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50000 VOKIEČIU IR LENKU TAPO 
IŠVYTI IŠ APGYVENTU VIETŲ Naujausi Telegramai

IR IŠMESTI UŽ RUBEŽIAUS
Santa Barbaros Mieste Vėl Buvo Jaučiama Že

mės Drebėjimas, Kuris Nuostolių Nepada
rė vienok.

LENKŲ PARUBEŽIO SARGYBINIS NUĖ
JĘS PAS RUSUS, NUŠOVĖ JŲ SARGY
BOS VIRŠININKĄ

TAD, MIELAS TAUTIETI^ 
SKAITYKI “VIENYBĘ” 
SUTEIKSI TĖVYNEI 

DIDŽIAUSIĄ GALYBĘ;

IV'Z ĮjY'/iMU >M'Z>W >WiVZtW^Z^Z^AVAlV/^

METAI XXXIX,

(Telephone: 2427 Greenpolnty

Žinios Iš Lietuvos
____________ Sunaudojamo akmeninio ang-

Washington. Kūnas Bry- j Angora. Pranešama, kad Hes kieki‘s- Kasmet gelžke- 
ano jau atvyko sostinčn ir Fordas norįs įsteigti fabri-’111-1 mikniams sunaudojama iki 

ką Turkijoje. Jis valdžiai 70 tonl*1 an«hes. Praė- 
žada vartoti tiek medžią- Jusiam sezonui pikelių valdy- 
gos fordukams, kiek jos ga-i 
Įima Turkijoje rasti. Fabri
kas aptarnautų netik Tur

apie 20,000 jį atlankė.
—o—

Tokio. Susipešus dvejoms 
partijoms, rėmusioms ka
binetą, ministerial regizna- 
vo. Ginčai ėjo apie taksų 
sutvarkymą.

Albany, N. Y. Guberna
torius Smith nori įsteigti j 
komisiją, 'kuri ;
kodėl New Yorke krimina
listai taip išbujoję ir kaip

kiniai-ės, lydimi dūdų orkestro, 
žygiavo į sporto aikštę. Aikštė
je mokiniai atliko keletą gim- 
nastinių dalykėlių. Įdomiausia 
programoje “virvės tempimas:’’ 
18 mergaičių nugalėjo 12 ber
niukų.

tonos ir kokso 2,073 tonos už Toliau buvo “krepšiasvydžio”

Įima tinkamai pasirodyti. Nors * Spėjama, kad nusinuodijimo 
ir lyjant lietui, išsirikiavę mo- priežastim bus pragertieji dola- 

riai ir nesugyvenimas su žmo
na. Ar jis išgis, sunku tikėtis^ 

Balys Jas-čius.
I ba gavo anglies iš žinomos vo
kiečių Stinnes firmos po 60 su 
viršum litų. Viso pernai buvo į- 

kiją, bet Graikiją, Rumuni- vežta akmeniniu anglių 149,7o4 
ją ir kitus kraštus* ,tonos ir kokso 2,073 tonos už, 

•*’ _ 0__ j 8,983,600 litų, šiems metams pa- rungtynės — mokinių ir vieti-

PIRMOJO MARIAMPOLĖS 
RAJONO PAVASARININKŲ 

KONGRESO ATBALSIAI

BERLIN, Liepos 30 d. — Vokiečių-lenkų nesutikimai 
iki to nuėjo, kad liko įvykdyta grąsinimai deportuoti vo- išgalima kovoti, 
kiečius iš Lenkijos, o lenkus iš Vokietijos, kurie laike Si
lezijos plebiscito aną metą balsavo už savo tautą. Apie 
50,000 žmonių abejų tautų, kaip kokie gyvuliai, yra išme- šelpti anglių kasyklų savi
tam! iš tiiobų ir įgyventų vietų. Jie sugrūdami į trauki- ninkus iki pavasario, kol 
nius ir pervežami per rubežių, kur suvaromi į purvinas bus tyrinėjama būdai jiems 
kareivių kazarmes, nes kur gi daugiau dings? Koicspon- kitu keliu pagelbėti, strei- 
dentai tuos lenkų ir vokiečių darbus (lenkai pirma pra
dėjo) lygina prie puslaukinių totorių siaubimus po Eu
ropą keli šimtai metų atgal.

Lenkai kaltina vokiečius, kad jie vilkino išsikrau
styti, o vokiečiai kaltina lenkus. Tuo tarpu gi ilgi trauki
niai, pilni nelaimingų žmonių, vyrų, vaikų ir moterų, ri
tasi linkui rubežiaus. Vokiečiai bus sutalpinti sename 
belaisvių liogeryje Scheidemilėje, kur laike karo vokie
čiai laikė tūkstančius rusų belaisvių. Lenkai gi savuo
sius sutalpins Poznanians kazarmėse.

—o—
London. Valdžiai sutikus

SANTA BARBARA, Liepos 30 d. — Pusė po pirmai

Mariampolė. Kongresas pra* 
slinko (28 ir 29 d. birželio m. 
1925). Praėjo jis triukšmingai. 
Ir nepasiliko be pėdsakų. Apy
linkės žmonės dar vis kalba a-J 
pie ji, dalinasi savo įspūdžiais. 
Vieni atsimena gražius raite
lius, kurie jojo vaikštynės prie
šaky ir skynė kelią visoms 
vaikštynėms. Kiti mini dvirati
ninkus, ypač tą momentą, kai 
jie sporto aikštėj darė įvairias 
figūras ir mirgėte mirgėjo savo 
papuoštais dviračiais. Sporto 
tai jau turbūt niekas nepamirš, 
ypač inteligentai, ir nuolat kar
tos tai ką pasakė per kongre- 

“Taip gralkštaus ir įspū- 
kaime pas kaž-kokią moterį. Mo- dingo sporto nė kituose -kraš- 

, teris pareikalavo iš B. P. užmo- 'tuose nelabai gali rasti.” Gy- 
kesnio už vaiko auginimą, ta pi- (vieji paveikslai tur būt ilgiau- 
nigų neturėjo ir turėjo vaiką šiai liks žmonių atmintyje. “Ti- 
atsiimti. Vesdama į Liksuodės kėjimas, Viltis ir Meilė,” “Kę- 
kaimą. netoliese miškely pridau- Į stutis su Birute 
žė vaiką i medį, užkimšo jam 
burną .samanomis, o pati pabė
go. Neužilgo piemenys ir užtiko 
nelaimingą vaikelį. , 

Motina — nužudytoje .suareš
tuota.

Berlin. Vokiečiu valdžia delbta varžytinės patiekti 20 nės sporto komandos “žvai- 
nys." Pasekmės: 1 havtaime 
2:0 mokinių naudai, o II — 1:0 
“Zvainio” naudai; bendri re
zultatai 2:1 mokinių naudai.

patyrinėtų! suteikė 15 milionų aukso kurių užteks^ ligi
markių paskolą Ruhr ang- 1 " 
lies kasyklų savininkams. I 

i Pasirodo jie turi prikasę 
1 kalnus anglių, kurioms nė
ra rinkos. Jei ne valdžios pa 
šalpa, jie turėtų atleisti dar 
bininkus. .

ateinančių metų sausio mėn.

Arklių lenktynės. Kaune jau 
kelintą kartą šįmet buvo suruo
šta arklių lenktynės. Parodos 
metu lenktynių žiūrėjo daug 
'žmonių iš provincijos. Lenkty- 

,0__ nių vieta toli nuo miesto ir ne-
Harrison, N. Y. Norėda- labai tinkama- 

mi gauti “smagumo,” du 
'jauni vyrukai čia padegė

Liksuodė, Kretingos apskr, — 
Birželio 11 dieną Liksuodės ga
nyklose piemens rado negyvą 
vaiką kokių 3 metų amžiaus. 
3-čią dieną po to policija suėmė 
ir to vaiiko nužūdytoją - tai bu
vo jo tikra motina B.P., tarna
vusi pas ūk. Suodės kaime. 
Tai dar nesena mergina, apsi
gavusi susilaukė sūnų. Sūnus 3

ko kasyklose nebus.
----» - V - 7--- ---- X-------o

Paris. Francai uždraudė du namu, vertės $6,000, Ku vai; Anglų finansų ministerija 
įvežimą Ruhr krašto anglių ' rie stovėjo netoli hotelio,; suteka garantuoti Lietuvai pa 
į Franciją. Dėlto vokiečiai | kur buvo 500 žmonių. Jie skolą vieno miliono svarų ster

, \ metus buvo auginamas kitame >ą:elevatoriams ir geležinkeliams 1
įstatyti, šitą paskolą Lietuva tu
rėsianti suvartoti Anglijoje.

pradėjo pykti.
>. &—o—

Paris. Tūlas f rančas ruo
šiasi perskristi iš Paryžiaus 
i New Yorką, niekur nesto
damas. Jis sakosi išgalvojęs 
naujos rūšies motorą ir ki
tokį eroplaną.

Anglai sutinka skolinti Lietu-

yra darbininkai Mt. Vernon 
telefono koitipanijos ir iki 
šiol jų rekordai buvę geri.

—o—
Carnegie, Pa. Prieš su- 

bankrūtijusio vietos banko 
viršininkus bus užvesta kri suočiams vežti nustatoma nor- 
minale byla.

Gyvuliu pervežimo tarifas. Ra

Po kelių valandų vėl drebėjo, tik lengviau. Nuostolių ne
padaryta ir didžiuma žmonių tuos sudrebinimus pramie
gojo.

Žinios iš kitur skelbia, kad tas sudrebinimas nuėjęs 
tiek toli, kiek Kansas City Missouri valstijoje. Drebėji-I 
mas buvo jaučiamas ir kitose Kalifornijos dalyse 
per Pacifika nusikėlė į Honolulu. Visur nuostolių 
daryta.

ir net 
nepa-

lenkųRYGA, Liepos 30 d. — Ties miestu Jampol 
parubežio sargybinis, nuėjęs Rusijon, nušovė sovietų sar
gybos oficierą ir jį atnešęs į lenkų žemę, pametė. Bolševi
kai smarkiai įtūžę ir siunčia smarkią notą.

Brolis Brolį Nužudo 
Del Meiles

Drąsus Francy 
Gynimąsi Morokoje

Fez. Korespondentai praneša 
apie narsumą

Brighton, N. J. Nors How
ard Moore, 19 metų vaikinas gi
nasi, kad nešovęs brolio Tarno, tvirtovėje Ain 
iš meilės Tarno pačios, bet pro- arabų kalboje 
kurorai ir 22 liudininkų bandė Azijos Tėvo.” 
tą įrodyti, šovimas įvyko pas 79 diena kala jo sienas

kareivių mažoje 
Bou Aissa, kuris 
reiškia “šaltinis 
Morokiečiai jau 

su

Fašistai Suplėšo 
Raudoną Vėliavą

Generolas Nenori
Varlei Nusilenkti

London. Anglijos fašistai uz- Taichow. Iš šio Kinijos mies
puolė komunistų mitingą gar-'to pranešama apie riaušes, ku
šlame Hyde parke, kur valia bi rios įvyko, kuomet vietos gė
lė kam pasistatyti bačką ir kai- j nerolas nenorėjęs varlei nusi- 
•-•• • --- - -■■ lenkti ir maldas kalbėti. Mat,.

abi pas kinus yra prietaras, kad ga
lima lietus iššaukti, jei prie

bėti, ir sudraskė raudoną vėlia
vą. Komunistai gynėsi ir 
pusės turi po desėtką nukent 
jusiu. Atvykusi policija palydė- vyriausio krašte generolo at- 
jo fašistus į jų ofisą, įkur jie nešama varlė, uždaryta į stik- 
pastatė sargybą su revolveriais lą, ir tai varlei generolas turi 
ir nuogais kardais. Anglai pyk-•'nusilenkti ir maldas kalbėti, 
sta ant fašistų, nes Hyde parke Generolas atsisakė tą daryti, 
yra vieta kur bile kas gali kai- Supykę žmonės tada puolė gene 
bėti. Užpuolimą ant kalbėtojų rolą, o generolas įsakė savo 
ten, anglai skaito varžymu žo- kareiviams šauti. Nušauta aš- 
džio laisvės. i tuoni kinai, tarp jų ir kunigas.

ma — 16 galvų vagonui, kiau
lių — 35, veršių — 40, avinų, 
ožkų ir avių — 50, paršiukų — 
100 ir smulkių gyvulių ir paukš 
čių kiek telpa. Užkrauto vagono 
prabėgimą 
Kauno 119 
litai 70 et..
klm. — 215 ... ____________
pilės — 170 lt., nuo Baisogalos, Mariampolės apskr. Birželio 18

nuo Panevėžio 
kilom, imama
nuo Rokiškio
lt. 60 et., nuo

ligi

276
Pa-

112 iki m. — 103 lt. 20 et.

A. Gineitis.

Mikalauka, Jonavos valse

Vaidilos” il
gai bus žmonių minimi; taipgi 
“Vargo- i ki w
rų jaudino žmones. O vargšė 
sunkiais retežiais surakinta 
“Vilnija” kiek ašarų išspaudė, 
kaip giliai įsmigo širdysna! O 
paskui važiuojanti ginkluota 
'grupė “Į Vilnių” su plevėsuo
jančia vėliava, tarsi ramino žiū. 
rėtojus, kad štai tą suvargintą 
Vilniją išgelbės... Ne tik lie
tuviai, bet ir žydai klausė pir
mą dieną ar per šv. Petrą 
vaikštynės bus pakartotos.

Iš tikro vaikštynės buvo 
kartotos ir kokios 15,000
nia sekė, stebėjo tas vaikšty
nes. Iš toli buvo suvažiavę žmo
nės Mariampolėn per šv. Pet
rą taigi į tolimus kampelius par 
vežė žinią apie kongresą.

d. norėjo nusinuodyti apsigy
venęs šiame kaime pil. Juozas 
Salatka, 58 metų. Išėjus iš Lie
tuvos vokiečiams, jis grįžo iš 
Amerikos ir atsinešė su savimi 
geroką sumą dolarių, bet gy
vendamas Lietuvoje pragėrė 
juos. Minėtą dieną jis išgėrė ac 
to esencijos, bet 'matyti išgėrė 
nedaug, nes atvykus policijai ir 
gydytojui, nors labai sunkiai, 
bet dar galėjo susikalbėti. Pats 
jis sakėsi nenorėjęs nusinuo- Ir plačiai dabar tenai kalba- 
■dyti, bet tik atsipagirioti iš va- ma, aiškinama ir džiaugiamasi, 
karykščios, todėl ir išgėręs acto. I \ . Ar.

žemės mokesniai, tarsi kon
tribucija, lenkams. Nuo de
šimtinės 1 zlotas (2 litai) ir 
reikia kas mėnuo punktualiai 
mokėti. Numirė kas nors iš šei
mos — 'mokėk 50 zlotų. Pritrū
ko valsčiuj vaitas (viršaitis) pi
nigų, ateina policininkas, išma
tuos langus, suskaitys sienų rą
stus — mokėk; jei grįčia be ka 
mino — mokėk, jei su kaminu 
irgi mokėk. Už arklį,karvę, avį, 
kiaule, vištą, žąsį, šunį, katę — 
mokėk (mokesnį. Neturi iš ko, 
policija arklį, ar karvę, išsiveš. 
Jei nėra ko išvesti, tai grįčia 
iš varžytinių parduos, o paskui 
ir žemę. Jei iš netyčių kaimie- 

r čio gyvulys užeis ant dvaro dir
vono, — 10 zlotų pabaudos.

tos

pa- 
mi-

Neshaminy, Pa. Dieną Nikola 
j Fi’lipovas buvo gerbiamas dide- 
j lės farmos ponas, vertas $40,- 
000, turintis dvi gerai išauklė- 

Chicago. Penki banditai, vidų tas jr pamokintas dukteris ir 
mandagią žmoną. Bet naktį, kai 
policija susekė, jis būdavo va
das bandos vagių Missouri ir 
Illinois valstijose. Jo tikras var 
das yra Adolf Morowsky. Jis 
yra užmušęs poliemoną St. 
Louis mieste, ir kelis žmones 
apgavęs su pinigų dirbimo ma
šinėlėmis. Paskutiniu laiku ap- 

Juozą Zbujauską, Benld, 
Ill. groserninką. šį darbą jis at
liko -dviese ir 
kiek reikia. r.
Policija po jo farma rado tune
lį į urvą, kurio pastatymas kai 
navęs $14,000. Tame urbė jis 
laikydavęs vogtus daiktus ir 
degtinę. Policmonams, kurie jį: 
areštavo, jis siūlęs $5.000 ky 
ši.

