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ANGLIAKASIU UNIJOS VIRŠININ
KAI NEPASITIKĖDAMI SAVININKU 
GERU NORU NUTRAUKIA DERYBAS 
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Čekijos Policija Areštavo Sekretorių Komunis
tų, Kėsinusį nužudyti Prezidentą.

VALDŽIA TURBUT PARDUOS FORDUI 200
LAIVŲ DEL SUARDYMO

(Telephone: 2427 Greenpoint))

3EDFORD AVENUB 
No. 5th Ir 6th SU)

Brooklyn, N. Y.

ipoint 6195

KREIVĖNAS

Sa del Namą, Daria, 
tuvių ir Laidotuvių 
BEDFORD AVENUB 

North 6-tos gatvės) 
Brooklyn, N. Y.

r

ATLANTIC CITY, N. J., Rugp. 4 d. — Angliakasių 
savininkams atsisakius j konferenciją pristatyti “tūzus” 
Warrinerj ir Richardsą, kurie tikrenybėje turi pas savi
ninkus visą galią, unijos vadai apleido konferenciją, kuri 
derėjosi apie naują kontraktą ir todėl nuo rugsėjo 1 d. 
gręsia 150,000 darbininkų streikas. Mat, unijos vadai nu
žvelgia, kad dabartine savininkų komisija visai neturi 
galios kontrakto užverti. Galią turi tik Warrineris ir 
Richards, atstovai stambių antracito pramonininkų. Uni- 
jistai ir reikalauja, kad tiedu vyrai dalyvautų konferen
cijoje ir pasirašytų kontraktą.

Nors konferencija nutraukta, bet taip, kad palikta 
skylė, ir abi puses gali vėl susirinkti.

Naujausi Telegramai Žinios Iš Lietuvos
PASILIUOSUOJA

iphone Triangle 1450 

>tografai 
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PRAGA, Rugp. 4 d. — Policija areštavo sekretorių 
čekų komunistų partijos ir tūla agitatorių. Pasirodė, kad 
juos Maskva prisiuntė 3 metai atgal į Čekiją su tikslu pa
ruošti suokalbį prieš prezidento Masaryko gyvybę, pato
giu laiku. Bolševikai pikti ant Masaryko, nes tas nepripa
žino Rusijos valdžios.

KAUNAS (Nuo mūsų koresp.) — Kartu su žinia, 
kad Vilniuje lenkai uždarė lietuvių laikraštį “Lietuvos 
Kelias,” Kaune praplito žinia, kad Kauno apskrities vir
šininkas, pasinaudodamas nauju klerikalų išleistu įstaty
mu konfiskavo “L. Ž.” No. 153 už straipsnį “Klerikalini- 
mas Valdžios Įstaigų.” Ant laikraščio “Socialdemokra
tas” gi uždėjo pabaudos 200 litų. Šiauliuose redaktorių 
“Šiaulių Naujienų” patupdė į katorgą be teismo.

MŲ SAVININKAI 
TEMYKITE!

Jetuvis Penteris
i namus iš lanko ir vi- 
Darbų atlieku greitai ir 
Taipgi taisau senu įto- 
uždedu naujus. Siail rei- 
kreipkitės pas:
LAMO KAPTUBAOTIO 
53 Montieth Street 
pas Rushwick A venų

Brooklyn, N. Y.
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Svvampscott. Prezidentas 
Coolidge stovi už suliejimą 
šalies gelžkelių kaipo “gy
vą šalies reikalą.”

—o—
New York. Ant 43 gat

vės bus statomas namas, ku 
ris sakoma, bus didžiausias 
ofisų budinkas New Yorke. 
Turės 30 augštų ir kainuos 
19 milionų dolarių.

—o—
Dover. Francūzaitė mer

gina, norėdama būti pirmo
ji moteris perplaukianti 
Anglijos kanalą^ skiriantį. 
Franciją nuo Anglijos, ne
pasiekė tikslo, stingant spė- 
lkų baigti mylią suvirs 
plaukti. Ji išbuvo vandeny 
13 ir pusę valandų. Tą ka
nalą yra perplaukę ikišiol 
penki vyrai.

—o—
Berlin. Vokietijos

ge komunistams labai pras
ti laikai, nes kaip tik koks 
komunistas pradeda prakal 
bą rėžti, visi kiti atstovai 
išeina ir geria alų bei valgo

Washington. Pasimirusi 
Mrs. Gardner testamentu 
paliko savo smegenis Cor-' 
nell universitetui, kad tas iš 
tirtų, ar tiesa, kad moteries j 
smegenys mažesnės ir ne to 
kios geros kaip vyro.

—o—
Paris. Francai sutinka ga 

rantuoti morokiečiams auto 
nomiją ir 
Kraštą Tautų Sąjungos glo
bai.

mo jaunimas nors neskaitlin- j kaulinis durklelis 20—15 cm. il
gas, bet ir nelaimingas. Gegu- gurno. Aš, kaipo būsimas arche- 
žio 17 dieną buvo vestuvės, per 
kurias taip prisimaukė pusber
niai degtinės, kad pradėjo lak
styti, kaip pašėlę ir galutinai 
susimušė. Vieną net Marcinko- 
nysna policijon atvežė sukru
vintą. kaip meitėlį. Gėda Dubi- 
ninkiečiams. “Akis”

ologas, specialiai tuo reikalu nu 
vykau pas radusį durkle!) pilietį 
ir spniulkiai išklausinėjau, ko
kioj padėty jis buvo rastas.

Durklas gulėjęs kaip minėjau 
trijų aršinų gilumoj, durpyne. 
Matyti, yra ne vieną jau am
žių žemėj gulėjęs. Ginklo kotas, 
užvirtusiu ant jo beržo perlenk
tas, buvęs gerokai storas, ko
kių 10-8 cm. diametre pagalys. 
Ilgumo turėjo 2-2% metrų. Ko
kios medžiagos jds buvęs sunku 
pasakyti, nes buvęs jau visiškai 
supuvęs ir bekasant visiškai su! 
t rūpėjęs.

Patsai kaulinis ginklelis —. 
durklelis bus greičiausia padary 
tas iš briedžio — elnio staiby- 
kaulio. Staibykaulio kaulas pu
siau perlaužtas ir perskeltas, lū 
žirno galas dailiai nusmailintas, 
antras ryšio galas buvęs įtver
tas į kotą. Patsai kaulas visai 

paspės pridirbti degtinės del vy linkės sukinėjasi įvairių agentų, parudavęs, tokia pat spalva kai 
rų ir moterų. — Miela kurie kalbina .bedarbius važiuo- durpės.

—.-------- ti į Franciją, kur esą darbų, j Profesorius Spicinas savo
Kad ten darbų gali susirasti — dijoj “Litovskija drevnosti*

Patikrintomis žiniomis pasi- 
I remiant, tenka konstatuoti, kad 
Kauno Sunkiųjų Darbų Kalėji
mo viršininkas p. Mikuckis yra 

I padavęs prašymą atsistatydin
ti. Kiek tenka girdėti, šis jo 
atsistatydinimo prašymas bus 
priimtas ir nuo liepos m. 15 d. 
t. y. nuo šiandien skiriamas lai- 

ir'pavesH‘7uknėiiul!<in“i K' s: D' ka,lėj!’n0 vlr>si- * _. v ni-nlzn otri nilVDC

—O—
Athens. Bulgarai su nuo- 

žvalga Į Graikiją žiūri, nes 
toji smarkiai paskutiniu lai 
ku perkasi ginklus.

—o—
Atlantic City, N. J. Pro

hibicijos laivynas nusivijęs 
butlegerių laivą 40 mylių 
nuo krašto, visgi jį pagavo.! 
Rado 40 bačkų apraugtų 

reikšta miežių ir 50 skrynių viskes. i

ninko pareigas eiti buvęs tos 
pačios įstaigos viršininko padė
jėjas p. Razminas. Tikro į 
kuojančią vietą kandidato 
kas nenumatyta.

va- 
kol

Vilnius. — Palikimas. A. a. 
Wroblevskio įkurtas knygynas 
ir pavadintas Wroblevs'kiu var
do knygynu turįs 72,000 tonų. 
Jis esąs tam tikromis sąlygo
mis valdžiai pavestas. Viena są
lygų — kad knygynas nebūtų iš 
vežtas iš Vilniaus. Knygynas būPušalotas (“V-bės” kor.)

Pušaloto miestely nėra traktie-1 siąs perkeltas į tam tikslui į- 
rių. Bet kiekvieną šventadienį gytus namus — Tiškevičiaus vi- 
matyti po keletą vyrukų girtų, lą pas Nerį.
Ir dažnai apsimuša. Vieną sek-1 
madienį dvi merginos gulėjo 

’ ant šventoriaus girtos, kaip ne
gyvos. Lietuvos bravorai ne-

ATSARGIAI SU FRANCIJA

Vilnius. — Po Vilnių ir apy- (

Washington. Prohibicijos 
vedėjai mano sustiprinti 
sargybą ant Kanados rube- 
žiaus, kad ten butlegeriai

dešras kol komunistas bai- negalėtų pravežti snapso.
gia. Tada sugrįžta ir posė- —o—
dis eina toliau.

—o—
Roma. Siaurės Italijoje i-j 

vyko didelė audra, kuri pri 
darė nemažai nuostolių.

Elizabeth, N. J. Keturi 
žmonės čia jau mirė nuo 
“miego ligos.” Daktarai sa
ko, epidemijos nėra. Tai pa- 

Iviejiiai susirgimai.

Francai Atsiunčia
Paslaptingą Auksą

WASHINGTON, Rugp. 4 d. — Valdžia sutiko ap
svarstyti Fordo pasiūlymą nupirkti už $1,706,000 du šim- _ 
tu be darbo gulinčių Amerikos prekinių laivų ir paversti1 rij 
juos “džionku.”

Kriminalistai Anglijoj Karvė Esanti Pavyzdis 
Mažėja, o Amerikoj 
Didėja

Žemes Sliekai Dainuo
ja Soprano Balsu

Pušalotas. (“V-ibės” kor.) — 
Dikonėlių k. A. Grybas, per 
devintinį buvo gerokai įsigėręs 
Pušalote. Grįždamas į namus 
i?uvo užėjęs į Dikonua, ten buvo 
iki ryto. Ryte parėjęs žiūri pi
nigų; — nebėra. Jis sakės, kad 

Į buvo 150 litų. Piniginėj buvo 
| ir pasas; pa«as paliktas, bet 
pinigai paimti. Vyrukas gailė
damas pinigų, kelius 
griaudžiai apsiverkė.

sykius
Mielas

stu 
ra- 

neabejojame. Bet kad ten mū-'šo, kad kauliniai ginklai buvę 
sų žmonės esti nežmoniškai iš- pradėti vartoti lietuvių labai se- 
naudojami — tai vėl netenka a- 
bejoti. Nesąžiningi įmonininkai, 
matydami, kad mūsų išeiviai ne 
moka franciškai ir neturi pinigų 
sugrįžti atgal, paskutinę svei
katą i'š jų išmyga.

Mums praneša, kad Trakų a- 
pylinkėse labai daug kas įdo
mavęs dideliais uždarbiais Fran 
cijoj, nes agentai taip kalbėję 
žmonėms. Bet kai pastaruoju 
laiku pagrįžę iš Francijos pora 
trakiečių, kurie pėsti vyžomis 
apšiavę ir, vieton drapanų, skar 
malais apsiskarmaloję, parėję ir 
apie savo vargus papasakoję, ™ _
tai visi dabar nutilę ir apie “di-'ni 
džiuosius uždarbius” nė užsi- mūsų Nery vanduo yra pakilęs 
minti nebenori: mat suprato, daugiau negu pusę metro. Nors 
kad tų uždarbių nė drapanoms paskutinėmis dienomis didelių 
su apsiavimui neužtenka.

nai. Kaulinis periodas buvęs pir 
mas vietinės lietuvių kultūros 
etapas.. Kauliniai ginklai Lietu
voj pasilikę gana ilgai. Kaulas 
lietuviams užvadavo sunkiai 
gaunamą metalą.

Jeigu šis radinys yra tikras 
ano, kaulinio lietuvių kultūros 
periodo padaras, tai jis turi ne
mažos archeologinės vertės.

Adolfas Nezabitauskas--Į Pušalotas. (“V-bės” koi.) — 
sako ’Dikonių k. buvo 14 d. birželio 

vakarėlis. Buvo paskelbta, kad 
prasidės nuo 6 vai., bet vos pra 
sudėjo 9 pabaigoje. Daugelis iš 
publikos supyko, kad vėlai pra
sidėjo vaidinimas. — Mielas

New York. Francijos valdžios 
įsakymu New Yorkan tapo at
vežta šešių milionų dolarių ver
tės aukso. Bet tas auksas miste 
rija: valdžia sako, kad tai ne 

| valstybinio įbanko. Todėl žmo- 
. nes spėlioja, kad tai bus auk
sas, kurį vokiečių valdžia atėmė 

lis bolševikų laike Lietuviškos 
(Brastos sutarties užvėrimo, ir 
kurį vėliau turėjo Francijai ati- j Lenkai Duoda Savo 
duoti. Francai jį atsiuntė Ame
rikon, kad pagerinus savo pini
gus ir atmokėti skolas.

Freiberg. Vokietis Mangold f 
zoologijos profesorius, t. ,,
kad sliekai moką dainuoti ir dai' 
nuoja soprano balsu. Jis buvo 
uždaręs keletą į stiklinę ir dik- 
čiai nustebo, kuomet iš stikli
nės pakilo ritmiški balsai sopra
no rūšies. Patyrinėjęs, jis įsi- 
tikrino, kad balsus leido sliekai.Kaip Reikia Valgyti

London, čia vyksta osteopa- 
tiškų daktarų seimas, kuriame 
amerikonas iš Montana, pareiš
kė: “Aš niekad nevalgau mė- 

pieno, sviesto, sūrio, krau- 
šinių, druskos, pipirų, acto, ar 

Imiažėjęs. Pusė šimtmečio atgal Į cukraus. Paklaustas, tai ką 
šaly kalėjimuose tupėjo 20,000.gi J>9 valgo, jis atsakė. Rie- 

v t. • j - r» onn ' amfiia crrurliic rnpdii vjhqi.iiiq ir ypatų, šiandien jų t— 
Katorgoje tupėjo 10,000 šįmet 
tėra 1.600. Tada buvo 113 vie
tinių kalėjimų ir 13 katorgi
nių. šiandien tėra 31 vietinis ka 
Įėjimas ir keturi sunkių darbų. 
Jis stebisi kodėl Amerikoje kri- 
mfnalfzmas taip išbujojęs. Jis 
sako, kad nereikia šviežių pra
sikaltėlių sodinti su senais ir 
prityrusiais. Taipgi nereikia so
dinti ant trumpo laiko, nes per 
trumpą laiką žmogus nesupran
ta kaip laisvė yra brangi. Prie 
to kalėjimuose reikia žiūrėti į ,'sos, 

surija. Jis sako, kad valgant Bet visgi apie 6,000 lenkų buvo 
mėsą širdis jam plakdavusi 72 deportuota, o kita dalis savai- 
sykių į minutą, o valgant ne- me išvažiavo Francijon. 
virtus valgius, ji plakė tik 62 į Vokiečiai savo tremtinius la- Amerikos Jūrininkai Gerai 
■kartu. Tokiu būdu jis širdžiai 'bai prastai sutiko. Sugrūdo į Į§sjggrg Australijoje 
sutaupęs per metus virš 5 mir 1----------  :------------ --------------- >
lionus plakimų, kas reiškia ga
na gerą vakaciją.

London. Vidaus reikalų mi- 
nisteris nurodo, kad per 50 me
tų kriminalizmas, arba nusikal-1sos 
stamumas, Anglijoje žymiai su-.

tėra 8.000 šutus, grūdus, medų, vaisius ir 
' lemono sunką — viską nevirtą, 
žalią.” Anot šito daktaro, viri
mas valgiams nieko gero ne
priduoda. Jo žmona esą jam 
pagaminanti pietus iš šešių val
gių, kuriuose suvartojama 39 
įvairus maisto dalykai. Dėlto 
jis išrodąs jaunesniu dešimčių 
metų negu kiti jo amžiaus žmo
nės. Daktaras sako, kad karvė 
yra geriausias pavyzdis kaip rei 
kia valgyti. Ji nieko nuo savęs 
■esą neprideda prie pieno, ar mė 

ko nebuvo žolėje, kurį ji
žmogų kaipo žmogų, o ne kokį 
žvėrį.

Amerikonai Palieka Daug 
Pinigų Kanadoje

Mcntreal. Biznieriai čia apro- 
kuoja, kad amerikonai svečiai 
čia kas minutą praleidžia alpi
nai po $5.50. Amerikonai «ne tik

Denver, Colo. Vienas bandi
tas, sulaikęs dvi' poras automo
bily, norėjo juos apvogti, bet

NERY VANDUO PAKILO

Vilnius. Šimo laiku, kada iš 
kitur pareina žinių apie potvy
nius, tenka, pastebėti, jog ir

Kryžius Bankininkui

New York. Laike iškilmingos 
vakarienės, grafas Skrzynskis 
suteikė bankininku? Dallonui 
Lenkijos kryžių-ordeną vardu 
Polonia Restituta. Mat, Dillonas 
buvo bankininkas, kuris parda-Į

Berlin. Pasirodo, kad vokie
čiai negali pilnai atkeršyti len
kams už išvijimą vokiečių, bal
savusių už Vokietijos pilietybės 
pasilaikyimią laike Silezijos ple- j vinėjo Lenkijos paskolos bonus
biscito. Viena, valdžia neturi nelabai senai. Per jį lenkai ti- 
pilno .sąrašo lenkų, kurie laike ki.si gauti vėl apie 25 milionus

, , ‘ ‘ r 1-1 j • T I

isu| Skrzynskis jau grįžta Euro-
tų balsavimų nutarė likti Len-. dolarių. 
kijos piliečiais. O antra, visų, 
lenkų negalima išvyti, nes sun- Pon. 
kus įvykdinti išvijimo isaky-| 
mai. Lenkai išmetė vokiečius iš Nedavė Kelio, 
jų namų ir tie turėjo krausty- Gavo Kulką 
tis, o vokiečiai, sakoma, neno-1 
ri to daryti, o prie to lenkai' 
Vokietijoje nuosavybių ir netu
ri. Tai daugiausia darbininkai.

