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Žinios Iš Lietuvos
daržus išganyti ir po teismus tų kad galutinai įrengs geležinke- 
sytis. Beveik kiekvienų diena lio stotį, sutaisius, išvedus nau- 
kviečia policija, kad juos sutvar ja kelių ir trotuarus, Mariampo 
kytų, ir kiekvienų savaitę važi
nėja į teismus. Gėda malatiškie 
čiams, kad be policijos ir teis
mų nemoka tvarkytis!

Ig. Lapienis

Užpaliai. Nuo balandžio mė
nesio veikia įsteigta žemės Ūkio 
D-jos pieninė ir turi daug dar
bo. Dabarties negalėdama vie
na apdirbti įsteigė savo skyrių 
Kušneriūnų sodžiuje. Toliau ma 
noma dar keletas skyrių įsteig
ti. Pavyzdis kitoms pieninėms.

Plunksnos Draugas

Tarrytown, N. Y. Bušui 
apvirtus, susižeidė 16 kelei- 
vių. Viso važiavo 49 žmonės 

—o—
Oceanside, L. L Audra, 

nuvertusi Kluksų bazaro pa

London. Anglai nori per-1 
leisti įstatymą, kuriuo ne-' 
valia būtų imti daugiau 15 
nuošimčių už paskolas.

—o—
Washington Raportai 902 ________ t x

Amerikos taupymo bankų ’lapinę, sunkiu stulpu primy- 
rodo, kad per vieną birželio go vieną kluksininką, kurį 
mėnesį pasidėtų pinigų su-. tik po pusės valandos pa- 
ma padidėjusi 124 milionais. vyko išgelbėti su perlaužta 
Amerikonai gerai taupo!

—o—
Tokio. Amerikonas pagel

bėjo japonams sugauti jų tų parapijonams bevakarie- 
šnipą, kuris siūlėsi parduo- niaujant parapijos bankete 
ti japonų laivyno paslaptis į salę trenkė griaustinis, ku- 
Amerikai.

—0—
Roma. Italija vėl uždėjo dino. 

muitus ant grūdų ir duonos 
kainos pradėjo smarkiai kil 
ti visuose miestuose. Žmo- Francijos ministerial sako, 
nes nerimauja. Bet muitais kad oficialio pasiūlymo tai-

„ , , . . _ _ . n . v „ v. , . .. norima Italijos farmeriams kos nuo Krimo iš Morokos.rasta n^'oeova. su užnerta vir-
jerą Orlando, kuris pasate prakalbą pries fašistų kvailą |pagelbsti ant kojų atsistoti " ‘ ‘ ' ------- -- ------ ""

Fašistai Ščldami Norėjo Apdaužyti Buvusį Ita
lijos Premjerą Orlando.

VOKIEČIAI NORI STATYTI KITĄ ZEPELI- 
NĄ MILŽINĄ, KURIUO SKRAIDŽIOTŲ 
TARP EUROPOS IR JAPONIJOS.

DAYTON, TENN., Liepos 28 d. — šimtai Tennessee 
valstijos farmerių, darbininkų ir paprastų žmonelių at
lankė lavoną Bryano ir paskutinį syk su juo atsisveikino. 
Įžymesnių žmonių vienok iš kitur nėra atvažiavę. Jį lan
ko tik paprastoji liaudis, kurios reikalus jis visą gyveni
mą gynė. Bryanas guli bronzo grabe, kuris bus rytoj ve
žamas į Wsahingtona, kur jį laidos ant Arlington kapi
nių. Laidotuvės įvyks iš bažnyčios, prie kurios priklausė 
dešimts Amerikos prezidentų, pradedant Lincolnu.

ROMA. — Fašistų minia norėjo užpulti eks-prem-

politiką.. Bet kariumenė jį apgynė. Tada narsūs fašis
tai nors langus Orlando automobilio išdaužė.

NEAPOLIS. — Gauta žinia, kad garsus rašytojas 
Gorkis, kuris iškarto smerkė bolševikus, pasfkui dirbo su 
Leninu, o paskui atsimetė, dabar vėl grįžš į Leningradą 
ir užsiims apysakų rašymu.

BERLIN, Liepos 28 d. — Dr. Eckneris, galva zepeli- 
nų kompanjos, prisimindamas, kad rugpj. 20 sueina 25 
metai kaip oran pakilo pirmas zepelinas, kreipiasi į vokie
čių visuomenę aukų pastatymui naujo milžiniško zepe- 
lino, kurio tikslas būtų nuskristi į žiemių ašigalį, o pas
kui skraidžioti tarp Europos ir Japonijos.

po karo.
—Q—

Berlin. Matyti vokiečiai 
nelabai myli amerikonus 
'pas juos svečiuojančius, nes 
vieną moterį ir vyruką 
smarkiai apkūlė netoli Ha
noverio miesto. Apie tą daly 
ką sujudo dabar valdžia ir 
Amerikos konsulai.

JONINIŲ IŠVAKARĖS

-'lė atrodys gan puikiai, ir kelei- 
e viai be burnojimo ii' nuovargio

pasieks miestų. Dr. Ant.

nugara. Jis vargiai išgis.
—0—

Belvidere, N. J. Metodis-

ris vienok nuostolių nepada
rė tik sukrėtė visus ir išgąs-

Anykščiai. Ant Rubikių eže
ro, Akcinės b-vėls “Spėka” įga
liotinis p. Gincos žvejoja uždrau 
stu nerštų laiku žuvis, apie ka 

'Anykščių vaisė, savivaldybinin
kai 5-VI-25 m. sustatė proto
kolų ir perdavė teisman.

K.

ŽMOGŽUDYSTĖ

S.

Paris. Nežiūrint kalbu Vižonos, Utenos ap. (“V-ibės’1’ 
kor.) — Birželio 22 d. Janonių 
'kaime ūkininką šaučiulio duktė

nėra gavę. Žinios skelbia, ve ant kakl°- Padarius gydyto- 
“■ jaus tyrimą, rasta: mergina neš

čia ir galva sudaužyta, eina tar 
dymas, suimta tūlas vaikinas 
Kunigiškių kaimo, kuris tūlą 
laiką mylėjęs tą mergaitę.

Tai vis pasekmės nevykusios 
meilės, del stokos apšvietos kai
mo jaunime, argi būtų galėję pa

i pildyti tokią žiaurią žmogžudys
tę apsišvietę jaunuoliai?

J. Gogelis.

kad abi pusės ruošiasi prie 
nulemiančio mūšio.

—o—
New York. Airių istorinė 

draugija skelbia, kad pasi- 
mirusio Bryano protėvis bu 
vęs kapitonas anglų armi
joje 1690 metais ir atvykęs 
Amerikon 1691 metais, apsi
gyveno N. C. valstijoje.

KAREIVIAI
Pagėgiai. — Birželiio 30 d. šeštų 
valandų ryte nuo Tauragės pu
sės link Šilutės atskiru trauki
niu pravažiavo gana didelis eta
lonas mūsų kareivių. Pravažiuo
dami vagonuose gražiai grojo 
smuikais, armonikais ir šiaip 
kas kuo mokėjo, o viena kuo
pa gražiai dainavo. Senai jau 
pagėgiškiai buvo bematę karei
vius ir begirdėję sutartines ka
riškas dainas. Nors buvo dar 
anksti, bet nevienas skubėjo kel
tis ir pažiūrėti kareivių. Ta
čiau neilgai teko čia jais gėrė
tis: karininko komanda, garve
žio signalas, traukinys sudun
dėjo ir linksmi kareivėliai kaip 
skriste išskrido iš Pagėgių link 
Šilutės. Miegalis.

Kaip Francams Reikia Lenkai Sakosi Turį 
Kovoti Morokoje Grudų Eksportui

Darbo Federacija 
Smerkia Algų 
Kapojimą

Washington. Darbo Federaci
jos prezidentas Green pasmer
kė audeklinių šapų savininkus, 
kurie paskutiniu laiku pradėjo 
kapoti vėl algas 10 nuoš. Jis sa
ko, kad to kapojimo nepateisi
na nei biznio išrokavimai, nei 
doriški. Audeklinės AmerikojeIUOI nUUUMIU'CO silici laujv |

yra saugojamos augštų muitų 
nuo konkurencijos svetimų ša- 

• lių audeklų, ir todėl neturėtų 
priežasties biznio išrokavimais 
algų kapoti.

Prezidentas Coolidge, apkalbę 
damas tą dalyką, pareiškė, kad 
kalti ne bosai, ir ne muitai, ir 
ne bedarbė, bet perdidelis skai
čius audeklinių. Jos buvo pri
statytos karo metu, bet dabar 
neturi rinkos. Bekonkuruojant 
ir nori pagauti rinką pigumu 
savo prekių. Todėl priverstos ka 
poti algas. Prezidentas nemano 
nieko daryti, kad pagelbėjus 
dahbininkams.

Kaip Išrodo
Kinų šangajus

pagar-

Fez. Amerikonai koresponden 
tai sekamai aprašo francų ko
vos būdus su morokiečiais. Nak
tį kariumenė miega palapinėse, 
apie kurias turi sumesti divejų- 
trijų pėdų akmenų sieną ir dar 

Institute anglas gen. ^Maurice,1 iškasti apkasą, nes naktį moro- 
garsus savo raštais laike karo, ' kiečių geri šauliai, pila kulkas į 
pareiškė, kad ne militarizmastas palapines, ir nėra nakties, 
verčias Europos valstybes lai
kyti milžiniškas armijas ir gin
kluotis, bet baimė: baimė, kad 
kas jų nepultų. Esą, Franci j a 
bijanti vokiečių, o parubežinės 
su Rusija valstybės bijo rusų. 
Nekurie diplomatai net bijo, 
kad armjios įgis kontrolę ir di
plomatus išvarys ant gatvių, o 
pačios apims valdžią.

Kiti diplomatai nurodė, kad 
pasaulis turės susitvarkyti į vie 
ną valstybę, arba draugovę val
stybių, panašią į Angliją ir jos 
kolonijas, kurios gražiai sugy
vena ir sudaro vieną imperiją. 
Vienas amerikonas profesorius 
nurodė, kad amerikonai kol-kas 
tevartoja 40-tą nuošimtį aria
mos žomės, kurios turi, bet ka
dangi jiems kasmet priauga po 
pusantro miliono žmonių, tai ne 
užilgo turės susirūpinti išnaudo-, 
ti ir likusią dalį ariamos že
mės. Amerikoje, anot jo, gali 
gyventi 200 milionų žmonių 
vargo.

Baime Valdanti 
Europą

Williamstown, Mass. Politikos

New York. Iš Lenkijos 
tai pranešęs vietos lenkams, kad 
šįmet Lenkija turėsianti ekspor 
tui 30 milionų bušelių rugių ir 
miežių, vertės 150 jmilionų zlo
tų.

Perleido Per kūną 66,000 
Voltų Elektroskad ne militarizmastas palapines, ir

kad nėbūtų sužeistas, ar užmuš
tas vienas kitas kareivis, oficie- 
ras, ar mulas. Keliasi kareiviai 
apie 3 vai. kol dar nėra karšta, 
verdasi kavą, o paskui eina į 
frontą. Pirmiausia. eina pšstinin 
kai, išsisklaistę plačia linija. Jie 
lipa į kalnus ir varo morokiečių 
šaulius lauk nuo viršūnių. Tuoj 
už pėstininkų eina artilerija, ku 
riai pagelbsti eroplanai, skrai
džiodami viršuje ir duodami ži
noti kur daugiausia priešų yra. 
Kuomet maurai apsistoja kur ir 
pradeda šaudyti atgal, tai fran- 
cai paleidžia savo garsias 75 m 
m. kanuoles darban. Maurai ta
da nelaukia ir bėga. Sakoma jie ant j0 riksmo sustojo ir sutiko 
taip gudrūs, kad ant plikų uo- j0 vaiką paimti ir į ligonbūtį 
lų ir kalnų kur nėra jokių kru- j nuvežti. Vaikas mat iškrito iš 
mokslių taip išsislapsto, kad jų vežimo ir ratai pervažiavo krū- 
su žiūronais nematyt.

I Debeikiai, Utenos ap. (“V- 
bės” kor.) — šįmet ir Debeikie- 
čiai blaivesni liko, nes miestely L n a e
nėra nei vieno traktieriaus, o 
slaptos girtybės įstaigos ener
gingai prižiūri vietos policijos 
nuovado padėjėjas, kuris yra 
blaivus ir sąžiningas žmogus. 
Atlaidų ir šiaip jau šventadie
niais nematyt girtų ir nesigirdi 
jų pliovonių, tai yra puikus 
reiškinis. J. Gogelis.

Greenfield, Mass. Danbinin-
I kas vietos eleiktrilkaunčs, peržiū-

be.

Mergina Plaukimu Pa
bėgo nuo Užpuoliko

Rochester, 
vyras buvo 
Morrisoniūtę 
parke, bet ji nuo jo išsisukus,

N. Y. Nežinomas 
užpuolęs 18 metų 

Genessee Valley

Shangai. šis miestas, 
sėjęs pirmu kinų streiku ir su
kilimu prieš baltveidžius, pasi
rodo, yra sostinė Kinijos preky
bos, finansų ir pramonės. Jame 
gyvena apie du milionai kinų, 
bet gyvena namuose iš molio ir 
purvų, sulipdytų dar 1842 me
tais. Tarp kinų gyvena ir 40,000
baltveidžių, kurie turi apėmę šoko i kanalų ir perplaukė ki- 
tris miesto distriktus, palikda
mi du kinams. Taigi išviso,’ gali
ma sakyti, Šangajus susideda iš 
penkių miestų. Nežiūrint, kad 
kinai sudaro 98 nuoš. taksų, jie 
neturi balso miesto valdyme. Ji 
valdo svetimtaučiai.

ton pusėn, kur jų žmonės iš
traukė.

New York. Kanada, pasiro
do, yra trečia šalis aukso ga
minime. Pirmų vietų turi Pietų 

| Afrika, o antrų <Suv. Valstijos.

Visbalis. Birželio 23 d. vie
tos šaulių būrys surengė Joni
nių išvakarėse iškilmes, sukūrė 
Vilniaus ugnį. Ugnys buvo pri
rengtos keturiuose kampuose, vi 
dury degė aukuras. Prie aukuro, 
ant kelmelio, sėdėjo baltas, se
nas Krivų-Krivaitis. Aplink ji 
baltai pasipuošusios su rūtų vai
nikėliais, kurstydamos aukurą, 
ėjo 12 vaidilučių ir dainavo. Pa
skiau buvo kalbos Krivų-Krivai- 
čio ir pašalinių. Tarpais griežė 
dūdų orkestras. Griežiant tau
tos himną vaidilutės iškilmingai 
laikė iškėlusios augštyn rankas 
su vainikais. Griežiant gedulin
gą maršą, visos suklaupusios
liūdnai rymojo. Toks vaizdelis į Kaunas. Soc.-dem. atsišauki- 
nakties tamsumoje prie degan- mo platinimas sustabdytas. Kati . 
čios didžiulės ugnies nepaprastai no m. ir ap. Viršininkas iškėlė 
gražiai atrodė. Graudingi vaidi-'bylą sulyg Baudž. Stat. 129 st. 
lučių balsai aidėjo padangėmis, 
o vėjalis pritardamas mūs iš
kilmei, tuos vaidilučių dainelių 
atbalsius, aukuro dūmus ir visų 
giliausius pasiilgimo atd'ūsius

. nešė su smarkumu prie Vilniaus 
vartų, prie Gedimino pilies.

Tik nuskriaustas gamtos Vir
balis šią iškilmę turėjo švęsti 
miesto sode, nes arti nėra tin
kamo nei kalnelio, nei upelio.

