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FARMERIU DŽ1URE RANDA MO
KYTOJA SCOPES KALTU IR Naujausi Telegramai

PABAUDŽIA ŠIMTU DOLARIU •rugpjūčio mėnesį įvy
i, kad jos namų, kurie tik nesutin- 

įvyks pa- ka nusikapbti algas 50 nuoš. 
sitarimas vokiečių, anglų West Virginijos kasyklose, 
ir francūzų apie įvykdymą 
saugumo sutarties.

—O'
London. Keistu būdu čia 

žuvo iš hotelio amerikonas 
m «*,^*-* profesorius Collins iš Wis-

KLbŠĖ*NEBŪs7ŠAkoTREŽmĖNTA’s c?nsiį!°-Jjs ,tur5j?s ™ sa’
COOLIDGE.

Visa Byla Dabar Eis į Augštesnius Teismus, 
Kur Bus Bandoma Įrodyti Įstatymo Prie
šingumą Konstitucij’ai.

ANGLIŲ STREIKO KIETŲ ANGLIŲ KASY-
vinį $3,000 ir nužvelgiama 
piktadariai.

—o—
.. .... i r • i r-i i Atlantic City, N. J. Bitu-kius priimti mokslininkų liudymus, o paskui uždraudus mjno kasyklų unijos vadai 
Bryanui išklausinėti “bedievį” Darrow, mokytojo Scopes! kaltina Rockfelerį ir kitus 
byla netikėtai pasibaigė ir džiūrė iš dvylikos farmerių į piniguočius savininkus, kad 
septynias minutes rado mokytoją kaltu, laužant prieš" 
evoliucinį įstatymą. Teisėjas jį nubaudė $100, bet jis jų
nemokėjo, nes apeliuoja į augštesnį teismą. Todėl teisė- jistų šeimynas iš kompani
jas paliepė sudėti $500 belą, kurią uždėjo Baltimorės dien ..— - ■' ■'•’•
raščio “

DAYTON, TENN., Liepos 21 d. — Teisėjui atsisu

jie įsakė begailestingai iš
mėtyti visų darbininkų uni-

Trenton, N. J. Miestelio 
Phillipsburg gyventojai pa
siskundė teismui, kad tas 
uždraustų naktų darbą vie
tos šilko audinyčiose. Esą 
žmonės negali del triukšmo 
miegoti ir nekurtos moterys 
pradėjo eiti kūdyn.

N. Brunjwichk, N. J. Šu
va čia išgelbėjo merginą far 
merkutę nuo juoduko. Juo
dukui bėgant, mergina jį 
peršovė, o paskui kiti žmo
nės jį pagavo.

—o—

Evening Sun” savininkai. Teismas Daytono vai- mokslininko pasauly, kuris tą nas, kuris tikėjosi pastatyti Dar 
džiai kainavo apie $300, gynėjai advokatai išleido apie tikėjimą patvirtintų.. Brya- rową ant liudininkų suolo ir jį 
$25,000, ar $30,000. Abejų pusių advokatai tarnavo dy- nas'prisipažino, kad jis nepaisąs “pakedenti kaip tas kedeno jli. 
kai, be užmokesnio.

Dabar byla bus svarstoma Tenn. Augščiausiam Teis
me pradžioje rugsėjo. Po teismo Daytone visi advokatai 
ir teisėjai vieni kitiems pasisakė dailių komplimentų, iš
skyrus Darrow ir Bryan, kurie abu vis skersomis žiūrėjo

ROMA, Liepos 21 d. — Svarbiausias vadas opozici
jos prieš fašistus, atstovas Amendola, tapo jaunų fašis
tų pagautas bevažiuojant automobily ir skaudžiai lazdo
mis primuštas. Amendola buvo atvykęs į vieną kurortą 
gydytis, bet fašistai tūkstančiais susirinkę pradėjo jį 
švilpti ir vyti lauk iš miesto. Jo sekretoriui įteikė juodą 
akį, o Amendolą kone ant stogo išvijo hotely. Tada jis 
bėgo iš miesto, bet pakeliu jį fašistai pagavo ir primušė.

>, kad jis nepaisąs 
biologijos ir amtrcpologijos mok 
šilų ir užimtas tik gelbėjimu 
“dūšių” dabarty,’vietoje tyrinė- 
jiimu kiek senai žmogus ant šios 
žemės gyvena.

Advokatas taip prispyrė Bry- 
aną, kad tas prisipažino, kad pa 
sauiis sutvertas seniau negu 
6,000 metų atgal ir jis nebuvo 
sutvertas į šešias paras, turin-

Žinios Iš Lietuvos
žalioji, Sviedasų vailsč. (“V- 

bės” kor.) — čionai vienas vai
kinas K. nužudė kito kaimo mer 
giną, pas kurią, jo dėka, manė 
garnys atsilankyti. Bet buvo 
laike sugautas ir dabar laukia 

•nabagas teismo ir tikisi ma
žiausia gauti dovanų, (už sa
vo vargus) dvyliką metų sun
kiųjų daubų kalėjimo, ar dar 
daugiau. Pabudęs Vaidyla.

Ne vien iš artimų Dovilų pa-’rojusias betarpių ryšių tik su, 
rapijos kaimų svečių atsilankė, centru, pavesti apskričių virši- 
bet atvyko vežimais ir iŠ Pli- ninku žinion. Susivažiavimo dar 
kių parapijos. O keliolika ir klai 
pėdiškių buvo automobiliais at
vykusių. Ir iš Gargždų ir apylin 
kės buvo mergelių ir bernelių 
atsiradusių. Vakaras prasidėjo 
7 pulko muzika. Pradėjus lem
ti p. Vanagaitis reikšmingai nu
švietė Lietuvos istoriją, iškelda
mas Didžiojo Kunigaikščio Ge
dimino laikus, sulygindamas su 

kuopa dabartine padėtimi, ragino visus 
lietuvius savo teises visada ir 
visur ginti. Pagiedojus tautos 
himną ir pradėjus raketoms 
pyškinti, p. Gudaitis gyvai vaiz 
davo Lietuvos mytologiją, nu
pasakodamas raganų prasmę ir 
jų deginimą. Tada, raganai pieš 
kant, “Liepos” draugijos pir
mininkas iškėlė šios draugijos 
tikslą, ragindamas visus apylin
kės lietuvius jon spiestis ir dir
bti tėvynei. Pagaliau, jaunie
siems ratelį sukant, senieji šne- Lithuania” korporacija. (Iš vi- 
kučiavosi apie praeitų laikų įspū so Lietuvoje yra gauti, rodos' 
džius. 11 vali, visi traukė į Dovi- tik trys tokie medaliai). Pir-« 
lūs, kur dar buvo bendras jaunų 
jų pasilinksminimas.

Pakeleivis

ril tvanka užbaigta birželio 23 
d. vakare. Po to Lietuvių Kliū
tie buvo suruoštos vaišės, kurio
se dalyvavo ministeris pirminiu 
kas p. Petrulis, vidaus reikalų^ 
ministeris p. Ehdziulaitis, že
mės ūkio ministeris p. Krupavi
čius ir visi suvažiavimo daly
viai. Birželio 24 d. iš ryto suva
žiavimo dalyviams paskaityta# 
referatas apie kai kurių 
tymų, kaip pav. švenčių 
tymo įgyvendinimą.

Užpaliai. (“V-bės” kor.) — 
Vietinė “pavasarininkų” 1 
labai “gyvuoja” gerai, nes turi 
ir “darbščių” darbininkų. Vie
nas iš jų š. J. susidraugavęs 
su policija, manė ją “nugipkluo- 
ti” ir jau du revolveriu su ke
letą šimtų litų buvo sučiupęs. 
Bet policija pasirodė tvirtesnė 
ir jį sudarė, nuvežė Utenon, 
ten “valstybinio klubo” apsidaii- 
rytų (Užpalėnai kitaip kalėji
mo nevadina, kaip kliubu). Pa- 

įsikiau kitas G. nepersenai metai 
I atgal, tik išėjo iš Kauno “kliu- 
Įbo” ten dvejus metus paviešė
jęs, užtai kad banką norėjo ap
tuštinti. Galima didžiuotis tu- 

Dayton, Tenn. — Negalėda- rinf tokius veiklius darbinin-

pakedenti” kaip tas kedeno jli.

Bryano Klausimai 
Adv. Darrow.

m as pasodinti Darrow liūdi n in
kų suole ir jį išklausinėti apie 
jo “bedievybę,” Bryanas įteikė 
jam devynios klausimus, ant 

čias po 24 valandas kiekviena, j kurių prašė atsakyti per spau
da Bryano pusės advokatai dą. Pirmas klausimas buvo: Ar 

bando perkirsti tolimesnį kvo
timą, nes jis nėra legališkas ir

kus. Vivat “pavasarininkai.”
Pabudęs Vaidyla

APSKRIČIŲ VIRŠININKŲ 
SUSIVAŽIAVIMAS

jsta« 
įsta<

P. T. G. MASARYKO MEI)A« 
LIS “NEO-LITHUANIA” 

KORPORACIJAI 
čekoslovakų respublikos prezi) 

dento T. G. Masaryko 75 metų 
amžiaus jubilėjui atminti yra 
išmušti tam tikri medaliai. Vie
ną tokių medalių yra gavusi ir 
mūsų universiteto L. st. t. “Neo

moję medalio pusėje yra čeko- 
slovakų tautos vyriausiojo vado 
jubiliato Masaryko biustas su, 
parašu: “Prvni President če- 
koslovenske Repuibliky Dr. T* 
G. Masaryk,” o antroje — me
dyje tupi knygų simbolis — pe

ELEVATORIAI SUSIVAŽIAVIMAS
Birželio 22 d. vidaus .. ?

reikalų ministerijos rūmuos į- leda ir yra parašas: “Svemu čea 
vyko apskričių viršininkų susi
važiavimas. Dalyvavo 20 virši
ninkų. Susivažiavimo darbų 
tvarka buvo gana plati. Vyriau
sias suvažiavimo tikslas — su
bendrinti apskričių v-kų veiki
mą ir pasikeisti nuomonėmis. 
Be to, centras domėjosi kaip 
žiūri viršininkai į tą ar kitą 
klausimą ir kaip jis duodasi 
įgyvendinamas. Suvažiavimas 
praėjo labai sklandžiai. Nustaty 
ta bendra veikimo linija. Buvo 
paliesti netik grynai policijos 

 ir gyventojų saugumo kiausi- 
Kernava, š. m. birželio 14 d. !mai, bet ir savivaldybių, krašto 

'laike pamaldų, kuomet šios pa- atstatymo, kelių taisymo ir kiti

Birželio 23 d. vakare pašven- 
tiki į Dievą atvaizduojamą Bi- tintas Kauno elevatorius. Iškil- 

’blijoje?” Darrow atsakė/kad mėse dalyvavo miriisterių pir
mininkas p. Petrulis, žemės ūkio 

I ministeris n. Krupavičius, vy- 
ikad jis yra dvasia, riausybės, Seimo ir organizacijų 

nariai. Elevatoriaus šventinimo

rekordas negali būti priimtas, Biblija neturi pilno Dievo ap- 
bet Bryanas nori, kad jį kvostų, rašymo, nors vienoje vietoje sa- 
nes sako “lai didži ausis bedie- ko,

tnemu členu a byvalemu staro- 
stovi — Akademicki spolek ve 
Vidui ku svemu padesatiiet.”

BOSTON, Liepos 21 d. — Nežiūrint, kad kietųjų an-1 vis Amerikoje juokiasi iš Dievo Bryanas saikas, kad Dievas pana
-• - ■« ---------i,!.............. .... šus į'žmogų, tik yra padidintas ceremoniją atliko kan. Tumas,

žmogus. Darrow į tekį Dievą ne Kauno ir Šiaulių elevatoriai ap- 
tjkįS. O apie pradžią pasaulio ir'rūpinti geležinkelių šakomis ja
kas už jo yra, advokatas sako- Į 
s,i nieko nežinąs.

Antru klausimu .buvo klausia
ma, ar jis tiki, kad Biblija yra 
įkvėptas Dievo žodis ir valia, 

į Darrow atsakė, kad ne, jis neti- 
į ki, kad tai būtu Dievo įkvėpta 
ar parašyta knyga.

. Trečiu klausimu klausta, ar 
tiki į viršgamltinę esybę Kris
taus. Darrow atsakė, kad netilki 
į jokį senojo testamento prana
šautą 'viršgamtinį Kristų, 
mano, kad Kristus buvo garsus 
žydas, 
liuosuoti juos iš Romos imperi
jos vergijos. (

Toliau buvo klausta, ar Dar-, vadindamas juos 
row tiki j stebuklus, aprašytus 
Biblijoje, ir į kuriuos, ar jis 'ti
ki, kad Kristus buvo nekaltai 
pradėtas Šv. Dvasios ir Marijos 
pag imdytas. Darrow atsakė, kad 
jis netikįs į stebuklus. Jis tiki, 
kad pasaulis visados veikė ir el
gėsi sulyg nesimainančiomis 
gamtos taisyklėmis, ir kad kas 
ten nebūtų už to pasaulio, ne
galėjo tų taisyklių laužyti.

Paklaustas, ar tiki į sielos ne- 
iPaklaustas apie žaltį ir Jievą, mirtingumą, Darrow atsakė, 

ir Bryanas sako, tikįs kad taip kad ieškąs atsakymo tam klau- 
Po to eina ’ buvo, kaip Biblija rašo, ir kad simui per visą gyvenimą, bet

glių pramonėje abi pusės dar nesusitarė, bet prezidentas žodžio ir parodo žmonėms kas 
Coolidge, slaptomis žiniomis remdamasis, sako, kad strei
ko nebus. Esą, bus susitaikyta ant tų pačių algų ir bus 
padarytas kontraktas 18-kai menesių.

Bet visai kitas dalykas bus minkšti) anglių pramo
nėje, kur unija žada vesti griežtą kovą idant įvesti uniją 

\ West Virginijos kasyklose, kur vietomis darbininkai ve
da atkaklią kovą su apsiginklavusiais savininkais.

Kaip Adv. Darrow 
Bryaną Apie Bibliją 
Klausinėjo

jis yra.” Darrow ant to atsilie
pė, kad jo tikslas yra parody
ti žmonėms, kokie fanatikai ir 
iignoramusai bando kontroliuoti 
švietimą Amerikoje.

vams privežti ir veikia jau nuo 
pavasari©.

su-Dayton, Tenn. — Bryanas 
tiko sėsti liudininkų suole, kaipo 
Biblijos ekspertas ir atsakyti į 
Darrow 'klausimus. Pirmiausia 
advokatas palkilausė apie pasaką 
kur bangžuvė prarijusi Jonah, 
laikė jį tris dienas pilve, ir pas
kui išspjovė sveiką ant įkrašto. 
Bryanas pareiškė, kad jis tikįs, 
kad taip buvo, tik tai buvusi ne 
bangžuvė, bet “didelė žuvis.” 
Paklaustas, ar tą žuvį Dievas 
specialiai sutvėręs idant Jonah 
pamokintų, ar ji buvo viena iš 
gamtoje esančių veislių, Brya
nas atsakė, kad nežinąs.
na's atsakė, kad nežinąs. Pa
klaustas ar jis tikėtų, jei Bib
lija rašytų, jog Jonah prarijo 
bangžuvė, Bryanas atsakė 
taip.

renybėje buvo sustabdyta, že
mė ar saulė, Bryanas pareiškė, 
kad "Dievas tada įkvėpęs prana
šą rašyti tokioje kalboje, kurią j 
ano laiko žmonės suprastų. Ka-' 
dangi tada nežinota, kad žemė 
sukasi apie saulę, tai ir buvo 
parašyta, kad Jošuo sustabdė 
saulę ir pailgino dieną. Darrow 
tada paklausė Bryano, ar žino 
jis kas nutiktų su žeme, jei ji 
staiga būtų sustabdyta? Kad ji 
tuomet suskystėtų į karštą ma
sę skystimo? Bryanas atsakė, j ‘T 
kad Dievas tuo reikalu pasirūpi-J 
no i r žemei nieko nenutiko.

