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PRAM. PUSDEŠ1MT0 BIL DOL ARU
Naujausi Telegramai

Newark, N. J. čia pavyko

Gabrys-Parsaitis Vėl Atsižymi Kaune Sudaužy
damas Pirmojo Lietuvos Prezidento Sme
tonos Nosį.

EVOLIUCIJOS BYLA DAYTONE ARTINAS 
PRIE PABAIGOS. DIEVUČIAI DREBA 
IŠGIRSTI PASKUTINĘ ADV. DARROW 
KALBĄ.

Lisbon. Karo vadai 
bandė pakelti revoliuciją išgelbėti žmogų, išbuvusį 40 
prieš valdžią, bet jie buvo valandų balose Moonarchie 
sugauti be bėdos. Trys mė- Swamp, kur jis buvo nuėjęs 
nėšiai atgal kiti oficierai ir- uogų rinkti. Sako jį labai 
gi bandė valdžią nuversti.

—o—
San Francisco. Apie 1

ryte nedėlioje-čia buvo jau- 000 gal. gazolino išgąsdino 
čiamas žemės sudrebėjimas, šimtus žmonių North Side 
kuris vienok nuostoliiĮ nepa miesto daly. Gazolinas buvo 
darė.

varginę musios ir uodai.
—o—

Chicago. .Ekspliozija 90,-

Žinios Iš Lietuvos
ĮVYKIAI SEIME 

(Ištrauka iš laiško, rašyto 
J. Ambraziejui, Brooklyn's)

gos. Vasara šalta ir lįja kas-1 užkampį Kvėdarnos pr. mokyk- 
rliz-yyi IZm'nllznc! i 11 y* J zlruhilil or 'Lies ixrxxAZkin A AojhhIi NTrxi-»a loadieu. Kaip kas turi dobilų ar šie- 

' no nupjautų, tai jau baigia su
pūti. Per sekmines palei Ragaus 
ką užmušė Stasį Janulaičių. Mat 
gi ibuvo dvi vakaruškos, viena 
pas Vensikuną, o kita pas Ra
gauską. Visi Pentupiečiai buvo 
nuėję pas Venskuną. Ragaus
ko kompanija, užmačius! Dudo- 
nius, šoko juos mušti. Pentupie- 

Ičiai šoko juos ginti. Pirmiausia 1 • t — T 1 » i 1 FTY • •

—O—
Fez. Francams sunkiai ei

nasi Morokoje. Sukilėliai bu 
vo pagrobę svarbią tvirtovė 
lę Ain Aichia, kurią fran- 
cai su dideliu vargu atsiėmė

WASHINGTON, Liepos 19 d. — Kad amerikonai lie
ka pasaulio skolintojais, parodo skaitlines, tik paskelb
tos, kad amerikonai po karo jau yra paskolinę, ar įvesti- 
nę svetur net devynius ir pusę bilionų dolarių! Čia ne- 
priskaityta 12 biliono karo skolų ir apie 400 milionų do
larių, paskirtų rėmimui Anglijos svaro, Danijos kronos 
ir Italijos liros. Tokiu būdu Amerika turi daug įtakos 
į gyvenimą visų pasaulio valstybių ir ateity tas gali įves
ti ją į karus ir nesusipratimus. Seniau anglai buvo viso 
pasaulio skolintojais, bet po karo amerikonai užėmė jų ly^fovin^autTm 
vietą, kas anglams nelabai patinka.

laive, prie Clay St. paupio. 
—o—

Garden City, L. I. čia 
išbandyta naujas greitas e- 
roplanas, ktirį krutamu pa
veikslų kompanijos vartos 
siuntimui į’vietas, kur vyk-

KAUNAS (“Vien.” kor.) — Garsus Juozas Gabrys 
(Paršaitis) vėl pasižymėjo “tautos gerovės” darbais. 
Kaune yra dailininkit paroda ir ten dailininkas Aleksan
dravičius yra išstatęs biustą (stovylukę) pirmojo Lietu
vos prezidento, A. Smetonos, prie kurio Gabrys buvo 
Lietuvos valdžios ieškomas ,kaipo išdavikas. Biustas sto
vėjęs netoli biusto Lietuvos kunigaikščio Vytauto.

Gabrys kaip tik užmatė Smetoną netoli Vytauto, 
tuoj pradėjo kolioti Smetoną varlių terminologija. Ir pa
kėlęs savo storą lazdą norėjo Smetoną sudaužyti, bet A- 
leksandravicius jį sulaikė. Po to, Gabrys pradėjo derė
tis nupirkti tą biustą ir sulygo už 500 litų. Įmokėjęs 100 
litų, Gabrys tuoj ir pradėjo lazda bumbinti Smetoną. Tik 
mat stovylukė buvusi gero akmens, o ne gipso ir Gab
riui pavyko tik Smetonai nosį nudaužti, kol Aleksandra
vičius jį sulaikė.

DAYTON, TENN, Liepos 19 d. — Su didele baime 
vietos davatkos laukia paskutines kalbos adv. Darrow ir 
kitų advokatų “bedievių.” Mat, jis aiškių aiškiausia ža
da parodyti evoliucijos tikrumą ir įvykinhną, ir sunie
kinti Bibliją. Spėjama teismas baigsis s? vedoje, ar anks
čiau.

Kabelis Nuo
Sleževičiaus Sandarai

Darrow Nenori 
Paveikslo su Teisėju

Einant Nauju Spaudos Įstaty
mu Kauno Apskrities Viršinin
kas Konfiskavo “Lietuvos ži
nių” No. 153 už Straipsnį Dar 
Del Valdžios Įstaigų Klerikali- 
nimo. Redaktorę Bortkevičienę 
Traukia Teisman, Laikraštį iš 
Visur Policija Išrinko.

Sleževičius.

Vokiečiai Gąsdina 
Lenkus Bolševizmu

Dayton, Tenn. Darrow ir jo 
draugai taip įpykę ant teisėjo, 
kuris visados labai prielankiai 
gelbėjo prokurorams, o nedavė 
progų apgynimo pusei, kad po 
vieno posėdžio, kada fotografai 
prašė jį ateiti prie teisėjo, id
ant sykiu nusitraukti paveik
slus, Darrow atsakė, kad lai 
teisėjas traukiasi paveikslus su 
Bryanu.

Berlin. Lenkams pradėjus m u i 
tų karą su vokiečiais ir uždarius 
ru'bežius, Silezijos kasyklos ir 
plieno liejyklos pradėjo užsida- 
rinėti, nes neturi rinkos savo 
produktams. Vokiečių spauda, 
tą pastebėdama, sako, kad sile- 
ziečiai lengvai pasiduos bolševi
kų agitacijai, nes būdami be 
darbo ir duonos, su noru norės 
pabandyti siūlomo rojaus. Len
kai, vienok, tikisi padaryti pre
kybos sutartį su rusais ir apsi
eiti be vokiečių. Vokiečiai su
tinka priimti be muito 350,000 
tonų Silezijos anglių, bet lenkai 
nori, kad priimtų 500,000 tonų, j

Audėjai Vėl 
Algas Kapoja

Lawrence, Mass. Apie 30,000 
darbininkų čia neteks 10 nuo
šimčių algų, kurias ikišiol gau
davo audinyčiose. Nuo liepos 
apie 7 šaipos paskelbė, kad 
gas nukapos.

27

Derlius Europoje Geras

Belgrad. Jugoslavijoj valdžią 
paėmė naujas koalicinis kabine
tas, kuris pabuosavo iš kalėjimo 
Radičį, kaimiečių kroatų vadą.

los vedėją A. Čepulį. Nors tas 
mokytojas savo išsilavinimo 
laipsniu ir darbštumu yra laiko
mas vienu iš pavyzdingiausių iš 
Tauragės apslkr. pedagogų, bet 
tai atžagareiviams (matomai ne
svarbu. Mat p. A. Čepulis moky
tojaudamas Kvėdarnoje visuo
menės (ne politinį, grynai eko
nominį) darbą dirbo, įsteigda
mas dabar jau visai gerai gy
vuojantį Ikoperatyvą, etc., tuo 
įgijo vietos gyventojų simpati
ją, bet tai tik labiau paskatino 
vietinį kleboną Jarašūną ir kitus 
“krikščioniškos” Ūkininkų Są
jungos šulus, panaudoti dar “ge
resnių” priemonių, kad nenusto- *1 
jus vietos gyventojų tarpe sa
vo silpnėjančios įtakos...

Bešalis.

Birželio 20 d. seimo rūmuose 
atstovai susimušė ir sulaužė kė
dės ir per snukį užsidavė. Kri’k- 
iščionys-demokratai išvaikė opo
ziciją su policijos pageiba, iš
leido kelis įstatymus be opozici
jos ir nusprendė paleisti seimą 

13 mėnesiams.
Tai ponui J. O. Sirvydui bus pribėgo Janulaitukas. Tai jį ir 

graži atmintis sugrįžus į Ameri- apspito Ragauskų “džentelma- 
ką. Jis turės lką papasakoti, nes nai”. Jurgis Silionis kaip įkirto 
savo ausimis girdėjo visą skan- šerdekšninku, o Zidaviškio Ba- 

jorukas ir iš anos pusės Plutiš
kių Rut'kutis, kitais prietaisais 
ėmė mušti ir užmušė. Pentupie
čiai paskui nebuvo kitų leidžia
mi artyn ir tik ak,menais su už- 
mušikais pasimetė.

Po “vainai” pasirodė, kad Sta 
siui burna sumušta, dantys iš
mušti su kuolais. Jis tūlą laiką 
dar buvo gyvas. Trys užmuši- 
kai sėdi kalėjime.

Reikia pasakyti, kad šio kraš
to žmonės gyvena taip girių ir 
sausomis malkomis (kad polici
ja nepamatytų iš Mariampolės) 
kūrena bravorus ir verda samo- 
gonką. Paskui nusigėrę nežino 
ką daro. Vaikšto dažnai su vizo
mis, arba apdriskę, nes pinigus 
praleidžia ant gėrimo. Jau lai
kas regis abūtų susiprasti ir bū
ti žmonėmis!

dalą.
Kaip mes, amerikiečiai, turim 

j tuos dalykus reaguoti, sunku 
". Visi aušrininkai, 

visi senesnieji spaudos draudi
mo laikų darbininkai paniekinti 

,klikos. Amerikiečiai čionai tik 
j tol geri, ko1! dolarių yra. Kitaip 
jie nereikalingi kaipo buržujų pa 
daras.

žinomas .mums, amerikie
čiams rašytojams-kovotojas už

nė kojos pirštą ir užsinuodi- spa^os atgavimą istorikas Au- 
jo kraujas ir operacijomis gUi,bnas JaniįImtis pi'asalytas is 

vyriausio tribunolo narių skai
čiaus. Tai cimizmas, niekas dau
giau !

' i Janulaitis tribunole dirbo nuo 
. pradžios susi tvėrimo Lietuvos

i yalstylbės. Per tą taiką buvo vie
ta ktrom ėhkiausia i apmokama, 
nepelninga, ne 'biznio tikslams. 
Bet kademų mimisteris padarė 
bandymą kaip Voronof ant “mon 
kių” 
įvedė unifoimą, žinojo, kad uni
formai pasipriešins teisėjai. Tad 

Jministeris Tumėnas pasirinko iš
12 apaštalų Kristų (Janulaitį) 
inukan'kinti, kadangi tėviškam 
Kaipošiui nepuolė rankų bučiuo
ti ir įprašyti pasigailėjimo, tai > 
atstatė iš vietos. Bet Janulaičio Tauragė. Mokytoju persekioji* 
kraujas išgelbėjo visus teisė- mai. Girdisi, kad subiurckratin- ,pera. P-lė Rakauskaitė taip ir

sta kokie svarbūs įvykiai. 
Eroplanas gali 750 mylių 
nuskristi į 7 valandas ir ma 
žiau.

—O—
Peekskill, N. Y. Du neži

nomi vyrai, negalėdami gau 
1 ti tekši kebo iš čia į N.1 
Yorką, pasivogė pirmą pake

> ris čia ruošiasi prie 43 ope-1 
atvyko iki Yonkerso, kur ga racijos. Puolanti plyta de-L 

I žoliniu pasibaigus, paliko šimts metų atgal jam sutry- c

—o— FRANCAI APIE MUSŲ OPE
ROS TEATRĄ

karą.
—o— jo kraujas ir operacijomis

Paris. Vokiečiai prisiuntė bandoma jam gyvastis išgeL 
alijantams atsakymą į jų bėti. Jau veik kojų neturi' 
siūlomą saugumo sutartį, ir dabar rankos pjaunamos, 
Turinis dar nežinomas. 1 —o—

Nepriima Mokslininkų Pačią Laikė Prirakinęs 
Liūdymų Du Metu

Dayton, Tenn. Teisėjas evo
liucijos byloje, nusilenkė dievo- 
čiams, ir atsisakė prileisti mok- tinti, kad prirakinę laikė du me- 
slininkus liudyti evoliucijos tei- tu fabrikanto žmoną jo dvare, 
singumą. Esą, nėra reikalo. Vai- jj buvusi lenciūgais prikabin- 
stija perleido įstatymą, kuriuo ta prie lovos. Valgio jai buvo 
draudžiama evoliucija, o moky- duodama tik retkarčiais. Matyti 
tojas tą įstatymą sulaužė ir vis kad vyras norėjo ją numarinti, 
kas aišku. Darrow gi norėjo nes jjs prievarta iš jos buvo iš
tars mokslininkais parodyti, kad gavęs testament#, pavedantį vi- 
evoliucijos teorija ir Biblijos pa i sa turtą jam. Fabrikantas gi pa 
saka nėra taip jau griežtai prie
šingos kaip galima manyti. Tei 
sėjas vienok prie to neprileido. 
Darrow už tai pasakė smarkią 
prakalbą prieš teisėją ir vos vos 
nebuvo patrauktas tieson už įžei
dimą teismo. Tokiu būdu byla Eatl iš Ano Pasaulio 
greitai pasibaigs, ir eis į augs- Dar N etelei oliuoja 
tesnį teismą, kur teisėjai nėra 
davatkos ir prižiūri įstatymų nu 
statytos tvarkos. Darrow ir jo 
draugai gi turi daug punktų ant 
kurių jie gali apeliuoti į augš- 
tesmį teismą.

Paris. Turtingas fąbrlkantas 
ir jo sekretorka čia liko apkal-

sakoja, kad pati iš proto išėju
si ir todėl jis turėjo ją ant len
ciūgo laikyti. Vienok daktarai 
ją sveika randa.

Plyšo Didelis Bravoras

New York. Ant 109 . gatvės 
i'talų teinemente plyšo didelis sla 
ptas bravoras, kuris sužeidė vie 
ną žmogų ir išgąsdino apie 300. 
Pats savininkas, italas 40 metų, 
buvo 
tūpė

išmestas per langą ir nu- 
ant policmono, kuris ža- 
įeiti pažiūrėti, kodėl dū- 
veržiasi pro langą. Savi-mai 

ninkas smarkiai apdegė.

Baltimore, Md. Nors detekty
vai nieko nerado, bet buvo gan
dai, kad Knapp, užmušikas tekši 
kebo šoferio Panellos ties Mine
ola, buvęs čia. Jis yra gaudomas 
po visą Ameriką, bet policija jo 
dar neranda.

padaryti žmogų jaunu:
Ir kauniškis dviratininkas ap

link pasaulį. Kauno Sporto na
rys Bronius Daujotas ruošiasi 
kelionei dviračiu aplink pasaulį. 
Pirmiausia žada vykti į Latviją, 
Estiją, Suomiją, paskum per 
Skandinaviją toliau. Keliauja 
kaipo sportininkas.

Francų laikraštis “Comoedia” š. 
m. birželio 22 d. numery įdėjo 
ilgesnį straipsnį apie Lietuvos 
teatrą. Įdėta mūsų dainininkės p 
-lės Rakauskaitės didelė fotogra 
fi ja ir Teatro rūmų atvaizdas.

