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ATST AMERIKOS KONGRESE GRU
PUOJASI KAD PRADĖJUS KOVA 

PRIEŠ EVOLIUCIJOS DĖSTYMĄ
Naujausi Telegramai Žinios Iš Lietuvos

Anglijoje Milionas Suvirs Angliakasių Grąsina 
Streiku Prieš Algų Kapojimą.

LIETUVOJE IŠ VALDŽIOS IŠĖJO TEISIN
GUMO MINISTERIS A. TUMĖNAS.

WASHINGTON, Liepos 23 d. — Dievočiai grupuoja
si Kongrese idant įnešti ir pervesti įstatymą, kuris drau
stų dėstyti evoliucijos teoriją visose valdžios pinigais re
miamose mokyklose Amerikoje. Jie tokį įstatymą nori 
pravesti šmugelio keliu, pavadindami jį “įstatymu prieš 
pajuokimą Biblijos.” Kadangi veik visi gamtos mokslai 
sako dalykų, priešingų Biblijos pasakymams, tai yra ga
lima uždrausti visus gamtos mokslus.

Harbin. Kiniečiai užmušė į Chicago. Federalis prohi- 
vieną amerikoną farmerį ir bicijos direktorius Illinois' 
pavogė amerikoną moksli- valstijos papuolė teisman 
ninką. Amerika pasiuntė dėlto, kad imdavęs kyšius ir 
smaPkų protestą Kinijos vai varęs gešeftą su sakramen- 
džiai, kad ji neapgina sve- to vynu, 
timtaučių gyvybės ir laisvės 

—o—
Lancashire. 135,000 audė- gionas turi jau surinkęs pus 

jų Anglijoje išėjo į streiką ketvirto miliono dolarių pa- 
prieš algų kapojimą. Neri- šalpai buvusių kareivių, jų 
mauja gelžkeliečiai ir kitų našlių ir našlaičių. Norima 
pramonių darbininkai, nes surinkti penki milibnai. 
bosai organizuotai varosi ai —o—
gas nukapoti idant galėtų 
eksportuoti savo prekes sve
tur.

Paris. Rusai čia sakosi ga turėjo 57 metus ir sirgo ne- 
vę žinių, kad bolševikai nu- išgydoma liga, 
žudę 76 metų Goliciną, bu-j —o—

London. Anglijos valdžia

—o— 
Washington. Amerikos le-

New York. Turtinga mo
teris Rensselaer šeimynos iš 
šoko iš lango ir užsimušė. Ji

LONDON, Liepos 23 d. — Anglijos finansinė poli- YUSŽ paskutiniu caro prem- _ .
tika, kuri žūt-būt nutarė remtis aukso valiuta ir sulygin- Nužudė todėl, kad jis nut<ue 'asme pasis a yti 
ti sterlingo vertę su aukso verte, verčia prie bedarbių ir 
algų kapojimų pramonėje, nes anglai turi kasmet exs- į 
portuoti mažiausia už pusę biliono dolarių prekių, idant1 
pinigai būtų lygūs auksui. O nėra galima eksportuoti Hibernian susivienijimas sa 
jei prekės brangios. Pirmiausi algų -nukapojimo smūgį iv0 seime išnešė rezobucim 
turės'išlaikyti angliakasiai. Jie nesutinka algas kapoti kurioje reikalauja, kad vai- vynas jau atvyko į Austra- 

džia vėl pavelytų pardavmė iliją svečiuotis ir australie- 
jimą alaus ir vyno. Priimta čiai džiaugsmingai jį patiko, 
rezoliucija pasmerkianti imi Tik nežino dar ar duoti ame K 
gracijos varžymus ir kita | rikonams išsigerti šnapsuko 
raginanti visus airius pirkti (ar neversti jų laužyti Ame- 
Airijoj gamintas prekes. ! rikos prohibicijos įstatymų.

.... .te?;'..,, . . . ................... . ..  ..

, aristokratas ir jo pašalpai 
buvo renkamos aukos.

—o—
Atlantic City, N. J. Airių

ir laukiama, kad liepos 31 d. apie milionas, 200 tūkstan
čių angliakasių Anglijoje išeis į streiką.

KAUNAS, Liepos 11 d. — “Klaipėdos Žinios” skel
bią gavusios pranešimą, kad Lietuvos teisingumo minis
ter i s A.'Tumėnas, įteikęs savo rezignaciją. Priežasties 
nepaduoda.

7- (A. Tumėnas yra gimęs Kurkliečių k. Rokiškio ap. 
geg. 1, 1880 m. Gimnaziją baigė Vilniuje, o advokatūrą 
Petrograde. Gyveno Zarasuose, ir bolševikai jį buvo su
ėmę, bet Lietuvos valdžia jį išmainė su rusais. Jis prisi
dėjo prie Lietuvos konstitucijos suredegavimo. Labai die-1 
votas žmogus: sakoma beveik kas ryt einąs išpažinties.)

KAUNAS, Liepos 7 d. — Valdžia paskelbė, kad nuo 1 
d. lapkričio šių metų nebus priiminėjami smulkūs popie
riniai pinigai vertės 1, 2, 5, 10, 20 ir 50 centų. Vietoje 
popierinių yra išleista metaliniai ir tie bus skaitomi tik- Į 
rais pinigais apyvartoj

62 Metų Seniui 
Dantys Auga

Francai Pradeda 
Daugiau Gerti

Garfield, N. J. Vienam 62 m. 
seniui čia išaugo naujas apa
tinis dantis. Jis sakosi jaučiąs 
kad dar trys išaugs.

Prašo Ant Darrow šv.
Povilo Dvasios

Mandeville, La. Vietos baptis
tai, susirinkę bažnyčion, meldėsi 
idant Dievas atsiustų dvasią 
šventą advokatui Darrow, kaip 
atsiuntė šv. Povilui, kuris pir
ma buvo krikščionių persekioto
jas, o dvasiai atsilankius, virto 
apaštalu.

Katonah, N. Y. 50 gelžkeinin- 
kų unijų vadų vietos darbo ko- 

' legijoje vieną savaitę studijavo 
gelžkelių atsiradimą ir ūgį A- 
merikoje.

AR TURIT ŠIAS 
DAINAS?

Kalėdų giesmė _____  30c
Stasys_____________ 50c
Malda, žuvusioms už Lic-
Dul dul dūdelė______ 50c
Dzimdzi-Drimdzi____ 25c
Vilnius_____________ 35c
Nesegk sau rožės, Pau

lausko ____________ 50c
“VIENYBE”

193 Grand St., Bklvn, N. Y.
\  ■ •

Užpaliai. (“V-bės” kor.) — 
Paskutiniu laiku, Užpaliuose,

I vaikštantieji ubagai labai s-u- 
gudrėjo. Mat, užgirdę kur nors, 
■kad to ir to sudegė ar kita ne
laimė atsitiko, tai tuojaus eina, 
kur palei tolimesnius sodžius ir 
sako, kad jų tas ir tas sudegė,l Vasarojus kur-ne-kur plaukia, 
taip ir taip ir prašo, tai pinigų, 
tai lašinių, tai gerų drabužių, 
žmonės patikėdami jų “maldin
gumui,” neatsako ir duoda, o 
tie gavę, greit skubinasi toliau. 
Ir taip daugelis, kitų nelaime 
naudojasi. Po kelių dienų žiū
rėk, visai neto būta. O paskiau, 
kuomet tas ne’aimingasai pasi
taiko, tai nieko jam jau nekliū
na ir dar gauna gražių žodžių. 
Tai mat kokių gudrių yra Už
palių “Dievo tarnų.” Ar ne
vertėtų policijai tokius tarnus 
uždaryti į

DŽIAUGIASI DERLIUM I piktadariai yra jos giminaičiai, 
—— ir jie užpuolę del to, kad senė,

Mariampolė. Mariampolės apy j Ilgai gyvenanti ir valdanti tur- 
linkėj javai šįmet nepaprastai tą. Jie norėję patrumpinti se- 
gerai atrodo. Rugiai daugumo- nės amžių ir pasidalinti paliki- 
je jau peržydėjo ir siekia 1.80 mą. Piktadariai areštuoti ir iš-< 
metrų augščio. įgabenti Vilkaviškio kalėjimam

, Vėsutiš
o ankstyvesnės bulvės žydi. ----------- - .
žmonės labai džiaugiasi tokia ČEKOSLOVAKŲ STUDENTAI 
šilta ir ankstyva vasara, o ūki
ninkai sako, jeigu nesutrukdys 
lytūs tai rugiapjūtė prasidės 
pirmoje liepos pusėje.

Juozas žemaitis

KAUNE
Vakar greituoju traukiniu at

važiavo čekoslovakų studentų ir 
studenčių, apie 25 žmonių eks
kursija. Svečius stoty pasitiko, 
studentai ateitininkai ir tauti-

Kaunas, 3-VII. — 1926 m. nln'kai ir autobusu atvežė ir ap->’ 
nuo balandžio m. 12 iki 27 d.'gyvendino studentų bendrabu- 
Milane įvyks tarptautinis miš- čiuose. Kaune mano prabūti ligi 
kų ūkio kongresas, į kurį pa-'sekmadienio, čia apžiūrinėja 
kviesta ir Lietuva.

po 18 naujų karo laivų, še
ši bus skraiduoliai, šeši tor- 
pedininkai ir šeši submari- 
nai.

—o— 
Melbourne. Amerikos lai-

Sovietų Rusijoj’ Nevalia Morokiečiai Siūlo 
Su Dvasiom Šnekėtis Taikos Sąlygas

kliubą valstybinį."
Pabudęs Vaidyla.

(“V-bės” kor.) — 
birželio čionai liko 

(po-

Užpaliai. 
Nuo 14 d. 
atkeltas naujas nuovados 
licijos) vadas ir jau pasižymi
savo veiklumu. Ir jei nei'štvirks 
nuo žydų kyšių, kaip buvusie
ji ištvirko, tai žydams siekt bus 
su visoms “gudrybėms.”

Pabudęs Vaidyla

Čia apžiūrinėja 
Kauną ir jo apylinkes, paskiau 
važiuos į Klaipėdą, o iš ten 

Naumiestis, šakių apskr. — plauks į Rygą.
Naktį iš 26 į 27 d. VI pasienio Į -----------
polic. Il-ro rajono iniciatyva 
Suodžių kaime ūkininko K. Ra
kausko rugiuose rastas “sama- 
gonkės” bravoras. Prie “opera
cijos” dalyvavo patsai K. R. su 
bernuku ir dviem arkliais. Už-.dėt?” redaktorius Juozas Ke- 
tikus “bravorą”, K. Rakauskas dys nežinia kur dingęs. Spėja- 
puolėsi bėgti. Į nesustojantį pa- jna, būk 2,000 litų pinigų din- 
leistas šūvis ir sunkiai peršau- gę.
ta krūtinė. Nuvežtas į šakius

Panerietis.
7 . >?

PABĖGĘS “REDAKTORIUS

Mariam polė. — Mariampolės 
klerikalai gavo labai įskaudo 
smūgį jų laikraščio “Kas gir-

Klerikalai manė, kad jų 
“redaktorius” kokias svarbias 
“operacijas” daro ar, naujus pla

, L ' M daryti ; su iš-?

želio 20 į 21 d. nakčia, (apie 12 kulatūra, kurios klebonijos, za- 
v.) pas pil. Baltrušaitienę at- jlkristijos ir šiaip klerikalinės 
vyko Jurgis ir Petras Stan. iš įstaigos kaip mėšlo priverstos. 
Jurgeliu kaimo ir paprašė įlei-'j. Kedys, kaip ugny sudegęs —• 
sti pasišildyti, girdi, parvažiuo- niekur jo nebesimatę. Kilo įta- 
ją iš miško. Senutė nieko pikta'rimas, ieškojimas. Nueina į Ke- 
nemanydama, įsileido apsišilti džio butą. Uždarytas ir užrakin 
ir davė dar sūrį pasistiprinti, itas. Žiūri per rakto skylutę — 
Svečiai kaž-ką sumurmėję grie- iuščia. Na, tai, mano klerikalai, 
bė B-nę vienas už galvos antras (bus tikrai pabėgęs. Trumpai ap 
už kojų ir išnešę metė į šulinį. įsižiūrėjo. Apie 2,000 litų truk- 
B-nei pradėjus rėkti Jurgis ir ista. Pastatė prie Kedžio durų 
Petras Stan. atplėšė rentinio ga davatką ir įsakė: “Tu, Bart>e, 
balą ir metė į šulinį. B-nė nuti- saugok dieną ir naktį, ir kai tik 
lo. Užpuolikai manydami senę pamatysi parvykstant, tuoj 
užmušę, nuėjo savais keliais. Ta duok mums žinią. Jei per tris 

j da B-mė vėl pradėjo rėkti. Rik- dienas neparvyks, tai laužšime 
. Sukilo duris!” Nepasisėkimai varg-

Skuodas. — čia baigė viduri
nę mokyklą 22 asmeniu. Kiti 6 
gaus pažymėjimus rudenį, nes 
jiems skiriami tuomet papildo
mieji egzaminai iš kai-kurių da
lykų. Dauguma baigusiųjų ža
da ir toliau mokytis: keletas 
Kretingos mokytojų kursuose, 
keletas Plungės realinėje gim
nazijoje, vienas antras Mažei
kių gimnazijoje, vienas Klaipė- 

, vienas 
pasiryžęs eiti ūkio mokslus, vie
nas studijuos buhalteriją, kiti 
dar nenusistatė. Daugelis norė
tų stoti į speciales mokyklas, 
bet lėšų trūkumas neleidžia, nes 
Specialiosios mokyklos tc’i nuo 
Skuodo.

• | Birželio 2 d. buvo atsisveikina s'mą išgirdo tarnaitės, 
masis mokinių vakarėlis. Gra- sukėlė kaimynus ir vos gyvą iš- išams klerikalams! Ir kalti ne 
žiai padainuota, pasportuota, pa traukė B-nę iš šulinio. Ištrauk- koki ten cicillikai, bet vis savie- 
žaista..

Tai jau septintoji iš eilės 
Skuodo vidurinės mokyklos lai
da. J-s.

London. Anglai dagirdę, kad 
morokiečių badas Krimas siūląs 
sekančias sąlygas francams ir 
ispanams, idant jis sutiktų tai
kintis. Turi būti pripažinta Ri
fo respublika, užtikrinta fau- yOs muzikos mokykloje, 
tų Sąjungos. Tai respublikai 
valia turėti tam tikrą nuolatinę 
kariumenę. Galva jos bus Kri
mas su titulu emiro, bet vyres
niuoju valdovu bus Morokos sul 

, tonas. Francai ir ispanai sutei- 
■ kia Rifo respublikai po kąsnį sa-

žiūrėtų į Baltijos jūrą dabartį- vo žemi
niu įlailku, tai tikrai pamanytų, I

Prezidentas Wilsonas 
Tikėjęs į Evoliuciją

Kievas. Kunigaikštienė Vcl- 
konsikaja, kurios vyras tapo nu
šautas 1918 metais, tapo bolše
vikų pasodinta trims metams 
į kalėjimą. Ji, mat, skelbė ga
linti susinešti su ano pasaulio 
dvasiomis ir pranašaudavo atei
tį raudonarmiečiams.

Laivynų Manevrai 
a1 Baltijos Jūroje

Berlin. Jei kas iš dangaus pa-

Paris. Mokslininkai, tyrinėją 
faktus, sako, kad francų tauta 
dabar suvartojanti šimtą nuo
šimčių daugiau alkolio negu 
pirm karo. Pastebima, kad pra
deda ir moterys girtuokliauti. 
Mokslininkai sako, kad darbiniu 
kų padėtis pagerėjusi ir dėlto 
gėrimas auga. Moterų gi gėri
mas ikįląs iš fakto, kad dauge
ly vietų jos dirba kartu su vy
rais ir atlieka vyriškus darbus.