Tvano Įvykimas

Saulės Sustabdymas

Klausimai Apie Jievą
NAUJA PRIEMONĖ ŽMONES 

LAIKYTI BAŽNYČIOJ

Eina klausimai apie Jievą, 
Bryanas prisipažįsta, kad (tikįs, 
jog Jieva buvo pirmutinė mo
teris pasauly. Jis tiki, kad ji bu
vusi padaryta iš Adomo šonkau
lio. Advokatas tada klausia, kur 
Kainas gavęs savo pačią. Bry
anas atsakė, kad nežinąs dr pa
velijąs bedieviams jos ieškoti, ir 
todėl neatsakė kur Kainas gale-,7 
jo žmoną gauti, jei JieVa ibuvo 
pirmutinė moteris, o nesakoma1 

| nieko ar Adomas turėjo duktė-'

.’ Į Po to Bryanas prisipažįsta ti
kįs, kad saulė buvo sutverta ket 
virtą dieną, nežiūrint fakto, kad 
Biblija rašo, jog ir pirmomis 
trimis dienomis būdavęs “ry
tas ir vakaras.”

Jis

kuris būk turėjęs pa-

Skuodas. Veikusioji Skuode 
metus su viršum avalynės dirb
tuvė “Herkules” keliasi Kau
nan. Skuode esą negalima rasti 
pirkėjų dirbtuvės gaminiams. 
GaiOa, nes kelios dešimtys Skuo
do darbininkų netenka darbo.

Ne persenai atsidarė Skuo
de B. Urdango virvių dirbtu
vė. Tos rūšies dirbtuvės žemai
čiuose ligi šiol, rodos, nebuvo. 
Virvės gaminamos geros ir pri
einama kaina. Yra ir medaus 
dirbtuvė, bet jos gyvavimas,

pUlIlcllUU. AUUHICV O1VB P“")------------------ v 1 ----------- ----

rapijos vaikai ėjo prie pirmo-. tolygūs reikalai. . . ------
sios komunijos, vietiniam kuni-| Nutarta visus vidaus reika- matyt, ne koks, nes daugelis 
gui Liinartui, sakant vaikams ri ministerijos organus, kaip pačių skuodiškių nežino apie to- 
pamokslą, žmonės pradėjo eiti apskričių gydytojus, technikus 
iš bažnyčios. Tuomet miinimas ’r kitas panašias instancijas, tu- 
kunig. Linartas, pradėjo baž- • 
nyčioj ne savo balsu rėkti, taip 
kad net kai-kurie vaikai labai iš 

isigando, barti tuos, kurie išeina 
------ “bedieviais,” 

’“bedūšiais” ir kitais bjauriais 
žodžiais ir tuojau griežtai įsa- 
kėsavo zakristijonui užrakinti 
bažnyčioj visas duris, kad žmo
nės negalėtų išeiti. Taip laikė 
visus likusius žmones bažnyčioj 
iki pabaigos pamokslo. Per tą 
lai'ką, negalėjo žmonės nei išei
ti, nei įeiti.-------------Marsas.

kios dirbtuvės ekzistavima.
J-8

PIRMUTINE
Amerikos Lietuvių Įstaiga — Tai

Hnetik kaipo Amerikos lietuvių laikraštis, bet ir kaipo pirmu- 
pa tinė įstaiga Persiuntime Pinigu į Lietuvą ir Visas Pašautu 

Dalis. — Pirmutinė įstaiga Pardavime Laivakorčių Kėliau- 
ra jautiems į ir iš Lietuvos. Dėlto, kad seniausia įstaiga ir pla- 
lėčiausiai prityrusi Pinigų Persiuntime ir Laivakorčių Parda 
H vinie, tai visi, kurie tik šiuose reikaluose kreipiasi į “Vieny- 
H bę,” gauna netik skubų, greitą ir teisingą patarnavimą, bei 

užvis svarbiausia — “Vienybėje” atranda netik draugišką 
patarnavimą, bet dar suČėdina daug bereikalingai išmėtomi, 

sdolaruikų. — Taigi, visus kviečiame savo reikalus atlikti 
H “Vienybėje,’’ kuri jau yra užsitarnavusi pasitikėjimo per 
ra pastaruosius 40 metų. — Siusdamas Pinigų saviškiams, ne
gi pamiršk, kad “Vienybė” tai atliks geriaus, negu kas kitas.

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

Toliau eina ginčai tarp Bryan 
ir Darrow, kur vienas kitą iš
vadina “fanatiku,” Darrow Bry- 
ano tikėjimą išvadina įžeidimu I 

i protaujančių mdkslindnkų 
“kvailu tikėjimu.” ~ 
klausinėjimai apie visuotiną tva'už valgymą obuolio moteris nuo dar neradęs nei mažiausio įro- 
ną. Pasirodo, kad Bryanas tiki, 
kad tvanas įvykęs 2348 metais 
pirm Kristaus. Paklaustas ar 
jis tiki, kad visi gyvi tvariniai 
nuskendo išskyrus tuos, kuriuos

žaltis Jievą Gundęs

Paskui advokatas ima kitą 
saką — kaip Jošua neva sustab
dęs saulę, idant jis galėtų baig
ti priešų mušimą. Bryanas sa- Nojus savo arkon paėmė, Brya- 
ko, kad tiki ir tai pasakai, ne- nas atsakė, kad visi, išskyrus 
žiūrint mokslo įrodyto fakto, ,galit būti žuvis, gyvenančias 
kad ne saulė sukasi apie žemę, vandeny. Ir paskui pridūrė, kad 
bet žemė aplie saulę. Saulės ne- jis tiki, kad visi gyvūnai, visi 
galima sustabdyti, nes ji nesi- žmonės, visi tvariniai nesiekia 
suka apie žemę. 1 toliau 2348 motų pirm Kristaus,

Spiriamas pasakyti kas tik- nors negalėjo įvardyti nei vieno

pa

to laiko turi gimdyti skausmuo
se. Jei nebūtų Jieva obuolio 
valgiusi, gimdymas būtų leng
vas. žaltis dėlto turįs pilvu 
šliaužioti', bet Bryanas negalėjo 
pasakyti kaip jis pirma vaikš
čiojęs kuomet pilvu nešliaužė.

Po to klausinėjimai baigėsi. 
Ant rytojaus teisėjas išbraukė 
visus klausimus ir atsakymus iš 
rekordo ir nepavelijo daugiau 
klausinėjimų. Tuo buvo neipaten 
kintas ir Darrow ir pats Brya- tokį tikėjimą.

j Del atsilankymo Olandijos ir 
Anglijos karo laivu, kaip iš Kra 
što Direktorijos mums praneša, 
nuimamas šiam penktadieniui 
birželio 26 d. draudimas parda
vinėti nuo 3 vai. po pietų vie

lose svaigalų pardavimo įstaigo 
se įvairių svaigalų — spiritinių

dymo.
Paskutinis klausimas buvo a- 

pie žmogaus kilmę — jei teisy- gėrimų, degtinės ir k. (1922 m. 
bė, kad žmogus kilęs iš gyvu- spalių 24 d. įsakymas) 
lių, tai kokiu laiku jam tapo 
įdiegta viilti.s ir prižadas kito
kio gyvenimo po mirties? Dar
row atsakė, kad neturįs jokių 
tikrų žinių, kada pirmą syk žmo 
gus pradėjo tikėti į užgrabinį'
gyvenimą. Jis nesąs tikras, gal buvo čia švenčiamos Joninės, 
būt ir nekurie gyvuliai jau turi Nors oras buvo ir ne koks, bet' 
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Iš Chicagos p. Bučkis mums I noras gražus ir prakilnus ir, ti- 
prisiuntė iškarpą iš “Tribūne/’ kimės, ras paramos.

'kur telpa tūlo Day korespon-Į —o—
dencija apie Lietuvą ir politiką Knyga Kaip Tik Laiku 
Pabaltijo j. Tas raštas tiek ne- Evoliucijos byla suįdomino
'gudrus, kad neapsimokėtų apie žmones. Daugelis eina į knyjy-
jį daug kalbėti. Būtent, p. Day 
tvirtina, 
Lietuvos 
liaujasi 
Maskva, 
'visas

LIEPOS 14 D. IR FRANCAI
Liepos 14 d. Francija apvaikščioja taip vadinamą' 

“nepriklausomybės šventę.” Tą šventę kaip Su v. Valstijų

kad “krikščioniška” 
valdžia ant tiek bro- 
su bažnyčias ėdančia 
kad Kaunas išduodąs 

diplomatijos paslaptis či-
čerinui!

Paskui Day kalba apie anglių 
pastangas sudaryti bloką prieš 
Rusiją, apie kurias “Vienybė” 
jau senai rašė, kada čičerinas 
pasakė, kad “mes susisiekiame 
visur su anglais ir bus arba su-

Liepos 4 urbei Lietuvos Vasario 16 yru begalo svarbi tau- sitarimas, arba karas.” Dabarti- 
tiška švente. Ji minima todėl, kad toje dienoje f rančų'nė anglų valdžia rusų visai ne- 
liaudis sukilo priešais savo nežmonišką monarkų valdžią glosto. Anot p. Day visos anglų 
ir revoliucijos pagelba ją nuvertė nuo sosto ir tapo lais
va, demokratine valstybe.

Ta diena kasmet apvaikščiojama. Su didėlėmis 
kilmėmis ji minima. Tą dieną paruduojama, giedama 
voliucijos laikais gimęs tautinis himnas “Marselietė,” 
koma kilnios, tautinio bei iš monarkų pasiliuosavimo 
būdžio prakalbos.

Juk smagu kiekvienai valstybei prisiminti savi lai
mėjimai.

Tai daroma visame kulturiame pasauly.
Bet vargiai kuris kalbėtojų, kuris nors tos pačios 

Francijos vadų tą dieną prisiminė, kad ta pati Franci- 
ja besidžiaugdama savo iškovota liuosybe, šiandien nar
siai švytruoja savo kalaviju ir stengiasi kitas mažąsias 
valstybėles pavergti bei gavusioms liuosybę ta liuosybe 
džiaugtis. Priešingai, jie tą dieną minėdami, nepamiršo 
savo vientaučių paraginti pulti nieku nekaltus, Jokios ikoja, kad jis turi viltį 
pat liuosybės trokštančius maurus.

Skaudus cinizmas!

pastangos nueina niekais prieš 
j Lietuvos užsispyrimą. O Lietuva 
Ksipirtiantysi dėlto, kad į bloką 

re 'jungiama Lenkija, kuri neduodą 
lietuviams Vilniaus.

c j Toms nesąmonėms irgi mažai 
1JO“ reikėtų tikėti. Tiesa, kad Lietu

va nėjo ir neis Į jokias Pabalti- 
jos sąjungas, ar blokus, kur da
lyvaus Lenkija, neatidavusi Lie 
'tuvai Vilniaus. Bet kad vieni tik 
lietuviai priešingi blokui prieš 
Rusiją, yra nesąmonė. Yra žino
ma, kad lenkai paskutiniu lai
ku (ir pirmiau) labai nepasitiki 

(vokiečiais ir ieško būdų susiar- 
! tinti su rusais. Skrzynskis, at
vykęs Amerikon, plačiai pasa- 

į neuž
ilgo užverti patogią sutartį su 

Rusija. |
Nei suomiai, nei estai, nei lat

viai nenorėtų pradėti išnaujo

T elef onas
V,. f vi

Rašo Vėjo Vaikas

“Neturėjo boba bėdos — Nieko sau, maloni pramogėlė!
nusipirko paršelį.” | Aš nežinau, ar atsiras pasauly nors viena

Priežodis greito susisiekimo įmonė, kuri išlaikytų konktp 
--------  renciją su Kauno telefonu.

Panele, prašau šešiolika trisdešimts du — Centraline, centraline, prašau gi atsiliepti 
— tariau įrėmęs išdidžiai kairę ranką į šoną, o pagalios, prašau pasigailėti nekaltos aukos!
dešinėj laikydamas tik ką įvesto į mano butą te
lefono triūbelę, —■ yra gi kuom pasididžiuoti, po 
piji jelių!

— šešiolika dvidešimts du? Duodu, — iššo
vė žaibo greitumu centralinės plonas balselis ir 
aš nespėjau nei išsižioti, — brakšt, brakšt, — 
mano viela susijungė akimirksny su Dievas žino 
kuom. 1 < i ■ iic ak u

Na ir keistos gi tos mūsų telefonistės: jos 
duoda taip greitai, kad net ištarti ačiū nespėji.

r— Aleksoto skerdykla klauso. —■ atsiliepė 
kaž koks užkimęs, tarsi skolintas iš pusiau pa
skersto jaučio balsas.

— Atsiprašau, tai centraline apsiriko, prašau 
atskambinti.

Čia mano telefonas ėmė taip triukšmingai 
sikambėti nuo nepažįstamo užkimusio balso ir 

Į skerdyklos savininko rankos, kad mano išdidu
mas sumažėjo per pusę.

| Pasukau ir aš keletą kartų telefono ranku- 
norėdamas išrodyti savo — niekas neatsiliepia. Pasukau dar, — nieko, 

ę Lietuvos jauni- pasukau dar ir dar, —vis nieko.
Vėl pradėjau sukti su įnirtimu, kol neišra 

sojo nuo prakaito kakta, — nieko, nič nieko, vien 
tik duslus vielų ūžimas u-u-u-u...

Pakeičiau ranką ir išnaujo pradėjau sukti 
rankutę taip, kad telefonas šokinėjo ant stalo, 
tarsi nuomario ar isterijos priepuolio ištiktas. 
Vėl nieko, nič nieko,

— Tfu, — atsisakiau nuo mano paskutinių 
pasididžiavimo likučių ir atsukau nemandagiai 
nugarą mano išdidumo objektui.

Lai kenčia jis, ta kaprizų dėžė.
Luktelėjęs valandėlę priėjau prie telefono ir 

nustvėręs rankutę sukau ją iki tolei, kolei ma
no akyse nepasirodė tamsūs ratai ir kolei nepa
jutau. kad dar truputį — ir griūsiu kaip kaladė 
ant žemės. Pasiklausiau atydžiai: tyla, absoliu
te tyla, kaip kad šiam pasauly prieš sutvėrimą 
moteries.

— Panele, panele, paneee-le, paa-nee-lee —. 
pradėjau šaukti iš visos savo gerklės, privertęs 
nuo to riksmo suurgzti kiemo šunis.

Vėl jokio atsako, jokio duodančio nors ma
žiausią viltį balso, tarsi mano telefonas būtų su
jungtas su užburta karalija.

— Ar kalbat? — buhbtelėjo netikėtai plo
nas balselis, ir čia pat akimirksny nelaukdamas 

! atsakymo, — brakšt, brakšt, — paliko mane vėl 
užburtoj karalijoj, kurios vyriausias viešpats — 
tyla, absoliute tyla.

Nenustodamas dar vilties aš šaukiau ir 
kau žaibo greitumu telefono rankutę, kolei 
pargriuvau ant žemės iš nuovargio.

