
n

“VIENYBĖ’’ TAMSUMĄ 

IŠBLAŠKO-IŠVAIKO;

LIETUVIŲ TVIRTUMĄ
AMERIKOJ PALAIKO

! 
f i 
į f i f m LITHUANIAN TRI -WEEKLY

TAD, MIELAS TAUTIETI^ 

SKAITYKI “VIENYBĘ” 

SUTEIKSI TĖVYNEI 

DIDŽIAUSIĄ GALYBĘ ]

L

NO. 86. Kaina 4 Centai šeštadienis, LIEPOS (JULY) 18 d., 1925, Brooklyn, N. Y.___________________ Kaina 4 Centai_____________________ METAI XXXIX.

(Telephone: 2427 Greenpoint) Entered As Second Class Matter October 23, 1907, At The Post Office at Brooklyn, N Y.. Under the Act of March 3rd, 1879 (Telephone: 2427 Greenpoint)|

BRYANAS SMARKIOJE KALBOJE 
BANDO APGINTI BAŽNYČIA IR Naujausi Telegramai Žinios Iš Lietuvos

SAKO BIBLIJA NEMELUOJANTI
Valstijos Prokuroras Sakosi Norįs Dangun Pa

tekti Po Mirties ir Todėl Priešingas Evo-

Dayton, Tenn. Vietos die-j Vienna. Austrijokai su- 
vočiai nutarė surinkti milio- i“ J~ ’*~J x - 
no dolarių fondą Įsteigimui 
kolegijos, kur būtų mokoma 
kad Dievas sutvėrė žmogų 
iš molio ir padarė šviesą ke
liomis dienomis pirm sau
lės.

VILNIUMI SUNŲ 
PAKRIKŠTIJO

FRANCIJA SIUNČIA GERIAUSI GENERO
LĄ IR 80,000 KAREIVIŲ PRIEŠAIS MO- 
ROKIEČIUS.

rado, kad jie turėję evoliu
cijos bylą 35 metai atgal. 

[ Vienas profesorius buvo kai 
! tinamas 
mo”, pasakojant 
wino teoriją. Jis 
tas nekaltu.

—o— 
So. Bend, Ind.

rastas kūnas Juozo Bolka,

tvirkinime jauni- 
apie Dar- 
buvo ras-

Dayton, Liepos 16. — Jau penkios dienos praėjo nuoi 
pradžios evoliucijos bylos, bet liudininkai tebuvo klausi
nėti tris valandas. Kaltinamasis visai nebuvo kviestas. 
Visą laiką užėmė abiejų pusių advokatai, rėždami smar
kias prakalbas ir pamokslus už tikybą ar už evoliuciją. 
Pirmą syki prakalbą sakė Bryanas, pajuokdamas mok
slininkus ir jų darbus. Jis sakė, kad mokslininkai mano
būk Jėzus tėra paprastas vaikas Juozapo, arba kokio nius. Ji turėjo 11 vaikų, iš 
“burdingieriaus”, o ne Dievo sūnus. Esą, mokslininkai kurių šeši gyvi ir vedę. Šie 
nepripažįsta jokių stebuklų, ir taip toliau. O tuo tarpu turi 40 savo vaikų, o šie 84 
patys negali tikrai pasakyti, kaip ir kur gyvybė prasi- ° Sie 1 ar C sa‘ 
de^0, . _ . -i.l ^ew York- Gai*sus pro-

Prokuroras Stew ai t tiek įsikarščiavo, kad. susuko. įesįonu kunigas Straton, ku 
“Ar jie nori, kad aš tikėčiau, jog buvau kada tai kirmėlė rįs sakosį tvirtai tiki kad 
ir spurdėjau purve?! Ar jie nori nuo manęs atimti viltį Jonah išpwvenęs kelias die- 
užgrabinio gyvenimo? Aš noriu išlikti dar už šio pa
saulio, ten, kur viešpatauja amžina laimė del manęs ir 
kitų.

Tuo taiąiu advokatas Malone už evoliuciją kalbėda
mas, pasakė:. “Ar tik vieni kunigai dabar rūpinasi žmo- 
iLiiT“dufa?i"'l\ savo Bibliją len, kirrji prinkta,
kaipo kelrodį privatiškai sąžinei, laikykite ją teologijai, 
kur ji priklauso, bet nebandykite pasakoti protaujančiam 
pasauliui, kad knyga, parašyta žmonių, kurie nežinojo 
nei vieno pamatinio mokslų fakto, tinka atstoti mokslą 
mokyklose”.

—O—
Springfield, Ill. Laiku su

siradęs brolis, prisiimdamas 
kaltę, išgelbėjo eks-milionie '47 metų, kuris prigėrė besi- 
rių Scottą nuo kartuvių. Jis 
buvo kaltinamas užmušime 
aptiekoriaus tarno laike 
banditiško užpuolimo.

—o—
Bridgeton, N. J. Vietos

vokietė Mrs. Camp jau tu- Jis norėjęs jo pinigų, 
rinti 142 tiesioginius įpėdi-

nas bangžuvės pilve, kaip 
rašo Biblija, per pamokslą 
prilygino advokatą Darrow 
prie velnio, o Bryaną prie 
Kristaus.

Pamatinis Branduolis 
Evoliucijos Bylos

PARIS, Liepos 16. — Prancūzų valdžia paskyrė mar
šalą Petain pagelbėti naujam karo vadui Naulinui nuga
lėti morokiečius. Iš to matyt, kad padėtis ten rimta. kU] 
Prancūzai pasiuntė dar 80,000 kareivių Į frontą ir žada1 teisybę, o melavo lūpų nenusi- 
ten išstatyti išviso 300,000 kariuomenės. Išluositę. Tas teisėjas, kuomet a-
)■-i . 1 "* bi pusės pabaigė savo melus, ir

saiKO džiurei: “Jei jus tikėsite, 
kad skundėjas ir jo liudininkai 
prisiekę sakė teisybę, tai išneš
kite nuosprendį jo naudai, o jei 
manysite, kad kaltinamasis ir

Streikas Prieš 
Atvirą Šapą

ŠUNYS DAYTONO TEISME

Ežere čia

maudydamas.
—o—

Schenectady, N. Y. 17 me
tų vaikinas Smith prisipaži
no nušovęs Nickersoną, su 
kuriuo važiavo automobily.

Bridgewater, Mass. 30 darfoi- 
ninkų Giand čeverykų fabriko 
sustreikavo čia, kuomet kompa
nija pareiškė, kad nepripažins 
unijos ir mokės tokias algas ko
kias norės. Minėta kompanija 
yra atsikrausčiusi iš Brocktono 
apie du mėnesiai atgal, norėda
ma pabėgti iš stipriai unijinio 
miesto.

Degtine Pekenke
Trims Trentoniečiams

airisTrenton, N. J. Vienas 
guli negyvas, o du sunkiai ser
ga, išgėrę degtinės, kuri spėja
ma buvo (nuodinga. Susirgo ir 
tūlas Juozas Miliukas, bet tas 
tuoj pagydytas. Jie 
gelžkelio darbininkai.

visi

Su šautuvais Gynė 
Savo Namus

zijos mokinys, buvo paliuošuo- j Vėl išsipylė smalsūs hlaiipėdie- 
| tas ir antru kart grįžo mūsų pu- čiai j uosto krantus ir žiūri ste- 
sėn jau kaipo lenkų žvalgybos j'biisi pilkaisiais karo svečiais —> 

(kreiseriais), dviem paniuru
siais minų laivais, ir dviem lyg 
iš žemės iškilusiais (jų ir at
plaukiančių gerai nepastebėjai), 
nardomaisiais laivais.

Čia linksmai beklegėdami lak
sto smalsuoliai nuo laivo prie 
laivo, visur ir suspėti negali, o 
čia jau šio ketvirtadienio VI- 
25 d. 10 vai. ryto ir vėl Anglijos 
karo eskadra — 1 skraiduolis ir 
4 minų laivai atplaukia.

lietu- rezidentas. Jam buvo paskirtas 
savo Malėtų rajonas. Čia jis privalėjo 

| surasti sau sandarbininkus, gau
tas žinias koncentruoti ir siun- 

PRIE | tinėti lenki] žvalgybai. Atsine
šęs iš Vilniaus su'klastuotus do
kumentus, jis kaž kokiu būdu 

Šiauliuose 23-VI. sušaukė mi- gavo Malėtų valsč. Babrusų dva- 
tingą. Prisirinko pilnintelė di- re liaudies mokytojo vietą, 
dėlė Liaudies Namų salė. Kalbė- 'Nors neilgą laiką buvęs jam 
jo socialdemokratų veteranas skirtame rajone Lazdinis, san- 
buvęs Rusijos Durnos narys A.1 darbininkui Linkevičiui Jonui 
Povylius, seimo narys Markau
skas ir daugelis kitų. Baigian
tis mitingui koridory pasigirdo 
baisus sprogimas. Salė pilna dū 
mų. žmonės iš antro augšto (bal 
kono) šoko pro langus ant sto
go. Iš parterio ir ložų metėki 
lauk pro duris, susikimšimas 
keiksimas. Policija sugulė ant 
grindų. Pasirodo, bomba būva 
ne pavojinga, niekas nenuken
tėjo. Šitą provokacinį darbą atl: 
ko juodašimčiai. Jų tikslas su
kelti bruzdėjimą ir duoti progą 
valdžiai įvesti karo stovį. Apie 
tai senai svajoja vietos kleri
kalų galvos.

Vienas žinomas Rygos 
viii veikėjas pakrikštijo 
sūnų vardu “Vilnius.’’

PROVOKATORIAI 
DARBO

padedant, suspėjo surinkti ži
nias apie tame rajone stovėju
sius mūsų kariumenės du pul
kus, kurias nusiuntė Vilniun len 
kų žvalgybai. Be Linkevičiaus, 
kaip tvirtina Lazdinis, visokerio 
pą pagalbą jam teikdavęs Ba- 
brusų dvaro savininkas Juozas 
Daugėla su savo žmona. Jiedu 
eriausiai žinoję, kad Lazdinis 

l\nkų šnipas. Darant kratą Laz- 
duojo bute, rastas šifras, kuriuo 
jis naudodavosi perduodamas 
lenkų žvalgybai skubias žinias 
apie mūsų kariumenę. Nors pats 
Lazdinis prisipažino, kad jo bu
te yra daugiau jj kompromituo
jančių dokumentų, bet krečiant 
butą nerasta, nes jo sandarbi- 
ininkai sužinoję apie areštą, ma
tyt, siuslkuibo tuos dokumentus 
sunaikiiltr ar paslėptu'Tardant

“Vilniaus Ugnis,” p. Brako 
rūpesniu ir pastangomis bei vie
tos pulko pp. karininkų prisidė
jimu, skaidriai liepsnojo šio m. 
23 d. vakarą tarp 9—11 vai. 
Kuršių kopose tarp Smiltynės ir 
Kopgalio. Griežė net du karo or
kestru — vietos pėst. pulko ir 
antras raiteUių pulko orkestras. 
Susirinkęs gražus būrelis žmo
nių susimąsčiusiom akimis sekė 
besiblaškančią Joninių vakaro 
ugnį, kas lenkų tebevergiamą 
brangųjį Gedimino miestą, se
nąją sostinę mindėamas, kas į- 
vairius gražius Joninių nakties 
papročius atsimindamas.

Daugiau publikos sulaikė vė
sus ir paniuręs oras.

,41 -
Klaipėda. — Anądien važiuo- 

' • darnas tramvajumi mačiau ja-
'apie paskutiniais metais iške'!- <lęs lietuvį kunigą Benediktą me įlipusį vieną visai girtą vy-
1.................. .... . Verbidką, kuris už tariamą vei- rą, kuris taip šlykščiai kąlbinėjo-

1) 1922 m. spalių mėn. Ky- kimą Lietuvos naudai, buvęs len si prie^dviejų važiuojančių rher-
mokslininkams liudyti evoliuci- bartuose buvo sulaikyta nežino- kų karo lauko teismo nuteis- gelių, kad net vyrams buvo dro-
jos faikto įvykimą, parodė savo 
baimę jų žodžių. Jis nori, kad

—O—
Washington. Hooveris pa

reiškė, kad Amerikos val
džia nedaranti jokių kliūčių 
prekių eksportui ar impor
tui iš Rusijos. Prekyba su 
Rusija siekia trečdali, kas 
buvo pirm karo.

—o—
New York. Columbia uni

versiteto studentai niekad 
tiek neskaitė mokslo knygų 
apie evoliuciją, kaip dabar. 
Jie knygas ir perka ir iš 
knygynų ima.

Bryanas Bijo Mokslo 
Kaip Žydas Kryžiaus

Dayton, Tenn. Vienas iš val
stijos prokurorų, apgailėdamas 
bylos teisėjo padėtį, pasakė, kad 
tas teisėjas gali būti atsidurs 
padėty (tūlo “duomano” teisėjo, 
kuriam prisėjo klausyti bylą,' teismas rūpintųsi ti'k, ar moky- 
kur abi pusės prisiekė sakyti' tojas sulaužė įstatymą, ar ne, o 
+ z. I,-,— .. I • X ....

Dayton, Tenn, šunims čia pil
na valia uostinėti po teismo sa
lę, tik retkarčiais koks čebatuo- 
tas fanmeris pajudina jų šon-' j0 i]iūdininikai prisiekę sakė tei- 
kaulius staigiu kojos pridėjimu, sybę. tai nuosprendė neškite jo 
ir pasigirsta šuniškas balsas, naudai, bet jei manysite, kaip ir 
kurį du stori po'licmanai bando'aš, kad ir viena ir kita pusė 
_..x:,i.i.xx: --- :. I.---- .•--- 1----taj v€lnjaį žino

kokį nuosprendį jus galėtumėt 
išnešti ”.

Evoliucijos byloje abi pusės 
gaili būti nemeluos, bet sakys ką 
jos tvirtai tiki yra teisybė, bet 
tą teisybę tvirtai įrodyti nėra 
galima nei vienai, nei kitai pu
sei. Tik evoliucininkai gali įro
dyti tvirtą evoliucijos įvykimą, 
bet kas ją pradėjo, iš kur ir 
kaip ji vyko, jie tiek pat žino, 
kiek kunigai žino, ar Dievas 
žmogų iš moiio nulipdė.

nutildyti, šaukdami: “ramybės, gerai melavo,
ramybės I ”

Darbininkai Susikirto
Su Policija Anglijoje

Cardiff. Ginčai angliakasių su 
bosais jau pasiekė tą stovį, kad 
įvyko susikirtimai su policija. 
Apie 700 angliakasių čia atsisa
kė prisidėti, prie streiko ir 5,- 
000 streikierių apsupę kasyklą 
pradėjo grasinti. Pašaukta 100 
policmanų, kurie bevaikydami 

sužeidė 16 darbininkų.
nu-

buvo minią,
Po to ir tie 700 darbininkų 
tarė prisidėti prie streiko.

Į Washington. Iki 1 liepos yra

LENKŲ ŠNIPĄVIMAS 
LIETUVOJE

Vokiečiai Smarkiai
Kolonizuojasi Meksikoje

Meksika. Laukiama apie 10,-

vi-Kad supažindinus mūsų
suomenę su lenikii akcija Lietu- Lazdinis dar pasisakė, kad tar- 

ivoje paduosim šiek tiek žinių liaudamas lenkų žvalgyboj, tar- 
I nnia clz n f iin i n i j mniLoia i'j’.o1’ 1 i P L11 Vi’ klinilVa RpTlpdiktn

Dayton. Tenn. Bryanas savo tas ]enkų bylas, 
ilgoje kalboje prieš pavelijimą

ne apie tai, ar Biblija sako tiesą, 
ar mokslas. Už tai jį gerokai 
pakedeno advokatas Malone, gi
nantis mokytoją Scope. Jis nu
rodė, kad (teisybei nereikia gy
nėjų. Ji nebijo nei valdžios, nei 
kunigų, nei žmonių. Ji, galų ga
le, pati save apgina ir nugali 
melus. Keli šimtai metų atgal 
teologai buvo patraukę tieson se 
nuką Galilėjų, kuris norėjo pa
rodyti, kad Kopernikas turėjo 
teisę sakydamas, jog žemė ap
skrita ir sukasi apie saulę. Toki k0 jg Lenkijos per Vilniaus 
mintis buvo priešinga Biblijai ir 
teologai paėmė Galilėjų už pa
karpos ir privertė jį nutilti bei 
savo mintis atsiimti. Na, ir kas 
gi? Teisybė laimėjo, šiandien 
ti'k visai paikas žmogus gali tvir 
tinti, kad žemė plokščia kaip sta 
las. Tas pats, sako Malone, bus 
ir su evoliucija. Ji išliks gyva 
nuo persekiotojų, nes ji yra tei
sybe. Evoliucija yra įvykusi ir 
dabar vyksta, tik dar nežinemi 
jos būdai ir veikėjai.

vu tai matyti. Kitą dieną, sek
madienį birž. 21 d., į apipilnį va 

r I Tikrai nepaprastas dienas gy- žiuojančių tramvajų vėl įsiriogli 
no visai girtutėlis vyras su taip

ma moteris. Pasisakė esanti Ru- tas 25 metus kalėti, 
sijos pilietė Karolina Tarnaitė-. —-------
Kačinskienė, gimus Tomske ir _ _
tarnavusi Tomsko “črezvyčai- vena nūdien klaipėdiečiai, 
koj.” Ji buvusi siustą Lenkijon jie nesuspėjo apsidžiaugti 
agitacijos tikslais ir dabar, 
likusi savo pareigas, vyksianti guoju rotonlaiviu “Buckau,” 
Rusijon. Dėka suklastuotiems dar daugelis nė jo rotorų bok- 
dokumentams, buvo išsiųsta Ru štų slėpinių nesuskubę patirti, 
sijon. 1923 m. gruodžio mėn. tajar net atviroje jūroje nors tru- 
pati moteris vėl buvo sulaikyta, pūtį juo pasivėžyti, — o čia jau 

birželio 24 d. rytą sukėlė visą 
Klaipėdą ir jos apylinkes ant 
kojų staigūs svečiuosna Klaipė; 
dos uostąn užsukusių Oiandijo 
karo laivų sveikinimų šūviai.

peržengiant Lietuvos-Lenkijos 
demarkacijos liniją. Politinės po 
licijos skyriuje buvo išaiškinta, 
kad sulaikytoji Tomaitė yra už
frontės lenki] šnipė ir tarnauja 
“Oddzial” 4 Varšuvoje. Ji atvy-

Čia 
šio pat įsi'kaušusia moterim. Jiedu 

at-j mėn. 23 d. užklydusiu paslaptim turėjo dar po butelį svaigalų. Jis 
nirs jau vos bepaėjo, jautėsi, 
matyt buvo, dideliu “didvyriu” 
ir su moterim besiginčydamas 
tramvajaus viduje taip ėmė mo
suoti buteliu, kad keletas kelei
vių, vos sulaukę pirmos stotelės, 
paskubėjo nelaiku išlipti.

