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DR VIN1KU1 PASIDARBAVUS LIE
TUVA GAUNA Iš AMERIKONU FiR Naujausi Telegramai

MOS 10-12 MiL DOL PASKOLOS pastangų palaidoti Bryana ' kai

Paskola Lietuvos Partijų Užtvirtinta, Tik Rei
kia dar Oficialaus Seimo Patvirtinimo.

kariškose Arlington kapinė
se, kur guli “nežinomas ka
reivis” ir kiti įžymūs Ame-

ve

METAI XXXIX<

(Telephone: 2427 GreenpointU

Žinios Iš Lietuvos

NETIKĖTAI PASIMIRĖ BRYANAS, NEAT
SISVEIKINĘS SU DRAUGAIS IR BE 
KUNIGO

ri'kos žmonės. Mat Bryanas civilių, 
tarnavęs •kariumenėje pulki
ninku ir turi teisę ten ilsė
tis.

Washington. Lakūnams ir 
riumenei Amerika mano 

įtaisyti kitokias, parankes
nes uniformas. Kalnieriai ži 
ponų būsią nuleidžiami, kai

—O—

KAUNAS, Liepos 15, 1925. (Mūsų Korespondentas) 
Iš pasitiketinų šaltinių sužinojau, kad gerb. Dr. M. J. Vi- 
nikas jau gavo Lietuvos Valstybei paskolą nuo $10,000,- 
000 iki $12,000,000. Idant neapsunkinus Lietuvos Valsty
bes Iždo išmokėjimais perdidelių sumų nuošimčiams, pa
skola suteikiama po du-tris milionus dolarių kas metai. Iš 
tos sumos iki keturių milionų dolarių yra skiriama maža
žemiams, o kiti astuoni milionai dolarių — krašto atsta
tymui. Sąlygos paskolos gaunamos minimaliais pamatais,, 
panašiai į Kauno miesto paskolą, kuri yra sujungiama, 
kartu su šia Valstybine paskola ir kuri gaunama iš tų pa-1 
čių šaltinių. Sutartis, kuri jau yra smulkiai išdirbta ir tu-' 
ri abiejų pusių sutikimą, laukia tiktai galutino Lietuvos 
Seimo patvirtinimo.

Dr. Vinikas, priešingai tūlų įstaigų paskleistiems 
gandams, jokių komisų nuo Lietuvos Valdžios negauna.

šis įvykis, beabejo, yra svarbiausiu jaunutes Respu- rusų dvasiškuos jeina kova daryti, 
blikos gyvenime nuo nepriklausomybės pasiskelbimo die
nos.

Panevėžis. Kvotimai kalėjimo 
mokykloj įvyko birželio 30 d. 
Kvotimuose dalyvavo kalinių 
globos drjos nariai, valstybės 
gynėjas ir kiti. Kun. Karbaus
kas, kalėjimo kapelionas, pasa
kė kaliniams labai širdingą kal
bą — girdi, kai kas jūsų čia at
sidūrė! beraščiais, o dabar iš
mokote skaityti ir rašyti, taigi 
toliau besilavindami gal supra
site savo klaidas, kurios atvarė 
jus j kalėjimą ir daugiau tų 
klaidų nebepadarysite. Mokyk
lą lankė ir keletas senų kalinių.

—o—
Swampscott, Mass. Prez.

—O—
• Berlin. Vokietijos kancle

ris (premjeras) Luteras dar 
sykį viešai pareiškė, kad Vo 

Washington. Patyrinėjus kietija jokiu būdu negaran-
,valdiškų žemių, miškų ir tuos čielybės Lenkijos rube- 
parkų biurus, kongresas ti-1 žiu, kaip sutinka garantuoti 
kiši surasti skandalų, pana- Francijos rubežius. 
šių į aliejaus laukų skanda
lus.

Paris. Laukiama, kad grįš Coolidge, sakoma, apgailes- 
maršalas Petain, nesenai pa tau ja Bryano mirtį. Jis skai 
siustas prieš morokiečius. tė evoliucijos kovą nepri- 
Pasirodo, kad karo galas klausančią prie • politikos, 
ten numatomas ir francai bet su Bryanu visados su
su maurais jau taikosi. 'tikdavo.

—o—
Jeruzalis. Mokslininkai ra

dę kapus, 'kuriuose nužvel- planų susisiekimo linijas, 
giama žydų karaliaus Dovy- vartodami mašinas, gamin- 
do palaidojimo vietą.

—o—

—O—
Maskva. Rusai plėtoja ero

tas Rusijoje, bet motorus 
parvežtus iš svetur. Rusai, 

New York. Tarpe vietos eroplanams motorų nemoka

Troškūnai. Dienoje švento An 
tano atlaidų Milaikiškių kaime 
beva'karuodamas jaunimas taip 
primušė šeimyninką-tėvą Gudo- 
nį ir du jo sūnų, kad šiuos vi
sus tris rytojaus dieną reikėjo 
išgabenti Panevėžio ligoninėn. 
Pykčio priežastimi, būk, buvęs 
tėvo pabarimas be vakaruojan
čio jaunimo, kuriam 
įniršę peštukai šoko 
šti, del ko teko ir 
nantoems sūnarns.

žuvo Gediminas ir tt. Sudėta >•,niaus autoruche. Ištremtojo vi- 
vainikai, pasakyta prakalbos ir sas turtas likęs Vilniuj, lenkai 
žengta visų toliau į didįjį Ve-(nieko nedavę pasiimti ir vedę 
liuonos 
mūryti 
minklo 
rinis raštas po kertiniu pamink
lo akmenų,kurį pasirašė 37 žy
miausių Lietuvos organizacijų 
ir įstaigų atstovai. Visa eilė 
kalbėtojų apibudino Gedimino 
didžius darbus, kurių atgarsiais 
ir dabar mes tegyvenam. Giedo
ta tautos himnas ir visų išreik
šta pageidavimas kuogreičiausia 
atvaduoti Gedimino pilį ir Auš
ros Vartus iš žiaurių okupantų 
rankų.

piliakalnį, kur yra su-'prie demarklinijos nesakydami, 
didžiajam Gedimino pa- 
pamatai, įmūryta isto-

ikad veda Lietuvon.

Tauragė. Vilkolakis, L. Jau
nimo S-gos Rajono kviestas, vai 
idino: birželio 23 d. “Milionai” 
ir 24 d. “Chlestahov Lietuvoje.”

Nors prasitadieniais (ne šven
tomis), Ibet 'lankytojų pirmą ir 
antrą dieną atsilankė daug.

Mieste ir apylinkėj buvo iš
kabinta daug skelbimų, bet po' 
kiekvienos nakties veik visi bu
vo nuplėšyti. Matyt, dar yra 
daug žmonių, kurie nekenčia 
kultūros darbo. Liaudies d-gas

Pažangiosios moksleivijos kon 
gresas šaukiamas liepos mėn.
4 ir 5 dd. žemaičių Kalvarijoj.
Kongresan kviečiami gimnazijų
ir kt. mokyklų -moksleiviai, mo-1 mokytojų kursus ir vidurinę mo 
kytojai, studentai. Referatus kyklą du sauliečiu, N. J. ir An- 
skaitys: B. žygelis apie Lietu- dzių Makūną. Pastarasis iš pir- 
vds mokyklą ir moksleiviją, M. mųjų dienų parodė savo augš- 
Januševičius apie prieškarinę ir tus siekius ir didžiausį norą pra'

Skapiškis, Rokiškio apskr. —« 
“Saulės’’ spinduliai, šiais mok
slo metais paskyrė Į Skapiškio

besibarant 
senio mu- 
tėvą begi-

Latutė I dabartinę moksleiviją, A. Tor- garsėto. Sukritikavo vieną dieną
noil o «« << A

už rusų katedrą. Teismas ją • 
pripažino vienam vyskuipui, 

1 • J 1 • • • v I

—o—

Daukniūnai, Naujamiesčio v. 
Per Dau'kniūnų kaimą negalima

DAYTON, TENN., Liepos 26 d. — Nelauktai ir ne- 
tikėtai pasimirė garsus W. J. Bryanas, kuris per pasku
tinius 36 metus vis būdavo Amerikos visuomenės akių 
priešaky. Jis tris sykius varėsi į prezidentūrą, buvo sykį 
valstybės sekretorium ir padarė apie 30 arbitracijos su
tarčių. Paskutiniu gi laiku pagarsėjo evoliucijos byloje, 
kuri, matyti, jį suvargino ir jis mirė.

Mirė jis, pavalgęs gerus pietus ir nuėjęs pasilsėti. 
Sakoma, širdis sustojusi veikusi ir jis mirė ramiai, be ku
nigo ir neatsisveikinęs su žmona ar draugais. Jis tą die
ną buvo apvažiavęs apie 200 mylių su prakalbomis, kurių 
klausė apie 50,000 žmonių. Jis ruošėsi į didelę kovą prieš 
“bedievius” ir žadėjo daugelį Amerikos vietų aplankyti I suaižydamas rakandus j’ 
su prakalbomis prieš evoliuciją,

_ _____  ____ _ Waterville, Me. Apie tūk- Praeiti. di^nos metu- reikia *e’ 
bet kitas sakosi neis iš ka-' stantis audėjų šioj apylinkė- rai dairYtįs’ kad negautum per 
tedros kol policija jį kaleji-1 je gavo algas sumažinti 10 galv? baslui- Cia yra labai istvir 
man nepasodins.__________ nuošimčiu. . kęs ūkininkas, kuris tą darbą at

— — ----------------- — u  --------------—- lieka ypač šventadieniais arba

Inau apie organizacinę padėtį že-d-rą Šliupą, kad jis blogai “Auš 
maičiuose ir vasaros darbus, Ja- rą” redagavęs, kritikuoja prof, 
iiušis apie socializmą, socialist!- Jablonskį ir prof. K. Būgą.
nį judėjimą ir j<> formas ir L. | Jeigu nesugeba atsakyti į mo 
AjicmaviČius apie socialistinę kinių kurį nors klausimą, tai 
ir pažangiąją moksleiviją ir jos 
uždavinius. .

Žaibas Grąžino 
Nebyliui Kalbą

Testamentas Ant 
Apatinio Andaroko

Daugiau Kareivių Mo
koma Negu Pirm Karo

London. Kitą seredą sueis-Il
ka metų kada austrai pradėjo 
bomibarduoti Belgradą ir tuomi 
pradėjo vieną iš baisiausių balta
veidžių rasės karų. Nežiūrint to, 
Tautų Sąjunga skelbia, kad šian 
dien daugiau kareivių po gink
lu, negu biile kada buvo pirma. 
Nekurie politikieriai net sako, 
kad jau 'bijo, kad negalės nie
kad kariumenių suvaldyti. Iš
viso sakoma, po ginklu' stovi 
■6,0515,144 vyrai 59-iose valsty
bėse.

Pirm karo visos valstybės 
lenktyniuodavo, kurios geriausia 
apsiginklavę, šiandien tos lenk
tynės atsinaujino: visos valsty
bės stengiasi būti ko stipriau
sios oro laivynais. Viena Ang
lija kasmet leidžia 78 milionus 
dolarių eroplanams.

Kad bus kitas karas, rodo šie 
’Europos diiplomatų išsireiškimai 
Anglijos karo sekretorius pa
reiškė parliamente, kad pernai 
mokslininkai 
virš gyvūnų, 
rius naujus 
Mussolini gi

nužudę 1,000 su- 
iišbandydami įvai- 
nuodingus gazus. 
atvirai sako:

į Franciją, Angliją ir Vokieti
ją. Rusai skelbia, kad tarptau
tinė padėtis nevelija jiems su
mažinti kariumenę žemiau 562, 
000 vyrų. Prie to jie organizuo
ja ercplanų divizijas ir daro 
eksperimentus su nuodingais 
gazais. čičerinas atvirai sako, 
kad kitas žingsnis rusų politiko
je, 'bus karas su Anglija.

Franklin, Pa. žaibas čia 
vaidino stclbūklingo gydytojo ro 
lę, grąžindamas Burdiokiui, ne
byliui ir kurčiui, įkalbę ji mo-gir- 
dėjimo galią. Jis valgė tuo sykiu 
sriubą ir šaukštą turėjo netoli 
burnos, žaibas trenkė į namą, 

nu
griaudamas dalį namo. Elektra 

=si j net per šaukštą pasiliejo ir ap
degino nebylio burną. Po to jis 
galėjo šiaip taip šnekėti ir papa
sakoti apie žaibo veikimą.

su-

atlaidii dienomis.
Man teko tą pastebėti birže- ’kia. 

lio 7 d. apie 7 vai. vak.
šaulys.

prikaišioja, kad pas mokinius 
per daug demokratizmo, R.S, . . v •: r •

Tveruose, žemaičius sabotuo
ja. Kunigai viešai skelbia neva 
vyskupo įsakymų, nedaryti jo
kių tikybinių apeigų t. y. ne
krikštyti, nešliūbavoti; nevažiuo 
ti pas ligonius, aiępriimti į ka- 

kacija padaryta ligi nutarimo pus, kas tik pirklauso nors ku- 
nepadarius — avanso'būdu. Nu- rihi ne krikščionių demokratų! 
tarimas konfiskuoti būsiąs pa- organizacijai arba skaito pana- 
ruoštas tik kitą dieną trečiadie- šius laikraščius ar knygas, ža- 
nį. I rėnuose ir k. senai taip daro-

“Spaudos” įstatymas jau vei-
Vakar antradienį atėję į 

“Socialdemokrato” Redakciją po 
l'icininkai sukonfiskavo to laik
raščio jaunimui priedą “žiežir
bą. ” Nauja dar ta, kad konfis-

Los Angeles. Vietos YMCA 
ir kita tikybinė draugija per REUMATIKAMS GYDYKLA 
teismą nori sunaikinti vertę tęs' 
tamento, surašyto ant slaugės 
apatinio andaroko, pagal kurį 
savininkas ligonbučio ir ta slau-1 
rė gauna po $10,000 o $500,000 

gauna anūkė Hazeltino, surasiu 
šio tokį testamentą ant nepa
prastos medžiagos, kuomet jis 
sirgo ligonbūty ir laukė mirties 
Jis buvo pirma parašęs testa
mentą, kuriuo paililko viską ad
vokatams ir po $11,000 minėtoim 
t i k ybin 5m o r ga n izac i j o m.

T Pasvalys, šios apylinkės že
mė netik gerą, derlingą pavir
šių turi, bet ir mineralų joje 
yra apsčiai. Be kalkių ir gipso 
klodų, Lėvenės upės kažkurie | “L. žinių” redakcijon atsilan- ma, Lieplaukės kleb. Strikas vie 
šaltiniai duoda pusėtinai sieros kė ištremtas iš Vilniaus pil. Al. šai yra pasakęs: “greičiau aš 
vandens. Jo sudėtis nemenkesnė 'Žukauskas. Jis buvęs lenkų vai- komuniją šuniui atiduosiu negu 
už Birštono sieros vandenų su- dižios įtartas Lietuvos žvalgu, valstiečiui.”