Deja, turiu prisipažinti, kad ir po šios 
šios atakos man teko atsitraukti nieko nepešus, 
nelyginant vokiečiams nuo Verduno. Neapsiėjo 
ir be nuostolių: teko permainyti peršlapę nuo 
prakaito marškiniai ir apraišioti įkaitusio tele
fono nusvilinti pirštai.

Po antros atakos ėjo trečia, paskui ketvir
ta, penkta, — dar ir dar kartojasi mano bergž
di mėginimai pralaužti sieną šios užburtos kara
lijos, ir vis be pasekmių.

Pagalios visai netikėtai, kuomet jau išsekė 
pas mane paskutiniai energijos rezervai, tarsi 
iš požemio pasigirdo duslus vos nugirdimas bal
sas :

nūs gauti knygų upie evoliuci
ją. Kiti jas perkasi.

Lietuvių kalboje knygų dės
tančių evoliuciją aiškiai ir su
prantamai, nebuvo. Todėl labai 
sveikintina yra TMD., kuri kaip 
tik laiku pradėjo savo nariams 
dalinti knygą “Pasaulio Istori
ja.” Ten pirmoje daly, su pavei
kslais, išdėstoma evoliucijos te
orija ir faktai, kurie ją remia. 
Parodoma, kaip 'žemė atsirado, 
kaip gyvūnai vystėsi viena veis
lė iš kitos, kokių rasių žmo
nių butą, ir taip toliau.

Ji gaunama dabar visuose 
tuvių knygynuose.

—o—
Popiežiaus Auka Lietuvai

“Rytas” praneša, kad šv.

lie-

Tė-

tėviška meile
mui, suteikė gausią auką Jezu- j 
itų statomai gimnazijai Kaune. 
Auka siekianti 500,000 lirų.”

Komentarų nereikia. Lira da
bar verta 3 ir pusę centų. Tai
gi dclariais išeitų apie §17,500.'

AMALGAMEITŲ STREIKAI ?
Rūbų siuvimo (Amalgamated Clothing Workers of įaro t*u Rusija, jei Jojii~jų nelie 

America) unija yra plačiai žinoma mūsų vientaučiams 
kaipo narsi už darbo žmonių reikalus kovojanti organi
zacija. Ši unija yra ta organizacija, kuri gerai sutvar
kė rūbų siuvimo padėtį ir tūkstančius darbininkų paliuo- jos 
savo iš taip vadinamos “prakaito slinkimo sistemos” ver- rankomis imti 
gijos. 'skaurados.

Pastaruoju laiku Amalgameitai veda keletą aštrių' Kad anglai neturi tai už blo
gą lietuviams, kad jie neside
da į naujas avantiūras rodo jų La 
penkių milionų dolarių paskola, 
duota gelžkelių statymui.

—o—
Socialistai Vėl Tikisi 
kaip dailiai Anglijos 
sugyvena su Angli- 

unijomis, būdavo ste-

ko VU priešais darbdavius. Keletas tokių kovų eina Chi- 
cagoj, St. Louis’e, Philadelphijoje ir kituose miestuose. 
Liepos gi 14 d. Amalgameitai paskelbė streiką daugeliui 
New Yorke esamų rūbų siuvimo dirbtuvių.

Pastarų laikų Amalg. kova yra griežta kova. Dabar 
jie pasirįžę nugalėti openšaperius, kurių paskutiniais me
tais pusėtinai .priviso. Amalgameitai dabar nori uniją pa
dalyti šimtu nuošimčių unijine drganizacja. Amalgamei
tai užsimojo pilnai suroganizuoti rūbsiuvius po savo ka
ringa vėliava ir paimti savo kontrolėm visas rūbų siuvi
mo dirbtuves.

čia. Karui reikia pinigo, o tos 
^valstybės ir taip vos-vos atsi
ustojo ant kojų po pasaulinio ka- 
! ro. Visoms yra žinomas An- 

; papratimas svetimomis 
pečenkas ” iš I

Amerikos 
Matant, 

socialistai 
jos darbo 
įbėtina, kodėl Amerikos Darbo
Federacija yra nuisistačiusi prieš 
netik socialistus, bet ir kiekvie- 

Kaip visuomet taip ir dabar Amalgameitams sekasi na tarptautinę darbininkų įstai- 
gepai. gą. Pasirodo, kad socialistai a-

Nors daugely vietų, ypatingai St. Louis’e, darbda- ,rnetTl; ^ra s'kaudžiai ižeij 
viams prigelbsti policija, kuri nežmoniškai streikierius 
persekioja, vienok tas Amalgameitų ūpo nepuldo. Kaip 
tik priešingai. Pas juos dar daugiau energijos randasi ir 
jie dar narsiau už savo būvio pagerinimą ir organizacijos 
reikalus kovoja.

Šis streikas paliečia didelį skaitlių ir mūs viengenčių.
Lietuviai visuomet yra širdingi už darbo žmonių 

reikalus kovotojai. Šiame streike, nėra abejonės, jie ir gi 
nuo kitų streikierių nepasiliks.
- Patartina tik, kad, reikalui atsitikus rinkti kokias 

nors komisijas, į tokias komisijas neįsileisti žmonių, ku
rie labai dažnai suteršia lietuviu vardą. O tais žmonėmis 
dažniausia pasirodo mūsų komunistai.

Reiktų juos bent gerai prižiūrėti.

PENKTŲ METŲ PRISIMINIMAI
pi Jau rašėme, kad šįmet sukaks 30 metų kaip įsikūrė 

Lietuvos socialdemokratų partija. Tos partijos nariai, sa
ko “Naujienos”, pirmiausia pakėlė viešą balsą prieš caro 
priespaudą 1905 metais. Pirmąjį “revoliucinį pamokslą” 
pasakęs K. Bielinis Kupišky. Antrą ir trečią pasakęs P. 
Grigaitis Sasnavoje, prie tokių apystovų: “Kalbėtojui — 
netoli šventoriaus — sakant ‘pamokslą,’ vienas organi
zacijos narys, V. Česna, laikė iškėlęs raudoną vėliavą, o 
būrys draugų, apsiginklavusių brauningais, stovėjo ne
toliese ir saugojo, kad neužpultų policija. Bet policija ne- 
-~K.ir.rx n rMAi i Ui »

dę Darbo Federacijos vadus už 
tai, kad jie nesutiko priimti 
socialistų partijos lokalus į uni
jų tarybas miestuose. Unijistai 
sakydavo, kad priėmus politiš
ką partiją kaip socialistus, reik
tų priimti ir kitas politiškas 
partijas, o į ką tada pavirstų 
unijos ?

Socialistai už tai Gompersą ir 
jo draugus skaudžiai atakuo
davo ir taip įpy/kdė senį, kad 
tas ir girdėti nenorėjo apie sočia 
lizmą. Jam mirus, pasakoja 
James Oneal, dalykai pradeda 
kitaip virsti ir Amerikos socia
listai, pripažinę savo klaidą pra 
eity, turi viltį, kad Amerikos 
unijistai pradės gražiuoju su 
socialistais veikti del darbinin
kų labo.

—o—
“Varpas” Naujose Rankose

“Varpas” praneša, kad jis pe-

Kaip Valančius Mokino 
Vaikus Auklėti.

| Iš Valančiaus raštų ir pamo
kinimų Lietuvos laikraščiai pa
žymi jo “testamentą,” kur jis 
mokina kaimiečius kaip užsilai
kyti gyvenime. Kalbėdamas a- 
pie vaikų auginimą jis sako:

“Nekartą motinos skundžia
mi, kad jų vaikai nedori, nepa
klusnūs ir savo tėvų nemyli. Jog 
patys tokius vaikus išaugina. 
Tėvai savo namuose taip turi 
elgtis, idant jų vaikai neregėtų 
ne jokio papiktinimo. Jeigu vai
kuose nuodėmės yra didesnės už 
jų išmintį, tai tėvai tame kalti. 
Nors visudidžiausiai mylėtumei 
savo vaikus, bet paregėję ką 

'nors pavogusius, apsigėrusius ar į
l susimušusius, tuojau reikia 1 

dailiai nuplakti, idant žinotų, 
kad to negalima daryti.”

—o— \
Be tikėjimo Sunku Gyventi

“Socialdemokratas ” praneša, 
kad bolševikuojanti Lietuvoje 
pasistato Lenino paveikslą kam
puty, kaip ikoną, apkaišioja rau 
dona medžiaga, ir žvakutėmis, ir 
paskui daro “dvasiškus” apdū
mojimus, nelyginant katalikai 
prie paveikslų savo šventųjų. 
Tas tik parodo, kad be tikėjimo, 
tūli žmonės 
apsieiti.
Monikos,

— U-u-u-u-..., — atsiliepia tik duslus ūžimas 
į tą mano šauksmą, — u-u-u, — tyččiojas iš ma
nęs tikęs aparatas, — u-u-u-u, — kvatoja vielos.

Ir vėl suku telefono rankutę, vėl klaidžioju 
po kalėjimus, ligonines, stiklo fabrikus, ministe
rijas, policijts nuovadas, teatro kasas, garo ma
lūnus, duonos kepyklas, rūbų siuvyklas, baltinių 
skalbyklas, plaukų kirpyklas, karo mokyklas, spi 
rito varyklas... visur užsitarnaudamas piktus žo
džius už bereikalingą trukdymą.

Užkaisti, atsiprašai, ir vėl skambini, tikėda
masi papulti šį kartą į centralinę, tačiau išgirsti 
atsiliepiant iš tokios vietos, apie kurią ir nesap
navai. Kokiu būdu ir kieno pagelba susijungi 
žmogus su tais nepažįstamais asmenimis, ma
nau ir pats Dievas nežino. Lengvai galima po to 
viso tapti spiritizmo pasekėju.

Per tą vieną dieną aš taip atšalau prie mano 
išdidumo objekto, kad ant rytojaus negalėjau 
žiūrėti į jį be paniekos.

Tik neatidėliotinas reikalas — mano žmo
nos staigus susirgimas privertė mane ryto metą 
vėl prieiti prie telefono.

Norėjau jau pasukti rankutę, kaip staiga 
genialė mintis dingtelėjo man galvon. » •

Apsivilkau palta, išėjau iš namų ir praėjęs 
keletą gatvių paskambinau pas vieną gydytoją 
specialistą.

— Pasakyk, Tamsta daktarui, kad aš kalbė
siu tuojau telefonu; lai laukia, nekalba'su nie- 
kuom, — tariau atidariusiai man duris tarnai- «
tei, nemažai ją tuom nustebinęs, ir išėjau.

Pakeliui užsukau į centralinę ir perspėjau, 
kad aš kalbėsiu tuoj telefonu ir klaidžioti dau
giau kaip po penkis abonentus neturiu didelio no
ro, i ■ ,

(Toliaus Bus)
0------------- o-------------- 0

DEIVIŲ MEILĖ

Jei
tai

jokiu būdu negali 
jie negarbina Šv. 
garbins Leniną.
—o—

Nusikrato Popiežiaus

* ■
šu
nė

ar-

Ryto saulė apsiverkus
Pažiūrėjo į akis,
Ir nuskrydo debesynu
Ten, į tolimas šalis; ___ ,,
Kad išvysti laimės deivę,
Širdį puošiančią baltai,
Kuri savąją jaunatvę —
Ten praleido nekaltai...

Aro sparnus pasiėmęs^
Ryto saulę aš vijau.
Ir nus'krydęs į berybę
Deivių meilę įgijau.
Deivių meilę aš įgijęs, 
Nusileidau iš augštai;
Ten, kur žmonės aimanuoja — 
žiedus krauja jų vargai.

— Imsrys.
O-------------- o-------------- o !

NEGREIT...

Kartu su socialdemokratais veikdavęs ir Dr. Grinius, 
duodamas pinigų, ir kitokiais būdais. O klerikalų vadai, 
kaip Laukaitis, pral. Antanavičius, pragarą vertė ant tų 
kovotojų už lietuvių nepriklausomybę ir ragino žmones iš 
davinėti juos caro tarnams! Ir šiandien ta partija drįsta 
persekioti senus kovotojus, drįsta save vadinti vienati
niais kovotojais už lietuvių tautą, drįsta dikattūros pa
gelba varžyti šalį!

Ir čekai
Lietuviai privertė popiežiaus 

pasiuntinį nusikraustyti pas liū
tėms latvius į Rygą, čekai pa
šėke lietuvių pavyzdžiu, ir taip
gi paprašė atstovo išsikraustyti 
lauk. Jis mat irgi kiršino vie
nus prieš kitus čekų valstybėje 
ir kišosi į politiką, pamiršęs 
“dūšių gelbėjimą.”

—o—
“Naujienų” Redaktoriaus 
Kalėdinė Dovana.

“Naujienų” redakcija, prisi
mindama laikus, kada “Draugą” 
redagavo garsus “mokslinčius” 
Makauskas, kuris kitaip bedie
vių nevadindavo, kaip “menkė
mis,” sako, kad Maliauskas taip

Negreit, svajonių aušra 
Padanges nušvies...
Negreit....
Negreit ilgesio jūroj 
Širdį nuplausiu...
Negreit...
Negreit užburto kalno
Angą atversiu... ■
Negreit...
Negreit svajotam rūmui
Pamatą dėsiu...
Negreit... •
Negreit meile žmonijos
Širdis užliepsnos... 
Negreit...
Negreit brangiai tėvynei
Vainiką pinsiu...
Negreit...

— J. žvelgūnas.
------------- 0O0----------- — • u-:

vieną

rėjo į redaktoriaus Laukio nuo- 'įkaitino savuosius, kad vienas jų 
savybę ir vadovybę. Redakto-ir prisiuntė “Naujienų” re
nius, rašydamas kodėl ji vienas 
apsiima darbą varyti, sako: — 
“Lietuvių tautinės sriovės laik
raštis Chicago je yra beveik taip 
reikalingas, kaip pati duona. 
Nors sako, kad mes visi grei-

daktoriui “krismus prezentą” — 
'mažiukę, iš vaško nulipintą 
“monkę.”

Bet dabar, kada vargšas Bry 
anas, prakaituodamas gina Bi- 

Iblijos teisingumą, mūsų katali- 
tai ištautėsime, bet, kad taip ir kiškoj i spauda anei vampt a- 
būtų, mes butume labai pajuok-jie evoliuciją. Ji tarsi bijo da
lini/ jei, sudėję rankas, lauk-'bar prasižioti apie “bedievių” 
tume mirties.”

Todėl p. Laukis ir leis

r pa 
klydimus, klaidas, mokslo klas- 

Var- tavimą, ir taip toliau. Mat, žmo 
pą,” tikėdamas palaikyti tauty- nės aiškiai pamatytų jų kvailu- 

’bės ugnelę savo apylinkėje. Tas mą,

“Utena klauso, alio, alio!”
Išvažiavęs tokiu būdu iš užburtos nebylios 

karalijos pakliuvau į Utenos padangę ir užtrū
kau ten ištisą pusvalandį.

Reikia pripažinti, kad utėniečiai labai vai
šingi: vaišino 14 vaišino visą, pusvalandį tuom 
savo “alio,” privaišino iki priklumo, o atsikratyti 
jokių būdu negalėjau.

Stebuklingai ištrūkęs pagalios iš Utenos at
sidūriau kaž-kokiu būdu Šančių centralinėj, iš 
Šančių centralinės pakliuvau tiesiai į muilo dirb
tuvę, iš muilo dirbtuvės patekau į ministerių ka
binetą, pasibaladojau į Vilkolakį, įsmukau į “Lie
tuvos” redakciją, užklydau radiostotin, ištrau
kiau iš vonios ir priverčiau paraudonuoti iš pik
tumo vieną bankininką uždegiau vilčia
seną paną, tame paskambinime matančią įdo
maus romano pradžią, suprantama, su jos daly
vavimu vyriausioje rolėje; apvyliau vieną klebo
ną, supykusį ant manęs už tai kad nieko nesiren
giu laidoti, o jis mat laukęs vieno biznierio mir
ties ir kaip tik išgirdęs telefoną — tuoj liepęs 
zakristijonui skambinti visais varpais.

