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■KOVAI SU STIPRIAIS MAURAIS
Naujausi Telegramai Žinios Iš Lietuvos

Daytonc, Tenn. Prasidėjo Garsioji Evoliucijos 
Byla. Katalikų Kunigija Gelbsti Protesto- 
nams.

RUSAI JAU SIŪLOSI ATMOKĖTI PRIVA- 
TIŠKAS SKOLAS FRANCAMS, KAD 
TIE NESIDĖTŲ PRIE ANGLŲ POLITI- 
KOS.

Washington. McMillano New York. Valdžia tyri- 
ekspedicija į žiemių ašigalį nėja miesto orą, kad pažiū- 
pasiekė uostą Hopedale, kur į ėjus, ar automobiliai nepri- 
sutiko daug uodų, nes ten daro jame perdaug gazo mo 
tik prasidėjo vasara. noksido, kuris yra mirtinas 

—o— ! gy vybei.
Boston, Mass. Preziden- —o—

tas Coolidge, atvykęs į vie- Tiflis. Valdiškam parako 
ną tvirtovę, kuri gina Bo- sandėliui plyšus, žmonės ta- 
stoną, vos neįkrito į atvirą po smarkiai išgąsdinti. Bu- 
eleveitorio duobę. Vieton jo vo manoma, kad tai žemės 
įkrito ėjęs pirma šnipas. Pa drebėjimas. Tiflis yra Gru- 
sirodo, kad tvirtovė nekaip zijos sostinė, bolševikų pa- 
užlaikoma. grobta.

KUNIGO ŠMULKŠČIO IR 
RABINŲ BYLA

Teko sužinoti, kad Lietuvos 
loka, operos artisto P. Olekos žydų rabinai traukia teismo at- 
brolis. Jis važiuoja j Italiją, o iš sakomy be n krikščionių demo- 
ten per Kauną grįžš neilgam lai kratų lyderį kunigą Šmulkštį už 
kui Maskvon. Vėliau žada grįž- šmeižimą. Kun. Šmulkštys ko- 
ti Lietuvon ir dirbti mūsų te- kioj tai paskaitoj pranešęs, būk 

rabinai telegrafavę Amerikos 
žydams, kad tie darytų įtakos į 

Komp. Mikas Petrauskas, ža- Amerikos valdžią nepripažinti

Dirželio m. 21 d. atvažiavo iš 
Maskvos j Kauną Maskvos dai-

PARIS, Liepos 9 d. — 111 balsais prieš 29, Francijos 
parlamentas nutarė duoti valdžiai dar 183 milionus fran
kų karui su puslaukiniais Morokicčiais. Pasirodo, kad Mo 
vokiečiai, vedami Klimo, turi puikių generolų, nes fran
cai ant to fronto jaučiasi, kaip didžiajame kare. Krimo 
kareiviai kovoja ir veikia tokiais būdais, kokiais buvo vei 
kiama ant Francijos fronto su vokiečiais.

Dabar laukiama, kad Morok iečiai padarys užpuoli
mą ant Morokos sostines Fez, ir padėtis f rančų ten rim
ta. Francai jau siūlo Krimui nepriklausomybę po Ispani
jos globa, bet tas apie tai ir girdėti nenori.

ANGLIJOS KARO L
BELAUKIANT _______ t ____ r __________

“Elta” praneša, kad birželio lės teatro artistas Andrius O- 
mėnesio pabaigoj Klaipėdos uo- 1 
stą atlankysią Anglų laivyno 
lengvas kreiseris “Carysfort” ir 
naikintojai “Versatile.” “Van
couver,*’ "Watchman” ir “Walk 
©r.” Laivai atvyksią į Klaipėdą atrui. 
birželio mėn. 25 d. rytą ir jį ap
leisiu lie|X)s m. 2 d.

Kreiserio “Carysfort” virsi- da greitu laiku duoti visą eilę Lietuvos de jure, 
ninkas kapitonas F. B. Edward koncertų Lietuvos miestuose ir 
Collins.

—o—
Mt. Pleasant, N. J. Byla 
istorio-kunigo, kuris su 

vogimą banko buvo tieson’svetima motore, sakoma, 
lankęsis į balių lx? savo žmo 
nos, pasibaigė netikėtai: ta j

Jackson, Tenn, čia už ne-

patrauktas federalis teisė
jas Ross. Bet už dienos jis 
nukrito nuo tilto su autonio 
biliu ir užsimušė. Dabar 
žmonės nežino, ar jam taip

—0—
New York. Pleište r i uoto- 

jai ir mūrininkai buvo norė
ję streikuoti po visą Ameri
ką, bet susitaikė 

jos susitelkė spėkos, kurios veikdavo visoje pasaulio is- ii’ dirbs kol eis
I ginčų.

DAYTON, TENN., Liepos 10. — Šiandien prasidėjo 
įdomi byla už evoliuciją. Pati byla regis smulki, l>et prie su bosais, 

tardymas

E.

I Lietuvos rabinai, kad ir su- 
miesteliuose. Kas norėtų ir ga- prasdami (kun. Šmulkščio žygi, 
lėtų surengime koncertų kiek-l—sukelti prieš Seimo rinkimus 
t>tAnnto T tnfiitrna c Ari ir i n Kilti . M n’t 1m if l’n i 11 1 Q i 11Kvėdarna, Tauragės aps. — vienoje Lietuvos sėdyboje būti'antisemitinių obalsių, kuiriais 

Birželio 11 d. surengė vietos patarėju, rengėju koncertų vy- 
mirstelio jaunimas gegužinę, kintoju, tegul praneša pačiam 
’):i>”a pasitaikė graži, todėl ir Mikui Petrauskui, Kalno gatvė, 
publikos prisirinko nemažai. {Nr. 3. Kaune. Komp. Mikas Pe- 
Bendrai pasilinksminimas kvė- trauškas mano duoti koncertustrauškas mano duoti koncertus

mergina su kuria jis į balių Varniškiams retas dalykas. Tie- visoje Lietuvoje. Koncertai pra- 
sudainavo irnną prie sa- pasilinksminimų jie turi tik sidėtų pabaigoje liepos mėnesio.ėjo, . .

vargonų, kuriuos pumpavo

galėtų pasinaudoti visos trrys 
“krikščionių ” “frakcijos” — ta
čiau kaipo prieš gryniausį šmeiž 
tą per teismą užprotestavo, rei
kalaudami kunigą Šmulkštį nu
bausti už sąmoningą melagin
gų žinių platinimą. X.

"nibrėmis" bei “bagarais” va
dinamų, kurie tik demoralizuo-

kratė rankas ir 
draugais.

tori joje: atžagareiviai ir pirmeiviai. Pirmeiviai šitoje by
loje kovoja už laisvę mokslo ir mokinimo ir už evoliucijos 
teisybę. Atžagareiviai gi nori mokslą suvaržyti ir pa
slėpti nuo žmonių gamtos spėkų veikimą. Katalikų kuni- 

■■■• proUstonuidBx^axxi, kad nu
galėti pirmeivių pusę.

PARIS, Liepos 9. — Rusai, bijodami kad francai ne
prisidėtų prie anglų ruošiamos blokados prieš Rusiją, 
jau žada atmokėti visas “komercines” skolas, tai yra tas, 
kurias rusų korporacijos ir kapitalistai caro laikais iš 
francy buvo pasiskolinę.
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Nuplaks Agitatorius ir įKasyklų Atstovas Gą- 
Pristatys Gatves Valyti sdina Darbininkus

Hongkong. Anglų gubernato
rius šios kolonijos Kinijoje pa
reiškė, kad visi agitatoriai, agi
tuojanti streikuot ir boikotuoti 
svetimtaučius, būsią gaudomi ir 
viešai nuplakami. Kiti gi bus 

• pristatyti gatves pucuoti, kad 
tos net blizgėtų. Tokiom priemo
nėmis gubernatorius tikis kinus 
įtikinti apie tobulybę europiečių 
civilizacijos.

Per Pora Metų Nuskrista 
Miliūnas Mylių

Mitchell Field, I. I. Nuo 1923 
metų birželio mėnesio šioje e- 
roplanų stovykloje eroplanai 
per du metu yra nuskrido oru 
1,827,000 mylių, kas reikštų ke- 
turius syk nuo žemės, iki mė
nulio ir atgal. Išviso padaryta 

iškilimai, kurie užėmė 
valandas. Vidutiniškai 
po 100 mylių į valandą, 
laiką Įvyko tik trys ne

Atlantic City, N. J. Unijistų 
ir savininkų pirmame susirin
kime čia, kietųjų anglių kasyk
lų savininkų atstovas. Warri- 
ner, pareiškė, kad išpildymą uni 
jos reikalavimų algas pakelti 
10 nuoš. reikštų atėmimą iš 
kompanijų dar ekstra šimto 
miliono dolarių per metus. O 
jos esą ir taip prastai stovi, 
nes elektra, koksas ir gazas už
ima anglių vietą. Warriner pa
gąsdino unijistus, kad jei tie 
reikalaus didesnių algų, tai su 
antracito kasyklomis įvyks kas 
nutiko su bitumino: Įsiviešpa
taus skebinės kasyklos.

Prohibicijos Generolams
Po $7,500

la. Vietos

31,363
18,277 
skrista 
Per tą
laimingi nukritimai, pasibaigę 
mirtimi. Tas viskas rodo, kad 
skraidymas eroplanais nėra 
vojingesnis kaip važiavimas 
tomobiliu.

Washington. Prohibicijos vyk 
dymo tikslams Amerika tapo su 
dalinta j 22 distriktus, kuriems 
paskirta vadai gaunanti po $7,- 
500 į metus algos.

pa- 
au-

kad

Francai Lenkus Samdo 
Prieš Morokiečius

Varšava. čia eina gandai.
Francijos valdžia varo agitaciją
tarpe ten gyvenančių lenkų sto
ti j kariumonę kariauti prieš 
morokiečius. Mat. patys francai 
nelabai noriai liuosnoriai® sto
ja. Lenkų Franci joje yra apie 
750,000 ir jie visados prisiren
gę su bile kuo muštis.

Tik I t Nuoš. Sveikų 
Komunistų

Mūsų apylinkėje (Trakų ap.. 
Kruonio v.) jau gana senai 
pirm karo atsidangino iš Rusi
jos 1 burliokas. Seni žmonės 
pasakoja, kad jis caro laikais 
buvo eigulis, vėliau per savo 
gudrią galvą nusipirko 24 de
šimtines žemės, kurią ir dabar 
valdo. Kruoniečiams yra žino
ma, jog šis žmogus pagarsėjęs 
savo gydymu, todėl žmonių kiek

“Socialdemokratas” 24 n-ry 
išsiskirstė Ja jaunimą. Būtų labai malonu. paskdi>ė krikšč. demokratų C- 

kad kvėdarniškiai pratintu^ ro K-to apskrities k-tanis raš
au alkoholiu, o ei- tą:

“Vasaros laiku manoma iš 
Kauno pasiusti akcijai remti į 
Jūsų apskritį 3-4 studentus, ku
rie apsigyvenę vietoje galėtų da

__O__ nuo “nibrių” su alkoholiu, o ei- 
Uashington. Vietos mo- Prio Svarių, viešų pasitinka-' 

terinis policmonams pavely- minimib Šaltinėlis.
ta drožti į veidą vyrams, ku 
rie prie jų lenda flirtuoti.

New Hampton, 
turtingas real estate agen
tas, kuris vis pasakodavo, i 
kad turįs* išgyventi iki 100* 
metų, aną dieną nutarė, kad Berlin. I^nkų upė Visla 
ir 50 jam perdaug. Tad at- išėjo iš kraštų tarp Sarnau 
sisėdęs prie veidrodžio save ir Toninės ir užliejo der- 
nusišovė. lių ūkininkams.

Valdžia Įsikiš j 
Angliakasių Ginčą

kiš-

Rietavas, Telšių apskr. — Pa-
Kadangi tai p tų policmonų raginus vietos valsčiaus valdy- ryti paskaitas, organizuoti sky-
— - A _ _ X. ** 1 * a * i % * * • 4 I k t * 4 i 1 * 1 ■ ■ t * »a .a, m X • - I 1 I I >• T vbai taisyti kelius, sujudo visas nūs ir tt.

Šiuo tad reikalu paskirstykit
yra stiprių moterėlių, tai
kai kurie vyrai laukiama, valsčius ir vieškeliai juda mir- 
liks Ik? dantų, ar žandų. fra nuo žmonių ir vežimy. Ke- 

-4-0— Hams taisyti* dabar patogiau
sias metas, nes ūkininkai atsė- lėtų ir apsigyventi. Norėtumėm, 
je, o pievos šienauti dar anks- kad jau vietoje instruktoriai 
ti. Kelių taisymas atliekamas gautų butą ir valgį. Taigi ir pra 
sulyg nustatytomis taisyklomis šome Tamstų susinešti su ata- 
ir visas 
žvirgždais, iškasant, panaujina- čiau su klebonais), (kad jie ap- 
mi grioviai ir taisomi tiltai, siimtų išlaikyti. Kitų rūpesčių 

j Žmonės nusiskundžia, kad per del jų nei A. K. nei kam kitam 
• retai yra žvirgždaduobių, nes nebus. Žinios mums reikalingos 
Žvirgždas vietomis tenka gaben kuogreičiausiai, ligi birželio m. 
ti už kelių kilometrų, nors bū- 5 d. reikalinga jau jas turėti.” 
tų galima žvirgždo rasti ir ar
čiau. Kult ūrinaitis.

Anglai Žvairai Žiūri į 
Savo Prekybą

London. Valdžia pradėjo 
tis, norėdama sutaikyti, į ginčą ■ 
kasyklų savininkų su darbinin- karčiai atsidūsta: jis rodo, kad 
kais. Savininkai sako, kad jie ne palyginus su metu prieš karų, 
gali išsilaikyti prie dabartinių tas 
darbo valandų ir algų, o dar
bininkai sako, turi išdirbę pla- kad nesimato pagerėjimo ateity 
ną. pagal kurį, suvienijus ka- jr reiškia tas milionus suvirs 
syklas, savininkai lengvai ir dai bedarbių pasiliks bedarbiais ir 
liai galėtų išgyventi ir darbi- ateity, 
nlnkams algas apmokėti.

Umdon. Anglai, kritiškai per
žiūrėję savo prekybos balansą.

balansas nukritęs 25-iais 
nuošimčiais. Bet aršiausia tas.

Jis gydo stebuklingai, vienus 
užkalbinėja, kitiems rodo įvai
rius ženklus, tretiems duoda 
kvarbuoto vandens. Ar ne lai-

vieškelis apipilamas tinkamais asmenimis (teks greit kas būtų susirūpinti ir neduoti
apgaudinėti žmonių!

Kazys iš Avinų

DEL SENOVĖS PALAIKŲ

‘‘Rytas*’ šiuo atidengimu pa
sijuto įgeltas į pačią sopamąją 
minkštumą, ir, turbūt, iš saviš
kių praktikos girdėjęs įtaria so
cialdemokratus jų laiškus pavo
gus ar cenzūravus. Na, o ką pa
sakytų rytiečiai, jei kas nors

METALINIAI PINIGAI
Iki š. m. birželio mėn. 1 d. 

Lietuvos Bankui perduota pa
leisti metalinių pinigų apyvar
ton 4.070.898 lt. 28 et. sumai. 
Daugiausia perduota monetų po 
50 et. — 36.6 nuoš. bendros su
mos. Toliau eina po 20 et. —■ 
27.9 nuoš., 10 et. — 23.9 nuoš., 
5 et. — 10.5 nuoš. ir monetų

Kaip Graikas Apėjo 
Imigracijos Įstatymą

Atvykęs rusų ambasadorius 
?Rakovskn pasakoja anglams, 
kad jis norįs pirktis už 75 mi- 

Uionus dolarių mašinų.