I • šitokiomis priemonėmis apa- 
reumatizmo jaujkartus statytas prieš žvalgybą kęs klerikalizmas siekia savo 

■vj senų laikų.'pripažinimui, bet neaipipažintas; tikslo, visai pamiršdamas, kad 
pagaliau policija pervedusi per tuomi tik pagreitina savo babi-

dėtį. Pasvalio sieros vandens gy j varinėtas po kalėjimus, 'kelius I 

yra naudojami *iš 
Prieš karą čioaiai gydydavosi
gana daug reumatikų. Po karui demarkacijos liniją ties Laba- liono griuvimą ir laukia dides- 

; naudojimasis šiais vandenimis 
Žymiai sumažėjo (gal būt del 
lėšų stokos). Bet pastaruosius 

Berlin. Vokiečių valdžia, nu- dvejus metus lankytojų skai- 
tardama leisti savo pramoni- čius vėl pradėjo didėti.

Karšto vandens vonias ligšiol 
visados jis gerbęs Bryano kelius, gali augštyn kojoms aip-Įčia darydavo žmonės, arčiau šie 

įversti anglių rinką Europoje, ros šaltinių gyveną, savo kam- 
o ypatingai gali paliesti Anglą- bariuose. Bet šiais metais pil. 
ją ir Lenkiją. Anglija ir dabar Kazys Armonas pastatė prie di- 
negali išparduoti savo anglių, 
nes kainos brangios, o darbinin
kai algų nusimušti nenori. Su 
lenkais ir ta pati bėda. Vokie
čiai gi dabar galės anglis par
duoti 10 nuošim. piginus negu 
bile kas kitas ir dar pelnyti.

I Mulas Sulaiko
London. Bolševikai, norėdami Darba Kasykloje 

gauti pinigų, siūlo pardavimui 
prekybai. Už tai jiį įpykę darbi- nemažai dailės dalykų, “surėk-' 
nir.lkai norėjo išmaudyti, tik jis vizuotų” laike revoliucijos nuo 

buržujų. Jų niekas, vienok, ne
nori pirkti, nes skaito juos vog
tais dialykais. Todėl bolševikai 
organizuoja draugiją, kuri už
tikrintų, kad pardavinėjami pa-, 
veikslai, ir Ikit-kas, nėra “vog-' 
ti” nuo 'buvusių savininkų, bet 
teisėtu Ikeliu valdžios įgyti.

Francai Cherbourge stato di
delę oro laivynui stotį. O olan
das išradėjas pagamino eropla- 
ną 1,000 arklio spėkų, nešantį 
šešius kulkosvaidžius ir pusę to
no bombų, galintį skristi 
mylių į valandą.

180

Anglekasiai Norėjo 
Vyskupą Išmaudyt

London. Durhamo vyskupas 
pasakė pamokslą, kuriame išva
dino norinčius streikuoti Ang
lijos angliakasius ne patriotais, 
kadangi jų streikas kenks anglų

pabėgo.

Milford, Mass. Ekspliodavus 
“Ar | naminiui bravorui, pečio dang 

virėjūs manote, kad praeitas ka-1ti-s užmušė Perelienę, kuri
Bus 
jam

/Ydv. Darrow Mylėjęs 
Bryano Nuoširdumą

Vokiečiai {vykdys Anglių 
Krizį EuropojeElkmont, Tenn. Darrow, dagi r 

dęs apie Bryano mirtį, pareiš
kė, kad jam tai skaudi žinia. 
Jis rėmęs Bryana du sykiu, tam 
varantis į Amerikos prezidentus1 nin'kų anglį puse kainos per gelž 
ir 1 ' 
nuoširdumą.

norais ir liepusi eiti Lietuvon, nės visuomenės neapykantos ir 
Pil. Žukauskas tarnavęs Vii- paniekos. Žemaičių Dėdė.

žydų Neįsileis j Teatrus

Vienna. Vokiečiai nacionalis
tai sutvėrė organizaciją, kuri 
statys teatruose tik krikščionių 
parašytus veikalus, kuriuos vai
dinti kvies tik krikščionis ar
tistus ir kurių matyti bus įlei
džiama tik krikščionys.

desniojo sieros šaltinio, net tam 
tikrą pirtį su atskiromis vonio
mis reumatikams. Maudymasis 
jau prasidėjo. Yra atvykę 
lėtas ligonių net iš tolokai, 
riems reikalinga — daromi 
sažai. Kiekviena vonia — .... (
nuoja 4 litai. Pats pragyveni- 
|mas čionai yra pigus. Būtai mo 
kiniams išsiskirsčius vasaros 
atostogų, taip pat gana pigūs, ir 
jų yra užtėktinai.

ke- 
Ku- 
ma- 
kai-

Shamokin, Pa. Alkanas mulas
čia sulaikė darbus Henry Clay| Susisiekimas su Pasvaliu ga- 
kasykloje, su valgydamas įsaky
mus ir planus*. 1,200 darbininkų 
turėjo laukti iki ateis antra ko
pija raštų iš Pottsvillės.

na patogus, nes miestelis prie 
pat gelžkelio. Iš Panevėžio ir 
Biržų kasdien ateina automobi
liai; paštas korespondenciją gau 
na kasdien. J. M-tis

S

i
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PIRMUTINĖ
Amerikos Lietuvių {staiga — Tai 

,,a

netik kaipo Amerikos lietuvių laikraštis, bet ir kaipo pirmu
tinė įstaiga Persiuntime Pinigų į Lietuvą ir Visas Pasaulio 
Dalis. — Pirmutinė įstaiga Pardavime Laivakorčių Keliau
jantiems j ir iš Lietuvos. Dėlto, kad seniausia įstaiga ir pla
čiausiai prityrusi Pinigų Persiuntime ir Laivakorčių Parda
vime, tai visi, kurie fik šiuose reikaluose kreipiasi į “Vieny
bę,” gauna netik skubų, greitą ir teisingą patarnavimą, bet
užvis svarbiausia — “Vienybėje” atranda netik draugiškf^ 
patarnavimą, bet dar šūčėdiha daug bereikalingai išmėtomi 
dolarukų. - 
“Vienybėje
pastaruosius 40 metų. — Siusdamas Pinigų saviškiams, ne- 
pamiršk, kad “Vienybė” tai atliks genaus, negu kas kitas. 
Keliaudamas Lietuvon, nusipirk Laivakortę 
kuri tamstas ir jūsų šeimynas bei draugus 
geriausia ir kelionę turėsite kosmagiausią..

(įB

Taigi, visus kviečiame savo reikalus atlikti 
kuri jau yra užsitarnavusi pasitikėjimo pei

“Vienybėje”, 
aprūpins ko-

ras buvo paskutinis? Ne. 
kitas karas ir mes turime 
būti įprisiruošę., nes jis ateis 
staiga.”

Japonai skelbiasi statysią 22 
karo laivų ir pasiuntė eksper
tus studijuoti naujus ginklus » *

s naps u ką.

Brockton, Mass. Seredos 
kare čia buvo toks lietus, 
pritvino skiepai, daug medžių 
išvartyta ir buvo sugadinta te
lefonai ir šviesos.

va- 
kad

Didž. L. 
ir paminklo 
birželio 28 
tūkstantinę

K. Gedimino kapo 
iškilmės Veliuonoj, 
d. sutraukė daug- 
žmonių minią iš į-

Reikale Kreipkitės Pas Mus
-Akras žemės Davė $3,000

Yakima, Wash. Akras vyšnių 
sodo davė savininkui $3,000 pa-

London. Kainos prekių krau- jamų. Jame yra 118 medžių, iš
tuvėse, sakoma, yra 73 nuošim-, kurių tapo nurinkta 25,000 sva- vairių Lietuvos vietų. Gedimi- 
Čiais augštesnės dar negu pirm rų vyšnių. 68 medžiai septynių no kapo kalne atidengtas pa-

Įkaro. metų senumo, 50 trylikos metų, minklas su užrašu: šioj vietoj
S*'
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Telefonas
Rašo Vėjo Vaikas

Nauji žurnalai
Gavome No. 12

fl Redakcijos Straipsniai fl
“BENDRAS FRONTAS”

■ I •.
Paskutiniu laiku Amerikos lietuviai pajuto savo ne- 

darbštumą bei galutino pakrikimo pavoju ir apie tai da
bar jau gana gyvai rašoma bei kalbama, o idant to pa
vojaus kaip nors išvengus, nekurie laikraščiai pradėjo 
kelti naują obalsį — “bendro fronto” obalsį. Tų laikraš-

me, apart įdomaus pranešimo 
apie “Perlojiečių re’.publiką” ir 
“Ekonominę Kariu Bendrovę/' 
yra keletas įdomiu paveikslu iš 
apsilankymo anglu laivyno Klai 
pėdoje. Parodoma, kaip Lietu
ves kariumenė ir valdžia patin
ka anglus.

—o—
Melu Dainorėliai

Į Pittsburgh© apylinkę mū
sų kairieji pasiuntė tūlą Buk- 

1 niuką “propoganduoti.” Na ir 
susilaukė jau “Laisvė,” kad grą 
sinant teismu buvo priverstos at 
šaukti keletą to “draugo” pra
nešimų. Jis mat pradėjo krimi- 
naliskai šmeižti ne komunistus 
veikėjus ir žmones, kaip yra ko 
munistų partijos nutarta dary
ti, ir kaip Leninas su Trockiu

Įsi magiuosius Lietuvos kuni- 
“ Kardo”. Ja- gai'kščius po savo valdžia.

lain galima ir patikėti, nes
pirm Minda ūgio lietuviai gyve
no po valdžia mažų ponų, kurie, 
iš Gotų paimtu žodžiu, buvo va
dinami kunigais. Jie valdė vie
ną, ar daugiau valsčių. Iš jų vė
liau liko dvarponiai ir bajorai. 
Mindaugis buvo pirmutinis ku
nigas, kuris buvo galingesnis už 
kitus ir todėl pradėjo grobti jų 
žemes ir steigti vieną lietuvių 
valdžią. Jam pavyko tas darbas, 
nors ir liko nužudytas. Viencl 
valdžios ir valstybės steigimą 
tęsė jo Įpėdiniai, paskui Gedimi
nas, Kęstutis ir Vyatutas. Ta 
valstybė nebuvo gryna lietuvių 
valstybė, bet maišyta: pusiau 
lietuviai, pusiau gudai, su per- 
svyra, sako istorikas Jokubaus- 
kas, lietuviu.

(Užbaiga)
Nugalabinęs tokiu būdu savo budelį pasiju

tau atsikratęs nuo didžiausios šmėklos, slėgu
sio.' mar.e ir atsiguliau lovon su didžiausiu paten
kinimu.

— Dabar galėsiu gulėti ramiai, — tariau 
Sau, rūpestingai užsiklodamas kaklra.

Apsiverčiau ant vieno šono, ant kito ir tuoj 
akys ėmė lipti, kambarys suktis...

— Trrrr... — sutarškėjo nakties tylumoje 
skambutis, nuo kurio nei napasijutau, kaip iššo
kau iš lovos.

— Kas gi čia, po velnių, ar velionis prisikėlė 
iš numirusių?!! — nustebau nesuprasdamas nie
ko. I

— Ne, tai turbūt man prisisapnavo, — pa
maniau, ir atsiguliau lovon.

— Trrr... — sutarškėjo vėl skambutis tik 
tik man užsnūdus.

Vėl pašokau iš lovos, kaip pašautas ir dai
riausi, tikėdamasi pamatyti tamsoje baltą tele
fono vėlę, išlindusią iš 'kampo.

Sutarškėjo dar kartą skambutis, ir tuomet

ties, bet kokio giminės — elektrotechniko, kas 
mane įvarydavo į neapsakomą liūdesį.

Energingai pradėjau rinkti aukas pastaty
mui bevielio telefono išradėjui paminklo, kuriam 
aprinkau vietą ties telefono centralinės langais,1 
“na strach vragam“ itai*p sakant. Miesto valdy
boje atkakliai agitavau už tai, kad gatvę, kur 
randasi telefono centralė, perkrikštyti vardu: “Oi 
varge, varge, vargeli mano.” Įkalbinėjau Seimo 
nariams panaikinti muitą nuo išvežamo užsienin 
miško, kad tik mažiau išaugtų pas mus telefono 
stulpų. Aktyviai prisidėjau prie sporto, .norėda
mas išmiklinti mūsą jaunuomenes kojas taip, 

.kad pastarosios pralenktų patį greičiaus) telefo
ną. Sutvėriau akcinę bendrovę šnypščiantiems, 
ūžiantiems tarškantiems ir (terškiantiems nesu
prantamais žodžiais prašiausios rūšies gramafo- 
nams gaminti, kad pastarieji atstotų telefono 
privalumus. Įsteigiau telefonų divorso kontorą, 
dykai perskiriančio telefoną nuo savo aukos į 5 
minutes.

Rimtai susirūpinau Įkurti mažiausiai ant 
500 lovų ligoninę, skirtą sunkiai sužeistiems ko-

čių manymu, Amerikos lietuvių pažangioji visuomenė tu- isake daryti.
— . • o . a v TL. Iy t » D MIIretų susivienyti bendran frontan ir bendru ruožtu grieb

tis kultūrio darbo. Kaip tdkis bendras frontas suorga-i 
nizuoti, kokiais pamatais jis turėtų veikti, kol kas kon
krečių planų dar niekas nepasiūlė. Minima tik, kad apie 
tai turėtų rimtai pakalbėti pažangiųjų organizacijų dar
buotojai ir gal vėliau būt galima prieiti kongrečių pla
nų, kuriais tokis “bendras frontas” būtų galima sudaryti 
• r išlaikyti.

voje su telefonu, o lengvai sužeistiems ir apalpu- 
siems kelis greitos pagelbės punktus. Tariausi 
su inžinieriais delei konstrukcijos stipro elektro- 
motoro, kurs pamainytų žmogaus rankas besu
kant telefoną, tik inžinieriai paabejojo, ar moto
ras ištversiąs, o jei ir Ištversiąs, tai suėsląs elek-

Ta valstybė susirišo unija su 
lenkais ir žlugo, šiandien ji at-i 
gijo kaipo gryna lietuvių vai- gęs ir jo žmona nori pakviesti skubiai per tele- 
stybė ir jai linkime ilgų metų foną gydytoją, 
gyvenimo.

. . — °“
nie- Dievobaimingas Linkėjimas

aš supratau, kad tai kažkokio vėlaus svečio būta.
Paaiškėjo, kad mano kaimynas staiga susir-Tą Bukniuką, kaip praneša 

korespondentai, bolševikų valdo
ma Aug. Prieg. draugija turi iš
laikyti kaipo 
prieš ką rimti nariai protestu© 
ja, bet prieš 
ko negali padaryti. 

