mus duoda visuomenei ir tuomi 
kelia įvairių gandų.

—o—

Bro- 
bėgo

toks

gyvybė prasidėti. Ta pirmutinė gyvybė buvusi labai že
mo luomo. Ir tik iš tokios gyvybės per daugybes metų iš
sivystė augštesnio laipsnio gyviai, pagaliau — žmogus.

Bet tuomi Darwin’as savo teorijos dar nebaigia. Jis 
daro išvadų, jog kuomet nors, dar daugybei metų pra
slinkus, ir dabartinio žmogaus išvaizda pasikeis. Jis tuo
met bus dar daug žmoniškesnis.

, Prie to Darwin’as yra materialistas. Jis netiki, kad 
žmogus turi nemirtiną sielą. Jo nuomone, jei žmogus 
karJų miršta, tai su juomi viskas jau ir baigiasi.

Arčiausia, pagal Darwin’a, žmogaus proeinė esanti 
beždžionė.

Tokia teorija labai nepatinka bažnyčiai.
Bažnyčia, mat, kitaip į gyvybės atsiradimą tiki.
Bažnyčia moko sekamai.
Apie šeši ar daugiau tūkstančiai metų atgal, tūlas

Tarpe Darwin’o ir bažnyčios, kaip matome, skirtu- 
• mas labai didelis.

Iš pat pradžių Darwin’as buvo labai baisus sutvėri- 
rpas katalikiškam pasauliui. Daug kovų panešta, kol jo ši 
teorija vienur-kitur pasiekė mokyklų. Šiandien ta teorija 
ir dar nevisur mokyklose įleidžiama. Ja labai piktinama
si Lietuvoje, ją persekioja Ispanijoje, jos nepakenčia vi
sose katalikiškose valstybėse. f

Amerikoj Darwin’as buvo mėgiamas. Evoliucijos te
orija buvo dėstoma viešose mokyklose liuosai. Tdčiaus 
katalikiška bažnyčia į tai labai kreivomis žiūrėjo.

Bet. pagaliau, ir Amerikoje prie evoliucijos teorijos 
prisikabinta.

Dar nesebai Tennessee valstijoje, matomai “smar
kiai” paveikus bažnyčiai ir politikieriams, tos valstijos 
legislatūra perleido įstatymą, draudžiantį viešose mokyk
lose dėstyti evoliucijos mokslą arba darwinizma.

" Bet tpl’e valstijoje pasitaiko seklus evoliucijos tyrė
jas ir Darwin’o sekėjas jaunas profesorius Scopes, šitas 
darvinistas, galirpa . sakyti, tiesiog nusispjauna ant at- 
žagareiviško legislator!!! įstatymo ir laikosi savo parei
gų: jis kaip dė^tė,evoliucijos mokslą taip ir dėsto.

Jis mokiniams ajskirui, kad, visviena, žmogus paeina 
iš beždžionės.

Už tokį drąsų žygį prof. Scopes suareštuojama. A rėš 
tuojama jis ne tiesioginiai už dėstymą evoliucijos mok
slo, bet už peržengimą legislate r ių pagaminto priešais 
evoliucijos mokslą įstatymo.

Šiandien tuo klausimu sujudo visos Amerikos moks
liškas pasaulis. Sujudo ir tamsybės platintoja bažnyčia 
bei jos sekėjai. Dabar Tennessee valstijoje rengiamasi 
prie svarbios šiuo klausimu bylos.

Mokina.”
Tūlas amerikietis, atvykęs į 

/Ameriką, pasakoja, kad jam bu
vo gerai Lietuvoje gyventi, bet 
pažiūrėjęs į savo vaikus, kuriuos 
mokino Lietuvos mokykloje “su 
Dievu,” jam jų pagailo ir jis at
važiavo atgal į Ameriką vien del 
to, 'kad vaikams davus geres
nio mokslo.

Skaitant žinią, kad Telšių 
“Saules” gimnazijos mokiniai pa 
kėlė maištą prieš nepakeliamą 
režimą kunigų, nesistebėsime a- 
merikono žodžiais. Sakoma, kad 
mokytojas Kryžanauskas (pus- 
lenkis) net dviems valandoms 
paklupdęs visą ketvirtą klesą 
klūpoti. O Utenoj kunigas tiek 
ilgai laikęs mergaites mokines, 
kad klausytų jo pamokslo, kad 
11 nusilpę!

Ar tai šitokį “krikščioniška” 
kultūra?

gacijas. Del pačių nuošimčių ir 
kitų sąlygų teks dar tartis su 
šia bendrove, tačiau pasitiki
ma, kad bus susitarta ir kad 
miestas tas sąlygas priims, nes 
kiek jau žinoma, jos bus pri
einamos ir miestui nesunkios.

—o—
Vėl Bendrauja su 
Socialistais.

Tiek kartų atsižadėję su so
cialistais ką nors bendro veik
ti, Chičagos sandariečiai ir vėl 
su jais ruošiasi rengti didelį 
protesto mitingą prieš Lietuvos 
valdžią. Jau buvo pasitarimas, 
išrinkta komitetas iš 10 žmo
nių, po 5 nuo kiekvienos parti
jos. Mitingas būsiąs liepos 19-tą.

Matyti, perdaug jau įkirpo 
Lietuvos krikščionys pažangią
ją visuomenę, kad net priešai 
susitaikė. Tas yra iš dalies ge
rai, nes jei Lietuvoje liaudinin
kai ir socialdemokratai sekan
čiais rinkimais sudarys didžiu
mą seimo atstovų, tai tos dvi 
partijos būtinai turės bendra
darbiauti. 
Lietuvoje, 
rikoje?

Jei bendradarbiaus 
tai kodėl ne Ame-

—o—
Mano ApieKą Lenkai

Ministerį Petrulį. .
Prof. Voldemaras “Lietuvy” 

komentuoja tūlo Novočins'kio 
straipsnį Varšuvos laikrašty, 
kur tas lenkas giriasi: “Ką Ne
munas sujungė, tą vokietis ne-

—O—■ <

įvairumas Lietuviu Kalbos
Augščiau minėtoje knygelėje 

ve kokių pavyzdžių paduodama 
apie įvairumą lietuvių kalbos:

“Lietuvoje viename kampe sa 
ko: sodžius, zuikis, žambris, 
gužutis, pečius; kitame gi tuos 
pačius daiktus vadin: kaimas, 
kiškis, arklas, gandras, kakalis; 
trečiame kampe vėlei tą patį ki
toniškai vadin: ulyčia, laukinis, 
žagrė, štarks, krosnis. Vieni sa 
ko varža, kiti gniules; 
sako laivas, kiti valtis; 
sako vartai, kiti kobui'la 
sako *draugs, kiti bendrs

—o—

vieno 
vieni 
vieni

Ar Pasieks Tikslo?
žiniose buvo skelbta, kad Lie

tuva, drauge su 38 kitomis val
stybėmis, pasirašė sutartį, kuri 
pasmerkia gazų vartojimą karo 
metu. Bet vargu toki akcija ką 
nors tikro atsieks. Kuomet pir
mą sykį parakas liko įvestas, 
tuometiniai kareiviai-vyčiai bu
vo labai jam priešingi. Sakė, 
kad tai “barbariškas” ginklas. 
Bet tas ginklas išliko, išsivystė 
ir visi jį pradėjo vartoti. Kodėl? 
Todėl, kad jis laimėdavo karus.

Tas pats ir su gazu. Jei su 
jo pagalba, viena šalis galės iš- 
nuodinti, ar užmigdyti didelius 
skaičius priešų, jokios sutartys, 
ar varžymai, ar paniekos, ne
sutrukdys žmonių gazus varto
ti.

ši byla bus labai svarbi.
Svarbi ji bus todėl, kad vienoje jos pusėje stovi mo

kslas, paremtas labai rimta teorija, tos teorijos sekėjai- 
mokslininkai ir prof. Scopes. Antroje gi šios bylos pusė
je dalyvumą ima bažnyčia, kapitalas ir politikieriai.

Kas šitą bylą laimės — trumpa ateitis parodys. Vie- 
nog, jeigu ją laimėtų bažnyčia, visgi tuomi dar nebus su
trupinta Darwin’o teorija.

Tuomi dar nebus įrodyta, kad žmogus nulipintas iš 
molio ir kad tas žmogus turi nemirtiną sielą. .,.tl

viršininkui žinoma, žinojo ir ji. žodžiu, jie dali
jos ne tik vargais ir laimės valandomis, bet vi
sais sekretais. Ir Bronytė šventai įtikėjo Jone
liui, kad už nekurio laiko ji liks jo žmona ir jau
kiame šeimynos kampe praleis savo dienas.

Tikėjo ji Joneliui, bet dar vis nedrįso pa
klausti, kada jis ją ves. Jonas gi kaip tyčia ir 
nieko apie neprisiminė, nors jau prabėgo keturi 
mėnesiai nuo jos apsigyvenimo pašte. K ,

Vieną kartą Bronė pastebėjo, kaip Jonelis 
perskaitęs kas žin kokį laišką vikriai jį suplėšė 
ir įmetė į pastalės krepšį. Keista mintis perbėgo 
Bronytės galvoje. Jai pasidarė skaudu ko tai krū 
tinėje. Tačiau nieko nesakius po seno traukė kny- 
'gon šiandieną atėjusias perlaidas. Jonelis buvo 
išėjęs savo kambarin, bet už minutės sugrįžo 
toks keistas, nusiminęs iir susijaudinęs. Perėjo 
keletą kartų kambarį, o paskui lėtai pradėjo niū
niuoti kas žin kur.Bronytei girdėtą rusų dainelę.

“Jcneli, man taip negera, kas žin'ko galva 
skauda”.

“Mesk darbus, ot eik mano kambarin ^pri
gulk ; vakare eisime pasivaikščiotų, gal ir pe
reis”.

Bronytei skaudėjo galvą, truputį blogo šir
dį ir koki tai keista šiluma vilnimis klajojo po vi
są kūną. Jis sėdėjo ir atpikrumo apimtas manė, 
kaip greičiau išsprūsti. Greit ir išėjo, o Bronytės 
veik visą naktį neėmė miegas.

“O jeigu pamestų jis mane”, ir ašaromis 
apsipylus įkniaubė veidą pagalvėn. Baimė pra
rasti tą, kas moteriai brangiausia pasauly, atė
mė jai pirmykštį sielos ramumą.

Kuomet rytą pabudus atėjo įstaigon, Jone
lį jau rado tenai, šis parodė jai paštų valdybos 
raštą, perkeliantį jį kiton įstaigon toli kur tai 
į Žemaitiją...

“Tai tu išeisi?” — nustebusi paklausė mer
gaitė ir nepajuto, kaip karštos ašaros patoįro 
per veidus. Tekina nubėgo viršininko kambarin, 
kur įgriuvo jo lovon verkė pasikrūpčiodama. 
Atėjo galop ir viršininkas ir ėmė ją maldyti, bet 
ši tik verksmu jam atsakė. Ir per visą trumpąjį 
laiką kol jis išvažiavo ji tik ašarose rado 
ma. Ik

ramu-

k u r

t
“Ka tu ten skaitei. Joneli, turbūt laiškas iš 
nors”
“Vieni niekai, tai iš Rusijos nuo draugo, bet

.taip kvailas* kad tik ūpą pagadino”.
, Bronytė jam nieko daugiau nebesakė, tik 
jos širdis daug jausdama negalėjo pasakyti, kad 
čia yra kas kita. Ir šiuo kart abu nutįlę tylėjo, 
kol baigės darbo valandos ir temti pradėjo.