Drąsus Užpuolimas ant 
Hotelio Chicagoje.

brolių motinų šeši mėnesiai at- dviems kanuolėmis. Naktimis gi ry dienos užpuolė Drake hotelį, ’
gal. Kalėjime Howardas netik 
kad ne suliesėjo, bet dar užsi- 
auklėjo 10 svarų. Tarno žmona 
irgi karštai ginčina, kad ji su 
Howardu nesimylėjo.. Dalykas

bando užpulti jo gynėjus, kurie ' bandydami pavogti $10,000, 
turi gintis šautuvais, peiliais, I skirtų algoms. Jie be jokios pro 
granatomis. Didžiuma gynėjų J vokacijos nudėjo kasieriaus pa- 
sužeisti. Vandens ir amunicijos1 gelbininką ir apkraustė kelius 
jiems priveža f rančai eropla- desėtkus hotelio svečių, bet ho-frančai

dar tuomi įdomus, kad džiūrėje nais, bet naktimis eroplanai ne- telio detektyvas pradėjo šaudy- .. . . . . • n. . _ =_ __ . . ... ....yra penki vyrai ir septynios mo 
terys.

Bargenų Dienos 
Butlegeriams

New York. Teisėjas Hand, no 
rėdamas kegreičiausia pervary
ti 1.800 bylų su butlegeriais, pa 
reiškė kelios dienos atgal, kad 
jis .padarys “bargeną:” kas pri 
sipažins kaltu, gaus piniginę pa
baudą, o kas ginsis, ir bus ras
tas kaltu, tai gaus kalėjimo. 
Per keturias dienas susirado 
1,297 kaltųjų, sumokėjusių — 
$79.729 pabaudomis. Du italai, 
kurie jau antru sykiu pasirodė, 
bargeno negavo, bet gavo po 
30 ir 60 dienų kalėjimo.

Užrašykit “Vienybę’ 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems 
Lietuvoje

PIRMUTINĖ
Amerikos Lietuvių {staiga — Tai 

“VIENYBĖ”

gali ant tvirtovės skraidžioti, tį įr nudėjo du banditu. Kitas 
Prie visų bėdų klimatas pridė- buvo sužeistas. Tuoj atvyko sė
jo paskutinėmis dienomis savo
baisūj'į siroko: karštą viesulą iš bu banditu. Jie užtai gaus po

ši poliemonai, kurie areštavo| vogė

Saharos pieskynų, kuri pripildo 
orą smulkučiu smėliu ir degi
nančiu oru.

Kitos panašios t virto vėlės gy 
nėjai vietoje pasiduoti moro- 
kiečiams, padegė esantį dinami
tą ir
tvirtove.

$100. šiedu prisipažino ir da
bar ieškomas trečias.

Du pagautieji sako, kad juos 
prikalbinęs užmuštasis Nelso
nas, kuris .sakydavęs: “Ką čia 
velnio dirbsi visą laiką, vistiek 

savo suplaišino kartu su'pinjgų neturėsi, o aš žinau, kur j 
galime gauti iki $30,000.” 

Pagautieji banditai už nušo
vimą kasieriaus pagelbininko, 
turės būti pakarti.

Pawtucket, R. L Coats šapa, 
samdanti 4,200 darbininkų, 
gaminanti siūlus, 
kaposianti algas 
10 nuoš. Ji algas 
syki 1921 metais.

j panija, samdanti

ir 
paskelbė nu- 
dai'bininkams 
nukapojo jau 
Lorraine kom 
2,200 darbi-

Pittsburgh, Pa. Vietos Pira
tų beisibolės tymas, laimėjęs 3 
geimus prieš Bostono Braves, 
paskutinį geimą

Prienai. Mariampolės aps. — 
■Birželio 13 ir 14 dienomis vieti
nėje “žiburio” gimnazijoje bu- 

i vo suruošta moksleivių piešinių 
ir rankų darbelių paroda. Pieši- 

•' nedavė draugui niai ‘buv0 «ana gražŪ3 ir tuoi 
Tas jį ir išdavė, žiūrėtoją vertė manyti, kad 

Prienų gimnazija yra daug su
sirūpinusi meno kūrybos srity
je.

p.i Ypatingai akį vėrė rankų <lar 
■■^heliai. Bet medžio pjaustytieji 

dalykėliai pasirodė ne toki įdo- 
jinūs. kaip kad įvairūs gelumbė- 
Ije išsiuvinėjimai. išmezgimai, 
pagražinimai, gėlės, spalvų su
derinimai, įvairios figūros — 
visa tai žiūrovui sukėlė neblo
gą įspūdį. Alf. Drevė.

netik kaipo Amerikos lietuvių laikraštis, bet ir kaipo pirmu
tinė įstaiga Persiuntime Pinigu j Lietuvą ir Visas Pasaulio 
Dalis. — Pirmutinė įstaiga Pardavime Laivakorčių Keliau
jantiems į ir iš Lietuvos. Dėlto, kad seniausia įstaiga ir pla
čiausiai prityrusi Pinigu Persiuntime ir Laivakorčių Parda
vime, tai visi, kurie tik šiuose reikaluose kreipiasi į “Vieny
bę,” gauna netik skubų, greitą ir teisingą patarnavimą, bet 
užvis svarbiausia — “Vienybėje” atranda netik draugiški;
patarnavimą, bet dar sučėdina daug bereikalingai išmėtomi ^ 
dolarukų. — 
“Vienybėje.’ 
pastaruosius 
oamiršk, kad
Keliaudamas Lietuvon, nusipirk Laivakortę 
kuri tamstas ir jūsų šeimynas bei draugus

H variausia ir kelionę turėsite kosmagiausią..

R

-

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

40 metų. — Siusdamas Pinigų saviškiams, ne
vienybė” tai atliks geriaus, negu kas kitas. 

“Vienybėje”, 
aprūpins ko-

Reikale Kreipkitės Pas Mus

Williamstown, Mass. Politi
kierių ir diplomatų suvažiavi
mui čia, Lenkijos užsienio rei
kalų ministeris Skrzynskis pa
reiškė, kad lenkai nėra ir nie-

pralaimejo, ka(į nebuvo militarė tauta. Prie 
ninku taipgi paskelbė, kad mo- kuomet Braves gavo 5 įbėgimus dabartinio militarizmo ją verčia 
kės mažesnes algas, šešios wor- , prieš Pittsburgh© vieną. Kaip’rusai ir vokiečiai, kurie tyko 
sted audeklų šapos, samdančios žinoima, su Braves metėjų graj- lenkų žemes apkarpyti.
1,500 darbininkų nukapojo ai-' na lietuvis Ginevičius. Jis daly- 
gas 10 nuoš. vavo šiame geime.

Joniškis. Šiaulių apskr. — Bir 
želio ;mėn. 14 d. Joniškio viduri
nės mokyklos mokiniai, surengė 
sporto šventę. Buvo numatyta

Bet kam lenkai tiek daug že- plati programa, bet deja, pasi- 
miu piisirijo? taikius blogam orui nebuvo ga-
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i PERŽVALGA < ?
Lapidovičius Paberia Pupas

—- Apysaka Amerikos žydų “Piršlių” — 
Parašė Bruno Lessing — Vertė V.

Į| Redakcijos Straipsniai Į|
VALIO AMERIKOS IR LIETUVOS 
LIETUVIŲ BENDRADARBIAVIMAS!

“Lietuvos Žinios” n-ry 149 išspausdino p. J. K. strai
psnelį antgalviu “Lietuvių Bendradarbiavimas.” Tame 
rašiny p. J. K. plačiai sumini tą įvykį, kaip šią vasarą Lie 
tuvoje susitiko Amerikos ir Lietuvos pažangiosios visuo
menės darbuotojai ir kokius įspūdžius iš to susitikimo iš
sinešta.

Tame rašiny platėliau suminima ir nekuriu darbuo
tojų kalbos. Kadangi mums rodosi, jog tasai susitikimas 
yra didžiai-Reikšmingas pažangiosios visuomenės gyve
nime, todėl čia nors trumpai paminėsime tenai pasakytas 
kalbas ir ko šiandien pažangiosios visuomenės darbuo
tojai Lietuvoje iš mūsų tėvynės trokšta.

Dr. J. Šliupas savo kalboje konstatuoja tą faktą, kad 
Lietuvą apjuosė ir smaugia juodojo internacionalo slibi
nas. Dr. sako, kad jis dės visas pastangas ir stos griež- 
ton kovon su klerikalizmu. Kaip Suv. Valstijos liepos 4 
d. (1776) nugalėjo savo priešus, taip ir Lietuva nusikra
tys visų internacionalų ir atkovos sau visišką laisvę. Lie
tuva naudosis tokia laisve, kokia naudojasi lietuviai Ame 
rikoj.

J. O. Sirvydas, “Vienybės” redaktorius pažymi, kad 
amerikiečiai iki šiol buvo Dr. šliupo laisvės demokra
tizmo idėjų sekėjai ir kad amerikiečiai ir dabar tų idėjų 
neišsižadės.

Gerb. J. W. Liūtas savo kalboj pareiškė tai, kad val
stybė — tai biznis. Jei yra biznio, tai valstybė gyvuoja, 
jeigu susibalansuoja. Lietuva susibalansuoti gali, bet esą 
priežasčių, kurios tam susibalansavimui kenkia. Jos, tos 
priežastys,-tai ir reikia prašalinti.

P-nia Širvydienė smerkia Kėdainių nuotikius, kur 
doros mergaitės prikaltos prie gėdos stulpo. Amerikietės 
lietuvės tokiu Lietuvos policijos elgesiu labai pasipiktinę.

Dr. Draugelis, Sandaros pirrmininkas sako, kad Lie
tuva stebuklingu būdu sau nepriklausomybę atgavusi. 
Tai esanti tautos vidaus potencijos išvada ir tai jau lai
duoja, kad Lietuva tą savo nepriklausomybę išlaikys. 
Daktaras pažymi, kad amerikiečiuose yra didelis noras 
dirbti Lietuvai. Jis darys visa kas tik galima, kad ame
rikiečiai dar daugiau Lietuvai dirbtų, ir visais būdais 
savo broliams užjūry prigelbėtų.

Daug platėliau kalba gerb. Šleževičius. Jis perbėga 
Lietuvos kūrimosi periodą. Apibūdina momentus, kada 
Lietuvai gręsė pavojus iš lenkų ir bermontininkų pusės. 
Bet Lietuva savo priešus nugalėjo. Kadangi tauta įsten
gė savo išlaukinius priešus nugalėti, pajiegs pergalėti ir 
vidujinius priešus, tai yra nuodijančio klerikalizmo kliū
tis. Lietuva bus laisva šalis. Lietuvoje bus taip gerai 
gyventi, kąįjj^Amerikoje.

Gerb. Šleževičius atsišaukia į visuomene. Jis pra
šo paramos. Jis pareiškia: “Tik tada Lietuva išliks ne
priklausoma, kai kiekvienas jos pilietis jausis, kad jis yra 
laisvas, kad jis yra šalies valdovas, o ne įnamis, vergas.”

Prie to šiame pažangiosios visuomenės darbuotojų 
susiėjime pareikšta mintis statyti paminklus mūsų įni
rusiems darbuotojams, kaip V. Kudirkai, J. Šernui.

Straipsnelio pasėjas reiškia tos minties, jog šitokis 
bendradarbiavimas neliks be pasekmių, jog šitas vien
minčių susitikimas sucementuos sandariečius su liaudi
ninkais. Jis, pagaliauS; sušunka: “Valio Lietuvos ir Ame
rikos lietuvių bendradarbiavimas!”

Už Priklausymų Partijoms ' demokratų valdžia, tai nėra abe 
Rusijoj, už priklausymą sočia*1 jcnčs, kad Vitkauskas bus pa

lįstų ar demokratų pratijai, žmo 
gui tenka paragauti arba “k 
stienkie,“ arba kalėjimo, arba 
ištrėmimo, kur Makaras teliu- 
kų neganė.

Lietuva irgi persekioja už pri
klausymą prie partijų, neįeinan
čių į krikščionių ratelius. Skau
džiausia tenka komunistams. 
“Rytas” praneša, kad jaunas 
vaikinas, V. Zolpis, Gubernijos 
dvaro gyventojas gavo 4 metus 
sunkių darbų kalėjimo už pri
klausymą komunistų partijai. 

—o— 
“Draugas” vėl įkliūva.

Anuo sykiu nurodėme, kad 
“Draugas” savo skaitytojams e- 
voliucijos teorijų įrodė... iškeik
damas ‘bedievius” ir jų spau
dą. Dabar, matyti, apsimislijo ir 
sako: “Kaslink žmogaus kūno 
evoliucijos Bažnyčia nepaskel
busi savo galutino išsprendimo. 
Bažnyčia nieko bendro su tuo 
klausimu neturi. Jo nei pripažį
sta, nei smerkia, nes evoliucija 

1 nėra įrodytas ir pripažintas fa
ktas.“ 

| Paskutinį sakinį mes patartu- 
mjm pasiūlyti bile rimtam mok 
kų kunigams, dėstantiems bio- 
siininkui ir net keliems katali- 
logijos mokslus katalikų univer
sitetuose. Tada maž ir “Drau-'kad “Vienybė“ išėjo remdama 
gas” patirs, kad yra katalikų, amalgameitus paskutiniuose 
kurie skaito evoliucijos faktą j streikuose. Mat, tuomi susimuša 
įvykusiu dalyku.

—o— 
Socialistų Internacionalo 
Seimas

Rugpj. 22 d. Francijos mie
ste Marseilles įvyks socialistų 
ir darbo unijų internacionalo 
metinis seimas. Tam seimui bus 
pristatytas raportas apie Bulga
rijos socialistų partiją, kuris pa 
teisina jos rėmimą Cankovo vai 
džįos ir jos persekiojimų politi
kos prieš komunistus. Prieš tą 
pateisinimą komunistų interna
cionalas išleido smarkų protes
tų.

iiuosuotas/

Nauja Paskola Lietuvai
Pereitame numery paskelbta 

10-12 milionų dolarių paskola 
Lietuvai svarbi keliais žvilgs
niais. Pirmiausia paskolą teikia 
ir statybos darbus atlieka Foun 
dation kompanija, turinti didžiu 
lį namų ir ofisus 120 Liberty 
St. New Yorke, ši kompanija 
skolina ir veda įvairius staty
bos darbus Įvairiose pasaulio 
vietose. Savo paskola Lietuvai, 
ji patvirtina žinovų pranašavi
mą, kad Lietuva turi ilgą atei
tį.

Kitas dalykas panašios rūšies 
paskolos yra keliamos paprastai 
bonų išleidimu, kuriuos išparda
vinėja bankų sindikatas. Tokie 
bonai neša 6-8 nuošimčius ir 
yra tiek tikri kaip pinigai. Jei 
ir čia bus pasiūlyta bonai ame
rikonams, tai būtų geistina, kad 
tų bonų kodaugiausia išpirktų 
pinigingieji lietuviai, 
nuošimčiai ir pinigai 
pačius lietuvius.