New York. Graikas Jonas Amerika Galėtų Kasmet 
Aleiksizakes parodė kaip jauni Kitiems Skolinti 
vyrai, norinti parsitraukti mer
ginas apsipačiavimui į Ameriką, 
gali apeiti įstatymus. Jis yra 
Amerikos pilietis ir norėjo par
sitraukti savo 26 metų meilu
žę, bet tai atvykus, Ellis Is
lando valdininkai neįsileido. Ta- 

'da jis pats ir ji nuvažiavo į 
iBermudos salas, priklausančias 
Anglijai ir ten apsivedė. O po 
to jau abu grįžo - jis kaipo 
Amerikos pilietis, o ji kaipo jo 
žmona. Ir abu tapo įleisti. Jis 
saiko, kad jam tas visas daly
kas kainavęs $1,200.

Duluth. Minn. Kalbėdamas 
Minnesotos bankininkų seimui, 
brolis Amerikos viceprezidento 
pareiškė, kad Amerika galėtų 
kasmet Europos valstybėms 
skolinti po 625 milionus dolarių 
ir tas jai nieko nekenktų. At-,™** medžias tam dalykui netin- 
penč, dar būtų nauda, nes pa
žabotų Europos valstybių 
kybą. .

Vilnius. — šio mėn. 11 d. Vil
niuje įvyko gan įdomus posė
dis, kuriame dalyvavo nemaža tokias “slaptybes” iš saviškių, P° 1 CU — 1 nuoš. 
senovės mėgėjų: iš svetur — tarpo atidengia? Juk kademams----------------------------------
ministerijos ir vaivadijų atsto- taip dažnai paslaptys išsprūsta Neįtikite Pažangią Spaudą 
vų (Poznanė, Krokuva. Lvo- į aikštę. Pirkit “Vienybės” Šerą!
vas, Gardinas) ir šiaip konser
vatorių. Vilniškių buvę vyriau
sybės delegatas (pirm.) prof. 
Remeris, prof. Ruszczycas, pr. 
Klos’as, p. Brenszteinas, p. Cz. 
Jankowskis ir kt. Ministerijos 
atstovas pranešęs apie rengia
mą įstatymo sumanymą seno
vės palaikams sergėti. Tarp 
kita ko buvę nutarta pilies bo
kšto viršų ir stogą perdirbti.

PIRMUTINĖ
T

g

Maistas Brangsta
Amerikos Miestuose

Viatka. Siame mieste, sakoma 
buvo gydytojų peržiūrėti visi 
komunistų partijos nariai ir pa
sirodė, kad tik 14 nuošimtis yra 
sveiki bei normaliai žmonės. Ki
ti serga fiziškai, o 47 nuošim
tis turi suirusius nervus.

London. Anglų bankininkai 
kreivai žiūri į Australijos pa
stangas gauti šimto miliono do- 
larių paskolą New Yorke. Iki- 
šiol Australija, būdama Angli
jos kolonija, skolindavos pini
gų tik nuo anglų Ixmdone.

netik kaipo Amerikos lietuvių laikraštis, bet ir kaipo pirmu
tinė įstaiga Persiuntime Pinigų j Lietuvą ir Visas Pasaulio 
Dalis. — Pirmutinė įstaiga Pardavime laivakorčių Keliau
jantiems į 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 netik skubų, greitą ir teisingą patarnavimą, bet 
užvis svarbiausia — “Vienybėje” atranda netik draugišką 
patarnavimą, bet dar sučėdina daug bereikalingai išmėtomi

1 kąs ir gadinąs esteto ir žinovo 
'akį. Sumanyta po bokštu pada
ryti kasinėjimų, gal pavyksią 
atrasti urvų iš augštosios pilies 
į žemąją (kurios dabar nel>ėr). 
Toliau visi džiaugsmingai pri
tarę, kai atsižinoję, jog 
miesto rotušė. (Didž. ir 
čių g. kampe) būsianti 

rodo kad Ryta muzėjui.
Visi labai susidomavę 

ros (dabar bazilikos) požemiais, 
kuriuos Gucevičius prieš šimtą 
metų užmūrijęs ir ligi šiol nie
kas nežiūrėję. Ten esą Aleksan-1 
dro Jogailos, abiejų Zigmanto 
Augusto žmonų. Lizljetės ir Bar* 
horos palaikai, Vladislovo IV šir, 
dis. Esą prisivengiama drėg-^ 
mės. Dvasinei valdžiai leidus ar

pre-

Washington. Darbo departa
mento tyrinėjimai, 
maisto kainos šįmet nuo 4 iki 
13 nuošimčių pakilo.

senoji 
Vokie- 
pritai-

kated-

Girardville, Pa. čia statoma 
lietuviška mūrinė bažnyčia ir 
moksdainė, kurios kainuos virš

— — Burdine, Pa. Rėdos čia pulku 180 tūkstančių dolarių. Vietos
Minskas. Bolševikai čia nutei. aplamke vietos darbininkus, nes parapijonai dabar gailisi, kad 

se mirtin lenkų socialistų vadą netik kad viena iš didžiausių davė prisikalbėti, nes pagal jų 
Vitkauską, kuris neva tarnavęs kasyklų nedirba, bet subankrū- skaičių, tai perdidelė našta, ku- ......  ........     ...
lenkų valdžiai šnipu Baltgudi- tino du bankai, žmonės ir liko rią jie neš, o ateity kiti naudo- timoj ateity požemiai būsią ati- 
•i°L be pinigų ir negauna darbo, j sis. [daryti ir palaikai apžiūrėti.

| patarnavimą, bet dar sučėdina daug bereikalingai išmėtomi 
5 dolarukų. — Taigi, visus kviečiame savo reikalus atlikti 
š “Vienybėje,' kuri jau yra užsitarnavusi pasitikėjimo per 
^pastaruosius 40 metų. — Siusdamas Pinigų saviškiams, ne- 
j pamiršk, kad “Vienybė” tai atliks gerinus, negu kas kitas. 
^Keliaudamas Lietuvon, nusipirk Laivakortę “Vienybėje”, 
HĮkuri tamstas ir jūsų šeimynas bei draugus aprūpins ko- 
iigeriausia ir kelionę turėsite kosmagiausią..
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Didžiuma ir Mažuma imė daužyti savo kėdės. Sudaužę
“Draugas,” pritardamas lie- kėdės, jie ėmė dainuoti Lietuve 

imną. Krikščionims tas pasirodė 
“valstybę griaunančiu dalyku” 
ir jie uždarė posėdį ir Grinių 
prievarta nuo tribūnos nuėmę iš 
vedė lauk. Po to visi sulindę tre
čiu sykiu perskaitė ir priėmė ap 
saugos įstatymą. Tame posėdy 
jau nebuvo net vokiečių, žydų, 
lenkų. Tik su krikščionims pasi
liko vienatinis rusas atstovas.

—o—
Biznio Reikalingumas.

Pastebėjome, kad Rusijos ko-

gali būti vienybė, jei 
nori viską valdyti ir 
tautoje ir nenori nusi- 
jokiame dalyke didžiu-

Per naktį pasnigo ir sniegas užklojo žemę 
storu baltu apsiaustu.

Dailininkas nubudo, džiaugsmingai prisimin
damas, kad vakar jį nustebino laiškas su gelbė- 
jančia žinia — jis pasijuto jaunas ir laimingas 
r pradėjo pamažu dainuoti.

čia staiga priėjo jis priėjo jis (prie lango ir, 
atstūmęs uždangą, pamatė sniegą.

Daina nutrūko, liūdesys pripildė jo sielą, ir 
jis krūptelėjo savo nuolaidžiai a s pečiais.

Žiemai atėjus, prasidėjo jam sunkūs laikai 
— skausmas su nieku nepalyginamas ir niekam, 
be jo nesuprantamsa.

matuojamai tolimam... — 32 grad. Ceizijaus.
... Didžiausios baimės apimtas jis pastebi, 

kad šaltis kįla, ir kad lauke miršta visa gyvybė.
Jo langas atgrįžtas į mišką ir į kelią, kuriuo 

eina žmonės į miešti} ir atgal.
Nebedreba nė vienas lapelis, pušies spygliai 

— tartum metalinis šepetys ir visi medžiai apšar- 
mave. 4> 

Gera diena sportui.
Bėdina, maža zylė, turi dar jėgų judinti spar 

nebus; ten kur praskrido pasilieka ore plonutė ga 
ro juostelė.

Nekvėpuoja gamta, nejudri ir šalta, mažiau-
Vienas sniego reginys kalbėjo jo sielai apie'šio vėjo; visa aplink pabalo ir sukietėjo, kaip su-

ANGLIAKASIŲ KONFERENCIJOS IR 
GALIMAS STREIKAS

tuvių tautos vienybės reikalui, 
sako:

“Kaip 
mažuma 
tvarkyti 
leisti nei 
m ai ? ’ ’

Po mažuma reikia suprasti 
taip vadinamus “bedievius,” o 
po didžiuma “katalikus.”

Bet kas privertė mažumą gin
ti savo teises: ar ne begėdiški 
ir nedžentelmeniški didžiumos Į
užsipuolimai Pradedant Ameri- munistų organas “Pravda” kiek 
kos konstitucija, baigiant Ver- drūtas agituoja idant šįmet Ru- 
sales sutartimi, visur yra įrašy- sija eksportą privaryti iki bilie
tą principas saugoti
teises. O “katalikų” vadai (dalei 
clžiant, kad tų katalikų didžiumaNesenai Scranton’e užsibaigė antracito (kietosios

anglies) angliakasių konferencija. Ten išstatyta sekami. Lietuvoje), bedievių mažumą vi 
svarbesni, darbdaviams reikalavimai: dviejų (vieton saip persekioja, neprileidžia prie 
vienų) metų sutartis; pakėlimas 10 nuošimčio algų; ček- 
of sistemos pripažinimas; pakėlimas 1 dol. dienon dieni
niams darbininkams; anglį saikuoti, kaip būdavo daro
ma, ne karais, bet tonais, ir keletas kitų smulkesnių rei
kalavimu.

Šie reikalavimai jau įteikta darbdaviams ir tuo rei
kalu dabar eina darbdaviu ir darbiniriku atstovų kon
ferencija Atlantic City, N. J.

Nors, kiek numatome spaudoje, darbdavių atstovai 
stato griežtus priešingumus darbininkų reikalavimams, 
tačiaus spėjama, kad bus ramiu būdu susitaikinta.

Darbdavių ir darbininkų sutartis baigiasi rugpjūčio 
31 d., š. m. Jei darbdaivai neišpildys darbininkų reikala
vimų, angliakasių unija šauks generalį antracito darbi
ninkų streiką.

mirtį, kalbėjo apie griovimą.
Atėjo ilgi tamsūs vakarai, su jų beprasme 

tyla; jis negalėjo dirbti savo dirbtuvėje, jo siela 
stingo žiemos miege ir negalėjo prakalbėti.

Kadaisia vasarą jis nuomavo mažam mies
čiuke didelį šviesų kambarį, kurio langų apatiniai 
stiklai buvo užbaldyti. šis kreidos sluogsnis ant 
stiklų priminė jam ledo plutą ir, matydamas lan
gą, jis nepajėgdavo savo kančių nugalėti. Jis no
rėjo save priversti, keletą mėnesių tame kamba
ry gyveno ir kasdieną įkalbinėjo sau, kad ir ledas 
daug , kuom gražus, kad ir žiema ir vasara yra 
vienos ir tos pačios idėjos išraiška ir priklauso 
Dievui — bet niekas negelbėjo, jis negalėjo pa-

stingę taukai.
Ant kelio girdėti skambučių garsai, pro ša

lį pravažiuoja rogės, jose sėdi ponas ir pone. Vir
šum arklio ir abiejų sėdinčiųjų stovi baltas garo 
debesis, kur dažnai naujinusi.

Šis ponas ir ši pone, turbūt niekuomet savo 
gyvenime nematė, kaip auga vynuogės, niekuo
met, galbūt ir neragavo jų. Jų veiduose nepasiten 
kinimo del oro neišskaityti; jie lekia priekin, kad 
pasilsėtų nuo savo mažų miesto rūpesnių ir kar
tais nuo karto balsu ragina arklį, kada jiems ro
dosi, kad .jie perlėtai šitais nuostabiais laukais 
važiuoja.

Saulės šalies žmogus turbūt mirtų iš juoko, 
žiūrėdamas į jų tokį važiavimą.

O jų akys visai atvirai ir nesistebėdamos žiū
ri į baisią, šaltą mįslę, iš visų pusių juos supan
čią ir jie nepašvenčia jai nė vienos minties, nes 
jie patys — sniego vaikai ir jo tarpe išaugo.

Dailininkas, šiurpulio imamas, mato kieme 
savo mažą dukterytę, kuri žaidžia po langais. Ji 
nuo galvos iki kojų apsupta storais vilnoniais .rū
bais, tik iš po ilgų ožikos kailio, gamašų, matytis 
odos padai. Jos žingsniai kankinančiai girgžda 
per sniegą, kai ji traukia savo rogutes.

čia jo pečiai pradeda trūkčioti, jis užmer
kia akis, lyg nuovargį jausdamas, ir nuo keisto 
skausmo jo kakta prakiautota.

Mergytė rėkia jam, paprastai pakėlus raudo
ną veidelį augštyn, ir skundžiasi, kad nutrūko vir 
vė nuo rogučių. Jis tuoja,us nusileidžia žemyn ir 

j neturi nei skrybėlės, nei šiltų rūbų.
I — Ar tau ne šalta? — klausia mergytė.

Jis nesušalo, jo rankos buvo šiltos, ta skau
džiai įdūrė gerklėn šąlantis oras. Bet jis niekuo
met nešaldavo.

Jis pastėbi, kad persikeitė išvaizda, prieš jo 
namą stovėjusio, ąugšto seno beržo, y— jo ka
mienas sprogo.

“Ot ką padarė šaltis!” mąsto jis su dreban
čia širdim.

Naktį persikeitė oras. Jis sėdėjo ant lovos ir 
laukė šilumos ateinant, nors jis žinojo, kad žiema 
vėl prasidės ir tęsis dar keletą mėnesių. Jis paju
to savyje viltį.

šaltis neperstojamai menkėjo, nuo stogų, pa- 
pradėjo varvėti vanduo, ir ten, erdvėje, 
buvo ūžimas, tartum riedėjo įvykusios

mažumų no aukso rublių sumos. Tas rei
škia, kad rusai nori parduoti 
svetimoms šalims ir žmonėms 
prekių ir medžiagos už tiek pi
nigų. Arba rusai nori biznio, ku
rio amžinais priešais jie ikišiol 
skelbėsi. Anot jų biznis išnaudo
jąs darbininkus, nešąs blėdį, 
gimdąs imperializmą, ir tt. O 
čia gyvenimas verčia juos pa, liesti darbo ir kasdieninės kančios graužė jį. 
čius to biznio ieškoti, nes be jo j Vėliau jam teko gyventi Paryžiuj. Miesto 
netik rusai, bet joki tauta ne- gyventojai ruošdavo linksmas šventes ir jis išei- 

. davo į bulvarus, pasilinksminimų žiūrėti.
Tai atsitiko vidurvasary, buvo tvankūs va- 

ir virš miesto pasklido didelių parkų gė
lių kvaptis. Gatvės žvilgėjo elektros lempų švie
sa, linksmus ir juokaujantieji žmonės vaikštinė
jo tai šen, tai ten, rėkavo, dainavo, svaidėsi kon- 
fetti; linksmybė iš visur žėrėjo!