Reikia parėdymo, kad konduk 
toriai girtų į tramvajų nebelei
stų. , ToR

yii
3
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Amerikos Lietuvių Įstaiga — Tai
« T C M V D r* ”

“Oddzial 5” Lietuvon rinkti ži
nių apie Lietuvos kariumenės 
stovį: apsiginklavimo rūšis, gin
klus, kariumenės skaičių ir tt. 
Prisipažino šnipinėj tįsi Lietuvoj 
jau senai ir gaunanti gerą at
lyginimą. Lietuvon vaikščiojusi 
daugiau 15 kartų. Ji buvo jau 
gana patyrusi šnipė ir mokėjo 
savo darbą. Norėdama pabėgti, 
prasimanė būk už Liubavo mies 
telio kaž kokiam rūsy esanti len 
kų telefono centralinė stotis ir 
paslėpti svarbūs dokumentai, 
bet, ištikrųjų, ten laukė lenkų 
policininkai ir kareiviai, su ku
rių pagalba Tomaitė tikėjosi pa 
sprukti. Tas nepavyko jai pada
ryti ir ji buvo grąžinta Kaunan.

2) 1923 m. gruodžio mėn. su
laikytas Švenčionių lenkų žval- 

• gybos punkto tarnautojas An- 
Vyras gi jos nedirba ir rendos tanas Lazdinis, kilęs iš švenčio- 
negali užsimokėta, šeimyna ran
dasi dabar miesto ligonbūty.

iII g s 
įI 
f

netik kaipo Amerikos lietuvių laikraštis, bet ir kaipo pirmu- 
tinė įstaiga Persiuntime Pinigų į Lietuvą ir Visas Pasaulio 
Dalis. — Pirmutinė įstaiga Pardavime Laivakorčių Kėliau- 

pijantiems į ir iš Lietuvos. Dėlto, kad seniausia įstaiga ir pla- 
^čiausiai prityrusi Pinigu Persiuntime ir Laivakorčių Parda- 
H vinie, 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 
dolarukų.
“Vienybėje,” kuri jau yra užsitarnavusi pasitikėjimo per 

| pastaruosius 40 metų. — Siusdamas Pinigų saviškiams, ne- 
§ pamiršk, kad “Vienybė” tai atliks genaus, negu kas kitas.

Keliaudamas Lietuvon, nusipirk Laivakortę 
a kuri tamstas ir jūsų šeimynas bei draugus 
s geriausia ir kelionę turėsite kosmagiausią..

Newark, N. J. Liberty parke 
aną dieną policmanas rado susi
metus j krūvą motiną ir septy
netą jos vaikų, vieną iki dvyli
kes metų amžiaus. Parisodo, kad

, įregistruota ir laisniai išduota 000 vokiečių farmerių, kurie ap-
17 548,377 automobiliams. Iki sigyvens Sonoros valstijoje ir

Amerikoje apims ten farmas. Kolcnizaci- ją išmetė ant gatvės savininkėAtlantic City, N. J. Policija meįų galo spėjama 
čia buvo priversta nušauti tūlą bu.s jaisniuo,ta ig.ka 
Dubertoną, sūnų Eldswortho Du- šokių automobilių, 
bertono, 33 metų amžiaus, del- _____
to, kad jis su tėvu užsibarika-1 Atlaintic City, N. 
davę nenorėjo įleisti sesers su darbininkų konferencija del dar 
policija, kuri atvyko atsiimti sa- bo kontrakto anglių kasyklose, 
vo namus. Tėvas ir sūn,us sakė, nepasiekė galo. Darbininkai sto

milionų vi-'jai gelbsti Meksikos valdžia. namo ant 56 Roseville Ave. už 
neužsimokėjimą 16 dol. rendos

vo namus. Tėvas ir sūin.us sakė,

l Tėvas Laikė Vaiką
J. Bosų ir' Prirakintą Prie Lovos

Carterer, N. J. Policija 
kė, kad tūlas Medvickas 
11 metų sūnų dvi dienas prira-

suse- 
laikė

kad narnai jų ir jos nenorėjo vj uį aĮgų pakėdiimą ir sako, kad kinęs prie lovos šuniniu lenciū- 
leisti. Sūnus buvęs keistas, ne- į ‘ '

š’cdę* radonus plaukus^ dviejų nuojąs $8, o pirkėjai turi mo- kas vis bėgdavęs iš namų, bet 
pėdų ihoUmo. .ušovus sūnų, tė- keti net $15. Esą čia užtekti- pasirodo, kad močeka jj perse- 
vas pasidavė. nai vietos padaryti papiginimų. įklodavusi ir todėl jis bėgdavo.

leisti. Sūnus buvęs keistas, ne-

vas pasidavė.

prie kasyklų tonas anglių kai-'gu. Tėvas nusiskundė, kad vai-

Boston. Bostono Braves ty
mas, kurio metėjų yra lietuvis 
Ginevičius, išgrajino geimą nuo 
Pittsburgo tymo, padarydamas 
9 įbėgimus prieš jų 8. Pats Gi
nevičius padarė vieną įbėgimą.

nių apskr. Tarnaudamas žval
gyboj jis prasikaltęs ir todėl 
jam buvusi uždėta bausmė — 
eiti mūsų pusėn ir šnipinėti, rin
kti apie mūsų kariumenę žinias. 
Prieš tai jis jau buvo sulaiky
tas vieną kartą, bet turėdamas 
sukJastuotus dokumentus, būk 
esąs Švenčionių lietuvių gimna-
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Taigi, visus kviečiame savo reikalus atlikti
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[Į Redakcijos Straipsniai Įį

Slavai Netinka Vadovauti .būtų valdžioje, jis tą liniją va- 
Antropologijois prof. Minneso-[rytų, o paitijos parliamente 

tos universitete, prof. Jenks, 
Fordo žurnale “The Deai'jo. .i 
Independent" rašo eilę įdomių 
straipsnių apie slavų rasę. Jis 
nurodo, kad vienas iš dešimties 
Amerikos gyventojų yra krau
ju slavas. Apkalbėjęs pirmame Į Belgijo 
straipsny slavų kilmę ir pra-

1 džią, j is . 
pobūdį, ir 
pasižymi ‘

remitų.
Pavyzdžiu, vises lietuvių par

tijos neri Vilniaus, arba dvarus 
i'Jj’.inti. Jcs tcdel ir tupėtų 
remi vaCdžią, dirbančią tuc 
darbus, nežiūrint politikos.

„ „ >s socialisai, kaip ir so
cialistai kitų šalių, niekad ne- 

antrame gvildena jų norėdavo valdžion dėtis. Dabar 
nurodo, kad slavai jie, penkiais balsais prieš vieną, 

“minkštumu,’' ir ga-1 nutarė remti katalikų sudarytų 
Ii prisitaikyti prie bile kokių są- kabinetą, kuris vykdys refor- 

'mas bendras socialistams ir ka
talikams.

(Čia paduodame iš Europinės spaudos A- 
mundstmo pasakojimą apie jo kelionę eroplanu į 
Žiemių Ašigalį. Nėra abejonės, kad Amundsenas 
dabar parašys knygą apie savo prityrimus. Čia 
jis t ik paduoda branduolį)

do 
vėl

lygų. Bet sykiu jie ir lengvai iš 
eina iš ribų ir vieną sykį mink
štas iki ašarojimo, kitą žiaurus 
kaip žvėris.

Jie niekad netiko būti vadais. 
“Vis kas nors juos už nosių ve
džiojo,” sako vienas rašytojas. 
Pradedant skandinavams, ku
riuos slavai Novgorodo pasišali

AR GI SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 
PILDOMOJI TARYBA JAU TOKIA BLOGA?

Pastaraisiais laikais atsirado keletas “ambicingų” 
vyrukų, kurie labai begėdiškai puola Susivieni
jimą Lietuvių Amerikoje. Daugiausia gi tenka tos orga
nizacijos dabartinei Pildomajai Tarybai. Ir tie vyrukai 
taip pamėgo tą žinrgelį-juodbėrėlį, kad veik kiekviena- i^ave vald-vti, baigiant 
me kai kurių laikraščių numery nepasigaili ilgų straips-( 
nių ir “pamokų” SLA. Pildomajai Tarybai ir tiems, ku- ■ 
rie bent kiek bando ją užtarti. Į

Jie, suprantama, tą Pild. Tarybą “kritikuoja” j Jie paskutinio caro buvo Nikolas 
lieja ant tos Pild. Tarybos visa, ką tik srutiniausio gali Romanovas — Holstein-Gottorp. 
sumįslyti. Vieni tų “kritikų” labai nepatenkinti SLA. Jo giminė prasidėjo iš Teutoniš- 
Pild. Taryba už tai, kad ji esanti perdaug tautiška, kiti ko ateivio iš Prūsijos. (Iš ko 

tūli mūsų ‘istorikai’ pasidarę 
nuomonę, kad Romanovas buvęs 
lietuviių-prūsų kilmės. Red.) 

įKultūringiausi siavai-čekai, pa- metų atgal. Mat, rasta jo lieka- 
sie'ke augščiausius kultūros

ją “pliekia” už tai, būk ji esanti perdaug ne-tautiška.
Mums šiame reikale ir gi norėtųsi pridėti savo žo- 

delį-kitą. Mes norime žvilgterti j tai, kodėl SLA. Pild. Ta
ryba taip puolama ir “kritikuojama” ir kodėl tie “ambi
cingi” vyrukai jai ramybės neduoda.

randa, 
tai bu- 
ir joki

Bandome kelią prakirsti, kapodami didelį lę- 
kava'lką, bet kiek mes sukapojame, tiek ir 
prišąla. Mano dienynas šiuo laiku ssamba: 

"Baisios lede sienos, taip kurių pasijudinti ne
galima.” Apsvarstę įvairius pąbėgimo būdus, mes 

| nutariame nukapoti sieną esančią prieš eropla- 
Gegužio 21 d. buvo senai mano lauktoji die

na. Tą dieną eroplanais mes turėjome per orą 
įsiveržti į nežinomus žiemių plotus. Du eroplanai 
jau stovėjo priisiruošę išvažiuoti, ant ledo, petro- 
lio (gazolino) kubilai buvo pilni, visi daiktai su
dėti, gerai pririšti ir prikabinti.

Kada eroplanai jau buvo pilnoje tvarkoje, 
mes šeši — Ellsworth (amerikonas), Riiser-Lar- 
sen, Dietrichsom, Omdal, Feucht ir aš — apsirė- 
dėme, ■ supakėjome ir vardus užrašėme ant skry
nių, kurias prašėme pasiūsti giminėms, jei mes 
negrįžtame.

Mūsų draugai ir gyventojai New Aalesundo 
visi susitelkė apie eroplanus, o Larsenas ir Diet-1
richsonas padarė paskutinius prisirengimus pa- la ruošiasi prie mūsų dasikasti ir iš to suprato- 
kilti. Apie penktą vallandą po pietų Larsenas pa
leido abu motoru darban. Pakratome rankas pas
kutinį syk visiems ir mekanikas Feucht pareiš
kia, kad viskas tvarkoje. Paleidžiama darban vi

ii- N-25 sudreba, paškui
metasi pirmyn ir mes ledu nučiuožiame į jūrą.

Mes visi užsikarščiavome, nes nežinojome, 
ar pajėgs mašina pakilti nuo ledo. Jei greitumas 
nedidės, tai gali būti neapleisime ledo. Bet, štai, 
greityn, greityn eroplanas bėga ir mes pakį'lame, 
nežiūrint sunkios naštos. Greitumu 125 kilomet
rų į valandą mes pakilome, veždami su savim tris 
tonus krovinių. Pats eroplanas irgi tiek sveria.

Kol mes kilome, Dietrichsonas savo eroplaną 
paleido čiuožti ledu, ir tėmijo, bet pajutęs, kad le-

no nosį ir padaryti nuolaidų kelią kokio 100 me
trų per mažesnes sienas, kaip ir kokį tiltą. Lar
senas imasi kirvio, Feucht vartoja inkarą, o aš 
ilgą peilį, pririštą prie ski medžio. Iš pradžių re
gis ledų neįveiksime, bet kitokio išėjimo nėra, o 
paprakti'kavus įgijome prityrimo ir darbas pra
dėjo eiti.

Po pietų oras prasiblaivė ir mūsų džiaugsmui 
toliese pamatėme plevėsuojančią vėliavą ir drau
gus iš N-24, kurie ją buvo įkišę augštai ant ledų 
kalnelio. Mes pakeliame ir savo vėliavą. Galvoja 
dingteli mintis, kad štai, vot, tolimoje šiaurėje 
atsirado dvi mažos norvegų kolonijos!

Gegužio 26 d. pastebėjome, kad N-24 ingu-

žydų Trockiu ir gruzinu čičeri- 
1 nu, slavams vis reikėjo, kad 
ikas ateitų ir juos valdytų.
Į Prof. Jenks sako: “Vardas

tokios'sos 720 aiklio spėkos

—o---
Kada žmonės Lietuvoje 
Apsigyveno.

Geologijos mokslas 
kad ant Lietuvos kada 
vusi stora ledų marška
gyvybė ten negalėjusi gyventi. 
Ledų marška pranykusi apie 30 
000 metų atgal ir nuo to laiko 
Lietuvoje viešpatavo
gamtos sąlygos, kad žmogus ga 
Įėjo tame krašte gyventi. Bet 
ar jis apsigyveno tuo laiku, ar 
vėliau, dar nėra aišku. Tarasen
ka, savo naujoje knygoje “Gim
toji Senovė” sako, kad geologi
ja tikrai įrodo, kad žmogus 
Lietuvoje gyveno jau 5,000 m. 
pirm Kristaus, reiškia 7,000

i- mos žemutinio Nemuno paupė- jas linksta, pakilo taip laimingai kaip ir mes. Jo 
psmius tik vedanti Teutoniškų Imis. Bet prie kokios tautos tas mašinos vardas buvo N-24

Pirmiausia — komunistai.
Šie žmonės mūsų gyvenime nieko daugiau nenori ir 

neieško, kaip tik priekabių prie tų žmonių, kurie dirba 
rimtą ir sveiką lietuvių kultūrį darbą. Jie lenda į nusi
žiūrėtas sau lietuvių organizacijas ir kiek įmanydami 
stengiasi jas ardyti arba sau pasiglemžti.

Prie SLA., kaipo didžiausios Amerikos lietuvių or
ganizacijos, komunistai turi begaliniai skanius apetitus. 
Jie, suprantama, nori SLA. “vadovauti” ir ta savo “va
dovybe” visą organizaciją nusivesti tiesiog į Maskvą. 
Juk dar tik užpernai, tįe„ kojnunistai jau buvo padarę 
žygių galutinai SLA. apvaldyti. Jie dėjo pastangų perva
ryti “tikrai komunistinę” valdybą. Jie, pagaliau, paleido 
keletą savo plačiaburnių agitatorių, kurie jau buvo pra
dėję SLA. vidujiniam gyvenime sėti nuodingas komuniz
mo sėkleles. Jie norėjo į SLA. įkorporuoti savo jaunuo
lių organizacijas, ir tt.