Straipsnio autorius p. Jean 
Mandere, pažymėjęs, jog Kau
nas nėra pasiruošęs tokiai įstai
gai, kaip Valstybės Opera, pri
verstas buvo tačiau duoti 
prieglaudą savo sienose, lenkams 
deja okupavus tikrąją sostinę, 
Vilnių. Toliau pagyręs gražią iš
orinę operos “Tosca” vaidinimo 
aprašymo, kuriame, autoriui 
bus tekę (būti. Labai vertingai 
pabrėžiamas pirmasis Lietuvos 
tenoras K. Petrauskas, gražioji 
jo partnerė p-lė Rakauskaitė ir 
p. Sodeika, šis trio sudarąs tą 
branduolį, apie kurį klesti pagy
rimo verta jaunoji Leituvos O-

jus be priežasties nekilnoti iš 
vietos į vietą.

Valdžia ieško Londone pasko
los, tarpe Amerikos lietuvių au
kų, o tarpe savęs riejasi.

Vincas.

Portland, Ore. Vietos Joshua 
Gilbertas, prieš mirtį žmonos 
1917 metais, susitarė su ja, kad 
jei ji nuvyks į kitą pasaulį ir 
ten išliks su sąmone, kaip dva
sininkai tvirtina, tai ji tam tik
ru žodžiu ir ženklu praneš vy- 

jrui. Vyras paskelbė $500 dova
nų tam, kuris perduos nuo žmo
nos tą žodį ir ženklą. Visokį me
diumai pradėjo gauti “žinias” iš 
ano pasaulio ir tokių žinių vy
rui prisiųsta 139, bet nei viena 
neatatinka 
žodžiui ir 
esanti nuo 
tienė neva
sirodo, kad kolkas, žirnių iš ano 

I pasaulio nėra ir vyras pradeda 
abejoti, ar yra pomirtinis gyve
nimas, į kurį jis su žmona 
kėjo.

su žmona sulygtam 
ženklui. Viena žinia 
Veneras, kur Geiber- 
gyvenanti. Taigi pa-

ti-

LIETUVOS MIŠKŲ 
VALDYBA

tų pr. mokyklų inspektorių nusi 
statymu (žinoma ne be tam tik
ros presijos) “krikščioniškos” 
Apskr. švietimo Komisijos nuta 
rimu bus paliuosuotą ar perkeis 
ta į blogesnes vietas keletas sa
vistovesnių ir nuo klebonų “ma
lonių” kratančius! mokytojų. 
Pirmoj eilėj žadama nukelti į

vadinama Lietuvos Tosca.
_ kus.

Parodos atidarymo dieną, Kau 
ne, parodą aplankė 9,000 žmo
nių.

PASIPIRKIT “VIENYBĖS 
ŠĖRĄ!

Berlin. Visos žinios rodo, kad 
Centralėje Europoje derlius šį
met bus laibai geras. Net So
vietų Rusijoje irgi laukiama ge-Į _______
ro užderėjimo. Į Chicago. Peiliu ir revolveriu

-----------  čia susikniovė du gengsteriu,
Dayton, Tenn. Advokatas Dar italu, ir abu vienas kitą nužudė, 

row, pasirodo nešioja “Šileikas.”, Baltimore, Md. Edwandas Je- 
Jis nemėgstąs diržų. Madas se- ckot iš Mt. Carmel išsiėmė ap
kauti vyrukai, turbūt irgi tą sivedimo laisnį su vietos The- 
pradės daryti. resa Kleponiūte. ,

JAU VĖL TURIME!

Komediją 
“LAPKUS”

— Kaina 30c. —

Klausimas, ar gali Eigulis gy
venti, gaudamas algos mėnesiui 
65 litus, kuomet rugių centne
ris kainuoja 38 litus ir yra šei
myna? Iš 10 Eigulių tik 3 turi 
triobas šiokias tokias. Tai iš tos 
algos reikia Ikambaris samdytis. 
Urėdai Miškų ir Girininkai tai 
algas ima po keletą šimtų litų ir 
už vaikus gauna ant mėnesio po 
10 'litų.

Turbūt Lietuvos valdžia ma
no, kad mažiuko miškų tarnau
tojo, kaip Eigulio, kuris gauna 
algos 65 litus už jo vaikus su
vis nereikia duoti pašalpos, kad 
biedno tarnautojo gali būti ir 
nevalgę vaikai.

Jeigu Eigulis katras gerai tar
nauja ir nori dastoti laipsnį di
desnį ir suseka girininką darant 
šmugelį su žydeliu, ir praneša 
miškų urėdui, tai jau tokio Eu-’ 
gulio nėkenčia ir jam laipsnį nu
ima. Rusų kaip buvo valdžia, tai 
tokiam tarnautojui keldavo laip 
snį arba kitose va'ltijose tokis 
dalykas dabai nedoras..

Miškininkas.

PIRMUTINĖ
Amerikos Lietuvių {staiga — Tai 

« i r? m v n e- »

netik kaipo Amerikos lietuvių laikraštis, bet ir kaipo pirmu
tinė įstaiga Persiuntime Pinigų į Lietuvą ir Visas Pasaulio 
Dalis. — Pirmutinė įstaiga Pardavime Laivakorčių Keliau
jantiems į ir iš Lietuvos. Dėlto, kad seniausia įstaiga ir pla
čiausiai prityrusi Pinigų Persiuntime ir Laivakorčių Parda
vime, tai visi, kurie tik šiuose reikaluose kreipiasi į “Vieny
bę,” gauna netilk skubų, greitą ir teisingą patarnavimą, bet 
užvis svarbiausia — “Vienybėje” atranda netik draugišką 
patarnavimą, bet dar sučėdina daug bereikalingai išmėtomi 

pa dolarukų
g| “Vienybėje,” kuri jau yra užsitarnavusi pasitikėjimo per 
H pastaruosius 40 metų. — Siusdamas Pinigų saviškiams, ne-

pamiršk, kad “Vienybė” tai atliks genaus, negu kas kitas. 
^Keliaudamas Lietuvon, nusipirk Laivakortę 
i kuri tamstas ir jūsų šeimynas bei draugus 
pi geriausia ir kelionę turėsite kosmagiausią..

g

Taigi, visus kviečiame savo reikalus atlikti

193
VIENYBĖ

Grand St., B’klyn, N. Y. PENTUPIAI
(“Vien.” Koresp.)

Naujienos pas mus bis'kį blo-

“Vienybėje”, 
aprūpins ko-

Reikale Kreipkitės Pas Mus
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193 Grand St., Brooklyn, N. Y

——
F. J

M

7

1



įsteigtas 1886 m.

B LIEPOS (JULY) 21 D., 1925

Lį® 

r

------
TRIS KART SAVAITEJT 

Leidžiamas Utarninkais, Ketvergals 
ir Suimtomis 

Brooklyn’e, N. Y.
METINE PRENUMERATA: 

Suvienytose Valstijose — $4.00 
Kanadoje — — —• — — $4.50 
Lietuvoje ir k’tur---------- $5.00

Prenumerata reikia apmokėti 
išanksto.

Apie Skelbimus Klauskit Laišku 
Adresas:

Vienybė Publ. Co., Inc. 
193-197 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

Established 1886

VIENYBĖ
LITHUANIAN TRI WEEKLY 

Published Tuesdays, Thursdays 
and Saturdays 

at Brooklyn, N. Y.
SUBSCRIPTION RATES:

In United States — — — $-1.00
Canada .----------- — — — $4.50
Other Countries —------ — $5.00

Advertising Rates on Application

Address:
Vienybe Publ. Co., Inc. 
193-197 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

| PERŽVALGA >
'■ _

Erpplanu į žiemius
Roaldo Amundseno Pasakojimas

Vertė - V.

i| Redakcijos StraipsniaiJ[
LIETUVOS ATSTOVAI AMERIKOJE 
SENIAU IR DABAR

Seniau Amerikos lietuviai gyveno nieku nepasitikė
dami. Tlai buvo tuomet, kada Lietuvą valdė Rusija ir kuo
met Amerikos lietuviai dėjo pastangų, idant ta Lietuva 
kuomet nors taptų nepriklausoma valstybė. Ir tais laikais 
Amerikos lietuviai gyveno kur kas šauniau. Tuomet mes 
daug daugiau kultuvių darbų nuveikdavo™. Tuomet kur 
kas daugiau vienybės mūsų tarpe buvo. Ir tai dar neper- 
sena praeitis. Ją kiekvienas, sekąs mūsų gyvenimą, leng-i'’^' 
vai gali atsiminti.

Lietuvai gi gavus nepriklausomybę ir pradėjus A- 
merikon siusti savo atstovus, mes daug ko laukėm ir 
tikėjomės iš tų atstovų. Mes manėm, kad jie kaipo toki, 
daug kame ir mūsų kultūriam gyvenimui prigelbės.

Tiesa, pirmas tų atstovų, gerbiamos atminties p. J. 
Vileišis, nemažai Amerikos lietuviams prigelbėjo. O taip 
buvo todėl, kad Vileišis jautėsi atstovaująs tiktai Lietu
vą ir matė reikalingu rūpintis savo brolių Amerikiečių 
likimu.

Antras tų atstovų, p. Čarneckis, irgi “stengėsi lietu
viams” tarnauti. Tik ant nelaimės, jam tai nepavyko. Jis 
nukrypo — ten kur priklausė — dešiniojon pusėn ir vei
kė tik su vienos sriovės žmonėmis — krikščionimis-demo- 
kratais. Čarneckis, vieton ką nors nuveikti, išardė tuos 
gražius darbus, kuriuos gerb. Vileišiui pavyko subūdavo- 
ti.

Trečias, dabartinis, Lietuvos atstovas, p. Bizauskas, 
atvykęs Amerikon, nemažai pasižadėjo. Pamename jo 
žodžius: “Aš visuomet būsiu su visais lietuviais. Jei jie 
manęs neieškos, aš pats juos susirasiu.” Tai labai gra
žūs žodžiai. Jie teikė Amerikos lietuviams didelių vilčių.

- - Bet tie žodžiai pasilko tiktai graži, neužmirština fraze.

Miestelis Su Krikščioniška 
Kultūra.

Daytanas, Tenn., kaip sako 
Menckenas, yra tikras krikščio
niškos kultūros miestelis. Gyven 
tojų ten 1,800, o bažnyčių de
vynios Ir tų dar neužtenka, nes 
nemažai gyventojų kas savaitę 

1 nueina į kalnus ir ten “roliuo- 
jasi.” Mieste nėra gemblerių, 
butlegerių, šokių salės, išsipuo
šusių moterų. Visi tiki į Bibli
jos teisingumą, tik ginčinasi iki 
užkimimo kaip suprasti tą ar 
kitą šventraščio žodį.

Vienu žodžiu, ten gyvenimas 
pilkas, tuščias ir nuobodus.

—o—
Vanagaitis M°kąs Gerai Loti

Kompozitorius Vanagaitis, kai 
žinoma, keliauja su Pakštu į Pa- 
cifilko okeaną, ir Kaliforniją. 
Nakvoja jų “išvyka” dažniau
sia ant viršaus automobilio. 

I Kad apsisaugojus nuo vagių šo- 
1 Ceris su savimi pasiima du plak 

:u, bet Vanagaitis labiau pa
sitiki gamtos tvariniams ir sa
ko:

“Aš buvau geriausias

(Užbaiga)
Geg. 30 d. Dietrichsonas ir Omdalis atvilko 

ilš N-24 petrolio kuioilą ir reilkmenas. Aiškiai ma
tėsi, kad ledai juda su jūrų srove. Mes laukėme 
ilki prasivers žiede tiek vandenis aikštė tarp ledų, 
kad galėtume nuo vandens pakilti. Ledas ant už
šalusios da'iies buvo kokių šešių-septynių colių sakančio kalno. Taip dirbdami iki birželio 15 d. 
s'tcric, ir mes manėme, kad ten kur ledų krūvos!mes buvome nusitiesę kelią 500 metrų, liet treč- 
buvo susigrūdę, bus užtektinai stipru eroplaną 
pakelti. Larsenas ir Dietrichsonas nužymėjo, kur 
turėsime pradėti lėkimą, o mes pradėjome ledus 
lyginti ir valyti. Tai bu-vo labai varginantis dar
bas. Išsipjovėme nuolaidą, jei ledai vėl susisuk
tų susigrūsdami.

Naktinis sargas birželio 2 pakėlė Larseną 
apie 1 po vidunaktų. Jis išbėgo amt ledo ir grei
tai grįžo pas mus rėkdamas: “Visi lauk!” Ledai 
■besisukeliodami buvo pagavę ercplaną ir suko jį 
aplink, taip, kad kajutės dugnas pradėjo stenėti 

. ir griežti nes plieno plokštės klibinosi iš vietų. 
Pastatė ant stalo,' Buvome tikri, kad eroplaną prastosime. Tad Ells- 

aš sku-

Baisi Pasaka
“Panevėžio Balse“ randame 

pasak utę, nugirstą iš senelio 
Dargio, tarnavusio panaktiniu 
pas Retavo kun.’igaiikštį Bagdoną 
Oginskį. Senelis tas senai mi
ręs, ir jo pasakojimus paduoda 
A. Krasauskas, štai vienas:

Esą netoli Tveriu miestelio 
gyvenę trys didelės davatkos. 
Jos turėdavę triolboje grabus ir 
kas naktį, užsidegusios žvakės, 
sugulę į grabus melsdavosi. Bet 
trūko “finishing touch”. Viena 
davatka buvo vardu Monika, b 
ji matė ant šventųjų paveiks
lų, kad šv. Monika vis rodoma 
su žmogaus 
Sumanė ir ji 
kapų.

Parsinešė. , ...
padėjo knygas, rąžančius (taip (worthas, Dietrichsonas, Feuchtas ir 
kaip matė ant šv. Monikos pa- biai pradėjome nešti reikmenas ant kranto tvirto- 
veikslo) ir pradėjo melstis. At- jo ledo, o Larsenas su Omdaliu kaip pašėlę ka- 
ėjo vidunaktis. Kaukuolė kaip pojo ledą vietosų kur jis perdaug skaudžiai ma- 
pradės kvatotis ir į davatkas šiną mygo. Po kelių minutų jiems pavyko, spau- 
punkšti ugnimi! Davatkos persi- dimą sumažinti.
gande. Kas tai pamatęs ir pra
nešęs klebonui, bet klebonas sa-

ka per mūsų tiltą, kurio pakėlimo galia nėra di
delė. O kitoje pusėje nėra aikštės, nes mes netu
rime spėkų prakapoti daugiau vietos ir sparnai 
nesutelpa.

Ant laimės N-25 kaip tik pravažiuoja tiltą, 
kuris tuoj virto duobe. Tada vėl tiesiame tiltą iki

kaukuole rankoje, 
gauti kaukuolę iš

dalį tuoj užpylė vanduo iš kokio tai plyšio. Mes 
bandėme pakilti, bet neįdiibome tiek greitumo, 
kiek reikia. Mes išmėtėme iš eroplano viską be 
ko galėjome apsieiti: kameras, drapanas, ski, da
li reikmenų ir vieną rūbinį laivą, bet pasilikome 
šautuvą, kad galėtume šaudyti paukščius ir gy
venti Spitzbergene, jei jį pasieksime. Naštos neš
ti teliko 1,900 kilogramų, arba 4,180 svarų.

Tada vėl bandėme kilti, bet negalėjome, nes 
nebuvo vėjo ir kelias nepatogus.