—o—
Sutvarkys Pilietybę

1 Dabartinis Lietuvos ministe-' ten “dešinieji sandariečiai” 
rių kabinetas svarsto įstatymą, Ike 
kuris sutvarkys Lietuvos pilie
tybę, dabar esančią nevisai aiš- darbiavimo su socialistais Ame 
kioje padėty. Manoma yra pada
ryti 
sius 
karo

“organizatorių

“diktatūra”

Čion aš išdėsčiau smulkiai telefono kaltina
mą aktą ir supažinau su įvykintu sprendimu.

Tačiau neatsižvelgdama į mano iškalbingu-1 tros stoty tiek anglių, kiek suėda didžiausias lal- 
Naujienos,” pranešdamos v.- mą, kaimynė nubėgo kieman ir suieškojusi tele- (vas, perplaukęs Atlantiko vandenyną. Ieškojau 

foną prašė su ašaromis prijungti jį vėl. Vielos 
sujungtos ir aš pakliuvau vėl į

Sumanymas neblogas.
Bet, ištiesų, iš ko tos pažangiosios organizacijos su

sideda ir kas tokį “bendrą frontą” galėtų sudaryti?
Tautiečiai-sandariečiai, socialistai ir bolševikai?
Bolševikai? Nors jie save vadina pažangiuoju ele

mentu, ir gal, pasitaikius progai kai kur jie galėtų pa- Į 
sisiūlyti tokin bendran frontan, tačiaus apie šiuos žmo-[veno 10 metų po karo, gale 
nes šiame darbe nėra nė kalbos. Jiems lietuvių, kaipo at
skiros tautos žmonių, gyvenimas neapeina. Jiems rūpi 
tik pasinaudoti kvailu momentu ir pamedžioti pas darbi
ninkus dolariu. Kaslink Amerikos lietuviu likimo, kultu- 
rio darbo — šitiems žmonėms galvučių neskauda. Paga
liau, bolševikai ir yra tuo gaivalu, kuris nemažai prisi
dėjo prie lietuvių gyvenimo krikdymo. Kalbant apie tokį 
bendrą frontą, ypač kolonijose, reiktų labai daug domės 
kreipti, kad šie žmonės negautų savo nagų prikišti. Gavę 
gi progos, pasinaudotų momentu ir išnaudotų saviems 
tikslams.

Tęstų į Maskvą.

visus žmones, išgyvenu- 
Lietuvoje 10 metų pirm 
piliečiais. Kiti, kurie išgy- 

ės pa
sirinkti tapti Lietuvos piliečiais 
jei norės. Tas paliečia ir ame
rikiečius, kurie turės 
ti 10 metu, pirm negu 
liečiais tapti.

Ikišiol amerikiečiai,

išgyven- 
galės pi-

būdavo, 
gali tapti piliečiais greičiaus, 
padavę prašymą ministerių ka
binetui. Dabar ministerių ka-

biznierių, kad prisidėtų prie mano steigiamos fa- 
Ibrilkos .specialiam išdirbimui saldainių, skirtų te
lefonisčių širdies suminkštinimui, užtikrindamas 
1000 nuošimčių dividendo, kadangi neabejojau, 
jog nuo klientų negalima bus nei atsikratyti.

Užrašiau aukso raidėmis ant sienos vardą, 
vieno valdininko, sudaužiusio girtam stovy tris 
komutatorius ir išmetusio juos per langą iš 4-to 
augšto. Mokėjau vaikėzams už kiekvieną' nudau
žytą izoliatorį brangiau negu už varną, išaik- 
vodamas paskatinimui to sporto 10,000 litų kaipo 
premiją tiems, kurie įgijo didžiausią trofėjų skai
čių.

štai mano svarbesni žingsniai 'kovoje su ma-

liaudininku atstovo p. Makaus-
| ko išvažiavimą, sako, būk kokie bematant buvo 

ken vergiją.
? jam. Mat, p. Makauskas yra ' Remdamasi 

šalininkas sandariečių bendra- Įima susikalbėti 
maino kaimynei 
vėn. tai bent bus galima laiku Pasiskambinti.

Vienok atbuvęs savo bausmę telefonas pra
dėjo vesti save žmoniškiau ir po dviejų valandų, 
laike kurių mano rankos pamėgzdžiojo smarkaus 
vėjo sukamą malūną, o gerklė šniokšto kaip su
stojęs stotyje garvežys mums pasisekė susikal
bėti su gydytojo 'butu; tik, deja, jo paties nera
dome namie, žadėjo paskambinti mums, kuomet 
jis sugrįžŠ. Ino, kartu ir visos žmonijos didžiausiu priešu.

— Tai tau ir miegas, — pamaniau sau. J Idant pagreitinti nugalėjimo valandą, — 
Už pusvalandžio paslkamfoino man, kad gydy valandą išsiliuosavimo iš sunkios vergijos pan

čiu, kviečiu ir raginu per spaudą visuomenę pri
sidėti prie šio kultūrinio darbo ir paremti mane 
materialiai ir moraliai šioje sunkioj kovoj, kurią, 
tikiuosi, mes bėndromis pajėgomis greitu Ihikh 
laimėsime neapsakomam trokštančią ramybės pi
liečių džiaugsmui.

o

' rikoje, kaip Lietuvoje valstie
čiai bendradarbiauja su social
demokratais. O tūli sandariečiai 
Amerikos socialistų iš prityri
mo nemėgsta.

“Naujienos,” kurios paskuti
niu laiku vėl pradėjo remti ben 
dro fronto idėją, todėl ir sako: 
“Lietuvos liaudininkai turėtų 
pasinaudoti proga, kad vieši Liu l 
tas, Draugelis ir Sirvydas ir į-Į 
krėsti truputį sveiko politinio 
senso į jų galvas/’

Grigaitis truputį pirmiau bu-
binetas nori nusikratyti tos tei- vęs Lietuvoje, matyti, jau to 

Manome, kad labai negud- senso įsikrėtė, nes mato rei'ka-sės
riai pasielgtų.

—o—
Krivių-Krivaičio Nebūta 
Pas Lietuvius.

Redakcija gavo ruso M. Liu- 
bavskio lietuviškai išverstą kny 
gą “Lietuvos istorija iki Liub
lino unijai.” Ten aprašoma pra
džia Lietuvos valstybės Mindau 

> iki

Tad kas tokį bendrą frontą galėtų sudaryti?
Tas darbas lieka sandariečiams-tautininkams, so

cialistams ir jų vienminčiams.
Ištiesų, šiedvi sriovi ir jų vienminčiai sudaro milži-' 

nišką Amerikos lietuvių dalį, ir suėję bendran frontan, I 
daug ka galėtų Amerikos lietuvių kultūriam darbui nu-|gj0 laikais ir jos augimas 
veikti. Bet iki šių dienų šios dvi sriovi ne kaž kaip sugy
vena. Dar nesena praeitis rodo, kad sandariečiai (tauti
ninkai) su socialistais daugely ir labai svarbių klausimų 
— grynos lietuvybės, tėvynės meilės, Lietuvos rėmimo ir 
kt. reikaluose — griežtai priešginiavo. Tokių, nors ir ma
žesnių nesusipratimų, tarpe šių sriovių dar ir šiandien 
netrūksta. Nekalbant jau apie svarbesnius dalykus, ypa
tų kandžiojimai, bereikalingi užsivarinėjimai pusėtinai 
aštrūs

Tuose nesusipratimuose, tuos bereikalinguose vieni 
kitų kandžiojimuose, sakytume, socialistai daugiau kalti. 
Pagaliau, bendras darbas su socialistais irgi jau buvo, 
savu laiku, bandyta. Tuomet socialistai, vaduodamies 
momentu ir žmonių ūpu, tiktai politiškai pasinaudojo ir 
nuėjo savais keliais. Tarpsriovinis nesutikimas kur kas 
paaštrėjo. Socialistai gi tuomi pakenkė bendram dar
bui ir pusėtinai atšaldė visuomenę kaip nuo Lietuvos 
taip ir abelnų Amerikos lietuvių darbų.

Dabar, kalbant apie bendrą frontą mums tai ir pri
simena. Todėl dabar mes ir negalim sau dasileisti, kad su 
socialistais būtų galima rimtai darbuotis. Todėl ir gali
ma dabar sau atsivaizduoti, kad socialistai pasinau
dos momentu ir dar kartą bandys sandariečius (tauti
ninkus) tiktai politiniai išnaudoti.

Liublino unijos.
Mes visi ikišiol tikėjome 

Daukantu, Narbutu ir kitais 
Įtorikais, 'kad lietuviai jei nebu
vo sucentralizuoti vienon val- 
stybėn, po valdžia vienų kuni
gaikščių pirm Mindaugio, tai 
bent jie buvo sucentralizuoti vie 
nos tikybos, ir vienos kunigų or 
ganizacijos: vaidylų, arba kri
vių.

Bet Liubavskis, pasiremda
mas šaltiniais, sako, kad kri
viai buvę, bet 'kiekvienas vals
čius turėjęs savo, o visų krivių 
Krivių-Krivaičio nėra buvę. Pa
saka apie Romovę ir Krivių- 
Krivaitį esanti “nerimta,” neiš
laiko kritikos. Vienas Krivių- 
Krivių-Kri vaitis atsirado tik 
prie didžiųjų kunigaikščių val
džios, kuri buvo sucentralizavu-

su 
is-

savo prityrimu, kaip greitai ga- 
telefonu, aš nuoširdžiai patariau 
skambinti tiesiai karstų dirbtu-

tojas sugrįžo; už kito pusvalandžio, kad jis la
bai nuvargęs ir galės atvykti tik už valandos, dar 
už pusvalandžio vėl — kad jis galės atvykti tik 
už dvejų valandų, ir pagalinus už valandos — 
kad jis visai negalės atvykti.

visuomenei Tik tik žmogus užmiegi, žiūrėk, — vėl žadi- 
turėti. O na tave prakeiktas skambutis.

Trečią valandą nakties įsiveržė į mano butą 
pir- du policininkai, sugavę kelis vagis ir pareikalavo 
iki-

lą, pažangiajai 
bendrą frontą 
tame fronte nereikia užsivary- | 

( ti, kad socialistai visados
mą simuiką grotų, kaip kad 
šiol vis būdavo trokštama.

—o--
Puikiai Evoliuciją Išaiškino.

“Draugas,” paskutiniame nu
mery, prisipažindamas, kad ma
žai apie evoliucijos bylą rašęs, 
imasi aiškinti tą bylą ir evoliuci 
jos teoriją labai keistu būdu: 
jis privaro 
keiksmų ant 
spaudos.

Nežinome, 
gą” skaitydami supras kas yra 
evoliucija iš to straipsnio, bet 
mums gana aišku, kad evoliu
cija įvykęs faktas, kurį patvir
tina patys “Draugo” redakto- 

'riai. Kiti žmonės jau nuprogre- 
savę prie Homo Sapienes rūšies, 
o minėti redaktoriai, spren
džiant iš jų keiksmų, tebetupi 
Homo Neandertalensis veislės 
kultūroje. Ta veislė, kaip žino
ma, gyveno urvuose, mito žvė
riena ir visiems kaimynams gal 
vas kuolais skaldė.

—o—

kone tris špaltas
“bedievi ų-masonų’ ’

žmona rengiasi gim- 
pas mane telefonas,

tik su ta sąlyga, kad

o o

Tiesa, gal patsai gyvenimas, jų neapgailėtinas liki
mas, socialistus jau pamokė. Gal jie dabar jau kitaip į 
tokį bendrą darbą žiūrėtų. Tačiaus gyvenime, praktiš
kam darbe tiktai ateitis galėtų parodyti.

Kaip nebūtų, bet bendro fronto klausimas yra svar
bus šių dienų pažangiųjų organizacijų klausimas. Juomi 
reiktų susidomėti. Apie tai turėtų rimtai pakalbėti kiek
vienas Amerikos lietuvių darbuotojas.

Tačiaus apie tai kalbant, reikia ne karšto ūpo, ne' 
pasinaudojimo momentu, šiame darbe reikia plačios per
spektyvos: ar nekuriu sriovių žmonės nenori šį momentą 
savo politiniams tikslams išnaudoti?

Darbuotojai, kuriems su šiuo klausimu prisieitų su
sidurti turėtų neužmiršti vieno dalyko: Jei toks bendras 
frontas būtų numatomas galimu, jis privalo būti grynai

telefono, kad susisiekti su nuovada.
Ketvirtą valandą pasigirdo kieme riksmas ir 

už kelių minutų vėl beldėsi į mano duris žmonės, 
prašydami skubiai iššaukti greitą pagelbą ir po
liciją.

Už pusvalandžio vėl kaž-kdks vėlybas sve
čias skambino į mano duris prašydamas del mei
lės Dievo telefono: mat jo 
dyti, o jis, sužinojęs, kad 
ir taip toliau...

Leidau kalbėti telefonu
jo žmona nepagimdys nei telefonistės, nei klai
džiojančio po visas linijas abonento.

Penktą valandą pakėlė mane iš miego nepa
prastai ilgas skambutis, kuris manau ir miru
sius pabudintų. Tai sąžiningos telefonistės tik
rino liniją. Tik jei skambučio ilgumas lygus jų są 
Žiningumui, tai reikia pripažinti, kad Lietuvos 
telefonistės perdaug sąžiningos.

šeštą valandą vėl pabudau nuo ilgo telefo
no skambučio, privertusio mane skubiai rengtis 
ir nepusryčiavus bėgti zovada į ministeriją. Pa
sirodo, reikia man už pusvalandžio žūt būt išvyk
ti iš Kauno (kelioms dienoms tarnybos reikalais, 
palikus namie vieną sergančią žmoną. Paskyrė 
mane, nes kitų būt nespėję prisišaukti, o pas 
mane telefonas....

Ir aš paskelbiau nuo tos dienos griežtą karą 
telefonui.

Užkasiau savo budelį į gilią duobę ir užra
šiau didelėmis raidėmis:

“Ilsėkis per amžius ramybėje ir suteik tuom 
ramybę ir tavo kankiniams.”

