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LIETUVOJ UŽDRAUSTA MITINGAI 
IR AGITACIJOS ATVIRAME ORE

IŠSKYRUS LAIKE SEIMO RINKIMU

Naujausi Telegramai
i •

Bryanas Atvyko į Evoliucijos Bylą ir Sako, Jei 
Mokslas Laimes, tai Krikščionybei Bus Ga
las.

Tarrytown, N. Y. šiandie' Cape May, N. J. Vietos 
Rockfeieriui sukanka 86 me'žvėjis sulaužė visus retor
tai. Jis žada juos atšvęsti dus, pagaudamas per dieną 
klausydamas vargonų mu
zikos.

AMERIKONAI KAREIVIAI, VEDĘ FRAN
GUŽAITĖS, PRADEDA’ JŲ ATSIKRA- sutalti 
TYTI GANA GUDRIU BUDU

—O—
London. Anglai 

vokiečius greičiau 
į alijantų siūlomą

paragino 
atsakyti

saugumo

—o—
Washington. Coolidge pa

reiškė, kad kitas kongresas 
♦■v 1 i * 1 r r\ v-v Z-X.4-1 mnrxlrirxn '-KAUNAS, Birž. 20. — Krikščionių balsais seimas 'ppjValėtų nukapoti visokias 

perleido įstatymą, pagal kurį nevalia laikyti mitingų ant taksas 15-ka ar daugiau nuo 
atviro oro. Juos galima bus laikyti, tik kada yra rinki- • šimčių. 
mai į seimą, arba vietos savivaldybas. Visais kitais atve
jais mitingai ir agitacija turi būti vedama salėse.

“L. ž. ” No. 136 išėjo margas ir sucenzuruotas. Jame'sekti ir atimti atgal, išsky- 
buvo aprašymai seimo posėdžių, kuriuose krikščionys 
suvaržė žodžio laisvę Lietuvoje.

šimčių.
Roma. Pavogti iš Šv. Pe

tro katedros daiktai jau su-

gimo planą buvo sugalvojęs 
tūlas šiaučius. Policija, ap
simetusi būk norinti pirkti

DAY I ON, TENN., Liepos 7 (L Į šį miestą atvyko vogtus daiktus, jį sugavo.
—o— 

Washington.

TAD, MIELAS TAUTIETI^ 
SKAITYKI “VIENYBĘ” 
SUTEIKSI TĖVYNEI 

DIDŽIAUSIĄ GALYBĘ

METAI XXXIX,

(Telephone: 2427 GreenpointU

Žinios Iš Lietuvos
NEGRAŽU

Ukmergė. — Labai peiktina, 
kad mūsų parapijoj daug žmo
nių, lydėdami į kapus mirusius, 
šnekučiuojasi, juokauja, tartum 
ant kokio baliaus, žinoma, tiem, 
kurie laidoja kūną savo tėvo, 
motinos ar giminių, žiūrint la

ibai liūdna. Net kunigai lydint 
'turi piktintis ir ginti žmones

218 svarų žuvies, meškere.
.—o—

Philadelphia, Pa. Susirin
kę kasyklų bosai čia tariasi 
ką atsakyti į angliakasių rei 
kalavimus.

—o— f ,
Ml. Pleasant, N. J. Vietos nuo juokŲ ir 'kalb«- Gedu u'k-

mergės parapijiečiams.
Keleivė.

į Viena išeitis lietuviams dabar jo Dievo Kūno šventę ir tuo 
tai sudėti kiek kapitalo ir api- suvėlino jiems mitingo laiką.
pirkti plotus žemės Kanadoje ir j Toliau p. Markelis nusiskun- 
ūkiautk Tokie naujakuriai patys dė savo šalininkams, kad jis 
pralobtų ir pagelbėtų daugeliui dabar esąs tikras kankinys in- 
kitų lietuvių nukeliauti Kana-|Validas. (Mat, Šiauliuose, tie pa- 
don apsigyventi, nes turėdami'tys jo sukiršinti darbininkai 
savo ūkius badu nemirs. Ant fa- jam pakaušį perskėlė.) 
brikų negalima pasitikėti, nes
netekę užsakymų fabrikai visa- ant visų kitų partijų ir atskirų 
dos sustoja ir darbininkai pa
leidžiami. Ūkininkai apie tokius 
atsitikimus nč nesapnuoja, nors 
jie sunkiau ir ilgiau dirba už 
fabrikų danbininlkus, tačjau ne
darbas ir badas jiems nepažįsta
mi.

Išpylęs visą kibirą pamazgų

presbiterų kunigas kaltina
mas, kad šoko su svetimo
mis moterimis ir smarkiai 
keikėsi. Jį !tyrinės aštuoni 
kiti kunigui.

Riogliškiai, Lekėčių v., Šakių 
apskr. — Pil. J. Tamulaičiui gi
mė kūdikis, 7-tas iš eilės su še-4 q 111“ AUUlAld, I “Lclo 1*3 UllUo o vi flv"

Į Ameriką žada at- šįais 'kairiosios rartkos pirštaisParis. '
vykti finansų ministers Išaug?s dvilypis nykštis, lygus 
Caillaux, įad pasiskolinti kitiems.
nuo Deaės Šamo dar 200 mi- i
lionų dolarių.

Ylakių Juozas

ZUIKIO PYRAGAS

asmenų'bei Seimo frakcijų, užsi
puolė ir šaulius, būlk šie sau- 
valingai neatsiklausdami vietos 
gyventojų sutikimo, užėmę Klai 
pėdos kraštą.

ip. Markelis baigdamas savo 
iškilmingą kalbą, (pabrėžė: —. 
“Mums socialdemokratams bei 
darbininkams visai nereikalinga 
nei Klaipėda nei Vilnius.”

Tai taip mus vaišina, (už mil 
žinišlkas jiems mdkamas algas) 
Seimo atstovai! L. M.

Teko nugirsti, kad artimiau
siu laiku žada pradėti eiti pe
riodinis satyros meno žurnalas, 
pavadintas “Zuikio Pyragas,” 
kuriame, be naujųjų numato
mas visas buvęs “Ragučio” ben 
dradarbių štabas, kaip: Keistu
tis šliupas, P. Kalpokas, Aklas- 
matė, J. Tysliava, B. Sruoga,1 kabinetas patvirtinęs politinio 
Romas Striupas, Bagdonas ir vi komiteto mažumų sekcijos nu

tarimą, kuriuo lietuvių apgyven 
tose vietose turi būt steigia-

Dusetos. (“V-ibės” kor.) — mos valdžios mokyklos su lietu- 
Birže’io pirmą dieną iš Užpalių vių dėstomąja (kalba, 
atvyko Jaunimo S-gos artistai 
ir vaidino “Vergijos Griuvė-

šjais1 metais jie aiidirtkinių kai-' šiai.'’.•.Suvaidinta buvo labai gė- 
mn gyventojų išpjovė apie 200 rn’- Geriausia roles atliko, tai

j žmonės spėlioja, jog tai blogi 
ženklai esą, o tamsesnieji kai- 

blogi
Tokio. Žemės drebėjimai m 

taip vadinamoje “ramioje
1__ _•*_____________ ji___  ‘ —

miečiai sako, kad būsią 
metai ir tt.

Vaikas atrodo sveikas. links-garsus Bryan, kuris gins Tenn. valstijos įstatymą, drau
džiantį dėstyti evoliucijos teoriją. Jį ant stoties patiko 
300 žmonių, iš kuriu 50 buvo reporteriai ir fotografai, laivai į žiemių ašigalį jau Riją. Matyti, kad žemės vi- ----

- - - - - .... tų,” nei “.nelaimių,džiaugda^
rtiiėsi vaiką augina;

J. .Obelienis.

McMiliano srity” išgąsdino visą Japo- maR* £-vvas ir tėvai visai nieko 
išionli imi 'uiia. Matvti. kad žemės vi- neatibodami, nei “blogųjų me

LIETUVIŲ DĖSTOMOJI 
KALBA

Vilnius. “Dziennik Wilenski” 
praneša, kad Lenkų ministeriu

Trys vietos pastoriai jam sušuko “valio.” Po to jis ap
žiūrėjo miestą ir pasiraitojęs rankoves, ėmė ginti Bibli
ją. Anot jo, jei evoliucija laimėsianti, tai Biblijai ir krikš
čionybę! bus galas. Jis sako, kova tarp evoliucijos ir Bi
blijos yra kova mirt ar gyvent. Jam patinka, kad tas di
delis klausimas bus išrištas mažame miestely, nes esą 
Betlejus ir Nazaretas taipgi buvę maži miesteliai.

Iš vi^ko matyti, kad biblistai tiek pat norės gauti 
išsigarsinimo, kaip evoliucininkai iš šios bylos. O vietos 
biznieriai tuo tarpu pasigaudys pinigučio.

PARIS, Liepos 7 d. — Francų spauda pradeda pyk
ti ant amerikonų, kurie būdami kareiviais Francijoj, ap
sivedė tenai su francūzaitėmis. Tie amerikonai, pasiro
do, pradeda atsikratinėti nuo savo žmonų. Jie paleidžia 
jas neva “vakacijoms” ar tėvų pamatyti į Franciją, o 
paskui neatsiliepia į laiškus ir duoda suprasti, kad jie 
nenori nieko apie francūzaites žinoti. Kiti dar gudresni: 
jie paduoda jas teisman Amerikoje būk už pabėgimą ir 
gauna divorsą. Paskui jie liuosi daryti ką nori. 
ijul i» " ■1 » *
Apvagia Clfevelando 
Banką

Rusai Sako
Anglai Nori Karo

įvažiavo į ledų kalnų jūrą.
—o—

Paris. Francijos karo mi- mų. 
nisteris jau išleidęs visus pi 
nigus, bekariaudamas su

duriai ištiesų smarkiai ju 
da. Bijoma didesnių drebėji sa eilė kitų.

—o—
Asheville, N. C. Susirinkę 

Morokiečiais ir dabar turės pietinių valstijų redaktoriai 
parliamento prašyti dau- nutarė dėti į laikraščius tik 
giau. , I teisingas žinias.

- - f . » . . . .

Komunistai Lieka

Cleveland. Juodukas ir balt- 
veidis apvogė čia Depositors and 
Loan Co., banką ant Lorrain 
Av. Banke tuo laiku dirbo tik 
viena mergina.

Apie 30,000 žmonių gyvenan
čių tarp E. 126 ir E. 134 pa
puolė į kvarantiną, kadangi ten 
išsiplėtė rauplės. Daktarai eis 
per namus ir Čiepys tuos, kurie 
dar nečiepyti.

žmogus, kuris važiavo veži
mu, tapo žaibo nukirstas ant 
Cedar Av., kada po karščių užė
jo audra.

Merginos, einančios į viešas 
šokių sales, turės parodyti sa
vo gimimo metrikus, arba tėvų 
afidavitą, kad jos turi daugiau 
18-Jkos metų. Kitos, jaunesnės, 
kurios norėtų ateiti šokti, turi 
ateiti su tėvais, ar suaugusiais 
giminėmis. Tuo norima sustab
dyti jaunimo ištvirkimą.

Maskva. /'Pravda'' pasakoja, 
kad Sovietų valdžia gavo žinių, 
jog anglų valdžia pasiūlė Fran- 
cijos premjerui Briandui per
traukti ryšius su Rusija ir pra
dėti Rusijos blokadą. Esą ang
lų laivynas galės prižiūrėti Bal
tijos ir Juodąsias jūras, o Len
kija, Latvija, Čekoslovakija. Ru
munija ir Estija apsidirbs su 
rusais nuo’sausžemio. Lietuvių 
“Pravda” nemini.

Studentai Vogė, Kad Už 
Mokslą Užsimokėti

Išgelbėjo Ir Gavo Į Akį

Marion, O. 18 metų Tonguett 
išgelbėjo 21 metų Artūrą Hali 
nuo užbėgančio automobiliaus, 
bet už savo triūsą gavo juodą 
akį. Vėliau paaiškėjo, kad jie 
abu pykstasi del vienos mergi
nos.

New Haven, Ct. Darbai čia 
sumažėję ir didžiuma fabrikų 
duoda darbo tik 3-4 dienoms.

Gelvonių ir Pabaisko vai., Uk
mergės apskr.
kėje, nors miškų ir nėra, atsi
rado daug vilkų. Praėjusiais ir

šioje a.pylin-

LIETUVIU MALDININKUS 
* LYDĖJO POLICIJA .......

Sekminių .pirmą dieną lietuvių 
avelių. Praeitą žiemą išnešiojo Vašiklytė, Davatkos rolėj ir maldininkai aplankė Kalvarijas.

- -- - -- A. Tarvydas — Igno, ir kitų Dalyvavo ir provincijos maldi-
pjovė 15 šiųmečių kumeliukų ir buvo atlikta gana gerai. Dusetiš ninku: dūkštiškių, gervėtiškių, 

Berlin. Vokietis, kuris neskel- j senį arix)į žmonės vilkais la- Mai džiaugėsi, matydami taip valkininlkiečių. Vadovavo šv. Mi- 
puikiai vaidinant užpaliečius. Pu kalojaus parapija su savo klebo- 
blikos atsilankė gana daug ir nu kun. Čibiru pryšalky. Lietu- 
būtų salėn netilpę jei lietus ne- vių procesija buvo viena didžiau 
sutrukdęs. Tvarka buvo gera, o šių procesijų, kokių tik esti Kal- 
vaidinimas darė malonaus įspū-.varijose.
džio. Pabudęs Vaidyla. Prieš pat procesiją kai kurie

----------- .lenkų laikraščiai paskelbė aiš
kiai provokatoriškų žinių, kad 
Nepriklausomoj Lietuvoj rengia 
si į Kalvarijas dideli lietuvių 
maldininkų būriai. Vyriausybės 
komisaras buvo pasiuntęs į lie
tuvių procesiją sustiprintus po
licijos būrius itr tam tikrą val
dininką (žinomą p. žilinskį, ku
rį Vilniaus lietuviai praminė vi
sų prezidiumų “garbės nariu”)

Vokiečiai Reikalai! j'a
Sibiro iąpie .50 šunų, šią vasarą vėl pa-

' ninvp 1K žinmprhi IriimpliiiiVn ir
Paris. Apkalbant padėtį Ki

nijoj, komunistai pradėjo ata
kuoti valdžią, kad ji remianti 
biznierius, turinčius koncesijas 
Kinuose. Esą, jie “išnaudoja” 
šalį. Bet premjeras Briane! tin
kamai atsakė, nurodydamas, 
kad patys kinai atsilkvietė tuos 
biznierius kad pastatytų jiems 
fabrikų ir išgelbėtų milionus ki- gi žmonių mažai, ir ten vienati- 
nų kaimiečių nuo nuolatinių bad nė žemė, kurią vokiečiai turi ap- 
mečių. Tą patį dabar ir patys imti ir apgyventi, jei nori savo 
komunistuojanti rusai daro, vi- tautą išgelbėti nuo nykimo. Mi- 
sais būdais kviesdami pas save nisteris sako, kad Europa ne- 
svetimtaučius biznierius, kad tie užilgo puls Rusiją, kadangi toji 
pagelbėtų varge esantiems ru- pasirodo netinkanti Europos ci- 
sams.

bia savo vardo, bet kuris neše- ^aį įbauginti. Medžiotojai 
nai buvo valdžioje ministeriu, sur važinėja, bet pas mus kaž 
pareiškė, kad vokiečiai turi ap- j{ocĮe] neatsilanko, kur turėtų ir

vi

Butte, Mont. Du studentai čia 
užpuolę vasarinio hotelio savi-

kolonizuoti Sibirą. Esą, Azija, 
Afrika ir Australija užimti ki
tų tautų, kurios vokiečių nepri
ima. Rusijoj gi. Pavolgėje, gyve 
na apie 300,000 vokiečių. Sibire

sau progos pamedžioti ir žmo
noms padėtų nuo jų apsiginti.