—o— 
Išsigando

Vienas kairiųjų
kurį veda liurbis, neįstengęs net 
kleriko mokslelio baigti, įtūžo, ' , *1 . . T T ■ 1 “ ', • - — •

nes tada 
versis pas

laikraščių,

—o—

Tai dar pirmas nuotikis, kur Lietuvos ir Amerikos 
pažangiosios visuomenės darbuotojams teko taip artimai 
susieiti ir savo mintimis pasidalinti: pasiskusti savo var
geliais ir nusistatyti idant veikus išvien, idant anksčiau 
ar vėliau išvydus mūsų tėvynę Lietuvą pilnoje to žodžio 
prasmėje nepriklausoma, laisva ir piliečių teisių nevar
žančia valstybe.

Mes pilnai tikime, kad šitas nuotikis, labai stipriai 
sucementuos mūsų pažangiosios visuomenės darbuotę. 
Dabar geriau galėsime vieni kitus pažinti; dabar žinosi
me, ko mes vieni iš kitų turime reikalauti, kaip ir ko
kiuose darbuose vieni kitiems pagelbėti.

Šitas pažangiosios visuomenės darbuotojų susitiki
mas bus nemažu smūgiu ir tiems, kurie yra pasirįžę ga
lutinai Lietuvos laisvę palaidoti.

Todėl mes atsišaukiame į mūsų tėvynėje gyvenan
čius vienminčius:

Valio ir dar kartą valio Amerikos ir Lietuvos pa
žangiosios visuomenės darbuotojų bendradarbiavimas!

Kala
Lenkai su vokiečiais pasku

tiniu laiku vaidina rolę dvejų 
stovinčių vyrų, kurie vienas ki
tam paeiliui galvą kuolu tašo. 
Pirma lenkai uždarė rubežių, 
po to vokiečiai uždarė savo. 
Dabar pranešama, kad Varšavos 
ponai išvaro visus vokiečius, 
balsavusius už Vokietiją laike 
plebiscito Silezijoj. Vokiečiai il
gai nelaukę išvarė visus len
kus, kurie balsavo už Lenkiją 
tais rinkimais, o apsigyveno Vo
kietijoje. Apie 15,000 vokiečių 
neteks savo namų, o apie 10,000 
lenkų bus įstumti Lenkijon.

Žiūrėsime kuri tauta įkals ki 
tai proto, žinant vokiečių buku
mų ir lenkų užsispyrimą, lauk
tina, kad kuolų tašymas užims 
ilgą laiką. 

—o—
Reakcijos Auka

Prieš įvyksiančius rinkimus į 
Lietuvos seimų dar neviena au
ka bus krikščionių paaukauta 
“krikščioniškos kultūros“ auku
rui. “Rytas” jau praneša, kad 
į Šiaulių sunkių darbų kalėji
mą pasodintas jaunas ir ener
gingas veikėjas, Leonas Vitkau
skas, daug pasidarbavęs būda
mas kariumenėje patriotizmo la 
bui. Jis buvo išvykęs tūla laika 
į Angliją ir ten veikė apšvie- 
tos dirvoje, kol kunigas jį ne- 
išėdė. Vėliau dirbo prie “L. ž.” j
o paskutiniu laiku buvo redak-(tiška 
torius D-ro šliupo leidžiamo lai-. nuo bedarbė

• kraŠčio 
pasodintas
nės politikos

Mes negauname “š. N.’

jo gecelių melai, būk “Vieny
bė” tai “openšaperių” organas, 
remia tik bosus, ir t. p.

“Vienybė” \*isados rėmė amai 
gameitus jų pastangose pagerin
ti darbininkų gyvenimą, bet nie 
kad nerėmė ir nerems politi-, 
nio džiazo griežėjų komunistų, 
kurie viską nori augštyn ko
jomis apversti, o paskui apvir
tę, kaip maži vaikai, šaukia, kad 
pasaulis vėl juosiant kojų pa
statytų.

Amalgameitai dabar veda ko
vą prieš skebines šapas, kurios 
atima darbą iš unijistų. Ten, 
kur rinka unijinė, kova prieš to 
kias šapas yra būtinai reikalin
ga, ir “Vienybė” ją remia.

—o—
Bedarbė

Ameriką jau kelintas mėnuo 
bedarbė yr;i skaudžiai palietusi 
ir nežinia kada ji baigsis. Ame
rikonai prisižėrė aukso karo me 
tu ir dabar tas auksas juos 
“dusina.”

Amerikos darbininkai, kada 
dirba, nors dirba sunkiai ir grei 
tai, bet gauna didesnes algas, 
negu kitų valstybių darbininkai. 
Tų parodo statistikos. Bet užtai 
jie neturi tos apsaugos laike 
bedarbės, kurią turi kitų šalių 
darbininkai. Anglijoje ir Vokie
tijoje valdžia duoda pašalpos 
bedarbiams. Rusijoje taipgi. Bet 
Amerikoje nei valdžia, nei vi
suomenė bedarbiais nesirūpina. 
Mat, amerikonai gyvena teorija, 
kad jų žemė plati ir turtinga, ir 
žmogus, norįs darbo, gali jo gan 
ti. Gyvenimas gi mokina, kad ■ 
taip nėra. Vienas darbininkas 
nesenai mums rašė: “Kaip tai 
kvailai atsitiko, kad ir pats ne
žinau: netekau darbo ir nega
liu jo gauti. Dar pirmą sykį gy
venime man taip yra nutikę ir 
jaučiuosi kaip kvailas. Pralei- 
džiau visus pinigus ir šiandien 
nežinau ką daryti.”

Tokių žmonių yra tūkstančiai 
po visą Ameriką. Nekurios fir
mos ir unijos jau įsteigė savo- 

a pd r a u d i m ų d a r b i n i n k ų 
Nekurie ameri- 

šiaulių Naujienos.” Jis konų laikraščiai tame judėjime 
už 
” varymą.

priešvalstybi- numato bedarbės klausimo iš
rišimų. Esą, Amerikoje ne val- 

bet džia bedarbius finansuos, bet 
žinome, kad D-ro šliupo orga-Į susidarys tam tikros apdraudos 
nas nešauks remti lenkų, ar bol 
ševikų, arba griauti Lietuvą. 
Bet jis šaukė, nėra abejonės, 
prieš kunigus ir jų diktatūrą, 
o tas, šiuo metu, Lietuvoje yra 
“prieš valstybę.”

Kaip tik Lietuvoje įsitvirtins

kompanijos, panašios į gyvybės 
apdraudimo firmas, kurios ir 
šelps darbininkus laike bedar
bės.

Jei kas nors panašaus įvyktų, 
tai būtų gerai, kad įvyktų neuž
ilgo.

(Tąsa)
“O, kaip jis išrodo? Na, tai kitas dalykas,” 

atsakė Lapidovičius. “Jau sakiau, kad jis pen
kiosdešimts septynių metų. Jis neblogos išvaiz
dos, bet iš kitos pusės nėra nei gražuolis. Bet iš
rodo gana džentelmenu, o galų gale visa svar
ba piniguose. Jis našlys ir nuobodžiauja. Ar 
turi kokią, kuri nelabai renkasi?”

Suraukęs kaktą Sirovičius, peržiūrėjo sąra
šą, gulintį prieš jį ant stalo. Tuo tarpu iš skiepo 
kas ten liepiamai suriko: “Ei, Abeli.”

Tas greitai pakilo. “Einu tuoj, atleisk man 
valandėlę, Lapidovičiau. Tai mano pati šaukia.“

Lapidovičius tik tiek laukė kol Sirovičiaus 
žingsniai nutilo. Tada jis susirietė ir pradėjo 
skaityti sąrašą, kuris gulėjo ant stalo. Pačiame 
viršuje buvo: “May Aronson. $50,000. Duktė Sa
muelio Aronsono, kelnių pramonininko, Canal St., 
O. K.” Jo ausis užgirdo grįžtančius žingsnius 
ir jis greitai vėl popierą ant stalo padėjo.

Sirovičius atėjo ir vėl atsisėdo.
“Lapidovič, aš manau turiu kaip tik atatin

kamų asabą. Jei jie abu galės sueiti ir susitaiky
ti, tai aš tau duosiu dešimtų nuošimtį kų aš gau
siu.”

“Su nuošimčiais aš niekad biznio nedarau,” 
Lapidovičius atsakė. “Kiek tu gauni ir kiek gau
nu aš?”

“Kų aš gaunu,“ atsakė Sirovičius, “tai ne 
tavo dalykas. Bet jei tu man netiki, tai duoki
me aš tuoj duosiu penkiosdešimts dolarių? Su
prantama, jei abi pusės, susitaikys.”

“Nu, nejuokink manęs,” Lapidovičius atsa
kė. “loki ypata kaip mano, jei verta centų, tai 
verta ir šimtų dolarių. Ir jei tavo ypata turi kų 
daugiau prie savo vardo, tai manau, kad ir tu 
gausi apie šimtinę iš jos. Taigi sutaupytume 
daug laiko jei mestume šnekėję nonsensus.”

“Gerai,” sutiko šadchenas, “aš žinau koks 
tu gonif esi, bet gyvenimas per trumpas, kad tų 
tau aiškinti. Sakykime, šimtas dolarių. Na, koks 
jos vardas?"

“O kaip vaidas tavo ypatos?” paklausė La
pidovičius.

Sirovičius piktai žvilgterėjo į jį. “Arba 
mes biznį darome, arba ne,” jis pratarė, sugriež-l 
damas dantis. “Jei tu nenori savo ypatos atiden-' Aronsonas sugrįžo namo tą vakarą, tanias jam 
gti, tai kaip aš galiu savąjai pasakyti kas jos 
nori ?”

“Tu kalbi kaip Žiemelis,’’ Lapidovičius pa
stebėjo. “Tu turi pasikalbėti su saviške, o aš su 
manuoju, bet aš nematau ko čia taip skubintis 
iki aš truputį daugiau dažinosiu. Ar tavo ypa
ta riebi? Mano ypata visai nenori jokio biznio 
su ypata, kuri nutukus.“

“Ypata, kurią aš mintyje turiu,” atsakė šad
chenas, “nesveria daugiau šimto keturiasdešimta 
svarų. ’ ’

“O kaip jos dantys? Mano ypata labai rūpi
nasi dantimis.”'

“Aš ne dantistas,” Sirovičius atsakė, “bet 
ji dar turi savo dantis ir jie išrodo gražūs.“

“Na gerai,” atsakė Lapidovičius pakildamas.
“Aš pasimatysiu su savuoju ir paruošiu susitiki
mą. Bet pirm negu bus koks nors susitikimas, tu

Jis nuėjo 
negalė- 
jis pa

Mergina pasvyravo valandėlę, paskui nuvėdė 
į svečių kambarį ir parodė kėdę. Lapidovičius už
sirūkė cigaretą ir atsisėdo patogioje pozoje.

‘Dabar klausykite, p-le,’’ jis tarė. “Jūs ga
lite sutaupyti daug pinigo. Nesuprantu kodėl to
kia graži ir jauna mergina turi eiti pas šadchę- 
nų-piršlį ieškoti vyro, bet tai ne mano dalykas. 
Jeigu jūs buvote, tai turėsite užmokėti komisą, 
jei jis jums suieškos vyrą. Na, o aš turiu ypa
tų, kuri ieško pačios. Jis nėra taip jau baisiai jau 
nas — jis netoli penkių dešimtų. Bet jis apsi
vertęs pinigais ir jei kada nors nutiktų jums lik
ti našle, jūs būtūmėt turtinga našlė. Aš neži
nau kokiomis sąlygomis susitarėte su Abey Siro- 
vičiu, bet ve ką aš pasakysiu. Pavelykite man 
atsivesti mano ypatų ir pasipažinkite su ja. Jei 
jums patiks, tai jurtis nereikės nieko daugiau 
mokėti, tik penkiosdešimts dolarių man. Ir pri
siekiu, kad su pinigais ką jūs turite bei pinigais 
ką mano ypata turi, Sirovičius priverstų užmokė
ti dešimtį sykių daugiau.”

Tą pasakojant, merginos veide atsispindėjo 
stebėtinas jausmų įvairumas. Nustebimas, neži
nojimas ką mislyti, pyktis, gėda, pasibjaurėji
mas, juokas ir galų gale tvirtas pasirįžimas perė
jo per jos veidelį.

“Jūs sakote, kad vardu esate Lapidovičius. 
Ar galiu paklausti, kas jums sakė, kad aš ėjau 
pas šadchenų-piršlį ? ”

“Niekas nesakė,” atsakė Lapidovičius. “Bet 
buvau Sirovičiaus ofise ir savo akimis mačiau 
jūsų vardą jo sąraše. May Aronson, duktė Šamo 
Aronsono, kelnių pramonininko, Canal St.”

Ilgą laiką mergina sėdėjo suėmusi rankas, 
'■linguodama galva lyg išlėto suimdama visus pa
dėties faktus. Tada su staigiu pasirįžimu ji atsi
stojo ir išėjo iš kambario. Po kelių minutų atėjo 
tarnas.

“P-Jė Aronson neturi noro su jumis pasi
kalbėti. Ji nori, kad jūs apleistumėte šiuos na
mus.”

Lapidovičius papūtęs iškėlė galvą. “O, tai ji 
šitokia? Na, ji daugiau praras negu aš. Tokie vy
rai kaip mano siūlomas neauga ant krūmų.“

Kada kelnių karalius nuo Canal St., Samas

(padavė laiškutį. Jis perskaitė jį ir sukniubo kė
dėn, drebėdamas. 

(Užbaiga bus) 
o--------------o------------- -o
IKI ŽEMĖS SFT?TKSir*

(Skiriu — š-tei)

Likit sveikos, mano gėlės
Ir žieduotos lankos! —
Skamba 'šauksmas jaunystėms, 
Tartum marių bangos!

Likit, sveikos ir tos dienos, 
Nekaltų sapnužių!
Kelias eina — žengiu vienas, — 
čia šalis dainužių!

turėsi viską surašyti juoda ant balto, 
iki durų, pasvyravo kiek ir sugrįžo. “Ar 
čiau gauti dešimtį dolarių sąskaiton?” 
klausė. '

“Tu negausi nei dešimties centų,” 
šadchenas.

Lapidovičius po to tiesiai nužingsniavo į 
Goldšteinienės nuomojamus kambarius ir pa
klausė, ar randasi namie Miša Raganas. Duris 
atidarė pati Goldšteinienė ir apžiūrėjo mūsų vy
rų nuo galvos iki kojų.

“Apie ką tu nori jį matyti?" ji paklausė.
“O," Lapidovičius atsakė, “tas didžiumoje 
mano asmeniškas dalykas.“ 
“Jo nėra namie, 
Lapidovičius 
išvaizdą. Jis 
dantų ir kad

Nebeilgas mano kelias, 
Iki žemės sfinksų!
Kadai moja — šiandien slepiaš — 
Savęs nepažįstu!

yra

atsakė Reiks palikti, kas tik šventa: 
Saulei rūmus — pievas! 
Kam gyventi buvo lemta, 
Tad ir mirt lieps Dievas!

mieli broliai — 
vartais!

Tenai laukia
Pasiliks ties 
Juk ir jie gyveno koliai, 
Taip mylėjo kartais!

atsakė Goldšteinienė.
apžiūrėjo nutukusią šeiminin- 
pastebėjo, kad jai trūksta ke- 
kiti pajuodavę. Prie to ji riebi.

kės 
lėto 
Jis nusijuokė.

“Na, ką padarysi,“ jis atsakė, ‘‘kuomet jis 
ateis, pasakykite, kad aš buvau ir kad šį vakarą 
aš jo lauksiu pas Milkeną. Taipgi pridurkite, kad 
manau jam pas jums negręsia jokio pavojaus.”

Lapidovičius niekad nedažinojo, ar ji supra
to, ką jis norėjo užvesti ant minties, bet spręsda
mas pykčiu, kuriuo ji trenkė duris, jis nusijuokė, 
nujausdamas, kad ją pakirkinęs.