, kad ten turi eiti karas, nes pa
matytų visą eilę karo laivų, plau 
klojančių iš (vieno uosto kitan.

Pirmiausias ir* didžiausias ka
ro laivų būrys priklauso ang
lams, kurie lanko Klaipėdą, Lie
pėją. Rygą ir Revedį (Taliną). 
Paskui olandai yra pasiuntę “į 
svečius" savo eskadrą. Rusai la 
bai nužvelgti n ai žiūri į tą svečia 
vimąsi ir todėl išleido savo pase 
nusius 11 aivų s viešnagėm pas vo
kiečius į Kielio uostą, kur susi
tiks su švedų eskadra, viešinčiu 
pas vokiečius. Leningradas gi 
laukia atsilankymo italų torpe- 
dininkų būrio į svečius. Vokie- 

Rime "jos namų hike kratos,‘ku-!či« laivai svečiuojasi bei 
ria jie padarė jai nebūnant na-1 manevrus daro jūroje ir net len- 

Ji radusi varant* pl ika- kučiai sa™ eUiJas aPie Dancigą 
t su kėlioj a.

i toji apie 3 vai. gulėjo be žado, ji nekirptieji avinėliai.
Iš atsipeikėjusios sužinota, kad : Kasgirdėtininkas.

Detektyvai Išvogę Namus

Philadelphia. Stella Dombrow- 
ki kaltina du detektyvu apvo-

m i e.
bintą prie stalo, stalčius išvar
tytus ir deimantų bei pinigų su
moje $697 niekur nesimatė.

Ubagai Smerkia Pašaliečių 
Konkurenciją

Chicago. Vietos ubagai pyk
sta ant atvykėlių iš kitų mies
tų, kurie gadina jiems biznį. E- 
są jie dabar tesurenka po $11 
į dieną, o du metai atgal su
rinkdavę daugiau, nes mažiau 
būdavę pašaliečių iš kitų mies
tų.

Išpardavimas Caro 
Rakandų

London, žurnalas “Science” 
talpina laišką pasimirusio A- 
merikos prezidento Wi1so.no, ra
šyto 1922 metais, kuriame Wib 
sonas nusisitebi, kad šioje mok
slo gadynėje kas nors gali kelti 
abejonių del evoliucijos teisin
gumo. Jis sako, “aš kaipo apsi
švietęs ir inteligentinis žmogus, 
pilnai tikiu į įvykimą organiš
kos evoliucijos.”

Du Stebuklai

ŠVĖKŠNOS ATSTATYMAS
Švėkšnos gyventojai pasiry

žę, atstatant miestelį, statydin
tis tilk mūro namus. Apskai
čiuota, kad pirmoj galvoj sta
tomiems namams reikės apie 
1,746,100 plytų. Todėl padegėlių 
komitetas prašo vyriausybės 
duoti nemokamai vagonus at
vežti plytoms iš Klaipėdos ir 
Priekulės plytų dirbtuvių iki ar
timiausios Švėkšnos stoties.

Višakio Rūda. (Mariampolės 
apskr.) — šiais metais Višakiu 
Rūdos apylinkėse dabai rugiai

New York. Tūlas žmogus su
sirgęs ir pasikvietęs daktarą. 
Daktaras radęs pas jį paraližių. 
Susirinko draugai ir pradėjo 
melstis už ligonio sveikatą. Li
gonis pasveiko. Tai buvo ste- gražūs, žmonės negali jais atsi- 
būklas No. L Bet daktaras, ge- gerėti. Vasarojus (miežiai, avi- 
riau ligonį apžiūrėjęs, pareiškė, žos ir kt.) prastas, nes saulė 
kad jis klydo ligą spėdamas. Tai iškepino, o lytaus kaip nėr taip 
buvo stebuklas No. 2.

O yra žmonių, kurie sako, 
kad stebuklų mūsų laikuose ne

sakoma, ! įvyksta!
žmonių privažiavę pirkti eilės. | -----------
Už vieną valgomo kambario se- Smulkios Žinios 
tą, sakoma, tūlas amerikonas 
siūlo pusę miliono dolarių. Bus 
parduota 100 carienės suknių. 2, 
000 tarnų uniformos, ir kitokios 
drapanos.

Leningrad. Pristigę pinigų ir 
nenorėdami, kad komisarai į pa
gundą būtų vedami caro rakan
dais, bolševikai nutarė padaryti 
akcijoną caro turto, i

Į nėr. Su daržais žmonės irgi 
skundžiasi, nes sunku daržovės 
pridaiginti — per daug jau že
mė išdžiūvus. Apie bulves kol 
kas nieko pasakyti negalima, 
nes dar tik lenda iš žemės. Lan
kose žolės daug, šieno šiais me
tais bus gražaus.Haverhill, Mass. Vietos čeve-

rykų šapos, nežiūrint vasaros, I Visa bėda čia — tai lytaus 
'dirba gerai ir biznis, sakoma, ei- stoka, kurio žmonelei negali su- 
Įnasi. Į silaukti. Rūdis.

B
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PIRMUTINĖ
n

snetik kaipo Amerikos lietuvių laikraštis, bet ir kaipo pirmu
tinė įstaiga Persiuntime Pinigu į Lietuvą ir Visas Pasaulio 
Dalis. — Pirmutinė įstaiga Pardavime Laivakorčių Keliau
jantiems į ir iš Lietuvos. Dėlto, kad seniausia įstaiga ir pla
čiausiai prityrusi Pinigu Persiuntime ir Laivakorčių Parda
vime, tai. visi, kurie tik šiuose reikaluose kreipiasi į “Vieny-

I b«-” gauna netik skubų, greitą ir teisingą patarnavimą, bet’ 
užvis svarbiausia — “Vienybėje” atranda netik draugišką^ 

^patarnavimą, bet dar sučėdina daug bereikalingai išmėtomi 
dolarukų. — Taigi, visus kviečiame savo reikalus atlikti 
“Vienybėje,” kuri jau yra užsitarnavusi pasitikėjimo pei 
pastaruosius 40 metų. — Siusdamas Pinigų saviškiams, ne
pamiršk, kad “Vienybė” tai atliks geriaus, negu kas kitas.

^Keliaudamas Lietuvon, nusipirk Laivakortę “Vienybėje”, 
kuri tamstas ir jūsų šeimynas bei draugus aprūpins ko- 
geriausia ir kelionę turėsite kosmagiausią..
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Reikale Kreipkitės Pas Mus

193 Grand St.
VIENYBE

Brooklyn, N. Y
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Įsteigtas 1886 m.
VIENYBE-

TJ1IS KART SAVAITEJT 
Leidžiamas Utarninkais, Ketvergals 

ir Sukatomis 
Brooklyn’e, N. Y.

METINIS PRENUMERATA: 
Suvienytose Valstijose — $4.00 
Kanadoje — — — — — $4.50 
Lietuvoje ir k*”tur----------- $5.00

Prenumerata reikia apmokėti 
išanksto.

Apie Skelbimus Klauskit Laišku 
Adresas:

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

Brooklyn, N. Y.

Established 1886
*

VIENYBE
LITHUANIAN TRI WEEKLY

Published Tuesdays, Thursdays 
and Saturdays 

at Brooklyn, N. Y.

S1JBS( ’ RI PTION R ATES:
In United States — — — $1.00
Canada — — — — — — $4.50
Other Countries--------------- $5.00

Advertising Rates on Application

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

Brooklyn, N. Y.
_

j PERŽVALGA fe
Kaip Muštynės Sustabdyti ' rotorius buvęs apdraustas tik 

Iš Bei lino pranešama, kad vie iki 1 d. liepos 1924 metų.

į| Redakcijos Straipsniai Į;
EVOLIUCIJOS-BIBLIJOS BYLAI “UŽSIBAIGUS”

name saliūne susimušė svečiai.1 
Savininkas, nežinodamas kaip 
sustabdyti karštį, atsinešė bičių 
iš sodo ir paleido kambary. ‘Mu
šeikos kaip matai išdulkėjo lauk.

—o—
Dalinimas Lenkijos Dvarų

Ir poniškoji Lenkija negalė
jo atsispirti prieš būtiną liau
dies reikalavimą daugiau žemės 
gauti. Seimas priėmęs Įstaty
mą pagal kurį valdžia kasmet 
ims po pusę miliono akrų iš dva 
rų per dešimtį metų ir dalins 
bežemiams. Dvarininkams už že

Nėra abejones, kad bolševi
kams įsivyravus SLA. įvyktų 
irgi panašios betvarkės, nes jie 
nepripažįsta “buržujų’ biznio 
tvarkos, kaip katalikai nepripažį 
sta “bedievių” kultūros, be ku
rios, vienok tuoj į bėdas pakliū
va.

-°“ 1 
Dviveidis Janusas

Senovės Romėnai turėjo die
vą Janusą, kuriam suteikdavo 
du veidu: vienas žiūrėdavęs į 
praeitą metą, o kitas į naująjį.

“Darbininkas,” matyti, nori

Telefonas
Rašo Vėjo Vaikas

< (Tąsa.
Ištikrųjų, tai pats greičiausias būdas susi

kalbėti telefonu: Jūs nubėgat pas tą, su kuo no
rite pasikalbėti ir persipėjate ji, kad tuoj pa
skambinsit, užsuikat dar į centralinę, ir tuomet 
daug šansų turite, kad pasiseks susikalbėti.

Norėjau dar, tikrumo delei, padaryti vizitą 
susisiekimo miinisteriui, tačiau jis manęs tuojaus 
nepriėmė, prašydamas palaukt; mat jis kalbėjęs 
telefonu.

— Ačiū už tokį palaukimą, — aš žinau kas 
tai reiškia; nesėdėsiu gi aš čion visą parą, — pa
maniau sau.

Iš dalies nudžiugau, įsitikinęs, kad’ir augš- 
tiems valdininkams tenka klaidžioti iš kepyklos 
i skaityklą, iš skaityklos į skutyklą, i.š sku tykios 
į skalbyklą, iš skalbyklos į mokyklą, iš mokyklos

numeriais, nenustok vilties; taip po truputį pri
eisi prie tikslo.

— Dovanok, Tamsta; bet aš nieko nesupran
tu apie kasaciją ir prisipažinsiu, nežinau net kilo
gramais ar metrais ji parduodama.

Atsiprašau, čionai visai ne skerdykla, čion 
jokių veršių nėra, o jei pastarieji Tamstai labai 
skubiai reikalingi, prašau pasiieškot jų arty- 
miausioje kaimynystėje Tamstos telefono triube- 
lės — išti’kro atrasi, — prašau atskambinti.

— Kaip? Kam reikalingi vagonai? Vagonai 
man būtų labai reikalingi masiniam eksportavi
mui į užsienį panašių Tamstai abonentų, kartu 
ir visos centralinės; tik, deja, nesu pakankamai 
turtingas, — malonėkite atskambinti.

— Ką? Kiek kainuoja palydėjimas į kapus 
be iškilmių? Tai žiūrint ką lydėti, poniute; jei tai

Evoliucininkų ir biblistų bylos pirmieji tyrimai jau 
užsibaigė. Kaip ir buvo galima laukti, tuos pirmuosius! 
tyrimus laimėjo ignorantai-biblistai. Jaunasis prof.1 
Scopes rastas kaltu ir nubaustas šimtu dolarių už Tenn. * 
valstijos legislatorių prieš-evoliucinio įstatymo peržen
gimą.

mę bus apmokėta, dalinai gry
nais pinigais, o dalinai pasko
los benais grįžtančiais po 25 
metų, ir nešančiais iki to laiko 
penktą nuošimtį. Kaimiečiai gau 
na žemę ne dykai, bet turi pir
kti. Gali išsimokėti per 40 me

užimti to dviveidžio dievo role, 
nes redakciniuose straipsniuo
se lieja iškilmingas ašaras apie 
reikalą visiems lietuviams ben-

i muilo dirbtuvę ir į kitas panašias vietas, o po 
to mainyti peršlapę nuo prakaito marškiniai ir 
pūsti į nusvilusius pirštus.

Po mano gudrios kombinacijos man ištikrų-
drai dirbti, kultūriškai sugyven- jų pasisekė prisišaukti centralinę, — ne be to, ži-
ti, tobulinti visuomenę, o per-Įnoma, kad pirma neužlklydus septintam forte, vai 
žvalgėse pila pagiežą, keiksmus sty'bės spaustuvėj, armijos dirbtuvėj, generali-

Pirmieji tyrimai užsibaigė. Bet tuomi evoliucininkų tų. Dvarininkai gali arti miestų 
ir biblistų tikroji byla toli gražu dar neužbaigta. Galima pasilaikyti sau 150 akrų, o te
sakyti, kad tos bylos dar tik pradžia, nes nuteistasis liau nuo miestų 4o0 akrų. Ry- 
Scopes kreipiasi į augštesnį valstijos teismą. Todėl ant-1 kiastuose (Vilmjoje n 
ras evoliucininkų ir biblistų teismas atsibus Knoxville, dvaras M 750 akr/di- 
•Tenn., lugsėjo mėnesy. Jei ii ten pi. Scopes pialaimėtų, ^umo. Matyt, kad valdžia ten no 
bus kreiptasis į Suvienytų Valstijų Augščiausį Teismą. ri palaikyti ponus, kurie slėg-

Nors išpradžių ši byla išrodė lyg ir juokinga, tačiau'tų nepaklusnius lietuvius ir gū- 
galų-gale ji išsivystys į rimtą ir svarbią fanatikų-biblistų 
ir mokslininkų, evoliucijos mokslo skelbėjų, bylą.

dus.
—o--

Lietuvos Finansų Gražus

ir niekingą pajuoką sandarie- 
čiams, socialistams ir kitiems ne 
katalikams.

Pirm mokyti kitus kultūriškai 
gyventi, reikia pačiam būti kul-

niam štabe ir akušerijos mokykloj.
Vis tik panelė pasistengė, reikia pripažinti, 

ir, o, Viešpatie, šeštas atsiliepęs balsas buvo jau 
centralinė.

Maža to: panelė mane net sujungė akimirks-

Tamsta būsi, ar ta telefonistė, kuri mus dabar 
sujungė, tai aš mielu noru palydėsiu tuč-tuojau 
visai dykai ir dar ubagams už poterius užmo
kėsiu, — prašau atskambinti.

Ir taip tęsėsi iki pat vakaro.
Atsisėdi dirbti, įsigilini į darbą. Tik štai stai

ga pasigirsta: trrrrr.... Ir pašoki žmogus nuo kė
dės, kaip pašautas zuikis, mirtinu šūviu pakeltas 
iš miego. Prieini prie telefono, padarai rimtą fi
zionomiją, nepaprastai svarbiais valstybiniais rei
kalais užimto žmogaus ir išgirsti:

Kaip teisingai šios bylos pirmieji tyrimai vesta, pa- 
minėsim keletą nuotikių. Štai, tos bylos teisėjas Rouls- 
ton prie pirmiausios progos darė obstrukcijų evoliucijos 
gynėjams. Jis visuomet užtaravo biblistus ir smerkė “Die 
vo išniekintojus.” Tas pats teisėjas atmetė net tokį rim
tą pasiūlymą kaip kad 12 mokslininkų, kurie būtų liudiję 
evoliucijos mokslo tikrenybę.