J. Šatas

j viilizacijai, nes nori ją sunaikin- 
' ti ir subodševi'kinti viską. Ta
me puolime turi dalyvauti ir 
vokiečiai; už ką turi išsireika- 

Washington. Tūli valdininkai Jauti Sibiro.
surokavo, kad kiekvienas Ame
rikos pilietis per metą perserga 
3 ir 7 dešimtadalius “šalčių,” 
arba persišaldymų.

Tavo Kvota “šalčių

Parduoda Savo 
Garsius Palocius

Vienna. Aristokratai parduo
da apie 18-ką seniausių Aus
trijos palocių-dvarų, nes neįsten 
gia taksų išsimokėti. Kaina nuo

Butlegeriai Išgelbsti
Miestelį iš Skolų

Rockv River. O. šis miestelis.
pernai turėjo $32,000 skolų, šj-1?6’000 iki S40'000- 
met gi neturi nei cento. ’Mat, 
miestelio policija pradėjo gaudy

nirtką buvo paėmę nuo jo $3,- h butlegerius, o teismas bausti 
170, bet vėliau tapo pagauti. Vie 
nas tapo sužeistas. Pasirodė, 
kad jie būtų tuos pinigus su
vartoję apmokėjimui savo mok
slo kolegijoj. Studentai, maty
ti, gabūs, nes vienas buvo pir
mininkas savo klesos. o kitas 
vicenpirmininkas.

juos nuo $200 iki $1,000. Per 
trumpą laiką ir susidarė suma 
reikalinga skolos atmokėjimui.

So. Bend. Ind. Darbai čia ei
na vidutiniškai ir duodama po 
43-47c. į valandą. Bet visur sten 
giamasi įvesti darbas nuo šmo
tų ir todėl darbininkai gali įva-

Užmušė Ir Barzdą Išrovė
Cincinnati, C. Nežinomas žmo 

gus nužudė D-rą Knight jo ofi
se ir pabėgo. Matyti, kad tą da
rė iš keršto, kadangi daktaro 
graži barzda buvo išrauta plau
kas prie plauko su visomis šak
nimis, o veidas buvo subraižio- 
tas.

Nyack, N. Y. šaltiny van
dens netoli šio miesto daktarai 
rado tifo mikrobų. Serga apie 
50 žmonių, žmonės įspėti to 
vandens nevartoti.

Mmgolia. šis kraštas neužil
go išleis savo pinigą vardu “tu- 
gurik,” kurio Vertė bus lygi vie 
nam sovietų rubliui.

Ramsgill, Anglija. Visas kai
ryti nuo 6-9 dol. į dieną. Yra mas čia pasidarė sau didelę šven 
pianų šapa ir Studebakerio au- 1 1 1 ’ ‘
tomobilių fabrikas, taipgi kito
kių fabrikų.

tę, kuomet pirmą sykį į 15 me
tų kaime gimė vaikas ir įvyko 
krikštynos.

Paris. Francai paskyrė naują 
generolą kariauti prieš Moroką. 
Tai Naulinas, kuris pasižymėjo 
pasaulio kare ir yra tarnavę- 
Morokoje.

Pabaiskas, Ukmergės apskr. 
— š. m. gegužės mėn. 30 d. čia 
siautė baisi vėtra su lietum. 
Vėtra buvo tokia didelė, kad nu 
vertė Raguvėlės folvarko kloji
mą ir vietomis iš šaknų išrovė 
gan didelių medžių. Jaskaudžių 
kaime griaustinis pritrenkė 4 
karves, iš kurių 2 atgijo, o ki
tos 2 — ne.

Žūklių kaime 
lietaus vandens 
kai.

AR TAI SEIMO NARIO 
KALBA

Ukmergė. Birželio 11 d., mes 
ukmergiečiai, turėjome progos 
pasiklausyti Seimo nario p. Mar
kelio (s.-d.) prakalbos.

Prieš pradėdamas mitinguoti, 
p. Markelis išplūdo kunigus, 
kam jie iškilmingai apvaikščio-

nuo patvinusio 
prigėrė 3 ėriu-

J. Šatas

KUR LIETUVIAMS 
EMIGRUOTI?

Lietuvių į Argentiną atkelia
vo gana daug ir su kiekvienu lai 
vu vis dar daugiau atvyksta. 
Daugelis yra jau gyvenusių 

' Jungtinėse Valstybėse šiaurės 
j Amerikoje, grįžę Lietuvon ap
sigyventi, kur sąlygoms pablo
gėjus, jie paklausė melagių a- 
nrentų keliauti i Argentiną, iš 
kur esą lengva yra jau su
grįžt į Jungtines Valstybes, kas 
yra negalimas daiktas. Verkia 
nabagai prapuldė visus pinigus. 
Kai-kurie slaptai įsivagia ar įsi
perka ant laivų, grįžtančių Eu- 

1 ropon, kad sugrįžt į ’ Lietuvą. 
Daugelis vaikščioja gatvėmis, 
ieškodami bent kokio darbo, nes 
neturi kuo misti. Kas tokius ir 
samdo, tai dirbti tiktai už pa
valgymą — be algos. Kita bėda, 
tai nemokėjimas vietos kalbos 
— ispaniškos.

Garsai skrajoja, kad Buenos 
Aires daugelis dirbtuvių, su-

So. Boston, Mass, šiomis die
nomis čia vyksta Vyčių seimas, 
prasidėjęs su maldomis ir kar- 
linolų pagarbinimu. Išrinkta į- stos dirbę, del ko bedarbių pul- 
.•airios komisijos. kai dar pasididins.

s

&

»•

. PIRMUTINE
Amerikos Lietuvių Įstaiga — Tai 

“VIENYBĖ”

netik kaipo Amerikos lietuvių laikraštis, bet ir kaipo pirmu
tinė įstaiga Persiuntime Pinigų į Lietuvą ir Visas Pasaulio 
Dalis. — Pirmutinė įstaiga Pardavime Laivakorčių Keliau
jantiems j ir iš Lietuvos. Dėlto, kad seniausia įstaiga ir pla
čiausiai prityrusi Pinigų Persiuntime ir Laivakorčių Parda
vime, tai visi, kurie tik šiuose reikaluose kreipiasi į “Vieny
bę,’’ gauna netilk skubų, greitą ir teisingą patarnavimą, be< 
užvis svarbiausia — “Vienybėje” atranda netik draugiški 
patarnavimą, bet dar sučėdi n-a daug bereikalingai išmėtomi 
dolarukų.
“Vienybėje,’' kuri jau yni užsitarnavusi pasitikėjimo pei 
pastaruosius 40 metų. — Siusdamas Pinigų saviškiams, ne
pamiršk, kad “Vienybė
Keliaudamas Lietuvon, nusipirk Laivakortę
kuri tamstas ir jūsų šeimynas bei draugus 
geriausia ir kelionę turėsite kosmagiausią..

Taigi, visus kviečiame savo reikalus atlikt

tai atliks geriaus, negu kas kitas. 
“Vienybėje”, 
aprūpins ko-

Reikale Kreipkitės Pas Mus

VIENYBĖ
193 Grand St,,

1

Brooklyn, N. Y
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’ . 1 ’Kuo Seniau Kortos i nu firmos mano pasistatyti Pa-

Buvo Skaitomos j ryžiuje ir kitur puikius palocius-
Tako peržiūrinėti knygutė teatrus, kad nors patogumais

“Szkala pavargėliu siratų,” pa
rašyta, regis, vysk. Valančiaus. 
Joje yra gražių tautiškų pamo
kinimų, bet ir yra tokių, kurie 
mūsų akyse, išrodo juokingi, vie 
nok anose dienose, be abejonės,

pritraukti Irancų puoliką ir po 
truputi pripratinti prie ameri
konišku filmų.

—o—
Kur žmogus žmogaus
Nenori Sutikti

fĮ Redakcijos Straipsniai |į
DAR APIE LIETUVOS SEIMO TRIUKŠMĄ

I

Jau rašėme, kad andai Lietuvos seimo posėdy kilo 
triukšmas. Ten, kaip minėjom, krikščionys su policijos 
pagelba iš seimo posėdžių išvedė tris krikščionims- prie
šingus atstovus.

Bet už ką, ištiesų, juos prašalino?
Krikščionys, mat, trimi skaitymais pervarė taip va

dinamą “krašto apsaugos įstatymą.” Nors to įstatymo 
pilno teksto mes neturime, bet čia paminėsime nors tik 
kai kurias iš to įstatymo projekto ištraukas.

Štai jos:
1. Uždaryti kiekvieną organizaciją, kuri “turi tiks

lo nuversti konstitucinę tvarką arba valdžią.”
2. Panaikinti nužiūrėtus kandidatų surašąs* J savi

valdybių įstaigas.
3. Daryti kratas, uždrausti susirinkimus, sustabdyti 

dienraščio leidimą, iki keturių, savaičių, o kitų laikraščių 
leidimą sustabdyti iki šešių mėnesių.

4. Prasižengusius redaktorius bausti iki 3,000 litų 
arba 3 mėnesiais kalėjimo.

Viso to įvykinimas: nubaudimas redaktorių, sulai
kymas laikraščių, panaikinimas kandidatų surašų, užda
rymas organizacijų — priklauso vieno asmens — vidaus 
reikalų ministerio nuožiūrai. Jei jis nužiūrėjo, kad tas ar 
kitas, laikraštis ką nors priešais valdžią parašė, jei jam 
pasirodė, kad viena ar kita draugija “pasirįžusi Lietuvos 
valdžią nuversti,” jei jam šitas ar kelintas savivaldybių 
sąrašas nepatiko — jis be jokio teismo, be jokių tyrinė
jimų turi pilną galę vykdinti augščiau paminėtu įstaty
mu nustatytas bausmes.

Tai labai žiaurus, purvinas ir atžagareiviškas įsta
tymas. Tokio įstatymo, rodos, dar nė viena kad ir krikš
čioniškiausia valstybė neturi.

Nors krikščionys sako, kad tokis įstatymas perleista 
apsisaugojimui bolševikų plūdimo, bet pažangiųjų parti
jų atstovai žinodami, kad bolševiku Lietuvoje vadina
ma kiekvienas pažangesnis pilietis, priešais tokį įstaty
mą griežtai išėjo. Juk Lietuvos konstitucija laiduoja 
spaudos, žodžio ir susirinkimo laisvę. Tie atstovai todėl 
ir norėjo žmonėms laiduojamas teises apginti. Jie sten
gėsi būti teisingais, — apginti Lietuvos konstituciją. Bet 
kadangi šių dienų teisybė remiasi ant didėsnio kumšties 
ir kadangi tą didesnį kumštį Lietuvoje valdo krikščio
nys, tai jie tuos pažangiuosius atstovus su policijos pa
galba prašalino iš Seimo posėdžio.

Bet kaip gi į tai Lietuvos liaudis atsinešė?
Platesnių ir smulkesnių aprašymų apie tą seimo 

triukšmą mes dar neturime. Tik Elta užginčina, kad būk 
seimo triukšmas spaudoje perdaug perdėtas. Vienok vie
nas rusų laikraštis, būtent “Russkoje Slovo” New Yorke 
tokių žinių jau gavo. Tame laikraštyje rašoma, kad sei
mo atstovai išvesti didele prievarta. Pakilęs triukšmas 
visame mieste. Tuoj minios sukilę ir pradėję demonstra
cijas priešais krikščionių nešvarų žygį — prašalinimą iš 
seimo posėdžio atstovų ir perleidimą minėto įstatymo. 
Krikščionys, matydami, kad jau no juokai, pasišaukė 
kariumenę Su šarvuotais vežimais, kulkosvaidžiais ir 
pradėjo minias “raminti.” Sakoma, jog demonstrantai 
gerokai apkulti. Įvykę areštų, keletas pakliuvo į kalėji
mą.

Reiškia, panaudojo geležinį kumštį.
u. Bet tuomi liaudies nenuramino. Vėliau daugely mie

stų ir miestelių taip gi minios sukilo. Ten ir surengta de
monstracijos, išnešta rezoliucijos.

Netik kas, bet ir pačių krikščionių auklėjamos įstai
gos prieš tokį negražų krikščionių pasielgimą nerimauja. 
Štai mes jau skelbėme žinutę, kad Telšiuose “Saulės” 
gimnazijos mokiniai ir gi sukėlė “buntą.”

Amerikos lietuviai krikščionys tokiu įvykiu džiau
giasi. Jie sako, gerai, kad “nenuoramas” prašalino, gerai 
kad tokį įstatymą perleido. Vienok Lietuvos kunigai, sa
koma, susirūpinę. Ir ištiesų, yra kuo susirūpinti. Juk to
kis “kultūringas” Lietuvos valdymas krikščionims su
teiks didelį smūgį. Jie dabar jau numato, kad minios, 
Lietuvos tamsioji liaudis, kelia galvą ir pradeda mįslyti: 
kur mus nuves tokis krikščionių viešpatavimas?

Kumštis juk ir ne visuomet valdys.
Lietuvos liaudis protestuoja.
Amerikos lietuviai šiame klausime ir gi turėtų savo 

žodį tarti.

Indija yra keista šalis, kur 
viešpatauja taip vadinama “ka
stų,” arba “luomų” sistema. Pa 
gal to, žmogus vieno luomo ne
gali valgyti prie vieno stalo su 
žmogum kito luomo. Košino val
stybėlėje yra tokis luomas, kuris 
vadinamas Najadai. Tie žmonės 
gyvena pakraščiais raisto-džiun 
glio ir negali prieiti arčiau prie 
kitų 'luomų žmonių kaip šimtą 
pėdų. Mat, šie tada skaito, kad 
jie tampa “užteršti,” jei prilei
džia Najadį arčiau kaip šimtas 
pėdų. Najadai, kuomet eina ke
liu, turi šaukti tam tikru bal
su. Jei kas nęrs nori jiems duo
ti almužną, tai ją palieka ant 
kelio ir nueina, o tada Najadis

1861 metais Valančius ve kaip 
įvairius

(ibrieželis arba

ją pasiima.
Prieš tokius žiaurius 'ir ne

žmoniškus papročius kovoja 
Gandi ir jo draugai, a tbu nd au
tieji Indijos nacionalistai.