Iš klebonijos atsidūriau komendantūroj, pas
kui aliejaus fabrike, akcinėj bendrovėj “burbu
las,” korsetų dirbtuvėj, vaikų prieglaudoj, įgulos 
dabuoklėj, iš daibuoklės pakliuvau žydų ministe- 
rijon, elektros stotin, • pakėliau triukšmą gaisri
ninkų tarpe, susirišau visam pusvalandžiui ne
išjungiamais ryšiais su šventa Zita, tai yra su 
tos šventos draugija, o iš ten, matomai šventų
jų proteguojamas, atsidūriau net pačiam Kara
liaučiuje. ,,

Nėra nieko sunkiau, kaip būt naudingu.
— F. Lesseps.

Žmogus yra apsigimęs dailininkas. Jausmai 
viduje netelpa: jie veržiasi į orą įvairiais pavi
dalais. — J. Tumas

Teatras yra galingiausias įrankis žmones 
auklėti; jis yra kartu šventykla, mokykla ir tri
būna. i — K. Detlefas.

Norint suprasti gamtos grožį, pakanka atvi
ro žvilgsnio ir jautrios- sielos.

— K. Detlefas.
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“VIENYBĖS” EKSKURSIJA LIETUVON

Rašo J. O. Sirvydas, “Vienybes” Redaktorius

V. Pasiekiame Lietuvos Rubežių

[vairių priežasčių apleidom... 
'Lįja lietus, varva pakelėmis 
medelių lapai, ir sykiu mum 
visiems, lyg mažiems vai
kams, nejučiomis ašarėlė iš
krinta...

Laukuose Suvalkijoj žmo-

Eitkūnus, kaip rašiau, pasiekėm naktį. Keletas žy
dukų agentų mus apspito, kiekvienas plėšdamas pas sa
ve nakvynėn. Visus nuvaikę, pasirinkom vieną — a- 
gentą “Russisches Hoff” (“Rusiško Namo”), — tiek ja
me rusiškumo, kad pusiau žydiškai, pusiau lietuviškai 
sukalbėjom nakvynę. Kiti mano keleiviai išvažiavo na
mo per Tilžę Žemaitijon; mes likom virš 30 asmenų, — 
vos susikimšo™ į tą “hoffą.” Plėšimas - neišpasakytas, 
už viską. Mano draugai ekskursantai kovas veda su žy
deliais ir dalinai laimėja. Tik bijojomės, kad naktį vi
so būrio amerikonų neužpultų parubežės žulikai; bet 
nieko neatsitiko.

Rytmety — lino j a. Bet 
mes.to nežiūrim: papusry
čiavę — marš visa “Vieny
bės” armija į vagzalą. Mus 
traukte traukia į Virbalį — 
jau bus tuoj Lietuvoj, ku
rios tiek troškėm ir kurion 
baigiam su virpančiomis iš 
džiaugsmo širdimis siektis... 

Iš Eitkūnų Virbaliu — tik 
ranka pasiekt. Traukinis į- 
traukė Virbalio stotin. Mar 
šuojam muitinėm Jau lietu
viški valdininkai mus svei
kina, suiminėja mūsų pas- 
portus peržiūrėjimui.

Shenandoah, Pa., išrengta 
kaž-kokio ten vieno agento, 
ir kelionėje juokės iš mano 
keleivių, kad jie turi prisi
rengę visokius poperius; ji 
sakė: “Nieko nereikia: tik 
parodysi rąžančių ir įvažiuo 
si Lietuvon!” Man tą pra
nešė, bet aš nesidomėjau .ir 
maniau, kad ji, toki drąsuo
lė, turi netik rąžančių, bet 
ir dokumentus tvarkoje. 
Jau baigiant važiuot, daži- 
nojau, kad ji neturi Lietu
vos paso vizos! Norėjau 
gelbėt — išsodint Berline, 
ar Karaliaučiuje, kad užeitų 
Lietuvos Atstovybėn; bet ji 
nuo mano kompanijos vis 
skirstėsi, atsilikdavo ir tik 
Virbaliu j e atsirado — ir vėl 
be vizos! Čionai tokiame vi
sų sujudime, ji pasų skyriu
je dingo ir jau niekur ne
begalėjau surasti. Manau, 
kad ją grąžins į Karaliau
čių gauti vizos.

Agentų priedermė Ameri

Pasiekiam ir Kauną. Sto
tis — didelė, pilna žmonių. 
Čia mus pasitiko pirmiausis 
p. K. Amlbraziūnas iš p. K. 
Norkaus (U. S. Lines) ofi
so. Dalį keleivių nusivedė 
Pas save del sutvarkymo do 

nės kasa durpes, arkliukai' kumentų, kurių buvo rei- 
ėdrauja pievose — kokie jie ^a^aS-_ -^es su žmonele tuoj
atrodo mažiukai, palyginus užsidūrė™ ant . ponios Šle-
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ževičienės, kuri atėjo mus 
pasitikti. Buvę atvažiavę p. 
Vileišis ir p. Žygelis, bet 
mes pro kitą pusę vagzalo iš 
ėję, apsilenkėm. Apie “Vie
nybės” Ekskursijos atvyki
mą jau tuoj pasklista žinios, 
nors mes iš niekur nedavėm 
telegram o.

Kaune amerikiečių dabar 
visuomet laukiama, šįmet 
mūsiškė jau yra trečia ar 
ketvirta ekskursija: buvo 

ant žemės kumeluką, ku- T uaujieniečių, ’ buvo Vyčių 
riam mat norėjo apsukti gal P*. Nujaus, o dabar . Vieny- 
vą; bet šis nieko nebojęs,’Į^®* ?.r rei^ia pripažinti, 
pasispardęs nubėgo pas mo
tiną, kuri su užsiganėdini- 
mu suprunkštė ir pamuistė 
galvą, matomai, reikšdama 
savo vaikui pagyrimą.

Traukiny pilna žmonių, - 
dalis lietuvių kaimiečių, dau 
giau žydų, kurie galdikuoja 
tai žydiškai, ta rusiškai. Ma 
no ekskursantai, vieni išli
pė Pilviškiuose, kiti Mau
ručiuose, dar kiti Kazlų Rū
doj. Bet didžiuma važiuoja 
į Kauną ir toliaus.

su Amerikos dragūnais!... 
Štai ir kaimo idilijos. Ma
čiau, vienoje vietoj dvi mer
ginos, basutės iiz raudonos, 
pasigriebę vyruką, būtinai 
jį norėjo įversti į ravą, bet 
tas žaliukas atsilaikė. Ki
toje vietoj mačiau sustoju
sius durpiakasius, ėdrauja 
šalimais kumelaitė, o berniu 
kas, kaž-lką apkabinęs, taip 
smarkiai aplink save suka. 
Paskui sustojo ir pastatė

' Ir reikia pripažinti, 
J<ad rodos nė viena ekskur
sija taip gražiai nebuvo 
Kaune priimta, kaip “Vie-

WORCESTER, MASS.
Apie Viską

šiame mieste yra dvi SLA. 
kuopos. Apie jas daug vietiniai 
lietuviai kalba. Daug taip pat a- 
pie tas kuopas lietuvių laikraš
čiuose prirašyta. Prie 318 kuo
pos aš pats priklausau ir ga
vau progos daug jos narių pa
žinti. šioje kuopoje randasi la
bai energingų darbuotojų, kurie 
nuolatos prirašo naujų narių.

Aš tą vaikiną gerai pažįstu. 
Jis yra geras lietuvis patriotas 
ir gabus tarpe vietos jaunimo 
veikėjas. Juk tik jo dėka mes 
Elizalbetho pamatome 
veikalų bei klesiškų 
Vasario 16 jo gerai 
koras sudainavo per 
warke keletą dainų,
dėka elizabethiečiai pakėlė lie
tuvių vardą.

Mse, parapijonai, džiaugiamės 
turėdami tokį veikėją ir gerą 
patriotą. Jonas šmeiždamas mū
sų veikėjus, pasirodo esąs blogo 
valios žmogus. Jono Draugas

žilviais. Patartina tomis moterė
lėms valdyti savo liežuvius, nes 
kartais gali būti negerai.

žinių Rinkėjas

Čia taipgi gyvuoja tautiškoj 
dvasioj vedama jaunuolių drau
gija “Aušrelė.” Ji pereitą žie
ma užlaikė lietuviu kalbos mo- c C

kyklą, kurioj keletas desėtikų

gražių 
koncertų, 
išlavintas 
radio Ne- 
Tuomi jo

CHICAGO, ILL.
Rūbsiuvių Streikas

Kiti 
peržiūrinėja bagažus. Kre
čia lūbai lengvai — pačiu
pinėja vienur-kitur, klausia 
ar nesiveži ginklų ar dauge
lio cigarų (tik viena praim
ta dėžutė galima vežtis).

Visa ši muitinės procedū
ra greita ir linksma. Valdi
ninkai ir tarnai mandagūs. 
Nieko tokio nėra baisaus, 
kaip kad tūli amerikiečiai 
apie Lietuvos muitines mėg
davo sugrįžę pasakoti. Žino
ma, dovanėlė (tip) reikia koje nepaleisti taip žioplai 
vienam-kitam numesti, — tamsių žmonelių į kelionę, 
kitas tarnelis net paprašo, ypač neaprūpinųs su reika- 
bet neplėšia plėšte iš rankų,' lingomis vizomis, be kurių 
kaip kad daroma Vokietijoj dabar nė į vieną valstybę ne 
ir Francijoj. Čia tik: “ponu-'gali įvažiuoti, nors tuzinais, 
ti, Donuti, aš tamstai viską ir dar “atpuskavų” rąžančių 
padarysiu, gal tamsta man1 apsikabinėtum...
ant arbatos?...” Na, ir ga-| Už valandėlės, sušvilpė in 
vęs porą litukų, išdėkavos ternacionalis traukinys, ku-' 
dešimtį kartų.

Reikalus muitinėje išbai- gai, susodino mūsų kelėi- 
gę, mano keleiviai jau išsi- vius ir — 
grupavo į Kauną ir kitus 
miestus važiuoti. Čionai tu
riu priminti atsitikimėlį — 
laivakorčių agentų perspėji
mui. Viena moteriškė kelio
nėje prisikliovė prie mano 
ekskursijos. Ji važiavo iš

nybės.” Apie ją mat laikraš- kūdikių pramoko lietuvių kalbos 
čiai pasiskubė išgarsinti.1 ir rašybos ir, kaip teko sužinoti, 
Pirmiausiai katalikų “Ryte” tai kūdikių tėvai nepasakė nė 
įdėta buvo straipsnis, agi- ačiū mokytojams už tai. Visgi 
tuojąs Sirvydo visai Lietu-.tai yra tėvų bukūmas-apsilei- 
von neįsileisti; bet jam už- dimas.
rišo lūpas eilė gražių straip
snelių “Lietuvos Žiniose” ir 
kitur. Tas padarė didelį gai
są ir apie “Vienybės” Eks
kursiją buvo daug kalbų.

(Dar bus)

ELIZABETH, N. J.
Laisvės Bendrovės Svetainė 

Jos Priešai
ir

kle-
Jis

i

ŠIKŠNOSPARNIAI

kalus,, tyrinėti jos paslaptis; 
kas nori savo vaikams suteikti 

yra verčiami savo

Rašo A. B. Strimaitis tam, kas biblijoje išguldoma. Tu 
-----  Į ri tikėti, kad Adomas ir Jieva 

Nežiūrint kokis žmogaus įsi- buvo pirmieji žmonės ant že- 
tikinimas nebūtų, jei jis bus pa-'įmes ir kad šis pasaulis tik še- 
remtas teisybe, tai niekuomet šiių tūkstančių metų senumo, 
nesibijos sutikti jokios kritikos. | Taigi Tennessee valstijoj ne- 

Tas pats ir su religija. Jeigu liko vietos kolegijoms, nei umi- 
re'Iigija bijosi evoliucijos istori- versi'tetams, nes nėra galimybės 
nių faktų, tai ji bijosi sutikti1 mokytojams dėstyti gamtos mo- 
teisybes. Tai nėra jokia religi
ja, tai tik protiškų ban'krūtų
gauja, kurios prieky stovi siau- apšvietimą, 
ranpročiai vienpusiški demogo- vaikus leisti į kitų valstijų ko- 
gai, kurie bijosi šviesos ir kaip legijas ir universitetus. Nebū- 
šikšnoąparniai slapstosi medžių tų nieko stebėtino, kad tokių 
pavėsiuose giedrioj, saulėtoj die vaikų tėvus gali priversti išsi

ris eina per Lietuvą iki Ry-(noj.-------------------------------------- ;kraustyti iš tos valstijos, kurie
štai šioj šaly, kurią mes va- siunčia savo vaikus į augštes- 

diinam demokratinga šalimi, kur nes mokyklas, šikšnosparniai pa 
konstitucija garantuoja kiekvie-įgaliau gal dar įneš į legislatūrą 
nam individualiam žmogui lais- sumanymą kuriuo bus baudžia- 
vę žodžio, laisvę spaudos, susi- ma žmonės, kurie pasivėlina pro 
rinkimų ir tikėjimo, laiks nuo tu siekti už biblijos gadynių, 
laiko atsiranda šikšnosparnių, ' ir gali ištremti ar piniginę bau-

v traukiam į Kauną * 
per Lietuvos žemelę. Griau- 
dus jausmas kiekvienam a- 
merikiečiui pereina per šir
dį, po daugelio metų pirmą 
syk pamačius savo prigim
tus žmoneles ir laukelius, 
kuriuos anais laikais del į-

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
ir DIRBTUVĖ

geriausiai įrengtoje mokykloje. Prakti
kos pamokos išardyti ir sudėti visokius 
motorus, apie elektrų ir važiavimų. Ti
kras, pilnas kursas šoferio-mekaniko 
lietuvių ir anglų kalbom - veda visiem 
žinomas ir per 15-kų metų prityręs
INSPEKTORIUS L. TIKNIAVIČUS 

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

nuo 9 ryte iki 9 vakaro. Nedėliomia

MOKYKLA

sų mokyklą. Mokykla atdara
nuo 11 vai. ryto iki 3 vai. po pietų. Klesoa dienomis ir vakaraig.

NEW YORK AUTO SCHOOL
128 — 2nd Avenue, (Kampu 14 gatves) Mew York Olty

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

Pasekmingai 
Būdais

ĮSISENĖJUSIAS

Modemiškais 
Gydau
VYRO, MOTERŲ 

LIGAS.
GREITOS PASEKMĖS

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

KAINOS MANO PRIEINAMOS 
ir viskas yra po mano asmeniška priežiūra 

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

PATARIMAS IR KVOTIMAS DYKAI!

ne

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

Valandos: 9 15 ryto iki 8 vakaro, Nedėlioms: 9 iki 4 po piety

Nors čia randasi nemažas skai 
čius lietuvių, kurie nuolat ren
gia teatrus, koncertus paprasto
se svetainėse. Ištiesų nelabai 
Worcesterio lietuviams tinka to 
kia padėtis, nes tokiai skait
lingai ir turtingai kolonijai jau 
senai reikėjo turėti nuosavą a- 
ta'tinkamą teatrą. Ir šituo rei
kalu užtenka kiek pasidarbuoti 
keletui vietos draugijų ir tiks
las būtų pasiektas visiškai len
gvu būdu.