Patsai Bryanas, kurį galima vadinti šios gadynės 
mokslo inkvizitorių, priėjo net galutiniausios ignoranci- 
jos. Pavyzdžiui, prof. Scopes advokatui Darrow užklau
sus Bryaną, ar jis tikėtų jei biblijoj būtų parašyta, kad 
Jonah prarijo bangžuvę, Bryanas atsakė: “Taip, aš ti
kėčiau, jei tai būtų biblijoj parašyta.” Tik to vieno pa
vyzdžio jau užtenka priparodymui Bryano ignorancijos.

Augimas
A. Vilimas “Lietuvoje” nuro

do gražų augimą Lietuvos fi
nansų ir lito pastovumą. Jis sa
il?, kad įvedus litus 1922 me
tais aukso fondas buvęs tik 12 
milionų litų didumo, o šiandien 
jau yra aukso vertės 33 milionų. 
Reiškia paaugo kone tris syk! 
1922 metais litu tebuvę 8 milio- 
nai, šiandien jų apyvartoje 94 
milioinai. Tai dar nėra 200 mi
lionų, be kurių, sakoma, Lietu
va negalinti apsieiti, bet visgi 
tai žingsnis į priekį. Kraštui 
turtėjant, ir litų skaičius augs.

turingu.
—o—-

Iš Vanagaičio Ekskursijos
Pakštas, rašydamas apie savo 

ekskursiją į Kaliforniją, kurion | 
išvažiavo drauge su žmona ir 
Vanagaičiu, sako, kad kelionė
je jau buvo 20 dienų, ir auto- 
mobiliaus pataisoms išleidę 
$71.80. Gazolinui kasdien išlei
džia maždaug apie $2.70, valgiui 
(4 žmonėms) $2.40, smulkiems 
išlaidoms 60c. Gazolinas Chica- 
goje buvęs po 20c. už galioną, 
o Wyoming's reikia mokėti iki 
34 centų.

Pakštas sako, kad jų finan
sai ne velys jiems pasiekti Kali
fornijos, todėl aplankę Yellow
stone parką, ekskursija žada
grįžti į Chicagą.

—o— 
Neiškentė

ny su prašomu numeriu, nesuklydus nei ant vie
no vieneto.

Tik ką pradėjau kalbėti su daktaru, 
kaž kas burbtelėjo: —

— Ar kalbat? — ir akimirksny, — brakšt, 
brakšt, — vietoje daktaro išgirdau monotonį 
balsą, perduodantį kariško turinio telefonogra
mą.

— Iš kur jūs kalbat? — paklausiau.
— O kas Tamsta per vienas, ko čia mums 

painiojies!
—Tai centralinės, o ne mano...

— Trrr... trrr... trrr... —sutarškėjo telefonas 
ties pat ausim, pertraukęs mano paaiškinimą, *

Aš irgi daviau atsitraukimo signalą: trrr... 
trrr... trrrr...

Pasiklausiau — tyla. Tik vėl staiga: trrr....

— Kazy, einam žvirblių šaudyt ant Vytauto 
kalno," arba: “Poniute brangi, įsi vaizdi nkit, pas 

kaip mane šiandien trys viščiukai išsirito iš kiauši- ♦
nių.”

Aš suprantu, kad mandagumas priverčia vi- 
'sus, kuriems aš pats vakar prieš savo norą pa
dariau vizitą per telefoną, atsakyti man tuom 
pat šiandien ir dar po vieną kitą sykį viršaus. 
Tai kultūringas žingsnis, tai mandagumo princi
pas ; nieko nepadarysi! Bet ko gi lenda visi kiti 
neprašyti svečiai?
• ‘ } 1 «

Nusikamavęs kaip šuo per dieną su tuo te
lefonu atsiguliau1 vėlai vakare į lovą, trokšdamas 
poilsio, kaip žuvis vandens. Užsimerkiau — ir sal
dus snaudulys bematant apėmė mane...

— Trrrrrr.... — pasigirdo staiga negailestin-
trrr.... trrr.... trrrrr.... — sutarškėjo ties pat au-'gas telefono skambutis; šuoliu išmetęs mane iš
sim. Aš atsakiau tuom pat. Man vėl paskambino, lovos. Pribėgau prie triūbėlės nusimušdamas tam 
aš vėl atsakiau, ir taip tesėsi tas mūsų duetas soje koją ir nuversdamas nuo stalo vazą su gė-
keliolika minučių. lėmis.

Šia byla visas pasaulis buvo ir dar yra sudomėtas. 
Sakoma, kad šios bylos aprašymams iš Daytono telegrafu 
pasiusta spaudai net 12,000,000 žodžių. Šioje byloje daly
vavo virš šimto įvairių laikraščių korespondentų. Kores
pondentų buvę net ir iš Angljios. Laikraščiai gi dažnai ir 
gana svarbius dienos klausimus praleisdami, stengėsi 
juodaugiausia vietos pašvęsti šios bylos eigos aprašy
mams. Europos laikraščiai apie Ameriką niekad tiek 
daug neprirašė 'kaip dabar.

‘ Biblistai šiuo pirmuoju labai patenkinti, ir, išsibėgė- 
ję, dar toliau siekia. Laikraščiuose jau rašoma, kad Bry
anas deda pastangų ir varo propagandą, idant dar sep
tyniose Suv. Valstijų valstijoje prieš-evoliucinius įstaty
mus perleidus.

Reiškia, tamsybės apaštalai sujudo.
Jie eina vis toliau.
Nesnaus ir mokslininkai.
Kuri pusė galų-glae bus laimėtoja, niekas negali nu

spėti. Vienok aišku, kad ši byla žymiai paaštrins san- 
tikius tarpe bažnyčios, mokslininkų ir šiedviejų sekėjų.

Žmonijai iš to bus nemažai blėdies.

Verta dar vienas dalykas pastebėti, — tai mūsų kle- 
rikaliukų spauda.

Einant šios bylos tyrimams, mūsų klerikalinkai ir gi 
dėjo nekurtas žinias. Daugiausia bet gi jie pasitenkino 
tik kandžiojimais lietuvių pažangiosios laikrašti jos, ir 
gynė savo sėbrus, tamsybės apuokus.

Jie, matomai, tai darė todėl, kad evoliucijos ar kiti 
mokslai jiems visai nesuprantami. Svietiškas mokslas 
mūsų klerikaliukams yra perdaug augštas dalykas ir jis 
švelniai pro jų tuščius vrišugalvius prašvilpia.

Pagaliau, juk nuo jų tik to ir reikėjo tikėtis. Apie 
mokslus dabar jiems nėra kada rašyti. Paskutiniu laiku 
jie paskendę histerijoj ir lieja graudžias ašarėles, būk 
“laisvamaniai” Lietuvą “provokuoja.”

Bet jiems Lietuva tiek apeina, kiek ir evoliucijos 
mokslas. Mūsų klerikaliukai ima tą pusę, kuri skelbia 
tamsybę, kuri deda pastangų spaudos ir žodžio bei mok
slo laisvę suvaržyti.

Mūsų klerikaliukai džiaugiasi biblistų laimėjimu. 
Mat, jei pavyktų mokslui kelią užstoti — jiems bus dau
giau naudos: dar geriau galės tamsuolius išnaudoti. Kri- 
kštauja jie ir Lietuvos krikščionių-demokratų juodu dar
bu: suvaržius spaudos ir žodžio laisvę — bus gera pro
ga Lietuvos gyventojams devynias odas lupti.

Ignorantai ima viršų. Bažnyčios vadai neišpasakytai 
džiaugiasi: jiems bus daugiau biznio-dolarių. Gaus tų do
larių ir mūsų klerikaliukai...

Šį pavasarį sumažėjo išve
žimas Lietuvos prekių į užsie
nį ir tas pakenkė litų skaičiui 
ir aukso fondui. Todėl Lietu
vos ekonomistai susirūpinę, kad 
nereikėtų mažinti litų skaičių 
apyvartoje, kuris ir taip nėra 
ganėtinas. Vienu iš svarbiausių 
sumanymų yra kvietimas Ame
rikos lietuvių dėti pinigus į Lie 
tuvos Banką. Amerikos taupy
mo bankuose už pinigus gauna 
3-4 nuošimčius, Lietuvoje gi mo 
karna 6 ir daugiau.

Amerikos lietuviai dėtų pini
gus į Lietuvos banką jei turė
tų tvirtą pasitikėjimą, kad pini
gai nežūtų ir kad būtų su
tvarkytas lengvas pinigų pasidė. 
jimas ir atsiėmimas reikale. 
Tas sumanymas labai svarbus, 
patriotiškas ir gražus.

—o— 
Paliko “Gerą” Atmintį

Iš Niagara Falls, N. Y.
Iii jos pranešama, kad išvažia
vus lietuviui kunigui Gerveckui, 
vyskupas du sykiu buvo atsiun
tęs lenkus kunigus. Vienas pa- 
lenkavęs. susirgo ir išvažiavo. 
Antras užtraukė skolos apie 
$1,000, atskaitų nepaliko ir pa
bėgo net pats vyskupas nežino 
kur. Galų gale vyskupas susi
prato lietuvį prisiųsti.

Panašūs likimas laukia ne vie 
na lietuvių sutvertą parapiją A- 
merrkoje. Jei ne lenkas ją val
dys, tai airys.

Įdomus nervų stiprumui tirti būdas! Reko
menduoju nervų ligų gydytojams nepretenduoda-

Pasirodo, tai skambino iš gaisrininkų ko
mandos, klausdami, ar tai ne pas mane gaisras.’1’

para-

Kun. Jakaitis, kalbėdamas mas ant patento, 
priėmimo vakarienėje Kaune, ve 
ką pareiškė Lietuvos ministe- ( 
riams ir valdininkams, 
je vakarienėje buvo:

“Jūs kviečiat mane 
pastabas apie jūsų darbuotę.1 f0j karalijoj.
Kalbu aš čionai pačiai Lietuvos — Pasakyk, žmogus, “nekalbam,” — aki- 
šviesuomenei. Neliesiu smulkme mirksny tave išjungia, o pasakyk “kalbam,” — 
nu. Vien tenkinsiuos pabrėžti:'^] bėda: paliks tave tęsti įkyrėjusį duetą, — 
lai Lietuvą valdančios partijos pamaniau sau. 
visuomet valdo ją remdamosi tie 
sa. Ti'k tiesa valdoma šalis yra 
gerai valdoma. Tik tiesą remian 
čios partijos yra pastovios par
tijos.”
«Kasžin kaip tuos žodžius pri

ėmė vakarienėje buvęs Krupa
vičius ir kiti krikščionių vadai, 
prisimindąmi policijos įvedimą 
į Lietuvos seimą ir persekioji
mą kitų partijų? 

—o— 
Sukaktuvės

Lietuvos soc.-dem. skelbia, 
kad kitą metą sukaks 30 metų 
nuo jų partijos įsikūrimo. Nė
ra abejonės, kad bus spaudoje 
pažymėta tos partijos ir jų na
rių nuveikti darbai. Ji gana 
gražiai atsižymėjo vietomis lai
ke 1905 metų revoliucijos, bet 
to negalima pasakyti apie pas
kutinį laikotarpį, kada partija 
svyruoja tarpe flirtavimo su bol 
ševĮkais ir rėmimo Lietuvos val
stybės, kad ir ne jų partijų val
domos.

Pagaliaus išgirdau: — Ar kalbat?
— Ne, nekalbam, panele, bet kam gi Tam- 

kurie to-'sta...
Tačiau panelė jau: — brakšt, brakšt, — pasi 

išreikšti skubino išjungti mane ir aš vėl atsidūriau užbur-

—o— 
Broliška Savišalpa

Iš Rumford, Me. pranešama, 
kad vietos pašalpinė draugija, 
pirmininko prikalbinta, nutarė 

lintasis sekretorius Kižis pasi-' paaukoti $25 savo nariui, pate- 
likęs Susivienijimui skolingas 
sumoje $1685.37. Apdraudos 
kompanijos atsisakė tą skolą Su 
sivienijimui atlyginti, nes sek-

Katalikų Susivienijimo Eks-
Sekretoriaus Skolos

“Garsas” skelbia, kad praša-
• • . • » . • • w • • !

kušiam i bėda už munšaine. t *. *
Ar ir čia bus pritaikinimas 

principo “broliško sušelpimo ne
laimėje?”

O juk bažnyčia, dolaris ir mūsų klerikaliniai vadukai 
— artimiausi ir širdingiausi giminės...

Jų tad pareiga šmeižti tuos žmones, kurie stoja už 
Lietuvos liuosybės išniekinimą. Jų tad pareiga niekinti 
tuos, kurie gina mokslą ir smerkia tamsybės apuokus...

Kitaip, jie nebūtų klerikalai...

kad

Įpuolęs į desperaciją atsisakiau nuo tolimes
nių žygių ir užsimąsčiau. Mano akys pastebėjo 
vokiškus užrašus ant telefono.

— Aa, tai vokiečių darbas, pamaniau.
Ir aš tuomet nuo širdies gilumos palinkėjau, 
vokiečiai dar kartą praloštų karą.
Visą dieną boikotavau telefoną, atiduoda

mas pirmenybę mano kojoms, tačiaus už tokį 
pažeminimą jis man atmokėjo nepaprastai dide
liu skaičiumi suklaidintų abonentų, skambinan
čių vienas po kito ir įsitikinusių, kad jie kalba su 
advokatu Kurmiu, penktos kuopos viršyla, pane
le Onyte, važiuotės stovėjimo viršininku, nesu- 
stejamo judėjimo komendantu, dežuruojančiu 
gydytoju, gaisrininkų viršininku, dėde Baltrum, 
teta Agnieška, geru prabaštėliu išdykusiu kapito- 
nėliu, išsiilgusiu majorėliu, ištroškusiu leitenan- 
tuku, josios karalaičiu, jojo žvaigždute, Petruku, 
Kaziuku, Jonuku, Saulyte, Kregždyte, Gulbyte ir 
kitais panašiais čiulbančiais sutvėrimais.

Įsivaizdinkit koks malonumas kalbėtis su 
apviltu abonentu, kurio didžiausiu įkvėpimu iššau 
tas jautrus saldus sakinys, skirtas iššaukimui jo 
deivės Gulbytės aniuoliškos šypsenos, atmokėtas 
sausais kaip išdžiūvusi balana žodžiais: — 
ša u

Pra- 
atskam'binti ir nezaunyti čion man niekų.” 
Iki pat vakarienės nieko kito neveikiau, kaip 

vis bėgau prie telefono ir atsakinėjau:
— Ne, Tamsta suklydai, aš ne pribuvėja, pra 
atskambinti.
— Ne, čion ne garadžius, prašau atskambinti.
— Ne, čion jokios pirties nėra, nors aš tie

są pasakius, tamstai mielu noru iškelčiau pirtį; 
malonėkite atskambinti.

— Ką? Ar liko dar nors vienas bilietas ant 
linksmos našlės? Atsiprašau, čia ne paleistuvy- 
bės namai; prašau atskambinti.

— Kaip? Kokio ilgio paskutinės mados suk
nelės? žemiau nosies ir augščiau kaklo, panele, 
o kūnas pridengtas oro atomais; malonėkite at
skambinti.

— Tamsta pataikei visai į kitą miesto galą, 
prašau atskambinti.

— Tamsta suklydai tik ačiui Dievui dviem

tik

sau

Pagailėjęs, kad tas gaisras nesudegino centrali
nės, bereikalingai pažadinusios -mane iš miego, 
atsiguliau į lovą.

Vėl nutilo viskas, vėl pradėjau snausti ir 
tamsūs ratai pasirodė mano akyse.

— Trrrr... — trenlkte trenkė ilgas, nežmoniš
kas telefono skambutis, privertęs mane pašokti 
iki lubų.

Šį kartą nuobodaujanti telegrafiste ieškojo 
savo Jonuko ir užsipainiojus telefono tinkle, kaip 
ešerys marškoje, pakliuvo pas mane.