Ir, galima tikėti, jog tie žmogiukai jau buvo pilni 
vilčių, kad ta skaisčioji dienelė kada mes (komunistai) 
su visu SLA. nudardėsime į Maskvą, pas patį Trockį ant 
gardžių pietų, visai arti.

Bet jiems to atsiekti nepavyko.
Vargšus komunistėlius labai smarkiai ir be pasigai

lėjimo atmušė dabartinė SLA. Pild. Taryba ir rimtieji 
SLA. nariai. Jiems duota tokis smūgis, kokio jie niekad 
nesitikėjo. Tai yra, tuos pirmuosius “generolus” praša
linta iš organizacijos, “komunistinė taryba” galutinai 
sumušta balsavimuose.

Ar gi ne skaudu, ar gi nepikta?
Todėl dabar komunistams, nėra nė kalbos, ta SLA. 

Pildomoji Taryba ir nepatinka.' Ji jiems tartum šunvotis 
' apt sėdynės, Todėl jie dabar ir meta ant jos visa, ką tik 
gali sumįslyti. Jie, mat, mano sukompromituoti Pild. Ta
rybos darbuotę SLA. nį’rių .akyvaizdoje ir dar kartą pra
dėti 'ŠLA. vežimėlį traukti lifrkui Maskvos.

Tai vieni SLA. Pild.'Tarybos “kritikai”.

Yra dar ir kiti, kaip sakėme, “ambicingi” vyrukai, 
kurie SLA. Pild. Tarybos darbuote nepatenkinti.

Pastarieji, betgi, prie SLA. Pild. Tarybos kimba jau 
kitokiais išrokavimais. Šie vyrukai, savu laiku, turėjo 
gerų norų ir nervų sėdėti dabartinės SLA. Pild. Tarybos 
suole. Jie manė SLA. diriguoti. Vienok jiems to atsiekti 
nepavyko. Jie pralaimėjo rinkimuose. Pralaimėjo gi to
dėl, kad SLA. nariai norėjo išsirinkti tokius žmones, ku
rie yra pasišventę ir gali dirbti, o ne tokius, kurie moka 
tik rėkti, o dirbti, ištiesų, tingi.

Tie “ambicingi” vyrukai dabar taip gi SLA. Pild. 
Tarybą “kritikuoja” ir laukia, gal dar kada nors, gal 
kada nors, visgi, jiems pavyks į save narių domę at
kreipti ir SLA. Pild. Tarybos garbingo sosto pasiekti.

Tai ir visa SLA. Pild. Tarybos “blogybė”.

Mes priešais dabartinę SLA. Pild. Tarybos darbuo
tę nieko neturime pasakyti. Ji dirba tiek, kiek jai leidžia 
šių dienų aplinkybės, konstitucija bei seimų tarimai. Ji 
eina tas pareigas, kurios jai įsakyta iš “augtybės”. Ji 
daugiau SLA. labui pasidarbavo, negu kuri nors pir
miau buvusi šios organizacijos taryba.

Vieną gal tik būtų galima primesti, tai kad SLA. 
Pild. Taryba perdaug snaudžia ir tokių “ambicingų” vy
rukų atatinkamai nepamoko. Juk Pild. Taryba gerai ži-

vadų. Jagelonų dinastija, 
padarė senąją 
kilo iš Lietuvos.

Taip sako profesorius. Betl 
tarpe lietuvių r—1'”':

kuri pirmutinis Lietuvoje žmogus 
Lenkiją didžia, priklausė, mokslas dar tikrai ne 

.randa.
Yra žinoma, kad pirm atėji- 

randasi užtekti-Įmo Teutonų ir Slavų į Viduri- 
nai suviliotų žmonių, kurie ma- nę Europą, ten gyveno Keltų 
no, kad rusai-lcnkai ir kiti sla- tautos (airiškos). Pavyzdžiu, tie 
vai yra sektiname verti žmo- Slavai, kurie dabar gyvena če- 
nės. Jie geriau klauso ką Mas- koslovalkijoj, atvykę rado Keltų 
kva pučia, negu ką jų pačių tautą Bojų. Todėl prof. Bezzen- 
sveikas protas pasako.

—o—

Pasukome eroplanus į žiemius. Čia pastebė
jau, kad toli i šiaurę eina marška rūkų, kurie ne
leidžia matyti žemės, nei jūros. Retkarčiais ma
tyti prošvaistės, bet neužtektinai didelės.

Dvi valandi skridome virš rūkų juostos ir į- 
.'kridi.ne į saulėtą, be debesų sritį, kurioje ledai 
baltuoja tiek toli kielk alkis užmato.

me, kad jie nutarė nebandyti eroplano iš ledų 
išimti be mūsų pagellbos. Mes matėme, kaip jie 
atsargiai žengė tik ką sušalusiu ant jūrų aik
štės nauju ledu, idant išvengti 24 valandų kelio
nės aplink ledo sieną. Larsenas ir aš išėjome jų 
patikti, nešdini mažą rūbinį laivą, kad pagelbė
jus jiems peržengti-mažą vandens tarpelį, kuris 
juodavo aikštėj. Tik štai jie pradingsta iš akių 
už ledų sienelės!

Sekė baisios valandos. Girdėjome Dietrichso- 
ną ir Omdalį šaukiant pagellbos. Vėliau patyrėme, 
kad jie buvo įsmukę ledan benešdami sunkią naš
tą. Po ledu juos pagavo srovė, kuri ėmė nešti 
jų kojas ir kūnus. Ellsworth, kuris tuo metu prie- 
jų pribėgo, išgrėbė Dietrichsoną, o paskui abu iš
griebė Omdalį, kada tas jau baigė nykti po le
dais. Mes šioje krizėje nieko padaryti negalėjo
me, kadangi skiriantis vandens tarpelis buvo 
apsitraukęs perdaug plonu ledu, kurį reikėjo iš
kapoti. pirm negu galėtumėm rūbinį laivelį nu
leisti. Negalima žodžiais aprašyti džiaugsmo, ka
da pamatėme vėl tris gaivas išlendant iš ledų 
krūvų. Skubiai nuvilkome Dietrichsoną ir Omda
lį prie N-25 ir ten prigirdėme verdančio koko ir-

bu laikuose. Ir!
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titnago aštrinti ir galąsti. Po 
jos esą apie 3000 m. pirm. Kris
taus jau gyvenę aiščiai, sikaito- 

ir latvių pro- 
kaimynystoje 
(Plačiau apie 
bus straipsnis

tėviais. Su jais

bergeris ir spėja, kad pirmieji 
Lietuvos gyventojai buvę koki 

Valdžia Belgijoje nors airių (Keltų) tauta. Ji bu-
Mūsų politikos sekėjams, la-'vo pasiekusi taip vadinamo se- 

bai būtų naudinga pastudijuoti Įnojo akmens gadynės kultūros' 
Belgijos politiką pirm karo ir laipsnio, tai yra dar nemokėjo' 
dabar. “Vienybėje" jau buvo ke 
Ii metai atgal straipsnis tuo rei
kalu. Mat, belgai, kaip ir lietu
viai, turi stiprią katalikų parti- mi lietuvių-prūsų 
ją. Lietuvoje ikišiol katalikų 
partija seime turėdavo didžiu- gyveno suomiai, 
mą, bet kiti rinkimai gali pada- senovės lietuvius
ryti taip, kad nei viena partija/‘Vienybės’’ šįmet leidžiamame 
neturės didžiumos ir katalikai, Metrašty).
liaudininkai bei soc.-idem. atsi- Į Kadangi Danijoje rasta žmo- 
durs tokioje padėty, kokioje at- gaus pėdsakai siekianti 15,000 
sidūrė katalikai, socialistai ir Ii- metų atgal, tai galima su tikru- 
beralai Belgijoje. mu spėti, .kad Lietuvoje žmogus

Paprastai parliamentuose ap- gyvena jau nuo 10,000 metų, 
sireiškia įtik dvi stiprios parti- Bet tikrai jis randamas 7,000 
jos: progresyvių-liberalų ir at- metų atgal Nemuno pakrantė- 
žagareivių-konservatų. Bet ten, 
kur įeina tikybiniai klausimai, 
kaip katalikų, arba ekonomiški, 
kaip darbininkų, atsiranda tre
čia partija. Tada įvyksta taip, 
kad nei viena partija negauna 
absoili'iitės didžiumos, o del parti 
jinių kovų nėra galima sudaryti 
koalicinės valdžios.

Belgai, pavargę be ministerių 
kabineto, kelis mėnesius, galų 
gale išrišimą rado. Jie nutarė 
sulyginti visų partijų progra- 
mus ir tuos punktus, už ku
riuos agituoja dvi ar daugiau 
partijų, lai tos partijos ir re
mia. Susidarytų tam tikra po
litikos linija ir nežiūrint kas

mis.
—o—

Kaip Maižiešius su Wilsonu 
Danguje Kalbėjosi.

Europoje tarpe diplomatų ei
nanti sekanti pasaka:

Wilsonui nuvykus į aną pa
saulį, jį patiko senis Možė, ku
ris, turbūt, norėdamas pertrau
kti garsiam Amerikos eks-pre- 
zidentud per kriukį, taręs: — 
Pažiūrėk, brolau, ką žmonės pa 
darė su tavo keturiolika punk
tų !

Ant to Wilsonas atsikintęs: 
“Bet, tu pažiūrėk, Može, ką žmo 
nes padarė su tavo parašytais 
dešimts Dievo prisakymų!”

no, kad tie žmogiukai, būdami SLA. nariais ir niekin
dami savo išsirinktus darbuotojus, begaliniai mūsų or
ganizaciją skriaudžia ir jon nepriklausomų žmonių aky- 
vaizdoje SLA. kompromituoja.

Tuos “ambicingus” vyrukus ir kitus organizacijos 
ardytojus reiktų pasiūsti ten, kur užpernai pasiuntė vie
ną komunistų “generolą”.

Tai būtų labai sveikas žygis visai organizacijai!

Tiems gi vyrukams, tiems šitos didžiulės lietuvių or-
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Eroplanu greitumą pamažiname, nes pakilo i (|a,veme sausas drapanas. Jie nenuskendo tik ačiū 
stiprus vėjas, pūtęs iš šiaur-ryčių. Larsenas iš- ('kenkiaėms kamzcLkoms, kurias taip sau bubo pasi 
lengvo paleidžia- mašiną žemiau, tikėdamas rasti 
švelnesnio vėjo, ir po to skrenda maždaug 500 
metrų augštumoje nuo žemės, retkarčiais nu
krisdamas iki 300 metrų. Jis mat nori patyrinėti, 
kur geriau tiktų nusileisti, jei įvyktų koki bėda 
su motoru, bet žemai baltuoja tik atsikišę ledai, 
kurie neteikia jokio malonumo, ar svetingumo.

Nematyt nei vienos aikštelės tarp sugarga- 
žėjusių ledų, kur būtų galima saugiau nusileisti. 
Taigi pranašavimai, kad nusileisti bus lengva ne
išsipildo. ir mūsų ekspedicijai stoja į akis pavo
jus, kuris nebuvo numatytas pirmiau. Bet mes 
tiek pasitikime savo motorams, kad visai nelau
kiame, kad būsime verstinai priversti nusileisti.

žemės nesimato niekur! Apie pirmą valan
dą patyrinėję randame, kad perdaug nukrypome 
į vakarus. Pasukome labiau į rytus. Retkarčiais 
pamatome aikštelę tarp ledų, bet permažą, kad 
galima būtų nusileisti.

Tą pirmą valandą ryte gegužio 22, Feucht 
mums praneša, kad pusė petrolic jau 
motore. Tad nusprendžiame būtinai 
kad pažiūrėjus iki kol mes atskridome 
esame. Tą iš oro negailima padaryti, 
viešpataujančių netoli ašigalio.

Besidairant nusileidimui vietos, kas tokio nu 
tinka, kas priverčia mums leistis į pirmą pa
puolusią aikštę. Mat motoras pradėjo “atgal 
spjauti” ir gręsia visai sustoti. Vėliau patyrėme, 
kad priežastis to buvo oro ištekėjimas, o ne pa
ties motoro kaltė. Ant laimės, kaip tik akims pa
stebėjome siaurą ledo gatvę tarp dviejų ledo sie
nų. Sustabdome abu motoru ir įmygę eroplano 
nosį į ledą, bandome kogreičiau jį sustabdyti ant 
vietos, kad neperskridus iš smarkumo už aikšte
lės ribų. Ir tai aikštė buvo taip kreiva ir siaura, 
kad eroplano sparnai pakibo ant abiems pusėms 
nusitiesusių ledo sienų. Galų gale sustojome, ero- 
planui nosį įbedus į didėlę ledo masę aikštės gale. 
Bet ercplanas niekur nebuvo pagadintas.

Pasirėdė, kad ta aikštė tai šaka kitos dides
nės, ir mes pradedame sukti mašiną, kad išva
žiavus į tą didesnę dalį. Darbas sunkus, bet mum 
besidarbuojant šaka užsiraukia ledų šmotais ir 
mes pagauti kaip replėse!

Dietrichsonas pastebėjo Larseno nusileidimą 
ir pamanė, kad šis iš galvos išėjo, pasirinkęs to
kią prastą vietą. Jis nežinojo, kad mes buvome 
priversti nusileisti. Jis nusileido kitoj pusėj ledų 
“sausžemio” kur buvo daugiau vietos.

Kadangi mums nematyt N-24, tai nežinome, 
ar jis nusileido, ir kur randasi Ellsworth. Diet-

susikūreno 
nusileisti, 

ir kur mes 
del sąlygų

pirkę ir apsimovę!
Dabar visi šeši šokome kirsti kelią del ero

plano N-25. Kelią darėme, pasiremdami geriau
siais vieškelių inžinierių pi MBrlpaieT Pirma klojo
me sunkius ir didelius ledų šmotus, paskui ma
žesnius, paskui šmotukus. Sniegą vartojome vie
toje smilčių. Pavakarėj geg. 27 kelias buvo pa
ruoštas ir pradėjome kaitinti motorus del darbo.

Nenorėdami daug kapoti mes padarėme kelią 
gana statų į augštį, ka dipailiuosavus eroplaną 
nuo ledo, Larsenas važiuoja augštyn, bet vienas 
nieko padaryti negali ir viršų pasiekia, tik kada 
mes visi penki pagelbstime stumti. Po kelių mi- 
nutų mašina jau buvo šimto metrų toliau ant 200 
metrų ilgio ledo šmoto, kur mašinai negrėsė pa
vojus būti ledų suspaustai. Per tą laiką, many
dami, kad reikės ilgai dirbti kelią, ir todėl 
norėdami sutaupyti maisto, jei reiktų eiti peštiem 
j Cape Columbia, visi valgėme labai mažai.

Mūsų svarbiausi užduotis buvo patyrinėti 
geografiją tos dalies žiemių Jūros, kuri guli virš 
Norvegijos. Iš eroplanu, atskridę iki 88.30 laips
nio tolumos, mes nepastebėjome jokios žemės. 
Jūros srovės taip greit ledus, ant kurių buvome, 
nešė, kad neužilgo atsidūrėme tik ant 87.23 laips
nio. Po to kelios dienos pūtė stiprus vėjas iš piet
ryčių, kuris atvarė mus iki 87.33. Perdidelis jūrų 
gilumas taipgi rodė, kad žemės negalėtų būti to
liau Į žiemius. Prityrimas parodė, kad negalima 
rasti geros vietos nusileidimui ir nustatymui po
zicijos tolumo nuo ašigalio. Taigi tolimesnis skri
dimas tereilkštų perskridimą žiemių Jūros netoli 
ašigalio; o tas nebuvo vertas rizikos.

Todėl nusprendėme, kad mūsų darbu yra 
skristi atgal į Spitzbergeno salą rytų keliu ir ap
žiūrėti plotus, kuriems dar žemlapių nėra pada
ryta.

(Užbaiga bus sekanč. num.) 
o------------o--------------o

“VIENYBEI”

Tu žvaigždė žibanti anapus okeano, 
Nušviečianti tėvynei kelią ateities; 
žibi puikiausiai nuo laiko seno, 
Erškėčių keliais ėjai laike praeities.

žibi kaip saulė danguj mėlynajam,
Nušvieti visus tamsybės kampelius;
Nors kartais ir kyla debesys danguj augštajam, 
Bet ir pro juos praskini spinduliams kelius.
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ganižacijos ardytojams mes patiektume mažą recep-1 r*c^s_onas Sekantį ™es yj8^ ^au
tėlį: Dirbkit, turėkit ką naudingo lietuvių kultūriam gy
venimui veikti, tuomet nebus laiko kitų nedarbu sirgti. 
Dirbdami gi labai greit pasigydysit ir, galimas daigtas, 
būsit kam nors reikalingi ir naudingi. Kitaip gi jus tik 
teršia! lietuvių gyvenimą ir kenkiat tiems darbuotojams, 
kurie, ištiesų, išsijuosę dirba.

ruošėmės eiti pėsti j Cape Columbia (netoli Gren
landijos už Kanados), nes mes buvome nusprendę 
tuo keliu grįžti į sausžeimį, jei kas nutiktų maši
nai. Larsenas ir aš keletu valandų ieškome N-24, 
bet niekur nematėme. Taigi nieko nežinome apie 
draugus, nors mes buk girdėjome šūvį, kas vėliau 
pasirodė tiesa.