—o—
Tikisi Apgauti

Sakyk, drauguži, kaip čia patekai, — 
Kodėl veidas taip išbalęs?
Gal iš tolimo krašto atvykai, 
Gal dar daugel turi galios?
Visus skausmus, tad į šalį varyk;
Albięm juk vienodas likimas, 
To širdies slėgimo tu nepaisyk: 
Suramins mus atminimas. — 
Aš senai jau kentėti pradėjau; 
Tie mūrai man’ vargiu’ senai. 
Tad paduok-gi ranką, geradėjau, 
Lengviau mums bus kęsti vargai. 
Pratark nors vieną žodį iš širdies,

„ Juk laisva dar siela mano. —
Ar ilgai dar vargo žmoneliai kentės?
Kur idėjos — viltis mano...
Tikiuosi, nežuvo jos, lyg vėjas, 
Tam’ skurdo pasaulio tvane.
Sakyk' Sakyk, ar ta udar teb’liejas 
Tos jėgos, ką gaivina džiaugsme mane. 
Ateis juk dar laikas, kad žmonės narsa 
Įstengs tuos mūrus pergalėt.
Gims tad ir prūsų širdyse drąsa 
Tiems vargo žmoneliams padėt...

Miško Aidas.

O--------------o-------------- o

IŠJOJAU ŽIRGELIUS GANYTI

Skinčiau vieną aš gėlelę,” 
Glausčiau jąją prie krūtinės, 
Bet dėja, gėlių neskinti 
Jau senai pasiketinęs...

šviesk, saulele, tamsią žemę,
Kur gėlelės žydi gražios,
Kur rūtelės, kur lelijos, 
Kur pražydo rožių ežios!

— Bern. Brazdžionis.
o o o

BRONYTE
Rašo P. čiučelis

buvo svarbūs, štai kaip aiški
nama kortos, kuriomis taip 
smarkiai pinaklį per naktis mu
ša mūsų nekurie atsižymėję vei
kėjai, pamiršdami ir tautos dar 
bus ir parėmimą gerų tikslų:

“Kortos yra tai szetono abro- 
zėliai, prie kožno grajijenczįo 
kortomis stovja nelabasis, o kar
iauninkai vadinasi vergais sze
tono. Girtybė, paleistuvystė, szo 
kiniai ir kortos yra tai tikros 
seserys, kožna isz jų pražudo 
žmogų ant kūno ir duszios.”

Dabar tokie gandinimai jo
kių pasekmių neturėtų. Bet bū
tų labai sveika lietuviams jei 
būtų galima išrasti būdas ati
traukti mūsų žmonelius nuo 
kortų ir degtinės!

—°—
1 Pažanga Sintaksėje

mokino žmones atskirti i
sintaksės ženklus: 

| Uūb rėžimą s
skirsmelis) rodo mažą per&toji-
mą skaityme ir truputi nuleidi
mą balso.

; tarpininkas, arba taškelis 
su skirsneliu rodo didesnį nulei
dimą balso.

: du taškeliai rodo dar dides
nį nuleidimą balso.

. taškelis gi vienas rodo vi
sišką perstojimą skaitymo.

Rygiškių gi Jono gramatikoje 
išleistoje 1925 metais, apie tuos 
dalykus jau aiškinama šitaip: 

“Skaitant reikia kartais stab
telti, pakelti, arba nuleisti bal
sas. Tam tikslui vartojame skir
tukus:

tašku skiriame nuo vienas ki
to tokius sakinius, kurie eina 
apsakyme atskirais vienetais 
(sintaksės pilnatimis).

, kablelį reikia dėti 19-ikoje 
įvairių atvejų, kuriuos čia iš
vardyti nėra galima.

; taškas kablelis dedamas sin
taksės pilnatyse, tarp atskirų sa 
kinių, kurių dalys laibai išplėto
tos ir nesurištos tarp savos jung 
tukais.

: dvitaškis dedamas 8-iais į- 
vairiais atvejais.

Palyginus Valančiaus “grama
tiką” su Rygiškių Jono, pama
tysime, kad lietuviai daug nu
ėjo tame moksle, jei supranta 
pastarojo apsklembimus. Bet del 
didžiumos mūsų kalniečių, re
gis, Valančausko pamokinimas 
dar kaip tik tiktų.

—o—
Lietuviai ir Italai

Labai keistai supuolė, kad ir 
lietuviai ir italai vienu .sykiu per 
leido spaudą varžančius įstaty
mus po vardu “apsaugos įsta
tymų.” Italai privers kiekvieną 
redaktorių įsiregistruoti, kaip 
įsiregistruoja advokatai, dakta
rai ir kiti profesionalai. Tą įsta
tymą jie taipgi kaip mūsų krik
ščionys perleido vieni, per vie
ną posėdį perleisdami tris jo 
skaitymus.

Mussolini po to fašistų kon
gresui pareiškė, kad jo tikslu 
yra visai išnaikinti liberalų 
mintį ir partiją Italijoje, taip 
kad žodžiai “italas” ir “fašistas” 
būtų vienas ir tas pats, kaip kad 
iikišiol būdavo “italas” ir “kata
likas.”

Lygiai panašių tikslų siekia ir 
mūsų krikščionys, kurie nori pa 
daryti, kad žodis “lietuvis” ir 
“katalikas” būtų vienas ir tas 
pats.

Francai Nemėgsta
Amerikos Filmų

Nežiūrint jų gerumo, ar gra
žumo, francai, pasirodo, esą jto- 
kie patriotai, kad nemėgsta ame 
rikonišiku filmu. Todėl ameriko- * »

Tūlas Vadapalas, rašydamas 
iš Leningrado, bando užginčyti, 
kad ten bado ir darbininkų riau 
šių šiį pavasarį nebuvo, nors 
apie tai r^šė patys rusų laikraš
čiai. Bet ir jis negali pasllėpti 
fakte, kad rusai buvo priversti 
pirkti kelis tūkstančius tonų A- 
merilkos grūdų, nes savų jau pri 
trūko. Ve ką jis rašo:

“Jums geltonoji spauda rašo, 
kad pas mus badas, k^d didžiau 
sios linijos darbininkų nuo ryto 
iki vakarui stovi prie kepyklos 
durų, kad gavus pusę svaro duo 
nos pasipirkti. Tai provokacijos 
ir melas. Juoda duona po 3 k. 
svaras, balta — po 10 k. Mums 
atsibodo (?) sava duona val
gyt, del permainos (?) pirkome 
kelis šimtus tonų iš S. V. ir tas, 
kuris valgo jūsų duonytę, sako, 
kad ji sumaišyta su kuikuruzų 
miltais. Sako: mūsų duona yra 
tikrų kviečių duona, o kukurū
zais mes gyvulius maitiname.”

, —O—
Naujas Vardas

Pastebėjome, kad “Rytas” nu 
kalė valstiečių liaudininkų par
tijai naują sutrumpintą vardą 
“valiaukai. ’ ’ Socialdemokratai 
gi vadinasi “esdekais.” Bet, jei 
atsižvelgti į amerikonišką žo
džio prasmė, visi negražiausia 
vardas yra pačių krikščionių 
“kademai. ■’

—o—
Lietuviškų Bonų Nuošimčiai

Apie liepos pradžią daugelis 
skaitytojų vėl mūsų klausia, 
kas išmoka nuošimčius Lietu
vos Laisvės bonų.

Nuošimčiai yra išmokami 
Lietuvos Atstovybės. Reikia pa
siusti kuponas adresu: “Lith
uanian Legation” 2632 — 16th 
St., N- W. Washington, D. C.

—o—
Gera Moteris.

Miestelio Holloway, Ohio mo
teris majoras atsisakė iš vietos, 
sakydama, kad miestelio valdy
mas užkenkiąs blynų kepimui ir 
namų užlaikymui.

Lietuviškas “Importas”
Iš Washingtono pranešama, 

kad raštininkai taip vadinama
me Dead Letter ofise, kur nu
siunčiama visi laiškai be adre
sų, aną dieną turėję daug bėdos 
su tūlu laišku iš Kubos. Kaip 
tik tas laiškas tapo atidarytas, 
tai iš jo iššoko daug, blusų! 
Blusos apipuolę raštininkus, ku 
rie, nematę tokios “napost- 
vos” ilgai kasįnėjosi iv. milte
liais barstėsi, kol nusikratė ne
geistinų gyvūnėlių.

Užeina ant minties: kasžin 
ar Ikaikada laiškuose iš Lietuvos 
neateina į Ameriką blusų?

Sekmadienio rytą, 
Saulutei pakilus 
Išjojau ganyti 
Juodbėrius žirgelius.

Supyniau kojeles 
Linelių panteliais, 
Paleidau žirgelius 
Prie žalios girelės.

Ėskite žirgeliai,
Gražūs juodbėrėliai, — 
Lygiojoj pievelėj 
Vieni dobilėliai.

Šičia žalios pievos — 
Žydi ramunėlės,

O per gėlynėlius 
Plaukia Nemunėlis.

Ten vėliai siūbuoja 
Platūs vandenynai, ;
Puošia šalį gojai, 
Įvairūs žolynai.

Tai mano Tėvynė, 
Gimtasai kaimelis, 
Kur tik pažiūrėsi, 
Ten gražu ir miela, 

štai ant augšto kalno 
Griūva pilys senos, 
Tai paminklas gyvas 
Kaip tenai gyveno.

Šičia vėl pas kelią
Kryžius apkerpėjęs,
Mums senovę mena.

Kaip linksmu ganyti — 
žvyngianti žirgeliai, 
Man iš čia matyti 
Jūros ir kalneliai. 

i - .

Vai graži Lietuva,
Gražūs jos lankeliai,
Aplinkui žodynai
O pievoj žirgeliai.

t t < • • t ; % * ’ •

— Pranas Bernatonis
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ELGETAI

Biednasis varguoli, 
Kas tave priglaus, 
Vargingą dalelę, 
Kas tavo atjaus?!

Iš kaimo į kaimą
Per sniegą brendi, 
Bet šilto kampelio, 
Niekur nerandi.

Nuplyšęs, sušalęs 
Trupinius renki, 
Vargelį ir skurdą, 
Tu vien sutinki!

< . . ’ - ' '

Dangaus tik mėlynė
Tai y r butas tau;
Viskas kas ant žemės, 
Tu neturi -sau.

t ■ ■ ■
Drabužiai sudrėgę, 
Kiaura sermėga, 
Kojos tau nuvargę, 
Silpna yr jėga.

Visa tau paguoda 
Ir mirtis balta, 
Atilsis bus .tavo -r-

. žemelė šalta!
— J. Gogelis.

ko-

ge-
du-

(Užbaiga)
Palikus nebekalbi, nuliūdus ir, tartum gėlę 

be rasos, ji valandomis vyto ir nyko.
Viršininkas jau visas mėnuo kaip išvažiavo, 

tačiau nieko dar jai neparašė; o ji taip laukė! 
Kiekvieną paštą, kiekvieną laišką atydižiai apžiū
rėdavo ar ne Jonelio ranka rašytas; bet jis ty
lėjo, kaip tyli mirusi žiemos prigimtis sniego ir 
šalčio prislėgta. Ir taįp net kelis mėnesius ji ne 
jokios žinios iš jo neturėjo.

Vieną kartą naujasis jos viršininkas, tar
tum norėdamas skaudžiau ją užgauti, ėmė pa
sakoti, kad čia buvusį viršininką valdžia sunkiai 
nubaudusi ir tik laimė, kad laiku grįžusi iš Ru
sijos žmona tą viską pataisiusi.

“Tai jis vedęs?!...” sugniaužus kumštį pa
klausė Bronė.

“Nežinau gerai; draugas man rašo, kad taip; 
jis jį gerai pažino.”

Ji nieko daugiau nesakius išėjo iš įstaigos ir 
tekina nubėgusi į pirmykštę pievelę ir pargriu
vusi ant palinkusio topolio raudojo apsikabinusi 
jo šąl'tą liemenį. Ir tamsus buvo mėnulis ir šlyk
šti daina lakštutės. Baimė ir šaltis apėmė ją lai
mės pievelėje ir ji pakilusi tartum ne savo 
jomis parėjo namo.

“Bronyt, gal dar valgysi vakarienės, ji 
rokai jau ataušo?’’ kalbėjo šeimyninkė pro 

iris galvą įkišus.
“Nenoriu,” trumpai atsakė ir nenusirė-

I. w
d'žiusi griuvo lovon, kur visą naktį verkė.

Anksti rytą nuėjo tarnystėn, bet jau nebe 
ta, koki buvo pirmiau. Veidas lyg drobė išblyš
kęs, akys net patinę nuo verksmo. Nieko ji nė 
vienam nesakė, niekas ir jos nekalbino, o tik 
vienas viršininkas prinešęs laišką padavė, saky
damas: “Matot, tamsta vakar išbėgai, o netrūkus 
ir paštas su laišku del tamstos parėjo.” Šaltai 
paėmus rankon laišką apvertė ir staiga nušvito, 
pamačius pažįstamą Jonelio rašyseną. Dreban
čiom rankom praplėšus, pradėjo skaityti:

“Gerbiamoji! Pamiršk mūsų buvusią kvai
lą komediją. Aš esu vedęs ir sulaukiau savo žmo
nos. Nekaltink manęs kaip ir aš tamstos nekalti
nu. Jonas.”

Tvirtai suglamžė bjaurųjį poperį rankoj ir 
nieko nejausdama ilgai stovėjo. Dar ne laikas 
buvo eiti namo, bet ji jo nebeklausė. Nepasakius 
niekam nė “sudiev,” išėjo namo.

Čia atėjus rado savo motiną, kuri viena visa 
paguoda del jos bebuvo. Apsipylusi ašaromis puo
lė ant to paties neapgaunančio kaklo ir bučiuoda
ma gįslotas rankas kartojo: “Mamyt. mamyt 
brangi mamyte!”

Ir tik dabar ji suprato, kad pasauly tėra 
viena širdis, širdis motinos, kuri amžinai myli 
ir nemoka melubti.

“Tai kas-gi tau, vaikeli? sakyk, ko verki?”
Ir motina glostė jos galvą savo motiniška 

ranka ir jautriai bučiavo. Ir motinai ji. viską 
viską pasakė, pasakė ir meldė jos neatstumti.

Abi nuliūdę ir nelaimingos, pasiėmę ryšelius 
ir išėjo vėl į tą patį miestelį, kurį taip nesenai 
Bronytė buvo apleidusi.

Buvo jau gilus vidurnaktis, kai jos pasiekė 
savo menką sukrypusią grįčiutę. Motina norėjo 
dar rūpintis. Surado švęstąjį vandenį, atnešė žo
lelių parūkyti, bet Bronė nuo visko atsisakius 
įsibėgo į tamsųjį kambarėlį, kur it pamišus blaš
kės ir kankinos.

Apie rytą baisus skausmas suspaudė jos kū
ną, o kaip pro pilką debesėlį prasiveržė išblyškęs 
saulės spindulys, atėjus jos motina atrado keistą 
ir liūdną reginį: dukrelė, lyg stabas, žiūrėjo į ją 
atsistojus, žiūrėjo tokiomis klaikiomis stiklo aki
mis ir prie krūtinės laikė prispaudus nebegyvą 
kūdikio pamėlynavusį kūnelį. Idiotiškai iš'kry- 
kę kasos, nervingai besikilojanti krūtinė liudijo 
apie įvykusią audrą mergaitės sieloj. Lyg nu
trūkęs smuikos akordas be žodžių veržės iš jos 
lūpų, skundas del nepasiekto troškimo.