Mošaičiu Milda.

’ ir sustabdė platinimų atsišauki
mo Seimo soc.-dem. frakcijos ši 
mis dienomis išleisto del įvykių 
Seime š. (m. birželio 2 0d. pra
šalinant iš posėdžių Seimo at
stovus dr. Grinių, K. Bielinį ir 
Lapinskų. (“L. ž.”)

NAUJI TROTUARAI

Gargždai, Kretingos apskr. —< 
Gargždus aplankė misionierius 
kapucinas Kazimieras. Atvyko š, 
m. birželio 24 d., o išvyko 30 d. 
Kiekvienų dienų sakė po tris pa
mokslus. Iš pamokslų matyti, 
kad jis ne tik pasišventęs tiky-

Debeikiai, Utenos aps. (“V-XzV UVllVllULCllUjj y V “ | • m i u* » j

bes kor.) — Pastaruoju laiku no. Dalbar, baigiant įrengti sto
rėdamas vielas, dasilytėjo vielos j Dėbeikiečiai labai dalinas į vien 
per kurią eina 66,000 voltų elek- kiemius, visur tik ir girdėtis kai 
tros. Jo drapanos nudegė ir o- bant apie vienkiemius, tai yra 
da nudeginta nuo kaklo iki 
lių, bet darbininkas išliko 
vas ir, sakoma, gyvens.

Šių Dienų žmonių 
Mielaširdingumas

ke-
gy-

Mariampolė. — Pavasarį ir bai, bet ir didelis Lietuvos pa 
rudenį, ypač lytingomis dieno
mis, einant iš stoties į miestą, 
teikdavo išklampoti daug purvy-

tį, pradėta nuo miesto link gelž- 
kelio stoties tiesti naujas tro
tuaras (dabar daromas viena pu 
se kelio, bet gal darys ir ki-ženklas žemės 'kultūros pirmyn- J 

eigos. Pastaruoju laiku yra ren ta). Kadangi darbas pradėtas, 
giama Aknistų dvare didelė pie-, tai gal bus greit ir atliktas, taip 
ninė. čion irgi girtinas daly
kas, nes pieno ūkis tai pelninga 
ūkio šaka. J. Gogelis

Hammonton, N. J. Farmeris . 
čia turėjo perleisti 20 automo-t^ 
ibilių iki atsirado vienas, kuris

tinę. Nežiūrint prašymų,
Pietų laike, del karščių, nei žiuotojų visai nei stoti 

viena pusė nedaro nieko, tik il-trej0, 
sisi, išskyrus geresnius šaulius, r
kurie amžinai stengiasi “pagau Vyras ir Du Sūnai 
ti” vieną-kitą priešą. Vakare Nusižudo

. vėl kova perstoją ir francai įsi
kasa po akmenais.

London. Valdžia žada duoti 
paskolų angliakasyklų savinin
kams, kurie negali galo su galu 
suvesti prie dabartinės padė
ties pramonėje. Todėl, spėjama, 
jie nesi vary s algas kapoti ir 
streiko angliakasių nebus.

Paterson, N. J. Gaisras nude
gino dvejų augštų šilko audiny- 
čia ant Hazel St. Nuostolių $10- 
000. Spėjama, kad padegta bu
vo.

20 va- 
neno-

viena- 
kūnai 
Provi-

New Haven, Conn, čia 
me hotely rasta negyvi 
ukrainiečio Senčuko iš 
dence, R. I. ir jo dvejų sūnų 7
ir 12 metų. Pasirodo, kad Sen- 
čukas su sūnais išvažiavęs iš 
Providence, palikdamas moterį 
su jaunesniu vaiku ir pasiėmęs 
iš banko virš $1,500. Laiške, 
kuri jis moterei pradėjo rašyti 
angliškai, o baigė ukrainiškai, 
reiškiama mintis, kad nusibodo 
gyventi. Jis buvo medžio darbi
ninkas ir jau nedirbo dvi savai- 
ti.

Aknistas, Debeikių vai. (“V- 
iibės” kor.) — Kuomet Lietuvai 
ipagraži n t dr a u gi j o s obal s ia i
skamba po Lietuvų: sodinkite 
ir gerbkite medžius, tuom tarpu 
Aknistų 
daugybė 
malonus

sodne guli prikinstų 
uosių ir klevų, tai ne- 
reiškinis. J. Gogelis

Palangiškių mokinių ekskur
siją Rygoj, nuėjusią nakvynės į 
liet, gimnaziją, kun. Juodvalkis 
Ipati'kęs klausimais: Jūsų mo
kykla — kairiųjų? Kodėl šian
dien 21-VI nebuvot bažnyčioj ? 
Kodėl neišklausei pamokslo? 
Bet vistik šiaudų pernakvoti ne 
pasigailėjęs, kad ir “kairie
siems.” š. Tiškis.

BE POLICININKO IR TEISMO 
NESUSITVARKO

triotas; jis statė žmonėms pa
vyzdžiu Didžiuosius Lietuvos1 
kunigaikščius Vytautų, Algirdų, 
Gediminų, ir k t., ragindamas bū 
ti tokiais blaiviais, kaip tie, ku
nigaikščiai buvę. Birželio 29 d, 
tyčia buvo žiūrėta, ar yra gir
tų Gargžduose. Ir tikrai, laike 
misijos Karčiamos buvo kaip iš
šluotos. P. Lietuvis

PIRMUTINE
Amerikos Lietuvių Įstaiga — Tai

M

netik kaipo Amerikos, lietuvių laikraštis, bet ir kaipo pirmu-™ m. t' * i * ir r- jgg
tinė įstaiga Persiuntime Pinigų į Lietuvą ir Visas Pasaulio g 
Dalis. — Pirmutinė įstaiga Pardavime Laivakorčių Kėliau-

| 1 jantiems į ir iš Lietuvos. Dėlto, kad seniausia įstaiga ir pla- 
B

čiausiai prityrusi Pinigų Persiuntime ir Laivakorčių Parda B
. ..... . v. ... , ........................... .... _vime, tai visi, kurie tik šiuose reikaluose kreipiasi į “Vieny- 

į bę ” gauna netik skubų, greitą ir teisingą patarnavimų, bet g 
užvis svarbiausia — “Vienybėje” atranda netik draugišką g 
patarnavimą, bet dar sučėdina daug bereikalingai išmėtomi j 

1 i; p 
J dolarukų. — Taigi, visus kviečiame savo reikalus atlikti g 
į “Vienybėje,” kuri jau yra užsitarnavusi pasitikėjimo per Į 
g pastaruosius 40 metų. — Siusdamas Pinigų saviškiams, ne- 
||pamiršlk, kad “Vienybė” tai atliks geriaus, negu kas kitas.j 
|| Keliaudamas Lietuvon, nusipirk Laivakortę 
ii kuri tamstas ir jūsų šeimynas bei draugus 
sa Teriausia ir ke’ionę turėsite kosmagiausią..

“Vienybėje”, 
aprūpins ko-

Antazavė, Ežerėnų aps. — Vi
soje Antazavės apylinkėje nėra 
tamsesnio kampelio, kaip Mala- 
tiškių kaimas. Kultūringais daly 
kais malatiškiečiai nesiįdomau- 
ja, tik stengiasi viens nuo kito1 
'ką nors pavogti, viens kitam • į

Reikale Kreipkitės Pas Mus
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“Saules” Sukaktuvės.
Liepos 27 d. sueina 37 metai 

kaip eina laikraštis "Saulė,” ku
ri yra trims metais jaunesnė už 
“Vienybę.” Per tą laiką "Sau
lė’* išsilaikė vienos šeimynos re- 
degavime, nepermainė savo ra
šybos ir, matyti, mano toliau 
žengti tomis pačiomis vagomis. 
Ji yra plačiai skaitoma mažiau

jai radiumo, prof. D'Arsonval, 
gabiam tyrėjui elektros ir fizi
kos ir kitiems, kurie žurnale 
“Quotidien” pareiškia: — "Dau 
gelis punktų Darwino teorijų 
dar galima ginčyti ir išrodo 
abejotinos, bet dabartiniai mo
kslininkai negali jų apeiti. Jie 
prisidėjo prie, sudarymo dabar
tinio mokslinio protavimo, o idė-

Lapidovičius Paberia Pupas
— Apysaka Amerikos žydų “Piršlių *' — 

Parašė Bruno Lessing — Vertė V.
* k-.” ’ $
Lapidovičius sėdėjo Milkeno kavinėje, svar- vekselius, 'kuriuos galėtum per visą metą prira- 

stydamas iš Ikur giliukis jam atplauks, kuomet šyti. Tu žinai, kur mane visados gali rasti. Ar ji 
įėjo Harry Bergeris ir prisėdo prie to paties stalo, riebi? Aš nemėgstu nutukusių."

“Sveikas, Lapide,” jis tarė, "Užfundysiu tau “Ji aniuolas. Būsite užganėdinti, patikėkite 
žieduką kavos. Daugiau nenorėk. Aš susiban- man.”
kiiltines ir paskolinti pinigų tau negaliu.” j "žiūrėk, kad nebūtų riebi,” nustenėjo Ka- 

"Visai nemaniau paskolos prašyti,” lyg su- ganas, "ir kad turėtų gerus dantis.”
pykęs, bet kartu ir nusiminęs Lapidovičius, at- --------------
sikirto. "Bet ar su kava negalėčiau ir pakelio ei- Lapidovičiui lipant trepais mažo rausvų ply- 
garetų pasiimti? Ar kas negero su tavimi, Har- tų namo, kur gyveno Abfbey Sirovič, šadehenas

Į| Redakcijos Straipsniai Į]
GERB. X MAKAUSKUI AMERIKĄ APLEIDUS

šeštadieny, liepos 25 d. mus apleido Suvienytose Val
stijose viešėjęs Lietuvos Valstiečių Liaudininkų atstovas, 
gerb. J. Makauskas. Minima organizacija Makauską čia 
buvo atsiuntusi stipresniam sucementavimui sandariečių 
pozicijos ir sudarymui geresnių santykių tarpe Amerikos 
Lietuviu Tautinės Sandaros ir Valstiečiu Liaudininku. Ir 
nors gerb. Makauskas čia viešėjo tik apie pusę metų, bet 
kiek teko su juo išsikalbėti ir kiek tenka pastebėti mūsų 
spaudoje, jam pavyko nemažai ko nuveikti. Viešėdamas 
tarpe amerikiečių jis pasakė apie 40 įvairiems susirinki
mams prakalbų, parinko liaudininkams aukų bei kur kas 
daugiau suartino augščiau minimų organizacijų sentikius 

Kalbant apie gerb. Makausko darbuotę Amerikoje, 
prisieina paminėti ir tai, kad jam teko susidurti nemažai 
ir kliūčių. Kaž kodėl patys sandariečiai pusėtinai šaltai į 
jo misiją žiūrėjo ir visu pasismagėjimu jį puolė mūsų 
klerikalinis abazas. O kadangi Makauskas yra ramus dar
buotojas, nepuolė griežtai savo priešų ir nenorėjo kelti 
ermyderio tarpe saviškių, todėl daug maž nukentėjo jo 
pati misija.

Kaip ne kaip, liet gerb. Makauskas iš amerikiečiu 
išisveža gerų įspūdžių. Nepaisant ko kito, amerikiečiai 
jį vaišino širdingai, tikrai lietuvišJkai, ko dėlei jis numa
to, kad mumyse yra dar daug karšto lietuviško kraujo. 
Reikia tik daugiau pasišventimo, energijos. Jis paskutinėj 
savo prakalboj, laikytoj sandariečiųjdarbuotojų konfe
rencijoj pareiškė, jog būtų labai gerai, idant Amerikos 
lietuvių pažangioji visuomenė eitų bendru frontu, nes 
tik tuomet galėtų sėkmingai kovoti su ištautėjimu ir ga
lėtu veikti našu kultūros darba Amerikos lietuviu išeivi
joje. Tik bendrai veikiant, Amerikos lietuviai galėtų sėk
mingai atakuoti klerikalus kaip čia Amerikoj, taip ir Lie
tuvoje.

“Steigkit jaunuoliams mokyklas, organizuokit jauni
mą į atatinkamas draugijėles. Be jaunimo jūsų kultūrio 
gyvenimo dienos žymiai nyksta.”

Gerb. Makauskui mes linkime laimingos kelionės tė
vynėn ir sugrįžus Lietuvon, retkarčiais prisiminti Ame
rikos lietuvių nevisai pavydėtiną padėtį.

Prie to, mūsų nuomone būtų gerai, kad Valstiečiai 
Liaudininkai, sugrįžus Makauskui Lietuvon, tuojaus pri-

apšviestų lietuvių dalies, kurie 
nežino visų "gramatikos” gud
rybių ir nesiidomau.ja viešuoju 
kultūrišku lietuvių gyvenimu.

Linkime "Saulei” sulaukti 
dar daug panašių sukaktuvių!

—o —
Poniškai Gyvenanti Valstybė

Vienas vokiškas laikraštis nu
rodo, kad Lenkija turinti sekan
čias skolas: —

Amerikai — — $178,565.000

ja evoliucijos yra vienas iš svar 
biausių devyniolikto šimtmečio 
turtų.”

Prie to patariame "Garso” re
daktoriui pasiskaityti katalikų 
žurnalo "The Catholic Work!" 
liepos numeri ir ten ras, kad 
paulistai kunigai, tą žurnalą lei 
džianti, rašo, kad evoliucijos 
teorija yra vienatinė teorija, ku 
rią šiandien mokslininkams ga
lima siūlyti. Ten jis ras ir kri-

ry? Tu išrodai lyg nusibodėįęs šuo.”
"O, aš jaučiuos gerai,” atsakė jaunas vyru

kas užsimislinęs, "tik štai, nesenai gavau per ka
klą tvirtai ir storai.” Jis išrodė gana gražiu vy
ruku, nutukęs ir raudonas, bet dabar jame aiš
kiai švietė susinervinimas ir desperacija. “Ėmiau 
ir save kvailiu pastačiau. Aš įsimylėjau į gražią 
merginą, o dėlto, kad ji turi daug pinigų, jos tė
vas neleidžia jai už manęs tekėti. Na, bet ma
nau, kad pergyvensiu.*’

"Bet kcdel nenueini ir nepasikalbi su jos tė
vu?” Lapidovičius paklausė lyg duodamas išmin

(įpiršlis) jis buvo tikras, kad matė Abelį besėdin
tį prie Jango skiepe, su juoda kepke ant galvos.
O vienok kada jis tapo įleistas į kambarį ant ant
ro augšto, tai rado Sirovičių jau sėdintį prie sta
lo, ir užimtą skaitymu ilgo sąrašo vardų.

"Sveikas, Lapidovičiau! Prisėsk valandėlei.
šiandien esu begalo užimtas.”

Fra nei j ai — 891,105,000 f r 
Anglijai - - 5,000,000 sv. st 
Italijai — 469,000,000 lirų
Olandijai------- 9,089,000 gul.
Norvegijai — 16,497,000 kr.

5,106,000 kr.
- 358,000

Švedijai —
Danijai —
Šveicarijai------  73,500 šv. f r

veik išReiškia: prisiskolinusi 
visų Europos valstybių. 
Lenkijai gyvenasi "po 
skomu.”

—o—
Smetona Nieko Bendro

tiką tūlos kunigo parašytos apie tingų rodą.
evoliuciją knygos, kur nurodo-į "Buvau,” trumpai atsakė jaunuolis. "Nuo 
ma. Kad vienas kunigas pilnai t0 pasikalbėjimo čia ir atvykau. Jis paliepė ko- 
pritaria Darwino evoliucinėms kjani Įen drūtam valkatai mane žemyn trepais 
teorijoms, tik nurodo, kad nė-1 paleisti ” 
ra žinomi evoliucijos būdai.