— Tau mažai 'dienos, tau ir naktimis mo
terys skambina, suprantu dabar, kam tu jį įsitai
sei — šnairuoja į mane žmona, paleisdama vieną 
kitą ašarrą.

Atsiguliau į lovą, pasivarčiau, pasivarčiau ir 
vėl juodi ratai pradėjo rodytis mano akyse, plauk 
ti spalvuoti šašeliai....

— Trrrrr.... — suskambėjo telefono skam
butis užpildęs visą namą klegesiu.

Ilgai nelaukęs iššokau iš lovos ir nupjovęs 
vielas sviedžiau telefoną per langą, palinkėjęs 
jam laimingos kelionės. ' t

(Užgaiga bus)

0-------——o------------- o
■ r. t: ‘ 4 .

ŽMONIJOS AIDIJA I

Granitas uolos, granitas uolos, 
Prakaitu smarkiai nulietos griūva — 1 
Turtą gamina, salionus puošia, 
Tarnai ko reikia, visko paruošia, 
šilto ar šalto, jei širdis geidžia, 
Užtad kasdieną šimtais paskleidžia. 
Turtą gamina, salionus puošia; 
Rojų linksmybės žemėje ruošia.

Storas turtuolis barasi, kriokia 
Verksmas ir klyksmas žadina minią. 
Liūdesio aidui skausmas žadėtas; 
Skrenda pasaulin neapgailėtas.
Ten paaukota vien del vergijos, 
Skaisčiąją saulę temdo žmonijos. 
Verksmas ir klyksmas žadina minią. 
Skelbdam's pasauliui rūsčiąją žinią.

žmonės apakę, turto grobuonys 
Burtais masina, save kasdiena. 
Stabą pastatę meldžias po kojų, 
Kad neištiktų jokių pavojų.
Todėl šiandieną jiems stabų reikia 
“Nes jie gėrybių įvairių teikia.” 
Stabą pastatę meldžias po kojų, 
Kad atdarytų linksmybės rojų.

—Imsrys.

2
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“VIENYBĖS” EKSKURSIJA LIETUVON

Rašo J. O. Sirvydas, “Vienybės” Redaktorius

VI. Pirmosios Dienos Kaune
Birželio 10 d. buvo mūsų pirmutinė diena, pralei

sta Kaune. Mūsų su tikėja, p, Šleževičienė, nuvežė mus 
pas p. K. Norkų, jo ofisan, o paskui ir į namus. Čia 
tuoj atvyko p. B. Žygelis, kviesti mus pas burmistrą, p. 
J. Vileišį, kdris mus kvietė pas save užimti jo namuo
se (Kalnų g-vė Nr. 24) vieną kambarį ir laikyti jį visu 
laiku mūsų buvimo Lietuvoje ir kuomet tik apsilanky
sime Kaune. Ta p. Vileišių malone ir naudojomės. Už 
tą, vardan “Vienybės” Bendrovės, mes viešai reiškiam 
ponams Vileišiams kuoširdingiausios padėkos!

Pirmose dienose čia mum,--------------------- ~
teko tuojaus apsilankyti pas rai apsipažinome su ugnin-

lil’ < ... ________ , ___ vvvxpuvo.
Ipasižinti su generolu Nage- bbkšto, vakare po saulės už- 
vičium. Susitikome Karo sileidimo, kareiviai trimituo1 
Muzėjuje, kuris yra Nagevi'ja griaudžią melodiją ir tuo 
čiaus, taip sakant, kūdikis: met esti nuleidžiama velia- 
jis. šitą budinką (rusų lai- va bei atiduodama saliutas 
kais buvusį kareivių “ma
niežą”) ištaisė, surinko vi
sokias istorines karo laikų 
liekanas: patrankas, petar
das, bombas, kulkas, kulko
svydžius šautuvus, artileri-

BE Iš Amerikos Lietuviu Gyvenimo ag >N-J

B!
i

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

MONTELLO, MASS.

Brooklyniečius, susispietu
sius prie “Drobės” Bendro
vės Šančiuose. Čion jie pui
kiai gyvuoja ir bene bus 
vienintelė amerikiečių su
kurta bendrovė, kuri daro 
naudą Lietuvai ir garbę A- 
merikos lietuviams. Po vai- 
šinimosi pas Drobiečius, te
ko svečiuotis pas ponus Šle
ževičius, kur tarp kitų žy
mių svečių, buvo: p. E. Gal
vanauskas, atstovas Angli
jai, p. Žalkauskis, buvusis

lietuviai .nuėjo prie Sandaricčių, 
šiems atmaršavus.

Bolševikai nešė tik Amerikos 
vėliavą ir buvo visi juodai ap
sirengę. Svetimtaučiai juokės iš 
jų ir vadino graboriais.

Sandaricčių ir katalikų paro
dą vedė ant arklių Dr. Budres- 
kis, adv. Vervečka ir art. Stac- 
ka. Programų! prasidėjus, vėlia
vų pakėlimui buvo paskirta lietu 
vaite Margareta Monikaitė ir 
Bronis Bartkevičiukas. Iškėlus 
trispalvę Lietuvos, vėliavą, de
šimt tūkstančių žmonių jai plo
jo; o lietuviai užgiedojo “Lie
tuva Tėvynė Mūsų.” Bolševikai 
stovėjo galvas nuleidę.

Parodos surengime Sandarie
čiams daugiausiai dirbo Petras 
K. Vaičiūnas, o katalikams — 
Mikas Abračinskas. Vietos ame 
rikiečių laikraščiai labai gra
žiai aprašė lietuvių pasirodymą 
ir patalpino kai-kurių lietuvių 
paveikslus.

Principaliu kalbėtoju buvo iš 
kviesdamas jas rengti parodą, į Washingtono Darbo sekretorius, 

kuris savo kalboje gražiai pa
minėjo ir lietuvius. Taip gi kal
bėjo miesto majoras ir k.

silpnas ir kelias dienas negalės 
kalllbėti.

Pasveikęs p. Rimkus vyks Lie 
tuvon. Liepos 25 d. jis išplauks 
laivu Leviathan. Rengiama di
delė ekskursija Lietuvon, kurią 
vadovaus p. Rimkus.

žuvusiems už Lietuvos ne
priklausomybę. Griaudu į- 
spūdį tos apeigos padaro į 
žmogų pirmą sykį jas ma
tantį, ir aš nejučioms pama
čiau, kad mano veidai nu

jos pabūkles, etc Mačiau čia rasojo ašarėle, žiūriu — ir 
lietuvių atimtas patrankas'mano žmona beverkianti!... 
nuo Bermontininku, bolševi r~ . -11 A* ’ ’ -L CIO 1V1LICkt; ir lenkų, čia yra tvai- įkū.nijimas 
rios Lietuvos vėliavos — mi,Cni,nJ 
litarės ir civilės. Čia yra rin 
kiniai įvairių statistikų ir 
diagramų, svarbių istorijos
mokslui.'Kieme yra pasta- ^^didinimui'irTa 
tirt-nn nnrnini rI o ic 'nvnncjTl x x

Tas Muzėjus yra idėja ir 
> gen. Nagevi- 

jčiaus. Jo didelė figūra vi- 
'sur maišosi tarp žmonių 
Muzėjaus ‘sodne, pardavinė
ja paveikslėlius, renka au-

gos sielos oratoriumi Šleže- (tytas paminklas, iš priešų 
vičium, su rimtu ir meilum kulkų, pavidale piramides, - 
veteranu Dr. Grinium, su tai atminčiai žuvusių lietu- 
linksmum Žalkausleui ir vių už laisvę. Prie šito pa- 
mandagum Sidzikausku, su 
spaudos laisves kankintine 
Bortkevičiene. Tokios suei
gos labai naudingos politi
kos ir visuomenės veikė
jams. Žinoma, mūsų (ameri- 
Kiecių) papročiai ir nusi
statymai labai dažnai neati
tinka su jų, ir apie tai man 
teks vėliau parašyti. Pradė- 

ministeris, Dr. K. Grinius,'jus nuo mums nepaprasto 
p. Sidzikauskas, p. F. Bort- moterims rankų bučiavimo 
kevičienė, p. Giršovič (iš A- (kurį čia šventai pildoma — 
merikos nuvykęs su Kauno uk miestuose, bet ne kai- 
pasfkolos reikalais) ir daug muose!), baigiant asmeniš- 
kitų. Pirmoji pažintis su ko titulavimosi “ponas,” “po 
Lietuvos veikėjais buvo la- nė,Vx “ponaitis,” “panelė,” 
bai maloni, šie du mūsų sve mums atrodo kuo tokiuo sve 
čiavimaisi davė mums pro
gos sutikti vienus iš vyriau 
siu vadu Lietuvos ekonomi
nio ir politinio gyvenimo. 
•“Drobės” B-vės vadai — 
Brodklyniečiai, kaip: Garš
va, Daugirdas, Šimaitis, aplinkinės, nors ir nusenę, I 
Štrimas, Bernotas ir Zostau kultūros bei įtakos. Kas i 
tas, yra čion Kaune visose mums atrodo juokinga, tas 
sferose pažįstami ir gerbia- Į pas juos gerbtina.

Bet tas tik papročiuose. į • j • * • t 1 •

minklo stovi kareivis sargy
boje dieną ir naktį, su nuo
gu kardu ir šautuvu. Netoli 
stovi nuo pusės sieksnio aug 
štumo akmeninis aukuras, 
ant kurio iškilmėse uždega
ma amžinoji Lietuvos ugne
lė. Į bokštą su milžinišku lai 
krodžiu yra įtraukta dideli 
varpai, tų tarpe didžiąusis 
yra — amerikiečių padary
tas ir Lietuvai paaukautas

gražinimui Muzėjaus. Tai 
jo kūdikis. Jis negalėtų ro
dos, be jo gyventi. Yra daug 
tokių patriotingų Nagevičių 
Lietuvoje, kurie tykiai bet 
neatlaidžiai, energingai dir
ba sau užsidėtą darbą, vie
nas moksle, kitas literatūro
je, trečias visuomenėje ir tt.

Tų žmonių mes, ameri
kiečiai, nematome ir neži
nome, nes jie nerėksmingi 
aukų rinkėjai, bet šiosios 
gadynės idėjiniai didvyriai.

(Dar bus)

Lietuvių Paroda ir Bolševikų 
Intrigos

Jau buvo laikraščiuose minėta 
apie rengiamą Brocktone-Mon- 
telloje visų tautų parodą. Paro
da įvy’ko birželio 30 d. Parodos 
tikslas buvo pasirodyti ištiki
mais Amerikos piliečiais. Lietu
viai, gavę pakvietimą susirūpino 
kaip būtų galima sudaryti šio- 
kią-toikią vienybę, kad geriau 
pasirodžius svetimtaučių aky- 
vaizdoje; Sandariečiai, susitarę 
su katalikais, rengė parodą po 
vardu “Lietuvių Piliečių Drau
gystės” ir “Lietuvių Piliečių 
Franklino Kliubo”. Bolševikai 

, neturi didelės galios minėtose 
draugijose, o vienok jų nusista
tymas buvo suardyti lietuvių pa 
rodą. Todėl bdševi'kai, Tautiško 
namo susirinkime, išrinko iš 7 
narių komitetą, kuris kreipėsi 
prie augščiau minėtų draugijų, j

Pastaromis dienomis Justas 
Kudirka gavo pakvietimą nuo 
Victor Kompanijos įdainuoti ke
letą rekordų. Jis įdainavo ke
letą gražių lietuviškų dainų, ku
rios netrukus pasieks visus A- 
merilkos lietuvius ir kuriomis 
visi galėsime pasigėrėti.

timu, įtemptu, dirbtinu, ne- 
naturalum; bet jiems tas 
sklandžiai einasi, ir to nete
kę, jie jaustųsi pasilikę sto- 
ražieviais ir barbarais. Vis
ką, mat, žmonėse įgyvena

mi, kaipo žymūs pramoni- . ‘
ninkai; jie savo dailiai iš- Mintyse gi Amerikos lietu- 
dirbama rusvai-gelsva ge- viai su savo broliais Lietu- 
lumbe dengia Lietuvos ar- voje labai gražiai t______
miją, kuriai užsakymų turi Amerikiečiai, tiesa, kaipo la 
tiek daug, kad nesuspėja iš biau savo Tėvynės išsiilgę, 
dirbti, nors “.Drobės” fabri-j labiau patriotingi, negu mū- 

. ke darbininkai dirba trimis 
pamainomis ir jų mašinos 
ūžia dieną ir naktį. Tai pui
ki įstaiga! Gi antrame susi
tikime pas pp. ŠJeževičius 
pirmą sykį susidūrėme su 
žymiausiais Lietuvos politi
kos vadais. Galvanausko as
mens neteko arčiau prisižiū
rėti,, nes jis, dar pietų galo I lygsvarą.
nelaukęs išėjo. Bet užtai ge- Nestinga karštų patriotų

DAR APIE RENGIAMĄ PHILADELPHIJOJ po vardu “Visų Brocktono Pi- 
, liečiu.” Bolševikų pasiūlymas 
| priimtas su išlyga, kad bus ne- 

ta, kad Francijos Parlamentas ®arria Lietuvos vėliava ir kad 
i lietuviai maršuos kaipo Ameri
kos piliečiai ir ikaipo lietuviai. 
Bolševikai prie to nepristojo. 
Tuomet paroidinįnkai vieni pra
dėjo maršuoti nuo šv. Roko baž 
nyčios, o kiti nub lietuviško na
mo. Bolševikai bandė užbėgti 
sandariečiams ir katalikams už 
akių, bet jiems nepavyko. Po
licija juos sulaikė, kol atmarša- 
vo lietuviai su Lietuvos ir A- 
merilkos vėliavomis. Tada ir bol
ševikams leido eiti. Jų buvo ne
daug ir tie patys sumažėjo, nes 
netyčia patekę Į jų būrį ištikimi

1926 M. PARODĄ
Rašo Z. Jankauskas

---- būk jau užgyrė Franciją atžy- 
slkaitytojai be a-'mėti, o Belgija jau prisiuntė sa- 

a-Jvo atstovą Phi'ladeiliphijon savo

Šitam milžiniškam darbui pa
brinkti žmonės iš asmenų, kurie 

turi didelį praktišką supratimą 
arba, kurie vadovavo jau atsi
buvusiose parodose. Vienas to
kių didžiai patyrusių žmonių 
yra D. C. Collier, Generalis Di
rektorius Sesquicentennial Tarp 
tautiškai Parodai. Milžiniškos 

| kyti. Ar tie prakilnūs ir milži- sumos, desėt'kai milionų dolarių, 
' niš'ki miestai kvietė visas svie- yra Įvairiais būdais iš visokių 

to valstijas prtsidėti ir ant kiek ' šaltinių renkamos tam darbui 
jų prisidėjo, taiposgi nėra man 

i žinoma. Tačiaus kalbant apie 
dabartinę Philadeliphi'joj rengia
mą parodą nėra reikalo žinoti.