Tada jis peržiūrėjo telefono knygą ir ten da- 
žinojo, kur Sam Aronsonas gyvena ir atsilankė 
pas jo dukterį. Tarnas, kuris duris atidarė, pri
vertė jį laukti priemenėje iki duktė atšokinėjo 
nuo viršaus. Jis į ją žiūrėjo su nuosteba. Ji ne
galėjo turėti daugiau devyniolikos metų, buvo 
graži sveikata ir dailumu.

Lapidovičius išlėto pakratė galvą. “Netikė
čiau, kad galėtų taip būti,” jis tarė, “jei nema
tyčiau savo akimis.”

“Apie ką jūs kalbate?,” p-lė Aronson pa
klausė. “Kas jūs esate? Ir kam norite su manim 
šnekėti ?” .

“P-le,“ atsakė Lapidovičius. “Kalbėjau apie 
jus. Mano pavardė Lapidovičius. Ir noriu su ju
mis pakalbėti apie svarbų reikalą.”

Taip mylėjo Ir dainavo, 
Net laukai skambėjo! 
Naktį jūros kai liūliavo, — 
žvaigždužės mirgėjo!

Žengė deivės ne mūs žemės 
Per laukus žieduotus!
Ir skardeno tolios gervės, 
Mano apdainuotos! —

Jas lydėjo tik mėnulis, 
Naktužių klojimas!
Pasitiko trys žvaigždutės, 
Palei Kuršių jūras!

Tos trys žvaigždės, bus Jūratė, 
Milda ir Živilė!
Kai joms Dievas rūmus statė, — 
Raganos užbūrė!

Vos Jūratė tik pradėjo,
Vilioti Kastytį, —
Deivė Milda pavydėjo, —
Reik — Živilei pykti!

— Pranas Bernatonis
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KAS DAUGIAUSIA PRISIDĖJO PRIE 
AMERIKOS LIETUVIŲ IŠTAUTĖJIMO?

Rašo Bepartyvis

Kaip abelrrai Amerikos lietuvių spauda, taip ir kle 
ri'kalų laikraščiai šiandien ganėtinai susidomėjo Ameri
kos lietuvių ištautėjimo klausimu. Klerikalų spaudoje 
ypač nemažai telpa ginčų ir straipsnių šiuo reikalu. 
Tuose straipsniuose numatoma ištautėjimas. Niekas 
neužginčina, kad pas Amerikos lietuvius tautiniu klau
simu “viskas gerai.” Bet kas tokio ištautėjimo yra di
džiausiu kaltininku, kol kas dar niekas neišdrįsta įvar
dyti. Ar klerikalai ta kaltininkų suras ir ar jie jį tin
kamai nubaus, kitas klausimas. Man norisi tik keliais 
ruožais perbėgti ir įrodyti tokio ištautėjimo didžiau
sius kaltininkus.

Amerikos lietuviai dar ne 
labai senai dideliais šuoliais 
ėjo pirmyn. Pas Amerikos 
lietuvius, taipgi neperse- 
niausia, viskas buvo gerai. 
Apie ištautėjimą tuomet ne 
buvo nė 'kalbos. Tiesa, ir 
nebuvo apie ką kalbėti, nes 
Amerikos lietuviai tautiniu 
žvilgsniu gal kur kas ge
riau stovėjo ir už pačios Lie 
tuvos lietuvius.

Taip buvo prieš karą. Tai 
buvo, galima sakyti tuo lai
ku, kada Amerikos lietuvių 
bažnyčia daug daugiau rū
pinosi savo reikalais, o vi- 
suomeniai 
rūpinosi

• švietimu, 
kilus kur 
reikalams 
pagelbėti, , -----,----- -- ------ ------
tuvių bažnyčia kur kas dau siu sau juo daugiau nekal- 
giau susidomėjo “visuome-.tų ~ avučių pasimedžiojus, 
niu gyvenimu.” bai u<xxc, 
matomai savitais išrokavi- siu yra turėti ganėtinai se
mias. Tai darė todėl, kad kėjų ir tuose sekėjus vie- 
geriau savo avutes palaiky- nyti po viena juodo interna 
ti prie bažnyčios. Juk nie- .cionalo vėliava.
kas neginčys, kaip bažny-j Katalikų bažnyčia savo į- 
čios vadai-kunigai griebėsi taką turi visose tautybėse, 
šaukti seimus, organizuoti 
įvairias Lietuvai gelbėti or
ganizacijas. Jie niekur, veik 
nė viename darbe, nenorėjo 
taikiai sugyyęp^i (su ,yisuor 
meniais darbuotojais.

Kiek tos organizacijos nu 
veikė — kitas klausimas. 
Bet kad lietuviii katalikų 
bažnyčiai, tai yra jos va- 
dams-kunigams, pavyko, 
taip sakant, savo “pozici
jas” sustiprinti, — mūsų 
skaitytojams jau nereiks 
aiškinti. Ju'k užsibaigus Lie 
tuvos gelbėjimo smarkes
niam veikimui — tos visos

1 sakoma anglų kalba. Nenau 
jiena, kad daugumoj prie 
lietuviškų bažnyčių esamų 
parapinių mokyklų moko
ma tiktai anglų kalba. Ne- 

• naujiena, kad. nekurie kle^ 
bončliai (net visiškai ir taip 
suamerikonintus vyčius už
miršta) organizuoja sa
vo parapijom.; vaikus į ame
rikoniško pobūdžio draugi
jas ir juos ten stumte stu
mia prie ištautėjimo.

Taip dalykams esant, at
sižvelgiant į tuos faktus, ar d___ o__ _
reikia dar kur toliau lietu-' nais fliortuos, tuo aršiau A- 
vių ištautėjimo priežasčių'menkos lietuvių ištauteji- 
ieškoti? Ar negalima tad į mo klausimas įsisenės. 
mano straipsnelio pastaty
tą 'klausimą atsakyti: Ame
rikos lietuvių ištautejimui 
daugiausia pasidarbavo Ro- 

kti organizacijos daugiau mos bažnyčia!... Ta pati baž

nėjau, dabar tarpe klerika
lų eina gana karšti šiuo 
klausimu ginčai. Jie dabar, 
ieško tų ištautėjimo kalti
ninkų. Ar jie juos ras ir ar 
tuos kaltininkus tinkamai 
pribaus — pamatysime.

Jeigu tuos kaltininkus at
ras, būtų patartina juos ko- 
greičiausia pasiusti prie al
torių ir patiems svietiškiam 
imtis liaudies reikalais rū
pintis.

Jie turėtų įsitėmyti, kad 
juo ilgiau su bažnyčios tar-

Iš Amerikos Lietuviu Gyvenimo |
___________________________ _________ __ ____ __ ___________________ '___ X •/
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ČIA TALPINAMA ŽINIOS IŠ AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMO IŠIMTINAI. RAŠOMA MUSŲ GABIŲ^

KORESPONDENTŲ APIE TEATRUS, BALIUS, PRAKALBAS IR ABELNĄ JUDĖJIMĄ. j

gijos, Lietuvos pašalpai tei-

pasitikėjo savo vadais; jos 
toliau nenuėjo, kaip tik at
sidūrė bažnyčių ir kleboni
jų pastogėse.

Bažnyčios vadų suorgani
zuotas jaunimas, likosi juo
dojo internacionalo auko
mis.

Bažnyčia, ypač katalikų 
bažnyčia, nėra jokia tautinė 
įstaiga. Priešingai ji yra 
griežtas Romos internacio
nalo padaras. “Deus et Pat- 
ria” (Dievas ir tėvynė), kudarbuotojai ...

abelnu liaudies' rį taip pasismagėdama skel 
Prasidėjus karui, bia Romos bažnyčia, tai be- 
kas svarbesniems galiniai prigavingas obalsis.

pačiai Lietuvai i “Patria” naudojama tik 
ir Amerikos lie- tam, idant tuo kilniu obal-

• . 1 • 11

BALTIMORE, MD. 
žinių Žinelės iš Baltimorės 

Pakraščių

nyčia, kurią mūsų lietuviai 
savo sunkiai uždirbtais ska 
tikais remia ir jai tiki...

Tiesa, kaip augščiau mi-

Žinant ligonies ligą, vais
tai jau nesunku surasti.

Klerikalai, žinodami, kas 
juos veda prie ištautėjimo 
— to lengvai gali pasigydy
ti: atimti visuomenės vairą 
iš tų žmonių, kurie kaipo 
apmokami agentai dirba Ro 
mos juodajam internaciona
lui.

LAISVĖS” KORESPONDENTAI 
IŠ LIETUVOS

Rašo Vladas

“Laisvės” 173 numery telpa 
“apžvalga” Lietuvos gyvenimo, 
kurią patėfmijo ir papasakojo J. 
Alinskas, dabar sugrįžęs iš Lie 
tuvos. Alinskas skaityti ir ra
šyti pats nemoka, dėlto jisai sa
vo patėmijimų Lietuvoje nega
lėjo parašyti, bet juos papasa
kojo komunistėliui Pačausikui, 
kuris iš didelės bėdos šį-tą mo-

Tai darė, Bažnyčios svarbiausiu tik- ]<a nukreveizoti. Savo patėmiji-
muose, J. Alinskas nurodo, kad 
Lietuvoje nieko gero 
teisybės, žiaurumai, 
persekiojimai ir tt.

Iš kur Alinskas

nėra: ne
betvarkė,

patėmijo 
tuos blogumus Lietuvoje? Jis 
tam nurodo keletą pavyzdžių.

Pavyzdis 1. Nuvykus į Lietu
vą, pirmą Lietuvos bloguma jis 
pastebėjo prie sekančių aplin
kybių: jis pasipirko 2-ros kle
sos tikietą, bet kadangi pats 
skaityti nemoka, tai nepataikė 
įlipti į antros klesos vagoną,

Ypač ji begaliniai yra įtek
minga lietuviuose. Bažny
čios įtakai pasiduoda visi 
geri sekėjai, bet juoleng- 
viau pasiduoda lietuviai. Pa 
skutimais gi laikais einant 
amerikanizacijos vajui, tas. 
vajus lietuvių katalikiškose 
bažnyčiose rado labai rim- bet įlipo į pirmos. Už tokį jo 
to obalsio. Nekurie kuni- pasielgimą jis turėjo užsimokė- 
gai, ypač čia augę ir gimę'ti pabaudą. Čia Alinskas mato 
kunigai, amerikonizacijai baisų žiaurumą Lietuvos gelž- 
netik pasidavė, bet tapo jos kelių valdybos. Bet jeigu jisai 
agentais ir deda visas pa-'būtų išmokęs skaityti ir būt 
stangas ją kiek galint lietu- galėjęs įeiti į savo vietą, tai to 
viuose plėsti. Juk jau ne- žiaurumo jam nebūt tekę pa- 
naujiena, kad nekuriose lie-(kęsti. Alinskas dar sakosi, kadllJLCllll VCinilllUl LUO V LoUo , IlclUjlUllct, IXCVVl llvivLlL IUcU lit“ i I* 11AOIYC10 ucu oanuoi) mau

kunigų suorganizuotos drau tuvių bažnyčiose pamokslai. jisai ir smarkavęs, ir baręsis

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA

w • -

ii

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

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

nuo 0 ryto iki 0 vakaro. Nedėliomis

su konduktorium. Čia iš dalies 
ir reikėtų daryti pastabą. Lietu
vos konduktoriams, kad jie taip 
švelniai apsieina su nemokan
čiais skaityti ir laužančiais Lie
tuvos gelžkelių įstatymus žmo
nėms, kurie per savo 
kelia betvarkę ir dar

tamsumą 
smarkau-

apž valgi- 
j trečios

nuo 11 vai. ryto iki 3 

NEW
128 — 2nd Avenne,

■ų mokyklų. Mokykla atdara
vai. po pietų. KIobob dienomis ir vakarais.

YORK AUTO SCHOOL
(Kampai 14 gatvės) New York City

GREITOS PASEKMES
žaiz-

Specialistas
Pasekmingai Gydau Ypatingas 

VYRŲ, MOTERŲ LIGAS

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

ne

KAINOS MANO PRIEINAMOS
ir viskas yra po mano asmeniška priežiūra

X-Spimlniliai ir Wassermano tyrimas ir Ke
lniškas Išnagrinėjimas kraujo. — Suteikiame 
tikrų, at spėji nnį ir gydymų. —

PATARIMAS IR KVOTIMAS DYKAI

D R.
110 E. IGth St.,

Tarpe 4th Avenue ir Irving Place

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

New York City

Galbūt nė vienoj lietuviais 
apgyvento j kolonijoj, lietuviai 
neturi tiek daug vasarnamių, 
kiek jų turi baltimoriečiai. Kiek 
tik Jūra savo šakomis pasie
kia Baltimorę, tai visos tų jū
ros šakų pakrantės yra nutup
dytos vasarnami'ais, vadinamais 
“šiorais,” kurių daug priklauso 
.r lietuviams. Yra keletas lietu
vių, kurie tik rendavoja tuos 
“šiorus;” kiti turi apsipirkę 
tik pašiūres ir moka rendą tik 
už žemę. Bet yra daug lietuvių, 
kurie turi nusipirkę žemę ir 
pasibudavoję tikrus sau vasar
namius, kuriuose ramiai pralei
džia visus sekmadienius ir šiaip 
liiuosas nuo darbo ir karštas 
vasaros dienas.

Nemažai yra tokių, kurie to
kius vasarnamius užlaiko vien 
tik munšainės šmugeliavimui.

kurie užsilaiko tikrus vasarna
mius, kuriuose nėra jokių šmu- 
gelysčių ir tyrame ore pralei
džiamas liuosas nuo darbo lai
kas, taip yra peiktini tie, kurie 
savo vasarnamiuose nuodija su 
stikleliu naminėlės savo tau
tos žmones ir skriaudžia jų šei
mynas. O tokių yra nesulygina
mai daugiau.

Gėda jums, “šiorininkai!”
ž. R. P.

PHILADELPHIA, PA. 
“Lietuvių Diena”

darė didelio įspūdžio, nes visi 
gerai žino, kad mūsų valdžia 
tik moka laukti ir mįslyti, bet 
bemįslydama ėmė ir atidavė mū 
sų sostinę savo priešams. Kad 
Lietuvos valdžia gera, kam dar 
ir kalbėti. Juk mes visi gerai 
žinome paskutinius nuotikius: 
pasikėsinimą neįsileisti “Tėvy
nės,” paskutinius krikščionių- 
demokratų “darbelius” seime,-- 
įstatymą, kuris nežmoniškai per 
sekioja spaudos, žodžio ir su
sirinkimų laisvę. O Bizauskui 
labiausia ir nepatinka, kam už 
tai pažangioji spauda protestuo
ja.

A'belnai ir pats “apvaikščioji
mas” nekaip išrodė. O tai buvo 
todėl, kad kaip augščiau minė
jau, jog dalyvavo tik maža mū
sų miesto saujalė lietuvių.

Gerai būtų, 7kttdC4tteity, ren
giant tokius apvaikŠčiojimus, da

jis nebuvo užsimokėjęs ir ne
turėjo tiesos landyti.

Liepos 25 d. šv. Kazimiero 
parapija surengė pikniką ir va
karienę Schuetzen parke, kur da 
lyvavo ir. Lietuvos atstovas p. 
K. Bizauskas.

Šis .pokilis ir piknikas rengta 
3-jų metų pripažinimo Lietuvos 
per Ameriką sukaktuvių pami
nėjimui. Pažvelgus į tą apvaik- vatkos ne užbėgtų .visiems lietu- 
ščiojimą, labai juokingai ir kei- viams kelio. Juk tokie paminė- 
stai išrodė: Philadelphijoj gy- jimai yra didelės svarbos ir 

Viename pakrašty kurio vardo vena virš 20,000 lietuvių, o šį juose dalyvumą turi imti visi 
šiuo kart neminėsiu, yra kele-, apvaikščiojimą surengė tik apie '...................
tas lietuvių “šiorininkų,” kurie 
savo varžytinėmis už kostum-e 
rius gavo net ir naują vardą 
“žydij.a Harrison St.” (Mat to
kiu vardu yra gatvė žydais ap- 
jyventoj miesto daly, į kurią 
papuolęs praeivis būna žydelių 
net už skvernų tąsomas, kad 
tik pasigavus sau kostumerį).