Pušalotas. (“V-bės” kor.) — 
Dikūnėlių k. birželio iš 21 į 22 
naktį beveik viso kaimo iškrau
stė ka'rrtaras. Pas katrą rado 
duonos, mėsos ir tt, bet vagių 
niekas nesužino. — Mielas

Spiečiūnai, Rokiškio v. (“V- 
bės” ikor.) — Birželio 29 d. jau
nimas buvo surengęs gegužinę. 
Gegužinė atsibuvo su degtinė- 

jle ir peiliais. Amerikiečiui A- 
leksiejui pavojingai perdūrė ka
klą. Bravo vyrai, ropokime at
galios. P. Kriukelis.

Narkūnai. (“V-bės” kor.) — 
Birželio 28 d. atsibuvo geguži
nė su kumščiais. Tai tokius pa
silinksminimus mūsų jaunimas 
rengia. Gėda vyručiai 1

P. Kriukelis

KAULINIAI RADINIAI

lietų nebuvo, tačiau vanduo kas 
dien pakildavo ir tik užvakar 
buvo pradėjęs kiek slūgti. Mat 
lygiose mūsų krašto vietose

Telšiai. Visai nesenai Aisė- vanduo ne taip greit susirenka 
džių apylinkėj durpes bekasant, į didesnes upes, kaip tatai esti 
trijų artinų gilumoje rastas kalnuotose šalyse.

| w.ww.™
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Amerikos Lietuvių Įstaiga — Tai
<< t c m v n e >>

Cincinatti, O. Už tai kad jis 
nedavė kelio kitam automobi
liui ant siauro vieškelio, 28 įme
tu McAdams tapo peršautas 
mirtinai. Šovikas pabėgo.

kazarmes ir maisto neparūpino, j 
Bet spaudai ir partijų vadams 
pakėlus kritiką, tremtinių pa
dėtis pagerėjo. Kiti išvežti iš 
Scheidemilės kitur, parūpinta 
maisto ir lovų.

Sydney. Paleidus Amerikos 
jūrininkus pirmą dieną ant 
kranto, visi metėsi į hotelius 
ir saliūnus, kur atvėsino troš
kulį. Nekuriose vietose įvyko

Zervynos, Marcinkonių p., 
Gardino apskr. — Buvo atvažia
vęs pas mus pradžioje gegužio, 
tūlas, gražiais rūbais apsirėdęs 
vyrukas, kuris su šaltyšium tuo 
jaus pradėjo vaikus rašinėti ir 
į kai-kurias mergaites gražiai 
kalbėti, sakosi esąs paskirtas 
mokytojlas. Kalboje atsiliepia 
apie “Ryto” mokytojus visgi 
neigiamai, tai rodo, kad jis yra 
tur būt '‘macierz’os” pranašas.

s netik kaipo Amerikos lietuvių laikraštis, bet ir kaipo pirmu- 
tinė įstaiga Persiuntime Pinigų į Lietuvą ir Visas Pasaulio 

H Dalis. — Pirmutinė įstaiga Pardavime Laivakorčių Keliau- 
H jautiems 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 draugiška 
patarnavimą, bet dar sučėdina daug bereikalingai išmėtomi, 
dolarukų. — Taigi, visus kviečiame savo reikalus atlikti 
“Vienybėje,’’ kuri jau yra užsitarnavusi pasitikėjimo per 
pastaruosius 40 metų. — Siusdamas Pinigų saviškiams, ne
pamiršk, kad “Vienybė” tai atliks genaus, negu kas kitas. 
Keliaudamas Lietuvon, nusipirk Laivakortę “Vienybėje”, 
kuri tamstas ir jūsų šeimynas bei draugus aprūpins ko-

nes ir alaus, joms pavyko pinigus po sėdy- Būrys socialistu pa
pjovė čia jauną bernaitį, kuris 

•aujai mirtinai nu- laike socialistų prakalbų, drįso 
i. Socialistai manė, 

kitam vyrui peršovė ranką, kad tas vaikinas priklauso prie
- >• .vokiškųjų fašistų.

I °t perkasi čia kailius, anglų ne pakišti. Neradęs nieko ban 
išdai bijos drapanas, ir kit-ką. ditas šaltakr
Sakoma, per metus amerikonai šovė aibi moteris ir vieną vyrą,' nusijuokti 
čia paliks apie 343 milionus do-1 o <J ” ' ' ' ' ' ‘

(Banditas pabėgo

muštynių tarp australiečių ir 
amerikonų, daugiausia del deg
tinės ar mergų. Kai kuriuos jū
rininkus mergos apvogė. Bet 
didžiumoje, po pirmos dienos, 
\merkos jūrininkai užsilaikė 

gerai. Juos kvietė ir vaišino au- 
straliečiai pas save į namus.

Būkime atsargūs su nepažįsta
mais svečiais. Prašykime “Ry
to” Draugijos Vilniuje, kad at
siustų savo mokytoją, tikrą lie
tuvį. “Lapelis’

Reikale Kreipkitės Pas Mus

VIENYBĖ
Dubininkai

Gardino aps.
Marcinkonių p. 
- Duibininkų kai-

i 193 Grand St

mtKI
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Norkus

115.00 ir aagityn

para

Nupenėtą jautį, reik parduot ar pjauti,

Skupuolis už grašį savo dūšią biesuii užrašė.

Kurs augštai negali stovėti 
Tas turi ir mažą galvą turėti,

Kad apsisaugojus nuo 
pi minčių, buvo teitais 
duota receptas. Tas re 
fe nieko nekainubjantis 
iš trijų žodžių. Ten s; 
n kad gali apsaugoti i 
risią nuo blogų darbi 
rt nuo bjaurių minčių.

krutinėję ir strėnose, nuo 
strėndieglio, užsigavimo, 
įtempimo, štyvumo vartok

Tai naminis linimentas greit 
palengvina plėšiančius nep 
kenčiamus reumatizmo 
neuralgijos skausmus.

VOKETATHS 
141 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Juo Skilvio 
fikansmo, Dieg
lį; ir Gezo N«- 
pripaolįs nuo 
UĖiklmtoo,

Pirmtauslil kreipkis į aptleką 

rurbtut *> ■■

Kas yra kuomi nors geresnis, tam gerti ne 
atneš menkesnis.

/ Vartota 
' Ne jol 

ALBERT G. GI 
Dept 15,

Balio, žalio ir Raudono 14 
mlu» moteriškų laikrodi 
Galima gauti mūsų krauti 

RASHKINIS

“Kas kalba apie mii 
do,” pastebėjo man kart: 
iškaitęs pragarinės kny- 
ties; nes ta knyga, nuo p 
giaii nenurodinėjo kaip t 
mos vėlės pragare už m; 
nių sutaisytus įstatymui 
buvo pasakyta, kad žmo 
lią, žmonių priimtus įsi 
peržengiantis Dievo vali 
kepinamas, badomas, š; 
smaloje virinamas per s

Viena, man būnant ja 
amžiaus dar nepergyven 
pasaulio paslapčių, su j( 
sais gerumais ir bjaurui 
nesinorėjo apie mirtį nei 
mislinti; ir antra, ta ic 
svarbesnė priežastis, kai 
papulti pragaran, nes 
toje knygoje buvo aišk 
ma, tai be nuodėmės h 
vo galima nei vienos va 
dėlės pergyventi, nes j' 
tik pamįslinai apie ką r 
tai jau ir nuodėmė, o ' 
tingai jaunikaičiams ir 
gaitėms neapsakomai 
ki nuodėmė jeigu skvei 
si galvon mintis apie 
nas antro gražumą, g

GR0BLAUS1
DEI

CSUVERž

Velionis Damijonaitis buvo ramaus pobūdžio žmo
gus; ramiai ir nesikarščiuodamas jis ir į abelną bei lietu
vių gyvenimo ateitį žiūrėjo. Bet jis buvo karštas lietuvis- 
patriotas ir visą savo gyvenimą stovėjo Amerikos lie
tuvių visuomenės akyvaizdoje.

Amerikon velionis atvyko būdamas dar jaunas, pil
nas energijos. Vyko jis šin kraštan ne laimės ieškoda
mas, bet su ta viltimi, kad šiame liuosybes krašte bus 
galima kovoti su žiauriu caro siautimu, kuris nežmoniš
kai mūsų tėvynę Lietuvą persekiojo. To delei jis ir pa
šventė visą gyvenimą: dirbo kol Lietuva nepriklausomy
bę iškovojo, dirbo kad ta nepriklausomybė būtų tinka
mai išlaikyta..

visoje 
niekad 
viskas 
pačios 
ninku

Damijonaitis visą §avo gyvenimą dirbo lietuviams. 
Jis dirbdamas ir mirė.

Štai traginga jo mirtis.
Liepos 31 d. “Varpo” bendrovė surengia naujos val

dybos įvesdinimui vakarėlį-bankietą. Velionis, kaipo tos 
bendrovės prezidentas, veda šio vakaro programą, čio
nai jis kalba apie ateities darbus. Jis pasiguodžia, kad 
Amerikos lietuvių gyvenimas apmiręs; jis teikia suma
nymus, kaip Amerikos lietuviai gali dar subrusti ir daug 
didelių lietuvybei darbų nuveikti; jis plačia perspektyva 
žiūri į mūsų ateities gyvenimą. Jis lošia čia vadovauja
mu rolę akyvaizdoje pusės šimto chicagiečių-darbuotojų.

- Jis daro planus ateičiai. Bet.... mirtis?... Ji, neatsi
žvelgdama, kad Damijonaitis dar rengiasi prie didelių 
darbų ateičiai, akyvaizdoje dalyvių, akyvaizdoje jo idėjos 
draugų ir bendraminčiu nelaboji mirtis išlupa mūsų seną 
veteraną ir pašaukia į amžiną tamsią nežinybės šalį...

• Tai traginga šio mūsų užsitarnavusio darbuotojo 
mirtis!...

kaip 
mūsų

Kritus šiam mūsų nenuoalsiam darbuotojui, mes rei
škiame didelę apgailą ir tariame:

Ilsėkis brangus tėvynaini šioj svetimoj-šaltoj žeme
lėj! Mes, Amerikos lietuviai, niekad tave neužmiršim, 
nes tu visą savo gyvenimą del mūs dirbai, tu dirbdamas 
ir numirei!,..

Kaip Knygnešiai Darbuodavosi
Dr. Grinius knygutėje “Varpo 

Metų Knygnešiai” papasakoja, 
apie Juozą Kanclerių, garsų sa
vo laikais knygnešį, kuris kon
trabandos keliu gabeno į Lietu
vą knygas. Ypač įdomus vienas 
atsitikimas:

“Vinco Kapsuko prašomas 
įkartą Kanclerius supakavo į 3 
bačkutes literatūros ir ant vir
šaus per plaštaką sviestu už
dėjęs įdovė šeštokų stoties vir
šininkui nusiusti Rygon. Sto
ties žandaras buvo bačkutės dug 
ną atlupęs, bet sviestą radęs, 
praleido. Literatūra Rygoj buvo 
(gauta, sviestas ten brangiau par 
duotas ir tuo būdu grįžo siunti- 
jmb išlaidos.”

Sykį Kanclerių koks ten se
nis apskundęs žandarams, bet 
per išpažintį pralotui J. Ole
kui prisipažino. Pralotas tol ne
davė išrišimo, kol senis Kan- 
cieriaus neatsiprašė. Kanclerius 
buvo areštuotas sykį ir pusant
rų metų kalėjime laikomas, bet 
vėliau pripažintas bepročiu ir

Velionis Damijonaitis mirė turėdamas 52 m. am 
siaus, ir veik visą savo gyvenimą dirbo lietuviams. Už 
tenka pavartyti vėlesnių laikų mūsų laikraščius: velio 
nies vardas visur pirmose vietose žėri. Jis buvo Susivie 
nijimo Lietuvių Amerikoje prezidentu; jis buvo tos pa 
Čios organizacijos sekretorių; jis buvo Amerikos Lietu- (kėsi 
vių Tautinės Sandaros sekretoriu-administratoriu. Dir
bo velionis Damijonaitis Tėvynės Mylėtojų Draugijoje, 
dirbo Autonomijos Fonde. Dirbo jis ir kitose Amerikos 
lietuvių tautinėse organizacijose bei įstaigose: prie bu
vusios Chicagoj “Lietuvos” ir su šiuo pasauliu atsisky
rė “Varpo” laikraščio Bendrovėj pirmininkaudamas.

Nebuvo didesnio Amerikos lietuvių seimo, nebuvo 
žymesnio mūsų išeivijos pažangiųjų lietuvių suvažiavi
mo, kuriame velionis nebūt dalyvavęs. Nebuvo to svar
besnio mūsų ir abelnai lietuvių klausimo, kurio savo ga
na gabia plunksna velionis nebūtų prisidėjęs gvildenti.

U žodžiu, velionies buvo pilna visame mūsų gyvenime.

Komunistų šnipai Varšavoje
Lenkų spauda praneša, kad 

Varšavoje susekta didelė šnipų 
organizacija, veikusi Rusijos 
naudai. Galva organizacijos bu
vo žemės ūkio banko direktorius 
Iljiničas, kuris kartu su Želi
govskio dalyvavo Vilniaus gro
bime. Jis buvo pasisamdęs ar
tistes ir aktorkas, kad jos lė
bautų su Lenkijos karininkais ir 
iš jų kariškas žinias rinktų. 
Tos žinios buvo perduodamos 
rusams. Į dalyką įvelta buvęs 
■Lenkijos ministeris ir seimo at
stovas.

Socialdemokratų Bendras 
Frontas Klaipėdoje

Rinkimuose į savivaldybas 
Klaipėdos krašte, pasirodo, Klai 
pėdos socialdemokratai buvo su
darę bendrą frontą su pirkliais, 
stambiais ūkininkais, biznie
riais ir valdininkais prieš lie- 
tuvius-tautininkus.

Puikiai! Proletaro gynėjai ei
na kartu su nekenčiama bur
žuazija prieš “nekultūriškus” 
lietuvius, o p. Grigaitis laimina 
tuos darbus kartu su Lietuvos 
socialdemokratais. Turbūt, tai 
“kultūrinis” darbas?

Ką žmogus Suvalgo
Sakoma, kad žmogus ant die

nos suvalgąs du-tris svarus kie
to maisto, apie 4-5 skystimų ir 
apie 30-40 svarų oro. Įvairiais 
įstatymais iįnogus yra apsi
draudęs, kad kietasis ir skysta
sis maistas būtų tyras ir gry
nas. bet dar ikišiol niekas ne
sirūpina, kad oras būtų grynas. 
Sakoma, kad automobiliai mies
tuose, kur jų tirštis, prileidžia 
j orą karbono monoksido, ku
ris yra nuodai. O kiek dūmų iš 
fabriku išeina ir praplinta ore!

A. A. M. J. DAMIJONAITIS
A Rugp. 2 d. mus pasiekė liūdna žinia: “Liepos 31 d. 

“Varpo” Bendrovės vakarėly staigu, širdies liga, mirė 
M. J. Damijonaitis. Mirė dirbdamas lietuvių tautybės 
labui!”

Tai staigus, netikėtas ir graudus nuotikis: dar vie
nas stambus lietuvybės veteranas mūsų eiles apleido...

Spaudos Baudimai
Kauno apskrities viršininkas, 

pasinaudodamas nauju spaudos 
varžymo įstatymu, patraukė tie- 
son “L. ž.” redaktorę, senutę 

konfiskavo Nr. 
153 už straipsnį “Dar del val
džios įstaigų klerikalinimo.”

Laikraštis “Socialdemokra
tas'’ buvo nubaustas 200 litų 
už straipsni “Lietuvos Gelžke- 
lių Dėmesiui.”

Skaitant tokias žinias prisi
meni, amžiną atilsį, caro Niko- 
laškos viešpatavimą. Jis irgi 
baudė spaudą, o paskui, vargšą, 
bolševikai su sieros rūgštimi su
degino. Sieros gi rūgštis, sako
ma, esąs pragaro garsiausias 
produktas. Kad tik ir Lietuvos 
kunigėliams jos netektų 
gauti!

namo paleistas. Jis pirm to areš 
to buvęs palikęs du pakus ko
kiai tai davatkėlei, kuri išpar
davė knygas ii už gautus pini
gus užpirko už Kancieriaus :lū- 

kad jo 
kasmet

Laikraštiniai Banditai
“Vienybės” No. 88 mes iš

spausdinome redakcinį straipsnį 
apie Amalgameitų streikus. Per 
siskaičius tą mūsų rašinį, “Lai
svė” neišpasakytai įširdo. Jai, 
matomai, rodos, kad unijos rei
kalai yra monopolė ir tą mono- 
polę kontroliuoja tasai bolševi
kų nususęs organėlis “Laisvė.”

Tame straipsny, tarp kitko, 
(mes rašėme: “šis streikas palie
čia didelį skaitlių ir mūsų vien
genčių. Lietuviai visuomet yra 
širdingai už darbo žmonių rei
kalus kovotojai, šiame streike, 
nėra abejonės, jie ir gi nuo ki
tų streikierių nepasiliks.”