Nekuriam laikui prabėgus, kai Bronė pagijo, 
ji išvažiavo dideliai! miestan pasikavoti nuo žmo
nių liežuvių ir gauti darbo. Kokį ji tenai gavo 
darbą ir koks likimas ją sutiko, apie tai autorius 
kitą kartą papasakos.

2
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“VIENYBĖS” EKSKURSIJA LIETUVON

Rašo J. O. širvydas, “Vienybės” Redaktorius

III. Jūrėms ir Sausžemiu
Kelionės piešinį buvau nutraukęs jau ant laivo 

“President Roosevelt,” nes baigiant j pakraščius pasida
rė tokis didelis tarp keleivių sujudimas ir bėginėjimas, 
belaukiant sausžemio, kad jau nebegalima buvo rasti 
ramios rašymui vietos.

Mano keleiviai iš “Vieny
bės” Ekskursijos, nuolatos 
teiravosi manęs visokiais rei 
kalais: tai kiek kaštuoja 
gelžkelis iš Kauno ten ir 
ten, tai vėl įvairiais net ir 
niekniekiais save kvaršino. 
Paliovęs rašinį, žymėj ausi 
nuotykius dienynan, iš ku
rio dabar rašau jau pasie
kęs Lietuvą.

Kelionė jūrėmis, kaip jau 
anksčiau minėjau, pavyko 
labai gerai. Dienos išpuolė

vaikščioja iš vieno deko ga
lo į kitą — laukia pama
tau t Plymouth o.

Jau saulei leidžiantis at
sirado gaujos žuvėdrų, ku
rios nežinia iš kur mus pasi
tiko ir būriais, rėkdamos vi
josi mūsų laivą... ką sakau 
vijosi! — pulte puolė į laivą, 
taip kad galima buvo kaip 
kurias už ’
Jos, matomai, buvo išalkę;

(mat, prie paties uosto lai- sirinkti... Išlipa iš mūsų apie 
vai neprieina). Subėga vi- 50 keleivių. Anglų laivuko 
si keleiviai žiūrėti, kas čia tarnai pradeda persikrauti 

I bus. Ogi atpuškuoja nuo Ply pas save paštos maišus.
mouth o du anglų laivu kai ir 
prisiartinę prie mūsų laivo

lu laivukai kitokį negu atadykinti keho, kuriuo 
merikos “ferry-boats” - jie musJi darbininkai jiems per 
atrodo apskritesnį, platesni 
ir — kas blogiausia, neturi 
tokių praktiškų įtaisų kelei
viams atsisėsti, kaip kad pas 
mus Amerikoje (mačiau, kai 
iš mūsų laivo tenai persėdę 
keleiviai, kiekvienas turėjo al!S!al ~ aaaS‘aa-

ant hao-av.n šia pliki seniai, nerangus, le-

Krauna, krauna dideles 
maišų stirtas ir vis nepaspė-

vartus svaido maišus. Dide
lis skirtumas tarp Amerikos 
ir Anglijos laivų darbinin
kų: mūsiškiai beveik visi jau 
ni, visi judrūs, gyvi ir grei
tai, disciplinuotai varo save 
darbą; gi anglai — daugiau-

•<

ra

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

KORESPONDENTŲ APIE TEATRUS, BALIUS, PRAKALBAS IR ABELNĄ JUDĖJIMĄ.

LINDEN, N. J.

Lietuviai šauniai Pasirodė ir 
Visus “Subytino” Parodoje

S
PITTSBURGH, PA.

Visokios žinios iš Pittsburgh© 
Padangės

atsisėsti ant savo bagažo 
baksų; kurie tų. neturėjo, tie 
priversti buvo stati stovėti. 
Suolų jokių nėra. Tai tau ir 
Anglija, “jūrių viešpatie- 
nė!”)

Vienas laivukas tuojaus 
pradėjo persikrauti iš mūsų 
laivo Anglijon vežamą įkro-

tlCXlllllCl UU.VU IYCX1I7 • v. TZ*!.

kojų ore nutverti, ly? Past«s maišus Kito
•-1' - - laivuko kapitonas, didelio il

gio vyras, su garsiai girgž-

giant butų pasekmės... Na ir 
neatvažiavo. O pittsburghiečiai 
sulaukę garsintų dienų ėjo pa
žiūrėti to garsiojo Dzimdzi- 
Drimdzi, kas ant Soho, kas ant 
South Sidės, kur kam buvo pa
rankiau. Sohiškiai atėję prie 
svetainės durų randa svetainę 
uždarytą. Sužinoję, kad Dzimdzi 
ninku nėra, grįžo namo. O South 
Sidiškiai atėję prie Kazėno sve
tainės rado duris atdaras ir su
ėję į svetainę laukia Dzimdzinin- 
kų pasirodant. Bet vietoje Dzim- 
dzininikų kunigas Kazėnas per- 
stato kalbėti garsųjį kartuvių 
inžinierių kunigą Garmų. Kuni
gas Garmus .pasilipęs ant pa
grindų kaulino aukų seserų vie
nuolynui. Pasirodo, kad kun. 
Kazėnas yra gudrus biznierius ir 
moka visas progas išnaudoti sa
vam bizniui.

Gegužės 30 d. Pittsburgh© 
Lietuvių Kapinių Draugija turė
jo parengusi balių L. M. D. 
svetainėje. Balius buvo sėkmin
gas, nors toje dienoje buvo 
daug piknikų rengiama, bet pik
nikai nei kiek neužkenkė kapi
nių baliui, nes Pittsburgh© lie
tuviai remia visus kapinių pa
rengimus. Gerai ir daro. Pitts
burgh© Lietuvių Kapinių Dr-ja 
jau turi savas išmokėtas ka
pines, prie to turi jau ir ižde 
kelis tūkstančius dolarių. Už 
tuos pinigus manoma įtaisyti 
kapinėse keliai.

Pittsburgh© lietuvių kapinės 
yra laisvos. Jose laidojami taip 
katalikai, taip bedieviai ir visi 
išsitenka jose. Nors Rymo ku
nigai ir draudžia savo parapijo- 
nus nuo šių kapinių, bet jų 
draudimas mažai ką užkenkia 
kapinėms, nes lietuviai geriau 
myli laidotis lietuvių kapinėse, 
negu eiti ant “bardo” pas pa
liokus, arba pas airišius, nes 
lietuvių rymionų parapijos nei 
viena Pitts’burghe neturi savo 
kapinių, o kampininkauja ar tai 
pas airišius, ar tai pas palio
kus ir už prasčiausias vietas 
turi gana brangiai mokėti. Pitts
burgh© lietuvių kapinėse nerei
kia tiek brangiai mokėti ir ga
lima pasirinkti gražesnė vieta, 
todėl daugumas lietuvių turi 
nusipirkę lotus už gana prieina
ma kaina.

Pittsburgh© lietuvių kapinės 
yra kontroliuojamos direktorių, 
išrinktų Draugijos visuotinam 
susirinkime. O Kapinių Draugi
jos visuotiną susirinkimą suda
ro Pilttslburgho Kliulbai ir pa-

Liepos ketvirtą d. 1925 m. čia 
miestas iškilmes surengė. Pave
lyta tautoms paroduoti. Rengėsi 
tautoms paroduoti. Rengėsi 
daug tautų. Lietuviai netik ne
pasiliko, bet visus “subytino.” 
nes lietuvių dalyvavo daugiau
sia ir gražiausiai buvo pasipuo
šę.

Miestas skyrė dvi dovanas; 
pirmą dovaną kas daugiausia, o 
antra, kas gražiausia. Taigi lie
tuviai užėmė abi spragas, buvo 
daugiausia ir gražiausiai pa
sirodė, todėl ir gavo pirmą dova
ną. Nors lietuviai privalėjo-gau 
ti abi dovanas, bet parūkavus 
dvi dovanos duoti vienai tautai 
perdaug, tai davė tik pirmą do- 

jvaną — sidabrinį papuošalo puo- 
idą, su užrašu už ką gautas, die- 

Persėdimas ir perkrovi- na ir .metai.
Bravo Lindeno Lietuviai už 

i, nes tas netik 
Lindeno lietuviams teikia gar
bės, bet ir visai Lietuvių tautai.

Bet labai gaila tokių, kurie 
buvo tam darbui priešingi, o 
mes gerai žinome kas tokie, tai 
mūsų bolševikai. Nors jų ir ma
žai Lindene randasi, bet ir tie 
eina atbuli kaip vėžiai, ir su 
jais negali susitaikinti. Kaip jie 
rengia ką, tai nori, kad visi da
lyvautų su jais, bet kitų parengi 
mams visai priešingi, tik šmei- 

, nevisi,
I yra ir gerų žmonių, su kuriais 

.. ______ i ir veikt iš-
j vieno, bet yra ir tokių, kad la
bai verti pažeminimo iki že
miausio laipsnio. Buvo tolkių vy
rų ir moterų, kurie laike paro
dos stovėdami ant kampų ir 
juokėsi iš gražaus daTbo. Argi 
negėda ?!

Aš nuo savęs patarčiau mesti ^Pmės draugijos, kurios yra 
'prisidėję prie kapinių nupirki
mo. Kapinių draugijos valdyba 
tarnauja be jokio užmokesčio, to 
del kapinėms ir sekasi.

tūs ir matomai nepaiso ame
rikonų priežodžio: “time is 
money” (laikas yra pini
gai); jie pradedami darbą, 
nusiėmę pasidėjo kepures, 
pasismaukė augštyn aulus, 
pasibraukė panose ūsus (jie 
visi ūsuoti) ir pradėjo pas
tos maišelius už kampų čiu
pinėti, paskiaus po vieną ne
šioti į, paskirtus kampus.

v. - -------- v Maukė, kad ką tarnai ar pa- sb^ darbininkai linksmai
gražios, bangos buvo mažos tys keleiviai išmes joms le- claaciais Darais n sniego oai is-Vo„„n ; ----
— išskyrus apie pusantros sti. Kaip kada laivo virėjai
rl i n o 1 o t Ir o n iri rli i A 4*.. 1 • v i i 1 _ • _ _ Y1__ ___ ___ _ Idienos laiką apie vidurį At- 
lančio, kur truputį buvo su
pimo; bet jis buvo toks men
kas. kad neapsimoka nei mi
nėti.

Birželio 6 d. po vakarie
nės — didžiausis subruzdi
mas. Laivo tarnai atidarinė
ja denių viršus ir pradeda 
milžiniškomis vindomis kel
ti augštyn visokią įkrovą, y- 
pač pastos maišus. Pasirodo, 
kad šįvakar jau pasiekiam 
sausžemį ir išleidžia Ply
mouth© uostau Anglijos ke
leivius bei paštą. Maišai, 
maišai ir maišai — tūkstan
čiai maišų su laiškais, pini
gais ir pakeliais. Krovė lau
kan juos tarnai ištisą va
karą. Sukrovė jų čielą pile- 
kalnį. Niekuomet žmogus, 
pirmiaus to nematęs, negali 
sau įsivaizduoti, kiek tai lai 
vuose su keleiviais esama ve 
žarna laiškų ir siuntinių?

_ Keleiviai anglai, jau apsi
rėdę, linksmi ir susijaudinę

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

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

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

Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

išmesdavo kokį užkaltą me
dinį baksą su maisto lieka
nomis, tuomet alkani paukš
čiai, nagus išskėtę, visu de
besiu puldavo į plūduriuo
jantį bangose baksą ir akies 
mirksniu jį į šipulius su
draskydavo. Tie paukščiai 
be galo išbadėję. Jų neiš
pasakyta daugybė visais van 
denyno pakraščiais: jie. vai- 
sosi, pusbadžiai minta žuvi
mis, laivų išmatomis, paga- 
liaus... skenduolių lavonais. 
Jų niekas nešaudo, nes jų 
mėsos niekas nevalgo, — ka
dangi ji yra nešvari, tarsi 
prakeikta nuo to, kad kar
tais maitinasi nelaimingaja 
žmogiena...

Jau pradedame prieblin- 
doje matvti Airijos pakraš
čius. Štai kur-ne-kur iškįla 
augštyn galingųjų senovės 
suploja, užtai anglai labai 
tai Airijos žemėje. Dabar tų 
didžiūnų jau nėra, — nepri- 
gulminga Airijos valstybė 
perėmė tuos milžiniškus trio 
besius savo raštinėms, biu
rams, intendantūroms ir vi
sokioms žinyboms... Keletas

šūkauna į viens kitą: “Come 
on, Mack!,” “Look out, 
Dick!,” o anglų seniokai vie
nas į kitą ūliuoja, — “ūū! 
ūū!,” lyg bobelės Lietuvoje,

tumo kepure, iš lėto priėjo 
prie laivuko briaunos ir šty- 
vu anglišku akcentu į mū
sų laivą šūktelėjo: “Dundee 
Service!” t. y. pranešė, kad' 
jisai is i 
keleivius nuvežšiąs į Dundee 
provincijos prieplauką. Be
reikalingas pranešimas, — mas tęsėsi taip ilgai, kad y__  .
nes visi mato, kad jo vienas daugelis mūsų keleivių, ne-’tokį gražų darbą

mūsų persėdančius l^ai Pameta miške grybau- 
v\ ii i T A < n W z~\ damos.

laivukas keleivius tevežš ir 
jiems’ nėra iš ko daugiau pa-1

besulauke galo, nuėjo gult. ’ 
(Dar bus)

BESIPLĖTOJANTIS ŽMOGUS
Pasaulio padėtį gerai nusakė 

rašytojas H. G. Wells, tarda
mas, kad tai yra lenktynės tarp 
apšvietos ir prapulties. Kuri lai 
mės?

Daleislkime, kad kur tai aug- 
štai yra bešališkas žiūrovas, tė- 
mijąs mūsų žemę, ir įdomaująs 
mūsų smulkiais gyvenimėliais, 
mūsų asmeniškais, tautiškais ir 
tarptautiškais nesutikimais, — 
ką jis matytų, ir ką jis ma
nytų? Jis matytų žemę sudalin
tą į kraštus ir subraižytą į val
stybes, sritis, apslkritis, mies
tus, kaimus, ir tt., o žmones pa
skirstytus tautomis, rasėmis ir 

v. v klasėmis. Daug to padalinimo
važiuojančių airių, savo že- bus dirbtino, paties žmogaus 
mę pamatę, linksmai delnais 
anglų didžiūnų pilių bokš- 
šaltai ir net su pašaipa į 
airius pasižiūrėjo.

I Apie 11:00 v. nakties mū
sų laivas sustoja toli nuo 
Plymoutho tokioje įlankoj

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA ir DIRBTUVĖ

geriausiai įrengtoje mokykloje. Prakti
kos pamokos išardyti ir sudėti visokius 
motorus, apie elektrą ir važiavimą,. Ti
kras, pilnas kursas šoforio-meknniko 
lietuvių ir angly kalbom - veda visiem 
žinomas ir per 15-ką. metų prityręs
INSPEKTORIUS L. TIKNIAVIČUS 

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

nuo 0 ryte iki 0 vakaro. Nedaliomisbu mokyklą. Mokykla atdara
nuo 11 vai. ryto iki 3 vai. po pietų. Klesoa dienomis ir vakarais.

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

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 
galėję, Raumatizme ir Visose Vidurių Ligose.