Ak. sunkus tamsumas slegia 
mūsų k 
daktorius!

—o—
šleket- Bryanas.

Pasimirus Bryanui, ameriko
nų spauda plačiai aptašė jo gy- kampelį, sau vienas prisėdo ir užsisakė puodelį 
venimą ir darbus. Pasirodo, kad 
amerikonų politikoje jis suvai
dino nemažą rolę, bet nieko pa
stovaus neįvykdė. Jis labiau bu 
vo kalbėtojas ir "širdies jaus-

ki

rašo

"Na, jūroje ir daugiau žuvų yra,” raminda
mas Lapidovičius tarė. “Suprantu kaip tai jaučia- 

ą natahkiškų laikiaščių re- sj būdamas tavo vietoje aš galvos nekvar-

ką priėmė. Viena tik valstiečių 
spauda Gabrį pasmerkė. Krikš
čionys gi jo nesmerkė, nes tai 
jų žmogus.

Pats Smetona neims jokios 
; kcijcs prieš Gabrį, nes jokios 
akcijos prieš nekultūrišką žmo
gų neapsimoka imti. Visuomenė 
lai sprendžia dalykus ir savo 
nuomonę susidaro.

Reiškia p. Smetona ima to
kią pat elgimosi liniją, kurios 
prisilaiko tautininkų ir socia
listų vadai Amerikoje doriškai 
sukliurusių komunistų atakuo
jami ir šmeižiami: jie tyli iri 
duoda šuneliams išsijoti, o kada 
tiems pabos, tai ir nustos, anot 
Rrilovo.

Skirt urnas Tarp Anglų ir 
Francų

Londono žurnalas "The Aa-

"Lietuvy” Smetona 
straipsnį apie Gabrio nekultū
ringą pasielgimą ir nurodo, kad 
Lietuvos spauda šaltai tą daly- rnų ’ žmogus, negu proto veikė

jas. Jo iškalbumas visados tu
rėdavęs įspūdžio į minias ir mi
nios daugiausia jį mylėdavo. 
Protingesni amerikonai iš jo tik 
juokus krėsdavo.

Jti panašiu būdu būtų pasi
miręs "bedievis" advokatas Dar 
row, tai, nėra abejonės, kuni
gai ir dievučiai tūkstančiais pa
mokslų būtų įrodinėję kaip Die
vas pabaudžia tikėjimo prieši
ninkus. Bet mirti pirma 
Bryanui, kuris pasiskelbė 
Dievo gynėjas.

—o— 
Padcrewskio Papasakota 
Istorija Apie Slonių

Kaip "Manchester Guardian” 
praneša, Paderewskis žurnalis
tų kliube Londone pasakė pra
kalbą apie Lenkiją, pradėdamas 
ją su sekančia pasaka apie bal
tą slonj:

teko
esąs

šinčiau tokia merga. Ho, žiūrėkite kas atėjo!
Ar tik ne Miša Raganas, mano senas draugas!”

Miša Raganas vienok tik šaltai galvą 'link
telėjo j šnorerio pasveikinimą ir nuėjęs Į tolimiau

kavos. Paskui įrėmęs galvą į rankas, regis pasken 
do durnose. Harry Bergeris kalbėjo toliau, bet 

I Lapidovičius jau jo neklausė. Miša Raganas, pasi
traukęs iš biznio vilnų pirklis, turėjo didesnį pri
traukimą negu apviltas meilėje jaunuolis, kuris 
pats prisipažino, kad neturi pinigų. Lapidovičius 
tyčiomis apleido jaunuolį ir perėjęs skersai kam
barį atsisėdo prie stalo, kurio kitoje pusėje sė
dėjo nusiminęs vilnų pirklis.

"Nu. kodėl tu toks nuliūdęs, ponas Raganai. 
Tavo veidas kai laidotuvės. Argi neturi tiek pini
gų, kad nežinai ką su jais daryti? Ar ne gražus, 
ne sveikas išrodai?”

Raganas atsiduso. “Sveikas, Lapidovičiau,” 
jis atsiliepė. "Aš bijojau, kad tu ateisi. Bet nieko 
negausi, brolau. Tu dar man neatmokėjai dešim
ties dolarių, kuriuos tau paskolinau metai atgal.” 

"Ar aš ką sakiau pinigų reikale?** lyg už
gautas Lapidovičius paklausė. "Aš priėjau tik iš 
sągailavimo. Aš noriu, kad tu žinotum, kad mano 
širdis atatinkamoje vietoje nors ir esu neturtin
gas. Ei, Maks! Atnešk man puodelį juodos kavos 
ir pakelį cigaretų.”

"Na. jei neturi tikslo pasiskolinti tai gerai,” 
atsakė Raganas, vėl atsidusęs. "O jei nori žino
ti kas su manim, tai pasakysiu: man nuobodu. 
Esu vienas, šiandien penki metai kaip miiAo pa
ti mirė, aš pradėjau apie tai mislyti ir tariau

Lapidovičius laukė, kol SiroviČius raukėsi da
rydamas išvaizdas labai užimto biznierio. Galų 
gale tas atsilošė kedėje.

"Na, kas naujo ” jis paklausė. "Matai, kaip 
užimtas esu. Ar tik neženyties užsimanei?”

“Na, na, nejuokauk. Sirovič, aš turiu galvo
je mintį, kad tu ir aš galime padaryti biznio. Aš 
turiu žmogų, kuris penkios dešimts septynių me
tų ir turi daugiau pinigų negu žino kur padėti. 
Ką tu jam galėtumei pasiūlyti? Jei turi gerą, 
draugę ir mano z,mogus bus patenkintas jąja, ką 
aš gausiu už triūsą?

"Kaip jo vardas?” SiroviČius paklausė pa
statęs ausis.

Lapidovičius atkišo delnus, “štai ir nudardė
jai,” jis lyg smerkiančiai atsakė. "Tuoj tu mane 
priimi už kvailį. Ar tu manai, kad aš tau jo var
dą pasakysiu ir paskui leisiu tau viską suruošti ir 
sugloboti ?”

"Bet kaip aš galiu pasakyti, ar turiu aš jam 
atatinkamą pasiūlymą, jei nežinau kaip jis išro
do?’’

(Tolinus bus)
o—:--------- o---------------o

JUNGTUVIŲ ŽIEDAS

siustų kitą savo atstovą. Ypač tai būtų pageidaujama da- tion” nurodo skirtumą tarp an- 
bar, kada Lietuvoje eina viena aštriausių kovų tarpe gi u ir francų, kurie gyvena kai- 
krikščionių-demokratų ir opozicijos ir kada Lietuvos' 
Seimo rinkimai jau nepertoliausia.

mynais Europoje. Francai elgia 
si iš vienų motivų, o anglai iš 
kitokių.

KOMU. M. PETRAUSKO DARBUOTE LIETUVOJE

Jau nemažas Amerikos lietuvių'būrelis išvyko Lietu
von. Vieni jų tenai užima gana įžymias vietas ir veikia 
įvairiuose Lietuvos Valst. darbuose. Nekurie gi tų dar
buotojų “žuvo gyvenimo bangose” ir jų darbuote sunku 
tepastebėti.

Žymiausiu Amerikos lietuvių darbuotoju Lietuvoje 
bene bus mūsų gerb. kompozitorius Mikas Petrauskas, 
kuris kaipo kompozitoirus ir kaipo pirmas klesiškų kon
certų rengėjas Amerikos lietuviams yra jau gerai žino
mas. Nuvykęs Lietuvon, nepaisant sunkių aplinkybių, g. 
Mikas Petrauskas visai trumpu laiku suspėjo nuveikti 
gana žymių darbų. Petrauskas, numatydamas, kad Lietu
vos opera ne visai paprastai liaudžiai yra prieinama, 
dėjo pastangų suorganizuoti Liaudies Operą. Tas darbas 
jam pavyko. Praeitą pavasarį Lietuvos biednuomenė ir 
studentija Šiauliuose jau turėjo progos Miko Petrausko 
įsteigta Liaudies Operos vaisiais pasigėrėti. Toje opero
je statyta “Birutė,” “Kaminakrėtis” ir kt. liaudžiai priei
namos su suprantamos lietuvių operetės.

Liaudis ir studentija Petrausko darbuotę įvertino ir 
patį kompozitorių begaliniai pamylo. Tai gerai įrodo, 
kuomet i>o pirmųjų perstatymų Šiauliuose mergaitės kom 
pozitorių nešiojo ant rankų ir studentija jį apmėtė gėlė
mis.

Dabar tenka girdėti, gerb. M. Petrauskas yra pasi
ryžęs duoti visą eilę liaudžiai prieinamų ir suprantamų 
koncertų po visą Lietuvą.

Taipgi sužinome, kad Petrauskas, gal netrukus, ža
da atvažiuoti Amerikon “dar sykį pakoncertuoti” Ame
rikos lietuvių naujokynuose.

Tikime, jog Amerikos lietuviai Petrausko darbuote 
gerai įvertins ir jo rengiamus koncertus širdingai paems. * *

Pavyzdžiu, anglai, nusprendę 
prasikaltėlį mirčių nubausti, pa
sako jam apie dieną nužudymo 
išanksto, o paskutinį rytą pri
kelia jį anksti ir duoda pusrytį 
iš spragintu kiaušiniu ir kum
pio. Mat, anglai sako, "yra duo
dama .kriminalistui keletas die
nu tvirto žinojimo, kad jis bus 
nužudytas, idant jis galėtų ap
sigalvoti ir susitaikyti su savo 
Sutvertoji!.’*

Francai gi elgiasi kitaip. Jie 
palaiko nulemtame prasikaltėly 
viltį iki paskutinio pusvalan
džio, o per tą trumpą pusvalan
dį po to pasiūlo kunigą, stiklą 
vyno ir c i gare tą.

Iš to pasirodo, kad anglas 
bando žmogų “suderinti, patobu 
linti,” o francas tesirūpina jam 
gyvenimą padaryti smagiu ko- 
ilgiausia.

—p —
“Garso" pyplis.

“Garso” redaktorius išvadina 
Darwino teorijas melu ir sako, 
būk Darwinas skelbęs žmogaus 
paėjimą iš bezdžionies. Jei tas 
redaktorius būtų skaitęs Darwi
no "Origin of the Species” ir 
būtų pirštu nurodęs puslapį, 
kur Darwinas taip skelbė, tai 
galima būtų jam tikėti. Bet fa
ktas faktu, kad Darwinas nieko 
panašaus neskelbė.

O kaslink melo tai mes ge
riau tikėsime francų mokslin
čiams kaip poniai Curie, isradė-

sau: 'Kuo senyn einu tuo nuobodžiau man darosi.’ 
Taigi, jei būsi tiek geras, kad užsidarysi savo bur 
ną. tai aš užmokėsiu už tavo kavą ir cigaretus.”

Lapidovičius, kurio kreditas buvo pas Milke- 
ną. jau pasibaigęs, daugiau nei nenorėjo. Jis 
žiūrėjo į Raganą plačiai atvertomis akimis.

"Ar tu mešuge?” jis paklausė. “Toks puikus 
vyras ir nuobodžiauja? Na, kode! neapsivedi vėl? 
Jei aš turėčiau šiandien tavo pinigus, tai ryt ryte 

‘jau būčia vedęs.”
“Nebūk toks kvailas, jau man eina penkios- 

dešimts septyni metai.”
"Penkios dešimts septyni? Prašau dovanoti, 

kad imu žodžius iš tavo burnos, bet sakau: nebūk 
kvailas, ” atrėžė Lapidovičius. "Ką reiškia penkios 
dešimts septyni, kada žmogus nuobodžiauja ir tu
ri užtektinai pinigų? Pasek mano patarimą ir aP-

Esą, sykį buvo užduota ang
lui, francui, vokiečiui, rusui ir 

; lenkui parašyti knygą apie slo
nių. Anglas prisipirko drapanų 
ir šautuvų, nuvyko j sloniaus 
gimtinę Indiją ir ten medžiojo 
slonių visą metą. Grįžęs para
šė knygą "Slonius — Kaip jį 
Medžioti.”

Francas gi niekur nevažiavo, 
bet nuėjo į Paryžiaus žvėrinčių, 

'pasipažino su slonio sargu ir 
Į po šešių savaičių parašė kny
gą "Kaip Sloniai Mylisi.”

Vokietis kitą būdą rašymui 
paėmė: jis perskaitė visus do
kumentu^ ir knygas apie slo
nius ir paskui parašė ne kny-(sivesk." 
gą apie slonių, bet "Įvadą Slo
nio Studijai.”

Rusas dar geriau padaręs: jis 
užlipęs ant čerdako, prisipum- 
pavo save vodka ir arbata iš sa- 
movaro, ir pabriežė filosofišką 
svarstymą “Slonius — Ar yra 
Tok i s G y v ū n a s ? ”

Lenkas, anot Paderewskio, 
tuoj šoko darban ir po šešių sa
vaičių parašė knygą "Slonius ir 
Lenkiškas Klausimas,” tuomi 
parodydamas, kad kur tik lenkai 
apie ką nors kalba, ten būtinai 
piikergia savo patriotizmą ir 
Lenkiją.

Lietuviai galėtų iš tos pasakai 
tės pasimokinti, kad kur tik ga
lima, reikia Lietuva "pabūsty- 
ti.’*

"Bet kas eis už manęs,” paklausė Raganas 
ir jo akyse sužibėjo mažas domesio žiburėlis. "Ne 
pažįstu nieko. Gvvenu pas GolŠteinienę išnuomuo- 
jamuose kambariuose ir niekur kitur nesilankau, 
tik čia. Mano metuose, ar galiu aš laukti kad 
moteris bėgs paskui mane į čia, ims mane ir iš
tekės?*’

"Raganai,” Lapidovičius rimtai prabilo, “aš 
žinau moterį, kuri užsidegs noru tavo žmona bū
ti, kaip tik užmes akis ant tavęs. Tik tark žode
lį ir aš viską sutaisysiu. Bet aš neturtingas, o tu 
pinigais apsivertęs. Daleiskime —”

“Lapidovič.” perkirto Raganas, pakildamas 
ir siekdamas skrybėlės, "Aš nesu vienas iš tų ką 
sako daleiski'me. Daleidinėjimas nėra koŠernas 
biznis. Tik supažindink mane su dailia leide, kuri 
sutiktų už manęs tekėti ir aš atliksiu visus 
leidimus. O tu irgi nesigraudinsi.”

Lapidovičius pašoko. "Ponas Raganai,” 
tarė. "Pasakysiu koks žmogus aš esu. Aš
patikėsiu. Aš priruošiu, kad galėtumei sueiti tą 
dailią moterį, o jūs viską paskui atlikite patys.”