Artinas naktis. Juodu dideliu šydru ji den
gė miestelį ir viską. Pro paštos langą nieko ne
begalima buvo įžiūrėti, Ibet ji priėjo, rankomis 
parėmė savo galvą ii’ mąstė, pati nežinodama 
ką. Jos rimtą veidelį aptraukė tylus ilgesio skaus 
mas, o širdį prislėgė sunkumas. Tuo tarpu leng
vai prisiartino Jonelis ir padėjęs ant jos peties 
ranką paklausė, f

“Kas tau, Bronytė ?>.Tu sergi, ar eisime tat 
į sodą? Eiva, Bronytė. žiūrėk, kaip puiku, kaip 
ramu tenai paupėj, koks malonus mėnulis ir tos 
lyg akys įstabiai mirksiojančios žvaigždelės”.

Ji atsikėlė ir abu išėjo.
“Pasižiūrėk tiktai, koks gražus tolimasis 

dangus, kaip gražiai spindi mėnulis. Juk keista, 
Bronyt: štai visi ilsisi ir miega, o kodėl tenai 
sodo medžiuose, taip jautriai gieda lakštutė pil
koji? Man rodos nebūtų meilės, nei mėnulis ne
šviestų, nei tas pilkasis paukštelis nedainuotų, 
jei nebūtų del ko”.

Ir Jonas daug jai kalbėjo eidamas šone jos 
siauru takeliu, kuris vedė prie upės senomis lie
pomis apaugusios. Greit jie atsidūrė ant kranto, 
pasižiūrėjo į mieguistas upės vilnis, kuriose žai
dė menulio šviesa ir paskui susėdę po šakomis 
kvepiančio topolio, pradėjo kalbėti.

“Bronyt, ar tu myli tokius vakarus, o mane 
ar myli? Pasakyk, Bronyt!”

Jonas kalbėjo visai arti prisiglaudęs. Mer
gaitė pasuko savo akis ir šypterėjus naivios sie
los lūpomis atsakė:

“Tu toks geras, bet...”
Ir vėl nuleido žemyn gražiąsias akis...
“Kas “bet”? Juk tu žinai, kad aš tave tik 

vieną myliu, kad mano gyvenimas neįmanomas

“Ach, Joneli brangus, — nekalbėk daugiau... 
Aš myliu tave ir skauda man širdį nuo vienos 
minties, kad kitaip būtų. Eikiva geriau ton pie- 
velėn už sodo, kur dieną buvom; tenai taip gra
žu, taip miela...”

Ir jie abu veik patiekomis pro krūmus nu
bėgo tenai, čia abu susėdo šonais ir Jonas paty
lėjęs minutę nervingu balsu pradėjo kalbėti:

“Bronyt, aš pirmą syk taip laimingas esu, 
man nėra žodžių viską apsakyti”.

“O žiūrėk, Joneli, tai šikšnosparniai lekia”.
“Del tąyęs aš nieko negailėčiaAi; tu būsi ma-

(Užbaiga bus) 
-------- o--------

Iš RYTO DAINŲ 
Sonetai

1.
Gęsta žvaigždės krištolinės 
Tolimam rytų krašte, 
Gęsta akys jų auksinės 
Klaikiame šauksmų tvane, 
.'r; /’r'.lprp 1 ! f< / .
Taip nelengva ant krūtinės, 
Kad trenksmai girdėtis te, 
Kad vaitojančių krūtinės 
Merdi jau mirties sapne.

f

Dar zvimbimas kulkų girdis, 
Tirštame rūke klaiku — 
Sužeistų vaitoja širdįs

Tarp gėlynų, tarp laukų.
Kiįla slenka
O gaisruos’

niūrios gaujos, 
šauksmai ir kraujas.

2.
rūkas sušvito rytai,Prasiskleidė

Pakilus saulutei jau šviečia.
Nubudę paukšteliai sučiulbo linksmai — 

z Į ateitį naują mus kviečia.

Pažvelgki, broluži, lavonus antai
Į mirtiną sukurį riečia,
O tekančios saulės pirmi spiduliai 
Bailiai jųjų veidus paliečia.

Jau šūviai negaudžia po mirtiną lauką, 
Itužus, baisi kanonada nutilo, 

i

Tik karo-baisi — usiojo slibino auką

Liūdnai apdainuoja paukšteliai už šilo, 
Tik gaudžiantis varpas pravėręs kapus, 
Be atilsio gedulą skelbia kraupus.

3.
Apleido jau priešas nualintą šalį — 
Aštraus kalavijo pabūgo jisai...
Mirtin palydėjęs kraujuotąją dalį, 
Kai priglaudė jąją kapai.

Rytai nusiblaivė ir kelia mieg 
Ir žadina jįjį budriai, . ,
Kad jauną ir skaisčiu;,prikalęs sau dalį 
Kariones užmirštų ovjsai. <■«. <

, .'--f/ )>’ neš i
Tad broliai, lietuviai, .petis gi į petį”
Kas mūsų tėvynę Ibevergs,
Kas vergo kilpynę ant josios užmetęs —

Jai mirtiną žūtį pasmerks?!... — 
Mes laisvę pažinom vilties kupini — 
Valio tad, lietuviai, atgimę, jauni!

— Bern. Br. Gintvytis.

2



LIEPOS (JULY) 7 D., ^d2511 1 1

KAIP SKLEISTI APŠVIETA 
SODIEČIŲ TARPE

Perkūno Oželis BgWOmWWWWwiWTO

Rašo Petras Kriukelis
Munšaino” Auka % 

S

II
(Feljetonas)

Apšvietą yra lyginama saulei. Saulė apšviečia netik 
miestus, kaimus, bet ir visus tamsius kampelius. Apšvie 
ta privalo bujoti neitk miestuose, miesteliuose, bet ly
giai ir sodžiuose. Bet Lietuvoje apšvieta beveik tik vie
nuose tniesteliuose. Sodžiai dar užmiršti.

Koks nors inteligentas pamėgina sodiečius paragin 
ti prie apšvietos. Ragina juos skaityti knygas, išrašinė- 
ja laikraščius, aiškina apšvietos naudingumą. Bet to 
inteligento žodžių nieks neklauso, išrašytų laikraščių 
neskaito, jais sienas išlipdo. Švietėjas pritrūksta kant
rybės, ir sako: “Dievas su jais! sodiečių apšviesti nega
lima,” ir tas kilnus darbas lieka pertrauktas.

Ištikrrųjų sodiečiai nėra 
sunku šviesti, ir pripratinti 
prie skaitymo knygų; tik 
reikia turėti energijos, darb 
štumo, kantrybės ir supra
timo, kaip geriaus sodiečiai 
pritraukti prie savęs.

Draugijų susirinkimuose 
esti beveik vieni tamsūs so
diečiai. Jiems paskaitą laiko 
koks nors studentas, ar taip 
koks mokytas vyras. Jis 
skaito tokioje temoje, kad 
klausytojai — nė šnapšt ne
supranta; gal skaitymas y- 
ra labai geras, bet jie lau
kia to skaitymo galo. Toks 
skaitymas sodiečiams nepati 
ko, ir daugiau jie į kitą pa
skaitą nebeatsilanko.

Pirmoje vietoje sodžiaus 
švietėjas privalo turėti kny
gų lengvoje ir suprantamo
je temoj. Tamsiems sodie
čiams nereikia kišti pirmiau 
šiai mokslo knygos, nes jas 
skaitydamas nieko nesupras 
o nesupratimas atstumia to 
lesniam Skaitymui. Mylimas 
sodiečių knygos — pasakos, 
istorijos, romanai. Bet rei
kia žinoti, kad pasakos ir 
istorijos nevisos yra žingei
džios, naudingos ir pritrau
kiančios. Geriausiai yra pa
sakos Haufo, Andersono 
Perro ir'kitos tam panašios. 
Apysakos Žemaitės, Lazdy
nų Pelėdos, romanai liečian
ti tolimus kraštus, va kaip: 
Šauliai Meksikoje, Karo Ta
kas ir kiti tam panašūs, so
diečių mėgstami. Laikraš
čius skaito tuos, kurie dau
giau parašo žingeidžių ži
nių; bet neapkenčia politi
kos žinių, kurių ir reikia 
vengti.

Iš sykio sodiečiai ir pami
nėtoje srityje knygų neskai
tys; reikia juos prie to pri
pratinti. Sodiečiai mėgsta 
pulkuoti, tai yra sueiti viens 
pas kitą, pasikalbėti, korto
mis palošti. Švietėjas ten tu
ri pribūti, — tik ne su kor
tų kalade, bet su knyga. 
Na, ir pasiūlyk jiems ką 
nors žingeidaus paskaityti. 
Kai pirmą sykį jiems skai
tymas patiks, tai antrą sy
kį jie patys prašys ką nors 
paskaityti. Jie beklausyda
mi tavo skaitymo, pamylės 
skaitymą ir mėgins patys 
skaityti.

Aš viename kaime į me
tus apsilankau keturis sy
kius. Vos tik nueinu, tai se
ni ir jauni subėga ir klau
sia: ar atsinešei kokią nors 
knygą? Na, tai skaityk, o 
jie visą naktį, liežuvius iš
kišę klauso, nors seniaus to 
nebūdavo. Aišku iš to, kad 
sodiečiai nori šviestis, tik 
nėra kas jiems prie apšvie- 
tos kelią parodo.

Galima dar surengti sodie 
čiams vakarėlius, į kurį ap
silankys tik savo sodžiaus 
gyventojai. Veikalas turi bū 
ti trumpas, nenuobodus, 
juokingas. Tokiam vakarė
lio surengimui net lėšų 
jokių valdiškų leidimų 
kės.

Nereikia sodiečiams
kinti tikybos, arba priešin 
gų tikybai raštų, nes vis tiek 
jie to nesupras, ir iš tokio 
rašto — dievaži, ką jie iš- 
maliavos!

Tai toks geriausis būdas 
pradėti skleisti tarpe sodie
čių apšvietą.

nei 
rei-

aiš-

I

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA ir DIRBTUVĖ

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

garantuojame laisnį ir diplomą — Pa
ieškomo darbo. Ateikite apžiūrėti mė

nuo 9 ryte iki 9 vakaro. Nedėliomisbu mokyklų. Mokykla atdara
vai. po pietų. Klesos dienomis ir vakarais.
YORK AUTO SCHOOL

(Kampas 14 gatvės) New York City

nuo 11 vai. ryto iki 8 

NEW 
128 — 2nd Avenue,

Sirgdamas Įsisenėjusia Nervų, Odos 
ar Kraujo Liga, klausk patarimo pas 
Specialistą.
šia, kentėjimai ilgiausi, — Aš JUMS
PAGELBĖSIU.

Pasekmingai 
Būdais

ĮSISENĖJUSIAS

Liga gali būti seniau

Moderniškais 
Gydau
VYRO, MOTERŲ 

LIGAS.
GREITOS PASEKMĖS

Nervų, Odos, Kraujo ’ Ligose, Išbėrimuose, Atvirose žaiz
dose, Bendrame Nervų Silpnume, Inkstų ir šlapinimosi 
galėjė,1 Raumatižnie ir Visose Vidurių Ligose.

KAINOS MANO PRIEINAMOS 
ir visikas yra po mano asmeniška priežiūra 

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

PATARIMAS IR KVOTIMAS DYKAI!

ne

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

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

----

Einu Grand Street’u, 
Brooklyn’e. Žiūriu, dairau
si; matau: mano pažįsta
mas, nulenkęs galvą ir nusi
minęs, eina. Pasiveju, trau
kių jį už rankovės, tariu:

— Sveikas, Jonai!
Jis nustemba, žiūri į ma

ne įdelbtomis akimis. Žiūri 
sykį, žiūri antrą.