KAINOS MANO PRIEINAMOS 
ir viskas 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 4th Avenue Ir Irving Place

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

Pittsburgh© Dainininkas Al.
Sadauskas Vyksta Italijon

rankų, gerai ar blogai, padary
to.

Tas žiūrovas galėtų pastebėti 
Įvairias rūšis išsivystymo, ir 
daugelį tikslų bei reikalų, pra
dedant žemu doros stoviu pus
laukinių tautų miškuose, bai
giant augštais darbais moksli
ninkų, išradusių radio, arba iš
matavusių, kad Andromedos ne 
bula danguose yra tūkstantį sy
kių šviesesnė už saulę; nors ką 
ten mes matome yra nutikę mi- 
lionas metų atgal. Bet nežiūrint 
tų įvairenybių, minėtas žiūro
vas visgi pastebėtų, kad ben
dras ir nuolatinis žmonijos sie-

Um
TEN IR ATGAL 
Nupiginta Kaina

‘203
Iš NEW YORKO į 
KAUNĄ ir ATGAL 
Pridedant Rev. Taks.

*

Siūlome puikią progą atlanky
ti Tėvynę nupiginta 3 čia kle- 
sa. Mūsų keleiviai iš Ham
burgo traukiniais nuvežami į 
vietą hu gera priežiūra.

Grįžtanti nepiliečiai laike 
metų įleidžiami kartu su 
Pirmos Klesos keleiviais 
be sutrukdymo.

formacijų klausk vietinio 
Del grįžimo leidimų ir kitų iii 
agento arba

United American Lines
(Harriman Line) Joint Service with

Hamburg American Line I
35*39 Broadway, New York.

ty. ...............

kimas būtų švariai rėdytis, pa
valgyti ir turėti pastogę, gyve
nant šeimynų sistema.

žemė, išdirbama, suteikia žmo 
gui viską reikalingą maistui, 
drapanoms, o prie to turi visą 
medžiagą reikalingą būtų staty- ^jmajs atsižymi. Tiesa, 
mui, mašinerijoms, laivams, ir - -
tt. Tokiu būdu žmogus yra aP-j "gaiima "susitaikinti 
rūpintas tuo, kas yra žmoni- v} - -
jos bendru siekimu. Jis galėtų 
(taip manytų mūsų kalbamas 
žiūrovas) padaryti gyvenimą čia 
labai maloniu ir smagiu. Saulė 
teikia šilimą ir šviesą, vėjas ne
ša sveikatą, lietus visiką nu- 
grynina ir nuplauna. Nėra, re
gis, priežasties vargams ir ken
tėjimams.

Teorijoje tas viskas teisybė; 
bet praktikoje, žiūrovas pama
tytų, kad dalykai visai kitaip 
eina. Ar šiaip ar taip, žmogus’ 
iŠ to visko tik suirutę gamina 
ir košę verda. Jis tik skėčioja- 
si, yt iš balos brendantis, ir 
viskas yra baisiai sujaukta. Nė
ra abejonės, kad už tokią dalykų 
padėtį, žiūrovas kaltę primestų 
apšvietos stokai. Jis sakytų, kad 

[žmonija randasi tik pradiniuose 
laipsniuose apšvietos ir suprati
mo. Jei žmogus būtų pilnai ap
sišvietęs ir susipratęs, tai kam 
jam reikėtų upelius kraujo pra
lieti rišant klausimus, kuriuos 
galima būtų išrišti diskusijų ir 
pasitarimo keliu?

Tokis žiūrovas galėtų sakyti: 
“Štai, tie sutvėrimai gyvena ant 
vienos planetos ir jų laikas gy
venimo yra aprulbežiuotas, o vie
nok jie aikvoja jį ginčuose su 
kaimynais ir pašvenčia savo aug 
ščiausius gabumus išradinėji- sužeistas į koją ir šiaip sunkiai 
mui tiksliausių būdų, kaip grei-' primuštas ir gali mirti. Jis irgi 
čiausia galėtų užmušti didžiau-'yra vedęs, 
sį skaičių žmonių, kurie pasitai
ko gyveną kitame krašte.”

Teko sužinoti, kad Pittsbugh- 
iečių gerai žinomas dainininkas 
A. Sadauskas iš McKees Rocks 
vyksta Italijon lavinti savo bal
są. Tur būt vyks pas Butėną, 
nes juodu su Butėnu yra geri 
draugai ir Butėnas jam paitarė 
vykti Italijon. Laimingos kloties 
jaunam mūsų dainininkui.

Kipšas

HOLLANDI i AMERICA UNE
Tietins-trampm koliag per Rotter

dam’ę, j Ir ig vigų dally

tokį paprotį, ir būti žmonėmis. 
Jei aš dar sykį užtėmysiu to
kius darbelius, pagarsinsiu ir 
vardus. Taigi meskite savo pur
viną paprotį. Použuolietis.

MT. CARMEL, PA.

Sužeista Aštuoni Lietuviai 
Anglių Kasykloje

Čia nepersenai įvyko anglių 
kasykloje nelaimė: leidžiant 
darbininkus į požemį, nutrūko 
keltuvas ir nukrisdamas į kasy
klas, sužeidė tryliką angliaka
sių. Tarpe sužeistųjų, kaip pa
duoda “Mount Carmel Item,” 
yra astuonios lietuviškos pavar
dės.

R. Ramanauskas, kuriam tapo 
sulaužytos strėnos ir sužeidi
mas gali būt pavojingas, žmo
gus yra vedęs ir turi penketą 
vaikų. Jis gyvena Kulpmonte.

Antanas Stankevičius, kuris

Jurgis Anušis, tapo sužeistas 
viduriuose. Gyvena Kulpmonte,

Iš to, kas augščiau pasakyta, turi pačią ir trejetą vaiku.
aišku, kad švietimas turi prieš 
save milžinišką užduotį, kuri 
bus įvykdyta tik kantriai pertai 
'sant ir perdirbant žmonių pa
valgas ir permatymą. Su viena 
diena negalima išnaikinti nea
pykantos, augusios ir tvinkusios 
šimtmečiais. Tik truputis po tru 
pūčio, mokyklos gaili įskiepyti 
žmogui mintį, kad demokratija 
yra sveikas visuomenės surėdy
mas, kad ginčai tautų tarpe ga
lima išrišti be ginklo, kad visi 
žmonės gali bendradarbiauti e- 
konemijos lauke ir sutverti gero 
ve visiems, kad nereiktų smaug- 
tis del duonos kąsnelio.

Bolševikų “Devynakės ’ 
Prūseikos Prakalbos

Gegužės 30 d. Pittsburgh© 
bolševikai buvo surengę pikni
ką Alwyno parke ir buvo par- 
sikvietę iš Brooklyno vyriausią 
savo “devynakę” Pruseiką pa
sakyti prakalbą. Rengdamiesi 
prie to pikniko garsino kiek tik 
drūti ir manė, kad jie kalnus 
suvers, o kaip reikia, tai visai 
niekas išėjo, žmonių susirinko 
neperdaugiausia ir tie patįs dar 
prieš vakarą išvažinėjo kitur. 
Prūseilkai pradėjus sakyti “ispy- 
čių” mažai kas jo klausė ir jis, 
matydamas, kad mažai kas jo 
klauso lietuviško spyčiaus, pra
dėjo rusiškai kalbėti. Pradėjus 
rusiškai kalbėti lietuviai priver- 

I to muzikantus grajiti ir tokiu 
būdu nutraukė Prūseikos spy- 
čių. Taigi iš didelio debesio ma
žas lietus buvo.

Kun. Kazėnas Pasinaudojo
Dzi ind zi - Dri m d zi Išgarsiu i m u

Pittsburghe buvo laukiama 
Dzimdzi-Drimdzi artistų ir pa
gal laikraščių pranešimą, jie tu- 
r’jo čia būti 26 ir 22 dd. gegu
žės. 26 d. turėjo vaidinti ant So
ho L. M. D. svetainėje, čia 
vakarą jiems rengė sandariečiai.

I 27 d. gegužės jie turėjo pasiro
dyt South Sidėj. Ten jiems va
karą rengė kun. Kazėnas šv. Ka
zimiero svetainėje. Kažin kas to- 

rengėjų įvyko, kad 
atšaukė jiems

rengiamus vakarus, ipareikšdami

I Vincas čėsna, keltuvui krin
tant nulaužta viena koja. Jis

'yra dar jaunas vyrukas, vos 20
I metų amžiaus; vedęs ir turi 
vieną kūdikį.

Vladas Norkevičius, sulaužyta 
abi kojos. Nevedęs.

Jurgis Stankevičius, sužeistas 
viduriuose. Nevedęs.

Stasys Jankauskas, sužeista kio tarp
abi kojos. Gyvena Ranshaw. Ve- Dzimdzininkai 
dęs.

Antanas Kaminskis, sužeista kad nevažiuosią į Pittsburghą, 
galva ir visas kūnas. Vedęs, turi nes čionai kaip vieni jiems ren- 
keturis vaikus. Gyveno Kulp-lgia vakarą, tai kiti esą priešin- 
monte. gi ir jie nemaną, kad taip ren-

Laivai km savaitę 
Neprilygstami patogumai 

Meg pagelbstime gauti reik ai Ings g 
dokumentus (affidavits). Mūsų 
Žmonės sutvarko vigas smulkmenas, 
ir keleiviams rūpinamasi nuo pra
džios kelio iki pabaigos.
Kainos ir laivų tvarkraltis paslnn- 
Siamas paprašius.
Rezervavimui ir Informaeljų dalei 
rašyk bile vietiniam agentui, arba

HOLLAND AMERICA LIMB
24 State Street New York__

3i

RICHMOND
TRUST

COMPANY
2701-2703 E. Allegheny Av.

Apdraudžiamo Nuosavy
bės Dokumentus.

r —'
Persiunčiame Kabeliu Pinigus

Perkame ir Parduodame 
Visų šalių Pinigus .

Mokame 4% ant Padėty 
Taupymui Pinigy

Puikiausias Patarnavimas
Visuose Skyriuose

Bell Phone Poplar 7545

A. STANKUS
— Lietuviškas Graborius

Geriausias patarnavimas, 
Daug metų patyrimo

^1023 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa.

M

M. M. ŠLIKAS
Lietuvis Advokatas

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

i
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Atgaliu paštu Jenas gavo to
Galop aš nusiritau kur ten i kj laiškų:

Kad nebūtų apsirikimo, pa

Iš ČEVERYKO UŽRAŠŲ Įbroliu vėl padėdavo ant 
-----------  1 nos.

Mudu buvova du broliu: jis ir 
a3, v I Kartą atėjo gluodnios

Abudu buvova panašiu vienas labai dvokiančios kojos, 
kitam, kaip du vandens lašu:, mane su broliu užsimovė < 11 - JI 1 _ —__  __ 1 _ _ V ‘

mų, guma pavilktų kulnų, švel- sja gatve labai ilgai ir, mato- 
nics-giažios išvaizdos. Skirtu- j mai( be jokio tikslo. Galop užė- 
mas buvo tik tas, kad mano no-(jo pasilsėti į išpuoštą vietą, kui
sis buvo pakrypus kairėn, o bro-.stovėjo daug gana negražių če- 
lio dešinėn. Pamenu, kaip mudu J very'kų. Ten mane užkėlė ant 
vieną kartą įdėjo į gražią dė-. misinginės relės, o brolis pasili

ko ant grindų. Ilgai taip stovė
jome, net aplaistė mudu su bro- 

Paliuosavo mudu iš tos dėžės liu karčiomis putomis. Galop ko 
tik kokioj ten krautuvėje, kur kis ten nulklypęs purvinas čeve- 
pradėjo tampyti ant visokių dvo ‘rykas užlipo mano broliui sta- 
kiančių kojų. Fui! Kaip aš ne- čiai ant nosies ir suplojo ją! 
kenčiau tos operacijos! Iš pik-'Esanti jame mudviejų gaspado- 
tumo spaudžiau kiekvieną koją J riaus koja net pamėlynavo iš 
kuri tik į mane įsigrumdydavo, *apmaudos, o aš jau negalėjau ra 
ir tuomi kovą laimėdavau: koja miai žiūrėti į tokį mano brolio 
pareikalaudavo kitokių čevery- paniekinimą: nušokau nuo relės, 
kų, kurie dar nebuvo proletariš- patrepsėjau ant grindų ir visu 
kai susipratę ir nežinojo kaip smarkumu dūriau anam nukly- 
reikia kovoti už būvį, o mane su pėlio čeveryko savininkui sta-

Kartą atėjo gluodnios

lenty-

čiai į trąšos fabriką! Jis net girdėjęs tokio skandalo! 
iškilo augštyn su savo čevery-
kais ir ragožiais išsivertė į gat- kamaros kampą ir gavau pasil- j
vę. Prasidėjo neapsakomas trep sį. Greitu laiku kamarą ir visą žymiu, jog būsiu apsivilkęs juo-
sejimas visokių rūšių čeverykų, kambarį ištuštino ir aš likausi diiis trinyčiais užsidėjęs minkš- 
bet me*s (t. y. aš su broliu ir 
mudviejų gaspadorius) nenorė
jome ten Eigai maišytis ir 
Ibiai išsinešdinome, eidami 
ve ne tiesiai, bet visokiais 
giais, lyg vėjo supami...

| Vienok aš negalėjau nurimti 
ir iš piktumo spaudžiau koją, 
kiek tik įstengiau. Gaspadorius 
negalėjo ilgiau kęsti ir nunešė 
mane su broliu atgal į 
ve.

j Na, pamaniau, dabar 
ramiai gyvensiva.

| Bet kur tau! Rupūžė

vienui vienas.

sku- 
gat- 
vin-

ir ne- 
kurios 
ir išė- 

geltonos odos, lengvų padų, že-^ j0 pos kojos vaikščiojo įkaitu- krautu-

tai vėl

žutę ir išveže toli-todi.

krautu
vininkas įspraudė į mane medini 
kurpalį ir kaip ims tam kurpa
li! ui sukti vuodegą, tai tas kur
palis pradėjo skėstis į visas pu
ses, lyg komunistų partija! Na, 
supraskite, kad tuomet aš jau
čiausi neblogiau už Lietuvos vai 
stybę, kuomet manyje tas ne
dorėlis skėtėsi: braškėjau visais 
savo nariais iš skausmo ir ma
niau,, kad. truksiu iš piktumo.

Tokiose kančiose aš išgulėjau 
net dvi dieni. Paskui atėjo vėl 
tas pats gaspadorius ir pasiėmė 
mudu su broliu atgal. Bet aš po 
tokių kančių prisižadėjau niekad 
daugiau nespausti gaspadoriaus 
kojos.

Į kambarį praslkraustė visai 
kitoki čeverykai: ’dideli. mažiu
kai ir visai mažyčiai. Mane su
rado kamanoje ir išmetė į gat
vę. Apdriskęs žmogelis mane nu 
nešė iš gatvės į senų daiktų 
krautuvę. Ten mane pastate 
greta su kokiu ten visiškai sve 
timu ir menkai į mane pana
šiu čeveryiku, ir prikabino užra
šą, kad mudu esava ant par
davimo...

(čia keletas lapų išplėšta, to
dėl tolesnių užrašų neturime).