Tad žibėk ir toliau kaip žibėjus, v
Del mūsų tėvynės laisvos;
Eik toliau kaip įi’ ėjus,
Vesk į šviesybę šalį Lietuvos.

— J. Narbutas.
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AR PASIKARTOS ISTORIJA?
Q

Rašo Bepartyvis

Kitą syk Lietuvoje buvo persekiojama lietuvių kal
ba ir visi tie, kurie už tą kalbą kovojo. Tai buvo caro 
viešpatavimo laikuose. Ir sunkūs tie laikai buvo! Daug 
prisiėjo vargo panešti, daug aukų pašvęsti, daug ir ne
kalto kraujo pralieti bekovojant už prigimtą kalbą, už 
lietuvybę.

Lietuvių kalbą, kol Lietu
va buvo svetimų ponų val
doma, daugiausia palaikė pa 
prasčiausias sermėgius-mu- 
žikas. Ką nedarė rusų caro 
žandarai, kiek nedėjo pa
stangų tą brangią dovaną- 
kalbą iš sermėgiaus krūtinės 
išplėšti — jis, tasai sermė
gius, kalbėjo tiktai lietuviš
kai. Jam, tam sermėgiui, už 
tai didelė garbė priklauso, 
nes tų laikų inteligentija, tų 
laikų turtingesnis luomas 
“čiulbėjo” arba poniškai, ar 
ba rusiškai. Buvo mat, nepa 
prasta, nedailu vartoti tą 
kalbą, kuria kalba sermė
gius.

Tais laikais, bet gi ameri
kiečiai, nepaisant kokios kil 
mes jie būt buvę, labai mė
go savo prigimtą kalbą. 
Dar ir daugiau. Jie stengėsi 
ir tam sermėgiui-mužikui 
prigelbėti. Amerikiečiai tuo 
met leido knygas, laikraš
čius ir labai dažnai, visai dy 
kai tuos leidinius siuntė į sa 
vo tėvynę, dalino kaimie
čiams. Ir tai daug prigelbė
jo kaimiečiams kovoje už
gusm

Bell Phone Poplar 7545
A. STANKUS H — Lietuviškas Graborius — 

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

Philadelphia, Pa.

mui to pamato, kurio leng
vai būtų galima šviesios tau 
tai ateities ieškoti.

Tačiaus, tai jau praėjo. I 
Apie tai reiktų užmiršti.1 
Reiktų ieškoti, kad ateity 
ką nors geresnio pradėjus.

Vienok dabar mes gyve
name sunkius laikus.

Todėl aš ir statau klausi-

iiS Ui Iš Amerikos Lietuviu Gyvenimo
ČIA TALPINAMA ŽINIOS I§ AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMO IŠIMTINAI. RAŠOMA MUSŲ GABIŲ 

KORESPONDENTŲ APIE TEATRUS, BALIUS, PRAKALBAS IR ABELNĄ JUDCJIMĄ.

B3Jventi, bus didelė naujanybė 
jei kokiam nors susiėjime 
galėsi lietuviškai susi'kalbė- 
A”

Būtų šitiems lietuviams 
kas pasakyti. Jie patys ta
me daug kalti. Jie neįsten
gė vieno paprasto dalyko 
atlikti, būtent neišmokė sa
vo jaunuolių lietuvių kal
bos, papročių, meilės tos ša- mą: “Ar pasikartos istori
kes, kurią jų seneliai taip ja?” Ar Lietuvos patriotai 
širdingai mylėjo ir gerbė, pasistengs atlyginti Ameri- 
už kurią taip narsiai kovo
jo.

Galima jiems primesti ir 
tai, kad per pusamžį gyve-

lietuvybę. Amerikiečiai bu
vo karšti patriotai.

Bet laikai jau pasikeitė.1! v, -
Istorija pradėjo rašyti kitą no užburtame ginčų suku- 
ž.mnniins uvvpnimn lana. 0 apie tiktą kultlllOS dar 

bą nepasirūpino: nesuorga
nizavo jaunimo, neįsteigė 
knygynų, nepatiekė gyveni-

WILKES E ARRE, PA.
Lietuvį Kasyklose Užmušė

20 Lehigh
Coal Co.,

žmonijos gyvenimo lapą. 
Daug monarkų griuvo, 
daug mažųjų tautelių per
sekiotojų gavo galą. Laverg 
tieji iškovojo sau liuosesnes 
gyvenimo teises. Mažosios 
tautelės lengviau atsikvėpė. 
Jos jau gyvena savitu gyve
nimu. Jos nepriklausomos.

Tų tarpe ir Lietuva. Lie
tuva irgi iškovojo nepriklau 
somybę. Lietuvoje dabar 
jau grynai lietuviškai kal
bama.

Lietuvoje lietuvybė eina! 
Lietuvoje kalbama, ir mo
kinama lietuviška kalba. 
Bet Amerikoj? Toje šalyje, 
kuri anais sunkiais laikais 
prigelbėjo savo viengen
čiams užjūry? Kaip gi čio
nai dabar?

Lietuvių kalba Amerikoje 
ne tik metai, bet mėnesiais, 
ir dienomis nyksta iš mūsų 
tarpo. Jos vietą užima ang- šliupo darbai rodo ir tarsi žo-

,•---- ^ju Q<a][]Ja jaunesnei kartai:
“Vakarykščia diena užsibaigė 

su vakar vakaru!”
Tai Dr. šliupo obalsis.
Jei Tamsta nepasiyrei pir-

liška kalba. Mūsų jaunimo 
jau tik mažutėlė dalelė ga
li lietuviškai kalbėti. Tie gi 
lietuviai, kurie anais laikais 
buvo tokiais “karštais pa-

kos lietuviams tą skolą, ku
rią kalti mums už praeitį? 
Ar jie, tie Lietuvos patrio
tai, dės pastangų, kad mes 
Amerikos lietuviai įstengtu bėjo savo padėjėjus, bet pats 
me su šiomis sunkiomis gy
venimo aplinkybėmis sėk
mingai kovoti ir susilaukti 
šviesesnės ateities?

Liepos 13 d. No. 
and Wilkes Barre
Ashley priemiesty, kasyklose už 
mušė Povilą Rakštį, kuris išgel-

MONTELLO, MASS.
Komunistams Augštesnis 

Teismas Uždėjo Dar Didesnę 
Bausmę

DR. JONO ŠLIUPO 50 M. SUNKAUS 
DARBO PAMINĖJIMUI

Rašo A. B. Strimaitis Įbejaunas, jis tenai skleidžia sa- 
šįmet sukanka jubilėjus pen- vo laisvą mintį. Tik deja, kad 

kias-dešimts metų sunkaus vie-'jos idėjų minios nesupranta, o 
šojo darbo Dr. Jonui Šliupui,1 vakarykščios dienos žmonėms 
kuris yra žinomas plačiai Lie-'jis gyvena peranksti; negali jo 
tuvių visuomenei, netik Ameri-'jo paliktais darbais, taip kaip 
koje, kur praleido didesnę dalį' ir mes amerikiečiai kad džiau- 
savo amžiaus 'besidarbuodamas, j giamės ir didžiuojamės net 
bet ir Lietuvos liaudžiai, savo prieš svetimtaučius jo paliktais 
literatiškais darbais kaipo Lie-Į darbais.

Ar apsimoka mums studijuo
ti praeitis? Ar istorija gali 

Dr. J. šliupas visą laiką buvo mums suteikti painoką? Ar ver- 
ateities žmogus, kurio dar ir' ta tyrinėti ką vakarykščios die- 
šiandien, po tiek metų sunkaus nos f ’ ’ ‘
darbo, negalima skaityti vaka-rjis darė klaidas ar neverta tų' 
rykščios dienos žmogumi. Dr. klaidų vengti ateity Šitokį ir 
ai ...... 'šimtai panašių klausimų galima

sau pastatyti ir studijuojant, 
vakarykščios dienos nuotikius 
galima semti medžiagą rytojaus 
dienai. Bet be planų, ką veiksim 
sulaukę rytojaus ir jei nesiim-

literatiškais darbais kaipo Lie-' 
tuvių naujosios gadynės prano
kėjas aušrininkas.

nespėjo iš mirties nagų ištrūk
ti. Griūvant didelei anglies uo
lai, Rakšis spėjo riktelti savo 
pagelbininkams: “bėgkite!” Pa- 
gelbininkai pabėgo, bet jis pats 
tapo užgriūtas ir nelaimingai 
žuvo.

Velionis buvo vedęs, turėjo 
vieną dukterį apie 9 metų. Jo 
pati yra mirus keli metai atgal. 
Povilas Rakšis buvo laisvas vy
ras ir palaidotas Lietuvių Lais
vės kapinėse ant Wyoming.

Velionis prigulėjo prie SLA., 
i Didž. Liet. Kun. Keistučio ir 
prie visų raudonųjų draugijų, 

pasekė
jomis

kurios yra “laisviečių” 
jomis. Nienių

ELIZABETH, N.
Kun. žindžiaus Palaikai

J.

Phone Keystone 457
THE 

LYNDHURST HOTEL
(S. Žvigaitis, savininkas)

236 Cedar Avenue 
Wildwood, N. J.

lankančius lietuvius kvie-
užeiti. Valgiai puikūs,:

Čia 
čiu 
kambariai švarūs. Jūrių mau
dynės. Nuomuojamų kamba
rių 60. Adara žiemą ir vasarą

Kaina pigi, patarnavimas’ 
Lietuviškas

jūsų rekordai yra labai pras
ti.”

Komunistų bloko pralaimėji
mai teismuose yra skaudus 
smūgis visiems Trockio garbin
tojams, Buvęs Teisme.

ROCHESTER, N. Y. 
Apsivedė Lietuviai

Pastaromis dienomis čionai 
apsivedė pil. A. Sereika su p-de 
M. Minklaite. PiOietis Sereika 
yra žinomas gero būdo, laisvų 
pažiūrų vyrukas. Mergina Mik- 
laiitė buvo dar nesenai iš Lietu
vos atvykus. Ji buvo tikinti, bet 
sutiko imti civilį šliūbą.

(Linkėtina jaunai porelei lai
mingos kloties aiteiity, na ir.... 
būti gerais Lietuvos patriotais.

Jurgio Sūnus.

Pavyzdingas Parengimas

Liepos 11 d. pas ūkininką Mi
linį buvo surengtas kelių šeimy
nų šeimyniškas pasilinksmini
mas. Labai gražiai pasilinksmin 
ta. Jaunimas linksmai žaidė ant 
žalios vejalės ir gražiai dainavo 
lieituvių tautiškas daineles.

Kuomet miesto žmogus išvyk 
sti kur nors daugiau prie gam
tos, tai besižiū rodamas į žaliuo
jančias pievas, j sruvenančius 
upelius, tuojau imi ir prisimeni 
apie senai, kur tai toli paliktą 
tėvynę Lietuvą. Taip ir čionai 
besikalbant ir 'besilinksminant, 
girdėjau daugelį kalbant apie 
Lietuvą ir jos gražius ’gamtos 
vaizdus. Nekurie sakė: “A, kad 
tai taip dabar būtume Lietuvo-

Vietinis anglų laikraštis “E- 
” prane

ša, kad velionis kun. žindžius, 
kuris čionai klebonavo apie 30 
metų turto paliko $21,200 ir jį 
sekamai padalino: $12,000 savo 
buvusiai gaspadinei R. Norkus, 
trims broliams — Augustui $1,- 
500, Antanui ir Stanislovui po 
500 del., Jonui ir Franui Ste
ponavičiams — po 500 dol., Pra
nui Vaizgirdai — 300 dl., Domi
cėlei Vaizgirdai — $1,500, Mar- 
cijonai ir Juozui Vaizgirdams -- 
po 300 dol., šv. Franciškaus vie 
nuolyno seserims Pittsiburghe 
— 500 dol., Pažaisliu vienuoly
nui Lietuvoje — 500 d., Vil
niaus našlaičiams - 
Kauno našlaičiams - 
Ladislavui Zaleskiui, 
mišioms užpirkti — 300 dol. Li
kusi dalis skiriama Veliuonos ir 
Girdžiūnų parapijoms, kad ten 
būtų už kunigo sielą laikomos 
mišios. Taip gi sakoma, kad jis 
buvo daug pinigų įdėjęs Į Real 
Estate Brooklyne. Ta nuosavy
bė bus išparduota ir perimta tū 
lo John Posin.

žmogus pergyveno, kokias lizabeth Daily Journal’
I n ilz f «-> i rl r»ic« r» via ita v»4 n 4 n * n -i i • • i j

triotais” ir lietuvybės gynė- myn nei vieno žingsnio, tai to- sim už darbo dabar; tai to ry- 
'jais jau ir pradeda atšalti,del, kad nesupratai Dr. šliupo gojaus niekuomet nesulauksim.
nuo savo gyvenimo. Ne tik laisvos minties, 
ko, bet ir tos kada tai my- tis
lėtos kalbos jie pradeda at- galėdamas pamiršti kas atsitiko veno (ir gyvena šiandien), da- 

. sisakyti. Jie dabar, didžiu
moje, priklauso prie taip va 
dinamo “augštesnio” luo
mo. Jie lygiai, kaip ir kitą 
syk Lietuvoje tasai “augš
tesnis” luomas dalinai gėdi
si savo prigimtos kalbos, pa 
pročių. Nors juose dar ma
tos lietuvybės kibirkštėlė, 
nors jų krūtinės dar alsuoja 
iš užjūriu*atplaukiančiu o- 
ru, bet jie dabar jau tokio
se aplinkybėse, jog ir patys 
nežino ką daryti. Jie patys 
tik aimanuoja: “Jei dar de
šimtį metų reikės taip pagy

atsisakei skir- Į 
■su praeities dienomis,

Dr. J. šliupas kaip tik hu
ne- vo ir yra toks žmogus, kurs gy-

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA

: -V v

ir DIRBTUVĖ
goriausiai Įrengtoje mokykloje. Prakti
kos pamokos išardyti ir sudėti visokius 
motorus, apie elektrą ir važiavimu. Ti
kras, pilnas kursas šoferio-mekaniko 
lietuvių ir angly kalbom - veda visiem 
žinomas ir per 15 kų metų prityręs
INSPEKTORIUS L. TIKNIAVTČU3 

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

nuo 9 ryte iki 9 vakaro. NedėliomisBų mokyklų. Mokykla atdara
jiuo 11 vai. ryto iki 3 vai. po pietų. Klesos dienomis ir vakarai*.

NEW YORK AUJTO SCHOOL
128 — 2nd Avenue, (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 ne
galėje, Raumatizme ir Visose Vidurių Ligose.

KAINOS MANO PRIEINAMOS 
ir viskas yra po mano asmeniška priežiūra 

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

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

Vilimui šibeikai 
Vasiliauskui. Vi- 
bausmę tuojaus

praeitais metais, praeitą mėne
sį ir <kas atsitiko vakar; nepa- 
norėjei sutikti rytojaus dienos 
taip, kad su ta diena pradėtum 
visiškai naują gyvenimą.

Gal būt laibai keistai skamba 
šis išsireiškimas, raginantis už
miršti vakarykščią dieną, kuo
met kiekvienas mąstantis žmo
gus sėmė pavyzdžius iš praei
ties. Dr. šliupas, vienas iš gi
liai pažįstančių mūsų protėvių 
istoriją, sėmė medžiagą dabar
čiai ir ateičiai. Pasakydami tai, 
kad “užmiršk vakarykščią die
ną,” norime įtikinti skaitytojus, 
idant išmdktų žiūrėti į ateitį 
šviesesnėmis akimis, nesirūpin
dami apie praeitį, nes kas pra
ėjo tas daugiau jau megrįžš, ar 
mes apgailestausime, ar ne; o 

įjei rūpinsimės apie rytojaus die 
na, tai galime susilaukti švie
sesnės ateities.

(1

25 d. birželio augštesnis teis
mas nubaudė komunisitus-triukš 
madarius už kėlimą triukšmo 
Lietuvių Piliečių Draugystės su 
sirinkime 15 d. sausio, 1925 m.

Tuos triukšmadarius žemes
nis teismas buvo nubaudęs už
simokėti po 10 do'larių, bet 
triukšmadariai šiuo 'nuspren
džiu buvo nepatenkinti ir todėl 
apeliavo į augštesnį teismą.

