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d pagamintus Ir nl 

svetainę susirinki-

s 25, atsišaukiantiems į 
uš parduosiu po $45 iš- 

ir lygų lotų 25 per 100 
. važiuoti vyriausia lini- 
tolių, netoli didelių fabri- 

tūkstančiai vyrų ir me- 
aokykių, bažnyčių, kreu- 
‘snių informacijų ir dy- 
vietų klauskite,.ar atad

> W. G. Harris, 432 
oil 34th St, New York.

Reikia Išpjauti Visus 
Kriminalistus

Italams Pataria Gimdymą 
Sukontroliuoti

PORNOGRAFINĖ 
LITERATŪRA

:as. Prieina'
Driggs Av,

Orange, N. J. Čia vienas 
brolis ieško savo pabėgusios 
pačios, kuri pabėgusi su jo 
broliu, palikusį savo pačią. 
Spėjama, kad jie abu pabė
go. Likusieji del to neverkia 
ir žada apsiženyti.

Užrašykite “Vienybę
Savo Giminėms ir

Pažįstamiems
« Lietuvoje

žurnalų 
mokslui

KRAUTUVĖ 
i Geriausių Kvmpinijų 
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Ikatns 
ute pilnai užganMlntu

Antradienis RUGPJŪČIO (AUG.) 4 d., 1925, Brooklyn; N. Y

Entered Aa Second Class Matter October 23, 1907, At The Post Office at Brooklyn, N Y.. Under the Act of March 3rd, 1879

Westwood, Mass. Minia

Melbourne. 45 australie 
čiai susižeidė, kuomet 250, 

j 000 minia grūdosi ant vie

Francai Ruošiasi Pulti 
Morokiečius

AMERIKOS DARBO FEDERACIJA DAU 
GIAU DARBININKIŠKŲ PARTIJŲ NE 
TVERS IR JŲ NEREMS.

WASHINGTON, Rugp. 2 d. — Darbo Federacijos 
galvos, apsivylę su La Folletto rėmimu, nusprendė dau
giau nekišti organizuotų darbo unijų spėkos į politiką. 
Sako, rems bešališkai visų partijų kandidatus, kurie prie 
lankūs darbininkams.

Jau Dešimta Savaitė 
Kinų Streiko

EDTORD AVENŪB 
Ko. 5th Ir 6th SU.)

Irooklyn, N. Y.

SWAMPSCOTT, MASS., Rugp. 2 d.
lidge pareiškė, kad jis tol nesikiš į angliakasių ginčą su 
bosais, kol nebus apšauktas streikas. Tada valdžia kišis.

Rusai Šaukia į Kariumenę 1903 Metų Gimimo 
Naujokus Mokinti Jų Karo Mokslų.

vakarų pu- 
puikus 

sodas, kuriame nak- 
pragysta lakštinga- 
kelia jauną sielą Į 

svajonių karalijon...

Chicago. Vyriausias teisėjas 
kriminalio teismo pareiškė, kad 
vienatinė gyduolė, kuri išgydys 
Ameriką nuo praplitusių kri
minalistų, yra jų visuotinas iš
skerdimas. Teisėjas sako, kad 
ginkluoti banditai turi būti nu
šaunami ant vietos, kaip šunys, 
be jokio teilsmo.

0 DABAR 
IAS SAVAITĖ
j LOTĄ

oint 6195

KREIVĖNAS

Paris. Prancūzai netiki 
rusu Krasino kalbai, būk

Fotografuoja ve 
serijas, Bankia- 
tas, nabašninkis, 
Mokinių grupei 
ir tt. Abelnai it- 

lieka vistu foto

grafijos darbu.

Visuose fotogra

fijos reikaluose 

kreipkitės lino 

adresą: —

MŲ SAVININKAI
TEMYKITE!

Jetuvis Penteris
i narnos iš lauko ir vi-
Darbų atlieku greitai Ir 
Taipgi taisau senu įto- 
uždedu naujus. Šiais nl- 
kreipkitės pas*.

LAMO KAPTUBAOTI0 
53 Montieth Street 
pas Rushwick Avenas

Brooklyn, N. Y,

Shangai. Prasidėjo dešimta 
savaitė kinų darbininkų streiko 
šio miesto prieplaukose ir atidi-1 
nyčiose. Iš Rusijos atvyko ketu-' 
ri agitatoriai, vadai unijų, kurie

Rockaway, L. L Paskil- 
bus, kad miestas žada pa
statyti devynių mylių me
džio kelią pajūriu, čia praši 
dėjo dideli spekuliacija nuo
savybių. Lotai parsidavinė- 
jo nuo $40,000 iki $120,000 
už viena.

MASKVA, Rugp. 1 d. — Sovietai žada mobilizuoti 
1903 metų jaunuolius i kariumenę. Jie aiškina, kad tame 
rekrutavime nieko militariško nėra. Dabar kareiviai ru
sų armijoje turi ištarnauti po du metu pėstininkuose ir 
po penktus laivyne ir aviacijoje.

LIETUVIŲ TVIRTUMĄ 
AMERIKOJ PALAIKO

troliuoti. Esą, italai neatsiunčia 
j Ameriką savo gerųjų pirmos 
kJesos žmonių, bet 4 ar 5 kle- 
sos protiško išsilavinimo. Tokių 
esą ,ir Amerika pasigamina sau 
užtektinai. Italai turėtų gimdy
mus sutvarkyti ir tada galės 
gražiai gyventi ir sutilpti *savo 
šalyje.

Lenkijos Zlotai
Pradėjo Kristi

sus
met
nes 
nei

Varšava. Laikraščiai praneša 
svarstant dvarų 

įstatymą, socialistai 
seime

PASIPIRKIT “VIENYBĖS
ŠĖRĄ!

New York. Murninkai su 
streikavo, surišdami dar
bus ant 20 milionų . vertės Sovietai žada pripažinti da- 
namų. Streikas yra iš pyk- <lį pirm karinių skolų. Esą 
čio su pleisteriuotojų unija.' bolševikai nori palaikyti sa

vo atstovus Paryžiuje del 
vedimo komunistinės propo-’| 
gandos ir todėl gerinasi 
Franci jai.

Carta retį N. J. 50 metų 
Antanas Sarilo nušovė čia 
Praną Yocdeic, kuris jis sa- , 
ko, jam rašinėjęs juodran-

BTOKEI
0. Brooklyn, N. T.

Prohibicijos Agentas 
Nušauna Žmogų

Detroit, čia lijo be perstojos 
18 valandų. Iškrito keturi co
liai lietaus, kuris padarė apie 
5 milionus dolarių nuostolių. 
Nekurie automobilių fabrikai 
nukentėjo.

Washington. Rugp. 2 suei 
na du metai kaip Coolidge 
laiko užėmęs Amerikos pre 
ridento vieta.

Jurbarkas. Jurrbarke gyvuo
ja geras pavasarininkų choras. 
Chorą veda gabus vargoninin
kas ir gimnazijos mok. p. J. Po
cius. Pernai choras per pavasa
rininkų kongresą Šiauliuose ga 
vo 1-m A laipsnio diplomą. Jau 
tada buvo gerai prasilavinęs.

kai plaka ir muša 
verčiamos net moterys ir jau
nos merginos. Tautų Sąjunga 
mano tuos dalykus sutvarkyti.

Jei Už $400 Nusamdo
Vyrą Užmušti

Chicago. Visai šaltai Nobilie- 
nė papasakojo teismui, kad ji 
už $400 nusamdžiusi žmogžu
džius nudėti jos antrą vyrą, 
dėlto, kad tas meilinosi ir lindo 
prie jos 15 metų mergaitės nuo 
pirmojo vyro. Stebėtina tas, tkad 
tuos $400 ji pasiėmė iš vyro po
mirtinės, kuomet gavo $1,000 
iš apdraudos kompanijos. Kar
tu teisiami ir žmogžudžiai.

Veviržėnai. Čia pil. Juozas 
B (nišas besijodamas krosniui 
dirbti žvyrą, kuris buvo atvež
tas iš Vevirž^nų miestelio žvir- 
duobės, atrado 18 senoviškų si
dabrinių pinigų iš 17 šimtme
čio. Iš jų seniausias yra 1655 
m., vienoje pusėje su parašu: 
Phil. IIII. D. G. Hisp. et India- 
rum rex. Antroje pusėje pa
rašas sunkiai beįskaitomas. Ki
ti pinigai iš 1662, 1663, 1681, 
1682, 1683, 1684 ir 1685 m.
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“VIENYBĖ'1 TAMSUMĄ
IŠBLAŠKO-IŠVAIKO:

Rietavas, Telšių apskr. — 
Rietavo valsčiuj yra keletas di
delių kaimų daugiaus kaip po 
šimtą trobesių, kurie sustatyti 
arti vienas kito ir, gaisrui ki
lus, lengvai gali supleškėti vi
sas kaimas. Pavojus kaimams 
didinasi dar tuo, kad dauguma 
gyventojų su ugnimi elgiasi la
bai neatsargiai: kaminų net vi 

metus nevalo. Kilus kuo- 
gaisrui, bus visai striuka, 
nė prie vieno kaimo nėra 
ikopėčių nei jokių ugnies 

gesinamųjų įrankių. A. Svajus

ki nors augštesni idealai yra! 
visai žuvę ir gyvena vien die- 
nos (materialistiniu gyvenimu, 
tesirūpindami išimtinai kūno; 

parduoda. Kas reikalais. Daugiausia, pasii.inčyi-4 
ma į Lietuvą šių knygų: “Kuni- 
go Bibubos raštai,” “Kunigui 
Išpažintis,” “Biblija satyroj” ir, 
laikraštis “Karalis.” Iš pačių 
šių knygų pavadinimų skamba,, 
lyg šie veikalai išimtinai bū
tų skiriami bedievybei skleisti,; 
bet pavarčius jų pirmą, antrą 
puslapį pajunti, katf čia su be-

Pajavonys. Gražios Pajavo- 
nio apylinkės: griovos, krantai 
išraižyti nedideliais upeliukais. 
Ypač pats Pajavonys apdova
notas gamtos grožybėmis. Nors 
bažnyčia per karą buvo gerokai 
apgriauta, bet dabar jau bai
giama atstatyti. Ant augšto 
kalnelio apaugusio gražiais me
deliais iš toli žvilga jos bok
štai. Nuo kalnelio, kur stovi 
bažnyčia, matyti Vokietijos gy 
ventojų raudoni mūrai. O vasa 
ros vakaruos juoduoja Vištyčio kis 
kalnai. Klebonija taipgi pasken 
dusi medžiuose 
sės griovoms išraižyta 
klebonijos 
ties tyloje 
los, rodos, 
padanges 
Vakariniam sodo krašte iškir
sta puikios drebulės. Gaila žiū
rint į tokio grožio naikinimą 
juk šio miestelio papuošalas — 
medžiai. Nevertėtų juos naikin
ti. Epidemių Pranas

Berlin. Lenkijos auksu parem 
ti zlotai pradėjo kristi vietos 
biržoje. Vokiečiai nurodo, kad 
kalti patys lenkai, pradėję pre
kių karą prieš vokiečius, užda- 

Havre de Grace, Md. Įpykusi rydami rubežius. Vokiečiai pirk 
minia vos nenulinčiavo prohibi- davę iš Lenkijos 33 nuošimti 
cijos agento, kuris nušovė mir-'jos eksportų, kuomet lenkai iš
tinai bėganti nuo jo grosernin-Ipirkdavę iš vokiečių tik 5 nuo- 
ką Buongore, kurį Anti-Saloon j išimtį Vokietijos eksportų. Da- 
sąjunga įskundė valdžiai, 'kaipo Jbar nei lenkai nei vokiečiai ne- 
degtinės pardavinėtoją. Prohi 
bicijos agentas, pasirodo, šovė į kristi 
groserninką visai be jokio patei 
sinimo. Dėlto minia ir įpyko 
prieš tokį neamerikonišką pasi
elgimą.

Giedraičiai, čia birž. 14 d. 
atsilankė soc. dem. atstovas ir 
susirinkusiems papasakojo šių 
laikų platesnį Lietuvos gyveni
mą ir skriaudžiamų žmonių 
Skriaudas, pabrieždamas, kad iš 
valstybės iždo išmokama kuni
gams algos, nors jie ir be algų 
puikiai gali gyventi... Tai gir
dėdama davatka (stara panna 
Šosnovska) pradėjo drabstytis 
skystais mėšlais. Už tai ji tapo 
suimta ir paduota policijai. A- 
nuomet ta pati davatka kunigą 
Slepinskj už lietuvystę lenkams 
išvežant taip pat drabstė smir 
dančiais skystimais. — Kalbai 
pasibaigus, iš kažin kur išlindo 
klerikalas, kuris krikdemų vai
du pradėjo šių dienų viešpačius 
garbinti: bet publika tuoj jo 

| “muziką” sustabdė.
Klausytojas.

Brockton. Mass. Juozas Yečas 
53 Intervale St. buvo rastas 
kaltu degtinės laikyme ir nu
baustas $200, ir dviems mėne
siams kalėjimo. Už degtinės vi
rimą gavo $200, už pardavinėji
mą $100. Jis sumokėjo $100, 

dalinimo bet už kitus dalykus apeliuoja, 
susipjovi 

su dvarponių atstovais 
Kaunas. Pereitais metais Lie- Kumščiuodamiesi atstovai šau- 

tuvoje mirė 33,116 žmonių, 
gi'ausia miršta nuo džiovos.

Berlin. Iš Pabaltijos ateinan
čios žinios skelbia, kad Lietu
vos derlius šįmet būsiąs 15 nuo
šimčių didesnis 1924 metų. Es
tija gausianti 38 nuošimčius 
daugiau kviečių negu pernai.

London. Tapo suro'kuota, kad 
pasauly yra 24,000 

Dau kę: “aš tau snukį suarsiu,” “tu laikraščių, pašvęstų 
Imiižiko šunie” ir tt. I jo darbam*.

Kaunas. J “Lietuvą” iš Argen 
tinos pranešama, kad du buvę 
Lietuvos armijos karininkai, A. ( neleido kitiems sustoti 
Kaziūnas-Kazlauskas ir M, Butą žemėmis kūnus apipilti 
vičius jau pusę kelio apie žemę rinčius dirbti juodukus savinin- 
yra padarę. Jie iš Virbaliu iš- kai plaka ir muša. Prie darbo 
važiavo Į Ispaniją per Vokieti
ją ir Bremeną, paskui persikė
lė Portugalijon, o iš ten Afri- 
kon, iš kur nuvyko Brazilijon 
ir Argentinon. Iš čia važiuos į 
Čili, o paskui per Japoniją ir kad 
Rusiją grįžš į namus

Geneva. Tautų Sąjunga gavo 
raportus iš savo komisijos, tyri
nėjusios kaip samdomi darbiniu 
kai juodukai dirbti portugalų 

I kolonijoje Afrikoje. Pasirodo, 
kad ten viešpatauja sąlygos pa
našios į vergiją. Valdžia 
kiekvieno juoduko galvos 
krauna pagalvinę mokestį. 

I juodukas jos neužmoka, tai 
džia jį areštuoja ir paskui 
duoda” plantacijų (dvarų) savi
ninkams, kurie užmoka tiek, 
kiek išneša nuperkamojo juodu
ko pagalvinė taksa. Savininkas 
juodukui tik maistą duoda, o 
tas turi dykai plukti. Vieną sy
kį valdininkai pardavę 200 juo
dukų už $675. Bevarant iš vals
čiaus. 11-ka kritb, bet varytojai 

• nors 
Neno-

Bayonne, N. J. Iš devynių
kiniečių, kurie bandė pabėg- kiškus laiškus. Šarilo po to 
ti nuo aliejaus laivo ir per
plaukti ant Amerikos kran
to, septyni išgelbėti jūroje, 
kur juos vandens sriovė ne
šė, o du nuskendo.

skas artimiausiu laiku ruošia 
Lietuvos provincijos miestuose 
eilę koncertų. Drauge su juo 
vyksta pianistas Zigmas Skir
gaila. Maršrutas nustatytas to- 

Klaipėdoj liepos 19 d., 
Kretingoj — 21 d., Mažeikiuose 
23 d., Viekšniuose 26 d., Joniš
ky 28 d., Linkuvoj 30 d., Pa
svaly 31 d., Biržuose Rugpjū
čio m. 1 d., Vabalniikuose — 2, 
Kupišky — 4, Panevėžy — 6,

Choras ir po to pasisekimo ne-J Anykščiuose 
nustojo dirbęs, bet dar didės-' Uk(mergėj —

Mariampolė. Vieną sekmadie- niu entuziazmu ėmė lavintis 
nio rytą mačiau, kaip atvažia-1 Dalis to choro šventadieniais ky — 1 
vusi traukiniu moteriškė su kū- gieda bažnyčioje. Sugieda ge- Tauragėj 
dikiu ir dideliu pundu sunkiai rai. Per šv. Petro atlaidus (bir- j 22, šakiuose 
ėjo iš stoties plentu į miestą, želio 29 d.), tikrai pasirodė se 
Tuščiomis iš stoties pora ark- darbo vaisiai. Per sumą ir mig
lių, bričkoj važiavęs kareivis, parus pagiedojo daug naujų gie 
sustojo ir pakvietė tą moteriškę smių. Sugiedojo labai gerai, 
sėstis į bričką. Įsisodinęs mo- j Jei choras ir toliau taip dirbs 
teriškę su kūdikiu ir pundu nu- tad drąsiai galės konkuruoti su 
dardėjo į miestą. Visi tai maty- ggeriausiais chorais Lietuvoje, 
darni labai pasigerėjo. Matęs —------ -—

8, Utenoj — 9^ 
11, Jonavoj — 13> 
— 1>5, Radviliš- 

Raseiniuose — 18^ 
Jurbarke —

23, Kybartuos 
25, Vilkavišky — 27, Ma- 

riampolėj — 29, Alytuj — 30 d.
Programą daugiausia suda

ro paties 'kompozitoriaus ir kitw 
lietuviški kūriniai, bet bus ir) 
svetimų rimtesnių kompozito
rių darbų. M. Petrausko dar
bas savo laiku turėjo didelės į- 
takos mūsų išeivijos Amerikoj! 
kultūriniam gyvenimui, taigi tiį 
kimasi, kad ir Lietuvoj koncer
tai, ruošiami krašto apsvietosl 
tikslais, turės nemaža pasiseki
mo. E. ;

RE SENAS IR PLAČIAI ŽINOMAS 
LIET. VEIKĖJAS DAMIJONAITIS

CHICAGO. — Staiga ir netikėtai pasimirė senas 
lietuvių veikėjas M. J. Damijonaitis, kuris per savo gy
venimą daug energijos išdėjo lietuviškose organizacijose. 
Jis nesenai apsivedė ir praleidęs medaus mėnesį Kalifor
nijoje grįžo Chicagon, kur stojo dirbti prie laikraščio' šinčio Amerikos laivyno ap 
“Varpas.” Liepos 31 d. buvo Chicagoje Lietuvių vakarė 
lis ir p. Damijonaitis, kaip visada, jame dalyvavo. Bese 
dint salėje užėjo mirtis.