Pėbč

ta skrybėle, dešinėj rankoj tu
rėsiu storą gumbuotą lazdą. Pa
žinties ženklas: trys sudavimai 
tąja lazida per Tamstos kup
rą, ar biskį žemiau.

Antaninos tėvas.” *

VĖLIAVOS
Vienybės Krautuvėje galite gauti Lietuvos ir Amerikos 
Vėliavas. Didelis pasirinkimas įvairių rūšių. Atsilanky
kite ypatiškai arba klauskite laiškais.

ŠTAI KUR BEDIEVYBĖ!

Lietuvos garbi valstybė 
(Būk ji esanti klerikalų!) 
Dievo pradeda nepaisyt 
Ir tikėjime atšalo.
Štai tikybos brangią žymę 
S i ib j a u r io t i pa s i ry žo, 
Nes ant paštinių ženklelių 
Nuolat piešia šventą kryžių; 
Taip ne vienas laiško vokas, 
Šventu kryžium atžymėtas, 
Jau ne tik po kojų minas, 
Bet ir “toiletuose” mėtos...

Pėbė
RAGANIAUS STEBUKLAI

193

Magijos raganius, J. čekanavičius išleido 10 paslapčių, 
kaip išvesti kitam pinigą iš rankų. Taip pat pačiam rankoj 
pinigas pranyksta, kuris potam pasirodo prikibęs kam tai prie 
padalykų, tai prie lubų ir tt. Išleido ir kitus stebėtinus monus. 
Taippat išleido, monų magnetiškas kazyros, kurias išegzami- 
navus pasirodo, kad kazyros kaip ir paprastos, bet čia pasi
rodo kas tik tokią kazyrą sau ištraukia iš tos kaladės, potam 
visos pavirsta tokios, arba tą kazyrą gali suplėšyti j mažus 
šmotelius, bet kazyros šmoteliai sugyja ir vėl čiela kažyra. 
Su kalade kazyrą gali daryti 20 skirtingų monų. Kuris turės 
šituos 10 sekretų ir tą kaladę kazyrų, tas pridirbs kur susi
rinkimuose nemažai baimės ir juoko. — Taigi prisiūskit money 
orderį tik $2.25 ir viską gausit sykiu su pilnu paaiškinimu.

PROF. J. ČEKANAVIČIUS
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. Periant namą, kurie turite lo
tus, mes priimame prie mokesities. Taipgi pastatome na

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

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

Tel. Richmond Hill 8066

Smagiausi laikai būdavo, kuo
met gaspadorius sėdėdavo na- 
mieje: skaitydavo didelį popierį, 
padėjęs mudu su kojomis ant 
kėdės. Bet dar smagiau būdavo 
ilsėtis mudviem po lova: tylu, 
ramu.

Tankiai turėdavova ir svečių: 
ateidavo į palovį pora labai gra
žių čeverykų. Tai buvo mažiu
kai, patentuotos odos čeveryku- 
čiai, su labai augštais pakal
niais, smailutėmis, lyg pelės snu 
kučiai, nosytėmis, švelnūs, kve
pianti... Mudu su broliu negalė- 
davova į juos atsižiūrėti. Vie
nok žiūrėti gaudavova neilgai, 
nes gaspadorius užgesindavo ži 
būrį, ir mudu tų čeverykučių 
nematydavova, nors jausdavova 
kad juodu yra greta mudviejų...

JUOKIS

KAD IR

NENORI

•

SAVAITINIS VISUOMENĖS, POLITIKOS, LITERA
TŪROS ir MOKSLO LAIKRAŠTIS 

EINA KAS ŠEŠTADIENIS
Kaina Melams Suv. Valstijose____________ $2.00
Pusei metų ________________  1.00
Užsienyj ir Lietuvoj metams____________  3.00
Pusei metu ______  1.50

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

3251 So. Halsted Street Chicago, Ill.
“Varpas” yra laisvos ir pažangiosios minties lai

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

Kartą nuėjome kur ten į sve
čius. Mudu su broliu pastatė po 
lova vėl prie labai gražių čeve
rykučių, bet jau ne tų, kurie1 
pas mus ateidavo. Šitie buvo kai Į 
sniegas baltos odos, nors turėjo ' 
taip pat augštas pakulnes ir 
smailas nosytes. Tai buvo neap-' 
sakomai gražūs čeverykučiai! 
Nors žiburys ir užgeso, bet mu
du su broliu ir patamsiais juo
du matė va baltuojant. Tiik neil
gai džiaugėvos, nes staiga kas 
ten pradėjo laužtis į duris. Mu
dviejų gaspadorius pasigriebė 
brolį už ausies ir be jokio man
dagumo pradėjo ’grumdyti į jį 
koja, kad net brolio ausis m> 
trūko. Paskui pagriebė ir mane, 
bet jau užmauti nesuspėjo, nes 
užsimanė kogreičiausiai išlipti 
per langą lauk. Aš, nusigandęs,v 
užsikabinau už palangės, todėl iš 
sprūdau iš gaspadoriaus rankos 
ir nupuoliau kambaryje ant 
grindų. O per duris tuo tarpu 
jau buvo įrėplioję toki gremėz
diški dideli čeverykai ir tuoj 
pradėjo baisiausi triukšmą! Pa 
kilo riksmas, keiksmai, ašaros, 
spazmai... Mane pagriebė už au
sies ir keletą sykių trenkė i 
grindis ir sienas taip, kad net 
mano padas atšoko. Aš niekad 
savo amžyje nebuvau mates nei

Mokykloje
— Vaikučiai ir mergaitės! 

Kiekvienas nupieškite ant po- 
pierio kuomi kuris norėsit būti, 
kai užaugsite!...

Taip kalbėjo mokytojas savo 
mokiniams vienoje mokykloje.

Klausytojai tuoj stvėrėsi dar
bo: vienas nupiešė kokią ten 
kerėplą, kuri turėjo reikšti ka
ralių, kitas — kareivį, trečias
— automobilio šoferį, mergaitė
— storą ponią su didele skrybė
le ir tt.

Tik mažoji Franutė- sėdi už
simąsčiusi ir nieko nepiešia.

— O kodėl tu nieko nepieši?
— klausia mokytojas. — Kuomi 
norėtum būti, kai užaugsi?

| — Aš... aš... — mikčiodama 
pradėjo mergaitė — aš norėčiau 

, ištekėti už vyro, tik nežinau 
kaip tą nupiešti...

Anglišku Papročiu
Vienas anglas flegmatiškai pa 

šakojo klube savo atsitikimus 
kelionėje po svietą. Plačiausiai 
nupasakojo svečiavimąsi Neapo
lyje.

— Kartą sėdime restorane 
prie stalo, — vakaras buvo šil
tas, artinosi audra... Staiga tren 
kė perkūnas ir pataikė stačiai 
į mano žmoną... Kad žinotumėte 
tamstos — ji staiga pavirto į 
pelenus!

— Na, ir ką tamsta darei? — 
paklausė įdomaujantys klausy
tojai.

— Paskambinau veiteriui ir 
sakau: Jonai, iššluok šiuos pe
lenus! Juk tu žinai, kad aš ne
pakenčiu betvarkės...

Girdui minėtais reikalais kreipkitės pas mane, o būsit uiganėdinti

231 Bedford Ave. o risti, 264 Front Street
BROOKLYN. NEW YORK

Tel, txto Greenpoint —::::— Telephoee 7M7 Main

Juozas Garšva
Mano firma gerai atlieka nekenčiu darbas: IBbalsameoja ir laidoja mirusia* ant visokią 
kapinių. Pagrabas panolla nae paprasčlaasių iki prakllniaaklų. Parsamdo karietai lai* 
lotuvCmE. veša 11 joms, krikitynomi ir kitiems paslvailnSjimami,

MM

Meiliški Laiškai
Skaudvilių Jonas tarnavo sal

dainių krautuvėje, kur ateidavo 
pasipirkti saldainių labai graži 
panelė. Jonas jai atsvendavo di
desnį svarą, už ką panelė atsi
lygindavo jam laibai maloniu nu
sišypsojimu. Kuomet Jonas pri
ėjo prie nuomonės, kad jau lai
kas užmegsti su ta panele mei
lės ryšius, tai į jos saldainių 
dėžutę įdėjo tokį laišką:

“Rytoj vakarą apie 7 vai. lauk 
siu Tamstos Centraliame Par
ke prie Pergalėtojų Stovylos. 
Kad nebūtų apsirikimo, pažy
miu, jog būsiu apsivilkęs pil
kais trinyčiais, užsidėjęs kieta 
skrybėle, dešinėj rankoj turė
siu ploną lazdelę. Pažinties žen
klas: raudona rožė trinyčių at
lape. Mylintis Jonas.’’

B
 JAU
U. PRIPA- 

ŽINO!
visi, kad Naujokų padaryti Ciga
rai yra geriausi Amerikoje! Taip 
pat visuomenė goriai, kad garsi
nant laikraštyje remia lietuvišką 
literatūrą; tai yra puikus daly
kas; už tai vietoje kas-žin kieno 
cigarus rūkyt, kurio nieko gero 
nedaro, o gal dar lietuvių tautos 
priešus šelpti, tad labai išmintin
gai darysit, kad visada remsit lie
tuvišką pramonę, ir brolių lietu
vių Jono ir Petro Naujokų išdirb
tus cigarus rūkysit; nes ir cigarai 
labai geri, sumaniai iš goriausio 
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 vietojo žydberniaut, 
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 Cigarą 
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! mos perkraustėmo sa 
vo dirbtuvę Cigarų j didesnę vie
tą, priešais Public Library. Ra
šant adresuot:

NAUJOKŲ CIGAR DIRBTUVE 
267 DIVISION AVE.

Brooklyn, N. Y.
Naujokų Cigarai labai geri, 

verta paromt teisingą pramonę. 
Agentai gali užsidirbti ekstra pi
nigų, liuosam laiko ir vakarais.

KATALOGAS

193 Grand St

. < . *A i <5 ■ ■ fr> ! J - ; ■ ' '■ ■ • * >' ' ■
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Atliekame
GREITAI-GRAžIAI-PIGIAI

Spaudos Darbus

Spausdiname: 
1 • tKnygas, Konstitucijas, 

Afišas, Laiškams Po- 
pieras, Konvertus, Vizi
tines Korteles, Plaka
tus, Baliams Tikietus, 
Vestuvėms ar Bankie- 
tams Užkvietimus ir tt.

Reikale Kreipkitės Pas Mus
— Adresuokite —

VIENYBĖ
193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

APYSAKOS
PAŽVELGUS ATGAL. Aprašymas 

kaip žmogus, gyvendamas 2,000 mo
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
sakaite 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 j 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, bet ir skaityto
jams įdomi. Kaina___________75c

Keletas Praktiško Mokslo Knygų
Aritmetika. Kiekvienam reikia mo 

kėti rokuoti, ypatingai kurio mano 
ar yra kokiame biznyje. Čia ir turi
mo labai gerą ir patogią knygą 
savamoksliams ir suaugusiems. Kal
ba aiški ir yra daug pavyzdžių la
vinimuisi. Kaina____ ________ 50c

Aritmetikos Uždavinynas. čia tel
pa vien tik “zadočiai“ kaip kiti 
lietuviai sako. Tai yra gera prakti
ka mokinantiems rokuoti. Spausdin
tas Lietuvoje_ ,_____________75c

Moklnklmės 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-lio- 
tuviškas ir lietuviškai-angliškas, grei 
tara suradimui žodžių. Su-apdarčliais

$1.00

Nauju Gaidų iš Lietuvos
Aguonėles. Juozo Gruodžio kom

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

Rugiagėlės. Kita Juozo Gruodžio 
kompozicija' ‘ Vien tik mėlyna a- 
kyse! “ Kaina_______________ 60c

Riita. Juozo Gruodžio kompozicija
50c.

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

ta

Vienybės 
Knygyne
Galima Gauti Visokių 
Knygų, Kokios Tik 

Yra Atspausdintos 
Lietuvių Kalboj

> .. ., . ‘ r
Skaityk Katalogą Kairėj Pusėj

VIENYBĖ
193 Grand Street, 

Brooklyn, N. Y.

»'•

Didyjį Katalogu PrisiunSiam Dykai

4



LIEPOS (JULY) 9 D., 1925

“MOTINA” yra tai A- 
merikos lietuvių gyve
nimo pasaka. Labai įdo
mi skaitymui ir tinka 
vaidinimui scenoje. Ji 
vaizduoja tai, kaip tūla 
motina, paliko savo vy
rą bei kūdikį ir pabėgo 
su kitu vyru. Kas toliau 
nutiko — sužinosit skai
tydami.

JONAS
Taip, Maryte, taip!... [Sau] Kaip aš 
klydau žmonių plepalų klausydamas!... 
Kaip smagu santaikoje ir meilėje gy
venti!... [Bučiuoja Marę, pasiima už
kandžių dėžutę, eina prie durų] O 
kur Juozelis?

MARĖ
Buvo bažnyčioje. Dabar gi su Ona pa
sivaikščiotu išėjo.

JONAS
A, tai gerai... Iki pasimatymo, bran
gioji.

MARĖ
Iki pasimatymo.

[Jonas išėjo]
V.

MARĖ
'Valandėlei rami. Vėliau pamažu 
aūūsiasi prie indų. Pradeda ko tai 
ilgėtis]

Turėčiau dvi širdis — tikrai viena Jo
nui amžinai atiduočiau... Bet dabar?...

[Įeina KAZYS]

VI.
KAZYS

Liepei sugrižšti — sugrįžau... 
MARĖ

Gerai — ačiū...
[Pauža] 

KAZYS
Ka gi pasakysi? 

MARĖ" * '
[Žiūri į Kazį, nerami; jos akys ver
da kokiu tai žavėtinu karščiu. Pas
kui lyg nusimena, išsigąstą]

K a pasakysiu?... 
KAZYS

Juk klausiu...
MARĖ

Nlieko... Vienai neramu... Dabar gal 
bus smagiau, ramiau...

KAZYS . •
Buvau išsikaušęs... Matei?

MARĖ
Kam gi taip darai?

KAZYS
Kam ?...

MARĖ : .
Taigi?...

KAZYS
Prakeikta gyvate! Padarai — geriu!... 

MARĖ
[Pašoka, įsi že i du s].

Kazy!... Kazy!....
KAZYS

Atleisk... Nenorėjau taip pasakyti... 
MARE

[Atsidūsta] 
Ak!...

KAZYS
Klausyk, Maria! Kam tu mane atši
lt vietei? Sakyk!

MARĖ
[Tyli, žiūri į Kazį. Kazys tai paste

bi.] *
KAZYS

[Pradžiugęs].
Maria, tu nieko nesakai, tyli... Na, tai 
paklausyk — aš tau pasakysiu.

MARĖ
[Nudžiugus]

Ka tokio?
KAZYS

Aš nekaip jaučiuosi, neramus, bet pa
klausyk. [Nedrąsiai, neramiai]. Myliu 
tave, Maria... Prisipažįstu širdingai... 
Tu vedusi, turi vyrą, kūdikį, bet aš ta-, 
ve myliu ir tiek. Senai tau apie tai no
rėjau pasakyti, bet nedrįsau, bijojau...