Bet pažiūrėkit kaip “Laisvė” 
šiuos mūsų žodžius “cituoja”. Ji 
sako: “Vienybės” nuomone lie
tuviai streikieriai turi miegoti 
namie, neiti į pikietus, nes juk 
“lietuvių vardas bus suterštas,” 
kada juos valdžia suareštuos už 
pikietavimą.”

Tokio banditizmo, tokio besą- 
žiningumo netik mūsų, bet ir 

spaudoje dar niekad ir 
nematė. ' 
“galima, 
nuomone 
užtarėja.

Visuomenės Veikėjai
žiūrint į dabartinį Amerikos 

veikėjų neveiklumą ir “atsigu
limą,” nenorc/m'is ateina mintin 
Aišbės pasakaitė. Jis sako:

“Subėgo, suskubo veikėjai iš 
viso krašto; visokiais vardais: 
pirmeiviai, atžagareiviai, kuni
gai, bedieviai, klerikalai, demo
kratai ir ėmė spręsti, kas tu
rėtų būti naudinga lietuviams.

“Devynias dienas, devynias 
naktis sprendė veikėjai. Nuo 
ginčų 
mentų 
dieną, 
kėjai

“Tšliucsuotasis Pasaulis.” Gurko 
nieko panašaus nerašo; jis tenai 

; žmogų remd; imąsis tais fak- 
kuriuos mokslinčiai padovano- 

daro išvedimus pasiremdamas 
jau šiandien yra priparodyta.

Nėra šiek tiek apsišvietusio žmogaus, kuris 
nekalbėtų apie kultūros kėlimą, apie žmogaus vy
stymąsi tobulyn, geryn. Kas nors paviršutiniai 
seka pasaulio moksliškąją mintį ir stebėtiniau- 
-ius išradimus ypač žmogaus psichikos srity,.tam 
.e abejonės gali ateiti galvon klausimas: Koks 
gi bus ateities žmogus. Tokį klausimą sau užsi- 
duota B. Guii.ro .ir jis į ji atsako. Atsako visiš
kai ne taip, ka:p atsake Belami savo fantastiško
je apysakoje “Pažvelgus atgal,” arba Wells sa*- 
vo apysakoje ‘ 
savo straipsny i 
kalba apie ateit 
tais ir bandymais 
jo pasauliui. Jis 
tiktai tuomi, kas 
Jis parodo tiktai 
eidaima prieis.

Belami savo

sižymėję augštu intelektu, bus genijai, kurie iš
siskirs iš visų kitų žmonių. Bus ir tuomet gero-' 
jai, mokslinčiai ir talentuoti žmonės, kurie, jei 
dabaitinėmis akimis žiūrėti, turės stebuklingą 
spėką. Bus tekių asketų, kurie laike maldos galės 
ore lakioti, galės paimti į rankas įkaitytą gele
žį ir rankų nenudegs, galės sėdėti ant grindų pri
kalinėtų aštriomis vinimis. Ant galo bus ir tokių, 
kurie sulyg savo noro, galės numirti ir paskui 
vėl iš numirusių prisikelti.

Žinoma, žmonės kreipsis prie tokių gudruo
lių, kad dasižinoti kas atsitiko tolyimoje praeity 
ir tam panašiai. Toki gudruoliai aiškiai viską ma
tys ir laibai daug žinos. Jie matys kas dedasi ki
toje pusėje žemės kamuolio, taip lygiai kaip mes 
matome kas dedasi mūsų kambaryje. Jie net ži- 

prie ko dabartinė žmonija, nes praeities atsitikimus daug geriau, negu žmo
nės tuos atsitikimus matę. Bus dar ir taip, kad 
koks nors gudruolis bandys pažvelgti ir j tolimą 
ateitį ir nuspėti būsiančius nuotikius, bet vienok 
ir tuomet toki atsitikimai bus reti.

šitokis mūs pasakojimas gali daugeliui išro
dyt! grynai fantazijos dalyku, neturinčiu jokių 
šaknų dabarty. Dėlto tai mes priversti pasiaiškin 
ti. Kas lytis! tokius žmones, kurie nenu'dega, ar
ba neįsiduria aštriais daiktais, tai fiziologija jau 
pripažino priparodytu tą faktą ir kurį išaiškina 
tam tikru žmogaus nervų sudėjimu. Laikiną mir
tį aiškiausiai priparodo Indijos fakyrai, kurią 
mokslinčiai taippat sugebi gerai išaiškinti. Ant 
galo, kas link tolynregystės arba aiškaus maty
mo, tai irgi nereikia ginčytis, nes jau buvo to
kių neužginčijamų faktų, kuriuos pripažino skep- 
tiškiausi tyrėjai.

Dabartinis psichologų ir medikų visas veiki
mas yra kaip ir apčiupinėjimu to dar nežinomo 
reališkumo. Mokslinčiai, išrodo, dar vaikštinėja 
patamsėse.nors vienok, matytis jau prisiartinanti 
giedra diena.

Naujausi tyrinėjimai parodė, kad žmoguje 
slepiasi begalinės galimybės, kurios taip ir pasi
lieka nesunaudotos, žmogų galima prilyginti prie 
fotografinės kameros pripildytos tūkstančiais nu
trauktų įvairių paveikslų, iš kurių tik-keliomis 
žmogus sugeba pasinaudoti.

Nekalbėsime jau apie išsivystymą žmoguje 
naujų pajautimo organų, kurių pradžios jau ir 
dabar pastebimos. Bet turime suminėti, kad žmo
gaus ir tie penki tradicijiniai kūno pajautimai ga 
limi labai išvystyti dr galimi daug geriau pritai- 

negales dirbti kyti. Taip užhipnotizuotas žmogus įgauna mikro- 
tuomet jie pasiims knygą arba skopišką regėjimą, kuris leidžia matyti tolkius 

kaitys. Bus dar ir toki atsitikimai, (daiktus, kurie paprastai jokio žmogaus nemato
mi. Arba vėl užhipnotizuotas jaučia net toliau 
stovinčius daiktus, rodos kaip ir tie daiktai jį pa
lyti. Tai vis buvo daryti bandymai su užhipnoti
zuotais žmonėmis ir prieita prie pastebėtinų re
zultatų.

Naujausi psichologiški bandymai priparodė, 
kad netik mūsų akys, bet ir ausys, gali labai iš
sivystyti. Profesorius Lemanas priparodė iki kol 
gali girdėti užhipnotizuotas žmogus. Pats men
kiausias ir tolimas sužvagždėjimas girdimas kai
po paprasta kalba, kuomet jokis neužhipnotizuo
tas nieko panašaus negali girdėti.

Negana dar to. Profesorius Lemanas savo 
bandymais parodė dar ir tai, kad užhipnotizuoti 
girdi kaipo kalbą paprastą lūpų susijudinimą.

Įvairių mokslinčių bandymai apart tų visų 
stebėtinų apsireiškimų nustatė dar vieną labai 
svarbų faktą. Prie tam tikrų aplinkybių žmogaus 
jausmai patys per save, be žmogaus valios gali 
veikti, tverti. Akys pačios savimi be žmogaus no
ro gali tverti stebėtinus paveikslus ir reginius, 
o raumenys veikti tam tikrus judėjimus ir tam 
panašiai. Taigi jausmų organai gali veikti visiš
kai automatiškai, patys savimi, be paliepimo žmo 
gaus proto. Tuomet žmogaus organizmas išro
do, paprastai kalbant, apsėstas kokia tai žmo
nėms nežinoma, visiškai1 svetima spėka.

Taigi, kad jau gali šimteriopai pasididint mū 
sų kūno pajautimai, o taipgi ir kad jie gali auto
nomiškai, be žmogaus valios veikti ir tbertiį pa
rodo imums tiktai vieną įžymų faktą, kad žmo
gus jau ant savęs netaip labai gali pasitikėti, kad 
žmoguje nuo senai yra įdėti begaliniai gabumai.

Užbaigdami nesuklysime, jei prilyginsime 
žmogų prie tokio turtuolio milionieriaus, kuris 
nežinodamas, kad turi milioninius turtus, gra
žiai gyvena, žmogus turi begalinius gabumus sa
vyje, bet moka naudotis tik nekuriais.

Established J886
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sprendė veikėjai 
žemė drebėjo, nuo argu-

užtemo saulė. Dešimtą 
nenusprendę nieko, vei- 

išdriki gulėjo.” 
pasiliks ta dešimta diena, 
Dievo septintoji, amžinai 
veikėjams miegojimo die

na? Grįžkite į draugijas, į spau 
dą, į veikimą!
Logika.

Tūlas keliauninkas, pasakoda
mas apie juodukų-nigerių gyve- 
niįmą Afrikoje, nurodo, kad jie 
valgo pūvantį maistą. Esą, jie 
paima pūvančią žuvį iš upės, 
arba pamestą kūną kokio kritu
sio gyvulio, ir jį kepa bei valgo. 
Paklaustas, kodėl jis tokią smar 
vę valgo, nigeris atsako: “Aš 
suvalgau tik mėsą, smarvę gi 
palieku.”

Jie myli taipgi savo kūną 
purvu apklojus laikyti. Ant jų, 
purvų sluogsnis apsaugąs juos 
vasarą nuo karščių, o žiemą nuo 
šalčiu.

Vilniaus Lietuvių Gyvenimas
No. 2 naujo Vilniaus lietuvių 

savaitraščio “Kelias” talpina 
straipsnį apie lietuvių visuome
nės gyvenimą Vilniuje. Sakoma, 
kad nuo 1920 metų tas gyveni
mas žymiai susiaurėjo. Praėjo 
penki metai, bet lietuviams tas 
laikas atrodė kai pusamžis. Pir
miau politika būdavo įvairių 
ypatų rankose, bet dabar sukon
centruota ir suimta į rankas vie 
no lietuvių Laikinojo Komite
to. Bet visgi lietuviai mažai ve! 
kia politikos lauke. Esą, jie lai- 

nuc šaliai nuo visų seimų 
'rinkimų, mažai dalyvavo net sa- 
Ivivaldybų ir valsčių rinkimuose, 
'o su lenkų valdžia tik tiek turė- 
Ita santykių kiek gyvenimas bū
tinai reikalavo. Daugiausia Ko
mitetas užsiimdavo gynimu 
skriaudžiapių lietuvių ir išlaiky
mu lietuviškų mokyklų.

Dabar vilniškiai turi vilties, 
kad lenkai, paskelbę susitaiky
mo politiką su tautinėmis ma
žumomis, ir jau susitaikę su žy
dais. maž tarsis ir su lietuviais.

TRIS KART SAVAITEJT 
Leidžiamas 'Utarnlnkais, Ketverg&ls

> ir Subatomis
Brooklyn ’e, N. Y.
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Velionis gyveno ir mirė laimės-aukso šaly, bet turtų 
iriirdamas nepaliko. Priešingai, jam ne kartą prisiėjo per 
gyventi gana sunkių valandų. Turtų nepaliko, bet jis pa
liko apie save gražią, niekad neužmirštiną atmintį. Jo 
vardas dar ilgai-ilgai lietuvių lūpose skambės. Jis bus į- 
trauktas į eiles tų vyrų, kurie tvėrė ir tebetveria mūsų 
išeivijos Amerikoje istoriją. Velionis daugeliui davė gra
žų pavyzdį, kaip reikia savo tautos labui, savo žmonių 

' (ateičiai darbuotis.
i Jis, rodos pasiskolinęs Dr. Kudirkos žodžius mums 

pareiškė:
“Kol dega krūtinėj ugnis šventa toji,

' “Kur traukia prie darbo ir duoda tiek vieko,
1 \ “Juk menkas ir silpnas net milžinu stoja,
- “O dirbk, idant neitų ugnis ta ant nieko.”

šią misiąs, nes mane, 
gyve nėra. Sakoma, 
Kanclerius pernešdavęi 
tūros už kokius 10,000 
arba. 100-120 pakų. 
1887 metais ir baigė 1907 me 
tais, kada jau nebeapsimokėda 
vo kontrabanda.

romanse “Pažvelgus atgal,” 
taip lygiai kaip ir Wells savo “Išliuosuotame Pa
sauly” ateities žmogų nupiešia lyg kokiu gre
mėzdu, netikusiu, nors protingu apšviestu, su di
dele galva, bet su gana silpnu kūnu. Tai rašy
tojų fantazija. Remianties gi ant atradimų psi
chologijos ir psichiatrijos, Gurko ateities žmo
gų piešia kitokiu. Bandysime čionai tas jo min
tis perpasakoti.

Pradėsime nuo mažmožių.
Visu pirmiausiai ateities žmogui visiškai ne

reikės laikrodžio.. Tolimos ateities žmogus kiek
viename momente žinos, kuri valanda ir minuta. 
Iš miego jis pabus tą pat valandą ir minutą, kaip 
jis norės visiškai be pagalbos žadinančio laikro
džio. Ant galo ateities žmogus tikrai žinos kiek 
laiko praėjo nuo kokio jam įžymaus atsitikimo, 
pavyzdin: nuo jo vestuvių, nuo persiskyrimo su 
geru draugu ar tam panašiai. Ir dėlto visiškai 
nereikės kokio nors stebėtino proto. Ateities žmo
gus turės lygiai tą pačią ypatybę, kokią turi da
bartinis kiekvienas užhipnotizuotas žmogus.

Ateities žmogus galės labai gabiai, ir tai iš 
atminties, skaitliuoti. Jis į dvi-tris sekundas ga
lės padaugint arba padalinti milionines skaitlines. 
Jam visiškai nereikės skaitliuojamųjų mašinų. 
Tas mums, dabartiniems žmonėms išrodo keista, 
fantaziška; vienok jau yra ar buvo ir dabar to
ki stebėtini vaikai, kaip Diamanti, Inodi, kurie 
tą viską atlikdavo.

Ateity žmonės visiškai kitaip skaitys laikraš
čius ar knygas. Tuomet skaitant nereikės žiūrė
ti. Kuomet bus tamsu ir žmonės 
kitokį darbą 
laikraštį ir s 
kad skaitys knygą užpakaly pasidėję ir tam pa
našiai. Ir tai tas galima bus ne tik tolimoje mig
lotoje ateity, bet tas bandoma ir dabar. Didelių 
mokslinčių, kaip va: Rišę, Buarako ir Rošo ban
dymai ant tiek {tikrina net skeptiškiausius or- 
todoksališkus psichologus, kad neturi ką atsa
kyti. O tie bandymai priparodo, kad galima ma
tyti paprastai per nematomus daiktus arba pri
sidedant lapą išrašytos popieros prie veido. Da
bar taip žmonės gali skaityti įpuolę į somnabu- 
lizmą.

Bet ateity žmogus labai mažai ir labai retai 
skaitys arba rašys. Tuomet žmogus turės “abso
liutišką atmintį,” taip lygiai, kaip dabar kad yra 
žmonės turinti absoliutišką muzikališką girdė
jimą. Menkiausias matytas gestas, paprasčiausia 
ištarta frazė ant visada pasiliks žmogaus atmin
ty, taip lygiai kaip ir didžiausi atsitikimai. Tuo- 
|met žmogus truputį pamąstęs atsimins knygą žo
dis į žodį, kurią jis skaitė prieš 40 metų. Jei jam 
reikės, jis atsimins ir menkiausią frazę ištartą ar 
ba girdėtą tolimoje praeity. Viską jis atsimins 
lig menkiausių mažmožių, lig menkiausių smulk
menų.

Ir vėl čionai eina dalykas visiškai ne apie ką 
tai negirdėtą, naują dalyką. Absoliutišką atmintį 
ir dabar turi kiekvienas žmogus. Visa bėda tiktai 
tame, kad dabartinis žmogus negali ta atminčia 
naudotis; ta atmintis neveikia sulyg žmogaus no
ro arba valios. Vienok ta absoliutiška atmintis ap 
sireiškia laike gilios ir sunkios ligos, arba taip 
sakant, kuomet žmogus klejoja. Paskui vėl tas 
apsireiškia laike didelės hrsterijos, pas opijaus 
rūkytojus, laike mirties pavojaus ir tt. Bet ypač 
tas aiškiausiai apsireiškia, kuomet žmogus būva 
užhipnotizuotas.

Ateity tolumo, galima sakyti, visiškai nebus. 
Vienas žmogus su greitumu saulės spindulio sa
vo mintis galės perduot ki'tam žmogui kad ir es
ančiam tolimiausiame krašte. Netrukdys to nei 
kalbos skirtumas, nei niekas. Mintys, sumąstyti 
balsai, reginiai, paveikslai, jausmai, linksmumas, 
nuliūdimas, — viskas tas bus galima perduoti 
kad ir tolimiausiai esančiam žmogui, taip lygiai 
kaip dabar kad galima perduoti žinias bevieliniu 
telegrafu.

Ir čionai nieko tokio nėra stebėtino ir nega
limo. Yra ir dabar žmonės, kurie telepatijos bū
du perduoda savo mintis kitam žmogui. Tas da
bar jau yra priparodyta.

Tai maždaug tokis bus ateities žmogus, čion 
kalbama ne apie kokius talentuotus ŽĮmones, ne 
apie genijus, bet apie paprastų-paprasčiausius gy 
Ventojus Vilniaus arba New Yorko.

Suprantama, kad ir ateity bus žmonės pa-
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- Lietuviškas Graborius - 
Geriausias patarnavimas. 

Daug metų patyrimo 
1023 Mt. Vemon St.

Philadelphia, Pa.

Reikalinga moteris arba mergių * 
pereitorka. Mokanti gerai šit! nt 
maJiaoi. 300 Irving Av, kampu Xp 
tie Av. Rldgnrood.