Nėra svarbu ką kiti padarė ar 
nuveikė. Svarba kaip mūsų mies 
tas prisirengs ir ką jisai Ameri- Europą, Pietinę Ameriką ir ki- 
kos žmonėms ir visam pasau
liui galės parodyti. Reikia ne-

“Vienybės”
bėjo turėjo progos jau žinoti
pie šią rengiamą Philadelphiaoj šaliai vietą užimti, 
visasvietinę pramogą. Kas iš lie
tuvių gyveno San Francisco
Cal., bei Chicago ,111., laike pa
rodų, kurie miestai savo laiku 
rengė, tie nusimano, kas atsi
bus pas mus kitą metą Phila- 
delphijoje. Kaip pasekmingos tų 
miestų parodos, neturint sek-

'mingų davadų, negalima paša-

niš'ki miestai kvietė visas svie- yra Įvairiais būdais iš

sų broliai Lietuvoje; bet už- Į 
tai šie pastarieji yra labiau 
praktingi politikoje, nes jie 
dabar tą pergyvena — per
gyvena jos karščiausius mo
mentus. Dėlto mes su jais 
susitikę, dalinamės savo su
kuoptais pertekliais ir suda-. . . ... . . .. . . 
rome minčių bei krypsniu l, , , . ,*- vi., raa ir vra vormmoc laihm rt «j_

atlikti. Miesto paskolos, subskri- 
bcijos, kompanijų aukos, sudė- 
dinėja reikalingus pinigus lėšom 
padengti. Nes jų ir reikia. Pa
rodos Komisija išsiuntinėjo at
stovus po visas Suv. Valstijas,

Išbraukti Bolševikai

Liepos 17 d. Auditoriuime į- 
vyko milžiniškas priešais Lietu
vos valdžios smurtą protesto 
mitingas. Nors tai pripuolė šio
kioj dienoj, bet mitingai! susi
rinko ganėtinas pažangiosios vi
suomenės būrelis. Kalbėtojai gy 
vai ir šiltai apibūdino Lietuvos 
valdžios smurtą ir uzurpaciją 
priešais Lietuvos pažangiuosius 
veikėjus bei laisvės kovotojus.

Kalbėjo “Naujienų’’ redakto
rius P. Grigaitis, Dr. Zimontas, 
B. Simokaitis ir tt. Buvo dainų 
programas ir surinkta apie pora ' 
šimtų dolarių aukų. Rep.

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA ir DIRBTUVĖ

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

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

nuo 0 ryte iki 9 vakaro. Nedaliomisbu mokyklą. Mokykla atdara
nuo 11 vai. ryto iki 3 vai. po pietų. KIobob dienomis ir vakaraig.

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

Modern iškals 
Gydau
VYRO, MOTERŲ

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

Pasekmingai 
Būdais

ĮSISENĖJUSIAS
LIGAS.

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

KAINOS MANO PRIEINAMOS 
ir viskas yra po mano asmeniška priežiūra 

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

PATARIMAS IR KVOTIMAS DYKAI!

ne

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

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

K —

tas ir yra varomas labai pla
čia skale ir turėtų atnešti mil
žinišką pasisekimą. Tačiaus at
sižvelgus į laiko trumpumą, net 
abejotina manyti, idant būtų ga 
Įima pasisekimą turėti. Oficialis 
Pres. Coolidge pakvietimas pri
sidėti 150 metų metų sukaktu
vių Amerikos Neprigulmybės 
apvai'kŠoiojiman Amerikos Val
stijoms, jų savivaldybėms ir vi
sam pasauliui, jau buvo paskel
bta. Nekurtos jų jau pasižadėjo 
dalyvauti; kitos pirmesnes seka. 
Paskutinėmis dienomis paskelb-

(\ PARANKIAUSIAS

LIE
KELIAS

kur neprigulmybė gimė, yra vos 
atrandama ir įžiūrima, nes pa
skendę esą miesto didume. Ką- 

jgi tokia Independence Hall, 1st 
Congress arba Carpenters Hall 
reiškia platumoje kokių 10 ket. 
mylių miesto didumo! Tarpe šių 
dienų ir mados statomų augštų 
budinki! (“skai-skreiperių”), 

į kurie viens po kitam, kaip ir 
norėdami viens kitą pralenkti, 
iškilti augštyn, auga! Tai maž
možis prieš šių dienų tekniką ir 
aikitektūrą.

Vienok tie 
būs istoriniu 
prigullimybės 
stabausi, milžiniško ko tai, juose 
neatrasi. Atvažiavusieji, apart 

l tų vietų, pastebės žingeidesnių 
šių dienų atliekamų darbų. O tai 
milžinišką kabanti per upę De
laware tiltą, kasamą apie kokių 
15 angį, mylių požeminiams ka
rams subvejų, baigiamą Dailės 
Mažėjų, statomų augštų mūrų,

Birželio 3 d. įvy’ko Lietuvių 
Piliečių Draugijos mėnesinis su 
sirinkimas, kuriame buvo išlbrau 
kta aštuoni bolševikai už lau
žymą konstitucijos ir darymą 
draugijai nuostolių. Kiti aštuoni 
bolševikai pagal konstituciją li
ko nubausti užsimokėti po $5 
už negerą liudijimą teisme prieš 
draugystę ir darymą jai išlaidų.

Kada pirmininkas J. J. Sam
sonas pareikalavo, kad išbrauk
tieji turi apleisti svetainę, tai 
bolševikai atsisakė apleisti. Pir
mininkui pasiuntus narį pašauk 
ti policijos, kažkurie bolšęvikai 
išbėgiojo, nes bijojo gauti ir vėl 
po $25.00 užsimokėti. Taigi, Čia 
su bolševikais apsidirbta. Ką 
bolševikai veiks toliau, matysi
me. Lietuvis Pilietis.

Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

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

Nuo 9 iki 11
* Nuo 2 iki 4

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

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

Phone Keystone 457
THE 

LYNDHURST HOTEL
(S. žvigaitis, savininkas)

236 Cedar Avenue
Wildwood, N. J.

lankančius lietuvius kvie-
užeiti. Valgiai puikūs,

tur. Pradiniai, specialiai paga
minti, lapai ir šiaip apgarsini
mai, su žyme “The Sesqui-Cen- 
tennial, Philadelphia, 1776-1926, 
150 Years of American Inde
pendence” ir garsiu Neprigul
mybės Varpu, visur jau pasiro
dė. Toliaus, manoma Suv. Valst. 
Paštos Departamentas atspaus 
net specialius krasos ženklelius. 
Taiposgi planuojama apgarsini
mai ant pasažierinių traukinių,1 
laivų, ant tvorų ir tt. po visas i 
Suv. Valstijas išlipyti. I

Tarpe Įvairių planuojamų lai
kinių ir pastovių statybų, Įvai
rių perstatymų, žaislų, parodų, 
Įvairių fraternalių draugijų, 
dailės, profesijų, sūnų Amerikos 
Revoliucijos, veteranų Pasauli-j naują pridėčką Miesto Rotušės; 
nes Karės, ir tt., ir tt., bus pa
statyta parodai ypatingas vaiz
das statybų išreiškimui isori- 
jos žmogaus. Laikas imamas 
bus nuo Chaldėjų iki puolimo 
Romos Imperijos. Susidės tai ci
vilizacija pačių Chaldėjų, Babi- 
lionijos, Egypto, Graikijos ir Ro 
mos; dievnamis Solomono ir gy
venimas Lebanon© Įeis taipgi j

mūrai yra svar- 
ir Amerikos Ne- 

žvilgsniu, nors į-

užbaigtą Laisvą Knygyną, sta
tomą milžinišką Stadiją, ir rem- 
giamąsi, prie darbo griauti “se
ną” ir išstatyti milžinišką nau
ją, pagal dailiausio išpuošimo 
ir arki Lektūros Pennsylvania 
Gelž'kelio stoties, ir daugybė ki
tų miestą puošiančių ir gerinain 
čių darbų.

Reikia pasakyti, kad miestas--------------- vėmimas ueoanoino įeis taipgi j iteiKia pasaKyn, Kaa miestas
BALTIJOS AMERIKOS LINIJA i ton statybų grupėm Tam i&sta- Philadelphia labai buvo apleis-
tai vienatinė linija, kurios laivai re- 
guliariškai per ištisus metus susisiekia 
stačiai su laisvosios Dancigo valstijos 
pertu, Taip Arti Klaipėdos, kad lai
vas ant kurio sėdot New Yorke at
veža Jumis beveik į pačiij. Tėvynę- 
Lietuvą, nes iš Dancigo į Klaipėdą, 
tai tiktai vienos nakties kelionė laivu 
be jokių ekstra iškaščių.

Sekantis išplaukimas iš New Yorko.
Laivas “ESTONIA” 11 Rpgpj. 
Laivas “LITUANIA” 1 Rugsėjo 
Laivas “ESTONIA” 22 Rugsėjo 

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

BALTIC AMERICA LINE 
BROADWAY NEW YORK CITY

Kreipkitės čionai ar prie 
sąvo vietinių agentų

9

tas. Tik nuo 1921 metų pradė- 
Pildomo-'ta rūpintis jį puošti ir gerinti, 

sios Komisijos parodai rengti, Taip senai reikėjo jau daryti, 
paroda oficialiai atsidarys Bir-1 Abelnai žiūrint sakytum, kad 
želio 1 d. ir trauksis iki Gruo- dabartinė miesto valdyba 'kaip! 
dižio 1, 1926 m. Tai yra lygiai ir suprato, jog gėda miestą taip 
6 mėnesius. Pribuvę svečiai tu- netinkamai valdyti. Todėl ir pra 
rėš progos čia daug ko pama
tyti. Nekalbant jau apie pačios 
parodos Įrengimus, žaislus, lenk 
tynęs, ir tt., čia galės paste
bėti ir kitų daug svarbių, jei čiai 
nesvarbesnių už pačią parodą, Kauną papuošti, pagerinti, 
atliekamų milžiniškų darbų. Rei kaip jie žada pasirodyti ir pa- 
kia atminti, kad miestas Phrla-j puošti Lietuvos Respubliką bū- 
delphia yra lopšys Amerikos Ne sinčioje tarptautiškoje parodo- 
prigulmybės. Nors tos vietos, je?

Tūlas
BAYONNE, N. J.

Bolševikas Prasigėrė

savaitės atgal pasigir- 
tūlas vietos bolševikų

tymui užims 10 akrų žemės.
Sulyg paskelbimo

dėjo vytis New Yorką, kaip 
kartais čia sakoma.

Dabar kila klausimas: kas- 
žin kaip ilgai Lietuvos seimie- 

kumščiuosis, užmiršdami 
ir

Kelios 
do, kad 
lyderis-kalbėtojas rengiasi va
žiuoti ant farmų apsigyventi. 
(Turbūt ožkoms prakalbas sa
kyti!) Sakoma, vieta jau buvo 
aprinkta, tai pačią su vaikais ir 
“numūfino” ant farmos. O pats 
bolševikų lyderis dar pasiliko 
Bayonnėj, sakydamas: “Rakan
dus sutvarkysiu, algą iš dirb
tuvės atsiimsiu.”

Pati su šeimyna nuvažiavo 
ant farmos, ir nors keletą dienų 
išlaukė savo vyro sugrįžtant, 
bet jo kaip nėra, taip nėra. Ne
sulaukus, pagaliau atvažiuoja 
Bayonnėn savo vyrelio ieškoti. 
Ir ką mato? Stubos durys už
rakintos... Kaimynai moterei pa 
tarė eiti Į smuklę savo vyrelio 
ieškoti. Taip ji tą bolševikų “did 
vyri” ir atrado prie baro ka- 
raliuojant. Jis buvo jau visiš
kai nusigėręs ir pragėręs 
sus kelionei pinigus.

Todėl dabar nekurie tiki, 
mūsų bolševikėliai rengiasi
ganizuoti komunistų “prasigėri- 
mo fondą,” idant juos galima 
būtų išsiųsti ant farmų, kur 

.jie galėtų organizuoti ožkas ir 
kitus gyvūnėlius.

Tai tau ir progresas!
A. Lukuku

vi-

kad
or-

CHICAGO, ILL
Rimkus Operuotas

Šis-Tas
ir Dar

Dr. Biežis dainininkui 
Rimkui išpjovė tonsilus. 
cija pavyko gerai. Tiesa, p. Rim 
kus po operacijos jaučiasi gana

Pranui
Opera-

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

Kaina pigi, patarnavimas 
Lietuviškas

Bell Phone Poplar 7545
A. STANKUS

— Lietuviškas Graborius — 
Geriausias patarnavimas, 

Daug motų patyrimo 
1023 Mt. Vemon St.

Philadelphia, Pa.

M. M. ŠLIKAS
Lietuvis Advokatas

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

5
RICHMOND

TRUST
COMPANY

2701-2703 E. Allegheny
Philadelphia, Pa.

Av.

Apdraudžiamo Nuosavy
bės Dokumentus.

Persiunčiame Kabeliu Pinigus

Perkame ir Parduodame 
Visų.šalių Pinigus

Mokame 4% ant Padėty 
Taupymui Pinigų

Puikiausias Patarnavimas 
Visuose Skyriuose

t

t

t

3
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Yorke ir netrukus galės žaisti Bender--------------r---------0 0
su Moose, Elks, New Hyde Park Swedish P.------------------- Q 1
ir daugeliu kiltų pasižymėjusių Į Todėl Jauni Vyrai gavo 6 įbė- 

" ' . gimus ir 13 kirčių. ,
Svetimtaučiai tuo tarpu gavo

4
L. StoČkus

— Ateity “Jaunimo 
bus teikiamos žinios,

Ei jaunyste, tu galinga,
Tu linksma, šviesi, audringa, 

Kaip žaibai dausų!
Nieks tau kelio neužtvenkia, 
Tau pasaulis galvas lenkia 

Tarp kovos balsų.
Jei pasišventė jaunystė —
Kas pasauly gal išdrįsti

Jos mėgint jėgų! ?
Kovose jai laimė duota, 
Drąsiai žengs apvainikuota 

Laurų vainiku!
A. Lakūnai! is.

veikti — šiandien pradėk! Jei 
tinkamai šios dienos nesunaudo- 
.si — rytojų iš tavęs paveržš 
kiti, už tave darbštesni, suma
nesni ir patvaresni. Kovai su 
geiduliais ir ydomis yra kaip 
tik jaunystė, kol dar jie giliai 
šaknis nesudeidę, kol tavo ener
gija neišeikvota kokiems nie
kams. Rūkymas, tas nereikalin
gas vėjais pinigų leidimas, taip 
pavergia jaunuolį, jog toliau jis 
neįstengia atsispirti ir lieka po- 
piroso ar net pypkelės vergu. 
Kcrtavimas ir girtuokliavimas 
yra toki pat ponai. Su šiais da
lykais jaunuoliai turi ypatingai 
kovoti, o čia bus ir savotiškas 
valios stiprinimas. Nereikia ta
čiau nusiminti, jei iškart nepasi
seka, nes “gamta nedaro šuo
lių.”

Jaunystė, prakilniausias' 
gražiausias amžius, skirta

Nesenai skaitėme, kad Jauni vįen kovai su ydomis ir geidu-
■ Vyrai ir Gimnastų Kiiubas ren-' jiais> bet ir darbui. Joje jaučia- 
gia ištisą eilę baseball žaismų.1 ma savy nepaprasta galybė pro- 
Kol kas tų žaismų dar nė vienas (to ir kūno jėgų, energijos, drą- 
nesužaista. Kame dalykas? Ne
jaugi brooklyniečiai basebalinin 
kai nenori savo spėkas išmėginti 
ir tą gražų sumanymą panaikin
ti?

Jei taip, tai būtų labai gaila.

Jaunimo Skyrius
Lietuvių Jaunuolių bei Sportininkų Savaitinis Kampelis

BUKIT PRISIRENGĘ

Tki šiol apie Amerikos lietuvių jaunimą buvo visiš
kai užmiršta ir jo reikalais visai nesirūpinta, todėl jie 
nuo mūsų gyvenimo atšalo ir nuėjo pas svetimtaučius. 
Toks tai posakis pastarais laikais lietuviuose įsigyveno. 
Vienok tai ne posakis, tai realybe. Taip buvo ir tai ge
rai žinome. Tai net ir pats jaunimas savu laiku gerai 
jautė. Būdavo retkarčiais vienas-kitas jaunuolis ar jau
nuolė net ir į laikraščius parašo: “Padėkit mums suor- 
ganizuokit mus, o tuomet mes būsime ir veiksime su sa
vo vientaučiais-lietuviais.”