Birželio 24 ir 25 dd. buvo 
triukšmadarių tardymas augš- 
tesniame teisme. Jų advokatas 
prašė teisėjų, kad jiems baus
mę dovanotų. Bet distrikto ad
vokatas reikalavo triukšmada
rius nubausti kalėjimu. Liudyti 
prieš triukšmadarius pakviesta 
miesto maršalas P. Chase, kuris 
pareiškė, kad kaltinamieji turi 
reputaciją kaipo “raudonieji”. 
Kuomet tik buvo kokis tarp lie
tuvių triukšmas, tai šie žmonės 
buvo pirmieji triukšmadarių ei- 

|lėse,” — pareiškė maršalas 
Chase.

Tuomi argumentai ir užsibai
gė. Teisėjas Avery uždėjo po 25 
dol. bausmės 'šiems kaltina
miems: Steponui Kriaučiūnui, 
Stanislo'vui A. Smitui, Petrui 
Pagojui, Jonui Pilipauskui, Jur
giui Šimučiui, 
ir Kazimierui 
si įvardintieji 
užsimokėjo.

Laike tardymų buvo ir juokiu 
gų įvykių. Kaltinamieji atsive- 
dę visą abazą liudininkų ir visi jeĮ Kur kas geriau pasilinks- 
teisme sakė, kad kaltinamieji jo mimtūme! Lietuvoj, tai ne čia 
kio triukšmo nedarė, o policija'prie surūkusių dirbtuvių.” 
juos areštavusi tik todėl, kad | Tokie parengimai yra gražūs 
Jodeikis liepęs policijai tai dary jr būtų gerai, kad juos sureng
ti. Bet iš visų liudininkų tik tų juodažmiau. Jurgio Sūnus 
vienas teisingai liudijo. Buvo 
tai M. Biekša, kuris į klausimus 
šitaip atsakinėjo:

Klausimas: — Ar tamsta bu
vai kokiu nors viršininku 1924 
metais?

Atsakymas: — Taip.
Klausimas: — Kokiu viršinin 

ku?
Atsakymas: — Rodos direkto 

rium.
Klausimas: — Ar buvai ant 

direktorių susirinkimo sausio 
5?

Atsakymas: — Taip.
Klausimas: — Ar jūs nuta- 

rėt išsiuntinėti nariams šito
kias atvirutes (advokatas rodo 
atvirutę)?

Atsakymas: — Ne.
Po šito atsakymo, bolševikų ■ 

veidai persimainė. Nekurie iš • 
susinervavimo pradėjo kasytis, 
galvas ir ausis trinti.

Klausimas: — Tai kas ant tą* 
atviručių turėjo būti parašyta?,

Atsakymas: — Ten turėjo bū 
ti parašyta, kad bus nominaci-l 
'jos naujos valdybos, bet sekre-l 

- - - - , torius K. Navickas vieton to įra;
■teikėsi iš paties pragaro dug-Į Dažnai galėdavai matyti kun. žė, kad ant ekstra susirinkimo 
no ištraukęs lietuviams prime- žindžių sėdint bažnyčioje prie bus svarstoma ar rinkimai ku
šti ir tuomi lietuvius padaryti staliuko ir derantis su pavapi- 'rje atsibuvo gruodžio 4 d. yra 
bedieviais. (jonais už dešimtuką. Jeigu ku- į ^gališkai suspenduoti per Jodei

O šiandien? šiandien lietuvy- ris duodavo mažiau kolektos, tai

Dr. J. šliupas kaipo širdingas 
tėvynainis, ištisą savo amžių 
paaukojo viešiemsiems darbam, 
keldamas savo brolius iš letar
go, šviesdamas juos gyvu žo
džiu Ibei raštais ir įgijo nema
žos pagarbos savo viengenčių Į 
tarpe. Mes amerikiečiai, netekę 
Dr. šliupo, liūdim kaip kūdikiai 
juasekti ir dėlto nemažai jam 
tenai reikia nukentėti. Bet jis’ 
nemenkai suspėjo savo minčių 
pasėti, kuri tai sėkla už metų 
antrų pradės leisti diegus ir pri
augančioji jaunoji karta gėrėsis 
netekę savo tėvų-globėjų.

Po daugelio metų sunkios 
darbuotės, kaip tik buvo gali
ma grįžti tėvynėn, Dr. šliupas 
iškeliavo ten mūsų brolių labui 
darbuotis. Nors ir būdamas ne-

Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

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

Nuo 9 iki 11
* Nuo 2 iki 4

Nuo 7 iki 8
Nedeliomis Nuo 10 iki 3 P.

p.
p.

M.
M.
M.
M.

$1,000,
81,000,

Romoje,

ro planus šiandien ir juos gyve- 
niman vykina šiandien, nepaisy 
damas ar vakarykščios dienos 
žmonėms tas patinka ar ne. Ir 

j dėlto jis gyvena šiandien. Jo 
darbai siekia tolimo rytojaus ‘ir 
mus šaukia: “greičiau skubin
kitės prie laisvės, prie paliuosa- 
vimo savo surakintos minties.”

Iš netolimos praeities mes, A- 
merikos lietuviai, atsimename

(dar kaip lenkų išperos mus Lie
tuvius įvairiais būdais skriaudė

‘ir persekiojo. Bet čia mums pa
galbon pribuvo Dr. Jonas šliu-

|pas. Jis pats pirmutinis ėmė 
kirvį į ranką ir stojo prie darbo, 

i idant praskinti per erškėtynus 
lietuvių ateičiai takelį, šitas vy
ras. pilnas energijos, ir iki šiai 
dienai su atsidavimu dirba kul
tūros darbą, nepaisydamas Į- 
vairių savo ypaitos bjaurojimų, 
nenustoja energijos ir nesitrau-„„„ .. —
kia nuo pradėto darbo. I begaliniai apleista. Parapijonai

Kuomet Dr. šliupas pradėjo pasakoja, kad per ištisus tris 
propogandą tautiškojo darbo pa metus neišduodavo jokių atskai 
skendusioms tamsybėje lietu-'tų ir jautėsi tikru karaliuku, 
viams, pradėjo skelbti lietuvy-'Jei kartais kuris parapijom] pa- 
bę ir jo's garbingą praeitį, tai stebėdavo, kad mūsų parapija 
sulenkėję kunigai begalo tuomi baigia griūti, tai velionis atkirs 
|piktinosi ir iš sakyklų pradėjo davo: “Mūsų,’’ 'lyg tu nežinai, 
pulti Dr. šliupą, sakydami, kad kad tai visa yra vyskupo, o ne 
lietuvybė yra tai pagooniška už mūsų? Ir jei vyskupas matys! 
sisenėjusi liekana, kurią šliupas reikalo ką taisyti, tai padarys

Velionis kun. žindžius Eliza- 
bethe išbuvo apie 30 metų. Iš 
sykio jis buvo darbštus ir geras 
klebonas. Bet kiek pagyvenęs ir 
apsipratęs su parapijonais, pa
sidarė begalo šykštus: kur ką 
tik sučiupo, įkrovė sau, nepaisy
damas, kad parapija ir bažnyčia

Lai PAIN- i
expelleris I

. Praveja Skausmus! <
Trinkite greitai taip, kad Sis 
stebėtinas linimentas persisunktų 
per odą j pat tą vietą, ii kur 
paeina nesmagumai. 
Pain-Expellcris palengvina kraujo 
sukepimą ir atsteigia normali 
kraujo tekėjimą gjslomis.

35c ir 70c vaistinėje. Tėmykite, kad butų 
Inkaro vaizbaženklis ant pakelio.

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

Brooklyn, N. Y.

<M. ŠLIKAS
Lietuvis Advokatas

A

2433 E. Allegheny Ayehue 
Philadelphia, Pa. '
Tel. Regent 0648

(F

RICHMOND

I jonais už dešimtuką. Jeigu ku- į ieg-ališlkai suspenduoti per Jodei 

.... i ' 1 kį.
be pačiam klestėjime ir ne vie-, kunigas liepdavo duoti daugiau Į Teisme pilietį Jodeikį advo-

I Ir n 1- n i J n n J , a.mrvA r A ? n n n l 111nas iš kunigų džiaugiasi sulau- arba atsiimti įdėtą pinigą ir iš- 
kę naujos gadynės apie kurią'eiti iš bažnyčios. Už tai ir su- 
Dr. šliupas be persitojimo ir krovė gražaus turto. Tie $21,- 
kalibėjo. 1200 yra tai tik “specialia tes-

Ąpgailestoujame, kad Lietu- tamentas.” Daugiau, kaip minė- 
voje Dr. šliupui, Jogailiniai ir jau, turto yra nejudomas turtas
šiandien stoja skersai kelio, ii Brooklyne. Sakoma, tasai tur- Kuomet komunistams nepavyko 
neduoda jam liuesai skleisti lai- tas esąs tris sykius didesnis už už.Ves|i bylą prieš Piliečių Dr- 

i. r 1 • “g,pecįa]j testamentą.”
Tai, mat, kaip mūsų kunigė-

Jie
pa- 
To-
yra

katai labai išgyrė, nes, anot jų 
jis karžygiškai kariauja su ko
munistais už teisybę.

Antras ^omunistų 
ant Piliečių Draugijos 
mestas teisėjo Lamo

puolimas 
buvo at- 
Bostone.

TRUST
COMPANY

2701-2703 E. Allegheny
Philadelphia, Pa.

Av.

Apdraudžiame Nuosavy
bės Dokumentus.

svos minties, bet mes pilnai ti
kime, kad Dr. šliupas niekuo
met nenusilenks pireš neteisy- liai moka susikrauti tunto, 
bę. Jis kaip dirbo, taip ir dirbs, per savo šykštumą, net ir 
kol Lietuvoje tikroji 
mintis prigis.

Linkime jam ilgo 
kad eidamas priešaky 
šviestų mums taką į rytdienos 
laisvę!

■pecialj testamentą.-’
Persiunčiame Kabeliu Pinigus

laisva rapijonus iš bažnyčių vaiko, 
kių kunigėlių pas mus, tai 

amžiaus, visoje Amerikoje ir Lietuvoje, 
minių, yra dar ne vienas.

Kas žiu kaip Dievas jiems už 
tai užmoka ? Daugirdis.

ją pirmu kartu, tai jie manė, 
ikad jų advoktaas yra “too 
slow.” Tada jie nusprendė pasi
samdyti įdu gudriausiu advoka
tu. Tiems advokatams, sakoma, 
jie užmokėjo pusėtiną sumą pi
nigų, būtent apie 750 dol. Bet 
vistiek nieko nelaimėjo. Vienas 
tų advokatų komunistams pasa
kė: “Jūs negalite laimėti, nes

Perkame ir Parduodame 
Visu šalių Pinigus

Mokame 4% ant Padėtų 
Taupymui Pinigų

Puikiausias Patarnavimas
Visuose Skyriuose

o



JAU VĖL TURIME!

Komediją 
“LAPK U S”

— Kaina 30c. —

VIENYBĖ
193 Grand St., B’klyn, N. Y.

Jaunimo Skyrius
Lietuvių Jaunuolių bei Sportininkų Savaitinis Kampelis

CUNARD PRIPA

RAGANIAUS STEBUKLAI

KATALOGAS

PAVYZDINGA ŠEIMYNA

Skaityk Katalogą Kairėj Pusėj

VIENYBĖ

JONAS UŽSIMĄSTĖ

Didyjį Katalogą PriBiunčiam Dykai

Vienybes 
Knygyne

Holy 
stojo

Galima Gauti Visokių 
Knygų, Kokios Tik 

Yra Atspausdintos
Lietuvių Kalboj

193 Grand Street, 
Brooklyn, N, Y.

bet 
eina

greitesnio ištautėjimo 
jau aiškus dalykas.

Pastebėtina dar ir

čia gimęs ir

ir yra kaipo šei 
už ką nuo rieto: 
užsitarnavęs pa 
rimtas ir dora:

CUNARD LINE, 
25 Broadway, New York

Daug kantų mačiau liet, jau
nimą žaidžiant ir šokant. Daug 
esu girdėjęs juokaujant ir dai
nuojant. Juk net ir lietuvių vie
na dainelė sako: “Linksminki-

KODEL AMERIKOJ AUGĘS JAUNIMAS NEMOKA 
LIETUVIŠKAI?

Bus tai graži atmintis senat
vėje...

Tik parašykit!
— Jonuti, koks (tu juokdarys! 

Rašys jis i llaikraščius apie tai, 
ką jaunimas veikia gegužinėse..

— Na, ką gi jie ten galėtų 
veikti ?

— Taigi, taigi

^PALANKIAUSIAS 
KELIAS

Ji išmokti nesun- 
jos už pečių ne 

šioti nereikės. Tos kalbos gi 
geriausia ir greičiausia gali 
ma išmokti nuo savo tėvų. 
Bet jei jūsų tėvai bando 
jumis padaryti ignorantais, 
todėl jūs jaunuoliai pada
rykit savo tėvams gėdą — 
jūs j juos kalbėkit lietuviš
kai. Taip darydami pasiro
dysit, jog jūs esate mokytes 
ni, jog jums lietuvybė apei
na labiau, negu jūsų tėvam.

Todėl jaunuoliai verskit 
savo tėvus su jumis kalėbti 
lietuviškai!

O taip darant, mums ne
reikės svarstyti vieno klau
simo — kodėl mūsų jauni
mas nemoka lietuviškai.

šiems dalykams, jiems

PUIKŪS CEVERYKAI! 
<' ’ ♦ p - j ■ y

? PIGIOS KAINOS

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 
XW-N ųĮ8|_pjwA senus namus: medžio, mūro 
■'a *r cemenlo> Darbas užtikrytas 
įĮS-m IS® ■ tl — Reikale kreipkitės pas —

Uį-, Batvinis Bros
. 10739 — 115lh street 

' l i J'w A! L į Richmond Hill, L. L
1Richmond Hill 8066

S. POCIŪNAS
127 Grand St. Brooklyn, N. Y 

Kampas Berry Street

Jaunuoliai turėtų gi įsidė 
mėti štai ką. Lietuvių kalba 

.yra graži.
kad biednesnėse šeimynose ]<u Išmokus 
lietuvių kalba bujoja pusė
tinai. Bet pas turtinguosius, 
taip vadinamą “augštąją” 
klesą, inteligentiškose šei
mynose — lietuvių kalba 
veik užmiršta. Nors dauge
lio šeimynų tėvai dažnai pri

Kinston. Pa. čia gy/Vena dau
geliui žinoma Abraičių šeimy
na. Amerikoniškai jie rašosi 
O'Braitis. Susideda iš tėvo, mo
tinos, vieno sūnaus ir penkių 
dukterų.

Tėvas, iš papratimo, užlaiko 
lietuvišką užeigą. Sūnus laiko 
valgomų daiktų krautuvę.

Viena duktė yra medicinos 
gydytoja. Ji užlaiko savo ofisą 
20 Public Square, Wilkes-Barre, 
Pa. Dr. Constance O’Braitis yra 
gerai praktikuojanti gydytoja. 
Visi kas pas ją atsilanko, džiau
giasi, nes būna išgydyti. Con
stance kjla ir naujų pacientų 
kasdien gauna.

Florence O’Braitis (“Flo”) 
baigė muzikos kursus Wyoming 
Seminary. Kurie pernai dalyva
vo SLA. Seime Wilkes Barre, 
ją gerai gali atsiminti. Ji žavė
jo publiką savo talentu. Flo
rence dabar mokytojauja kaipo 
piano mokytoja.

Theressa Elizabeth O’Braitis 
(“Three”) baigė mokslą ir šį 
rudenį stos į Pennsylvanijos U- 
niversitetą mokintis ant vaisti
ninkės. Lankydama Wyoming 
Seminary, Theressa buvo žino
ma kaipo žvaigždė. Ji yra labai 
linksmo būdo mergaitė. Ja visi 
gėrėjosi. Ji visus pralinksmin
davo. Todėl ją visi gerbdavo.

Nieniu Jonas

Keletas Praktiško Mokslo Knygų
Aritmetika. Kiekvienam reikia mo 

keti rokuoti, ypatingai kurio mano 
ar yra kokiame biznyje, čia ir turi
mo labai gerų ir patogių knygų 
savamoksliams ir suaugusiems. Kal
ba aiški ir yra daug pavyzdžių la
vinimuisi. Kaina_____________ 50c

Aritmetikos Uždavlnynas. Čia tel
pa vien tik “zadočiai” kaip kiti 
lietuviai sako. Tai yra gera prakti
ka mokinantiems rokuoti. Spausdin
tas Lietuvoje _______________  75c

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

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

11.00

Advokatas St. Vaškevičius 
iš Worcester, Mass.

Yorko.
Liepos į
Rpgpj.1

1 Rugsėjo I

Nanjų Gaidų iš Lietuvos
Aguonėlės. Juozo Gruodžio kom

pozicija, apie kurių Babravičius sa
ko: “O-o tai augštas ir puikus da
lykas.’’ Jis jų dainuoja savo kon
certuose visados ir publika • jų 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

NAUJOKŲ OIGAR DIRBTUVĖ 
267 DIVISION AVE. 