— Sveikas, — sako lėtai.
— Tai kad tave kur, nė 

nepažinau. Pasikeitęs, bro
lau.

— Tu ir truputį kitaip iš- 
rodai.

— Pamenu, anuo syk kai 
mačiau — visai kitokis bu
vai. Tuomet buvai smagus, 
linksmas... Bet dabar? Ka
me gi.dalykas? Kas nutiko?

— Ot!... Daug klausyt, 
mažai girdėt...

— Dar nesakai?...
— Ką jau čia...
— Na, tai tavo reikalas^ 

Bet sakau — pasikeitęs...
Jonas dūsauja. Sunkiai dū 

sauja. Nelaimė, matyt, jį 
kokia ištiko.

Dar kartą jis mane apve
da akimis. Vėl atsidusta.

Aš vėl sakau:
— Dūsauji... Padarei ką?
— Prakeikti!... Bjaury

bės!... — šaukia jis uždusu
siu balsu.

Ir jis, pagaliau, lyg ir ne
noromis, nuliūdusiu balsu 
pasakoja.

— Žinai, — pati, vaikai, 
degtinė... Ta prakeiktoji de
gtinė.... Juk pameni mano 
Magdutę?

— Tai ko būta?! Nepa
minsiu ! Lietuvoje viename 
kaime gyvenome. Kūdikystė 
je draugavome... Kam dar 
klausti? Bet kas gi su ja nu 
tiko?

— Amžiną atilsį, 
po žeme...

— Magdė?... Tavo Mag
dė?!... Nejaugi?!... Nejau
gi?!...

— Tiesa... Ji mirė...
— Bet kaip gi tai nuti

ko?...
Žinai, brolau, — sako Jo

nas, — sunkius laikus da
bar mes gyvename... Ta deg
tinė, ta prakeiktoji “mun- 
šaina”... mūsų gyvenimą ar
do!... Magdė, kaip žinai, bu
vo gera, rimta ir rami mo
teris... O, kokia šeimyninkė 
ji buvo!... Bet užėjo munšai
no laikai... Daro tą pasibjau 
retiną nuodą mūsų kaimy
nės, neišsikenčia ir Magdė. 
Kartą bariau, kitą surėkiau 

I— paklausė, paliovė. Bet pa 
galiau, matydama savo kai
mynes verdant, matydama 
jas girtas, sykiu su jomis 
draugaudama — priprato ir 
ii... Tuomet jau ir mano 
draudimas nieko negelbėjo.. 
Mano pabarimai tiktai pra
garą namuose sukėlė....

Mano Magdutė pasidarė 
visai kitokia. Pareisi iš dar
bo 
ti, vaikai purvini, valkioja
si gatvėse.... Dar labiau už-

ji jau

ji girta, namai apleis-

Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

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

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

Nedeliomis Nuo 10 iki 3 P. M.

P. M.
P. M.

M. M. ŠLIKAS
• Lietuvis Advokatas

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

I v . » ______ _____ ’

puoliau ją barti. Bet be pa
sekmių. Tuomet dar tik ar
šesni barniai, nesusiprati
mai, pragaras...

O kartą dar aršiau nuti
ko. Pareinu tūlą dieną iš 
darbo — jos nėra. Einu pas 
savo kaimynus, einu pas pa
žįstamus, teiraujuos polici
joje — niekas nežino, nie
kas nematė, negirdėjo....

Skaudu. Bet ką darysi, 
žmogus.

Išieškojau visur. Jos nėra.
Šiaip-taip sutvarkiau sa

vo namelius. Mažesniuosius 
vaikus atidaviau prieglau- 
don, didesniuosius pas save 
pasilikau.

Pradėjome gyventi.
Ne koks tai gyvenimas, 

bet gyvenom. Juk neisi skan 
dintis, nesižūdysi. Kožnam, 
kad ir skaudžiausioj padėty 
norisi gyventi ir gana!.... 
Toks jau stebuklingas gam
tos surėdymas.

Vieną dieną betgi. Nie
kad aš tos dienos neužmir
šiu. Buvo tamsus, paniuręs 
šventadienio popietis. Sė
džiu aš savo kambarėly. Sė
džiu ir mįslinti. Apie daug 
ką mįslinu. Sunkios mintys 
ramybės neduoda. Svarbiau 
šia man vaidenasi, kaip da
bar aš gyvensiu, kuomi ma
no ir mano mažutėlių nelai
mingai prasidėjęs gyveni
mas užsibaigs? Kur jo ga
las, pabaiga?

Paskendęs mintyse, gir
džiu — kaž kas barškina į 
duris. Atidarau — nugi ma
no Magdė!...

— A, tai tu, brangioji! Tu 
sugrįžai pas mane! Tu bu
vai tik taip sau išėjus?... 
Taip, brangioji?! ar ne?!

Sugiiebiau ją. Spaudžiu sen.ber.nių, kurie jau baigę bent 
savo glėbyje; bučiuoju. Idviejų karvių amžių. Tie sen-

Kiek džiaugsmo, kiek srna|jjerniai būdavo vaikščiodami ga- 
gumo. tvėmis, kalbina jaunas mergai-
v Let mano Magde. .... Ji tęs, kad jos ateitų į jų kliubą 
salta,_ tai tum ledo plytele. | prjsirašyti, žadėdami saldainių

jr kjį užfUndyti. Jiems pa
vyko net keletas jaunučių mer
gaičių prisikalbinti.
dainių niekad netrūko, 
met motinos apie tai 

. tos mergaitės kliubo
jau nematė. Tuomet

. tverti korą. Bet tai nekaip pa
vyko. Išsykio prisirašė kelets se 
nų bobelių, na žinoma ir kelioli
ka mergaičių. Bet korą taip nu- 
mdkino, kad nielko iš jo neiš
ėjo. Dabar tie patys senberniai 
sumanė tverti mokyklą. Dabar 
j'ie vėl vaikščioja saldainių ki
šenes prisidėję ir vilioja mergai
tes prie mokyklos. Kaip jiems 
pavyks su mokykla, nežinia. Bet 
man rodos, kad tai paskutinis 
maskviečių-senbernių bandymas.

j Man labai žingeidi!, kodėl tie

Ji žiūri į mane perversto
mis akimis. Ji nieko nesako. 
Ji baisia išrodo. Baugu da
rosi. Mane tik šiurpis kre- v • čia...

— Magde, kas tau? Kas

i

ČIA TALPINAMA ŽINIOS IS AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMO IŠIMTINAI. RAŠOMA MUSŲ GABIŲ 
KORESPONDENTŲ APIE TEATRUS, BALIUS, PRAKALBAS IR ABELNĄ JUDĖJIMĄ.
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BAYONNE, N. J.
Maskviečių Manievrai

Nedėlioję, birželio 21 d. mūsų 
miestelio maskviečiai turėjo iš
važiavimą, kurį geriau tiktų pa
vadinti “manievrais,” nes išva
žiavimas tai perdaug buržujiš
kas žodis. Dabar mūsų maskvie
čiai labai linksmi, nes jų “vys
kupas” atgavo balsą, kurį Eli- 

’.abetho moterys buvo atėmę. 
Taigi šitas “vyskupas” ir rėžė 
?i šiame išvažiavime spyčius. 
lis begalo gyrė visas savo orga
nizacijas ir net, kad esą tik jų 
rengiami išvažiavimai ir paren
gimai esą teisingai ir gerai su
rengiami. Tai pamatavo tuomi, 
kad į jų parengimus niekas nei
na. Esą į teisingus parengimus 
žmonės nenori eiti, jie eina tik 
ten, kur visikas daroma neteisin
gai. Na, ar tai gi nepuikus spy
rius? Kada kalbėtojas gerai įsi
karščiavo ir pradėjo agituoti, 
kad vaikus reikia pavalgydyti, 
aprengti ir atvesti prie bolševi
kų prirašyti, tai vienas klausy
tojas paklausė: “O ką reikia da
ryti, kada vaikas neaprengtas ir 
nevalgęs?” Kalbėtojas į tai ne
įstengė atsakyti, o kiti maskvie
čiai pradėjo neskaniai šnypšti, 
būk tai esąs neproletarišlkas pa
klausimas.

Po prakalbos buvo renkamos 
aukos parengimo iškasei ų pa
dengimui. Mat, maskviečiai į 
biznį netikį, pinigų reikia, tai 
kur jų gauti? Reikia iš žmonių 
kaulyti.

| Norėtųsi žodelis tarti ir apie 
maskviečių kliubą, kuris šiuos 
manievrus rengė. Prie šio kliu- 
bo priklauso apie pusė tuzino

munistai reikalus riša! Ir tai 
Suvienytose Valstijose, buožių 
valdžioj, kaip jie sako. Na. bet 
kas gi nutiks, kuomet jie atsi
durs laisvoje Rusijoje?!

Dabar tie visi “revoliucionie
riai” yra pasidavę į vienos pa- 
šalprnės draugijos trečiųjų teis
mą, kuris turės išrišti, kas kal
tesnis, kas tą “revoliuciją” ir 
kraujo praliejimą knygyne pra
dėjo. Kaip tas visikas užsibaigs, 
teks

durų; kiekvienas gi parapijonas 
išeidamas turįs prikišti pirštą, 
bet kuomet prikiš pirštą kalti
ninkas (daržovių vagis), tai gai
dys tuoj sugiedos storu balsu. 
Išeidami visi parapijonys kišo 
pirštus, bet atsirado du, kurie 
atsisakė tai padaryti ir tuo sa
ve išdavė, prisipažindami prie 
kaltės. — Vargšas.

sužinoti vėliau.
Jurgio Sūnus.

COLUMBUS, G A.

Columibus yra gražus vardas, 
visiems žinomas, bet čia aš kal
bėsiu apie to vardo miestą Geor
gia valstijoj.

Columbus, Ga. miestas yra 
apie 120 mylių atstume nuo 
Atlanta, Ga. Gyventojų turi a- 
pie 40,000, kurių beveik pusė 
yra juodveidžiai. Šis miestas 
galbūt sumuša visus rekordus 
prostitutėmis, kurių čia esą apie 
5,000; mat joms čia patogi vie
ta, kadangi už 9 mylių yra di
delės kareivių stovyklos — Fort 
Benning.

Darbai yra daugiausia vatos 
uždarbiai yra 
$1.50 į dieną 
sunkiai ir pa

NORT RMAN
LLOVD"“

SUGRĄŽTINĖS LAI VKORTĖS
NUPIGINTA KAINA

| LIETUVĄ
PER BREMENĄ

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

arba pas vietos agentus

am

HOLLAND
I '■ AMERICA LINE.*^
Tiesus-trumpas kelias per Rotter

dam ’į, į ir iž visų dalių

Joms sal-
Bet kuo- 
sužinojo, 
daugiau 
sumanėsu tavim pasidarė? Kodėl1 j 

tu tokia? Kodėl tu nieko ne
kalbi?! Magde, brangioji,! 
tark žodelį, sakyk kas tau' 
yra?

Ji pradėjo juoktis, kvato
tis. Ir baisus tasai juokas 
buvo! Kaip kokios tikros be 
protės. Kaip kokios pamišė
lės...

Ji ir buvo beprote.
Šiaip-taip sužinojau, kur 

ji buvo dingusi. Ją, mat, nuo 
manęs paviliojo mūsų kada 
tai buvęs įnamis. Su juo jii 
gyveno ir turėjo “gerus lai- senberniaii taip ’labai’ užsispyrę 
kus: virė kiek tik norėjo jaunas mergaites prie savęs pri- 
“munšaino,” abu gėrė ir traukti? . Lapas,
džiaugėsi. Gėrė kiek tik  
jiems kada norėjosi.

Bet, antgalo, abu prasi
gėrė. Ji pamišo. Jis kaž kur 
išsidangino.