Daug ko trūksta šios koloni
jos lietuviams. Svarbesnių krau
tuvių nėra, o užvis labiausia tai 
reikia lietuvio gydytojo, nes 
daug šimtų dolarių atiduodama 
svetimtaučiams. Tiesa, čionai 
randasi vienas lietuvis dentistas 
Dr. F. Zurwell-žūraulis ir, 
dos, jam neblogai sekasi.

Vietinėj parapijoj dabar 
bonauja jaunas kunigėlis, 
nuduoda labai dievobaimingą. 
Kas nedėldienis jis išlaiko savo 
parapijomis bažnyčioje po dvi ir 
pusę vai. nepaisant ar lauke 
lytų ar būt gražus oras. Jam 
turbūt rodosi, kad lietuviai ka
talikai yra didžiausi nusidėjė
liai. Tiesa, mūsų lietuviai di
džiumoje dirba sunkius darbus, 
gauna mažas algas, už tai gal jis 
taip ilgai juos ir laiko bažny
čioje. Klebonėlis savo parapijo
nus paskirsto į gerus ir blo
gus katalikus. Gerais katalikais 
jis, žinoma, rokuoja tuos, ku
rie nieko neišmano, vien tik po
teriauja, verda munšainą ir vi
suomet užsipylę akis. Blogais gi 
katalikais vadina tuos, kurie jau 
siek-tiek apsišvietę.

čionai jau tūlas laikas eina 
streikas J. L. Co. ir Interna
tional Tailoring Co. Streiku va
dovauja Amalgameitų unija. 
Streikuoja apie 800 rūbsiuvių. 
Kiek tenka pastebėti, streikas 
eina sėkmingai, nes darbininkai 
laikosi gerai ir nemano grįž
ti į darbą, kol negaus to, ko 
reikalauja. Dirbtuves streikie- 
riai stropiai piketuoja ir niekas 
jš streiklaužių negali įeiti. Nors 
kompanijos ieško streiklaužių, 
bet jų niekaip negali surasti. 
Kaip sakoma, kompanijos viso 
gavusios tik vieną streiklaužį, iš 
ko daugelis turi juokų ir tai ge
rai įrodo, kaip darbininkai gerai 
laikosi.

Lietuviams patartina neiti 
streiklaužiauti, nes tali labai ne
dailu ir kiekvieno darbininko pa
reiga yra kovoti už geresnę at
eitį. Rep.

Bell Phone Poplar 7545
A. STANKUS

— Lietuviškus Graborius — 
Geriausias patarnavimas, 

Daug metų patyrimo 
1023 Mt. Vernon St.

Philadelphia, Pa.

ro-

Šiame mieste darbai eina 
dutiniškai. Čia randasi įvairių 
dirbtuvių, taipgi yra kelios ne
didelės audinyčios, kurios pa
staru laiku silpnai dirba ir al
gos mažos, vienok darbininkai 
nesipriešina, nors pragyvenimas 
ir drabužiai yra brangūs. Pasku

tiniu laiku privažiavo daug au-

vi-

vmiu lamu pi i y y u uaug au-

kurie bijosi šviesos; lailks nuo dą uždėti ar net kalėjiman su-1 dejų iš Lawrence, Mass Patarti- 
laiko tai vienur, tai kitur bando kišti kaipo nepaklusnius revoliu- 
įnešti į legislatūrą įstatymų pro 
jektus, kad apžaboti spaudą.

Nesenai New Yorko valstijos 
legislatūroje buvo įnešta bilius, 
kuris jei būtų didžiuma balsų 
priimtas, gubernatoriaus patvir
tintas, būtų tapęs įstatymu, už 
draudžiančiu liuosai spausdinti 
knygas ir laikraščius; būt bu
vę įvesta cenzūra ant spausdin
to žodžio. Bet ačiū didumai at
stovų, kurie balsavo prieš šik
šnosparnių įneštąjį sumanymą, 
likosi nesutrempta šios šalies 
konstitucija, šikšnosparniams ta 
po nukirsti sparnai.

Dar nesenai Tennessee valsti
jos legislaitūroje šikšnosparniai 
padavė sumanymą, kad tos val
stijos mokyklose būtų draudžia
ma mokytojams aiškinti evoliu
cija, t. y., išguldinėti mokiniams 
kokiu procesu šis pasaulis per 
šimtus tūkstančių metų vystė
si, kol pasiekė mūsų gadynės. 
Sumanymas didžiumos atstovų 
buvo priimtas, užtvirtintas, tapo 
įstatymu. Tokiu būdu tos valsti- mi iš seimo salės. Kiti pažan- 
jos šikšnosparniai iškurnėjo. Del 
to toje valstijoje neliko jokioms 
kolegijoms vietos, nes pradinė
se mokyklose vaikai išmokinami 
skaityti, rašyti, skaitliuoti; aug- 

jštesnėse mokyklose išmokinami 
algebros, geometrijos, geografi
jos ir dar svetimų kalbų, tai ir 
visas mokslas baigiasi. Kuomet 
įstatymas draudžia dėstymą evo 
liucijinio proceso, tai jaunuoliai 
turi apsirubežiuoti ir šventadie
ni omokykiloise pasimokinti isto
rijos, arba kitais žodžiais kal- 

[įbant, studijuoti bibliją ir tikėti

na, kad nevažiuotų čionai darbo 
ieškoti audėjai, nes geresnis dar 
bas yra labai sunku gauti.

J. Žukauskas

cionieriško pobūdžio žmonės.
Lietuvoje tokių šikšnosparnių 

priviso pilni kampai. Lietuvos 
seime jų nestigo. Tik, ant ne
laimės, Lietuvoje dar daug blo
giau pasielgta, negu Tennessee 
valstijos šikšnosparniai elgėsi. 
Tenai be jokių ceremonijų tie
siog uždarė vienintelę pažangią 
Mariampolės Reale mokyklą ir 
tai ne už išguldinėjiimą pasau
lio vystymosi istorijos, bet už 
tai, kad atskiri asmenįs, jaunuo 
liai lankanti tą mokyklą, pri
klausė prie pažangių organizaci-' vjsai nevartoja. Kaip gi tad jis 
ją-

Seime šikšnosparniams įne
šus sumanymą atimti bei apru-; 
bežinoti piliečiams laisvę žodžio, 
spaudos, susirinkimų, pažangių- negalima tikėti, kad tamsa imtų 
jų partijų, Valstiečių Liaudinin- viršų ant šviesos. Negalima ti
ku ir Socialistų frakcijų atsto- keti, kad visuomenė būtų rami 
vams pakėlus balsą, buvo daro- ir pajutusi, jog jai išpalengvo 
ma abstraktas, neleidžiama opo- neriami retežiai ant rankų, de- 
zicijai savo nuomonės pareikš- dama nelaisvės jungas ant spran 
ti, atvedama ginkluota polici-jdo.
ja ir spėka tie atstovai išveda- Nemanome, kad Lietuvos ir

ELIZABETH, N. J.

Tūlas Jonas “Vienybėj 
pos 2 d., 1925 m- puola vietos 
vargonininką. Jis rašo: “Para- 
pijonams bėda, kad šis su lenku 
temis mėgsta koketuoti,” ir ap
šaukia jį lenkberniu. Tai gry
nas melas. Apšauktasis vietos 
vargonininkas nei lenkų kalbos

lie

galėtų su lenlkutėmis koketuoti 
jų kalbos nemokėdamas?

čion vietos lietuviai jau bai
gia statyti nuosavią svetainę. 
Kunigėlis gi yra didžiausias to 
darbo priešas ir savo geruosius 
parapijomis nuo šio dąrbo bando 
atkalbinti.

Jei kuomet pasitaiko pažan- 
giesiams kokis nors parengimas, 
tai kunigėlis taip ir taiko jiems 
už akių užlįsti. Taip pernai su
rengė savo parapijos ekskursi
ją prieš salės- bendrovės pikni
ką; šįmet surengė parapijos pik 
niką toj pačioj dienoj su Pi
liečių Kliulbų.

Piliečių Kliubas, matydamas, 
kad kunigėlis nori jiems iškir
sti šposą, nuėjo pas jį pasikal
bėti, kodėl jis taip daro. Kuni
gas išsykio bandė teisintis, kad 
jis nežinojo apie rengiamą Pilie
čių Kliuibo pikniką. Bet paaiš
kinus jam apie pereitų metų už
bėgamą svetainės bendrovei už 
alkių,'kunigėlis pasijuto, kad jis 
susitiko ne su davatkom, bet su 
įtekmingo kliubo nariais. Todėl 
jis, nežinodamas kaip išsiteisin
ti, pasakė, kad jis nieko bendro 
su šiuo reikalu neturi, ir už
trenkęs duris išėjo savo kamba
rin, palikdamas kliubo narius 
vienus.

Vietos lietuviai tokiu jauno 
klebonėlio pasielgimu, tai yra 
ėjimu priešais pažangiųjų dar
bus, labai nepatenkinti.

Daugirdi.b.

M.
M.
M.
M.

P.
P.

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

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

Nedeliomis Nuo 10 iki 3 P.

Bell Phone; Oregon 0863-J.

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

Phone Keystone 457
THE 

LYNDHURST HOTEL 
(S. žvigaitis, savininkas) 

236 Cedar Avenue 
Wildwood, N. J.

čia lankančius lietuvius kvie
čiu užeiti. Valgiai puikūs, 
kambariai švarūs. Jūrių mau
dynės. Nuomuojamų kamba
rių 60. Adara žiemą ir vasarą 

Kaina pigi, patarnavimas 
Lietu vi sikas

M. M. ŠLIKAS
Lietuvis Advokatas

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

RICHMOND

NAUGATUCK IR UNION 
CITY, CONN.

TRUST
COMPANY

Nemanome, kad Lietuvos ir 
Amerikos lietuviai leis taip be
gėdiškai mindinti po kojų de- 
mokratybės principus, ypatin
gai Amerikiečiai, kurie tiek 
daug prisidėjome prie išgavimo 
Lietuvai nepriklausomybės tu
rėtum sukrusti visuose kampuo
se, pakelti savo balsą, pareika
lauti šikšnosparnių nubaudimo 
už paminimą po kojomis žmo-

Apvogė Sandariečius Ir šiaip 
Šis-Tas

2701-2703 E. Allegheny Av.
Philadelphia, Pa.

giųjų partijų atstovai matyda
mi, kad policijos buože jiems už 
daroma burnos, neturėdami ką 
veikti, apleido seimo posėdį. Tuo 
met šikšnosparniai, pasilikę vie
ni, vidurnakty, kaip kad šikš
nosparniams ir tinka, praleido į- 
s'tatymą uždraudžianti žodžio 
spaudos ir susirinkimų laisvę
ir mirties bausmę politiniams nių valios ir šalies konstituci- 
prasilkaltėliams. I jos.

Kas bus pirmąją auka to šikš-j Jeigu mūsų reikalavimai ne- 
nosparnių su policijos pagalba taiptų išpildyti, mes turime bu- 
pervaryto įstatymo, tai trumpo-1 dėti, idant apvalius mūsų šalį 
je ateity gausime patirti, nes .nuo šikšnosparnių.

Po Sandaros Antro Apskričio 
išvažiavimui vagiliai įsilaužė į 
Lietuvių Svetainę ir pavogė San 
darės piktpinigio dėžutę, kurioje 
buvo $15; taip gi vagiliai paė
mė ir baksą cigarų. Išnešė ir Šv. 
Jurgio Draugijos $10.

čia tūlos dirbtuvės sustojo 
ir darbininkai, kurie išsigalėjo, 
išvažiavo pajūrin trims savai
tėms.

Pas mus moterys turi negra
žių papročių su savo ilgais lie

Apdraudžiame Nuosavy
bės Dokumentus.

Persiunčiame Kabeliu Pinigus

Perkame ir Parduodame 
Visų šalių Pinigus

Mokame 4% ant Padėtų 
Taupymui Pinigų

Puikiausias Patarnavimas
Visuose Skyriuose

3



GEOGRAFIJA

I šis mokinimas irgi yra nes mat juo toliau nuo ek- laikraščiuose apie žemės dre 
I bedievišku, nes Biblijoje aiš vatoriaus, tuo esama šal- bėjimą į 24 valandas po at- 
kiai parašyta, kad pirmą- čiau, todėl ir tie brūkšniai sitikimo. Neskelbiama anks- 
ją tvėrimo dieną buvo su- nuo šalčio susitraukia, kol čiau, kad negąsdinti bereika 
tverta diena ir naktis, o tik daeina iki zero. lingai žmonių. Juk jeigu že
ketvirtąją dieną sutverta Abiejuose žemės galuose, mė užsimanys drebėti, tai ji 
saulė, mėnuo ir žvaigždes yra taip vadinami žemga- vistiek drebės, tai kam čia 
ir liepta saulei šviesti dieną, liai, 
o mėnuliui tik kai kurrio- i... v ____  _____ _
mis naktimis. Norrs ir ten ašių patepimui daug kelio- pysenė, tai jos veidas labai 
ir tuomet tapo padaryta nių buvo daroma ir laivais, riaukšlėtas. Ypač daug riau- 
klaida: saulei liepta šviesti 
kuomet ir be to jau šviesi bet vis be pasekmių. Todėl šlapia, ten ir lygu, 
diena, o silpnam mėnuliui taip bloga ir yra gyventi 

(liepta šviesti naktį (ir tai ne ant svieto, kad jis nesisuka 
name tokį kukulį, apvalų,' Taippat dievobaimingi kiekvieną), kuomet šviesos kaip reikiant, nes ašys ne
kaip kamuolys, 7925 angį, žmonės tvirtino (ir dabar ko daugiausiai reikėtų! Juk teptos!_ 
mylių storio, ant kurio mes daugelis ta daro), kad žemė ckiug būtų gražesnės nak-; žemė, kaip Sakėme, suka- 
ir klerikalai gyvename. Ta- esanti plokščia kai blynas, tys, jei būtų palikta saulei si dar ir apie saulę.. Ji api- 
sai žemės kamuolys sukasi kurio kraštą jei prieitum, šviesti naktimis, o dienomis bėga apie saulę pailgu ra- 
apie save ir apie saulę, ka tai nupultum į dausas. Bet Jau taip šviesu. Bet šia- tu į vienų metų laiką. Nuo 
patikrina faktas, kad kiek- Biblijoje nėra pasakyta, reikale turbūt, pasidar- to pasidaro keturios metų 
vienas kamuolys mėgsta su- kad ji būtų plokščia, ar ap- 
ktis, kaip va mūsų galvos,'vali, 
ypač kuomet įkaušiame na- vali, 
minės sanavagonkos. Vienok' Žemė apsisuka apie save I 
žemė ne visuomet taip su-1! 24 valandas laiko, nuo ko t . v. ...... t > . - . .
kosi: Kopernikas pamate,’ pasidaro diena ir naktis.,t1 jos amzį: bedieviai sako, rį, vasarą ir rudenį, las da- 
jog ji sukasi tik 1543 me-1Mat kai kuris žemės kamuo ji esanti apie z . milio- 
tais. Pirmiau ji stovėjo vie- lio kraštas nusikreipia nuo 
toje, o apie ją sukosi sau-1 saulės, tai ten pasidaro pa
le, ką patvirtina Biblija, su-'vesis, vadinasi tamsi naktis.

lyg kurios žydų generolas 
'Jozua (pavardės neatmena
me) liepė sustoti saulei, o 

1 ne žemei, kad jam liktų dau 
Geografija — tai mokslas giau laiko išperti kailį sa- 

apie žemę. Žeme mes vadi- vo priešams, 
name tokį kukulį, apvalų,' Taippat

Pirmoji Lekcija

tegul sau būna ap-

ar ašigaliai, kur, ma- tą skelbti išanksto?
noma, yrra žemes ašis. Šių Kadangi žemė yra jau a-

ir balionais, ir orlaiviais, kšlių yra sausumose. O kur

Žemė, kaip Sakėme, suka

Dideles žemės pavirršio 
sausumas vadiname konti
nentais, tik Amerikos sau
suma vadinasi “Prohibiei- 
ja.” Mažesnes vandeniu ap
suptas sausumas vadiname 
salomis. Didžiausias šlapias 
vietas vadiname okeanais, 
neįskaitant degtinės ir a- 
laus pardavyklas, kurios tu- 
rri kitokius vardus. Mažes-

AR TURIT ŠIAS
DAINAS?