Pradėjau neapsakomai užsiįdomauti iškabin
tomis krautuvių languose dešromis, geležgaliais, 
šluotomis, šepečiais ir kitais pritraukiančiais ma
no žvilgsnį reikmenimis; kiekvieną kartą, kuomet 
sutikdavau bent kpkį pažįstamą telefono srities 
valdininką, suteikdavau jam gerą progą pasigė
rėti mano nugara. Užrašiau ant juodos lentos vi
sus pažįstamus, atsisakiusius užkasti į gilią duo
bę savo telefoną ir nenusiimdavau jiems dau
giau kepurės; taipogi užsiįdomaudamas tuo mo- 

. ... A v . v . mentu bent kokiu išstatytu lange virvegaliu, ma- 
pirmieji žingsniai ii abelno Amenkos lietuvių pazangio- lj<aronu pundu, ar blizgančiais rundeliais. Suieš- 
sios visuomenės bendro fronto. Jei šiame darbe pažangio
sios organizacijos galės taikiai sugyventi, tuomet jau bus 
galima drąsiai kalbėti ir apie abelną Amerikos lietuvių 
pažangiųjų organizacijų — didžiumoj sandariečių su so
cialistais — bendrą frontą. t ,__ •_ ; _

ar katalikai “Dr-

štai pirmą kartą,
Tarsi, mažas vaikas, 
Išvydęs kaktuso žiedelį 
Aš jį norėjau skinti.
Bet jis prašneko gailestingai: 4
“Tik sąmojį, kurį mintis nupynė 1 
Neleiski kerštui suvartoti!...
Nes prieš galingą nusprendimą, 
Sunku bejėgiui yr’ kovoti”.
“Et niekis!"
Raminau aš jį
Ir stipriai spaudžiau prie krūtinės;
Kad tos svajonės, kur vilioja — 
Nebūt’ tarp mūsų paskutinės...
Išgirdęs laimę žadančius žodžius
Meiliai nusišypsojo
Ir širdžia plakančia jis tarė:
“Dabar tik supratau, kad aš ir tu, 
Gyveniman keliausi va kartu.”

Imsrys.
o o -o

MANO KELIAS
j
5

Amerikos lietuvių kultūros bendro darbo frontu. Politi
kai jame visiškai neturėtų būti vietos.

Kitaip esant, suorganizavus bendrą frontą ir norint 
kam nors ji savo politikai išnaudoti, reikštų dar vieną, ir 
visų skaudžiausi, Amerikos lietuvių pažangiajai visuo
menei prapulties smūgį.

Einant gi dabartiniam Lietuvos reakcinės valdžios 
siautimui. Amerikos lietuvių pažangioji visuomenės būti
na pareiga yra gelbėti Lietuvos kovotojams už laisvę. Da
bar yra būtina pareiga pažangiosioms organizacijoms1 
susivienyti ir vienu bendru frontu teikti reikalingos pa
gelbės mūsų vienminčiams užjūry.

O podraug, vienijantis šiam darbui, bus padaryta ir

kojau enciklopedijoj telefono išradėjo vardą ir su 
didžiausia širdgėla perskaičiau, kad jis nebuvo 
nei sudegintas nei nukryžiavotas. Su nemažesne 
širdgėla pastebėdavau kasdien dienrašty, kad 
niekas neskelbia apie savo gilų liūdesį delei mir-

Aš klajoju dyvinai, 
Kur tik einu, vis vargai — 

Laimės nerandu, 
širdyje verda skausmai, 
Tarsi, pešas milžinai — 

Mintyse skęstu.
Laimė pinasi sapne;
Ji vilioja paslapčia,

Į pasaulį skrįst;
Vargšų širdis suramint —- 
Ateitį šviesią gamint; 

Būvį jų išvyst.
Iš viliojančių sapnų, 
Iš svajonių amžinų — 

Dainą jiems pinu.
Tarp skurdo šios būties 
Tarpe nuskaustos vilties 

Kelią sau skinu.
— Imsrys.

Y • » • r i Oo ■o

ATMINIMUI

Atmink, broluži, visuomet,
Ko tik paklausi — atsakys: 
“Ne rūbai puošia žmogų, bet 
Dora, tvirtybė, išmintis!”

— E. Br. Gintvytis.
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“VIENYBĖS” EKSKURSIJA LIETUVON

Rašo J. O. Sirvydas, “Vienybės” Redaktorius

[žurnalistinio mandagumo liti'ką, taipgi tūkstančio ir g 
'sensą.

Kitaip buvo su ponu “Lie- išvargusių pečių krinta smū 
įtuvos” redaktorių, pas kurį &iai? teismai ir pabaudos uz 
už geros valandos sugrįžau1 pasitaikiusią laikraštyje ko- 
ir teberadau vis dar užimtą Į n?rs nesjentybę, — o to

vieno darbų vedėja; ant jos

gąg Iš Amerikos lietuviu Gyvenimo
VII. Toliaus po Kauną

Pirmiausiu mūsų žingsniu, tarp ko kito, buvo ap
silankymas redakcijose, kaipo pas savo plunksnos drau
gus. Birželio 12, po pusrytėlių p. Vileišių šeimynoje, iš
ėjome “eks'kursijon po redakcijas.” Pradėjom maždaug 
iš punkto, kur prasideda stambesnieji laikraščiai, dėlto 
ir užėjome į “Lietuvos” redakciją — tai valdžios laik
raštį. Eidami iš namų nepastebėjom, ar skersai kelią 
buvo perėjusi boba, ar perbėgusi juoda katė — nes su 
pirmu laikraščiu patikom neklotį. “Lietuvos” redakto
riui per sargą įdaviau savo kortelę ir per tą patį sargą 
gavau pranešimą, kad “ponas redaktorius užimtas su 
kitu ponu;” būsiąs liuosas už 10 minučių, — reikią pa
laukt. Kad sutrumpinus laukimo laiką, mes su bobele iš
ėjom į kitas redakcijas, kad paskui dar vėl čionai su
grįžus.

Nuėjom į redakciją kr. d. 
organų: “Rytas” ir “Tėvy
nės Sargas,” kurie abu krū
voje susiglaudę gyvena. “Ry 
to” redaktorium atsireko- 
mendavo p. Talmontas. Su 
juo gerą valandėlę pasišne
kėjom, pavidale mano duo
tojo “interview,” — nors ži
nojau iš anksto, kad jie ma
no pasišnekėjimo laikraš- 
tin nedės, nes dabar yra už
imti pasišnekėjimais su at
vykusiais iš Amerikos to
kiais savo vienminčiais, kai: 
vyčių Zujus, p-nia Nausė
dienė, kun. Jakaitis iš Wor- 
cesterio, kun. Švagždys iš 
Montello ir kt. Tūli iš jų jau 
spėjo palieti vandenėlio per 
“Rytą” ir vėliaus per oficio
zą “Lietuvą”, kad Ameri
koje: tik katalikai tegyve
ną, tik katalikai iškovoję 
Lietuvai laisvę, tik katalikai 
dabar palaiką Amerikoje lie 
tuvius nuo ištautėjimo (pv. 
įvedimu bažnyčiosna angliš
kų pamaldų ir pamokslų! — 
šitą dievobaimingi mano 
vienšaliečiai kukliai nutylė
jo...), kad tik katalikai ir 
dabar palaiką Lietuvos ne- 
prigulmybę (sic!) 'Bendrai 
imant, katalikai atradę Ame 
riką, ją palaiką nuo visokių 
bedieviškų ugnekalnių išsi
veržimo; jeigu ne katalikai, 
tai plynios žino, kas su A- 
merika būtų atsitikę. Tikrai 
pats Belzebubas būtų susi
kūręs sau viešpatystę ir mū
sų kunigėliai negalėtų nei 
po kėlės gražias gaspadines 
klebonijose laikytis nei po 
keletą šimtų tūkstančių do-

larių bankuose susikrauti. 
Dėlto aišku, kad tokios di
delės lietuviškojo pasaulio 
asabos, kaip p. Zujus, p-nė 
Nausėdienė, kun. Jakaitis, 
Kaune buvo “Ryto” ir “Lie
tuvos” bei visų štabų ir sta
bilių ant rankų nešiojami, 
jų žodžiai cituojami ir perci 
tuojami, nelyginant kokių 
pranašų ar didelių diploma
tų. Tik Amerika apie tuos 
didelius žmones nežinojo. O 
tam vis kalti bedieviai, ku
rių Amerikoje visgi esama. 
Todėl ir čionai Lietuvoje jų 
reikią apsisergėti. Pirmiau
siu prasergėtoju buvo tūlas | 
pseudonymas (spėjama, kad 
Liudas Gira!), kuris per 
“Rytą” tėškė į Amerikos be
dievių ekskursijas Lietuvon, 
ypač į Sirvydo ekskursiją 
gniūžtę purvų ir neapykan
tos. Būsią gerai, kad Šir-

sit tuo patim “kitu ponu.” 
Amerikoje (ir, man rodosi, 
visur) redaktorius savo sve 
čia pasitinka ir per tėvo 
galvą; jeigu jau labai laiko 
neturi, tai pats asmeniškai, 
o ne per sargą, pasodina ir 
paprašo palaukti. Matyda
mas, kad ponas oficiozo re
daktorius yra stipriai apsi- 
sergėjęs nuo pražūties ana
me pasauly, nutariau nebe- 
judinti jo iš tos išmintingos 
pozicijos ir pasileidau į vizi
tas kitoms redakcijoms.

Vieną iš maloniausių vizi
tų turėjau “Lietuvos Žinių” 
ir “Lietuvos Ūkininko” re
dakcijose. Pirmojo laikraš
čio redakcijos štabas suside
da iš pp. Suginto, Pronc
kaus, Kardelio ir Bortkevi- 
čienės — Sugintas yra po
litikos ir taktikos nustaty
tojas, Pronckus — vyriau
sia štabo vadas, Kardelis — 
rašto darbininkas, Bortke- 
vičienė — faktingoji atsa- 
kytoja už visą laikraščio po-

ki nešventybė papildyti da
bar Lietuvoje esama labai 
lengva... “Lietuvos Ūkinin
ką” dabar rėdo p. Oškinis. 
Visa ši didelė įstaiga, su re
dakcijomis ir milžiniška 
“Varpo” B-vės spaustuve, 
telpa didžiuliame 3-jų augš- 
tu name, Laisvės Alėja 6Q. 
Čionai radau linksmus ir 
simpatingus žmones redak
torių ir ju štabų asmenyje, 
ir man rodos, kad jų meilu
mas paėjo ne vien dėlto, kad 
mes esame vienminčiai, bet 
ir dėlto, kad jie yra demo- 
kratingi, naujų idėjų, skais
čiai patriotingi ir tikinti į 
šviesesnį rytojų žmonėms. 
Pasikalbėjom, pasidalinom 
mintimis, pasitarėm bendrai 
siais laikrašti jos reikalais, rencijon atsilankė pusėtinas bū- 
nutarėm apsimainyti raš--rys vietos vietos sandariečių- 
tais, rankraščiais ir knygo-1 
mis — ko ligšiolei po karo 
dar nebuvo.

Toliaus patraukiau į kitas 
redakcijas. Bet apie tai — 
kitame laiške.

(Dar bus)

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

Iš
BROOKLYN, N. Y.
Sandariečių-Darbuotojų

Konferencijos

Ketvergo vakare, liepos 23 d., 
1925, “Vienybės” svetainėje į- 
vyko New Yorko ir New Jersey 
va 1 s ti jų sandariečių-Darbuotojų 
konferencija, šią konferenciją 
sukvietė New Yorko ir Brookly- 
no ALTS, kuopos, ir jos tikslu 
buvo apkalbėti dabartinius rei
kalus Lietuvoj ir kaip į tai A- 
merikos lietuviai turėtų reaguo 
ti.

Nors tai buvo ūmai šaukia
mas susirinkimas, bet konfe-

Juozas Stragauskas

Rudens Naktis
(Feljetonas)

Buvo tamsi, vėjuota ru
dens naktis. Ūždamas, kaip 
jūrų bangos, pūtė vakarų 
vėjas. Gailiai šlamėjo beržai 
svyruokliai, sukeldami sielo
je kaž-kokį liūdną praeities

1 darbuotojų. Dalyvumą ėmė 
Brooklyn©, New Yorlko, Newar- 
ko, Richmond Hill, Woodhaveno 
ir kt. apylinkės miestelių vei
kėjai.

■ Kadangi šioje konferencijoje 
dalyvavo ir Lietuvos Valstiečių- 
Liaudininkų atstovas p. J. Ma
kauskas, tai nustačius dienotvar 
kę, visų pirma paprašyta, kad 
gerb. Makauskis keletą žodžių 
pratartų. Gerb. Makauskis savo 
trumpoje, bet vaizdžioje kalbo
je, apibudino Amerikos lietuvių 
tarpe pergyventus įspūdžius. Jo 
nuomone, Amerikos Lietuvių 
Sandara esanti viena stipriau-

griežtai protestuojame 
išniekinimą Seimo atsto- 
paties Seimo autoriteto; 
visu griežtumu protestuo 
ir smerkiame perleidimą

kleri-

tam

vydo valdžia visai neįsileis-1??™’."™’!- Liūdną dainą ū- 
tų, nes— ką gali žinoti, kas ??es’ slmtame~ 
pas jį yar antyje!!! Į tą paš 
'kvilį gražiai atsakė “Lietu
vos Žinios,” ir paškvilinin- 
kai laikinai pritilo.

Dėlto “Ryto” redaktorius, . T. . . . 
man padarius pas jį vizitą,' ™1™g0J°- JlS sar^boJe bu 
iš karto jautėsi labai nesma
giai. Tačiaus valandėlę nuo
širdžiai pasišnekėjus, persi
tikrino, kad aš ne esu pikto
sios dvasės apsėstas, ir ant 
rytojaus parašė savo laik- 
raštin mandagų pranešimą, 
kad apsilankęs “Vienybės” 
redaktorius, kuris esąs džen 
telmenas. Matyt p. Talmon
tas dar nėra kademų politi
kos giliai suėstas ir tebeturi

čiai ąžuolai.
Visi, sulindę patalan, ra

miai sau ilsėjo ir nuostabius 
sapnus sapnavo. Tik vienas 
sargas kareivis karo lauke

dėjo.
Tamsi ir nerami naktis. 

Piktas priešas nemiega: kas 
valandėle tyko ji nukauti. 
Nusigręžęs į vakarų šalį, 
kur priešo stovyklės, nuolat 
žiūri kareivis sargas, nors 
ir nieko tamsoj negali maty

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA ir DIRBTUVE

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

garantuojame laisnj ir diplomų — Pa
ieškomo darbo. Ateikite apžiūrėti mū

sų mokyklų. Mokykla atdara nuo 9 ryte iki 9 vakaro. Nedeliomis 
nuo 11 vai. ryto iki 3 vai. po pietų. Klesos dienomis ir vakarais.

NEW YORK AUTO SCHOOL
128 — 2nd Avenue, (Kampu Iš gatvės) Mew York City

Specialistas
Pasekmingai Gydau Ypatingas 

VYRŲ, MOTERŲ LIGAS

GREITOS PASEKMĖS
Nervų, Odos, Kraujo Ligose, Išbėrimuose, Atvirose žaiz
dose, Bendrame Nervų Silpnume, Inkstų ir šlapinimosi ne
galėje, Raumatizmc ir Visose Vidurių Ligose.