MARĖ
[Neišpasakytai nudžiugus, prašvi
tus, bet nenorinti išsiduoti.]

Nejaugi?...
KAZYS

Atleisk, Maria.. Ką daugiau privalau 
daryti? Reikia prisipažint. Gal bus 
kiek lengviau, bus kam paguosti, su
prasti inane... Maria, pirmu kart tave 
kai tik pamačiau — kaž kas rodos ko
kiu tai džiaugsmu man širdį pripildė: 
gera ir miela pasidarė. Ir... nuo to lai
ko pamylau tave, Maria! [Tėmija Ma
rę, .ii žiūri kaž kur, į tolį.] Tuomet, ka
da tu, Jonas ir aš buvova parkan iš
važiavę, kai mudu, atsiskyrusiu nuo 
Jono, vaikščiojova — aš jaučiu neap
sakomą džiaugsmą savo širdy... Tuo-

I met man atsivėrė naujas pasaulis... Šir
dy suplasnojo beprotiška meilė prie ta
vęs... Ir nuo to laiko aš tavimi, tik ta
vimi gyvenu, ir apie tave tik svajoju... 
[Pauža.] Tu tyli?... Tu taip nepapras
tai išrodai? Susimąsčiusi?... Maria, 
kame dalykas?... Įžeidžiau tave?... Ne
pakenti manęs?... Maria, tark nors vie
na žodeli...

MARĖ
Tyliu?/.. Taip... Bet... mano... širdis, 
mintas!...

KAZYS
[Artinas prie Marės, bando ją apka
binti, Marė nesipriešina; Kazys ją 
apkabina.]

Brangioji!... Tai... ir... tu?... Bet man 
nieko nesakei !...

MARĖ
Vienok dabar...

KAZYS
Dabar....

[Kazys glaudžia Marę sau prie krū
tinės, nori ją pabučiuoti, ji lyg ir 
nori ir bando nesiduoti. Pabučiuoja. 
Marė lyg ir susigėsta.]

Dovanok man... Kitaip negaliu... Kaip 
aš gyvas... Tikėk man, Maria, tikėk!...

MARĖ
Kazy!...

KAZYS'
Sėskim, pakalbėsim.

[Susėda]
KAZYS

[Daugiau pats sau]
Koks džiaugsmas!... Naujas gyvenimas 
priešais mane, nauii vaizdai, ateitis!...

MARĖ
Kazy !...

KAZYS'
Klausau.

Ar pameni mano žvilgsnius? Ar atsi
meni mano linksmus juokus, ar neuž
miršai tų gražių valandų, kurias mu
du kalbėdami turėdavom?

KAZYS
Pamenu... Kaip šiandien... Saldžios ir 
podraug karčios tos valandos buvo...

MARĖ
Bet tylėjai. Niekad apie tai neprasita
rei. Jau du metai tave savo širdy ne
šioju ir tu nepastebėjai?

KAZYS •
Nujaučiau, žinojau, bet, sakau... nedrį
sau. Juk tu vedusi, tu turi vyrą, kūdikį. 
Žinodamas ir jausdamas visa tai, savo 
neramumą skandinami girtuokliavime... 
kentėjau ir... tylėjau.

MARĖ
Bet dabar nėra tarp mudviejų paslap
čių ?...

KAZYS
Tain, nėra. Dabar tik mudu, amžinai 
mudu...

[Glaudžiasi prie vienas kito, bučiuo
jasi. Valandėlę sėdi apsvaigime, ra
mybėje, tyli. Iš lauko, pro atdarą lan 
ga, įplaukia bažnyčios varpų gau
dimas. Plaukia jisai taip ypatingai, 
tokiu gailingu balsu aimanuodamas. 
Marė pabunda iš svaigulio, prasiblai
vė, prasikrapšto akis, klausosi. Pa
šoka.]

MARĖ
Kazy, ar girdi?! Varpai gaudžia... 
Žmones bažnyčion šaukia. Bažnyčion, 
kur aš Jonui prisiekiau jį amžinai my
lėti, .io klausyti, jam ištikima būti... 
Ten, toje bažnyčioje, priešais tą pati 
altorių gal vėl ne viena pora tampa 
vedusių gyvenimo aukomis... [Pauža.[ 
O mano Jonas dirba... Jis gal ir girdi 
šį varpų gaudimą... Jis ir gal tai prisi
mena... Bet aš?!... O mudu?!... Kazy!...

[Nerimauja.]
KAZYS,

Maria, nurimk! Kam apie tai? Už
miršk...

[Vėl tyla valandėlei.] 
MARĖ

Brangusai!
KAZYS

Ką, mieloji?
MARĖ

Tai tik pradžia kančių... Bet kuomi ji 
užsibaigs?... Ar tu kuomet nors apie 
tai pamanei?

(Toliaus bus)

B E

A. B. STANKUS 
“Vienybės” Įgaliotinis.

NAUJI “VIENYBĖS” 
SKAITYTOJAI

Per mūsų įgaliotinį, A. B. 
Stanikų, Philadeliphijoje ir W. 
Philadelphijoje “Vienybę” už
sirašė šie viengenčiai:

A. Bolaitienė, J. Stalinas, A. 
Kaniušis, N. Garšvaitė. K. Ža
kas, A. Kizlaitė.

VIEŠA PADĖKA PHILA- 
DELPHIJOS LIETUVIAMS

Su liepois 4 diena apleidžiu šią 
kilnios dvasios lietuvių koloniją 
ir tariu širdingiausi ačiū tiems 
lietuviams, kurie prigelbėjo man 
darbuotis Philadeliphijoje. Taip
gi tariu dideli ačiū ir tiems, 
kurie parėmė mano vizitus, už
sirašydami sau ir savo gimi
nėms Lietuvoje mūsų gerbiamą 
laikrašti “Vienybę,” bei pasipir- 
ko Spaudos Bendrovės “Vieny
bės” šėrų ar kitą kelki bizni su 
manim padarė.

Taipgi atsiprašau tų viengen
čių, pas kuriuos negalėjau užei
ti.

Buvodamas Philadelphijoje į- 
gijau neišpasakytai gražių ir 
neužmirštinų įspūdžių apie šio 
miesto lietuvius. Tuos įspūdžius 
ilgai minėsiu ir jų neužmiršiu 
tol, kol ir vėl pas Jumis geno. 
Philadelphijoje lietuviai kada 
nors atvyksiu.

Spausdamas yisų dešinę, ta
riu iki pasimatymo!

A. B. Stankus
“Vienybės” Įgaliotinis

SVEIKI BALTIMORIEČIAI!

Ir vėl turiu progos pasisvei
kinti su geros valios tėvynai
niais Baltimoriečiais, ir turiu 
vilties, kad šio miesto lietuviai 
man užjaus ir prigelbės vežti 
sunkų tautiškos kultūros veži
mėlį. Tikiu, jog rasis geros va
lios lietuvių, kurie pašvęs va- 
landčlę-lkitą ir prigelbės mano 
darbuotei.

Interesuoti “Vienybės” reika
luose, malonėkite mane sutikti 
Lietuvių Atletų Kliube. Aš at
liksiu viską gerai ir mandagiai.

Su geriausiu noru Jums pa
tarnauti, A. B. Stankus,

“Vienybės’ ’ Įgaliotinis

Užrašykit “Vienybę” 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems 
Lietuvoje

PUULjRS
UfiDF.GI-

If.AJK

Apsaugok Sveikatą

SANYKITg
Profllaktas vyrami, 

gerinusia apsauga 
po užsikrėtimo. 

Didelė triūbelė 38c. 
(Tarba (4 ’s) *1.

Visose aptlekose ar 
Bnn-Y-Kit Dept. A. 

02 Beekman St. 
New York

Prašyk aprašymą •

Tol. 4428 Groenpoint.

Dr. John Waluk I
Valandos:

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

Nedėliomii pagal insitarimą I
161 North 6th Street

Brooklyn, N. Y. ;

W u

JŪSŲ SVEIKATAI
Dabai laikas kada visi mėgsta vaisius valgyti. Daktarai sako vai
siai yra vidurių liucsuotojai ir sveikas maistas. Geras vaisių saladas 
pirma valgių yra apetito kėlėjas. Jei vartosite, vienok, vaisių dr- 
ralą su Magnolia ar Star Pienu, jūs pamatysite, kad jis pridės prie 
jo skanumo, šitos pieno rūšys, susideda iš gryno pieno ir cukraus. 
Vartok jas kada tik reikia pieno ir cukraus sykiu. Patirsite, kad ka
va ar koko skanesnė su jomis.

VAISIŲ SALADO DARALAS

AKTORIAMS-MĖGĖJAMS 
VAIDINTOJAMS!
REŽISIERIAMS
Brangi ir Neįvertinama kny
ga, pirmą syk lietuvių kalbo
je leidžiama pirmas didelis ir 
pilnas vadovėlis, kaip s.tąįyti, 
teatrus ir vaidinti veikalus 
scenoje. Su paveikslais.

Kaina su prisiuntimu — 75c. 
“VIENYBĖ”

193 Grand St. Brooklyn, N. Y.
(Norinti šitų knygų gauti, pri
valo greitai siusti užsakymą, 
nes mažai iš Lietuvos gavome)

Tek 595 Greenpoint.

Daktaras 
J. S. MISEVIČIUS

270 Berry St., B’klyn, N. Y.

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

TRO JANKA
Registruotas vardas į S. V. Pat.

Ofisą
GROBLEWSKI

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

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

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

Žiūrėkit del mūsų markei apgy
nimo.

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

Dėl 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 Zmlječ 
alką. Kainos 35c., 65c. ir $1.25 už 
bonką. Rašykit del knygutės No. V

Albert G. Groblewski
and 0o.

Plymouth, Pena.

Trys čvertys puodelio Magnolia Puse puodelio acto 
ar Star Pieno

2 kiaušiniai ' Pus® šaukštelio muštardos
1 šaukštelis druskos 3 šaukštai sutirpinto sviesto
Plak kiaušinius iki šviesumos; supilk plieną, druską ir muštardą ir 
gerai suplak. Pridėk dabar actą po truputį ir sutirpintą sviestą. Plak 
su kiaušinių plaktuvu ir padėk ant ledo sutirštėtl. Tai skanus dara- 
las su vaisių saladu.

D Y K A I

Kiekvienas leibclis turi didelę vertę. Už 50 leibelių jūs gausite gerą 
porą žirklių kaip ant paveikslo. O neima daug iki susitaupo 50 lei- 
belių. Tą dovaną galite "gauti mūsų premijų krautuvėse. Jei norą to
kios jūsų mieste, pasiųskite leihclius į Borden’s Premium Company, 
Inc., 44 Hudson St., New York City, pažymėdami numerį norimos 
dovanos kaip ant paveikslo ir ji bus jums pasiusta dykai.

MUSŲ BROOKLYNO PREMIJŲ KRAUTUVĖS RANDASI — 
2 Sumner Avenue near Broadway 
570 Atlantic Avenue near 4th Avenue

KITOS PREMIJŲ KRAUTUVĖS

NEW YORK CITY, N. Y. 
<11 Hudson Street 
netoli Duano Street 
426 West 42nd Street 
netoli Ninth Avenue 
1427 Third Avenue 
netoli 80th Street

61 East 125th Street 
netoli Madison Avenue

BRONX, N. Y.
578 Courtlandt Avenue 
netoli 150th Street

REIKALAUKITE MUSŲ NAUJO 1925 
METŲ KNYGŲ KATALOGO

“DIRVA”
! MOKSLO. LITERATŪROS IR POLI

TIKOS SAVAITRAŠTIS
Išeina Penktadieniais, 8 puslapių, didelio 

formato, visuomenės laikraštis.

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

Pusei metų puse kainos.
| “"DIRVA”
į 3352 Superior Ave., Cleveland, Ohio

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

Ameriką.

Susivienijimas Liet. Amerikoje
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDBAUDOS IR PAŠALPOS 
ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE, KU

RIOS TURTAS ARTI $1,000,000.00

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

HLA. knopoi randasi visuose didesniuose miestuose. 
Nariai priimami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Viii na
riai gmina laikraštį „Tėvynę” dovanai ir taipgi 
gauna 8LA. Išleistai knygai nž pusę kainos. *

Pomirtiniai įkyriai — $150, 300, 300 Ir 1000

Pašalpos Skyriai —
*8.00. O.oo Ir 12-00 į savaitę,

Del platesnių informacijų kreipkitės lino adresai

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

mira

Kas yrožmogaoi amžinas priešai? — Baltis. 
Jis netik sunkiausias ligai {vara, bet Ir J gra
bą paguldo. Bot tie, korio vartoja po plačią 
Ameriką pagarsėjusiai URBAN’S COLD 
POWDERS (Milteliai nuo Balčio), jokių šalčių 
nebijo. Už 75 centai ui baksą apilglnkiaok 
nno savo nuožmaus priešoI

URBO LAX TABS (25 centai ui skry.
, > , r. > v ' > ■ < ; t- J
nntę) yra kai kanuolė prieš kitą amžiną imo- j 
gaus priešą — vidurių užkietėjimą — kuris 
žmogui pagamina daug rūpesčių Ir šankių ligų.

Lietuviškų, Bulgariškų, Alopatlškų, Homeopatlžkų Ir kitokių 
vaistų tegalima gauti gerų pas —

F. URBONAS
' ,J • ,-. I .... . •

151 Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y.
Telephone Greenpoint 1411

........ . y / ' i v \ • Į
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Brooklyno ir Apylinkės Žinios g

“Vienybės” Adresas;. 193-197 Grand Street, Brooklyn, N. Y. Telefonas: 2427 Greenpoint 

MWW™ mimmį

DAR APIE MATJOŠAITĮ

Kaip žinome, 1921 metais ke
li komunistų suagituoti kriau- 
čiai sumanė nuvažiuoti Į Rusijos 
rojų. Ve kaip apie juos papasa
koja jų draugas, Vadapalas, ku
ris ištvėrė gyventi Rusijoj ir 
dabar džiaugiasi, kuomet kiti 
“pilvais atšliaužė” į Lietuvą ir 
Ameriką atgal:

“Kad pasiekti Leningradą va
žiavome tavoriniais traukiniais.1 tą “Laisvę” 
Ne tik kad nebuvo kur atsisėst, I komunizmas 
bet nebuvo nei kur atsigult, nes 
esant mažutėliams vagonams, 
prisiėjo skrynias, čemodanus 
juose susikraut. Nuo rubežiaus 
iki Leningradui ne daugiau kai 
600 mylių, bet prisiėjo važiuoti

"daugiau 6 dienas. Ypatingai mū
sų storosios moterys ir jų vy
rai, kaiip tai, Matjošaitis, Ubo- 
revičius, ir kiti, atsisėdę ant 
skrynių, kurios buvo kietai pri
kimštos visokių brangenybių, ir 
apsikabinę pačias verkė, kad pą 
puolė į negirdėtą, nematytą, 
biedniausią šalį. Sako: ‘prisieis 
viską parduoti, ir karpetai, ir 
gramafonai, ir šilkiniai pirki
niai. Kad gi perkūnas trenktų 

už agitavimą, būk 
jau Rusijoj įvy-

IŠKELIAVO LIETUVON

£
g

rais reikia važiuoti iki Creek 
St. ir eiti po kairei keli blokai 
iki parko. Iš Long Island nuo 
34th St. ferry reikia imti Cal
vary karą iki Betts Av. ir išli
pus eiti po dešinei iki parko.