Jis galėjo nueiti nuoširdžiai susimaišyti su 
minia ir lėbauti kartu su kitais, bet jau už pu
sės valandos jis samdė vežiką ir gryžo namo. 
Kodėl ?

Atsiminimas ištolo atnešė jam atsakymą: e- 
lektros šviesoj prieš jo akis skraidė konfetti de
besis, panašus Į sniegą, ir jo malonumai staiga 
gęse.

Tai kartojosi kasmet.
Kur gi buvo jo sielos gimtinė?
Galbūt, saulėtoj šaly, ten, kur auga palmės; 

galbūt ant upės Ganges krantų, kur niekuomet 
nenuvysta lotoso žiedas?...

Per naktį pasnigo. Jis mąstė apie tai, kaip, 
turbūt, paukščiams šalta miške, ir kaip sunkiai 
kankinasi, mirštančių žibučių šaknys žemėse.

Ir kaip manosi dabar zuikis? 
Jis nebegalėjo daugiau išeiti.
Keletą mėnesių iš eilės toks jam neišeiti iš 

savo kambario ir tik žingsniuoti tarp jo keturių 
sienų į priekį ir atgal, sėdėti kedėje ir užsimą- 
styti.

Niekas nesuprato, kaip jis šitoje nelaisvėje 
kankinosi.

Jis buvo jaunas, jis norėjo dalyvauti gyve
nime. ir jis turėjo pakankamai tam jėgų; bet 
šalčio sauvalė, pripuolama oro atmaina, staiga 
vertė jį sėdėti kambary ir svajoti.

Nepaprastai greitu laiku jis visai persimainė. 
Apskritai, atsakinėti į laiškus jam buvo kan

kynė, o dabar jis skubėjo prie savo stalo ir rašė 
daugybę laiškų įvairiausiems asmenims, net ma
žai pažįstamiems, kuriems neprivalėjo atsakinė
ti, ir be to jis neaiškiai jautė, kad artinasi galas, 
griuvimas, ir kad šita laiškų dauguma į rytus ir į 
pietus jam sekasi dar palaikyti ryšius su gyveni
mu.

Jame įvyko ir kitos permainos: jo vidujinis 
sielos gyvenimas buvo paliestas, vienas dažnai 
jis verkdavo, gerai nebemiegojo, o tik snaudė, 
baisių sapnų ir vaiduoklių kankinamas.

šis žmogus, vasarą visus savo linksmumu pra 
šokęs, šaltomis tamsiomis žiemos dienomis pasi- liūs, pirmą syk apžiūrėdamas žemę, 
duodavo baisaus dvasios slėgimo įtaikai.

Visi jo perėjimai buvo griežti ir greiti, kaip 
audra ir jis puldavo ant kelių prieš mažytį savo 
vaiką ir karčiomis ašaromis apsipylęs meldėsi 
Dievui. Jis norėjo, kad jo vaikas niekuomet ne
būtų žymiu asmeniu, kaip buvo jisai pats.

Visų “visuomenės žmonių” sielos šaltiniai 
tamsoje, jie žūna todėl, kad į juos kreipiama akis 
gatvėje ir jie girdi praeivių pastebėjimus. Kiek 
melo ši amžina paroda duoda jų žvilgsniui, jų ei
senai, jų stovylai!

Vaikas privalo sėklą pasėti žemėje. Ir lai jis 
žemės drėgas pjauna.

Bet jį reikia saugoti, kad niekuomet neatsi
stotų ant svetimos žemės. Veltui ieškoma sve
timoj šaly geros dirvos savo šaknims ir tęsiama 
svetima dirva.

Nesuprantama nei svetimų žodžių, nei žvilg
snių, nei šypsenos. Ten kitolks dangus, žvaigždės 
visai priešingoj tvarkoj išsėtos po dangų ir jų 
negalima pažinti.

Prisižiūri į gėles ir dažnai randi jose sveti
mus atspalvius, ir paukščiai jau ne tie. Ir ne tos 
vėliavos plavėsuoja ant stiebų.

Jis pats instinktyviai jautėsi išmuštas’ iš 
prigimties pusiausvyros; galbūt, kada nors toli
moj praeity, priklausė svetiman pasauliui, neiš-

tautoj darbo, ardo jų gyvenimą, 
šmeižia ir provokuoja. Ar kalta 
tad “mažuma,” jei kėlia kovą, 
jei kada net nepaisydama tau
tos labo yra priversta kovoti? 

Į Kuomet pas katalikų vadus 
įsigyvens tikroji “krikščioniško
ji” kultūra, kuri nenorės idant 

[kiekvienas pilietis rąžančiais ap: Ir lietuviai, jei turėtų dau- 
s įkabinėjęs, 
ir maldas kalbėtų, tada nerei- geriau stovėtų negu dabar. Dau ' 
kės “mažumos” bijoti. Tada bus giau žmonių sutilptų ir darbą tu 
tautos vienybė, taip baisiai lie-’retų negu turi dabar. Biznis rei 
tuviams šiuo metu reikalinga.1 kalingas, o-biznio pamatu yra 

privatinė nuosavybė. Visas klau 
simas tik kaip biznio pelnas rei
kia dalyti: ar keliems tūzams, 
ar žmonių didžiumai, valstybei.

—o--
; Tūlos Kairiųjų Dorybės
j “Laisvė”, galų gale, po pen
kių metų vilkinimo, išdrįso pa
skelbti, kad pas komunistus e- 
sama “juodų avinų,” kurie ve 
kokiais darbais atsižymi:

“pametę savo moteris su vai
kais, naktimis boibinėja, o dieno 
mis ir vakarais po piknikus ir 
kitokius parengimus myluojasi 
su šešiolikinėmis mergaitėmis, 
skolinasi pinigus, nemanydami ( 
juos atiduoti, arba užsiima ko
kiais šmugeliais, iki būna priver 
sti apleisti vieną miestą ir neš
dintis į kitą, kad ten išnaujo 
pradėti tokią pat karjerą.”

Patiems komunistams būtų 
daug geriau, jei jie nuo tokių 
Igaivalų apsivalytų, kaip apsivalo 
tautininkai. Bet, reikia pasaky
ti, kad tie žmonės tik praktikuo 
ja tą, ką kairioji spauda jų mo 
kino. Ar nebuvo sakyta straips
nių straipsniais, kad šeimyna ir 
šeimyninis gyvenimas yra “bur- 
jžuazijos išmislas, ” kad turi būti 

šo Bielinį išeiti. Tas neina. Ta-[laisva meilė? Ar kairiųjų laik
raščių redaktoriai nerašė, kad 
neužilgo bus revoliucija ir pini
gai bus nereikalingi, kad nėra 
nuodėmė “buržujų” pinigiškai 
nuskriausti? Ar nebuvo skelbia
ma principas, kad “ten mano 
tėvynė, kur duoną uždirbu.” 
Buržujų pasaulis esąs supuvęs, 
jo dora išgverusi, netinkanti 
proletarams.

Tad, ar stebėtina, kad komu
nistai' ir nepaiso savo šeimynų, 
ir palieka mažus vaikus var
ge, o patys zilioja paskui “lais
vas” moteris, pasiliuosavusias 
nuo buržuazijos prietarų? Ar 
stebėtina, kad jie negerbia sve
timo turto ir “ekspropriuoja” 
jį smurtu ir įvairiais būdais? 
Ar stebėsimės, kad jie nemyli 
vieno miesto ir laksto visur, ne
rasdami sau vietos?

Komunistai tik patys save ga
li kaltinti, kad prisiauklėjo “juo 
dų avinų.”

gali išgyventi.

.valandas klūpotų giau pramonės Lietuvoje, daug ikarai,

Ne mažumai reikia taisytis, bet 
didžiu m ai.

— o—

Anglies kasimo industrija Suvienytose Valstijose už
ima pirmą vietą. Anglies kasimas yra vienas pavojin
giausių darbų. Čia daugelis darbininkų kasmet užmuša
ma, daugelis sužeidžiama. Palyginus bet gi su kito
mis industrijomis, angliakasiai apmokami nepergeriau
sia. Todėl jų reikalavimai yra tiesoti ir kožnas darbinin
kas privalo už juos juogriežčiausia kovoti.
i Streikai yra-nevisai pageidaujami įvykiai. *Jie kur, 

kas daugiau įvargina neturtingus darbininkus, nū kad jų i 
priešus-darbdavius. Vienok nesant geresnių būdų kovai £ 
už darbininkų būvio pagerinimą, reikia imtis streikų. 
Tik streikų pagelba darbininkai įstengia laimėti sau di
desnį duonos šmotą.

Lietuvių angliakasyklose, ypač Pennsylvania valsti
joje, dirba labai daug. Jei prisieitų streikuoti, tai palies
tų dešimtis tūkstančių ir mūsų viengenčių. Idant, reika
lui nutikus, tą kovą laimėjus, mes patariame lietuviams 
jau dabar prie jos rengtis: taupyti juodai dienai skati
kus ir sekti šio nuotikio eigą, idant netapus darbdavių 
aukomis.

MOROKIEČIAI MYGIA FRANCUS PRIE SIENOS

Francams Morokoje nesiseka. Rifiečių vadas Abd-el- 
Krini’as jau pusėtinai juos prie sienos primygė. ____
tiniu laiku tai ir patys f rančai prisipažįsta. Jie jau pada
rė keletą militarių permainų ir mano imti griežčiausių 
priemonių rifiečius-Y‘užpuolikus” nugalėti. Aršiausia 
francams bėda betgi tame, kad netik rifiečiai, bet ir ki
tos Moroko gentys prieš francus kįla. Taip visai nesenai 
tokių morokiečių net keturios gentys perėjo Abd-el-Krim 
pusėn.

Francai labai susirūpinę. “Šitas karas, tai ne juo
kai,” — sako jie.

Todėl jie imasi žiauriausių priemonių. Pavyzdžiui, 
norėdami tos šalies gyventojus priversti badauti ir pasi
duoti francams, pastarieji nudegina jų ant laukų esa
mus javus. Nors mažai morokiečių nelaisvėn paima, bet 
ir tuos akyvaizdoje kitų, rimtų gyventojų, sušaudo. Tuo- 
mi, mat, nori ramiuosius gyventojus įbauginti ir būti 
francams ištikimais.

Francai priešais morokiečius kariauja kaipo grobi
kai, bet jie to užsigina. Jie sako, jog morokiečiai patys 
dar negalį valdytis ir jiems reikalinga “globėjai.” To
kiais, mat, ikišiol buvo francai. Vienok gerai žinoma, kad 
francams Moroko reikalinga kaipo kelias į plačiąją Afri
ką. Todėl jie ir siūlo priverstiną savo “globojimą.”

Pasaulis, ypač liuosybę mylinčios mažosios tautos, 
daugiau simpatijų reiškia morokiečiams. Ir nepaisant 
francų didelių apetitų bei plėšraus militarizmo, Abd-el- 
Krim daug ko šiame kare gali laimėti.

Nes jis ir jo narsūs sekėjai kariauja už savo šalies 
nepriklausomybę ir žmonių laisvę bei geresnę ateitį.

“Krašto Apsaugos Įstatymas” Lietuvoje jau tikroje 
to žodžio prasmėje veikia. “Lietuvos Žinių” No. 136, ku
riame aprašoma jau žinomas triukšmingas Seimo posė
dis, labai žymiai “išmargintas” ir cenzoriaus “apkarpy
tas.” _

Triukšmas Seime
Iš Lietuvos atėję laikraščiai 

plačiau nušviečia Seime pakilusį, 
triukšmą, kurį sukėlė opozicija,' 
kovodama prieš krikščionis.

Visų pirmiausia pakliuvo Bie- 
liniui. Mat, dalykas buvo toks: 
pradėjus svarstyti garsų-“ap
saugos” įstatymą, susirašė apie 
20 kalbėtojų, daugumoje opozi
cijos, kuri, matyti, ruošė savo
tišką “filibuster}.” Krikjščionim 
suprantama nėra malonu klau
syti apie savo piktuosius dar
bus. tad jie nusibalsavo, kad 
visos kalbos būtų aprubežiuotos 
penkioms minutoms. Po to išei
na Bielinis ir duoda pylos krikš
čionims. Pirmininkas Seimo pa
siūlo Bielinį išmesti iš posėdžio, 
ir’ 33 balsais prieš 23 pasiūly
mas priimtas. Bet Bielinis nei
na.

Tuoj krikščionys pasišaukia 
policiją. Atvažiuoja automobiliu 
viršininkas Morkus, raitas atdul 
ka tūlas Labutis ir būrys poli- 
ciantų. Seimo pirmininkas pra-

Pasku-'(^a du poliemonai jį paima už 
I pažastų ir veda. Po to, jis pats 
1 savo valia išeina. O tuo tarpu 
liaudininkai šaukė: “Von polici
ją iš Seimo!”

Vakare tos pačios dienos atė
jo eilė ir liaudininkams. Lapins
kas išėjęs kalbėti, visai nemanė 
aps i r u bež i uot i k ri k šč ion i š k o m i s 
penkiomis minutėmis, bet trau
kė prakalbą. Seimo pirmininkas 
tuoj pašoksta ir pasiūlo Lapins
ką išmesti iš 10 posėdžių. Krikš
čionys tą ir padaro.

Išvedus Lapinską kalba Gri
nius. Tas irgi nemano klausyti 
krikščionių laiko, bet kalba apie 
cenzūrą. Krikščionys, kaip sako 
“Rytas” Grinių neišdrįso išves
ti, bet esą leidę jam kalbėti, o 
patys tuo tarpu savo Seimą va
rė ir priėmė apsaugos įstaty
mą antru skaitymu.

Bet, jei tikėti “Rytui”, liaudi
ninkų kantrybė išsibaigė ir jie ė

Nesistebėsim išgirdę, jei tos pačios “L. Ž.” laikinai 
sulaikytos ir jų redaktorius nubaustas 3,000 litų arba į 
kalėjimą įkištas.

Prie to krikščionys demokratai Lietuvos seime dar 
vieną “priedelį” pridėjo: uždraudė laikyti viešus susirin
kimus tyrame ore.

Kadangi Lietuvoje didžiulius susirinkimus galima 
laikyti tik bažnyčiose, tasai “priedelis” kaip tik patiems 
krikščionims ant sveikatėlės.

Dar kartą pakartojame: dūksta Lietuvos krikščio
nys! _

galiaus 
girdėti 
bangos.

Jis vaikščiojo, vis didesnės ir didesnės vil
ties gaivinamas, ši oro audra rodėsi jam muzika, 
— tai galėjo būti pavasaris, ir mušė į aukso būg
nus.

Vieną sykį naktį jis išgirdo keistą bildesį į 
langus; jis atsikėlė ir pasiklausė — tai buvo 
lietus. ,t

Didelis ir keistas džiaugsmas pripildė jį, jis 
greitomis apsitaisė, nubėgo į savo dirbtuvę ir už
degė visas lempas.

Jo vasaros pasilgimas užsidegė aiškia lieps
na, pavergtos jo jėgos veržėsi laisvėn, ir tą pačią 
naktį jis, gėdydamas!, ėmėsi darbo.