KAINOS MANO PRIEINAMOS
ir viskas yra po mano asmeniška priežiūra

X-Spiruliulifii ir Wassermano tyrimas ir Ko
miškos Išnagrinėjimas kraujo. — Suteikiame 
tikrų, atspėjimų ir gydymų. —

PATARIMAS IR KVOTIMAS DYKAI

DR. Z IN S
110 E. IGth St., New York City

Tarpe 4th Avenue ir Irving Place

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

RICHMOND
I TRUST Į

COMPANY
i i
; 2701-2703 E. Allegheny Av. I 

Philadelphia, Pa.

i i
! Apdraudžianie Nuosavy- !
Į bes Dokumentus. !

i Persiunčiame Kabeliu Pinigus ;
i ' !
: Perkame ir Parduodame j 

Visu šalių Pinigus
Į !
; Mokame 4% ant Padėtu 

Taupymui Pinigu
Į ’ į
J Puikiausias Patarnavimas ;

Visuose Skyriuose* ■

Bell Phone Poplar 7545
A. STANKUS

— Lietuviškas Graborius — 
Geriausias patarnavimas, 

Daug metų patyrimo 
1023 Mt. Vernon St.

Philadelphia, Pa.

Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

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

ti. Pučia, ūžia baisus vėjas. 
Baugiai šlama medžiai: tuoj 
tuoj, rodos, išlįs iš krūmų'siu Amerikos lietuvių politinių 
priešai ir sukapos ant vie-'organizacijų. Ji turi begalinės 
tos. Net šiurpulys pakrato j progos išaugti į kur kas didesnį 
kareivį sargą iš tos baimės..'politinį kūną. Steką truputį gy-

Baisi, nerami naktis! Ka- Į vumo, reikia kiek pakeisti taik- 
reivis sargas atvaizdina tilka ir tt. Abelnai savo darbuo- 
sau tos dienos baisų mūšį su te patenkintas, nes atliko ne
kruvinomis žuvusių atiko- ' mažai nuoseklaus darbo kaip tar 
mis... Jo mintis, kaip pauk- pe sandariečių, taip ii* abelnai 
Štiš, skrenda į šviesią, link- Amerikos lietuvių. Geresniam ir 
smą kūdikystės laiką, į bai- pasekmingesniam veikimui prie 
SU mūšio reginį. Dabar jo šais dabartinę Lietuvos reakci- 
vaizduotėje, kaip gyvi, stovi nę valdžią reikalinga vienybė 
jo brangūs tėveliai, maži 
broliukai, sesutės ir mylimo 
ji mergelė. Kokie jie bran
gūs, už vis labiausiai — jo 
mylimoji Onelė!...

— O priešai, priešai, pik- tokiu būdu būtų galima sek
tieji priešai! kam laimę iš- mingiau veikti. Abelnai Aimeri- 
plėšėt iš jauno bernelio, iš(koje įgijo gerų įspūdžių, 
skaisčios mergelės?...
vaitojo kareivis sargas, pa- dienotvarkės. Kalbėta apie tai, 
skendęs svajonių jūroj apie (koki geriausi būdai kovai prie- 
pražūdytą laimę.

Griaudu pasidarė jam my čionių-demokratų siautimą. Ka
limos mergelės, ir ašaros ė- 
mė birti iš akių... Jis skęsta 
svajonėse ir... ašarose... Jis 
nieko neb’jaučia.. Nejaučia, 
kai patyliais, prie jo slenka 
nuožmūs priešai. Tik surin
ka ne savo balsu, kai durtu
vas perskriodęs krūtinę į priešais Lietuvos laisvės varžy- 
širdį įsmigo... Ir nelaimin-j tojus. Todėl čia ant vietos re- 
gas jaunas kareivis krinta'zoliucijų komisija: S. E. Vi- 
žemėn nebegyvas...

O priešai, priešai, piktie
ji priešai! kam laimę pra
žudėt, kam gyvastį atėmėt 
iš jauno bernelio? Iš skais
čios mergelės kam mylimą 
išplėšėt?... — dejavo žalio
sios eglės, šimtamečiai ąžuo 
lai.

i Gedulingai skamba var- 
ipai žuvusio kareivio gimti
nė] už jo vėlę...

Verkia savo jauno sūnelio 
seni tėveliai, verkia brole
liai ir seselės, verkia ir 

'griaudžias ašaras lieja jo 
mylimoji mergelė...

Liūdnai ūžia rudens vė
jas. Gedulingą giesmę šla
ma beržai svyruokliai, ą- 
žuolai šimtamečiai.

Sulindę patalan vėl ra
miai ilsisi žmonės ir keistus 
sapnus sapnuoja. Bet jie ne
jaučia, kaip jų Tėvynės gy
nėjai- vaitojimuose žūsta...

tarpe Amerikęs lietuvių pažan
giųjų organizacijų. Būtų pagei
daujama, kad ir abelname A- 
merikos lietuvių kultūrinių dar
be būtų daugiau susitarimo. Tik

Po Makausko kalbos eita prie

šais dabartinį Lietuvos krikš-

dangi protesto rezoliucijos ne- 
visuomet savo tikslo atsiekia, 
susirinkimas numato kur kas 
geriau teikti užuojautos rezo
liucijas. Tokios rezoliucijos tei
kia daugiau ūpo ir energijos 
tiems, kurie yra pasirįžę kovoti

taitis, A. Mikalauskas ir A. Žiu
gžda pateikė sekamo turinio re
zoliuciją:

UŽUOJAUTOS IR PROTESTO 
REZOLIUCIJA

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.

UŽRAŠYKIT “VIENYBĘ
SAVO GIMINĖMS IR

PAŽĮSTAMIEMS
LIETUVOJE

Atsižvelgdami į tą liūdną fa
ktą, kad Lietuvos gyvenime ne
teisybė ir neteisėtumas pasie
kė net tokio laipsnio, kad ir pa
ti Lietuvos Valstybės Konstitu
cija jau paversta niekais ir aiš
kiai sulaužyta, kuomet Lietuvos 
Seimo krikščionių demokratų 
blokas su policija išmėtė iš Sei
mo posėdžių Lietuvai užsitarna
vusius veikėjus, Seimo narius: 
D-rą K. Grinių, Ig. Lapinską ir 
K. Bielinį ir perleido spaudos 
ir susirinkimų įstatymų pakeiti
mus, tuo būdu visiškai pasmaug 
darni spaudą ir viešus susirinki
mus ir įvedė mirties bausmę už 
eilinius politinius prasikaltimus. 
Šitokį Lietuvos Seimo valdonų 
žygiai yra aiškum sulaužymu 
Lietuvos Valstybės Konstituci
jos.

Akyvaizdoje šitų faktų, Ame
rikos Lietuvių Tautinės Sanda-

ros, New Yorko ir New Jersey 
valstijos apylinkių veikėjai sa
vo konferencijoje, liepos 23 d., 
1925 m., “Vienybes” Svetainė
je, Brooklyn, N. Y., apsvarstę 
šituos įvykius Lietuvos gyveni
me vienbalsiai nutarė kas se
ka:

1. Reiškiame giliausios užuo
jautos Lietuvos Seimo atsto
vams: Dr. K. Griniui, Ig. La
pinskui ir K. Bieliniui, kuriuos 
brutalinė jėga policija išmetė 
iš Seimo posėdžių salės ir kar
tu sveikiname juos už drąsų 
stojimą ginti Lietuvos Valsty
bės Konstitucijos ir Lietuvos 
žmonių teisių.

2. Reiškiame didžiausio pa
sipiktinimo Lietuvos Seimo kr.- 
demokratų bloko darbams ir 
kartu 
prieš 
vu ir 
taipgi 
jame
anti-konstitucinių įstatymų, ku
riais panaikinama spaudos ir 
susirinkimų laisvė ir įvedama 
mirties bausmė už eilinius po
litinius prasikaltimus.

3. Pasižadame visomis išgalė- 
,mis remti moraliai ir medžiagi
niai Lietuvos Valstiečius Liau
dininkus, kurie drąsiai visu 
jiems galimu griežtumu kovoją 
prieš krikščionių demokratų 
žiaurią reakciją ir prieš Lietu
vos Valstybės Konstitucijos lau
žymą. Veskite griežtą kovą 
draugai prieš pasikėsintojus 
ant Lietuvos žmonių laisvės ir 
pažangos, o mes visuomet būsi
me su jumis ir visomis savo 
išgalėmis remsime jus ir gelbė- 
sime jums sutriuškinti laisvės 
ir pažangos priešininkus.

1) Kalbama ir apie kitus ko
vos būdus, tačiaus nesant pilnai 
išdirbto plano, tam reikalui iš
rinkta atatinkama komisija;

Prieita prie klausimo, kas- 
link suvienyto darbo tarpe A- 
merikos lietuvių pažangiųjų dr- 
jų. čia buvo kiek ginčų, su ku
riomis partijomis sandariečiai 
galėtų dėtis ir su kuriomis bū
tų galima tokį sutartiną darbą 
vesti. Po diskusijų, rezoliucijų 
komisija pasiūlė ir tapo priimta 
sekama rezoliucija:

jų dienų įvykiai Lietuvoje, reiš
kiant protestus prieš krikščio
nių demokratų reakciją, kuri 
net iki to laipsnio priėjo, kad .be 
jokios atodairos mindžioja Lie
tuvos Valstybės Konstituciją ir 
panaikino spaudos ir susirinki
mų laisvę ir įvykdė mirties bau
smę net eiliniams politiškiems 
prasikaltimams. Taipgi reikšti 
užuojautos tiems Lietuvos Sei
mo atstovams, kuriuos policijos 
brutalinė jėga išniekinta ir svei 
kinti juos už jų drąsų stojimą 
ginti Lietuvos Valstybės Kon
stitucijos ir piliečių teisių, kar
tu teikiant moralę ir medžiagi
nę paramą Lietuvos Valstiečiam 
Liaudininkam kovoje su 
kaline reakcija.

2. Kur galima ir kur 
reikalo patariame dėtis
tikslui bendran darban su pa
žangiosioms demokratinėmis or
ganizacijomis, kad visų pažan
giųjų Amerikos lietuvių bendro
mis jėgomis būtų galima su
daryti galinga akcija nugalėji
mui krikščionių demokratų vyk
domos reakcijos Lietuvos gy
venime.

Taiipgi ši sandariečių-darbuo- 
tojų konferencija randa reikalin 
gu ir pageidauja, kad Valstie- 
čiai-Liaudininkai netrukus vėl 
prisiųstų savo atstovą, kuris pa 
laikytų atatinkamą kontaktą 
tarpe Amerikos sandariečių ir 
Lietuvos Liaudininkų. Ypač te
kis atstovas daug galėtų pa
sidarbuoti dabar, kada Lietuvos 
Seimo rinkimai jau visai arti.

Abelnai iši konferencija buvo 
gyva ir matėsi dalyvių griežtas 
nusistatymas priešais dabartinį 
Lietuvos reakcinės valdžios siau 
timą. Visų pasirįžimu buvo — 
dėti visur pastangų, idant apgy
nus Lietuvos valstybę nuo reak
cinio siautimo ir teikti didžiau
sios paramos Lietuvos spaudos, 
žodžio, susirinkimų ir piliečių 
teisių gynėjams.

Susirinkimo vedėju buvo A. 
B. Strimaitis, sekretorium P. 
Bukšnaitis. Buvęs.

REZOLIUCIJA DEL AKCIJOS 
LIETUVOS REIKALAIS

New Yorko ir New Jersey 
valstijos apylinkių Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sandaros vei 
kėjų konferencija, lieipos 24 d., 
1925 m., “Vienybės” Svetainė
je, Brooklynė, N. Y., apsvarstę 
šiandienę Lietuvos padėtį ir a- 
kyvaizdoje pastarųjų įvykių 
Lietuvos gyvenime nutarė:

1. Raginti šios apylinkės San
daros kuopas visu galimu pla
tumu stoti į aktyvų darbą, ren
giant viešus susirinkimus, ku
riuose būtų apkalbami pastarų-

M. M. ŠLIKAS
Lietuvis Advokatas

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

Phone Keystone 457
THE 

LYNDHURST HOTEL 
(S. žvigaitis, savininkas) 

236 Cedar Avenue 
Wildwood, N. J.

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

Kaina pigi, patarnavimas 
Lietuviškas

A. Kandrotas — A. Mikalauskas — A. Vikrikas

UŽSISAKYKIT SKILANDŽIUS 
ĮVAIRIOMS PRAMOGOMS

Didžiausia 
Lietuvių 

Mėsinyčia

Suvienytose 
Valstijose 
Amerikoje

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

K. & M. CO.
123—125 GRAND STREET

Brooklyn, N. Y., Telefonas Greenpoint 3352
! .
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Štai šv. Petro ir Povylo diena, visam pasauliui šven 
ta. Kad nereiktų šį šventąjį su mumis “griešninkais” 
maišyti, jo dieną vadinsiu, kaip ir visi žmonės — Petri
nėmis. Bet kas, gal kokia nepaprasta ši diena? Taip, 
žmonės kalba, kad Petrinių rytą saulė, atminimui kaip 
šv. Petras tris kartus užsigynė Kristaus, truputį pate
kėjus, tris kartus krinta žemyn ir vėl pakįla.

Reikia visiems persitikrin 
ti šio padavimo tikrumu. 
Prižadėjo mane anksti rytą, 
saulei netekėjus, prikelti, - 
mat savim nepasitikėjau, — 
ir eisim visi žiūrėti to “ste
buklingo reiškinio.”

Seniau, kada žmonės kvai
lesni buvo, stebuklą buvo 
galima dažnai regėti: juos 
darė Kristus, karaliai, pa
prasti žmonės ir elgetos. 
Dažnai matydavo velnius, su 
jais reikalų turėdavo, kitas 
net ardavo, kaip pasakoja 
seni žmonės, kokį ragių pa
sikinkęs.

Dabar visa to nėra, tad 
ryžausi nors mažą stebūklė- 
lį — saulę danguj šokinė
jant — pamatyti. Bet ar 
Dievas užsiims rodyti stebu
klą tokiam griešninkui, pa
abejojau kaip kadaise Mozė.

Imu vienas sau galvoti, 
pirm laiko stebuklą rišti. Že 
mė sukasi apie saulę viena ir 
ta pačia elipse, — nei sku

biau nei lėčiau, niekados ne
sumano sustoti ar atgal skri 
sti; saulė irgi iš vietos, lyg 
kokia baisi tinginė nesijudi
na. Tad iš kur čia gali bū
ti tą vieną dieną staigūs, 
mums matomi, kritimai ir 
pakilimai? Vadinasi, mano 
protas sakė, kad nieko ypa
tinga nematysiu.