A, kokia tai nelaimė!
Maniau su ja dar gyven

ti. Tariau, ji dar pasitaisys. 
Bet... jau nebuvo galima... 
Prisiėjo ją ligoninėn atiduo
ti. Ten gi palaikius porą mė
nesių, mano brangioji Mag
dutė Dievui dūšią atidavė, 
amžinai su šiuo pasauliu at
siskyrė...

Paverkėm 
palaidojom... 
gi pastačiau 
o ant kryželio uždėjau para- ti*s. Na, brolyti tu mano, ir kad 

*šą: “Čia ilsisi a. a. Magdė sukėlė “revoliuciją,” tai net bai- 
N.” Bet iei būčiau turėjęs SU ir prisiminti. Ėjo darban ne 
tiesos, tai kitaip aš tą para- tik kumščios, bet ir spjaudi- 
ša būčiau į paminklą įrašęs, nyčiom vietos nebuvo. Ir ne tik 
Niekad neišdilstančiomis rai kad kraujas pasipylė, bet ir 
dėmis aš ten būčiau įkalęs: knygų šėpos stiklai į druzgus su 
“Čia ilsisi a. a. Magdė N. I lakstė. 
Munšaino Auka.” • Tai kaip “gražiai

išdirbystėse, bet 
visai menki: po 
ir tai dar reikia 
skobomis dirbti.

Pats miestukas yra prastas, 
išskyrus porą gatvių; gyvena 
jame po biskį visokių tautų, bet 
lietuvių neteko susitikti.

Kaip jau minėjau, čia yra 
kareivių stovykla Fort Benn
ing. Čia yra mokyklos 29-tos 
infanterijos ir juodveidžių 24- 
tos infanterijos; yra ir kito
kių kariumenės skyrių: leng
vosios artilerijos, kulkosvaidi
ninkų ir k. Taipgi čia mokinasi 
apie 500 oficierių. Valdžia č'k 

Į turi didelį plotą žemės — 87,- 
000 akrų, — del kareivių mo
kinimo. Galbūt tai didžiausia 
stovykla Amerikoj.

Lietuvių kareivių yra, bet 
mažai. Kiek teko patirti, jų yra 
apie dešimts; yra ir iš vyres
nių: vienas korporalas, vienas 
pirmas seržantas, vienas mess- 
seržantas ir vienas labai puikiai 
pasilaikantis siuvėjas; visi 
gi yra paprasti kareiviai.

Oras čia, aplamai imant, 
prastas.

re

kiti

ROCHESTER, N. Y.
Komunistų Kraujo Praliejimas

Nesenai “Vienybėje’’ buvo pa 
duota žinelė apie tai, kad Ro- 
chesterio komunistai organizuo
ja komuną ir žada važiuoti Ru
sijon, kur gailės veikti komunis- 

l'tišikai. Jie pasakodavo, kad bus 
neišpasakytai laimingi, kaip 
gražiai jie ten sugyvens ir vis
ką komunistiškai draugiškai riš 

i Tai tik žodžiai. Praktika bet gi 
ką kitą parodo. Dar nelabai se
nai suėjo trys komunistai j L.

yra 
Vasara labai karšta 

(karštis siekia iki 110 laips
nių) ir drėgna, todėl čia ir 
žmonės yra nerangūs ir gutingę. 
žiemos kaip ir nėra; sniego ne
būna, bet visgi būna vėsus ir 
drėgnas oras, bet žemė neįšala.

Ūkininkai čia yra labai at
silikę ir tamsūs. Jų didelį tam
sumą gerai parodo sekamas gir 
dėtas atsitikimas. Vieno apie- 
linkės ūkininko nežinia kas pra
dėjo vogti daržoves. Bet vagies 
jokiu būdu negailima buvo pa
gauti. Tada ūkininkas nusitarė 
eiti pas kunigą pasiklausti pa
tarimo. Kunigas pasižadėjo su
gauti daržovių vagilių ir seka
mą nedėldienį per pamokslą pa
sakė turįs stebuklingą gaidį, ku
ris bus pavožtas prie einamųjų

su vaikeliais
Ant jos kapo V. Knygyną ir ten pradėjo apie 
gražų kryželį, kokius tai vietos reikalus ginčy-

. ■> i J H , 
mūsų be

Laivai kai savaitę 
Neprilygstami patogumai 

Mes pagelbstime gauti reikalingu 
dokumentus (affidavits). Mūsų 
žmonės sutvarko visas smulkmenas, 
ir keleiviams rūpinamasi nuo pra
džios kelio iki pabaigos.
Kainos ir laivų tvarkraštis pasiun
čiamas paprašius.
Rezervavimui ir informaeijų dalei 
rašyk bile vietiniam agentui, arba

HOLLAND AMERICA LINU 
24 State Street New Tork_.

RICHMOND
TRUST

COMPANY
2701-2703 E. Allegheny Av.

Apdraudžiame Nuosavy
bės Dokumentus.

Persiunčiame Kabeliu Pinigus

Perkame ir Parduodame 
Visu šalių Pinigus

Mokame 4% ant Padėtu 
Taupymui Pinigų

Puikiausias Patarnavimas
Visuose Skyriuose

Bell Phone Poplar 7545

A. STANKUS
— Lietuviškas Graborius —

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

Philadelphia, Pa.

“SANDARA”
Skaityk “SANDARI”, Mokslo, Literatūros, 

Politikos, žinių Laikraštį.
“SANDARA” yra vienas iš geriausių 

Lietuvių laikraščių Amerikoje.
“SANDARA” Amerikoje metams lė- 

šuoja $2.50. Lietuvon ir kitur $3.
Kas užsirašys “SANDARĄ” ant metų ir pri

sius mums $2.50, gaus knygų dovanų 
vertės $1.00.

“SANDARA”
327 E STREET, BOSTON, 27, MASS.
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APIE REIKALINGUMĄ 
TIKĖJIMO
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(“Tarkos’ ’ Jaunojo >K lebbno 
Pamokslas No. ’2}' ‘ 1

Žegnokis: Vardan tėvo, ma
mos nėra; kur nuėjo? 
pas kaimyną.

sunikti nuspėti. Tikima, tilt kąd Neb matysiu vargo - 
kraujo praliejimas neįvyks.

Trrrr,
------- -------------------- ----------------- į

B. Kad fotografams būtų dar
bo.

A. O, ne! Todėl, kad policis- 
tams nereiktų skaityti mokin
tis: fotografiją juk nemokytas 
paskaito.

Elgeta
— Aš tamstai praeitą savaitę 

daviau dolarį ir tamsta vėl pra
šai. Ką tamsta su tuo dolariu 
padarei ?

— Atleisk, poniute! Aš, pir
miausia, nuėjau į pirtį, vėliau 
nusiskutau, nusipirkau kostiu
mą. gražius batus, briliantinę 
sagutę, o dabar vėl likau be do- 
lario....

• ki ,ir.^visai nebiznevoja, o 
tik aukomis pasilaiko?!.... 
Jog visi laukiniai žmonės ti 
ki. Daug knygų prirašyta. 
Jose raginama tikėti, tikėti 
ir tikėti... Laikraščiai “Dy
kaduonis” ir “Milžtuvė” 
taipgi mokina tikėti ir būti 
paklusniomis avelėmis. Visi 
klebonai liepia tikėti. O juk 

1 žinote, kad kunigai niekad
■ blogo nemoikina... hm...
I Netikėjimas yra labai pa
vojingas netik del laukinių 
žmonių, bet ir cicilizuotų lie- 

Mieli mano broliai tarki- tuvių, o ypač bolševikų. As 
ninkai! Jūs čion, kaipo ge-^9 vĮen° katahko girde- 

įmanęs paklausyti... Aš ne_piau, tai dasileisčiau sau /o- 
abe.ioju, kad didžiuma jūsu!^1 V*’ Sa^lm.as daiktas gy- 

v venti su svetima pačia... Ki 
ti dar baisiau pasako: “Kad 
aš netikėčiau, tai su kunigo 
gaspadine pabėgčiau į De
troitą.” Mat, Spartos kara
liaus sūnus Paris išbėgo i 
Troją, pavogęs gražiąją He
leną, pačią persų karaliaus. 
Taigi lietuviai nori pasekti 
jo pėdomis, bet negalėdami 
išbėgti į Troją, bėga į De- 
Troją.

Bolševikai apie netikėji
mą dar aršiau pasakoja: — 
“Jei aš netikėčiau, tai ir vėl 
kunigo skvernai! bučiuočiau 
ir neskaityčiau “Milžtuvės.”

Taigi, brangūs tarkinin- 
ikai! Aiškiai matot, kad ti
kėjimas — nepaisant kokia 
tikėjimas būtų — yra reika
lingas. Reikia tikėti. Jei ne
tikėtume, nebūtų bažnyčių, 
nebūtų gražių riebių kunige 
lių. Jei netikėtume, mūsų 
tarpe negyvuotų komunistai 
Neturėtume tuomet milžiniš 
kos gaujos “darbininkų už
tarėjų.”

Reikia tikėti! Tikėkite vi
si, nes kitaip degsite amži
name pragare! Amen.

A. Gailutis.

Kad ji myli tėvynę plačia

trečia,
Kad ji neprisileis svečio 
Ir prižiūrės pečių...

— iminėti: d us uiun, nelipu &V" | . v iv. 
ros mano avelės, susirinkot į?u žodžius: 

ii . • a v !r*ion fni rl o c

Aną metą aš nuėjau pas 
tetą; ji mane suprato ir už-*su lengvai tikinčiomis šir 
įniršus sarmatą, tuojaus del 
manęs pastato — ant stalo 
karštą arbatą. Aš sušukau: 
Teta! Jog niekas čia nema
to! Žinok, jog labai retai 
kur policmanai namus kra
to! Tbdel kiekvienas pri
prato gerti degtinę, o ne ar
batą!...

Ir sau ant naudos
Aš per amžius, visados,
Tikiu i savo pačią,

dimis laukiate mano žodžiu. 
Bet jūsų tarpe yra tokių, 
kurie visai netikite. Jūs ne
tikite net ir tai, kad aš jum 
ką nors gero pasakysiu. O, 
man gaila tų paklydėlių!

Brangūs talkininkai! Ti
kėjimas yra labai-labai rei
kalingas! Kitaip iš kur gi 
kunigai pinigų gaus, kaip 
galės gyventi mūsų komu
nistai, kurie. į jokį biznį neti

RAGANIAUS STEBUKLAI
Magijos Raganius, Jonas čekanavičius išleido 10 ma- 

\ gi jos paslapčių apie užkerėtą, vaikščiojantį pinigą; taip- 
iat ir apie išvedantį pinigų ir kitas magijos monų paslap
tybes. Šitą .10 paslapčių prisiunčia už 1 dol. ir 10 centų.

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

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

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

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

Batvinis Bros
10739 — U5th Street 
Richmond Hill, L. I.

Tel. Richmond Hill 8066

VĖJOGRAMA

Džiaugtis vien galėsiu 
Ir šunytį margą, * 
Pas save auklėsiu.

esEawpLcxoioit

Rokiškis. — šioje apylinkėje 
labai daug jaunimo skaito Broo- 
klyno “Tarką/’ Jaunimas išgir
dęs, kad “Tarkos” klebonas at
važiuoja, rengia patiktuves. Bet 
davatkos karštai agituoja, kad 
svečių amerikiečių niekas ne
gerbtų. žinoma, užtenka ir ne
švarių šmeižtų. Kokios pasek
mės šio didelio įvykio bus, dar

VALIO SOVIETU RUSIJA!
--------  i e S '

Skaitytojai žino apie Amund- 
seno kelionę į šiaurės ašigalį. 
Tas žmogus išskrido eroplanu, 
kad patikrinti mokslui daugelį 
nežinomu apie tą vietą dalykų. i

Ilgai apie jį jokių žinių ne
buvo ir pasaulis pradėjo rūpi<-| 
tis, ar jis bene bus tik kur žu
vęs. Taigi iš keleto vietų pra
dėta rengti ekspedicijos jo ieš
koti. Bet tuojau pasaulį pasie
kė žinia, kad Amundsenas svei
kas, stiprus sugrįžęs atgal.