Plačiau apie jį bus parašyta sekančiame “Vienybės’ 
numery.

Fez. Didelių mušiu ant Moro- 
daro biznio ir lenkų zlotai ėmė ko fronto ngra bet franCai.ruo

šiasi prie didelio puolimo, kuris 
turi prasidėti ir baigtis pabai
goje šio mėnesio. Po spalio 16 
ateina Afrikos žiema, itr amži- 

!nas lietus, kuris padarys visus 
kelius neišbrendaimus. Garsioji 
tvirtovėlė Ain Bcu Aissa, kurią 
apie 60 frąncų gynė virš 80 die
nų, krito. Ją kareiviai suplaiši- 
no. o patys bandė išbėgti. Ap
link tvirtovę vėliau francai sur 
skaitė 150 kritusių morokiečių.

a netik kaipo Amerikos lietuvių laikraštis, bet ir kaipo pirmu- 
H tinė įstaiga Persiuntime Pinigų į Lietuvą ir Visas Pasaulio 
H Dalis. — Pirmutinė įstaiga Pardavime Laivakorčių Keliau- 
S jantiems į ir iš Lietuvos. Dėlto, kad seniausia įstaiga ir pla

čiausiai prityrusi Pinigų 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 draugišką 
patarnavimą, bet dar sučėdina daug bereikalingai išmėtomi, 
dolarukų. — Taigi, visus kviečiame savo reikalus atlikt:

5 “Vienybėje.” kuri jau yra užsitarnavusi pasitikėjimo pei 
I pastaruosius 40 metų. — Siusdamas Pinigų saviškiams, ne- 
| pamiršlk, kad “Vienybė” tai atliks geriaus, negu kas kitas.

Keliaudamas Lietuvon, nusipirk Laivakortę “Vienybėje”, 
| kuri tamstas ir jūsų šeimynas bei draugus aprūpins ko- 

geriausia ir ke ionę turėsite kosmagiausią..

VIENYBĖ
Brooklyn, N. Y

žinomas lietuvių dainininkas 
kompozitorius Mikas Petrau-1 dievybe neperdaugiausia turima 

reikalų, čia Dievas, tikyba .tėra 
tik siužetas, tarnaująs tai ar 
kitai pornografinei minčiai pa
skleisti. Nors dažnai minimi Die 
vo ir kiti panašūs vardai, bet 
jais siekiama grynai tą ar ki
tą pornografinę mintį išreikš
ti. Skaitai žmogus ir stebiesi, 
kaip gali būti tokių žmonių, 
kurie doros griuvimą laiko savoj 
gyvenimo svarbiausiu uždavi
niu. (“Rytas”)

Kaip tenka patirti iš Ameri
kos parvežama nemažai į Lie
tuvą pornografinės literatūros' 
lietuvių kalbą ir ji paskleidžia
ma mūsų jaunuomenės tarpe. 

Pastarasis dar gana puikus, vie Į šios rūšies dalykus pagamina 
noje pusėje su parašu: Supre- daugiausia Amerikos (laisvosios! 
mus dux in Prusia. Antroje pu minties reiškėjai, 'kuriems ko
sėję parašas nesuprantamas ir 
sunkiai įskaitomas. Vieni tų pi
nigų yra su lenkų areliu ir lie
tuviu vytimi, o kiti yra Prūsų. 
Jis juos visus 
juos nori nusipirkti, tesikreipia 
į pil. Bumšą, Veviržėnų paštas. 
Kitus parduoda ir už 3 litus, 
o už kitus daug brangiau nori.

Mcdeikis.

Williamstown, Mass. Politi
kos institute čia, amerikonas daug ko kinams prižadėjo. Val- 
profesorius East, atsakydamas džia ir kinų 'biznieriai, kurie 
italų diplomatui, kuris s'kundė- gauna naudos iš boikoto Eu-i 
si, kad italams ankšta Italijoje,1 popiečių prekių, šelpia streikie- 
pareiškė, kad italai, vietoje rei-1 ri<us ir aukauja į jų fondus, 
kalauti, kad Amerika juos įsilei1 -----------
stų, turėtų savo gimdymą kon-Į Lietuviai Karininkai

Keliauja Apie žemę

London. Sakoma, kad An- 
tūkstanties žmonių apsupo glijos aristokratija užsidegė 
30 Kluksų, laike jų mitingo noru grajti ant Hawaisku 
ir būtų primušusi, jei polici- gitarų-ukelele. Kur tik su- 
ja nebūtų išgelbėjusi Klūk : "* -1
sus.
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— Apysaka Amerikos žydų “Piršlių” — 
Parašė Bruno Lessing — Vertė V.
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Rašo J. 0. Š

jf Redakcijos Straipsniai Įį

1924 m. Naujokai Lietuvos 
Kai i u menėje

“Mūsų Žinynas” paduoda į- 
i domią statistiką naujokų, paim
tų į Lietuvos kari'umenę 1924 

1 metai’s. Pasirodo, kad daugiau
sia naujokų duoda Šiaulių aps. 
(17 nuoš.) ir Ukmergės (10 
nuoš.). Kiti apskričiai svyruo
ja nuo 1 tik nuošimčio iki 9.

/Iš to meto naujokų lietuvių 
pusė nuskirta į pėstininkus, 19 
nuoš. į raitariją, 11 prie inži
nierių, 13 nuoš. prie kanuolių ir 
4 nuoš. prie orlaivių. Vokiečių 
gi prie pėstininkų kulniuoti pa
skirta tik 35 nuoš., prie raita- 
rijos 29, prie orlaivių 10, arba 
daugiausia negu visų kitų tau
tų. Jei taip ir toliau eis, tai

las “Motina”, kuris neužilgo iš
eis atskira knygute.

—o—

RUHR IR VILNIUS -
Sausio 11 d., 1923>m. francai demonstratyviai — su 

muzika, dideliais būriais kareivių, šarvuotais vežimais, 
tūkstančiais kulkosvaidžių ir visomis kitomis karo prie-'Lietuvos orlaivininkų didžiuma 
menėmis — įžengė į pramoningiausią Vokietijos dalį bus vokiečiai. Stebėtina tas, kad 
Ruhr ir ją okupavo neapribotam laikui. Ši demonstracija, lenkų prie kanuolių paskirta 11 
šis francų militarinis žygis buvo tai bausmės žygis prie
šais pralaimėjusius kara vokiečius; tai buvo pagrasinimo, .v • x . i i j v • . v , ■ , • viu tik 13 nuos. Gudai, matytižygis; tai buvo pabaudos žygis vokiečiams, kurie atsisa-l_“_. 
kė mokėti nežmoniškas karo duokles.

i nuošimtis viso naujokų skai
čiaus, o latvių 18, kuomet lietu-

Laikas bčgo. Francai užgrobtą Ruhr savitai valdė. 
Vietos gyventojai daug ir skaudžių valandų pergyveno 
po okupantų letena. Daug ir patsai industrinis to kraš
to gyvenimas nukentėjo. O, ilga tai ir dramatinga to kra
što gyventojų nuoskaudos valandų istorija. Ją, beabejo, 
kuomet nors pasaulis išgirs.

Bet štai, sukakus lygiai dviems metams ir šešiems 
mėnesiams, tie patys francų karžygiai grįžta atgal į sa
vo tėvynę. Grįžta jie be jokių demonstracijų, be entuzi
azmo. Mažais būreliais, susikrovę paskutinius savo pa
laikus, ir net patiems vokiečiams nepastebimi — anksti 
rytą — nuleidžia jie savo trispalvę vėliavą ir dūlina at
gal...

gerai tinka prie inžinerijos da
ilių (sapiorų, kasėję), nes jų 40 
nuoš. prie tų dalių paskirta.

žydai, nežiūrint jų paskubu
sio gudrumo, daugiausia paskir
ti prie pėstininkų, būtent 86 
nuoš., taigi augščiausias nuo- 
šijmtis visų Lietuvos tautų nau
jokų.

Visiškai nemokančių skaityti 
nei rašyti daugiausiai buvo pas 
•lenkus. Būtent į pėstininkus pa
skirtųjų naujokų tarpe 35 iš 
šimto nemokėjo rašto. Iš lietu
vių nemokėjo 30 ir iš rusų tiek 
pat.

—o--
Francai, nukabinę nosis, slenka link savo rubežių. Audėjai 

Ruhr gi krašto gyventojai kelia skardų balsą: “Liuo
sybė!” Skamba varpai, skardžiai aida ore trimitai: — 
“Priešai mus apleido!” Visas kraštas kvėpuoja jaunutė, 
liuosybės atmosfera! Visa tos šalies žmonija junta nau-' 
ją gyvenimo erą.

' ' Šalis, būdama \

Naujoje Anglijoje yra tūks
tančiai lietuvių audėjų, kuriuos 
palies dabartinis algų kapoji
mas. Darbo Federacijos galva 
nurodė, kad tokio kapojimo ne
pateisina nei biznio išrokavimas 
nei doros sprendimai. Tai yra 

___ , __  okupantų 'priespaudoje, merdėjo 'dva- savavališkas bosų pasielgimas, 
siniai ir ekonominiai. Bet Vokietijos valdonai dėjo pa- galimas tik todėl, kad audėjai 
stangų savo turtingiausio krašto prispaudėjus prašaliu-j neorganizuoti. Jei audėjai turė
ti. Jie nesnaudė ir nemiegojo. Jie panaudojo visas savo; stiprią uniją, tai bosai taip 
diplomatines jėgas, idant juogreičiau pasiliuosuoti nuo 
nepageidaujamų okupantų. Ir jie laimėjo. O laimėjo to
dėl, kad dirbo.

Nauja gyvenimo era netik pačiame Ruhr’e, bet vi
soje Vokietijoje prasideda.

1 laisvai nagučių į darbininkų al- 
'gos kopertus nekaišiotų.

Darbo Federacija gerai dary
tų, jei vietoje bosų smerkimo, 
imtųsi greito darbo suorgani
zuoti visus audėjus. Anglijoje 
bosai norėjo angliakasiams al
gas nukapoti, bet tie atstatė sa
vo stiprią organizaciją ir kalbų

Apie tris metus pirm Ruhr užėmimo, tai yra spalio
9 d., 1920 m., lenkų, banditas Želigovskis užėmė mūsų so
stinę Vilnių. Jis panašiai savo politiniems bendrams apie algų kapojimą jau nesi- 
francams — sudaręs būrius lenkų kariumenės, apsigin- £irdi-
Įdavęs šarvuotais vežimais, kulkosvaidžiais įžengė į Vil
nių ir pavergė mūsų tautos dalį.

Nemažai kentė vokiečiai francų okupuotoje. Bet
daug daugiau prisieina nukentėti mūsų broliams Vilnijo-

Ten beperstojo ]_
tinis judėjimas. Ten uždarinėjama laikraščiai, griaųjama
našlaičių prieglaudos, kišama į kalėjimus jaunuoliai-
studentai. Ten mūsų “broliai” lenkai deda visas pastan-

f gas, kad Vilnius — mūsų istorinis palaikas, mūsų tėvynės 
sostinė — ir to krašto gyventojai būtų žiauriausiais per
sekiojimais valdomi ir liktų amžinai lenkų nuosavybe.

J —o— -U
Laisvė Protauti

“Nauj.” pastebi pas pažan
giuosius dalyką, kuris atžymi 

. . .... . I j u srlove nuo klerikalu ir bol-
persekiojama mažiausias lietuvių tau- ševilkų. Mes esame kartkartėmis 

ii rrrl n itin m n n 1 n i Ir vn oni n i rr o 11 i n . i _

Vokiečiai pasiliuosavo ir jau gieda liuosybės dainą!
Bet kada mes ir mūsų broliai vilniečiai tokią liuosy

bės dainą užtrauksim?! Ar ateis ta dienelė, kada Vilni
jos okupantai-lenkai, kaip ir jų bendradraugiai milita- 
ristai francai. nukabinę nosis, paslapčiomis trauks iš Vil
nijos ir mūsų broliai linksmai trimituos kraštui reikšda
mi: “Liuosybės atėjo?”

į . Taip, bus!
Tos minties, tos vilties dar nė vienas, sveikai pro

taujantis, lietuvis nenustojo. Gal tai įvyks ne šįmet, ne 
kitą metą — bet įvyks. Kuomet nors. Lietuvai ir visai 
lietuvių tautai be Vilniaus negyvenimas! Lietuva jį at
gaus!

Tai lietuvių tautos širdies balsas.

Nors Vilniaus klausimą krikščionys-demokratai jau 
pusėtinai numarino, nors tie patys krikščionys-demokra- 
tai su šv. Papos patepimu Vilnių lenkams atidavė, bet 
krikščionys-demokratai — svarbiausia pati valdžia — 
dar nesudaro visos lietuvių tautos opinijos. Ji, delei juo
dojo internacionalo, gali ir pačios Lietuvos nepriklauso
mybės atsižadėti, bet tai dar nedaug reiškia. Lietuvių 
tauta stovi už savo tėvynės nepriklausomybę. Lietuvių 
tauta ir Vilniaus niekad neišsižadės.

Bus dar tie laikai, kada lietuviai skardžiai aiduos 
prie Gedimino pilies: “Liuosybė! Vilnius jau mūsų!”

Mašinistų Unija Prieš 
Komunistus.

Komunistų tikslas Amerikoje, 
kaip rodo jų instrukcijos, yra lį
sti į uinjas ir ten likti “kanki
niais,” idant tuo susidaryti a- 
gitacijai temų ir kapitalo. O kad 
likti kankiniais, reikia įerzinti 
unijos viršūnes ir didžiumą ra
mių narių. Tam tikslui vartoja
ma šmeižtas, melas, insinuaci
jos ir provokacijos.

O kada, kaip Ladies Garment 
unija, arba Amalgamated unija 
išmeta kcimunistus lauk, tai šie 
tuoj pradeda šaukti “esame kan 
kiniai, dėkite mums aukų." Ne
senai prie šių unijų prisidėjo A- 
merikos mašinistų unija, kuri į- 
sakė visiems komunistams arba 
iš savo partijos pasitraukti, ar
ba iš unijos. Kailiamainys Bim-, 
ba del to rašo “Jie negali su sa
vo idėjomis pasirodyti prieš idė I 
jas komunistų.”

Bimba lai nesprendžia sulyg 
savo pavyzdžio, kad jis, būda
mas “ekstra kairysis” negalėjo 
atsilaikyti prieš kitų komunsi- 
tų keiksmus. Yra žmonių, ku
rie drovisi prisileisti prie tokių 
komunistiškų idėjų, kaip išvadi- 
nimas SLA. prezidento saliūnin- 
ku, arba visos valdybos “žmog
žudžiais,” arba kandžiojimo 
“Vienybės” už paėmimą pirmo 
morgiči'o ne iš banko, bet iš lie
tuviškos Įstaigos. Yra ir ameri
konų unijistų, kurie visai ne
nori derinti savo idėjų su idėjo
mis keiksmuose ir šmeižtuose 
paskendusių komunistų. Dakta
rai, norėdami ligonį išgydyti, 
pirmiausia stengiasi ligos bakte
rijas išvyti lauk iš kūno, ar už
mušti. Taip pat ir darbininkų 
unija, norėdama progresuoti to- į 
liau savo istoriniu keliu, turi 
apsivalyti nuo ligos perų, kurie 
šiame atvejy yra palaidi komu
nistai.

du laikraščiu

“Sandara” Apie Bendrą Frontą
Apkalbėdama ruošiamą bend

rą frontą sandariečių ir socialis
tų, “Sandara” nurodo, kad D-ro 
Drangelio obalsis “Geriausia dir 
bti Sandaroje” vistiek geriau
sia tam fronto sumanymui tin
ka. Esą, tarp socialistų ir san
dariečių yra didelis skirtingu
mas skaičiuose:- socialistų ma
žai, sandariečių daug.

Tas viskas tiesa ir sandarie- 
čiai visados dirbs prie savo par
tijos. Socialistai gi dirbs prie 
savos. Jie turi
"Naujienas” ir “Keleivį”, ku
riuos skaito tūkstančiai nepar- 
tyvių žmonių. Sandariečiai tu
ri irgi stiprią spaudą. Politiko
je tos dvi sriovės veikti sykiu 
Amerikoje veik visai negali, 
nors nėr abejonės, veiktų krūvo 
je, Lietuvoje, jei pavyktų liau
dininkams ir socialdemokratams 
sudaryti koalicinį kabinetą po 
šių Seimo rinkimų.