Birželio 15 d. visgi buvo diena nulemiančio 
nuosprendžio, šalčio laipsnis siekė 26 laipsnius F., 
ir pakilo malonus vėjas iš piet-ryčių. Mes susėdo
me, motorus įšiklėrne ir už pusvalandžio palei
džiame. Visi jaučiame, kad prisiartino musų svar 
biausi valanda.

neturėję 
saugoti.
loti, tik 
mės tas

Po to, kada spaudimas vėl prasidėjo, mes 
visi surėmę pečius bandome mašiną nuo jo at- 

‘sar- kosi “nemaenus“ buvę-; ką nors sukti. Ant laimės didysai ledų susigrūdimas dai
gas’ mūsų palečių, nes visuomet su kaukuole padaryti ir įpr’sišau! nebuvo pradėjęs judėti,
sugulus lodavau šuniu. Nekurie kė seną altaristą, kurio piktos 
turistai vežiojasi šunis del ap-! dvasios bijojo. Tas kaip tik pri- 
saugos, bet mes to prityrimo siartines prie 

sumanėm patys apsi- ir 
Visur labai gerai vyko 
nevisur turėjo reikš- 

lojimas.” 
' —o—

Palyginimas
LiDLD draugija sakosi duo

sianti savo nariams šįmet tik 
dvi knygi: “Komunizmo ABC” 
ir “Istorija Kliasių Kovos Jung
tinėse Valstijose.” Pirmąją knv 
gą net patys bolševikai Rusijoje 
jau nebeplatina, o abi už poros! 
metų bus tiek vertos kiek verta 
pop i era.

Kita kultūriška amerikiečių 
draugija TMI). (šįmet gi savo na 
r i am s duoda 3 knygas: Mark

Tiesa, mūsų dabartinis atstovas dirba. Jis atlieka Twain’o apysaką “Princas ir El- 
Tuictuvos valstybės oficialius reikalus. Bet kaslink Ame- ffeta’', kuri geriau negu koks • ’ll 1 *1 1 •• /rn n/1 ao “v» o £» L r» o 11 r\ 1/ndrikos lietuvių reikalų, arba nieko neveikia, arba jei pa
sirodo, tai pasirodo tiktai vienos partijos — krikščionių- 
demokratų abaze. Jei kitų pakraipų žmonėms mūsų at
stovo pagelba reikalinga, to atstovo nė su pyragu nega
lima prikviesti.

O būtų gerai, kad Amerikos lietuviai turėtų tokį at-

propogandos raštas parodo, kad 
skirtumo tarp biednioko ir'kara
liaus sūnaus gamtiškai jokio nė 
ra. Paskui bus duodama “Seno
vės Europa,“ kurioje paaiškina- 

1 ma pradžia mūsų civilizacijos 
ir jos ryšiai su Rytų kraštais, 

stovą, kuris tarnautų visiems lietuviams. Jis dabar mum o ant galo bus duodama 2-ras 
daug kame būtų reikalingas. Jis prigelbėtų mums bent tomas Wells 
kiek sucementuoti taip labai iškrikusį Amerikos lietuvių jos”, veikalas, kuris niekad ne- 

j pasens ir kurį nekurie bol.ševi- 
.p kai stato augščiau Markso raš

tų. Maskvos valstybinė knygų iš 
leis t u vė tą knygą pasiskubino iš 
versti ir išleisti, nes mato jos

1 naudingumą šviečiant žmones ir

“Pasaulio Istori-

gyvenimą.
Bet ar sulauksim kada nors tokio atstovo, kaip ger 

J. Vileišis? Ar sulauksime tokio žmogaus, kuriam, kaipo 
Lietuvos atstovui, rūpės mūsų, kaipo išeivių ir svetimų 
bangų blaškomų žmonių likimas?

.Jei bent Lietuvoje įvyktų šiokia-tokia perversme par(X]ant jų kilmę, seniau gy
venusias tautas, jų darbus, ir 
civilizacijos augimą.

Palyginus tas dvi draugijas 
Uetuvos krikščionims-demokratams smurtu perva- aiškiai matyti, kuri didesnį kul- 

Dratl tūrinį darbą dirba. Viena nuo
dija žmonių protus, o kita švie
čia ir stengiasi padaryti sąmo
ningais žmonėmis.

—o—
Vilniečiai Nėra Dviračio Matę

Studentas Sapniūnas, aprašy
damas savo vakacijas kaime, sa 
ko apie savo dviratį:

“Į mano ‘kumelį’ dauguma la- 
zdūniečių labai keistai žiūri,

AR TAI PRIEŠ “BOLŠEVIKUS” KOVOJAMA?

rius “Krašto Apsaugos Įstatymą,” “Darbininkas, 
gas” ir “Garsas” gvoltu šaukė, kad to kis įstatymas rei
kalingas, kad jis išleistas apsigynimui bolševikų plūdimo 
Lietuvon. Tą giesmelę krikščionių-demokratų organai, 
taip pamėgo, kad dar ir šiandien ją tebedainuoja. Ji, nors 
labai melaginga, bet matomai jiems begalo graži.

Bet pažiūrėkime, kaip Lietuvos krikščionys-demo- 
kratai prieš tuos “bolševikus” kovoja.

Nepaisant kitų įvykių Lietuvoje, šiame numery tal
piname gerb. Šleževičiaus pranešimą, kuriame nusako
ma, kad sukonfiskuota keletas Lietuvos Žinių” numerių,! nes kai-kurie nėra dar visai to
il’ patraukta atsakomybėn to laikraščio leidėja Bartkevi-i kios mašinos matę, štai kaip iš 
čienė.

Mes norėtume “Darbininko,” “Draugo” ir ‘ 
paklausti: nejaugi tai kova priešais bolševikus?

Ne! Tai griežta kova prieš pažangiuosius Uetuvos 
laikraščius ir visuomenę, kuri nesutinka su krikščionių- 
demokratų diktatoriška vadovybe. Tiesa, mūsų krikš- 
čionys-demokratai visus pažangiuosius žmones bolševi
kais vadina, tačiaus mes žinome, kad nei “Lietuvos Ži
nios” nei prie jų stovinti darbuotojai niekad bolševikais 
nebuvo ir nemano būti. Jie visą laiką kovojo, kovoja ir 
kovos tiktai už Lietuva ir Lietuvos žmonių reikalus.

. Todėl mes dar kartą galime pakartoti, kad tasai 
“Krašto Apsaugos Įstatymas” yra grynai krikščionių- 
demokratų apsigynimo priemonė. Dabar krikšč.-dem., 
vaduodamiesi tuo įstatymu, galės smaugti visą pažangią 
Lietuvos liaudį bei jos palaikomą spaudą, ir sau liuosai 
diktatoriau ti.

O tai jau nėra kova priešais bolševikus.

sireiškė netolimas mūsų kaimy- 
Glll’SO” nas a,p’e '^umen* ‘Kokia, čia, gir 

jdi, mašina, pats žmogus sėdi, 
o kojomis vis bėgti reikia.’ Reiš 
kia, iš dviračio jokios naudos 
nėra, nes kojos kaip bėgo, taip 
bėga.”

Kalbėdamas apie didelį pa
maldumą La zd unų parapijos 
žmonių, tas pats studentas sa
ko:

“Matant juos bažnyčioje kar
štai besimeldžiančius, nesinori 
tikėti, jog iš čia išėję jie pra
dės dažnas peštynes, girtuoklia
vimą, lojimą, liežuviavimą. De
ja, tos nedorybės viršija dažnai 
jų pamaldumą.“

Naujoviški psikologai tokį rei 
škinį lengvai paaiškintų.

Birželio 3 d. mes nulyginame kitą lėkimui 
įsibėgėjimą, bet nėra užtektinai vėjo, kad galėtų 

namų, kaukuolė mumis pakelti nuo tokio trumpo ploto. Pasilikti 
aprimusi. Davatkos po trijų gi nedrįstame, tad nutariame bandyti nulyginti 

dienų mirė. (vietą kur guli N-24, kur ledai mažiau juda ir
—o— kur randasi šiek tiek vandens, galinčio patarnau

Ar Jėzus Juokdavosi? 200 metrų įsibėgėjimo pailginimui. Larsenas
Teologai, regis, su pasibaisė- atsargiai paleidžia kad sutaupuš apačią,

įimu neigiamai ’į šį klausimą bet vos nesutiko nelaimės siauroje prapulty. Mat, 
atsakytu Visi Jėzaus paveikslai naL1'i ledai taiP buvo susimygę, kad vietomis iš- 
rodo ji rimtą. Jo misija buvusi tkHo senuosius j vidurį. Tie Hkišuliai užkliūva. 

jr:mta _  atpirkti žmonija Tai Larsenas bando pagreitinti motorą. Mes turime
kaip gi jis galėjo juoktis? piasimusti.

O vienok, 'tūlas kemikas Hus- 
.sey, pasiskaitęs evangelijas, 
ko žurnale “American 
ry”, kad Jėzus nebuvo 
kilmingai rimtas, kaip 
ir evangelijų rašytojai 
šia. Jis buvęs žmogus, kuris my ..... 
lėjęb pašaipą, iioniją, pajuoką ^ju SUsikrėtėme. Bandome įsibėgėti ketvirtu ke- 

(izioKą.^ _ |jjU( ]e(]as perdaug krušnus. Bandome pailginti
.synį tūla motelis j(urj minėjome augščiau, bet tai milžinų
m supylusi Janai jar’oag> nes vįsĮ 300 metrų kietai nukloti ledo 

šmotais, įšalusiais nuo senesnių susigrūdimų. 
Pradedame 2 vai. iš ryto ir dirbame iki vėlumos 
kitos nakties. Kelias užbaigtas ir privestas prie 
pirmojo. Visu šitų laiku eroplano nosį laikome 
atkreiptą prieš ledo spaudimą, ibct metras po met
ro ledai veržiasi po mašina.

Mes jį kapojame, pjauname ir kojomis mina
me žemyn, nes bijome, kad koks didelis ledo

• gabalas nepalystų po apačia. Galų gale N-25 
stovi augštai iškilęs ant ledo gabalų. Mes lengvai 
atsidustame. Bet didžiausia ledų susigrūdimas 

j tik dešimts metrų nuo mūsų, o tuoj užpakaly 
eroplano stovi .milžiniška siena susigrūdusio ledo. 
Mūsų penktas kelias sunaikintas; dalis kuri le
du ėjo, jau nukrypo į šoną, padarydama kampą 
30 laipsnių, o ant jos vietos užėjo besigrūdanti ir 
su srove einanti išsiikišę ledai.

Birželio 5, kada saulė prasimuša pro skylę 
rūkuose, Larsenas ir Dietrichsonas užeina ant di
delio ledų įmaino, kurio vienas galas yra saulės nu
šviestas, ir nuo kurio eina 600 metrų ilgio kelias, 
iš kurio galima pasidaryti geras įsibėgėjimas. 
Jie tekini ten nubėga, bet juos tuoj suvalgo rū
kų marška. Neilgai vilkinę, jie sugrįžta su žinio
mis, apsvarstę, kaip N-25 mes galėtume ant 
no užvilkti. Ploto yra 800 metrų, ir manome, 
imtų dvi dieni eroplaną tokį plotą nukelti.

Mūsų viltys atsinaujina birželio 6. Mes 
darėme puikų kelią čiuožimui iki arčiausios ledų 
kalvos, bet kada naktį sugrįžome tai pamatėme, 
kad ledai vėl pradėjo grūstis ir kilti. Valgyti ne
buvo kada, nes jau daug ledų buvo prigrūsta tuoj 

... . ties eroplano nosia. Motorus paleidus, mašina i- ir drrbtelejo — “Anti . . ’. v. .. ma suptis ir apsisuka 2/0 laipsniu per sniegu liepos visos ožkos h- *purvus.
Bet, pavyko! N-25 dabar stovi kaip tik pra

džioje mūsų padaryto čiuožimui kelio, kuris dar 
nėra vienok pilnai baigtas. Dėkojame savo giliu-

Eroplanas staiga sustoja ir pakelia uodegą. 
s Ledas mat neįstengia išlaikyti apšalusio priekio. 

Mercu-1 ^es ^Ž°l<sūime
toks iš- kapoti — ant to priklauso mūsų gyvybė. Po to 
fpri'r.z.H I Larsenas nuvaro mašiną pilnu greitumu į vie- 
jį pie- ta»

ir gerą
Pavyzdžiu, : 

ant galvos jam 
brangių kvepalų ir kiti pradėję 
ją barti: už kvepalus būtumei 
gavus 300 šilingų ir būtumei ga 
Įėjus biednus sušelpti! Jėzus 
girdėjo ją taip barant ir turbūt 
pagalvojo: biednų yra be skai
čiaus ir progų jiems gera pada
ryti taipgi be skaičiaus. Todėl 
ciniškai jis ir taria: “Palikite' 
ją ramybėje. Biednų visados bus 
su jumis, ir savo gerą širdį jūs 
galėsite rodyti bile kada — bet i 
manęs jūs nevisaida turėsite!”! 
Įsigilinus į prasmę šių žodžių ir 
apystovas prie kurių jie pasa
kyti, aiškiai pastebėt jų ironija 
ir pajuoka.

Arba štai, daug kam žinomi 
ir dažnai girdimi žodžiai: “Kas 
ciesoriaus atiduok ciesoriui, kas 
Dievo — Dievui.’’ Ar nėra 
ironiškas pamokinimas kaip ge
rai pergyventi šiame pasauly? 
Būk geras valdžiai ir kunigams 
ir patapsi pirmos klesos gar
bingu piliečiu.

Kitas jo pasakymas irgi kar
čiai apibūdina gyvenimo tiesą: 
“Tam kas turi, bus duota dau
giau; tam ,kas neturi, bus atim 
ta ir tas, ką turi.” Ar taip nėra 

Juk ir senovės lietu- 
Kam dievai da- 

Ant 1

gyvenime 
viai sakydavo: 
vė, tam 
kumpos 
pa. ”

—o—

čia

Eroplanas pradėjo išlėto slysti pirmyn, ir 
Larsenas sakosi jaučias didelių galimybių. Jis pa
siryžęs bandyti, nes reikia prisiminti, kad ledo 
šmotas, ant kurio stovime 'gali bile valandą suir
ti ir pranykti. Larsenas bando išvengti išsikišu
sių ledo šmotų. Pravažiuojame 100 metrų, paskui 
200, paskui 300 ir jau arti kelio galas, bet mū
sų greitumas nepadidėjo. Vienok jo užteko peršok 
ti du metru tarpelio ir atsidurti ant kito ledo 
šmoto.

Galų 
jautėme, 
skaitome
į Hc.lopen Strait.

Pūtė piet-ryčių vėjas, bet visur buvo miglos, 
taip, kad priversti nekilti augščiau 100 metrų. Po 
to pakilome virš miglų ir pradėjome vartoti sau
lės kompasus. Dietrichsonas bandė nustatyti ledų 
plūduriavimo linkmę ir patardavo Larsenui. Iš
kilome iki 1,000 metrų, ir netrukus visai buvo
me išvažiavę iš miglų, o motorai visą laiką pui-

gale mes ore! Galite įsivaizdinti, ką 
Mes taip pasitikime savo inžinais, kad 
save jau namie. Dietrichsonas vairija

iš kajutes ir pradedame ledą kiai dirbo. Praskrido 81.83 laipsnį vėl {skridome 
į miglas.

Paleidžiame pilną spėką. Mes kįlame augštyn 
ir augštyn ir užmatome tolumoje Spitzbergeno 
kalnus.

Kelionė į žiemius jau arti pabaigos. Vėjas 
sustiprėja ir mes bandome skristi kotrumpiau- 
siu keliu į žemę. Larsenas pastebi, kad pusiau
svyros vairai neveikia kaip turi. Tad nusileidžia- 
me į jūrą. Mes visi sulendame į kajutą, palikę 
yieną Larseną mirkti po jūros bangas. Už pusva
landžio, pasikratę ant smarkių bangų, privažiuoja 
me sausžemį ties North Cape.

Dedant koją vėl ant sausžemio, pakįla tokie 
jausmai, kurie sunku aprašyti. Manau visi mes 
dėkojame Dievui, kad Jis mums gelbėjo laike ke
turių savaičių kovos už gyvybę. Mes buvome už
valgę tik puoduką koko ir tris keksukus. Taigi pil 
vai vėl staugė.

Užtaisėme pečiuką ir norime pradėti virti, 
kaip kas ten pradeda šaukti: “Laivas! “Ir tiesa, 
tai buvo mažas žvejų laivas. Mes visi vėl suli
pome į eroplaną ir pasiskubinome į laivą. Tai bu
vo Sjoeliv, iš Balsfjordo, kapitonu buvo Nils Vol- 
lan. Ten mes buvome širdingai priimti ir gerai 
prižiūrėti.