Raganas nužingsniavo iki durų, pasvyravo 
valandėlę, paskui išsiėmęs penkinę grįžo prie sta
lo. "štai,” jis tarė, "pasiimk šitą. Ne, nereikia 
man tavo vekselio. Cento neduočiau už visus tavo

da-

jis 
tau

Užrašykit “Vienybę” 
Savo (fiminėms ir 

Pažystamiems 
Lietuvoje

Kalbėjau kartą savo mergelei,
Kurią be galo stipriai myliu:
— Prašyk 15 manęs, ko tiktai nori,
— Aš atsakyti tau negaliu:
— Nupirksiu visa, ką panorėsi,
— Kas tiktai duodas žemėj įgyt,
— Į tavo norus aš atšižvelgęs,
— Neišgalėsiu jiems atsakyt, r įy 
Jauna mergelė, meiliai pažvelgus,
Į tai atsakė man maloniai:
— Jei tavo žodžiai yra teisingi,
— Ir mane myli dvasioj tikrai,
— Iš tavęs nieko nereikalauju,
— Išskiriant meilės tiktai vienos
— Ir atminimui ištartų žodžių
— Prašau mažytės sau dovanos.
Turtų brangiųjų asai netrokštu,
— Tuščių žibučių man neieškok;
— Tik vienintėlį norą patenkink —
— Aukso žiedelį padovanok.
Giliai pajutęs meilę krūtinėj,
Teisingam norui neatsakiau:
Ko manęs prašė, tikrai išpildžiau — 
Jungtuvių žiedą jai nupirkau. —

— J. Naruševičius
O----------------O-----------------Q

I
Harfa slaptinga,
Gaida jausminga
Prižadink man širdį...
Praverki akis
Į grožio šalis,
Pravirkdint širdį granito...

— J. žvelgūnas
■ -• m a <j į

o--------------O..... ....... o

EGĖTA IR KANKLĖS

Iš rankų kanklės žemėn iškrito, 
Stygos sutrūko, aidas nuskriejo... 
Kur aidas skriejo — širdis pravirko — 
Iš rankų kanklės žemėn iškrito...

Ėmė elgeta stygas surišo;
Pirštais užgavo, ašaros krito... 
Iš rankų kanklės žemėn iškrito, 
Stygos sutrūko, aidas nuskriejo...

žengė senelis, kūnas drebėjo,
. Lūpos sudžiūvę maldą šnabždėjo, 

Ašaros gailios skruostais riedėjo — 
žengė senelis, kūnas drebėjo....

Vėl kanklės krito ir subirėjo...
Klupo elgeta, širdis jo pUyŠo —
Akis užmerkė ir nebkalbėjo...

Gero prie kąnklių gyvybė jo...
— J. Žvelgūnas
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“VIENYBĖS” EKSKURSIJA LIETUVON

Rašo J. O. Sirvydas, “Vienybės” Redaktorius

VIII. Dar Po Redakcijas ir šis-Tas

Birželio 13 d. nuo pusryčių p radėjo va su žmonele vi
zitas vėl laikraščių redakcijoms.
“Krivūlės” redakcijon — tai gražus, 
tas, bepartyvis, savaitinis laikraštis, 
kad seniaus buvo rusų “Niva.” Ją leidžia ir rėdo žino
mas mūsų rašytojas, p. K. Puida. Jis biskį ant manęs 
apsirėkė už jo knygas, kurias leido nabašninkas Paukš
tis “Vienybėje Lietuvninkų,” kad būk jam ne už visas 
knygas esą atlyginta. Aš jam paaiškinau, kad p. Paukš
čio jau senai nėra šiame pasauly, kad jo paveldėjo liko 
p. Brazys, kuris dabar taipgi jau anoje pusėje grabo,

kad jų suvargusi firma per
ėjo naujiems savininkams, o 
iš tų nupirko tik laikraštį 
visai nauja susitvėrusi šėri- 
ninkų bendrovė — “Vieny
bės” Bendrovė, kuri nieko 
bendro neturi ir nieko neži
no apie senai buvusius ir 
praėjusius nabašninkų Pau
kščio ir Brazio reikalus. Ne
žinau, ar p. Puida mano aiš
kinimus suprato ir jiems pa 
tikėjo. Aš manau, kad ne. 
Aš pastebėjau, kad čionai 
žmonės labai menką turi su
pratimą apie Amerikos lie-

«hhhh™m®«emm! niaus atvadavimo. Yra (prie to dar poetas Mairo-
Įšaulių ir Vilnijoje — gana nis juos dabar ir iš savo bu- 
daug: jie dirba sykiu su to išvaro). Smetonienė — 
baltgudžiais ir ukrainais. griežta moteriškė; ji patrio- 

1 Kurią dieną šauliai atvers tinga ir gera lietuvė (mela- 
mūsų istorijoje naują lapą vo, kas sakė Amerikoje, kad 
ir nustebins pasaulį, kaip su ji esanti lenkė); ji karčiai 
Klaipėda padarė. Tam yra išmetinėja Lietuvos visuo- 
rimtų davinių ir laukiama menei, kad ji savo pirmąjį 
tam tikro, tikrai būsimo mo prezidentą stumdo pakam- 
mento. Apie tai gerai žino piais. Turbūt dėlto vargo ir 
lenkai, kitos aplinkinės vai- Smetona 
stybės ir Tautų Sąjunga.

Šituos davinius gavau ne'darbą žinomam amerikie- 
iš vieno kap. Klimaičio (jis, Ičiui, J. Romanui. Na, o kiti 
drausmės delei, labai šykš-'vienok Kaune šneka, kad 
tus ant žodžių.) Daugiausia Smetonos niekur į valstybi- 
aš tą dažinojau iš kitų labai Į nį darbą negalima esą įkin- 
i-initų šaltinių, apie kuriuos kyti: jam, esą — arba duo- 
aš čia nematau reikalo nė 
galimybės kalbėti.

| Ta pačią dieną dar nuė
jau į keletą smulkesnių re
dakcijų. Stambesnė gal vi
zitą pabaigoje buvo “Lietu
vio” redakcijoje. Smetonos 
tuo tarpu neradau, užtai ra
dau redakcijos atstovą, kun. 
Tamošaitį. Su juo turėjau ii 
gą pašneką, nes tai labai 
šnekus ir akyvas žmogus.

nigų, todėl išmokėkite manoj Su jo nuomonėmis galima 
labai daug nesutikti, bet 
kad jis lietuvių gyvenime 
daugelį ausireiškimų teisin
gai gvildena, tą reikia pripa 
žinti.
mums

Pirmiausiai užėjova 
švarus, iliustruo- 
tokio typo, kaip

siuntė “Vienybei” savo “šė
rą,” pirktą iš žinomo bosto- 
niečio, Jono Romano “ben
drovės” (seniaus amerikie
čių iš juoko vadinamos “la
šininės”); prie to, dabar be
vertės esamo poperėlio, pri
dėta sekamas reikalavimas: 
“Man dabar labai reikia pi-

šėrą.” Matote, jis pirko Še
rus iš Romano (kuris dabar

nigų... iš “Vienybės!” Jani
, . visviena: ar Jurgis, ar Balt-

tuvių gyvenimą. Pavyzdžiui1 rus; jei tik jie amerikiečiai, 
nrivesiu sekamą kurjeząJtai abu už vienas kitą atsa- 
Dar nesenai pirm mano iš- (ko... 
važiavimo Lietuvon, vienas 
žmogus (buvęs pirmiau A- 
merikoje), nuo Užpalių pri-

$203
U NEW YORKO Į

KAUNĄ ir ATGAL 

(Pridedant” ReV. TAk.qu)

Sitilonie poikių progų atlanky 
ti Tėvynę nupiginta 3 čia Irie- 
»a. Mfisų keleiviai iš Ham
burgo traukiniais nuvežami j 
vietų su gera priežiūra, 
formacijų klausk vietinio 
Bei grįžimo leidimų ir kitų in- 
agento arba

United American Lines 
(Harriman Line) Joint Service with 

Hamburg American Line 
35-39 Broadway, New York.

TEN IR ATGAL 
Nupiginta Kaina

ra

nerado geresnės 
vietos, kaip parsisamdyti į 
I 1 1 V • • 1 •

Iš Amerikos Lietuviu Gyvenimo ag
J ČIA. TALPINAMA ŽINIOS IS AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMO IŠIMTINAI. RAŠOMA MUSŲ GABIŲ 

KORESPONDENTŲ APIE TEATRUS, BALIUS, PRAKALBAS IR ABELNĄ JUDĖJIMĄ.

BALTIMORE, MD.

Brooklyno “Laisvė" verkšle
na, kad Baltimorėje oras atvė
so, ir kad politinis ūpas jau ne 
tas, ką buvo pereitą žiemą. Taip, 
bet kas tą orą buvo įkaitinęs ir 
kas jį atvėsino? Ar ne “Lais
vės” klapčiukas Jankauskas?

Apie metai atgal kada Jan
kauskas atvažiavo į Baltimore, 
rado Baltimorės lietuvius ge
rai organizuotus į uniją, bet 
Jankauskas vietoj pasidarbuoti, 
kad unija dar labiau sudrūtinus, 

_________ ___ _____________  su savo komunistine politine rie- 
met savo buvusių preziden-j tena, orą buvo įkaitinęs net iki 
tų nenustumia į taip smailą.raudonumui; na ir ačiū tam, Jan

kit vietą prezidento, arba 
jis nieko nenori imti. Jei
gu jis dirba pas p. Romaną, 
tai turbūt tas netiesa.

tonos padėtis yra traginga. 
Amerikos visuomenė niekuo

Su tuo ir baigiau vizitas 
stambesnėse
Man Kaune laikas trumpė
jo, todėl kitas redakcijas

redakcijose.

grįžšiu iš provincijų. Tą 
____ , _____ X---r- smagią dieną užbaigėm va
jų laikraštis, kaip! kariene pas pp. Žmuidzinavi 
amerikiečiams žino- čius, kuris šventė savo (An- 

ma, priguli prie griežtosios tano) varduves. Buvo bū- 
valdžiai opozicijos. Sądarbi- rys svečiu, tų tarpe ir bur- 
ninkauja vyriausiai — Snie- mistras Vileišis. — Žmuidzi 
tona, Voldemaras, pats Ta-jnavičius, vis toks linksmas, 
mošaitis ir keletas kitų, bu- kaip Amerikoje. Piešia nau- 
vusių “pažangiečių.” Jie jus paveikslus, maloniai mi- 
griežtai kritikuoja valdžią, ni amerikiečius, bet pas

Nežiūrint to, p. Puida vis 
gi mandagiai mus priėmė, 
nufotografavo ir davėsi 
kiek pasišnekėt; teko sykiu 
pasikalbėti ir su jo žmona, . ..........   k,...-------

taipgi žinoma rašytoja, p- Daug dalykų teisingai nu- juos grįžti nebemano.
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čiaus p. Puida davė garbės 
žodį, kad su Amerikos lie
tuvių laikraščiais savo laik
raščio nesiniainysiąs, kaip 
kad visur yra priimta ir 
kaip mes su visais laikraš
čiais darome. Kad mes A- 
merikoje per 30 metų kovo
jome už Lietuvos spaudos 
laisvę, čionai ne visi mums 
tatai įskaito j kreditą...

“Trimito” redakc., nors 
paties redaktoriaus mieste 
nebuvo, bet įo padėjėjas la
bai maloniai mus priėmė. 
Čionai mes patekome ir Lie
tuvos Šauliu Sąjungos cent
ro biūran. Radom vyriausi 
vadą — kapitoną Klimaitį. 
Su juo turėjome ilgą pašne
ką. Šauliai auga skaičiuje, 
organizacija stiprėja, gink
luojasi ir rengiasi prie Vil-

Ta-'niato. Bet nelaimė tame, 
'kad perdaug užsiėmę vai-; 
džios kritika, nebeturi laiko 
sugalvoti ir pasiūlyti val
džiai deramų planų. O gal 
būt jie tą daro sekamu išro- VEIKALAS 
kaviniu: “Mes jums dabar 
nesakysim; leiskit mus val
džion — tai darbais paro
dysime, ką mes galime.” 
toki mintis, matomai, yra ir 
pas Lietuvos kaimiečius bei 
Kaune apie “Lietuvio” opo
ziciją; dėlto jos geros pa-j 
stangos tampa suprastos, < 
kaipo smulkus Smetonos ir 
Voldemaro siekimasi prie 
valdžios ir karjeros. Aš tam 
netikiu, bet žmonės taip a- 
pie “smetonininkus” mano.

Teko pasikalbėti ir su p- 
nia Smetoniene. Jie labai 
skurdžiai Kaune gyvena

LIETEVIV TAUTOS 
MYTOLOGINTS

VITOLIO R A U D A 
(Giesmės iš Lietuvos padavimų) 

Ši-j Parašė J. Kraševskis, lenkiškai 
Vertė poetas Fausta Kirša

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

119
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puslapių; su paveikslais
Kaina — $1.50

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
ir DIRBTUVĖ

geriausiai {rengtoje mokykloje. Prakti
kos pamokos išardyti ir sudėti visokius 
motorus, apie elektrų ir važiavimų. Ti
kras, pilnas kursas šoferiomokuniko 
lietuvių ir anglų kalbom • veda visiem 
žinomas ir per 15 kų metų prityręs
INSPEKTORIUS L. TIKNIAVIčUS 

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

nuo 9 ryte iki 0 vakaro. Nedėliomls

RICHMOND
MOKYKLA TRUST

i'JfflĮii
y j®*.

bu mokyklų. Mokykla atdara
vai. po pietų. Kleeoi dienomis ir vakarais.

YORK AUTO SCHOOL
(Kampas 14 gatvte) New York City

Jano 11 vai. ryto iki 3 
NEW 
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Specialistas
Pasekmingai Gydau Ypatingas 

VYRŲ, MOTERŲ LIGAS

GREITOS PASEKMĖS

COMPANY
2701-2703 E. Allegheny

Philadelphia, Pa.

A pd ra u d žia m e N uosa vy
ties Dokumentus.

ersiunčiame Kabeliu Pinigus

Perkame ir Parduodame 
Visų šalių Pinigus

Mokame 4% ant Padėty 
Taupymui Pinigų

Puikia usias I *a ta rna v i m as 
Visuose Skyriuose

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

AR TURIT ŠIAS 
DAINAS?

Kalėdų giesmė _____  30c
Stasys______________ 50c
Malda, žuvusiems už Lie-
Dul dul dūdelė_______ 50c
Dzimdzi-Drimdzi____ 25c
Vilnius_____________ 35c
Nesegk sau rožės, Pau

lausko ____________ 50c
“VIENYBĖ”

Grand St., Bklyn, N. Y.193
3c ink i te Pažangią Spauc 
Pirkit “Vienybės” Šerą!

M. M. ŠLIKAS
Lietuvis Advokatas

Buvo skaitytas laiškas nuo 
“Vienybės” Redakcijos (iš bir
želio 20, 1925), kuriuomi prane
ša, kokiomis sąlygomis “Vieny
bė” apsiima būti Liet. Muz. 
Namo Bendrovei bei Gedemino 
Kliubui už organą. Po trumpų 
apkalbėjimų, laiškas vienbalsiai 
užgirtas, ir nutarta, kad A. Tva 
ranavičia (kaipo koresponden
tas) praneštų “Vienybei,” kad 
nuo liepos 15 d. 1925 m. L. M. 
N. B. bei G. Kl. skaito laikraš
tį “Vienybę’’ savo organu. Tai
gi išrinkta dalis naujos valdy
bos, k. t. vice-pirm., fin. sekr. 
ir du board direktoriai. Likosi 
išrinkti visi tie patys buvusie
ji valdybos nariai.

Baigiant atlikinėti bėgamus 
kliubo reikalus, P. Zaleckis ir J. 
Ivanauskas, persistato esą nuo 
Lietuvių Ukėsų Kliubo delega
tais ir paaiškino, kad L. U. Kliu- 
bas padarė tarimą sušaukti Phi- 
ladelphijos Lietuvių Kliubų, dr-

BAYONNE,N.

Lietuvį Policmoną
Nelaimė. Komunistų 

Darbai

J

Patiko
Niekingi

Liepos 14 d. vietinis lietuvis 
policmanas, F. šedvydis, su savo 
žmona grįžo iš svečių ir trau
kiniu bevažiuojant, per Eliza
beth, suiparaližavo jam, abi ko
jas. šedvydis nugabentas Eli
zabeth, N. J. ligoninėn. Sulyg 
Bayonnės “Times,” gydytojai 
sako, kad ligonis išgis, šitas nuo 
tikis sukėlė daug kalbų vietos 
lietuviuose.

kauskui pavyko uniją davaryti 
veik iki zero.