Gražus rytas. Šviesu, sau
lė dar netekėjus, o jau aš 
su kumpanija ant kalnelio. 
Netrukus ir saulė iškišo iš 
horizonto savo raudoną, 
skaistų veidelį. Pamažu kį- 
la augštyn, drausdama ilgai 
žiūrėti i savo skaistumą. 
Žiūriu, žiūriu valandėlę a- 
kis įtempęs — ir pradėjo 
juodi skrituliai po viens ki
to nuo saulės kristi žemyn. 
Ši vis dar tvirtai danguje 
rieda. Tik susisuko karta, v/ 
rodos, smarkiai skaidriaja
me danguje ir tik krist-krist 
žemyn, o juodieji skrituliai

ir slenka ant žemės; mažne 
persigandau. Gi dirst į lau
kus — beveik nieko nema
tau, tik kažinkaip. viskas 
marguoja... “Na, ar pasaulio 
pabaiga?” sušukau. “Tai 
tau kad nori ir Petrinės! 
Gali tuoj pas Petrą į sve
čius nulėkti! Būs tada ir po 
stebuklų!”

Po valandėlės, kiek atsi
peikėjęs, vėl apsidairiau — 
viskas kaip ir privalo būti: 
rugiai liūliuoja, vėversėliąi 
gieda, medžiai šlama. Saulė, 
nešokinėdama, kįla augštyn.

Vienas, kuris buvo akis la 
biau įtempęs už kitus, su
šuko: “Žiūrėkit, žiūrėkit! 
jau saulė kratosi.”

Aš tuo tarpu sveikomis a- 
kimis nieko ypatingo nema
tau, o gal Dievas kaip šv. 
Petrą mane baudžia už abe
jojimus. Bet rodos kad ne!' 
Silpnas žmogaus akis mat 
kaip moka saulutė apgauti, 
ligai žiūrint.

“Nesigraudin-kit tačiau at 
sikėlę, pamatyt nors kartą 
gražią ryto metu Lietuvos 
gamtą, o kaip kitaip jus pri 
keltų,” — suraminau kum
panija ir netrukus grįžome 
į šiaudiniškius.

A. Lakūnaitis.

Apsaugok mus Viešpatie;
Nuo kuniginio seimo ir jų bizū

no
Išgelbėk mus Viešpatie;

Idant iš žemės reformos juos 
išliuosuotumei,

Prašom tavęs* Viešpatie;
Idant paliuosuotum mus nuo 5 

milionų kuniginių mokes
čių,

--Meldžiam tavęs Viešpatie;
Kad šventą Lietuvą apvalytum

pradėjo kurtis naujoji Lietuva. 
Ir dar tik septyni metai kai 
Lietuva ant griuvėsių pradėjo 
kurtis. ’’

Visi “Tarkos” viernieji pa
Irapijonai gerai žino, kad sunku 
ant griuvėsių ir pelenų prasi
gyventi. Bet “tarkininkai” nie
kaip negali suprasti, kaip galė
jo iš griuvėsių ir pelenų Stul
ginskis, Yčas ir kiti valdinin
kai, kurie dar nė septynių me

ir šnekėjo —
Apie knygas ir auigštus mokslus 
Svetur kraštus ir žmones 
Ir kaip tenai visi
Gyvena sau gražiai.
Bet vienas čia pasakė: 
“E, broliai-lietuviai! 
“Kalbėkime ką nors svarbesnio, 
“Kalbėkim apie savus vaikus 
“Ir apie tai, 
“Kad tie vaikai —
Ne mūs vaikai;

PIRMAI LIETUVY!
OhtropraktikM-GydytojM

J. Vaitulionis, D.C.
331 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.
Valandos nuo 4 iki 8 vai. vak.

Nedalioms ii iventadioniaii:
Nuo 10 v. ryto iki 1 v. po piet

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

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

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

Tel. Richmond Hill 8066

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

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

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

flL&X SHRUPSKI
Pranešu

Visiems pažįstamiems, draugams ir geros valios lietuviams 
atsilankyti pas mane pasikalbėti ir susipažinti vieni su kitais.
Taippat patarnauju su AUTOMOBILIU veselijoms, krikš
tynoms, šermenims ir šiaip linksmiems pasivažinėjimams ir 
pokiliams. Nepamirškite reikale

ALEX SHRUPSKI
•1 Io. Ind Itr., Brooklyn, N. Y-.

Telephone 885 Greenpoint

NAUJAS ŠVENTAS DIEVE 
LIETUVOJE

Pranešimas “Tarkininkams”

Tikiu, kad jums yra laibai 
gerai žinoma giesmė “šventas 
Dieve, .šventas macnas, šven
tas nesmertelnas.”' Bet ta gies
mė gal tik Amerikoje dabar ga
lima liuosai giedoti. Lietuvoje 
mes jos jau negiedame, nes Die
vo vietą užtapė kunigėliai. Tai 
gi po sumos mes dabar gieda
me sekamą giesmę:
Nuo politikos ir kunigėlių keik

smų

Lietuvon

Nupiginta laivakortė ten ir atgal 
Trečia Klesa į Kauną 

$203.00 ir $215.00 sulyg laivo 
GEBA NAUJIENA!

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

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

arba
White Star Line 
Red Star Line 

No. 1 Broadway, New York

ERMANNORT .
~ LLOYD
SUGRETINĘS LAIVKORTĖS

NUPIGINTA KAINA

J LIETUVA
PER BREMENĄ

Puiki Trečia klesa, kajutes
Nepiliečiai grįžtanti bėgy 12 
mėnesių, be kliūčių įleidžiami
32 Broadway, New York 

arba pas vietos agentus

I

nuo kuniginės valdžios, 
Meldžiam tavęs Viešpatie;

O Jėzau, nugink kunigus prie
altorių,

Išklausyk mus Viešpatie.
“Tarkos ’ Kiaušinis

Balta Marė, Landi. — Tūlas 
parapijos pavargėlis per Brūkly 
no brostvininkų organą “Garsą” 
šaukiasi i parapijonus, kad pa
rapija nupirktų “šiorą” kur ant 
upės kranto ir ten pastatytų 
koplytėlę, kurioj galėtų visi pa- 
rapijonai sykiu su kunigu ger
tų vyną, kas bažnyčioj kol kas 
dar Bepraktikuojama.

Valio parapijonai!
Sekkite visų munšainierių pė

domis! šventakupris

VĖJOGRAMA

Bi-Jonė, Nudžeržė: — Mūsų 
komunistai, skaitydami “NeLai- 
svę”, nemato savo veido, bet 
kada paima i rankas “Tarką,” 
tai savo atvaizdi tartum veidro
dy patėmija, ir prisieina iš iš
gąsčio pusėtinai kinkas sudre
binti. Sykį tūlas komunistas 
P. pamatė, kad jis turi dvi pa
čias, todėl neišpasakytai persi
gando, užsistatė savo krautuvė
lę, pasiskolino pinigų ir davai ie 
škoti divorso nuo vienos pačios, 
pakėlė “revoliuciją” ir išvijo sa 
vo antrą pačią. Dabar komunis
tai rengia visokias pramogas, 
P. rėžia spyčius ir kolektuoja 
pinigus savo skoloms atsimokė
ti. Dar vienas komunistas K. iš 
išgąsčio buvo pasirengęs aplei
sti Bi-Jonę, bet pragėrė kelionės 
pinigus ir dabar tebekiukso prie 
baro. O tūlas “draugutis” L. 
lieja Ikrokodiliaus ašaras, kam 
korespondentai parašė i “Tar
ką”, kad nigerkos kelia revoliu
ciją R. komunistiškoj karčia- 
moj. šiuo reikalu ir pats R. 
nemažai bėdoja, kad juodosios 
“progresistės” ardo komunistų 
ramybę. Bobos Vaikas

ŠIS-TAS “TARKIŠKAI ’

Senis Pondzius visiems sto
riems ir ploniems klebonams 
sako: Neužmušk!

Na, o Lietuvos klebonai, za
kristijonai, špitolninkai ir kiti 
visi kliunkiai, su pagelba poli
cijos išgrūdo lauk Lietuvos him 
na giedančius tėvynainius-at- 
stovus, pervarė įstatymą prie 
šingą Konstitucijai ir šiuo Įsta
tymu eidami pradės užmušinėt 
žmones.

Oi duos jums Pondzius kada 
nors bizūnų už užmušinėjimą 
žmonių!

Kliurkių organas “Darbinin
kas” sugrįžusius iš Lietuvos a- 
meriikiečius mėgina kleboniškai 
Įkalbėti, kad jie bereikalingai 
Lietuvos gyvenimą ir tvarką pei 
kia.

Va, girdi: “Karo šmėkla iš
degino miestus, .kaimus, išsky
nė miškus ir sunaikino lau
kus. Ant pelenų ir griuvėsių

EįOlLA^nMIanericaxine
Tiesus-trumpas kelias per Rotter

dam’ą, į ir iš visų dalių

LIETUVOS
Laivai kas savaitę 

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

HOLLAND AMERICA LINE
24 Etate Street New York__

tų nespėjo valdžioje ištupėti, o “Kad tie vaikai
jau sugebėjo iš tų griuvėsių ir 
pelenų susikrauti tiek lobio, kad 
nusipirko po geroką dvarą.

Matomai, tų ponų valdininkų 
“darbščių” būta!

Gal ponai kliurkiai apie tuos 
žemiškus cūdus galėtų mums 
paaiškinti ? žiūrovas.

DAUGIAU TEISYBĖS NEGU 
POEZIJOS

“Mums jaučias svetimi
“Ir baigia žūti bei pranykti 
“ Ta rp t a u t i n i am v e r d ui y.
“Jog tie vaikai
“(Tokie jauni ir tokie gražūs 
“Kai gėlės vos pražydę) 
“Nemoka mūs kailibos,
“Dainų nė mūsų papročių;
“Tėvams ,gi spjauna ant akių 
“Ir sako: ‘O kas man tu?!
“ Tr tie senieji papročiai?!”

šaunus Nutarimas

Žmonių ten buvo daug.
Visi jie jautės lietuviais;
Visi 'lietuviškai kalbėjo.
Jie daug ką tarės

JAU VĖL TURIME!
Komediją

“ LAPKUS”
— Kaina 30c. — 

VIENYBĖ
193 Grand St., B’klyn, N. Y.

B
 JAU

PRIPA
ŽINO!

' > • >■ ■ . >i.-i. kad Naujokų padaryti Ciga
rai yra geriausi Amerikoje! Taip 

> pat visuomenė gėriai, kad garsi
nant laikraštyje remia lietuvišką 
literatūrą; tai yra puikus daly
kas; už tai vietoje kas-Žin kieno 
cigarus rūkyt, kurio nieko gero 
nedaro, o gal dar lietuvių tautos 
priešus šelpti, tad labai išmintin
gai darysit, kad visada remsit lie
tuvišką pramonę, ir brolių lietu
vių Jono ir Petro Naujokų išdirb
tus cigarus rūkysit; nes ir cigarai 
labai geri, sumaniai iš goriausio 
tabako ir iš Havanos padaryti, 
malonūs rūkyt, lengvi, gražiai de
ga ir dūmas puikiai kvepia, net 
moteris ir merginos myli ir pat
sai džiaugsies, kad rūkai gerą Ci
garą!
Viengenčiai vietojo žydberniaut,

REIKALAUKITE MUSŲ NAUJO 1925 
METŲ KNYGŲ KATALOGO

MOKSLO. LITERATŪROS IR POLI
TIKOS SAVAITRAŠTIS

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

Prenumerata metams —
Lietuvon metams------

Pusei metų puse kainos.

— $2.00
— $3.00

3352 Superior Ave., Cleveland, Ohio
Dirvos” Agentūra Siunčia Pinigus 

į Lietuvą ir Partraukia Gimines i 
Ameriką.

KATALOGAS
—o--

APYSAKOS

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

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

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

35c 
SEPTYNIOS KOMEDIJOS - šio

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

jams įdomi. Kaina___________75c

Keletas Praktiško Mokslo Knygų
Aritmetika. Kiekvienam reikia mo 

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

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

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

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

$1.00

Naujų Gaidų iš Lietuvos
Aguonėlės. J uozo Gruodžio kom

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

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

Rūta. Juozo Gruodžio kompozicija 
50c.

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

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. Tčmyk vardą ir paveik
slą ant bakso. Per pačtą išsiun- 
čiam Cigarus visur po Ameriką į 
kitus miestus lietuviškiems biznie
riams, ant pareikalavimo.

Tėmyk! mes perkraustėme sa 
vo dirbtuvę Cigarų į didesnę vie
tą, priešais Public Library. Ra
šant adresuoti
NAUJOKŲ CIGAR DIRBTUVE 

267 DIVISION AVE.
Brooklyn, N. Y.

Naujokų Cigarai labai geri, 
verta paromt teisingą pramonę. 
Agentai gali užsidirbti ekstra pi
nigų, liuosam laiko ir vakarais.'

Vienybes 
Knygyne
Galima Gauti Visokių 
Knygų, Kokios Tik 

Yra Atspausdintos 
Lietuvių Kalboj

Skaityk Katalogą Kairėj Pusėj

VIENYBĖ
193 Grand Street 

Brooklyn, N, Y

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

KAZYS
Nori? Pasakysiu!... Aš kitoks Kazys?.. 
Taip, tas tiesa... Aš ir tai gerai žinau... 
Kame dalykas, kodėl aš kitoks? — tai 
jau kita pasaka, Maryte!... O ta pasaka 
yra sekanti: veidmainiauti aš daugiau 
nemoku!... Paskutiniu laiku ir aš, kaip 
ir kiti geri žmonės, pradėjau su savo 
sąžine rokuotis... O ta sąžinė man vis 
sako: “Nekenčiu šitos moteries!... Ne
noriu su ja daugiau gyventi!”... Nu ir 
viskas... Visai paprastas dalykas, ar 
ne?...

MARĖ
[Tartum žado netekusi] 

Ka?!... Tai tu..?’ ' 1
KAZYS

Taip, Mare, teisybe...
MARĖ

Bet, brangusai, kur gi ta tavo sąžinė 
pirmiau buvo?... Kodėl tuomet kitaip 
kalbėjai, lindai prie manęs, sakei man 
gražias pasakas?...

KAZYS
Pirmiau buvo pirmiau, o dabar yra 
dabar... Dabar aš tavęs nekenčiu!... 
Dabar man tu pradėjai rodytis bjauri, 
kokti, tiesiog nepakenčiama...

MARĖ
Bet kam gi su manim bėgai, gyvenai?..

KAZYS
Bėgau?... Gyvenau?... Taip ir tas tie
sa... Pasakysiu.... Iš pat pradžių mu
dviejų nelaimingo susitikimo mylėjau 
tave... Tuomet man rodėsi, jog aš be 
tavęs ne ti'k ką, bet ir gyventi negalė
siu... Vėliau gi, kada sužinojau, kad tu 
mane myli, savo vyrą apgaudinėji — ta 
mano karštoji meilė visiškai išgaravo.. 
Jau net ir bėgdamas panašiai mįsli- 
riau... Tai pajutusi, tu mane savo mei- 

5 le apjakinai, apžavėjai... Dabar jau 
visai kitaip man visa tai išrodo!... Ta
vos'nemyliu, galiu ir be tavęs apsieiti...

MARĖ
Kazy, bet aš ir dabar tave myliu, ir 
dar daugiau, negu kuomet nors pir
miau...