Kalėdų giesmė _____  30c
Stasys______________ 50c
Malda, žuvusioms už Lie-
Dul dul dūdelė_______ 50c
Dzimdzi-Drimdzi_____ 25c
Vilnius____________  35c

“VIENYBĖ” 
193 Grand St., Bklyn, N. Y.

Y) 23 D., 1925

dėk sau ant galvos ir pasakyk, 
kad visi trys saldainiai yra kaip 
tik po šiąja skrybėle drauge su 
tavim.

bavo Edisonas, kad daugiau!atmainos: pavasaris, vasa-
padarius apyvartos elektros'ra, ruduo ir žiema. Nors 
žiburiais! !labai tankiai, ypač New Yor nes šlapyvietes vadiname e-

Žemė yra moteriškos ly- ko apielinkėse, turime tik žerais, upėmis, vandens 
ties, todėl labai sunku įspė- tris metų atmainas: pavasa šniūrais ir tt.

RAGANIAUS STEBUKLAI
Magijos raganius, J. čekanavičius išleido 15 paslapčių, 

kaip išvesti kitam pinigą iš rankų. Taip pat pačiam rankoj 
pinigas pranyksta, kuris potam pasirodo prikibęs kam tai prie 
padalykų. tai prie lubų ir tt. Išleido ir kitus stebėtinus monus. 
Taippat išleido nionų magnet iškas kazyras, kurias išegzami- 
navus pasirodo, kad kazyros kaip ir paprastos, bet čia pasi
rodo kas tik tokią kazyrą sau ištraukia iš tos kaladės, potam 
visos pavirsta tokios, arba tą kazyrą gali suplėšyti j mažus 
šmotelius, bet kazyras šmoteliai sugyja ir vėl Siela kazyra. 
Su kalade kazyrų gali daryti 20 skirtingų nionų. Kuris turės 
Šituos 10 sekretu ir tą 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.

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

'nu metu senumo, o dievuo- 
'čiai — kad tik šešių tūks
tančių metelių. Ar šiaip, ar 
taip — visgi žemė jau nėra 
pirmosios jaunystes dieno
se !

Žemės pavirsi skiriama Į 
dvi dali, ar du puskamuoliu: 
šiaurinį ir pietinį. Nuo to ga 
vo vardą ir Šiaurės Ame
rika bei Pietų Amerika. Tas 
brūkšnys, kuris skiria tuodu 
puskamuoliu, vadinamas ek 
vatorium. Jis eina per Af
riką ir Panamą, kur labai 
šilta. Nuo ekvatorio į pie
tus ir žiemius daromi kiti 
brūkšniai lygiame atstume, 
bet juo tolyn tuo mažesni,

MES NEPARDUODAM SVETIMŲ NAMŲ 
Bet mes parduodame savo budavotus namus Richmond Hill 
Sekcijoj: — 1 ir 2 šeimynų. 1 šeimynos $5,500 ir aug’ščiau 
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 
senug namus: medžio, mūro 
ir cemento. Darbas užtikrytas 

Reikale kreipkitės pas —

Batvinis Bros
10739 __ H5th Street 
Richmond Hill, L. I.

Tel. Richmond Hill- 8066

UOLU AN n■?S AMERICAlUNK
Tieans-trumpai kelias per Rotter

dam’ą, į ir iš visų dalių

Kuriem* tik

■O.O.O'.O.O.O.OO-

♦

Laivai ka« savaitę 
Neprilygstami patogumai

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

HOLLAND AMERICA LIMB
24 Btate Street New York_

'rto;opt>0'

DIDELĖ PERMAINA PO 10 METU PAS
MACYS BROS. FURNITURE CO.

NAMAS PERTAISYTAS MODERNIŠKIAUSIAI 
FURNIŠEI VĖLIAUSIOS MADOS, TIK KĄ Iš DIRBTUVIŲ 

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

IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS LENGVIAUSIOS
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reikalinga

kreipkitės

Tai. IMO Greenpoint

J

<a

Telephone 7887 Malu

kiršai minėtais reikalais kreipkitės pas mase, o būsit uignnėdinti

oris ai j

MM

198-200 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y
TARPE DRIGGS EB BEDFORD AVENUES.

Prlitatom į visas New Yorko ir Brook lyno apylinkes Dykai Ir Baugiai

231 Bedford Ave. 0 yi b a i > 264 Front Street
BROOKLYN. NEW YORK

Juozas Garšva
Mano firma gerai atllalra sekančius darbut: libalnamaoja ir laldaja miraalui anl visokiu 
kupletų. Pagrėbei paraulia nas paprasčiaaiių iki prakilniausi. Pariamio karietas lai
dotuvėms, veaalljoma, krlkitynomi ir kitiems pasivailn&jlmaiu.
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romą todėl, kad nereiktu 
žmonėms skrandų dėvėti.

Pavasaris — tai kvailiau- 
sis metų laikas. Merginoms 
tuomet užeina didžiausis no
ras ištekėti, o vaikinams ke
liauti į kitus miestus. Iš to 
kyla didelė emigracija ir di
delis ašarų liejimas.

Vasara — tai rugiapjū
tės laikas. Didžiausią rugia
pjūtę turi pajūrio maudy
nių savininkai ir šaltakošės 
(aisk rymo) pa rdavinė t o j ai, 
o taipgi gazolino stočių už- 
laikytojai. Karščiai būna di
deli nuo ko labai daug jau
nų širdžių eksplioduoja de
lei meilės karščio.

Ruduo — vestuvių laikas. 
Įkaitę per vasarą viengun
giai pradeda baimintis šalto 
laiko ir pradeda sukti šiltus 
lizdus, kurie labai tankiai 
tenka svetimiems paukš
čiams.

Į Žiema — tai begalių mitin 
gų, teatrų ir koncertų lai
kas. Likusius nuo tų išėji
mų pinigus išlupa anglių 
gamintojai. Dideli vėjai švil 
pia visuose kišeniuose.

I Rudenio ir žiemos laikui 
išlekia visi gudresnieji pau
kščiai iš savo tėvynės į šil
tesnius kraštus. Gervės, 
pempės, gegužės, vyturiai ir 
kregždės išlekia į Egiptą, o 
artistai, dainoriai, prakalbi- 
ninkai ir misijonoriai — į 
Ameriką. Išlekia ir garniai, 
norrs jie vistiek atsilanko 
pas gerus žmones visais me 
tų laikais ir visose šalyse 
su svarbiais reikalais.

Rudenį ir žiemą tęsiasi 
medžioklės, norrs dolariai 
yra medžiojami per apskri
tus metus, lygiai kaip ir lai
kraščiai šaudo antis visais 
laikais.

Žiemos laiku kartais įvyk
sta nepaprastų reginių: ima 
kristi sniegas, paprastai iš 
viršaus žemyn, kas vasarą 
beveik niekad neįvyksta.

Meteorologijos mokslas 
daro didelius žingsnius pir
myn: jis iš anksto nulemia, 
jog žiemą bus šalta, o va
sarą šilta, norrs išeina kaip 
tik atbulai.

Greta dviejų žemės judė
jimų, būtent sukimosi apie 
save ir apie saulę, yra dar 
trečias judėjimas vadina
mas žemės drebėjimu; jis 
įvyksta, matomai, iš prie
žasties užrūdijusios 
ašies..

žemės

(Laukite kitos lekcijos)

STEBUKLAI

Kaip suvaryt vandenį i užvož
tą stiklą. — Įpilk į bliūdelį pu
sę stiklo vandenio, paskui pa
imk sklypelį popierio ir, uždegęs 
įkišk į stiklą. Bedegant popie
riui 
delį 
kai 
tyn

stikle užvožk 
su vandeniu 
visas vanduo 
į stiklą.

stiklą į bliū- 
ir pamatysi, 
iškils augš-

Stebuklinga skrybėlė. — Pa
dėk ant stalo tris saldainius, ar 
tris mažus duonos gabalėlius 
ir uždengk kiekvieną su skry
bėle. Paskui paimk iš po vienos 
skrybėlės saldainį ir suvalgyk 
taip, kad visi matytų; po to pa
imk saldainį iš po antrosios, o 
ant galo ir iš po trečiosios skry 
belės ir dėk sau į burną visiems 
matant. Tą padarręs, paklausk 
žiūrovų po kuria skrybėle jie 
nori, kad būtų visi trys saldai
niai draugėj. Kurią skrybėle žiū 
rovai nurodys, tai tu tą užsi-

KATALOGAS
—o--

APYSAKOS

:::n;M ...1UTIWMill■

daro 
tuose 
Įprotį 
namų 
laukti

daug nuostolių, ypač 
namuose, kurie turi 
tuomet griūti. Nors 
griuvimui nereikia 
žemės drebėjimo: dabartinė
namų statyba taip ištobu
linta, kad namai tankiai su
griūva dar tik bedengiant 
stogą, arr bešokant baliuje.

Kiekvienam universitete 
yra įrengtos prietaisos, su
sekančios būsiančius ir es
ančius žemės drebėjimus. 
Jos taip ištobulintos, kad, 
paprastai, paskelbia visuose

TEN IR ATGAI 
Nupiginta Kaina

KAUNĄ

(Pridedant

YORKO Į 

ir ATGAL
Taksą)

$203
Iš NEW

Siūlomo puikią progą atlanky
ti Tėvynę nupiginta 3-čia kle- 
sa. Musų keleiviai iš Ham
burgo traukiniais nuvežami į 
vietą su gera priežiūra, 
formacijų klausk vietinio 
Del grįžimo leidimų ir kitų in- 
agonto arba

United American Lines 
(Harriman Line) Joint Service with 

Hamburg American Line 
35-39 Broadway, New York.

JAU 
PRIPA
ŽINO!

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

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

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

NAUJOKŲ CIGAR DIRBTUVE 
267 DIVISION AVE.

Brooklyn, N. Y.
Naujokų Cigarai labai geri, 

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

f y

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

KUDIRKOS RAŠTAI, šeši tomai, 
kurie po kelių metų bus verti dau
giau negu________________ $10.00

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

35c
SEPTYNIOS KOMEDIJOS - šio

je knygelėje telpa septynios popu- 
leriškiausios lietuvių kalboje kome
dijos, būtent: 1) 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, bot ir skaityto
jams įdomi. Kaina__________ 75c

Keletas Praktiško Mokslo Knygų 
Aritmetika. Kiekvienam reikia mo 

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

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

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 lietuviškai-angliškas, groi 
tam suradimui žodžių. Su apdarėliais 

81.00

Naujų Gaidų Iš Lietuvos
Aguonėlės. Juozo Gruodžio kom

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

Rugiagėlės. Kita Juozo Gruodžio 
kompozicija“ Vien tik mėlyna a- 
kyse!“ Kaina ________ ______. G?c

Rūta. Juozo Gruodžio kompozicija
50c.

Ko čia taip Ilgu. Puiki daina dol 
solo J. Gruodžio kompozicija __ 50c

/ Vienybes
Knygyne
Galima Gauti Visokių 
Knygų, Kokios Tik 

Yra Atspausdintos 
Lietuvių Kalboj

Skaityk Katalogą Kairėj Pusėj

VIENYBĖ
193 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

Didyjį Katalogą Prisiunčiam Dykai
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Rašo Bern. Brazdžionis

It ledas sušalo žmonių širdys, it plie
nas virto kietas, ir it al’kani, Įširdę žvė
rys plėšrios. Nepažįsta brolis brolio, nebe
myli vaikai tėvų ir, vaikšto kietai sukan
dę dantis ir sugniaužę kumštis. Partijų par 
tijos,,. rietenų rietenos... Ir kam? — Vis 
gerindamies, vis save augščiau statydami 
už kitus, nors viršutiniais darbais jau 
piim laiko pasirodo kas esą. Tai didžiojo 
karo slibino darbas! Jis pagundė broliui 
'kelti prieš brolį ranką, jis pagundė “myli
mam” sūneliui pakelti ranką prieš savo 
gimdytojus: prieš tėvą, kurs kruvinu pra
kaitu uždirbęs duonos kąsnį jį, mažą, mai
tino ir dengė; prieš motiną, kuri naktis 
nesumerkusi akelių, budėjo prie mažojo 
sūnelio, senų dienų paramėlės, lopšio, niū
niavo, pamiršusi vargą ir nelaimes.

“Augk, sūneli, mažulėli, 
Būk tėveliams para mele. 
Būk tėveliams paramėlė 
Juodos žemės artojėlis...”

Bet sūnelis nesiklausė tų motutės mei
lių žodelių, tik, pasispardęs savo mažytė
mis kojelėmis, užaugo

“Nė tėvelių paramėlė, 
Nė žemelės artojėlis, 
Tik, kareivis-žalnierėlis, 
Vargo žmonių skriaudėjėlis....’

Išjojo į.karužę lydimas ir, laukiamas 
pagrižlant. mamelės, bet sugrįžo į tą patį 
gimtąjį kaimą, ne vienas, ne du, ne ant bė
rojo žirgelio, tik pėsčias, nuskaręs, vesda
mas didelę gaują, sukilėlių, kurie žudo 
žmones, plėšia turtus, šaukia sugriausią se
nąjį pasaulį, šaukia išversią jį iš pamatų 
ir pankui statysią nauja “žemės rojų.”

Vai, ar to laukė mūsų šalelė Lietuva? 
Arr tam augino jį motušė, kad kraujo 
klanais laistytų žemelę, kad samanoms ap
augę akmenėliai raudotų, ir liūdnai, vyšne
lių sodnely, kukuotų gegelė? Vai, ar tam?.. 
Ne, ne! Tik tam, kad užaugę tvirtus arto
jėliai, kad išjoję alkius raitužėliai, vėl par
jotų iš karužės, kaip išjoję. Kad apgynę 
nuo priešų savo tėvynę neįleistų nei vieno 
jon, kinis drįstu savo juoda sąžine drums
ti jos šventą tylą, kurs iš adatos skaldytų 
vežimus, ar< kito matytų plauką, o ant sa
ves nė rasto. Ar tam, kad viliojęs mergu
žėlę, už žvainiają naktelę, pamestų ją nu
skriaustą ir vienužę ir eitų karčiamėlėn, 
kad šaukianti sąžinės balsą paskandintų 
degtinės stiklely, klaikian smuklės ūžesy.

o—o—o
Nuvyto sesužės rūtelė žaliajam darže

ly, palaužė ją bernelis, nebežaliuoja puiku- 
sai diemedelis, palaužė jį šyvasis žirgelis...

Ar senai skambėjo graudi ir maloni, 
linksma ir meili sesužės dainelė? Ne, nese
nai. Didysai slibinas ją suteršė. Kraujo ir 
dumblo, patrankų šūvių gaudimo verpetuo
se paskendo puikioji dainužių melodija. Pa
skendo... o ar išplauks kada į mantelį, ar 
amžinai nebeskambės mūsų tėvynės lau
kuose, nebežadins didvvyrių pasiryžimu 
ir nekaltos mergelės skaistumu?...