Baltimoriečiai būdami lėto bū 
do, negalėjo pakęsti Jankausko 
politiniai komunistinių rietenų 
ir pradėjo nuo unijos atšalti, 
taip, kad šiandien nė 10 dalies 
nėra prie unijos priklausančių.

Jankauskas su savo klapčiu- jų bei kuopų delegatų susirin- 
kais jau nuo senai veda agitaci- kimą, kuriame turite aptarti, su 
ją, (kad privertus vietos lietu-................... .................................
vius mokėti vietoj $1.00, $1.50 
į mėnesį, dabar rado progą tą į- 
vykinti gyvenimam Taigi Liepos 
22 d. susišaukęs 218 skyriaus 
narius (242 skyriaus visai ne
šaukė) pravedė 21 prieš 13 bal
sais mokėti brangiau. Pasklydus 
tai žiniai, tarpe lietuvių pasi
darė bruzdėjimas; viena kad 
šaukiant tą susirinkimą, nebuvo 
garsinta, jog bus tarta apie pa
kėlimą mokesties, o antra, tai 
kad eina gandas būk norima uni 
jos knygas atiduoti į unijos ofi
są, ten mokėti duokles ir sykiu 
parvesti visą lietuvių sikyrių tur 
tą, kuris susideda iš $1,500 L. 
L. Bonų ir $1,500 svetainės li
ves Šerų. Tie gandai taip suju
dino vietos lietuvius, kad 242 A.
C. W. of A. unijos skyrius šau
kia ant 4 d. rugpjūčio lietuvių 
kriaučių ir prosytojų ekstra su
sirinkimą del apkalbėjimo uni
jos reikalų ir Jankausko su jo 
pakalikais intrigų, kurias jie su 
didžiausiu atkaklumu varo tar
pe vietos lietuvių siuvėjų.

Taigi “Laisvutė,” gali nenu
minti, Baltimorėj oras įkais ir 
vėl ir padarys galą 
klapčiukui Jankauskui 
kalikams. žinučių

šaukimą Philadelphijos lietuvių 
mass-mitingo, kad išnešti rimtą 
protesto rezoliuciją prieš Lie
tuvos Seimo šeimyninkus už su 
pagelba policijos prašalinimą iš 
Seimo posėdžių opozicijos at
stovų: Bielinio, Lapinsko ir Dr. 
Griniaus, ir prieš krikšč.-dem. 
priimtą įstatymą varžantį žo
džio, spaudos ir susirinkimų lai
svę ir mirties bausmę. Po trum
pų ir karštų diskusijų, vienbal
siai nutarta išrinkti delegatus 
į šaukiamą susirinkimą. Dele
gatais išrinkta šios ypatos: V. 
Tamošaitis ,St. Musickas, J. V. 
Grinius, Ig. Liepa ir Anskaitis.

Beje, buvo skaitytas nuo lie
tuvių Dramatiškos Draugijos 
Dainos laiškas, kuriuomi užpra
šo G. Kliubą dalyvauti Dainos 
rengiamam rugpjūčio 19 d. š. m. 
L. Gudavičiaus sode piknike. Kl. 
užprašymą priėmė ir nutarta 
piknike dalyvauti.

G. K. Korespondentas

Pas mus yra tokių gaivalų, 
kurie visais būdais stengiasi u&- 
kenkt geriems lietuvių darbams. 
Tie gaivalai save vadina komu
nistais, kurie ant žūt-būt pasirį- 
žo kenkt A. L. Piliečių Kliubui. 
Nepaisant kada ir kokį parengi
mą kliubas bandytų surengti, ko 
munistai tuojau jam bando už
bėgti už akių. Kadangi A. L. P. 
Kliubas nutarė surengti rugsėjo 
7 d. išvažiavimą,tai mūsų pus
galviai komunistai subruzdo to
kį išvažiavimą rengti rugpjūčio 
30 d. Išrodytų, kad to tik ir lau
kė, idant mūsų kliubui pakenkti.

Tokie komunistų darbai išro
do labai negražiais. Priešais 'kliu 
bą jie nusistatę todėl, kad šitas 
kliubas nepasiduoda jų įtekmei 
ir nepučia į jų dūdą.

Visuomenė turėtų susidomė
ti ir remti tuos, kurie veikia 
tikrą lietuvybės darbą, o ne tuos 
kurie visuomet stengiasi kitiems 
už akių užlysti.

Teisybės Sargas

PHILADELPHIA,

Laisvės” 
ir jo pa-
Rinkėjas

CHICAGO, ILL.
Protesto Rezoliucija Prieš 

Krikšč.-dem. Smurtą Lietuvos
Seime

Lietuvių Moksleivių Susivieni
jimo Amerikoje 2 kp. laikytame 
susirinkime, liepos 11 d., 1925 
šileikio Studijoje, Chicago, Ill., 
tapo nutarta užprotestuoti prieš 
Lietuvos krikšč. demokratų pa
sielgimą, policijos pagalba išme
tant opozicijos atstovus iš posė
džių salės ir paverčiant gerbin- 
gą vietą policijos nuovada.

Nors moksleiviai, priklausą L. 
M. S. A. 2 kp., nesikiša į kasdie
ninę politiką, bet, matydami ši
tokį nepateisinamą viešpatavi-

A. B. STANKUS 
Vienybės” Įgaliotinis,

Phone Keystone 457
THE 

LYNDHURST HOTEL 
(S. Žvigaitis, savininkas)

236 Cedar Avenue 
Wildwood, N. J.

lankančius lietuvius kvie- 
užeiti. Valgiai puikūs,

Liepos 15 d. š. m. Gedimino 
Kliubas laikė pusmetinį susi-, 
rinkimą Liet. Muz. Namo susi
rinkimų svetainėje.

Susirinkimą atidarė kliubo 
pirm. Ig. Liepa, 7:10 vai. vaka
re. Į šį susirinkimą (kaipo į 
pusmetinį) atsilankė 41 narys, 
(čia reikia pažymėti, kad prie
Gedimino Kliubo priklauso su- mą vienos partijos, ir norėjimą 
virš penki šimtai narių, o susi-1 suvaržyti Lietuvoje spaudos ir 
rinkimus telanko palyginamai 
visai mažas skaičius narių. Tai 
yra peiktina, kad kliubo nariai 
mažai tekreipia domės į savo or
ganizacijos reikalus — kor.) j Kadangi krikšč.-dem., pašali-

Buvo skaitytas ir priimtas iš nę iš Seimo salės smurto būdu 
pereito susirinkimo protokolas.' socialdemokratų i
Toliaus sekė komisijų raportai, liaudininkų atstovus, pervarė į- 
Knygų peržiūrėjimo komisija iš
davė raportą. Jie knygas peržiū
rėję ir atradę kaip finansų se
kretoriaus gerb. D. Bairūno, 
taip ir protokolo sekretoriaus g. konstitucijos, ir tapo ■— 
J. Ivanausko knygas vedamas 
pilnoje tvarkoje.

Raportai priimti.
Rengime sporto mėgėjams ris 

tynių komitetas gerb. J. Balins- 
kas išdavė raportą. Iš J. Balin- 
skio raporto paaiškėjo, kad ris- 
tynes galima surengti ir žmogų 
su leidimu dėlei ristynių galima 
gauti, tiktai, kol-kas, tikrai ne
susižinota su ristikais. Šis klau
simas pavesta J. Balinskiui pla- 
čiaus susižinoti su sparto mė- 
gėjais-ristikais, iki sekamam kl. 
suisrinkimui.

susirinkimų laisvę, mes griežtai 
protestuojame ir kviečiame vi
sas pažangiąsias organizacijas 
protestuoti.

ir valstiečių

Jia 
-iu 
kambariai švarūs. Jūrių mau
dynės. Nuomuojamų kamba
rių 60. Adara žiemą ir vasarą 

Kaina pigi, patarnavimas 
Lietuviškas

statymą savo balsų didžiuma, 
tai mes negalime tylėti, maty
dami mindžiojimą demokraty- 
bės principų ir laužymą krašto

Bell Phone Poplar 7545
A. STANKUS

— Lietuviškas Graborius — 
Geriausias patarnavimas, 

Daug metų patyrimo 
1023 Mt. Vernon St.

Philadelphia, Pa.

žaiz

KVOTIMAS DYKAI

New York City

1) R.
110 E. ICth St.,

Tarpe 4th Avenue ir Irving Place

Valandos: 9 iš ryto iki S vakaro.
Nedėlioma: 9 iki 4 pu pietų

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

KAINOS MANO PRIEINAMOS
ir viskas yra po mano asmeniška priežiūra

X-Sipindtiliai ir Wassermano tyrimai ir Ke- 
miakas Knagrinėjimasi kraujo. — Suteikiame 
tikri} atapėjimę ir gydymu. —

PATARIMAS IR

HOLLANDI 8 AMERICA LINK ta*'
Tiesus trumpas kelias per Rotter

dam’!}, į ir iš visų dalių

Laivai kai navaitę
Neprilygstami patogumai 

Mea pagelbBtimo ganti reikalinga* 
dokumentini (affidavits). Mūaų 
Žmonės sutvarko viuna smulkmenas, 
ir keleiviams rūpinamasi nuo pra
džios kelio iki pabaigos.
Kslnoe ir laivų tvarkraltis pasiua- 
ė.intniis pnprašins.
Rezervavimui ir Informaaijų dalai 
rašyk bile vietiniam agentui, arba

HOLLAND AMERICA LENE
24 State Street New Torlr__

2133 E. Allegheny Avenue 
Philadelphia, Pa.
Tel. Regent 0648

S. K. GRISIUS
Agentą* "VIENYBĖS” hel ki
tų taiitiflkų laikraščių Chicngoj. 
Norinti užsirašyti "Vienybę’’ ar 
užmokėti prenumeratų bei pirk
ti Mėrų, kreipkitės šiuo antrašu:

3423 W. 61st STREET
Chicago, IU.

Phone — Republic 8927

Nutarta išspausdinti “Moks
leivių Keliuose” šią rezoliuciją 
ir pasiusti kelias kopijas ki
tiems pažangiesiems Amerikos 
lietuvių laikraščiams perspaus
dinti. Po rezoliucijos pasirašo

LMS A. 2 kp. valdylba:
M. Šileikis, pirm.,
J. Lapaitis, rast.,
N. Dubauskas, ižd.

Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

PIRKITE 
VIENYBES 

ŠERŲ!

UŽRAŠYKIT “VIENYBĘ” 
SAVO GIMINĖMS IR 

PAŽĮSTAMIEMS 
LIETUVOJE

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

Nuo 9 iki 11 A. M.
• Nuo 2 iki 4 P. M.

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

atrasti! ir į Geografiją įtrau 
ktų.

Žemės paviršiu šlapumos
— okeanai, marės, ežerai,

Žemės paviršio sausumos upės, prūdai ir balos, — yra 
dalinasi į penkias svieto da- pilni šlapio vandens. Okea- 
lis, kurių keturios praside- nuošė ir marėse vanduo sū
dą raide A (Azija, Afrika, rus, nes ten labai daug sil- 
Amerika ir Australija, o tik kių gyvena. Kitose šlapvie- 
viena iš raidės E (Europa). 
Šio reikalo subendrinimui 
Lietuvos galvočiai jau pra
deda ir Europa rašyti iš 
“A” — Airopa.

Yra dar ir šeštoji svieto 
dalis vardu Brooklynas, kur 
lietuviai turi įsitaisę pinigų 
dirbtuves, protokolų skutinė 
jimo mokyklas ir visų srio 
vių laikraščių spaustuves. 
Reikia tik gero Columbo, 
kad tą šeštąją svieto dalį

tėse vanduo prėskas, kad 
žmonės turėtu kur druska 
dėti prie valgių gaminimo.

Okeanų yra taipgi penki: 
Ramusis, arba Didysis (Pa- 
cifikas), Atlantikas, Indiš
kas, Šiaurės Ledynas ir Pie
tų Ledynas. Svarbiausiu yra 
Atlantikas, nes jei jo nebū
tų, tai jokiu būdu negalima 
būtų atplaukti Amerikon, o 
tuomet ir Lietuvos Emigra
cijos Biuras Kaupe ir visi

1 ir 2 šeimynų. 1 šeimynos $5,500 ir augščiau

MES NEPARDUODAM SVETIMŲ NAMŲ 
Bet mes parduodame savo budavotus namus Richmond Hill 
Sekcijoj
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

Tėl. Richmond Hill 8066

RAGANIAUS STEBUKLAI
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Magijos raganius, J. čekanavičius išleido 10 paslapčių, 
kaip išvesti kitam pinigą iš rankų. Taip pat pačiam rankoj 
pinigas pranyksta, kuris potam pasirodo prikibęs kam tai prie 
padalyki:, tai prie lubų ir tt. Išleido ir kitus stebėtinus inonus. 
Taippat išleido monų magnetiškas kazyras, kurias išegzaini- 
navus pasirodo, kad kazyros kaip ir paprastos, bet čia pasi
rodo kas tik tokią kazyrą sau ištraukiu iš tos kaladės, potam 
vėsos pavirsta tokios, arba tą kazyrą gali suplėšyti j mažus 
šmotelius, bet kazyros šmoteliai sugyja ir vėl čiela kazyra. 
Su kalade kazyrą gali daryti 20 skirtingų monų. Kuris turės 
šituos 10 sekretų ir tą kaladę kazyrų, tas pridirbs kur susi
rinkimuose namažai baimės ir juoko. — Taigi prisiuskit money 
orderį tik $2.25

PROF.
Grand St.,-

ir viską gausit sykiu su pilnu paaiškinimu.

J. ČEKANAVIČIUS
(Box 88) Brooklyn, N. Y.

oficialių kontrabandininkų, 
apsileidėlių, netolerantų, 
laisvės persekiotojų ir kon
stitucijos laužytojų, kad pil
nai to vardo užsipelnė.

Išpradžių Lietuvos res- vakarienę 
publika buvo plati, įimanti 
Suvalkijos, Vilnijos ir Gar
dino žemes. Bet paskiaus 
valdovai pamatė, kad Vilni
joje ir Gardinijoj perdaug 
bedievių, tai tas žemes ati
davė lenkams,

JIEMS REIKTŲ PROTO 
PASISKOLINTI

Marių (jūrų) yra labai 
daug, bet svarbiausia yra 
Baltiko jūra, kurioje greta 
silkių, auga dar gintarinės 
papirosnyčios ir cigarny- 
čios. Padaryti Hobokene iš 
kiedro kaučuko karoliai yra 
krikštyjami Baltiko vande
niu ir pardavojami Ameri
kos lietuviams po $80, kaipo 
Lietuvos gintarai.

Okeonai ir sausžemiai ta
po padaryti treciojoj tvėri
mo dienoj. Pirm to buvo tik 
abelna košė.

Kad pažinti svieto dalis, 
jos apgyvendintos skirtin
gos spalvos žmonėmis. Azi
joj gyvena geltoni žmonės, 
Afrikoj juodi, Amerikoj Ku 
Kluksai (pirmiau čia gyveno 
raudoni žmonės, bet išnyko) 
Europoj balti, o Austrfaijoj 
anglai.

Baltieji žmonės turi labai 
juodą praeitį, gi juodieji ei
na į 
vis baltesni negrai darosi.