Bet apie politinį veikimą čia 
kalba ir neina, tik apie kultūri
nį: apie pritraukimą atšalusių 
žmonių prie veikimo draugijose 
prie rėmimo laikraščių ir knygų 
leidinio organizacijų, prie kovo
jimo prieš demoralizatoriūs bol
ševikus ir akmenėjančius kleri
kalus.

Jei yra galima atsiekti tie tik kindamas tą dalyką. “Ts! tai niekis,” 
-»: i..z; i.,,irnii Ulz zlz-vi

Dideliu greitumu, bet be didelio įsikarščiavi
mo, Aronsonas nuleido kumštį į tą pačią šad- 
cheno nosies dalį, į kurią neužilgo prieš tai buvo 
nuleidęs šnoreriui Lapidovičiui.

Harry ir aš šį 
vis tavo kaltė!

valandą, nuilei-

‘ Brangus Tėveli, “laiškutis skambėjo, “Aš cento ir kurį kada nors man reikės penėti. Tai- 
nickada nemaniau, kad jūs bandysite man vyrą gi negali manęs kaltinti jei manau, kad tu esi 
jauti per šadeheną, nenorėdami, kad aš ištekė- pradžia mano bėdos.” 
čiau už Harrio. Bet tūlas Lapidovičius man viską 
papasakojo. Jis matęs mano vardą Sirovičiaus 
ofise ir žinau, kad niekas kitas apart jūsų nega
lėjo ten jį užrašyti. Harry ir aš buvome sutikę 
laukti iki ji<gaus geresnį darbą. Bet aš nenoriu, 
kad mąne taip įžeidinėtų. Todėl 
popietį imsime ir apsivesime. Tai 
— May.”

Aronsonas sėdėjo veik visą
dęs galvą, ir bandydamas viską suprasti. Tada jis 
pačiupo skrybėlę ir išdūmė iš namų.

Palaukęs Mišos Kagano ilgoką laiką, Lapido
vičius nusprendė iš Milkeno kavinės eiti j jo na
mus.

“Jei jis ateitų manęs nebūnant,” jis Milke- 
nui įsakė, “pasakykite jam, kad aš nuėjau pas jį, 
ir tuoj sugrįžšiu.” Bet Kagano pasirodo namie 
nebuvo. Regis, ir kitų žmonių nebuvo, nes kiek 
jis neskambino, niekas neatsiliepė. Lapidovičius 
ištraukė iš kišenės suterštą kopertą ir ant jo 
užrašė: “Brangus Kagane: — Turiu jums gerą 
propoziciją. Ji nesveria daugiau 140 svarų ir turi 
puikius dantis. Lauksiu jūsų pas Milkeną. — La
pidovičius.’’

Jis tą laiškutį pakišo po durimis ir sugrįžo 
j kavinę.

“Kagano dar nebuvo,” Milkcnas jam prane
šė, “bet kitas vyras jūsų laukia. Tai Aronson, 
Įžymus kelnių fabrikantas nuo Canal St. Jis ve 
ten sėdi.”

Pamatęs, kad Milkenas pirštu j jį rodo, Aron 
sonas pakilo ir greitai priėjo prie Laipidovičiaus. 
“Ar tamista ponas Lapidovičius?” jis paklausė.

“Taip, tai aš,” draugiškai Lapidovičius at
siliepė. “Spėju, atėjote su manim apkalbėti tūlą 
biznio propoziciją.”

, “-Visų pirmiausia,” tarė Aronsonas, “aš no
riu persitikrinti ar tai jūs buvote pas Sirovičių 
ir papasakojote mano dukterei, matę ten jos 
vardą ant piršlio sąrašo.”

“Tikrai pataikėte kaip tik ant to paties,” 
atsakė Lapidovičius.

“Na, tai ve kokią biznio propoziciją aš jums 
atnešiau,” sušuko Aronsonas. Jo ranka išsitiesė 
ir nusileido kumščiu tiesiai ant Lapiaovičiaus no-Į 
sies.

žinios žydijoje keliauna greitai. Lapidovi
čiui dar vilgant savo sužeistą nosį virtuvėje prie 
krano, visos kūmutės jau čerškėjo, kad May Aron 
son pabėgusi su Harry Bergeriu.

Harry Berger! Tas ibe cento jaunas vaiki
nas. O kad jis būtų žinojęs, kad duktė kelnių 
karaliaus jam širdin įstrigusi, viskas kitaip būtų 
nutikę. Jis būtų galėjęs jaunam vyrui pagelbėti 
ir užsitarnauti 
pinigai.

“Tai mano 
pidovičius.

dėkinguimo, kuris vėliau taptų

negiliukinga diena!” sušuko La-

Abey Sirovičius, šadehenas-piršlis, vaikštinė
jo savo ofise, šaukdamas "Oi, oi, oi!” kuomet 
Aronsonas pas jį apsilankė.

“Mano pavardė Aronsonas,” jis tarė, “ar 
jūs davėte mano dukters vardą Lapidovičiui?”

Sirovičius greitai prie jo prišoko ir paėmė 
už rankos: “ne, ne, ne! Aš tam purvinam šnore
riui nieko nedaviau! Jis man tik blogą giliukį 
atnešė. Pažiūrėkite į šį laišką, kurį gavau nuo 
Goldšteinienės, kurią ant savo sąrašo laikiau vi
są metą. Ji sena ir nelabai graži ir būtų bile kokį 
vyrą čiupusi. Lapidovičius štai ateina su tūla 
propozicija, kurios vardo man nepasako ir man 
tuoj galvon ateina Goldšteinienė. O dabar ji man 
štai prisiunčia laišką, kuriame prašo nuimti ją 
nuo sąrašo, nes ji ištekanti už Mišo Kagano, tur
tingo vilnų pirklio. Ką aš galiu padaryti? Nuei
nu pas ją, bet nieko nėra namie. Maniau, kad nu
mes kokį graši už laikymą jos vardo taip ilgai. 
Biznis dabar labai prastas.. Bet po jos durimis 
randu laišką ir pasiėmęs jį perskaitau. Ir randu, 
kad tai buvo Miša Kaganas, kurį tas tinginis La
pidovičius minty turėjo. Jei jis gavo kokį komisą 
už tą darbą, aš eisiu pas advokatą ir trauksiu 
jį teisman.”

Aronsonas tik žiūri i šadeheną. “Bet ką tas 
viskas turi ryšio su manimi? Aš noriu žinot, kaip 
tas šnoreris mano duktės vardą padėjo ant ta
vo sąrašo?” • '

Sirovičius atsuko delnus augštyn lyg numen 
jis pa-

tą pabrėžę. Tai — laisvė pro
tauti ir kritiškai į viską žiū
rėti.

Katalikąįms ir bolševikams 
mintis sufabrikuoja jų vadai. 
Jie sudaro “tėzius,” į kuriuos 
arba tikėk, arba neškis lauk iš 
organizacijos. Ten nėra vietos 
kritiškai minčiai. Pas pažangiuo 
sius gi lietuvius viešpatauja 
minčių įvairumas, turtingumas 
ir liuosybė. Mašininių minčių 
roliuotojai tą vadina; “palaidais 
barščiais,” bet tai yra brangus 
turtas, kuris genijų ginamas 
nuo pat pirmųjų istorinės gady
nės laikų. Kur tik įsiviešpatau
ja minčių nusistovėjimas, arba 
varžymas, arba taip vadinama 
“kazionščina, ” ten,'būtinai kįla 
reakcija, kuri iššaukia sukilimą 
ir protestus. Žmogų varžyti nė- šiai geriau veikiant bendrai su reiškė, “aš laikau vieną sąrašą tik del akių ap-
ra galima. Jį ir jo mintį var-j socialistais, tai galima paban- muilinimo. Ant jo surašau visas turtingas mergi
nant, yra varžoma pati -gyvy? dyti. Tik viena bėda:, praeities nas ar moteris, apie kurias išgirstu, ir tą sąrašą

’ ’’ ” ”■ istorija rodo, kad socialistai nie-[ visados pametu ant stalo, kad žmonės galėtų ma-
ko naujo nepramoksta ir nieko tyti. Tai kaip ir mano 'biznio išgarsinimas..” 
nepamiršta... Jie visados steng-' “Parodyk man sąrašą,’’ Aronsonas griežtai 
davosi pakenkti tautininkams ir pareikalavo, 
tuomi užsipelnė nepasitikėjimo

Klerikalų ir bolševikų spauda jmą eilutę ir pamatė savo dukters vardą. Jis są- 
jau to fronto bijo, nes žino, kad 
jei pažangieji kada nors suda
rytų vieną bendrą veikimo lini
ją ir karštai, sutartinai dirb
tų, tai tų sriovių įtaka sumažė
tų kaip sniegas nuo lietaus.

bė, kuri su laiku atkerši'na var
žytojams.

Nauja Komedija
Mums trūksta veikalų teat

rams. Todėl reikia nusidžiaug
ti, kad senas istorinių dramų 
rašytojas, V. Nagornoskis, per 
“A. Liet.” leidžia naują veik-a 
lą “Bijūnėlis”, kuris, tikimės, 
bus išleistas atskira knygute.

Per “Vienybę” gi eina veika-

Sirovičius padavė, Aronsonas pažvelgė j pir-

rašą sudraskė į tuzirįr' šmotelių.
“Turiu labai piktą ūpą:,” jis tarė ramiai, 

“bet nieko nenoriu be reikalo nuskriausti. Lapido 
vičius pastebėjo tavo sąrašą ir papasakojo mano 
dukterei apie jį. Ji pamanė, kad aš ją ten uždė
jęs ir todėl pabėgo su vaikinu, kuris neturi nei

Visi svečiai jau buvo apleidę Milkeno kavinę 
išskyrus Lapidovičių. šnoreris mat vis laukė Ka
gano pasirodant.

“Tas gonifas Sirovičius manęs neapdums!” 
jis aiškino dalykus Milkenui, “Aš priversiu Ra
ganą viską surašyti juoda ant balto, ir Sirovičius 
turės tą patį padaryti. O po to aš nepaisau kaip 
abi pusės sueis ir susitaikys vestis.”

“Na, na, stebėtina!” sušuko Milkenas, “Štai 
pats Sirovičius ateina! žiūrėk, jau vėlu, o dar jis 
nemiega.”

“Manau, kad jis labai susirūpinęs tuo biz
niu,” Lapidovičius paaiškino, atsukęs galvą. “Na, 
Sirovičiau, ar esi pasiruošęs viską sutvarkyti 
kaip reikia?”

“Esu!” suriko šadehenas, ir puolė ant Lapi- 
dovičiaus. “Gonifai!” jis šaukė. Ir nežinia, ar 
iš giliuko, ar pasimokinęs Aronsono pavyzdžiu, 
jo kumštis stuktelėjo kaip tik to šnorerio no
sies vieton, kur nelabai senai Aronsono kumštis 
buvo dasilietęs.

Už valandos, šaltas vanduo iš virtuvės krano 
palengvino Lapidovičiaus kančią. Milkenas pagel
bėjo jaim žiponą užsivilkti ir nušveitė jo šilki
nį cilinderį.

“Išrodo, kad ši diena buvo tau visai pras
ta,” jis sąjausmingai pratarė.

šnoreris liūdnai galva palingavo. Dar sykį 
prispaudė nosinę prie nosies. “Ar galėtumei man 
paskolinti dešimtį dolarių ant vekselio?” jis pa
klausė.

Šaltas, plieno žvilgsnis pasirodė Milkeno a- 
kyse. "Ar nori gauti kitą žvimbulį į nosį?” jis 
paklausė. (Užbaiga)

o o •o

DEGTINĖS MYLĖTOJAMS

Brangus tu ’jaunime —
Patarimą duodu: 
Nevartok nei lašo 
Alkoholio nuodų.

Sukruski prie darbo ,,, 
Kilto ir naudingo;
Išsilenk tolimiausiai
Svaigalo nuodingo.

Brangus tu jauninu — 
Šviesą pamylėki, 
Ir dvokiančią smuklę 
Apleisti skubėki.

Žus ten tavo turtas 
Ir sielos gražybė;
Sunaikins jaunystę
Ta baisi girtybė.

Iš jaunų (krūtinių
Girtybę išrauki,

Bjauraus papratimo
Tvirtovę sugriauki.

Brangus tu jaunime — 
Atverki akis;
Klausyk širdies balso.
Ką ji tau sakys!...

— J. Gogelis.

a ■o- ■o

Nors ir liūdnas mano veidas, 
Skausta akys ašarotos — 
Deg’krūtinėj jausmų liepsnos, 
Veržias dainos skausmo duotos...

Kad turėčiau jausimų arfą, 
Aukso stygas stebuklingas — 
Deivėms šokti griežčiau valsą;
Būčifu linksmas ir laimingas...

Kada stygos suvirpėtų — 
Erdvių plotai sudrebėtų, 
Burtų pančiai sutūrėtų, 
Kietaširdžius sužavėčiau....

Kai prieš aušrą gamta tyli, 
Kada šmėklos slėptis ima — 
Aš užgaučiau arfos stygas... 
Stebuklingą pinčiau rimą....

— J. Žvelgimas.

(>■ O ■O

Kai kurie žmonės piktinasi del įvykstan
čių pasauly blogumų, bet apie tas niekšybes, ku
rias patys daro, nė negalvoja. — Friedman.

Gražu ir linksma, jeigu tėvai su vaikais, o 
vaikai su tėvais gerai sugyvena.
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Dar Birželio 
jose, su “L Ž.” r 
tuvos Seimą, kur 
juk tai viso Lie

Seiman įeiti, d 
ščiai dr. K. Gi 
mums bilietus (I 
tume įėję). Įėjus 
nantį posėdį, ir 
ję, daugiau sup 
pie partiją sus: 
negu apie post 
Atstovai kalbėj 
kius ten mokes 
nuo žemės. Prie 
vadovas perspėj 
dien posėdis nė 
Svarbus ne svar 
čais gausus. R 
bant atstovą P 
į), kuris karšt 
sekliai įrodinėjo 
ten sumanytas 
būsiąs skaudus 
nėms. Po jam k; 
pai du iš valst. 
Šiems visiems 1 
demokratų blok 
klausė: jie šnek 
tarp savęs, vien 
kėdės atsisukę, 
grupė visai net 
dėjo kvartetas 
kr. d. bloko: 
(kuris kadaiši; 
je iš revolveri 
liaud. prakalba

• miiįią), dar i 
drūtas kunigai 
sas stačiatikis 
ir bar. Šilingas 
šiai šneka, o ti 
dos eina rimti 
Tokios scenos 
jau matyti, ku: 
juokiama šąli 
šventavietė.

Neužilgo iš 
kokis ten ku 
Mielieška), ku 
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Jisai sklaidė p 
tė kokias ten 
vis ėjo sausyi 
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reikės penėti. Tai- 

manau, kad tu esi

t Rašo J. O. Sirvydas, “Vienybes’1 Redaktorius
a

didelio įsikarščiavl- 
štj į tą pačią šad- 
žilgo prieš tai buvo 
ii.
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IX. Lietuvos Seime ir Vakarėliai
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eidę Milkeno kavinę 
s mat vis laukė Ka-

manęs neapdums!” 
, “Aš priversiu Ka- 
t balto, ir Sirovičius 
to aš nepaisau kaip 
Vestis.”

iuko Milkenas, “Štai 
i, jau vėlu, o dar jis
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susirūpinęs tuo biz- 
atsukęs galvą. “Na, 

.-s viską sutvarkyti I
s, ir puolė ant Lapi- 
lukė. Ir nežinia, ar 
Ironsono1 pavyzdžiu, 
tik to šnorerio no

li Aronsono kumštis

Dar Birželio 12 d., tarpuose apsilankymų redakci
jose, su “L. Ž.” redaktorium p. Kardeliu nuėjom į Lie
tuvos Seimą, kurio mes taip norėjom pamatyti, — nes, 
juk tai viso Lietuvos gyve.iimo širdis!

Seiman įeiti, dar vakaryk 
ščiai dr. K. Grinius davė 
mums bilietus (be jų nebū
tume įėję). Įėjus, radome ei 
nantį posėdį, ir kiek pasėde 
ję, daugiau suprantame a- 
pie partijų susigrupavimą, 
negu apie posėdžio esmę. 
Atstovai kalbėjo apie ko
kius ten mokesnius, rodos, 
nuo žemės. Prie to mus jau 
vadovas perspėjo, kad šian
dien posėdis nėra svarbus. 
'Svarbus ne svarbus, bet gin 
čais gausus. Radome kal-

’naitis, kuris anais metais 
Amerikoje švaistėsi. Dabar 
jis pražilęs, padribęs, storu 
kaklu, “suburžujėjęs” ir ne
be taip gyvas.

I Neužilgo Seimas padarė 
pietų pertrauką ir mes su 
p. Naruševičium ir keletą 
kitų apleidome salę.

Seimo salė daro drauge 
jautraus, drauge nesma
gaus įspūdžio. Jautraus tuo 
mi, kad po mūsų Vyčio ir

nutę. Jis, matomai, buvo la
bai nenuoseklus, nes iš vals. 
liaud. ir s. d. pusės nuolatos 
jam buvo daroma pastabos, 
kurios kalbėtoją dar labiau 
supainiojo; del šito jis supy 
ko, dar labiau karščiavosi, 
rėkė, ant galo, net kumš
čiais mosuodamas, pabaigė.