Taip yra ir pas lietuvių “šio- 
rininkus,’’ kurie gavo augščiau 
minėtą vardą.

Kadangi tie “šiorai” yra toli 
nuo gatvekarių kelio ir norint 

reikia važiuoti

lietuviai, ir toks parengimas 
turėtų taip išeiti, kad nereiktų 
raudonuoti iš gėdos priešais sve 
timtaučius. Senas Diedas

pora dešimčių davatkų ir jame 
dalyvavo virš šimtas lietuvių. 
Todėl, rodos pasityčiojimui, net 
ir pati gamta lyg tyčia tą po- 
kilį gaišino ir veilkė ir tyčiojo
si iš tokio lietuvių nesusitari- 
mo. Nesusitarta gi todėl, kad 
nekurie davatkininkai užbėgo 
už akių ir šio paminėjimo su
rengimą pasigriebė į savo ran
kas.

Nors trumpai paminėsiu apie 
tas iškilmes.

Kuomet apie šeštą valandą 
vakare sužinota, ikad Bizauskas 
atvyksta, tai nekurie tvarkda
riai pranešė, jog reikia išeiti ir 
pasitikti mūsų šios dienos gar
bės svečią. Tačiaus tasai pra
nešimas mažai reiškė — niekas 
neisejo, nes buvo begaliniai už
siėmę prie gėrimų stalo, ir kuo
met Bizauskas atvyko, niekas 
nepastebėjo.

Vakarienei prasidėjus, pir
miausia perstatyta kalbėti taip 
vadinamas “Maskvos bolševikų 
kankinys kun. Paukštis.” Kun. 
Paukštis savo trumipoje prakal
boje nedaug ką ipasakė. Tik tiek 
kad Maskvoje buvusi didžiausi 
lietuvių kolonija ir aipie 150 stu 
dentų atsidūrė kėblion padėtin, 
o tuomet didžiausias mokslinin
kas Dovydaitis su pagel'ba K. 
Bizausko griebiąsis tverti atei
tininkus. Dėka tų vyrų ir atei
tininkų, iškovota laisvė katali
kiškai Lietuvai. “Tokios Lietu
vos mes norėjom, tokią ir tu
rim.’’

Toliaus kalbėjo advokatas 
Grain. Tas žmogus yra gerai su 
sipažinęs su Lietuva ir gražiai 
papasakojo apie lietuvius. Kal
bėjo ir vietinis majoras Davy.

šiam užbaigus kalbėjo atst. 
p. K. Bizauskas. Jis išrodė la
bai nedrąsus ir dar nedrąsiau 
kalbėjo. Pirmiausia pareiškė, 
kad visi turite progos nuvažiuo 
ti į Lietuvą, visi gaunate laiš
kų, skaitote laikraščius... Bet

svetainės formoj,' paskui susigriebė ir pradėjo kai 
bėti apie tai, kaip nekurie laik
raščiai pilni protestų ir bėdavoji 
mų, kad dabartinė Lietuvos vai 
džia negera: kemša Į kalėjimus, 
persekioja spaudą ir tt. Tai esą 
nepasitikėjimas savimi. Ten e- 
są viskas gerai: keliai geri, ge
ležinkeliai greiti; viskas geriau 
negu prieš karą, žodžiu sakant, 
bereikalingas dejavimas. Ar gi 
kalėjime jau taip blogai, kurį 
ateitininkai vadina kliubu? Ant 
galo kalbėjo apie Vilnių. Prisi
minė, kad Lietuvai be Vilniaus 
negyvenimas. Tik augšti vyrai 
ne taip dažnai apie Vilnių mus
liną, kaip darbininkai. Mes es- 
,am kantrūs ir mokam laukti, 
•o belaukdami sulauksim Vil
niaus.

Vienok ta kalba Į publiką ne-

M. M. ŠLIKAS
Lietuvis Advokatas •

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

Namų Tel. Michigan 5751

RICHMOND
TRUST

COMPANY
2701-2703 E. Allegheny Av.

Philadelphia, Pa.

Apdraudžiamo Nuosavy
bes Dokumentus.

to džiaugsmo kacapėlis net ran
ką norėjo jam pabučiuoti. Taip 
susigiminiavę, abudu pradėjo 
kalbėtis ir Alinskas' tuoj už
klausė jo: ar žmonės yra paten
kinti dabartine Lietuvos val
džia? Kacapėlis nupasakojęs, 
kad ne, ir kad prie caro buvę 
šimtą kartų geriaus. Po to A- 
linskas dar vieną incidentą ci
tuoja, kur ūkininkas turėjęs už 
mokėti pabaudą dėlto, kad į 
traukinį įėjęs be bilieto (tikie- 
to), ir po tų gelžkelio incidento 
aprašymų, Alinskas daro šito
kią konkliuziją: “Iš tų jau kelio 
nes atsitikimų gailimą suprasti 
kokia Lietuvos “demokratija.” 
žodį demokratija deda svetim- 
ženkliuose, kas reiškia, kad Lie- (
tuvoje demokratijos nėra, ir Juos pasiekti, 
tos demokratijos Alinskas ne- J “busais,” kurie brangiai kainuo 
mato todėl, kad kacapeliaims ne- Ja, tai tų “šiorų’ savininkai, 
valia purvinti Lietuvos gelžke-' turėdami. automobilius, važiuo- 
lių suolų ir kad negramotnas Ja Pr^e gatvekarių kelio, ten 
Alinskas negali landyti po pir- gaudo sau kostumenius ir prisi
mes klesos vagonus, už kuriuos bodavę vežimus vežasi pas sa

ve.
Kada automobilis su kostumę 

riais pasiekia “šiorą”, tai saJ
. Alinskas patyrė, vininkės tuoj pasitinka kaip ir 

i kokius jaunavedžius parvažiuos 
jant iš šliūlbo ir pavaišina su 
stikleliu naminėlės. Po tokiam 
savininkės mandagiam svečių 
priėmimui, svečiai pradeda ati
darinėti savo delmonus ir pra
deda fundyti. Fundina tol, kol 
pinigų turi.

Vakare savininkai, nors ir ne 
noromis, veža prie gatvekario 
kelio savo buvusius tos dienos 
kostumerius jau be centelio.

Vienas savininkas, kuris ge
riau už kitus moka biznevoti, 
pasistatė savo vasarnamį ant 
pat kranto, taip, kad nuo kelio 
atėjęs kostumeris ir gerokai pa 
sivaišinęs svečių kambary, iš
eina per užpakalines duris ir 
laiptais nulipęs žemyn, jau at
siranda pašiūrėj, kurioj gauna 
sau ramiai pasilsėti su tuščiu' 
kišenių iki savininkas nenuves 
prie gatvekario kelio. Tokiu bū
du savininkas apsaugoja savo 
vasarnamį nuo išsigėrusių, ku
rių jokis praeivis negali ma
tyti.

Kitas turi 
atskirą pašiūrę pasistatęs — 
visai ant vandenio neva del šo
kių, kur naminėle nusiplauna 
dulkeles. Konkurentai gi parsi- 
veždami kostumerius pas save, 
pastebėjo, kad užsigėrusių jau 
negalima palaikyti prie daikto, 
kitas, ima ir nuskerečioja pas 
kaimyną, tai visi šiorininkai su
manė (lyg būtų susitarę) ir 
apsitvėrė augšta vielų tvora, 
taip kad dabar parvežtas kostu
meris, be daleidimo savininko 
negali pas kitą nueiti.

Tokie žmonės visai neįkainuo 
ja kiek jiems atsieina tokios 
vaišės, bet jie labai džiaugiasi 
savininkų geraširdingumu, kad 
juos dovanai nuveža ir parveža 
su automolbiliu.

Kaip pagirtini tie savininkai,

Pavyzdis 3 
kad Lietuvos policija begalo sau 

.valiauja, o tą jis patyrė iš se
kančių dviejų incidentų: jis sve ; 
čiavosi pas Bitkauską, buvusį 
amerikietį, valgykloj, kuris taip 
gi nei skaityti nei rąžyti nemo
ka. Tą rytmetį atsilankė polici
ja ir rado ant jo kiemo mėšlų 
ir, nedavus nė pasiteisinti, nu
baudė tą “vargšą” ant 200 litų, 
o Bitkausko kaimyną nubaudė 
ant 150 litų už tai, kad jo kie
me rado balą vandenio. Prie to 
Alinskas dar pastebėjęs, kad ir 
žydeliai biznieriai labai nusi- 

I skundžia ant tokių Lietuvos po
licijos sauvaliavimų, baudžiant 
juos pinigiš’kai už nešvarumą.

Matomai ponas Alinskas nore 
tų, kad Lietuvos policija netu
rėtų valios pasmirdusius žyde
lius .ir tamsius lietuvius biznie- 
rėlius bausti už nešvarumą, taip

Persiunčiame Kabeliu Pinigu?

Perkame ir Parduodame 
Visų Šalių Pinigus

Mokame 4% ant Padėtų 
Taupymui Pinigų

Puikiausias Patarnavimas 
Visuose Skyriuose

Pavyzdis 2. Ponas 
ninkas Alinskas įėjo 
klesos vagoną. Ten patėmijo se
kantį incidentą: sėdi žmogus ir 
ant suolo purvinas kojas užsi
dėjęs. Konduktorius užtai jį 
išbara ir nubaudžia trimis Ii-' 
tais. Jis sako, kad jam to žmo
gaus baisiai pagailo. Priėjęs jlį,
užkalbino ir persitikrino, kad, kad Lietuvos miestuose būt ga 
tai buvo rusas. Vargšas kaca- ūima matyt mėšlų ir purvo. A- 
pėlis verkęs, kad paskutinius ■ linskas gyveno Amerikoje gal 
tris litus užsimokėjęs pabaudos, | apie 20 metų ir per tą laiką, 
taip, kad valgyt neturėsiąs už 
ką nusipirkti. Iš to gailesčio A- 
linskas davė, jam, 4 litus. O iš

------------ ------------------- '-•—r,-;---------------------
Phone Keystone 457

THĘ 
LYNDHURST HOTEL 

(S. žvigaitis, savininkas) 
•f 

236 Cedar Avenue 
Wildwood, N. J.

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

Kaina pigi, patarnavimas 
Lietu visikas •

Niekas neali būti palyginama, kaip 
ištrynimas su geruoju, senuoju

Pain-Expelleriu
Kai tik pastebit apsireiškimą šalčio, 
tuojaus naudokit šį garsų naminį 
pagelbininką, kad išvengus tolimesnių 
komplikacijų.
35c ir 70c vaistinėse. Tčmykit, kad 
butų Inkaro ^vaizbaženklis ant pake- 
ho.

1f^ad?richter A CO.
'•Berry & South 5th Sts. 

Brooklyn, N. Y.

■A

beaibejo, galėjo patirti, kad A- 
merikos policija dar daugiams 
sauvaliauja ir verčia miestuo
se palaikyti švarumą kur net po 
pierga'Iių nevalia mėtyti. Bet 
Lietuvoj jis norėtų suvaldyti 
policiją ir duoti nešvarumui ir 
mėšlui pilną laisvę. Mat švaru
mas, tvarka, dailė, prakilnu
mas — tai buržuazijos išmistai 
ir tokiąis dalykais Alinskas bai 
šiai piktinasi Lietuvoj. Ot, kad 
taip ten būt galima miestuose 
mėšle paskendus gyventi, vi
sur purvinom kojom landyti, 
gelžkelių vagonų suolus ir raš
tinių stalus purvinom kojom 
minti ir visą Lietuvą paversti 
į purvą, tai ten įvyktų bolše
vikiškas rojus ir tuomet Alins- 
kui Lietuva būtų gera.

a

Bell Phone Poplar 7545
A. STANKUS

— Lietuviškas Graborius — 
Geriausias patarnavimas, 

Daug metų patyrimo 
1023 Mt. Vernon St.

Philadelphia, Pa.

Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

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

Nuo 9 iki 11
* Nuo 2 iki 4

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

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

o

3
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Lietuvių Jaunuolių bei Sportininku Savaitinis Kampelis

Jaunimo Skyrius
<«?

PASIŽADĖJIMAI IR ATEITIS
f

Nėra pasauly tokio jaunuolio, kuris netrokštų kuo
mi nors pasižymėti. Kiekvienas trokšta, kad kuomet 
nors būti kuo geresniu, negu dabar jis yra. Tai jauni
mo psikologija. Daugelis jaunuolių to ir pasiekia. O pa
siekia todėl, kad jaunystėje, deda pastangų: eina moks
lus, siekia kilnių idealų. Todėl tik pasauly ir yra gar
sių žmonių. Todėl tik žmonija kasdien kįla ir žengia 
pirmyn.

Ii- nėra pasauly tautos, 
kuri neturėtų tautinių arba 
pasaulinių didvyrių.

Nbrs mūsų tauta ir nedi
delė, bet ji, kaip ir daugelis 
kitų tautų, turi savo didvy
rius. Mes turime istorinius 
karžygius, kaip Vytautą, 
Gediminą, Keistutį ir dange 
lį kitų. Šiandien mes garbi
name mūsų spaudos ir lietu 
vybės kovotojus: Dr. J. Ba
sanavičių, Dr. J. Šliupą, Dr. 
V. Kudirka. Yra žmonių, 
kurie ir šiandien mūsų jau
nutės respublikos istorijos 
lapus rašo.

O vis tai jaunų dienų sva
jonės. Vis tai nuopelnai tų 
jaunuolių, kurie kada tai, 
dar jauni būdami, manė bū
ti kuo geresniu, bandė siek
ti augštų idealų, stengėsi ką 
nors gero žmonijai ir po
draug savo tautai nuveikti.

O tu, jaunuoli, ar dažnai 
pamįslini būti kuo nors ge
resniu, negu dabar esi?

Mes nenorėtume tikėti ir 
labai abejojame, bet visgi 
yra tokių jaunuolių, kurie 
numoja ranka ir pasako, 
kad jiems jau nieko nerei
kia, kad jie savo pasiekė ir 
kad jie neprivalo dirbti dė
lei žmonijos bei savo tautos 
ateities.

Tie jaunuoliai labai kly
sta. Jie save begaliniai ap
gaudinėja, nes jie nežino vie 
no labai svarbaus dalyko,

tai yra: kol tavy dar dega 
jaunas, karštas kraujas, kol 
tavy dar yra pilna energi
jos, siek prie ko nors aug- 
što, kilnaus. Tlik jaunas bū
damas gali sau gražią atei
tį senatvėje susibudavoti. 
Tik jaunas būdamas prisi
rengti, idant vėliau didelius 
žmonijai darbus nuveikus.

Nelauk, kol tave senatvė 
sutiks. Tuomet jau bus per- 
vėlu. Tuomet jei ir norėsi, 
nebus kada. Tuomet tavo 
galva jau links žemyn ir tu 
dejuosi savo betiksliai pra
leistų jaunų dienelių, nebus 
kada rūpintis apie pasižy
mėjimą, apie tai, kad apie 
tave žmonija kilniai kalbė
tų, tave augštintų.

Amerikos jaunimas labai 
mėgsta gerus laikus. Tiesa, 
kas tų gerų laikų nemėg
sta? Bet yra tokių jaunuo
lių, kurie perdaug linksmi
nas ir “pralinksmina” visą 
savo gyvenimą.

Iš geni, laikų dar niekas 
sau gražios ateities, gero 
vardo ir gražaus namelio 
nepasibudavojo. Knyga ir 
kelių metų triūsas, tai turė
tų būti jaunuolio geriau
siais laikais. Knyga ir jau
nų dienų triūsas daugelį jau 
nuolių iškėlė į pasaulinius 
žmones. Neskaitydamas ge
rų knygų, nesistengdamas 
ką nors gero atsiekti, o vien

besivaikydamas gerus lai
kus, senatvėje neturėsi nė 
tų gerų laikų, nė gero var
do, nė namelio, kuriame ga
lėtum savo seną galvą pri
glausti.