“Laisvė” dabar No. 146 štai 
kaip rašo: “Sovietų Respublikų 
Sąjunga gerai įvertino Aniund- 
seno kelionę ir jinai buvo pasi
ruošusi by valandą suteikti jam 
pagelbą, jei tik jinai būtų buvus 
reikalinga.”

Na, matote. Dabar nesakysite, 
kad Sovietų valdžia užsiima tik
tai varymu propogandos kitose 
šalyse, kad ten ardžius tvarką 
nugriovimui 
gus “Sovietus,’’ kad tokiu būdu 
apvaldžius pasaulį, suteikti jam 
tokį “rojų,’’ kokį dabar turi žy
dų komisarų valdoma Rusija!

Ta Šapalienė nenoroms prime
na pasaką apie tai, kaip žvė
rys medžiojo mešką. Jiems ga
ilaus pasisekė mešiką išvyti iš 
miško ir čia ją užpampyti. Ka
da visi rengėsi ją išsidalinti ir 
gerai pasivaišinti, iš kur nebu
vęs ątstraikčioja ir zuikis. Kuo
met visi nustebę ėmė klausinė
ti, ko jis čia norįs, kuomi jis 
prisidėjęs mešką sužvejoti, zui
kis, su pasididžiavimu, atsakė:

“O iš miško kas ją išbaidė?!”
Jei tik kas žymesnio kur nors 

įvyko, tai ir Sovietų valdžia 
“buvo pasiruošusi suteikti pa
gelbą,” o ypač “jei tik ta. pa- 
geliba būtų buvus reikalinga.”

O ypatingai jei “Laisvė” taip 
sako, tai .kaip gi kitaip ten ga
lėjo ir būti!

Senų žmonių gerai sakoma: 
“Pagyro puodas, netaukuotas.

Vinčkė.

Kad jis dailiai lotų, 
Lotų visą laiką. 
Aš esu protinga — 
Man nereikia vaiko!...

Nors meilus jaunikis, 
Bet kaipo vyrukas — 
Gali būt netikės 
Atkaklus ir bukas.

| ODINĖS LIGOS

s,yra0 gali
tankiai nepakiančiamas; 
būti pergalėti vartojant

SEVERA’S

ESKQ

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

NAMAS PERTAISYTAS MODERNIŠKIAUSIAI 
FURNIŠEI VĖLIAUSIOS MADOS, TIK KĄ Iš DIRBTUVIŲ 

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

IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS LENGVIAUSIOS

valdžių ir įsteig-

__ JAUNOS LIETU VAITĖS-
AMER1KIETĖS SVAJONĖS

Aš graži, jaunutė, 
Jaunos dienos ,mano — 
Moku, kaip paukštutė, 
Čiullbint ant piano.

Aš daugybę šokių
Dailiai moku šokti;
Daugel tiek visokių 
Nieks negal išmokti.

M

JUOKIS

KAD IR

Gali jis sugriauti 
Meilę ir ramybę, 
Gali reikalauti 
Del savęs lygybę.

Sutaisytas prasalinimui 
niežėjimo ir kitu 
odos irritacijas.

Nuo jo pasitraukčiau,
Lai bjaurybė žino,
Jam į barzdą spjaučiau,

.Vėl būčiau mergina...
— A. Gudelis.

Kur Merga Kiaušinius Neša
Jonas, sutikęs Oną, nešančią 

kiaušinių mazgą, paklausė:
— Ona, kur tu tuos kiaušinius 

neši ?
— Šventam Rokui, — atsakė 

Ona.
Ar tam, ką ant žydų 

vės gyvena? P. iš
—o—

Bažnyčioj
Kunigas, mok indamas 

rius pas tūlą šešių metų 
relį paklausė:

— Iš kur tu?
— Gi iš kur visi, iš ten ir aš, 

— atsakė vaikas.
P. iš K.

—0—
Kiekvienas Savaip

A. Kaip tu manai, kodėl prie 
pasu fotografijos dedama?

gat- 
K.

pote
Pet-

Antiseptiškas mostis.

Kaina 50 centai.

Pirmiausiai kreipkis į aptieką.

Lietuvon

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

Nupiginta laivakortė ten ir atgal 
Trečia Klesa Į Kauną 

$203.00 ir $215.00 sulyg laivo
GERA NAUJIENAI

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

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

arba
White Star Line 
Red Star Line

No 1 Broadway, New York

q JAU 
PRIPA
ŽINO!

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

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

Tėmyk! mes perkraustėme sa 
vo dirbtuvę Cigarų į didesnę vie
tą, priešais Public Library. Ra
šant adresuot:
NAUJOKŲ CIGAR DIRBTUVfi 

2Č7 DIVISION AVE.
Brooklyn, N. Y.

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

i

a

I

Kuriems tik ko 15

reikalinga į

an ui u a

kreipkite#
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198-200 GRAND STREET BROOKLYN, N
TARPE DRIGGS IR BEDFORD AVENUES.

Pristatom į v1m» New Yorko ir Brook lyno apylinkes Dykai ir Saugiai

Mirčiau aš iš bado, 
Kad nebūt saldainių
Gardaus šokolado, 
šokių ir svetainių.

Vaikinai kasdieną, 
Kai tik mane randa, 
Ir jei būnu viena, 
Jie prie manęs lenda.

Tarytum j sūrį 
Katinai išalkę, 
•Jie i mane 
Ir akytėm’s

žiūri, 
merkia.

vyrąt gausiu —
leidė,”

Tuoj jau
Būsiu tikra
Aš namie sėdėsiu,
Vyras parneš “pėdę.

Telephone 7887 MaiaTel, «320 Greonpotqt

Vlržul miučtaia reikalais kreipkitės pas mane, o būsit užganėdinti.

Juozas Garšva
Mano firma gerai atlieka sakančia* darbus: įlbalsarnvoj* ir laidoja mirusiai ant vliokią 
kapiMlų. Pagrabva puraolla nse paprasčiaailų iki prakllnlaaiių. Pariamdo karietai lal- 
žotnvėmE, veselijomi, krikštynoms ir kltlema pativaiinėjimami.

Del manęs jis gali 
Pusryčių nevirti, 
Anksti darban eiti 
Ir ten diribti-dirbti.

Ir vyrą mylėsiu, 
Jam pavesiu širdį;
Su kitais kuždesiuos
Kada jis negirdi.

Ką aš vyrui liepsiu, 
Tą turės jis veikti;
O kad ne — “apsirgsiu, 
Sunku bus pasveikti.

Pripirksiu begalo 
Mąlevos, miltelių, 
Aukso ir gintaro, 
“Dresių” ligi kelių.

231 Bedford Ave. ofisai? 264 Front Street
BROOKLYN. NEW YORK

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_______________ 7Ec

Rugiagėlės. 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

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 mūsų___ $1.25
KUDIRKOS RAŠTAI. Šeši tomai, 

kurie po kelių metų bus verti dau
giau negu________________ $10.00

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

35c
SEPTYNIOS KOMEDIJOS -- šio

je knygelėje telpa septynios popu- 
leriškiausios lietuvių kalboje kome
dijos, būtent: 1) Uošve į namus, ty
los nebebus; 2) Kurčias Žentas, 3) 
Vargšas Tadas; 4) Advokato Pata
rimai; 5) Gaila Ūsų; 6) Nesiprie
šink; 7) Nepavykusi Komedija. Kny 
ga netik lošėjams, bot ir skaityto
jams įdomi. Kaina___________75c

Keletas Praktiško Mokslo Knygų
Aritmetika. Kiekvienam reikia mo 

keti rokuoti, ypatingai kurie mano 
ar yra kokiame biznyje, čia ir turi
me labai gerą ir patogią knygą 
savamoksliams ir suaugusiems. Kal
ba aiški ir yra daug pavyzdžių la
vinimuisi. Kaina____ ________50c

Aritmetikos Uždavinynas. Čia tel
pa vien tik “zadočiai” kaip kiti 
lietuviai sako. Tai yra gera prakti
ka mokinantiems rokuoti. Spausdin
tas Lietuvoje _______________75c

Mokinkimės Rašyti. Labai geras 
Vadovėlis korespondentams, prade
dantiems rašyti. Parodoma kas yra 
visi ženklai ir kur juos dėti. Yra 
pora formų laiškų. _________30c

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

81.00

Vienybes 
Knygyne
Galima Gauti Visokių 
Knygų, Kokios Tik 

Yra Atspausdintos 
Lietuvių Kalboj

Skaityk Katalogą Kairėj Pusėj

VIENYBĖ
193 Grand Street 

Brooklyn, N, Y

Didyjį Katalogą Prisiunėiam Dykai

tes=s=i
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“MOTINA” yra tai A 
merikos lietuviu gyve
nimo pasaka. Labai įdo
mi skaitymui ir tinka 
vaidinimui scenoje. Ji 
vaizduoja tai, kaip tūla 
motina, paliko savo vy-

III.

i

LIEPOS (JULY) 7 1).,

su kitu vyru. Kas toliau 
nutiko — sužinosit skai
tydami.

neturiu Veiksmu Drama

PARAŠĖ PR. BAJORAS

MARE,,
[Žiuri pro langą, tarytum ko ilgisi]. 

“Netrukus sugrįžšk, turiu tau ką-svar
baus pasakyti.” Cha-cha-cha! Ar gi tai 
nejuokinga?! Vyras mane širdingai 
myli, o aš prie kitų linkstu... Kas bū
tų, jei Jonas tai sužinotų?... [Pauža] 
Ar bent jaučia jis tai?... Ė, myli jisai 
mane iš tikros širdies! Bet aš?.... Aš?... 
[Pauža]. Mesiu visa tai. Pamylėsiu Jo
ną... Bet ne... negaliu.., Kaip sunku bū
tų tai padaryt... Ne. ten mano širdis 
linksta... Kazelį, kai beprotė myliu... 
Atleisk man Viešpatie! Ką aš kalta? !... 
Ką galiu daryt, kad persilpna savo 
jausmui priešintis?... Širdis vienaip, 
protas kįtaip kalba..,

[Tvii, nuliūdus, apsiblausus. Įeina 
JONAS, darbiniuose, užkandžių dė-

IV.
JONAS

[Bučiuoja Marę]
Nuliūdus?! Ko?!

MARĖ
Taip sau... Nesmagu...

JONAS
Kas yra?!

MARĖ
Gaila...

JONAS
Gaila? Ko tau taip gaila, Maryte?

MARĖ
[Veidmainingai]

Tavęs... Tu taip sunkiai dirbi, prakai
tuoji... Net ir šventadieniais neturi 
laiko su manim pasikalbėti bei pasil
sėti...

JONAS
[Nustebęs, pradžiugęs]

Mąw^! Ištiesu? ! .....
MARĖ

Klausia dar. Vyras dirbs dienomis- 
naktimis bei šventadieniais, o aš bū
siu linksma... Kokia jau aš tavo gyve
nimo draugė būčiau taip darydama?... 

JONAS
Ištiesu?! Taip ir manai?!

MARĖ
[Pritariančiai linguoja galva] 

JONAS
Marelė mano!...