Todėl lietuvių darbuoto-:
jai paskutinių laiku jauni- ir tokias organizacijas to
mo klausimu labai subruz-’liau palaikyti.
do. Veik kiekviename laik-j Juk tai ja upilnai pribren 
rašty, prie mažiausios pro- dęs laikas. Ir patys jaunuo- 
gos, vis užsimenama apie liai turi susidomėti ir į tai 
jaunimą, vis kalbama, gvil-1 daugiau domės kreipti.
denama kaip čia prie jo pri
eiti, kaip jį organizuoti, rei
kalas organizuoti ir tt.

Dabar tik spaudoje, pasi
kalbėjimuose, o netrukus gi, 
tikime, bus imtasi realaus 
veikimo. Kaip nužiūrima, 
gal net bendruoju frontu 
pažangioji visuomenė eis 
prie jaunimo: visose kolo- 
nijose bus steigiama jaunuo 
lių draugijėles, mokyklos, 
žaislų jauktai ir tt.

Todėl ir jaunuoliams da
bar jau rimtas laikas apie 
tai mį'slyti ir būti prisiren
gusiais. Prie kiekvienos pro 
gos jaunuoliai į šį svarbų 
reikalą turi reaguoti mielu 
sutikimu: turi organizuotis

Tad būkit prisirengę! 
Nauja erą ateina!

Jau- 
sulo- 
kar-

Praeita žiema Brociklyno 
Vyrai ir Baltimoriečiai 
istorini nuotikį: pirmą 
tolimesnių kolonijų tarpusa-

■ surengė vakarėlį ir gražiai

ni 
šė 
tą 
vy 
žaidė basketball žaismą. Apie 
tai buvo plačiai rašyta mūsų 
laikraščiuose ir tai paliko gilios 
atminties, bei neužmirštino į- 
sp ėdžio.

Jauni Vyrai taipgi buvo be
sirengę panašų vakarėlį sureng
ti su Amsterdamo Lietuvių Pi
liečiu Kiliuibo basket'bolininkais. 
Bet tai, delei tūlų priežasčių 
neįvyko. Tai, tikime, bus atlik
ta sekantį sezoną.

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

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

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

Tel. Richmond Hill 806G
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Bet kaiip gi su baseball? Ar 
negerai būtų jei Jauni Vyrai, 
Baltimoriečiai, Amisterdamiečiai 
ar kita kokia rytinių valstijų 
kolonijos jaunuoliai surengtų 
panašų baseball rungtynę?

Mums rodos, jog tai galima. 
Juk veik kiekvienoj didesnių 
kolonijų yra lietuvių baseball 
jauktas. Reiktų tik kuriam nors 
jų jauktų šiuo reikalu truputį 
padirbėti.

Kas pradės ?

JAUNI VYRAI NUGALĖJO 
CONGRESS, A. C.

Jaunu Vyrų Baseball Jauktas 
■keliavo apie 30 mylių Į Congres, 
N. Y., idant parodžius savo spė
kas vietiniem basebolininkam.

— kaip ir
paprastai, pavyko. Jie congresie 
čius nuigailėjo. Jauniem Vyrajm 
gerai vyko todėl, kad jų sviedi- 
kas (pitcher) P. Swedish ir pri

ir Jauniem Vyram tai, 
ne

, . .................. ėmikas (catcher) Scrip labai ipa
I sos. Seniau progos jei eikvoti ieš VyZ(iingai jr sutartinai žaidę. /-I W T ill r » T r, 1 --I Ml 1 - . . —--- *

KOL JAUNAS, O BROLI, SĖK 
PASĖLIO GRUBUS IR DIR

VOS NEAPLEISK!

Šiuos žodžius išreiškė d-ras 
V. Kudirka savo eilėrašty “La- 
bora.” Jis, leisdamas laikraš
čius, kėlė liaudį iš miego ir ža
dino prie tautinio atgijimo. Pats 
vaduodamas tautą iš sunkios ru 
sų letenos, be paliovos dirbo, nė 
sveikatos nesigailėjo, tad ir ki
tus ragina prisidėti prie to kil- 
niaus darbo, jaunose dienose 
pradėti šviestis.

šiais žodžiais V. Kudirka ra- 
i gina jaunystėj nugalėti savo 
' didžiausius priešininkus — jo 
paties ydas ir geidulius, nes tik 
juos nugalėjęs, turės gyvenime 
pasisekimo. Kiekvieno pareiga, 
kol sunkios darbų naštos del 
duonos kąsnio neprislėgė, išmok 
ti bent skaityti ir rašyti, o už 
tą triūsą knygos ir laikraščiai 
atsilygins, padėdami sunkų var
gelį vargti. Pradėjus gi moky
tis kokio amato ar šiaip jau ko
kio. pirma gerai apgalvoto, da
lyko, reikia ir atsiekti, nors tam 
ir didelės kliūtys būtų.

Jeigu nori ką nors gera nu-

DIDELE PEBMAINA PO 10 METŲ PASMACYS BROS. FURNITURE CO.
NAMAS PERTAISYTAS MODERNIŠKIAUSIAI 

FURNIŠEI VĖLIAUSIOS MADOS, TIK KĄ Iš DIRBTUVIŲ 
STOCK’AS DVIGUBAI PADIDINTAS

GV/XRANCIJA Iš DIRBTUVIŲ DAUGIAU UŽTIKRINAMA 
PATARNAVIMAS DAUG TOBULESNIS DEL PUBLIKOS 

IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS LENGVIAUSIOS
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198-200 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y
TARPE DRIGGS IR BEDFORD AVENUES.

Pririetom į vijno Now Yorko ir Brook lyno apylinkes Dykai ir Bangiai
;o;o;q:o:o;q:o:q:o:o;o:<2:o:o:o:o o;o:o:o;o:oLQ:o:o;o;o i:o:3

Tel. tsso Greenpointi
i
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Telephone 7887 Main

Juozas Garšva
Mano firma gerai atlieka »ek»nčla& darbus: iSbzlaamaoja ir lai <«J a mirusiai ant rlaoklg 
tepialų. Pagrėbus parvoUa naa paprasčiausių iki prakilniausių. Parsamdo karietas lai- 
dotuvėnir, ve Mil Joms, krtkltynoms ir kitiems paslvaglnėjimami. >

Viršui minėtais reikalais kreipkitės pas mano, o būsit užganėdinti. S

ra
231 Bedford Ave, ofisai: 264 Front Street

BROOKLYN, NEW YORK

OFISAI:

4®

kodavo dvikovose, kariškuose 
nuoti'kiuose, puotose; šiandien 
vieton kad lavintis moksle, dau
guma energiją eikvoja šokiuose, 
flirtuose ar prie kortų galvas 
skaldydamiesi. Kuomet būdas 
bręsta, protas nenuilsęs, jėgos 
neišeikvotos — darbo laikas.

Ūkininkas, vėlai pasėjęs ja- . 
vus, nesulaukia jų prinoksiant 
— juos pirma išnaikina rudens 
šalnos. Taip ir su žmogumi yra: 
jis, vėlai pasėjęs savy mokslią, 
nespėja nieko gera nuveikti ir 
eina į šaltą kapą, praslinkęs lyg 
vagis gyvenimo užkampiais.

Ir Kudirka tam pačiame ei
lėrašty ragina jaunystėj prie 
darbo, nes paskui, sako, išsiža
dėsi ir “kai kūns ima stingti, 
dvasia jau susnūdus, vėlu juk 
prie darbo: nesėsi-nepjausi.”

štai pavasaris. Jis prikelia vi
są gamtą iš gilaus žiemos mie
go. Urnai paliuosuoja ežerus, li
pęs ir jūras iš kieto ledo apdan
galo, o dirvas iš sniego globos. 
Ledų lytys pašėlusiai daužo til
tus, griauja stačiuosius kran
tus ir neša su savim visa kas pa 
kliūva. Tik šniokščia nuo kalnų 
upeliai, čiulba 'linksmi giesmi
ninkai, ore .pilna gyvumo. Ir 
žmonės, nusimetę sunkų žiemos 
drabužį, linksmi kruta laukuose. 
Gražus tad reginys! Ir mumyse 
kįla mintis, kad tas viskas 
tik pavasario rankose, tik 
vienas turi tokią galią, o ne 
kitas. Tad, matydami tokį 
lingą pavasarį, ir mes .turime 
tinkamai išnaudot tą begalinę 
jėgą — mūsų jaunystę, kuri, 
kaip ir pavasaris, neilgai tęsiasi.

Jeigu tinkamai pavasarį pri
rengę ir uždiegę daržą, mes pa
liksime jį be priežiūros, tad pa
matysime, kad po kiek laiko dar 
žovę nustelbs piktžolės ir pjūtis 
bus labai liūdna. Taigi ir žmo
gus savo žinias privalo nuolatos 
papildyti ir padėti šviestis pla
čiajai visuomenei, kad drąsiai 
galėtų sutikti pjūtį — mirtį.

Nevienas jūsų gal norėtų pra 
garsėti pasauly, būti žymiu ra
šytoju, tapytoju ar techniku. Pa 
sakysiu, tepastato tie prie savo 
tvirtos valios darbą ir atsieks 
kc nori .

Posakį “Kol jaunas, o broli, 
sėk pasėlio grūdus ir dirvos ne
apleiski!” tvirtina ir Ruskin žo 
džiais: “Gražiausi pasauly dar
bai nuveikta jaunystėj.” “Pašau 
lio likimas pirmose rankose su
dėtas pas Dievą ( ! A. Lak.), o 
antrose — pas jaunimą,” sako 
Paparonis. Ir liaudis, nors ma
žai šiuos žodžius vykdo gyveni- 
man, bet kad taip mano, tvirti
na patarlės, kaip tai: “Lenk me
dį, kol jaunas — paskui nebe- 
pallenksi” arba “Kalk geležį, kol 
karšta.” •

Persitikrinę jaunystės svar
ba ir galia, ar ilgai dar snau- 
sime, nestosim į darbą savęs ir 
kitų šviesti, lavinti savo būdą, 
kas gyvenime irgi turi svarbios 
reikšmės nuo būdo priklauso pa
sisekimas ar pralaimėjimas. Jau 
nystėj visa atsieksime ir kartu 
su mūsų poetą Putinu galime už 
traukti:

yra 
jis 

kas
ga-

jauktų.
žaismo Pasekmės '

Jauni Vyrai:
Patter-----------
Alleksiūnas------
Scrip--------------
ScriU--------------
Swedish B-------
Shutwelil----------
Kasi in-----------\

J K *) tik 4 [bėgimus ir 7 kirčius.
-------0
------ 1
------ 2
------ .1.
------ 1

------- 1
-------0

1
2
2
2
2
2
1

P. S
Skyriui’ 
kur ir kuomet Jauni Vyrai su 
bile kuriuo jauktu žais. L. b.

*) Į— reiškia įbėgimus, K — 
kirčius.

Kaip ir paprastai, kliubiečiai 
demėjasi savo basėbolininkų 
žaismų, todėl su basebolininkais 
ir visi kliubo nariai į minimą 
vietą keliavo tėmyiti žaismo.

'Šis congresiečių sukirtimas 
Jauniems Vyrams priduoda 
daug energijos ir įrodo, kad ne
trukus jų jauktas bus vienas 
stipriausių jauktų didžiajam N.

CUNARD
I LIETUVA 

(per Angliją) 
sumažinta kaina 3 klcsos sugrųžti- 

nių lai vako.rčių ,

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

Pridėjus Taksų

Į LIEPOJĄ IR ATGAL ŠIAIS 
LAIVAIS — $186.

Į Lietuvų greitu laiku. Išplaukimai 
kas Sereda. Keleiviai nepiliečiai į- 
leidžiami be kvotos varžymų. Visi 3. 
klesos keleiviai turi kambarius. Ne
prilygstamas švarumas. Puikus mai
stas. ’ Kreipkitės 
prie vietos agen- | 
tų ar j

» b

CUNARD LINE, < •
25 Broadway, New York

JAU

f
PRIPA-
ŽINO!

visi, had Naujokų padaryti Ciga
rai yra goriausi AmerikojeI Taip . 
pat visuomenė gėrisi, kad garsi- ' 
nant laikraštyje remia lietuvišką 
literatūrų; tai yra puikus daly
kas; už tai vietojo kas-žin kieno 
cigarus rūkyt, kurie nieko gero ' 
nedaro, o gal dar lietuvių tautos’’ 
priešus šelpti, tad labai išmintim , 
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 
tųbako ir iš Havanos padaryti, 
malonūs rūkyt, lengvi, gražiai de
ga ir dūmas puikiai kvepia, net 
moteris ir merginos myli ir pat
sai džiaugsies, kad rūkai gerų Ci
garą!
Viengenčiai vietojo žydberniant, 
visada rūkykit ir reikalaukit vi- 
sur Lietuviškose užeigose, restau
racijose, Storuose, pas barbenus, 
kliubuoso ir draugysčių salėse, 
ant piknikų ir pas biznierius, po 
vardu rankomis padarytą

Jono-John’s Cigarą 
arba brolio Petro Naujokų arba 
Vytauto. Tėmyk vardą ir paveik
slą ant bakso. Per pačtą išsiun- 
čįam 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 OIGAR DIRBTUVĖ 

267 DIVISION AVE.
Brooklyn, N. Y.

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

RAGANIAUS STEBUKLAI

i

Skaityk Katalogą Kairėj Pusėj

t' ‘ K i'

VIENYBE
193 Grand Street, 

Brooklyn, N, Y.

Naujų Gaidų iš Lietuvos
Aguonėlės. Juozo Gruodžio kom

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

Rugiagėlės. Kita Juozo Gruodžio 
kompozicija“ Vien tik mėlyna a- 
kyse!’’ Kaina ________ ______69c

Rūta. Juozo Gruodžio kompozicija 
50c.

Ko čia taip ilgu. Puiki daina del
solo J. Gruodžio kompozicija __ 50c Didyjį Katalogą Prisiunčiam Dykai

IWIIlTilllW

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

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

KATALOGAS 
.—o--

APYSAKOS

PAŽVELGUS ATGAL. Aprašymas
kaip žmogus, gyvendamas 2,000 me
tais prisimena kaip mos gyvenome 
ir palygina savo tikrai rojišką gyve
nimų 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) Uošve j namus, ty
los nebebus; 2) Kurčias žentas, 3) 
Vargšas Tadas; 4) Advokato Pata
rimai; 5) Gaila Ūsų; 6) Nesiprie
šink; 7) Nepavykusi Komedija. Kny 
ga netik lošėjams, bet ir skaityto
jams įdomi. Kaina___________75c

Keletas Praktiško Mokslo Knygų
Aritmetika. Kiekvienam reikia mo 

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

Aritmetikos Uždavinynas. Ola tel
pa vien tik “zadočiai’’ kaip kiti 
lietuviai sako. Tai yra gera prakti
ka mokinantiems rokuoti. Spausdin
tas'. Lietuvoje __________ __75c

Mokinkimės Rašyti. Labai gorus 
Vadovėlis korespondentams, prade
dantiems rašyti. Parodoma kas yra 
visi ženklai ir kur juos dėti. Yra 
pora formų laiškų.__________ 30c

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

$1.00

■ n ■ ' B _L! J 1Vienybes 
Knygyne

į

Galima Gauti Visokių 
Knygų, Kokios Tik 

Yra Atspausdintos 
Lietuvių Kalboj

•i

Į

=

*

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

Keturių Veiksmu Drama

PARAŠĖ BAJORAS

KELIAS Į PRIPAŽINIMĄ
SUNKUS

Išrišimas Kryžiažodės Nr. 8 “VIENYBĖS” KRYžlAžODĖ NR. 9
(Pridavė K. B. Kriaučiūnas, Brooklyn, N. Y.)