Pagaliaus pamačiau išė
jusį ministerį Krupavičių, ngS 
kuriam reikėjo duoti kokie 
tai paaiškinimai Seimui, p. 
Krūpavičius iš pažiūros —-------—  -------------------- ——JLX.A UMC4 v XV1LIU AkJ w kj 

bant atstovą Plečkaitį (s.- neįdomi figūra, bet jis mo- 
d.), kuris karštai, bet nuo- ka pusėtinai nuosekliai dė- 
sekliai įrodinėjo, kaip kokis (styti dalyką. Matyt, pirm

galiu įsivaizduoti. Jr neno- 
roms man perbėga mintis 
per galvą — kiek tai šimtų 
tūkstančių dolarių Lietuvos 
kunigėliai Amerikoje suren 
ka aukomis ir tą viską su
naudoja savo bažnytinei po
litikai Lietuvoje; tuom tar
pu jau eina aštunti metai 
Neprigulmingos Lietuvos, 
o mes neturime ne tiktai už 
tektinai įspūdingos Seimo 
salės, bet ir to menkniekio 

Vėliavos bei kitų papuoši- — tinkamų baldų! Mūrija
mų ūksme jaučiam milžiniš- me varpinyčias siekiančias 
kos svarbos vieta, — čia ku dangų, o mūsų Tautos tėvai 
riasi visa mūsų tautos isto- posėdžiauja Seimą beveik 
rija; nesmagaus tuomi, kad rūsyje...
kaip augščiaus minėjau, pa-1 Tokios mintys mane var
tys atstovai nelabai moka' gino net ir draugiškame va
šią vietą gerbti; prie to — karėly, kurį tą pačią dieną 
vieta visai maža, kėdukės j turėjome pas amerikietį Dr 
prastos, pastumdomos, lyg (Vencių. Apie tai ir čionai 
by kurios mūsų Amerikos kalbėjomės su svečiais, ku- 
svetainiukių, kur “jurgi-jių tarpe buvo: T. Naruše- 
„Zj” ar “kazimierinės” dr-;vičius, P. Leonas, Dr. Alek

nos laiko savo mitingus, ga- na, p. Baltrušaitienė (poeto 
Ii visur kur pakampiais iš- žmona), rašytoja Čiurlionie 
sinešioti kėdės, jomis braz- nė ir visa eilė kitų. Šitas 
dinti į grindis, kelti berei- patriotų būrelis mėgina dar

3

CHICAGO, ILL.

Sekmingas Pažangiųjų Lietuvių 
Masinis Protesto Mitingas 

Lietuvių Auditorijoj

smurtui ir nematė reikalo už
sistoti už Lietuvos žmonių pa
grindinių laisvų kovą.

Julius Švytra.

PITTSBURGH, PA.

-,r

luo iš virtuvės krano 
nčią. Milkenas pagel- 
ir nušveitė jo šilki-

)uvo tau visai pras-

palingavo. Dar sykį 
. “Ar galėtumei man 
it vekselio?” jis pa

I

t

teikia malonaus įspūdžio kiek
vienam atsilankiusiam.

Buvęs.
&

pasirodė Mikkeno a- 
vimbulį į nosį?’,’ jis 

(Užbaiga)
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ten sumanytas įstatymas 
būsiąs skaudus darbo žmo
nėms. Po jam kalbėjo trum
pai du iš valst. liaudininkų. 
■Šiems visiems kalbant, kr.- 
■demokratų blokas visai ne
klausė: jie šnekėjosi garsiai 
tarp savęs, vieni į kitus net 
'kėdės atsisukę. Įdomi buvo 
grupė visai netoli durių. Sė 
dėjo kvartetas susidedąs iš 
kr. d. bloko: kun. Dagilis 
(kuris kadaišiai Žemaitijo
je iš revolverio šaudė į v. 
liaud. prakalbas klausančią 

• miijia), dar vienas kokiš 
drūtas kunigas, taipgi ru
sas stačiatikis Jerinas, na

kalbėjimo daug pastudijuo
ja klausimą ir prisiruošia. 
Tačiaus dvi ypatybės kalba 
ne į jo naudą: pirma — ji
sai, kaipo kunigas, referatą 
skaito tėviškai-kunigiško 
pamokinimo tonu; antra — 
jo posakiuose nugirdau tir
štai pabriežiamą žodį — 
“mes;” iš jo referato nu
sistatymo aišku buvo; kad 
žodžiu “mes,” ministeris k. 
Krupavičius vaizduoja kr.- 
dem. partiją, ir tuomi save 
pastato vienos partijos prin 
cipų ir jos programo reiš
kėju. Tas ministeriui nepri- 

. tinka.
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iktinasi del įvykstan- 
apie tas niekšybes, ku- 
roja. — Friedman.
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ir bar. Šilingas. Jie visi gar | Pabaigos diskusijų nebe
stai- šneka, o ten nuo estra-( turėjau laukti, nes salėje 
dos eina rimta prakalba!... 
Tokios scenos aš nesitikė
jau matyti, kur būtų taip iš 
juokiama šalies įstatymų 
šventavietė.

Penktadi'enio vakare, liepos 17 
d., Lietuvių Auditorijoj įvyko 
viešas Chicagos pažangiųjų lie
tuvių protesto mitingas apsvar
styti dabar siaučiančią reakci
ją Lietuvoje, kur Romos trus
to juodieji agentai i'ki to priė
jo, kad su ginkluotos policijos 
pagelba pradėjo mėtyti iš Sei
mo tautos atstovus, atėmė Lie
tuvos žmonėms pagrindines tei
ses
spaudos ir susirinkimų Konsti- 

_ _ , _ _ | tucijos garantuojamas laisves
kalingą triukšmą. Ministe- atgaivinti senąją Santarą ir ir įvesdami mirties bausmę.

_ _ _ . _ • Mitingą atidarė K. J. Semaš-

Lietuviai Sujudę Del Pastarųjų 
Įvykių Lietuvoje

UŽRAŠYKIT “VIENYBĘ 
SAVO GIMINĖMS IR 

PAŽĮSTAMIEMS 
LIETUVOJE

ii
*

Pittsburgho lietuviai yra la
bai sujudę delei pastarųjų įvy
kių Lietuvoje, tai yra del spau
dos ir susirinkimų varžančių 
įstatyfnų, o taipgi ir del mėty
mo visuomenės garbės užsitar
navusių Seimo narių iš Lietu
vos Seimo. Dabar daugiausia ei
na kalbos ir svarstymai kas da
ryti, kad pagelbėjus Lietuvos pa 
žangiosioms partijoms atsispir
ti prieš juodąjį (klerikalizmą.

Ypatingai tais klausimais yra 
susirūpinę vietos visuomenės 
darbuotojai, kaip tai Bakanas, 
Virbickas, Pikšrys ir kiti. Yra 

________ , bandoma turėti bendras visuo- 
vardo neužsipelno. Ką apie ko gavbės dalyvauti. Visas 'panuojant p-lei Bigeliutei. Po meniškas protesto mitingas, 
mūsų tokią biednystę mano Kaunas prieš rinkimus ju- to, pirmiausia pristato kalbėti | 
svetimų šalių atstovai, aš ne' da ir ruošiasi... (Darbus) '“Naujienų” i ’ r'--

sutrempdami žodžio

riams ar svetimų šalių at- stoti prieš rinkimus į akty- Mitingą atidarė K. J. Semaš- 
sĮovams ložų nėra, — yra vų darbą, kad veikiau _at- ka ir pabrėžęs jo svarbą ir tik- 
tik augštomis nugaromis ke sistatytų iš numirusių kėlu- slą pristatė pirmininkauti adv. 
lėtas nutriaušėjusių kėdžių, si Lietuva. Tokioje linkmėj' st. Kodį. Kodis pirmiausia pa- 
kurias vadina “ložomis,” čia dabar buvo visa eilė ir kvietė ponia Krasauskienę su- 
bet kurios nė geros kresės kitų vakarėlių, kur man te- dainuoti Lietuvos himną, akom-

FOUNDATION KOMPANIJOS 
PAREIŠKIMAS LIETUVIŲ SPAUDAI

Smagu man pranešti, kad 
Foundation Kompanija sudarė 
paruošiamąją sutartį su Lietu
vos Valdžia, kuri bus pamatu 
platiems finansiniems ir staty
biniams projektams didžiausios 
Lietuvai svarbos.

tarp svečių atsirado senų, Kaune apsilankiau pabaigoje 
pažįstamų, kurie mane svei gegužio, atstovaudamas Foun- 
kino, aiškino ir tt. tarp tų Nation Kompaniją, kuri yra di- 
pažįstamų radosi p. Žyge-'^^iausia statybos kompanija pa
lis ir kiti, o ypač Tarnas Na- saujyi verkianti veik visuose

N eužilgo išeina kalbėti ruševičius, Klaipėdos K ras- kraštuose, žymiai stipri vieta, 
kokis kunigas (rodos to Direktorijos vardu atvy- kurią Foundation Kompanija lai
Mielieška), kuris bene buvo 
to įstatymo sumanytojas. 
Jisai sklaidė poperius, skai
tė kokias ten skaitlines ir 
vis ėjo sausyn. Gabaus iš
bėga ant tribūnos jaunas 

• berniokas (rodos Jasiukas) 
ir pradėjo riesti prakalbą. 
Jis kalbėjo taip tankiai, kai 
kadaisiai kalbėdavo Ameri
koje garsusis malūnas šeš
tokas — po 120 žodžių į mi

-  -------- --------- --- --- -- AU1KĮ X UUHUUC1UH IkVlUfUlUJU 
kęs tartis SU Seimo f rakei- ko daugely valstybių įvairiuose 
jomis delei Klaipėdoje ei- pasaulio kraštuose, buvo užtar- 
nančių rinkimų.----------------nauta fakto, kad jos darbas už-nančių rinkimų.

Prieky manęs kedėje sė- ganėdino ir kad ji pasielgdavo 
dėjo kokis, pusėtinai patu- griežtai teisingai su šalimis, su 
kęs ponas, kuris man atro-'kuriomis darė biznį. Jos pasise- 
dė lyg kur matytas. Jis į kimus įrodo faktas, kad ji ga- 
mane kelis kartus dirstelėjo jėdavo gauti naujų kontraktų, 
ir vėl greit nusigrįždavo. net ant didesnės skalės, negu 
Kaž-kas man pasakė: tai pirmieji, ’ “
Gabrys! Aa, Gabrys... Bet baigus pirmykštį darbą, 
jau ne tokis franciškas po-

, tose pat šalyse, pa-

Užkietėjimo
Nemažai ivarių ligų paiena 
tiesioginai nuo užkietėjimo.

SEVERA’S 
BALZOL

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

Kainos: 60 ir 85 centai
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LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA ir DIRBTUVĖ

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

garantuojame laisnj ir diplomų — Pa- 
ieškome darbo. Ateikite apžiūrėti mū- 

nno 0 ryte iki 9 vakaro. Nedaliomis•ų mokyklų. Mokykla atdara
nuo 11 vaL ryto iki 3 vai. po pietų. Klesog dienomis ir vakarai*.

NEW YORK AUTO SCHOOL
■28 — 2nd Avenue, (Kampa* 14 gatvėa) New Torte City

J

Specialistas
Pasekmingai Gydau Ypatingas 

VYRŲ, MOTERŲ LIGAS

GREITOS PASEKMES
Nervų, Odos, Kraujo Ligose, Išbėrimuose, Atvirose Žaiz
dose, Bendrame Nervų Silpnume, Inkstų ir šlapinimosi ne
galėje, Raumatizme ir Visose Vidurių Ligose.

KAINOS MANO PRIEINAMOS
ir viskas yra po mano asmeniška priežiūra jį

X-Spindulini ir VVassermano tyrimas ir Kc- jga
miškas Išnagrinėjimai kraujo. — Suteikiame • \
tikrą, atspėjimą ir gydymą. —

PATARIMAS IR KVOTIMAS DYKAI

DR. ZINS
110 E. 16th St., New York City 

Tarpe 4th Avenue Ir Irving Place 

Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakaro.
Nedėlioms: 9 iki 4 po pietų
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Kinsey, įvertinimą to mandagu
mo, kurį Lietuvos valdžia mums 
rodė, pradedant premjeru, p. 
Petruliu, ir Kauno miesto valdi 
ninkais, vadovaujant burmistru, 
p. Vileišiu, kuomet mes ten vie-

į Taipgi sandariečiai žada ir sa 
redaktorių P. Gri- į vo atskirą protestą padaryti, 

gaitį, kuris smulkmeniškai iš- Tas turės įvykti Rugpjūčio 9 
kedeno dabar esamąją Lietuvo- d. Nors biskį vėliaus, bet visgi 
je padėtį, nurodinėdamas, kad tars savo žodį del Lietuvos lais- 
bjauriau ir niekšiškiau, apart vės. Pittsburgho lietuviai yra 

nemažai pasidarbavę del Lietu
vos, tad dabar negali sau ramiai 
žiūrėti, kuomet ten žmonių at
stovai yra policijos mėtomi.

bjauriau ir niekšiškiau, apart 
Rusijos bolševikų ir Italijos fa
šistų, nė jokis pasauly despo
tas nedrįstų pasielgti su tau
tos parlamente sėdinčiais at
stovais, kaip pasielgė Romos 
trusto bernai su Lietuvos žmo
nių rinktais atstovais, Dr. Gri-

šėjome. Pralenkti jų svetingu-j nium, Bieliniu ir Lapinsku, bir- 
mo vargu kas galės, ir jis mu- felio 20 d.
myse sukelia draugišką jausmą1 p0 Grigaičio kalba p. Laz- 
link Lietuvos ir lietuvių, ir mes dauskas nuo moksleivių, paga- 
pajautėme, kad prieš lietuvius liaus pirm, pristato kalbėti Dr. 
be abejonės guli puiki ateitis

Esu labai patenkintas, kad 
buvau veikėju suįdominant 
Foundation Kompaniją ir jos 
finansinius rėmėjus apsiimti, 
kartu su Lietuvos Valdžia, pro
jektų, kurie, išvystyti ir įvyk- 
dinti, bus didelės svarbos bū- diškiausiai išplėšdami paskuti- 
sinčiai Lietuvos gerovei, ūgiui, nius jų centus. Daktaras nuro- 
ir tarptautiškam užtikrinimui. Įdinėjo, kad caro laikais, kuo-

Didžiuojasi daugeliu draugų,'met Dr. Grinius už Lietuvos 
reikalus žandarų buvo išguitas 
iš Lietuvos, K. Bielinis Sibiro ty 
ruošė kankinosi, kiti 'Lietuvos 
didvyriai kalėjimų urvuose kir
mijo, tai Lietuvos kunigai su 

načelninkais klebonijose 
riais teko sueiti laike apsilanky-jšampaną gerdami ir paliokiškai 
,mų įvairiose krašto dalyse, že- kalbėdami išdavinėjo geriausius 
mės ūkis yra svarbiausia kraš- Lietuvos laisvės gynėjus, o da- 
to žymė, kuria reikia didžiuotis, bar tie patys carberniai su p. 
Lietuvos ūkininkai yra pasitu-1 Bistru priešaky ginkluotos po
rinti, pastovūs, inteligentiški ir licijos pagelba mėto iš Seimo 
pažangiai nusistatę, bet jiems

Pittsburge ir apylinkėse yra 
daug žmonių be darbo, o kurie 
dirba, tai kokias tris dienas į 
savaitę, žmonėms, o ypatingai 
su didesnėmis šeimynomis, pri
sieina labai apsižiūrėti, kad kaip 
nors pragyvenus. Bedarbė jau 
tęsiasi kelintas mėnuo ir neži-. Ia. Ziįmontą, kuris nurodinėja,

kad Lietuvos kunigai yra ar- nįa kada ji baigsis; p kas bus 
šiausiais Lietuvos žmonių ne
prieteliais, kurie ištikimai tar
nauja tik Romos tarptautiniam 
trustui, besąžiniškiausiai mul
kindami Lietuvos liaudį ir bėgė

žiemai atėjus?
žodžiu sakant, prasti laikai 

užėjo plieno trusto darbinin- 
ikagns. O kurie dirba irgi gau
na labai mažą užmokestį, taip, 
kad mažai ką viršina $4-00 per 
10 arba 11 valandų sunkaus 
darbo. . — Vytautas

Pirmlausiai kreipkis į aptleką.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

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.
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Didžiuojasi daugeliu draugų, 
pažintų Lietuvoje, laike svečia- 
vimosi tarp valdininkų ir įtakin 
gų lietuvių visose partijose. Ma
ne nustebino jų patriotizmas ir 
pažangios idėjos, o ypač man į-1 
spūdžio padarė ūkininkai, su ku caro

Apdraudžiame Nuosavy
bės Dokumentus.

5 'r'
Persiunčiame Kabeliu Pinigus

DUQUESNE, PA.

Lietuvį Patiko Nelaimė
Perkame ir Parduodame 

Visų Šalių Pinigus

tuos pačius už 
nukentėjusius 
riuos Lietuvos 
sau už atstovus ir jais geriau
sia pasitiki.

prie kurios buvo ir p. Kin-1 Ypač mane stebino ir maloni-' Ant pat galo pirmininkas pri-

Mokame 4% ant Padėtų 
Taupymui Pinigų 

’’F 
Puikiausias Patarnavimas 

Visuose Skyriuose

Liepos 11 d. čionai patiko ne
laimė Juozą Karpinską. Tą die
ną jis nuėjo pas savo draugą 
Jokubauską pagelbėti jam namą 
malevoti ir abudu nukrito nuo 
trečio augšto. Jokubauskas su
sižeidė koją, o Karpinskas ant 
vietos užsimušė.