Kiekviena pasaulio dalis da jau biznį daryti. Trečiu 
dalinasi dar į daleles, vadi
namas karalijomis ir respub 
likomis. Skirtumas tarp ka
ralijos ir respublikos yra 
tas, kad karaliją valdo mi
nisterial paskirti karaliaus, 
o respubliką valdo ministe
rial paskirti prezidento, iš
skiriant Amerikos Jungtą
sias Valstybes, kurias valdo ;dai, o ne miestai) netiki į 
dolarių trustai.

Kiekvienoje pasaulio da
lyje yra viena karalija ir 
respublika svarbiausia už vi 
sas kitas. Taip Azijoje yra 
svarbiausia Japonija, Afri
koje — Sachara,. Amerikoje 
Jungtosios Valstybės. Aus
tralijoj nieko svarbaus nė
ra, nes ten sėdi anglai, o' 
Europoje už tą svarbenybę 
nesenai iškilo didžiausis ka
ras, kuris visgi neišsprendė, 
kuri valstybė yra svarbiau
sia, kol tokia valstybė pa
ti savaimi apsireiškė.

Perskaičius J. O. širvydo pra
nešimą iš Lietuvos apie liepos 4 

Romovėje” Kaune, 
Augėjaus tvarte iš pavydo 
siems akyse žalia pasidarė, 
daktorius sudžiūvėlis dar 
biau sudžiūvo, redaktorius 
užauga susirietė i tripirdą, o re- 
Įdaktorius kailiamainys, išsiė- 

, o sau pasili- mė komlbizpartijos instrukcijas 
ko tik Kauniją ir Suvalkijos h- pradėjo skaityti:

no kas vaikus gimdo, ar vyrai, Į 
ar moterys.

Būtų gerai pradėti jam aukas 
rinkti ir pasiusti Į paliegėlių na
mą.

vi- 
Re- 
la-

11 e-

STEBUKLAI

tris

‘■Draugai: religinio opiumodalį, o naskiaus prijungė 
dar ir Klaipėdos pakraštį, čirškėjai mokina, kad kas Į bur 
Čia bandoma įsteigti Dievo n4» tai. ne griekas, bet kas iš 
karaliją ant žemės.

Svarbiausi Lietuvos mies- me atsisakyti nuo senojo svie
tai: Kaunas, Prienai ir Ra-,to ir sakyti šitaip: kas iš bur- 
seiniai. Kaunas garsus dau-,nos tai ne griekas. Todėl šmeiž 
geliu dalykų, kurių svarbiau kite, meluokite ir skleislkite in- 
si yra šie: tenai yra specia- sinuacijas prieš vadus kitų srio- 
lė mokykla, kurioje policis- vilL? 
tus mokinama, kaip reikia 
žmonių atstovus laukan už faktoriai šiek tiek atsigavo ir 
apikaklės išmesti — tai vie- ant logikos uždėję neperšviečia- 

piavivį, juvuivji Į na, o antra tai tenai nėra maršką, parašė: “Ūžė šir- 
į šviesią ateitį, nuo ko'jokios 'kanalizacijos, iš kO|vydas ‘mamę.’ O tuo tarpu 

‘ Amerikos kapitalistai prade i‘Vienybė’ nesenai pasiskolino iš 
_•_  u:__: j___i." nri.. a nnn ”

burnos tai griekas. Mes gi turi-

Po tų žodžių minėtieji trys re

svarbiu dalyku yra tas, kad 
pro Kauną teka Nemunas, 
o ne Kaunas pro Nemuną. '

Prienai garsūs savo vagi
mis, o Raseiniuose gyvena 
visiems žinomoji Magdė. Y- 
ra dar ir daugiau miestų 
ir miestelių, kuriuose gyve
na žydai, bet kad jie (žy-

SLA. $25,000.”
Patariame ir surpaipės gero- 

jaus vadovaujamiems geceliams 
“paūžti” su žalmargės anatomi
jos galų studentu, maž ir jiems 
po “ipaūžimo” teks pasiskolinti 
$25,000. Gylis.

PROTAS PER PAKAUŠI 
IŠLINDO

Padėlkite tris pinigus ar 
stiklus ant stalo šitaip: 

0 0 0
Tegul kas bando perkelt vidu

rini pinigą ar stiklą Į kraštą, vi
sai jo nečiu,pinodamas.

Išrišimas: — Paimkite kraš
tutinį nuo kairės ir padėkite de- 
šinamjam gale. Buvęsis viduri
nis pasiliks kraštutiniu be jo
kio čiuipinėjimo.

*♦**!*

H

•>O

*i**i'*

“VIENYBĖS” H
SPAUSTUVĖ iž

* ♦M*

Visokius spaudos 
darbus atlieka 
greitai, gražiai 

ir pigiai. •t?

Kristų, tai apie juos ir kal
bėti nuodėmė.

Lietuvoje yra daug girių, 
kas duoda valdžiai progos 
traukti atsakomybėn gyven 
tojus bandančius atsistaty
dinti karo sudegintas trobas 
Yra taipgi daug upių ir eže
rų, kur gali maudytis visi, 
kurie tik moka plaukti ir 
nerti, nors daugelis plau
kia ir pasineria vien degti
nėje.

Kalnų Lietuvoje augštų 
nėra, bet jų ir nereikia. Ge
ram katalikui užtenka iškil- 

. .. . ti iki respublikos preziden-
fa svarbioji Europoje vai į0: augščiau keltis būtų jau 

stybė vadinasi Lietuva, ki- [ pirmasis mirtinas griekas — 
taip vadinama “Didvyrių Į puikybe.
Žemė? Pastarasis pavadini-1 žemė Lietuvoje labai der
inas jai tapo išpranašautu jp Dirvose auga visokį javai 
vieno genijaus, nujaučian- 
čio didelę tos šalies ateitį. 
Pranašavimas pilnai išsipil
dė: ji parodė svietui kiek

Vienybė
193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. ♦♦

SenasBolševikų rašytojas
Vincas taip nuseno, kad nebeži-
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DIDELE PERMAINA PO 10 METŲ PAS 
MACYS BROS. FURNITURE CO 

1 % ii £% * , $ »
. NAMAS PERTAISYTAS MODERNIŠKIAUSIAI

furnišei vėliausios mados, tik ką iš dirbtuvių 
STOCK’AS DVIGUBAI PADIDINTAS 

GVARANCIJA Iš DIRBTUVIŲ DAUGIAU UŽTIKRINAMA 
PATARNAVIMAS DAUG TOBULESNIS DEL PUBLIKOS 

IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS LENGVIAUSIOS

,* ' •‘a ‘

231 Bedford Ave. otiWktT 264 Front Street
BROOKLYN. NEW YORK

ė
l

Č-.-SSsO

198-200 GRAND STREET BROOKLYN, N.
.TARPE DRIGG3 IB BEDFORD AVENUES.

Prl«tatom į viiag New Yorko ir Brook lyno apylinkes Dykai ir Saugiai

n >•< n' noo'o'o:o.o:ofo:o:o:o:o:o:0

Tel. 1320 Greenpoint Telephone 7857 Main

Juozas Garšva
U l i { j •

Mano firma gerai atitinka sekančias darbas: tšbalsamn.oja ir laldaja mirusias ant visokį* 
kapinių. Pagrabns psrnošla nna paprasčiansių iki prakllnlaulų. Paraamdo karietai lal- 
<otnv6mrr vesalljoms, krikštynoms Ir kitiems pasivažinėjimams.

Viršui minėtais reikalais kreipkitės pas mase, o būsit užganėdinti

jei tik jos gerai įtręštos, ši
luose dygsta grybai, o pake
lėse kryžiai.

Audrų ir perkūnijų Lie
tuvoje labai daug. Vasarą 
jos tankiai iškįla padangė
se, o šiaip visais metų lai
kais perkūnijos ir audros pa 
sikartoja dienomis ir nakti
mis kiekvienoje šeimynoje.

Apšvieta Lietuvoje stovi 
labai augštai ir jos žmonės 
nepasiekia. Klausimas ko 
daugiau reikia: bažnyčių ar 
mokyklų — dar neišrištas. 
Sprendžiama, kad jei per su 
virš penkis šimtus metų baž 
nyčiose žmonės tik kai kur 
išmoko šiaip-taip lenkiškų 
poterių, tai mokyklose jie 
nei tiek neišmoks, todėl kaž
kurios mokyklos (net gimna 
zijos) uždaromos. Tas daro
ma ad majorem Dei gįoriam

Valdiškoji kalba Lietuvo
je yra lietuviška, bet kad 
Dievas jos nesupranta, tai 
pamaldos bažnyčioje atlieka 
mos lotyniškai. Valdininkai 
gi ir kariškiai kalbasi ru
siškai ir lenkiškai — tai tra 
tegija, kad mužikai nesuži
notų valstybės slaptybių. 
Antroji oficialė kalba — žy
diška, kurioje net gatvių už 
rašai Kaune glosto praeivio 
akis. Mat Kristus kitaip ne
mokėjo skaityti, kaip tik žy 
diškai, tai prisibijoma, kad 
atėjęs į savo karaliją nepa
klystų Kaune.

Iš gyvulių svarbiausi Lie
tuvoje arkliai, karvės, kiau
lės ir davatkos. Iš paukščių 
— vištos, žąsys, antys, juod 
Varniai ir klerikalai.

Komunistų negalima pri- 
skaityti nei prie gyvulių, nei 
prie paukščių, nes jie nėra 
Dievo sutvėrimais.

JAU
į į. • ■

PRIPA
ŽINO! į

visi, 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 geriausio 
tabako ir iš Havanos padaryti, 
malonūs rūkyt, lengvi, gražiai de
ga ir dūmas puikiai kvepia, net 
moteris ir merginos myli ir pat- . 
sai džiaugsies, kad rūkai gerą Ci
garą!
Viengenčiai vietoje žydberniaut, 
visada rūkykit ir reikalaukit vi
sur Lietuviškose užeigose, restau
racijose, Storuose, pas barbenus, 
kliubuoso ir draugysčių salėse, 
ant piknikų ir pas biznierius, po 
vardu rankomis padarytą

Jono~John’s Cigarą 
arba brolio Petro Naujokų arba 
Vytauto. Tėmyk vardą ir paveik
slą ant bakso. Per pačtą išsiun- 
čiain 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 adresuot:

NAUJOKŲ CIGAR DIRBTUVE 
267 DIVISION AVE.

Brooklyn, N. Y.
Naujokų Cigarai labai geri, 

verta pareint teisingą pramonę. 
Agentai gali užsidirbti ekstra pi
nigų, liuosam laike ir vakarais.

VIENYBĖ
193 Grand Street, 

Brooklyn, N, Y.

■<

■■

APTIEK A
STOVIS PAS LIETUVI

229 B E D F O R DT^Ąv B 
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milini

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, 
kurie po kelių mėtų bus verti dau
giau negu_______________ _ $10.00

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

35c
SEPTYNIOS KOMEDIJOS - šio

je knygelėje telpa septynios popu- 
leriškiausios lietuvių kalboje kome
dijos, būtent: 1) Uošvė į namus, ty
los nebebus; 2) Kurčias žentas, 3) 
Vargšas Tadas; 4) Advokato Pata
rimai; 5) Gaila Ūsų; 6) Nesiprie
šink; 7) Nepavykusi Komedija. Kny 
ga netik lošėjams, bet ir skaityto
jams įdomi. Kaina____________75c

Keletas Praktiško Mokslo Knygų
Aritmetika. Kiekvienam reikia mo 

keti rokuoti, ypatingai kurie mano 
ar yra kokiame biznyje. Čia ir turi
mo labai gerą ir patogią knygą 
savamoksliams ir suaugusiems.? Kal
ba aiški ir yra daug pavyzdžių la
vinimuisi. Kaina_____ ___;_____ 50c

Aritmetikos 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-lie- 
tuviškas ir lietuviškai-angliškas, grei 
tam suradimui žodžių. Su apdarėliais

11.00

Naujų Gaidų iš Lietuvos
Aguonėlės. Juozo 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- 
kyse! ” Kaina ________________  COc

Rūta. Juozo Gruodžio kompozicija
50c.

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

vienybes 
Knygyne
Galima Gauti Visokių
Knygų, Kokios Tik 

Yra Atspausdintos
Lietuvių Kalboj

Skaityk Katalogą Kairėj Pusėj

Didyjį Katalogą Prisiunčiam Dykai
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Rašo V. J. Karas

“MOTINA” yrą (ai A- 
merikos lietuviu gyve
nimo pasaka. Labai įdo- 
mi škiiitymtii 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. PARAŠĖ PR. BAJORAS

ONA

KAULAS

ONA
Prieš apsivesiant, mano brangusai... 

RAULAS
[Tyli, nuleidžia vieną ranką, dalis

Tai kad tu kur sudegtum, visai buvau 
užsimiršęs....

ONA
[Pasityčiodama]

“Prižadu savo žmonai Onai plauti in
dus, mazgoti grindis...’f

RAULAS /•’•Ui
Gana, jau, gana! Nešiosiu šituos skar
malus kad it tris dienas.

ONA ‘ h nr, dh,i;
Tai žiūrėk, kad man daugiau neišmė- 
tinėtum. [Apsidairius] Ratilai, bet mu
du svetiniuose namuose' ir dar bara
mės...

RAULAS
[Meta viską iš antros rankos, eina 
prie Onos, kabinasi]

Onute, aš.... ne....
ONA

Ir aš ne...
[Pasibučiuoja]

RAULAS
Bet čia nieko nėra....

[Skubomis renka išmėtytus daiktus, 
tartum, norėdamas kogreičiau išeiti; 
nevyksta]

ONA
[Šaukia]

Tamsta, ai Tamsta!...
RAULAS

Atėjus dar iškoliotu...
ONA

Barškinau į duris — neatsiliepė. Bet 
kadangi ant durų parašyta “įeik” — ėJ 
jau. iį '

RAULAS
Gerai, jei mandagi moteris. Bet jei ko
kia, tai...

ONA
Nusiramink jau, nusiramink... Juk tai 
vieša vieta — siuvykla... Verčiau, eik 
šen, pasižiūrėkim, kokis sijonas man 
geriau pritiktų.

[Ona žiūrinėja kabančius ant sienos 
sijonus, Ratilas, surinkęs išmėtytus 
daiktus, padeda nuošaliai, ir prie jos 
prieina. Įbėga Marė, susinervavus, 
uždusus, išsigandus. Ji nepastebi 0- 
nos su Ratilu; šie nepastebi jos]

MARĖ
Netikiu savo akims... Nejaugi tai 
jie? Nejaugi tai mano mylimasai Juo
zelis su Jonu?...

RAULAS
[Pastebėjęs Marę] 

Gerą dieną, tamsta!...
MARĖ

[Pašokus iš išgąsčio]
Kas čia?!...

ONA
Tai mes — Ona ir Ratilas Katilaičiai...
Meldžiu nesibijoti...

MARĖ

ONA
Marė?... Račiene?...

MARĖ
Taip... Račienę...

RAULAS
[Nustebęs]

Marė Račienė?!... Tai kad tu kur su
pleškėtum !...

MARĖ
[Sujudusi, nusigandusi]

Žinote, mat...
ONA

Nesibijok, tamsta... Mudu viską žinom. 
MARĖ

ONA
Niekis... Tai tamstos reikalas...

MARĖ
[Kiek nusiraminus]

Kaip gi judu šitąjį miestan pakliuvote? 
RAULAS

Tai vis del Onos.
ONA

Uždarbiaudami. Žinai, vienoj vietoj 
pabosta — žmogus važiuoji kitur... Ne
trukus važiuosim ant ūkio... Ratilas 
susirašinėja ir su Jonu... Jonas jį kvie
čia ant ūkio dirbtų. Juk žinai, kad ta
vo vyras ūkį pirko. Sakoma, neblogai 
gyvena.