Birželio 19 d. pirmą valandą ryte pribuvo
me į Kings Bay, kur pamatėme mūsų laivus Hei- 
madal, Hobby ir du eroplanu. Mus patiko kaip 
karalius. Vedėjas Kings Bay Anglių kompanijos 
taip mus vaišino, kad vėl pradėjo pildytis tuš
tumos pasidariusios tarp šonkaulių.

Ant galo pasiliuosavome! — nors keletą sy-

kal- 
kad

pa-

Keistas Sutvėrimas.
žmogus yra keistas sutveri-‘ kui, bet nuėję į galą baigti kelią, pastebime, kad 

mas, sako E. W. Howe. Kiškis, centras besigrūdančio ledo numygęs jį žemyn, 
pamatęs šunį, bėga nuo jo viso- Nurijame šiek tiek maisto, bet pamatę, kad le- 
mis keturiomis, o žmogus, pama’dai vėl grūdasi prie N-25, mes skubinai baigiame 
tęs velnią, ar jo vilionę, metasi ; čiuožimo kelią. Paleidžiame motorus 
į jį su išskėstomis rankomis.

Užrašykite “Vienybę 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems 
Lietuvoje

o- o o

KANKLĖS

(Draugui L. Vk.... aukuoju)

Kanklių palieski stygas, 
Įkūnyki naująją gaidą. 
Skambinki dainas laisyas, 
Lai žmonės išgirsta jų aidą.

Amžius juk laukėm laisvosios dainos — 
Tad kanklės tavo lai jas padainuos.

Kanklių palieski stygas, 
Supraski jų skundą giliai 
Ir juomi savo ausk dainas. — 
Tau Mūzos šypsosi meiliai.

>4

vėl pilna 
didžiausio

mus. To-

Pasaulis išsiilgęs dainelių laisvųjų —, 
Su kanklėm tu kilki link tolių aušriųjų.

— Simas Btt.

spėka ir saugiau nuvažiuojame ant 
ledų gabalo-kalno.

Bet dar milžiniškas darbas prieš 
del kiekvienas gauna po 40 gramų ekstra pemmi-
can maisto vakarienei. Birželio 7 d. mes praker
tame taką dvylikos pėdų storio ledo kalne, o per 
prapultį nutiesiame tiltą. Dabar važiuojame ant 
kito, dar didesnio kalno ir tas važiavimas pilnas 
susijudinimo. Mat eroplanas turi eiti pilna spė-

2
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PERDAUG MES VERKIAME

Rašo Petras Kriukelis

Mūsų tauta nėra taip jau nelaiminga, kaip mes ją 
savo dejavimais atvaizduojame. Mes verkiame, dejuoja
me, lyg neturėdami malonesnių jausmų. Pilna mūsų li
teratūra “Oi vargeli, tu vargeli,” nors sykiais to varge
lio niekur nesimato. Dejuoja moksleiviai, darbininkai, 
ūkininkai, dvarponiai, kunigai; visi dejuoja; mūsų tau
ta serga dejavimo liga.

Peržiūrėkime mes kitu 
tautų senovės istorijas ir 
daugumoj rasime, kaip jos 
buvo persekiojamos, skriau
džiamos. Eikime prie jų šia
me laike, irgi rasime, kad 
jie medžiagiškai daug silp
nesni už mus ir daug vargiu 
giau už mus gyvena, bet de
javimų daug mažiau pas

MANO KELIONĖ I AMERIKĄ
Rašo Lietuvis

5

gąg Iš Amerikos Lietuviu GyvenimoBajoruose išbuvome dvi die
nas, perėjome pirtį ir daktaro 
“kvotimus.”

Nuo Bajorų mano sąkeleivių 
skaičius gerokai padidėjo. Iš Ba 
jorų jau vokiškuose vagonuose 
traukėme Vokietijos giluimon, 
Bremeno linkui.

Važiuojant traukiniu, vienam 
iš mūsų draugų, būtum p. S. 
Stankūnui iš Aukštelkų kaimo, 
Radviliškio parapijos, teko pa
ragauti “vokiškos civilizacijos.”

-P-nas Stankūnas sėdėdamas 
pačiam vagono gale, žingeidi!- 'gundėj: 
mo delei, atsistojo ir per vagono kasyklas ir gyveno daug žmo- 
duris pažiūrėjo į lauką kur ma- 'nių. Jei kam reikėdavo pasisam- 
tėsi vokiečiai ant ūkės dirbant, dyti gyvenimui vieta, tai būda- 
Buvęs tame vagone vokietis žan vo labai sunku gauti 
daras pastebėjo p. S. žiūrint pro bos 'būdavo pilnos. Tai buvo a- 
duris, suriko žvėries balsu ir 
tuoj priėjęs davė S. per veidą, j 

> «x<< zl 4 n i et i i ,tlz t n i U . . . I

“Vienybės” No. 69 peržval
goj raginama lietuvius, kad ir 
nemokančius rašyti, imti plunk
snos ir parašyti savo įspūdžius 
iš kelionės į Ameriką.

Nors aš ir ne koks mokslin
čius, vienok sumaniau pasinau 
doti tuomi “Vienybės” padrąsi
nimu ir nors trumpai parašy
siu, kaip aš atvykau į šią Wa
shington© ir Linkolno žemelę ir 
kaip man sekasi šioj palaimin
toj šaly gyventi.

Kadangi aš išvažiuodamas iš 
Lietuvos, visai nemokėjau rašy
ti ir savo kelionės įspūdžius ne
galėjau pasižymėti, tai man da
bar prisieina vaduotis tik atsi
minimais.

1901 m. kovo mėnesy Šeduvos 
žydeliui vadovaujant, pirmu kar 
tu savo gyvenime sėdau į trau
kinį Šeduvos stoty ir pasileido- kraujais apsipylė, 
me vakarų link. L—;-----

Pasijudinus traukiniui, mano 
sąkeleiviai, — kurių buvo 20 lie 
tuvių, 6 žydai ir 2 rusai — buvo 
visi linksmi; rodosi, kad jie bū-

ČIA TALPINAMA ŽINIOS Iš AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMO IŠIMTINAI. RAŠOMA MUSŲ GABIŲ 
. KORESPONDENTŲ APIE TEATRUS, BALIUS, PRAKALBAS IR ABELNĄ JUDĖJIMĄ.

PRESTO, PA. 
Apie Darbus

WORCESTER, MASS. lies, kur bažnyčios užviešpata
vę viską ir žinom koks ten gy
venimas ir didis lietuvių skait
lius to dar nepermato.

Rockfordas, turintis apie 85 
tūkstančius gyventojų, skiriasi 
savo gražumu 'nuo kitų miestų. 
Vasaros metu yra kur pasilinks 
minti, nes daug yra parkų su 
dideliais medžiais, pavėsis ir -ty
ras oras. šviežias.

Įvairios žinelės
Taiip vadinama Tamzronos 

apylinkė seniau buvo pagarsėju
si kaipo turtinga visoje apy- 

turėjo šešias anglių

Vietos lietuviams žinomi dar
buotojai — J. Krasinskas ir A. 
Kriaučialis nusipirko valgomų
jų daigtų krautuvę po No. 181 
Millbury St. Kaip tenka pastebė 
ti šiedu jauni vyrukai savo ko
štu mieriams patarnauja teisin
gai ir širdingai. Tikiu, kad vie
tos lietuviai juos lankys koskait 
lingiausia.

armonikos vakarais dirba. 
O kurgi tas dejavimas? Jo 
nebėra, išvažiavo Afrikon.

Aš nemačiau, kaip broliai 
amerikiečiai Amerikoje gy
vena; bet žinau. Pas juos 
taukiaus dolaris maišosi, ne 
gu pas mus litas, švariau pa 
nešioja gal skanumynų tan
kiau pasmaguriauna; bet už 
tad dešimts sykių už mus 
(langiaus dirba. Gal palygin 
si anglių kasyklos, arba ge

ležies fabrikų darbininkus 
įsu artojėliu! Pirmieji per 
dieną nemato nė saulės, su
šilę, puišini, kruvinomis ran 
komis, pilia, skaldo anglis, 
ir vis ant bailės; o antrieji 
roliuoja paskui žagrę, jam 
pritaria vyturėlis, nosį ku
tena malonus kvapas.

Tiesa, ir artojaus vasaros 
laike darbas sunkus; bet už- 
tad žiema esi liuosas. O at
mink, kad amerikietis, kaip 
vasarą, taip žiemą seka va
landas, minutas. Tankiai pa 
sitaiko, kad tėveliai Lietuvo 
je gyvena labai puikiai, o 
Amerikoje sūnelis labai var 
gingai. Bet tėveliams pra
šant, sūnelis siunčia pinigus

nes stu-

javinių daug mažiau 
juos.

Kam mes labiausiai 
juojame, tai broliams 
rikiečiams. Rašo tėveliai sa
vo sūneliui laišką: sūneli 
mano mielas, aš labai sun- 
‘kiai gyvenu, graužiu juo
dos duonos plutą; ar nega
lėtum man atsiusti keletą 
dolarių?...” Sūnelis, ar bro
lelis, ar sesiulė, žinoma, tuo- 
jaus pasiunčia desėtką, ar 
šimtelį dolarių. O namiškiai 
gavę tūkstantėlį litų, užrie
čia nosį, nebile su kuo jau 
kalbasi; pakelia pokylį, su
kviečia ponelius, tai yra: 
viršaitį, raštininkėlius, ir 
drožia linksmintojėlę! Ne- 
prošalį skanesni ir papero- 
sėliai.

Taip nutinka labai tan
kiai su amerikiečių dola- 
riais. Yra tokių, kurie, ži
noma, dolarių nepaleidžia . . ...
ant dūmų, ir ant degtinėlės, I pasiskolinęs, kurie jį pas- 
bet paleidžia ant kitokių ne kiau įtraukia į didesnį var- 
naudingii darbų. Žiūrėk; tik Jog sūneliui gėda saky- 
paėmė, jau jų nebėra; ir vėl (ti, kad “esu biednas.” 
rašo laišką su dejavimais.

išde- 
ame-

pie 25 metai atgal.
Lietuvių tuomet čionai buvo 

Tai padarė taip smarkiai, kad apie 20 šeimynų, 
nelaimingas keleivis tuoj visas apie tris syk tiek, šiandien gi 

. Keleiviai — kitaip yra. Darbų visai ma- 
J emigrantai tokiu vokiečio žiau
rumu labai jiasipiktino.

Juose augo kerštas.
Vienoj vietoj, kur mums rei

kėjo persimainyti traukinį, mus

pavienių gi

Lietuvoje randasi daug to 
Bet kada atvažiuoja patys kių žmonių, kurie reikalau- 
amerikonai savo gimtinio' ja pagelbos, bet jie ar negau 
krašto aplankytų, ištikrųjų'na, ar neprašo. Šventa prie- 
jie niekur nemato vargo, to-'dermė amerikiečių lietuvių 
kio didelio skurdo, kaip jam neužmiršti savo gimtinio 
buvo piešiama per laiškus.|krašto šelpti; bet dar šven- 
Dailiai žmones važinėja, pu i tesnė priedermė Lietuvoje 
kiai rėdosi, kaliošėliai ant gyvenančiu, tą pašalpą bran 
kojelių, žiedeliai ant ranke- 
lų, laikrodėlis prie krūtinės. 
Sesiulės irgi kaip “buržui- 
kos:” kamašėliai augštom 
kurkom, suknelės šilkinės. 
Žmonės alutį raugia, pakrū
mėje samovarai irgi verda,

ginti ir nū vieno cento ne
paleisti be naduos. Jog cen
tas yra tavo brolio prakaito 
lašas.

Mažiau dejuokime, bet 
daugiau dirbkime ir švieski- 
mės; vargas sumažės.

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA

iJH.li

«ų mokyklą. Mokykla 
nao 11 vai. ryto iki 3

NEW
128 — 2nd Avenue,

ir DIRBTUVĖ
geriausiai įrengtoje mokykloje. Prakti
kos pamokos išardyti ir aodoti visokius 
motoms, apie elektrą ir važiavimą. Ti
kras, pilnas karnas šoferio mokaniko 
lietuvių ir anglų kalbom • veda visiem 
žinomas ir per 15 ką metų prityręs
INSPEKTORIUS L, TIKNIAVIČŪS 

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

nuo 9 ryte iki 9 vakaro. Nedaliomisatdara
vai. po pietų. Kieno* dienomis ir vakarais.

YORK AUTO SCHOOL
(Kampas 14 gatves) New York City

Modemiškais
Gydau
VYRO, MOTERŲ

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

Pasekmingai 
Būdais

ĮSISENĖJUSIAS
LIGAS.

GREITOS PASEKMĖS
Nervų, Odos, Kraujo Ligose, Išbėrimuose, Atvirose Žaiz 
dose, Bendrame Nervų Silpnume, Inkstų ir šlapinimosi 
galėję, Raumatizme ir Visose Vidurių Ligose.

KAINOS MANO PRIEINAMOS 
ir visikas yra po mano asmeniška priežiūra 

X-Spinduliai ir Wassermano tyrimas ir Komiškas Išnag 
rinėjimas kraujo.
PATARIMAS IR KVOTIMAS DYKAI!

ne

Suteikiame tikrą atspėjimą ir gydymą

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

tų iš kokios tai nelaisvės pa-'suvarė į tokią didelę pašiūrę, 
sprukę. Bet aš negalėjau būti kurioj pasirodė ir tas žiaurusis 
tokiu linksmu kaip mano są-l vokietis. Čia tuoj imigrantai pra 
keleiviai. Aš savo širdy jaučiau ėiui atkeršinus ir jį suvaldžius, 
kokį tai nepaprastą didelį gailė- dėjo grupuotis idant tam vokie- 
sj. j Ir nežinia kas būtų nutikę, jei

.„j vokietis būtų ilgiau pasi
valkiojęs toj pašiūrėj. Labai ga
limas daiktas, 
skandalas, nes nekurie drąsuo
liai buvo paėmę “ant drąsos” 
vokiško šnapselio.Bet žandarui 
greitai apleidus tą pašiūrę, vi
sų karštis praėjo.

Bremene išbuvome tris dienas 
kur mus įčiepino ir susodinę j 
traukinį, nuvežė iki laivui.

Susėdę ant laivo “Hanover”, 
per 12 parų pasiekėme Balti- 
morę.

Pernakvojęs vieną naktį “ka- 
slegarnėj“ atsiradau pas savo 
pažįstamą p. J. S. šis mano ge
radaris pavaišinęs mane vieną 
savaitę, pristatė prie darbo pas 
tūlą žydelį, kuris laikė 200 kar-1 
vių. Su žydeliu sulygome G mė
nesiams (trumpesniam laikui nė 
ėmė) po 10 dolarių mėnesiui. Be 
manęs, buvo dar 4 darbininkai 
lietuviai.
viškai. Vieni iš jų vežiodavo pie
ną į miestą, kiti parveždavo kar 
vėm maisto.

Aš su p. J. L. dirbau tvarte. 
Darbas netik kad ne lengvas, 
bet ir labai nešvarus. Perdieną 
reikėdavo dirbti taip, kaip Lie
tuvoj per mėšlavežį Pirmą vai. 
po 12 nakties reikdavo keltis 

ikarvių milžti ir iki keturių rei-j'u 
o pamilžti ne mažiau kaip, 

po 20 karvių. Nepratusiam toks 
, darbas labai sunkus, net 
kas sutindavo ir atsikėlęs išry 
to negalėdavau rankų ne pajų

Rodėsi, lyg kaž-kas būtų šau- tas 
kęs: “Tu išvažiuoji iš savo gim
tinio krašto, iš savo tėvynės ant 
visados! Tu nematysi savo nu
mylėtos motutės, sesučių ir bro
liukų ir nevaikščiosi daugiau su 
draugais savo prigimtais lake-

Ir taip, tų minčių kankina
mas, turėjau kovoti, kad nepa
rodžius savo silpnybių nepradė
jus verkti.