Balsai ir vaizdai lėkė pas jį iš šiltų kraštų ir 
pripildė jo sielą; prieš jo akis išsitiesė reginys, 
keisto ir aiškaus sapno grožybės, pasakingas slė
nys, — jo vidury stovėjo žmogus — jaunas kara-

Dievas — nugalėtojas sužibo gyvenimo ryte. 
Buvo puikių augalų ir jis juose skendo. Visur bu
vo palmės ir tropikų augalai, gyvačių išvaizdos 
lianai su dideliais raudonais žiedais, panašiais į 
kūną; jie tartum kvėpavo indiiginiai medžiai, ry
žių laukai ir vynuogynai.

žemose pievose ganėsi žvėrys, arti žmogaus 
ir jis girdėjo kaip jie ėda; augštai, ant uolos tu
pėjo giedančių paukščių būrys — jų plunksnos 
buvo tamprios, kaip kardai, o aikys panešėjo į 
mažas žalias šviesas. Toli užpakaly vėl siūbavo 
palmės, — paveikslas žuvo tolumoj. Virš šito gam 
tos reginio išplaukė saulės skritulys ir nušvietė 
žmogų nuo galvos iki kojų...

Jis dirbo iki ryto aušros.

Atgulė vienai valandai ir vėl stvėrėsi tep
tuko.

Ir niekas negalėjo jo sulaikyti.
Nepaprasta jėga gaivino jį ir viliojo.
Penkias dienas neperstojamo lietaus jis pa

šventė paveikslo “Saulės Sūnus” eskizui...
Tai buvo mažas, juodplaukis, visai apšepęs 

žmogutis, be barzdos, su atvira šalta, kakta. Ty
liai sėdėjo kedėje ir davė kalbėti kitiems.

Kartais jis kosėjo ir pridengė burną ranka.

(Žiūrėk ant 3-čio pusi.)
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AMERIKIEČIO LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

A. Butkui, Tribes Hill, N. Y.

Tarp kit-ko rašo sekamai: — ,
Mylimas mano broli Antanai:—

Kaip klausėt manęs anie laisvą Lietuvą šio bei- to, 
tai aš jums, brol, kaipo tikras Lietuvos pilietis steng
siuos maždaug pranešti apie Lietuvos dabartinę laisvę.

Taip yra, brol: kas turi 
užtektinai litų, tai už litą ga 
Ii laisve naudotis, bet be li
to vargas! Be lito gi niekur 
nieko, nei užtarimą gausi 
nei prie teisybes prieisi. 
Štai ir aš pats jau kiek kar
tų bandžiau gauti pasportą, 
bet dar negavau (mat da
bar Lietuvoj visi piliečiai tu 
ri pasportus turėti). O ne
gavau dėlto, kad nedaviau 
kyšių (litų). Ir dar nemažai 
reiks laiko sugaišti kol pas
portą gausiu.

Daug dykaduonių turi vai ( 
diskas vietas užėmę. Nekar-, 
tą teko būti Panevėžio ra- 
štinėj-iždinėj. Kaip išrodo,1 
tai pusė tų visų ponų visai 
nereikalingi ir dar kiekvie
nas turi po panelę pasišne
kučiavimui pasisodinę. O ū- 
kininkam nors ir mažiau-

litas, į Ramygalą i— litas ir 
trisdešimts centų; į Kreke
navą — pusantro lito; jei tu 
ri gyvulį parduot, tai turi 
pirma tam tikrą nustatytą 
mokestį užsimokėti, o tik ta 
da jį gali parduoti. O tie vi
si litai žinoma, pareina tiem 
ponam ir panelėm algoms, 
ir dar to brol, jiem neuž-l 
tenka; jie dar ir patys pasi
ima! Štai Balandžio m. š. m. 
Truskavos pašte sugavo vai 
dininkus atplėšinėjant laiš
kus. Dabar bus teismas.

Mylimas broli, yra ir ge
ru valdininku, bet esant 
jiems tokiose aplinkybėse,! 
sunku viską tinkamai ir tei
singai sutvarkyti.

Smaugia mus ūkininkus 
krikščionių demokratų val
džia, tai jau tiek to, bet kad

sias reikalas, tai turi iš ka- jPa mJs j naS$ kunigė- 
leinos stovėt, gaišt ir bent i į?1* ^ai Ja¥. 1,s^1^ro. sunku. 
desėtką tų ponų su kyšiais Jle> kunigėliai, tiesiog ver-
pamatyti, tai tada gal jau 
kuris ir atras laiko tave at
leisti.

Kur tik nežengsi, tai vis 
litas, litas ir litas. Važiuo
ji į Panevėžį ant mugės —

B

SEVERA’S

Kaina 50 centai.

Pirmiausiai kreipkis į aptieką.

Sutaisytas prašalinimui 
niežėjimo ir kitu 
odos irritacijas.

|ESKO
H Antiseptiškas mostis.

| ODINĖS LIGOS

$ yra tankiai nepakiančiamas; 
gali būti pergalėti vartojant

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

stinai verčia, kad jiems pi
liečiai su atsidavimu tarnau 
tų. Ir jie yra gudrūs ir ge
resniam pavergimui naudo
ja įvairius būdus. Štai, turi 
sutverę taip vadinamą ūki
ninkų sąjungą, o kurie ū- 
kininkai nenori į ją rašytis, 
tai tie negauna nei sėklos 
nei trąšu, nei kitų ūkinin
kams reikmenų. Tai brol, y- 
ra tos rūšies krikščionių de
mokratų kitaip sakant ku
niginė sąjunga.

Sunku mums iš visų pu
sių. Ir tas sunkenybes pra
šalint reikia piliečių susi
pratimo. O susipratimas pas 
jaunuomenę jau pradeda ap 
sireikšti. Tad tikimės, jog 
netrukus suspindės mūsų 
Tėvynėj šviesioji laisvė ir 
teisybė, tai tas kaip tik ir 
bus vaistas kuriuomi išsi- 
gydys Lietuvos piliečiai nuo 
krikščionių demokratų ne
tikusios tvarkos.

Tai tiek, brol, šiuo kartu 
apie Lietuvos gyvenimą.

Tavo brolis,
M. K.

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA

sų mokyklą. Mokykla 
uno 11 vai. ryto iki 3

NEW
B28 — 2nd Avonno,

želvabalictis

VIENYBĖ 3

py

Sesyte Aldona
’(Feljetonas)

ir DIRBTUVĖ
geriausiai įrengtoje mokykloje. Prakti
kos pamokos išardyti ir sudėti visokius 
motorus, apie elektrą, ir važiavimą. Ti
kras, pilnas kursas Šoferio-mekaniko 
lietuvių ir anglų kalbom - veda visiem 
žinomas ir per 15-ką metų prityręs

INSPEKTORIUS L. TIKNIAVIČUS 
garantuojamo laisnj ir diplomą — Pa
ieškomo darbo. Ateikite apžiūrėti mū- 

nuo 9 ryte iki 9 vakaro. Nedaliomisatdara
vai. po pietų. Klesos dienomis ir vakar&ig,

YORK AUTO SCHOOL
(Kampas 14 gatvės) New York City

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

Pasekmingai 
Būdais

ĮSISENĖJUSIAS

Moderniškais 
Gydau
VYRO, MOTERŲ 

LIGAS.
GREITOS PASEKMĖS

Nervų, Odos, Kraujo Ligose, Išbėrimuose, Atvirose žaiz
dose, Bendrame Nervų Silpnume, Inkstų ir Šlapinimosi 
galėję, Rau mutizme 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

i f -----------

Skiriu šešėliai De-tei G-nei 
I.

Rodos, yra bet kam žinoma, 
kokio esama didelio skirtumo 
nuomonėse, noruose bei reikala
vimuose tarp žmonių. Tačiau aš Į kaip buvo ir tuomet. Plaukai to- 
jums noriu įrodyti, kad taipgi ki pat geltoni, ilgi, gražūs kaip 
nėra jokio skirtumo.

Tikrai taip yra! Aš šitaip tik
rinu ir, jeigu įkas nors rastųsi 
kurs šitam prieštarauja (regi
mai nežinodamas), tad aš prieš 
tokį drįstu griežčiausiai protes
tuoti ir ginčyti!

Kad geriau jus į tikrinti, aš 
čia .pasiryžau atvaizduoti vieną 
iš tokių vaizdų, kurs ankštai 
rišasi su mano praėjusiu gyve
nimu. šitai aš turiu ir net pri
valau padaryti, kadangi, kaip 
minėjau, tai liečia mane, mano 
sielą. Ir kaipgi ne,'juk tasai pra 1 perimentais paremtos kritikos, 
ėjusis mūsų gyvenimas taip ir kaipo tokias atmesdavova. Aš 

žinau, kad mudu buvova ir esa- 
va absoliutinio ateizmo progre- 
sijinės bangos dalyviai!... Aš 
taipgi žinau, kad mano sesytė 
Aldona, tokia liks ir visą savo 
amžį kaip ir aš... Bet, jeigu 
ji, Aldona imtų abejoti, tad aš 
žinau, kad ji kreiptųsi į mane 
reikalaudama patarimo i 
žinoma, pasiskubinčia, 
šiai žinodamas, 
klausys!... Visai lygiai atsitiktų 
man .abejojant. Tikriausiai ži
nau, Kad mudu neišdrįstume vie 
nas kitam prieštarauti! Taip vi
suomet buvo.

šitaip mudu augova visą mū
sų ligšiolaikinį gyvenimą, drau
ge augindami bei plėtodami ir 
mūsų jaunas idėjas, mintis, jas įmįa 
įturtindami ir ramstydami, nuo- ■ ■ 
lat vis labiau bujojančiais ir įu sla 
bręstančiais, puikiais moderniz
mo vaisiais, kol ir mūsų idėjos 
nesubrendo... žinau, tuomet bu
vo mudviejų augščiausiu noru 
tai absoliutinis, išsi plati n imas 
tokių idėjų po visą žmoniją; 
mudu geidėva, kad neliktų nei 
vienas mūsų žemės kampelis, 
kur nebūtų apšvietęs moderniz
mo radijus žmonių klaidžiojan-

• nas sielas (mintis) !...
Šitai buvo mudviejų Alfa ir 

Omega.
Mudviejų mintys buvo di- 

džiausiu vienodumo — jos min
tys — mano mintys ir priešin-’ 
gai, mano mintys — jos min- j 
tys. Jos harmonizavo.

II.
re-j Mano sesytė Aldona taippat 

yra didelė mėgėja gamtos kaip 
ir aš.

Aldona visų pirmiausia myli 
ir gerbia Lietuvos praeitį, jos 

'senovę, kuri taip arti rišasi su 
gyva prigimtimi. Taipgi ji my
li jos papročius bei būdą. Ji1 
taptų gyva vaidilute Skirmantėj 
Birutės pasekėja., jei tik gim-' 
tų mūsų naujojoj Lietuvoj mo
derninė Ruomuva... Drįstu tik-

(Užbaiga ant 4-to pusi.)

Sesytė Aldona dar ir dabar te
bėra jaunutė! Tokia pat jaunu
tė Ikaip kad ir pirmiau buvo. 
Tailp, jaunutė. Jos akelės tokios 
pat ir dabar šviesiai mėlynos

ir pirmiau buvo...
Juk dar taip nesenai mudu 

praleisdavom ištisas valandas 
rimtuose pasikalbėjimuose, lie
čiančiuose įvairias modernizmo 
idėjas... kurias mudu visai kri
tiškai apsvarstinėdavova suly
gindami jas su metafizikos min 
timis. šias pastarąsias mintis 
sulygindami su pirmomis, mu
du visuomet rasdavova jas ne
rimtomis, naivinėmis, nors kad 
ir kažinkaip kas jas gintų, ne
išlaikančiomis, moderniniais cks

mūsų gyvenimas 
daug ir taip stipriai manyje 
sukelia tokių malonių ir puikių 
atminimo vaizdų...

Aš manau, kad ir jai, mano 
mylimai sesytei Aldonai, kįla 
vaizduotėj panašūs atsiminimai 
prabėgusios žydinčios mūsų 
jaunystės... Aš manau, kad ir 
mano sesytė Aldona, mini tas 
jaunystės dienas, kuriose mūsų 
mintys taip buvo tokios ir toli, 
siekiančios!... Bet, tos mintys, 
reikia pasakyti, -buvo gana rim
tos, apsvarstomos, ne taip, kaip 

,pas kai-kuriuos kitus jaunuo
lius. Dovanokit, kad taip labai 
giriuosi. Bet juk aš save ir ne
sigiriu, tas ir neleistina, tačiau 
kitą galima girti ir ji to verta,' 
nes, turiu prisipažinti. Aldona 
už mane ir buvo kai-kame rim
tesnė... ypač turint omeny tuo
met jos dar jaunutį amžių! 
Taip, tikrai tuomet Aldona dar 
buvo jauna... Bet... ak galingi 
Dievai!... ką aš pasakiau! Argi 
ji, 'mano sesytė Aldona, dabar 
jau sena?... Ne! Tikriausiai ne!

'i-

PALANKIAUSIAS
KELIAS

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA 
tai vienatinė linija, kurios laivai 
guliariškai per ištisus metus susisiekia 
stačiai su laisvosios Dancigo valstijos 
portu, Taip Arti Klaipėdos, kad lai
vas ant kurio sėdot New Yorke at
veža Jumis beveik į pačią Tėvynę- 

Daneigo j Klaipėdą 
nakties kelionė laivu

Lietuvą, nes iš 
tai tiktai vienos 
Ito -jokiii ekstra iškaščią.

Sekantis išplaukimas iš New Yorko.
Laivas “LITUANIA” 21 Liepos
Laivas “ESTONIA” 11 Rpgpj.
Laivas “LITUANIA” 1 Rugsėjo

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

BALTIC AMERICA LINE 
BROADWAY NEW YORK CITY

Kreipkitės Čionai ar prie 
savo vietinių agentų

9

CUNARD
I LIETUVA

(per Angliją) 
suinnžintn kaina 3 klesos sugrąžti- 

nią laivakorčių

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

Pridėjus Taksą

Į LIEPOJĄ IR ATGAL ŠIAIS 
LAIVAIS — $186.

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

J!

žag Iš Amerikos Lietuviu Gyvenimo 3S į
ČIA TALPINAMA ŽINIOS Iš AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMO IŠIMTINAI. RAŠOMA MUSŲ GABIŲ -------- __ g IKORESPONDENTŲ APIE TEATRUS, BALIUS, PRAKALBAS IR ABELNĄ JUDĖJIMĄ,

Iš

CHICAGO, ILL.

SLA. 129-tos Kuopos 
Susirinkimo

Park
129-

Kuo-

s 
g

KiiWiWizaw

ir as, 
tikriau- 

kad jinai pa

Bell Phone Poplar 7545
A. STANKUS

— Lietuviškas Graborius — 
Geriausias patarnavimas, 

Daug metų patyrimo 
1023 Mt. Vernon St.

Philadelphia, Pa.

M. M. ŠLIKAS
Lietuvis Advokatas

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

Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

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
CUNARD LINE, 

25 Broadway, New York

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.