[Puola prie jos, apkabina, karštai 
bučiuoja. Marė šaltai jį apkabina] 

JONAS
[Lyg iš snaudulio pabudęs, kaltai]

Žmogus, kartais, gali suklysti, nusi
dėti...

MARĖ
[Krūptelėjus, lyg nusigandus]

Nusidėti?! Kuomi, Jonuli, gali nusi
dėti?...

JONAS
Klaidingai manydamas...

MARĖ
Apie ką? Gal apie mane?...

JONAS
Ak!... Tiek to... Tai niekis...

MARĖ
Ne, Jonai! Tai ne niekis! Jei jau
dėjai, tai ir pasakyk!

JONAS
Nepyksi?

MARĖ
Visai ne...

JONAS
• [Nedrąsiai]

Mat, tu, Marele, kartais su manim to
kia šiurkšti, su kitais... mandagi... Ži
nai, aš kartais imu, na, ir paabejoju...

MARĖ
Ka?! Su kitais?!...

JONAS
» Kaip matau, Marei — sakau...

MARĖ
Man tai begalo skaudu, Jonai! 

JONAS ;
Prižadėjai nepykt — pasakiau... Paga
liau ir žmonės kalba...

MARĖ *
' Žmonės? !...

JONAS
Taip, Marele...

MARĖ
O apie ką jie kalba?

JONAS
*\Apie tave, Kazį... mini,

pra-

iiK
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THE BORDEN COMPANY
Borden Building New York

STRAIPSNIS 132

Priežiūra Kūdikio ovoje

Temperatūra

ir duoti daugiau

AL&X SHRUFSK1

reikia. liuosuoti, 
yra, tai išplau-

K»}VSP*lOt 
Ego

Šiame skyriuje mes laikas 

nuo laiko gvildensime rei
kalus įdomius būsiančioms 

motinoms ir Miltinoms jau
nę kūdikiu

Kūdikiu aprūpinimas ir pe
nėjimas yra dalykas gyvos 
svarbos šeimynai ir Uotai 

ir mes jaučiame, kad tai 

yra dalykas. kurį mee tu

rime regaliariškais laiko
tarpiais atvirai ir laisvai 
pergvUdentt

KUPONAS 
Fažymėkit, katrą Norit

Penėjimo Kūdikių Kūdikių
Instrukcijo3 Valgiai Knyga
VARDAS __________________________ 9
ADRESAS ___________-______ (Lithuanian

Maudynės temperatūra turi būti nu
statoma. termometru. Maudant reikia 
imti viss apsaugas, kad sergantį kū
dikį neperšaldžius, arba neišbaidžius, 
ar suerzinus. Karšty galima ant gal
vos uždėti šaltą .kompresą arba ledų 
maišelį, kada maudai del sumažini
mo karščio. Jei rankos ir kojos šaltos, 
vartok šilto vandens bonkas.

Sunkioje ligoje maistą reikia suma-

Girdymas vandeniu yra didelės svar
bos ligoje. Reikia vandens siūlyti daž
nais protarpiais, jei galima, tai kas 
valandą, kūdikiui budint, ir reikia už
sirašyti kiek per 24 valandas sugeria.

Vidurius sergančio 
kasdieną jei reikalas yra, tai išplau
ti, arba šlifo vandens įlieti. Reikia at
žymėti kiekį šlapufnų 
vandens, jei urėjos mažai.

Dažnas pozicijos permainymas be
gulint lovoje yra svarbus kūdikiui, ne
tik kad tuomi jis geriau pasilsės, bet 
dar tuomi, kad niekad kraujas neužte
kės. Kasdien reikia kūdikis išmaudy
ti. Maudynė del karščio (apie 90 laip
snių F.) gali būti duodama sykį ar du 
i dieną, jei karštis didelis.

kUDIKIu 
GEROVĖS skYRIUS

AR TURIT ŠIAS.
DAINAS?

Kalėdų giesmė -------- 30c
Stasys______________ 50c
Malda, žuvusioms už Lie- 
i)t:i du! dūdelė__ _____50c
Dzimdzi’Drimdzi____ 25c
Vilnius------------------  35c
Nt'scgk sau rožės, Pau-

’ la tiško-------------------50c

“VIENYBĖ”
193 Grand St., Bklyn, N.

j^UOMET motina tūH lafinės sulaukti kūdi
kio, ji turi suprasti, jog jos kūdikis gimė 

su įgimta teise gauti geriausią globą ir geriau
si galimą maistą. Vienok, yra tūkstančiai mo
tinu, kurios negali žindyt savo kūdikio, ir duoti 
jiems atsakantį maitinimą, reikalingą jų pil 
nam vystymuisi.

A&n

MARĖ
[Užsigavus]

Ir tu tiki tokioms kalboms?!... Manai, 
kad... jei vyras pas mus gyvena, tai 
jau ir...

JONAS
Visaip — tikiu ir abejoju...

MARĖ
[Apgaulingai, viliugingai]

Kas man Kazys ir visi kiti prieš tave, 
Joneli?!...

JONAS
[Tartum apžavėtas]

Tai tu ne, širdele./. Aš klydau taip ma
nydamas?... Tiesa? '

MARĖ
Tiesa, Jonuli, tiesa...
bai klydai...

JONAS
[Kaltai]

Marele mano!... Brangioji!...
MARĖ

Nejau dar manęs nepažįsti?! Stebiuo
si!...

JONAS
Atleisk, meldžiu...

MARĖ

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Toms motinoms 
daktarai rekomendavo 
ir išrašė Borden’s Ea
gle Pieną per virš 65 
metu, kaipo vienatinį 
saugą ir išbandytą pa 
vaduotoją mot i n o s 
pieno.

caoiMi^nieiiaiawMraai

Kadangi
Eagle Pienas yra len
gvai ir greitai suvirš
kinamas ir patiekia 
kūdikiui maistingą 
peną, kuris nenuvar
gins jo švelnaus skil
vio ir žarnų.

Jūsų kūdikis 
del palaikymo atsa
kančios sveikatos, tu
ri būti maudomas kas 
dien, aprengiamas pa
togiomis drapanomis 
ir valgydinamas mais 
tingu penu.

Gerai, jau gerai... Atleidžiu... Bet, žiū
rėk, kad daugiau tai nepasikartotų!

JONAS
[Sudėjęs rankas ant krutinės] 

Dievaži, taip apie tave nemanysiu! 
[Apkabina Marę, bučiuoja] Smagu 
santaikoje gyventi, brangoji, ar ne? 
[Pauža] Nors nekaip mes, Marele, gy
venam, mūsų išteklius nepergeriau
sias, bet aš pasistengsiu rojų ant že
mės del tavęs sutverti. Dėsiu visas 
pastangas, kad mūsų mažai šeimynėlei 
suteikus pakankamai patogumų, kad 
mūsų gyvenimas būtu gražus, kad...

MARĖ
'u [Dyg sau, lyg Jonui]
Nedaug tokių, kai tu, yyrų yra... Ak, 
Jonai, kad aš galėčiau tau už tai at
lyginti...

JONAS
Gal tau čia nesmagu gyventi? Gal ne
patinka ’šita apylinkė? Perdaug triū
so? Sakyk, brangioji. Aš pasistengsiu 
visa del tavęs... Žinai, aš kartais1 pa
galvoju apie ūkio pirkimą. Man rodo
si, kad tenai tau 
venti. Man rodosi 
mingesnė būtum.... 
jau ir nepaprastai 
rinkęs. Tenai labai gražu: prie kalnų, 
miško; prie ūkio upelis teka... Ką sa
kai?... Norėtum, kad aš tą ūkį del ta
vęs nupirkčiau?

MARĖ
[Tyli, nieko nesako, tik žiūri Jonui 
į virpančias iš džiaugsmo ir širdin
gumo akis]

JONAS
Tu tyli? Nieko nesakai? Kodėl? 

MARĖ
[Išsiblaškiusi]

Aš... visko... man... užtenka... Viskuo 
patenkinta...

JONAS
Marele, brangoji mano!...

[Apkabina Marę, širdingai bučiuo
ja, žiūri jai į akis, tartum norėda
mas jos širdies paslaptis patirti]

MARĖ
[Atsiminus]

Kaip gaila, Jonuli, kad negaliva il
giau pasikalbėti... Juk jau Laikas 
ban... Gal užkąsi?

JONAS
Tiesa... Ne, valgyti nenoriu. Juk 
nesenai kandau. O pagaliau —’ tu 
ne pasotinai savo širdingais žodeliais...

MARĖ
Kaip man smagu, kad manimi rūpi
nies ir patenkintas... Na, bet kitą syk 
plačiau apie tai..

JONAS
Kokia tu gera... Tau gaila manęs. Ačiū 
tau, brangioji. , .

MARĖ
Kaip gi — juk mano pareiga savo vy
rą mylėti... Prisiekiau... Ar ne taip?...

(ToliSaūs bus)

■'Jeigu ■ 
jūs norit gauti dykai 
nurodymus jūsų kal
boje, kaip maitinti kū 
dikj su Eagle Brand 
Pienu ir padaryti jį 
tvirtu ir sveiku, išpil- 
dyki t sekantį kuponą 
ir prisiūskit mums.

būtų smagiau gy- 
tu tenai daug lai- 
[Pauza] Aš turiu 
gražią vietelę ap-

Yra faktas, kad sveiki kūdikiai da
ro linksmas motinas. Tinkamas mais
tas ir tinkama priežiūra turėtų pada
ryti kiekvieną kūdiki stiprų ir vikrų, 
flei negali savo kūdikio žindyti, jū
sų pirmoji mintis turėtų būti Borden’s 
Eagle Pienas. Per tris gentkartes mo
tinos jį vartojo, pamatę, kad jų kū
dikiai tuoj pradėjo augti ir tarpti 
kaip tik gaudavo Eagle Brand. Bor
den Kompanija per tris gentkartes 
įtikino tūkstančius tėvų, kad jų kū
dikių sveikata yra svarbiausias žing
snis prie jų būsimo pasisekimo gyve
nimo. Borden’s Eagle Pienas išau
klėjo milionus kūdikių i sveikus ir 
vikrius vyrus ar moteris.

Trylika neišrado daugeliui motinų 
kaipo senas amžius mergaitei. Bet pa
siekus šj amžj, ją suima jausmas vil
ties ir susijudinimo, kurio motinai ji 
išaiškinti negali, šitas brendimo pe
riodas yra rimčiausias momentas mer
gaitės gyvenime, dėlto, kad tuo laiku 
visas jos kūnas keičiasi, ir reikalin
ga tada pilna motinos priežiūra. Pri
dedant Eagle Pieną prie jos valgių 
gali jai pagelbėti, nes suteiksi reika
lingą veikėją, kuris laimingai ją per- 
vežš per šitą pavojaus periodą. Tu
rėtum duoti du šaukštu ant dienos, ge
riausia paryčiu ir po pietų. Atmiešk 
su trimis ketvirtadaliais puodelio šal
to vandens, 
komiu nuoti 
skanskoniu,

Eagle Pienų galima 
su suplaktu kiaušiniu 
su ginger ale, vynuogių 
sunka, arba koko.

šitus straipsnius kasSkaitykit 
vaitę ir pasidėkit ateičiai.

MJM.M 
U2DEGI-

dar-

dar 
ma-

su- 
ir 
ar

sa-

Ajpsaagok Sveikatų

įSAN-YKITg
Profilaktai vyrama, 
geriausia apsauga 
po užsikrėtimo. 

Didelė triūbelė 36e. 
(Tarba (4’s) <1.

Visose aptiekose ar 
8an-Y-Kit Dept. A. ' 

82 Beekrnan Bt. 
Now York 

Prašyk aprašymų

'^tssssssuuueerr

Tel. 4428 Greenpoint.