Šeduvą apleidome apie 4 v. 
po pietų, o 10 v. v. jau turėjome 
lipti iš traukinio ir sėsti į veži-1 
mus, kurie mus laukia. Sukim
šo mus kaip silkes į penkis ve
žimus ir patraukė Kretingos 
link. I

Per ištisą naktį baladojomės * 
su tais vežimais, kurie vežė tik 
mūsų didelius maišus, o mes pa
tys ėjome daugiau pėsti, negu 
važiuoti važiavome.

Nedasiekę visai Kretingos, 
vienoj giraitėj prie pat vieške
lio, žydiškoj karčiamoj diena- 
vojume. Apie 4 v. po pietų vėl 
mus visus užkornandavo į ke
lionę. Mūsų maišus suvertė j 
vežimus, o mus paleido eiti pūk
ščius, įsakydami eiti tik po du.

Bisikutį pritemus, pasiekėme 
Kretingą, kur buvome suskir
styti į būrelius ir sukišti į la-j 
bai nešvarias Kretingos žydelių 
s t ubas, kuriose turėjome nakvo
ti.

žai. Lietuvių dauguma išmirė, 
išvažinėję kitur ir tik keletas 
šeimynų. Aš vienas, kaipo pavie 
nis, čionai gyvenu. Tiesa, yra 
keletas čia gimusių lietuvių — 
šešios merginos ir keli vaikinai. 
Bet lietuviais juos galima tik 
iš vardo vadinti. Dvi lietuvių 
šeimynos turi nusipirkusios nuo 
savius namus. Seniausiai čia 
gyveną lietuviai yra:

Worcester žuvininkai smar
kiai progresuoja, šįmet didžiau
sią garbę užsipelnė senas žuvi
ninkas Sočkus, kuris pagavo 3 
didžiausias žuvis.

Užrašykit “Vienybę 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems
Lietuvoje

Nesenai apsivedė “Aušrelės” 
koro vedėjas Jonas Dirvelis. 
Laiminga bus moteris gavusi ši Į 
tokį gabų ir energingą vyruką.

Taipgi nesenai apsivedė jauna 
Worcesterio dainininkė p-lė

Adomas i Stankiūtė. Jaunoms porelėms 
Markevičius ir Simonas Guzas, linkime laimingo gyvenimo.

Į Kitokių darbų nėra, kaip tik 
kad būtų kilęs viena Pittsburgh Coal Co., kuri

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
Nedaliomis Nuo 10 iki 3 P. M.

A. M.
P. M.
P. M.

irgi jau 15 mėnesių nedirba.
A. Markevich.

AMSTERDAM, N.

šiame mieste lietuvių yra pu
sėtinai. Spėjama, kad čia gyve
na apie 3,000 mūsų viengenčių. 
Tikro skaičiaus, vienok, niekas 
nedrįstų paduoti, nes kol kas ne
žinoma.

Yra čia lietuvių parapija, ku
rion priklausą apie 1,200 para- 
pijonų. Klebonu tos parapijos, 
būtent šv. Kazimiero Bažnyčios 
yra kun. Juozas Zidanavičius.

Amsterdame yra nemažai dr- 
jų, kurių stambiausia galima ro
kuoti SLA. 272 kuopa. Bolševi- 

\ kų esą net 3 su puse, bet LDLD 
kuopa priskaitanti net iki 13 na

Worcesteris susilaukė naujo 
lietuvio advokato. Juomi yra ką- 
tik užbaigęs mokslą Stasys Vaš
kevičius. Kadangi Stasys yra 
malonaus būdo vaikinas, tai rei
kia tikėtis, kad jis turės gerą 
pasisekimą savo profesijoje.

Rep.

ROCKFORD. ILL.
Apie Vietos Lietuvių Gyvenimą

Phone Keystone 457
THE

LYNDHURST HOTEL
(S. žvigaitis, savininkas)

236 Cedar Avenue
Wildwood, N. J.

lankančius lietuvius kvie-
užeiti. Valgiai puikūs.

. ... . * rių. Komunistams, matyt, vieti-. žydelis ir kalbėjo lietu .... . ,nių lietuviu tarpe nesiseka.
Rep.

PITTSBURGH,P A.

Pittsburgho Sandariečius jr 
taip visus pažangesnius Lietu
vius baisiai sujudino klerikalų 
nežmoniškas pasielgimas Lietu

-vos Seime su Seimo atstovais: 
— Dr. Grinium. Lapinsku ii’ 
Bieliniu, kurie nuo jaunų dienų 
visą savo gyvenimą yra pašven
tę už Lietuvos Laisve ir Nepri
klausomybę. Ir dabar, Lietuvai 
susilaukus tos nepriklausomy
bės, klerikalai išniekino Kon
stituciją ir įvedė diktatūrą.

I Kadangi dabar vasara, karš
čiai, tai negalima svetainėse ką 

I daryt, todėl Sandaros Kuopų! 
! Sąryšis, kuris susideda iš 36-tos 

.“.'kuopos Soho daly, 43-čios N. S. 
1S 79-tos S. S., 84-tos Penn Av. da- 

ly, ir 85-tos S. S. daly rengia 
Į milžinišką pikniką Amšiejaus 

tą Farmoj, McKees Rocks, Pa. 
o Kretin- darbą ir išvažiavau ant tūlos sa- Rugpjūčio (Aug.) 9-tą dieną.

Į1925 m., kur bus prakalbos ir 
čia negalėdamas greitai dar- Protesto Rezoliucijos išneštos.

ran-
Sulaukus rytojaus, pas mus 

atėjo du lietuvial-žemaičiai, ir 
suruošę visus, paliepė pasiimti Dieną, apart darbo, tvar- 

kad te reikėdavo dar sykį karves 
milžti. Išdirbęs 10 d. turėjau

Savu laiku jau buvau rašęs 
kaip vietos lietuviai gyvuoja:! 
turi apsipirkę gražius namus, I 
važinėja automobiliais. Tas pa- * 
rodo, kad užsilaiko gerai. Taip
gi vietos lietuviai ir naudingos 
organizacijos vertę gerai su
pranta. čionai gyvuoja SLA. 77 
kuopa ir naujais nariais vis 
kiekvieną mėnesį auga-bujoja.

Bet pasitaiko ir tokių lietu
vių, kurie atlanko mūs mieste
lį ir apžiūrėję ima peikti, sa
kydami: “Jūs čia apsileidę — į 
ką panaši jūsų bažnyčia! Ot, 
mes, tai galim pasigirt; mūs 
nedaug, tačiau bažnyčia pirmos 
klesos.’ ’

Sykį besiginantiems atsa
kiau: “Jūsų graži bažnyčia, tai 
Dievas būna jūsų bažnyčioje, 
o pas mus gražūs namai, tai < 
Dievas būna mūsų namuose/’

Geistina, kad susipratę lietu
viai aiškintų savo tamsesniems 
broliams kokia nauda ir kiek sa
ve skriaudžia, budavodami baž
nyčias. Mes atkeliavę iš tos ša-

čia 
čiu 
kambariai švarūs. Jūrių mau 
pynės. Nuomuojamų kamba
rių 60. Adara žiemą ir vasarą 

Kaina pigi, patarnavimas 
Lietuviškas

M. M. ŠLIKAS
Lietuvis Advokatas

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

RICHMOND
TRUST

COMPANY
2701-2703 E. Allegheny

Philadelphia, Pa.
Av.

Apdraudžiame Nuosavy 
bes Dokumentus.

kiek užsikąsti, sakydami, 
po pietų eisime per “gronyčią

Tą pačią dieną po pietų turė-(sUPt<n pabėgti, nes už tokią ma- 
jome apleisti Kretingos žydų *4 buvo perdaug sunkus 
“palocius” ir eiti per miestą nu- idaroas. 
rodytais takais. Paėjus kiek ir Vėliau pristojau pas kitą žmo 
pasiekus upeliuką, kuris teka Prie tokio Pat <larbo. kur 
per miestą, pajnatėme, kad at- Gumavau 2 mėn. gaudamas 
bėga du kareiviai. Mes jų išsi-i^I® va'F’j- 
gandę, kaip žvirbliai vanago pra p0 dviejų mėnesių mečiau 
dėjome bėgti kas sau, < 
gos žydeliai pasirūpino mus pa- |ukes prie laivų statymo, 
šiepti.

Po kokio pusvalandžio mes ir bo gauti ir neturėdamas pažį- Be to visas minėto pikniko pel- 
vėl buvome gatvėj, šiuosyk jauistamų. negalėjau gauti nė buto nas bus skiriamas rinkimų agi- 

savaites pagy- tacijai už pažangesnes partijas, 
po atviru dan- Taigi Pittsiburgo ir apylinkės 
labai atsiliepė Lietuviai, kurie norite geresnės

Į ateities Lietuvos Respublikai, 
dalyvaukit rengiamam protesto' 
piknike ir pagelbėkit Lietuvos 
kovotojams už laisvę ir tikrą 
Demokratiją.

Juozas Virbickas.

pavyko miestelį apleisti laimin-jįr prisiėjo net 4 
į vent i čigoniškai, 

, kas man
tuščią daržinę, 
kad mūsų keturių draugų ir vie

Taja nemalonia liga kankinausi

gai.
Apleidę miestą ir sulindę į glim 

pastebėjome, ant sveikato
Po 4 savaičių čigoniško gyvo- 

no vado nėra. Po kiek laiko atsi- nimo, gavau darbą ir būtą, bet
rado ir jie. Pasirodė, kad tie ne ilgai tuomi džiaugiausi, nes 
mūs draugai, buvo kareivių su-(tuoj pasigavęs mane už kalnie- 
gauti, tik vadas juos išpirkęs at riaus drugys pradėjo kratyti, 
s i vedė.

Iš tos daržinės jau traukėme daugiau metus laiko iki nepa-
per rubežių, kurį laimingai per taikiau sąžiningą gydytoją, ku- 
ėjome, lygiai kaip keturios po-’rjg tuoj man patarė apleisti tą 
pietų, saulutei skaisčiai švie- sa]ą jr keltis į miestą, sakyda- 
čiant. jmas, kad aš čia gyvendamas

Laimingai rubežių perėję ir negalėsiu išgyti.

Iš tos algos reikėjo pragyventi 
ir per tūlą laiką 
simoketi.

Nors ir dabar
mas mažai kiek

gydytojui už-

Persiunčiame Kabeliu Pinigus

S

Perkame ir Parduodame 
Visų Saliu Pinigus

Puikiausias Patarnavimas
Visuose Skyriuose

Mokame 4% ant Padėtų 
Taupymui Pinigų

3352 Superior Ave., Cleveland, Ohio

MOKSLO. LITERATŪROS IR POLI
TIKOS SAVAITRAŠTIS 

Išeina Penktadieniais, 8 puslapių, didelio 
formato, visuomenės laikraštis.

Bell Phone Poplar 7545
A. STANKUS

— Lietuviškas Graborius —
Geriausias patarnavimas, 

Daug metų patyrimo 
1023 Mt. Vernon St. 

Philadelphia, Pa.

REIKALAUKITE MUSŲ NAUJO 1925 
METŲ KNYGŲ KATALOGO

Prenumerata metams
Lietuvon metams — ■

Pusei metų pusė kainos.

------$2.00
------$3.00

mano gyveni- 
geresnis, bet 

. čia pa-kiek atsilsėję, sumetėm vadams! Persikėlęs į miestą, gavau dar apie jį nė neberašysiu 
ir žygiavome i>ą lentų fabrikėly' uždirbda- rašiau tik pirmutinius savo įspū 

'mas 90c. į dieną už 9 vai. darbo, džius tėvynę apleidus.
ant “prūsiškos, 
į Bajorus nakvoti.

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

Ameriką.
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MODERN IŠK A EV AN G ELI J A

Arba Kaip Barbutė Mufinos Į “Naują Kontrą
t » »? - <7 /

Kaso Tikras šventakupris

Aną metą, kada į Lietuvos Laisvąją Respubliką per 
simufino Fortunato mokinys ir atidarė išmufinimo a- 
gentūrą į “naują kontrą”, atėjo Barbutė pas minėtą 
poną ir sako:

— Ponuli, išmufvk mane 7 <7
į “naują kontrą”.

Mokinys tarė:
— Kaip greitai nori mu- 

f intis: už mėnesio ar už 
dviejų ?

— Už mėnesio, ponuli... — 
tarė jam Barbutė.

— Jei duosi šimtą dola
rių, tai galėsi mufintiš tuo- 
jaus, — tai‘ė jai mokinys.

— Ponuli, kad aš turiu tik 
aštuoniasdešimtis...

i— Duok man tuos pini
gus, važiuok namo ir būk 
prisirengus, o tuojaus gau
si pranešimą, kada turėti į j 
.“'naują kontrą” mufintiš.

Už mėnesio laiko Barbutė 
gauna laišką. Mokinys kvie
čia ją į Kauną. Barbutė su
siriša į pundeli dešrą, sūrį 
ir važiuoja Kaunan. Pribu
vus į raštinę mokinio, klau
sia:

— Ar negalėčiau aš tą vy
riausią poną matyti?

— Ponas dabar valgo pie
tus, — tarė jai raštininkas. 
— Už dviejų valandų bus 
čionai. Palauk!

Barbutė laukia. Ponulis 
pribuvo. Bet ilgai dar Bar
butei prisiėjo sėdėti, nes jau 
daugelis “naujos kontros”

RAGANIAUS STEBUKLAI

VIENYBĖ LIEPOS (JULY) 21 D., 1925

ieškotojų sėdėjo ir laukė to darni: kam teisybę pripažinti — 
ponulio pirma, negu Barbu-1beždžionėms ar jų ainiams — 

bažnyčios pasekėjams.
Spec. “Tarkos” Reporteris.

tė atvyko. Juos visus iš ei
lės įleidžia pas ponulį. Jie 
atlieka slavo reikalus: vieni 
mufinasi į “naują kontrą”, 

’kiti grįžta namo ir laukia 
laiškų iš mokinio.

Bet štai ir Barbutės eilė.
— Įeik, — tarė ponhs.
Įėjo Barbutė pas poną. Jis 

paprašė ją sėstis ir parodyt 
laišką. Ponas skaito laišką, 
Barbutės širdis nerimauja. 
Ji ką tokio nepaprasto jau
čia.

— Tamstos išsimufinimui 
trūksta dar 50 dolarių.

giau
bute

neturiu, — tarė 
drebėdama.
Rašyk į “naują

dau-
Bar-

kon-
ir prašyk “dėdės,” kad

Magijos raganius, J. čekanavičius išleido 10 paslapčių, 
kaip išvesti kitam pinigų iš rankų. Taip pat pačiam rankoj 
pinigas pranyksta, kuris potam pasirodo prikibęs kam tai prie 
padalykų, tai prie lubų ir tt. Išleido ir kitus stebėtinus inonus. 
Taippat išleido monų magnetiškas kazyros, kurias išegzami- 
navus pasirodo, kad kazyros kaip ir paprastos, bet čia pasi
rodo kas tik tokią kazyrų sau ištraukia iš tos kaladės, potam 
vėsos pavirsta tokios, arba tų kazyrų gali suplėšyti į mažus 
šmotelius, bet kazyros 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 juoko. — Taigi prisiūskit money 
orderį tik $2.25 ir viską gausit sykiu su pilnu paaiškinimu.

193
PROF. J. CEKANAVIčIUS

Grand St., (Box 88) Brooklyn, N. Y.