Velionis paėjo iš Šiaulių aps., 
Gruzdžių parapijos. Paliko di
džiausiame nuliūdime moterį E- 
miliją, tris sūnus ir dvi dukte
ris. Velionis buvo linksmo bū
do žmogus, mėgo skaityti kny
gas ir laikraščius be skirtumo 
pažiūrų. Tapo palaidotas ant vo
kiečių katalikų kapinių. Lai bū
na jam lengva šios šalies že- 
|melė. A. Zdankus.

Phone Keystone 457
THE 

LYNDHURST HOTEL 
(S. Žvigaitis, savininkas) 

236 Cedar Avenue 
Wildwood, N. J.

Lietuvos laisvę 
didvyrius, ku- 
liaudis išrinko

Franklin Remington, pirmi
ninkas Direktorių Tarybos 

J Foundation Kompanijos, nega
lėjo asmeniškai vesti derybas 

1 su Lietuvos Valdžia, kadangi 
1 negalėjo tuo laiku apleisti A- 
tenų, kur jis užvėrė kontrak
tą atlikti viešų darbų Graikijo
je, kurie kainuos kelius milijo
nus dolarių. Vienok Kompanija
pasiuntė Kaunan tam tikrą ko- reikia finansinės paramos, kad 

I misiją, po vadovybe p. FeiferioJ įvedus moderniškus žemės 
'Foundation Kompanijos vedėjo J dirbimo būdus, kurios jie 
Europoje, turintį ofisą Londo- derlingos, 

'ne, ]
sey, kaipo inžinierius-patarėjas. no puiki pažanga, kurią lietu- stato kalbėti dar p. B. Simokai- 

'Feiferis, įkuris turi 25 metus viai padarė muzikos srity. O-įtį, kuris trumpai nurodinėja, 
prityrimo vedime derybų del fi- perą, nors Kaune visai naujutė, kad Lietuvoj pilnos laisvės ne- 
nansiiškų ir statybinių kontrak- jau pasidarė sau vietos tarpe bus tol, kol ten šeimininkaus 
tų įvairiose svetimose šalyse, 
pareiškė, kad, jo nuomone, Lie
tuvos finansai esanti sveikiau
sioje padėty negu bile kitame jo 
aplankytame krašte. Didelį įspū 
dį ant jo padarė sudarymas vai 
stybinio biudžeto. Jis ypatingai 
pabrėžė lito pastovumą ir pui- litišką padėtį, Lietuvos nepri- 

i kią padėtį Lietuvos Banko. Ši- įklausomybė, kaipo valstybės, pil
ta komisija ir dabar Lietuvoje 
ir atydžiai studijuoja ekonomi
nę padėtį ir reikalus, idant nu
spręsti kurie projektai dabarti
niu laiku būtų Lietuvai reikalin 
giausi ir praktiškiausi. Komisi
ja įkartu su Valdžia studijuoja 
planus gelžkelių praplėtimo, pa-j Kaunas. Gražumas jo aplinku- 

Į statymo vieškelių, uostų, tiltų, mos neprilygstamas. Mano sve- 
stočių, vandens pumpavimo sto- čiavimasi Lietuvoje yra vienas

i smagiausių prityrimų, ku
riuos esu kada nors turėjęs ir

ap- 
uri

jau pasidarė sau vietos 
Europos operų, nes turi savo 
artistų tarpe tarptautiškos re
putacijos žmonių kaip Kipras 
Petrauskas, ir išsiauklėjo tokią 
Carmen ir tokią Tosca kaip p-lė 
Rakauskaitė.

Kalbant apie tarptautinę po-

nai1 garantuota bendra politine, 
geografine ir strategiška jos pa- 
dėčia Europoje. O kada Lietuva 
atgaus Vilnių, kaip aš esu tik
ras kad atgaus, krašto ateitis 
bus dar skaistesnė.

Man smagu buvo aplankyti

čių ir kanalizacijos sostinėje ir iš 
didesniuose miestuose.

Trokštu pasinaudoti šia proga atvykau iš ten su pilnu paten- 
t ir apreikšti per jus, gerbiamie- kinimo jausmu, kad mano misi- 
ji redaktoriai, kaip mano, taip ja pavyko.

'mano kolegų, p. Feiferio ir p.1 Gustav J. Hirshovitz

kunigai sulyg direktyvos Romos 
trusto, kuris į mažas tauteles, 
kurios jam daugiausia turtų su
krauna, žiūri su panieka.

Visi kalbėtojai nurodinėjo rei 
kalą remti tuos pažangiuosius 
Lietuvos žmones, kurie neatlai- 
džiai kovoja už pilnąją Lietuvos 
laisvę ir demokratybę. Po kal
bų, susirinkimas atsistojimu pri 
ėmė atatinkamą rezoliuciją. Pa
žymėtina yra tai, kad laike pri
ėmimo rezoliucijos kartu su vi
su susirinkimu atsistojo ir bū
rys vyčių su “Draugo” reporte
riu, kuris nenorėjo mokėti 25c. 
įžangos. Taipgi atsistojo ir bū
rys bolševikų, tik vienas jų ly- 
derukas, vergiškai besimeilinan 
tis didiemsiems bolševikų ly
deriai redaktorėlis, — Stasys

CHICAGO, ILL.

Chicagos North Saldėje 
vuoja taip vadinamas žvaigždės 
Kliubas. Į šį kliubą priklauso 
geriausi šios apylinkės vaikinai.

Liepos 26 d. Šitas kliubas tu
rėjo surengęs išvažiavimą į Deer 
Girias. Į išvažiavimą vykta tam 
tikrai nusamdytais trekais. Iš
važiavimo vieta neišpasakytai 
graži. Tokios visoj apylinkėj nė
ra. žmonių suvažiavo pusėti
nai daugelis atvyko savais au
tomobiliais. Išvažiavime gražiai 
linksmintasi, žaista, užkandžiau 
ta. Kadangi diena buvo pusėti
nai graži, tai laikas praleista 
neišpasakytai gražiai.

Strazdas, — ciniškai besišypso-l Daugumas vykdami namo, pa 
damas sėdėjo. Matomai, tasai su geidavo, kad šitas kliubas ir 
klydęs žmogutis pritarė, tur būt 'daugi 
netyčia, E___ L ’ , L

gy-

a u tokių išvažiavimų su-
Romos trusto bernų' rengtų, nes tokie išvažiavimai

,-y-. ■

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

Kaina pigi, patarnavimas 
Lietuviškas

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:

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

Nedeliomis Nuo 10 iki 3 P. M.
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P. M.
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Atidengimas Pirmas
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aįOTINA” yra Ui A-

nttdtoja lai, kaip tūla

kūdikį ir pabėgo 
n kitu vyra. Kas toliau 
mtikv-sBonesit skai- 
Irtfaml

RUGPJŪČIO (AUG.) 4 ff.J 1?25B ĖNV I

Nepiliečlai grįžtanti bėgy 12 | 
menesių, be kliūčių įleidžiami

BM1 tus, pritraukiančius straipsnius,

PASAKŲ PASAKOS

Delko Lietaus Nėra

?

pamokslą toliau, Į tys degtinę 
vietos, kur sakai, do. Todėl

VĖJOGRAMA

Ku-čia

žmonai asmuo, tai ji pareikala
vo, kad jis turi pas ją nakvoti. 
Todėl užstačius! policijai tris 
šimtus vertingais poperiais, kad

LAIŠKAS JAUNAJAM 
“TARKOS” KLEBONUI

KUNIGAI NENORI 
ŠVIETIMO

Nė kačerga už čebato ne
norėdamas žemyn

kad “V-jc” turi 'būti ir daJlėš 
raštų. Tuomet ji bus karalaite 
visų Lietuvos laikraščių!

P. Kriukelis

sykius pakartoti. Bet ir rimtu liaudis “V.” gerbs. Tą aš rašau 
nevisuomet' neprasimanyda|mas, bet man tą

IVclUb ĮMblllIlKblIlrlllIIlV. U i 

tokius vakarėlius Lietuvos liau-1 
dis labai myli, nes kai kada pri- [bet pradėjus talpinti teatralus 

_____ __________________ L i.. . r • l_______

BERNŲ SAMPROTAVIMAS mata su leidimu vakarėliams 
___  įdaryti, nes mūs atsilikėlis už 

iškeikia, sako, nereik žmo-
A. Lakūnaitis.

gas: jeilgu Dievas su Liuciperiu 
“runytų” katalikams į prezi
dentus, tai Liuciperius Dievą 
sumuštų gaudamas didžiumą 
■balsų. Pašalinis.

32 Broadway, New Yor! 
nrbn pas vietos agentus

Paduodame iš Jėzuitų 
nigų Ordeno Įstatų Ištrauką

HOLLANDI 'aAMERICA.UNE
Tiesos-trumpa* kelia* per Rotter

dam’ą, į ir iš visų dalių

LIETUVOS
Laivai kai savaitę

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

HOLLAND AMERICA LINE
24 Btats Street New Tork__

n.«d "pritrep-. šį klausimą kaip tik vietoje pa- 
. štai, jei kokio,kėlė. Taip kaipo “Vienybė” Lie

Papiginta ten ir atgal kelione i

LIETUVĄ
Tik $203.00 ir brangiau per Bremen ar Cherbourg
Šituo puikiu laivu, lygiai ant keleto kitų pasaulio puikiausių 
laivų, nuosavybių S. V. Valdžios, jus galite padaryti sma
giausią ir linksmiausią kelionę Tėvynėn. Erdvūs, trečios 
klesos kambariai, skanus maistas ir pikti vieta, patogus ir 
greiti susinėsimai su keliones galais.
Pasirink laivą, kuris geriausia jūsų tikslams tinka: S. S- 
America išplaukia fugpj. 19; S. S. Pres. Roosevelt, rugpj. 
26; S. S. Leviatharr, rugsėjo 5. Visas informacijas* gaukite 
nuo savo laivakorčių agento, arba

United States Line
~ 45 Broadway New York City

— šv. Tėvas ir popiežius ar tai 
tą pat reiškia, ir ar lygią Jiedu nes tvirkini, 
turi valdžią? — paklausė vie
nas bernas savo draugo. Į ŠIS-TAS TARKIŠKAI

Mat, kartais ir jie savo “pliau. -----
skynęs” pakeičia šventais da- Protestonai (ir katalikai) pra 
lykais, tik tas vis kaž-kaip nai- pč Viešpaties Dievo, kad Jis su 
viai nusibaigia. grąžintų prie tikėjimo advokatą

— Kaip girdėjau, tai ne! Šv. Darrow, kuris Daytono teisme 
Tėvas vyresnis; sako, kad nuo gindamas mok. Scopes nuo da- 
Jo ir gromatas popiežius gauna vatkų puolimo, paspyrė bibliją j 
nematomu būdu mišias laikyda- kampą.

Beždžionės irgi nesnaudė: josmas.
— Tai, tur būt, Jis gyvena pasiuntė Dievui protesto rezoliu 

tarp dangaus ir žemės,... kur 
nors augštai...
I
pasiektum 
nusitraukti, — pasiskubino už
baigti antras.

— Jei taip ištikrųjų yra, tad 
dabar aišku, del ko tiek daug 
nuodėmingųjų ant svieto. Mat, 
šv. Tėvo gromatos, jei jas pa- 
Igauna, lietus ir nuplauja adre
sus, nepatenka popiežiui ir ku
nigams, bet eina į peklą ir šiaip 
kur dingsta. Tada kunigai, ne- 
igaudami visų žinių, ir nesuval
do savo arelių.

— Kad nors neprapultų gro-

ciją prieš Bryaną, reikalauda
mos, kad Dievas jį atsiimtų, 
nes Bryanas neduodąs joms pas 
kui žmogų eiti ir vis jas “bade- 
riuoja.”

Dievas ne protestonų, nė ka
talikų protestų neišklausė it pa
šaukė Bryaną pas save, kad 
“nesifaituotų” ant žemės su 
beždžionėmis.

Dabar protestonams ir kata
likams prisieis kreiptis prie Liu 
cipcriaus su apeliacija, kad šis 
ir pačiam Dievui paimtų už pa
karpos. Galimas daiktas, kad 
šis Dievo neatsargumas politr- 
Ikos žvilgsniu yra gana reikšmin

Kartą Dievas, išvažiuodamas 
užruibežį atostogų, ir duoda

mas šv. Petrui įsakymus apie 
ūkio prižiūrėjimą, užmiršo pa
sakyti kada žemei duoti lietaus.

Dievui išvažiavus ir. šv. Pet
ras apie tai atsiminęs, pro lan- 

Lgą, ištolo pa'kluasė:
— Jei, Dieve, kada reikia 

žmonėms duoti lietaus?!
Kadangi Dievas dar neperto- 

liausia buvo nuvažiavęs, išgirdo 
Petro paklausą ir atsakė:

— Kada žmonės reikalaus!
Petras gi, būdamas jau senas 

žmogus ir truputį kurčias, to

KODĖL KAIMŲ TEATRAI NEPASIEKIA įrėtų pasirūpint? talpinti scenos 
___  . SAVO TIKSLO —■—į veikalus vietoje kokių tai ilgų 

'____________________________________________ ’ politiškų raštų. Nors ir dabar
■Paskutiniu laiku Lietuvoje te^ro" blaivaus pasilinksminimo. Ir | “Vienybė” talpina gražius, rim- 

ji jį išlaikys gyvą ir duos vėl atrai taip įėjo į madą, kad kiek- 
detektyvams progą su juo pa- vienas kaimas į metus net po ke

lis perstatymus surengia. Teat- sieina tas pats veikalas po kelis [ veikalus, dar labiau Lietuvos 
ras, jeigu jis yra rimtas, pa
mokinantis, tai paspirties lazda vakarėlių rengėjai i __ -___ ______ ,
einančiam prie apšvietos. 'gali scenoje pastatyti rimtą vi- pareiškė šimtai jaunuomen 

Bet Lietuvos kaimų teatrai suomenę pritraukiantį veikalą, "’ ’ j " ' ’ ' "

sikalbėti, jos noras išpildė.
Dabar eina smarkūs ginčai: 

burdingierius sako, kad jis sa
vo kišenėje “pametęs” 180 
Washingtonu, o dženitorius tvir j 
tina, kad jis toje pačioje kišenė mažai ką pagelbsti liaudžiai eiti ’ nes kaip tik toje srityje stoka 
je “radęs” 152 Linkolnų. Kurio prie apšvietos, bet dar priešin- literatūros: senieji scenos veika 
klaida, dar nepatirta. gai nekurie toki perstatymai lai jau perdaug išnaudoti; rei-

Mates ir Girdėjęs1 jaunimą veda prie ištvirkimo. O (kalinga naujų, bet jų nieks ne- 
taip yra todėl; kad mūsų va- gamina.
karėliai rengiami tuo tikslu id-Į “Vienybės” 61 nr. J. Gogelis 
ant pasipinigauti, kad “pritrep- (šį 'klausimą kaip tik vietoje pa
sėti” iki valios, štai, jei kokio,kėlė. Taip kaipo “Vienybė” Lie 
nors kaimo jaunimas pristigo! tuvos liaudies yra skaitoma rim 

[pinigėlių, del išpirkimo magary-.čiausiu laikraščiu, taigi jį ir tu-Gerb. Klebonėli: —
Tamsta turbūt turi jauną gas čių, arba prakiuro batai, tai ir 

padinėlę, kad moki taip labai su sako: “Rengkiime vakarėlį." Na 
graudinti savo griešninkus be- ir išrenka kokį “Šalaputrį“, 
droždamas jiems pamokslus? ( “Šv. Ciciliją” ar “Agniešką” ir 

__ o__ __ __ __________ , __ Tamsta savo pirmuoju pamok- dar patys nieko nesuprasdami 
Dievo įsakymo gerai nenugirdo.'siu, tilpusiu “Tarkos" No. 78- kas tai yra teatras ir kaip ja
jam pasirodė, jog Dievas sakė: tam mane taip sugraudinai, kad me veikti, “sulošia”. Bet lošia. 
“Kada žmonės šienaus.” Todėl visą naktį negalėjau užmigti ir(taip, kad antru syk žmonių ir 
dabar kada šv. Petras tik pama- nurimti... Juk būt nejuokai nu-veltui jau nebegalima prikvies- 
to žmones einant šienautų, tuo-[mirti tokį mirtiną grieką nėšio-.ti. Be to, tokiems veikalo sta- 
jau paleidžia lietų, nors i__
nėms jis tuomet kaip tik nerei
kalingas.

Ir pas mus jei kas tik kito 
protu gyvena, taip atsitinka. 

K. Mikalčius.

S s
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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

Nu-Britino, Kan? — Liepos 
23 d. tūlam dženitoriui kaž kaip 
"per klaidą” pasitaikė Įkišti 
ranka Į savo burdingieriaus ki
šenę ir tenai radus Washingto- 
nų, Linkolnų ir kitokių geros 
vertės popiergalių, juos per
kraustyti į savo kišenę. Todėl 
tasai dženitorius nuvažiavo Į 
Nu-Berlin ir pranešė savo mo
terėlei, kad jei dar kartą nori 
su juo pasimatyti, tai gali at- 
važfuoti Į Nu-Berlin stotį 8 v. 
vakare ir atsisveikinti... Gavę 
tokią stebuklingą žinią, visi gal 
vatrukčiais sumūdė Į Nu-Berlin 
stotį. Visi skubinosi: jo mote
ris, draugai^ gimines ir detek
tyvai1. Apsuko pusę Kan. valsti
jos, padarė čielą ablavą ir gar
bingą dženitorių patiko Mary 
Done mieste, žmonos iš to dide
lio džiaugsmo niekaip nebuvo 
galima atskirti, todėl ji dženito
rių parsivežė namo. Už valan
dėlės pribuvo ir detektyvai ir 
nusigabeno jį pas save “pasi
svečiuoti,” nes kiekvienas troš
ko jį pamatyti ir su juo pasi
kalbėti. Bet kadangi1 dženito
rius buvo artimiausias savo

Lietuvon

RAGANIAUS STEĘUKLAI
Magijos raganius, J. Cekanavičius . išleido 10 paslapčių, 

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

_ . orderį tik $2.25 ir viską gausit sykiu su pilnu paaiškinimu.