Birželio 14 d. Drovers 
svetainėje atsibuvo SLA. 
tos kuopos susirinkimas, 
pos pirmininkas S. K. Grisius
atidarydamas susirinkimą pa
reiškė nariams, kad visi būtų 
rki susirinkimo galo, nes yra 
vienas labai svarbus klausimas, 
kurį reiks išspręsti. Šin susirin
kimai! suėjo nepaprastai daug 
narių, pilna svetainė. Negaliu 
suprasti kame dalykas, nes vi
suomet susirinkimai! ateidavo 
tiik keletas žmonių, šį sykį žiū
riu: daktarų, advokatų ir šiaip 
įžymesnių žmonių sugužėjo; net 
nežinojau, kad jie yra mūsų 
kuopos nariais. Prie to dar ir 
keli nauji į šią kuoipą įsirašė. 
Dabar, galiu patėmyti, kiekvie
ną susirinkimą į šią kuopti įsi
rašo naujų narių, nes kuopa tu- 

Į^i Ti gerus organizatorius.
Visi kuopos reikalai svarsty

ta ramiai, tik priėjus prie komi
sijų raportų pasidarė bolševi
kams karšta, nes čia jų buvo 
šešios galvos — tiek jų išviso 
kuopoj ir tėra. Pirmas išdavė 
raportą P. J. Grušas iš ruoši
mos! prie ateinančio sezono, iš 
ko paaiškėjo, kad gruodžio m. 
rengiama koncertas su šokiais 
Mieldažio salėje. Raportas pri-

Antras raportas buvo delega- 
(... „ ____ 2-ro Apskričio su-
I važiavimo, čia Maskvos agen
tams pasidarė karšta, nes visi 
delegatai išreiškė pasipiktinimo 
iš “tavorščių” tvarkos Apskri
ty ir pareiškė, jog bolševikai 
valdo apskritį ir nieko neveikia 
SLA. labui, tik gerus narius 
šmeižia; nei vienas nenorįs dau
giau dalyvauti tokiame suvažia
vime. Kadangi pora kuopos at- 

I stovų suvažiavime buvo patekę 
iš bolševikėlių, tie bandė įrody
ti, kad nebuvę suvažiavime taip 

| didelės betvarkės; esą tokiuose 
dideliuose susirinkimuose visada 

I taip darosi. Bet vargšai nieko 
nepešė savo pateisinimais.

Toliau kuopos finansų sekre
torius pranešė, kad vienas senas 
kuopos narys jau penki mėne
siai kaip ligonbūty ir kadangi 
nepriklauso į pašalpos skyrių ir 
negauna pašalpos, neturi iš ko 
užsimokėti savo mėnesinių mo
kesčių į SLA. Kuopa taigi nu
tarė užmokėti už jį už šešis mė
nesius iš savo iždo, o kuopos na 

Iriai iš savęs sudėjo už antrus 
t šešis mėnesius jo mokesčių į 
SLA.

Kuopa Pasitraukia iš Apskričio

keletas narių susilaikė nuo bal
savimo. Su tuomi kuopos pirmi
ninkas paskelbė, kad nuo šios 
dienos SLA. 129-ta kuopa netu
rės nieko bendro su 2-ru Ap
skričiu.

Taip nutikus, nekurie nariai 
pradėjo šnairuoti į “tavorščius’ 
ir šaipytis, kas labai bolševikė- 
liams nepatiko. Jie net pradėjo 
šaukti kam leidžiama juoktis; 
iš būrio pasigirdo balsai: “Bro
liai bolševikai, štai tas pats pa
galys, tik antras galas jo ku
riuo mus plakėte, dabar atsuk
tas jums.”

Jau ne Pirmas Sykis

dvyliktas išvažiavimas.
Vyčiai pritraukia daug ir sve

timtaučių su savo gudrumu. Jie 
turi gerą programą atletų ir tuo 
mi pritraukia publiką.

Bėgimo septynių mylių nuo 
Wilkes Barre iki Parko pirmą 
dovaną — auksinį laikrodėlį — 
laimėjo koks tai vokiška pavar
de, Edward Schultz, iš Pitts
ton; antrą — Edward Cawley; 
trečią James McLaughlin — ai
ris.

Vyčiai per anglų spaudą bėda- 
voja, kad būk lietus sulaikė 
jiems publiką. Bet aš netikiu jų 
pasakoms; jie niekad neturės 20 
tūkstančių žmonių, nes parkas 
būtų taip prikimštas žmonėms, 
kaip jų bažnyčios. Prie to čia 
manoma, kad niekas nėra matęs 
didelio pikniko kur būt buvę 
20,000 žmonių.

“Pagyrų puodas ne taukuo
tas,” sako lietuviška patarlė.. 
Tūkstančiai lietuvių lankė gimi
nes ir pažįstamus, nes buvo dvi 
dienos liuosos nuo darbo. Gera 
proga tai buvo ir vyčiams.

Reikia paminėti; kad 129-ta 
kuopa jau antru kartu pasi
traukia nuo to nelaimingo Ap
skričio, bet dabar turbūt jau 
bus ant visados. Labai rimtą 
darbą kuopa atliko taip pasielg
dama. Ji visuomet stovi ant ge
ro kelio ir gina žmonių teises 
ir organizacijos reikalus. Ma
nau. kad ir kitos geros SLA. kp. 
Chicagos distrilkte paseks 129- 
tos kuopos pasielgimą ir pasi- 
liuosuos iš po tų Maskvos agen
tėlių.

Blogiausia šitų visų negerovių 
priežastis tai ta, kad 2-ro Ap
skričio įstatymai pavėlina būti 
Apskričio viršininkais ir ne de
legatams iš kuopų, antras da
lykas tai, kad Apskričio val
dyba neleido kalbėti suvažiavi
me delegatams ne-bolševikams; 
trečias, kad 2-ras Apskritys ne
organizuoja jaunuolių į SLA., 
o remia ir pinigus aukauja iš 
kuopų bolševikų valdomoms jų 'nėms dirbti ; pirma turi būti uni 
partijos vaikų draugijėlėms, iš jistas, o vėliau darbo prašyti, 
ko kilo kuopose daug nesusipra
timų. Ketvirta priežastis tai, 
kad bolševikų delegatai suvažia
vime įžeidė kitus delegatus 
šaukdami, trypdami jei kas no- Jonas Tareila Vertiku-Interpre- 
ri kalbėti del tautos ir organi- toriu
-zacijos labo.

Mano manymu, būtų gerai, 
kad SLA. Centro Valdyba tokį biamas visuomenės darbuotojas’ 
Apskritį pertvarkytų, nes jis' vaistininkas Jonas Tareila, tapo 
tarnauja svetimiems dievams, o 
ne organizacijai. Tam nelaimin
gam apskričiui nėra nei gydyto
jo nei vaistų, tik jį pataisys mir 
tis kada visos kuopos padarys 
taip, kaip padarė 129-ta kuopa.

120-tos Kp. Narys.

Neprigulmybės Diena apvaikš 
Čiojo lietuviai.

Duktė Puskaičio, iš Plymouth 
randasi ligonbūty, nes apsidegi
no raketomis ir kenčia skau
dulius.

U. M. W. of A. Mainierių Sei
mas Scrantone jau užsibaigė ir 
reikalavimai yra algos 10 nuoš. 
pakėlimas, pripažinimo unijos 
galutinai “check-off” kur bus 
uždarytos durys ne unijos žmo-

Nienių* Jonas.

WATERBURY, CONN.

Gauname žinių, kad mūsų ger

PITTSBURGH, PA.

A. Onos Giliūtes Atmintis

Paminėjimui metinių mirimo 
sukaktuvių mūsų mylimos dulk- 
tės, kuri su šiuo pasauliu per
siskyrė liepos 19 d., 1924, ir 
yra palaidota Tautiškose Kapi
nėse, mes užmirkome pamaldas. 
Pamaldos įvyks liepos 23 d., šv.

Priėjus prie naujų reikalų, V J Jurgio Bažnyčioje, 9 vai. išryto 
j S. Andriulis davė įnešimą, kad
129-ta kuopa pasitrauktų iš 2- žįstamus nuoširdžiai kviečiame

a .. ii m • ___ t .. I v • .i i i -1 •

Visus gimines, draugus ir pa-

aprinktas ir prisiekdintas kaipo 
vertikas-interpretorius vietinia
me teisme-korte.

Kadangi pil. Tareila yra jau 
senai pasižymėjęs kaipo nuosek
lus lietuvių visuomenės darbuo
tojas, 
šiame 
mai ir

Mes
mių I

todėl tikime, kad1 jis ir 
darbe lietuviams tinka- 
sąžiningai tarnaus, 
linkime jam gerų pasek-

Jono Draugai

RICHMOND
TRUST

COMPANY
2701-2703 E. Allegheny Av.

Philadelphia, Pa.

i<

ro Apskričio. Tas įnešimas dau
giau balsų paremta. Tuojau bol
ševikų vadas T. Dundulis šoko 
agituoti, kad kuopa pasiliktų 
prie Apskričio, ir pradėjo savo 
kalba nekurtuos įžeisti. Bet kuo
pos pirmininkas jį sulaikė. Dun
dulis taip įkaito, kad rėkė ir pir 
minin'ko neklausydamas, bet vis 
vien pasisekė Dundulį numalšin
ti. Iš Sandariečių pusės niekas 
daug nekalbėjo, tik trys iš bol
ševikų agitavo už pasilikimą. 
Balsavimuose keturi balsai,.buvo 
už pasilikimą prie apskričio, o 
šešiolika balsų, kad atsimesti,

šiose pamaldose dalyvauti.
Onos didžiai nuliūdę tėveliai - 

Adelė ir Pranas Giliai. Apdraudžiame Nuosavy
bės Dokumentus.

WILKES BARRE, PA.
Persiunčiame Kabeliu Pinigus

gaVyčių išvažiavimas buvo 
na didelis. Anglų spauda sako,' 
būk buvę 12,000 žmonių, nors , 
ištiesų galėjo būti tik apie pu
sė tiek.

Valley View Parke kas metas 
būna visų Romos parapijonų ir 
špitolninkų bei davatkų išvažia
vimai, kas buvo ir šįmet, ket-' 
virtą liepos ir buvo tai jau jų

Perkamc ir Parduodame 
Visų šalių Pinigus

Mokame 4% ant Padėtų 
Taupymui Pinigų

Puikiausias Patarnavimas
Visuose Skyriuose

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
Jei jį prašnekindavo, jis nervingai sudrebė

davo ir nekurį laiką tylom žiūrėdavo į kalbantį, 
atsakydavo ne iškarto.

Kur atsisėsdavo, ten ir išsėdėdavo visą va-

karą, jis taip bejėgiai laikėsi, ir visa savo būtybe 
buvo taip nežymus, kad niekam neatėjo j galvą 
juo užsiimti.

Buvo panašu, kad jis pateko į šį pažįstamų 
žmonių būrį visai aiškios klaidos delei. Už kelių 
dienų šitas žmogus pasiuntė savo paveikslą pa
rodom

Ir nuo to laiko visi apie jį sužinojo.
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Is Jaunimo Skyrius
stangas, idant jos sūnelis pa
siektų to, ko jis taip širdingai 
geidžia.

SESYTĖ ALDONA

Lietuviu Jaunuolių bei Sportininkų Savaitinis Kampelis

TIK PAIEŠKOKIM, O SURASIM

smagią 
lietuvio 
viešame

Šiame Jaunimo Skyriuje talpiname labai 
žinutę. Joje pranešama apie suradimą vieno 
jaunuolio, kuris yra plačiai žinomas Amerikos 
gyvenime. Tas jaunuolis jaučiasi šimto nuošimčių lie
tuviu, tik mes, lietuviai, iki šiol nežinojome, jog tokį 
jaunuolį turime. Kalbame apie Juozą Ginevičiu, pagar
sėjusį basebolininką (sviediką-“pičerį”)

Šitas ir keletas kitu nuo- 
tikių, mums įrodo, kad ge
rai pasižymėjusių tarpe a- 
merikonų lietuvių yra daug. 
Mes jų tik nežinome. Neži
nome gi todėl, kad iki šių 
dienų tuomi mažai domėjo
mės, mums labai mažai jau
nimo klausimas apėjo. Da
bar gi, pradėjus Amerikos 
lietuvių jaunimu rūpintis, 
pradėjus pačiam jaunimui 
šį-tą veikti, tie žmonės veik 
patys pradeda, pas mus atei
ti ir pasisakyti: aš esu lietu
vis.

Taigi, paieškokim, o tokių 
pasižymėjusių lietuvių jau
nuolių tarpe amerikonų yra 
daug. Mes jų tik nežinome.

Ši pareiga, suradimas mū
sų pasižymėjusių jaunuolių 
pas amerikonus, pripuola 
mūsų jaunimui ir darbuoto
jams.

Todėl mes ir prašome: pa
ieškokit.

Jei tik yra kur nužiūri
mas asmuo, apie kurį mano
ma esant lietuvių, nepasi- 
drovėt pasiteirauti jo kil
mės. Sužinojus gi, praneški
te mums. Mes jį tinkamai 
pagerbsim ir pasididžiuosim 
kad dar vienas mūsų vien
gentis užima svarbią vietą 
tarpe įžymesnių darbuotojų 
plačioje Amerikoje.

Tokiu žmonių randasi ne 
tik tarpe basebolininkų. Jų 
yra visame viešame gyveni
me: mokyklose, teatruose, 
valdžioje, sportininkuose ir 
kur tik nepažvelgsi.

Tokie žmonės priklauso 
mums, kaipo lietuviai. Jie 
teikia mums garbės. O juo- 
daugiau tokių žmonių su
rasime, juogeriau galėsime 
parodyti Amerikos visuome
nei, kad ir mes, lietuviai jų 
gyvenime įžymę vietą ūži
mam.

Tad paieškokim jų.

LIETUVIS — ĮŽYMUS 
SPORTININKAS

Pakilus gandams, kad vienas 
“pičerių” garsaus amerikonų ! 

base boles tymo, Boston Braves, 
yra lietuvis, Jaunų Vyrų Dr- 
jos nariai nutarė pasiteirauti, 
ar tai tiesa. Jie ir atsilankė pas 
Juozą Genewich'ą New Yorke 
jo hotely. Pasikalbėjus, jis ir 
pareiškė, kad esąs tikras ir 

nuošimčių lietuvis. Jauni 
dikčiai nudžiugo, kad lie- 
dasigavo į tokią augštą 
ir pradėjo kalbėti apie ,

iš

šimto 
Vyrai 
tuvis 
vietą
tai. Dagirdo J. Ginkus ir pra
dėjo klausinėti iš kur tas Gine- 
vičius paeina. Nagi, pasirodė, 
kad tai jo pusbrolis!

Mat, 50 metų atgal Ginevi- 
čiaus tėvas atvyko į Ameriką 
iš Šiaulių aps. ir apsigyveno 
Elmira, N. Y. Mūsų gi žinomas 
Ginfkus atvyko čia daug vėliau 
ir jau nežinojo kur jo dėdė gy
vena. Po to buvo iškelta pora 
ban'kietų ir Jauni Vyrai gerai su 
Ginevičiu susidraugavo. Jie daž
nai nuvažiuodavo Į Elblbets Field 
pažiūrėti kaip Ginevičius ir jo 
tymas lošia.

RAGANIAUS STEBUKLAI
Magijos raganius, .T. čekanavičius išleido 10 paslapčių, 

kaip išvesti kitam pinigą iš rankų. Taip pat pačiam rankoj 
pinigas pranyksta, kuris potam pasirodo prikibęs kam tai prie 
padalyki], tai prie lubų ir tt. Išleido ir kitus stebėtinus monus. 
Taippat išleido monų magnetiškas kazyras, 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 į mažus 
šmotelius, bet kazyros šmoteliai sugyja ir vėl čiela kazyra. 
Su kalade kazyrą gali daryti 20 skirtingų monų. Kuris turės 
šituos 10 sekretų ir tą kaladę kazyrą, tas pridirbs kur susi
rinkimuose ntimažai 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. Perkant namą, kurie turite lo
tus, mes priimame prie mokesties. Taipgi pastatome na

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

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

Tel. Richmond Hill 8066

y
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kari sesytė Aldona būtinai man negaliu paklausti, tačiau aš ži- 
visuomet padėdavo! Kaip tai?
Juk gi negalima vienu smuiku 
kartu dviem groti! Taip, Aldo
na su smuiku ir negrodavo, nors 
to labai norėdavo, bet užtadgi 
savo skardžiu balsu padėdavo! 
Kuomet aš, būdavo, pradedu 
groti, ji tuoj taippat pradeda 
padėti ir juo toliau juo stipriau, 
taip, kad kaip ji man iš pra
džių padūdavo, tai taip aš toliau 
teturėdavau jai padėti!... Ir 
taip beveik visuomet...