I ŽINO MUS
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M. KREIVĖNAS
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M. M. ŠLIKAS 
Lietuvis Advokatas 

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

Namų Tel. Michigan 5751

Ir iš ateivių ir čila augusių 
man rodos, yra tik tie “peštu
kais,” kurie “baloje auginti.”

Report.

Abelnai Apie Miestą. Geri 
Darbai. Reikia Darbininkų

tymas, tada tymas 
atsisakė imti daly- 
tarpe dalyvaujančių 
vieno vyčio. (Z. Ja-

Kambariai ant rendoo: - Visi jįjį- 
ratai, elektros ivieoa, baltei Riba 

kambariai »u maudytu.' 12 it d 
kambariai su maudyne (40. Ktt 

kiton: — Smith, 89 Grand St, Bntk 
ya, N. Y. (W

8. Mokslas sako, kad žmogus 
negali pergalėti savo kūnu prie 
žemės pritraukimo jėgos, o Bi
blija sako, kad Elijošius pakilo 
j dangų būdamas gyvas, ir kad 
Teismo Dienoje visi negyvi kū
nai atgiję nusikels į dangų.

9. Mokslas sako, kad gyvybė 
ant žemės buvoja jau milionus 
metų, o Biblija sako, kad pati 
žemė teatsirado iš nieko 6,000 
metų atgal.

Liepos 31 d. ryte rado ant 
M. Burins-

Rašo J. O. Sirvydas, “Vienybės” Redaktorius

Pasiduodi grosemė M»i pigiai. i» 
ta gera, lenkt) lietuvių apgyventa. h, 
žastia pardavimo: pirkau fanų. fa. 
Jaukite greitai į "Vtenjbfa” Oflą 
193 Grand St, Brooklyn, N. T, 12

2701-2703 E. Allegheny
Philadelphia, Pa.

Lietuviai Laimėjo Virvės Trau 
kimo čampionatą

va neturi, o privalės būtinai 
turėti.

Grįžę į Kauną, vėl su Vi
leišiais nuvažiavome į Vy
tauto Kalną, kur nuėjome 
pažiūrėti Lietuvos Sporti
ninkų sąjungos darže pri
rengtų futbolo lenktynių 
tarpe Kauno ir Klaipėdos 
jauktų (čionai baseball lo- 
sos dar nėra įsivyravę; jas 
užima futbolas net ir visą 
vasarą).

Nors lietus linojo, bet pu
blika rinkosi būriais iš visų 
pusių. Susirinko keletas šim 
tų. Lošėjai labai miklūs — 
pastebėtinai miklūs net a- 
merikiečiui atrodo! Vienok' 
lietuvių prigimtis tuoj reiš
kiasi: pas juos nei tarpe lo
šikų nei tarpe žiūrėtojų nė
ra amerikoniškų “yells” 
(riksmų). — jie labai rim
tai, net šnirpšdami darbuo
jasi. Didžiuma publikos, su 
prantama, labiau užjautė sa 
vo jauktui (Kaunui), tik ma 
ža dalelė Klaipėdiečiams, -- 
kurie, nabagai, ir pralaimė-

Liepos 29 d. Antano Gustai
čio su Mare Austravičiene ves
tuvėse (buvo “biskutis” pešty
nių. Jurgis Jakunskas, svečias 
iš New Philadelphia, turėjo 

■“svarbių” ginčų, kada gavo, su 
alaus pilnu puodu per galvą. Ki
tas jaunikaitis — Curry (Kardi 
šauskas) “netikėtai” peiliu su
pjaustytas. Abu nugabenti į li
goninę ir sakoma, kad Kardi- 
šauskutis blogai išrodo.

Iki šiol čia būdavo kaitinami 
lietuviai ateiviai, kad pešasi, 
bet dabar ir čia augę tą patį da-

Specialistas
Pasekmingai Gydau Ypatingas 

VYRŲ, MOTERŲ LIGAS

Lošimu domėjasi ir mote
rys bei merginos, kurių bu
vo beveik tiek, kiek vyrų. 
Mergaitės ypač nervavosi. 
Užpakaly manęs trys mer
ginos baisiai karščiavosi. 
Pasisekus Kauniečių pusei, 
viena sukliko: “Vaje, tai 
tikra Dievo dovana!” O ne 
pasisekus, šaukė: “Vai Jė
zus, Marija, kas čia dabar 
bus!? Na, kas tam Petrui 
šiandien pasidarė!”

Labai malonaus įspūdžio

vai. po pietų. Klesoa dienomis ir vakarai*.

YORK AUTO SCHOOL
(Kampu 14 gatvfis) New York City

kitų metų dienai, 
panaši gegužinė ir 
k imas.

Buvo pusėtinai 
lietuviai save drąsino prieš vir
vės traukimą. Nekurie mat la
bai nedrįso ir bijojo, kad nieko 
neįveiks. Partraukus vieną ty
mą, bailesnis lietuvis teiraujasi 
savo bendro: “Kas žin kaip čia 
bus su šituo tymu?’’ Kiti bai
lesnį drąsina: “Eik, 'ką čia jų bi-

Apdraudžiame Nuosavy
bės Dokumentus.

Persiunčianie Kabeliu Pinigus

budo. Iš vakaro jis sveikas'at
sigulė ir jau buvo gerokai pra
siblaivęs po kelių dienų didelio 
gėrimo. Jo paprotys buvo, kad 
“į kelis mėnesius reik gerai pa- 
ūliavoti.” Paskutiniu laiku jis 
tuos “paūliavojimus” sutanki
no, o po šio paskutinio ketino 
daugiau visai negerti. Ir teisin
gai pasakė, nes 'kai graborius 
paėmė, tai jau nepaleis prie 
giršnojimo. Kor.

DR. ZINS
110 E. 161 h St., New York City 
Tarpe 4th A v. ir Irving Place

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

žaislio (kamendulų) vienuo 
lyną — apžiūrėti šią istori
nę vietą, kurią įsteigė ga
lingas Lietuvos didžiūnas 
Pacas.

Pažaislin pribuvom bai
giant mišias, kurias laikė 
čionai prisiglaudęs ameri
kietis (bene iš Shenandoah) 
kunigas Dargis. Po mišių, 
vienuolė lietuvaitė mus ap
vedžiojo po šią įstaigą. Baž
nyčia Pacų giminės staty
ta labai senai. Būta puikios 
arkitektūros ir europinės 
mozaikos; bet rusai, atėmę 
nuo katalikų ir atidavę sta
čiatikiams monachams, 
daug brangių paveikslų už
tepė ir nudaužė figūras. Vo
kiečiai karo metu dar dau
giau sugadino ir išardė. Da
bar amerikietės lietuvės vie 
nuolės bando paveikslus at
šviežinti, bet dar labiau jie 
susigadina, ir rodos nieko 
neišeis.

Po bažnyčia yra skiepas, 
kuriame ilsisi visa eilė ga
linčių Pacų šeimynos. Pat
sai šio vienuolyno fundato
rius Pacas, buvęs įdėtas, si
dabro karstan, kurį vokie
čiai pasiėmė sau, o Paco 

1 kaulus rasta išverstus ant 
žemės. Dabar mes matėm jo 
kaulus surinktus ir sudėsty
tus į kūno pavidalą laiki- 
non skrynion, iki būsiąs pa
darytas geresnis karstas. 
Tokio tai likimo susilaukė 
Pacas, prieš kurio galybę 
anuomet drebėjo didesnė da 
lis Lietuvos ir Lenkijos...

Iš po bažnyčios eina slap
tas urvas, kuris, anot legen
dų, daeinąs net iki Kauno

Besižvalgant po Detroitą, ma
ža daug ką galima pasakyti, šis 
miestas kaip jau daugeliui yra 
žinoma, yra tai pasaulinis au
tomobilių išdirbimo miestas. — 
čionai taipgi randasi gana daug 
vasarinių vietų prie didelės u- 
pės St. Clair, kur tūkstančiai 
žmonių kasdien suplaukia.

Pats miestas smarkiai auga 
ir bujoja. Laibai daug matosi 
naujų stu'bų budavojant ir iš- 
dirbystė didėja.

Lietuvių čionai randasi daug; 
kiek man teko sužinoti, iš an
glų laikraštuko “Free Press,” 
tai lietuvių Detroite yra 13,000.

Tai net mane nustebino iš to
kios didelės Lietuvių kolonijos. 
Vienok veikimais čionai yra nu
miręs. Kiek pasirodo, tai De
troit lietuviai yra pasilikę labai 
toli nuo kitų kolonijų, čionai 
yra labai didelė proga veikime 
ir didelė dirva, tik reikia būti 
organizuotam kūnui.

Juodo internacionalo veiki
mas mūsų mieste taipgi men
kas; viskas ką jie turi, tai tris 
žinyčias, ir tai netaip kaip tu
rėtų 'būt: iš lauko svetimam 
žĮmogui neatrodo, kad tai žiny- 
čia, bet panašus į mokyklą ar
ba šiaip kokį mūrelį; tik ant 
viršaus dvi plytos sukryžiavo- 
tos kaipo ženklelis žinyčios.

Darbai1 čionai, kaip jau mi
nėjau, veik išimtinai automo
bilių išdirbystė. Bet yra ir ki
tokių išdirbysčių. Pirma vieta 
užima Fordas. Man teko aplan
kyti jo visą fabriką. Labai už- 
interesuOja žmogų. Jo mašineri
jos yra geriausios; viskas ve
dama sistematiškai.

Darbininkai pas Fordą turi 
būt piliečiai arba nors pirmas 
popieras turi turėti. Darbo va
landose kiekvienas darbininkas 
turi apsieiti militariškai. Jis tu
ri beveik visą miestą nupirkęs: 
gelžkelius, bankas, ligonbūčius 
ir tam panašiai.

Darbininkų pas Fordą dabar 
dirba 165,000. šiais metais labai 
gerai darbai eina Detroite ir 
labai daug reikalauja mekanikų.

Lietuviams \mekanikams pa
tartina atvažiuot ir gaut gerą 
darbą bei gerą užmokestį. Ku
rie gali išdirbt įrankius arba 
“dies”, tokių mekaniikų čionai 
yra didelė trūkumą.

Pragyvenimas nėra brangus, 
taip kaip ir visur; tik stubos 
čionai brangesnės, 'bet pagal už 
darbius neperbrangios.

J. Peleckas

joiAi nora
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IMAMS SVETAINĖ 
amna valgius, gersi pigute™ ir d 

Ippat parirendavott iveUU| 
i kitokioms apeigoms 

(Tek Btagg 3922) BBOOKMH, 11

RAPANŲ KRAUTUVE 
ynm» — Drapanos Geriausių 

JTADS APSIAUSTUS (RAINCOAT’S) 

is. Moterims ir Vilkinu 

atsilankyti, 0 bŪM

S. K. GRISIUS
Agentas "VIENYBES” bei ki
tų tautiškų laikraščių Chicagoj. 
Norinti užsirašyti “ Vienybę’’ ar 
užmokėti prenumeratų bei pirk
ti Serų, kreipkitės šiuo antraSu: 

3423 W. 61st STREET
Chicago, HL

Phone — Republic 8927

Nervų, Odos, Kraujo Ligose, Išbėrimuose, Atvirose žaiz
dose, Bendrame Nervų Silpnume, Inkstų ir Šlapinimosi ne
galėje, Raumatizme ir Visose Vidurių Ligose.

vis augštyn pakilti
„ „ Kuomet fyziniu sportu per

laikyti. Jei valstybė paimtų, j siims visas jaunimas, luo
tai galėtu įsteigti kokią žem' met išnyks tie 
dirbystės ar amatų mokyk- nepasisekimais 
lą, o_ gal net archeologijos ir taps sveika visa Lietuva, 
muzejų, kurio dabar Lietu-1 (Dar bus)

115 NORTH 6ih ST. 
Street
Tel. 1727 Greenpoint

įkilo iš j beždžiones panašių pro
tėvių ir dar vystosi toliau, kuo- tytos danguose 
met Biblija sako, ikad žmogus 
yra tikras kūniškas Dievo at
vaizdas ir vėliau nupuolęs tik 
dėlto, kad Adomas ir Ieva su
laužė tam tikrą įsakymą.

4. Mokslas mokina, kad žmo
gus išsivystė iš beždžionių, o 
Biblija sako, kad “Dievo sūnai 
vedė žmonių dukras ir turėjo 
vaikų, taip kad visoje žmoni
joje teka dieviškas, viršigaimtiš- 
kas kraujas.”

6. Mokslas sako, kad vieno 
elemento negalima permainyti taip kaip jie negalėtų supras- 
į kitą elementą (čia skundikas Į ti vienas kito.

Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

-L—I—E—T—U—V—I—S 
DAKTARAS (gydo 
ligas) IR CHIRURGAS 
(daro operacijas). 
OFISĄ VALANDAS:

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

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

7. Mokslas mokina, kad vai-' 
•amtiškas perlauži-Į 

priešingas mas ir atmušimas saulės spin
dulių, pereinančių debesėlį, o Bi
blija sako, kad Dievas įkalęs Į 

malpos, pri-1 vaivorykštę danguose, kad pri- 
ir tos pa- minimą savo prižado Nojui dau

giau neužleisti ant žmonijos tva

fija mh!» 
kreipkite fa 

ateit: -

Phone Keystone 457
THE 

LYNDHURST HOTEL 
(S. Žvigaitis, savininkas) 

236 Cedar Avenue 
Wildwood, N. J.

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

Kaina pigi, patarnavimas 
Lietuviškas

District of Columbia turi iš-Į klysta — tas galima padaryti, 
leidusi įstatyimą, kur draudžia-(Vertėjas), kad iš nieko negali
ma pajuokti Bibliją. Tuo pasiima sutverti ko nors, o Biblija gi 
naudodamas tūlas vyrukas skun sako, kad Dievas iš dulkių pada 
džia valdžią teisman už pa veli- J rė žmo-gų, o visą pasaulį padarė 
jimą mokyklose dėstyti mokslo jš nieko, 
dalykų, kurie priešingi Biblijai
Jis surašė 11 punktų, kuriais' vorykštė 
dabartinis mokslas 
Biblijai.

1. Mokslas sako, kad žmo
gus, 'beždžionės ir 
klauso prie vienos 
čios gyvulių giminės, ir kad visi 

'gyvuliai, augalai ir gyvūnai ki
lę iš vieno protėvio, vieno nar
velio protoplazmos organizmo, 
o Biblija gi sako, kad Dievas 
tyčiomis sutvėręs žmogų į vie
ną dieną iš žemės dulkių, pa
našų į save, sutverdamas sie
lą, įkvėpdamas jam savo kva
po; im’oterį gi sutvėręs iš pir
mojo žmogaus šonkaulio.

2. Mokslas sako, kad po mir
ties organiški sudėtiniai kūno 
elementai išsiskiria ir išsisklais- 
to, taip kad jų negalima vėl 
surinkti ir sudėti, kad atgaivi
nus senai mirusius, kuomet Bi
blija sako, kad visi negyvi kū
nai iikišio.1 
nors gyventinų žmonių bus at 
gaivinti Paskutinio Teismo die 
noje.

joti! Juk mež augom valgyda
mi sveiką lietuvišką rugių duo
ną, o ne pajus! Tik traukim, 
brolyti!’ ’

Garbė mūsų tėvynainiams už 
pasitikėjimą lietuviškos duone
lės stiprumu! O tas juk daug 
prigelbėjo pergalėti keturis ir la 
bai stiprius milžinusi!

Gintaru Rinkėjas

Telephone Triuši 18

Fotografu 
IB M ALTORIUS 
Nufotografuoja it 
nnmulevojs vilo- /įl2S 
kine pareikilu /i 

jvuriiMionii ip- 
alvomii. Atuaji- K 
na įeini ii kn- 
javu Ii indam 
tu nmerikoniikui JJ 
Darbį atlieka p- 
ui ir pigiai

Inipkitfa Bi>

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA

Birželio 13 d. pas p. K. Norkų netikėtai susitikau 
Dr. Joną šliupą, mūsų amerikiečių “patriarką.” Jis 
dar nėra pasenęs, kaip kiti pasakojo. Tebėra gyvas ir 
energingas; tik biskį labiaus pražilęs ir skundžias jam 
atsiliepianti nesenai turėtoji operacija. Keletą žodžių 
pasikalbėję Norkaus kontoroje, 'buvome išėję — kur 
susėsti ir išmesti iš senos pažinties po “klebonišką.” 
Bet veikiai dasižinojome, kad mūsų planas nebus gali
ma įkūnyti — visur durys 'kietai uždarytos, mat esa
ma dvigubos šventės: Šv. Antanas ir žydų šabas! Kvie
tė pas jį į namus, bet aš labai neturėjau laiko. Atidėję 
tą kitam, ne taip šventesniam laikui, atsisveikinome.

Užėjau pas Amerikos kon 
sulą užregistruoti paso. Čia 
man mandagiai atliko rei
kalą ir nieko neėmė. Kuo
met berniukui įspaudžiau, 
“tipo” 2 litu, jo dėkavoji- 
mams nebuvo galo. Čia da
bar ir litas daug sveria.

Apsilankiau Kredito Ban
ke, kurį amerikiečiai sukū
rė iš Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės. Šitas bankas a- 
merikiečiams teikia kredito, 
nes puikiai laikosi ir su vi
sais kitais bankais išturi 
lenktynes. Jį veda du suma
nūs finansistai: visai ameri
koniško typo biznierius p. 
Vosylius ir Rusijoje prie 
bankų išsipratinęs p. Bu
kauskas. Su abiem teko iš
sikalbėti. Jie atiduoda ame
rikiečiams, L. A. B-vės šėri- 
'ninkams garbę už šio banko 
fondavimą. Vienok negalė
jau sužinoti, ar kada šitie 
šėrininkai gaus sau dividen
dus ir kokį interesą jie be
turi savo įvesdintame kapi
tale. Reiktų kaip nors šitą 
klausimą išrišti ir amerikie 
čių teisėtą nusiskundimą pa 
tenkinti. Nebūdamas niekie
no įgaliotas tuo reikalu gi
lintis, pasitenkinau pavir
šutinėmis gautomis informa 
cijomis. Apsidžiaugiau šio 
banko skubotu ir manda- 
gum patarnavimu savo kli- 
jentams, ir atsisveikinau su 
vedėjais.