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

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

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

Tel. Richmond Hill 8066

A. Kaudrotas — A. Mikalauskas — A. Vlkrikas

UŽSISAKYKIT SKILANDŽIUS 
ĮVAIRIOMS PRAMOGOMS

Didžiausia 
Lietuvių 

Mesinycia

Suvienytose 
Valstijose
Amerikoje

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

K. & M. CO.
123—125 GRAND STREET

Brooklyn, N. Y., Telefonas Greenpolnt 8369

---------------------   - . . r 
biblijos idant “monkę” (bezdžio Dėdę Šamą, mane visai be grn- 
nę) pamačius.------------------------- klo palikai. Ta “Tarkutė”, kurią

------- man laike karo užsakei, tarkuo-
Kun. Šmulkštys pardavė Kau- jant rusus, vokiečius ir trankan-' 

no “Rytui’’ kokius tai svarbius ties po tranšėjas, visiškai at- 
“sekretus” po 50c. už žodį taip, šiupo. Nuolankiai meldžiu tams- 
kaip Juda Kristų, o Pudickis tos j negreičiausiai užsteliuoti 
kruopas. iman naują “Tarką” ir .siųsti

------- ! ekspresiniu laivu, kad paspėtų
Lietuvos klerikalai gailisi, iprieš rinkimus tarkuoti go to

Padavinio valsčius, Lietuva — 
Nuo Daukšių per Pylimus-Var- 
nupius link Mariampolės patai
sytas vieškelis. Birželio 26 ir 27 
dd. diktokai palijus, viduriu vieš;
kelio laiveliai plaukioja. -Vals- kode!] jų Dievas nesutvėrė vii- kiemus ir kitus. Meldžiu Įsidėmė- 
čiaus valdyba užsakė iš Kauno kais, liūtais, tigrais ir kitokiais ti, sutrukdžius orderį, mūsų par- 
h i d i-o t ek n i ką vi ešlk e 1 i o 
tyrinėti.

Ikramtų plėšriais žvėrimis.

Patilčių kaimas, Lietuva. — 
TCdas Jovaravos valsčiaus ūki
ninkas šij metą, esant gražiam 
gegužės mėnesiui, laimingi su
ėmė pernykščius javus, tik pa
draikos dar ant lauko stovi.

Regėjęs.

Tuomet jie 
galėtų lengvai suėsti kitų par
tijų žmones ir Lietuva būtų 
švernta. Amen.

tijos reilka/lai labaidabai nuken
tėtų.

Jonas Didysis, 
Lietuvoje.

Pašalinis,

PIRMAI LIETUVY!
Uhiropraktlk as-Gy d y to j aa

J. Vaitulionis, D.C.
331 Grand Street 

Brooklyn, N. Y. 
Valandos nno 4 iki 8 vai, yak. 

Nedalioms ir iventadieniais: 
Nuo 10 v. ryto iki 1 v. po plet

lemkite Pažangią Spaudą 
Pirkit “Vienybes” Šerą!

JAU

trą 
daugiau prisiųstų.

Grįžta Barbutė namo, ra- 
šo laišką pas “dėdę”, laukia 
kol jis jai 50 dolarių prisius.

Gavus 50 dol., veža juos 
mokiniui. Bet ir tuos 50 dol. 
nuvežus grįžta atgal ir vėl 
laukia, laukia.
Laukia Barbutė metus, lau
kia antrus ir vis niekaip ne
sulaukia, kada ji galės įl 
“naują kontrą” mufintiš.

Dabar ji grebia šieną Pa-it 
nosupio pelkėse ir mįslija a-L 
pie savo “dėdę”, kaip jis toj 
palai mi n toj “naujoj o j 
troj” saldainius valgo.

Amen.

LAIŠKAS DAYTON O 
“MONKEYB1ZNIUI”

Jeigu Anglijoje yra tik 5,000 
komunistų, tai kiek tų padaužų 
galėtų būti -tarpe Amerikos lie
tuvių ?

Kas i šitą klausimą tinkamiau 
šia atsakys, gaus didžiausią 
šventakuprių špygą. Brrr.

PIRKITE 
“VIENYBĖS” 

ŠĖRŲ!

VĖJOGRAMAI

kon-

Vienas geras šventakupris 
štai kokį laišką žmogausnbez- 
džionės teisėjui parašė:

“Brangus Teisėjau:—
“Aš norėčiau žinoti, ar Nojus 

savo arka n buvo paėmęs muses, 
bambadierius, blakes, buriutes, 
rupūžes, skaipionus ir barškan
čias gyvates? Jei jis tai padarė, 
tai privalėjo būt pakartas po 
sauso medžio šaka, arba nušau
tas kaipo arklių vagis.

“Pasauly esama apie 100 Įvai
rių rūšių žuvų. Ar Nojus ir gi 
buvo šias visas žuvis savo ar- 
kan susidėjęs? Jei taip, tai jis 
turėjo jas suleisti Į tam tikrą 
didelį vandens kubilą, kuris tu- 

irėjo būti didesnis ir už patį ar-Day (on, Tenn, 
cirkus — f 
teismas — prasidėjo iškilmin
gai. Atidaryta su pamaldomis 
ir šventomis giesmėmis. Pirmą 
dieną nesmagumo Įvyko tame, 

: kad vienas baralbanščikas atsi
sakė daužyti briedžio odą. Gy- 

j vų sutvėrimų — beždžionių, šu- ■ 
nų, kačių ir žmonių — daly-' 

j va uja tiek, kad ir 'sėdynių s t o-1 
kuoja. Nekurie gyvūnai pasiten
kina kur nors ant sienų palipė-i 
ję. Biznis, kaip ir paprastai cir
kuose, eina gerai. Daugiausia' 
parduodama dešrelių (hot dogs) | 
Riešutų pardavinėtojai tu r būt1 
visai subankrūtys, nes beždžio
nių priešininkai gėdisi riešutus 
valgyti, bijodami, kad jų nepri- 
skaitytų prie beždžionių gen
ties. Yra ir nesitenkinimų. Svar
biausias jų: beždžionės labai pik Pr*e šventos vieros 
tinasi už tai, kad jų nė viena i 
teisėjų suolą nepateko. Teisėjai 
labai Susirūpinę; dienomis ir 
naktimis negali užmigti, mįsly-

Didysis
tezdžionėsžmogausl^'-p^
nvaa.i'rloin. iallrlimin. I ,v , .v, . _ . . ,iis arko iškraustė ir suleido j

vandenyną? Jus, gerbiamas tei
sėjau, turėtumėt apie tai daug 
pamiislyti. Nekreipkit domė Į 

įBryną, savo proainių išniekin- 
įtoją. Jis yra tikras durnius ir 
;jo prieš-evoliucinis veikimas y- 
ra didelis “bunk”. Jei tamsta jo 
klausysi, būsi toks durnius, 
kaip ir Bryanas”.

Lietuvon
; ■ .t v k '

Nupiginta laivakortė ten ir atgal 
Trečia Klesa Į Kaunu 

$203.00 ir $215.00 sulyg laivo
GERA NAUJIENA!

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

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

arba
White Star Line 
Red Star Line

No 1 Broadway, New York

ŠIS-TAS TARKIšKAI

Ei, jus lietu visikų dūšių gany
tojai, visokį kapucinai, marijo
nai, Kulikauskai, Navickai, Gar 

'mai, Bružai, Bumšai ir viseki iki 
toki, kur sulindot, kodėl neinate 
'į Daytoną tų didžiausių bedievių 

atversti ?! 
lAr nematot, kad Darrow, Ber- 
'nard Shaw, Scopes ir kiti di- 
I džiausi laisvamaniai be jokio ipa 
Isigailėjimo jūsų šventąją Bibli
ją jau baigia “peizoti”?! Ko ty
lit kaip klemsai? Proga parodyt 

•ką galit ir tokias dideles dūšias 
iš amžinos prapulties išgelbėt!

Jei Lietuvos seimo atstovai 
nori, kad kliunkiai (tas vardas 
geriau tinka, negu klerikalai ar 
kademai) su policmanų pagelba 
iš seimo neišmestų, tai ne Lie
tuvos himną reikia giedoti, bet 
užtraukti: “Kas nori Panai Ma
rijai služyt, o jos asablyvai mi- 
lasninku būt”, arba — “Dieve, 
rūsti diena eina, pavers svietą į 
peleną.”
Kas Seime su savim kantiškų 

neturėsI

Į Ir tų naudingų giesmelių 
negiedos,

Tas ilgai seime nesėdės.
Toks jau yra Melkisedeko 

darytas “parėdkas”.
žiūrovas.

pa

Telephone 7M7 MainTel. Mito Greenpolni

Juozas Garšva
Virini minėtais reikalais kreipkitės pas mase, o būsit niganėdlnti

231 Bedford Ave 264 Front Street
BROOKLYN. NEW YORK

Mano firma gerai atlieka sekunčiu darbus: Ubahamwoja ir laldaja mirusiu ant risokią 
kspialq. Pagrabas pernokia nao paprasčiaaslų iki prakilnlaulq. Paraamdo karietas lai
dotuvėms, v Mali j o m s, krikštynoms ir kitiems pMivailnejimams. ’

“TARKOS” APŽVALGA

Dr. šliupas, pasiraitojęs ran
koves, plauna inteligentams ant 
ausius už jų tinginumą.

Gerai, daktare — pasisipjau- 
dyk delnus ir skaldyk tuos tin
ginius iš abiejų pusių.

Kaip matosi, tai Dr. šliupo 
“vonia” duos Lietuvos inteligen 
tams geresnio “smoko”, negu 
ponioms rankų bučiavimas^

Nors jau baigiasi 2000 metų 
po Kristaus gimimo, o vis tiek 
Amerikos Bryanas nesuspėjo 
augščiau užsilipti, kaip tik ant

SKUBUS ATSIŠAUKIMAS
Iš LIETUVOS

Gerbiamas 
takupri:—

Tamsta,

yra 
gali

idėjų drauge, šven-

ODINĖS LIGOS Į 

tankiai nepakiančiamas; $ 
būti pergalėti vartojant 8

išvažiuodamas pas

RMANNORT 
r* LLOYD
SUGRETINĘS LAIVKORTES

NUPIGINTA KAINA

J, LIETUVA
PER BREMENĄ 

Puiki Trečia klesa, kajutes

32 Broadway, New York 
arba pas vietos agentus

Nepiliečiai grįžtanti bėgy 12 
mėnesių, be kliūčių įleidžiami

SEVERA’S

Įesko^g ai -- -Antiseptiškas mostis.

Sutaisytas prašalinimui 
niežėjimo ir kitu 
odos irritacijas.

Kaina 50 centai.

Pirmiausiai kreipkis į aptieką.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

HEhLAND
TiesuB-trnmpnB kulias per Rotter

dam ’ų, į ir iš visų dalių

LIETUVOS
Laivai kas savaitę

Neprilygstami patogumai
Mes pagelbstimo gauti reikalingos 
dokumentus (affidavits). Mūsų 
žmonės sutvarko visas smulkmenas, 
ir keleiviams rūpinamasi nao pra
džios kelio iki pabaigos.
Kainos ir laivų tvarkraštis pasiun
čiamas paprašius.
Rezervavimui ir informacijų delei 
rašyk bile vietiniam agentui, arba

HOLLAND AMERICA LINE
24 State Street New York__

aNčyii. Ii ....... ........

KATALOGAS
—o--

APYSAKOS 
PAŽVELGUS ATGAL. Aprašymas 

kaip žmogus, gyvendamas 2,000 mo
tais prisimena kaip mes gyvenome 
ir palygina 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) Uošvė į namus, ty
los nebebus; 2) Kurčias žentas, 3) 
Vargšas Tadas; 4) Advokato Pata
rimai; 5) Gaila Ūsų; 6) Nesiprie
šink; 7) Nepavykusi Komedija. Kny 
ga netik lošėjams, bet ir skaityto
jams įdomi. Kaina___________75c

Kelętas Praktiško Mokslo Knygų
Aritmetika. Kiekvienam reikia mo 

keti rokuoti, ypatingai kurie mano 
ar yra kokiame biznyje. Čia ir turi
me labai gerų ir patogių knygų 
savamoksliams ir suaugusiems. Kal
ba aiški ir yra daug pavyzdžių la
vinimuisi. Kaina____ ________50c

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

Moklnkimės 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 lictuviškai-angliškas, grei 
tam suradimui žodžių. Su apdarėliais

11.00

Naujų 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- 
kysel” Kaina________ ______60c

Rūta. Juozo Gruodžio kompozicija
50c.

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

PRIPA-
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-žūn 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 brolių lietu
vių Jono ir Petro Naujokų išdirb
tus cigarus rfikysit; nes ir cigarai 
labai geri, sumaniai iš geriausio 
tabako ir iš Havanos padaryti, 
maįonūs 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 barberiuš, 
kliubuose ir draugysčių salėse, 
ant piknikų ir pas biznierius, po 
vardu rankomis padarytų

Jono-John’s Cigarą 
arba brolio Petro Naujokų arba 
Vytauto. Tėrnyk vardų ir paveik
slų ant bakso. Per pačtų išsiun- 
čiam Cigarus visur po Ameriką į 
kitus miestus lietuviškiems biznie
riams, ant pareikalavimo.

Tėmyk! mes perkraustėme aa 
vo dirbtuvę Cigarų j didesnę vie
tų, priešais Public Library. Ra
šant adresuoti

NAUJOKŲ CIGAR DIRBTUVfi 
2671 DIVISION AVE.

Brooklyn, N. Y.
Naujokų Cigarai labai geri, 

verta paremt teisingų pramonę. 
Agentai gali užsidirbti ekstra pi
nigų, liuesam laiko ir vakarai*.

Vienybes
Knygyne
Galima Gauti Visokių 
Knygų, Kokios Tik 

Yra Atspausdintos
Lietuvių Kalboj

skaityk Katalogą Kairėj Pusėj 5

VIENYBE J
193 Grand Street, * 

Brooklyn, N, Y. v

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

M

Keturių Veiksnių Drama s
---------------------------------------------------------

PARAŠĖ PR. BAJORAS
h)

MARę
Pasakysiu... pasakysiu...

JUOZUKAS
Motule, ko tu taip apsiašarojus.? 

MARE
Tai]) sau... Aš...

[Spaudžia vaiką sau prie krūtinės, 
bučiuoja]

JUOZUKAS
Motule, kam tu mane taip spaudi? 

MARE
[Užklakus ašaromis]

Gana, sūneli, gana... Neklausinėk... Eik 
gultų... AŠ tųojatįs sugrįžšiu... Tuo- 
jaus, Juozeli...

[Įveda vaiką kambarin. Netrukus 
sugrįžta. Svyruoja. Kelis kartus eina 
prie kambario durų ir grįžta, tartum 

apsvaigus. Mėnulio šviesa dar skaid
riau pripildo kambarį. Už durų gir
disi Kazio balsas: “Maria, greičiau!” 
Marė išėjo, netrukus įeina RAULAS 
su ONA. Abu užsisvajojusiu]

XIV.'jonas
Kaž ką ta mano Marė sugalvojo?... 
Kad žmogus nors būt matęs ką ners su 
žeidžiant. Sveikas, linksmas. Ir pats 
nesuprantu, kame čia dalykas.... Ne
smagumo tik padarė. [Eina kitan kam
barin, šaukia: “Maria, Maria!” Po va
landėlės, išėjęs] Jos nėra? !... Kur ji? !... 
Onute, Onute!...

XII.
KAULAS

Tai smagiai pasivaikščiojova! Taip 
gražu lauke!

ONA
Sidabrinis mėnesėlis taip linksmai 
šviečia!

KAULAS
Ir žvaigždelių tokia daugybė!

ONA
Ramu, gražu... Dar niekad, rodos, 
kio gražaus vakaro nebuvo!...

KAULAS y
Aš kai koks užburtas kunigaikštis. Ta
rytum skriečia į paslapties ir grožės 
šalį su tavimi Onute...

ONA
Man net galva iš džiaugsmo svaigsta.

KAULAS . i i.
C'Onutel.... Laime mano!...

ONA
Brangusai!...

[Bučiuojasi]
KAULAS

Penktadieny eisiva pas kunigą, šešta
dieny — apsivedimui leidimo gauti. O 
už trijų savaičių būsiva vedusiu. Būsi
ma laimingu... Ar ne taip?...

ONA
Taip. taip... Rauluti mano, brangusai!.. 

KAULAS

to

Ištiesų, dar niekad tokio gražaus vaka
ro, su tokia daugybe gražių žvaigžde
lių nesu matęs! [Žiūri Onai akysna] 
Bet šitos žvaigždelės man geriausiai 
tinka... Vienok, širdele, man laikas į 
namus

ONA
Pabūk, dar nevėlu...