Brooklyn, N. Y.
Naujokų Cigarai labai geri, 

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

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA 
tai vienatinė linija, kurios laivai re- 
guliariškai per ištisus metus susisiekia 
stačiai su laisvosios Dancigo valstijos 
portu, Taip Arti Klaipėdos, kad lai
vus ant kurio sėdot New Yorke at
veža Jumis beveik į pačių Tėvynę- 
Lietuvų, nes iš Dancigo į Klaipėda 
tai tiktai vienos nakties kelionė laivu 
be jokių ekstra iškaščių.

Sekantis išplaukimas iŠ New 
Laivas “LITUANIA” 21 
Laivas “ESTONIA” 
Laivas “LITUANIA'

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

x BALTIC AMERICA LINE
9 BROADWAY NEW YORK CITY 

Kreipkitės čionai ar prie 
savo vietiitių agentų

Ųžlaifcau didelį pasirinkimą 
Tinkamų čeverykų 
pigiomis Kainomis 

Atsilankykite ir persitikrinkite

Gal kas nors apie tai mums 
parašys?

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

Gerai žinome, kad tik maža dalelė Amerikoj au
gusio jaunimo moka gražiai lietuviškai kalbėti. Tiesa, 
yra gerų vaikų ir mergaičių. Jie lietuviškai kalba la
bai gražiai. Jiems už tai garbė. Bet tokių jaunuolių y- 
ra visai maža dalelė. Didžiuma jaunuolių savo tėvų 
kalbą dar neišmokę užmiršo.

Tačiąus, kodėl gi tie jaunuoliai nemoka savo tėvų 
kalbos?

Mūsų nuomone, tai ne jau
nuolių kaltė. Jie gyvena A- tima kalba kalbėti geriau iš 
menkoje. Jie mokslus eina rodo

imk pluinks- 
ną ir parašyk, ką mudu veikėm 
praeitą šventadienį...

— Kodėl?
— Kodėl? — Ona meiliai pa

žiūrėjo Jonui į alkis...

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

Jono-John’s Cigarų 
arba brolio Petro Naujokų arba 
Vytauto. Tėmyk vardų ir paveik
slų ant bakso. Per pačtų iSsiun- 
čiam Cigarus visur po Ameriką j 
kitus miestus lietuviškiems biznie
riams, ant pareikalavimo.

Tėmyk! mes porkraustčme sa 
vo dirbtuvę Cigarų j didesnę vie
tų, priešais Public Library. Ra
šant adresuot:

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

231 Bedford Ave, ori8AI; 264 Front Street
BROOKLYN. NEW YORK

Smagu paminėti “Jaunimo 
Skyriaus” skaitytojams, kad 
šis jaunuolis, turėdamas vos 20 
metu jau baigė advokatūros 
nieksią. Jis užbaigė Boston Uni
versitetą ir gavo advokato diplo 
mą birželio 25 d., 1925 m.

Adv. S. Vaškevičius yra darb
štus vaikinas. Jis visą laiką dar 
buojasi tarpe lietuvių. Nors jo 
tėvelis yra miręs jau keli me
tai, vienok jis visą laiką gyvena 
prie motinos 
m ynos galva, 
lietuvių yra 
garbes kaipo 
jaunuolis.

Stasys yra 
gęs. Mokyklą lankė nuo pat ma 
žens, o 1918 metais pabaigė 
Worcester Clasical High School. 
1922 metais pabaigė 
Cross College ir vėliaus 
Bostono Universitetan.

Adv. Stasys Vaškevičių 
klauso prie SLA. 318 kuopos ir 
žada daug pasidarbuoti del vie
tinių lietuvių jaunuolių labo.

Linkėtina jam gerų pasekmių 
jo naujoje profesijoje.

A. Kriaučialis.

I LIETUVA
(per Angliju) 

sumažinta kaina 3 klesos sugrųžti- 
nių laivakorčių

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

Pridėjus Taksų

Į LIEPOJĄ IR ATGAL ŠIAIS 
LAIVAIS — $186.

T Lietuvį greitu laiku. Išplaukimui 
kas Sereda. Keleiviai nepiliečiai į 
leidžiami be kvotos varžymų. Visi 3 
klesos keleiviai turi kambarius. Ne
prilygstamus švarumas. Puikus mai
stas. Kreipkitės 
;>rio vietos agen- į 
tų ar i J-nsJLfj

Brooklyno Jaunų Vyrų Base- 
• ball Jauktas jau gali užsirekor- 
Į duoti keletą šio sezono gražių 
.laimėjimų. Šie gaibūs base-ball’ 
Įninkai jau keletą svetimtaučių 
jauktų labai smarkiai apkūlė.

Jauni Vyrai šįmet, kaip ir ki
tais praeitais metais, pasirodo 
gerai organizuoti, numatoma 
pas juos gera tvarka, puiki sis
tema ir kupina energijos. Ačiū

APYSAKOS
PAŽVELGUS ATGAL. Aprašymas 

kaip žmogus, gyvendamas 2,000 me
tais prisimena kaip mes gyvenome 
ir palyginu savo tikrai rojiškų gyve
nimų 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 prigirdė

35c
SEPTYNIOS KOMEDIJOS - šio

je knygelėje telpa septynios popu- 
leriškiausios lietuvių kalboje kome
dijos, būtent: 1) Uošve į namus, ty
los nebebus; 2) Kurčias Žentas, 3) 
Vargšas Tadas; 4) Advokato Pata
rimai; 5) Gaila Ūsų; 6) Nesiprie
šink; 7) Nepavykusi Komedija. Kny 
ga netik lošėjams, bet ir skaityto
jams įdomi. Kaina___________ 75c

Juozas Garšva
Mano firma gerai atlieka sek ančiai darbui: ilbalsamaoja ir laMeja minulei ant viiokią 
kiplilų. Fagrabu >aruolia nae paprasčiaarių iki prakilnlaaiiQ. Fariamto karietai lai* 
gotnvėmi, veMlljomi, krlkitynomi ir kltiemi pailvaiinėjlniami.

Viršui minėtai! reikalai! kreipkitės pas mane, o būsit užganėdinti

mes, linksminikimės pakol jauni 
esam.” Bet gi mes, amerikie
čiai mažai randame apysakėlių 

Kaip gi kitų miestų lietuvių parašytų iš Amerikos lietuvių 
base-ball’ninkams sekasi? . Ar jaunimo gyvenimo. Paimkim 
jau daug lošių jie laimėjo? Bū-[svetimtaučių laikraščius. Kiek 
tų gerai “Jaunimo Skyriaus”. ten rasim visokių gražių apy- 
skaitytojdis apie tai painformuo sakaičių ir straipsnelių apie jau 

[nimą, tą gražiausi gyvenimo žie 
clą! O pas mus, o pas mus?... 
Nieko panašaus. Tas ir įrodo, 
kad mes lietuviai turėtume jau
nimą traukti prie lietuvybės, 
lietuvių kalbos, žaislų, doro ir 
gražaus gyvenimo mokinant. 
Reiktų jį pamokint gražaus ap
siėjimo susirinkimuose...

Daug mūsų jaunimo matome 
(netinkamose vietose: bolinėse, 
ant gatvių kampų “džiką” šo
kant. Daug, labai daug to jau
nimo patenka į pataisos namus 
vien del to, kad nėra kam tą 
jaunimą tinkamai išauklėti, už 
tai, kad tas jaunimas neskaito 
tinkamų knygų bei laikraščių...

Patyrkim vasaros gegužinėse 
kaip mūsų jaunimas elgiasi. Ra 
šykim apie tai. Lai tai lieka 
nors atmintimi. Lai tai būna 
mūsų senų dienų pergyventais 
prisiminimais...

Ei, Jonuti ar Onyte! Sugrįžę 
iš gegužinių nepatingėkit pa
rašyt į laikraščių jaunimo Sky
rius, ką jūs ten nuveikėt... Para 
šykit, ką jūs savo vakarėliuose 
atlikote. Išreiškit savo jaunutes 
mintis, svajones apie būsiantį 
jūsų gyvenimą, apie tai, ką jūs 
veiksite užaugę.

Puikus plaukai turėtų būti kiekvienos 
moteries pasididžiavimo turtu, ' ‘ 
pleiskanos ir naikinimo darbas 
ranka rankon.

Ruffles
yra pleiskanų mirtinuoju priešu.

Pažiūrėkit gerai savo plaukus ir gal
vos odą pirm, negu tie paslaptingi 
parazitai pakirs plaukų šaknis, apdengs 
jūsų galvos odą nešvariomis baltomis 
lupynomis, kas bus priežastimi jūsų 
plaukų slinkimo.

Pirkite bonką Ruffles už 65c pas 
savo vaistininką šiandien, arba 75c 
tiesiog per paštą iš laboratorijos.

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

Brooklyn, N. Y.

litinis pasakoja apie savo 
gimtinę užjūry, bet tai at
lieka svetima kalba. Lygiai 
taip, kai]) kitą syk būdavo 
Lietuvoje. Ten būdavo juo- 
turtingesnė šeimyna, juoin- 
teligentiškesnis žmogus, tuo 
labiau gėdisi lietuvių kal
bos. Dabar taip daroma A- 
merikoje.

| Tai labai negražus tėvų 
pasielgimas.

. i -I Jie turėtų atsiminti, kad 
v . Jie^ laiP dalydami j]e jau ])ajgia savo dieneles,

amerikoniškose mokyklose.[jaučiasi didesniais ponais, jje turėtu neužmiršti, kad 
Lietuviškų mokyklų mes laitai paliekame jiems patiems ,]ietuvių gyvenimą privalės 
bai mažai turime. Todėl jau atsakyti. Bet kad taip dary- [vairuoti jų išauklėti jaunuo 
nuoliams lietuvių kalbos iš-’darni tėvai daro neišpasa-1 ]jap ge£ kokį vairuotojai, 
mokti mokyklose veik nėra kytą klaidą, žemina savo k^e lietuviai tie jaunuo- 
progos. Geriausia proga lie- prigimtą kalbą ir podraug ]iai bus kuomet jie nemoka 
tuviškai kalbėt išmokti, tai savo jaunuolius stumia prie lietuviu kalbos? 
prie savo tėvų. Ir nors tą 
pareigą turėtų tėvai atlik
ti, bet pažiūrėkime ar jie 
tai daro.

Gyvenime pastebime, kad 
jau daugely lietuvių šeimy
nų kalbama ištisai ‘‘angliš
kai.” Ar tėvai moka gerai 
angliškai kalbėti, ar vos te
gali suregsti keletą žodžių, 
bet su vaikais jau “kalba 
angliškai.” Ir kodėl taip da-[simena savo gimtini kraštą 
romą, ar tiems tėvams sve- apsiašarodami savo vaike-

blEirus (juli ) io u., ivao

Janas nulenkė gallvą ir giliai 
apie ką tai užsimosi i no...

— Jonas
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F. AD. RICHTER & CO.
Berry & South 5th Sts., Brooklyn, N. Y.
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161 North Gth Street 
Brooklyn, N. Y.

per 
va-

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

Užrašykit “Vienybę 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems
Lietuvoje

Daktaras
S. MISEVIČIUS
Berry St., B’klyn, N. Y.

PARAŠĖ PR. BAJORAS

miestelis 
Bažnyčia 
Vilko Pulkas 
Paminklas karo

rinka kermošiaus

PO 10 CENTŲ ATVIRUTĖ 
Mažiau penkių atviručių nesiunČiame

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

Tel. 4428 Greenpoint.

URBAN’! COLD
Šalčio), jokit} šalčių 
baksą apriglnklaok

iki 10 Iš ryto 
iki B po pietų 
iki 8 vakare

įvažiuojant.
Rinka, kermošiaus

LIEPOS (JULY) 18 D„ 1925

ALTS. Antro Apskričio Rezoliucija Priešais 
Varžymą Spaudos ir Žodžio Laisvės Liet.

man negyvenimas

Lietuviškų, Bulgariškų, Alopatlgkų, HomeopatUkų ir kltaklų 
vaistų tegalima gauti gerų pu —•

motina... Kazy,

mui, Pasiuntinybei Wash
ingtone ir spaudai.

Pirm. Jonas Mikalauskas 
Rast. A. Grantas.

JUOZELIS
Motute, 

MARE
[Pagriebusi ir spausdama vaiką prie

savęs]
Dar ne, Juozeli, dar ne!... Kai sugrįžš
— aš tave pašauksiu....

JUOZELIS
[Pastebėjęs apsirengusią motiną]

Motule, kur tu eisi?
MARĖ

[Susimaišius]
Niekur... Taip sau... Pas tėvelį...

JUOZUKAS
Pasakyk jam, kad greičiau sugrįžtų...

(Bus daugiau)

MARE
[Skubiai]

Kazy, paskubėk, nes kitaip ir Jonas 
pareis!... Kad juos ir galas tuos žmo
nes — vienus išvaikei — kiti atsibala- 
dojo... Kazy, rengkis!...

KAZYS
[Kitame kambary]

Aš jau apsirengęs. Tuojau einu.
MARĖ

[Sumišusi]
Kaziuli, greičiau, išeik... Turiu dar 
svarbų reikalą...

[Išeina Kazys]
KAZYS

Ka gi, sakyk.
MARĖ

Aš norėjau dar pakalbėti...
KAZYS

Apie ką?
MARĖ

Apie Juozelį... Ką su juo darysim?
KAZYS

Juozelį? Tavo Juozelį?...
MARĖ

Taip, brangusai...
KAZYS

Aš apie tai niekuomet nė nepagalvo-

! O kaip tu manai būtų geriau padaryti?
Nėra..., Į kitą miestą išvažia- MARE

Paimkim ir jį su savim...
KAZYS

[Staigiai]
O, ne! Prie to nesileisiu! Man nereikia 
svetimos bėdos; Lai juomi rūpinasi jo 
tėvas...

MARĖ

Lietuvos Ulonai

MARĖ
Tai pagalvok, dabar 

KAZYS
[Susimąsto]

Cigarų 
aujokų arba 
lą ir paveik- 
pačią išeiun
it) Ameriką į 
kiemą biznie- 
imo. 
raustėme sa 

didesnę vie- 
Library. Ba-

Profllaktu vyrama, 
geriausia apsauga 

po užsikrėtimo. 
Didelė triūbolč 35o. 

(Tarba (4’s) |1.
Vliose aptlekose ar 
Bau-YKlt Dept. A. 

M Beokman Bt. 
New York 

Prašyk aprašymų

151 Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y, 
Tslephona Greanpoint 1U1 

■mri.j.'igaaįgaįug,'.,r,,,.,,

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose 'miestuose. 
Nariai priimami nuo 18 iki 50 m. amžinius. Visi na
riai gauna laikraštį „Tėvynę” dovanai ir . taipgi 
gauna SLA. išleistas knygas aš pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — (ISO, 300, 000 U 1000

Pašalpos Skyriai — 
IB.OO. D.oo Ir 12-00 j savaitę.

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

3423 W. 61st STREET
Chicago, Ill.

Phone — Republic 8027

JURGIS
Viskas dabar jau žuvo!... Onutės nete
kau! Be jos ir visa mano laimė užge
so... [Lėtai atsistoja, žiūri į gėles, eina 
prie lango, pradaro jį, lėtai meta gė
lės laukan. Antanas tėmija į tai, lin
guoja galva, šypsosi] Viskas pražuvo!.. 
Be Onutės
[Antanui] Eiva, Antan!... [Susigriau 
dina]

ANTANAS
Laba nakt, Mare...

[ANTANAS ir JURGIS išėįo]

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

Amerikos Lietuvių Tauti- atstovus Seime ir pasižada 
nės Sandaros 2 apskričio dėti visas pastangas, kad 
piknike — išvažiavime, ku- pagelbėti pažangiąja! Lie- 

Iriame dalyvavo 4,000 suvir- tuyos visuomenei, tikriems 
šum lietuvių, birželio 28 d. Lietuvos patriotams kovoje 
1925 m., Linden Parke, Un- prieš konstitucijos laužyto- 
ion City, Conn., buvo skaity jus ir piliečių laisvės min
ta ir priimta sekanti rezo- džiotojus, ir 
liucija:

Kadangi “Valstybės Ap
saugos Įstatymas”, kurį kr. 
-dem. blokas Seime priėmė, 
reiškia užtraukimą diktatū
ros ant Lietuvos;

Kadangi, prisilaikydamas 
Apsaugos įstatymo, Vidaus 
Reikalų Ministeris dabar 
galės varžyti spaudos, žo
džio ir susirinkimų laisvę;

Kadangi Apsaugos įstaty 
mas griauna iš pamatų Lie
tuvos konstituciją;

Todėl šiuomi tūkstantinė 
minia pasmerkia krik.-dem.

KAZYS
Užtenka man vienos bėdos. Su sveti
mais vaikais nieko bendra nenoriu tu
rėti !...

MARĖ
Kaziuli, susimylėk... Juk ištesėsiva jį 
užlaikyti... Daug vargo su juo nebus...