Birželio 14, sekmadienį, 
buvau pasidaręs programą 
aplankyti Vytauto bažnyčią 
kur klebonauja kun. Tumas 
ir susirenka į pamaldas vi
si Kauno “laisvamaniai.” 
Bet p. Vileišis pasiūlė mus 
nuvežšiąs automobiliu į Pa-1 pilies. Nesenai bandę kas

10. Mokslas mokina, kad sau
lė yra centras saulinės planetų 
sistemos dausose, kad žemė yra

gyvenusių ar kada apvali, kad daugelis žvaigždžių 
tėra milžiniškos saulės, kad že
mė apsisuka apie saulę sykį j 
metus, o Biblija mokina, kad 

Mokslas sako, kad žmogus žemė yra pasaulio centras, kad 
saulė, mėnuo ir žvaigždės įsta- 

idant teiktų 
šviesos žemei, kad Jošua sustab 
dęs saulę.

11. Mokslas mokina, kad kal
bos yra išaugę truputį po tru
pučio iš žmogaus minčių, kurios 
kilo žmogui žengiant evoliucijos 
keliu augštyn, o Biblija moki
na, ‘kad visa žemė turėjo vieną 
kalbą iki žmonija nenusprendė 
pasistatyti Babelio bokšto, ku
ris pasiektų dangų. Dievas, no
rėdamas sudrausti žmoniją nuo 
to darbo, sumaišęs jų kalbas

KAINOS MANO PRIEINAMOS
ir viskas yra po mano asmeniška priežiūra I 

XSpinduliai ir Wassermano tyrimus ir Ke-į 
miškas Išnagrinėjimas kraujo. — Suteikiamo 
tikrą atspėjimę ir gydymą. — '

PATARIMAS IR KOVITIMAS
DYKAI 3 S

Miesto valdyba ir dirbtuvių 
savininkai surengė taip vadina
mą “Field Day” (Gegužinę). O- 
ficialiai buvo kviesta visos tau
tos šioje gegužinėje imti da- 
lyvumą. Lietuvių draugystės o- 
ficialiai nenutarė dalyvauti, tad 
pil. Z. Jačinskas sumanė orga
nizuoti Virvės Traukimo Tymą 
ir manė tą tymą statyti visų 
Amsterdamo lietuvių vardu.

Pil. Z. Jačinskas, pasitaręs su 
kitais vietos veikėjais, gavo šia 
me reikale pritarimo, ėmėsi dar
bo ir suorganizavo pageidauja
mą tymą. Programą sutaisyti Z. 
Jačinskas pavedė sutaisyti Au- 
čiūnui, tai yra kad minimas as
muo praneštų gegužinės komi
tetui, jog lietuviai dalyvaus vir
vės traukime ir tai atliks visų 
Amsterdamo lietuvių vardu. Au 
čiūnui buvo įteikta virvės trau
kėjų vardai, bet kadangi jis yr i 
Avičių skerdžius, tai ir pasielgė 
taip kaip skerdžius: priduoda
mas gegužinės kejmiteto lietuvių 
vardus, pareiškė, kad tai esą 
Vyčių Tymas. Kada gi' prisiėjo 
laikas traukti virvę ir gegužinės 
komiteto pirmininkas pašaukė 
lietuvius, pažymėdamas, kad tai 
yra vyčių 
ant vietos 
vumą, nes 
nebuvo nė
činskas yra Amerikos Lietuvių 
Kliubo narys, tai ir visas ty
mas buvo kliu'biečių). Progra- 

verkšlenanti mo vedėjas, matydamas, kad lie 
paliegėliai tuviai atsisako traukti virvę su 

’sidomėjo — kame čia dalykas? 
I Paaiškinus gi, kad avyčių (ta
riant vyčių) skerdžius nemanda 
giai pasielgė ir neatliko to, kas 
jajm buvo įsakyta, programo ve
dėjas patvarkė kaip pridera: jis 
pasitaręs su J. Ačiū, pilnai su
tiko vyčiams užtraukti per nosį 
ir paaiškino, kad virvę trauks 

'Amerikos Lietuvių Kliubas. A- 
vyčių skerdžiui tuomet prisiėjo 
pusėtinai parausti: mat vyčiu- 
kai norėjo pasisavinti kitiems 
priklausančią gerbę, bet nepavy-

Pagaliau visa sutvarkius, A- 
merikos Lietuvių Kliubo tymas 
liko pergalėtoju virvės trauki
me ir gavo sidabrinę taurę.

Virvės traukimo programe da 
lyvavo viso 12 tymų. Amerikos 
Lietuvių Kliubas partraukė tris 
stipriausius tymus. Ketvirtą ty
mą suorganizavo iš stipriausių 
tymų vyrų, bet lietuviai ir šitą 
nugalėjo. Buvo taipgi ir Amster 
damo policmanų tymas, kuris 
jau buvo vieno tymo pergalėto
ju ir turėjo eiti su lietuviais per 
sitraukti, bet pamatę lietuvių ne 
įgalimą spėką, kaž kur dingo. 
Todėl daugumas policmanus 
smarkokai pajuokė.

Visi tymai turėjo po 8 ypa
tus. Lietuvių tymas susidėjo iš
sekančių ypatų: P. Babinas, 
svėrė 317 svarų, J. Šližiulis, F. 
Stakauskas, M. Stakauskas, J. 
Piiktelis, K. Sabutis, B. Labuns- 
kas, L. čenevičius, reprezentuo
ta buvo ir J. Ačas.

Vietiniai laikraščiai laibai gra
žiai aprašė Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliu/bą, pažymėdami, 
kad kliubas turi stiprių vyrų, sofos “bemiegantį 
apšaukdami juos čampionais iki | ką, kuris žadinamas jau nepra- 

kur vėl bus 
virvės trau-

I ČIA TALPINAMA ŽINIOS 18 AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMO IŠIMTINAI. RAŠOMA MUSŲ GABIŲ1 
KORESPONDENTŲ APIE TEATRUS, BALIUS, PRAKALBAS IR ABELNĄ JUDĖJIMĄ.

DIRBTUVĖ
geriausiai įrengtojo mokykloje. Prakti
kos pamokos išardyti ir sudėti visokius 
motorus, apie elektrą ir važiavimą. Ti
kras, pilnas kursas šoferio-mokaniko 
lietuvių ir anglą kalbom - veda visiem 
žinomas ir per 15-ką metą prityręs
INSPEKTORIUS L. TIKNIAVIČŪS 

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

są mokyklą. Mokykla atdara nuo 9 ryte iki S vakaro. Nedeliomis 
nno 11 yal. ryto iki 8

NEW
128 — 2nd Avenue,

ten tuo urvu lįsti, bet pabi
joję, kad neužgriūtų ir vėl 
sugrįžę. Davę vienuolei po 
keletą litų už patarnavimą 
ir užsirašę savo vardus į 
lankytojų knygas, išėjome 
kieman. Čia mus pastvėrė 
vienuolyno Motinėlė (taip
gi amerikietė) ir būtinai nu 
sivedė “ant arbatos.” Pasi
rodo — visai jau ne arbata, 
bet formaliai pietūs... Atė
jo pora kunigų, ir keletas 
vienuolių, kurie mus aplin
kui apsėdo ir patarnavo bei 
šnekino; vienok su 
nė vienas nevalgė 
valgėm tik aš su žmona ir p 
Vileišis. Vienuolės pasipasa
kojo, kaip jos čia vargstą, 
atstatydamos amžių ir karo 
sugriautus tuos milžiniškus 
triobėsius. Girdi, rasit ame
rikiečiai aukomis pagelbė
tų. Aš sakiau 
čiams aukos labai įgrįso; jei 
kiek bus dar galima, tai dė- 
sim Lietuvos nepriklausomy 
bės išlaikymui ir atvadavi
mui Vilniaus. Jos nusistebė 
jo, kad amerikiečiai nesu
prantą kaip esą svarbu at
gaivinti tokias senas vietas. 
Aš paaiškinau, kad ameri
kiečiai atprato nuo vienuo
lynų, kurių Amerikoje taip 
kaip ir nėra. Žinoma, mes 
šituo klausimu nesusišnekė- 
jom, nors ir nesusipykom. 
Reikia atiduoti vienuolėms 
kreditą už pakantumą kitų 
nuomonių.

Atsisveikinę su vienuoly
nu ir sėsdami automobiliu, 
dar sykį apžvelgėm šią seną 
Pacų vietovę — tai didelis | 
palociukas, su įdomiais trio išsinešiau iš šio žaislo. Jis 
Ilesiais, puikum aplinkui so- nurodė, kad Lietuvos jauni- 
du ir > pušynais; pakalnėje mas persiima sveika dvasia 
teka sriaunusis Nemunas, fyzinio sporto, kuris lavina 
Žus ši istorinė vieta visai žmoguje norą kitus pralenk 
be naudos, nes vienuolės ne 
sugebės jos atstatyti ir iš

lt.

s?
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DIEVAS NUBAUDĖ vyko ir mūsų klebono auginti
nis vargonininkas, kuris įstojo

juodi, kaip varnos sparnas, ir 
blizgėjo, kaip naujas automobi
lio! Na, o akutės, o rankutės, 
o.... hmmm! Cacė, ir gana!

Mudu su Karvaičių (taip vadi 
ne.-i mano sandraugas, su kū

jį iuo aš gyvenau), retai lanky- 
davovos pas šėimyninkę, ponią 
Zaleską, nes Karvaitis nuolat 
man kalbėdavo, kad turiva pir- 

•miau išmokti tikrai poniško pa-
Kadangi šį įvykį Stefan že- muzikos mokyklon. Mudu nusi-1 s'e'g’rno’ 0 Pas^u’ jau eiti į po- 

rcjmski yra parašęs lenkiškai np- Lsamdėva gana ruimingą frontinį tai pa. Kitaip pasirodj-siva 
velėje užvalrdintoje - “Kara,'kambarį nuo kokios ten našlės, ebUmais, mužikais, ir nebūsiva

, • -i,, _l.nriimjimi i hnioriška draneiiu.(Bauda), kurioje ir pavardes 
apkeitė, ir šiaip daug visiko pri
melavo, tai aš atpasakosiu, kaip 
■iŠtikrųjų tas įvyko.

Netiesa, kad Lietuvos kaimie
čiui yra sunku prisitaikyti prie 
augštesnėsėa klasės apsiėjimų'resnėji duktė dirbo komercijos 
ir visų poniškumų. Gerose apy- biure, o jaunesnėj i, Zosytė, duo- 
stovose lietuviai tampa dar ardavo muzikos lekcijas miestie- 
ristokratiškesniais, negu lenkų 
ponai. Tas man teko pastebėti 
Varšuvoje, kur nemažas lietuvių 
būrelis tai mokslus eina, tai šio- 
kias-tokias vietas ar tarnybas 
turi.

Aš atsidūriau Varšavoje ga
vęs vietą gelžkelio vaidybos raš
tinėje. Kartu su manim ten at-

kuri gyveno su dviem dukterim 
ir tarnaite trečiaime didelio na-1 
mo aulgšte. Ji užsilaikydavo iš 
emeritūros, kokią gaudavo iš 
valdžios po savo vyro, buvusio 
kokiu ten dideliu valdininku. Vy

čių namuose.
Toji Zosytė, Lai buvo neapsa

komai graži panelė; tokia, apie 
kurias poetas Mickevičius ra
šė:
“Krūtys kietos, kai griūšiukės, 
Ir mažytės jų kojukės...”

Net ir daugiau grožybių Zo
nytė turėjo! Jos plaukai buvo

. Kitaip pasirodysiva 
;, mužikais, ir nebūsiva 

'priimami į bajorišką draugiją.
Na ir lavinovos mudu iš viso 

vieko! Išsimokinova gražiai link 
telėti, kuomet rekomenduojami 
naujam pažįstamai, sužinojova, 
kad visiškai neleistina sveikin
tis rankomis su nepažįstamais 
žmonėmis, kol nesuvesti forma
liai į pažintį; kad nemandagu 
pertraukti kito kalba, nors ji

‘ Drapanose irgi reikia laiky- ju lazdelės galu, kad padarius 
tis nustatytos formos ir apsi-'kiekvienos kiškos priešakyje iš
rėdyti tik taip, kaip kiekviena-' ilginį kantą. Karvaitis užsivilko 
me atsitikime reikalinga, o ne fraką. Tuo tarpu pasigirdo Zo- 
kitaip. 1 sytės kambaryje panelių balsai:

Ypač mano draugas Karvaitis tai jos draugės, atvykusios, šu
tuos) visus ceremonialus kiaurai'ėjo jos kambary pataisyti savo 
išmoko ir aklai juos pildė. Aš parėdus ir aprėdyti Zosytę. 
ir-gi neatsilikau nuo jo. Vienas | Karvaitis, žaibo greitumu, už
tik dalykas man ilgai buvo neaiš šoko prie durų ant kėdės, pasi- 
kiu, kodėl Karvaitis apie devin-[stiebė ant pat pirštų galų, prisi- 
tą valandą kas vakars eidavo 
mimo, kuomet aš paprastai vaik 
štinėdavau po miestą iki vienuo 
liktos, ar dvyliktos.

Bet vieną kartą ir aš parėjau 
min'.j anksti. Tuomet ir anoji pa 
slaptis išsiaiškino.

’Greta mudviejų kambario bu 
vo panelės Zosytės kambarys, 
į kinį buvo ir durys iš mudviejų 
kambario. Kadangi tos durys bu 
vo atidaromos į Zosytės kamba- vaitis stipriai paspaudė gilyn du 
rj, tai iš vidaus jos buvo užsta- ris, tai jos su trenksmu atsida-

i, ir Karvaitis visu ilgiu nu
griuvo nuo kėdės j Zosytės kam 
barį! Tiesa jis spėjo pasiremti į

Istiebė ant pat pirštų galų, prisi
spaudė prie plyšio ir stipriai pa
stūmė duris, kad padarius tą 
plyšį didesniu ir geriau pama
čius besi rėdančias paneles.

Bet čia staiga atsitiko visai 
nelauktinas įvykis. Mat kad pa
darius daugiau vietos Zosytės 
kambaryje, tai spintą, kuri lai
kydavo užbarikadavus duris iš 
mudviejų kambario, išnešė tą 
dieną kitur. Todėl, kaip tik Kar

ir labiausiai kvaila būtų; kad ne tytos didele spinta (šėpa), kaip'rė, 
_  _ y. . _  * 1 - 1 L — 1 _ —. 11^ I 4- ~ . 1 i 1 z 1 , i n ( 1 t cgražu užginčyti kito kalbą, sa-'to padorumas reikalauja (kas 
kant “netiesa,” nes tuomi ap-'gi raktui gali pasitikėti?).

Tą vakarą, mudviem su Kar- grindis rankomis, bet neišsilaikė

Bet Karvaitis neturėjo jokių 
militarių pasiryžimų. Jis nutrau 
kė nuo Veronikos lovos raudon- 
dryžę antklodę, apsisiautė ją 
nuo pečių iki žemės (mat ko
kis diplomatas!), išbėgo iš vir
tuvės į kiemą, paskui apibėgo 
į frontą ir paspaudė skambu
tį, kad aš įleisčiau j kambarį. 
Zosytė, manydama, kad atėjo 
naujas svečias, atidarė duris ir 
sukliko, pamačiusi Karvaiti, ap- 
sisiautusį raudondrvže antklo
de, lyg senovės Romos konsu
lą. Ji užtrenkė duris.

1 Karvaitis užbėgo vienais laip 
tais augslyn ir iš ten pradėjo 
šaukti mane. Man išėjus jis pa
prašė, kad paduočiau jam kas
dienines drapanas, kuriomis jis 
apsirengė kampe po laiptais, į- 
tykino į mudviejų kambarį, pa
siėmė savo valizą ir iškeliavo, 
pasakęs: “Tai Dievas mane nu
baudė už manerų nepildymą!’’

Nuo to laiko aš jo daugiau 
nemačiau. Lušnakojis.

Kam Kiis Rūpi
Sėdi tūlas tėvas aludėje. Tuo 

tarpu atbėga jo duktė ir šau
kia:

— Tėvai, eik namo. Mūsų mį 
ma su Įnamiu pabėgo.

— Nieko, sugrjžš.
— Įnamis tavo degtinės bon- 

ką išsinešė.
— O, bjaurybė! Tuojau par

eisiu.

.Icmkite Pažangią Spaudą 
Pirkit “Vienybes” Šerą!