KAULAS
Kol parvažiuosiu...

ONA
Tiesa, kol parvažiuosi...

KAULAS
Sudinv. brangioji.

[Bučiuojasi]
ONA

[Dar apkabina, bučiuojasi] 
Kada vėl pas mane užsuksi?

KAULAS
Penktadieny.

ONA
nbn- penktadienio negali?

KAULAS
Jei iau taip nori, tai gal ir galėsiu...

ONA

Sudiev, mielasai!
XIII.

ONA
[Džiaugsmo kupina]

Myli mane Kaulas. Ištekėsiu... Būsiu 
laiminga.... Laiminga? Gilus vedusių 
gyvenimo klausimas. Neduok Dievj 
taip, kaip Račiams... Tai pragaras, o 
nn gyveninius!... [Žiovauja] Bet jau 
Mikas ir man pasilsin. [Pamato aant 
stalo Mares paliktą laišką]. Laiškas? 
[P;nmn. nužiūri] Jonui Račiui. Marė 
rašo. Tai ir vėl nesikalba, bet tik laiš-

[Padeda laišką atgal, eina kambarin.
Netrukus įeina Jonas]

Ąr Tennessee Biblistų Akcija Pakenkia • Greeks to Darwin” (Nuo graikų
Teorijai? *i^’ Dhrwino) ir “Men of the old

______ Stone Age” (žmogus senoje 
orijos knygų, pradėjo juo dau-( aK;nens gadynėje). Ir Yale u<ni- 
giau domėtis evoliucijos teorijo- veraitėto Anthropologinio Muze- 
mis.

štai gyvas faktas!
Tenn. valst. yra keli Carnegio

knygynai arba skaityklos. Ame-. tomų veikalas, šitie veikalai nė 
rikos viešuose knygynuose vieš 
patauja tolerancij'a raštų (žino
ma tik lapelių propoganda ne-! 
toleruojama). Bostono dienraš
tis “Transcript” koresponden-

Rašo M, Stakėnas

jaus tvarkytojo prof. Dr. Cur- 
i dy veikalas “Human Origins" 
' (žmogaus Išsivystymas) dvejų

Šaukei mane? Ko nori?
JONAS

Marės nėra!... Ar nežinai ku rji išėjo?.. 
[Ona žiūri į laišką. Jonas jos žvilgsnį 
paseka, pamato laišką, griebia jį, plė
šia, skaito visas virpėdamas] “Jonai! 
Aš išvažiuoju su Kaziu į laimingo gy-, 
veninio šalį. Gaila, kad taip atsitiko, 
bet aš kitaip padaryti negalėjau. Mel
džiu man už tai atleisti ir mane užmir
šti. Tavo Marė.”

[Įbėga Juozukas]
JUOZUKAS

Tėtuši, ar parnešei man ka nors? 
JONAS

Taip, parnešiau, Juozeli, parnešiau... 
JUOZUKAS

O mamytė ar sugrįžo? Ji sakė pas ta
ve nuėjo...

JONAS
[Visai pamišęs]

Taip... Ne, dar ne... Cha-cha-cha!... Ji... 
tuojau sugrįžš, Juozeli!... Tuojau.. 
[Griebia vaiką glėbin, bučiuoja]

[Uždanga]

Teisingai žmonių priežodis sa
ko: “kas kasa svetimam duobę, 
tas greičiausiai Į ją pats įpuo
la." Taip šiandien tos patarlės 
prasmė patiko Tennessee valsti
jos evoliucijos oponentus biblis- 
tus laike pervarytos valstijos ru 
bežiuose įstatymą prieš evoliu
cijos teorijos pamokas viešose
mokyklose ir kartu prie to dar tas 12 d. birž. rašo, kad tuose 
suareštavę mok. Scopes, pasigy-[knygynuose evoliucijos /mokslo 
rė besą sugriovę evoliucijos mo
kslą arba teoriją. To anti-evoliu- 
cinio akto sumanytojas ūkinin
kas Butleris, kuris laikraščių 
korespondentams viešai prisipa
žino, kad apie evoliucijos teori
ją “nieko nežino.” Mat savo 
gyvenime mokyklą lankė tik 21 
mėnesį. Jisai viešai pareiškė: 
“man ant ūkės užtenka vienos 
Biblijos.”

Tennessee valst. biblistai išė
ję aktyviai prieš evoliucijos 
mokslą, tikėjosi gauti visuome
nės užuojautos. Taip manydami, 
jie labai suklydo, mat sukėlė 
Amerikos protaujančias jėgas 

'prieš save. Amerikos protaujan
ti visuomenė, kad ir toje pačioje 
Tenn. valst. vietoj kad naikin
ti arba neskaityti evoliucijos te

literatūra skaitoma “boom'’ ar- 
i ba nuosmarkiausiai.

Pagal koresp. /numatymo, tai 
dar kuomet Tenn. nebuvo anti- 
evoliucinio įstatymo, knygynuo
se evoliucijos mokslo knygos 
mažai buvo skaitomos. Darwino 
veikalai kaip “Descent of Man” 
(Paėjimas žmogaus) ir “Origin 
of the Species” (Veislių Atsi
radimas). Prof. Osborno (Ame
rikos gamtos muzėjų tarybos 
pirmi'ninko) veikalai “From the

minaites nebūna mesikaitomi. 
Nashville, Knoxville, Memphis' 

I ir Chattanooga miestelių dien
raščiai talpina savo špaltose e- 
voliucijos mokslo 'knygų svarbes 
nes ištraukas ir deda ant pirmo 
puslapio. Tokia pat pasekmė at
sikartoja ir Bostono knygynuo-

Bostono iviešame knygyne 
Bates salėje, evoliucijos mokslo 
knygų skyriuje, kurios galima 
skaityti ar vartyti be jokio pra
šymo, yra bent 100 knygų. Kiek 
telko matyti tai seniau to sky
riaus knygos kone visos gulė
davo vietose, kad ir kuomet salė 
būdavo apie 100-150 žmonių. O 
dabar, kuomet knygyne randasi 
tik 30-40 'žmonių, žiūrėk evo
liucijos knygų stovi tik keletas! 
Bostone knygų krautuvės daro 
didelį pelną iš evoliucijos teori
jos knygų. Mat žmonėms už
gintos vaisius saldesnis!

Man geriausiai patinka evoliu
....   .»]■ i—■ » ii- ■ i 1.i..».."-ii—...

cijos mokslo knyga “Prehisto
ry’’ (Priešistoriška gadynė). 
Knyga parašyta dviejų anglų 
profesorių Dr. M. C. Buriat, M. 
A., F. G. S. ir Dr. L. Abee II. 
Breuil (Paryžiaus Instituto žmo 
gaus paleantclogijos profeso
riaus). Veikalas atspaustas 
Cambridge universiteto 1921. m. 
šitame veikale galima rasti že
mės evoliucija arlba geologiškas 
žemės pasidalinimas, žemės pra
eities periodai. Taipgi galima 
sykiu rasti žmogaus evoliucija 
arba giminystė su žvėrimis ir 
Europos priešistoriška azijiečių 
kultūra. Veikalas rašytas pagal 
dideles žinystas, mat talpina a- 
pie 200 paskirų veikalų pareiški 
mus arlba ištraukas apie priešis- 
toriško žmogaus gyvingumą bei 
kultūrą primityviškų žmogys
čių.

Apsaagok Sveikatą ]

BS !SAN¥KITg
ProfilaktM ▼yrami, 

geriausiu apsauga 
po ažaikrėtimo.

Didelė triūbelė 35c.
(Tarba (4’s) *1.

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

1*1 Beekman Bt.
New York . 

Prašyk aprašymų j

O O O

MĖNESIENA

Kai mėnulis suspindėjo,
Zvainios akys sumirgėjo 

žydrame danguj —
Tai aš vargo vargužėlis,
Kur svyruoja svyrūnėlis, 

Traukiu aš tenai...
Tenai tyla viešpatauja,
Mano siela nerimauja, 

žengiu vis greičiau.
Ten nueisiu ir sustosiu,
Džiaugsmo dainą suposmuosiu — 

širdžiai bus linksmiau...
Ten užburti platūs kloniai;
šviesoj mirga tolių toliai — 

Džiaugiasi širdis...
Ten gėlelės snaudžia,tyli, 

glaudžia, jąsias myli — 
Tai graži naktis!... 
stygos jausmų lyros... 
dengę tamsios miglos — 
žuvo jos dabar...

Džiaugsmo jūroj skęsta širdis,
Deg’ krūtinėj jausmų ugnys — 

Linksimas aš dabar!...
— J. žvelgimas.

Žemė

Virpa
Mane

O O ------- 0

NAKTUŽEI

Pasklyski, naktuže, tarp mūrų rasotų, 
Palaimink auksuotus džiugesio bokštus, 
Kad ugnys žinyno šventovei gaisruotų, 
Kad širdys prie saulės skaistybėj vis trokštų.

Papuoški tolybę skaidringais briliantais, 
Vien meile sužiebki ilgesio gėles, — 
Svajonės aušringos jūruojančiais gandais 
Jausmingoj krūtinėj kol dar nekėlės.

Tada aš, laimingas, j degantį plotą 
Su dūmą sparnuota meile vien klysiu. — 
Tarp dausų pažinęs jos veidą gaisruotą, — 
Gražiausiąją gėlę jai nuraškysiu.

— L. Skabeika.

O O O

Ankstų rytą, rytmetėlį, 
Pabalnojau aš žirgelį 
Pabalnojau ir išjojau 
Svetimon šalelėm

— Simas Btt.
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Jei po gero 
no neužtenka, 
suotas pienas 
kadangi jin iš 
šia suvirškoma-s 
sai nebūtų, 
suotas pienas yra geriausias duoti. Jei 
tinkamai duodamas, tai teiks ganėti
nai sotumo normaliam augimui.

URBAN’S 
Šalčio), jokių Balčių 
taksų apsiglnkiwok

skaičius moterų 
žindyti negu pa-

moterys
tinka nčios
geriausiomis auklėtojoms.
ti

sakantis.
Kartais

motorui žindyti kūdikio jei j j

Kur kas

čiasi geriau, kada žindo. O jei ir moti
na kiek nukenčia, tai ji privalėtų pa- 

idant kūdikį pastatytų ant 
lio. Dažnai sakoma, kad mo- 
?rdaug nervuotos žindyti, ir 
pienas dėlto būsiąs blogas, o 
bus suerzintas ir neaugs. Tas 
keliuose atvejuose. Bet kitos 
nežiūrint kaip jos išrodo ne- 

o vienok pasirodo

mintims maistas negali padaryti mo
tinos pieno nesavirškomosniti, atpenč, 
motinos pienas regis, dar palengvina 
virškinimą dirbtino. Kiekvienas laše
lis krūtų pieno pagelbsti kūdikiui ir 

rie dirbtinų valgių, 
išbandymo motinos pie
tai pasaldintas kondcn- 
tapo rastas naudinga, 

visų preporatų lengviau 
. Jei motinos pieno vi

tal pasaldintas konden-

ilame skyriuje mes laikai 
nuo talko gvUdondma rat
ilai iu įdomiau btatanjiom, 
moti soma ir matlnoaua Jau
ty kiMikię.

Kftdikly aprūpintus ir p»- 
oėjlmao yn dalykas gyros 
ar ar bos ūvimynal ir t a irtai 

Ir mot jaaHame, kad tai 
yra dalykus, kurį mes <«-' 

rime ' refuItertHaita^ laiko

tarpiais atvirai j .UIftu! 
taryvHdspu/

ga 1 ė t ų sa v o k ū d i k i us 
prastai yra manoma, 
mbai rota moteris vi: 
Taip vadinamas neg
šia yra nenoras, o ne tikras negalė
jimas. Daugelis moterų mano, kad ne
gali, kuomet gali. Žindymas dažnai per 
traukiamas del to, kad pienas lėtai 
pasirodo. Pieno dažnai neužtenka dar 
motinai lovoje begulint, ir todėl nuo 
žindymo atsisakoma. Bet nėra 
prasta ir pienui padidėti ir 1 
užtenkamai motinai atsikėlus 
pradėjus ruoštis.

Kitais atvejais nebandoma 
todėl, kad bijoma, būk tai pakenks 
motinai. Teisybe kitais atvejais žin- 
dymas nesugadina motinos sveikatos. 
Reikia, neužmiršti, kad žindymas yra

reikia bandyti ir nuo jo 
.'ėliau, jei pasirodys neat-

uEROVž s skYRIUS
DEL APRŪPINIMO

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS^

Borden’s Eagle Pie 
nas nėra naujas 
maistas kūdikiams. 
Motinos jį vartoja 
per virš šešiosde- 
šimts septynius me 
tus.

Motinos kurios pa
čios išaugo Bor
den’s Eagle Pienu 
šiandien peni jį sa
vo vaikučiams.

Jei prisiusite šitą 
apgarsinimą į The 
Borden Company, 
Borden Building, 
New York, tai bus 
Jums jūsų kalboje 
paaiškinta kaip pe
nėti jūsų kūdikį su 
Eagle Pienu.

«1 So. ind Str., Brooklyn, N. Y-
Telephone 886 Greenpoint

GROBLAUSKIO GUMBALAŠAI 
DEL VIDURIŲ 

SUVERŽIMO MOTERIMS

g ...
E

Vartota suvirs 30 metų
Ne jokis bandymas

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

Susivienijimas Liet. Amerikoje
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDRAUDOS IB PASALTOS 
ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE, KU- 

' RIOS TURTAS ARTI $1,000,000.00

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

neapsimoka 
negalės 

ligai to daryti. Bet šita nuomonė, su
prantama, yra grynai klaidinga, dėlto, 
kad kūdikio gyvenime nėra kitos to
kios valandos, kuomet motinos pienas 
taip svarbus ir reikalingas, kaip po 
gimimo. Jokiu kitu aliku taip kūdikio 
virškinimas greit neįra kaip tada ir 
taip sunku jį yra pataisyti. Kiekviena 
diena ar valanda, kurioje kūdikis gau
na motinos pieno, ji pastato ant ge
resnių kojų ir lengviau prirengia prie 
dirbtino maisto vėliau. Vėl manoma, 
kad neapsimoka kūdikio žindyti jei iš 
krūtų jis negauna užtektinai. Kiti vėl 
mano, kad yra pavojinga maišyti žmo
gaus pieną su karvių. Tie visi siun

Tel. 595 Greenpoint.

Daktaras
J. S. MISEVIČIUS

270 Berry St., B’klyn, N. Y.

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

csaKsejr-rrr‘

Dr. John Walulc
Valandos: 

nuo 8 
nuo I 
nuo 5

Nedaliomis pagal susitarimų

161 North 6th Street
Brooklyn, N. Y.

BLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. 
Nariai priimami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi na
riai gauna laikražtį „Tėvynę” dovanai It taipgi 
gauna BLA. ižleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, B00 ir 1000

Pašalpos Skyriai — 
le.oo. S.oo ir IS.oo į savaitę.

Del plateanių informacijų kreipkitėa iluo adraaai

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

Kas yražmogaua amžinu priolaa? — 
Jis netik sunkiausiu Ilgas {varo, bet ir 
bą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po 
Ameriką 
POWDERS 
nebijo. Už
nuo savo nuožmaus p rieto I

URBO LAX TABS (SB centai ui »kry- 
l^. nutę) yra kai kanuolfl prie! kitą amžiną žmo

gaus priešą — vidurių užkietėjimą — kurie 
žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

Lietuviškų, Bulgariškų, Alopatiškų, Homeopatilkų ir kitokių 
vaistų tegalima gauti gerų pu —

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

Telephone Greenpoint 1411

5
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I 1 £

i Brooklyno ir Apylinkės Žinios 
j s Vienybės” Adresas: 193-197 Grand Street, Brooklyn, N. Y. Telefonas: 2427 Greenpoint

iWS\T m

visai į miestą grįžti. Manome priežasties karščių, atostogų ir 
važiuoti dar į 1,000 Salų kraš- kad jau choras buvo pasižadėjęs 
tą, o paskui gal užsuksime į dainuoti dviejuose išvažiavimuo- 
Kanadą, kur ne taip sausa. Į na-1 se. 
mus grįžšime apie pabaigą at
einančios savaitės.”