Kol jaunas, dirbk idant 
senatvei galėtum drąsiai į a 
kis pažiūrėti.

Tūkstančiai, milionai se
nelių dabar gailisi savo jau
nų dienų, kad jas taip be
tiksliai praleido.

Paklauskit jų. Jie jums ši 
tą pasaką, apsiašaroję, pa
sakos.

Jie jums pasakys:
“Kol jaunas, vaikeli, mo

kinkis. Kol jaunas, vaikeli, 
stengkis, idant senatvėje tu 
return kuo pasidžiaugti!”

Alberta B. Strimaičiūtc

Birželio 30 d. užbaigė mokslą 
New Yorko Wadleigh vidurinėj 
mdkykloj ip-le Alberta B. Stri- 
maičiūtė. Ji šioje mokykloje iš
ėjo keturių metų generaiį kur
są. Savo gabumais moksle Al
berta geriausia pasižymėjo grai 
kų, lotynų ir francų kalbose. 
Baigusi šią mokyklą ir perlei-

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

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

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

Tel. Richmond Hill 8066

dusi atostogas, Alberta stos i 
Columbia universiteto Barnard 
kolegiją siekti generalio univer
siteto mokslo.

Alberta B. Strimaičiūtė yra 
mūsų bendradarbio, seniau bu
vusio SLA. sekretoriaus ir “V- 
bės” Spaudos Bendrovės direk-

~  ——-
RAGANIAUS STEBUKLAI

Magijos raganius, J. čekanavičius išleido 10 paslapčių, 
kaip išvesti kitam pinigų iš rankų.- Taip pat pačiam rankoj 
pinigas pranyksta, kuris potam pasirodo prikibęs kam tai prie 
padalykų, tai prie lubų ir tt. Išleido ir kitus stebėtinus įnorius. 
Taippat išleido mono magnetiškas kazyras, kurias išegzami- 
navus pasirodo, kad kazyros kaip ir paprastos, bet čia pasi
rodo kas tik tokių kazyrų sau ištraukia iš tos kaladės, potam 
visos pavirsta tokios, arba tų kazyrų gali suplėšyti į mažus 
šmotelius, bet kazyros šmoteliai sugyja ir vėl čiela kazyra. 
Su kalade kazyrų gali daryti 20 skirtingų monų. Kuris turės 
šituos 10 sekretų ir tų kaladę, kazyrų, tas pridirbs kur susi- 
rinkimuoso namažai laumės ir juoko. — Taigi prisiūskit money 
orderį tik $2.25 ir viskų gausit sykiu su pilnu paaiškinimu.
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CUNARD
1 LIETUVA

(per Angliju) 
sumažinta kaina 3 klosos sugrųžti- 

nių laivakorčių

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

Pridėjus Taksų

Į LIEPOJĄ IR ATGAL ŠIAIS 
LAIVAIS — $186.

Į Lictuvų greitu laiku. Išplaukimai 
kas Sereda. Keleiviai nepiliečiai į- 
leidžiami be kvotos varžymų. Visi 3 
kiesos keleiviai turi kambarius. Ne
prilygstamas švarumas. Puikus mai-

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

< ... ' - -;----- :-------------------- :-------------

CUNARD LINE, 
25 Broadway, New York

to! io vienatinė duktė. jsurance kompanijoje, kur dir-’jis pirma duodavęs penkines sų valkata, kuris savo nešvaru-
Alberta dar jaunutė būdama ba keletas lietuvių. Visą dalyką ■ visokiems kolektoriams del Lie- mu purvina Lietuvos įstaigas, 

retkarčiais prisidėdavo prie lie-J sutaisė perdėtinis tos kompani-! tuvos, bet dabar,/(kuomet jis'atvykęs į Ameriką papasakojo 
tuviško veikime, kaip vaidini- jos darbininkų atletų draugijos. ■ pamatė, kad Lietuva nėra toki,! tamsūnėliui bol'ševikučiui, na ir 

juo turėjo plaukti kitas'kokios jis nori, tai jei ateis ,bolševikai dabar džiaugiasi ga- 
“čempionas” iš Newarko, bet koks kolektorius, tai gaus ne 
tas atsisakė.

Visu keliu Albiną sekė jo bro-! gatavai laikąs kampe pasista- 
lis, Juozas Bučinskas, ir Albi- tęs. 
nas taip smarkiai plaukė, kad

muose ir kituose lietuvybės dar-' Su 
heliuose. Ji taip pat yra raki
nėjusi (anglų kalboje) 
straipsnelių i “Dirvoje” 
“The Younger Set.”

Jos pasirįžimas siekti

gražių 
esaimą

augš-

penkinę, Ibet šlluotkobį, kurią jis
vę medžiagos Lietuvą ir lietu 
vius šmeižti.

Tiems tamsiems žmoneliarps, 
> “apžvalgininkas’’ neitesnio mokslo yra didelis ir del-j brolis su irklais turėjo darbo su, kurių pats 

to,kad rengdamos! įstoti Į N. juo lygiomis vykti. Kas valan- skaityti nei rašyt nemoka, o jo. 
Y. Columbia universiteto Bar-1 
nard kolegiją, nesiskiria sau jo
kios specialės mokslo šakos; ji

dą Albinui buvo duodama gerti 
orančių sunkos ir pieninio šo-

“sekretorius” irgi tik su dideliu 
vargu teslebizavoja ir plunksną

Ar nelaikąs rimtai pasvarsty- 
ti, 'kaip aipribuoti tą bolševiz
mo pifktligę, kuri teršia ir nuo
dija lietuvių dvasią Maskvos 
naudai ?

nori baigti generaiį keturių me
tų kursą, o paskiaus imties to
kios mokslo šakos, kokia pasi
rodys jai tinkamiausia.

Linkime p-lei Albertai B. 
Strimaičiūtei ištvermės ir ge
riausių pasekmių jos užsibrėž
tame tiksle.

kolado. .Saulė tą dieną gana 
gerai kaitino ir Albino veidas 
apdegė (kaip čigono. Po žygio jis
suvalgė gerus pietus.

Albinas yra sūnus brooklynie- 
čiams žinomo buvusio kriaučių 
kontraktoriaus, Juoz. Bučinsko, 
kuris dabar gyvena ant fanuos 
New Jersey valstijoje.

PASEKMĖS JAUNŲ VYRŲ 
BASEBALL LOŠTO LIEPOS 

26 I)., 1925 M.

Aingjšlčiau minėtą dieną Jauni 
Vyrai lošė su Elmhurst, L. I. 
Knights of Columbus baseboli- 
nin'kais. Kaip pasirodė, tai ši
tas lošis buvo vienas iš sunkiau
sių,ką kuomet nors J. V. teko 
lošti. Abiem jauktam prisiėjo 
širdingai ir karštai kovoti iki 9 
iningų, kol pasiekė galutinų pa
sekmių. Iki devintam iningui 
Jauni vyrai buvo ‘laimėtojais, 
nes turėjo 15, o priešininkai 14 
įlbėgimų. Tiik dešimtame ininige 
Elmhurstiečiams pavyko gauti 
dar du punktu ir tokiu būdu 
pastarieji liko laimėtojais.

Jauni Vyrai gavo 15, o Kn. 
of Columbus 16 įbėgimų.

Petras Sweedish šiuo sykiu ir 
gi labai gražiai pasižymėjo. 
Taip gi reikia pripažinti garbės 
ir W. Scrip, W. Scrill, B. Swee
dish, A. Pettee, W. Shutner, A. 
Aleksiūnui, J. Benderiui ir ki
tiems, kurie gavo pusėtiną sikai 
čių įibėgimų.

Sekantis Jaunų Vyrų baseball 
lošis įvyks Rugpjūčio 2 M., 
Prospect Parko žaismų pievoje 
(Parade Grounds), No. 1. Pra
džia 1:30 vai. popietų. šiuo syk 
Jauni Vyrai loš su Loyal Order 
of Moose.

Jaunų Vyrų basebolininkų me 
nadžeris stengiasi padaryti su
tarčių lošiams su įvairiais base 
bolininkais. Rugpjūčio 30 d. Jau 
ni Vyrai vėl loš su Knights of 
Columbus iš Elmhurst. Lošis, 
kuris įvyks sekantį nedėldienį, 
tikimasi bus labai įdomus ir su
trauks tūkstančius žiūrėtojų, ko 
delei lietuviai turės progos pa
sigarsinti. Taip gi jau baigia
ma daryti sutarty? su Elks No. 
22 basebolininkais. šiame lošy 
irgi susirinks didelės įvairių tau 
tu žmonių minios. ». 4-

Jau buvo minėta “V-bėj” ir 
daugelis manęs klausinėja kas 
link lošimo su Gimnastų Kliubu. 
AŠ tiek galiu pasakyt. Buvo su 
tarta lošti penkis gėmus, idant 
persitikrinus, kuris jauktas yra 
stipresnis. Jauni Vyrai tos 
sutarties laikosi ir laukia 
pranešimo iš Gim. lošimo die
nos, bet Gimnastikiečiai mums 
atsakymo šiame reikale dar ne
davė. Sezonas netrukus pra
bėgs, o mes .dar nė vieno gėmo 
nelošėm. Gimnastikiečiai, kame 
dalykas Mes laukiam.

Louis J. Stočkus,
Menadžeris.

JAUNUOLIS LIETUVIS NU
PLAUKĖ 12 MYLIŲ

Jau buvo minėta “Vienybėj” 
apie Albiną Bučinską, 23 metų, 
kuris perplaukė į 4 vai. 41 minu 
tę plotą tarp Battery parko ir 
Coney Island, apie 12 mylių. 
New Yorko laikraščiai jo žygį 
sunkinėjo ir įdėjo paveikslą. 
Newarko taipgi plačiai rašė, nes 
jis paeina iš Newarko krašto.

šitas plaukimas buvo pirmas 
tokio ilgio sūriame vandeny. 
Sykį Albinas prėskame vande
ny perplaukęs pusę tokio ploto.

Jis tarnauja Prudential In-

JAUNIESIEMS

Užtraukim mes dainelę,
Tad girios suskambės,
Nuvargę per dienelę, 
Ieškokim joje paspirties.

Mūs krūtinės dar galingos,
Pilnos gražiausių idėjų;
Dainos aidas pas'luptingas, 
Nežus niekada ant vėjų.

— J. Narbutas

Jau saulelė leidžias,
Toli už kalnų;
Jau dienelė baigias 
Su saule kartu.

Naktelė ateina nešaukta, 
Ir retai kieno laukta.

— J. Narbutas

keverzoja, “Laisvė” davė net 
visą ketvirtadalį puslapio savo 
vietos apšmeižimui Lietuvos, ir 
tų tamsūnų sapaliojimus “Lais
vės” redaktoriai ir visi bolševi- 
keliai laikys už dalbai “svarbius 
faktus” įrodymui Lietuvos “blo 
gurno.” Tamsūnėlis nuvažiavo 
Lietuvon, aplankė vieną kitą 
tamsų ikarčemninką, tokį kaip 
jis pats, pasikalbėjo su Lietu
voj šliaužiojančiu purvinu ru-

“LAISVĖS” KORESPONDEN-
DENTAI Hš LIETUVOS

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
Alinskas paduoda dar porą 

dalykėlių, kuriuos jis patėmijo 
Lietuvoj. Bet jie jau bus per
daug nuobodūs skaitytojams. 
Ant galo Alinskas užbaigia sa
vo papasakojimus mažai “gra- 
matnam” Pačauskui tuomi, kad

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA 
tai vienatinė linija, kurios laivai re- 
guliariškai per ištisus metus susisiekia 
stačiai su laisvosios Dancigo valstijos 
portu, Taip Arti Klaipėdos,, bad lai
vas ant kurio sėdot New Yorko at
veža Jumis beveik į pačių Tėvynę- 
Lietuvų, nes iš Dancigo į Klaipėdų 
tąi tiktai vienos nakties kelionė laivu 
be jokių ekstra iškaščių.

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

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

BALTIC AMERICA LINE
9 BROADWAY NEW YORK CITY 

Kreipkitės čionai ar prie 
savo vietinių agentų

KATALOGAS
—o--

APYSAKOS

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

KUDIRKOS RAŠTAI, šeši tomai, 
kurio po kelių metų bus verti dau
giau negu _______________ $10.00

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

35c
SEPTYNIOS KOMEDIJOS - šio

je knygelėje telpa septynios popu- 
leriškiausios lietuvių kalboje kome
dijos, būtent: 1) Uošve į namus, ty
los nebebus; 2) Kurčias žentas, 3) 
Vargšas Tadas; 4) Advokato Pata
rimai; 5) Gaila Ūsų; 6) Nesiprie
šink; 7) Nepavykusi Komedija. Kny 
ga netik lošėjams, bot ir skaityto
jams įdomi. Kaina___________75c

Keletas Praktiško Mokslo Knygų
Aritmetika. Kiekvienam reikia mo 

keti rokuoti, ypatingai kurie mano 
ar yra kokiame biznyje, čia ir turi
mo labai gerų ir patogių knygų 
savamoksliams ir suaugusioms. Kal
ba aiški ir yra daug pavyzdžių la
vinimuisi. Kaina_____________50c

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

Mokinklmės Rašyti. Labai geras 
Vadovėlis korespondentams, prade
dantiems rašyti. Parodoma kas yra 
visi ženklai ir kur juos dėti. Yra 
pora formų laiškų.________ __30c

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

$1.00

Naujų Gaidų iš Lietuvos
Aguonėlės. Juozo Gruodžio kom

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

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

Rūta. Juozo Gruodžio kompozicija 
50c.

Ko Čia taip Ilgu. Puiki daina del 
solo J. Gruodžio kompozicija_ 50c

B
 JAU

PRIPA
ŽINO!

visi, kad Naujokų padaryti Ciga
rai yra geriausi Amerikoje! Taip 
pat visuomenė gėrisi, kad garsi
nant laikraštyje remia lietuviškų 
literatūrų; tai yra puikus daly
kas; už tai vietoje kas-žin kieno 
cigarus rūkyt, kurie nieko gero 
nedaro, o gal dar lietuvių tautos 
priešus šelpti, tad labai išmintin
gai darysit, kad visada remsit lie
tuviškų pramonę, ir brolių lietu
vių Jono ir Petro Naujokų išdirb
tus cigarus 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 gerų Ci
garų!
Viengenčiai vietoje žydberniaut, 
visada rūkykit ir reikalaukit vi
sur Lietuviškose užeigose, restau
racijose, Storuose, pas barberius, 
kliubuose ir draugysčių salėse, 
ant piknikų ir pas biznierius, po 
vardu rankomis padarytų

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

Tėmyk! mes perkraustėme sa 
vo dirbtuvę Cigarų į didesnę vie
tų, prioSais Public Library. Ra- 
Sant adresuot:

NAUJOKŲ CIGAR DIRBTUVE 
267 DIVISION AVE.

Brooklyn, N. Y.
Naujokų Cigarai labai gori, 

verta paremt teisingų pramonę. 
Agentai gali užsidirbti ekstra pi
nigų, liuosam laike ir vakarais.

Vienybes 
Knygyne
Galima Gauti Visokių 
Knygų, Kokios Tik 

Yra Atspausdintos 
Lietuvių Kalboj

Skaityk Katalogų Kairėj Pusėj

VIENYBE
193 Grand Street, 

Brooklyn, N. Y.

4



RUGPJŪČIO (AUG.) 1 D. 1925
I _____________ * - ...___

VIENYBĖ 5

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

ONA
Turėk vilti — pamatysi...

RAULAS
Bet, Onute, prie reikalo.

ONA
Klausyk, Mare: ar labai Užimta? 