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 —

10739 — 115th Street 
Richmond Hill, L. L 

Tel. Richmond Hill 8066

Batvinis Bros

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

kaip išvesti kitam pinigų iš rankų. Taip pat pačiam rankoj 
pinigas pranyksta, kuris potam pasirodo prikibęs kam tai prie 
padalykų, tai prie lubų ir tt. Išleido ir kitus stebėtinus moaus. 
Taippat išleido monų magnetiškas kazyros, kurias išegzami- 
navus pasirodo, kad kazyros kaip ir paprastos, bet čia pasi
rodo kas tik tokią kazyrų sau ištraukia iš tos kaladės, potam 
visos pavirsta tokios, arba tą kazyrų gali suplėšyti į mnžus 
šmotelius, bet kazyros šmoteliai sugyja ir vėl čiela kazyra. 
Su kalade kazyrų gali daryti 20 skirtingų inonų. Kuris turės 
šituos 10 sekretų ir tų 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.

o.o o: :o:o:o.o.o6o.o'.o c? n <

kaltinama kalbėjusi melagystė
je; kad valgant reikia laikyti vaičiu bešnekučiuojant, apie de- ir visu smarkumu, lyg romėnų 
peilį ir šakutę visa sauja, o ne vintą valandą parėjo panelė Zo-Į taranas, griaunantis Jeruzalės 
tarp dviejų pirštų, kaip daug sytė į savo kambarį, niūniuoda- sienas, atsidūrė galva į priešais 
(rrfūsiškių mano; kad visiškai ne- ma Chopino maršą. Karvaitis J stovinčią sofą, ant kurios sė- 
leistina nešti valgį į burną antį lyg tigras, godumu žėrinčiomis Į dėjo keletas panelių. Panelės pa 
peilio, nes tas yra chamizmas; Į akimis, pašoko iš vietos, pasista kėlė kliksmą, nuo ko Karvaitis, 

ant jos, gerai paspaudė durų vir'.spruko į pirmąsias duris, kokias 
N 11 vt 11 Izn no cirlo o 4- v 4 T-? i\ 4 i vo. nana f n i

vintą valandą parėjo panele Zo- taranas, griaunantis Jeruzalės

leistina nešti valgį j burną ant Į lyg tigr.

kad valgant nevalia remtis alku te prie anų durų kėdę, užlipo apsvaigęs, 
nėmis ant stalo, ir tt. ir tt. i

Rodos šitokį dalykai yra tik šų, nuo ko pasidarė plyšys apie Įspėjo pamatyt. Bet jis nepatai-Į 
menkniekiais, o jie yra būtinai1 •’ ——— a,,..:. ..... i..,..;™
pildomi gero išauklėjimo žmo
nių.

Kauno Priemiesty
Vienas ponas vėlai grįžta iš 

užmiesčio. Staiga prie jo prieina 
nepažįstamas ir klausia:

— Ar tamsta nematei čia kur 
nors arti

— Ne, 
ponas.

— Na,

policisto?
nemačiau, — atsakė

tai prašau tamstą pa- 
colio pločio, ir prisiplojo prie to 1 kė į savąsias duris, per kurias kelti rankas augštyn!

' " ' ’ O už durų ten įsivertė, bet įrioglino į svet
+’ /Ai’t i o L-; m n I 1. r, I. r. ..t 1.- >, T-l < > rvn , 11-11 im nil-

Nupiginta Kaina

$203
Iš NEW YORKO Į

KAUNĄ ir ATGAL 
(Pridedant Rev. Taksų)

Siūlome puikių progų atlanky
ti Tėvynę nupiginta 3-čia kle- 
sa. Mūsų keleiviai iš Ham
burgo traukiniais nuvežami j 
vietų su gera priežiūra.
formacijų klausk vietinio 
Del grįžimo leidimų ir kitų in- 
agento arba

United American Lines
(Harriman Line) Joint Service with

Hamburg American Line
35-39 Broadway, New York.

plyšio, lyg -blynas. <
buvo girdėtis, kaip fortissimo j kambarį, kuriame jau buvo pil- 
nusirito nuo Zosytės kojučių į na svečių. Ten pakilo didžiau

sias juokas. Karvaitis, lyg me
teoras, perbėgo per kambarį 
greitumu 75 mylių ir atsidūrė 
virtuvėje, kur poni Zaleskienė 
dėjo mėsą puodan, o tarnaitė Ve 
ronika pjaustė cibulius.

— Jėzus, Marija! — suriko 
tarnaitė, — ponas Karvovski be 
kelinių!!

Zaleskienė tuoj griebėsi ko
čioto, o Veronika mėsos kapoja
mojo peilio. Taip apsiginklavu
sios abi moteri stojo kariškon ri 
kiuotėn, užimdamos strategišką 
poziciją.

:oooo;oo:o

DIDELE PERMAINA P010 MĖTĮ PAS 
MACYS BROS. FURNITURE CO.

NAMAS PERTAISYTAS MODERNIŠKIAUSIAI 
FURNIŠEI VĖLIAUSIOS MADOS, TIK KĄ Iš DIRBTUVIŲ 

STOCK’AS DVIGUBAI PADIDINTAS 
GVARANCIJA Iš DIRBTUVIŲ DAUGIAU UŽTIKRINAMA 
PATARNAVIMAS DAUG TOBULESNIS DEL PUBLIKOS 

IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS LENGVIAUSIOS

Kuriems tik ko

reikalinga |

nuimi

kreipkite

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

Pristatom i visas New Yorko ir Brook lyno apylinkes Dykai ir Baugiai

Telephone 7M7 MainTel. IHO Greenpolni

231 Bedford Ave. ori8AIt 264 Front Street 
J ' BROOKLYN. NEW YORK

Juozas Garšva
S 11

Mano firma gerai itllik* lekančlu darbus: ižbabtamnoj* ir UIAejn mlnuiu ant visokių 
kepinių. Pagrnbns pernokia nne papraBčianslų iki prnkllnlauių. Pnrumto karietai lel- 
Aotuvtaie, voMlijoms, krlkltynonu ir kitiems peaivežlnijiinaiu.

Viršui minėtais 'reikalais kreipkitės pas mane, o būsit užganėdinti

aslą če very kaičiai, kaip braškėjo 
staccato gorseto sagutės, kaip 
šlamėjo visa chromatine gama 
nuvelkamų ir mėtomų jakučių, 
■andarokėlių ir tt. Karvaitis prie 
plyšio virpėjo lyg katinas žiūrė
damas į klėtką su kanarka. Aš 
buvau bebandąs irgi prisiartin
ti prie plyšio, bet Karvaitis da
vė ženklą ranka, kad nelysčiau.

Zosytė, matomai, atsigulusi 
skaitė knygą, nes tik apie vie
nuoliktą Karvaitis nulipo nuo ke 
dės, nusišluostė prakaitą ir ta
rė man pašnabždomis:

— Jei tu kam nors prasitarki 
apie šį mano žiūrėjimą, tai nu
sipirk mirtinus marškinius. Juk 
tu žinai mandagaus pasielgimo 
dėsnius ir numanai, kaip mane 
paži tutintum, nelaikydamas liežu 
vio už dantų*.

— Na kam čia man apie to
kius dalykus kam nors pasako
ti? žiūrėk sau, kad nori! Tik 
leisk ir man kas antrą vakarą 
pažiūrėti per tą plyšį.

— Jei tu kada nors bandysi 
prie to plyšio prieiti, tai atsi
sveikink su šiuo pasauliu!

— Na, gerai, nesiusk, nes ne 
turiu nei noro per plyšius žiūrė
ti.

O Karvaitis žiūrėdavo kas va
karas. Laikui einant jis išdir
bo ir tam tikrą žiūrėjimo sis
temą: apsiaudavo minkštais pan 
tapliais, pastatydavo prie durų 
išanksto kėdę, padėdavo ant jos 
priegalvį, ir taip užsilipdavo be 
jokio bildesio ir braškėjimo.

Kartą poni Zaleskienė pakvie
tė mudu atsilankyti ateinančios 
subatos vakarą pavakarieniauti 
ir pasišokti, nes tai būsią Zosy
tės varduvės.

Sulaukę subatos mudu su Kar 
vaičiu pradėjova rengtis. Aš nu
sisamdžiau visą parėdų eilę 
(marškinius, apikaklę, baltą ka- 

| klaryšį, fraką, pirštines, kelines 
; ir čeverykus), į kurią manę 
g krautuvininkas ir aprėdė. Kar- 
I vaitis turėjo savo drapanas, tad 
K rengėsi namieje: apsivilko bal

tus, su suprosyta krūtine, lyg 
luobas, marškinius, užsidėjo sta
čią, su atlenktais kampučiais api 
kaklę, užsirišo baltą kaklaryšį, 
užsivilko baltą bruslotą, kuris 
užsisagė tik trimis sagutėmis 
ties apatine pilvo dale, norėjo 
apsiauti ir kelines — juodas su 
šilkiniu dryžiu ant išlaukinės 
siūlės — bet pastebėjo, kad jos 
pusėtinai susiriaukšlėjusios. E- 
sant trumpam laikui, nebuvo 
kada siusti pas siuvėją, tai ėmė 
prašyti manęs, kad aš tas keli
nes suprašyčiau, kol jis susi
tvarkysiąs fraką.

Aš pasitiesiau jo kelines ant 
stato ir pradėjau trinti riestuo-

HOLLANDi '9 ANERICA UWE
TiesuB-trump&a keliai per Rotter

dam ’ų, į ir iš vigų dalių

LIETUVOS
Laivai kai savaitę

Neprilygstami patogumai
Mes pagelbstime gauti reikalingai 
dokumentui (affidavits). Mūsų 
žmonės sutvarko visas smulkmenai, 
ir keleiviams rūpinamasi nuo pra
džios kelio iki pabaigos.
Kainos ir laivų tvarkraštis pasiu- 
čiamas paprašius.
Rezervavimui ir informacijų delei 
rašyk bile vietiniam agentui, arba

HOLLAND AMERICA LUTE
24 State Street New York__

B
 JAU

PRIPA
ŽINO!

vist, kad Naujokų padaryti Ciga
rai yra geriausi Amerikoje! Taip 
pat visuomenė gėrisi, kad garsi
nant laikraštyje remia lietuviškų 
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 rcmsit lie
tuviškų pramonę, ir brolių lietu
vių Jono ir Petro Naujokų išdirb
tus cigarus rūkysi t; nes ir cigarai 
labai geri, sumaniai iš goriausio 
tabako ir iš Havanos padaryti, 
malonūs rūkyt, lengvi, gražiai de
ga ir dūmas puikiai kvepia, net 
moteris ir merginos myli ir pat
eki džiaugsies, kad rūkai gerų Ci
garų!
Viengenčini vietojo žydborniaut, 
visada rūkykit ir reikalaukit vi
sur Lietuviškose užeigose, restau
racijose, Storuose, pas barbenus, 
kliubuoso ir draugysčių salėse, 
ant piknikų ir pas biznierius, po 
vardu rankomis padarytų

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

Tėmyk! mes perkraustėme sa 
| vo dirbtuvę Cigarų į didesnę vie

tų, priešais Public Library. Ra
šant adresuot:
NAUJOKŲ OIGAR DIRBTUVE 

267 DIVISION AVE.
Brooklyn, N. Y.

Naujokų Cigarai labai geri, 
verta paremt teisingų pramonę. 
Agentai gali užsidirbti ekstra pi
nigų, liuesam laiko ir vakaraia.

KATALOGAS
—o— 

APYSAKOS

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

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

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

35c
SEPTYNIOS KOMEDIJOS - Šio

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

Keletas Praktiško Mokslo Knygų
Aritmetika. Kiekvienam reikia mo 

keti rokuoti, ypatingai kurie mano 
ar yra kokiame biznyje. Čia ir turi
me labai gerų ir patogių knygų 
savamoksliams ir suaugusiems. Kal
ba aiški ir yra daug pavyzdžių la
vinimuisi. Kaina____ _______ 50c

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

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

Žodynėlis Kišeninis. Angliškai-lie- 
tuviškas ir lietuviškai-angliškas, grei 
tam suradimui žodžių. Su apdarėliais

11.00

Naujų Gaidų iš Lietuvei
Aguonėlės. Juozo Gruodžio kom

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

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

Vienybės 
Knygyne
Galima Gauti Visokių 
Knygų, Kokios Tik 

Yra Atspausdintos
Lietuvių Kalboj

Skaityk Katalogų Kairėj Pusėj

VIENYBĖ
193 Grand Street, 

Brooklyn, N, Y.

Didyjį Katalogų Prisiuįčiam Dykai 
iyji K
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“MOTINA” yra Ui A- 
atrttos Beiutfū 
gino pasatu. Labai jdo- 
■i skaitymui ir tinka 
vaidinimui srentje. Ji 
nkdutja Ui, kaip tūla 
molina, paliko savo vy- 
ra bei kūdikį ir pabėgo 
ši kitu tyru. Kas toliau 
Mtiko-sužinosit skai
tydami. »

BAULAS
Jeigu jis pilnai tame įsitikiu
«a... Ne kitaip ir bile kas pa

ONA' '
Taigi aš ir sakau — mudvi 
jį Įtikinti.. Bėgkiva dar k 
traukinys tik ką atėjo; g: 
atvyko- r4 ’’ ’

RAULAS
SkiibėkivaL

[Eina, susitinka įeinanč
AntanuJ v.A '

Ka aš matau?! Ir Antana 
if-u1" Ir An .

.ANTANAS
Sveika, Onute, sveikas Ra 

[Sveikinasi] ‘''l’-1-
ONA

Vestuvėsna atvykai, taip? 
ANTANAS ‘

0 kaip gi?! Reikia savo c 
gias dieneles apdainuoti.

JONAS
Esu labai dėkingas savo dr 
ki širdingumą..

ONA
Taip, taip.. Kas gi jūsų mi 

ANTANAS
Nieko ypatingo... Taip saki 
valkai

ONA _
Kaip gi mano buvusis Jur 

EAULAS
[[šalį]

Būta apie ką klausinėti.. 
1NTANAS - .. . . . . . . . . . .

Ot, vis dar trankosi viet 
kaip neišskambinta dūšia

ONA 1 ’ '
Gal jau vedęs? 

otas ‘
Kur tan! Nevyksta, vyrui 
taiko. Jis ieško jaunų, šei 
V’kui jį gi seka senmergi

JOx.kS
Ir tiek jis, vargšas, apie t 
prisekiojo...

m
I tiesų...

fflAS
0 jei būt paklau/ęs mani

Jitarinio, tai šiandien kaip 1 
gyventų,

[Visi širdingai nusikvatt 
WAS

Kaip gi judu čia pakliuvo
H
litlarbiaudaml

<NAS
Patinka ūkis?...

a
fe dar nesenai čia atvy 
^obusnearšiausia...

iMAS
Graudu, Onute, eikiva. 

Mas
n Km gi taip skubate?

Taip sau, čia tik su mažu 
JONAS

^^prantama, suprantama.

Iki pašmatymo.
ANTANAS ‘

Iki pasimatymo...
JRAULAŠ su ONA išėjo’

VL
ANTANAS

bnutė, kaip ir seniau: link 
tokia. • -f- h

JONAS
Madinga tai porelė.

ANTANAS-.
Mylisi?-,

Jy gyvenimas, tai kai saul 
čia debesėlis užėjo, 
Ir jiedu čia barasi, 

dtwjasL Jiems gyvenimas 
kokia tai dar neužbaigt

(Abu susėda ant suoleli 
diiol . .

CIANAS
'--■■įi-. kada pora gražiai
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Keturiii Veiksmu Drama

DYKAI
įeinančiu Joną su

Antanas čia! Svei

sveikas Ratilai!

PREMIJŲ KRAUTUVĖS

Garsinkites “Vienybėje595 Greenpoint

8-10

Apsaugok Sveikai*

411 MII

n Ktiiij pui)

Skilvio

kada pora gražiai sugyvena.

WB£ 
nd Street, 
yn,N, Y,

riJlUSI
UfeDBGI-

uti Visokių 
okios Tik 
•ausdintos 
Kalboj

Kam Kas Rūpi 
tūlas tėVas AlUdeje. Tuo 

atbėga jo duktė ir

Rodos kad ne tas 
ji šiandien būtų

šios rūšies pienas priduoda bile valgiui kur reik cukraus ir pieno 
riebesni skoni. Atmieškite čverti puodelio bile rūšies su trimis 
čvertimis puodelio vandens ir gausite tikrą pieną, šios rūšys pa
gelbės jums išrišti klausimus virimo. Su tuo pienu jūs pasiga
minsite daug kasdienių valgių skaniai ir ekonomiškai.

Tėvai, eik namo. Mūsų ių 
u įnamiu pabėgo. 
Nieko, sugrįžo.
Įnamis tavo degtinės boa- 
sinešė.
0, bjaurybė! Tuojau par-

ANTANAS 
i Smagu,

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

PARAŠĖ PR. BAJORAS

A. B. STANKUS 
'Vienybės” Įgaliotinis.

susėda ant suolelio prie me

Del platesnių informacijų kreipki t ii liuo adreso)

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

fViL, pkipa-
■ ŽINO!

i, kad Naujokų padaryti Clgi- 

yra geriau! Amerikoje! Taip 
visuomenė gėriai, kad garai- 

it laikraštyje remia lietnviikų 
iratūrų; Ui yra puiku daly 
i; už tai vietoje kaa-fin kieno 
arus rūkyt, kurie nieko gero 
laro, o gal dar lietuvių tauto* 
eėus šelpti, tad labai išmintie-, 
i darysit, kad visada remsit lie- 
riškų pramonę, ir brolių lieto- 
į Jono ir Petro Naujokų išdirb- 
i cigaru rūkyiit; nei ir cigarai 
ai geri, sumaniai ii geriauio 
lako ir iš Havanos padaryti, 
ilonūe rūkyt, lengvi, graliai de- 

ir dūmas puikiai kvepia, net 
iteris ir merginos myli ir pat- 
i džiaugsies, kad rūkai gerų Ci-

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

Daktaras
S. MISEVIČIUS
Berry St., B'klyn^N. Y.

BONG ISLAND CITY, N. Y. 
44 Jackson Avenue 
netoli 4th Street
JERSEY OITY, N. J. 
350 Grove Street 
netoli Newark Avenue 
584 Summit Avenue 
netoli Newark Avenue

NEW YORK CITY, N. Y. 
44 Hudson Street 
netoli Duane Street 
431 West 42nd Street 
netoli 9-tos Avenue. 
1427 Third Avenue 
netoli 80th Street 
61 East 125th Street 
netoli Madison Avenue

URBAN’S COLD 
Balčio), jokių žalčių 
bakų apiiginkiaok

Profllaktas vyrams, 
geriausia apsauga 
po užsikrėtimo. 