(Tąsa iš “Vien."’ Nr
VEIKSMAS III.

f Vėl visos atsidūsta. Marė pasiima iš 
Jievos laikraščio iškarpą, įsivynioja

Trims metams praslinkus. Kazio-Marės na
muose, “Nežinomam mieste, tarp svetimų- 
nepažįstamų žmonių.” Neturtinga. Stalas, 
siuvama mašina, keletas kėdžių. Langas įl 
gatvę, durys kitan kambarin ir priemenėm MARĖ 
Siena apkabinėta tik-ką pasiūtais ir dar ne
užbaigtais siūti moteriškais drabužiais. 
MARĖ sėdi prie siuvamos mašinos; šalę 
jos — ANTANINA, JIEVA.

ANTANINA
Gražiai surašyta...

JIEVA
Vienok negrįžai?

Veikia: JIEVA,.MARĖ,*ANTANINA, 
KAZYS, ONA, RAULAS.

Buvau maniusi... Kartą jau buvau pri
sirengusi...

JIEVA
Ir neišsirengei?

MARĖ
Kazys, kaip kokis beprotis kabinosi 
man ant kaklo, neleido...

JIEVA , ,
Tai pametei ir tiek?

MARĖ =
Maniau bus geriau...

ANTANINA
O ar negeriau?

MARĖ
Kam dar klausti? Juk matot...

JIEVA
Nu ir sakyk tu man: kodėl iki 
mums apie tai nesakei?...
Taip?...

■MARE
Pirma neblogai sutikova. Maniau nėra 
reikalo visiems žinoti, kokiu būdu mu
du vedusiu gyvenimai! suėjova.

■ANTANINA
Kodėl gi dabar nesutinka! ?

MARĖ
Nežinau... Kazys vėl pradėjo gerti, vė
lai namo pareiti. Kai kada sugrįžęs tie
siog baisus, nepakenčiamas, nesukalba
mas... Darban visai neina. Jau kelin
tas mėyesis visa, ką aš uždirbu išsine
ša, prageria, prakortuoja...

JIEVA , ■ • .
Tai gal tavo kalte? Nemyli jo, nesi- 

istengi jam pataikauti?
MARĖ

Kur tau! Didelė many dabar permai
na! Kur kas daugiau dar jį myliu, ne
gu kuomet nors... Visuomet stengiuosi 
jį patenkinti, žodžiu, jo tikra vergė 
dabar esu...

JIEVA
Gaila man tavęs, Marele...

MARĖ
Aš pati kalta. Kam began nuo gero 
vyro, kuris per vienuolika metų blogu 
žodeliu ant manęs neprasitarė, kuris 
ištikimai mane mylėjo....

ANTANINA
Taigi, rodos, kam reikėjo jį mesti?...

[Visos atsidūsta]
JIEVA

Bet, klausyk, Marele, aš noriu pas ta
ve vieno dalyko paklausti...

MARĖ
Ko gi?...

JIEVA
Kuomet nuo savo vyro bėgai, ar tau

šiolei
Slėpei?...

Ir dabar jau turbūt niekad nė nepamį- 
slini apie sugrįžimą?

MARĖ
Pamisimu, kur gi ne?... Bet kas iš to?.. 
Jau nė nežinau kur jis dabar gyvena, 
nežinau, ar jis mane priimtų...

JIEVA
Šitaip... Tai nelabai gerai....

MARĖ
Jonas, mano buvęs vyras, ir dabar jau 
nelabai rūpėtų... Bet Juozelis, mano 
sūnus, ir iš akių neina... Jo tai begali
niai pasiilgau...

ANTANINA
[Atsisukdama į Jieva] 

Liūdna pasaka, Jievute. O 
rengiesi su Martynu nuo

tu dar vis 
savo vyro

JIEVA
Tai.... Nė jau rengiuos nė 

ANTANINA
Bet užsiplepėjom... Laikas jau namo...
Kaip gi mano sijonas, Marele?

MARĖ
Jau baigiamas. Sekmadieny bus už
baigtas.

JEVA .
Na, tai ir eisiva. [Bučiuojasi su Ma
ria] Sudiev, Marele...

ANTANINA
[Taip pat bučiuodama Marę]

Sudiev, Marele. Linkiu tau stiprios 
dvasios ir ištvermės.

MARĖ
Ačiū...

[Antanina ir Jieva išėjo]

MARE

ka...

Išleidus viešnes ir atsisukus link 
\ito kambario durų, netikėtai paste
bi tarpdury stovintį Kazį. Jis įsistel- 
bes, paniekinančiai, išmė tinė j ančiai 
žiūri į Marę. Marė nusistebi]

Tu... namie?... Rodos kur tai ėjai?... 
KAZYS .

Namie... Neišėjau... Bet... tu... išplepė-

-MARĖ
Išsyk rodėsi ir gaila ir ne... Vėliau gi, 
'kada užtikau laikraščiuose paieškoji
mus, rodėsi, kad ir širdis iš krūtinės 
išpuls...

ANTANINA

•MARĖ
Per kelis mėnesius laikraščiuose mu
dviejų^ su Kaziu vardai skambėjo. Ir 
paveikslus buvo įdėjęs... Dovanas sky
rė tiemš, kas praneš kur mudu gyve- 
nava* [Traukia iš -ančio ryšulį] štai, 
pasiskaitykit...

JIEVA
[Ima Marės duodamą laikraščio iš-

Tai ir išgarsino gerai? [Skaito] “Ma
rei Račienei: — Miela mano prisiega! 
Nežinau, kaip tau einasi pasauly, neži
nau kur*! tu gyveni ir ar tu sveika, ar 
gyva, bet šiuo laiškeliu kreipiuosi prie 
tavęs: sugrįžšk mano mylimoji prisie
ga-! Jei jau ne del manęs, tai nors del 
musų sūnaus, Juozelio. Jisai serga, kas 
dien menkėja, laukdamas tavęs, savo 
motinos, sugrįžštant... Miela Maryte, 
jei sugrįžsi laike mėnesio, aš tau už 
viską atleisiu. Tavo vyras Jonas Ra
čius.”

John Philip Sousa, Amerikos 
žymiausias beno vadas, sako: 
“Kelias į pripažinimą visados 
sunkus. Pirmą kompoziciją siū
liau leidėjui Washingtone už 
$25. O jis manė, kad ir 25 cen
tai perbrangu. Galų gale jis man 
žodyną už ją davė.” Kuomet 35 
metai atgal Juozas Trineris pra 
dėjo gaminti šiandien pagarsė
jusią gyduolę, .jis turėjo perga
lėti daug kliūčių. Bet jis nepa
sidavė ir šiandien Trinerio Kar 
tus Vynas yra garsiausi vidurių 
gyduolė Amerikoje ir Kanadoje. 
Garsumas jos pilnai užtarnau
tas patikėtinumu jos veikimo, 
gydant vidurių nemalimą, men
ką apetitą, užkietėjimą, išpū
timą, ir tt. Mr. Jos. Tipple ra
šė mums iš Jardine, Mnot. ne
senai birželio 29: “Imu Trinerio 
Kartų Vyną nuo 1914 metų ir 
šiandien nebūčiau gyvas jei ne
būčiau ėmęs.” Jei jūsų aptieiko- 
rius neturi jos, rašykit į, Joseph 
Trincr Company, Chicago, IM. 
Taiipigi bandykite Trinerio Fl> 
Gass, kuris tuoj ant vietos už
muša muses ir uodus.

JAU VĖL TURIME!

Komediją
“ L A P K U S ”

— Kaina 30c. —

193

M

VIENYBĖ
Grand St., B’klyn, N. Y.

PIRKITE 
“VIENYBĖS” 

ŠERŲ!

S yra
S gali

ODINĖS LIGOS
tankiai nepakiančiamas; S 
būti pergalėti vartojant $

SEVERA’S

ESKO
g Antiseptiškas mostis.

Sutaisytas prašalinimui 
niežėjimo ir kitu 
odos imitacijas.

Kaina 50 centai.

Pirmiausiai kreipkis į aptieką.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

s
s

E
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LIETUVIŲ TAUTOS 
MYTOLOG IN IS 
VEIKALAS

V 1 T O L I O R A U D A 
(Giesmės iš Lietuvos padavimu) 
Parašė J. Kraševskis, lenkiškai 

Vertė poetas Fausta K i r ša

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

119 puslapiu; su paveikslais
Kaina — $1.50

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

A KTORIA MS-MĖG Ė J A MS 
VAIDINTOJAMS! 
REŽISIERIAMS
Brangi ir Neįvertinama kny
ga, pirmą syk lietuviu kalbo
je leidžiama pirmas didelis ir 
pilnas vadovėlis kaip statyti 
teatrus ir vaidinti veikalus 
scenoje. Su paveikslais.

Kaina su prisiuntiniu — 
“VIENYBĖ”

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

§ j nes mažai iš Lietuvos gavome)

Tol. 4428 Greonpoint.

75c.

Dr. John Walulc
Valandos:

nno
nno
nno

Nedaliomis pagal susitarimu

8
1 
(1

Iki 10 IS ryto 
iki 8 po pietų 
iki 8 vnkftrn

161 North 6th Street 
Brooklyn, N. Y.

PUIKUS CEVERYKAI!
PIGIOS KAINOS!!

1.

7.
9.

Skersai
Jungtukas
Lietuviu kompozitoriaus pa

vardė

Popierėlė, kuri atgrįso Ame
rikos lietuviams

Kas pas asilą ilgos11.
13. Klos
14. Klausimas
15. Gali
16. Varyki m
18. šakas kirsik
20. Pridlinksnis
21. Durnius

Kentucky valstijos sutrum
pinimas

Kur baltumo riečiai maudy
tis važiuoja

Kas reilkia ratams daryti
Jungtukas

31. Miera
33. Ana
34. Vaisiai
35. Neteisybė
37. Klok
38. Prielinlksnis
39. Klausimas
40. šnipai, šnervės, ir tt.
42. Atstato

1. Ne tu ir ne jis.
2. Aprengk drapanomis 

Lopetomis dirbsim 
Rys
Maldymo žodis
Didėjęs, ėjęs didyn 
Užsičiaupk burną 

mus”

3.
4.
5.
6.
7.
8. Amerikotniškai

10. šauk
12. Itališkai
16.

26.

28.
29.

šventas”
Ką Lietuviai nori atimti iš 

■lenkų ?
Plaktas
Kuriam žmogui marios iki 

kelių?
199. Dainininko Petrausko pir

mas vardas
Lytės
Lipt augštyn
Prielinksnis parodanti iš 

kur
Prieilinksnis parodantis su 

kuo
Patarimai (arba regis)

31. šviesk
32. Einasi gerai, vyksta
33. Nėra šviesos
36. Tegul
40. Neigimo žodis
42. Ana
41. Dzūkų “sau”
43. Skausmo riktelėjimas

17.
18.

22.

25.

27.

30.

46.

Miestas kur Vileišis burmis
tru yra

žydo riksmas

TU»LWI
UŽDEGI

MĄ*

Profllaktas vyrams, 
geriausia apsauga 
po užsikrėtimo. 

Didelė triūbelč BRe. 
(Tnrba (4’s) 41.

Visose aptlekose nr 
Ban-Y-K.it Dept. A. 

PS Beekman Bt.
New York 

Prafiyk aprašymų

Tel. 595 Greenpoint.
I

Daktaras
S. MISEVIČIUS, ' f I 1 ' ’ •

Berry St., B’klyn, N. Y.270

8-10
Office Hours:

a. m., 12-2 p.m. 6-8 p.m.

MARĖ
Aš...

KAZYS
Mare, laikyk liežuvį!... Kitaip bus blo
gai!...

MARĖ
Blogiau ir nebus...

KAZYS
Ka manai — “blogiau?”

MARĖ
Kazy! Kam bereikalingai priekabių 
ieškoti? Aš tau nieko blogo tuomi ne
padariau. Pasiskundžiau savo drau
gėms? O ką gi daugiau ir privalėjau 
daryti?... Kirminas širdį graužia — 
turiu kam nors apie tai pasakyti... Len
gviau gal bus... Geriau pajiegsiu ken
tėti...

KAZYS
[Piktai]

Ka?!... Aš... kirminas?!...
MARĖ

Ne, ne tu. Aš taip nė nesakiau. Bet 
paklausyk, Kazy. Jau senai matau ir 
žinau, kad aš gyvenu ne su tuo Kaziu, 
su kuriuo mano vyro namuose — po 
mėnesiena — kalbėjovos, kurio akyse 
mačiau žėrinčią linkui manęs meilę... 
Tasai Kazys mane gerbė, glamonėjo, 
mylėjo.... Bet dabar?!... Tu?!... Kame 
dalykas?... Nors kartą pasakyk...

Užlaikau didelį pasirinkimą 
Tinkamų čeverykų 
pigiomis Kainomis 

Atsilankykite ir persitikrinkite

S. POCIŪNAS
127 Grand St. Brooklyn, N.

Kampas Berry Street

GROBLAUSKIO GUMBALAŠAI 
DEL VIDURIŲ 

SUVERŽIMO MOTERIMS
©
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Vartota suvirs 30 metų
Ne jokis bandymas

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

Susivienijimas Liet. Amerikoje
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDEAUDOB IR PABALTO* 
OEGANIZAOIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE, KU-

v BIOS TURTAS ARTI $1,000,000.00

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

BLA. knopos randui vIsuoro didngninose mioRtnORe. 
Nariai priimami nno 18 iki 50 m. amiiana. Via! na
riai gauna laikraitj „Tėvynę” dovanai ir taipgi 
gauna BLA. iileiataa knygai ai putų kaino*.

Pomirtiniai skyriai — |14O, 300, 400 lt 1000 Jį,

' |.' " [ Paialpoa Įkyriai — " j* •
fS.oo, V.oo lt 12-00 | aavaltf.

Del platesnių informacijų kreipkitės lino adresui

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

Kas yražmogans amllnas prl«Ru7 — Raitu, j 
Jis netik sunkiausias Ilgas {vara, bet Ir J gra- | 
bą paguldo. Bot tie, kurio vartoja *o plačiu
Ameriką pagarsėjusius 
POWDERS (Miltelius nuo 
nebijo. Už 75 centus už 
nuo,savo nuožmaus prioiol

URBO LAX TABS (IS cental ui akry- 
nntę) yra kai kanuolč prie! kitų amžinį žmo
gaus prioSį — vidurių užklstčjimį — kuria 
žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ilgų.

URBAN'1 OOLD
Balčio), jokių Balčių 
bakst apslginklaok

Idetavižkų, Bulgarlžkų, Alopatlgkų, Homeopatlikų ir kitokių 
vaistų tegalima gauti gerų pas —

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

Tslephono Greenpolnt 1411
|m
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k?

i i Brooklyn© ir Apylinkės Žinios
ką.