Menu, būdavo, kokiam nors 
jaunųjų susirinkime ar šiaip pa 
silinksminime, nei viena mer
gaičių neišdrįsdavo pirma jos 
pradėti dainuoti, nors ir būda
vo, rodos, gana dainininkių.

Taip, tarp mudviejų harmoni
ja visur ir visuomet būdavo.

Alk, kad dabai’ taip būtų!... 
Kad ir dalbar galėtume suokti, 
tas mylimas melodijas, vienas 
antram padėdami... Oi kaip bū
tų malonu, jei mudu vėl galė
tume eiti, eiti į žalias lankas, 
į puikų mišką... eiti ir kartu 
džiaugtis jų žavinčios grožės 
gailia!... Juk taip tau patinka to
kios vietos! aš tai žinau. Al
pę tiesa, Aldona?... Ak, tiesa 
juk Tavęs jau nelber!... Jau 
(nebegaliu Tavęs paklausti... Bet 
tai nieko, aš žinau ir be klausi
nio, kad 'tau tas patinka! 
labai gerai žinau, kad Tu, 
dona, begalo džiaugtumeis, 
mes ir dabar gautume sode 
sesti, kaip ir seniau, gražų
saros vakarą ir dalintis praei
ties atminimų kilniais vaizdais!.

'Aš, Aldona, žinau, kad tas su
keltų Tavyje grandiozinį entu
ziazmą! Juk tie vaizdai toki 
ryškūs, taki gyvi, kaip kad ro
dos dar tik vakar gaminti !... 
Ar netaip? Juk Tu tai pameni. 
Tikrai taip... O gal jau Tu tai 
visa pamiršai ? Gal jau Tavo vai 
dentuvėj visa tai išdilo?... O ne! 
Tas negali būti ir aš tam neti
kiu! Juk tai dar taip nesenai 
buvo, kad Tu to negalėjai užmir 

ir nėra ir aš

na u, kad Tu; Aldona, to neuž
mirši niekuomet, amžinai!...

Taip, sesyte Aldona, aš šitai 
t ilk r a i žinau... ne už mirsi!...

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
rinti, Aldona pirmoji dėtų šven
tojo ąžuolo gražią šakelę, ant 
naujos idėjos aukuro, kaipo sim 
bolį mūsų senuolių prakilnios 
prigimtinės religijos... ir garbin 
tų šviečiančią modernizmo sau- 
. .. ir, į tos saulės skleidžian

čius spindulius ištiesusi rankas, 
Igiedotų humanizmo bei filantro
pijos giesmę!...

j Aldona taipgi labai myli gyvą 
florą. Ji šypsosi drauge su gė- 
___ , ypatingai kurios pirmiau- 

vistiek 
ar tai bus darželio ar lauko gė- 

. lėlės. Ji tuoj skubina skinti ir I_____________ t
sega prie krūtinės ir prie savo 

l gražių kasų... Bet, ak, koks 
džiaugsmas, atmenu, jai tuomet 

-* būdavo, kuomet pražydėdavo vi
su galingumu jos gražūs ir pil
ni darželiai ir laukai įvairiausio 
gražumo gėlelių ! Tuomet Aldo- 

_ J . Ina, būdavo, prisiskina dideles metais Darata dovana'. , . . . ............. _ - daugybes jų; ir tada ji stfslkir-

Darata Bujauckiūtė .

k
Birž. 30, Jauni Vyrai iškėlė 

pietus Ginevičiui Tonys Resto
rane, ant Broadway. Laikas la
bai smagiai praleista. Buvo kal
bų, kurios svečiui patiko. Dr- 
ja nutarė priimti Ginevičiu sa
vo garbės nariu ir įteikė jam 
savo ženklą — aukso guziką, 
per pirmininką, J. Vašką.

Ginevičius, atsakydamas į 
kalbas ir pagarbą, išsireiškė, 
kad esąs laimingas žinoti ir 
jausti kas tai yra būti lietuviu. 
Jis tarė širdingą ačiū Jaunų Vy
rų Dr-jai už viską, ką jie jam 
padarė ir už malonius jausmus, 
kuriuos parodė. Jis jaučia didelę 
garbe tapti Jaunų Vyrų Dr-jos. 
garbės nariu. Jis padovanojo D- 
jai basebolę, ant kurios yra pa
rašai jo garsaus Boston Braves 
tymo, nuo vedėjo iki preziden
to visos National League. Toje 
vakarienėje dalyvavo: pats Gi
nevičius, D. Caroll, sūnus mūsų 
distrikto senatoriaus ir jo drau
gas M. DeKenipp, paskui Jau
nų Vyrų pirmininkas J. Vaškas, 
vice-pirm. L. Stodkus ir nariai: 
J. Ginlkus, P. Palubiu, G. Struo- 
gis, J. Struogis, T. Toluba, J. 
Aleksiūnas, J. Urevich, C. Ar- 
come, J. Bayer, J. Balskis, M.’gu PAGYRIMU 
Dudovcih, A. Nagen, B. Swe-Į 
dish.

Panašiai kaip Ginevičius, gali 
būti, yra nemaža lietuvių pas 
amerikonus garsių. Tik sunku 
apie juos dažinoti.

Elizabeth Battin High School 
I’.ligė p-lė Darata Bujauckiūtė. 
Ji baigė su ąugštu pasižymėji-1 
mu ir gavo dovaną — auksinę j ‘ 
$10 nuo Amerikos Revoliucijos 
Dukterų Draugijos. •

Ji yra gimusi Elizabethe, bet 
tėvams išsikrausčius į Granby, 
Conn., pradinį mokslą ėjo to mie 
sto pradinėj mokykloj ir jau spė 
jo pasižymėti kaipo gili žinovė . . ’ +•' 1 J , • Isiai pavasary pražįsta,tos apylinkės istorijos, kas vie-l 
tos gyventojams per kelis šimt 
mečius'buvo slaptybe ir neaišku1 
mu. Darata dabar aplenkė 200 
augštosios mokyklos mokinių. 
laimėdama virš minėtą dovaną.

Mokyklos metrašty prie Da
ratos Bujauckiūtės vardo yra 
pridėta prierašas: “Gabi stu
dentė ir .giliai mąstanti ypata.” 

1925 
laimėjo ir Granby Ūkininkų Pa-’ A1;,’ "a;J v isto ir sudegto jas i kelis dide-
rodos Komiteto, namu ruosos, „..z;.,., .. , , .. . ’ bus ir mažus gražiusvalstijos kolegijoje. Darata pa
gaminusi geriausius vaisių kon
servus toje parodoje.

Linkėtina geriausių pasekmių 
kaip Dr. Antanui Šilingui, taip 
ir jo brol-duktei Daratai Bujauc 
kiūtei.

Lai ateity jie dar skaisčiau 
viešame .gyvenime pražydi!

J. Mikolainiene

UŽBAIGĖ KOLEGIJĄ

baigė

BAIGĖ AUGŠTUS MOKSLUS 
Dr. Antanas šilingas

Juozas A. Aleksiūnas
St. John's kolegiją, gaudamas 
Bachelor of Arts diplomą. Beto' 
jis gavo ekstra pagyrimą ir pa
žymėjimą už gerą apsiėjimą ir 
molkiniimąsi. Aleksiūnas yra na
rys Jaunų Vyrų Dr-jos ir daly
vauja jų basketball bei base
ball tymuose. Jis netik geras 
grojikas, bet ir malonus, links
mas vaikinas, labai draugų my
limas. Jis eis ir toliau i mokslus, 
nes nori tapti profesorių.

UŽBAIGĖ PRADINĘ
MOKYKLĄ

įsto- 
Uni- 
dak- 
laip-

Dr. Antanas šilingas, iš E- 
lizalbeth, N. J., baigė medicinos 
mokslą George Washington U- 
niversitete, Washington, D. C.

Dr. A. šilingas yra gimęs C. 
Brooklyn, N. Y. Bet jo tėve
liams persikėlus gyventi į Eli
zabeth, N. J. pradinį ir High 
School mokslą jis baigė ten pat. 
Elizabeth Battin High School 
baigus, Šilingas lankė Long Is
land prirengiamąją medicinos 
mokyklą. 1921 metais jis 
jo į George Washington 
versitetą, kurį ir baigė su 
taro ir pirmojo leitenanto 
sniais.

Ta žinia nemažai nustebino 
svetimtaučius-jankes, kuomet 
jie pastebėjo laikraščiuose, kad 
šilingas paeina iš Elizabethport 
ir gyvena ant Pine St. (Pines 
St. Man) baigė taip augšto laip 
snio mokslą, nebūdamas iš taip 
vadinamo “upper set” kilmės.

Daktaras šilingais stengėsi sa 
vo pasirįžto tikslo siekti juogrei 
čiausia. Pavyzdžiui, kuomet jis 
gyveno Washingtone pas svetim 
taučius, tie leisdavo jam žiburį 
žibinti tik iki 10 vai. Todėl jis, 
nužiūrėjęs kuomet visi sugula, 
užsižibdavo žiburį ir studijuoda
vo iki rytmečiui. Atostogų gi 
liaku dalyvaudavo militariuose 
manevruose, kur ir įgijo leite
nanto laipsnį.

Didelė garbė ir šilingo mo
tinai šiame atsitikime priklau
so. Ji, būdama per 10 metų 
našle, pasistengė išleisti nors 
vieną (iš trijų) sūnų į augštą 
mokslą. Pati viena būdama duon 
davė ir auklėtoja, ji dėjo pa

Jonas Kairis, “Vienybės 
rektoriaus J. Ginkaus švogeris, 
baigė P. S. 17 su labai geru pa
gyrimo laipsniu ir jam buvo 
Ginkaus palociuje surengta 
“surprise party/’ Jis gavo di
plomą su ypatingu pažymėjimu, 
kad turi gerą ranką raštui ir 
puikiai pramoko bankų knygų 
vedimą. Jis stos j Bushwick 
High School ir mokinsis toliau.

SVEČIAI

di-

“Jaunimo Skyriaus” redakci
joje apsilankė šie.jaunuoliai:

PJlės Katrė Kručinskiūtė 
(Goodwin) ir Olga Matusevičiū
tė. Abi iš New Britain, Conn. 
Jos Brooklynan atvyko pavie
šėti, todėl nepraleido progos ir 
jaunuolių skyriaus redaktorių 
pamatyti. P-lė Kručinskiūtė mo
kinasi pieši;mo ir jau neblogai 
piešia. Todėl ji pasižadėjo “Jau 
nimo Skyriui” nupiešti gražų, 
artistišką antga'lvi.

Praeitą pirmadienį “Jaunimo 
Skyriaus” redakcijoje taipgi ap 
Šliaukė tik-ką iš Lietuvos atvy
kęs jaunuolis, Mažeika. Jis yra 
pasinįžęs Amerikoje eiti augštes 
nius mokslus. Jis dabar jau yra 
baigęs Lietuvos gimnazijos še
šias klesas. Linkime jam gerų 
pasekmių.

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

3-123 W. 61st STREET
Chicago, Ill.

Phono — Republic 8927

KATALOGE WYOMING 
SEMINARY

Randu dar ir daugiau lietuvių 
pavardžių, kurie baigė mokslą. 
Kastas Demikis, Marie Louise 
Gillis, Sophia Duda, Wm. Luk- 
šis, Victoria Leginus. Helen Ba- 
navičia, Olimpia Paukštis, Helen 
E. Yuskevičius (Savage).

Ši seminarija yra gera, nes 
gana gerai prirengia į universi
tetus ir turi gerą vardą visoje 
Amerikoje. Net Yale ir kiti gar
sūs universitetai yra užgyrę Wy 
oming Seminary.

Nieniu Jonas.

liūs ir mažus gražius bukie- 
jtus. Ji pati taippat, būdavo, 
taip gausiai ir keistai apsikaišo, 
kad aš ją turėdavau pavadinti 
“lapūge, ” nes ji tuomet išrūdy
davo kaž-kaip keistai... lyg tai 
kokia miškinė...

Sakau, Aldona baisiai myli ža 
liumynus ir džiaugiasi juos pa
mačius. žinau, jei kas kviesda
vo ją eiti pasivaikščioti kur 
nors keliu — ji nemėgdavo, sa
kydavo imam į lankas, į miš
ką... Ten patekusi begalo džiaug 
davosi ir tapdavo tikra “lapū
ge”...

Sesytė Aldona buvo tikra po
ezijos mylėtoja. Ji buvo gyva 
dainininkė! Aldona visuomet 
dainuodavo, vistiek ar ji būdavo 
linksma ar nuliūdusi, viena ar 
prie daugelio, ir ji dainuodavo 
prie kiekvienos progos. O šitai, 
turiu pasakyti, ji labai puikiai 
išnaudodavo.

Menu, aš labai dažnai smili------ ,------------
ku grodavau. Tai kafe-gi? O taijšti! Nors Tavęs i

Aš 
Al- 
jei 
su- 
va-

JAU
PRIPA
ŽINO!

visi, kad Naujokų padaryti Ciga
rai yra geriausi Amerikoje! Taip 
pat visuomenė gėrisi, kad garsi
nant laikraštyje remia lietuvišką 
literatūrą; tai yra puikus daly-, 
kas; už tai vietojo 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 Naujoką išdirb
tus cigarus rūkysit; nes ir cigarai 
labai geri, sumaniai iš goriausio 
tabako ir iš Havanos padaryti, 
malonūs rūkyt, lengvi, gražiai do
gą 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 pačią išsiun- 
čiam Cigarus visur po Ameriką į 
kitus miestus lietuviškiems biznie
riams, ant pareikalavimo.

Tėmyk 1 mes porkraustčme sa 
vo dirbtuvę Cigarų į didesnę vie
tą, priešais Public Library. Ra
šant adresuoti

NAUJOKŲ CIGAR DIRBTUVĖ 
267 DIVISION AVE.

Brooklyn, N. Y.
Naujokų Cigarai labai geri, 

verta paremt teisingą pramonę. 
Agentai gali užsidirbti ekstra pi
nigų, liuosam laike ir vakarais.

KATALOGAS 
—o— 

APYSAKOS 
PAŽVELGUS ATGAL. Aprašymas 

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

KUDIRKOS RAŠTAI. Šeši tomai, 
kurio po kelių metų bus verti dau
giau negu________________ $10.00

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

• 35c 
SEPTYNIOS KOMEDIJOS - Šio

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

Keletas Praktiško Mokslo Knygų
Aritmetika. Kiekvienam reikia mo 

keti rokuoti, ypatingai kurie mano 
ar yra kokiame biznyje. Čia ir turi
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

Mokinkimės Rašyti. Labai geras 
Vadovėlis korespondentams, prade
dantiems rašyti. Parodoma kas yra 
visi ženklai ir kur juos dėti. Yra 
pora formų laiškų.________ __30c

žodynėlis Kišeninis. Angliškai-lio- 
tuviškas ir liotuviškai-angliškas, groi 
tam suradimui žodžių. Su apdarėliais

$1.00

Naujų Gaidų iš Lietuvos
Aguonėlės. Juozo Gruodžio kom

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

Rugiagėlės. Kita Juozo Gruodžio 
kompozicija“ Vien tik mėlyna a- 
kyse!” Kaina _______________ 60c

Rūta. Juozo Gruodžio kompozicija 
50c.