MARĖ
Rengėsi pirkti...

ONA
Mudu štai vedusiu...

RAULAS

KADEMŲ “VALSTYBINGUMAS”

ONA
[Į Ratilą]

Ak, tu!
RAULAS

[Kaltai]
Aš:., nekaltas...

MARĖ
[Atydžiai žiūri į Oną]

Tamsta su reikalu?...
RAULAS

Taip... su...
ONA

O kas tavęs klausia?!... Taip, tamsta, 
su reikalu: sijoną noriu užsisakyti.

MARĖ
[Vis slėpdama veidą nuo Onos] 

Užsakymų turiu ganėtinai... Nežinau, 
ar galėčiau į laika pasiūti...

ONA
[Irgi susidomėjusi Mare]

Pirm visko,’ atleisk man tamsta 
paklausimą: ar tamsta negyvenai 
da nors New Yorke?

MARĖ
[Lyg nenorėdama išsiduoti]

Taip... Jau daug laiko atgal...

ONA
‘1 Bet tą vakarą, Marele, tai sujudimo 

buvo... Tuojaus ir Jonas sugrįžo. Rado 
tavo laišką... O Juozelis, kuomet su
žinojo, kad tu juos pametei — apsirgo.. 
Sakoma dar ir dabar serga... Jonas, 
sakoma, nemažai pinigo gydytojams 
del jo išmoka. Bet visviena, sakoma, 
iš jo nieko gero nebus. Vis sirguliuoja, 
nesveikuoja...

MARĖ
Juozelis, sūnus mano!...

RAULAS
Jonas ir labai nerimavo.

ONA
Ka tu žinai?! Lyg tu matei?...

RAULAS
Jon...

ONA
O Jonas, matytum, keletą dienų lyg ne
savas, daužėsi, naktimis nemigo.

RAULAS
Tik paskui...

ONA
[Perkirsdama Ratilo kalbą]

Tik paskui, keliems mėnesiams pra
slinkus, nurimo, išpardavė visus rakan
dus ir niekam nieko nesakęs išvažiavo 
kaž-*kur...

RAULAS
Už kiek laiko tik...

ONA
Nu, kam tu čia savo trejoką kiši?!... 
Už kiek laiko tik sužinojau, kad jis jau 
ant ūkio. Dabar, sakoma, jau savo lau
ko turi, ir viskas, sakoma, būtų gerai, 
jei tik vaikas pasveiktų...

MARĖ
[Krūpčioja; paskui pradeda gailiai 
verkti] '

ONA
Taip, taip, Marele... Jonas ir butų lai
mingas... Pabėgai... Taip, taip... [Pa
stebi verkiančią Marę] Tu verki, Ma
rele?... Ko?... Tai nebūta... Nurimk... 
Tai kokia tu! Juk visaip gyvenime pa
sitaiko... Būčiau žinojus, kad tu tokia, 
būčiau nė nepasakojus. Nurimk, mel-

emu spauda dažnai mui
lina visuomenei akis, apsimes
dama valstybingumu ir neva ai
manuodama del Vilniaus. Bet 
kademų darbai geriau nž gra
žias kalbas pasako, kad jeigu 
kas rūpi kademams be Įvairių 
biznių, tai tik ne Lietuvos val
stybės, bet klerikalizmo reika
lai.

Tik pasižiūrėkite, ką daro ka- 
demai ir Įvairūs jų pakalikai 
tuo metu, kai visa Lietuvos val
stybiškai nusistačiusi visuome
nė protestuoja prieš Vatikano 
padarytą Lietuvai skriaudą. Jie 
visais būdais teisina ir baltina 
juodus Vatikano darbus, gerai 
žinodami, kad pasivadinęs Len
kijos piliečių popiežius kamuoja 
ir žemina Lietuvą sulyg lenkų 
imperialistų planais. Kademams 
nėra paslaptis, kad jėzuitų vy
riausias vadas ,arba generolas, 

i yra lenkas Ledocrovskis, kad 
ordėno viduje yra statuto nu
matytas visiškas klusnumas 
tam generolui, o tačiau jie ga
bena Lietuvon iš visur jėzuitus, 
stato Lietuvoje jėzuitams vie
nuolynus, steigia jų gimnazijas 
ir tt. Dar nesenai “Rytas” pa
skelbė ilgiausią “studiją,” pūs
damas skaitytojams jėzuitų mo
kyklas. Tai nejaugi “Rytas” ti
kisi, kad lenko vedamas ordenas 
įdiegs Lietuvos jaunuomenei vai 
sty bingumą? Mūsų valstybės 
priešai gerai suprato susidaru- 
sią del mūsų liaudies tamsumo 
padėti ir išnaudoja tos liaudies 
tikybinius jausmus, kad prives
tų, mūsų tautą prie nepriklau
somybės praradimo. Kaip reikia 
būti tautinės garbės žvilgsniu 
nupuolus, kad po visų Vatikano 
Lietuvai padarytų skriaudų ir 
tautos garbės Įžeidimų džiūgau
ti ir didelėmis raidėmis skelb
ti urbti et orbi apie Vatikano 
“malones,” kaip tai daro “Ry
tas” del popiežiaus padovanotų 
jėzuitų gimnazijai 500,0000 ly
rų! Juk tie pinigai gal iš tų 
pačių mūsų piliečių surinkti... 
O kas gali užtikrinti, kad jie yra 
pasiusti mūsų jėzuitams ne len
ko Ledochovskio parėdymu?..

Mums gerai yra žinoma jė
zuitų ordėno istorija ir nėra 
paslaptis tai, kokiais metodais 
jėzuitai “atlieka karo tarnybą 
savo švenčiausiam viešpačiui.” 
Atsistojus popiežiui mūsų prie
šų pusėje, mums užvis labiau
siai reikėtų saugotis tų jo “ka
rių” — jėzuitų, o ne džiūgauti 
del jų Įsitvirtinimo Lietuvoje.

Tad kur čia kademų valsty
bingumas? Už 500,000 lyrų, ne
lyginant už miestą nuo valdovo 
stalo apiplėštam vergui kaulą, 
mūsų klerikalai greiti užmiršti 
net tai, kad iš. m. vasario 10 d. ! 
popiežius atidavė Lenkijai oku- • 
puotą Lietuvą nutautinti per { 
bažnyčią. Atrodo, kad kademų ! 
dvasioje auklėjamoji jaunuome- į 
nė — pavasarininkai bus verti I 
savo mokytojų jėzuitų. Jie, su- • 
sirinkę kongresai! Panevėžy, ; 
taip pat sumindžiojo mūsų tau- < 
tos garbę ir apspjaudė tuos • 
šventus obalsius, kuriuos yra Į- 
sirašiusi savo vėliavon Lietuvos

ateitis — priaugančioji karta: 
būti laisvais ir atvaduoti mū oi 
pagrobtą sostinę Vilnių: Sumin
džiojo tautos garbę dėl to, kad 
gerbiančios save tautos sūnūs 
nepasivėlytų sau siusti sveikini
mo telegramos užsienių suve
renui, taip skaudžiai nuskriau- 
dusiam jų tėvynę ir išniekinu
siam jų valstybinę idėją. Ap
spjaudė laisvės obalsius del to, 
kad dalyvavusieji kongrese pa
vasarininkai, savo vadų prikal
bėti, pareiškė minėtoje telegra
moje (žiūr. “Ryto” 146 nr.) (po
piežiui ištikimybę. Gal jauni 
kongreso dalyviai ir nežinojo, 
kad ištikimu galima būti tik sa
vo valstybės konstitucijai, o ne 
svetimam suverenui. Visų šalių 
Įstatymuose už panašius išti
kimybės pareiškimus yra numa
tyta bausmė, kaipo už priesai
kos laužymą savo valstybei. Tad 
negalime dėti visos atsakomy
bės už ištikimybės telegramą 
suklaidintiems kongreso daly
viams. Ta atsakomybė prieš mū
sų valstybę visu savo sunkumu 
turi tekti tiems kongreso va
dams, kurie sąmoningai darbuo
jasi Lietuvoje pasaulinio kleri
kalizmo naudai. Jiems mes tu
rime pastatyti klausimą: ką gel 
bes p. Vygando aimanavimai 
“Lietuvoje” del Vilniaus atva
davimo, jeigu ta karta, kuriai 
tas atvadavimas prisieis vykdy
ti,bus iššautklėta ne sveiko val
stybingumo, bet juodojo interna 
cionalizmo dvasioje?

Tad kam kalbate apie Vilnių? 
Ar tam, kad nukreipę mąstan
čios visuomenės dėmėsi į Vil
niaus vadavimo problemą, paty
lomis galėtumėte .sulopyti pairu 
sius santykius su savo “viešpa
čiu,” be kurio malonės jūs nega
lite kvėpuoti ? “L. žin.”

PUILftM
UŽDEGI

MAS

Apsaugok Bvslkaty I

SANYKITl
Profil&ktM vyrama, 
geriausia apsauga 

po užaikrėtimo. 
Didelė triūbelė 35c. 

(Tarba (4’s) $1.
Vilose aptiekose ar 
Hnn-Y-Kit Dept. A. 

9S Beekman Bt.
New York 

Prafiyk aprašymų

UZ 
ka-

RAULAS
Ką verksmas pagelbės? Tik galvą 
skaudės... Kartą Ona pažadėjo mane 
pamesti, aš per visą naktį buvau susi
rūpinęs, verkiau. Ir manai kas gero iš 
to išėjo? Nugi galvon rodos visas pra
garas susikraustė...

ONA
Nu jau, nu, papliauška!...

MARĖ
Juozelis mano! Sunukas! Kad dar nors 
kartą galėčiau jį pamatyti, apkabinti!.. 
Ak, kokia aš laiminga motina būčiau !...

Avenue
Street
Street

426 West 42nd Street 
netoli Ninth Avenae 
BRONX, N. Y.
578 Courtlandt Atzenue 
netoli 150th Street

MUSŲ BROOKLYNO PREMIJŲ KRAUTUVĖS

570 Atlantic Avė., netoli 4th Avenue
2 Sumner Avenue, netoli Broadway

KITOS PREMIJŲ KRAUTUVĖ

NEW YORK CITY.N.Y.
1427 Third 
netoli 80th
44 Hudson
netoli Duane Street

TIKRO PJAUSTYTO STIKLO 
STIKLINĖS 

UŽ 35 LEIBELIUS
Star ir Magnolia Pieno

• * . ’ t ' t \ t t- > į „I

Nepraleiskit eprogos gauti šitas šešias pui
kias stiklines, kurias matote ant paveikslo, 
už 35 leibelius Star ar Magnolia Pieno
Pradekite leibelius taupyti šiandien ir kada pri
rinksite užtektinai nuneškite į arčiausią Premijų 
Krautuvę, kuriu adresai žemiau, ir pasiimkite sa
vo setą šešių stikliniu. Tą dovaną galite gauti tik 
mūsą krautuvėse. Paštu nesiunčiame. Apsimoka 
taupyti leibelius nuo kenti.

Star ir Magnolia turi tik tiek pieno ir cukraus 
kiek reikia, kad padarius jūsų pudingus, sosus, 
keksus, pajus, ir užsigardavimus skanius. Jie tin
ka visur kur reikia cukraus ir pieno kartu. Jie 
kavai suteikia malonu skanumą. Užsisakykit savo 
dalį pas krautuvininką šiandien. Nevilkinkite.

Tel. 595 Greenpoint.

’JtsiKexaasxitf

Tel. 4428 Groenpoint.

Dr. John Waluk
Valandos:

nuo 8 iki 10 iš ryto 
nuo 1 iki 8 po pietų ' 
nno 5 iki 8 vakare

Nerišliomis pagal susitarimų

161 North 6th Street
Brooklyn, N. Y.

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.

ŠIS SPECIALIS PASIŪLYMAS TIK IKI 
RUGSĖJO (SEPT.) 30, 1925 
TIK VIENAS SETAS YPATAI 

“APSIMOKA TAUPYT LEIBELIUS

Garsinkites “Vienybėje”
Susivienijimas Liet. Amerikoje

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDEAUD08 IK PAŠALPOS 
OEGANIZAOIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE, KU

RIOS TURTAS ARTI $1,000,000.00

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

fiLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. 
Nariai priimami nuo 18 iki 50 m. amšiaus. Visi na
riai gauna laikrašti „Tėvynę” dovanai Ir taipgi 
gauna 8LA. Išleistas knygas ui pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — *1*0, 300, eoo Ir 1000

i Pašalpos Įkyriai —
le.oo. B.oo Ir 12.00 į savaitę.

Del platesnių informacijų kreipkite liuo adresai

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

>v ž r> ■ '< m / /1\ živ z iv/ >W>WM Miw^

Kas yralmogtni amžinu prlilu? — 
Jis netik sunkiausiu ligai (vara, bet Ir 
bų paguldo. Bot tie, knrle vartoja po 
Ameriką pagarsėjusius 
POWDERS (Milteliui nuo 
nebijo. UŽ 7S centui už 
nuo savo nuožmaus priešo!

URBO LAX TABS (25 centai už skry
nutę) yra kai kanuolė prieš kitų amžinų žmo
gaus priešų — vidurių ažkletSjlmų — kuris 

' žmogui pagamina daug rūpesčių ir innklų ilgą.

Lietuviškų, Bulgariškų, Alopatlgką, Homeopatišką Ir kitikių 
vaistų tegalima gauti gerą pu —

F. URBONAS t • A u f/
151 Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y

Telephone Greenpoint 1411

aauesBi

Baltis.

plačių
GOLDURBAN’!

Balčio), jokią šalčių 
bakių apilglnkiaok
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LIETUVIŠKŲ LAIKRAŠČIŲ
REDAKTORIAI PAS 
FOUNDATION CO.

Foundation kompanija, turin
ti savo milžiniškus ofisus po 
No. 120 Liberty St., New Yor
ke, sukvietė visų lietuviškų laik
raščių redaktorius ir korespon
dentus pas save, kur p. Irševi- 
cius, molkąs gerai lietuviškai, pa 
■pasakojo apie paskolą Lietuvai, 
kurią Foundation kompanija su 
tinka duoti, o Lietuva duos kon
traktų įvairiems statybos reika
lams. Besikalbant buvo įteikta 
lietuviškos spaudos atstovams 
tam tikras raštas, kuris bus vė
liau laikraščiuose patalpintas.

Irševičius apsidžiaugė Lietu
vos progresu, ypatingai meninin 
kais. Jis sako, kad p-lė Rakaus
kaitė (amerikietė) skaitoma vie 
na iš geriausių Europos daini
ninkių. Vienas francas būtinai 
j ąnorėjo į Paryžiaus operą gau
ti. Kipras Petrauskas yra visų ris gal pasakys porą naujienų

mylimas ir į padanges keliamas. 
Lietuvos opera, bendrai sakant, 
viena iš puikiausių Europoje.

Paskola eis išimtinai staty
bos reikalams: kanalizacijai 
(sewer systemai); gėlžkeliams, 
bežemiams ūkininkams, ir taip 
toliau. Valdžia iš jos negaus nei 
cento. Prie jos išgavimo, kaip 
mūsų kauniškis korespondentas 
praneša, daugiausia prisidėjo p. 
Vinikas.

Laikraščių redaktoriai išsine
šė malonius įspūdžius iš to pa
sikalbėjimo.

iš Kauno, kurį tik nesenai at
lankė, kaiipo vadovas antros 
“Vienybės” ekskursijos, suruoš 
tos su 
Lines.