MARĖ
Labai, bet reikalui esant...

ONA
Ar galėtum man šventėms sijoną pa
siūti?

MARĖ
Del tavęs, Onutėj viskas galima.

ONA
Tai gerai. Mudu sil Rūūlu bėgsiva au
deklo pasipirkti.

RAU'LAS
Jau senai reikėjo taip sakyti... 

ONA
Ar galima daiktus čia palikti?

MARĖ
Taip...

ONA
Beje, o kaip Kazys? Kaip jam einasi? 

MARĖ
Et... [Pamoja ranka] Baisu ir prisi
minti... Paskui papasakosiu...

ONA
Gerai, ačiū.

RAULAS
Tuoj aus sugrįžšim.

[Raidas su Ona išėjo] 
MARE

[Atsimindama]
Juozelis jau paaugęs, gražus... Grie
biau jį glėbin... Bet Jonas spyrė mane 
koja, pastūmė šalin, valkata išvadino..'. 
Nejaugi aš klaidą būčiau padarius?... 
Ne, tai jie ten buvo!... O, Viešpatie, ko
dėl gi nebuvo leista su jais pasikalbė
ti?! [Pauža] Onutė laiminga... Iš mei
lės vedė; meilėje ir gyvena. Laimė; be- 
abejo, ju namuose žėri... Aš ir laimės 
troškau, bet turbūt jau pervėlūi pradė
jau ieškoti...

[įeina KAZYS. Gerokai įkaušęs; 
h'Ors girtas, bet išdidus ;antlapy rožę 
Įsisegęs]

VII.
KAZYS

Ko čia jos buvo?
MARĖ

Kas jos?
KAZYS

Antanina, Jieva?
MARĖ

Su reikalu...
KAZYS

SVarbus, matyt, reikalas — jau čielas 
būrys moterų sustojęs ir tik apie mu
du kalba!...

MARĖ
Ką aš kalta?...

KAZYS
Manai, kad aš kaltas?! Kam plepėti, 
kam pasakoti savo privačius reikalus?. 

MARĖ
Sakiau — kitaip negaliu...

KAZYS ;
Maria, susivaidyk!...

[Sėdasi prie stalo, karailiuoja. Del
ną ištiesęs]

Pinigu !...
MARĖ

Ir vėl?!... Dar mažai? Dar neikivaliai 
prisilakei? !...

KAZYS
Kad sakau, tai ir duok!...

MARĖ
Kur aš tau imsiu?...

KAZYS
A, kitados, tai pati parnešdavai, siū
lydavai... Nii, hfeduodi — nereikia... 
Lak, springk pati!... Aš rasiu... Ar mį- 
slini, kad ne?... Jei sakau, tai ir rasiu... 
Supranti?!... [Pauža] Aš visko rasiu... 
Ir degtinės ir... kitą pačią... Ar girdi, 
Maria? Kitą pačią!... Cha-cha-cha!...

[Kvatoja]
MAftĖ

[Piisigėl’indama, švelniu tonu] 
Kaziuli, atsipeikėk, paliauk... Gana 
tų juokų, brangusai... Nekalbėk taip 
daugiau... Nekalbėsi? Prižadi?...

KAZYS,
[Visai nekreipdamas domės Į Marės 
kalbą]

Juk aš ir kaip kiti žmonės galėjau ap
sivesti, dorai gyventi... Galėjau... Tik

ši, prakeikta, prisikabino prie manęs!.. 
Na, bet aš...

MARĖ
Kaziuli ,kam taip kalbėti? !...* Juk žinai, 
kad mane tai begalo skaudina...

KAZYS
Ne, aš... išeisiu... Kaip aš gyvas — iš
eisiu!... Ji man pakarto, su ja ilgiau ne
galiu... Eisiu aš į pasaulį, į žmones... 

MARĖ
Neisi, Kaziuli, neisi!... Aš tave nelei
siu!... Tu būsi su manim... Mano ant 
visados!...

[Kabinasi Kazį!
KAZYS

[Lengvai pastumdamas Marę] 
Išplepėjo... Visi žmonės dabar apie mu
du žino... O tai man nelabai patinka...

MARĖ
Biskelį prasikaltau, tai tiesa... Bet mel
džiu atleisti... Daugiau taip niekad-nie- 
kad nepadarysiu... Žinai, Kaziuli, pra
dėkim mudu kitaip, geriau gyventi... 
Tu paliauk gėręs, būk biskelį geres
nis. Tuomet viskas-viskas bus gerai... 
O jei tau nepatinka, kad žmonės apie 
mudu žino ir kalba — galime išvažiuoti 
kitur, ten, kur mudviejų niekas nepa
žįsta... Tenai galėsiva gražiai gyventi... 
Taip, brangusai?...

KAZYS
Neužžavėsi tu manęs daugiau!... Tavo 
sumanymu dabar-visai nepaisau!...

MARĖ
Kazy, tu šiandien visgi nepaprastas... 

KAZYS'
Taip, nepaprastas... O tai yra todėl, 
kad šiandien rišama paskutinis klausi
mas mudviejų nelaimingo susitikimo... 
Maria, aš šiandien tave pametu!... Aš 
išeinu, kur man patinka!... Tu gi 
daryk kaip tau geriau!... Manau 
taip bus geriausia... Bus ir man ir tau 
lengviau... [Susimaišęs] Išeisiu ir tiek.. 
Tik pasiimsiu savo daiktus ir... [Lyg 
nejučiomis, nesavas išsitraukia rožę iš 
antlapo, žiūri į ją] Maria, štai, ma
tai?... Rožė, graži gėlė... Tu ir kada 
tai buvai tokia... Žydėjai..; Bet da
bar? !... [Meta rožę pb kojų, sumina. 
Svyruodamas eina link kito kambario. 
Marė bando jį apkabinti. Jis ją pastū
mė, išdidžiai išėjo.]

VIII.
MARĖ

[Sukniumba prie stalo]
Kur dabar dingti?... Štai mano laimę!.. 
Radau ją!... Štai ji — pasižiūrėkit!... 
[Už scenos, tolumoje, girdisi “Humo
resque” smuikuojant] Juozeli mano!... 
Sūnau!... Kaip tave pasiekti?!... [Pau
ža] Dėsiu visas pastangas — surasiu 
jį... Surasiu!... Be jo man negyveni
mas!... Aš — jo motina, aš su juo pri
valau būti!... Juozeli!... [Tartum pami
šus pradeda juoktis. “Humoresque” vis 
dar smuikuojama. Sugrįžta RAULAS 
su ONA]

IX.
ONA

[Raului]
Na, na, neverkšnok jau, nėverkšnok. 
Ne raudoną juk pirkau. [Pastebi besi
juokiančią Marę] Tu, Marele, pralink- 
smėjai?... Gerai... Liūdėsis ir nieko ne
gelbės... Štai, pirkova audeklo. Pažiū
rėk, kaip tau patiks... Mados pavyzdį ir 
nupirkau. [Marė vis isteriškai kvato
ja, Ratilas, žiūrėdamas stebis] 

RAULAS
Tai bent pralinksmėjo!...

ONA
Marele, gal smagų laišką nuo Jono 
gavai?... Ką rašo?... Ir linksmumėlis 
gi tavo!...

[Abu nuostabiai žiūri į Marę; Mare 
dar isteringiau kvatoja]

ONA ir RAULAS
Jai kas nors [Rodo į kaktą] čia nege
rai...

[Marė vis kvatoja. “Humoresque” 
už scenos pilniausiame pasismagėji- 
me smuikuojama. Ona stebisi, Rati
las jau rodos išsigandęs, renka pir
miau pamestus savo daiktus. Nevyk
sta. Iš kito kambario išeina Kazys; 
jis pilnai pasirengęs kelionėn, ir į 
nieką neatsižvelgdamas, nė žodžio 
neprataręs, išdidžiai išeina laukan]

- GYVYBĖS SARGAS 
NAMUOSE

Vanduo geras, visi pajūriai 
prisikimšę. Ant kiekvieno kran 
to stovi gyvybės sargai. Ar tu
rite vieną namuose? Trinerio 
Kartus Vynas to vardo užsipel
no. Jis išvalo vidurius, išmeta 
lauk nuodingą medžiagą ir pa
taiso vidurių suirimą. Ligos sa
vo aukas randa dažniausia pas 
žmones kurių viduriai silpni. 
Širdis tokių žmonių silpna, krau 
jas prinuodytas, ir toikis asmuo 
sunkiai turi kovoti prieš jį už
puolusią ligą. Todėl svarbu pa
laikyti vidurius tvarkoje. Daryk 
tai, vartodamas Trinerio Kaitų 
Vyną, ant kurio visados gali pa
sitikėti! Jei jūsų aptiekorius 
negali jums patarnauti rašyk į 
Joseph Triner Company, Chi
cago, 111. Tinstant ir niksterė- 
jus koją, ar išsisukus ją, var
tok Trinerio Linimentš, pasek
mės jumis nustebins!

Išrišimas Kryžiažodžio No. 9
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JAU VĖL TURIME!
Komediją

“ L A P K U S ”
— Kaina 30c. —

VIENYBĖ
193 Grand St., B’klyn, N. Y.

BV

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

Kaina su prisiuntimu — 75c.

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

“VIENYBĖ” KRYŽIAŽODIS NO. 10
(Pridavė K. B. Kriaučiūnas, Brooklyn, N. Y.)

Skersai: —
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l o ■ l l 1 2

1 3 9 1 4 1 5 1 6

O 1 7
* *, ■

1 8

1 9 20 9 2 1 9 22 23 24

25 26 27 OB 28

30 3 1

32 33 34 35 ■

36 37 38 39 40

4 1 42 43 44 45

46 47 48

49 50 5 1

Išilgai: —:Tel. 595 Greenpoint.

Daktaras
J. S. MISEVIČIUS

270 Berry St., B’klyn, N. Y.

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

Tol. 4428 Urnenpoint.

Dr. John Waluk
Valandos:

nuo 
n no
nuo

Nodėliomis pagal susitarimą

8 iki 10 Iš ryto 
iki 3 po pietų 
iki 8 vakare

161 North Gth Street 
Brooklyn, N. Y.

štai Linksmi Bambino Dvynukai
Negalėjo rainiai ilsėtis per 10 mėnesių. Dabar miega 

ramiai ir auga riebyn. Perskaitykit žemiau pacituotą 
laišką ir nuspręskit nupirkti bonką Bambino savo kūdi
kiui be jokio atidėliojimo. Šitas puikus kūdikių vidurių 
valytojas privalo užimti žymiausią vietą kiekvienoje 
naminių vaistų šėputėje.
“Gerbiamieji:—

Šiuo laišku noriu jums ištarti širdingiausi ačiū už 
gerus vaistus, kuriuos man prisiuntėt. Per 10 mėnesių 
aš negalėjau ramiai primigti nei vieną naktį ir kaip 
greitai aplaikiau vaistus, kurious man prisiuntėt, tuojaus 
daviau savo kūdikiams ir po to jie užmigo ir ramiai 
miegojo visą naktį. Aš turiu penkis kūdikius ir mano 
nelaimei iki šiol nieko nežinojau apie šituos gerus vaistus, 
kuriais yra Bambino. Dar kartą tariu ačiū ir linkiu, 
kad šiuos vaistus naudotų visos motinos. Jie padarė 
stebuklus mano kūdikiams ir dabar jie auga riebyn.”

Mrs. W. K., New Britain, Conn.
Parcikalaukit dykai duodamo Bambino pavyzdžio ir 

Dr. Richterio Knygos Motinoms. Arba nusipirkite už 
35c bonką Bambino iš savo vaistininko šiandien.

i F. AD. RICHTER & CO.
\ Berry & South 5th Sts., Brooklyn, N. ,Y, i

1. Nurodymo žodis
4. Neteisėtai imi.
7. Klausimas

10. Įkrisdins
11. Ana
12. Ką tėvas pirmuoju kūdikiu 

laukia.
13. Klausimas
14. Prisimena.
16. Jei iešikos, tai ir------- -
17. Lietuvių trio'bos dalis
20. Šita
21. Prielinksnis
22. Klausiimas
25. įteikta
28. Parapijonkos ir natninio gy 

vulio vardas
30. Uliavokit
31. Medžio dalys
32. Sakoma duodant ką nors
33. Sakoma, parodant ką nors
35. Ana
37. Ką kaimietis vis nori pa

matyti
41. Jeigu
43. Ne šitų
44. Kraus
46. Lauką dirbs
47. Klausimas
48. šandino
49. Ratu varyk
50. Be išimties
54. Gerklę plėšk

publmi
UŽDEGI

MĄ JI

jSANYKITgB9

Prbfllaktas vyrams, 
geriausia apsauga 

po užsikrėtimo. 
Didelė triūbėlfi 85e. 

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

03 Beekman St.
Now York 

Prašyk aprašymą

BLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. 
Nariai priimami nuo 18 iki til) in. amžiaus. Visi na
riai gauna laikraštį „Tėvynę” dovanai ir taipgi 
gauna BLA. išleistas knygas ui pušy kaino!.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, B00 Ii 1000

Pašalpos Bkyrlal — 1
|8.o6, D.oo Ir 12.oo į savaitę.

Susivienijimas Liet. Amerikoje
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDRAUDO8 IR PABĄLPO2 
ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE, KU

RIOS TURTAS ARTI $1,000,000.00'

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

Kas yražmogaus amžinas priešas? — Baltis. 
Jis netik Sunkiausias ligas įvarė, bei Ir Į gra
bų paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią 
Ameriką pagarsėjusius 
POWDERS (Miltelius nuo 
nebijo. UŽ 75 centus už 
nuo savo nuožmaus priešo!

URBO LAX TABS (25 cental nž skry
nutę) yra kai kanuolė prieš kitą amžiną žmo
gaus priešą — vidurių užkietėjimą — kuris 
žmogui pagamina daug rūpesčių ir šankią ilgą.

Lietuviškų, BulgarlSkų, Alopatlškų, Homeopatlžką Ir kitokią 
vaistą tegalima gauti gerą pas —

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

Telephone Grsenpolnt 1411

1. Laikrodis sako —
2. Fbrrna žodžio “imti”
3. Trūksta
5. Išplėš ./ . •.
6. Gyvulius prisiimti
7. Klausimas
8. Tas '“|,u
8. Įvardis

14. Motiną (sutrumhintai)
15. Jungtukas
17. Ne mums ir nė sau
18. Noras
19. Valgius
Ž0. Tancavot
23. Almužha
24. Ilgint
26. Prielinksnis
28. Ne tu ir ne jis
33. Darbuojiesi
34. Estijos gyventojas
36. Keleliu
39. Ne jis ir ne aš.
40. Skystimą gerklėn pylė
41. Kas
42. Klok
44. žodelis rodahtis daugiau
4'5. Sodink

DRAUGIJŲ 
PREŽltiENTAMS!

Turime del jūsų labai rei
kalingą knygą — “Parla
mentarinės Taisyklės,” ar
ba kaip tvarkiai ir iš
mintingai vešti susirinki
mus. Kaina su apdarėliais 
tik 25 centai. Užsakymus 
siūskite į

VIENYBĖ
193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Del platesnių Informacijų kreipkitės tino adresai

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

i

S

&

■Š

iv/iivživ/ >>//L i

J

URBAN’! OOJuD
Baldo), Jokią laidą 
baksą apsiginkluok

5
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ŲVEČIAS
..