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

žmo-1 junt!... Iš baimės man net visos Į tytojams ne kiek jaunuomenės 
gįslos pradėjo drebėti. Bet, be- dora nerūpi; jie per vakarėlį pa 

i geria ir kitus gir- 
__ _ Lietuvos kaimuose 
net naujas priežodis susitvėrė: 
“Vakarėlis netoli javų, gaspado- 
rius bus be grūdų.”

Tai tikrenybė. Lošėjai kalba 
tik klojimo sienomis, o jauni
mas parvojasi krūmuose ir ru- 

l giuose.
Gal tūli skaitytojai pamanys: 

“Tai tamsus Lietuvos jauni
mas!” Tiesa, kad Lietuvos jau
nimas tamsus, bet visgi lengvas 
prie apšvietos pritraukti, tik 
tam tikslui reikia vadų. Yra to
kio jaunumo, kuris renka ko rim 
čiausius veikalus ir stengiasi 
žmonėms parodyti gyvus gyvdni 
mo vaizdus, nekreipdami domės 
į pelną.

Jie deda pastangų, idant kaip 
suaugusius, taip ir jaunuolius 
raginus prie apšvietos, prie do-

skaitydamas ] 
priėjau ir tos vietos, kur sakai, 
kad nuo tų griekų visai lengva 
išsipirkti, ir už visai mažą kai
ną: tik paklok penkinukę — de- 
šims metų atlaidų ir “dar “Tar- 
kutė” priedo; nori kitų dešim
ties — patiesk dešimtinę — ir 
vėl de'šilms.

Todėl aš nutariau šių didžių
jų nuodėmių kaip greit galima 
pasiliuosuoti. šiame laiške siun 
čiu atsakomą pinigų sumą ir 
meldžiu už tuos pinigus prisiųs
ti man priklausomus atlaidus: 
pora “Tarkučių” Lietuvon ir vie 
na šėriuką man.

Taip turėtų padaryti visi 
griešninkai.

Su žemiausiu nusilenkimu 
Pasilieku, —

Visų Didžiausias Griešninkas

“Visai nepageidaujama, kad 
darbo žmonės ir tarnai mokėtų 
skaityti ir rašyti: tuos, kurie 
jau yra išmokę skaityti ir rašy
ti, nereikia toliau mokinti. Ben
drai mokinti darbo žmonės ir 
tarnus nereikia be generolo (jė
zuitų viršininko) sutikimo, nes 
žemesnieji sluogsniai turi tar
nauti Jėzui Kristui atvira širdi
mi ir pilnu paklusnumu.”

— “ž-tis”

northWrman 
S5““™ 8XOYE3‘™“3 
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I I LIETUVA

PER BREMENĄg Puiki Trečia klesa, kajutes į

B
 JAU

PRIPA
ŽINO!

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

Jono-John’s Cigarų 
arba brolio Petro Naujokų arba 1 
Vytauto. Tėmyk vardą ir paveik
slą ant bakso. Per pačtą išsiun- 
čiam Cigarus visur po Ameriką j 
Įeitus miestus lietuviškiems biznie
riams, ant pareikalavimo.

Tėmyk! mos perkraustėmo sn 
vo dirbtuvę Cigarų j didesnę vie
tą, priešais Public Library. Ra
šant adresuot:
NAUJOKŲ CIGAR DIRBTUVE 

267 DIVISION AVE.
Brooklyn, N. Y.

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

Veikia: ANTANAS,-ONA, R Al 
RĖ JUOZELIS IR VESTUV1 

į, n ir in.
—

Pu Račį ant ūkio. Kiemai kut 
■ėdžią, gėlių, žolės. Gilumoje m 
trobesiai; už ją— bažnyčia, d 
hi Prie vieno medžio suktelis 
ta takelis, į laukus —■ kelias, 
įrangai ant suolelio prie medi 
tnininkas L karailinoja, tos p 
takiau nuo jo stovi Antanas ir 
kai R ir IQ. Antanas taiso bal 
H scenos kažkas ypatingai si 
Unas paliauja taisęs balsą.

ANTANAS
Taigi, brolyčiai, damininki 
gimties. Visuomet jaučia 
kad tik dainuoti ir dainuo 
būt jau tokis mano apsigin 
nors naudos iš to būtu. 0

braą kad uždainuoju, ta 
kaimai ir girios skamba... 
sis būdavo atsimušęs į ka 
sugrįžta ir vėl dainuojasi, 

VESTUVININKAS II
0, je, Lietuvoje yra gera 
Pamenu, būdavo...

ANTANAS
Taigi kprtą nužiūrėjo m< 
prumą vargonininkas, nu 
syti, kad aš pas jį koran 
čiau...

Nuėjai?
ANTANAS ■ ■ •

^rj“u"ęs-
Nu, kaip gi ten?

ANTANAS
Dantavau vos vieną sykį

Nupiginta laivakortė ten Ir atgal 
Trečia Klesa į Kauną 

$203.00 Ir $215.00 sulyg laivo 
GERA NAUJIENA!

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

PITTSBURGH, ARABIC, etc.
Siūlo greitą Kelionę į

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

arba
White Star Line 
Red Star Line

No 1 Broadway, New York

Geras Amatas
— Jūs anksti vedėte?
— O ne! Aš jau turėjau dau 

giau 30,000 skolos.
—o—

Sąžininga žmona
— Kaip tu man paaiškinsi sa

vo fliortą su mūsų šoferiu?
— Vai, Die! Juk gi turi ir šo

feris gyventi! Kas jam bedary- 
I ti, jei tu prikibai prie mūsų tar
naitės?!

KATALOGAS
—o--

APYSAKOS

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

KUDIRKOS RASTAI. Šeši tomai, 
kurie po kelių metų bus verti dau
giau negu______________ _ $10.00

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

35c
SEPTYNIOS KOMEDIJOS - šio

je knygelėje telpa septynios popu- 
leriškiausios lietuvių kalboje kome
dijos, būtent: 1) Uošvė į namus, ty
los nebebus; 2) Kurčias Žentas, 3) 
Vargšas Tadas; 4) Advokato Pata
rimai; 5) Gaila Ūsų; 6) Nesiprie
šink; 7) Nepavykusi Komedija. Kny 
ga netik lošėjams, bot ir skaityto
jams įdomi. Kaina__________ 75c

Vienybes
Knygyne

Kaip tai?
ANTANAS

^susipratimas įvyko... 
nininkui prižadą, kad at 
savo žodį išlaikiau. T\ 
niekam nieko nesakęs, u 
kų ir, pradėjus komi gi 
vo kakarinę paleidau.... 
čiai jūs mano, paleidau, 
Bos langai pradėjo tra 
tas vargonininkui nep 
prisiėjo ne tik su vargo 
pačiu kunigu susipykti 
karailiuojantį Vestuvii 
kas gi tau, brolau?.- i 
nuoji?„.

Tai. I1S0 Greenpoint t Telephoi

GRABORIUS
Judzas Garšva

tekančiu darbas: llbalsamwoja Ir Uitąją mirusiu ant visokiu 
La na* paprasčlaaslų Iki prakllnlaaslii. Parausto karietų lai-

Main

♦r *»<«, “‘t
Mano flnn* gerai atlieki 
ktplalą. Pagrabe* parai 
totnvSBU, veMUjttm*, kzlkftynom* Ir kitiem* pativaUnSjlmania.

Viriui minėtai! reikalai* kreipkite* pa* mane, o būait uiganSiintl•P ’į 1

231 Bedford Ave. ofisau .. .. 264 Front Street
’ BROOKLYN, NEW YORK

\ • We 

Guarantee 7 
to / 

Satisfy /
SPEEDY

į SERVICE
' SPLENDID

VALUES
. Ask Our Customers
•there are many in Your Community

Outer and Inner Clothing and
Shoes for All the Family-Dry
Goods-Rugs-Jcuclry-Furniture

AutoSupplies-SportingGoods and 
Radio Supplies-Paints-Ha rd ware 
-Stoves-Furnaces-FarmingTooIs

fn fact Everything for the Individual - 
the Home the Farm and the Workshop

The

Charles - William Stores
Inb *7he Long Established Mail Order Merchants of

\ NewYorCCity
jsi8 Pape Handy Catalog sent free
______ Ask for Catalog H _____

Keletas Praktiško Mokslo Knygą
Aritmetika. Kiekvienam reikia mo 

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

Aritmetikos Uždavinynas. Čia tel
pa vien tik “zadočiai” kaip kiti 
lietuviai sako. Tai yra gera' prakti
ka mokinantiems rokuoti. Spausdin
tas Lietuvoje ____________ _ 75c

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

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

11.00

Galima Gauti Visokių 
Knygų, Kokios Tik 

Yra Atspausdintos 
Lietuvių Kalboj

Skaityk Katalogą Kairėj Pusėj

Ką sakei?
ANTANAS

Sakau, ko tu čia taip k

Kam man dainuoti? M; 
ma..

Naujų Gaidų iš Lietuvos
Aguonėlės. Juozo Gruodžio kom

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

. mylėjo. Kaina ______________  75c
Rugiagėlės. Kita Juozo Gruodžio 

kompozicija“ Vien tik mėlyna a- 
kyse!“ Kaina ______________  60c

Rūta. Juozo Gruodžio kompozicija 
50c.

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

VIENYBĖ ’r
193 Grand Street, x‘ 

Brooklyn, N. Y.

Didyjį Katalogą Prisiunčiam Dykai I

.i T- ii.

Tamsta turbūt ir Liet 
davai?

VEST.L -
Lietuvoj?., O kur gi m 
mes, ar ne Lietuvoj?...

[Visi, išskyrus Vest 
ANTANAS

Tau, broli,turbūt net 
žilis su Eifelio' bokšti 
rodytis... Na, tiek to., 
km žmonių, kuriems s 
dainą daug sunkiau, ni 
bonką išgerti... Mes, be 

[Antanas taisosi dai 
są. Tuom tarpu iš u 
sta moteriškas bal;

jūs tUnvieni dainuoja! 
' 1 'dainuosim visi.”] 
ANTANAS ’

Turbūt kad eikim į ' 
giau dainuoti.... Pagal 
’keletą svarbiu patarir 

VEST. II?
[į Vest. L]

1 0 tamsta ar eisi vidų 
VEST.L

Taip, tuojau... [Keli
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Kcturiu Veiksmu Drama

VEIKSMAS IV

Atidengimas Pirmas

STRAIPSNIS 136

193

Tel. 595 Greenpoint

270

8-10

TeL 44X8 Groonpoint.

Del platesniu Informacijų kreipkitės lino adresai

II KalliJ Ml

Skilvio

jos kaip

Prinnnilui Djkri

PUiLM 
UtDBGI-

uti Visokių 
okios Tik 
^ausdintos 
Kalboj

šaukštu-
Pusenusi 
cukorius

Skaitykit šiuos straipsnius kas sų 
vaitų ir pasidėkit ateičiai.

161 North Gth Street 
Brooklyn, N. Y.

WB£ ’r 
nd Street, / 
rn, N, Y.

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

i Visi Kūdikiai
tarpsta ir auga stiptyį 
bėn, sveikaton jei gan 
na tinkamą maistą* 
kuris padarys stiprius 
kaulus ir sveikus kū- 
nūs jiems.

Daktaras
S. MISEVIČIUS
Berry St., B’klyn, N. Y.

PARAŠĖ PR. BAJORAS

Office Hours: 
m., 12-2 p.m. 6-8 p.rn

PRIPA.
ŽINO!

• kad Naujokų padaryti Cip- 
yra geriami Amerikoje! Taip 
visuomenė gerbi, kad gani- 

it laikraštyje remia lietuvilkų 
ratūių; tai yra puiku daly- 
i; už tai vietoje kas-žin kino 
irus rūkyt, kurie nieko gero 
aro, o gal dar lietuviu tanko 
sius šelpti, tad labai išmintu- 
darysit, kad visada remšt lie

jiku pramonę, ir broli; lieti- 
Jono ir Petro Naujoką iidirb 
cigarus rūkyait; nes ir cigarai 

ai geri, sumaniai iš geriausio 
ako ir iš Havanol padalyti, 
lenus rūkyt, lengvi, grafini d* 
ir dūmas puikiai kvepia, Kt 

toris ir merginos myli ir pat- 
. džiaugsies, kad rūkai ger; Q.

lasirūpint? talpinti scenoj 
us vietoje kokių tai ilgi) 
kų raštų. Nora ir dabar 
ybė” talpina gražius, rim- 
ištraukiančius straipsnius, 
radėjus talpinti teatralių 
us, dar labiau Lietuvos 
s “V.” gerbs. Tą aš rašau 
simanydaįmas, bet man tą 
ko šimtai jaunuomenės, 
‘V-je1’ turi būti ir dailėj 
, Tuomet ji tbus karalaite 
Lietuvos laikraščių!

P. Kriukelis

URBAN’■ OOLD 
Balčio), jokią šalčių 
baksą apsiginkluok

Veikia: ANTANAS, ONA, RAULAS, MA 
RĖ, JUOZELIS IR VESTUVNINKAI

I, II ir III. Kas Reikalinga Jaunų Vaikų 
Auginimui

^KŪDIKI v 
EROVes skYRIUS

kovoja: keliasi ir vėl sunkiai sėdasi 
ant suolelio, pagaliau ant žemes. Niur
na sau panosėn, kaž-ką. Tuo tarpu An
tanas, ir Vestuvninkai II ir III nuei
na nuo scenos dainuodami “Grybus.” 
Už scenos užėjus “Grybai” dainuoja
ma koru]

norite dykai pamokf- 
nimų jūsų kalboj kaip 
penėti jūsų kūdikį 
Borden’s Eagle Pienu 
ir padaryti jj stipria 
ir sveiku, išpildykite 
sekanti kuponą ir pri- 
siuskit mums.

nxXiaonn Ir aottnona Jm- 
M kkUMę.'

Khdttrių aprtpfariten te p* 

nijhKaa yra dalyku <ywe 
svarbos Šeimynai ir Uotai 

Ir n JnChm, M UI 

yn dairiu. ku) oho U-. 
rte. * telk..'

terpiate 
įrrdMvuT’

JAU VĖL TURIME!
Komediją

“ L A P K U S ”
— Kaina 30c. — 

VIENYBĖ
Grand St., B’klyn, N. Y.

Lietuvoj?.. O kur gi mes dabar rauda
mės, ar ne Lietuvoj?...

[Visi, išskyrus Vest. L, kvatoja] 
ANTANAS

Tau, broli, turbūt netrukus ir Pary
žius su Eifelio’ bokštu tuojau pradės 
rodytis.... Na, tiek to.... Žinote yra to
kių žmonių, kuriems sudainuoti vieną 
dainą daug sunkiau, nė kad naminukės 
bonką išgerti... Mes, betgi, užtraukim...

[Antanas taisosi dainuoti, bando bal 
są. Tuom tarpu iš už scenos pasigir
sta moteriškas balsas: “Vyrai, ką 

jūs ten vieni dainuojat?! Eikit čia, pa
dainuosim visi.”]

ANTANAS
Turbūt kad eikim į vidų. Koru sma
giau dainuoti.... Pagaliau aš turiu dar 
’keletą svarbiu patarimu Jonui įteikti.

VEST. II?
[Į Vest. L]

O tamstą ar eisi vidun?
VEST. I.

Taip, tuojau... [Keliasi. Persunkus...

VEST. I.
Ir kur gi aš, ištiesų esu?... Lietuvoj, 
Amerikoj ar vestuvėse?... Tai atmintis, 
kad tu supleškėtum!...

[Įeina Marė. Ji dėvi žilus plaukus, 
akinius. Labai lėta. Įėjus dairosi]

BLA. kuopoa randasi visaoas didesniuose miestuose. 
Nariai priimami nuo 18 iki 50 m. amšiaus. Vlai na
riai gauna laikrašti „Tėvynę” dovanai ir taipgi 
gauna BLA. išleistas knygas ui pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — 91*0, 300, 000 ir 1000

Pašalpos Skyriai — 
lO.oo. 9.oo Ir 12.00 t savaitę.

Pas Račj ant ūkio. Kiemas^ kuriame pilna 
medžių, gelių, žoles. Gilumoje matosi sodas, 
trobesiai; už jų — bažnyčia, dirbami lau
kai. Prie vieno medžio suėlelis, Į sodą ve
dąs takelis, į laukus — kelias. — Pakįlaut 
uždangai ant suolelio prie medžio sėdi ves
tuvininkas I, karailiuoja, vos pasilaiko. A- 
tokiau nuo jo stovi Antanas ir Vestuvinin
kai II ir III. Antanas taiso balsą dainuoti. 
Už scenos kaž-kas ypatingai surinka; An
tanas paliauja taisęs balsą.

Profilaktsa vyrama, 
geriančia apsauga 

po užsikrėtimo. 
Didelė triūbolė 35e. 

(Tarba (4’b) |1.
Vilose aptiekose ar 
Ban-Y-Kit Dept. A. 