KAZYS
Ne! Pasirink vieną iš dviejų: eik su 
manim be vaiko, arba pasilik be manęs 
su vaiku!

MARĖ
Aš nenorėčiau su įuo skirtis. Aš jį my
liu. Jis mano širdis, mano sūnus. Jis 
man lygiai brangus kaip ii- tu, Kazy! 
Su juo atsiskyrus — man širdį skau
dės, bus nesmagu 

KAZYS
Ne! Kas ne mano
— eik, skubėk, važiuosim! Jei ne — 
sudiev! Išeisiu ir daugiau manęs nebe 
matysi!...

MARĖ '
[Nupuolusiu ūpu]

Brangusai, ant tavo valios dabar atsi 
duodu... Eik, rengkis ir aš tuojau.. 
Viską darysiu kaip tu nori...

KAZYS
Aš jau apsirengęs.

MARĖ '
Ir aš tuojau...

[Išeina kitan kambarin]

štai Linksmi Bambino Dvynukai
Negalėjo ramiai ilsėtis per 10 mėnesių. Dabar miega 

ramiai ir auga riebyn. Perskaitykit žemiau pacituotų 
laiškų ir nuspręskit nupirkti bonkų Bambino savo kūdi
kiui be jokio atidėliojimo. Šitas puikus kūdikių vidurių 
valytojas privalo užimti žymiausių vietų kiekvienoje 
naminių vaistų šėputėje.
“Gerbiamieji:—

Šiuo laišku noriu jums ištarti širdingiausi ačiū už 
gerus vaistus, kuriuos man prisiuntet. Per 10 menesių 
aš negalėjau ramiai primigti nei vienų naktį ir kaip 
greitai aplaikiau vaistus, kurious man prisiiintčt, tuojaus 
daviau savo kūdikiams ir po to jie užmigo ir ramiai 
miegojo visų naktį. Aš turiu penkis kūdikius ir mano 
nelaimei iki šiol nieko nežinojau apie šituos gerus vaistus, 
kuriais yra Bambino. Dar kartų tariu ačiū ir linkiu, 
kad šiuos vaistus naudotų visos motinos. Jie padarė 
stebuklus mano kūdikiams ir dabar jie auga riebyn.”

Mrs. W. K., New Britain, Conn.
Pareikalaukit dykai duodamo Bambino pavyzdžio ir 

Dr. Richterio Knygos Motinoms. Arba nusipirkite uz 
35c bonkų Bambino iš savo vaistininko šiandien.

17. Kėdainiai,
Mieste

18. Kalvarijos
metu

19. Kaunas nuo
sąrą

20. Kauno Katedra ištolo
21. Lietuvos Kauno Universitetas
22. Lietuvos Prezidento “Baltasis

Namas ”
2.3. Lietuvos sportininkai-futbolnin

KAZYS
Neužtenka bobai, kad ją vėžiuos, bet 
dar imk ir ratukus. [Pauža] Bet kas 
žin, ar nepasidarysiu sau nesmagumų? 
Ištiesų, Joną tai apvogsiu... O geras jis 
žmogus. Bet ką aš padarysiu, kad ji 
jau pusė metų man ramybės neduoda. 
Matyt liuoso, laimingo gyvenimo trok
šta... Tiek tik iš jos ir girdžiu. [Pauža] 
Tiesa, mylėjau ją... Bet dabar nebe
žinau... Na, jei jau taip nori — išsivež- 
šiu... ,

[Išeina Marė, valizėlę nešina. Nu
liūdus]

MARĖ
Sudiev, sūneli!... Sudiev, mano numy
lėtas!... Ar pamatysiu tave dar kada 
nors... [Kaziui] Dar valandėlę [Sėdasi 
prie stalo, rašo laišką, įdėjus vokan, 
'deda ant stalo]

KAZYS
Greičiau... skubėk!....

MARĖ
[Dreba, krūpčioja] 

Aš... tuojau...
KAZYS

Eiva!... Sek paskui mane į laimingu 
gyvenimą!... Dabar... aš... tavo... kel- 
rodys!..

[Kitame kambary girdisi Juozelio 
balsas: “Motute, mama!”]

MARĖ
[Kaziui]

Eik, eik, skubėk!
KAZYS \

Palauksiu prie durų...
[Pasigriebęs savo ir Marės valizė

les, išbėga. Įbėga Juozelis]

24. Lietuvos Generalis štabas—ge
nerolai

25. Mickevičiaus poeto gimtiej
namai

26. Merkinės Bažnyčia
27. Palanga, B’rūtės Koplyčia
28. Palanga, Stebuklu vieta
29. Pažaisliu dvaras
30. Seimo Rūmai Kaune
31. Simano Daukanto kapas
.32. Šiaulėnai, upė Šušvė
.3.3. Šiaulėnai, Kryžius prie kelio
.34. Šiaulėnai, dirvos ir malūnas
35. Šiaulėnai, Bažnyčia ir rinka
.36. Šiaulių Gelžkelio stotis-loko 

motyvas
37. Šiaulių mieste, gatvė į bažny-

iš šono 
jaunoji “apsidab

Dr. John Waluk
Velandos: 

nuo 8 
nuo 1 
nuo 0

Nedėliomis pagal susitarimą

Susivienijimas Liet. Amerikoje
DIDŽIAUSIA LIETUVIU APpBAUDOB.IK PA8ALFOB 
ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE- VALSTIJOSE, KU

RIOS TURTAS ARTJ 31,00</,obb.0j0 .

pomirtinių. Pašalpų, išmokėtą*’$413,550.15
Nuo susiorganizavimo iki šldm Idlkui įSųiokėta $375,122.80

Kas yražmogaua amžinu prisius? — Baltu. 
Jis netik sunkiausias ligas {vara, bet Ir | gra
bų paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačių 
Ameriką pagarsėjusius 
POWDERS (Miltelius nuo 
nebijo. Už 75 centui už 
nuo savo nuožmaus priėjo I

URBO LAX TABS (25 centai ui skry- 
nutę) yra kai kanuolč priei kitą amžiną Imo- 
gaus prleSą — vidurių užkietėjimą — kuria 
žmogui pagamina daug rūpesčių Ir sunkių ligų.

1. Alytus — gatvė ir laikrodis
2. Alytus — du Fordukni Alytuje
.3. Anykščių Miestelis
4. Birštonas, Lietuvos Sveikati-

nyčia
5. Daugai, Bažnyčia ir kaimas
6. Įgulos Bažnyčia, Katedra Kau

ne
7. Jurbarko
8. Jurbarko
9. Geležinio

1Q. Kaunas,'
v tįsiems

11. Karo Muzėjus Kaune, Laisv
Varpas

12. Kauno Stotis, didžiausia
tuvoje

13. Kaunas, Rotušė, Žemaičių
tedra

14. Karo Muzėjus, Visas
15. Kėdainių Gelžkelio stotis
16. Kėdainių Gimnazistės

Tiškevičiaus grafo dvaras 
langojo

Virbalio gelžkelio stotis, 
kuria visi amerikiečiai 
žiuoja

Veliuona, bobelės ir aguonos
Veliuona, paupis, ant kalno 

bažnyčia
Veliuonos bažnyčia ir škaplier- 

ninkai
Vilkijos miestelis
Dainos Diena, Kauno publika 
Lietuvos prezidentas ir minis

terial
Šimkus ir kiti kompozitoriai 
Muzikos akademija Kaune 
Grinkiškio bažnyčia ir upė 
Kelmė, bažnyčia ir plentas 
Grinkiškio bažnyčia iš arti 
Tėvas, motina, ir ūkininko vai

kai kieme
Pašušvės bažnyčia
Bnptai
Vestuvės, muzikantai po Šiau

diniu stogu
Baptų bažnyčia
Balutis, generolas ir admirolas 

Lietuvos
Lietuvio vienasėdis
Parinktieji Lietuvos Korai 
Generolas Žukauskas su ofieie- 

riais
Dotnavos bažnyčia

Siųsdami užsakymą 
ir vardu katras

ANTANAS
Kazys į kitą miestą išvažiavo?!... Tai 
kad jį kur! Nieko man apie tai niekad 
ir nesakė....

MARĖ
Jau kelinta diena. Tikiu jau vietoje...

[Jurgis susirūpinęs, žiūri į tolį, į 
laikoma rankoje bukięta]

ANTANAS
O į kokį gi miestą Kazys išvažiavo? 

MARĖ
[Tartum pagautą melagystėje]

Į.... i.... nepamenu... Ątrašys... 
ANTANAS

Kur čia, žmogus, visų miestų vardus ir 
beataminsi... Keistas sutvėrimas tas 
Kazys!... Jis tyli-tyli, bet kad jau ką 
padaro, tai tik stebėkis!

MARĖ
Tokios jis jau prigimties... 

ANTANAS
Jono, turbūt, ir namie nėra?

MARĖ
Nėra. Išėjo pas Petra.

ANTANAS
Jei jau nieko pas Onutę nepešėm, tai 
nors su Jonu būtume pakortavę. O Ka
zys, nu tas padykėlis! Dar praeitą ne- 
dėldienį sakė 
matai kaip - 

MARĖ
[Žiovauja, nerimauja]

Vakar vėlai gulėin... Nuvargusi... 
ANTANAS

Taip, suprantu... Mes tamstą bereika
lingai varginam... Atleisk mums...

MARĖ
Tai.... nieko...

ANTANAS
‘ Eikim, Jurgi. Dabar lauksim nuo Ka

zio laiško. [Sau] Tik nežinia iš kurio mies
to. [Marei] Kai atrašys — malonėk ir 
mums pranešti... kaip jam ten einasi...

MARĖ
Užsukit pasižiūrėti — sužinosit. 

ANTANAS
Tiesa... tiesa,., užeisim...

VIENYBĖ
193 Grand St. Brooklyn, N. Y

GROBLAUSKIO GUMBALAšAI 
DEL VIDURIŲ 

SUVERŽIMO MOTERIMS

72. Penkios bobos bulves kasa
7.3. Lazdijai
75. Klaipėdos turgus
76. Ukmergė, paupis
77. Akmenio bažnytkaimis
78. Ukmergės bažnyčia
79. Raguvos bažnyčia
80. Raguvos bažnyčia
81. Taujėnų bažnyčia
82. Klaipėdiečiai laive ant
8.3. Seirijai
.84. Alvito bažnyčia
85. Lietuvos oficieriai laike

nevrų
86. Mariampolės bažnyčia
89. Žeimių bažnyčia
90. Alvito ežeras
91. Mariampolės Gimnazija
92. Virbalis, ištolo
94. Prienų Rinka, kermošiaus

na
95. Prienų tiltas
96. Vilkaviškis, motorciklas

plento
97. Vilkaviškio bažnyčia
98. Lazdijų bažnyčia
99. Lazdijų bažnyčia

100. Vestuvės,
nūs ”

101. Taujėnai,
102. Panevėžio 

diena
Ukmergės 
Mažionių bažnyčia 
Virbalis kermošiaus dieną 
Virbalis, škaplierniukų būdos

108. Tikras Lietuvos eržilas
109. Prienų bažnyčia 
I 10. Prienai, iš tolo
111. Vilkaviškis, gatvė
112. Ūkininko sodyba, i
113. Joniškio Rinka
114. Joniškio bažnyčia
115. Vestuvės, važiuoja
116. Kauno Žalias tiltas
117. Garliavos bažnyčia
118. Liudvinavas, gatvė
119. Alvitas, ištolo, per
120. Krosnos bažnyčia
121. Saulės mokykla
122. Vilkaviškis, bobelės 

traukia
Seirijai, gatvė 
Mariampolės rinka 
Mariampolės paštas 
Graži sodyba ūkininko 
Žydeliai Lazdijų rinkoje 

128. Šventežeris 
151. Kėdainių dvaras 
153. Kėdainių bokštas

Dotnavos Ūkio akademija 
Uzarai Kėdainių rinkoje 
Kėdainių plentas 
Kėdainių dvaro kiemas 
Kauno Geležinis tiltas 
Klaipėdos uoste laivai 
Klaipėda, upė Drangė 
Klaipėda, nuo marių 
Nemunas ledu sukaustytas 
Nemuno garlaivis 
Kaunas, sušalęs Nemunas 
Ledai eina Nemunu 
Aleksoto tiltas
Valdininkai uliavoja su pane

lėmis
“Penas” mašinistas, konduk- 

toris ir kiti
šeimyniškas piknikas netoli 

grybų
Du plikiai, barzdyla ir panelės 
Lietuviška gegužynė, arba pik

nikas
Garlaivis kasasi Nemunu 
Piknikas darže Lietuvoje 
Tie, kur augštai skraido

pažymėkite numeriu 
atvirutes norite

Vartota suvirs 30 metų
Ne jokis bandymas

ALBERT G. GROBLEWSKI and CO,
Dept. 15, PLYMOUTH, PA.



PASIKLAUSYTI

Tel. Greenpoint 7831

LIAUKUS FOTOGRAFAS

mm

VOKIEČIAI NOI

TAKPEM

DIDELIS DIDELIS Tel.

PIKNIKAS

SVEIKINA Iš LIETUVOS

Charles Hoelzer, Mgr.Phone Foxcroft C1C2
lUOOOOQOOOUmiQI

Pirmiausiai kreipkis į aptieką.

Brooklyn, N Y.

ŽINOM VISUSMES
Užtai visi

šiltam

Mūsų -darlj 
koatnmęrls

VARGŠĖ MOTINA SUGRĄžI 
NA $100 IR GAUNA TIK $5

Miesto disti 
do kinams. Ta 
akyti, Sauga

Darbo Fedenc
Smerkia Algi)
Kapojimą

išblaškė

AMERIKOJ W

BERLIN, Liej 
ng kompanjos, pri

® visuomenę aul 
to, kurio ūksiąs 
to’skraidžioti tai

ROMA. —Faš 
jerg Orlando. kuris 
politiką.. Bet karii 
tai nors langus Or

AMALGAMEITŲ 
STREIKAS

NEAPOLIS- 
Gorkis, kuris iškar

STOKES
O. Brooklyn, N. T.

PUSMETINIS KRIAUČIŲ 
SUSIRINKIMAS

LIETUVIŲ TARPTAUTINIAM 
KONCERTE NEBUS

SUSIRINKIMAMS SVETAINĖ
Čia galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir už 
prieinamą kalną; talppat paslrendavotl svetainą susirinki- 
manu, vestuvėms hel kitokioms apeigoms

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

sakosi
lindo

18 iš 'ku.n. Pakal
ant Traicės kapi

Greenpoint 6195

M. KREIVĖNAS

“tori balso ait 
svetffllsiK

TMD. 3-ČIOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

JAUNI BERNAIČIAI
KALTINAMI VAGYSTĖJE

LIEPOS (JULY) 18 D., 1925

LIETUVIŠKA 
RESTORACIJA MOTERYS TĖMYKITE!

Lietuvis Plaukų Taisytojas 
ANTHONY MOLLYN

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

tuoj atvykstu pataisyti pagedimus

Miesto 
mu šįmet 
ke, kur

AREŠTUOTA 83 NETIKRŲ 
PINIGŲ “MEISRAI”

Nemažai ivarių ligų paiena 
tiesioginai nuo užkietėjimo.

Gėlės del Namų, Daržo, 
Vestuvių ir Laidotuvių 

202 BEDFORD AVENUE 
(arti North 6-tos gatvės) 

Brooklyn, N. Y.

JONAI
173 Bridge 8t.,

SEVERA’S 
BALZOL

žino adresu:

Washington. Dari 
joe pitndenUs Gn 
kė šitokiu iipf 
toit pintiniu Ii 
tapoti rel aįas 101 
ko, kad to kapo jin 
M m biznio iirol 
fcrifc AudekliBėa 
pi sopjinios ii 
is$ iO&MCij* 
Ii? įdėto ir ta 
praK.ej ba» i 
dRUpoti.
Motu Cooii 

dums t| daljK|, p 
Wli it tea:. ir i 
m bedarai, bet pei 
t® toetonv. J( 
iUtjtB kiro meti 
•ta nios. Bei 
»tai pajauti ri 
^pteto Todėl 
$ dpi Prade 
ub h

8183 tolį
^5 prieš balti

to ratinė I

dawn.® 
olstijos farmerią, ( 
įnkė lavoną Bryanc 
ĮjyBabiiMV 
ko ti paprastoji lia 
uąpjtBrunas j 
įuu$ į flatogtoi 
nį LaiARivė jvyl 
dcūnts Amerikos p

Kainos: 50 ir 85 {peniai

30 BTAGG STREET

Brooklyn, N. Y. 
TeL Btagg 6711

Bemazgodama ofisus Grand 
Central Palace name Mrs. Byr
nes rado $100. kuri, matomai, 
priklausė tūlai biznio firmai. 
Moteries vyras sėdi kalėjime, o 
jos du kūdikiai pusbadžiauja. Ji 
1 uvo pasikolinusi iš kitos mote
ries kelis centus pieno nupirkti 
vaikučiams. Vienas vaikutis tik 
mėnuo kaip gimė, o motina turi 
diiibti penkias-šešias valandas

apie du 
to tyveu namu,

sulipdytą
bitTirpkinągj

YANKUS (didysis) 
ir P. PUSNIKAS

tvarkė J uozas

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

Permanent Wave 
gražiai atrodo ir 
mėnesius. Galima 

Kerpam plaukus 
nudažom, 

Facial ir Scalp Treat-

esat kviečiami pas mus

arba šaltam Ore

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

Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės šiuo 
adresu: —

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

Tel. Stagg 4037

Agentas Paima, kurio pastan
gomis buvo areštuota Račys ir 
komunistė šimoliūniūtė, pareiš
kė, kad didelė buvusi butlegerių 
“korporacija” pametė bublege- 
riavimą, o pradėjo netikrus pi
nigus diiibti. Iš tos korporacijos 
jau areštuota 83 žmonės įvai
riose vietose. New Yorke areš
tuota, sakoma, vadai, tik trupu
tį peranksti, nes didesnieji pa
spruko. Didžiumoje tai italai. Ki 
iti tarnavę tik kaipo “leidėjai”.