Didelė triūbolė 85o. 
(Tarba (4’s) *1.

Visose aptlekose ar 
Ban-Y-Kit Dept. A. 

M Beekman St. 
New York 

Prašyk aprašymų

cite Pažangią Spaudą 
kit “Vienybės” šiitą!

DAILĖS TREJYBĖ
Rašo J. Gogelis

BLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. 
Nariai priimami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi na
riai gauna laikrašti „Tėvynę” dovanai ir taipgi 
gauna BLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 000 ir 1000

Pašalpos Skyriai — 
BO.oo. O.oo ir 12.00 t savaitę.

ANTANAS
Onutė, kaip ir seniau: linksma, smagi 
tokia.

JONAS
Pavyzdinga tai porele.

ANTANAS
l Mylisi?...
JONAS

Jų gyvenimas, tai kai saulutė padan- 
giuose: čia debesėlis užėjo, čia vėl pra
švito... Ir jiedu čia barasi, čia vėl bu
čiuojasi... Jiems gyvenimas išrodo tar
tum kokia tai dar neužbaigta graži pa
sakėlė...

[Abu

engenčiai vietoje iydberaiiit, 
ūda rūkykit ir reikalaukit vi- 
r Lietuviškose užeigose, ręstu- 
eijose, štoraou, pas barbenu, 
iubuose ir draugysčių ulės, 
t piknikų Ir pu biaierim, po 
rd u rankomis padarytų

Jono-John^ Cigarą 
ba brolio Petro Naujokų irta 

ytauto, Tėmyk vardų ir paveik- 
) ant baku. Per paštų iiiiu- 
am Cigarus visur po Amerikų 
.tos miestus lietuviškiems biriu- 
anų, ant pareikalavimo.

Tėmyk! mes perkriMtėsu m 
o dirbtuvę Cigarų į didenj via- 
b priešais Public library. Bs
mt adresuoti

AŪJOKŲ OIGAB DffiBTŪVi 
267 DIVISION AVK

Brooklyn, N. T.

Naujokų Cigarai labai geri, 
erta paromt teisingų prunoų. 
.gontai gali užsidirbti ekstra pi- 

igų, Uuosam laike ir rakink

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
P. Niauronis: — Eilėraščių 

pluoštą gavome. Peržiūrėsime, 
ir jei tiks, sunaudosim.

Anis Rūkas. “Savita kalba 
— tautos garbė" gavome. Prie 
progos sunaudosim. Ačiū.

BĮ. Kadagutis. Rašinėlį “Per- 
vėlu” gavome. Sunaudosimi prie 
pirmiausios progos. Meldžiame 
rašinėti ir daugiau.

Kur tau! Nevyksta, vyrui. Vis nesusi- 
• taiko. Jis ieško jaunų, šešiolikinukių.

Paskui j| gi seka senmergės....
JONAS

Ir tiek jis, vargšas, apie tas mergeles 
prisekiojo...

ONA
Ištiesti...

ANTANAS
O jei but paklausęs mano draugiško 

patarimo, tai šiandien kaip tikras vyras 
gyventų...

[Visi širdingai nusikvatoja] 
ANTANAS

Kaip gi judu čia pakliuvote?
ONA

Uždarbiaudami.
ANTANAS

Patinka ūkis?...
ONA

Nors dar nesenai čia atvykom, bet iš
rodo bus nearšiausia...

RAULAS
Bet mudu, Onute, eikiva.

JONAS
Kur gi taip skubate?

RAULAS
Taip sau, čia tik su mažu reikalėliu...

JONAS
Tuojau sugrižšite?....

ONA
Suprantama, suprantama.

RAULAS
Iki pasimatymo.

ANTANAS
Iki pasimatymo...

[RAULAS su ONA išėjo]

“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
tą bei kūdikį ir pabėgo 
su kitu vyru. Kas toliau 
nutiko — sužinosit skai
tydami.

Susivienijimas Liet. Amerikoje
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDRAUDOS IB PAŠALPOS 
ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE, KU

RIOS TURTAS ARTI $1,000,000.00

pomirtinių. Pašalpų Išmokėta $413,650.15
Nuo suslorganizavlmo iki šiam laikui Išmokėta $375,122.80

BRONX, N. Y. 
578 Courtlandt Avenue 
near 150th Street, Bronx
BROOKLYN, N. Y. 
570 Atlantic Avenue 
netoli 4th Avenue 
2 Sumner Avenue 
netoli Broadway

n\/lZ Ą i Šie Naudingi Alumino Indai 
Lf i IX/ĄĮ Virtuvei už Leibelius

.milk .

Jūs gaunate brangias dovanas už leibelius, nekalbant apie gerą pieną. 
Viršuje matot paveikslus virtuvės alumino indų, vartojamu namuose, ku
riuos galite gauti už leibelius. Laikas nuo laiko gaspadinės pildosi savo 
rinkini iš jų. Indus galite gauti tik mūsų premijų krautuvėse. Paštu 
nesiunčiame. Pradėkite šiandien taupyti leibelius ir neškite į arčiausią 
krautuvę.

ONA
Ką aš matau?!
kas!...

ANTANAS
Sveika, Onute,

[Sveikinasi] 
.ONA

Vestuvėsna atvykai, taip? 
ANTANAS

O kaip gi?! Reikia savo draugo sma
gias dieneles apdainuoti.

JONAS
Esu labai dėkingas savo draugui už to
ki širdingumą...

ONA ‘
Taip, taip... Kas gi jūsų mieste naujo? 

ANTANAS
Nieko ypatingo... Taip sakant, seni ka- 
valkai.

QNA
Kaip gi mano buvusis Jurgis? 

RAULAS
[I šalį]

Būta apie ka klausinėti... 
ANTANAS

Ot, vis dar trankosi vieta iš vietos,
kaip neišskambinta dūšia ir tiek...

ONA
’ Gal jau vedes?
ANTANAS

I JONAS
Tai)), drauguži... Taip... Tokio smagu
mo ir aš kada tai ieškojau.. Rodėsi, 
kad atradau, bet... matai kaip nuėjo: 
viskas suiro, sugriuvo... Na, tačiaus... 
[Pauža] Tai. gi, nepabaigiau pasakoti... 
Gatvėje ją sutikęs nuspyriau, valkata 
išvadinau... Bet kiek dabar jaučiu, visa 
taLpadariau taip sakant tik delei savo 
dicrfbės... [Pauža] T'uonii begaliniai ir 
nusidėjau... Paspyręs ją šalin, ir apim
tas neapsakoma didybe, nuėjau savu 
keliu... Tik netrukus pradėjau atsipei
kėti.... Kilo many noras ją dar kartą 
pamatyti, pakalbėti su ja, o pagaliau... 
gal.... ir... susitaikyti.... Grįžau atgal, 
ton vieton... Gatvėje sujudimas... Žmo
nių minia, policija... Vidury gatves 
gatvekarys, o ant šalygatvio — guli 
gatvekario suplaišyta, kruvina mote
ris... Nutirpau tai pamatęs. Galvon 
dilgtelėjo mintis: “Tai Marė!”.... Pri
puoliau prie jos.... Bet pažinti jau ne
galima... Visa kruvina, suplaišyta, į 
žmogų nepanaši... Nutariau sau, jog 
Mare, viešoje vietoje, gatvėje, taip į- 
žeista ir paniekinta, iš širdgėlos pati 
sau mirtį rado po... gatvekariu... Vė
liau gi, niekam neatsišaukus ir nera
dus pas ją jokių įrodymų, galutiniau- 
sia įsitikinau, jog tai Marė... Prisiė
miau ją sau už moterį, kaip reikiant 
palaidojau ir tik tokiu būdu šiandien 
gaunu leidimą vesti...

ANTANAS
Liūdnas tai nuotikis, Jonai....

JONAS
Bet nuo to laiko man vis taip neramu... 
Marė iš akių neina 
mano išdidumas...
gyva, gyventu su manim...

ANTANAS
Bet juk laikas apie ją užmiršti. Šian
dien vedi. Privalėtum rūpintis apie nau 
jai pradedama gyvenimą.

JONAS
Tiesa... Bet kaip aš galėčiau tokį vaiz
dą užmiršti?... Dabar vėl galvoju: ko
kios laimės pasieksiu dar kartą apsive
dęs? Kaip vėl man gyvenimas klosis?...

ANTANAS
Sakoma, kiekvienam žmogui yra skir
ta gyvenime ners kartą laimę sutikti. 
Sutiksi ir tu ja.

JONAS
Kad tai taip būtu... 

ANTANAS
Žinoma, kad bus! Reikia tik vilties, 
drąsos... O su jomis viskas galima at
siekti.

JONAS
Gal ir taip... Bet man vis rodosi, kad 
galėjo kitaip geriau būti... Rodos galė
jome su ja gyventi, laimingai, sma
giai...

ANTANAS
Kam dabar tokius niekus dar ir kalbė
ti?... Juk žinai, kas praėjo - nebegris... 
Ji tave pametė, pabėgo — tai jos rei
kalas... Žuvo — vėl kieno nors patvar
kymas... Tau gi lieka rūpintis savo gy
venimo ateitimi.... Tai ir viskas... Apie 
ja privalėtum visiškai užmiršti...

JONAS
Ačiū, kad mane taip draugiškai sura
mini... Bet...

ANTANAS
Et, Jonai, būk vyras! [Norėdamas 
kalbą nukreipti kiton pusėn] O kaip 
gi jaunoji? Tinka tau?... Bus gera šei- 
myninkė?...

JONAS
Rodos nebloga... Patinka....

ANTANAS
Turtinga, a?...

JONAS
[Draugiškai]

Ak tu, Antan, Antan! Jau tu koks gi
mei. toks ir mirsi!...

ANTANAS
Paklausti juk galima, ar ne?... 

JONAS
Taip, žinoma, žinoma...

[Įeina Juozukas] 
JUOZELIS

Tėtuši!...
JONAS

[Pastebėjęs vaiką]
A, Juozelis?... Ką nori, sūnau?

Nuo
Skausmo, Dieg
lių ir Gazo Ne- 
pripuolųs nuo 
Užsikimšimo.

/ Vartota suvirs 30 melų N.
' Ne jokis .bandymas >
ALBERT G. GROBLEWSKI and CO.,

Dept. 15, PLYMOUTH, PA,

RAULAS
Jeigu jis pilnai tame įsitikinęs, turi tie
sa... Ne kitaip ir bile kas pasielgtų...

ONA ‘
Taigi aš ir sakau — mudviejų pareiga 
jį įtikinti... Bėgkiva dar kartą stotin, 
traukinys tik ką atėjo, gal dabar ji 
atvyko...

RAULAS
Skubėkiva !...

[Eina, susitinka
Antanu]

žmogaus gyvenime yra trys, 
visų reikalingiausi ir arčiausiai 
stovinti dalykai iš dailės, bū
tent: knygos, aprėdalas ir sie
los skaistybė.

Pavyzdžiui paimkime mes tik 
vieną knygą iš dailiosios sri
ties ir ją atydžiai perskaitę, 
kiek joje surasime turtų! Jau
tiesi žmogus gyvenąs tarp 
šventųjų; visi gyvenimo žiauru
mai1, skęsta meilės ir dailės ju- 
rėje!...

Ar tai ne dailė, ar tai ne sie
los turtas? Menką vertę teturi 
viso pasaulio turtai prieš kny
gų brangybę.

Didelę klaidą daro tie, kurie 
nesirūpina knygų skaitymu; tie 
nepažįsta dailės, nesinatidoja 
tais turtais, kurie yra užslėpti 
tarp knygų lapų; tų žmonių šie 

Ja yra tamsi ir juoda, kaip tas 
uadrų debęsis!...

Antra — tai žmogaus aprė
dalas, kuris, rodos, ir sielą žmo
gaus papuošia.. Pažvelgkime i 
dvi vienodo jaunumo ir gražias 
mergaites, kurios bus skirtin
gai apsirėdę; ta, kuri bus ap- 
driskus ir purvina, atrodys la
ibai blogai; bet kuri bus pasi
puošus dailiai, pritinkamais dra 
bužiais, suvis kitą įspūdį pada
rys, ji atrodys y t ta skais
tutė gėlė, pavasario ryte. Tad 
stengkimės ne tik savo sielą puo 
šti knygomis ir mokslu, bet ne
pamirškime ir viršutinę išvai
zdą papuošti, — kad iš visų ša
lių mūsų gyvenimas atrodytų i 
dailės rūmus.

Trečia. — tai sitlos skaisty
bė; be šio turto žmogaus gyve
nimas yra toks žemas, toks 
menkutis. Nors paskęstum tur
tų jūrėj, bet nesant sielos skai
stybės, nerasi laimės, nerasi ra
mybės !

Baisią klaidą daro tie žmonsė, 
kurie nebrangina sielos skaisty
bės, nes be jos gyvenimas tuš
čias, pilnas kentėjimų, — y t 
tas žiaurusis kalėjimas.

GROBLAUSKIO GUMBALAšAI 
DEL VIDURIŲ

. SUVERŽIMO MOTERIMS _
Kas yražmogaus amllnM prlaiul — Baltis. 

K ____ Jis netik sunkiausias Ilgas Įviro, hot ir | gra-
AV1 paguldo. Bot tie, kurio vartoja po plačių

Amerlkų pagarsėjusius 
POWDERS (Miltelius nuo 

\ * nebijo. Už 75 centus už
nuo savo nuožmaus priešo!

URBO LAX TABS (25 centai ui skry- 
i nutę) yra kai kanuolš prieš kitų amžinų žnio-
/ $ gaus priešų — vidurių užkietSjlm* — kuris

žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ilgų.

Lietuviškų, Bulgariškų, Alopatiškų, Homeopatilkų lx kitokių 
vaistų tegalima gauti gerų pas —

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

Telephone Greenpoint Mil

L » r <' f

K Zft-ZiS’Ziš'ž ii"ž"ii?iw ii"Zijv < ž ti /ii / ii'z liZ



RUGPJŪČIO (AUG.) 6 d. 1925

PO MIESTĄ PASIDAIRIUS
Real Estate

2427 Greenpoint)

IŠKELIAVO LIETUVON

Tel. Greenpolnt 7831

UAUKUS FOTOGRAFAS

m a

SVEČIAI
MIRĖ

įstaiga)(Seniausia

Charles Hoelzer, Mgr.Phone Foxcroft G162

$15,00 ir augityn

SPECIALISTAS Surgeon Dantistas SPECIALISTAS

DR. J. HOROWITZ, Dentist

NORĖJO PAMOKINTI VYRĄ

Brooklyn, N Y.

MES ŽINOM VISUS
Užtai visi

šiltam

Dantų Ii 
trukdė F

Sosapnavt 
Guli Be C

Parke, Mas 
įvyks Lie- 
18-tas me-

miltą 
vestu

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

KOPENHAGA. Ru^p. 30 d. - ' 
įfi" paduoda sekamą žinią iš Danija 

•teta-Lietuviy komercinė ir politi 
jusite Kopenhagoje panedėlyje. Ji i& 

mi ir Klaipėdos klausimą.” 
h žinia nustebins daugeli lietuviu, 

ftifrijl-atrėjais skelbė, kad žinios 
esančios melagingomis. Tokią 

ta treji šįmet, ir keli pernai. Žmonės 
ir jos padėtį Europoje, vienok n 

n Lietuva yra verčiama tartis su lenką 
dtajM padarė Tautu Sąjungos uosi 
(jieiliipkė Lietuvai leisti Vilnijos mi 
1| ir M kuku pirkliams Lietuvos gel 
r 1^ rakintą. Lietuva, priimdama 
wjdiiu statutą, sutiko su tuo ir tu 
MtL ryriinsia, dabartinės derybos ir 
teioh ir Vilniaus klausima tartasi b

VOKETAITIS 
141 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

duoną iš 
kepame 

ir kitiems 
kreipkite 

Garsas

STOKES
O. Brooklyn, N. T.

SUSIRINKIMAMS SVETAINĖ
61a galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus Ir ui 
prieinamą kainą; talppat pasirendavoti svetainę susirinki
mams, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

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

DIDELIS UKĖSŲ KLIUBO 
PIKNIKAS

North h 
Roza Silve 
vo fabrike 
pos 23 ir b

Groenpoint 6195
M. KREIVĖNAS

Dantys traukiami vartojant 
tyrusiai. Visokį aptraukimni — 
aukso

MISTERIJA SU KRIAUCIAMS 
DUOTA $1,500 AUKA

gino adresu

MOTERYS TĖMYKITE!
Lietuvis Plaukų Taisytojas 

ANTHONY MOLLYN

Gėlės del Namų, Daržo, 
Vestuvių Ir Laidotuvių 

2(12 BEDFORD AVENUE 
(arti North 6-tos gatvės) 

Brooklyn, N. Y.

Niagara 
\ Leach du s 
kti Niagan 
čia vanden 
pavyko. Ai 
sako pasisi 
netikrą dai 
mas juos i 
rė perdaug 
atsisakyti i

Sanitarišką! Ir Stipriai Atlieka 
Visus Plumberio Darbus: Van
dens ar Apšildymo. Pašaukus, 

tuoj atvykstu pataisyti pagedimus

JONAI
173 Bridge St.,

ruginių 
keiksus, 

pokiliams, 
su užsakymais

Siunčia-

ŠIAbTIAT - Šiaulių miesto valdyt 
-fe tavo krikščionys demokratai ir i 

nutarė reikalauti, kad Lietuvo 
•Wpolic jos viršininką Biel&į, sui 
fenui p. Salaką už tai, kad tas jai 
fea’Tas įvykis sukėlė pasibjaurėj 
^visoje Lietuvoje.