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

Knygyne
Galima Gauti Visokių 
Knygų, Kokios Tik 

Yra Atspausdintos 
Lietuvių Kalboj

Skaityk Katalogą Kalioj PuaSJ

i VIENYBĖ
193 Grand Street 

Brooklyn, N, Y.
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“MOTINA” yra tai A- 
mcrikos lietuviu gyve
ninio pasaka. Labai įdo
mi skaitymui ir tinka 
vaidinimui scenoje. Ji 
vaizduoja tai, kaip tūla 
motina, paliko savo vy
rą bei kūdiki ir pabėgo 
su kitu vyru. Kas toliau 
nutiko — sužinosit skai
tydami.

ORU Į AŠIGALĮ

KAZYS
Maria, klausi manęs to, ko ir aš pats 
nežinau.

MARĖ
ITivalčtum žinoti. Reiktų apie tai pa
galvoti, apsvarstyti...

KAZYS
P:t si s te n gsi u, Į) agal v o si u...

[Už scenos girdisi girtų duetas]: 
Gėrėm dieną, gėrėm naktį 
Pas Motiejų plikakaktį.
Dėkui jam ir vaikam, 
Ir bačkutei ir lankam... 

[Kazys su Maria pašoka.]
KAZYS y i

Antanas su Jurgiu!
[Marė bėga kitan kambarin. įeina 
ANTANAS su JURGIU. Pusėtinai 
įkaušusiu]

VIL
ANTANAS

[Linksmu tonu]
Kazy, iš tavęs tai tikras rupūžinskis! 
Išėjo ir išėjo..Mudu štai su Jurgiu ge- 
riam-geriam, laukiam-laukiam, o tąvęs 
kai]) nėra, taip nėra... Sakei tuojau su
grįžai, bet mat kur galas parnešė! Pa
siteisink dabar! Kodėl nuo mudviejų 
pabėgai?! A?!...

KAZYS
Tai]) sau... Nesveikuoju...

ANTANAS
Gerai, jau gerai — žinau, kaip tau ne
sveikuoju... [Pauža] Gera Jonienės 
degtinė, ką? Saldi, bet kerta kaip ru
siškas spiritas. O dar nenorėjei eiti.

KAZYS
Nebloga...

ANTANAS
Ką, nebloga!? Visame mieste tokios 
nerastum! Jonienė jau kad sutaiso su 
šaknelėmis, tai, bra, tik gerk ir no
rėk !...

JURGIS
[Apsidairęs]

O kur Onutė?
KAZYS

Nežinau. Su reikalais, turbūt, kur iš
ėjusi.

ANTANAS
Cha-cha-cha!

JURGIS
Kas do juokai?

ANTANAS’
Antra meilės auka! Cha-cha-cha... Vie
nas apie Onutę, kitas vėl apie kaž ko
kias meiles svajoja...

KAZYS
Antan, susilaikyk!

ANTANAS
Lyg neteisybę sakau? Meluoti aš ne
mėgstu, bet teisybę visuomet su pasi- 
smagėjimu išdrožiu... Ė, toki jūs man 
vyrai! Paklausytumėt mano draugiško 
patarimo — važiuotumėt į tą miestą, 
kur kožnam vyrui po tris merginas iš
puola, apsivestumėt ir gyventumėt 
žmoniškai !...

KAZYS
Kodėl gi sveikas nevažiuoji ir neapsi- 
vcdi ?

ANTANAS
Buvau nuvažiavęs. Visas tris jau turė
jau pasirinkęs, ir tik-tik neapsive- 
džiau...

KAZYS
[Piktai]

Tai kodėl gi, po šimts perkūnų, neap- 
sivedei?!

ANTANAS M
Aš tokio jau būdo žmogus: kai norėsiu
— apsivesim

JURGIS
Gana jau, pliuški!...

ANTANAS
Ką?! Aš — pliuškis?!... Jurgi, pamįs- 
lyk, ką tu pasakei! Jurgi!... Juk tu ma
ne įžeidei!

[Piktai eina prie Jurgio. Tuom tar
pu įeina Marė]

VIII.
MARĖ

Mat, ir Antanas sugrįžo!...
ANTANAS

[Užmiršęs tai, kas nutiko su Jurgiu, 
sukdamasis prie Marės, linksmas] 

Sugrįžau ir dar daugiau atsivedžiau. 
Štai ir Jurgis, mano geras draugas...

MARĖ
Matau, matau.

ANTANAS
Jis užsigeidė Onutės pamatyt... Bet... 
jos nėra namie... Cha-cha-cha!... Gas- 
padinėle, ar negalėtum, kartais nami
nės rūgštelės paieškoti? Suprantama, 
geros, ruginės...

MARĖ
Paieškosiu.

ANTANAS
Paieškokit, paieškokit. Žinoma, tuo 
supratimu, kad Jurgis užmokės...

[Marė išėjo]
IX

ANTANAS
Išsigersim, pakortuosim. Jums ir bus 
geriau — užmiršit savo širdperšas, 
vargus, tai]) sakant, o aš gi smagiai 
dienelę praleisiu. Cha-cha-cha!...

[Dainuoja]:
Išgerk pilną,
Dugne rasi vilną;
Iškedenk, išpurenk — 
Bus kepurė pilna...

JURGIS
[Pertraukdamas Antanui dainą] 

Išsigersim, pakortuosim... Gal ir Onutė 
tuom tarpu pareis...- Bus smagiau....

ANTANAS
Et tu, Jurgi, po šimts knipelių! Jei jau 
pats nemoki dainuoti, tai nors kitam 
nepertrauktum!...

JURGIS
Būta čia kas dainuoti!

ANTANAS
Jurgi, tu ir vėl!... [Pašiepdamas Jur
gį] Gal ir Onutė tuom tarpu sugrįžš, 
bus smagiau... Na, o aš pasakysiu, kad 
jei ir sugrįžš, bet tavęs nešildys...

JURGIS
Kaip tai? Kaip tu tai supranti?!... 

ANTANAS
Jei sakau, tai ir žinau — ji myli Rau- 
la. Ir netoks jis vyras kaip tu!...

JURGIS
Raula? Koki Raula?

ANTANAS
Raula Kaulaitį! Lyg dar nežinai ir ne
matai?! Bet tiesa, sakoma meile esan
ti akla... Ė, bet ką čia'apie tokius nie
kus ! Sėskim, pakortuosim, išsigersim!..

[Antanas traukia kortas iš kišenės. 
Visi susėda prie stalo. Įeina Ona su 
Juozeliu]

X -
ONA

Gera diena.
VISI

Labą, Onute.
ONA *

Linksminatės?
ANTANAS

Ir dar kaip! Tiesa, tik ne visi...
[Visi sužiuro į Oną, juo labiau Jur
gis. Ji gi su Juozeliu nuėjo kitan 
kambarin. Antanas pašiepdamas 
Jurgį kvatoja]

XI
JURGIS

Ko dabar juokiesi, kai žemaitis gele
žėle radęs?!

ANTANAS
Ar aš nesakiau?! Ką sakai dabar? A? ! 
Matai kiek tavęs Onutė paiso!.... Dabar 
jau ir pats pamatei, ar ne? Net rankos 
nepadavė, nepasveikino. Cha-cha-cha!

[Kvatoja užgęsdamas]
JURGIS

O tave tai pasveikino?!...
ANTANAS

Aš jau tokios mados žmogus: reikės 
pasveikins; nepasveikino — ir taip ge
rai.

[Įeina Mare, nešina bonką degtinės 
ir geriamais stikleliais, kuriuos pasta
to ant stalo]

XII
MARĖ

Štai, suradau...
ANTANAS

Ot, dabar, tai kas kita.
KAZYS

[Į Marę]
Kortuosi?

(Toliaus bus)

Nuo 1594 metų, kad olandų 
ekspedicija WiMiamo Earzentzo 
pirmą bandymą padarė, daugelis 
žmonių bando pasiekti žiemių 
Ašigali. Bet tik balandžio 6, 
1909 komendoriui Robert E. 
Peary pavyko Įvykdyti senai ie
škomas l iksiąs. Dabartinė pa-1 
stanga oru pasiekti ašigalį A- 
mundseno nepavyko. Pribuvęs 
iki 100 mylių prie tikslo, jis tu
rėjo grįžti atgal. Bet jis bandys 
vėl. Visi dideli daiktai yra ban
domi po kelis syk. Trinerio Kar-

Išrišimas Kryžiažodčs No. 7
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tus Vynas pasiekė savo dabartį- Mich.-
nę tobulybę tik po metų kruop
inius tyrimo ir bandymo, šian
dien, jei kenčiate menku apeti
tu, nevirškinimu, užkietėjimu, 
jei inkstai ir kepenos nedirba 
kaip reikia, jei stokuoja ner
vams energijos, Trinerio Kar
tus Vynas yra gyduolė kaip 
tik'jums. Jūsų aptiekorius jos 
turi. Pas jį taipgi gausite Tri
nerio Linimentą puikų ištinu
sioms kojoms! Prašyk pilno gy
duolių sąrašo nuo Joseph Tri- 
ner Company, Chicago, Ill.

“VIENYBĖS”
M E T R A š T I S

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

Knyga bus stora, pilna įdo
mios medžiagos, patarimu, 
informacijų, žinių, juokų, 
straipsnių, ir eilių.

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

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

Nauja Moksline Knyga

Lietuvoje šįmet tapo išleista 
įdomi mokslo 'knyga vardu

GYVYBĖS
FIZIKA

joję aprašoma kaip įvairūs 
gyvūnai ir žmogus vartoja 
fizikos dėsnius gyvybės 
veiksmams. Paaiškina kaip 
ir kodėl žmogus kvėpuoja, 
kaip jis gali pakelti ranką 
ir įtempti muskulus, kaip 
veikia elektra žuvyse, kaip 
vėžys rėplioja, kaip bitės į- 
stengia įlysti į gėles ir tt.

Knyga 127 pusi, su daugybe pa
veikslų, gražioje ir suprantamoj 
kalboje parašyta. Kaina su pri- 
siuntimu — 60 centų.

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

Užrašykit “Vienybę” 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems 
Lietuvoje

imsnr.M 
UŽDBGI-

Apsaugok Sveikatų

SANYKIT

MAM

ProfilaktM vyrami, 
geriausia apsauga 

po užsikrėtimo. 
Didelė triūbelė 36o. 

(Tarba (4 ’a) $1.
Visose aptiekose ar 
Ban-Y-Kit Dept. A. I 

OS Beekman St.
New York

Prašyk aprašymų

Tel. 4428 Greenpoint.

Į Dr. John Waluk :
Valandos: Į

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

I I

Nedėliomia pagal susitarimų

161 North 6th Street • ( į 
! Brooklyn, N. Y.

“VIENYBĖS” KRYŽIAŽODĖ NO. 8
Prisiuntė K. B. Kriaučiūnas, Brooklyn, N. Y

Gerai išrišo J. C. (Brooklyn, 
N. Y.), P. Mačys (Brooklyn, N. 
Y.) ir F. Motuzą (Detroit,

i Tik su viena klaida išrišo K.
B. Kriaučiūnas, Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŲ TAUTOS 
MYTOLOGINIS 
VEIKALAS

V I T O L I O RAUDA 
(Giesmės iš Lietuvos padavimų)
Parašė J. Kraševskis, lenkiškai

Verte poetas Fausta Kirša

Vitolio Rauda yra veikalas 
kaip Graikų Iliada, arba 
Odisėja. Tai’yra Lietuvių 
tautos pasaka apie jos die- 
bus, jų gyvenimą, darbus 
ir veikalus, čia matome 
Mildą, Juodžius, Didžiulius, 
Pūtį, žaltį, Perkūną, Kali
nį, Diigusonis ir kitus kuni
gus bei dievus.

149 puslapių; su paveikslais
Kaina — $1.50

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

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

Kaina su prisiimt imu — 75c. 
“VIENYBĖ”

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

Tel. 595 Greenpoint.

Daktaras
J. S. MISEVIČIUS

270 Berry St., B’klyn, N. Y.

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

TROJANKA
Registruotas vardas į S. V. Pat.

Ofisų
GROBLEWSKI

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

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

Sutaisyta per Groblanskų suvirš 
30 motų. Reikalaukit Groblausko ir 
visados gausit tikrų, lietuviškų tro 

Jankų.
Žiūrėkit del mūsų markos apgy

nimo.
Išdirbtas j dvi formatas šaknų: 

Čiolos šaknys (stambios) kaina 35c. 
už pakelį. Supjaustytos šaknys 35c. 
už pakelį. Rašykit kokių reikalau
jat.

Del ranmatiškų skausmų, nerviš
ko galvos skausmo, raumuo skaus
mų ir pailsimo, del skausmų į šo
nus, krūtinėj ir į pečius, vartota į 
silpnas formatas žaizdų ir pažeidi
mų, del augščiau minėtų reikalų vi
sados vartokit Groblausko Zmiječ-
nikų. Kainos 35c., 65c. ir $1.25 už
bonkų. Bašykit del knygutės No. V

Albert G. Groblewski 
and Oo. 

Plymouth, Pena.

IšilgaiSkersai

2. Kai muša —
4. Neįstengia
6. Naugė
8. Jauku
9. Kartą

11. Ne dabar
12. Jėzaus ^motinos vardas
13. Ne jums, ir ne jiems
14. Pridaryk
16. Įdirbta dirva
18. Lupa

1. Kojas vilibina
2. Ne tanki
3. Plaks
4. Susirūpinęs
5. Iškovota
6. Bitučių produktas
7. Lietuvos moterų drapana .
8. Pirmas skiemuo “gamtos”

10. Judink irklus
14. Tarė
15. Kvepiantis augalas
19. Klausimas

pi;

PUIKOS CEVERYKAI!
PIGIOS KAINOS I!

Užlaikau didelį pasirinkimą 
Tinkamų čeverykų 
pigiomis Kainomis 

Atsilankykite ir persitikrinkite
S. POCIŪNAS

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

£

Susivienijimas Liet. Amerikoje
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDRAUD08 IK PAŠALPOM 
ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE, KU

RIOS TURTAS ARTI $1,000,000.00

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

SLA. kuopos randasi visuoso didesniuose miestuose. 
Nariai priimami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Via! na
riai gauna laikraštį „Tėvynę” dovanai ir taipgi 
gauna 8LA. iileistas knygas ui pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — |UO, 800, *00 ir 1OOO

PaiaJpoa Skyriai — 
IB.oo, D.oo ir 12.oo i savaitę.

Del platesnių Informacijų kreipkitės lino adresui

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

d

Kas yražmogans amžinas prloKasI — Baltis. 
Jis netik sunkiausias ligas įvaro, bet ir į gra
bų paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačių 
Amorlkų pagarsėjusius URBAN’S GOLD 
POWDERS (Miltelius nuo Balčio), Jokių Kalčių 
nebijo. Už 75 centus už baksų apsiginkluok 
nuo savo nuožmaus priešo!

URBO LAX TABS (25 centai už akry- 
yra kai kanuolč prleK kitų amžinų žmo

gaus priešų — vidurių užkietėjimų — kuris 
žmogui pagamina daug rūpesčių ir šankių ilgų.