KAZYS
Man tai visai nesvarbu, — tik... nusi
spjauti !...

MARĖ
Tu girtas, Kazy, todėl taip kalbi!...

KAZYS
Visai ne... Maria, juk tik pati pamįs
lyk gerai, atsivaizduok: jaunas, neblo
giausias vyras, vyras, kuris bile kada 
gali gauti sau jauną, dorą mergaitę už 
moterį, dabar gyvena su svetimo vyro 
pačia!... Kaipgi tai išrodo?!... Ką apie 
tai sužinoję žmonės pasakys? Kaip aš į 
juos akis galėsiu pakelti?!... Pamįslyk, 

Mare, pamįslyk...
MARE

Juk ir aš...

MARĖ
[Svyruoja tartum pažeista. Ji arti
nasi prie Kazio, šis šaltai, be pasi
gailėjimo, pastumia ja šalin] 

KAZYS
Nekenčiu tavęs!... Eik, eik, šalin!... 

MARĖ
[Lyg sumišus]

Eit?... Kur gi aš privalau eit?...
KAZYS

Namo, pas savo vyra!...
MARĖ

Čia mano namai... Aš juos užlaikau... 
KAZYS

Tu?! Cha-cha-cha!... Galėsi juos ir lai
kytis!... [Pauža. Kazys rodos užmiršęs 
tik ką praėjusią audrą, kur kas rames
nis] Turi pinigu?... Norėtųsi išsigert..-. 

MARĖ
Pinigu?!... Degtinės?!... Tau?!...

KAZYS
Pinigu, degtinės, man... Taip....

MARĖ
Tu jau dabar girtas...

KAZYS
Aš noriu išsigert, degtines!... Degtinėje 
dabar mano visa ramybė, visas gyveni
mas, visas smagumas... Ji dabar mano 
pasaulis, laimė!... O tokių moterų, kaip 
tu, Maria, yra daug!... [Paniekinančiai 
žiūri į Mare] Mare, tu bjauri, šlykšti!.. 
Duok pinigų... Neduodi, aš pats pasi
imsiu...

[Eina prie mašinos, daro stalčiuką, 
nori ką tokio išsiimti. Marė puola 
prie jo]

MARE
Ne, Kazy, — nepadėjai, neimsi!

KAZYS ' J •
Ką, tu man neduosi?! Tu man uždrau
si? !...

MARĖ
Kad sakau, tai ir neimsi!

[Kazys stengiasi išsiimti makniuką 
iš stalčiuko, Marė neduoda. Kovoja. 
Pagaliau Kazys parstumia Marę, iš
siima makiuką, pradžiunga]

KAZYS
Dar neduos!... Prakeikta!... Eisiu, išsi- 
gersiu! Bus smagiau!... Pralinksmės 
mano širdis!... Cha-cha-cha!...

[Išbėga kvatodamas]
III.

MARE
[Guli valandėlę ant grindžių, verkia, 
krūpčioja]

Laimės ieškojau — radau... Dieve, kam 
mane taip nubaudei?... Kaip aš visa 
tai pergyvensiu?... Kur visam galas?... 
[Pauža] Bet jau laikas... Bėgsiu reik
menų pasipirkti, o tai parėjęs iš smu
klės vėl daužysis...

[Pakilo, užsimetė apsiaustą, pasiėmė 
reikmenims dėti krepšelį, išėjo. Sce
na valandėlei tuščia. Netrukus pasi
girsta barškinimas į duris. Vėliau 
įeina ONA, paskui ją RAULAS. Rau 
las apsikrovęs įvairiais moteriškais 
reikmenimis, ryšuliais, dėžutėmis]

LAIŠKAS “VIENYBEI”
■ ! i “t! V-. ? L . « S

Rašo Kastas Stiklius

Sveiki Broliai Vienybininkai! 
šiandien, liepos 8 d. 1925 m.

10 vali, prieš piet, Mariam,polės, 
Petro Kriaučiūno gatvės No. 6 
plačiai atsidarė “Dirvos” spaus
tuvės kontoros durys ir įėjo pas 
mane su amerikonišku baksiu-' 
ku inteligentiškai pasirėdę, jau ' 
gerokai pagyvenę vyras ir mo
teris ir sveikindamiesi ištarė 
žodžius:

— Juozas Sirvydas, “Vieny
bės” redaktorius.

*— širvydienė — redaktoriaus 
žmona.

— O kaip malonu, prašau sė
stis! — surikau.

Ir trumpais bruožais pasi
kalbėdami susitarėme, kaip ma
no darbo laikui pasibaigus susi
eisime ir daug svarbių dalykų
pasikalbėsime.

Tai man buvo džiaugsmo, kad 
taip senai pažįstamas, bet ne- 

,matytas asmuo atvyko.
“Vienybę, ” seniau “Vienybę 

Lietuvninkų” iš pats savo kūdi
kystės (1886 m.) pažįstu. Net 
ir antgalvius atsimenu. Daug 
straipsnių, daug sakinių atsime
nu. žinai, jaunam, kas į galvą 
įkrinta, tai visą amžių nešio
jiesi. Ak tu “Vienybe,” “Vieny
be," “Vienybe Lietuvninkų!” 
Kiek tu man dvasios maisto esi 
suteikusi! Ir štai, dabar, aš su 
“Vienybės” redaktorių kalbuo
si, o mano mintys žaibo grei
tumu praeity skraido ir galvoje 
šimtai praeities vaizdų pinasi...

Trumpai pasikalbėjus su re-
daktorium J. O. Sirvydu, trum
pai parašiau “Šešupės Bangų” 
kronikai apie jo atvykimą ir su 
sitarėm, dienos darbui pasibai
gus, susitikti ir plačiai pasikal
bėti. Jis išėjo šiokiais-tokiais 
reikalais Ma.riampolės žiūrėti. O 
aš dirbdamas laukiau vakaro...

Vakare, 5-tą valandą, sutar
toj vietoj susitikome ir neva 
vakarieniaudami kalbėjomės li
gi 12 vai. nakties. Laikas visai 
nejaučiamai prabėgo. Daug ko 
aš jo klausinėjau, daug ko jis 
manęs klausinėjo; visokius klau 
simus nagrinėjome. Sunku net 
viską paskubomis prisiminti ir 
parašyti. Sužinojau, kad kitais 
(1926) metais “Vienybė” išeis 
40 metų jubilėjinis Nr., kad 
jame būsianti plati šio laikraš
čio praeities peržvalga, istori
niai straipsniai, atsiminimai, pa 
veikslai ir tt.

Drauge buvo poni širvydienė 
ir iš Anglijos grįžęs Kisielius, 
kuris savo pergyvenimo anekdo 
tais nemažai juokų prikrėtę. 
Trumpu laiku atnaujinome pri-

t
gesusias santilkius. Ant rytojaus 
anksti Sirvydai išvyko į Pilviš
kius.

KUUdų nprAptalnua Ir p«- 
eėjlauu yr* dalyku (ynu 
•varbav Mm yru! Ir lutai 
ir mea JauEUaaa, kad tai 
yra dalyku, kur) nu* tu
rimu nvullariAkala Ulko- 
Urplah atvirai Ir lalaval 
pyryvUdutl.

kiaau įkyriąją men laiku, 
nuo talku gvUdvuaiuu rai- 
kalua (duadoa bdaianUuiu 

muttauau, Ir taothioiua jau- 
a« kMftl^.' . .
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kUDIKIu 
EROVės skYRIUS

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR. JŲ' 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS,

žindančios Motinos Turi Būti Atsargios 

žindymo laikotarpiu motina neturėtų 
persidirbti. Dažniai motinos, kurios iš 
pradžių turi užtektinai pieno, randa, 
kad jis milžta kuomet jas sugrįžo 
prie namu darbo. Kitos motinos turi 
sunkiai dirbti žindymo laikotarpiu, bet. 
darbas tūrėtų būti laipsniškai sunkina
mas. Didžiuma motinų tik po šešių sa
vaičių tegali būti pilnai stiprios už
siimti darbu. Su šiuo laiku pieno tekė- 

[jimas pilnai nusiskuto.
Reikia vengti nuovargio nuo persi- 

dirbimo, pasilsint laike darbų. Dažnai 
pagulint penkias minutes kas valanda, 
duos motinai pipg-os daugiau darbo 
atlikti negu kitaip, kad saugiau galė
tų atlikti. Kad gavus daugiau pasil
siu, gerai yra motinai penėti vaiką 
atsilošus arba pusiau gulint. Tas duos 
jai 15 ar 20 minutų pasilsėjimo kas 
keletą valandų. Nei motina nei kūdi
kis neturėtų užsnūsti pirm negu penė
jimas visai pabaigtas.

Pasibovijimas

Kuri nors forma pasibovijimo, pa
silinksminimo arba pasismaginimo yra 
reikalinga kiekvienam. Per sąžiningą 
motiną, kuri būna stuboje nuolatos ser
gėdama savo kūdikį nedaro geriausia 
del savo kūdikio. Buvimas ant oro 
ir smagus pasibovijimas, kuris nenuvar 
gina, bet palaiko motiną su kūdikiu 
linksmame ūpe, yra ūbiems labai nau
dingi. Reikia vengti rūpesčio, pykčio, 
ir stiprių susijaudinimų, kadangi jie 
įtakuoja pieną. Motina turi pramokti 
save sukontroliuoti ir nureguliuoti sa
vo gyvenimą del gerovės savo kūdikio.

Saulė Yra Didelis Gydytojas

Kada motinos pieno pristinga, var
tokite Borden’s Eagle Pieną, viena
tinį tikrą pavaduotoją motinos pieno
Jei pasiusite šį apgarsinimą į The 
Borden Company, Borden Building, New , 
York, jie pasakys jūsų kalboje, kaip 
penėti jūsų kūdikį su Eagle Pienu.

Gydytojų Rekomenduojamas

Dept
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SANDARA”
Skaityk “SANDARĄ”, Mokslo, Literatūros, 

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

Lietuvių laikraščių Amerikoje.
“SANDARA” Amerikoje metams lė- 

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

sius mums $2.50, gaus knygų dovanų 
vertės $1.00.

“SANDARA”
327 E STREET, BOSTON, 27, MASS.
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GROBLAUSKIO GUMBALAŠAI 
DEL VIDURIŲ 

SUVERŽIMO MOTERIMS

KAZYS
Tu?!... Tu toks paukštis, kuris užsi
manęs su kitu gali išlėkti!

MARĖ
Tai įžeidimas!... Tai pažeminimas!... 
Kazy, pamįslyk, ka kalbi!..

KAZYS'
Nepaisau!... Prašei — sakau teisybę... 

MARĖ
Kazy, tu sapnuoji!... Atsipeikėk!... 

KAZYS'
Ne, nesapnuoju! Sapnavau, bet tai bu
vo jau senai — tavo vyro namuose... 
Dabar aš niekad ir nieko nesapnuoju... 
Dabar aš matau tikrą gyvenimo vaiz
dą: pasivogęs svetimą moterį, pasislė
pęs nuo pažįstamų žmonių, su ja gyve
nu... Ir tai man daėdė iki gyvam kau
lui... Ilgiau to pakęsti nebegaliu!... Ma
ria, juk tu sutrempei savo prisieką, pa
žeminai savo vyro širdį, pavertei ją į 
niekus!... Maria, tu palikai kūdiki, ku- 
rį privalėjai kaip tikra motina auklė
ti!... Ir dar kartą, Maria, visa tai pada
rei delko?... Del mano saldžių žodžių... 
Na, mieloji, padėkim sau, jei atsirastų 
jaunikaitis, kuris dar saldžiau tau pa
kalbėtų... Kas tuomet nutiktų?... Iš
važiuotum su juo... Taigi, ar gali tau 
dabar kas nors tikėti?...

IV.
ONA

[Įėjusi pirma Raulo]
Greičiau, kas ten nepasivelki!

RAULAS
[Netyčioms išmeta vieną ryšulį, tą 
ima, kitą išmeta, ir tt.]

Greičiau?! Nepasivelki?!
ONA

Nu, ar gi ne?. Vis pusę varsnų paskui 
mane dūlini...

RAULAS
Pabandytum šitų moteriškų reikmenų 
krautuvę ant savo pečių per ištisą die
ną patampyti — žinotum ką reiškia 
“nepasivelki”!...

ONA
Tai man vyras!

RAULAS
Ona, nesityčiok, meldžiu!... O ne, tai 
pati turėsi šituos reikmenis nešiotis!

ONA
Pati?! Aš nešiosiu?! O kur mano vy
ras bus? Tai, kad norėjai!...

RAULAS
Vyras buvo, yra ir bus, tik ne čieloms 
moteriškų reikmenų krautuvėms po 
miestą nešioti!...

(Toliaus bus) __

Užkietėjimo
Nemažai ivarių ligų paiena 
tiesioginai nuo užkietėjimo.

SEVERA’S 
BALZOL

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

Kainos: 50 ir 85 centai

Pirmiausiai kreipkis į aptieką.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

į.-.....—.—

! Tel. 4428 Greenpoint.

! Dr. John Walulc !
• !

Valandos:
nuo 8 Iki 10 iš ryto
nno 1 iki B po pietų
nno 0 iki 8 vakare< j

Nedėliomis pagal susitarimu
i i

161 North 6th Street
; Brooklyn, N. Y.
į *- V

Nesunkūs miankšt.inimai ore ir ant 
saulės, ypatingai ėjimas, reikalingi ge
rai motinos sveikatai ir jos nervų ra
mybei. Jei motina turi daug darbo at
likti stuboje, ji neturės daug spėkos 
pasivaikštinėjimams, bet visgi ji turė
tų nusistatyti praleisti tūlą dienos da
lį ant oro. Motinos, kurioms patinka 
smagus ėjimas, ras pasivaikštinėjime 
gerą mankštymą. Tik ne.reik nuvargti. 
Daržų prižiūrėjimas labai geras jei 
ne pervirš.

Stuboje irgi reikalinga šviežias oras 
lygiai motinai, lygiai kūdikiui, tad 
miegami ii- gyvenami kambariai turi, 
būti gerai išvėdinti.

Jokiam kūdikiui nėra reikalo būti au 
ka taip vadinamų kūdikystės ligų. Jei 
jo kūnas yra pirmos klesos pa
dėty, jis jau gamtos yra aprūpintas 
su ginklu. Tik tada kada jo kūną paė
dė nedapenėjiimas jis len(g|vai ligų pa
griebiamas. Bet kiekvienas kūdikis ga
li pilnai atsigauti jei aprūpintas su 
tinkamomis sveikatos sąlygomis. Ap
saugojus maistas yra gerifiusis sargas. 
Pridedant Borden’s Eagle Pieną prie 
jūsų kūdikio kasdieninio valgio, ga
lėsite būti tikri, kad jo kūnas gauna 
reikalaujamą kiekį sotumo. Jūsų kū
dikis turėtų gauti du šaukštu Eagle 
Pieno kasdien apart kitų valgių. At- 
miežk du šaukštu Eagle Pieno su 
trimis ketvirtadaliais puodelio šalto 
vandens. Kiti vaikai labiau jį mėgsta 
su ginger ale, vaisių sunkomis, arba 
suplauktu kiaušiniu ir skanskoniu.