SAULIŲ miesto valdyba 
BALSIAI PASMERKIA K 
DEMOKRATŲ LAIKOMA 
VIRŠININKĄ.

<YBS“ TAMSUMA 

gjlAšKO-lšVAlKO;

UETUVIŲ tvirtumą 
jjERIKOJ PALAIKO

Kepa 
Taipgi 
veins 
suomet 
prie “Garsas” Keptuvė, 
ne duoną ir j kitus miestus,

80 STAGG STREET
Brooklyn, N. Y. 
Tel. Stagg 67S1

kas iškalno užsiprenume
ruos gaus už $2.00 (ir 25c. už persiuntimą.) 

-------- Prenumeratorių vardai tilps toje knygoje-------- 
Didžiausias veikalas už tokius pinigus!

(Reikalaukit cirku-lioro dykai, paaiškinančio apie knygą)

(kilto, žalio ir Raudono 14kt. 
aukso moteriškų laikrodėlių 
Galima gauti mūsų krautuvė 

RASHKINIS

VYRIŠKŲ DRAPANŲ KRAUTUVĖ
Didelis Pasirinkimas Vyrams
PADARAU NUO LIETAUS

Vyrams, Moterims
Prašau Tamlstą reikale atsilankyti,

YANKUS (didysis) 
ir P. PUSNĮ KAS

Garsiame Clinton 
pethe, šį nedėldlenį 
tuvių Ukėsų Kliuibo 
tinas piknikas. Privažiuoti gali
ma Grand ar Flushing Av. ka
rais iki gelžke-liui, o paskui eiti 
po kairei į parką. Pradžia 2 v. 
Nepamirškite rugp. 9! Kom.

Parsiduoda gera farma. 
karvės ir vištos, įrankiai 
Stovi 
lios 
nes, 
Per i 
mas, 
šildymu 
$10,000, 
vininko 
Honesdale, Pa.

esat kviečiami pas mus

arba šaltam Ore

Parsiduoda Delekatesen ir groserls 
geroje vietoje ir senai biznis išdirbtas. 
Atsišaukit pas 410 Lorimer St., Brook
lyn, N. Y. o (y5

Greitai turi būti pur- 
■ Geroje vietoje, ik
sas trimis metams.

J. Ambra

fflflADELPHIA, PĮ, Rugp. 3Ud 
žiūri į būsianti streiką. Jie 

Mbtiti,Besako kompanijos skebu n 
ristiek pasisamdė visą armiją giri 

ilgias saugos. Žmonės spėja, kad 
ianiŽĮ iki 3 mėnesiu. Prezidentas 
tetun laikui anglių yra prikasta ir to< 

nukentėti
Įsakymas streikuoti buvo perskaitę 

liMse mitinguose, į kuriuos prisirinl 
a Sirokas bus diriguojamas iš trijų 
Mamokin, Scranton-Wilkes Barre

Pareitą 
paviešėti į 
Jalinskas'. 
“Pres 
tės trečiadienį iškeliavo p. Juo
zas Aleksa su motere. Jie iš
plaukė laivu “Beren'garia.’’ Vi
siems prirengė kelionę “Vieny- 
'bėš” agentūra ir išreikalavo 
gryžimui dokumentus.

IIKSfflĖJt fMS 
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RENC PtlUTKOS Kl

W. MASIULEVIOH
A. SHRŪPSKia

(Savininkai)

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

Tel. Stagg 4037

SLA. 83 KUOP. 
SUSIRINKIMAS

Permanent Wave 
gražiai atrodo ir 
mėnesius. Galima

NAMŲ SAVININKAI 
TĖMYKITE!

Lietuvis Penteris
Pentinu namus iš lauko ir vi
daus. Darbą atlieku greitai ir 
pigiai. Taipgi taisau senus sto
gus ir uždedu naujus, šiais rei
kalais kreipkitės pas:
WILLIAMO KAPTURAU8K0 

53 Montleth Street
Kampas Rushwick Avenue

Brooklyn, N. Y.

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

Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės šiuo 
adresu: —

vyras atėji 
duoti jam 
ju negalįs 
lėti. Prabut 
tai nubėgo 
prašė atida 

■’C Mūsoti M-l rėti, ar til 
W’’0pedidelio s1“1 ryku. Jei I 

"Nam nupir 
Amerikon. atta

Republikonų' 
^išakydama vykdiiti 
^UFefflette įneštą re- 
Stetaty tyrinėjama 

duonos trustas, 
tam trustui su- 

ir pradėti veikti. 
* ir miltai kainuo- 
' teamriau negu far- 

gauna. Tą 
padarė trustas.i

$1.00 DABAR
$1 KAS SAVAITĖ
Už LOTĄ

Išsirandavoja 4 dideli kamba
riai, balta sinka, elektros švie
sa, visi kambariai su -langais 
Renda $30. Atsišaukite ant tre
čių lubų dešinėj pusėj 26 Pow
ers St., Brooklyn, N. Y.

Trečiadienį atsilankė “Vieny
bės-” įstaigoje gerb. Jurgis Vaiš 
nys iš Wilkes-Barre, Pa., pil. 
Vaišnys yra uolus vietos darbuo 
tojas ir “Vienybės” šėrininkas, 
su juo kartu atkeliavo žymus 
(Pittstonietis Juozas Tilins-kas, 
kuris yra menadžerius vienos 
didelės įstaigos Pittston, Pa. 
Gerb. svečiai pasidžiaugė “Vie
nybės” įstaiga ir linkėjo gerų 
pasekmių apšvietos darbe, ža
da svečiai pabuvoti keletą die-

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

Reikale klauskite:
Ofisas: 1163 Gates Avonue 

Tel. Jefferson 3957
Yardas: 161 Clifton Place 

Tel. Prospect 1023

S14 BEDFORD AVENUE 
tarpe No. 5th ir 6th Sts.) 

Brooklyn, N. Y.

Juozas Apanavičius, 40 me
tų, 219 Greene St. Mirė liepos 
31„ laidotuvės rugp. 4 ant ^ly- 
vų kapinių.

Vincentas Valutkevičius, 50 
metų, 18 Ten Eyck St. Mirė 
rugp. 1, laidotuvės 5-tą. iš kun. 
Pakalnio bažnyčios, 10 vai. ry
te, ant Traicės kapinių.

Laidotuves tvarko Juozas 
Garšva.

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

VENUS BARBER SHOP
463 LORIMER STREET 

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

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

Išsirandavoja apartmentas su 
4 dideliais kambariais, naujai iš 
dekoruoti. Šaltas vanduo, Elek
tros šviesa. Renda $28.

Atsišaukite ant trečių lubų de 
ši-nėj pusėj 26 Powers St., Broo
klyn, N. Y.

- Drapanos Geriausių Kompanijų 
APSIAUSTUS (RAINCOAT ’US) 

ir Vaikams
o būsite pilnai užganėdintai

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

J. STANKUS
Parduodu namus ir duodu morgi

šeštadienį iškeliavo 
Lietuvą p. Adomas 
Jis išplaukė laivu 

Roosevelt”. Šios savai-

S. PAUŽA 
131 GRAND STREET

Visi sandariečiai 1-mos kuo
pos nariai yra kviečiami į svar
bų susirinkimą, kurks įvyks ket
verge vakare, 13 rugpjūčio “V- 
bes” svetainėje. Prašome ne- 
paimiiršti dienos ir būtinai atsi 
lankyti. Kp. Vaidyba

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

Kas tai yra —
“ŽMONIJOS ISTORIJA”

Tai yra puikiausia paveiksluota, 500 suvirs puslapių kny
ga pradedanti apsakyti žmonijos gyvenimą ant žemės 
su pradžia jos vystymosi iš žemiausių gyvūnų apsako pla
čiai tą šiose dienose svarbų klausimą, Evoliuciją.

Leidžia “Dirva

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

“DIRVOS” KNYGYNAS
3352 Superior Avenue Cleveland, O.

Kriaučiai prisimena gal kaip 
pora metų atgal komunistai, vai 
danti lokalą, bubnijo būk jie iš
gavę $1,500 auką iš New Yorkol 
Joint Board kaipo pašalpą su- 
vargu-siems lietuvių lokalo 54 
nariams. “Laisvės” plunksna
graužiai susimetę po keletą cen
tų net klišę to čekio pasidarė 
ir įdėjo j laikraštį.

Bet kada sekretorius Bubnys 
nuėjo nesenai pas Joint Board 
knygvedę gauti kelių šimtų do- 
larių, priklausančių nuošim
čiais už sumokėtas nedčlines 
duokles, knygvedė atsakė: “jū 
sų lokalas dar skolingas Joint 
Boardui” $1,500. Bubnys aiški
no, kad tai buvo auka, bet knyg 
vedė nurodė, kad knygose užra
šyta kaipo paskola.

Kuomet lokalo mitinge tas b ui 
vo paaiškinta, kriaučiai turėjo 
gardaus juoko iš tos komunistų 
iškaulytos “aukos.” Ekstriniam 
mitinge buvo ir Jankauskas pa
klaustas apie tą dalyką, nes jis 
bubnijo save esant vyriausiu ga 
vėju. Jis pareiškė, kad tai bu- 

' vo duota kaipo auka, tuomi su- 
I kirsdamas save, nes nelabai dar 
senai pats Jankauskas, raportuo 
damas apie tą čekį, sakė, kad 
Joint Board negali duoti neivie- 
nam lokalui aukos, ir tai esanti 
paskola.

Matyti, kad komunistai nori 
mūsų lokalą supykdyti su Joint 
Boardu, nes mano įkalbėti kriau 
čiams, kad tas čekis tai auka, 
o ne paskola, kaip Jankauskas 
pirma sakė. Ir jie dar drįsta kai 
bėti, kad kas juos nori paže
minti! Pirma jie turėtų išrišti 
klausimą, ar gali kas purvais 
nuklotą daiktą, dar labiau api
purvinti ? Kriaučius

m3 lietuviška akušerka :

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

“GALIŪNAS”
Drama iš lietuvių pasakiškų kovų su- žmogėdžiais seno
vės laikuose. Irgi leidžiama prenumeratos keliu, kaina 

dabar tik. 25c. Po išspausdinimo bus 50 ar 75c.

Bargenas — 
duota grosernė 
dirbtas biznis, ly 
Renda nebrangi. Kreipkite 
ziejus, 168 Grand St., Brooklyn, N. Y.Didelis bargenas. — 16 šei

mynų namas ir 4 storai; po 6 
kambarius šeimynai, elektra, 
maudynės. Lotas 50 per 100. 
Mūrinis. Rendų metams $7,740. 
Morgičius $38,000. Kaina $56,- 
000. Cash ne mažiau $15.000.

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

VIENYBĖ” REAL ESTATE 
(VI. šabūnas, vedėjas) 

193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

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

ANTANAS TAČILAUSKAS 
(Savninkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS

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

Vieta jau paimta, komisijos 
paskirtos ir dirba. Kaip žino
ma, tai 'bus metinis “Vieny- 
įbės’’ pritarėjų išvažiavilm'as, į 
kurį atsilankys ir tik ką sugrį
žęs redaktorius J. O. Sirvydas, 
kuris papasakos kiek įspūdžių 
iš Lietuvos. Jis grįžta rūgs. 3 

“ Vietos ir apylinkės “Vieny
bės” šėrininka'i. skaitytojai ir 
pritarėjai prašomi rengtis tą 
dieną pribūti rugs. G į Forest 
Hills parlką. Kom.

Yonkerse tūla airė, ženota 32 
metu, atsivedė savo vyrą pas 
teisėją, prašydama, kad teisėjas 
priverstų jį valgyti kur nors 
restorane kokį laiką.. Pasirodė, 

i kad tas vyras, turįs jau 58 me
tus, paskutiniu laiku perdaug 
pasirenkąs liko apie savo mai
stą. Pati sakosi jam padaranti 
puikiausius valgius, kaip visa
da, o jis vis rūgo ja. Todėl pati 
nori, kad jis pavalgytų kur 
nors ant “burdo” ir palygintų 
jos virimą su kitų.

Teisėjas atsakė to negalįs pa
daryti, bet padėjo vyrą proba- 
cijai “apsimislyti. ”

STOGU DENGĖJAS

Gravel 
Roofing

Rjo.pi.ir War K a Specially 
JAMES J. HOLT 6-SON

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

— Greenpointėje aną dieną 
nudegė 3 apartmentar ir 24 šei
mynos vos vos išsigelbėjo iš 
ugnia apsuptų namų. Kiti turė
jo šokti per langus į gatvę ir 
tokiu būdu 7 susižeidė, du sun
kiai.

— Į italų apgyventą tenemen 
tą ant Manhattan Av. kas ten 
padėjo bombą, kuri išgąsdino 
žmones. Matyti, tai kerštas tarp 
italų.

— Demokratų vadai nutarė 
Hylano kandidatūrą palikti par 
tijos narių nubalsavimui laike 
primary rinkimų. Jie ieško da
bar kito žmogaus kuris eitų 
prieš Hylaną.

— Bolševikai, sulindę vėl į 
kriaučių valdybą, negali atsi
stebėti kaip tai ratelninkai len
gvai jiems vietas užleido ir 
no, kad ratelninkams galas 
ėjo. Lai įmano!

— New Yrorke labai gerai 
buojasii deimantų banditai. Ne
senai jie išvogė deimantų ver
tės $50,000 netoli Grand St. ir 
niekas jų nesugavo.

— Rockaway pajūry spekulia 
cija nuosavybėmis dar einanti 
pilna vaga. Spekuliantai pasida
rys pinigų. O vien dėlto, kad 
žmoriių pinigais žadama statyti 
lentų kelias, pasivaikščiojimui.

“VIENYBĖS” IŠVAŽIAVIMAS 
ĮVYKS RUGS. 6 D.
FOREST HILLS PARKE

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

36 Lexington Avenue 
Maspeth, L. I.

Tel. Newtown 0113

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

Novocain anestetiką atsargiai Ir pri- 
šakną ir piviršio darbai. — 22 karato

- Imame paveikslus su X-Ray.
(Nepaklyskito po kitu numeriu)

Rusikalbam Lietuviškai EGZAMTNACI.TA DYKAI!

akrą, 
vištos, įrankiai ir mašinos.

prie valstijos vieškelio, 3 mv- 
nuo geU.kelio ir valsčiaus rasti- 
5 minutos ėjimo nuo mokyklos, 

fnrmą teka upė. S kambariu nu
bėgančiu vandeniu, garo ap- 
toiletas ir maudynės. Kaina 

pinigais $6,500. Klauskite sa- 
J. H. Schnake, Star Route.

GELEŽIES DARBAI
Ugnies Kopėčios — Fire Escapes

Prašalinama Visokios Kliūtys. Visoki Pataisymai 
Deimantiniu Plokščiu Durys Skiepams

— Ofisas ir šapa — 
378—380 HARMAN STREET

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

Geriausias 
PLUMBERIS

CHAS. WIRFEL

nu Brooklyne ir atlankyti savo1 ('SANDAROS SUSIRINKIMAS 
pažįstamus.

Pirmadienį atsilankė iš Chica 
gos buvęs “Lietuvos” leidėjas, 
A. Olševskis, ir “'Švyturio” fi
ves buvęs knygyno vedėjas J. 
Strazdas. Jiedu važiuoja Lietu
von.

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

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

Marijona Tamkienė Li 
prie palagą ant pnreikalavimoPJ 
dieną ar naktį, taipgi Ir nedėl-^ 
dieniais. Darbą atlieka atsakai) 4^ 
čiai už prieinamą kainą W

Įvyks ketverge, Rugpjūčio 6 
d. 1925 m. 46 Ten Eyck St., 
kampas Lorimer St. “Laisvės” 
svetainėj. Pradžia 8 vai. vakare.

Prot. rašt. M. P.

— Petrai, kur taip skubi
niesi ?

— Einu pas Juozą Aba- 
zorių.

— Kas tenai naujo yra?
— Tai yra geriausi lietu

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

— Koks jo adresas?
93 WYTHE AVE., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. 4520 Greenpoint

Pirmufiniems 25, atsišaukiantiems į 
šį paskelbimą aš parduosiu po .$45 iš
keltą, sausą ir lygą lotą 25 per 100 
pėdą, valanda važiuoti vyriausia lini
ja dveją golžkelią, netoli didelią fabri
ką, kur dirba tūkstančiai vyrą ir mo
terų, netoli mokyklą, bažnyčią, krau
tuvių. Tolimesnią informaciją ir dy
kai tikiotą Į vietą klauskite, ar atsi
lankykite pas w. G. Harris, 432 — 
7th Av., netoli 34th St., New York 
City. (95

Telephone Triangle 1450
Fotografai

IR MALIORTUS 
Nufotografuoja ir 
nnmalevoja viso
kius paveikslui 
įvairiausiomis sp
alvomis. Atnauji
na ienu» ir kra- 
javus ir nudaro 
su amerikoniškaii 
Darbą atlieka ge
rai ir pigiai. 

Kreipkitėi

Tikra Lietuviška Suona 
kurią kepa 

„Garsas” Keptuve

Kad Vasaros Karščių Gali Nejausti, Bet Tyrame Miško Ore Gerai 
Atslvėdyti Ir Pasilinksminti. Tai Pas Gerai Brooklyniečlams Žinomą

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

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

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

Amerikos 
^federacijos su- Ilidotii sa 

is savo val- 
iš Euro- 

’ į Ameriką 

H taip žmo- 
’’lūnanėtis Jais-: 

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

Tel. 1727 Greenpoint

>•