Dr. John Waluk
Valandos: .

nuo 8 iki 10 iš ryto 
nuo 1 iki 3 po pietų 
nuo fi iki 8 vakare

Nedėliomii pagal susitarimų

161 North 6ttf Street
Brooklyn, N. Y.

Užrašyki! “Vienybę” 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems 
Lietuvoje

Tel. 595 Greenpoint.

‘‘t M •

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

1:>

Daktaras
J. S. MISEVIČIUS

270 Berry St., B’klyn, N. Y.

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

C1 lo. Ind ltr., ■ Y Brooklyn, N. Y.
Telephone 886 Greenpoint

į

Del raumatiškų skausmų, nerviš
ko 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 Zmiječ 
nikų. Kainos 35c., 65c. Ir $1.25 už 
bonkų. Rašykit del knygutės No. V

Albert G. Groblewski
and Oo.

Plymouth, Pena.

Kas yražmogaus amilnaa prlalasT Baltla. 
Jis netik sunkiausias ligas {vare, bet Ir Į fra- * r r ': f*^bų paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačių 
Ameriką pagarsėjusius URBAN’S COLD 
POWDERS (Miltelius nuo Balčio), jokių šalčių 
nebijo. Už 76 centus už taksų apsiginkluok 
nuo savo nuožmaus priešo 1

URBO LAX TABS (SS cental ui skry
nutę) yra kai k&naolS prieš kitų amžinų žmo
gaus priešų — vidurių užkietėjimų — kuris 
žmogui pagamina daug rūpesčių Ir sunkių ligų.

Lietuviškų, Bulgariškų, Alopatiškų, Homeopatlžkų ir kitokių - 
vaistų tegalima gauti gerų pas —

F. URBONAS

TROJANKA
Registruotas vardas j S. V. Pat.

Ofisų
GROBLEWSKI

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

Vartokit šitas žoleles del nosma 
gumų skilvio, taip kaip del noma- 
limo, prasto žlebčiojimo arba skau 
smo po krūtine.

Sutaisyta per Groblauską euvirš 
30 metų. Reikalaukit Groblausko ir 
visados gausit tikrų, lietuviškų tro- 
jankų.

žiūrėkit del mūsų markos apgy
nimo.

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

SSSSSSešžžŠMŽžšSšSSši

Susivienijimas Liet. Amerikoje
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDBAUD08 IB PAŠALPOS 
ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE, KU

RIOS TURTAS ARTI $1,000,000.00 

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

8LA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. 
Nariai priimami nuo 18 iki 60 m. amžiaus. Visi na
riai gauna laikraštį „Tėvynę” dovanai ir taipgi 
gauna SLA. Išleistas knygas ui pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 800 lx 1000

Pašalpos Skyriai — 
le.oo, 8.oo Ir 12.00 į savaitf.

Del platesnių Informacijų kreipkitės šiuo adresai

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

151 Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y. 
S«lephon»». Gmapotat Ittlf

I
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NEPAVYKO NUSIŽUDYTI

Jis kartu sū broliu Gastonu vy
ksta trumpam paviešėjimui Lie
tuvon.

LAIŠKAS NUO J. O. SIRVYDO
-s * * kį

Laiške, rašytame birželio 19, 
“Vienybės” redaktorius, tarp 
kit-ko, rašo:

“Tilk dabar laiko sugavau pa
raižyti pirmutinį iš Lietuvos 
laiškelį ir straipsnelį (tilps ki
tame numery “Vienybės.” — 
Red.) Ikišiol absoliučiai nega
lėjau parašyti, nes vis buvome 
‘ant kelio.’ Buvome Kaune, kur 
apėjome visą eilę žmonių; mvl 
labai maloniai sutiko ir dar ne- 
užbaigėm po viešnages lankytis. 
Paskui atvykome į Rokiškį, į 
Jūžintus. į Kamajus, važiuosi
me į Subatį, o paskui Kaunan 
į parodą. Po to vėl į Jūžintus.

“Kelionė labai gerai nusisekė. 
Visi sveiki ir linksmi prabu
vom. Tik viena moterėlė (ne 
mūsų keleivė, bet iš Shenando
ah prisišliejusi) turėjo bėdos 
del nepasiėmimo Lietuvos vi
zos. Antram keleiviui, Grigale- 
vičiui, Virbaliaus mutinėje su
mainė bagažo baksus, bet Kau
ne K. Norkus viską padėjo iš
taisyk šiaip nieko keblaus neat
sitiko.

“K. Norkus dabar mums nuo

širdžiai padeda. Jis savo seną 
vietą atgavo ir vėl varo senoviš
ką biznį.”

NETILPO
Pereitą pėtnyčią išplaukė lai

vas “Majestic” ir taip daug 
buvo keleivių, kad virš šimtas 
keleivių netilpo ant laivo. Jie 
susodinta ant kito laivo “Bal
tic,” kuris išplaukė liepos 4 d. 
Tarpe likusių keleivių kilo dide
lis triukšmas ir net viena “bo
ba” trečios klesos keleivė iš pik
tumo apalpo. Matęs.

JAUNI VYRAI LAIMĖJO

Subatoje Jaunų Vyrų tymas 
turėjo žaidimą su Sterling, A. 
C. Bronkse. Geimą laimėjo Jau
ni Vyrai. x

Nedėlioję gi žaidė su Merrick 
A. C. ir iš pradžių, pažiūrėjus 
į meri'kiečius, nebuvo vilties, 
kad Jauni Vyrai laimės. Bet kai 
pradėjo eiti įbėgimai, tai pa
sirodė, kad Jauni Vyrai pada
rė 12, o jų priešai tik 1.

Plačiau bus kitame numery 
“Jaunuolių Skyriuje.”

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

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

Krautuvė atdara paprastom dienom nuo 8:30 ry- 
Mlisų darbo apsiaustu to iki 9:30 vakaro. Nedėldleniais ir šiaip fivento- 
kostiuneris džiaugiasi, mis dienomis nuo 7:30 ryto iki 1:30 popiety.

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

GINEVIČIUS LAIMĖJO
VIENĄ ŽAIDIMĄ

“Times” praneša, kad Ginevi- 
čiui “pičeriaujant”, Boston 
Braves tymas laimėjo vieną gei 
mą su Brooklyno tymu. Gine- 
vičiui svaidant, bostoniškiai gei 
mą laimėjo, gaudami 11 įbėgi- 
mų, brocklyniečiai tegavo 8.

Ginevičius yra lietuvis, kaip 
jau buvo rašyta “Vienybėje.” 
Sekančiame Jaunuolių Skyriaus 
numery bus apie jį plačiau.

Tūlas Mukleibaueris, nuo Sigel 
St., nuliūdęs kad jo duktė ne
išgydomai serga ligonbūty, at
sikėlęs liepos 5 d. anksti rytą, 
nuėjo į skiepą ir apžiojęs gazo 
paipą, pradėjo kvėpuoti. Tik tuo 
sykiu atėjo moteriškė, grįždama 
iš krautuvės ir užėjusi į skie
pą, pamatė gaspadorių taip kei
stai veikiant. Ji pakėlė riksmą, 
atvyko ambulansas ir vyras li
ko išgelbėtas.

PAS1PIRKO ŠĖRŲ

TAUTIŠKAS PIKNIKAS

Jau senai Brooklyne kuri nors 
draugija yra surengusi tikrai 
“tautišką” pkiniką, jei neskaity 
ti šv. Jurgio piknikų, kurie tik
rai galima pavadinti tautiški, 
nes susirenka ištisos šeimynos, 
linksminasi seni ir jauni.

Tokį tautišką piknkią nori su 
rengti ir trys idėjinės organiza
cijos rugpjūčio 2-rą, Cypress 
Hills parke, nedėlioję. Rengia 
TMD., Sandaros ir Moterų Glo
bos kuopa. Tikimasi, kad visuo
menė tinkamai tą rengimą pa
rems, skaitlingai atsilankydami, 
nes bus įvairus programas.

Stambus vietos biznierius, K. 
Kulbokas, turintis biznį po 291 
Wythe Av., Brooklyn, N. Y., ku
ris niekad neatsisako paremti 
lietuvių tautos reikalus, pasipir 
ko dar 5 šėrus “Vienybės” Sp. 
B-vės.

I
REMEIKOS PARAPIJOS
SUKAKTUVĖS

Pranešama, kad šįmet 
25 metai kaip įsikūrė dabarti
nė kun. Remeikos parapija. 
Taipgi sueina 15 metų kaip Re
meika kunigauja. Todėl A. Dy,m 
tos sumanymu parapijonai ren
gia liepos 12 d. Knapp Mansion 
svetainėje vakarienę paminėji
mui tų dalykųų.

sueis

Nepamirškite dienos 2-ro rug
pjūčio!

“VIEN Y BĖS ’ ’ 1)1 REKTORIŲ 
SUSIRINKIMAS

“Vienybės” direktorių susi
rinkimas įvyks antradieny, lie
pos 7 d. Pradžia 7 vai. vakare. 
Visų direktorių meldžiame atsi
lankyti. Yra svarbių reikalų ta
rimui. Valdyba.

PRALAIMĖJO

A. Kandrotai — A. Mikalauskas — A. Vlkrlkw

UŽSISAKYKIT SKILANDŽIUS 
ĮVAIRIOMS PRAMOGOMS

Atletų Kliubo beisbolės ty
mas dėlto, kad nesusirinko vi
si nariai, pralaimėjo geimą Ma- 
spethe subatoje. Kol sviedėjas 
nepavargo tai Atletiečiai gerai 
laikėsi ir per penkius iningus 
skaitlinės buvo vienas—vienas. 
Bet paskui svetimieji nuveikė.

Iš SLA. 83 KP. MITINGO

Didžiausia 
Lietuvių 

Mesinyčia

Suvienytose 
Valstijose 
Amerikoje

Galima gauti tikro Lietuviško Skilandžio, paršiukų, Kumpių Ir Vi
sokios rūšies dešrų, pagal prieinamiausiai kainas. Parduodame ogul- 
nai ir paskirai ant vietos ir išsiuntinėjamo ant pareikalavimo j visas 
kolonijas. Reikale kreipkitės ypatiškai ar per laiškus —

K. & M. CO.
123—125 GRAND STREET

Brooklyn, N. Y., Telefonas Greenpoint 3369

mm—u       —in——

ARŽI NA I ? j
Kad Vasaros Karščių Gali Nejausti. Bet Tyrame Miško Ore Gerai 
Atslvėdyti Ir Pasilinksminti. Tai Pas Gerai Brooklynlečlams Žinomą

Adomą T. Ginkų
Turiu Puikų Vasarnamį MERRICK, L. I. Kviečiu Atsilankyti kickvldhą. 
Specialiai Pagaminu Valgius: Ančių, žąsų Ir Vištų del pavienių, ban- Į 
kietų Ir šiaip Svečiam. Adresas: —

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

(Autortiolriliais važiuojant: iŠ Brooklyno, Metropolitan Av, iki Hillside 
A v., paskui pasukti po dešinei j Merrick Rond; pravažiavus Freeportą, I 
reikia pasukti, po kairei j Merrick Av. paskui į dešinę j Camp Av. ir I 
pravažiuoti “Fire House No. 2“ tai mano vieta).

Sanitariškai Ir Stipriai Atlieka 
Visus Plumberlo Darbus; Van
dens ar Apšildymo. Pašaukus, 

tuoj atvykstu pataisyti pagedimus

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

Tel. Stagg 4037

Geriausias 
PLUM B ERIS 

CHAS. WIRFEL

šis mitingas, įvykęs ketver
ge, buvo pirmutinis “raudondva 
ry”. Už tad “draugai” šokinė
jo kaip žiogeliai po pievą, tur
būt iš džiaugsmo .Bet jie netaip 
šokinėtų, jei žinotų, ką nariai 
šneka. Jau pradeda darytis opi
nija, kad reikia kuopą skelti ir 
palikti bolševikus vienus, o rim
tiems nariams susitverti kitą, 
kur nebūtų komedninkų.