Skaitykit šiuos straipsnius kas - sa
vaitę ir pasidėkit ateičiai.

PU8LBM 
UŽDEGI

MAI

Apsaugok Sveikatą

SANYKITg
ProfUaktaa vyrama, 

geriausia apsauga 
po užsikrėtimo. 

Didelė triūbelė 88c. 
(Tarba (4’a) $1.

Visose aptiekose ar 
S&n-Y-Kit Dept. A.

> 81 Beekman St. 
New York 

PraSyk aprašymų

Tel. 595 Greenpoint.

Daktaras
J. S. MISEVIČIUS

270 Berry St., B’klyn, N. Y.

Office Hours:
8-10 a. m., 12-2 p.m. 6-8 p.m.
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SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. 
Nariai priimami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi na
riai gauna laikražtį „Tėvynę” dovanai ir taipgi 
gauna SLA. išleistas knygas ui pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — »1»O, 300, 800 lt 1000

Paialpos Skyriai —
36.00. 8.00 ir Iž.oo | sayaitf.

M. W 

c w

Vartota suvirs 30 metų
Ne jokis bandymas 

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

CM

S'

<72 <

URBAN’S COLD 
Šalčio), jokių šalčių 
baksą apsiginkluok

Kas yražmogaus amžinas prlelas? *— Baltis. 
Jis netik sunkiausias ligas įvaro, bet ir į gra
bą paguldo. Bet tie, kurie vartoja go plačiu 
Ameriką • pagarsėjusius 
POWDERS (Miltelius nuo 
nebijo. Už 75 centus už 
nuo savo nuožmaus prleiol

URBO LAX TABS (M centai už skry
nutę) yra kai kanuolė priei kit< amžiną žmo
gaus priešą — vidurių aiklotSjimą —, kuris 
žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

Lietuviškų, Bulgariškų, Alopatlškų, Homeopatlžkų it kitokių 
vaistų tegalima gauti gerų pas —

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

Telephone Greenpoint 1411

Susivienijimas Liet. Amerikoje
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDEAUDOS IE PASALTOS 
OEGANIZAOUA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE, KU

RIOS TURTAS ARTI $1,000,000.00

pomirtinlij. Pašalpų išmokėta $413,550.15
Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $375,122.80

Del platesnių Informacijų kreipkitės šiuo adresai

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

5
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MILŽINIŠKAS IŠVAŽIAVL **' 
MAS NAUDAI VILNIAUS 
NAŠLAIČIŲ

Matyti, kad nežiūrint nedane- 
šiotų komunistų demoralizacijos, 
BrooMyno visuomenė yra sveika 
ir patriotiškai nusistačiusi. Per- 

t

nai “Vienybės” tautiškame išva 
žiavime į Forest Hills parką, bu
vo virš tūkstantis žmonių, šį
met, Lietuvos Pakraščių Vaduo
tos Komiteto suruoštame išva
žiavime naudai Vilniaus našlai
čių, žmonių atsilankė dar dau
giau: apie 3,000 suvirš.

’ Programoje dalyvavo vietos 
ir Elizabeth© bei Newarko baž
nytiniai .kovai ir mažų vaikučių

koras. Geriausia sudainavo Jan
kaus vedamas vietos Ikoras ir 
šlapelio vedamas Newarko ko
ras. Jie abu yra geri mokytojai, 
baigę sipeciales muzikos mokyk
las, ir iš korų pasirodymo, ma
tyti, kad moka savo mcikslą pri
taikyti. Ellizabetho ikoras buvo 
savo specialiu busu atvykęs, bet 
sudainavo nelabai kaip. Ypa
tingai kritikuotinas už 'dainavi
mą arijos iš operos, kas netinka 
susirinkime po atviru dangų. Ma 
žų vaikučių koras, sulyg išga
lių, sudainavo gražiai, nors ne
kurtos dainos geriau tiktų suau
gusių korui.

Buvo kalbėtojų iš klerikalų 
pusės. Skaudi ironija: jų vien-

minčiai Lietuvoje uždraudžia 
lietuviams turėti panašius gra
žius, patriotiškus mitingus po 
atviru dangum, o čia, Ameriko
je, pasinaudodami amerikonų de 
mokratybe, tie vadai patriotiniu 
olbalsiu sukviečia minias žmo
nių ir drįsta prieš jas pasiro
dyti!

Toje pačioje vietoje rugsėjo G 
įvyks milžiniškas “Vienybės” iš 
važiavimas, kuriame dalyvaus ir 
tik tuo laiku grįžęs iš Lietuvos 
“Vienybės” redaktorius J. O. 
Sirvydas. Jis papasakos vėliau
sią tiesą apie Lietuvą.

kas pasižymėjo kruvinu nuoti- 
kiu, kainavusiu vienam umijis- 
tui gyvybę. Kas tai sudavė mi
nėtam unijistui per galvų ir jis 
nuo to pasimirė. Policija sako, 
kad mušimų atliko jo draugai u- 
nijistai, kovojanti prieš skebus, 
bet kadangi minėtas žmogus bu 
vo gerai unijistams žinomas, tai 
amalgameitų vadai juokiasi iš 
tokių policijos pasakų. Jie sako, 
kad jį primušė mušeikos, 
nanti skebus.

gi

VPIE 400 ŽMONIŲ PARE
MIA MASPETHO LIAUDIES 
NAMĄ

PASAULIŲ KARAS

Tik ką pasimiręs garsus astronomas Flamarion tikėjo, 
kad ant Marso gyvena protingi sutvėrimai, kurie, gali būti, 
yra net protingesni už mus, žemės Gyventojus.

Dailioje apysakoje “PASAULIŲ KARAS”, H. G. Wells 
vaizduoja kaip tie Marsiečiai atvyksta j žemę ir bando nu
kariauti žmoniją. Marsiečiai turi baisų ginklų, keistų maši
nų ir žmonijai jau gresia pražuvimas. Kas ją išgelbsti?

Atsakymą rasite apysakoje “PASAULIŲ KARAS,” 
tik ką išėjusioje iš spaudos. Kaina su prisiuntimu $1.00.

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

Phone Foxcroft 6162 Charles Hoelzer, Mgr.

GELEŽIES DARBAI 
Ugnies Kopėčios — Fire Escapes 

Prašalinama Visokios Kliūtys. Visoki Pataisymai 
Deimantiniu Plokščiu Durys Skiepams

— Ofisas ir šapa — 
378—380 HARMAN STREET

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

EKSTRA MITINGAS
LIET. KRIAUČIŲ 54 SKYR.

Maspetho Liaudies Namo B-vė 
subatoje turėjo pirmą metinį 
pikniką Feldmans Parke, ku
riame dalyvavo apie 400 žmo
nių. Tikimasi, kad liks pelno B- 
vei, kurią turėtų visi Maspetho 
lietuviai širdingai paremti, nes 
jos tiksiąs yra pastatyti tautiš-' 
ką centrą-salę, apie kurią suk
tus] visas lietuvių judėjimas.

Buvęs.
Ekstra mitingas atsibus sere- ‘ -----------

doj, July 29 d. 7:30 vai. vaikare, A. B. STANKUS VĖL
LEIDŽIASI KELIONĖN

Savaitę vakacijų 'pasilsėjęs, 
mūsų nenuilstamas agentas, A.

Amalgameitų svetainėj, 11-27 A 
rion PI. Susirinkimo tikslias bus 
apkalbėjimas aipie asisesmentus, 
kurie yra uždėti ant mūsų, per 
Point Boandą. Taigi visi kriau-'B. Stanikus vėl leidžiasi kelio-
čiai unijistai dalyvaukit šiame Į nėn. Jis aplankys Amsterdam, 
susirinkime! Bus kalbėtojų iš 
generališko ofiso lietuvių ir an
glų: jie išaiškins apie visą kriau 
čių padėtį New Yorke.

Sekr. A. Bubnys.

Buffalo ir kitas kolonijas, pas
kui pasuks į Scrantono pusę. Sa
ko, energijos turiu kai 20 me
tų jaunuolis ir tikiu duag nau
dos padaryti “Vienybei”, nes vi
sur randu jai gero velijančių

LIŪTAS GRĮŽTA AMERIKON

Liūtas atvirute praneša: — 
“Vakar ‘Liet, žinias’ Kauno mi
licija konfiskavo. Nejauku da
bar čia gyventi. Siaučia žiauri 
reakcija ir galima numatyti, jog 
‘the worst is yet to come.’ Grįž
tu laivu ‘George Washington’ 
Bremen sėsiu liepos 22-rą.”

J. Liūtas buvo vedėjas ant
ros “Vienybės” ekskursijos.

KRIAUČIŲ STREIKAS
KRAUJU APŠLAKSTYTAS
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SV1VMOAGV SIA1WH1
Amalgameitų iššauktas prieš 

International Tailoring Co. strei

“VIENYBĖS”
METRAŠTIS

Nauja Moksline Knyga
Lietuvoje šįmet tapo išleista 
įdomi mokslo 'knyga vardu

GYVYBĖS
FIZIKA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Įmonių, kurie visados maloniai 
sutinka man pagelbėti. Tas ma
ne žymiai stiprina.

PO MIESTĄ PASIDAIRIUS

ramentu, kriaučių lokalui rašau, 
ir tik vieno aš prašau. O, tu 
kriaučių Dykuli, man atėmei lū
pas dvi, savo širdį suminkštink, 
ir liežuvį man grąžink.”

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spinduliij Diagnoza 
221 SOUTH 4th STREET 

BROOKLYN, N. Y.

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

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

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

193 Grand St Brooklyn, N. Y

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

Ties Ward’s Baths Coney Is
lande susitiko proletaras su bu r 
žujū ir paklausė, ar girdėjo tas, 
kad Jankaitis žada atsikreipti į 
kriaučių lokalų dovanoti jam at- 

'••’il (liežuvį, nes dabar lokalų 
vėl komunistai valdo?

Buržujus, būdamas linksma
me ūpe, atsakė, kad netik gir
dėjo bet ir skaitęs “prošenę,” 
kuri neva skambėjusi šiaip: “Aš 
nažiu'kas Jankai tinkas, iš pupų 
nevarytinas vyrukas, atsisėdęs 
plunksnų Ikremtu, ir Manelio at-

PIRK “VIENYBĖS” ŠĖRŲ 
VIENAS ŠERAS 

DEšIMS 
DOLARIŲ.

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 pcrmitų, pašportų, už
sakymas vietų ant laivų. Pasikalbėti 
galima tik susitarus. Empire Audit 
Co., 960 E. 28th St., Brooklyn, N. Y. 
Telefonas Midwood 2164, Indersoll 
2525. (91

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

Kaina su prisiuntimu — 75c. 
“VIENYBĖ”

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

Išsirandavoja 4 kambariai, Elektros 
šviesa, maudynė ir apšildymas. Atsi
šaukite: v. Struogis, 97 So. 9th St., 
Brooklyn, N. Y. Stagg 4910 (100

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

Į Tikra Lietuviška Duona
kurią kepa

i „Garsas”
(Seniausia

duoną, iš 
kepame 

ir kitiems

Keptuve
įstaiga)

ruginių miltų, 
keiksus, vestu- 

pokiliams. Vi
su užsakymais

Kepa 
Taipgi 
vėms 
suomet kreipkitės
prie “Garsas’’ Keptuvė. Siunčia- 

duoną ir į kitus miestus.

MASIULEVICH 
A. SHRUPSKIS 

(Savininkai)
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VISŲ ŽINIAI!
Nuo liepos 16 d. galutinai persikė

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

Parsiduoda geras Kendžių Štoras. Pri
einama kaina, atsišaukite Mr. Belinke- 
vičla, No. 317 Wythe Av., Brooklyn, 
N. Y. (92

Parsiduoda fornišius 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

*

lei. Greenpoint 7831

MAUKUS FOTOGRAFAS

>_ , Fotografuoju ve-
sėli jas, 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.

Tel. Greenpoint 6195

M. KREIVĖNAS

W.

{ Brooklyn, N. Y.

i no

i
I
♦jj

Gėlės del Namų, Daržo, 
Vestuvių ir Laidotuvių 

202 BEDFORD AVENUE 
(arti North 6-tos gatvės) 

Brooklyn, N. Y.

209 Bedford Ave.,
Tel. G’p’t. 2876

LIETUVIŠKA AKU6ERKA

Telephone Triangle 1450

už prieinamą kainą

30 STAGG STREET 
Brooklyn, N. Y.
Tel. Stagg 6711

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

Kreipkitės

Mprie
JVj dieną ar m
^dieniais. Darbą atlieka ataakan- 
tvčiai

Marijona TamkienS 
palagų ant pareikalavimo^ 

aktį, taipgi ir nedėl-|v|

STOGŲ DENGĖJAS

GRAVEL
ALL KINDS OF ***

ROofinG
Repair Work. a Specialty

* JAMES J. HOLT 6- SON

Priešais “Bridge Plaza’’ 
Valandos: 10—12 prieš piet 

2—8 po piet.
Penktadieniais ir Sekmadieniais 

tik sulyg sutarties

r- __-—

$16.00 ir augityn

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

J. STANKUS
Parduodu namus ir duodu inorgi-

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

36 Lexington Avenue 
Maspeth, L. I.

Tel. Newtown 0113

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

VENUS BARBER SHOP 
463 LORIMER STREET 

Kampas Grand St. Brooklyn, N.
Telephone Stagg 6533

— Petrai, kur taip skubi
niesi ?

— Einu pas Juozą Aba- 
zonų.

— 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

Šiuo adresu:

J3TOKEI
O. Brooklyn, N. T.

J ON AB
173 Bridge fit.,

NAMŲ SAVININKAI 
TEMYKITE!

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

53 Montieth Street
Kampas Bushwiek Avenue

Brooklyn, N. Y.

&

Brooklyn, N Y,

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

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

Permanent 
gražiai 
mėnesius.

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

S, PAUŽA 
131 GRAND STREET

MOTERYS TĖMYKITE!
Lietuvis Plaukų Taisytojas 

ANTHONY MOLLYN

Wave
atrodo ir

Galima

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

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

ANTANAS TAČILAUSKAS
• (Savuinkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINĖ
Čia galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir ui 
prieinamą kainą; taippat pasirendavoti svetainą lusirinki- 
mama, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

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

Balto, žalio ir Raudono 14kt 
aukso moteriškų laikrodėliv 
Galima gauti mūsų krautuvė 

RASIIKINIS 
Ir 

VOKETAITIS 
141 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Geriausias

CHAS. WIRFEL

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

tuoj atvykstu pataisyti pagedimus

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

Tel. Stagg 4037
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