Visi 
vietos!
vai. šokiai prasidės 5 vai. po 
pietų. Kom.

paigelba United States

nepamirškite dienos ir
Nedėlioję būkite apie 3

AM ALG A M EITA I PRIVERČIA 
DIDELĘ KIRPIKŲ FIRMĄ 
NUSILEISTI

KUR BUSITE NEDĖLIOJĘ?

Ar norite išgirsti naujų žinių 
iš Lietuvos? Atsilankykite į T. 
M. D. 3-ėios kp. pikniką, Cyp
ress Hills parke, nedėlioję, rugp. 
2 d. apie 3 v. po pietų ir išgirsi
te, nes iš Lietuvos grįžta buvęs 
TMD. ilgus metus iždininkas ir 
gerai žinomas J. W. Liūtas, ku-

SPECIALISTAS

DR. J. HOROWITZ, Dentist

Surgeon Dantistai SPECIALISTAS

Utarninke didelė kirrpilkų fir
ma Rose Bros., 708 Broadway, 
nusileido amalgameitų unijai ir 
sutiko ją -pripažinti. Darbinin
kai streikavo tik dvi savaiti ir 
gavo unijos pripažinimą bei po 
$2 daugiau algos. Dabar ta fir
ma vežš sukirptą darbą tik i 
unijos šapas. Būtų gerai, kad 
ir lietuvių šapos jo gautų.

Prieš kitą didelę firmą, Inter
national Tailoring Co., streikas 
dar eina. Bosai buvo gavę lai
kiną indžionkšeną, bet spėjama, 
kad teismas atims.

124 Union Av. kamp. Grand St 
(Viršuje mėsinyčios)

Dantys traukiami vaitojant Novocain anestetiką, atsargiai Ir pri
tyrusiai. Visokį aptrankimai — šaknų ir piviršio darbai. — 22 karato 
aukso — Imame paveikslus su X-Ray.

(Nepaklyskite po kitu numeriu)

Susikalbam Lietuviškai EGZAMINACIJA DYKAI!

JAUNAS LIETUVIS
PAGARSĖJO

Phone Foxcroft 61G2 Charles Hoelzer, Mgr.

GELEŽIES DARBAI
Ugnies Kopėčios — Fire Escapes

Prašalinama Visokios Kliūtys. Visoki Pataisymai 
Deimantiniu Plokščiu Durys Skiepams

— Ofisas ir Šapa — 
378—380 HARMAN STREET

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

Aną savaitę anglų laikraščiai 
paskelbė, kad Albinas Bučinskas 
23 metų amžiaus, sūnus Juozo 
Bučinsko, buvusio kriaučių kon 
traktieriaus, o dabar gyvenan
čio New Jersey ant farmos, per
plaukęs nuo Battery Parko iki 
Coney Island (12 mylių) į 4 
vai. 41 minutę. Jis tuomi pasi
rodė esąs geras plaukikas.

Plačiau apie jį bus sekančia
me “Vienybės” numery Jauni
mo Skyriuje.

PATAIKĖ, KAIP AKLAS 
DUOBĖN

Mūsų darbo apsiaustu 
kostinneris džiaugiasi.

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

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

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

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

Šiandien veik kiekvienas lietu
vis kriaučius turi vietą, netik 
vieni komunistų geceljai. šian
dien “Vienybė” remia Amalga- 
m'eitų kovą už panaikinimą ske- 
binių šapų, kad daugiau darbo 
būtų tiems lietuviams, kurie vėl 
gavo “šapas” ir “vietas.’’ Tada 
Brooklyn© kriaučiai vėl stovės 
gerai kaip stovėjo. Tada ir Bim 
bai bus naudingiau pramokti 
siūlių prosyti nekaip meluoti 
per savo sikystlapį.

šėrininkas.

liamsburge. Uždarymo priežas
tis nepaduodama.

— Atvykus laivui Britania 
iš Azijos, policija rado dešim
tį gerai pasirėdžiusių vyrukų, 
poliruojančių laivo misingą ir ve 
žiojančių anglis. Patyrinėjus pa 
sirodė, kad tie vyrukai rengėsi 
neteisotai išlipti ir apsigyventi 
Amerikoje. Ant laivo dar rasta 
119 bonlkų snapso.

VISŲ ŽINIAI!
Nuo liepos 16 d. galutinai persikė

liau gyventi į So. Jamesport, L. I. į 
nuosavų namų. Turiu gražų namų ir 
tinkamų vakacijoms. Norinti užsisaky
ti vietų iškalno, rašykit arba telefonu 
kreipkitės 552’R Jamesport. L. Bush 
So. Jamesport, L. I., N. Y. 91

i Saldainių (candy) krautuvė ant par
davimo. Randasi geroj vietoj, apgy
vento j lietuviais ir kitais svetimtau
čiais. Parsiduoda labai pigiai. Prie 
krautuvės yra du gyvenimui kambariai. 
Norintieji platesnių informacijų, kreip
kitės šiuo adresu: 404 Grand St. Brook 
lyn, N. Y. Tel. Stagg 4773. (93

Real Estate

RUBSIUVIŲ PIKNIKUI
PAKENKTINORIMA

patirti, kad “dušnin- 
pasmaugti Rūbsiuvių

Tenka 
kai” nori 
Apsigynimo Sšjnngos ruošiamą 
pikniką, rengiamą ant rugp. 23. 
Klaščiaus parke. Jiems tas pik
nikas tai peilis po gerkle, nes 
sutrauks minias žmonių, kurių 
nebuvo ant jų pikniko, nors bol
ševikai, pamiršę, kad jie inter
nacionalai ir neturėtų kelti “tau 
tą,” kvietė ir kapsus, ir žemai
čius, ir prūsus virvės traukti. 
Prūsai, kaipo gudresni, visai ne 
susirinko, o žemaičiai susirin
ko, bet juos kaip truktelėjo bol
ševikai, tai kone suvirto visi 
ant žemės. O prie to iš dangaus 
lijo, lyg norint nuprausti ren
gėjams veidus. Girdėjęs.

Didelis bargenas. 
mynų namas po 6 
šeimynai, elektra,

šei

Buvęs Amerikos valdininkas dabar 
dirba šioje įstaigoje kaipo patarėjas 
imigracijos, pašportų ir kelionės rei
kalų. Atydus eksperto apsvarstymas i 
migracijos vizų, pailginimų laikinų vi
zų, sugrįžimui permitų, pašportų, už
sakymas vietų ant laivų. Pasikalbėti 
galima tik susitarus. Empire Audit 
Co., 960 E. 28th St., Brooklyn, N. Y. 
Telefonas Midwood 2164, Indersoil 
2525. (91

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

Parsiduoda Kendžiii storas gftr°jo 
vietoje ir visai pigiai. Atsišaukite 47 
Brooklyn, N. Y. (94

IŠSIĖMĖ APSIVEDIMO
LAISNIUS: —

Vincas Bankus, 32 metų, 13 
Evans St. ir Antanina Brazas, 
35 metų, 13 Evans St.

PO MIESTĄ PASIDAIRIUS

— Bronkse čeverykų krautu
vių aptarnautojai nori iškovoti 
mažiausia 54 vai. savaitę ir $35 
savaitinės algos. Jie organizuo
ja unija.

— Standard Oil kompanijos 
šapa ant East River, Long Is
land City užsidarė nežinomam 
laikui ir paleido 300 darbininkų. 
Kompanija tiems, kurie išdirbo 
pas ją virš 5 metų duos darbo 
Blissvillėje, Greenpointe, ar Wil

— 16 
kambarius 
maudynės. 

Lotas 50 per 100. Mūrinis. Ren
du metams 7,740. Morgičius 
$38,000. Kaina $56,000. Cash ne 
mažiau $15,000.

8 šeimynų mūro namas su 
elektra ir maudynėm po 6 kam
barius šeimynai. Rendu $3,240. 
Kaina $25,000. Labai švarus na 
mas.

VIENYBĖ” REAL ESTATE 
(VI. šabūnas, vedėjas) 

193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Išsirandavoja kambarys prie šeimy
nos. Durys yra atskiros iš lobūs. Išsi
randavoja prieinama kaina Mr. Mika
lauskas, 1736 Grove St., Brooklyn, N. 
Y. (Ridgewood) (102

Parsiduoda Kendžių storas. Prieina
ma kaina. Atsišaukite 672 DriggS Av., 
Brooklyn, N. Y. (93

Tel. Greenpoint 7831

Išsirandavoja 4 kambariai, Elektros 
šviesa, maudynė ir apšildymas. Atsi- 

1 šaukite: v. Struogis, 97 So. 9th St., 
Brooklyn, N. Y. Stagg 4910 (JOG

PIRK “VIENYBĖS” ŠĖRĘ 
VIENAS ŠĖRAS

DEŠTMS 
DOLARIŲ.

LIAUKUS FOTOGRAFAS

PAIEŠKOMA
1) Gailius, Adomas, Amerikon atke

liavęs prieš keturiolikų motų.
2) Jurkevičaitė, Julė, ar Jurkevič 

Julia Chan, atkeliavusi Amerikon 1913 
motais ir apsigyvenusi New Yorko 
mieste. Jos seni tėvai susirūpinę.

Apie juos žinantieji arba patys ieš
komieji prašomi atsiliepti šiuo ad
resu: Lithuanian Consulate, 38 Park 
Row, New York, N. Y.

i Tikra Lietuviška Duona
I kurių kepa

„Garsas"
(Seniausia

I Kepa duonų iš 
kepame 

kitiems

Keptuve
įstaiga)

miltų, 
vestu-

Vi-

ruginių
keik sus, 
pokiliams.
su užsakymais

! Taipgi
i vėms
J suomet kreipkitės
į prie “Garsas” Keptuvė. Siunčia- 

duonų ir j kitus miestus.

W. MASIULEVICH
A. SHRUPSKIS 

(Savininkai)

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

♦ I 
t 
I 
i t 
I
♦ 
♦ 
» 
t

Fotografuoju ve 
sėli jas, Bankie- 
tus, nabašninkus, 
Mokinių grupes 
ir tt. Abolnai at
lieku visus foto
grafijos darbus.

Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės šiuo 
adresu: —

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

Brooklyn, N. Y.

Tel. Greenpoint 6195

M. KREIVĖNAS

i

I
Gėlės del Namų, Daržo, 
Vestuvių Ir Laidotuvių 

202 BEDFORD AVENUE 
(arti North 6-tos gatvės) 

Brooklyn, N. Y.

f

LIETUVIŠKA AKUŠEBKA

t ne 
♦

adresu:Šiuo

£čiai už prieinamų kainų

$ 80 ETAGG STREET
Brooklyn, N. Y.į Tel. Btagg 6711

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

Kreipkitės

Marijona Tamklenė 
paltigų ant pareikalavimo?^ 

naktį, taipgi ir nedėl-S^
M prie
O dienų ar naktį, taipgi ir nedėl-K? 
W dieniai s. Darbų atlieka atsakan-j^

Telephone Triangle 1450

Neūžaugos ir sudžiūvėlio or
ganas ve kaip aiškina “Vieny
bės” rėmimą ratelninkų pas 
kriaučius:

“Remdama ratelninkus ir į- 
kvėpdama juos, - ‘Vienybė’ tikė
josi greičiau prieiti prie dien
raščio. Ot, ko norėjo ‘Vienybė.”

Girtam ir baloj sausa, ir juo
kinga, kad savo pavardžių bi
janti redaktoriai taip šneka, it 
vyžas pindami. “Vienybė” ne 
duobių kasimu kitiems pataps 
dienraščiu, bet geru biznio vedi
mu, sumaniu patarnavimu žmo
nėms lietuviams gynime jų rei
kalų, neparduodant jų rusams- 
burliokams, ir kviečiant žmones 
prie kritiško protavimo, kad jų 
negalėtų suvilioti inteligentėliai, 
kurių doros drapanos aršiau su- 
drizgę negu ubago skurliai. “V- 
bė” rėmė ratelninkus, nes ma
tė juos dirbant sveiką politika.

Aštuntas Metinis

PIKNIKAS 
rengiamas

Dr. Martin Luther’io Dr-jos
CLINTON PARKE

Maspeth ir Betts Av., Maspeth, N. Y.

Nedėlioję Rugpj.-Aug. 2, 1925
Prasidės 2 vai. po pietų 

Įžanga-------------------- 50 centų

STOGŲ DENGĖJAS

Gravel 
Roofing 

Pa.pt i r WorK a Specialty 
JAMES J. HOLT & SON

r.

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

Reikale klauskite:
Ofisas: 1163 Gates Avenue 

Tel. Jefferson 3957
Yardas: 161 Clifton Place 

Tel. Prospect 1023

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

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

Nauja Mokslinė Knyga
Lietuvoje šįmet tapo išleista 
įdomi mokslo knyga vardu

GYVYBĖS
FIZIKA

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

Adomą T, Ginkų
Turiu Puikų Vasarnamį MERRICK, L. I. Kviečiu Atsilankyti kiekvienų. 
Specialiai Pagaminu Valgius: Ančių, žųsų 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 Freeportų, 
reikia pasukti po kairei į Merrick Av. paskui į dešinę į Camp Av, ir 
pravažiuoti “Fire House No. 2” tai mano vieta). 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.

193 Grand St Brooklyn, N. Y

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

$15X)0 ir augityn

Balto, žalio ir Raudono 14kt 
aukso moteriškų laikrodėlių 
Galima gauti mūsų krautuvi 

RASHKINIS
Ir

VOKETAITIS
141 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

J. STANKUS
Parduodu namus ir duodu morgi-

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

36 Lexington Avenue 
Maspeth, L. L 

Tel. Newtown 0113

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

tuoj atvykstu pataisyti pagedimus

— Petrai, kur taip skubi
niesi?

— Einu pas Juozą Aba“ 
zoriu.

— Kas tenai naujo yra?
— Tai yra geriausi lietu

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

— Koks jo adresas?
93 WYTHE AVE., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. 4520 Greenpoint

JONAS
173 Bridge at.,

STOKES
0. Brooklyn, N. Y.

NAMŲ SAVININKAI 
TĖMYKITE!

Lietuvis Penteris ' 
Pentinu namus iš lanko ir vi
daus. Darbų atlieku greitai ir 
pigiai. Taipgi taisau senus sto
gus ir uždedu naujus. Šiais rei
kalais kreipkitės pas:
WILLIAM0 KAPTURAUSKO 

53 Montleth Street 
Kampas Bushwick Avenue 

Brooklyn, N. Y.
MOTERYS TĖMYKITE!

Lietuvis Plaukų Taisytojas 
ANTHONY M0LLYN

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savnlnkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINĖ 
čia galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir už 
prieinamų kalnų; taippat pasiiendavoti svetainę lusii-lnki- 
mams, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

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

Permanent 
gražiai 
mėnesius.

VYRIŠKŲ DRAPANŲ KRAUTUVE 
Didelis Pasirinkimas Vyrams — Drapanos Geriausių Kompanijų 
PADARAU NUO LIETAUS APSIAUSTUS (RAINCOAT’U^)

• Vyrams, Moterims ir Vaikams
Prašau Tamlst% reikale atsilankyti, o būsite pilnai užganėdintai

Wave 
atrodo ir 

Galima

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

VENUS BARBER SHOP 
463 LORIMER STREET 

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

Geriausias

CHAS. WIRFEL

S. PAUŽA
131 GRAND STREET 

Brooklyn, N Y.

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

Tel. Stagg 4037

MES

i
i

Užtai visi

Šiltam

Msr, 
gpat-.r 
archyve

ŽINOM VISUS
esat kviečiami pas mus

arba šaltam Ore
P. YANKUS (didysis) 

ir P. PUSNIKAS

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

Tel. 1727 Greenpoint

6
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