DINGO VYRAS, DINGO 
IR BURDINGIERKA

ko.”
“Laisvė” 

komunizmas 
jis pasirodė 
venimui ir 
kapitalizmo.

teisingai agitavo: 
Rusijoj buvo, bet 
visai netinkąs gy- 
Rusija grįžta prie

BFECIALISTAS — Burgeon Dantistai — BPE0IALI8TA1

DR. J. HOROWITZ, Dentist

124 Union Av. kamp. Grand St 
(Viliuje mėsinyčios)

Per “Vienybės” Agentūrą iš
keliavo sekanti vientaučiai: lie
pos 4 d. laivu “Baltic” pp. J. 
Zeidas ir K. Bendžius iš Mon
tello, Mass. Liepos 6 d. laivu 
“Columbus” p. Juozas Murauc- 
kas iš Brooklyno, N. Y. Liepos 
8 d. laivu “George Washing
ton” žinomas brooklyniečiams 
vertėjas G. Lapė iš? Flushing, 
L. L ir žymus scenoje veikėjas 
Andrius Lapė iš Cleveland, O. 
ir p-nia Jadvyga Šablavičienė 
su sūnum Stasiu iš New Yorko. 
“Vienybė” visiems linki Lietu
voje gerų ir Unksmių vakacijų.

MIRĖ 
. %. ___

Leo NuUilet, 30 metų, 32 Di
vision Av., Brooklyn, N. Y., lie
pos 6 d. Laidotuvės įvyks liepos 
J d. ant Lutcraniškų kapinių.

William Mariks, 29 metų, 220 
Helen St., Freeport, L. I. Mirę 
liepos 7 d., laidotuvės 9-tą ant 
Šv. Jono kapinių.

Laidotuves tvarko Juozas 
Garšva.

De Molos žmona, iš Flatbush, 
ieško savo 43 metų vyro, kuris 
buvo turtingas italas, ledų išve- 
žiotojas. Jis išvažiavo su vienu 
sūnų ledo vežti, paskui atsisky
rė ir nuo tos dienos jo nema
tyti. Kartu dingo ir 15 metų 
burdingierka Klara Weber, ku
ri gyveno pas De Molus, jau 
penktas metas, nuo pasimirimo 
jos motinos.

ŠI PORA NETURĖS 
“MEDAUS MĖNESIO”

James McMahon ir Katriute 
Taland ruošėsi apsivesti ir vy
rukas jau buvo sutaupęs $200, 
kad galėtų turėti gražų “me-' 
daus mėnesį.” Jų draugai su
ruošė pirm vestuvių linksmą 
“party” ir bebadiavojant pradin
go $200 sutaupytų dolarių. Jau
nieji vistiek ženyšis, bet me
daus mėnesį turbūt praleis na
mie.

TURTINGA PORA 
MUŠASI ANT GATVIŲ

Dantys traukiami vartojant Novocain anestetiką atsargiai ir pri
tyrusiai. Visokį aptraukimai — šaknų ir piviršio darbai. — 22 karato 
aukso — Imamo paveikslus su X-Ray.

(Ncpaklyskite po kitu numeriu)

Susikalbam Lietuviukai EGZAMTNACIJA DYKAI!

A. Kandrotas A. Mikalauskas A. Vlkrlkag

PIRMUTINĖ LIETUVIŠKA ĮSTAIGA 
----- P-----

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- 
Mfisų darbo apsiaustu to iki 9:30 vakaro. Nedėldieniais ir šiaip švento- 
kostiuneris džiaugiasi, mis dienomis nuo 7:30 ryto iki 1:30 popietų.

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

UŽSISAKYKIT SKILANDŽIUS 
ĮVAIRIOMS PRAMOGOMS

Didžiausia 
Lietuvių 

Mėsinyčia

Suvienytose 
Valstijose 
Amerikoje

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

I

PRANEŠIMAS

šiuomi pranešu, kad mano 
tarnystė kaipo sekretoriaus Lie
tuvių Piliečių Kliubo pasibaigė. 
Naujai išrinktas sekretorius už
ima vietą nuo šio mėnesio. To
dėl reikale kreipkitės pas Anta
nas Janušonis, 621 Metropolitan 
Av., Brooklyn, N. Y.

Su pagarba, 
Buvęs sekr.

K. B. Kraųčiūnas

I ROOKLYNO IR APYLINKĖS 
VISUOMENĖS DOMEI!

Lietuvių Amerikos U'kėsų 
Kliubo draugiškas išvažiavimas 
įvyks 12-tą d. liepos (July), 
1925 m. Forrest Hills Parke. 
Išvažiavimo pradžia 12-tą vai. 
Programas prasidės 3-čia vai. 
Programe dalyvaus Operetės 
Draugija po vadovyste Ks. 
Strumskio ir Lyros choras po 
vadovyste A. Džiiko iš Maspeth. 
Taipgi Atletų Kliubas su L. A. 
U. Kliubu trauks virvę. Bus ir 
kitokių įvairių žaidimų. Bus 
duodamos dovanos atsižymėju
siems žaisluose.

Bus užkandžių, šaltų gėrimų, 
šaltakošės. Beje, bus ir prakala 
bų, kurias pasakys redaktoriai 
ir kiti Brooklyno žymesni vei
kėjai bei politikai. Matote, bus

123—125 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y., Telefonas Greenpolnt 8359

visokių įvairenybių.
Tą viską kiekvienas galės gir 

dėti ir matyti veltui. O kiek bus 
gero sveikatai ant tyro oro! 
Tai bus tikra Lietuviška Gegu
žinė. W. B. A.

Nedyvai, kad paprasti žmo- 
neliai kada nors pasikumščiuo- 
ja ant gatvių, nes aną dieną 
pati Bournės, kurio dėdė, siu
vamų mašinų fabrikantas, pali
kęs apie 40 milionus dolarių, su 
policija vijosi paskui jį ir areš
tavo už tai, kad jis jai ant gat
vės nosį įlenkė.1

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 
Kirčiais, su visais įtaisymais 11

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

. Labai gražioj vietoj.. Cash — 
$4,000.

Parsiduoda Kendžių štoras 
Ridgewoode; 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 štdras. Labai šva
rioj vietoj, štoras 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 
garadžius. Kaina $14,500. Cash 
$4,000

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

Woodhaven Sekcijoj
Netoli Jamaica Av., 2 šeimy

nų, 2 karam garadžius, lotas 
33 per 100. Su visais intaisy-

mais. Kaina $12,000.
North Side Williamsburge
3 šeimynų mūrinis namas, 16 

kambarių. Su elektros šviesa. 
Kaina $12,000. Cash $5,000. 
Rendų metams $1548.

VIENYBĖ” REAL ESTATE 
(Vi. šabūnas, vedėjas) 

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

Paieškai! gero kriaučiaus, kuris mo- 
;a gerai kriaučišką darbą, nes darbas 
yra užtikrintas ant visados. Jeigu 
kuris norėtų į pusininkus įeiti, tai 
ir už pusininką priimsiu. Su informa
cijoms kreipkitės po antrašu: p. pa- 
dvaraitis, 23 Congress Av., Waterbiw 
Conn. (S3

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 ShcputlS, 202 
John St., Brooklyn, N. Y. (84

DIDELIS BARGENAS

Parsiduoda Bučerno Ir Grosernė Kartu

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 į- 
staigus, šis biznis randasi New Jersey- 
Valstijoj ir tirštai apgyventoje vie
tojo lietuviais. Del platesnių žinių at
sišaukite į “Vienybę” 193 Grand St., 
Brooklyn. N. Y. . (84

JAU VĖL TURIME!
i

Parsiduoda su nuosavybe, Cafe, 
restorantas, Mitingo ruimai. Senai į- 
dirbta vieta, puiki proga tinkamam 
žmogui.
Kreipkitės prie savininko tarpe 2 ir 
5 vai. va k. 6^6 Glcnniorc Av., Brook
lyn, N. Y. (83

Reikalingas partneris į iostumerską 1 
kriaučiaus. biznį. Kas mylėtų, lai mol- i 
dzin greit atsišaukti. Informaciją su- | 
teiksiu per laišką arba, ypatiškai. Krei
pkitės po šiuo antrašu: George Dagliis ( 
136 N. Main St., Bristol, Conn. (82

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

Parsiduoda namas su 14 ruimų: bcis- 
mente 4 ruimai, ant pirmų lubų 5 rui- 
jmii, ant antrų — 5. Visi naujausiai 
įtaisyti; gražioj Bushwich apylinkėj. 
Kaina $9,500; įnešti reikia $3,500. Vie- j 
nas blokas už Bush wick A v. važiuot ■ 
gĮulima Wilson Av. karu arba ele- 
veiteriu — Jamaica ar Cana.rsiė, išli
pant ant Gates Av: stoties — keturi 
blokai iki vietos. Parsiduoda be a- 
gentų. s, Vencius, 1091 Madison St., 
Brooklyn, N. Y. Tel. Jefferson 5038

(83

Tel. Greenpolnt 7831

LIAUKUS FOTOGRAFAS

Fotografuoju ve- 
selijas, Rankio
tus, nabnšninkus, 
Mokinių grupes 
ir tt. A balnai at
lieku visus foto
grafijos darbus.

Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės šiuo 
adresu: —•

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

Brooklyn, N. Y.

AREŠTAVO PABĖGUSĮ 
VYRĄ

Long Island City mieste po
licija suėmė Juozą Kinskį, ku
ris kaltinamas pabėgime nuo 
pačios Baltiimorėje, paliekant ją 
su šešiais vaikais. Kinskis ne- 
sigina.

NORIMA

Yra norima ,padaryti parkas 
tarp Kent A v. ir S. 11 th gatvės. 
Miesto valdininkai metai atgal 
pritarė dalykui, bet viskas po 
to aptilo. Dabar vėl politikieriai 
klausimą klibina.

GERI UBAGAI

Coney Islande aną dieną po
licija areštavo du vyru, kurie 
perdaug lindo išmaldų prie pra
eivių. Pasirodo, kad jie turi 
gražų automobilį, .kurį šoferia- 
vo daili moteris. Jie per dieną iš 
simeldė net $97.

$15,00 ir augityn

193

Komediją
“LAPKUS”
— Kaina 30c. —

VIENYBĖ
Grand St., B’klyn, N. Y

LIETUVI4KA AKUSERKA

Marijona Tamkiene
alagų ant pareikalavimo?^ 

_T ar naktį, taipgi ir nedėl & 
OdieniaiB. Darbą atlieka atsakan 
filiai už prieinamą kainą

SO BTAGG STREET &
Brooklyn, N. Y. &

W Tel. Stagg 6781

STOGŲ DENGĖJAS

GRAVEL
Roofing

Ra.p»ir IVorX a Specia/tV 
JAMES J. HOLT & SON

— Petrai, kur taip skubi
niesi ?

— Einu pas Juozą Aba" 
zoriii.

— 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
F o t o g

IR MALIORIUS 
Nufotografuoja ir 
numalevnja viso
kius paveikslas 
įvairiausiomis sp
alvomis. Atnauji
na senus ir kra- 
javns ir sudaro 
su amerikoniškais 
Darbą atlieka ge
rai ir pigiai.

Kreipkitės žino adresai

JONAM STOKES
173 Bridge St., O. Brooklyn. N. T.

/ ________

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.

I A R Ž I N A I ? į
Kad Vasaros Karščių Gali Nejausti, Bet Tyrame Miško Ore Gerai 
Atsivėdyti ir Pasilinksminti. Tai Pas Gerai Brooklyniečlame žinomą

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

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

I (Automobiliais Važiuojant: iš Brooklyno, Metropolitan Av. iki Hillside 
i Av., .paskui pasukti po dešinei j Merrick Road; pravažiavus Freeportą, 
| reikia pasukti po kairei j Merrick Av. paskui j dešinę j Camp Av. ir 

H pravažiuoti “Fire House No. 2” tai mano vieta).
IW ■ Hi Mi*

DVIDEŠIMTS ANTRAS
METINIS PIKNIKAS

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

tuoj atvykstu pataisyti pagedimus

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

Tel. Stagg 4037

Geriausias 
P LU M B E R I S 

CHAS. WIRFEL

Rengia Draugystė šv. Vincen
to iš Maspeth, N. Y. atsibus 
12 d. Liepos (July) 1925 m. 
nedėlioj, Clinton Klasčiaus Par
ke, Maspeth ir Betts Av., Mas
peth, L. I. Prasidės 2 vai. po
pietų ir trauksis iki vėlumai 
nakties. Įžanga 50c. ypatai.

Gerbiamieji vientaučiai: Kvie
čiame visus iš visos apylinkės 
atsilankyti ant mūsų parengto 
pikniko, kur bus proga su pa
žįstamais susieiti, tyru oru pa
kvėpuoti ir gražiai ir linksmai 

I laiką praleisti po žaliais mede
liais ir dailiai pasišokti, nes 
muzikantai bus kopui'kiausi; gra 
jis angliškus ir lietuviškus vė
liausios mados šokius. Muzikan
tai bus po vadovyste N. Bereno.

Visus širdingai kviečia ko
mitetas.

Pasarga: važiuojant iš Broo
klyno Grand St. ir Flushing A v. 
karais iš New Yorko nuo Wil- 
Jiamsiburgh tilto tais pačiais ka-

I1
Balto, žalio ir Raudono 14kt.] 
aukso moteriškų laikrodėliui 
Galima gauti mūsų krautuvėj 

RASHKINIS

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
(Savninkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINĖ
Cla galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir ui 
prieinamą kainą; taippat pasirendavoti svetainę susirinki
mams, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

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

VOKETAITIS 
141 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tikra Lietuviška Duona
kurią kepa

' „Garsas" Keptuve
(Seniausia įstaiga)

Kepa duoną iŠ ruginių miltų. 
Taipgi kepame keiksus, vestu
vėms ir kitiems pokiliams. Vi
suomet kreipkitės su užsakymais 
prie “Garsas” Keptuvė. Siunčia- 

ne duoną ir į kitus miestas.

W. MASIULEVIOH 
A. SHRUPSKIB 

(Savininkai)

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

MOTERYS TĖMYKITE!
Lietuvis Plaukų Taisytojas 

ANTHONY MOLLYN

yra geriausias, gražiai atrodo ir 
laiko apie 9 mėnesius. Galima 
šlapint, ar mazgot. Kerpam plaukus 
naujausiom madom, plaukus nudažom, 
Marcel Wave, Facial if Scalp Treat
ment.

VENUS BARBER SHOP '
463 LORIMER STREET 

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

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

Vyrams, Moterims ir Vaikams
Prašau Tamistą reikale atsilankyti, o būsite pilnai užganėdintai

S. PAUŽA
131 GRAND STREET

Brooklyn, N Y.

VISI ŽINO MUS
MES ŽINOM VISUS

Užtai visi esat kviečiami pas mus 

Šiltam arba šaltam Ore 
P. YANKUS (didysis) 

ir P. PUSNIKAS
115 NORTH 6th ST.

Kampas Berry Street Brooklyn, N. Y.
Tel. 1727 Greenpoint

6
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