Brooklyno ir Apylinkes Žinios
“Vienybės“ Adresas;, 193-197 Grand Street, Brooklyn, N. Y. Telefonas: 2427 Greenpoint

KRIAUČIŲ EKSTRA 
MITINGAS

kad ir 'bus dovanota. *Sako, jei-'puse lūpų išsitarė, kad rei'ka- 
gu kitą sykį taip padarys, tai 
dar daugiaus gaus pabaudos. 
Visi Ibevei'k kalbėjo apie dova
nas, išskyrus vieną. Atrodė, kad 
jau tie visi trys šimtai narių ir 
balsuos už dovanojimą, :bet at
sirado ir prieš 49. Už dovanoj i-

Liepos 29 'd. atsibuvo kriau
čių 54 lokalo eikstra mitingas, 
įmonių buvo apie trys šimtai. 
Vedegis, atidarydamas mitingą, 
pasakė, kad jis stengsis vesti
susirinkimus kuonogeriausia; Imą balsavo 139. Kaip jie 'buvo 
jokių politikų nevarinėsiąs, tik 1 
žiūrėsiąs Unijos reikalų.

Protokolas pereito mitingo 
priimtas be pataisymų.

Atsišaukė tie devyni, kuriuos 
lokalas buvo suspendavęs 
truikšmo kėlimą ant 5 metų. Bui 
vydas, atsišaukdamas kaltino ki 
tus: Glavecką, kad ndklausė 
Buivydo ir kitų komunistų, kai 
jie liepė Glaveckui pasitraukti 
iš pirmininko vietos, nes ant jo

baudžiami, tai už baudą, balsa
vo 255 balsai. Vienam mitinge 
nu'balsavo už 'baudą keli šim
tai, o kitam mitinge atmetė 
mažesnė pusė balsų. Na, tiek to.

darys

asses-
Joint

už 1 žiūrėsime, ką jie dabar 
liežuviais pasilsėję.

Po to ėjo klausimas 
mentų, kuriuos uždėjo
Bcardas po $2.50. Buvo pa
kviesta iiš Joint Boardo Mileris 
ir Pruseika, bet buvo dar ir 

buvo užmetimas daromas. Sako, I Jankauskas. Pirmiausia
iš tos priežasties, taip ir atsi- pakviestas Pruseika, kad pasa- 
tiko. Visgi Buivydas prisimi- kytų, ar reikia mokėti

lingi.
Mileris plačiai nurodė, kiek 

yra kriaučių New Yorke ant 
streiko, kiek daug reikia jiems 
pinigų -del pašaliuos. Jau kiti mo 
ka assesmentus. Bet apkalbant 
dalyką, komunistai išsvolačiavo 
Joint Boardą, kas lietuviam ir 
patinka. Nutarta pusantro šim
to balsais prieš 13 nemokėti. 
Mat. kas liečia kišenių, tai vi
siems nemalonu. Dabar turime 
žiūrėti kaip atsilaikyti prieš 
Joint Boardą, jeigu imtų veiki
mą prieš mus.

Atsišaukė vienas narys, kad 
jis ilgai sirgęs, turis didelę šei
myną, ir prašė, kad jam lokalas 
pasikolintų du šimtu dolarių. Nu ,

‘buvo

lietu- 
nė, kad jis ir kiti 'buvo taimeĮviam assesmentus ar ne, bet, 
mitinge labai įsikarščiavę, sako1 vietoj kalbėti apie assesmen- 
mums kitiems reikėjo pareiti tus, Pruseika pradėjo kalbėti 
namo net be marškinių. Na, ir, apie rezoliuciją, kurią buvo lo- 
meldė, kad lokalas dovanotų. j kalas seniau išnešęs prieš jį.

Po jo kalbai, kiti mažai ką'Kaip tik jis ne į klausimą pra- 
besakė. Prasidėjo apkalbėji- ( dėjo kalbėti, tai buvo stabdo
mas, ar dovanoti ar ne. Iš sąjun mas iš publikos. Palerjmavus, 
giečių pusės nebuvo užsispyri- išsiėmė iš kišeniaus laikraštį 
mo nedovanoti, tik 'buvo nuro- j'“Darbą” ir sako, aš nieko 
.dyla, kad juos keli šimtai žmo turiu daugiau pasakyti 
nių nubaudė ir žinojo už ką1 “Darbe” yra parašyta. Yra 
nubaudė, o dabar vėl reikia 
tiem patiem žmonėm ar palikti 
suspenduotais, ar dovanoti. Tū
li išsireiškė, kad nieko blogo,

tarta Joint Boardo uždėti 
sesmentus. Taigi Pruseika 
bijojo savo žodiį tarti, ar 
kalingi ar ne assesmentai,

■ne
kas 
nu- 
as- 
pa- 
rei- 
tik

Teko sueiti Ginkaus “Palo- 
ciuje” S. Vaineiikį, buvusį Gin
kaus partnerį tame biznyje, ku 
ris dabar Binghamipton, N. Y. 
turi pavyzdingą paveikslų trau 
kimo studiją. Vaineikis sakosi,
kad iš “Vienybės” jis pasemiąs 
visas žinias apie Brooklyniečius 
ir jam ibe “Vienybės” būtų la
bai nuobodu.

JAUNŲ LIETUVAIČIŲ 
SUSIRINKIMAS

Jaunų Lietuvaičių Draugijos 
susirinkimas įvyks Rugpj.-Aug. 
4 d. šiame susirinlkime 'bus or
ganizuojamas (mergaičių basket 
ball jauktas (tymas). Norinčios 
ateinantį rudenį dalyvauti bas- 
ketbolininkų lošimuose, meldžia 
mos atsilankyti į šį susirinkimą 
ir prisidėti prie mūsų organi
zuojamo jaukto. Valdyba

— Seredos numery liepos 29 
vietos anglų laikraštis “The 
Standard Union” į
lūs Lietuvos prezidento Stu'Jgin 
sikio ir Estijos prezidento. Bet 
jie mums neišrodo panašūs į 
tuos žmones.

8 šeimynų mūro namas su 
elektra ir maudynėm po 6 kam- 

įdėjo paveiks- barius šeimynai. Rendų $3,240. 
Kaina $25,000. Labai švarus na 
mas.

VIENYBĖ” REAL ESTATE 
(VI. tabūnas, vedėjas)

193 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Komedijų Vaidintojai!

Visi pirkite naują iš Lietuvos 
gautą komediją
PONIA PIPSE

ir
PANELĖ TIPSE

Vienas Aktas
Vaidina Keturios Moterys

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

193 Grand Street

Išsirandavoja kambarys prie šeimy
nos. Durys yra atskiros iš lobūs. IŠsi- 
randavoja prieinamu kainu Mr. Mika
lauskas, 1736 Grove St., Brooklyn, N. 
Y. (Ridgewood) (102

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

Saldainių (candy) krautuvė ant par
davimo. Randasi geroj vietoj, apgy
vento] lietuviais ir kitais svetimtau
čiais. Parsiduoda labai pigiai. Prie

Real Estate
Norintieji platesnių informacijų, kreip
kitės šiuo adresu: 404 Grand St. Brook 
lyn, N. Y. Tel. Stagg 4773. (93

i’arsiducda Kendžiij Storas. Prieina
ma kaina. Atsišaukite 672 Driggs Av., 
Brooklyn, N. Y. (93

!45 $1.00 DABAR
$1 KAS SAVAITĖ 
U ž L O T Ą

Pirniutinienis 25, atsišaukiantiems į 
šį paskelbimų aš parduosiu po $45 iš
keltų, sausų ir lygų lotų 25 per 100 
pėdij, valanda važiuoti vyriausiu lini
ja dvejų gelžkeliij, netoli didelių fabri
kų, kur dirba tūkstančiai vyrų ir mo
terų, netoli mokyklų, bažnyčių, krau
tuvių. Tolimesnių informacijų ir dy
kai tikietų j vietų klauskite, ar atsi
lankykite pas w. G. Harris, 432 — 
7th Av., netoli 34th St., Now York 
City. (95

Tol. Greenpoint 7831

MAUKUS FOTOGRAFAS

PUIKUS CEVERYKAI!
PIGIOS KAINOS!!

Užlaikau didelį pasirinkimą
Tinkamų čeverykų 
pigiomis Kainomis 

Atsilankykite ir persitikrinkite
S. POCIŪNAS

127 Grand St. Brooklyn, N. Y
Kampas Berry Street

!□

Phone Foxcroft 6162 Charles Hoelzer, Mgr.

GELEŽIES DARBAI 
Ugnies Kopėčios — Fire Escapes 

Prašalinama Visokios Kliūtys. Visokį Pataisymai 
Deimantinių Plokščiu Durys Skiepams

— Ofisas ir Šapa — 
t|ll! ,,378—380 HARMAN STREET

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

Mūsų darbo apsiaustu 
kostumeris džiaugiasi.

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

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.

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

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

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

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

Fotografuoju ve- 
Helijas, Rankio
tus, nahašninkus, 
Mokinių grupes 
ir tt. Abelnai at
lieku visus foto
grafijos darbus. 

Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės šiuo 
adresu: —

tarta paskolinti vienas šimtas' J°s Joint Boardo Feinbergas irjMorgičius $38,000. Kaina $56,-
« « • » v <■ . \ t • I ) z-\ ,.l ti'r z*» 1 n i. nrr. t* *•» •et n. I . zx i C\ f\ ....  _ _ Y *    CT* "1 l f* f\ f\ f\000. Cash ne mažiau $15.000.

tai

LMS. Valdyba kviečia apy

MIRĖ —

LIET. MECHANIKU SĄRYŠIO 
INC. AKCININKAMS

Į — Pasimirusi Mrs. Jarvis pa 
liko $100 tam, kuris apsiims už 

! laikyti ir prižiūrėti jos myli-

New York City del aiptari- 
ibencįrovos reikalų, kurie

Prasidės 2 vai. po pietų
Įžanga 50 centų

Parsiduoda Kendžių storas geroje 
vietoje ir visai pigiai. Atsišaukite 47 
Brooklyn, N. Y. (94

Didelis bargenas. — 16 šei
mynų namas ir 4 storai; po 6 
kambarius šeimynai, elektra, 

PO MIESTĄ 'APSIDAIRIUS ‘maudynės. Lotas 50 per 100.
Vedėjai Ladies Garment uni- Mūrinis. Rendų metams $7,740.

LIETUVIŠKA AKUŠERKA

Aštuntas Metinis

PIKNIKAS 
rengiamas

Dr. Martin Luther ’io Dr-jos 
CLINTON PARKE 

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

Telephone Triangle 1450

adresu:lino

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

Brooklyn, N. Y.

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

Tol. Greenpoint 6195

M. KREIVĖNAS

Marijona TainkienS LJ 
rgprie pnlngą ant pareikalavimo?n 
jCtdieną ar naktį, taipgi ir nodėl 
^dieniais. Darbą atlieka atsakam^ 
^čiai už prieinamą kainą

30 STAGG STREET
Brooklyn, N Y. 
Tel. btngg 6731

dolarių. Buvo pakeltas klausi- .Perls'teinas rezignav.o Jie ėjo 
mas apie Pildančios Tarybos se- (bartu su unijos prezidentu ir 
kretorių, kad jis mažiau gaunąs kovojo su komunistais. Išmes- 
už kasierių. Nutarta sulyginti; tieji valdininkai sako, tų rezig- 
vadinasi, kasieriui nuėmė $25. į nacijų neužtenka ir jie ves ko- 
Kasierius rezignavo. Į jo vietą j tohau. 
sąjumgietis nekandidatavo, 
liko išrinktas Kairis, bet jis kai 
rysis ir yra. Mat, dabar jau są-
junigiečiai viską atitaisė į vėžes šunį. Kitus $2,400 ji paliko 
ir padavė komunistams. Jeigu, gaminėms.
anie vėl mėgins dėti savo bol
ševikišką diktatūrą lokale, tai 
sąjungiečiai bus pasirįžę vėl ją 
prašalinti 1 Sąjungietis.

(Susirinkimas šaukiamas L. M
S. akcininkų Augusto 2 dieną, 4 ' Nedėlioję Rugpj.-Aug. 2, 1925 
valandą po pietų, 568 Broome 
St., 
m o
esą šiuo momentu labai svar-1 
Ibūs. 
linkės šėrininkus būtinai pri
būti ant susirinkimo.

Sekr. V. Kaminskas

Vincas Lebežinskas, 38 metų, 
. 61 Siegel St., jmirė Liepos 29 d. 
11925 m., laidotuvės Rugpj. 1 d. 
i 1925 m. iš kun. Pakalnio baž
nyčios, 10 vai. ryte ant Traicės 
kapinių. .

Laidotuves tvarko Juozas Gar 
šva.

ATVYKSTA LAIVAS SU 
p. J. LIUTU

Gauta 'bevieliu žinia, kad lai
vas “George Washington” pri
bus j dokus pėtnyčioje. Juo, 
kaip pats p. Liūtas pranešė, jis 
grįžta į Ameriką, kaip tiik laiku 
dalyvauti TMD. ir Sandaros kp. 
rengiamame dideliame tautiška
me piknike, Cypress Hills par
ke, šią nedėldienį rugpj. 2 d. 
Ten bus galima su juo pasima
tyti ir išgirsti įspūdžių iš Lie
tuvos.

Nauja Mokslinė Knyga
Lietuvoje šįmet tapo išleista 
įdomi mokslo knyga vardu

GYVYBĖS 
FIZIKA

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

Neleiskite
Pleiska-
noms
Sugadinti
Jūsų 
Gražumų

Atsargiai prižiūrimi nagai, 
sveika veido išžiūra ar nau
jausios mados aprėdalai ne
bus patėmyti, jeigu plaukai 
bus pilni pleiskanų. Neda- 
leiskite, kad tie Įkyrus balti 
parazitai gadintų jūsų gra
žumą. Naudokite 

Ruffles 
kas vakaras per dešimt dienų 
ir pleiskanos tuojaus išnyks. 
Po to retkarčiais naudojant 
apsisaugosite nuo jų. Ruffles 
parduoda jūsų vaistininkas 
po 6Sc bonką arba 75c 
tiesiog iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO 
Berry & South Sth Sts.

Brooklyn, N. Y.

GSlfia del Namų, Daržo, 
Vestuvių ir Laidotuvių 

202 BEDFORD AVENUE 
(arti North 6 tos gatvės) 

Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKA 
RESTORACIJA

Gaminama visokius valgius: — 
Lietuviškus ir Amerikoniškus. 
Pas mus galite pavalgyti kaip 
“namie:’’ sveikai ir sočiai. Ei
kite pas mus kasdien ir tėmyki- 
te kaip augs jūsų sveikata ir 
energija!

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

Alex Velička ir J. Sutkus 
Savininkai

J. STANKUS
Parduodu namus ir duodu morgi-

STOGU DENGĖTAS

GRavEL 
Roofing 

Repair Wprh. a Specialty 
JAMES J. HOLT tr SON

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

Reikale klauskite:
Ofisas: 1163 Gates Avenue 

Tel. Jefferson 3957
Yardas: 161 Clifton Place 

Tel. Prospect 1023

— Petrai, kur taip skubi
niesi?

— Einu pas Juozą Aba' 
zorių.

— 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 St.,

STOKES
O. Brooklyn, N. T.

NAMŲ SAVININKAI 
TĖMYKITE!

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

53 Montieth Street
Kampas Bushwick Avenue

Brooklyn, N. Y.
MOTERYS TĖMYKITE!

Lietuvis Plaukų Taisytojas 
ANTHONY MOLLYN

X-Spinduliu Diagnoza 
221 SOUTH 4th STREET 

BROOKLYN, N. Y.

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

2—8 po piet.
Penktadieniais ir Sekmadieniais 

tik sulyg sutarties

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savninkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINĖ
Ola galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir už 
prieinamą kainą; taippat pasirendavoti svetainą susirinki
mams, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

B99 GRAND 2TREET (Tel. Stagg 3922) BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

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

36 Lexington Avenue 
Maspeth, L. I.

Tel. Newtown 0113

Permanent Wave 
gražiai atrodo ir 
mėnesius. Galima

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

VENUS BARBER SHOP
463 LORIMER STREET 

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

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

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

CHAS. WIRFEI

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

tuoj atvykstu pataisyti pagedimus

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

Tel. Stagg 4037

Geriausias

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

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

S. PAUŽA
131 GRAND STREET

Brooklyn, N Y.
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