Lietuviškų, Bulgariškų, Alopatifikų, HomeopatUkų ir kitokių 
vaistų tegalima gauti gerų pas —

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

Telephone Greenpoint 1411
__________________________________________ ________________________ K
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B LIEPOS (JULY) 11 D., 1925

IŠKRAUSTĖ SEIFĄ
APDRAUDOS KOMPANIJOS

Brooklyno ir Apylinkės Žinios S

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

Vagys išvogę iš Metropolitan 
Insurance Co. ofiso Mechanics 
Banko name apie $300, suardę 
seifą.

uSl

SVEČIAS
BALTI MO RIETIS

Jocių” p. Ginlkaus ir drūtuolį
Kundrotą. Pava'kary pil. Sha'bu-

Pereitą trečiadienį (liepos 8 
d.) atsilankė “Vienybės” įstai
goje stambus kriaučių išdirby- 
stėje verteiva pil. B. Dreiginas 
is Baltimore, Md. Pil. Dreiginas 
yra sumanus kriaučių biznio ve
dėjas ir vienas iš senesniųjų 
Bafltimorčs gyventojų. Taippat 
yra veiklus darbuotojas lietuvių 
tarpe. Pil. Dreiginas yra “Vie
nybės” bendrovės šėrininkas ir, 
pirmu kartu atsilankęs savo į- 
staigoje, labai nusidžiaugė “V- 
bės” namo ir spaustuvės įrengi
mais ir didžiuliu jos namu. Prie 
progos atlankė “Lietuvišką Pa

nas svečią pavėžino po “Coney 
Island,” kur apsistojus pas pil. 
Antaną Macį jo vasariniame na
me, gardžiai papietavus, svečias 
grįžo į viešbutį, kur yra apsi
stojęs New Yorke.

LIŪTO EKSKURSIJA 
LAIMINGAI PASIEKĖ 
BREMENĄ

Pil. Liūtas, United States Li
nijos lietuvių skyriaus vedėjas, 
kuris išplaukė su lietuvių eks
kursija laivu “America” bir
želio 20 d., rašo Danieliui laišką 
iš birželio 30 d., kad visi eks-

——, į , i . 7.. ........... r I , . .......... U, .............. ■■■■■■■ ir ,■ .........................■■■■■■..........   m ....................uw—i-f

Phone Foxcroft 6162 Charles Hoelzer, Mgr.

GELEŽIES DARBAI
Ugnies Kopėčios — Fire Escapes

Prašalinama Visokios Kliūtys. Visoki Pataisymai 
Deimantiniu Plokščiu Durys Skiepams

— Ofisas ir šapa — 
378—380 HARMAN STREET

Tarpe Irving ir Wyckoff Avenue. Brooklyn, N. Y.

AR ŽINAI?
Kad Vasaros Kaiščių Gali Nejausti, Bet Tyrame Miško Ore Gerai 
Atsivėdyti ir Pasilinksminti. Tai Pas Gerai Brooklyniečiams žinomu

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

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

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

Geriausias 
P L V M BERI S 

CHAS. WIRFEL

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

Vilnius Paveiksluose ® (•*

— ILietuvio namai turėtų būti išpuošti lietuviškomis vėliavukėmis, tautiš- 
kais paveikslais ir kitokiais ženklais lietuvybės, o ypač turėtų turėti / 
brangaus kiekvienam lietuviui VILNIAUS paveikslais. Tie paveikslai S 
randasi brangiai ir gražiai išleistame albume, kuriame rasite šiuos pa- ® 
veikslus (virš 200): — g

1. Bendri reginiai ir gatvės.
2. Gotiko bažnyčios.
3. Katedra.
4. Sv. Petro Bažnyčia.
5. Universitetas.
6. Aušros Vartai ir Baroko Bažnyčia.
7. Rotušė ir Vyskupų Rūmai.
8. žydų Synagoga, kapinės ir Mečetis.
9. Rūmai, Dvarai ir Dvareliai.
10.
11.
12.
13.

Vartai, Kiemai, Sparos ir Kitkas.
Verkiai, Kalvarija.
Aplinkinė Gamta.
Vilniaus žemlapis.

' F*’
I o

kursantai visoje kelionėje jau
tėsi gerai ir oras buvęs taip
geras, kad jokio supimo visu ke
liu • neturėję. Ant laivo “Ameri
ca” visu kelionės laiku turėję 
daug įvairių pramogų ir užtek
tinai “judomų paveikslų.” Siun 
čia labas dienas Bajorams, jau
nojo Sirvydo šeimynai ir visam 
didžiuliui “Vienybės” štabui.

DAINININKU DOMEIL

Kaip jau buvo minėta, Ope
retės Choro vadovybe, lietuviai 
išpildys žymią programo dalį 
New Yorke rengiamame Tarp- 
tautiškame Koncerte. Tasai kon 
certas. kaip jau sužinota, įvyks 
Liepos 20 d., Yankee Stadium. 
Todėl Operetės ir keletas prisi
dėjusių šiame koncerte dalyvau
ti chorų smarkiai darbuojasi id- 

Įant gražiai pasirodžius.
Visi chorai, kurie yra prisi

dėję prie Operetės Choro, mel- 
Idžiiami atsilankyti į repeticijas, 
kurios įvyks 15 d. liepos, Y. M. 
C. A. Svetainėje, kampas Mar
cy A v. ir So. 9 th St. Valdyba

TURAUSKO RESTORANAS

Tampa atidarytas po No. 592 
Flushing Av., kur visados gali
ma gauti sveiką ir skanų valgį. 
Atidarymo diena bus liepos 13- 
tą, panedėlį.

NAUJAS SEKRETORIUS 
KATALIKŲ SUSIVIENIJIME

/‘Garsas” praneša, kad po ilgo 
svarstymo, tapo paskirtas J. B. 
galiūnas naujuoju sekretorium 
katalikų SLRKA, vietoje praša
linto Kižio.

AMŽINA BYLA

“Laisvė” praneša, kad vėl 
(jau nežinia kelintu desėtku sy
kių) jos byla su kun. Petkum 
tapo atidėta. Ir, suprantama, 
vėl kaulija iš “draugučių” pini
gų, nes vienas prisirengimas 
kiek kaštuoja, o kas bus, kai by
la kada nors ir bus nagrinėja
ma?

Iš to “prisirengimo” gi kol- 
kas nieko neskelbiama.

NARIAMS DRAUG.
ŠV. JURGIO

Kai kuriame svarbesniame rei 
kale del greitesnio susižinojimo 
su protokolų sekretorium, kam 
per toli pėkščiam eiti, tai važiuo 
kite Broadway elevatorium iki 
Kosciusko stoties, bile iš katro 
galo Broadway, o nuo stoties 
tik vienas blokas iki gyvena
mai vietai. Adresas prot. rast.

Paul Narbut
1067 Lafayette Ave.

MILŽINIŠKAS DARBININKŲ 
MITINGAS

BARGENAI
RIDGEWOODE

Vienos šeimynos medinis — — $5,200 
Dviejų šeimynų Mūrinis — — $9,000 
Trijų šeimynų Mūrinis — — $12,800 
Keturių šeimynų Medinis-------$10,500
šešių šeimynų Mūrinis — — $15,500 
Aštuonių šeimynų Mūrinis — $23,000

Taipgi turime Nuosavybių 
su Krautuvėmis

N. ir N. REALTY CO.
262 St. Nicholas Av. 
kampas Menahan St.

JAU VĖL TURIME!

Komediją
“ L A P K U S ”

— Kaina 30c. —

VIENYBĖ
193 Grand St., B’klyn, N. Y.

Real Estate
Flatbush sekcijoj: — 2 šei

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

2 šeimynų mūro namas su 
porčiais, su visais įtaisymais 11 
kambarių, 2 karų garadžius. 
Kaina $14,500.

Labai gražioj vietoj. Cash — 
$4,000.

Parsiduoda Kendžių storas 
Ilidgewoode; 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 štoras. Labai šva
rioj vietoj, štoras neturi lease’o 
Kaina $22,000. Cash $6,000.

3 šeimynų mūro namas, 17

; Eva’s Beauty Salon
1123 Washington Av.,

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

I LIETUVAITĖS, KURIOS 
NORITE GAUTI 

PERMANENT 
WAVE,

Kreipkitės šion Įstaigon.
i Pasekmės garantuojama.

' —o—■

Telephone Flatbush 6015-J 
Savininkė Lietuvaitė,

paveikslų yra spalvuoti, šitos knygos kaina buvo Dešimts 
Dolarių, — Dabar “Vienybės“ Knygynas gali ją parduoti po KETURIS 
tam, kuris greitu laiku atsišauks.

Daugelis

“Vienybė”
193 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Yankee Stadiume Nėw Yorke 
ketverge vakare įvyko, didelis 
mass-mitingas, suruoštas su
spenduotų valdini nikų lokalų 2, 
9 ir 22 Ladies Garment Workers 
unijos. Dalyvavo tarp 15,000 ir 
20,000 žmonių. Kalbėtojai akėjo 
unijos centrą, ypatingai prezi
dentą Sigmaną, kuris paskelbė 
tokių neskanių naujienų apie 
komunistus ir jų spaudą.

Sigmanas, paklaustas ką jis 
mano apie tą mitingą, pareiš
kė, kad ten nebuvo Ladies Gar
ment unijos nariai, bet iš visd 
New Yorko Fersterio suorgani
zuoti komunistai, kuriems buvo 
disciplinuotu keliu įsakyta ta
me mitinge būti ir “padaryti im 
“presiją.”

Darbininkų kalbėtojai nurodė, 
kad gali kilti generalis streikas, 
jei bosai pasinaudoję kivirčais 
bandytų savo dūdele užgrajti.

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ.
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spinduliu Diagnoza 
221 SOUTH 4th STREET 

BROOKLYN, N. Y.

Priešais “Bridge Plaza” 
Valandos: 10—12 prieš plot 

2—8 po piet.
Penktadieniais ir Sekmadieniais 

tik sulyg sutarties

;®®®®®®®®®®®®®®®®®®K7o;oTd;d;o.®®®®®®®®®®®®®®

NAMŲ AGENTAS
Parduodu namus ir duodu mirgi- 
čius. Jei nori parduoti namų ar
ba pirkti namų, pirmiausia atsi- 
šauikit pas mane, o aš jums pa
tarnausiu teisingai; busit abudu 
pirkėjas ir pardavėjas pilnai 
užąranėdinti.
Ekstra: 2 šeimynų namas kaina 
$7,500. Cash $1,500. Visi įtaisymai 
gražioj vietoj.

J. STANKUS
36 Lexington Avenue 

Maspeth, L. I.
Tel. Newtown 0.113

kambarių, elektros šviesa. Pa-i 
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 įtaigom. E. 8th 
St., 3 blokai nuo Prospect Par
ko. Kaina $11,000. Labai barge- 
nas* .. . J-*Woodhaven Sekcijoj

Netoli Jamaica Av., 2 šeimy-

Pasircndavoja ant. antrų ir trečių 
lubų imi 3 kambarius: elektra, gazas, 
baltos sinkos. Tinka šeimynoms. Ren- 
doH po $17 į menesį. Atsišaukite 285 
Kingsland Av., Brooklyn, N. Y.

Paieškau gero kriaučiaus, kuris mo
ka gerai kriaučišką darbų, nes darbas 
yra užtikrintas ant visados. Jeigu 
kuris norėtų j pusininkus įeiti, tai 
ir už pusininkų priimsiu. Su informa
cijoms kreipkitės po antrašu: F. Pa- 
dvaraitis, 23 Congress Av., Waterburv 
Conn. (83

........ . , ■■ . ... .... I I ...._____— I - .......          —___ X

Parsiduoda su nuosavybe, Cafe, 
restorantas, Mitingo ruimai. Senai į- 
dirbta vieta, puiki proga tinkamam 
žmogui.
Kreipkitės prie savininko tarpe 2 ir 
5 vai. vak. 636 Glenmoro Av., Brook-

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

DIDELIS BARGENAS

Parsiduoda Bučcrnė ir Groserne Kartu

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

Paieškau kambario (room) prie lie
tuvių gyvenančių Brooklyne arba Wil
liamsburg. Rašykit Sgt. Pack, Co. H. 
18th Inf. Fort Hamilton, N. Y. (85

LIETUVIŠKA
RESTORACIJA

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

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

Alex Velička ir J. Sutkus 
Savininkai

LIETUVIŠKA AKUŠERKA

Marijona Tamklenfl 
p^prlfi palagų ant pareikalavimo?^ 
J^dieną ar naktį, taipgi ir nodčl 

dieniais. Darbą atlieka atsakau 
^čiai už prieinamą kainą

80 STAGG STREET &
Brooklyn, N. Y. S&

W Tel. Stagg 6711

STOGU DENGĖJAS

/gravel
Roofing

Repair Work, a Special tv
• JAMES J. HOLT & SON

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

MOTERYS TĖMYKITE!
Lietuvis Plaukų Taisytojas 

ANTHONY MOLLYN

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

VENUS BARBER SHOP
463 LORIMER STREET 

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

lyn, N. Y.

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- 
staigos. 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

Puikūs — 6 kambarių namai $500 
įmokei i — Kaina $1,500 ir daugiau. 
Rezidencijoms lotai po $300 ir daugiau. 
Proga Bizniams — Krautuvės. Labai 
patogu: j Peną Stotį N. Y. — 25 min.

į Flatbush stotį — 25 min.
Tikintas mėnesiui $9.50

B. PLITT REAL ESTATE
Farmers and Central Avenues 

St. Albans, L. I.
Nuo Chambers St. imkite Jamaica I. j 
iki 160-tos g., paskui St. Albans bu- ! 
sas priveža prie durų. (85

Parsiduoda grosernė ir delekatesen 
štoras; biznis įdirbtas virš 16 metų. 
Parsiduoda prieinama kaina. Priežastis ' 
pardavimo atsižinosite ant vietos. 1129' 
Blake Av., Brooklyn, N. Y. (86

Parsiduoda restoranas geroje vieto
je ir lietuviais apgyventoje. Priežastis 
pardavimo iškeliavimas į Lietuvą. Par- j 
siduoda prieinama, kaina. 215 Beny , 
St., Brooklyn, N. Y. (85

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

i'

— Petrai, kur taip skubi
niesi?

— Einu pas Juozą Aba’ 
zorių.

— Kas tenai naujo yra?
— Tai yra geriausi lietu

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

— Koks jo adresas?
93 WYTHE AVE., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. 4520 Greenpoint

Tol. Groonpoint 7831

LIAUKUS FOTOGRAFAS

Fotografuoju ve 
selijas, Rankio
tus, nahašninkus, 
Mokinių grupes 
ir tt. Abelnai at
lieku visus foto 
grafijos darbus.

Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės šiuo 
adresu: —

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

Brooklyn, N. Y.

į Tel. Greenpoint 6195
I M. KREIVĖNAS

Gėlės del Namų, Daržo, 
Vestuvių ir Laidotuvių 

202 BEDFORD AVENUE 
(arti North 6 tos gatvės) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone Triangle 1450
Fotografai

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

Kreipkitės lino adresu:

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

NAMŲ SAVININKAI 
TfiMYKITE!

Lietuvis Penteris
Pentinu namus iš lauko ir vi
daus. Darbą atlieku greitai ir 
pigiai. Taipgi taisau senus sto
gus ir uždedu naujus, ftiais rei
kalais kreipkitės pas:
WILLIAM0 KAPTURAUSKO 

53 Montleth Street
Kampas Bushwick Avenue

Brooklyn, N. Y.

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savnlnkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

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

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

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

Vyrams, Moterims ir Vaikams
Prašau Tamistą reikale atsilankyti,

S. PAUŽA
131 GRAND STREET 

Brooklyn, N Y.

o būsite pilnai užganėdintai
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