91 Beekman Bt.
New York

Prašyk aprašymų

151 Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y, 
Telephone Groenpolnt 1411

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

RIOS TURTAS ARTI $1,000,000.00

pomirtinių. Pašalpų Išmokėta $413,550.15
Nuo suslorganizavlmo Iki šiam laikui Išmokėta $375,122.80

r r a n e s u
Visiems pažįstamiems, draugams ir geros valios lietuviams 

atsilankyti pas mane pasikalbėti ir susipažinti vieni su kitais 
Taippat patarnauju su AUTOMOBILIU veselijoms, krikš
tynoms, šermenims ir šiaip linksmiems pasivažinėjimams ir 
po kiliams. Nepamirškite reikale

ALEX SHRUPSKI
«1 So. Jnd Str., Brooklyn, N. Y.

Telephone 885 Greenpoint

Niekas taip ners 
tėvams malonu 

kaip rodyti savo 
draugams paveiks
lus savų sūnų ir du 
kterų, kada tie bu
vo kūdikiai.

turite keblumų pe
nint savo kūdikį 
neeksperimentuok 
bu įvairiais mais
tais, bet duok jam 
Borden’s Eagle Pie 
ną, vienatinį pavel
dėję motinos pieno.

MARE
Graži vietelė!... Nejaugi tai Jono?!... 
[Išsitraukia iš makiuko laišką, skaito] 
Sodas, bažnyčia, kalnai... Turbūt ta pa
ti... [Pastebi Vest. L] Klausyk tamsta, 
ar nežinai, tamsta, kur čia Jonas Ra
čius gyvena?...

VEST. I.
Jonas Račius?... Jonas Račius?... [Vos 
atsilaikydamas ant kojų, krapšto pa
kauši. Sau. Tai biskįgalvelė!... Nė aš 
pats žinau kur esu, nė kur kiti žmonės 
gyvena] Tamsta klausi Jono Račio?... 

MARĖ
Taip, to paties...

VEST. I.
A, je, je, atsiminiau, atsiminiau. [Pa
ima Marę už rankos, rodo į tolį] Ma
tai, tamsta tą keliuką?...

MARĖ
Matau. Tai ką?

VEST. I.
Gerai.. Taigi šiuo keliu eik iki to ke
liuko paskui pasisuk po dešinei, ten 
pamatysi kitą keliuką, už to keliuko 
kalnelis, praėjus kalnelį, rasi dar vie
ną keliuką, kuriuo eidama nueisi tie
siai į namus... Supranti?...

MARĖ

eugenžiai vietoji iydbeniwt, 
sada rūkykit ir reikuhikit vi- 
r Lietuviškose užeigose, vestis- 
rijose, Storuose, pas butanu, 
iubuose ir draugysčių salėse, 
it piknikų ir pas binionus, po 
irdu rankomis padalytu

Jon&John’s Cigarą 
ba brolio Petro Naujokų irti 
ytauto, Tėmyk vardą ir paveik- 
ą ant bakso. Per paštą ilsim
am Cigarus visur po Ameriką j 
itus miestus lietuviškiems tink
ami, ant pareikalavimo.

Tėmyk 1 mes perkraustėmo a 
] dirbtuvę Cigarą į rideną ris- 

į, priešais Public Library. Ss- 
uit adresuoti

AŪJOKU OIGAB DEBITO 
267 DIVISION AVK

Brooklyn, N. T.
Naujoką Cigarai labai pi, 

erta paremt teisingą prameną, 
gentai gali užsidirbti ekstra pė 
igą, liuosam laike ii vskmia

--------------------------------- r ,t.

Kas yražmogami amžinos prisiusi — Baltis. 
> ________ Jin netik sunkiansiss ligai {vari, bet Ir Į graė
VSĮ,' " _' paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačių

Ameriką pagarsėjusius 
POWDERS (Miltelius nuo

\ i nebijo. Už 75 centui ui
VLjTgBSĮęy nuo savo nuožmaua priešo!

X- TOB0 LAX TABS (25 centai ui akry- 
fnutę) yra kai kanuolė prieš kitą amiln$ fano- 

gaus priešą — vidurių ažklitėjlmą — kuri* 
žmogui pagamina daug rūpesčių ir raukiu ligų.

Lietuviškų, Bulgariškų, Alopatlškų, Homeopatlškų ir klteklų 
vaistų tegalima gauti garų pu —

F. URBONAS

Moteris privalo 
visados laikyti 
šitų gyduolių, 
taippat kaip ir 
motkoms ir du
kterims.

VEST. L
[Vėl krapšto pakaušį]

Tai kad tu supleškėtum su tokia at
mintimi!... Pragėriau... Visai pragė
riau.... Dar kol negerdavau naminės, 
tai ir šiaip ir taip... Bet dabar?!... Ves- 
tuvėsna prašė rodos Račius, bet nuė
jau rodos pas Krosnį... Nu, ot dabar 
ir žinok kur tu žmogus randiesi?... Na, 
pagaliau, kas či askirtumo — Račius 
ar Krosnis...

[Nuėjo sau bambėdamas. Vest. I. 
dar neprasišalinus nuo scenos, iš ki
tos' pusės įeina ONA su RAULU. 
Ona pilname smagume, išraudus.] 

ONA
Klausyk, Raidai, jau visos baikos ša
lin... Tuo jaus ir šliūban išeis, o Marės 
vis dar kaip nėra, taip nėra... Ar tu 
ištiesti, buvai stoty?

RAULAS
Buvau, kaip gi?... Visur išieškojau, iš
klausinėjau...

ONA
Nu ir kame gi dalykas? Kas galėjo 
nutikti?...

RAULAS
Matomai nesusipratimas... Negerai su
sitarėt....

ONA
Rašiau laišką, juk pats žinai. Įsakiau 
skubėt... Bet, štai pasekmės 
nėra, taip nėra...

RAULAS
Įdomu, ką Jonas darys, kuomet Mare 
pasirodys?...

ONA
Ištiesų, įdomus tai bus reginys... O aš 
juomi paskutiniu laiku nieku būdu ne
galiu atsistebėti, toks keistas jis man 
dabar atrodo. Apie ją nė neužsimink. 
Sako nekalbėk niekų, ji jau mirus...’ 

(Toliaus bus)

Vienas šaukštukas Eagle Brand kon
densuoto pieno pridėtas prie vienos 
uncijos virinto vandens mišinį sotumu 
vertų sveikam pienui. Kur tilt vartoja
ma žodis pienas sistemoje, reikia mieš
ti Eagle Brand minėtu būdu.

Maistų reikia duoti nuo 12-to iki 15- 
to mėnesio — po penkis sykius į die-

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

Nuo
Skausmo, Dieg
lių ir Gazo No- 
pripuolųs nuo 
Užsikimšimo.

Dnbar pasiekėme vietų, kur kūdikiui 
duodama kietesnių valgių. Labai svar
bu įdiegti maisto papročių kol kūdi
kis jaunas. Nes šiundioninis kūdikio 
valgis nulemia kokis jis žmogus bus 
ateity.

Maistų kūdikiams nereikia aprinkti 
tik" iš vieno ar dviejų valgių. įvairu
mas reikalingas, idant kūdikis gautų 
įvairių budavojančių medžiagų. Vie
nodas maistas irgi nusibosta. Papras
tai po 12 mėnesių motina turėtų nu
sistatyti valgių sistemų ir pridaboti, 
kad jos kūdikis kietai laikosi to. Kiek 
vienas naujas valgis turi būti uty- 
džiai padaromas ir iš pradžių teikia
mas tik mažais kiekiais. Visados rei
kia penėti reguliariškomis valandomis 
ir neduoti nieko penėjimo tarpais. Pas 
daugelį kūdikių šitokį permaina ir 
paplatinimas duodasi sunkiai. Jie pilnai 
pienu patenkinti ir atsisako nuo kitų 
sotesnių valgių. Tokiais atvejais ne
duok pieno iki nebus suvalgyta kietes- 
nioji dalis. Jei abi dalis duosi sykiu, 
tai kūdikis pasirinks pienų, o išgėręs 
jj neims kieto. Sekanti sistema pave
lys motinai pasirinkti tinkamų valgių 
penėjimui. Nepatratina daryti permai
nų valgiuose labai karštame ore.

ANTANAS
Taigi, brolyčiai, dainininkas esu iš pri
gimties. Visuomet jaučiau ir jaučiu 
kad tik dainuoti ir dainuoti. Tfui, tur
būt jau tokis mano apsigimimas. O kad 
nors naudos iš to būtų. Ot parėki, pa
rėki ir tiek... E-e, Lietuvoj būdavo 
brač, kad uždainuoju, tai net laukai, 
kaimai ir girios skamba... Tas skambė- 
sis būdavo atsimušęs į kalnus, miškus, 
sugrįžta ir vėl dainuojasi, skamba...

VESTUVININKAS II
O, je, Lietuvoje yra gerų dainininkų... 
Pamenu, būdavo...

ANTANAS
Taigi kp-tą nužiūrėjo mano balso sti
prumą vargonininkas, nu ir ne ims pra 
šyti, kad aš pas jį koran dainuoti atei
čiau...

VEST. III.
Nuėjai? 

ANTANAS
Ką Veiksi nenuėjęs... 

VEST? III.
Nu, kaip gi ten? 

ANTANAS
Dainavau vos viena sykį. 

VEST. II.
Kaip tai?

ANTANAS
Nesusipratimas įvyko... Davęs vargo
nininkui prižadą, kad ateisiu dainuoti, 
savo žodį išlaikiau. Tūlą nedėldienį, 
niekam nieko nesakęs, užlipau ant viš- 
kų ir, pradėjus komi giedoti, ir aš sa
vo kakarinę paleidau.... Ir taip, broly
čiai jūs mano, paleidau, kad net bažny
čios langai pradėjo tratėti... Matomai 
tas vargonininkui nepatiko... Nu ir 
prisiėjo ne tik su vargonininku, bet ir 
pačiu kunigu susipykti... [Pastebėjęs 
karailiuojantį Vestuvininką I] Nu, 
kas .gi tau, brolau?... Kodėl tu nedai
nuoji?...

VEST. L
Ką sakei?

ANTANAS
Sakau, ko tu čia taip kreivuliuoji, ko
dėl nedainuoji?....

VEST. I.
Kam man dainuoti? Man ir taip links
ma...

VEST. II.
Tamsta turbūt ir Lietuvoj nedainuo

davai?
VEST. I.

Taip... Viskas aišku... Ačiū tamsta.. 
Bet ar tamsta esi tikras, kad šita vie 
ta ne Račio?...

VEST. L
[Purto galva]

Ne... tikras.... taip...
MARĖ

Dar kartą ačiū.
VEST. I.

Nešiok sveika tamsta...
[Marė išėjo]

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.,

GROBLAUSKIO GUMBALAŠAI 
DEL VIDURIŲ

< SUVERŽIMO MOTERIMS ,

7 ryte. — Out meal, miežių 
čių košelė, vienas ar du 
kai 6-8 uncijose pieno, 
duona ir sviesto, arba 
ir sviestas.

9 ryte — Sunka vieno orančiaus.
11 ryte — PadroŠtuvės nuo jautienos, 

vienas ar trys šaukštukai, su
maišyti su tiekų, kiekiu duonos, 
o viskas pavilgyta jautienos sosu 
arba minkštai išvirintas kiauši
nis sumaišytas su pasenusia duo
na; šmotukas eukoriaus ir 6-8 un
cijos pieno.

3 po pietų — Jautienos, vištos, arba 
avienos buljonas, jtrupinus ryžių 
ar senos duonos, šešios uncijos pie
no, jei reikalaujama. Duona su 
sviestu, arba cukorius. Daugelis to 
amžiaus vaikų jau ims ir suvirš
kins -bolienę, ar slyvas. Jei to 
duodama, apleisk pienų.

6 vakare — Du šaukštaoi javinių 
košelių su <8 uncijomis pieno; šmo
tukas eukoriaus. Pasenusios duo
nos ir sviesto.

10 vakare — šaukštas košelės su 8 
uncijoms pieno.

Vaikai po 15-tam mėnesiui reikalau
ja daugiau pridėekų prie valgių. Ki
tame straipsny apie tai pakalbėsime-.

tini?1 •"<! for «ddrn«'

/ Vartota suvirs 30 metų X.
' Ne jokis bandymas X
ALBERT G. GROBLEWSKI and CO., 

Dept. 15, PLYMOUTH, PA

Dr. John Waluk
Valandos:

nno 8 Iki 10 iš ryto 
nno 1 iki 8 po pietų 
nno fl iki R vakare

Nedėliomii pagal susitarimų

SANYKIT

THE BORDEN COMPANY
BORDEN BLDG. NEW YORK

KUPONAS
Pnžymokit katrų Literatūrų Norit

Penėjimo Valgiai Kūiikią
Instrukcijos
Vardas ___ _

Vaikams Knyga
9

Adresas__ (Lithuanian
k"' ■ ■5
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Brooklyno ir Apylinkės Žinios
“Vienybes” Adresas;, 193-197 Grand Street, Brooklyn, N. Y. Telefonas: 2127 Greenpoint

ANDRIUS KAIRIS PADARO 
BROOKLYNIEČIAMS MA
LONŲ “SURPRISE”

Ir netik brooklyniečiams, bet 
ir tolimos Montello, Mass, kolo
nijos lietuviams, jei tikėti 
“Brockton Enterprise” laikraš
čiui, kurio iškarpą mums geras 
draugas prisiuntė. Tas siurpri
zas yra: Ketvergo vakare, lie
pos 30 d. p. Kairys apsivedė 
su p-le Margarita Monikiūte, ku 
rią Brooklyniečiai smagiai iš
gyrė, išgirdę jos dainavimą lai
ke “Vienybės” vakarienės, iš
leidžiant redaktorių į Lietuvą. 
Ji netik gera dainininkė yra, 
bet ir energinga veikėja savo •
kolonijoje. Ji dainavo per ra- gyvenimo metų jaunavedžiams! 
dio kelis syk ir keliuose lietu- Brooklyno visuomenė turės ūž 
vių ir svetimtaučių parengimuo'garbę turėti savo tarpe tokią 
se atsižymėjo. Anglų laikraš- porą.
tis įdėjo jos paveiksią. i -----------

Vestuvės buvo dideli nuoste-| GRAŽUS TMD. PIKNIKAS, 
ba monteliečiams. Svečiai buvo KALBĖJO p. J. LIŪTAS 
kviečiami neva į gimtadienio su HR KITI 
kaktuves, T metų Lilianos Vai- 
čiūniūtės, gyvenančios skersai

vės: gimtadienio ir vestuvių. Ir 
per duris ateina Andrius Kairis 

wsu gražiaja Margarita. Pasipylė 
ryžės. Pa|mergė buvo Monikai- 
tės draugė, p-lė Williams, o pa
broliu Kairio draugas, A. Ki- 
žis, kuriam laimingas jaunave
dės padovanojo deimanto špil
ką. P-lė Williams' nuo nuota
kos gavo platino cameo žiedą.

Medaus mėnesį jaunieji pra
leis Atlantic City.

Kairis yra brooklyniečiams 
gerai pažįstamas kriaučių kon- 
traktorius, “Vienybės” šėrinin- 
kas, daug sykių pagelbėjęs da- 
bartiniems “Vienybės” direkto
riams savo parama. Mes linki
me širdingai ilgų ir laimingų

Nedėlios gražus oras didžiu- 
gatvės nuo Monikų. Svečiams ,mą lietuvių ištraukė į pajūrį, 
susirinkus, Petras Vaičiūnas, bet apie pora šimtų veiklesnių 
savininkas Montello Coal Ko.,'lietuvių susirinko į TMD. pik- 
surėžė “spyčių,” kuriame nuro- niką Cypress Hills Parke, kur 
dė, kad-čia dvigubos sukaktu-'išklausė įspūdžius tik ką iš Lie-

A. Kundrotas A. Mikalauskas A. VlkrikM

UŽSISAKYKIT SKILANDŽIUS 
ĮVAIRIOMS PRAMOGOMS

Didžiausia
Lietuvių 

Mėsinycia

Suvienytose
Valstijose
Amerikoje

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

K. & M. CO
123—125 GRAND STREET

Brooklyn, N. Y., Telefonas Greenpoint 33W

Phone Foxcroft G1C2 Charles Hoelzer, Mgr.

GELEŽIES DARBAI 
Ugnies Kopėčios — Fire Escapes 

Prašalinama Visokios Kliūtys. Visoki Pataisymai 
Deimantinių Plokščiu Durys Skiepams 

— Ofisas ir šapa — 
378—380 HARMAN STREET 

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

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.

v Krautuvė atdara paprastom dienom nuo 8:30 ry-
Mflsų darbo apsiaustu to iki 9:30 vakaro. Nedėldienials ir šiaip švento, 
kostumerls džiaugiasi, mis dienomis nuo 7:30 ryto iki 1:30 popietų.

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

Kad Vasaros Karščių Gall No j austi, Bet Tyrame Miško Ore Gerai 
Atsivodyti ir Pasilinksminti. Tai Pas Gerai Brooklyniečiams Žinomą

Adomą T. Ginkų
Turin Puikų Vasarnamį MERRICK, L. I. Kviečiu Atsilankyti kiekvieną. 
Specialiai Pagaminu Valgius: Ančių, žąsų Ir Vištų del pavienių, ban- 
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 j Mcrriek Road; pravažiavus Freeportą, 
reikia pasukti po kairei j Merrick Av. paskui į dešinę į Camp Av. ir 
pravažiuoti “Fire House No. 2” tai mano yieta).

E N B RUGPJŪČIO (AUG.) 4 d., 1925

praneša, kad laimingai ir gra
žiai perplaukė jūrą ir išlipo Bre
mene. Duoda labų dienų pažįsta
miems. Jieims kelionę aprūpino 
“Vienybės” Agentūra.