Vietoj tvrų, skaisčių dainelių, vietoj 
nekaltųjų žaislų, škamba paleistuvybe su
teršti žodžiai ir rūtelių vainikėlį mindanti 
žaislai.

o—o—o
Taip tai nupuolė tautos žiedas — jau

nimas, tokiuose verpetuose paskendo... Bet 
pažiūrėkime kur jų vadai? Ar toli tie, ku
rie šaukia: laisvė, brolybė, lygybė; nepa
leistuvauk, nevogk, mylėk savo artimą... 
Oi... šiurpu. Pražūties bangos mėto juos! 
Pamynė po kojų dorą, sunaikino sugriovė 
meną, o į rankas griebė suodiną plieno kū
jį ir pliekia juo vargšę našlaitę — liaudį.

Pažiūrėkime kuriuo keliu nueina tau
tos menas-kūryba. Ar su arais kįla į augš- 
tąsias padanges, ar su varnomis leidžiasi

vartyti išmėtytų gatvėj pusukulių, kad su
radus juose ik šiol nepastebėtų perlų.

Taip, Meną laidojame į amžinatilsį. 
Jis suvartojamas politikai ir kitokiems tik
slams sukeldamas keršto ir neapykantos 
jausmus. Niekur nerasi nuvargusiai sielai 
ramaus žodelio. Bet iš to didžiausiojo dva
sios skurdo mus gali išvaduoti skaidrutėlis 
niekuo nesuteptas menas. Nenusiminkime! 
Jis iškels iš juodojo dumblo į mėlyną blai
vią padangę ir įgyvendins žmoniškus jaus
mus.

Tad broliai, kurie nepakenčiate to dva
sios skurdo, kuriems dar harmonijoj plaka 
skaistusis gyvatos plaštakis, — gaivinkite 
meną, neduokite jam amžinai paskęsti, o 
tad, atsivers pasaulio genijai: Dantė, Šeks
pyras, Šilleris ir Gete.

o--------------o—---------- o

?_ O
A. B. STANKUS 

“.Vienybės” Įgaliotinis,

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

M1 RšTANCI A M ILGĖSIU!

(Mano įsikūnijusiai svajonei aukoju)

Ilgesio, jūringo 
Rytas išaušo 
Ir mano svajonė, 
Lyg Zikaro “...Laisvė,” 
Skrieja saulėtais 
Padangių skliautais.
Ilgesio aušringo 
Dž i augk i s širdie! 
Aš savo svajonės 
Tikrybę matau.
Ne sapnas tai buvo 
Mano jaunatvės,
Bet šventas 1 ūkė j im’s 
Ilgesio sielos.
Ilgesio ugningo 
Įkūnytą svajonę, 
Tyrąją meilę 
Aš myliu šventai. 
Jei audrų pasaulis 
Numarinti norėtų 
Mano svajonę... ‘ 
Tik kraujo palikčiau 
šventą dejonę...
Ir pats nusivylęs — 
Meilės apviltas, 
Keliaučiau Į amžių 
Liūdesio šalį.
Ilgesio aušringo 
Svajonė brangiausi, 
žengki į mano 1 
Blaiviąją sielą. 
Tau purpuro sostas 
Tenai pastatytas.

— Simas Btt.
o-------- ——o------ --------o

KELIONĖJE

Tik išgirdau tyliai, staiga, 
Mane bešaukiant, gandą 
Irr siielą lankiusi banga 
Vėl tolumoj paskendo.
Gausus svajonių sūkurrys
Užliejo mano sielą 
Pravėrręs angą ir duriš 
Į saulių Krytį mielą.
Ir tarp svajonių aš ėjau 
Taku žiedais nuklotu —■ 
Pasiekti saule kuo arčiau
Ir laimingai svajotų.
Į saulę eiti siekti ją
Ir prieš akis turėti,
Kol sukasi tampri gija 
Gyvenimo pradėto.
Einu dainuodamas linksmai —
Dainas nešu pasaulin 1 
žinau, kad kylantys aidai 
Pasieks ir mano šaulę!

— Bern. Br. Gintvytis

“SANDARA” 
Skaityk “SANDARĄ” Mokslo, Literatūros, 

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

Lietuvių laikraščių Amerikoje.
“SANDARA” Amerikoje metams le

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

»• siūs mums $2.50, gaus knygų dovanų 
vertės $1.00.

“SANDARA”
327 E STREET, BOSTON, 27, MASS.

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

Kaina su prisiuntimu — 75c.
“VIENYBĖ”

193 Grand St. Brooklyn, N. Y.
(Norinti šitų knygų gauti, pri
valo greitai siusti užsakymą, 

[nes mažai iš Lietuvos gavome)

J. Narbutui: — Raštelių pluo
štą gavome. Labai ačiū. Sunau
dosime. Rašinėkite daugiau. Tik 
vieno raštelio, kuriame kalbama 
apie atsiėmimą Vilniaus su gin
klu, mes sunaudoti negalėsime. 
Jis daugiau tinka Liteuvos laik- 
raščiam's. Ką su juo daryti? 
Grąžinti

A. Lakūnėliui: — Straipsne
lių ir feljetonų gavome. Ačiū. 

''“Vienybę” siuntinėsime. Lauk
sime ir daugiau.

Imsrys. — Raštelių gavome. 
Ačiū. Prie progos sunaudosime. 
Kaslink pagelbos moksleiviams 
Lietuvoje, tai kol kas pas mus 
tokios įstaigos nėra. Jei atsi
rastu žmonių, kurie norėtu tam
stai prigelbėti pabaigti moks
lus, mes Tamstą rekomenduosi
me.

Bern. Brazdžionis. — “Gaivin
kime Meną” sunaudpjam. Ačiū.

E>ern. Br. Gintvytis. — Ačiū 
už eilutes. Sunaudosime.

J. žvelgimas. — Pluoštą eilių 
gavome. Ačiū. Sunaudosime.

NAUJI “VIENYBĖS” 
SKAITYTOJAI

Per mūsų keliaujantį įgalioti
nį Baltimorėje “Vienybę” užsira 
šė šie viengenčiai:

V. Praninskas, C. B. Kuchau- 
s'kas, L. J. Silvaitis, B. Alekna
vičius, V. Mačys, T. Ivaškevi
čius, J. Juškevičius, J. Mikelai- 
tis, J. Alyta, J. Mitinauskas. 
J. Gutauskas, J. J. Ri'bickiis, 
Agnes šugžda, J. Višniauskas, 
P. Metelis, A. Juškauskas, K. 
Peckis, J. Mičiulis, A. Narbu
tas, A. Bendora, A. Brazis, K. 
Drusutienė, J. Pabiedorskis, A. 
Brazauskas, J. Gabergis, A. čes- 
nienė, A. Mezveckas, J. Dailidė
ms, A. Janulaitis, J. Sakalis, J. 
Pašukas, J. Draudžvietis, K. A- 
kelaitis, A. žalnieraitis, J. Stau- 
gas, J. Paulionis, V. Draigi- 
nas, A. Jenušis, V. Krikščiūnas.

Į Lietuvą savo viengenčiams 
“Vienybę” užrašė šie viengen
čiai: J. Gutauskas — Pran. Sen
kui, Alenai Bartuškaitei ir Jo
nui Gutauskui, S. Mikuckis — 
Just. Skreivai, — Alenai Bartus 
kaitei, A. žalnieraitis — Onai 
Juodziukynai'tei, S. Eringiūtė — 
Petrui Eringiui.

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

3423 W. 61st STREET
Chicago, UI.

Phone — Republic 8927

LIETUVIS ADVOKATAS
Užsiima varymu bylų visuose 

Teismuose
Skolina pinigus ant mortgedžių 
ir priima pinigus del išskolinimo 
ant mortgedžių nešančių šeštų 
nuošimtį. Norinti pirkti namus, 
gauti paskolų ar inverstinti sa
vo pinigus ant mortgedžių ant 
nuosavybės (real estate) mies

tuose, lai kreipiasi pas

JONAS S. LOPATTO
Attorney and Counsellor-at-Law 

808-9-10 Coal Exchange Building 
(Cor. River and W. Market St.)

Wilkes Barre, Pa.
Bel. Tel.: 1854. Res.: 3632-J

GERAI TIKS VISIEMS

D Y K A I
Kiekvienas leibelis nuo kenų turi didelę vertę. Už 70 leibelių jūs gausite 
patogų dulkintojų kaip ant paveikslo. Taupykite leibelius. Neima ilgai iki 
susidaro 70. šitų dovana galite gauti mūsų premijų krautuvėse. Jei tokios 
nėra jūsų miesto, prisiūskite leibelius į Borden’s Premium Company, Inc.

PYČIŲ PUDINGAS
2 puodeliai Magnolia ar 1 puodelis miltų

Star Pieno j, šaukštas sutirpinto sviesto
G didelės gaižios pyčės 1 šaukštelis baking pauderio
2 puodeliai vandens 4 kiaušiniai

Sudėk čiclas nuluptas pyčes i pudingo indų; apipilk vandeniu. Apdengk ir 
kepk iki vaisiai bus minkšti. Nupilk sunką Ir lai atvėsta. Pridek pieną, 
gerai išplaktus kiaušinius, sviestą, druską ir persijotus su baking paude- 
liu miltus. Suplak viską gerai, užpilk ant pyčių ir kepk iki bus ruda. 
Duok su Smetona.

Visi vaikai mėgsta1 pudingus, o ypač jei juose yra vaisių ir skanumo. Daug 
yra įvairių pudingų ir daug būdų juos daryti. Geros šehnyninkės vartoja 
Magnolia ar Star Pieną, dėlto kad jame yra sykiu grynas pienas ir grynas 
cukrus. Sekantis puolimas suteiks jūsų vaikams skanų valgį. Nebrangu 
padaryti ir kiekvienam patiks, nes turi pyčių, vieną iš Amerikos myli
miausių vaisių. Vartokite tą pieną visur kur reikia pieno ir cukraus sykiu. 
Patirsite kad kava ar koko su juo skanesnė.

KRAUTUVĖS

near Broadway- 
near 4th Avenue

61 East 125th Street 
netoli Madison Avenue

44 Hudson St., Now York City, pažymėdami numerį norimos dovanos kaip 
ant paveikslo, ir jums bus ji pasiusta dykai.

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

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

KITOS PREMIJŲ

MUSU BROOKLYNO PREMIJŲ KRAUTUVĖS RANDASI
, 2 Sumner Avenue

570 Atlantic Avenue

PIRKITE 
“VIENYBĖS” 

ŠĖRĘ!

LIETUVIŲ TAUTOS 
MYTOLOGINIS
VEIKALAS

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

Vertė poetas Fausta Kiršu

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

^411

PUSLB0I
UŽDEGI

MAI

GROBLAUSKIO GUMBALAŠAI 
DEL VIDURIŲ 

SUVERŽIMO MOTERIMS

Ne jokis bandymas
ALBERT G. GROBLEWSKI and CO., 

Dept. 15, PLYMOUTH, PA.

149
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Del platesnių informacijų kreipkitės lino adresai

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

puslapių; su paveikiais
Kaina — $1.50

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

8LA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. 
Nariai priimami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi na
riai gauna laikraštį „Tėvynę” dovanai ir taipgi 
gauna . SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — >160, 300, 0OO ir 1OOO

Pašalpos Įkyriai —
|0.oo, V.oo ir 12.oo į savaitę.

Daktaras
J. S. MISEVIČIUS

270 Berry St., B’klyn, N. Y.

“VIENYBĖ”
193 Grand St., Brooklyn, N. Y. Susivienijimas Liet. Amerikoje

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDKAUDOB IK PABALPOi 
OKGANIZACLTA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE, KU

RIOS TURTAS ARTI $1,000,060.00

Tel, 595 Greenpoint.

Tel. 4428 Greenpoiut.

F

Baltis. 
I <ra- 
plačlų 
COLD

Profilaktas vyramo, 
gerinusia apsauga 

po užsikrėtimo. 
Didelė triūbelė 36c. 

(Tarba (4’s) 01.
Visose aptiekose ar 
Ban-Y-Kit Dept. A. 

S3 Beekman Bt. 
Now York 

Prašyk aprašymų

Dr. John Walulc
Valandos:

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

Nedaliomis pagal susitarimų

pagarsėjusias 
(Miltelius nuo 
75 centus ui

161 North 6th Street 
. Brooklyn, N. Y. 151 Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y, 

Telephone Greenpoint 141X

URBAN’B
Balčio), jokių šalčių 
baksg apsiginkiaok

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

Kas yražmogans amžinta priešas? — 
Jis netik sunkiausias ligas (vare, bet ir 
bų paguldo. Bet tie, kurie vartoja po 
Ameriką 
POWDERS 
nebijo. Už
nuo savo nuožmaus priešo!

URBO LAX TABS (25 centai oi skry
nutę) yra kai kanuolė prieš kitų amžinų žmo
gaus priešų — vidurių sžkietėjlmų — kuris 
žmogui pagamina daug rūpesčių ir snukių ligų.

Lietuviškų, Bulgariškų, Alopatiškų, Homeopatiikų ii kitokių 
vaistų tegalima gauti gerų pas —

URBONAS

Apsaagok Sveikatų I

xttsnssi
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vienybe LIEPOS (JULY) 23 D., 1925

I 
t i

Brooklyno ir Apylinkės Žinios
g

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

SVARBI SANDARIEČIŲ
KONFERENCIJA

|vyk-Ketverge, liepos 23 d.
sta svarbi sandariečių konferen
cija. Konferencija įvyks “Vie
nybės” svetainėje, 193 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. Pradžia 
7:30 vai. vakare, šioje konfe
rencijoje dalyvaus :ir Lietuvos 
Valstiečių Liaudininkų atstovas, 
J. Makauskas.

Todėl vilsi vietos ir apylinkės
sandari,ečiai kviečiami šioje kon-Įsavo draugą Manelį, kuriam tu- 
ferencijoje dalyvauti. Yra bėga 
lo svarbių reikailų.

ALTS. 1 kp. Valdyba.

po vienintelis ir geriausias če- 
verykų išdirbėjus, kuris laiko sa 
vo dirbtuvėlę ipo No. 28 Ten 
Eycik St. Nuo dabar pas jį kiek
vienas gali gauti pasipirkti “Vie 
nyibę” paskirais numeriais.

Adm.

BANDYMAI MANELĮ 
PATEISINTI

Komunistai per spaudą maty
ti pradėjo agitaciją (nubaltinti

NAUJA “VIENYBĖS” STOTIS

Visiems Brooklyno lietuviams 
yra žinomas p.' Markauskas, kai-

rint ekstrinių mitingų protoko
lų knygas, tapo ištrinta 6 eilu
tės, ką pripažino ir geriausias 
New Yorlko miesto ekspertas, 
Carvalho, dabar pasimiręs. Jie 
pasakoja, kad tur būt “'Lietus 
nulijo” tas eilutes, arba visai 
nieko tokio nebuvo. Esą 'su Ma-

METINISPIRMAS

— rengia —

Lietuvių Auditorijos Maspethe, Ine
Sukatoje

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

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

ĮŽANGA 50c. Muzika griežš W. F. Browne’s Orchestra
Kviečiamo visus apylinkės lietuvius ir lietuvaites kuoskaitlingiau- 
siai atsilankyti j šį piknikų BOARD DIREKTORIAI

Phone Foxcroft 61G2 Charles Hoelzer, Mgr.