Kaip draugai rūpinasi kuo
pas geru vardu ir labu, parodė 
išsprendimas šimoliūniūtės klau 
simo. Visi bolševikai stojo nie
ko apie ją netarti, nes esą val- 

1 džios teismas dar savo žodžio 
netarė. Tas gerai ir puiku, bet 
ar laukė to žodžio bolševikų 
moterų susivienijimas? Netik 
pats Centras tuoj savo draugę 
išmetė lauk, bet ir vietinė kuo
pa.

Paskui buvo rinkimai iždinin
ko ir 36 balsais prieš 33 išrinkta 
Jeskevičiūtė. Rinkimai kaip pa
prastai buvo su “kliba aritmeti
ka.” Reikėjo du sykiu balsuoti, 
kaip visados reikia, kada bolše
vikai kur nors balsus skaito, ar 
balsuoja. Vienu balsavimu nie
kad su jais dalykų negalima iš
rišti.

Naujų narių neivieno organi- 
' zatoriai neatvedė. Kiti nariai, 
pąkalbinti prisirašyti, dagirdę, 
kad mitingai “Laisvėje”, visai 
nenori nei girdėti apie prisirašy
mą. Buvęs.

SVEČIAI ,

Redakciją aplankė Andrius 
lAupė, iš Cleveland, O., veikėjas 
scenos srityje toje kolonijoje.

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

Labai gražioj vietoj. Cash — 
$4,000.

Parsiduoda Kendžių storas 
Ridgevvoode; geras biznis. Kai
na $1,500.

6 šeimynų mūrinis namas, 
palei stotį, su elektros šviesom 
ir maudynėm. Kaina $16,800. 
Cash $4,000.

Kampinis mūro namas, 5 šei
mynoms, 1 Storas. Labai šva
rioj vietoj. Storas neturi lease’o 
Kaina $22,000. Cash $6,000.

3 šeimynų mūro namas, 17 
kambarių, elektros šviesa. Pa
lei stotį, visi šviesūs kambariai. 
Kaina $13,800. Įmokėti $5,000.

Ridgewood Sekcijoj. — 3 šei
mynų mūrinis namas, 17 kam
barių. elektros šviesa, 2 karų 
raradžius. Kaina $14,500, Cash 
$4,000

Flatbush sekcijoj
mynų mūrinis namas, 11 kam
barių su visom įtaisom. E. 8th 
St., 3 blokai nuo Prospect Par-

2 šei-

$15.00 ir augityn

c 
c c 
c 
c 
c c 
o
■

Balto, žalio ir Raudono 14kt.| 
aukso moteriškų laikrodėliui 
Galima gauti mūsų krautuvėj 

RASHKINIS
Ir 

VOKETAITTS
141 Grand Street 
Brooklyn, N. Y

ko. Kaina $11,000. Labai barge- 
nas. \

Woodhaven Sekcijoj
Netoli Jamaica Av., 2 šeimy

nų, 2 karam garadžius, lotas 
33 per 100. Su visais įtaisy
mais. Kaina $12,000.

North Side Williamsburge-
3 šeimynų mūrinis namas, 16

Reikalingas partneris j kostumerską 
kriauciaus biznį. Kas mylėtų, tai mel
džiu greit atsišaukti. Informacijų su
teiksiu per laišką arba ypatiškai. Krei
pkitės po šiuo antrašu: George Dagilis 
136 N. Main St., Bristol, Conn. (82

Parsiduoda Restoranas. Biznis eina 
gerai ir arti didelės dirbtuvės Edison 
Co. Priežastis pardavimo yra, kad aš 
turiu du restoranu ir abi vietas tinka
mai užžiūrėti nėra galima. Parsiduoda 
prieinama kaina. Leonas Sheputis, 202. 
John St., Brooklyn, N. Y. (84

Išsirandavoja East New Yorko sek 
cijoj 5-kių kambarių rilimai su mau
dyne ir kitais įtaisymais. Kambariai 
visi šviesūs. Renda prieinama. Taip
pat reikalinga moteris apžiūrėjime stu 

kambarių. Su elektros šviesa. I bos ir vaikų, darbas nuolatinis. Atsi- 
Cash $5 000 Pas: j- Cibulskis, 6121 Flush-

’ ing Av., Maspeth, N. Y. (80Kaina $12,000.
Rend u me tams $1548.
VIENYBĖ” REAL ESTATE 

(VI. šabūnas, vedėjas) 
193 Grand St., Brooklyn, N. I

Flatbush Sekcijoj

Paieškau gero kriaučlaus, kuris mo
ka gerai kriaučišką darbą, nes darbas 
yra užtikrintas ant visados. Jeigu 
kuris norėtų į pusininkus įeiti, tai 
ir už pusininką priimsiu. Su iirforma- 
•ijoms kreipkitės po antrašu: F. pa- 
dvaraitis, 23 Congress Av., Waterbu’-v 
Conn. (S3

Parsiduoda su nuosavybe, Cafe, 
restornntas, Mitingo ruimai. Senai j- 
dirbta vieta, puiki proga tinkamam 
žmogui.
Kreipkitės prie savininko tarpe 2 ir
5 vnl. vnk. 636 Glenmore Av., Brook
lyn, N. Y. (83

PIRKITE
VIENYBĖS“ 

ŠĖRŲ!

Telefonas: Stagg 9105

OR. L PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spinduliu Diagnoza 
221 SOUTH 4th STREET 

BROOKLYN, N. Y.

Priešais ‘‘Bridge Plaza’’ 
Valandos: 10—12 prieš piet 

2—8 po piet.
Penktadieniais ir Sekmadieninis 

tik sulyg sutarties

DIDELIS BARGENAS

Parsiduoda Bučernė ir Grosernė Kartu

Kas pažinote Mikolą Samsoną iš Ra
mygalos miestelio, Luinų gatvės. Jis 
yra žuvęs ugny apie penkiolika me
tu atgal New Yorko valstijoj. Jo gi
minės ir 
dų. Kurie 
rašų: K.
Brooklyn,

vaikai neturi jokių rekor- 
žinote praneškite šiuo ant 

Kraučiūnas, 534 Essex St., 
N. Y. (81

Parsiduoda minkštų gėrimų 
užeiga daugelį metų išdirbta. 
Priežastis pardavimo, savinin
kas išvažiuoja ant farmų. Atsi- 
šaukit pas L. Bučinskas, 669 
Grand St., Brooklyn, N. Y. (82

Parsiduoda namas Sl1 H ruimų: beis- 
tnente 4 ruimui, ant pirmų lubų 5 rui
mai, imt antrų — 5. Visi naujausiai 
•♦aisyti; gražioj Bushivich apylinkėj. 
Kaina $9,500; įnešti reikia $3,500. Vie
nus blokas už Bushvvick 
galima Wilson A v. 
veiteriu — Jamaica 
oant ant Gates A 
blokai iki vietos.

važiuot 
karu arba cle

ar Canarsie, ijįi- 
stoties — keturi

Parsiduoda be a- 
gentų. s. Vencius, 1091 Madison St., 
Brooklyn, N. Y. Tel. Jefferson 5038 

(83

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

Parsiduoda Grosernė. Biznis išdirb
tas virš tris metus. Parsiduoda priei
nama kaina. Pardavimo priežastis ke- 
’iavimas į Europa. 267 Wythe Av., 
rampas Metropolitan Av., Brooklyn, 
N. Y. (81

Biznis išdirbtas virš 12-ka metų, ir 
biznis eira gerai. Priežastis pardavi
mo, tai senatvė. Visi įtaisymai naujau 
sios mados ir nauji rakandai, kokie 
yra reikalingi prie virš minimos j- 
stnigos. Sis biznis randasi New Jersey 
Valstijoj ir tirštai apgyventoje vie
tojo lietuviais, Del platesnių žinių at; 
sišaukite j “Vienybę’’ 193 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. (84

Tol. Greenpolnt 7831

LIAUKOS FOTOGRAFAS

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

Visuose fotogra 
f i jos reikaluose 
fereipkitės šiu( 
adresu: —

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

Brooklyn, N. Y.

Tol. Greenpoint 6195

M. KREIVĖNAS

Gėlės del Namų, Daržo, 
Vestuvių ir Laidotuvių 

202 BEDFORD AVENUE 
(arti North 6-tos gatvės) 

Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKA AKUSBBKA W

adresu:lino

ŠTOKE*
O. Brooklyn. N. Y.

JONĄ*
173 Bridge St..

IR MALIORTU8 
Nufotografuoja ir 
numalevoja viso
kius paveikslui 
įvairiausiomis ip- 
ilvomis. Atnauji
na lenui ir kra- 
javus ir itidaro 
su amerikoniškai! 
Darhą atlieka ge
rui ir pigiai.

Kreipkitėi

Marijona TamklenS 
palagų ant pareikalavimo^ 

‘ ir nedėl &
prie
dieną ar naktį, taipgi ir nedėl 
dieniais. Darbą atlieka atiakan 

už prieinamą kainą
80 STAGG BTREET &

Q Brooklyn, N. Y. &
W Tel. Stagg 6711

PIBMA* LIETUVY* 
OhlropraktlkMiGydytojM

J. Vaitulionis, D.C, 
331 Grand Street 

Brooklyn, M Y.
Valandoi nno 4 iki 8 vai. vnk 
NedMioma ir iventadieniaii:

Nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pint

STOGŲ DENGĖJAS

GraveL 
ROOFING 

Rapair Work a Specialty 
JAMES J. HOLT £r SON

— Petrai, kur taip skubi
niesi ?

— Einu pas Juozą Aba- 
zorių.

— Kas tenai naujo yra?
— Tai yra geriausi lietu

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

— Koks jo adresas?
93 WYTHE AVE., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. 4520 Greenpoint

Telephone Triangle 1450

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:
WILLIAM0 KAPTURAUSKO 

53 Montleth Street
Kampas Bushwick Avenue 

Brooklyn, N. Y.

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

Reikale klauskite:
Ofisas: 1163 Gates Avenue 

Tel. Jefferson 3957
Yardas: 161 Clifton Place 

Tel. Prospect 1023

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savnlnkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINĖ
Cla galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus Ir ui 
prieinamą kainą; taippat paslrendavoti svetainą susirinki" 
maini, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

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

Brooklyn, N Y.

MOTERYS TĖMYKITE!
Lietuvis Plaukų Taisytojas 

ANTHONY MOLLYN

!

S. PAUŽA 
131 GRAND STREET

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

Vyrams, Moterims Ir Vaikams
Prašau Tamlstą reikale atsilankyti, o būsite pilnai užganėdintai

(Seninusia

duoną ir j kitus miestus.

duoną iš 
kepame 

ir kitiems

„Garsas”
Kepa 
Taipgi 
vėms 
suomet kreipkitės 
prie ••Garsas’’ Keptuvė. Siunėia- 
ne

Permanent Wave 
gražiai atrodo ir 
mėnesius. Galima 

plaukus

W. MASIULEVIOH
A. SHRUPSKI8 

(Savininkai)

ruginių miltų.
keiksiu, vestu- 

pokiliams. Vi
su užsakymais

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

VENUS BARBER SHOP 
463 LORIMER STREET 

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

209 Bedford Ave.,
Brooklyn, N. Y. Tel. G’p’t, 2876> a r if C

Tikra Lietuviška Duona
kurią kepa

Keptuve
įstaiga)

6
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