Ant
prie '
Bush i

; atvirutės nusitraukęs 
“tentos” paveikslą pats 
ir jo sūnus Mikutis.

1'1
Šios priežastys aiškiai buvo 

praneštos p. Ks. Strumskiui.
J. Jankus

su visais įtaisymais. Kaina — 
$18,000. Rendos metams $2,- 
436. Įmokėti $5,000.

VIENYBĖ” REAL ESTATE 
(VI. šabūnas, vedėjas)

193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Reikalaujame Opereitorkos ilnt Sie- 
nikų arba matrosų. Kreipkitės pas 
Sea Brook Bedding Co., 241 — 37th 
St., Brooklyn, N. Y. (^

KAUNE DANGŲ KAITINO A. B. STANKUS ANT
V AKACIJŲ

J. O. Sirvydas rašo iš Kauno 
apie “fordižiulajaus” šventimą:

“Liepos 4 d. turėjome Kaune 
amerikiečiai savo džiulajaus ap- 
vaiikščiojimą-vakarienę. Buvo ir 
Lietuvos svečių. Rėžėme kalbas: 
aš, šliupas, Liūtas, Vileišis, ma- 
mė, Šleževičius, kad net dangu
je buvo karšta. Tai buvo kari
ni nikų ik Ii ulbe ‘Romovėje’: tai žy
mi Kauno diduomenės “exclus
ive’’ vieta. Puikių įspūdžių bu
vo. Apie tai vėliaus plačiau į 
‘Vienybę’ parašysiu.

“Pas ‘Drobiečius’ bus oficia
lia Brooklyno 
si tikimas.

“Daug laibų 
direktoriams,
siems draugams

“Vienybės” įgaliotinis A. B. 
Stankus šią savaitę turi vakaci- 
jas ir leidžia linksmai laiką su 
savo šeimyna Bridgeport, Conn.

LIUDVIKAS BUČINSKAS

Real Estate

šibentakuprių su-

dienų ‘Vienybės’
Danieliui ir vi-

PIRKITE 
“VIENYBĖS 

ŠĖRĄ!

PIRMAS

£

KAS
MARŠAS? ’

TAI “VYRU MAIŠŲ

sakė: 
turiu, 
ved u 
ryk it

Pereitą savaitę persikėlė gy
venti iš Brooklyno į nuosavą na
mą So. Jamesport, L. L, N. Y., 
kur pasipirko didoką gabalą že
mės su geromis triobomis. Ro
dosi mano daryti gyvenimą au
gindamas vištas ir parduodamas 
kiaušinius.

GRAŽUS IŠVAŽIAVIMAS
| BUD LAKE

Nedėlioję liepos 19 d. rūpes
niu “Vienybės” direktorių A. 
šrupslkio ir A. Mikalausko su- j 
rengta vietos bizmierių gražus

METINIS

— rengia —

Lietuvių Auditorij’os Maspethe, Ine
Subatoje

Liepos (July) 25 d., 1925 Pradžia 3u.p 
FELDMAN’S QUEENS CO. PARKE 

Grand Street, ir Garrison Avenue, Maspeth, L. I.

ĮŽANGA 50c. Muzika griežė W. F. Browne’s Orchestra
Kviečiame visus apylinkės lietuvius ir lietuvaites kuoskaitlingiau- 
siai atsilankyti į šį pikniką BOARD DIREKTORIAI

Phono Foxcroft G1C2 Charles Hoėlzer, Mgt.

GELEŽIES DARBAI
Ugnies Kopėčios — Fire Escapes

Prašalinama Visokios Kliūtys. Visokį Pataisymai 
Deimantiniu Plokščiu Durys Skiepams

, —f- Ofisas ir šapa —
378—380 HARMAN STREET

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

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

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

Krautuvė atdara paprastom dienom nuo 8:30 ly
to iki 9:30 vakaro. Nedėldieniais ir šiaip švento
mis dienomis nuo 7:30 ryto Iki 1:30 popletų.

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

Mūsų darbo apsiaustu 
kostumeris džiaugiasi.

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

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

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

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

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

tuoj atvykstu pataisyti pagedimus

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

Tel. Stagg 4037

Geriausias

CHAS. WIRFEL

išvažiavimas į Bud Lake, New 
Jersey valstijoj. Į ten nuvykus, 
brooklyniečius pasitiko ten gyve 
nąs “Vienybės” direlktorius W. 
Shedlow. Priėmęs svečius jis pa 

“šiandien aš čia nieiko ne 
Visą, ką čia matote, pa- 

jums brooklyniečiai. Da
ką tik norit” ir pavedė

svečiams visą savo “dvarelį.” 
Ant p. Shedlow gražios veja- 
lės ištaisyta didelis stalas, ten 
gardžiai pavalgyta, pažaista ir 
paskui Bud ežere maudytasi bei 
šiaip gražiai laikas praleista.

Šiame išvažiavime dalyvavo 
apie 30 žymesnių vietos lietuvių 
(veik visi “vieny'bininkai”). Die 
na praleista labai gražiai. Di
delis ačiū priklauso rengėjams
pp. Shedlow su žmona ir E. Ma- kauskas, Valstiečių Liaudininlkų 
siulevičienėi už gražų svetelių 1 įgaliotinis, kuris šią subatą išvy 
vaišinimą. Buvęs.

Atsakymą paimatysite tautiš
kame piknike rugpjūčio 2, Cyp
ress Hills parke. Įsitėmykite 
dieną ir nepamirškite atvažiuoti 
šeimynomis, pavieniais ir poro
mis. Kurie bus pavieniai, ten 
ras poras, o poros nežinia ką 
as, bet griežš gera Kentucky 

Six orkestrą.
Pikniką rengia TMD. 3-čia 

kuopa, Moterų Globos Komite- 
tas ir Sandaros 1-ma kuopa.

ATSILANKĖ REDAKCIJOJ

Redakcijon atsilankė p. Ma-

ksta Lietuvon.

GARNYS SMARKIAI 
' DARBUOJASI IŠSIĖMĖ LAISNIUS

Garnys 
11 sva- 
linotyp-

Pėtinyčios ryte ponas 
apsuko ir paliko gražią 
rų dukrelę “Vienybės” 
istui, J. Matuliui. Kūdikis ir mo
tina sveiki.

Aipsivedimo laisnį išsiėmė A- 
leksa Račis, 30 metų, 95 Grand 
St., su Marcele Zalatowic, 32 
metų, .115 Grand St.

IŠKELIAVO LIETUVON
PAAIŠKINIMAS VISUOME
NEI CHORU REIKALE 4.

Woodhaven Sekcijoj
I Netoli Jamaica Av., 2 šeimy- 
Įnų, 2 karam garadžius, lotas 
33 per 100. Su visais įtaisy
mais. Kaina $12,000.

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

Flatbush sekcijoj: — 2 šei
mynų mūro namas su driveway 
11 kambarių su visais įtaisy
mais netoli stoties. Kaina $12,- 
400. Cash $3,000.

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

Labai gražioj vietoj. Cash — 
$4,000.

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

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

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

6 šeimynų mūrinis namas,

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 
gailina tik susitarus. Empire Audit 
Co., 960 E. 28th St., Brooklyn, N. Y. 
Telefonas Midwood 2164, lndersol.1

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

(91

J. Markauskas, Vyrų ir moterų prak
tiškas, Orthopediškų čeveryku dirbė
jas persikėlė iš 4 Ten Eyck St. j — 
28 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. ! 
Čoverykai padaromi, kurie tinka ko
jai. Visokį krautuvėse negaunami če- 
verykai padaromi gerai ir greitai. 
Taipgi taisau ir senus čeverykus.

(87,

Paieškai! apysenės moteries prida- 
dabojimui vaiko metų senumo. Rui
mas ir valgis; su užmokesčiu susitai- j 
kysim. Kreipkitės “Vienybės” ofse. I 

(88 i

Reikalingi vyrai prie darbo Rug’sų] 
dirbtuvėj. $15 savaitėj mokina n tės ge
rą, amatą. Montauk Rug Mills, 156 
Broadway, Brooklyn, N. Y.

Pereitą sered.ą laivu “Maureta 
nia” iškeliavo Lietuvon Vincas 
Nausėda iš Chicagos. Laivakor
tę pasipirko ir visus kelionės 
prisirengimus atsiliko “Vieny
bės” agentūroje.

“VIENYBĖS” DIREKTORIŲ 
SUSIRINKIMAS

Vienybės” direktorių .susi-

“The International Musical 
Festival League” koncerte, ku
ris įvyks 20 d. Liepos, New 
Yorke, p. Ks. Strumskis paskel
bė “Vienybės” Nr. 84, jog Ap
reiškimo parap. choras neprisi-j 
žada dalyvauti delei priežasties,' 
kad Operetės Draugija nedaly
vavo jųjų dainutam vakare ke-1 
Ii metai atgal.

Turiu pareikšti, kad Apreiški-
rinlkimas įvyks antradieny, lie-^mo parap. choras niekados nė- 
pos 21 d. Pradžia 7 vai. vaka- ra kvietęs Operetės Draugiją į 
re. Visi direktoriai meldižiami su 
sirinlkti. Valdyba.

Telefonas: Stagg 9105

OR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

Komedijų Vaidintojai!
Visi pirkite naują iš Lietuvos 

gautą komediją
PONIA PIPSE

ir
PANELĖ TIPSE

Vienas Aktas
Vaidina Keturios Moterys

Kaina----------- 25c.
VIENYBE

193 Grand Street

LIETUVIŠKOS MAUDYNĖS
ROCKAWAY PAJŪRY

savo vakarus dainuoti, nei pana 
šaus reikalo nebuvo. Kam te
kis prasimanymas?

Šiuo kartu Apreiškimo par. 
choras atsisakė dalyvauti iš

S3 LIETUVIŠKA AKUSERKA

Teko dažrnoti, kad lietuvis
Cibulskis, užlaikąs American 
Baths ties Holland Sta. Beach 
93rd St., Rockaway Beach 
jury.

PAVYKĘS PIKNIKAS

P.
$15,00 ir aukštyn

pa-

NeprSuibatoj įvykęs Liet.
Kliubo piknikas Feldmans par
ke Maspethe pavyko visais at
žvilgiais. žmonių buvo apie 400 
šimtai. Visi gražiai pasilinksmi
no ir pasišoko.

LINKĖJIMAI Iš ADIRON- 
DACKS KALNŲ

M. W. Bush, vienas iš Perm. 
Exchange Banko valdybos na
rių, prisiuntė sekamą atvirutę 
iš garsių Adirondacks kalnų: — 
“Daug labų dienų visam ‘Vie
nybės” štabui iš Aidirondadks 
kalinių, čia taip puikios vietos 
ir smagu gyventi, kad nesinori

“VIENYBĖS”
M E T RASTIS

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

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

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

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

iBalto, žalio ir Raudono 14kt. 
aukso moteriškų laikrodėlių; 
[Galima gauti mūsų krautuvė; 

RASHKINIS 
Ir 

VOKETAITIS 
141 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Marijona Tamklenfi 
p^prle palagų ant pareikalavimo 

dieną ar naktį, taipgi ir nedėl 
^►dieniais. Darbą atlieka atsakau 
^ėiai už prieinamą kainą

30 STAGG STREET
Brooklyn, N. Y.

W Tel. Stagg 67J1 O

STOGŲ DENGĖJAS

Gravel 
KOofinG

Repair Work. a Specialty 
JAMES J. HOLT£r SON

Parsiduoda kostumierskas kriaučinus 
Storas U. Brooklyno. Tirštai apgjyven- 
toj 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

Tel. Greenpomt 7831

LIAUKUS FOTOGRAFAS

Fotografuoju ve 
selijas, Bankno
tus, nabašninkus, 
Mokinių grupes 
ir tt. Abolnai at
lieku visus foto
grafijos darbus.

Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės šiuo 
adresu: —

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

Brooklyn, N. Y.

Tol. Greenpoint 6195

M. KREIVĖNAS

Gelfis del Namą, Daržo, 
Ventuvių ir Laidotuvių 

202 BEDFORD AVENUE 
(arti North 6-tos gatvės) 

Brooklyn, N. Y.X-Splndulių Diagnoza 
221 SOUTH 4th STREET 

BROOKLYN, N. Y.

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

2—8 po ' piet.
Penktadieniais ir Sekmadieniais 

tik sulyg sutarties

Telephone Triangle 1450

IR MALIORIU8 
Nufotografuoja ir 
numalevoja viso
kius paveikslus 
įvairiausiomis sp
alvomis. Atnauji
na senus ir kra- 
javus ir sudaro 
su amerikoniškais 
Darbą atlieka ge
rai ir pigiai.

Kreipkitės šiuo adresu:

M
T**

į Tikra Lietuviška Duona
| kurią kepa ,

i „Garsas” Keptuve i
| (Seniausia įstaiga)

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

Reikale klauskite:
Ofisas: 1163 Gates Avenue 

Tel, Jefferson 3957
Yardas: 161 Clifton Place 

Tel. Prospect 1023
duoną iš 

kepame 
ir kitiems

ruginių miltų, 
keiksus, vestu- 

pokiliams. Vi
su užsakymais

♦ Kepa
* Taipgi
♦ včms
I suomet kreipkitės 
j prie “Garsas” Keptuvė. Siunčia- 
I ne duoną ir į kitus miestus.

Į W. MASIULEVIOH
• A. SHRUPSKIS 

(Savininkai)

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

MOTERYS TĖMYKITE!
Lietuvis Plaukų Taisytojas 

ANTHONY MOLLYN

— Petrai, kur taip skubi
niesi?

— Einu pas Juozą Aba
zo ri ų.

—• Kas tenai naujo yra?
— Tai yra geriausi lietu

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

— Koks jo adresas?
93 WYTHE AVE., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. 4520 Greenpoint

JONAI
173 Bridge St..

8TOKES
O. Brooklyn, N. T.

NAMŲ SAVININKAI 
TEMYKITE!

Lietuvis1 Penteris
Pentinu namui iš lauko ir vi
daus. Darbą atlieku greitai ir 
pigiai. Taipgi taisau senus sto
gus ir uždedu naujus, šiais rei
kalais kreipkitės pas:
WILLIAM0 KAPTURAUSKO 

63 Montieth Street
Kampas Bushwick Avenue 

Brooklyn, N. Y,

ANTANAS TAČ1LAUSKAS
(Savninkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINĖ
Čia galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintum Ir už 
prieinamą kalną; taippat paslrendavotl svetainę susirinki
mams, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

B99 GRAND STREET (Tel. Stagg 3922) BROOKLYN, N. Y.

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

Vyrams, Moterims ir Vaikams
Prašau Tamlstą reikalo atsilankyti, o būsite pilnai užganėdintai

Brooklyn, N Y.

S. PAUŽA 
131 GRAND STREET

MES ŽINOM VISUS

fe

Užtai visi

šiltam

UŽRAšYKIT “VIENYBĘ 
SAVO GIMINĖMS IR 

PAŽĮSTAMIEMS 
LIETUVOJE

čius. Jei nori parduoti namą ar
ba pirkti namą, pirmiausia atsi
šauki t pas mane, o aš jums pa
tarnausiu teisingai; būsit abudu 
pirkėjai ir pardavėjai pilnai 
už^janėdinti.

36 Lexington Avenue 
Maspeth, L. I.

Tel. Newtown 0113

esat kviečiami pas mus

arba šaltam Ore
P. YANKUS (didysis) 

ir P. PUSNIKAS

J. STANKUS
Parduodu namus ir duodu morgi-

MUS

Permanent Wave 
gražiai atrodo ir 
mėnesius. Galima 

plaukus

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

VENUS BARBER SHOP
463 LORIMER STREET 

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

115 NORTH Gth ST. 
Kampas Berry Street Brooklyn, N. Y.

Tel. 1727 Greenpoint

tpiudoe
Rru.yvB 
Bauzyhla

■
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