GELEŽIES DARBAI
Ugnies Kopėčios — Fire Escapes 

Prašalinama Visokios Kliūtys. Visoki Pataisymai 
Deimantiniu Plokščiu Durys Skiepams

— Ofisas ir šapa — 
378—380 HARMAN STREET

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

Krautuvė atdara paprastom dienom nuo 8:30 ry- 
Mfisų darbo apsiaustu to iki 9:30 vakaro. Nedėldieniais ir šiaip švento- 
kostumeris džiaugiasi, mis dienomis nuo 7:30 ryto iki 1:30 popletų,

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

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

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

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

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

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

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

k^Mi:ilillliffll'lhi!!^l!!'lllllllllllllllllllll,lllll!llllll!llllllllllllllll!!lllllllllllllll!lllllllllllll!Hlllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllll^
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Važiuokite Maudytis
LIETUVIŲ UŽLAIKOMOSE MAUDYNĖSE

AMERICAN BATHS
ROCKAWAY BEACH,

Beach 93rd Street and Board Walk
imkite Rockaway Beach traukinį, išlipkite Holland Stoty ir eikite po 

dešinei jūros link. Ten rasite “AMERICAN BATUS.’’
Mūsų maudynėse American Baths maudytis labai patogu. Kamara drabu
žiam ir marška maudytis kainuoja tik 75c. ypatai, dargi nedėldieniais. 
Kas turi savo marškų, tam kainuoja tik 50c. Kamaros švarios ir švie
sios. Vanduo tyras, vilnys kaip kalnai, ant kranto tuščios vietos, daugy
bė smilčių sausų ir švarių. Kviečiame visus važiuoti maudytis Lietuvių 
užlaikomose maudynėse. American Baths Maudynių užlnikytojas —

SIMONAS CIBULSKAS
P. S. Kliubams ir draugijoms, partijoms užsakančioms vietas 
iš kalno, nupigintos kainos. • i

l

neliu visą gyvenimą nieko blo
go nėra atsitikę.

Čia jie pamiršta tūlus daly
kus su buvusia rūbsiuvių kor
poracija, kur Manelis buvo pra
šalintas ir net pranešta unijos 
iokalo valdybai apsisaugoti. Bet 
kriaučiai greit pamiršta tokius 
dalykus ir vėl Maneli aprinko 
sekretorių.

Jei nori draugai savo Manelį 
nubaltinti, tai kodėl ineįteikia 
minėtos prptekolų knygos “sa
vo” ekspertui ir lai tas išduo
da liūdyimą, kad jokių nutry
nimų nebuvę. Tada tai tikrai 
galės sakyti, kad nieko tokio ne 
'buvo, 
žino, 
Todėl 
e i am s 
tų jų
jų diktatūrą ant sprandų.

Rūbsiuvis.

Bet to patys komunistai 
kad negalima .padaryti, 
jie 'bando muilinti kriau- 
akis, kad tie vėl ipamirš- 
danbus ir įvėl užsikrautų

DIDELIS BUTLEGERIŲ
GEŠEFTAS

Policijai areštavus
Kirsch, arba Kirschembdatt, pfo- 
hibicijos agentai skelbia, kad jie 
atidengę didelį ir gerai organi
zuotą Ibutlegerių biznį. Buvo su
sitvėrusi kaip ir korporacija, ku 
ri siuntinėdavusi salesmonus po 
visą Alm'eriką ir siiūsdavusi “ta- 
vorą” ekspresu ir paštu. Sako
ma, pirkėjais buvę žymūs Ame
rikos žmonės, nors pasislėpę sla
pyvardžiais.

tūlą

KUNIGAIKščIO MINDA ŪGIO
DRAUGIJOS PIKNIKAS

Didelė kunigaikščio Mindau
gio draugystė ruošia savo gra
žų metinį pikniką subatoje Dex
ter Parke, Elderts Lane ir Ja
maica A v. Muzika Retilke vičiaus, 
įžanga 50c. Tikimės, kad visos 
apylinkės lietuviai skaitlingai da 
lyvaus šiame piknike.

KRIAUČIAI PADARĖ GERĄ 
NUTARIMĄ

Pildončicji Taryba 54-to loka- 
lo paskutiniame mitinge pada
rė gerą nutarimą, reikalaudama 
Joint Boardo, kad numuštų po 
penkinę algas biznio agentams, 
darbo 'biuro raštininkams, duo
klių rinkėjams, ir tt. Jie dabar 
paprastai gauna apie $50 į savai 
tę. Tos algos labai retas kriau
čių s gauna ir todėl, atsižvel
giant į finansinę unijos padėtį, 
užteiktų $45.

PIETŲS LENKŲ
M1NISTERIUI

Redaktorius žurnalo 
rum,” iškėlė pietus Lenki j 
sienio reikalų imiiinisteriui 
Skrzynskiui, kur dalyvavo kele
tas redaktorių ir diplomatų. Sa
vo kalboje ministeris sumelavo, 
sakydamas, kad lenkai nėra mi- 
litaristai ir karingi. Jie esą, no
ri būti nepriklausomi, nes suda
ro vieną iš didesnių tautų Eu
ropoje. Pinigų Lenkijoje mažai, 
pramonė šlubuoja, kapitalo ma- 

ižokai, bet lenkai esą, tiki į at
eitį ir nori taikos, kad tą ateitį 
pasiekus.

Nuo radio stoties WEAF jam 
buvo pavelyta pasakyti prakal-1 
ba, kurioje jis nurodė, kad Len
kija turinti diidžiausiį skaičių žy- 

idų gyventojų, negu kita Euro- 
' pos šalis. Jis ragino, kad tie 
lenkai, kurie čia Amerikoje turi 
po keletą sūnų, pasiustų vieną 
j Lenkijš “apsitautinti.

“Fo
os už-

Savininkai International Tail
oring kompanijos, 12 .St. ar 4 
Av. išgavvo indžiu n kšliną prieš 

HHiHiiUiHUliniiiiHiimii1 a-malgameitų piki&tavimą, ir to-

del unija nusisamdę gerą advo
katą, kuris gins narių teisę ra
miai šapą pikietuoti.

Cooper Union salėj buvo mi
tingas Ladies Garment unijos 
suspenduotų lokalų, kur suspen
duoti už komunizmą viršinin
kai bandė prikalbinti narius dė
ti aukų, kuriomis jie galėtų ko-1 
voti su centro valdyba.

VOGĖ PAŠTE DIRBDAMAS

'Stoties S (ant Broadway ir 
Lafayette Av.) pašto darbinin
kas žydelis Markowitz, tėvas 18 
mėnesių kūdikio, prisipažino, 
kad jis iš registruotų laiškų iš
vogęs $22,000. Jis tuos pinigus 
grąžino valdžiai, bet bus teisia
mas visitiek.

VALDŽIA ŽINANTI MER
GINOS KANE UŽMUŠI KĄ

Tūlas juodukų pastorius 
virai pareiškė, kad valdžia 
nanti kas užmušė ir pasmaugė 
detektyvo seserį Kane, rastą ke
lios savaitės atgal East New 
Yorke, tik nenori skelbti, kad 
neiškėlus šeimynoje skandalo. 
Prokuroras į tai atsiliepė, kad 
jis nieko nežinąs. Juodukai mat 
protestuoja kam vis areštuoja 
juodukus, sąryšy su ta byla, o 
vėliau turi juos paleisti. Tapo 
areštuota tokiu būdu apie 4 juo
dukai ir visi rasti 'nekaltais.

at-
ži-

DIDELIS PIKNIKAS 
rengia

Draugystė D. L. K. Mindaugio 
Sukatoj, Rugp. 1 d., 1925 m.

DEXTER PARK
Elderts Lane ir Jamaica Av.

Įžanga 50c. ypatai? Pradžia 2 vai. p. p.
Muzika Prof; Ret&kevičiaus

Gerb. Lietuviai ir lietuvaitės: —
šis piknikas bus vienas iš didžiau

siu šio sezono piknikų. Vieta yra la
bai puiki, tyrame ore, muzika nusam
dyta gera, todėl, atsilankiusieji turės 
geros progos pasišokti, pakvėpuoti ty
ru oru ir gražiai dienų praleisti. Tad 
visi j Did. Liet. Kun. Mindaugio pik- 
nikg. Pasakykit ir savo draugams apie 
tai. Visus Kviečia —

KOMITETAS

Tikra lietuviška Buona
kurių kepa t

„Garsas” Keptuve i
(Seniausia įstaiga)

KOVA Už KOMUNISTUS 
ITALŲ SUSIVIENIJIME

VIENYBĖ” REAL ESTATE 
(VI. šabūnas, vedėjas) 

193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

duonų iš 
kepame 

ir kitiems

Kepa 
Taipgi 
vėms 
suomet kreipkitės 
prie 
ne

miltų.
vestu

Vi-

ruginių 
keiksus, 

pokiliains.
su užsakymais

“Garsas“ Keptuvė. Siunčia
duonų ir į kitus miestus.

W. MASIULEVICH
A. SHRUPSKIS 

(Savininkai)

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

J. STANKUS
Parduodu namus ir duodu morgi-

eina. Jei nori parduoti namų ar
ba pirkti namų, pirmiausia atsi
šaukit pas mane, o aš jums pa
tarnausiu teisingai; būsit abudu 
pirkėjai ir pardavėjai pilnai 
užganėdinti.

36 Lexington Avenue 
Maspeth, L. I.

Tel. Newtown 0113

SPECIALISTAS

DR. J. HOROWITZ, Dentist

Italų susivienijimas Sons of I- 
taly paskutiniu laiku plėtojasi 
kova tarp fašistų ir komunistų, 
bei šių pritarėjų. Fašistai, nu
rodydami, kad komunistų tiks
las yra sunaikinti dabartinę ci
vilizaciją, smarkiai atakuoja da
bartinį susivienijimo vadą tei
sėją Cotillo, kuris nori prisilai
kyti bešališkumo ir demokra
tijos. Bet su komunistais to nė
ra galima laikytis, nes jie ne
pripažįsta nei vieno nei kito.

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 laivu. Pasikalbėti 
galima tik susitarus. Empire Audit 
Co., 960 E. 28th St., Brooklyn, N. Y. 
Telefonas Midwood 2164, Indersoll 
2525. (91

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

Real Estate Paieškau savo brolio Pranciškaus 
Silkaičio, gyveno Skothlnndi joj karo 
metu ir tapo ištremtas j Rusijų kur 
apie Sibiru. Jo žmona gyvena T.ietu- 
voje, paeina iš kaimo Dvecikiškio, Kro- 

, kio parap. Meldžiu atsišaukti ar kas 
33 per 100. Su visais intaisy- žinote meldžiu pranešti už kų būsiu 1 
mais. Kaina $12,000.

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

Woodhaven Sekcijoj
Netoli Jamaica Av., 2 šeimy

nų, 2 karam garadžius, lotas

REIKALINGAS JENITORIUS
Teisingam žmogui nuolatinis darbas. 

Apie sųlygas atsišaukite ypatiškai, die
nomis tarpe 8 vai. ryto iki 5 vai. po 
pietų, 354 Troutman St. 
4424, Vakarais telefonu 
Hill 9579 John Beržietis, 
man St., Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg
Richmond

354 Trout-

Išsirandavoja 4 kambariai, Elektros 
šviesa, maudynė ir apšildymas. Atsi
šaukite: v. Struogis, 9'7 So. 9th St., 
Brooklyn, N. Y. Stagg 4910 (100

Parsiduoda fornišius keturių kamba
rių ir kratų išsirandavoja kambariai 
norintiems. Vieta yra viena iš gores
niųjų vadinama “Town Plot.’’ Prie
žastis pardavimo išvažiavimas kitur. 
Atsišaukit: Mrs. K. Raškinis, 584 High 
land Av., Waterbury, Conn. 90

Tel. Greenpolnt 7831

MAUKUS FOTOGRAFAS

dėkingas L. J. Silkaitis, 541 Washing
ton Blvd., Baltimore, Md. (89

Relkalaujame Opereitorkos ant šie- 
nikų arba matrasų. Kreipkitės pas 
Sea Brook Bedding Co., 241 — 37th 
St., Brooklyn, N. Y. (88

LIETUVIŠKA AKUSERKA * *

r
Tel.

P
s

v 
S

Balto, žalio ir Raudono 14kL 
aukso moteriškų laikrodėlių 
Galima gauti mūsų krautuvė 

RASHKINIS

$15.00 ir augstyn

Fotografuoju vo- 
selijns, Rankio
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 Sts.) 

Brooklyn, N. Y.

rn Marijona Tamkienfl
mprie palagų ant pareikalavimofn
& dienų ar naktį, taipgi ir nedėl-^
^dieniais. Darbų atlieka atsakan

už prieinamų kainų W

Greenpoint 6195

M. KREIVĖNAS

įVčiai

f
30 STAGG STREET

Brooklyn, N. Y. 
Tel. Stagg 6711

STOGU DENGĖJAS

Gravel
ROOFING

Rjipair Work. a Specialty 
JAMES J. HOLT & SON

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

Reikale klauskite:
Ofisas: 1163 Gates Avenue 

Tel. Jefferson 3957
Yardas: 161 Clifton Place 

Tel. Prospect 1023

I

MOTERYS TĖMYKITE!
Lietuvis Plaukų Taisytojas 

ANTHONY MOLLYN

Permanent Wave 
gražiai atrodo ir 
mėnesius. Galima

S
VOKETA1TTS

141 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Gėlės del Namų, Daržo, 
Vestuvių ir Laidotuvių 

202 BEDFORD AVENUE 
(arti North 6-tos gatvės) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone Triangle 1450 
F o t o g 

IR MALIORIUS 
Nufotografuoja ir 
numalevoja viso
kius paveikslui 
įvairiausiomis sp
alvomis. Atnauji
na lenui ir kra- 
javus ir indaro 
su amerikoniškai! 
Darbų atlieka ge
rai ir pigiai.

Kreipkite!

SB

— Petrai, kur taip skubi
niesi ?

— Einu pas Juozą Aha“ 
zoriu.

— 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

adresu:Šiuo

STOKES
O. Brooklyn, N. Y.

JONAI
173 Bridge St.,

NAMŲ SAVININKAI 
TĖMYKITE!

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

53 Montieth Street
Kampas Bush wick Avenue 

Brooklyn, N. Y.

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

VENUS BARBER SHOP 
463 LORIMER STREET 

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

Surgeon Dantistai SPECIALISTAI

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savnlnkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINE
Čia galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus Ir už 
prieinamų kainų; taippat paslrendavoti svetainę lusirinki- 
mami, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

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

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

Vyrams, Moterims
Prašau Taniistų reikale atsilankyti,

ir Vaikams 
o būsite pilnai užganėdintai

Brooklyn, N Y.

INDžIUNKšlNAS PR1IEŠ
AMALGAMEITUS

S. PAUŽA 
131 GRAND STREET

124 Union A v. kamp. Grand St 
(Viršuje mėsinyčios)

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

(Nepaklyskite po kitu numeriu)

Susikalbam Lietuviškai EGZAMINĄ GIJA DYKAII

Geriausias
MES ŽINOM VISUS

CHAS. WIRFEL Užtai visi

Šiltam
Sanitariškai ir Stipriai Atlieka 
Visus Pliunberio Darbus; Van
dens ar Apšildymo. Pašaukus, 

tuoj atvykstu pataisyti pagedimus

esat kviečiami pas mus 

arba šaltam Ore
P. YANKUS (didysis) 

ir P. PUSNIKAS

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

Tel. Stagg 4037

MUS

115 NORTH 6th S7.
Kampas Beny Street Brooklyn, N. Y.

Tel. 1727 Greenpoint
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