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

Iš KRIAUČIŲ 54 LOKALO 
PUSMETIN10 SUSIRINKIMO

'šaukę iš mūsų lokalo tie su-Įkalu: per 10 
•spauduotieji 9 nariai pas Board LioL-vmnnm n 
■Direktorius, kad jų tą visą by
lą peržiūrėtų, ar juos teisingai 
lokalas suspendavęs už triukš
mo kėlimą ekstriniame mitinge. 
Board Direktorių, kaipo augš- 
tesnė įstaiga, ištyręs, rado, kadir pri-

raportą Buivydas, Jankaitis, Jokulbonis 
jau be- ir Ramoška lai pasilieka pagaį 
bet se- lokalo tarimą ant 5 metų su-

Susirinkimas įvyko liepos 22 
d. žmonių buvo apie pusantro 
šimto. Tai nedaug — priežas
tis, gal, blogas ir dūšnuis oras. 
Pi otoikolas perskaitytas 
imtas. Delegatas išdavė 
iš kurio paaiškėjo, kad 
veik visos šaipos dirba,
zonas, sako, nekoks. Jis pranešė spenduota'is, o kitus 5 paliko tik 
kad girdėjęs apie Šlekį, kuris Jie ' ant pusės mėtų. Girdėti, kad be- 
Gcmai atvyko 
ijis žadąs eiti vėl į kriaučių biz- štesniu 
Jiį.
' Išduota raportas iš

iš Lietuvos, kad liežuviai ineužsilganėdrnę ne aug- 
teismu. Girdisi, 'kad 

j kreipsis pas tuos pačius kriau- 
_,___ ____  __ Board čius, kurie juos suspendavo. 

Direktorių, kad vedėjas Wodfas Mat, jie žino, kad kriaučiai pa
•rergąs, net prisiėjo operaciją da 
ryti. Į. jo vietą bus kitas pa
skirtas greitu laiku.

Pranešama,

baudžia ir vėl priglaudžia.
Iš Joint Boardo raportavo,

na skaitlinga New Yorko ir N. 
Jersey valst. apylinkės sandarie- 
čių-darbuotojų konferencija, šio 
je konferencijoje dalyvavo, taip 
sakant, visa vietos sandariečių 
grietinė. Dalyvavo taipgi ir Lie
tuvos Valstiečių-Liaudininkų at
stovas, P. J. Makauskas.

i 'Šiojie konferencijoje svarsty
ta dabartinė Lietuvos padėtis ir 
kaip į ją privalo Amerikos lie
tuvių pažangioji visuomenė rea
guoti. Tuo tiksdu pagaminta 
keletas atatinkamų rezoliucijų 
ir išrinktos komisijos. Plačiau 
apie tai bus aprašyta 
“ Vi e n ybės ’ ’ n um e r y, 
dencijų skyriuje.

Real Estate

i savaičių .po 25c.; 
■kiekvienam nariui pareis sumo
kėti viso po $2.50 .Bet mūs loka 
las šitą klausimą paliko ant ek
strinio mitingo, kuris bus su
šauktas greitu laiku.

Raportas iš Trade Boardo pra 
nešė, kad yra tvarkoma algų 
sikalė, kuri maž daug nustatys 
po kiek už kokią darbo rūšį bus 
mokama. Bet vistiek tos skalės 
riktą v ima s atrodo į išmotų dar
bą. Buvo pranešta, kad New 
Yorke yra kelios unijos šapos, 
kur visai nenori mokėti unijai 
dudkles. O kas tam kaltas? Pa
sirodė yra dar Joint Boarde 
apie pora komunistų viršininkų ! 131 Hudson Av. Mirė liepos 22, 
ir tie duodavo įsakymą nemo- laidotuvės 25-tą iš Šv. Jurgio 
keti. Jie rokavo, suerzins darbi- bažnyčios 10 vai. ryte ant Trai

cės kapinių.
Laidotuves tvarko J. Garšva.

kad yra Joint Boardo nutarta ninkus ir gal ta proga pasinau-
kad buvo atsi- assesimentai uždėti ant visų lo- dos. Bet Joint Boardas ėmė grie,

PIRMAS METINIS

— rengia —

Lietuviu Auditorijos Maspethe, Ine
Subatoje

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

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

ĮŽANGA 50c.

Kviečiame visus 
šiai atsilankyti į

Muzika Ki’iežš W. F. Browne’s Orchestra 
apylinkės lietuvius ir lietuvaites kuoskaitlingiau- 
šį pikniką BOARD DIREKTORIAI

Phone Foxcroft 6162 Charles Hoelzer, Mgr.

GELEŽIES DARBAI
Ugnies Kopėčios — Fire Escapes

Prašalinama Visokios Kliūtys. Visokį Pataisymai 
Deimantiniu Plokščiu Durys Skiepams

— Ofisas, ir Šapa — 
378—380 HARMAN STREET

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

Krautuvė atdara paprastom dienom nuo 8:30 ry
to iki 9:30 vakaro. Nedėldienials ir šiaip'švento
mis dienomis nuo 7:30 ryto iki 1:30 popietų.

Brooklyn, N. Y,
TELEPHONE STAGG 4697

Mūsų darbo apsiaustu 
kostumeris džiaugiasi.

216 Manhattan Avė

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

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

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

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

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

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

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

XVfcN Yfff

193 Grand St Brooklyn, N. Y

MIRĖ LIETUVIAI

sekamam 
korespon- 

Rep.

metu, 117Petras Turulis, 7
Hudson Av. Mirė liepos 18, lai
dotuvės 20-tą ant Traicės kapi
nių.

Simonas Petrulis, 70 metų,

žtai veikti ir jau dabar sako mo-1 -----------
ka duokles. i NAUJA “VIENYBĖS

Nutarė lokalas panaikinti pro- STOTIS 
tokolų sekretorių; darbą atliks 
Pildančios Tarybos sekretorius

1 su kasierium. Nutarta suteikti Grand St. nuo dabar bus ga'li- 
sprend'žiamas balsas kasieriui ir ma gauti pirkti pavieni “Vie- 
pirmininko pageilibininkui Pil_ nybės’’ numeriai, 
clančioje Taryboje.

Atsišaukė senukas narys pa- 
liuosuoti nuo nedėlinių duoklių; 
nutarta paliuosuoti. Nutarta pa 
reikalauti Joint Boardo, kad rin-1 
kimuose būtų dedamas ant balo- 
to Joint Boardo vedėjas vietoj 
kad pats Joint Boardas pasiskir 
tų. Į Pildančią Tarybą už se
kretorių išrinktas Kalpokas, pir
mininko pagelbininku išrinktas 
Stanevičius ar Staniulis; į Joint 
Boardą Žilinskas, į Boardą Di
rektorių Mickevičius, į Pildančią

i Tarybą Rakštelis, Jankaitis ir 
I Buksnis. Rezignavo iš pirminin
ko vietos Glaveckas, nurodęs 
priežastį, kad pirmininku bū
nant, reikia tankiai lankytis su 
unijos reikalais į unijos ofisą, 
o jis, toli gyvendamas, negalįs 
tą atlikti. Rezignacija priimta. 
Pirmininku išrinktas Vedegis.

Šitokią naujieną bolševikai iš
girdę, nežino kaip atsidžiaugti. 
Dabar sako, tai jau tikrai Rūb- 
siuvių Sąjungai bus galas. Ro- 
kuoja jau jų rankose vėl viskas. 
Dabartinė unijos valdyba šitaip 
susideda: iš bolševikų 6, iš Rūb- 
siuvių Sąjungos 5, iš katalikų 
2. Bet bolševikai ir katalikus 
prie savęs prisiskaito, nors pir
miau jie vis rėkė, kad kiti ben
drą frontą laiko su katalikais 
prieš juos. Mat draugo Montvilo 
tai jau jie niekad nerokavo, kad 
jy.

Dabar štai ką aš turiu pasa
kyti bolševikams: jų džiaugs
mas uždyką. Rūbsiuvių sąjun
gai niekas galo nepadarys. Ji 
jau gyvuoja 6 mėnesius ir gy
vuos. Ji nešaukia tokių didelių 
mitingų prieš lokalo mitingą, 
kaip bolševikai daro: ir prieš 
šitą pusmetinį mitingą bolševike 
liai davė tuliem žmonėm net do
vanas, katras daugiau atsives į 
mitingą žmonių ir už jų kandi-' 
datus balsuos rinkime. Po to sve ' 
tainėj vėl lakstė ir kalbino kož- 

jną, kad tik už juos balsuotų.
Mes, sąjungiečiai, taip nedaro
me ir nedarysime, bet bolševi
kams irgi neduosime daryti, kai 
jie pirmiau darė ką norėjo. Są
junga ve ką nuveikė: pasirūpi
no, kad nebūtų daugiau unijot 
pinigai mėtomi ant partinių rei
kalų kaip pirmiau būdavo. Są
junga pasirūpino, kad būtu dau
giau šapų, kad žmonės visi tu
rėtų vietos darbui užėjus. Ji ir 
ant toliaus stovės už lokalo pa-

1 gerinimą. Reikale sąjunga mo
kės vėl bolševikų diktatūrą pra
šalinti. Sąjungietis.

Pas pik Joną AmJbrozaitį, 560

' nyfbės

SVEČIAS
Penktadieny atsilankė “Vieny 

bėję” senas brooklynietis, p. J. 
Januškevičia iš St. Clair, Pa.

jVoodhaven Sekcijoj
Netoli Jamaica Av., 2 šeimy

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

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

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

Labai gražioj vietoj. Cash — 
$4,000.

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

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

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

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

VIENYBĖ” REAL ESTATE 
(VI. šabūnas, vedėjas) 

193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Buvęs Amerikos valdininkas dabar 
dirba šioje įstaigoje kaipo patarėjas 
imigracijos, pašportų ir kelionės rei
kalų. Atydus eksperto apsvarstymas i- 
migracijos vizų, pailginimų laikinų vi
zų, sugrįžimui permitų, pašportų, už
sakymas vietų ant laivų. Pasikalbėti 
galima tik susitarus. Empire Audit 
Co., 960 E. 28th St., Brooklyn, N. Y. 
Telefonas Midwood 2161, Indersoll 
2525. (91

VISŲ ŽINIAI!
Nuo liepos 16 d. galutinai persikė

liau gyventi į So. Jamesport, L. I. į 
nuosavą namą. Turiu gražų namų ir 
tinkamą vakacijoms. Norinti užsisaky
ti vie,tą iškalno, rašykit arba telefonu 
kreipkitės 552R Jamesport. L. Bush 
So. Jamesport, L. I., N. Y. 91

Crescent St., East Now York, 2 šei
mynų mūrinis namas, 11 kambarių, 2 
atskiri furnisai, baltas (tiled) bath- 
ruimis, namas apie 14 metų senumo, 
bargenus greitam pirkėjui: Cohen, 309 
So. 1st St., Brooklyn, N. Y. (91

IŠ SANDARIEČIŲ
KONFERENCIJOS

Ketverge, liepos 23 d., 1925, 
“Vienybės” svetainėje Įvyko ga-

ŽYDAI LENKAMS
TARIA AČIŪ

Paicškau savo brolio Pranciškaus 
Silkuičio, gyveno Skothlandijoj karo 
metu ir tapo ištremtas j Rusiją kur 
apie Sibirą. Jo žmona gyvena Lietu
voje, paeina iš kaimo Dvecikiškio, Kro- 
kio parnp. Meldžiu atsišaukti ar kas 
žinote meldžiu pranešti už ką būsiu 
dėkingus L. J. Silkaitis, 541 Washing
ton Blvd., Baltimore, Md. (89

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

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

Tol. Groenpolnt 7831

LIAUKUS FOTOGRAFAS
Išsirandavoja 5 kambariai su mau

dyne. Rcnda prieinama. Atsišaukite 
pas M. Miliauską, 73 Wyckoff Av., 
Brooklyn, N. Y

LIETUVIŠKA 
RESTORACIJA

Gaminame visokius valgius: — 
Lietuviškus ir Amerikoniškus. 
Pas mus galite pavalgyti kaip 
“namie:” sveikai ir sočiai. Ei
kite pas mus kasdien ir tomyki- 
tc knip augs jūsų sveikata ir 
energija!

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

Alex Velička ir J. Sutkus 
Savininkai

Tol,

Fotografuoju ve- 
selijas, Rankio
tus, nabašninkus, 
Mokinių grupes 
ir tt. Abelnai 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.

Greenpoint 6195

M. KREIVĖNAS

Gėlės dol Namų, Dario, 
Vestuvių ir Laidotuvių 

202 BEDFORD AVENUE 
(arti North 6-tos gatvės) 

Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKA AKUBERKA

PIRKITE 
“VIENYBĖS 

ŠĖRĄ!

Telephone Triangle 1150

f

Marijona Taraklenfi 
fjgprie palagij ant pareikaln virnof^ 

ar naktį, taipgi ir nedėl-^į 
dieniais. Dnrh$ atlieka atsakan 

^jįčiai ui prieinamu kain* 

80 STAGG STREET
Brooklyn, N. Y. 
Tel. Stagg 67»1

Seredos vakare delegacija A- 
merikos žydiškų organizacijų at
stovų apsilankė pas lenkų mi- 
nisterį Slkrzynskį ir. ištarė šir
dingą ačiū, kad lenkai daugiau 
žydų nepersekios ir kad s>u jais 
padarė susitarimą Varšavoje.

DIDELIS PIKNIKAS 
rengia

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

DEXTER PARK
Eldorts Lane ir Jamaica Av.

Įžanga 50c. ypatai. Pradžia 2 vai. p. p.
Muzika Prof. Retekevičiaus

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

sių 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 dieną praleisti. Tad 
visi į Did. Liet. Kun. Mindaugio pik
ai kg. Pasakykit ir savo draugams apie 
tai. Visus Kviečia —

KOMITETAS

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spindulių Diagnoza 
221 SOUTH 4th STREET 

BROOKLYN, N. Y.

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

2—8 po piet.
Penktadieniais ir Sekmadieniais 

tik sulyg sutarties

STOGŲ DENGĖJAS

Gravel
Roofing

Repair Work a Specialty 
JAMES J. HOLT tr SON

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

Reikale klauskite:
Ofisas: 1163 Gates Avenue 

Tel. Jefferson 3957
Vardas: 161 Clifton Place 

Tel. Prospect 1023

MOTERYS TĖMYKITE!
Lietuvis Plaukų Taisytojas 

ANTHONY MOLLYN

WaveNestle La noil Permanent 
yra geriausias, gražiai atrodo ir 
laiko apie 9 mėnesius. Galima 
šląpint, ar mazgot. Kerparn plauku? 
naujausiom madom, plaukus nudažom 
Marcel Wave, Facial ir Scalp Treat 
meat. *

VENUS BARBER SHOP
463 LORIMER STREET 

Kampas Grand St. Brooklyn, N.
Telephone Stagg 6533

— Petrai, kur taip skubi
niesi ?

— Einu pas Juozą Aba- 
zoriy.

— 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

IR MALIORITJS 
Nufotografuoja ir 
numalevoja viso
kius paveikslui 
įvairiausiomis sp
alvomis. Atnauji
na lenui ir kra- 
javus ir indnrn 
su amerikoniškais 
Darbą atlieka ge
rai ir pigiai.

Kreipkitės

JONAS
173 Bridge 8t.,

adresu:lino

BTOKF.l
O. Brooklyn, N. T.

NAMŲ SAVININKAI 
TĖMYKITE!

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

53 Montleth Street
Kampas Bushwiek Avenue 

Brooklyn, N. Y.

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savninkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINĖ
Ola galito gautt tinkamus valgius, gerai pagamintus ir už 
prieinamą kalną; taippat pasirendavoti svetainą susirinki
mams, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

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

Brooklyn, N Y.

ir Vaikams 
o būsite pilnai užganėdintai

S. PAUŽA
131 GRAND STREET

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

Vyrams, Moterims
Prašau Tamlstų reikale atsilankyti,

J. STANKUS
Parduodu namus ir duodu morgi

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

36 Lexington Avenue 
Maspeth, L. I.

Tel. Newtown 0113

Geriausias

CHAS. WIRFEI

a

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

tuoj atvykstu pataisyti pagedimus

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

Tel. Stagg 4037

Ms-
IpnuS
arch.-,
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