LAIMINGAI NUVYKO

tuvos grįžusio p. Liūto ir kalbas 
p. Strimaičio ir p. Mikalausko. 
Liūto įspūdžiai, pasirodė, neko
kie. Jis sako, Lietuva prasčiau 
atrodo, negu metai atgal. Kal
tina valdančias partijas, kad ne 
kelia kultūros. Strimaitis paaiš
kino TMD. organizaciją ir jos 
naudą, bei ragino visus lietu
vius prigulėti. Mikalauskas įne
šė rezoliuciją protesto prieš kle
rikalinės policijos sauvaliavimą 
Lietuvos Seime.

Apart lietuvių į pikniką su
plaukė apie 300 vokiečių jauni
mo. Išviso žmonių buvo virš 500 
Buvo žaislų programas, kurį ve
dė Čerka ir Mikolainienė. Mer
gaitėms buvo “bulvių lenkty
nės.” Laimėjo Mikolainiūtė ir 
Struogiūtė. Vyrai ėjo lenktynių 
maišuose, bet didžiumai bebė
gant maišai nukrito. Laimėjo vo 
kietukas.

Į pikniką mažai lietuvių_
silanikė, kaip aiškina, rengėjai,^
kad ne visi komiteto nariai dar
bavosi išgarsinti pikniką. Vie
nok pelno liko apie $70. Dau
giausia pasidarbavo Čerka ir Mi 
kolainienė. Kor.

SUSIŽEIDĖ TRYS
ELIZABETHO LIETUVIAI

Liepos 29 d. adv. V. Bražins
kas, 28 /m,., Elizabetho lietu
viams gerai žinomas siuvėjas 
P. Plungis, 29 m. ir K. Simo
naitis 30 m., grįžo Plungiui iš
ėmę pilietybės popieras. Beva
žiuojant, kaž kas nutiko jų au
tomobiliui, kuris smarkiai atsi
mušė j šalę kelio stovinti me
dį. Atsimušimas buvo toks smar 
kus, kad Plungis iškrito iš au- 
tomcbiliaus per pirmagalį ir su 
siskaldė galvą. Gydytojai sako, 
kad Plungis vargiai beišgiis. Si-1 
monavičiui gi išmušti visi prie-, 
šakiniai dantys, o adv. Bražins
kui taip gi pusėtinai galva su
skaldyta. Laiįmingiausias visų, 
buvo tai jaunas Brazinskutis, 
kuris rodos visai nesužeistas.

Lietuvos 
numeris 

laimingai

Tik ką gautas iš 
laikraščio “Lietuva” 
praneša, kad Kauną 
pasiekė adv. Lopatto ir J. Skri-
tuilskis, žiinomi amerikiečiams 
veikėjai.

PERSKAITYKIT IR PAGALVOKIT

tai kriaučių Storą ar cigarštorį ar 
grosernę su bučerno ar bile ką pana
šaus ir daryti gražų bo rūpesčio pra
gyvenimą. Yra elektra ir vanduo.

Kitas bargenas, tai Belport, L. I. 
Bolportas yra turtingosios klasės su
važiavimo vieta, kaip vasarą, taip ir 
žiemą, čia parsiduoda milžiniško dy
džio 14 kambarių namas su visais į- 
taisymais. Kiekviename kambaryje yra 
gražūs rakandai. Lotas 75 per 250. Vis 
ką su fomičium galima nupirkti už 
S12.500. Tai yra neapsakomas pigumas 
tik reikia greito pirkiko. Ten galima 
uždėti augštos klesos vasarnamį arba 
“Road House”. Biznis užtikrintas, nes 
vieta yra prie pat vandens ir labai 
graži.

Kas pirmas, tas vietas pamatys, tas 
nupirks. Kreipkitės: — A. M. Augimas 
E. Sotauket, L. I. P. O. Box 137 Tel. 
Setauket 1115

Didelė proga. — Del pirkėjų ir bro
kerio. Mums reikalinga persikelti į 
(Ohio valstiją. Parduodu pirmos rūšies 
namą del 2 šeimynų, 2 garadžiai, lo
tas 40 per 92 visoki įtaisymai, sko
los nėra, įmokei apie $3,500 — pre
kė ir išlygos bus pirkėjui patinkamos. 
Kreipkitės ypatiškai ir pamatykit. S. 
Lukassius, 10119 — 118th St., Rich
mond Hill, L. I. (95

Parsiduoda Kendžlų- Storas. Prieina
ma kaina. Atsišaukite 672 DriggS Av., 
Brooklyn, N. Y. (93

----------------- Q------
$dr $1.00 DABAR
40 $1 KAS SAVAITĖ

Už LOTĄ

“VIENYBĖ’’ TAMSU!

• 1ŽBLAŠKO-IŽVAIKO;

LIETUVIŲ tVIRTLA 
| AMERIKOJ PALAIK

Parsiduoda gera farma. 100 akrų, 
karvės ir vištos, įrankiai ir mašinos. 
Stovi prie valstijos vieškelio, 3 my
lios nuo gclžkelio ir valsčiaus rašti
nės, *5 minutos ėjimo nuo mokyklos. 
Per farmą teka upė. 8 kambarių na
mas, su bėgančiu vandeniu, garo ap
šildymu, toiletas ir maudynės. Kaina 
$10,000, pinigais $6,500. Klauskite sa
vininko j. h. Schnakc, Star Route, 
Honesdale, Pa. (9-1

Pirmutiniems 25, atsišaukiantiems į 
šį paskelbimų aš parduosiu po $45 iš
keliu, sausą ir lygų lotą 25 per 100 
pėdų, valanda važiuoti vyriausia lini
ja dvejų gclžkelių, neloli didelių fabri
kų, kur dirba tūkstančiai vyrų ir mo
terų, netoli mokyklų, bažnyčių, krau
tuvių. Tolimesnių informacijų ir dy
kai tikintų į vietą klauskite, ar atsi
lankykite pas W. G. Harris, 432 —- 
7th Av., netoli 34th St., New York 
City. ' (95

(Telephone: 2427 Greenpoin

Tai nesvajonė, bet tikras faktas, 
kad daugelis gabesnių į biznį lietuvių, 
nuolatos apleidžiu ir apleidžia mins 
tus ir kraustosi į provincijas užsi
dėti biznelius.. Tik perbėgkimc Long 
Island kaip pastebėsime, knd jau ke
liolika lietuviu čia apsigyveno ir įsi
gijo biznelius. Paklauskime ją ar jie 
mano grįžti į miestą, o nuo kiekvie
no gausime atsakymą — “ne.” Tas 
reiškia, jie visi padaro pragyvenimą 
ir tai labai gražų. O dar porą metą 
palūkėjus, lietuvių biznierių skaičius ■

I ong Island šimteriopai pasidi
dins. Tik skirtumas bus tnmc, kad ku
rie paskubės ką nors ant Long Island 
tuojaus įsigyti, tai gaus už dvigubai 
mažesnę kaina negu tie, kurie norės 
ką nors pirkti vėliau. Mat lietuviai 
visuomet niekam netiki pakol patys 
sau neįsikalba, kad reikia ką nors 

aj._ pirki i. Bet tuomet jau esti per vėlu, 
nes kainos jau būna įkilę iki augščiau- 
sio laipsnio. Todėl, kurie manote ką 
nors pradėti tai nelaukite, tverkitės 
tuojaus. o už keleto metu džiaugsitės 
ir dėkuosite tiems, kurie jus ragino.

Apart kitą progų čia paduodu porą 
del pavyzdžio. Tik pagalvokite gerai 
ar tai nėra ateitis?

Huntington, L. I. parsiduoda namas 
su štoru. žemė 60 per 117. Apatinis 
flioras: Storas ir trys kambariai, vir
šuj keturi kambariai ir maudynė, ga- 
radžius, vištininkai. Savininkas pra
šo 85,700 su 82.000 cash. Huntingtonas 
yra netoli nuo New Yorko, susisieki
mas labai parankus nes dabartės jau 
eina elektros traukiniai. Labai lengvai 
galima važinėti New Yorkan į darbą. 
Ten galima uždėti bile kokį biznį, ar

Išsirandavoja kambarys prie šeimy- 
■tos. Durys yra atskiros iš lobūs. Išsi- 
andavoja prieinama kaina Mr. Mika- 

'auskas, 1736 Grove St., Brooklyn. N. 
Y. (Ridgewood) (102

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

Išsirandavoja geras kambarys del 
vieno arba dviejų vyrų. Elektros švie
sa. Apylinkė graži. Atsifiaukit 272 Ber
ry St., Brooklyn, N. Y. (95

Reikalingas partneris prie kriaučių 
biznio — geistina, kad būtų kišeninis 
arba genera lis opereiteris. Reikalinga 
dar kišeninių. Mr. K. 36 Devoe St., 
Brooklyn, N. Y.

Reikalinga mergina, kuri kalba lie
tuviškai ir lenkiškai, kaipo pagelbinin- 
kė dentistui. Atsišaukite: 292 Bedford 
Av., Brooklyn, N. Y.

Parsiduoda Delckatesen ir groseris 
geroje vietoje ir senai biznis išdirbtas. 
Atsišaukit pas 410 Lorimer St., Brook
lyn. N. Y. - (95

“VIENYBĖS” DIREKTORIŲ
SUSIRINKIMAS

“Vienybės” direktorių susi
rinkimas bus antradieny, rugp. 
4 d. Pradžia- 7:30 vai. vakare. 
Meldžiame visų direktorių su
sirinkti. Yra labai svarbių rei
kalų aptarimui. Valdyba

JAUNI VYRAI ATSIŽYMI

Nedėlioję Jaunų Vyrų beisbol- 
ninkai ėmėsi su Moose kliubo 
vyrukais. Tie išgrajnę iki penk
to iningo metė viską ir pasidavė 
lietuviams, negavę nei vieno j- 
įbėgimo.

Lietuviai dabar skaitomi stip
riausiu “pusiau profesionalų” 
tymu apylinkėje.

KONCERTAI MIESTO BENO

Miesto darbininkų benas iš 
70 ypatų, vedant p. Cunning-1 
ham, duos koncertus sekančiuo
se paikuose:

Prospect Parke, Rugp. 6 va
kare.

Forest Hills Parke, Rugp. 13.
Prospect Parke, Rugp. 18 
Forest Hills Parke Rugp. 22. 
Highland Parke rugp. 29.
Muzikos mylėtojai prašomi į- 

sitėmyti dienas.

PERSIKRAUSTĖ

Daugeliui pažįstami p. Litvai- 
Čiai, ikišiol gyvenę New Yorke, 
persikėlė į Brooklyną, Arling
ton sekcijon.

PERVAŽIAVO JURAS*
A. ir G. Lape, broliai, kuria 

laivu “George Washington” bu
vo išplaukę Lietuvon paviešėti,

FIRMAI LIETUVY!
OhiropraktlkM-Gydy to j M

J. Vaitulionis, D.C.
331 Grand Street

Brooklyn, M. Y.
Valandoi nuo 4 iki 8 vai. vak.
Nedėliotus ir šventadieniais:

Nuo 10 v. ryto iki 1 v. po piet.

Tikra Lietuviška Bnona 
kurią kepa 

„Garsas”
(Seniausia

duoną iš 
kepame 

ir kitiems

Keptuve
įstaiga)

ruginių miltų, 
keiksus, vestu- 
pokiliams. Vi
su užsakymais

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

t ne duoną ir į kitus miestus.

MASIULEVIOH
A. 8HRUPSKIS 

(Savininkai)

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

W.

Telefonus: Stagg 910a

OR. t. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

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

J. STANKUS
Parduodu namus ir duodu morgi-

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

36 Lexington Avenue 
Maspeth, L. I.

Tel. Newtown 0113

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

Parsiduoda Kendžių Storas geroje 
vietoje ir visai pigiai. Atsišaukite 47 
Brooklyn, N. Y. (91 1

LIETUVIŠKA AKUSERKA W

Marijona Tamklenė

Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės šiuo 
adresu: —

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

Brooklyn, N. Y.

JYj Idarijona įamKiene 
f^prie palagų ant paroikalavimo?U 
jOfcdioną ar naktį, taipgi ir nedol 
^dieniais. Darbą atlieka atsakan

Tol. Greenpoint 6195

M. KREIVĖNAS
^čiai už prieinamą kainą

30 ETAGG STREET
Brooklyn, N. Y. 
Tel. Stagg 67J1

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

RASHKINIS 
ir 

VOKETAITIS 
141 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

STOGŲ DENGĖJAS

f=gravel=
ANO ALU KINDS QF

ROOFING
RjBpair Work a Specialty

JAMES J.HOLT6-SON

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

Reikalo klauskite:
Ofisas: 1163 Gates Avenue 

Tel. Jefferson 3957
Vardas: 161 Clifton Place 

Tel. Prospect 1023

MOTERYS TĖMYKITE!
Lietuvis Plaukų Taisytojas 

ANTHONY MOLLYN

— Petrai, kur taip skubi
niesi?

— Einu pas Juozą Aba
zo rių.

— 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

Permanent Wave 
gražiai atrodo ir 
menesius. Galima

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

VĘNUS BARBER SHOP 
463 LORIMER STREET 

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

Geriausias 
PLUM B ERIS

CHAS. WIRFEL

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

Gėlės del Namų, Daržo, 
Veatuvių ir Laidotuvių 

202 BEDFORD AVENUE 
(arti North 6 tos gatvės) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone Triangle 1450
Fotografas

IR MALIORIUH 
Nufotografuoja ir 
numslevoja viso
kius paveikslus 
įvairiausiomis 
aivomis, 
na seniu ir kra- 
javus ir sudaro 
sn amerikoniškais 
Darbą atlieka ge
rai ir pigiai.

Kreipkitės šiuo adresą:

JONAM BTOKEM
173 Bridge 8t., O. Brooklyn. N. Y.

NAMŲ SAVININKAI 
TĖMYKITE!

Lietuvis Pcnicris
Pentinu namui iš lauko ir vi
daus. Darbą atlieku greitai ir 
pigiai. Taipgi taisau Bonus sto
gus ir uždedu naujus, šiais rei
kalais kreipkitės pas:
WILLIAM0 KAPTURAUSKO 

53 Montleth Street
Kampas Bushwie.k Avenue 

Brooklyn, N. Y.

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savnlnkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINE
Čia galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir už 
prieinamą kalną; taippat paslrendavotl svetainę susirinki* 
mama, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

009 GRAND 1TREET (Tel. Stagg 3922) BROOKLYN, N. Y.

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

Vyrams, Moterims ir Vaikams
Prašau Tamlstą reikale atsilankyti, o būsite pilnai užganėdintas

S. PAUŽA
131 GRAND STREET

Brooklyn, N Y.

MES
Užtai visi

ŽINOM VISUS
esat kviečiami pas mus

arba šaltam Ore
P. YANKUS (didysis) 

ir P. PUSNIKAS

šiltam

115 NORTH Gth ST.
Kampas Berry Street Brooklyn, N. Y.

Tel. 1727 Greenpoint o

!■
i

MAKASW 
KAINEPAS1T1K 
GERUN0RUN1

tų. Kėsinusį nuiVALDŽIA TURBUTLAIVŲ DEL SI
ATLANTIC CITY, 1 

savininkams atsisakius į 
IVarrinerį ir Richardsą, 
ninkus visą galią, unijos 
derėjosi apie naują kom 
gręsia 150,000 darbininki 
žvelgia, kad dabartinė 
galios kontrakto užvert 
Richards, atstovai stajnb 
jistai ir reikalauja, kad 
cijoje ir pasirašytų konti

Nors konferencija i 
skylė, ir abi pusės gali vi

PRAGA, Rugp. 4 d. 
čeku komunistų partijos 
juos Maskva prisiuntė 3 
įuosti suokalbį prieš pn 
giu laiku. Bolševikai pik 
lino Rusijos valdžios.

KAUNAS (Nuo m 
kad Vilniuje lenkai U’b 
Kelias,” Kaune praplito 
smuikas, pasinaudodam 
mu konfiskavo “L. Ž.” 
mas Valdžios Įstaigų.” 
tas” gi uždėjo pabaudc 
“Šiaulių Naujienų” pati

WASHINGTON, I 
svarstyti Fordo pasiūlą 
tu be darbo gulinčių A: 
juos “džionku.”

Kriminalistai Angį 
Mažėja, o Amerik 
Didėja

London. Vidaus rei'kali 
listens nurodo, kad per 5 
tų kriminriizmas, arba ni 
įtolimas, Anglijoje žym 
tafažėjęs. Pusė šimtmečio 
šaly kalėjimuose tupėjo 
ypatų, šiandien jų tėra 
'Katorgoje tupėjo 10,000 
tėra 1.600. Tada buvo 11 
tinių kalėjimų ir 13 k 
nių. šiandien tėra 31 viet 
Įėjimas ir keturi sunkių 
Jis stebisi kodėl Amerikc 
minalizmas taip išbujoj 
sako, kad nereikia šviež 
shltėlių sodinti su se 
prityrusiais. Taipgi nerei 
dinti ant trumpo laiko, : 
trumpą laiką žmogus ne 
ta kaip laisvė yra bran; 
to kalėjimuose reikia ž 
žmogų kaipo žmogų, o 
žvėrį.

Amerikonai Palieka 1 
Pinigų Kanadoje

Montreal. Biznieriai i 
kuoja, kad amerikonai 
iii kas minutą praleidi 
nai po $5.50. Amerikor 
atsilanko del degtinės 
M perkasi čia kailiu 
Sdarbijos drapanas, ii 
Sakoma, per metus an 
čia paliks a|ie 343 mill 
taią.

t