PAKLIUVO
“The Brooklyn Times” prane

ša, kad šią savaitę už prohi'bi- 
cijos laužymą pakliuvo tarp dau 
gelio svetimtaučiu ir sekanti lie
tuviai :

Augustas Brugaitis, 817 Wy
ckoff Ave. Jį skundžia poCiicma- 
nas Kelly. Bėla $500, byla bus 
svarstoma rugpj. 14. •

APSIVEDĖ
Leidimus išsiėmė: Jonas Bar- 

tuška, 30 met, 180 4-th Avė., ir 
•Elena Fuszik, 24 metų, 147 24th

X-Spindulių Diagnoza 
221 SOUTH 4th STREET 

BROOKLYN, N. Y.

VASARA JAU ČIA! JUOKI 
TĖS! JUOKITĖS!

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

:jftes užlaikome didžiausią krautuvę ir 
; naujausių madų drdpanų suaugusiems, 
Jaunuomenei ir vaikams. Taipgi Siuvame 
ant .Užsakymų (orderių). Užlaikome dide- 

p as i n ųk imą 'vėliausios, mados audeklų.

Mums praneša, kad lietuvių 
didelio 200 dainininkų koro ne
pavyko sudaryti ir todėl lietu
viai Yankee Stadium koncerte 
nedėlioję nedalyvaus. Kaltė — 
partijos, kurių vadai nenori dir
bti darbo, kur eina lietuvybės 
reikalas.

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

Reikale klauskite:
Ofisas: 1163 Gates Avenue 

Tel. Jefferson 3957
Yardas: 161 Olifton Place 

Tel. Prospect 1023

NAMŲ SAVININKAI 
TĖMYKITE! 

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

53 Montieth Street 
Kampas Busbwick Avenue 

Brooklyn, N. Y.

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

Brooklyn, N. Y.

J. STANKUS
Parduodu namus ir duodu morgi

čius. Jei nori parduoti namą ar
ba pirkti namą, pirmiausia atsi- 
šaukit pas mane, o aš jums pa
tarnausiu teisingai; būsit abudu 
pirkėjai ir pardavėjai pikiai 
užganėdinti.

36 Lexington Avenue 
Maspeth, L. Į.

Tel. Newtown 0113

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

Nestle I.anoil 
yra geriausias, 
laiko apie 9 
šlapint, ar mazgot. 
naujausiom madom, plauk 
Marcel Wave, 
ment.

VENUS BARBER SHOP
463 LORIMER STREET 

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

Real Estate
nų, 2 karam garadžius, lotas 
33 per 100. Su visais intaisy- 
mais. Kaina $12,000.

3 šeimynų mūrinis namas, 16 
kambarių. Su elektros šviesa. 
Kaina $12,000. Cash $5,000. 
Rendu metams $1548.

VIENYBĖ” REAL ESTATE 
(VI. šabūnas, vedėjas) 

193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

VYRIŠKŲ DRAPANŲ KRAUTUVE 
Didelis Pasirinkimas Vyrams — Drapanos Geriausių Kompanijų 
PADARAU NUO LIETAUS APSIAUSTUS (BAINCOAT'US) 

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

MIRĖ
Jonas 

Leonard 
dotuvės

Namas parsiduoda 2 šeimy
nų, mūrinis namas, lotai 25x 
100. Elektros šviesa, baltos sin- 
kos. Kaina $7,500, įmokėti 
$2,500. Mr. Goldstein, 154 So. 
1st St., Brooklyn. N. Y. (87)

Lietuvių kriaučių 54 skyriaus 
pusmetinis susirinkimas atsibus 
seredoj, liepos 22 d., 7:30 vai. 
vakare, Amalgameitų svetai
nėje, 11-27 Arion PI. Bus per
rinkimas komiteto ir bus išduo
ta raportai apie streikus. Taipgi 
bus kalbama apie asesmentus, 
kurie yra uždėti Joint Boardo.

Susirinkimas yra labai svar
bus ir visi kriaučiai unijistai da
lyvaukite.

Sekr. A. Bubnys.

K. širvydienė laiške p, Danie
lienei, vienu žodžiu pasveikina 
visas Moterų Globos komiteto 
nares ir sako: “Darbuokitės dei 
našlaičių, nes yra gyvas reika
las. Po visą Lietuvą yra jų ik- 
vadios. Mūsų Draugijos vardas 
skamba po visą Lietuvą garbin
gai”.

Ketvergo vakare, “Vienybės” 
svetainėje įvyko gana skaitlin
gas TMD. 3-čios kuopos susi
rinkimas, kuriame paruošta vi
si darbai del būsiančio didelio 
tautiško pikniko Cypress Hills 

'parke, rugpjūčio 2-rą dieną. Pa
sirodo, kad bus didėlė programa 
žaislų, prasidėsianti apie 3 vai. 
popietų. Bus merginoms “bulvi
nės” lenktynės, vyrams “maišų 
maršas” ir “pilvų įveržimas”. 
Muzika bus Kentucky Six, kurią 
jaunimas myli.

Paskui buvo išdalinta atėju
sios trys knygos: 1-mas tomas 
Pasaulio Isitorijos, Senovės Eu
ropa ir Princas ir Elgeta. Visos 
knygos su apdarais ir nariai jo
mis labai džiaugiasi. Jos pilnos 
paveikslų.

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 
energijai

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

Alex Velička ir J. Sutkus 
■Savininkai

valdybos pasidarbavi- 
Brookllyne Ebbets lau 
žaidžiama beisbole, 

įvyks eilė operų, pastatytų po 
pliku dangumi. Rugpjūčio 1-mą 
bus lošiama “Aida”, 5-tą — 
“Ca Valeria Rusticana”, 8-tą — 
“Pagliacci”, 8-tą — “Faustas” 
ir 9-tą didelis benų koncertas.

Tikietus galima gauti Cham- 
berlaine offise, kambaris 8G3, 
Municipal Building. Reikia ar
ba pačiam nueiti, arba pasiųsti 
prašymą įdėjus savo konvertą 
su stempa.

Kaip “Brooklyn Times” pra
neša, policmanas Blackner, nuo 
Stagg stoties areštavęs ketver
ge ryte du bernaičiu: Nikolą 
Tebara, 12 metų, nuo 610 Met
ropolitan Avė. ir Praną Fenne- 
lli, 12 metų, nuo 77 Maujer St.

Pasirodo, kad jie įsilaužę į 
krautuvę Povilo Vitkaus, 113 
Ains'lie St. ir pavogę $10 iš re- 
džisterio. Pobcmanas 
juos pagavęs kuomet jie 
lauk iš krautuvės.

Regis tai bus italukai.

Buvęs Amerikos valdininkas dabar 
dirba šioje įstaigoje kaipo patarėjas 
imigracijos, pašportų ir kelionės rei
kalų. Atydus eksperto apsvarstymas i- 
migracijos vizų, pailginimų laikinų vi
zų, sugrįžimui permitų, pašportų. už 
sakymas vietų ant laivų. Pasikalbėti 
galima tik susitarus. Empire Audit 
Co., 960 E. 28th St., Brooklyn, N. Y. 
Telefonas Midwood 2161, Indersoll

KAS NORI DYKAI 
OPEROS

S. PAUŽA 
131 GRAND STREET

Parsiduoda kostumierskas kriauėiaus 
storas C. Brooklyne. Tirštai apgyven
to) lietuvių kolonijoj. Biznis senai 
gyvuoja ir gerai įdirbtas. Sykiu par
siduoda su visom mašinom ir įtaisais. 
Kaina $425. Priežastis pardavimo iš
važiuoju Europon. Kreipkitės pas: —■ 
Jonas Lombardis, 51 Hudson Av., (87

Parsiduoda 2 šeimynų mūrinis na
mus, 11 kambarių, elektros šviesa, fur- 
neso šiluma, arti Forest Hills sto
ties. Kaina $10,500. Cash $3,500, Dra- 
gunaitis ir P. Mastridge, 18 Rocka
way Av., Brooklyn. N. Y. Ofisas at
daras iki 9:30 vai. vakare. Phone 
Dickens 5760.

Telephone Triangle 1450
F o t o g 

IR MALIORIUS 
Nufotografuoju ir 
nnrralevoja viso
kius paveikslus 
įvairiausiomis sp
alvomis. Atnauji
na senus ir kra- 
javns ir sudaro 
su amerikoniškais 
Darbų atlieka ge
rai ir pigiai.

Kreipkitės

šia yra sukontroliuoti per 
kirpėjų uniją. Prie to, amai 
gameitai šiaip taip sukon
troliavo “plačiaburnius ” ko
munistus, ikšiol ardžiusius 
unijos vienybę ir kenkusius 
darbininkų gerovei. Todėl 
dabar tvirtu frontu gali p ra 
dėti vėl rūpintis narių labu.

Streikininkams sekasi, ir 
tikima šitas unijos žygis

— Rengia —

LIET. NEPRIGULMINGAS KLIUBAS

ANTANAS TAČILAUSKAS 
(Savnlnkas) 

LIETUVIŠKAS RESTORANAS

STOGŲ DENGĖJAS

ANO ALL KINDS OFRoofing
Repair WorK a SpeciaJty 

JAMES J. HOLTfr SON

Ant pardavimo mūrinis namas, kam
pinis, 2 šeimynų, 13 kambarių, su vi
sais įtaisymais. Dvejų karų garadžius, i 
lotas 25 per 100 arti Fulton eleveiteįio 
stoties East New York apylinkėj. 
Kaina $14,500. Cash $3,500. Dragu- 
naltis ir P. Mastridge, 18 Rockaway 
Av., Brooklyn. N. Y. ofisas atdaras 
vakarais iki 99:30 vai.

*Jyrib^Ti.vė atdarų paprastom dienom nuo 8:30 ry- 
įčtfį© t^SOv^aJtaro. Nedėliįenlais'ię šiaip Svehto- 
■mlų/.dl'Oiiomiš nuo 7:30 ryto iki ii 30 popiet)}.

216 tyanhalfty^A^ N. Y,'
■ '/ -.tEBEipHONE ŠTAGG 4697 '

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

2—8 po piet.
Penktadieninis ir Sekmadieniais 

tik sidyg sutarties

nepenėdama jo. Vaikutis dažnai1 Jurgis Gibas iš Glen Cove, L 
verkdavęs iki motina sugrįžda-11. Bėla $1,000, svarstymas lie

pos 23. Skundžia federalis a-

Reikalaujame opereitoriaus ant sie- 
nikų arba matrosų. Kreipkitės pas 
Sea Brook Bedding Co., 241 — 37th 
St., Brooklyn, N. Y. (88

J. Markauskas, Vyrų ir moterų pral 
tiškus, Orthopediškų čeverykų dirbi 
jas persikėlė iš 4 Ten Eyck St. j - 
28 Ten Eyck St., Brooklyn, N. 1 
(’everykai padaromi, kurie tinka k< 
jai. Visoki krautuvėse negaunami č< 
verykni padaromi gerai ir greita 
Taipgi taisau ir senus čeverykus.

‘j Marijona Tamklenė
^prie palagų ant pareikalavimo
> dienų ar naktį, taipgi ir nedėl 
^dieniais. Darbų atlieka atsakam 
Jėiai už prieinamų kainą

Geriausias 
PLUMBERIS

CHAS. WIRFEL

“Juokas, ” saiko Dr. Buden- 
sen straipsny, “sukelia plau- 

jčius, nuvaiko nuo smegenų ap
gulimą, parodo nuliūdimui du
ris ir padaro žmones sveikus.” 
Paniurėlis yra nepasitenkinęs, 
piktas asmuo, kuris užnuodija 
patį orą. Bet.-dažniausia paniu
rėlis tėra auka vidurių negalia- 
vimo. Jei jo viduriai liiktų šva
rūs, jis pamirštų savo piktą 
ūpą. Trinerio Kartus Vynas yra 
patikėtina gyduoiė. Ji pataiso 
vidurius, sugrąžina gerą ape
titą, pagelbsti virškinimui ir 
nuskaistina protą. Jei turite ti
krai paniurusį draugą ir norite 
jam pagelbėti, nesiųskite gėlių, 
bet bonką Trinerio Kartaus Vy
no. Kiekvienas aptiekorius jį 
turi pas save. Jei negalite gau
ti apylinkėje rašykite į Joseph 
Triner Company.. Pasipinkite 
taipgi keną Trinerio Fli-Glass! 
Jis užmuša muses ir uodus ant 
syk, nesmirda ir nepavojingas 
šunijmis, katėms ir kanarkoms.

Subatoje
Liepos (July) 18 d., 1925 Pradžia 3 v. p.p 

FELDMAN’S QUEENS CO. PARKE
Grand Street ir Garrison Avenue, Maspeth, L. I.

GELEŽIES DARBAI
Ugnies Kopėčios — Fire Escapes

Prašalinama Visokios Kliūtys. Visoki Pataisymai 
Deimantiniu Plokščiu Durys Skiepams

— Ofisas ir Šapa — 
378—380 HARMAN STREET

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

Gračius, 19 metų, 156 
St. Mirė lieos 14. lai- 
17 iš kun. Remeikos 

bažnyčios ant Šv. Jono kapinių. 
Petras česnavičius, 42 metų, 

255 Greenpoint Ave. Mirė liepos 
14, laidotuvėls 
nio bažnyčios 
nių.

Laidotuves 
Garšva.

Petras Klimas, 888 Franklin 
Už1 Avė. Skundžia agentas Corsi, bė 

pein-'La $1,000, svarstymas rugpj. 13.
Bruno Jaukewitc, 137 Hun

tington St. Skundžia tas pats a- 
gentas, bėla $1,000, svarstymas 
rugpj. 13.

. Kad Vasaros Karščių Galt frojausti, Bei Tyrame Miško Ore Gerai 
' Atslvėdytl fr Pasilinksminti. Tai Pas Gerai Brooklyniečlams žinomą

Adomą fT, Ginkų 
. i

Turiu Pulki},Vasarnamį MERRICK, L. I. Kviečiu Atsilankyti kiekvienų. 
Specialiai Pagaminu Valgius: Ančių, žąsų Ir Vištų del pavienių, ban- 
kietų Ir šiaip Svečiam. Adresas: —

Camp Av., Merrick, Long Island
(Automobiliais važiuojant: iš Brooklyno, Metropolitan A v. iki Hilbddo 
Av., paskui pasukti po dešinei į Merrick Road; pravažiavus Freeportų, 
Teikia pasukti po kairei į Merrick Av. paskui j dešinų į Camp Av. ir 
pravažiuoti ‘‘Fire House No. 2” tai mano vieta).

VO.
Bet ji buvo teisinga moteris genta 

ir rastus pinigus neprisisavino 
bet atidavė biznio firmai 
tą pasišventimą ji gavo...
kinę nuo firmos boso!

— 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?
V 93 WYTHE AVE.,

. Brooklyn, N. Y.
Tel. 4520 Greenpoint

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

Kirpikų lokalas išvedė į 
streiką kirpėjus Rose Bros, 
firmoje. Išėjo streikan 60 
tos dirbtuvės žmonių. Pas
kui unija iššaukė streiką 
16-'koje šapų, kurios siun
čia darbus į skebines šapas 
už miesto. Šitose šapose no
rima priversti, kad darbas duos pageidaujamų pasek 
nebūtų siunčiamas į skebi
nes šapas, bet Rose Bros, 
kirpėjai nori unijos pripa
žinimo ir didesnių algų.

Šitie streikai, sako uni
jos viršininkai, yra Amal
gameitų valdybos noras iš- 
kariauti naujų pozicijų del 
unijos ir pagerinti dabarti
nes. Labai daug priviso ske- 
binių šapų, kurias lengviau-

LU LIETUVIŠKA AKUŠERKA |

115 NORTH 6th ST. 'WO
Kampas Berry Street Brooklyn, N. Y.

Tel. 1727 Greenpoint •

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA




