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ANGLIAKASIU VIRŠ. ATMETA DE- .
RYBU ATNAUJ1NIMA JEI SAVININ

KAI NEPAKELS ALGŲ DARB1N1NK
Naujausi Telegramai Žinios Iš Lietuvos

OPT ANT AM S (!) LIAUDIES BANKAS

Lietuvis Lakūnas Išrado Mažą Eroplaną labai 
Tinkamą Skraidžiojimui po Lietuvą.

AMERIKONAI ORGANIZUOJA 50 MILIO- 
NŲ DOLARINĘ KOMPANIJĄ ĮSTEIGI
MUI ZEPELINO ORO KELIŲ AMERI
KOJE.

Stambul. Apie miestą 
Smirną Turkijoj žemė dre
bėjo, , sugriaudama vieną 
kaimą.

—o—
Great Neck, L. I. Viena

me kliube čia įvyko baliu
kas, kur mergina, išgėrusi 
snapso, apako ir vos gyvy
bės neteko. Ji turi 15 metų.

Cedar Rapids, la. Dėlto, 
kad tėvas liepė sūnui pirma 
pievą nupjauti, o paskui va
žiuoti pasivažinėti, 17 metų 
sūnus studentas jį mirtinai 
nušovė ir peršovė motiną. 
Jis dažnai su tėvu ginčyda
vosi. ’

Į kad už didelio alyvų krūmo sė- 
jdi apsiglėbę ant kapo dvi jau- 

Lukšiai, šakių apskr. — čia nos porelės ir saldžiai myluo- 
jsisteigė birželio 13 d. ir pra-'jasi, šnekučiuojasi, o šalia jau 
dėjo veikti Liaudies Bankas. ni bernaičiai, kepures užsimau 

kę, papirosus įsikandę, klausi
nėjasi, kur bus jaunimo pasi
linksminimas. Po mišių toki 
“sutvėrimėliai” ritasi skubiai 
iš bažnyčios, kaip katės nuo

ro žemėje yra senovės kapai,1 sausienės. Taigi nenuostabu,

APLEISTI KAPAI

Rietavas. — Venekiškės d va
—O—

Paris. Du f rančai lakūnai 
sumušė ore išbuvimo rekor
dus. kuomet išsilaikė 45 va- * 
landas ir 11 minutų, per-

Berlin. Monarkistų orga
nizacijos nariams susimu-, 
šus su respublikonais, žuvo skrisdami 2,732 mylias, ar- 
vienas reakcininkas ir keli ba tiek, kiek reikėtų atskri- 
sužeisti. Republikonų orga- dimui iš Paryžiaus į New 
nizacija sakoma turinti jau.Yorką.

milionus narių Vokie
tijoje.

ATLANTIC CITY, Rugp. 9. — Laiškas angliakasių 
viršininko Lewis sumušė viltį, kad greitu laiku vėl dery
bos atsinaujins tarp darbininkų ir bosų. Lewis stačiai pa
reiškė Warrineriui, bosų vadui, kad tik tada darbininkai 
grįžtų į konferenciją, kada savininkai atvirai pripažintų 
algų pakėlimą ir “ček-off” sistemą. Lewis visai atmetė 
Warrincrio sugestiją pavesti ginčo išrišimą arbitracijai, 
arba tarpininkams. Esą tarpininkai jau 1920 metais ang
liakasius apgavo ir jie nenori daugiau pasiduoti. Tada 
darbininkai laukė kad algos bus pakeltos 27 nuoš., bet niškai imant, daug senesni vių. 
prezidento Wilsono tarpininkai tedavė 17, nors buvo ža- negu buvo 30 metų atgal, 
dėję 27.

Dabar lieka tik Pcnn. gubernatorius Pinchot, kuris 
gali sukviesti abi puses į derybas, arba Amerikos darbo 
sekretorius. Gali ir savininkai derybas atnaujinti, sutik
dami su Lewisu, bet jie sako nenori to daryti.

—O—
Paris. Maršalas Petain 

raportavo valdžiai, kad ka- 
Albany, N. Y. New York ras Morokoje pavyks jei 

valstijos gyventojai viduti- bus prisiųsta daugiau karei

—°~
Pietų Afrika, čia rastaTada vidutinis amžius bu-, 

vęs 24 metai, o dabar tas vario uzbonas ir vergų gran 
amžius yra 30 metų.

KAUNAS. (Nuo mūsų kor.) Liepos 23 d. — Nelabai 
senai vienas mūsų lakūnų, Dobkevičius, buvo išradęs dai
lų savotiško stiliaus eroplaną. Dabar lietuviai gali pasi
džiaugti kitu savo išradėju, Gustaičiu, išradusiu mažą 
lakstytuvą su mažu motoru. Eroplanas turės 30 arklio 
spėkų motorą, galės pakelti du žmones, arba žmogų su 
bagažu 79 kilogramų ir galės nuskristi 500 kilometrų 
skrisdamas po 130 kilometrų į valandą. Gali pakilti ir 
nusileisti bile patogioje pievutėje, ar lygumoje. Tokie 
eroplanai tokioje mažoje šaly kaip Lietuva būtų labai 
patogūs susisiekimui.

Kunigas Petraitis nusipirko iš valdžios senos pilies

diniai, kurie, sakoma, turi 
10,000 metu senumo. Jie iš- 

Baltimore. Md. Berodyda j kasus iš žemes ir iškėlus 
m as savo gabumą šaudyti iš 
revolverio aktorius Warner- 
St. teatre neršovė savo žmo 
nai lūpą. Ji mat laikė lūpo
se c^nta, o vyras šaudyda
vo, Ikišiol jiems sekėsi..

ant oro, tuoj subirėjo.

Kairo. Prieš francus su
kilo Drusių tauta Syrijoje 
ir išmušė gana diktoką bu
ri f rančų kariumenės.

Sukilimas Prieš Francų Lietus Sulijo Kluksų 
Valdžią Syrijoje Parodą Washingtone

Washington. Lietus sugadi-

Klaipėda. — Vokiečių gene
ralinis konsulas Klaipėdoj iš
leido tų asmenų žiniai, kurie 
optuoja Vokietijos pilietybę, to 
kį charakteringą skelbimą:

“Didelis skaičius Mažosios 
Lietuvos gyventojų, kurie op- 
tavo Vokietijos pilietybę ir sa
vo noru išvažiavo iš Mažosios'
Lietuvos, paskutiniuoju laiku kurie jau baigia nykti, nes tą kad čia jaunimas toks ištvir- 

I sugrįžo atgal. Grįžusieji pa- dvarą valdo žydas, o žmonės kęs, nes aplinkui pilna laisva- 
Į reiškė generaliniam I
kad jie nerado Vokietijoj nei 
darbo nei buto ir todėl nutarę 
vėl apsigyventi Mažojoj Lie
tuvoj. Turėdami tai galvoj jie 
reiškė noro atšaukti ir opta
cijos Vokietijos naudai pareiš
kimus. Jų prašymas, aišku, tu 
rėjo būti atmestas, kadangi op 
tacijos pareiškimai, einant Vo
kiečių Lietuvių optacijos su
tarties 5 
tik tam 
vėjais.

Be to, 
Rytų aprūpinti įsteigtos Vo- -----------
kieti joj instancijos, ypatingai “NABAGĄ” RADO 
Schneidemilės vyriausybės at- ’ 
stovas pastebėjo, kad dabar' 
yra nepalankiausias laikas ke
liauti į Vokietiją, nes pirmon 
galvon ten stengiamasi aprū
pinti grįžtantieji iš Lenkijos 
Vokiečių optantąi, kurių išva- taikė’ eiti taku namo ir įsmu

ko į durpynę. Gerai, kad nepri 
gėrė. Tai matote, ką daro deg
tinė. Vargdienių Kazys

konsului, j jų netaiso. Piliečiai, gerbkime manių lizdų, kurie rengia pa
savo i 
vietą! Vargdienių Kazys

sk., gali būt atšaukti 
tikrais išimtinais at-

vokiečių ateiviams iš

žiavimo iš Lenkijos terminas 
artinasi.

Pranešant tai, nurodoma, 
kad einant Vokiečių Lietuvių 
optacijos sutartimi, optacijosKairo. Syriją Franci j a gavo

po karo sulyg Tautų Sąjungos no pabaigą garsios Kluksų pa- terminas galįs trukti iki atei- 
mandato, bet matyti jos vai- rodos čia, bet visgi apie 40,000 nanęių metų kovo mėn. 31 d., o 
džia nepatenkina gyventojų, baltomis marškomis apsigaubu 1 einant II str. 4 sk. Klaipėdos

prosenelių amžino poilsio j silinksminimus ir jaunimą tvir 
kiną, traukia nuo tikėjimo į pa 
sileidėlių pinkles. Nejaugi jau 

Kavarskas, Ukmergės aps. - nimui padoru taip elgtis? Lai- 
Birželio mėn. 24 d. čia buvo kas susiprasti. B. Petravičius 
šv. Jono atlaidai. Kunigų ir 
klierikų buvo daug, žmonių ir
gi nemanai. Bažnyčia vietinio 
klebono sparčiai taisoma: 2 šo
niniai altoriai naujai užbaigti 
ir gražiai nudažyti. Visa bu-

MILŽINIŠKAS LENINO 
BIUSTAS

Karaliaučius, 13-7 — “Koe- 
nigsberger Hartungsche Zeit- 

tų linksma, tik gaila, kad žmo- ung praneša, kad SSSR vyriau 
nės srebia degtinę, nors skun- sybės paliepė iškalti Kaukazo 
džiasi blogais metais. Keleivė

Rietavas. — Birželio 29 d. ei
damas į Vatušių kaimą radau 
pilietį jau gerai prisikamavusį 
durpynėje; mat, žmogelis bu
vo jau gerokai įkaušęs, nepa-

kalnų uolose, ties Kislovodsku, 
Lenino milžinišką biustą. To di 
džiulio biusto galva bus tam 
tikslui iškaltoj nišoj, o pečius 
ir krūtinę sudarys žemiau gu
linčios uolos. Galva jau bai
giama kalti. Jos ilgį sudaro 
pusantro žmogaus augštis, o vi 
sas biustas sieks 10 metrų aug- 
ščio.

BAŽNYTINIS GINČAS 
BAIGTAS

Berlinas, 24-7. — Paskutinė
mis žiniomis vyriausios evange 
likų bažnytinės tarybos rūmuo 
se buvo tęsiamos derybos del 
sutvarkymo bažnytinių reikalų 
Klaipėdos krašte. Derybose pir 
mininkavo Prezidentas Dr. Ka
pler Lietuvos vyriausybės ir 
Klaipėdos Krašto Direktorijos

LAIKAS SUSIPRASTI atstovams dalyvaujant. Ei-
  nant priruoštomis vakarykščio 

Paluobiai, šakių apskr. — posėdžio susitarimo išdavomis,
Nesenai man teko būti Paluo
bių bažnytkiemyje ir daug ką

Zapyškis, Kauno apskr. — 
Pyplių kaimo pil. J. Poderys 
birželio 24 d. su savo šeimyna 
išvažiavo bažnyčion, o namas 

, visi optavusieji saugoti paliko savo sūnų Juo- 
be- Vokietijos pilietybę asmenys 

kilo Drusių tauta, nes francai nams griežiant. Paroda prasi-(turi teisę, jei nori, dar dvejus 
| išvaikė jų religišką procesiją' dėjo 3 po pietų, baigėsi pusė metus gyventi Mažojoj Lietu- 
ir iš eroplanų bombavo nekal-' po šešių. Juodukai, dagirdę, voj. Einant Vokiečių Lietuvių 
tą kaimą Drusiečių. Drusiečiai kad kluksai maršuos, pradėjo optacijos sutarties 2 st. 5 sk. 
užpuolė tvirtovę Sueida, kur gi1 ginkluotis, o katalikai ir žydai jie turi per tą laiką lygias su 
naši 200 francų. Jiems pagel-1 pasiuntė protestus valdžiai, 
bon buvo pasiusta būrys iš 200 , -----------
vyrų; bet Drusiečiai juos išpjo Kiek Amerikos 
ve. Kitas francų pagelbos bū- Atradimas Kainavo 
rys iš 400 vyrų buvo tamsoje 
užpultas ir išvaikytas, netekęs , 
visų ginklų ir amunicijos. 
Francai iš eroplanų bombuoja 
kaimus, užmušinėdami moteris 
ir vaikus. Tas kelia pasipikti
nimo gyventojuose, kurie 
šaudė 6 eroplanus.

.L X. A X JL V U A. (AAuAtJ AW AkJ V o. a u. į * į

griuvėsius ant Nemuno, Raseinių apskrity ir keta ten nes nuo metų ten yra į- siu, bet be kaukių, kluksų mar- konvencijos, 
pastatyti astronomijos observatoriją. Jis yra amerikie- vfk« šeši sukilimai. Dabar pa- šavo Pennsylvania Av„ i - ........... .
tis ir turi knygyną vertės 300,000 litų. Amerikoje būda
mas irgi užsiimdavo astronomija.

NEW YORK. —- Kompanija amerikonų biznierių no- 
' ri nusinuomuoti iš valdžios zepeliną Los Angeles ir įtai

syti oro kelionę tarp New Yorko ir Chicagos. Už tikietą 
imtų po 10 centų nuo mylios arba $75 už kelionę.. Skris
tų apie 12 valandų. Jei biznis eitų, tai būtų statoma dau
giau orlaivių ir įtaisyta kitos susisiekimo linijos su ki
tais Amerikos miestas.

Pranašauja Rusų- 
Anglų Karą

8,000 Masonų 
Dalyvavo Bankete

London. Dar niekad pasaulis 
gal nematė banketo, kuriame 
dalyvautų 8,000 žmonių. O to-

su-Williamstown, Mass. Politi
kos institute, redaktorius fran- 
cų politikos žurnalo, Valyi, pa
reiškė, kad karas tarp rusų ir , kis įvyko Londone laike maso- 
anglų neišvengiamas. Karo ne- , nu suvažiavimo. Svečiams pa
bus tik jeigu Anglija, vietoje tarnavo 2,000 tarnaičių, parink 
pardavinėti opiumą ir degtinę (tų už gražumą. Jos buvo tvar- 
aziatams, pradės elgtis su jais komos vieno vado su pagelba 
žmoniškai ir pripažinti juos ly telefonų ir L 2 
giais žmonėmis, kaip kad rusai čiai suvalgė 3,000 svarų žuvies 1 teista mirti ir laukia įvykdymo Bryanas Palieka 860,000 
daro.

Kiek Kalinių Laukia 
Mirties Amerikoje

zą, 20 m. amžiaus vaikiną. Grį
žę namo, tėvai rado sūnų kloji
me pasikorusį. Zapyškictis

Mažosios Lietuvos gyventojais 
teises, išėmus politines.” 

šis Vokiečių generalinio kon 
šulo skelbimas parodo, kiek pa pastebėti. Nuvykęs į kapinyną
deda pastangų ir kokių kartais (kapinynas prie pat bažny- 

> Washington. Tapo surokuo- nešvarių priemonių imasi, nesu čios) pamaldų metu, žiūrau, 
ta, kad .trys Kolumbo laivai,' teikdamos optantams darbo ir I _
kuriuose jis plaukė į Ameriką, 
netikėdamas ją rasti, kainavo 
$2,800. Jų vardai buvo Nina, 
Pinta ir Santa Maria, šiandien 
Amerikoje vargiai namą gali 
įgyti už tą sumą., Paties Ko
lumbo metinė alga buvusi $320 
Visi kelionės iškaščiai, priskai- 
tant ir laivų vertę išnešė apie

net pašalpos, Vokietijos oficįa- 
linės ir neoficialinės sferos, 
kad tik sulaikius kuo daugiau
sia vokiečių Klaipėdos krašte.

MIRĖ
— Mirė Ašmenos

New York. Tapo surokuota, $7,500. Gera buvo Ameriką ra-
- --------- _ kad po visą Ameriką 84 vyrai. sti, kada viskas pigu buvo!
garsių triūbų. Sve- g moterys yra teismui nu-'

bus šio mėnesio bėgy prireng
ta formali sutartis; šia sutar
timi bus įvesta bažnytinė kon
stitucija, kuri atitiks naujai pa 
dėčiai Klaipėdos krašte.

Stockholm. Tūla Stora miš
ko ir medžio bendrovė šventė 
čia savo 700 metų gyvavimo 
sukaktuves. Pasirodo, kad ji 
netik seniausia korporatyvine 
bendrovė, 
pasauly.

bet ir pati pirmoji

salmon, 1,500 vištų, ir išgėrė mirties nuosprendžio. Aštuo- Dolarių Turto 
3,000 bonkų šampano. Ant sta- j nios Amerikos valstijos mir-. 
lų. kurie sudarytų penkias my-fies bausmę yra panaikinę, 22;
lias galas prie galo, buvo pade valstijos baudžia kartuvėmis, mentas, įteiktas teismo patvir- 
ta 50,000 torielkų, 40,000 ša
kučių, 36,000 peilių ir 20,000 
šaukštų. Tikslas banketo buvo 
baigti sukelti penkis milionus 
dolarių pastatymui naujo 

'šonų namo Londone.

Miami, Fla. Bryano testa-

Lowell, 
perdaužęs 
lio tilto, užmušė penkis žmo
nes, du mirtinai sužeidė, o du 
sunkiai sužeisti. Mirė Fred 
Kristis, jo brolis, šio žmona ir 
dvi p-lės Greasčiūtės. Sedanu 
važiavo keturi vyrai ir pen
kios moterys.

Mass. Automobilis, 
aptvarą ant gelžke-

Vilnius. ■ 
džiakonas geras lietuvis kun. 
M. Aboravičius. Jis daug me
tų buvo Vilniaus antrosios gim 
nazijos kapelionu, pirmas prie 
rusų dėstė Vilniuje gimnazis
tams tikybos pamokas lietuvis-Į 
kai iš šiaip jau niekur nesi-1 
slėpė su savo lietuvybe.

PIRMUTINE
Amerikos Lietuvių Įstaiga — Tai 

“VIENYBĖ”

BE D ARIMAI

ta netik kaipo Amerikos lietuvių laikraštis, bet ir kaipo pirmu-g 
|| tinė įstaiga Persiuntime Pinigų į Lietuvą ir Visas Pasaulio | 
ra Dalis. — Pirmutinė įstaiga Pardavime Laivakorčių Kėliau- 
B iantiems i ir iš Lietuvos. Dėlto, kad seniausia įstaiga ir pla- £ 
Iiuntime ir Laivakorčių Parda-1 

reikaluose kreipiasi į “Vieny- 
į ir teisingą patarnavimą, bet | 
ėję ” atranda netik draugišką g 
> daug bereikalingai išmėtomu 
iečiame savo reikalus atlikti 
žsitarnavusi pasitikėjimo per 
damas Pinigų saviškiams, ne
it liks geriaus, negu kas kitas.

>irk Laivakortę 
as bei draugus 
nesmagiausią..
kites Pas Mus

16 turi elektros kėdę, viena tinimui, rodo, kad pasimiręs 
valstija vartoja gazą. politikierius palieka turto ver-

----------- tės $860,0000. Iš jų didžiausią
dalį, būtent 760,000 palieka sa-(niekuomet daug yra elgetų.

Vilniuje yra užregistruota
1243 žmonių be darbo. Kaip

ma-

Brockton, Mass. Vietos

vo šeimynai: moterei, sūnui, 
ir dviems dukterims. Likusią 
dalį jis išdovonajo įvairioms 
mokykloms.

NAUJA PIENINĖ
r‘

Chicago. Boston Braves pra
lošė čia du geimu Chicagos 
Cubs tymui. Pirmą sykį gavo 1 

' įbėgimą, o tie 8, antrą sykį 3, o 
jau- chieagiečiai 3. Lietuvis Ginevi-

nimas turi labai gerus beisbol čius šį sykį su Braves negraj-, 
jąuktus, tik gaila, kad nesi- 
skelbia save lietuviais ameriko
nų spaudoje. Vieni eina šv. Ro 
ko vardu, kuris panašus į ita
lų, o kiti vadinasi Ward 6 jau 
ktu. Nejaugi taip sunku pridė
ti žodis “Lithuanian?”

no. Harrison, N. J. Policija areš 
tavo Vincą Struble, sūnų gat- 

Waterbury, Conn. Policija vių valymo biuro vedėjo pa- 
areštavo juodukę merginą, ku-1 gelbininko, kuris, pasirodė, bu
ri, sakoma, nušovusi savo vai- ves galva bandos, vogusios for 
kiną, lindusi prie jos laike juo- dūkūs. Banda pavogusi virš 50 
dūkų baliaus. jfordukų.

Baltrušiai, Barzdų v., Šakių 
aps. — Baltrušių k. buvusia
me okupacijos laikais javų san 
dėlyje tapo įkurta pieninė. Par 
vežta geros mašinos. Ji gali 
veikti gerai, tik kiti mūsų ne
susipratę ūkininkai nesupran
ta jos tikslo ir naudos.

Jono Sūnus

“Vienybėje”, 
aprūpins ko-

VIENYBE
193 Grand St Brooklyn, N.

1
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Iš Angliško Vertė — JONUKAS

j} Redakcijos Straipsniai Į;
SO. BOSTON’O MASS-MITINGAS

Perarganizavimas 2-ro S LA.
'l A pskričio Vyksi a

Maskvos maldininkams dantį 
griežiant, perorganizavimas 2- 
jo SLA. apskričio Chicagoje ei
na energingai toliau. Tapo su
šaukta susirinkimas naujo ap
skričio, į kurį atsilankė 19 at
stovų nuo 10 kuopų. Prie bolše
vikų pasiliko 6 kuopos, iš kurių 
dvi neužilgo atsimes.

Mūsų Visuomenės Ištižimas
Niekas geriau neparodo mū

sų visuomenės ištižimo, kaip 
atvykimas Lenkijos užsienio rei 
kalų ministerio Skrzynskio ir jo 
melai čionai amerikonams. Jis 
papasakojo, būk Lenkija ne mi- 
litariška, neturi pagrobusi sve
timų Žeimių, kad tai demokratiš
ka šalis, ir tt. Iš 'lietuvių nie-

Nepersenai Suvienytose Valstijose lankėsi Lenkijos 
ministeris Skrzynskis. Išpradžių jo “misijos” tikslas ne
visai buvo aiškus. Jis laikraščiuose pasiskelbė “darysiąs 
pranešimus apie dabartinę Lenkijos padėtį.” Vienok, prabas ikišiol prieš tai nepakėlė bal 
dėjus tuos pranešimus daryti ir pono lenkų ministerio 
“misija” paaiškėjo. Tai — jo atsilankymo tikslas ne tik 
daryti pranešimus apie Lenkijos padėtį, bet vesti propa
gandą ir priešais lenkų rubežiuose esamas tautų mažu
mas. Jis, radio ir paskaitų pagelba, pasiekė milioninę 
amerikonų minią, ir gražiomis, tyriausiomis spalvomis 
vaizdavo savo oičizną ir kiek galėdamas smerkė “neiš
tikimuosius” lietuvius, ukrainus ir baltgudžius.

Ši pono lenkų ministerio propaganda labai įskaudi- įngą rengia. Tik deja, kad ren- 
no Amerikoje gyvenančius lietuvius, ukrainus ir baltgu- 'gm ant rugp. 16, o rugp. 5 d. 
džius. Todėl So. Bostone sumanyta ponui lenkų minis-' 
teriui atatinkama pirtis — viešas masinis minėtu tau
tų mitingas. Ir šiuo reikalu jau smarkiai dirbama’. Minė
tų tautų dalyvumą ima visos sriovės: tautininkai, socia
listai ir klerikalai. Neįeina tik bolševikai. (Šie tautų iš
matos pastarais laikais eina prieš visa, kas tik ne bol
ševikiška, ir kad lenkai smaugia tautybių mažumas — 
jiems nesvarbu, nors į tas tautybių mažumas įeina ir 
bolševikai, kurių lenkai juomi labiau nepasigaili).

Minimas masinis mitingas įvyks Rugp. 16 d., So. Bo
stone. Šiame susirinkime dalyvaus kaip augščiau minė
tų tautų taip ir amerikonų dideles minios. Čia lietuviai, 
Ukrainai, baltgudžiai ir parinkti amerikonų kalbėto
jai pasakys daug kilnių kalbų. Čia bus nupieštas tasai 
vaizdas, kaip dabar ištiesų Lenkijoje yra ir kaip bruta
liai lenku valdžia elgiasi su okupuota Lietuvos dalimi —' 
Vilnija. Bus taip gi išnešta atatinkamos rezoliucijos, ge- dirb.ls paprastu 
resniam dalykų išaiškinimui atspausta brošiūros ir visa' ]<asyį]ose, } 
tai bus paskelbta plačiajam pasauliui. Bus čia, nėra abe- mokėdamas j 
jonės, dar kartą viešai tarta žodis ir lįaslink neteisingai lengvesnio darbo, 
nuo lietuvių per lenkus pasigrobto Vilniaus. Dar kartą j Kiek mes Brooklinų žino- 
bus pareikšta plačiajam pasauliui, jog Lietuva be Vii- me, nei vienas neturi arti an-

• - — • 1 - 1— 1--1 1 — ’s1’" i'—’’'i- autorė
I girdėjo, kad yra tokis mies
tas Amerikoje, kur daug lie
tuvių gyvena, ir įdėjo jo var
dą į apysaką. Būtų tiksliau jei 
paimtų Mahanoy City, Wilkes 
Barre, arba Shenandoah.

—o—
Naujos Knygos

“Kultūros” B-vė prisiuntė 
paminėjimui V. Lunkevičiaus 
“Kasamosios Anglys,” N. A. 
Rubakino “Jonas Amosas Ko- 
menskis — didis mokytojas,” 
G. F. šeršenavičiaus “Bendra
sis Teisės ir Valstybės Moks
las,” ir V. Ruzgo “Kaip Au
galai Rinkti.”

Visos tos knygos yra moks
liškos. Pirmutinės trys verstos 
iš rusų kalbos.

—o—
Gerai Nukalė

Tūlas juokdaris, perskaitęs 
“Vienybėje” žinią, apie Paršai 
čio-Gabrio pastangas nudaužy
ti Smetonos biustui nosį, neiš
kentė nepasakęs: “žiūrėkite, 

suval-

so. Net mūsų narsūs konsulai 
tyli.

Sakoma, tik ukrainietis Sičin 
skas Bostono laikraščiuose pa
talpinęs Skrzynskio melų įrody
mą. Reikia atžymėti, kad Bos- 

' tono lietuviai geriau pasirodys 
negu New Yorko: jie bent drau
ge su ukrainiečiais protesto mi-

Kas Išgavo Paskolą Lietuvai?
Ir vėl misterija “lietuviško

je politikoje.” Vieną dieną su
eina pas Foundation kompani
ją klerikalų laikraščių atsto
vas ir tam pasigirsta, kad p. 
Irševičius sakęs, būk praloto 
Olšausko ir D-ro Bielskio pa
sidarbavimu nesenai paskelbto 
ji paskola buvo išgauta. Na, o 
kitą dieną nueina tautiškų lai
kraščių redaktoriai ir išgirsta, 
kad paskolą išrūpino D-ras Vi- 
nikas, o apie Olšauską ir Biel
ski jie nei žodžio negirdėjo!

—o—
Atvyksta ne Krupavičius, 
Bet Šmulkštys

Tikrai dažinota, kad iš Lie
tuvos rugpjūčio 5 d. išvažiavo 
ne ministeris Krupavičius į A- 
meriką, bet kunigas Šmulkštys 
ir atstovas Ambrozaitis. Jiedu
nori dalyvauti katalikų federa Tų knygų, seną kardą, su kuriuomi jis kariavo

iLinkolno laikuose ir daugiau nieko. Knygas jis 
sudėjo ant-lentynos, o kardą pakabino žymioje 
vietoje. Gerai dar, kad jis turėjo gana turtingą 
tetą, kuri jam kas metai duodavo po pusant
ro tūkstančio dolarių pragyvenimui; kitaip tai 
gal ir visai blogai jam būtų prisiėję.

Tėvui mirus, jis viską išbandė. Iškarto ban
dė sau turtelį susidėti biržoje, pradėjo lošti.

Jei tamsta neturtingas, tai kas iš to jei 
tamsta gražus jaunas žmogus ir turi gražų 
apsiėjimą? Puikus apsiėjimas romantiškumas 
ir visokį nuotikiai gyvenime, įvairumas pride
ra tiktai turtuoliams, o ne kokiam beturčiui ar 
bedarbiui. Praščiokėlis ar neturtingas turi būti 
begaliniai praktiškas, jei jis nori gyventi neblo
gai. Daug geriau būti negražiu, negu beturčiu, 
geriau būti senu ir turėti pinigų, negu jaunu su 
tuščiais, kišeniais.

Erskinas niekaip negalėjo suprasti tos pa
prastos augščiau pasakytos teisybės, kurią ant 
kiekvieno žingsnio mokina dabartinis gyveni
mas. Nelaimingas Erskinas! Reikią pripažinti, 
kad jo protas nelabai blizgėjo; jis nieką nega
lėjo aštraus ar įžymaus pasakyti net būdamas 
supykusiu. Bet užtai jo’ išvaizda buvo labai 
graži, aristokratiška, gražūs plaukai, puikūs 
antakiai. Jį mylėjo ne tiktai panelės, bet ir vy
rai. Vienu žodžiu, jis viską turėjo, apart to ne- 
datckliaus, kuris viską gadina, tas jo nedatek- 
lius, tai turto stoka.

Tėvas mirdamas jam paliko keletą aptrin-

kinas.

prastai 
ties.

Po penkiolika centų.j valandą.
O kiek tu gausi už savo paveikslą?
Apie porą tūkstančių dolarių. t
Pora tūkstančių?! — nusistebėjo Er-

Taip. Ir tai grynais pinigais, nes pa- 
dailininkai čekiais nepriima užmokes-

— Aš manau, kad tu privalėtum bent vie
ną procentą gautų:pinigų atiduoti elgetai. Juk 
jo darbas nelengvesnis už tamstos, — kalbėjo 
Erskinas.

— Na, jau na! Pastovėtum tu prie pa
veikslo piešimo bent vieną dieną, tai tau ir ran
kos pradėtų drebėti. Išrodo kaip ir paprastas 
sunkus darbas. Vienok gana tuščių kalbų. Aš 
turiu paveikslą baigti. Tamsta truputį pasėdėk 
ir parūkyk, aš ir užbaigsiu.

Kiek laiko praleidus įėjo tarnas ir prane
šė, kad atėjo iš krautuvės žmogus, kuris atnešė 
užsakytus paveikslui rėmus.

Skrzynskis išdūmė laivii “Be-
rengaria” namo. Turbūt palbū-
go. Prieš išvažiavimą įplkabi-
nėjo kelius amerikonus 
liais.

meda-

Kuomet reikia veikti taut'ois
reikalais, tai pas mus bendro
fronto nėra. O ir pavienios par
tijos nieko neveikia.

—o—
Kasyklos Brookline

Per “Krivulę” eina Vaidilu
tės romanas “Tėviškė,” kur pa
stebėjome, kad autorė rašo:

“Per pat Kalėdas atėjo pir- 
masai laiškas iš Jeronimo, ra
šytas Klemensui iš Brooklino. 

j Trumpai pranešė esąs sveikas,
> paprastu darbininku 

!. nes anglų kalbos ne
; negalėjęs rasti

niaus nenurims, jog Europoje ramybes nebus tol, kol len- fiJhj kasyklų. Matyti, 
kai lietuviams Vilniaus nesugrąžins.

Bus taipgi švieson išvilkta ir lenkų pono ministerio 
“misijos” tikslas.

Prie šio darbo, kaip sužinome iš rengėjų pranešimų, 
rengiamasi dideliu ruožtu. Suminėtos tautos veikia ener
gingai. Ypač daug triūso deda lietuviai — sandariečiai ir 
socialistai.

Todėl, nėra abejonės, kad šitas masinis So. Bostono 
susirinkimas savo tikslo atsieks.

Tai puiku!
Lenkai jau perdaug įdrįso. Negana, kad Lenkijos ru- 

bežiuose gyvenančias tautų mažumas nežmoniškai spau
džiama ir persekiojama; negana, kad šių dienų galingą
ja spauda pasaulį neteisingai apie save ir tų skriaudžia
mųjų tautų mažumas lenkai informuoja, — pagaliau po
nai lenkai pasirįžo ir gyvu žodžiu žmonėms akis mui
linti.

Geresnio ir tinkamesnio tokiems propagandistams 
kelio užbėgimui ir nereikia, kaip panašus So. Bostono 
masinis susirinkimas.

r Ir reikia pasakyti, kad šitas susirinkimas bus gana 
skaudžiu lenkų poneliams smūgiu.

O kadangi p. Skrzynski su savo nešvaria propagan
da apvažinėjo daugelį didesnių Suvienytų Valstijų kolo
nijų, gerai būtų, kad ir kitos kolonijos So. Bostoną pa
sektų. Būtų gerai, kad ir kitose kolonijose panašius So. 
Bostonui masinius susirinkimus surengtų ir atatinkamai 
į pono lenkų ministerio paleistus šmeižtus reaguotų.

nepasakęs: 
paršas norėjo Smetoną 
gyti!”

ei jos seime Philadelphijoj.
—o—

Socialistų Sąjunga Apie 
Bendrą Frontą

į LSS. centro komitetas išlei
do tam tikrą rezoliuciją, kurio 
je apkalba bendro fronto su 
sandariečiais dalyką. Joje sa
koma, kad kultūros darbe ga
lima tuoj veikti “dalyvaujant 
skaitlingose Amerikos lietuvių 

'draugijose, palaikant lietuviš
kus knygynus, svetainių ir dr- 

I jų sąryšius, steigiant mokyk- 
I las, rengiant paskaitas ir tt.”’ 
( Politikos darbe gi socialis
tai gali tartis tik principu “Ly 
gus su lygiu,” nors, pačių so
cialistų pripažinimu, sandarie- 
čių užsimokėjusių į partiją y- 
ra 12 šimtų, o socialistų są
junga “yra silpna.” Bendra
darbiavimas politikoje tegalįs 
būti atkreiptas vien prieš kle
rikalų diktatūrą Lietuvoje, a- 
pie kovą su bolševikais Ameri
koje rezoliucija nekalba, tur
būt, pamiršo, ar nenori.
' Išleidus socialistams rezoliu
ciją, sandariečių Centro Valdy 
ba irgi turėtų sudaryti savo 
pareiškimą ir pasiuntinėti kuo
poms. Kitose kolonijose patys 
žmonės, nelaukdami centrų, 
jau organizuoja bendrus komi
tetus, ruošia bendrai mitingus 
ir bruzda.

—°—
Pro Mariampolės
Gimnaziją Praeinant

“Šešupės Bangos” editoriale 
rašo: “Kiekvieną kartą praei
nant pro buvusią Mariampolės 
Realinę gimnaziją, taip ir pa
jauti žmogus, kaip šiurpuliai 
per visą kūną pereina. Bet tuo 
pat laiku tuojau užsidegi ker
štu, kuris veržte veržiasi lauk, 
norėdamas savo kietais spar
nais kaž-ką parblokšti, nuga
lėti.”

Mariampolės Realinę gimna 
ziją, kaip žinoma, be jokio pa
mato ar .teisybės krikščionių 
valdžia visai uždarė, kuomet 
pamatė, kad pažangioji visuo
menė vistiek tą mokyklą 
kys. Ir matome kokius 
mus tokie gvolto žygiai 
Kiekvienas gvolto 'žygis 
keršto jausmą, kurie 
nors prisišauks dangaus 
nijimo.

— Palauk truputi, — tarė išeidamas į ki
tą kambarį Trevoras.

Senas elgeta pasinaudodamas tuomi, kad 
tepliorius išėjo į kitą kambarį, atsisėdo ant me
dinio, netoli stovinčio, suolelio. Jo veidas ir jis 
visas išrodė taip nuvargęs, kad Erskinui jo la
bai pagailo. Apsičiupinėjo kiek kišeniuje jis tu- 

______ ri pinigų, sau po nose sakydamas: “Nelaimin- 
Bet ką gali gi padaryti mažas žiogutis prieš gus senelis.” Kišeniuje jis sučiuopė tiktai nike- 
jauti? Taip ir jis kelis šimtus prakišo biržoje' H ir auksinę penkdolarinę ir pamąstė, kad jei 
ir nieko nepelnė. Paskui jis net ištisus metus tu j jis atiduos visą penkinę, tai per mėnesį jis nei 
rėjo uždėjęs kavos krautuvę, bet tas jam grei
tai nusibodo. Ant galo bandė prekiauti spiritu, 
bet jis greitai garuoja ir Erskinas tik nuosto
lius turėjo. Daugiau jau jis nieko nebandė ir pa 
siliko tuomi, kaip jį tėvas paliko, tai yra jaunu 
simpatišku vyruku, kurį visi myli, bet kurio visi 
kartu ir vengia.

į teatrą negalės lankytis. Bet galima bus 
nueiti kad ir į judamus paveikslus.

Jis pakilo nuo sėdynės ir priėjęs prie senio 
įkišo jo rankon penkinę.

—o—

išlai- 
jaus- 
kelia. 
kelia 
kada 

atmo-

Bet blogiausiai jam buvo tas, kad jis buvo 
įsimylėjęs į merginą. Jo mergina vadinosi Lau
ra. Tai buvo duktė seno kapitono, kuris kartu 
tarnavo su jo tėvu, o dabar gyveno iš gaunamos 
pensijos. Kapitono duktė Laura buvo labai gra
ži ir linksma jauna mergaitė, kuri labai mylėjo j 
savo tėvą. Bet jiems labai sunku buvo gyventi, i 
nes pensija buvo maža, o kitokio turto jie ne
turėjo. Erskinas labai tiko jos tėvui, bet jis apie 
vestuves nei klausyti nenorėjo. Jis vis būdavo 
sako:

— Kuomet užgyvensi nors dešimtį tūkstan
čių, tai ateik ir aš savo rankomis tau atiduosiu 
savo dukterį.

Ir nuliūdęs Erskinas būdavo eina pas sa
vo mylimąją Laurą, kuri visuomet jį suramin
davo.

Vieną kartą Erskinas eidamas pasivaikščio 
ti į Central Parką, užėjo pas vieną savo pažį
stamą dailininką Trevorą.

Trevoras buvo tepliorius. Tiesa, kas šian
dien ne dailininkas tepliorius, bet Trevoras dar 
prie to buvo ir artistas, kas dabar gana retai! 
pasitaiko. Iš pažiūros Trevoras buvo lyg nie
kam. netinkąs žmogus, turėjo rudą barzdą ir 
spuoguotą veidą. Vienok jis gana gražiai pieš
davo paveikslus. Trevoras turėjo tą ypatybę, 
kad jis su niekuo nenorėdavo draugauti ir veng 
davo pažinčių. Jam apėjo tiktai tie žmonės, ku
rie jam buvo reikalingi. Kartais jis dar lan
kydavo įvairius balius, nes, kaip jis pats saky
davo, “smagu žiūrėti į besilinksminančius kvai
lius.” Jis taipgi nemėgdavo kalbėti su moteri
mis, kurios tik moka pasakyti: “kaip čia gra
žu,” ar “kaip aš tai mėgstu.” Vienok nežino del 
ko; tai jis su Erskinu susidraugavo ir jam lei
do dažnai atsilankyti į savo studiją.

Kuomet Erskinas šį kartą įėjo į jo studi
ją, Trevoras baigė piešti puikų senio elgetos 
paveikslą beveik žmogaus didumo. Modelis sto
vėjo senas, labai nudriskęs, tik vienuose skar
maluose, senas elgeta, atkišęs rankas tartum 
maldaudamas aukos iš praeivių. Tas elgeta bu
vo apsiavęs 
mis ir taip 
matyti kojų 
sirėmęs ant

— Kokį
Erskinas savo draugo.

—-Tu sakai “keistą” modelį?” — balsiai 
atsakė Trevoras. — Tai brolau, stebėtinas mo
delis. Tokio elgetos kasdien nematysi! Tai tie
siog radinys! Nei geriausi teplioriai nieko pa
našaus nenuteplioja!...

— Nelaimingas tas senelis! — pastebėjo 
Erskinas. Kaip jis nuvargęs. Aš tikiuosi, kad 
jis gerai uždirba tamstai bepozuodamas?

— Suprantama, kad jis gauna gerą užmo
kestį. Paskui vėl negalima nei norėti nuo elge
tos, kad jis išrodytų laimingu. Ar ne taip? — 
kalbėjo Trevoras.

— O kiek tu jam moki už jo pozavimą del 
tavo paveikslo? — paklausė Erskinas sėsda
mas minkšton kėdėn.

Senas elgeta su nusistebėjimu pažvelgė į 
Erskiną ir ant jo lūpų pasirodė lyg nusišyp
sojimas, bet visgi jis ištarė:

— Labai ačiū tamstai!
(Užbaiga bus)

O o o

PLAUKIA, PLAUKIA VANDENĖLIS

Jau keletas metų gyvuoja Amerikos Lietuvių Gy
dytojų Draugija, bet mūsų visuomenėje sveikatingumas 
nė kiek dar nepagerėjo. Būtų gerai, kad ta Daktarų Dr- 
ja parengtų ibent keletą sveikatingumo paskaitų ir tas 
paskaitas perleistų per Amerikos lietuvių laikraščius.

Tuomet gal bent munšainizmas kiek nors sumažėtų. 
Ką sakot, lietuviai gydytojai?

Lietuva gavo 12 milionų dolarių paskolą. Visi lietu
vių laikraščiai apie tai jau daug maž rašė ir šiuo nuoti- 
kiu pasidžiaugė. Mūsų bolševikai gi nė gu-gu... Jie, ma
tomai, dar nesugalvojo ką apie tai rašyti, ar gal būt ren
giasi keikti, tik dar nežino ką keikti: Lietuvos ar Ame
rikos valdžią ar tuos žmones, kurių pastangomis ta pa
skola gauta... Vienok, netrukus pamatysim.

Neišrištos Istorinės fe Problemos
Ar neapsiimtų kas papasa

koti kaip ten buvo “Zablackiui 
su muilu.” Paskui, kur gyveno 
tas Rybinskis, apie kurį Mar
cinkonyse einanti patarlė “Pa
siuto kaip Rybinskio kalė?” O 
kaip ten buvo “kaip Martynui, 
arba Grigui su bitėmis?” 
gyvena tas Pilypas, kuris 
kanapių” vis lenda? 
ypatybės yra “Prienų 
ir “Šiaulių žuliko?”

Tie klausimai laukia
tojų ir gvildento jų. Maž koks 
šventakuprių profesorius juos 
išaiškins?

Kur
“iš 

Kokios 
vagies”

tyrinė-

—o—
Be Reikalo Nustemba

Mūsų kailiamainio Bimbos 
organas dikčiai nustebo, dagir- 
dęs nuo savo klapčiukų, kad 
Liūtas, grįžęs’ iš Lietuvos, pa
pasakojo teisingai savo įspū
džius, kuriuos patyrė.

j Mat, bolševikai tikėjosi, kad 
Liūtas turi meluoti, kaip me
luoja jų geceliai, grįžę, ar ne- 
grįžę, iš motinos Rusijos.

Bet nevisi žmonės apsigema 
melagiais.

suplyšusiomis nudėvėtomis kelnė- 
suplyšusiais čeverykais, kad buvo 
pirštai. Viena ranka jis buvo pa- 

lazdos ir išrodė labai suvargęs. r 
keistą modeli tu turi? — paklausė

Plaukia, plaukia vandenėlis 
Sau be jokios atmainos 
Ir kaip pernai, taip ir šynet 
Ramiai plaukia visados. 
Čiulba, čiulba paukštužėliai 
Tas pačias kasmet dainas, 
Kurios sielą mus ramina, 
Blaško joj mintis liūdnas. 
Auga, auga girioj medžiai 
Vis tie pats, kaip paprastai, 
\Drąsiai keliasi į viršų, 
Visad laikosi tvirtai. 
Žydi, žydi kasmet gėlės 
Toj pat vietoj maloniai, 
Kur žydėjo jos ir pernai, 
Kur jau žydi nuo senai. 
Plaukia, plaukia mano metai 
Atminimų supami 
Į senatvės stiprų glėbi 
Sparčiais žingsniais nešdami. 
Čiulba, čiulba man paukšteliai, 
Lyg kad nori prakalbėt.
— Kodėl iš tavo krūtinės,
— Linksmų dainų negirdėt? 
Auga, auga sieloj dainos 
Ne los pačios kaip seniau, 
Jau senatve atsiduoda, 
Tebeskamba daug liūdniau. 
Žydi, žydi jaunos dienos
Ir netrukus pražydės; 
Tiktai mano sielos (Alinos 
Amžinai žydėt galės: 
Jos senatvės nesibijo, 
Man numirus nepasens. 
Ir dar ilgai Lietuvoje 
Žmonių dvasioje gyvens.

— J. NARUŠEVIČIUS

o

PIRK “VIENYBES” ŠĖKU 
VIENAS ŠERAS 

DEŠIMS 
DOLARIŲ.

--------- o----------
; R-.:; /.,/.} .
TRIOLETAS

o

Nėra man laimės jaunam žadėtos...
Nėr man takelių perlais barstytų... t

Nėr man šalelės širdžiai raminti, 
Nėra man laimės, jaunam žadėtos...

Neturiu asai genijaus valios,
Išklimpt negaliu iš žemės purvų.... ‘ |
Nėra man laimės jaunam žadėtos...
Nėr man takelių širdžiai raminti...

— J. ŽVELGUNAS

2
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“VIENYBĖS” EKSKURSIJA LIETUVON

Rašo J. O. Sirvydas, “Vienybes” Redaktorius

XI. Pirmas Išvažiavimas į Provinciją

Keleto dienų prabuvimas Kaune mums buvo tiek 
tirštas įspūdžiais, kad jie lipa vienas ant kito mano vai 
dentuvėje, ir apie juos tik atskirais tarpais galėsiu 
plačiau papasakoti sugrįžęs Amerikon. Nėra to “šaltu
mo” pas veikėjus, apie ką mėgdavo kai-kurie mūsų bro
liai, iš Kauno sugrįžę, papasakoti. Nepasiteisino nė ma
no plunksnos draugo, p. Paltanavičiaus, man išvažiuo
jant prasergėjimas, kad visi tuoj “siūlą pirkti savo ak
cijas,” o užsiminus apie nakvynę, tuoj skubinasi atsi
sveikinti ir sakyti — “good bye.” Man čia akcijų ne
siūlė nė vienas, o nakvynėn ir ant pietų kvietėsi dau
gelis. Čionai aš “emigravau” nuo vienų pietų ant kitų: 
Vileišių, Šleževičių, Dr. Venciaus, P. Norkaus, K. Nor
kaus, A. Žmuidzinavičiaus ir kitų daugelis namų — ta
po mano namais.

Birželio 15 d. atvažiavau 
iš Kauno i Rokiški. Čionai 
pasiekti reikėjo perrėžti Lie 
tuvą skersai nuo Kauno iki 
Žemaitijos Radviliškio, pas
kui senovės Liepoj aus-Rom- 
nų gelžkeliu, einančiu į 
Dvinską. Dabar važiuojant 
reikia Radvilišky mainytis 
nes nuo Kauno eina tarp
tautinis traukinys į Rygą; 
yra ir aplinkinis lietuviškas 
traukinys, kuriuo nereikia 
mainytis; jis atveža pro Ro
kiškį į Obelius, už kurių pa
skutinė (Lietuvos-Latvijos i 
rubežiaus) stotis yra šape-i H, su keleiviais į jokias šne- 

• kas neįsileidžia, ko paklau
sus, trumpai ir lakoniškai 
atsako, ir dingsta už vago
no durių. Čia gi Lietuvoje, 
konduktoriai beveik su 
kiekvienu keleiviu pasišne
ka, — jeigu norėtum, tai jį 
net ir šalia savęs pasisodin
tum; paklausus informaci
jų, jie tau nupasakos su 
smulkmenomis, priedais, ir 
net tokių informacijų pri
pasakos, kokių tau visai ne
reikia. Jie priims cigaretą, 
jeigu pasiūlysi. Amerikoje 
konduktorius, artinantis 
prie stoties, sakysim “Ne-I 
warko,” eina per vagonus' 
prie durių ir sušunka: “Ne
wark!,” o čionai kondukto-

Lietuvos gelžkelius. Pasiro
do, kad Lietuvos II kl. vago
nai daug geresni už II kl. 
Vokietijos vagonus. Tarnau 
tojai (konduktoriai) per
pus mandagesni už Vokie
tijos. Tik mūsiškiai labai 
dar “lietuviški.” Kuomet A- 
merikos ir Vokietijos kon
duktoriai, išdidžiai ir krūti
nes atstatę pereina per va
gonus peržiūrėdami bilietus, 
tai jaučiasi, kad čia ištikro 
eina gelžkelio oficialai, — 
nes jie tik į bilietus dirste- I 1 • 1*1 1 • • • • • 1 •

liai; čionai peržiūri paspor- 
tus ir leidžia lietuvių trau
kinius dar važiuoti iki Įlau- 
kės (seniaus “Jelovkos”) ir 
Gryvos; abi šitos vietos isto 
riškai priklauso Lietuvai, 
bet anais metais, kai lietu
viai buvo užsiėmę kovomis 
su Bermontininkais, bolševi 
kais ir lenkais, tai latviai su 
ginklu šias vietas nuo Lietu 
vos atplėšė, o mūsų minkš- 
tabambiai politikieriai suti
ko su garsum makliorium 
Simpsonu (nustatant Lietu- 
vvos-Latvijos sienas) šias 
vietas drauge su Unkšta pri 
pažinti Latvijai. Pasekme ši 
to dideli lietuvių žemės plo
tai atiduota latviams, ku
rie dabar energingai juos rįus pereina per vagonus ir

Pont bnlrifj vnvlicJ________ •________ ____ 1_* r* T>„

’Rokiškį.” “Aa. Tamstos va
žiuojat į Rokiškį. Na, tai ge 
rai. O mes dabar privažiuo
jam Panevėžį. Tamstos čio
nai nelipkite laukan.” Mes 
sakom: “Gerai, mes nelipsi
me.” Tai matot,' kaip šeimy
niškai čionai sugyvena kon
duktoriai su pasažierais. A- 
belnai čia laikas taip nebran 
ginama, kaip Amerikoje, 
nes čia perpilnai visi turi 
laiko.

Vagonų sudėtis Lietuvoje 
tebėra vokiška: kiekvienas 
vagonas padalintas į mažą 
kamaraitę, vadinamą “ku- vartoja rusų kalbą. Tačiaus 
pė,” kurion telpa po 6 žmo- jie visi moka lietuviškai ir 
nes. Ta sistema labai nuo- kai yra reikalas arba kai nu 
bodi, nes nematai, kas sėdi duodi rusiškai nemokąs, tai 
visame vagone. Pas vokie-1 žydeliai greitai atsiverčia ( 
čius tas gal gerai, nes jie vi-' lietuviais ir tuoj lietuviškai voje. 
si dideli individualistai ir 
mėgsta nuo vienas, kito slė
ptis; bet tas visai nepatin
ka amerikiečiui, kuris visur 
myli greit išsipažinti ir su
sidraugauti. Iš vieno vago
no negalima pereiti į kitą, 
nes jų galai uždaryti; dėlto 
konduktorius nuo vieno va
gono į kitą turi vaikščioti 
lauke tam tikrais suolais, tant, negali atsistebėti lietu- 
prie vagonų prikaltais. Jei- , vių nuolankumu. Man ro- 
gu traukinys jam einant su' dos, kad pakol tebestovi tar 
trinkėtų, tai konduktorius pe Lietuvos ir Lenkijos ka- 
galėtų nubildėti ravan šalia ro padėtis, turėtų būti vi- 
gelžkelio. Bet to pavojaus sur iškabos: 
čia nėra, nes traukiniai eina bėti draudžiama!” j
taip, kad dažnai galėtum ne- išgamos susiprastų kur jie vėjo prie 
siskubindamas nušokti ir 
dar čemodanus nusikelti.

kulti niekuomet netenka; ge 
ležinkelių nelaimės Lietuvoj 
labai retos.

Užtai gelžkeliai Lietuvoje 
labai pigūs. Paveizdan, iš 
Kauno į Rokiškį važiuoja 
10 valandų, o bilietas kai
nuoja 14 litų (3 klase). A- 
merikoje tas kainuotų apie 
10-15 dolarių, o čia vos $1.- 
40c.!

Keleiviai Lietuvoje suda
ro šiaip: du trečdaliai žydų, 
vienas trečdalis lietuvių. Žy 
dai erza žydiškai, o jų jau
nuomenė su pasididžiavimu

Iš Amerikos Lietuviu Gyvenimo !
ČIA TALPINAMA ŽINIOS Iš AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMO IŠIMTINAI. RAŠOMA MUSŲ GABIŲ F 

KORESPONDENTŲ APIE TEATRUS, BALIUS, PRAKALBAS IR ABELNĄ JUDĖJIMĄ.

BINGHAMTON, N. Y.

“latvina.”’ Bent tokią mylis- 
tą padarė, kad leidžia Lie
tuvos traukiniams vaikščio
ti iki Gryvos, kuri yra ties 
Dvinsku ant Dauguvos.

Važiavome II ir III kla
se, kad patyrus visų klasių

asmeniškai pasakinėja. Pa
veizdan, mums važiuojant 
artyn Panevėžio, kondukto
rius įėjo mūsų kupėn ir pa
klausė: “Ar ponai važiuo
jat į Panevėžį?” Mes sa
kom: “Ne. Mes važiuojam į

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
ir DIRBTUVĖ

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

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

nuo 0 ryte iki 9 vakaro. Nedaliomis

MOKYKLA

nuo 11 yal. ryto iki 3 

NEW
128 — 2nd Avenue,

GREITOS PASEKMĖS

bu mokyklų. Mokykla atdara
vai. po plotų. K1o8ob dienomis ir vakarais.

YORK AUTO SCHOOL
(Kampas 14 gatvės) New York City

Specialistas
Pasekmingai Gydau Ypatingas 

VYRŲ, MOTERŲ LIGAS

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

KAINOS MANO PRIEINAMOS
ir viskas yra po mano asmeniška priežiūra

X Spinduliai ir Wassermane tyrimas ir Ke
lniškas Išnagrinėjimas kraujo. — Suteikiame 
tikrų, atspėjimų ir gydymų. —

PATARIMAS IR KO VYTIMAS 
D Y K A I

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

Tarpe 4th A v. ir Irving Place
Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakaro.

Nedėlionis: 9 iki 4 po pietų

kimų laisvė ir įvedama mirties įkalti, nes šėrininkai kuomet tu- 
bausmė už eilinius politinius 
prasikaltimus.

3. Pasižadame visomis išga
lėmis remti moraliai ir medžia
giniai Lietuvos Valstiečius 
Liaudininkus Socialdemokratus 
ir kitas pažangiąsias demokra
tines partijas, kurie drąsiai vi
su jiems galimu griežtumu ko
voja prieš krikšč. dem. žiaurią 
reakciją ir prieš Lietuvos Val
stybės Konstitucijos laužymą. 
Veskite griežtą kovą draugai 
prieš pasikėsintojus ant Lietu
vos žmonių laisvės ir pažangos, 
o mes visuomet būsime su ju
mis ir visomis savo išgalėmis 
remsime jus ir gelbėsime jums 
sutriuškinti laisvės ir pažan
gos priešininkus.

4. Nutarė šitą Rezoliuciją pa 
siusti Lietuvos Valstybės Pre
zidentui, Lietuvos Atstovybę A- 
merikoj, Lietuvos Seimui ir 
tiems Seimo nariams, kurie bu-

. sėdžių svetainės opozicijos at-,vo brutaline jėga policijos iš- 
lenkiškai kai- Į stovų: Dr. Griniaus, Lapinsko, mesti iš Seimo posėdžių sa- 

Tliomet dr Bielinio, už tai, kad jie sto- lės t. y. Dr. K. Griniui, Ig. La- 
! savo teisės ir reika- pinskui ir K. Bieliniui, taipgi 

lave, balso įvedamų pragaištin- patalpinti Amerikos ir Lietu- 
pažangiuosiuose laikraščiuo

Susirinkimo pirm. — 
P. Adomaitis, 

Sekr. M. Balčaitis.

Protesto Susirinkimas Prieš 
Reakciją Lietuvoje

Liepos 31 d., įvyko Sandarie- 
čių ir Socialistų bendrai šaukia 
mas susirinkimas protestui 
prieš klerikalų varžymą spau
dos bei susirinkimų laisvės ir 
mirties bausmės įvedimą Lietu-

Kalbėtoju buvo atvykęs iš
Tėvynes” red., g.

susidraugauja. Blogiau yra 
su ištautėjusiais lietuviais, New Yorko 
ypač miesčionimis: jie šve-.S. E. Vitaitis. Susirinkimą ati- 
beldžiuoja labai juokinga darė P. Adomaitis, trumpai pa- 
“lenkų” kalba. Jie į lietu-' aiškindamas vakaro tikslą ir 
viškai kalbančius keleivius perstatė kalbėti gerb. Vitaitį. 
žiūri SU panieka, nors tų Gerbiamas Vitaitis nušvietė 
pačių, saule nudegusių ir vėpvykį Lietuvos seime birželio 20 
io sunūstu kaimiečiu uždirb d., š. m., kur kr.-dem. blokas, 

būdamas didžiumoje, sulaužė 
šalies konstituciją ir pagrin
dinį demokratybės principą, pa 
naudodamas ginkluotos polici
jos jėgą, išmetimui iš seimo po

jo supūstų kaimiečių uždirb 
ta duonele minta. Tą ma-

esą...
Šiaip Lietuvoječemodanus nusikelti. šiaip Lietuvoje gelžke- i?ų įstatymų aiškinimui. Kalbė- vos 

Tas gerai bent tuo žvilgs- liais važiavimas labai ma- toj as labai tinkamai ir bešalis- se. 
niu, kad traukiniams susi- lonus

M. J. DAMIJONAIČIO ATMINČIAI
Rašo A. B. STRIMAITIS

Sustojo tvaksėjus širdis 
jo krūtinėj,

Išnyko akyse šviesa 
s kutinę;

Nuo darbo pailsęs
miega ramiai,

Užsnūdo, užmigo
amžių tyliai...

pa-

jis

ant

liūdŽaibo greitumu perbėgo 
na žinia apie staigią mirtį ve
lionio Damijonaičio. Velionio 
draugai, aplaikę pirmutines ži
nias — tai telegramomis, tai 
laiškais, stropiai savo tarpe da
linosi ir kiekvienam ta žinia 
sužeidė širdį, nes rodos niekas 
negalėjo tikėtis tokios nelai
mės, koki velionį Damijonaitį 
ištiko. O to nesitikėjome todėl, 
kad velionis taip dar nesenai 
buvo pergyvenęs daug nelaimių 
ir stojęs naujon gyvenimo va- 
gon, trumpame laike, ir prieš

buvo užsibriežęs didelius dar
bus atlikti. Tatai, mirtis, išplėš 
dama mūsų draugą iš mūsų tar 
po, padarė didelę skriaudą mū 
sų gyvenimui.

Ne tas žmogus užsipelno mi 
nėjimo, kurs ilgai gyvena, bet 
tas, kurs gyvendamas kuodau- 
giausiai atžymotinų ir gerų dar 
bų nuveikia. Todėl, minėdami 
velionio mirtį, norime nors 
trumpai pažvelgti jo gyvenimą’ 
ir paminėti jo nuveiktus dar
bus.

M. J. Damijonaitis gimė Lie
tuvoje, Pilviškių miestely, Vil
kaviškio apskrity, sausio 6 d., 
1873 m. Atkeliavęs Amerikon 
1895 m., apsigyveno Waterbu
ry, Conn.; prisirašė prie SLA. ’ 
11-tos kuopos 1898 m., ir r~ 
kančiais metais pradėjus dės-’ 
potiškai šeimyninkauti viršmi- 
nėtoje kuopoje taip vadina- <

kai nušvietė tą kademų bar
barišką įvykį, kuris buvo aiškiu 
nepaisinimu parlamentinių tei
sių ir žmonių teisių laužymu.

Aukų surinkta $19.71. Vien
balsiai priimta žemiau talpina
ma protesto rezoliucija. Auka
vo šie piliečiai: po dolarį S. 
Martinaitis, A. Lepa, A. Bakas, 
M. Urbas, J. Ališauskas, A. 
Krivickas, M. Varkulis, A. Gar
šva, J. Bučinskas, A. Balčis, J. 
žakaitis (Zakarauskas), M. Bal 
čaitis, J. Degutis ir P. Ado
maitis.

Užuojautos ir Protesto 
Rezoliuci ja

, Atsižvelgdami į tą liūdną fa
ktą, kad Lietuvos gyvenime ne
teisybė ir neteisėtumas pasiekė 
net tokio laipsnio, kad ir pati 

l Lietuvos Valstybės Konstituci- 
• ja jau paversta niekais ir aiš- 

se"|kiai sulaužyta, kuomet Lietu- 
įvos Seimo krikščionių demokra 
tų blokas su policija išmetė iš 

- - * .Seimo posėdžiu Lietuvai užsi-
miems kuniginiams, Damijonai tarnavusius veikėjus, Seimo na 

- - J' rius: D-rą K. Grinių, Ig. La-
mirtį vos birželio 4 d. 1925 m. jTareila ir J. žemantausku, — pinską ir K. Bielinį, ir perleido 
(kaip pats velionis rašė laišką pasipriešino kun. Siaurusaičio spaudos ir susirinkimų įstaty- 
iš 16 d. birželio), “Los Ange- diktatūrai. Prasidėjo vaidai tar j

AMSTERDAM, N. Y.

Pirmyn ar Aly ai?

ri žmogų, kuris sugebi tinka
mai biznį vesti, tai tą mazgoja 
liežuviais kaip šluota per šo
nus ir pastarasis noroms-ne- 
noromis turi pasitraukti iš vie
tos. Gi blaivaus ir sumaningo 
žmogaus pasitraukimas, reiškia 
tiek kiek automobiliui “flat 
tire”) Ir trečias — tai peikti- 
nas ir tiesiog neapgalvotas ne
kuriu šėrininkų “gudrumas,” 
būtent: išsiima keleto desėtkų 
dolarių vertės ant knygutės ir 
jau mano esą viską išlošęs, ir 
nemoka tol, kol bendrovės val
dyba ar įgaliota komisija ne
pareikalauja teismo keliu at
silyginti. Tas žinoma, bendro
vei už kiekvieną iškolektuotą ... 
dolarį reikia tam tikras nuošim 
tis atiduoti advokatui, ir tai 
netik pakenkia bendrovės augi
mui, bet ir savo šėrus nupul- 
do. Na ir kuo čia pasigirti, kad 
kerti šaką ant kurios pats sto
vi?

Trumpai suglaudus: tokiu 
veikimu nieko daugiau nebus 
atsiekta, kaip tik duobė po iš
augintos bendrovės kojų. Tuo ., 
keliu eidami nelaimėsime, bet 
priešingai. Pasisekimas yra ten 
kur rimtai, blaiviai ir teisingai 
darbuojamasi. Būtų labai pa
geidaujama, kad ir mes, Am- 
sterdamiečiai, kiekvienas steng
tumėmės tokiais būti, nes iš
tikro yra del ko pastangos dė
ti : tai mums netik finansišką 
atlyginimą suteiks, bet nemažai 
ir dvasišką pirmyn pastūmės.

Genelis

PIRKITE
VIENYBĖS 

ŠĖRŲ!

M. M. ŠLIKAS
Lietuvis Advokatas 

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

Namų Tel. Michigan 5751

pri- 
ben 
Am 
lie-

RICHMOND
TRUST

Amsterdamo lietuviai iki šiol 
abelnai imant, galima sakyti su 
gyveno sutikime, kas yra labai 
pagirtina, nes santaika ir pasi
tikėjimas vienas kitam gyveni
me reiškia pasisekimą. Tai liu
dija praeitis. Kuomet darbuo
tasi vienybėje, tai nemažai ir 
atsiekta.

Vienas tokių nuotikių bene 
bus stambiausias tai tas: kele
tas metų atgal susiorganizavo 
valgomų daiktų krautuvė, ki
taip sakant, bendrovė, ir tas biz 
nis neblogai sekėsi; kiek vėliau 
išdygo ir antra panaši įstaiga, 
kuri taipgi gerą pasisekimą tu
rėjo. Taip augant bizniams, au 
go ir šėrininkų sąmonė ir 
eita prie to, kad reikia abi 
drovi sujungti į vieną, nes 
sterdame esant neperdaug
tuvių ir visiem vienoj dalyje 
miesto gyvenant, nėra reikalo 
skirstytis, ir prie to biznišku 
žvilgsniu pasirodė esant labai 
naudingu tuomi, kad bendro
vei esant po viena kontrole,' 
daug bereikalingų išlaidų bus 
galima apsilenkti.

Taip ir padaryta: sujungta 
abi į vieną, kurios sudarė ka
pitalo apie $18,000 (inkorpo
ruota ant $20,000).

Čia reikia pažymėti tai, kad 
’’Gruody, praeitų metų ir hamtono lietuvių Sandariečių pradedant tas bendroves, šėri- 

sausy šių metų, gavome iš įr Socialistų bendrai sukvies-' ninku sudėta po keletą dolarių 
Waterbury, Conn., keletą afi- ' ‘
davitų iš kurių pasirodė:

“1. Jog narys 11-tos kp., S. 
L. A., M. J. Damijonaitis, 
raštu pareiškė, kaip nėra pe
klos, taip jos nereikia bijo
tis, parodydamas tokiu būdu, 
priešingumą viename iš pa
matinių dogmatų krikščionis 
ko tikėjimo.

(Tąsa ant 4-to psl.)

tis su kitais pora draugų rius: D-rą K. Grinių, Ig. La- COMPANY

mų pakeitimus, tuo būdu visiš- 
pasmaugdami spaudą, ir 

viešus susirinkmus ir įvedė 
mirties bausmę už eilinius po- 

Šitoki 
t 4 arybai Lietuvos Seimo valdonų žygiai

vaitos nauju gyvenimu, liepos kad tuodu nariu būtų praša- yra aiškum sulaužymu Lictu- 
31 d., 1925 m. staiga įvyko ki-' lintais iš SLA. štai skundo į- Vos Valstybės Konstitucijos, 
ta gyvenimo permaina. Ir tai talpa: į Akyvaizdoje šitų faktų, Bing

les, Cal. priėmiau civilį šliūbą'pe 11-tos kuopos narių ir prieš \ai: 
su Mare Mileriene-Urboniūte, tragiškąjį Wilkes Barre 16-tą'vj 
nare buvusia 294os įkuopos Seimą, susitarę kunigai, įnešė j • 
Detroit Mich.” O dabar, šitai skundus ant Damijonaičio ir litinius prasikaltimus, 
vos pergyvenus aštuonias sa-:Tareilos Pildomajai

i paskutinė permaina, kokią ga
li gyvenantis žmogus sulauk
ti: nepermaldaujama mirtis už 
baigė velionio Damijonaičio vi
sus rūpesnius ir vargus amži
nai.

Perbėgo tos liūdnos žinios 
mūsų laikraščiuose pereitą sa
vaitę ir kaip šaltu vandeniu 
perpylė ne vieną laikraščio 
skaitytoją ir SLA. narį, ir pa
lieka tik liūdnas, liūdnas atsi
minimas...

Mirtis pati savaimi yra bai
si. Bet ji mūsų gyveniman nie
ko naujo neįneša, nes visi žmo 
me, kad kas gimė, gyveno —( 
tai ar anksčiau ar vėliau turės 
mirti. Kas diena šimtais tūk-t 
stančių miršta, bet tik tuomet 
mirtis nėra žiauri, kuomet ji 
atimdama gyvybę suteikia pa
lengvinimą tam atgyvenusiam 
žmogui, kuris laukia, idant ga
lėtų ramiai pasilsėti.

Velionis Damijonaitis dar ir 
pats nebuvo sudėjęs rezigna
cijos iš savo darbų ir dar jis'

Phone Keystone 457
THE

LYNDHURST HOTEL 
(S. žvigaitis, savininkas)

236 Cedar Avenue
Wildwood, N. J.

lankančius lietuvius kvie-
užeiti. Valgiai puikūs,'

čia
nu
kambariai švarūs. Jūrių mau
dynės. Nuomuojamų kamba
rių 60. Adara žiemą ir vasarą 

Kaina pigi, patarnavimas 
Lietuviškas

*

tame visuomeniam susirinki-' pradžiai; vėliaus kiekvienam 
me, liepos 31 d., 19925 m. Lie- 1 šėrininkui likosi pilnai su ge
tu vių salėje, Binghamton, N. rais nuošimčiais išmokėta. Prie 
Y. apsvarstę šituos įvykius Lie-' to, dar buvo aukuota, kaip tai: 
tuvos gyvenime nutarė kas sc- Lietuvos visokiems reikalams 
ka: keletas šimtų dolarių ir vieti-

1. Reiškiame giliausios užuo- nės parapijos reikalams; taip- 
jautos Lietuvos Seimo atsto- gi yra pirkta L. Laisvės ir 
vams: Dr. K. Griniui, Ig. La-Į Amerikos paskloos bonų, ku- 
pinskui ir K. Bieliniui, kuriuos rie abelnai sudarė $2,500 su- 
brutaline jėga policija išmetė 
iš Seimo posėdžių salės ir kar
tu sveikiname juos už drąsų 
stojimą ginti Lietuvos Valsty
bės Konstitucijos ir Lietuvos 
žmonių teisių.

2. Reiškiame didžiausio pasi- taip jau antri metai po viena 
piktinimo Lietuvos Seimo kr.- 
dem. bloko darbams ir kartu 
griežtai protestuojame prieš iš 
niekinimą Seimo atstovų ir pa
ties Seimo autoriteto; taipgi to pirmutinio ūpo ir sveiko su
risti griežtumu protestuojame pratimo, kurio pirmiaus būta, 
ir smerkiame perleidimą anti- Tai viena. O antra —■ stoka tin 
konstitucinių įstatymų, kuriais karnų, gerai prityrusių darbi- 
panaikinama spaudos ir susirin'ninku. (čia ne vien darbininkai

mą. ir dabartinis visas kapita
las susideda iš gryno pelno. 
Dabar rodosi reikėtų tik svei
ko ir blaivaus porto ir, rimtai 
dirbant, tai jau nei nieks nuo 
pirmyneigos nesulaikytų. Ir

kontrole biznis yra vedamas. 
Vienok pasisekimo, kokio tikė
tasi, nesimato. O priežastis to 
viso bene bus tik nupuolimas

2701-2703 E. Allegheny
Philadelphia, Pa.

Av.

Apdraudžiame Nuosavy
bės Dokumentus.

T
Persiunčiame Kabeliu Pinigus

Perkame ir Parduodame 
Visti šalių Pinigus

Mokame 4% ant Padėtų 
Taupymui Pinigų

Puikiausias Patarnavimas 
Visuose Skyriuose

Bell Phone Poplar 7545
A. STANKUS

— Lietuviškas Graborius — 
Geriausias patarnavimas, 

Daug metų patyrimo 
1023 Mt. Vernon St.

Philadelphia, Pa.

Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

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

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

Nuo 7 iki 8 P. M.
Nedeliomis Nuo 10 iki 3 P. M.
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PROGRESAS
Tūlas rašytojas “Tarku- 

tės” No. 0000 rašo apie ge
ografija, bet kadangi jo ra
šte buvo ir apie svarbius į- 
vykius progreso srity — y- 
pač apie šeštąją Kolumbo 
neatrastąją svieto dalį Bruk 
lyne, — tad aš, įvertinda
mas progresą, pasistengsiu 
parašyti apie kur kas dides
nius daiktus.

Kadangi mums nelabai 
svarbu apie kitų svieto dalių 
progresus, tai aš ir rašysiu 
tik apie mūsų sostinę Brū
kly na.

Neskaitant visokių dary
mų, skutimų, laužymų, pjau
stymų, poteriavimų, profe
soriavimų, keiksmų ir kito
kių progrese svarbių daly
kų, pirmas mūsų sostinėje 
didelis proogresas yra tai ne 
išpasakytai didelis tautišku 
mas. Mielaširdingi biznie
riai daug duoda, o ištroškę 
daug ištuština, ir visa tai 
daroma, kad tik juogreičiau 
įvykinus Kolumbo proainių 
norus. Viską gi ištuštinus, 
biznieriai, be jokių kliūčių, 
pašvęs pamatus tautiškam 
namui, kurio čia taip labai 
trūksta delei minėto proo- 
greso vangumo.

Antras labai svarbus proo 
grėsė įvykis, tai naujas išra
dimas. Tūlo kaulų laužytojų 
kliubo nariai išrado naują 
būdą, kaip išlaikyti vieno
dą atmosferą, nežiūrint ko
kiu metų laiku — žiemą, pa 
vasari, vasarą ar rudenį. 
Praktikoj rezultatai atnešė 
gerų vaisių. Būrys vyrų sė
di kliu'be kambariuose, die
ną ir naktį varto bei apžiū
rinėja Francų karaliaus 
Liudviko 0090 ir jo sėbrų is
toriškus paveikslus ir nuo 
to visai nesikeičia atmosfe

ra ir nė vienas neserga ki
šenine liga...

Trečias proogresas. Vie
nos organizacijos tikslu yra 
griežtai kovoti prieš ištau- 
tėjimą. Kaip pasirodo, proo
gresas pasiekė augsčiausio 
tikslo. Tos organizacijos ne- 
nuoalsaus darbo vaisiai se
kami: nekurie vadai nesusi
kalba su savo pačiomis lie
tuviškai ir jau beveik reika
lingi jiems perkalbėtojai. 
(Tai, mat lietuviškos airės)

Ketvirtas svarbus proo- 
grese žingsnis padaryta ta
me, kad nekurie nešventa- 
kuprių vadai, apgailestauda
mi, kad Bryanas nelaimėjęs 
prieš-evoliucinGs bylos, ne
laimingai pasimirė, išvažia
vime, kuris įvyko Kliščččč 
parke, nutarė prisidėti prie 
liuterų ir tikėti į “monkę.”

Turėčiau dar ir daugiau 
ką nors apie mūsų sostinės 
Brūklyno proogresą para
šyti, bet iš pat pradžių už
miršau apie “Tarkos” naujo 
klebonėlio nuopelnus, todėl 
bijau, kad jis man kartais 
nesukrėstų dievobaimingo 
pamokslo. Proogresuo j a n t i s

Paršas pradėjo aiškinti, kad 
buvę laikai, kuomet Smetona 
norėjusi suėsti Paršą, todėl da
bar Paršas nori Smetonai atsi
keršyti. Smetonos savininkas at 
sako, jog tokių stebuklų jis 
niekad o niekad negirdėjęs. Pa 
galiau gi, jei Paršas nori Smc- I
tonos paragauti, tai pirmiausia 
turi užsimokėti 500 litų. Paršas 

I sumokėjo reikalaujamą pinigų 
sumą ir jau prasidėjo ėdimo 
darbas. Bet kadangi Smetona 
buvo gerai sušaldyta, pavyz
džiui kaip amerikoniška šalta 
košė, tad Paršui pavyko nukąs
ti tik galiuką Smetonos nosies.

Už tokį pasielgimą dabar 
Kauno žydai Paršą nieku kitu 
nevadina kaip tik “Hazar.”

Tai mat kokių Paršų Kaune 
esama. O kas bus, kaip šitas 
Paršas išaugs didele kiaule?

Šienpjūvėjas.

“Nesenai dar Lietuvoje
“Gero arklio neturėjo,
“O dabar “sportu” pastojo, 
“Dailų “Buick” važinėja.”

Bet tai niekis — užtylėsiu, 
(Kalbos temą pamainykim), 
Ką svarbesnio paminėsiu,
O gal kai ką nors padilgysim...

Romos tarnas atvažiavo, — 
Reik bažnyčią pastatyti; 
Tamsuolius jis pasigavo, 
Ėmė kišenius kratyti...

Mūs šulai gi tautininkai,
Gal priragavę sunkaus darbo, 
Apsidairė tik aplinkui — 
Snūduriuoja jau be vargo...

O darbštieji ‘raudonieji” 
Nebemiega taip labai 
Pagal ežero ant vėjo — 
Aiškūs “šlapi” jų darbai.

PARŠAS NORĖJO SUĖSTI
SMETONĄ

Šįmet Kauno parodoje, tarp 
kitko, buvo išstatyta ir Smeto
na. Tarpe daugelio žiūrėtojų, 
eina ir Paršas parodos aikšte. 
Beeidamas ir besidairydamas, 
Paršas pamatė Smetoną ir puo-| 
lesi prie jos, idant ją suėdus. 
Smetonos savininkas, matyda
mas tokį paršišką Paršo elgesį 
pasakė:

“Jukš! esi dar tik Paršas,-o 
jau elgiesi, kaip didelė kiau
lė! Smetona priklauso man ir 
tu neturi tiesos jos nė para
gauti.”

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

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

, Tel. Richmond Hill 806G

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

Batvinis Bros

RAGANIAUS STEBUKLAI

/I MERI RIEČIA M I)A ROMOS 
IŠIMTYS

“Tarkos” klebonui beviešint 
Kaune, teko užeiti ir į švente- 
blyvos “Lietuvos” redakciją. 
Mūsų klebonas, įdavęs tarnui 
vizitinę korčiukę ir norėjo tą 
garbingą poną aplankyti delei 
tūlų “tarkiškų” informacijų. 
Tarnas, paėmė kortelę, nuėjo 
pas poną redaktorių ir netru
kus sugrįžęs, pranešė: “Ponas 
redaktorius labai užimtas kitu 
ponu ir prašo ponulį “Tarkos” 
kleboną palaukti dešimts minu 
čių.”

Taigi, matome, kad ameri
kiečiams Lietuvoje daroma iš
imtys: “Palauk dešims minu- 
tų, o ne — “ateik rytoj,” kaip 
paprastai Lietuvos ponai grieš 
niems sutvėrimams įsako.

Bet mūsų klebonas, mato
mai, ir tą dešimtį minutų pa
skaitė “time is money”, ir to
dėl nelaukęs, nuėjo savo keliu.

Man rodosi, kad mūsų kle
bonui prisieis stoti į labai kar
štas rekulekcijas, kuomet jis 
sugrįžš iš Lietuvos. Juk jis ne
išpildė šventakuprių griežtų į- 
sakymų ir visai sauvaliai pasi
elgė. Ir kas gi tai girdėjo, kad 
negalima dešims minutų palau 
kti ?! Juk tarpe “palauk de
šims minutų” ir “ateik rytoj” 
yra neišpasakytai didelis skir
tumas! Šienpjūvėjas.

Kuniginiu tapęs Maikė — 
Savo gazietoj sapnuoja; 
Jau skaitytojus išvaikė, 
Dabar, vargšas, aimanuoja;..

Daug galėčiau pasakyti, 
Bet palaukit — bus daugiau; 
Leiskit dar kur palandyti — 
Parašysiu atviriau.

“ TA R ROS” FILOSOFIJA

Jei tu nemoki valdyti pinigų 
ir savo moteries, tai jie tave 
valdo.

—o—
Vedusiųjų meilėje esti dve

jopų kombinacijų. Viena: mei
lė pranyksta, vyras palieka, o 
kita: vyras “pranyksta”, “mei
lė” palieka.

M. J. DAMIJONAIČIO 
ATMINČIAI

“USTER1O” Į VA IRU M AI

Daugiau teisybės, nė poezijos

Rašo Ii. Plunksnictis

Visur yra įvairumo,
Mūsų mieste — dar daugiau, 
Ir blogumo ir gerumo — 
Paklausykit, ką mačiau...

Bobos verda arielkėlę,
Iš policijos tyčiojas,

Magijos raganius, J. čekanavičius išleido 10 paslapčių, 
kaip išvesti kitam pinigų iš rankų. Taip pat pačiam rankoj 
pinigas pranyksta, kuris potani pasirodo prikibęs kam tai prio 
padalykų, tai prie lubų ir tt. Išleido ir kitus stebėtinus molius. 
Taippat išleido nionų magnetiškas kazyras, kurias išegzami- 
navus pasirodo, kad kazyros kaip ir paprastos, bot čia pasi
rodo kas tik tokią kazyrą sau ištraukia iš tos kaladės, potam 
visos pavirsta tokios, arba tų. kazyrą gali suplėšyti į mažus 
šmotelius, bet kazyros šmoteliai sugyja ir vėl Siela kazyra. 
Su kalade kazyrų gali daryti 20 skirtingų monų. Kuris turės 
šituos 10 sekretų ir tų kaladę kazyrų, tas pridirbs kur susi
rinkimuose nemažai 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.

Vyrai maukia skystimėlį, 
Ant grindų paskui voliojas... j 

“Šapnose” darbai sustojo, — 
Nieks neverkia, nedejuoja. 
Bobos “pedleriais” pastojo, 
Drąsiai snapsą pardavėja...

Senberniai perka mašiną, 
Millbury gatvėj sportai!ja; 
Ir sutikę kur merginą, 
Akį merkia ir flirtauja.

Mergos gudrios, neapgausi, 
Scnbernaičius išnaudoja: 
Pabandyk ką... ausin gausi... 
Paskui, pačios, sau kvatoja...

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
“2. Jog M. J. Damijonai

tis, prie daugelio žmonių iš
sitarė: visi kunigai ir vysku
pai yra apgaudinėtojai; tikė
jimas yra išrastas kunigų, 
lengvesniam a p k ra u s ty m u i 
žmonių kišenių, pasirodyda
mas tokiu būdu, viešai prie
šu krikščioniško tikėjimo.

“3. Už tai, mes, nariai Pil
domosios Tarybos, pripažin
dami jog minėtas narys M. 
J. Damijonaitis, stoja į at
virą kovą prieš krikščioniš
ką tikėjimą ir kaipo tokis 
yra pavojingas SLA., pasi
naudojame iš tiesų, suteiktų 
mums to paties SLA. kon
stitucija garsiname:

“1. Jog M. J. Damijonai
tis, narys 11-tos kuopos S. 
SLA. iš to paties SLA. lieka
si prašalintas, nustoja visų 
privilegijų narystės ir paly
di visas teises prie įmokėtų 
pinigų.”
Citavome to nuosprendžio į- 

talpą dėlto, kad parodžius ve
lionio draugams, kaip jis atvi
ras, anais laikais, kuomet ku
nigija Amerikoje bandė lošti 
draugijose tokią rolę, kokią 
šiandien lošia Lietuvos Seime, 
O velionis Damijonaitis, tuo
met stojo už SLA. narių teises 
ir organizacijos gerovę, pasakė 
kunigams karčios teisybės ir už 
tai buvo persekiojamas.

Prašalinti Damijonaiti kuni
gai nesuspėjo, nes istoriška- 
sai Wilkes Barre seimas tą 
klausimą išrišo; kunigai pabė
go nuo SLA. ir įsikūrė sau nau 
ją organizaciją, o velionis pa
siliko SLA. nariu kaip ir bu
vęs. Jis buvo išrinktas Centro 
Sekretorium .1906 m., bet iš
buvęs tik vienus metus Sekre
torium tą vietą apleido; 1910 
m. buvo išrinktu SLA. Prezi
dentu ; taipgi išbuvo tik vienus 
metus. Jo Prezidentavimo lai
ku buvo sukilus didelė suirutė 
SLA. narių tarpe, nes organi
zacijoj įvyko stambios permai
nos: buvęs jubilėjinis seimas 
įvedė naują konstituciją, ap
sunkinančią narius ir mokes
čiais ir šiaip jau didesne disci
plina nariams buvo uždedama. 
Dėlto vietomis ištisos kuopos

užprotestavo priešais seimo 
nutarimus, tai Damijonaitis, 
gindamas seimo nutarimus ir 
konstituciją, net visą apskritį 
suspendavo, nesibijodamas nie
ko ėjo su teisybe, kas ir įrodo 
kad velionis buvo tvirtos valios 
žmogus, kokių tai žmonių labai 
mažai.

Susivienijimui jisai darbavo
si uoliai visą savo amžį, nežiū
rint kur jį gyvenimo aplinky
bės nubloškė, štai kad ir pas
kutinių jo dienų rūpesčiai apie 
SLA., kuomet prasidėjo erge
liai antrame apskrity, tai velio
nis dar būdamas Californijoj 
rašo sekančiai:

“Gaila man organizacijos; 
bolševikai iš visų pusių su
sispietė į Antro Apskričio 
kuopas ir apskričio vadovau
jamas vietas; kuomet grįžšiu 
į Chicagą, tai manau reikės 
imtis visų priemonių ir kelis 
bolševikėlius iš 36-tos kuopos 
paleisti kur kitur ir tokiu bū
du apvalyti kuopą kaip nuo 
tarakonų. Mat, man nesant 
ten, padegėjas-Andrėjaitis 
yra anų šaikos taip ir vaidi
josi vis dėlto nelaimingo 2- 
ro apskričio.”
Apart ką velionis darbavosi 

SLA. jis ir kitose progresyvė- 
se draugijose priklausė, — T. 
M. D., Simano Daukanto, A- 
merikos Lietuvių Tautinė San
dara, kurios tai organizacijos 
buvo išrinktu Centro Sekreto
rium ir Administratorium 1920 
m., kuomet buvo apleidęs Chi
cagą, 111., persikėlė į So. Bo
ston kur Sandaros Centras.

Kuomet velionis buvo persi
kėlęs iš Waterbury, Conn. Į Chi 
cagą, Ill., 1902 m., dirbo pas 
“Lietuvos” leidėją p. A. Olšev- 
skį per ilgus metus kaipo kny
gius ir ten nukeliavęs susipa
žino su jauna našle Mare Iš- 
gamiitiene-Vosyliūte ir apsive
dė. Per ilgus metus Damijonai 
čiai dideliam sutikime ir mei
lėje pavyzdingai gyveno; tu

rėjo daug draugų bei pažįsta
mų ir visų buvo gerbiami. Kuo
met velionio žmona pradėjo sir 
guliuoti, tai buvo apleidę Chi
cagą, gyveno porą metų rytuo- ' 
se. Velionis tuom laiku atliko 
kelionę Lietuvon. Sugrįžus iš 
Lietuvos, vėl vyko Chicagon 
tarp savo linksmų draugų bū
relio. .Bet tuomet pabaigoje 
1922 m. velionio žmona buvo li
gos parblokšta ir per ilgą lai
ką sirgusi pasimirė, velionį Da
mijonaiti ištiko didele nelaimė: 
vieną gražų rytą besiskubinant 
darban, '■nupuolė nuo gatveka- į 
rio ir nusilaužė koją ir pats 
ligoninėj per ilgą laiką išgulė
jo.

Velioniui Damijonaičiui šių 
kelių atminimo žodžių rašyto
jas buvo pažįstamas nuo 1900 
m. ir per ištisą tą laiką teko 
vesti artimą korespondenciją, 
bet niekuomet taip dažnai ne
teko su velioniu susirašinėti, 
kaip tuom laik, kada velionis 
gulėjo ligoninėje su nulaužta 
koja.

Velionis buvo savamokslis 
žmogus. Jis didelių veikalų ne
parašė. Rašinėdavo įvairius lai
kraščiams trumpus straipsne
lius ir korespondencijas. Kuo
met buvo dar jaunas, mėgo ve
sti polemikas. Tai gi ir po sla
pyvardžiu vesdavo popierinę 
kovą.

Velionis turtų nei šeimy
nos neužgyveno, dėlto nieko ne 
paliko. Bet kuomet visą amžį 
elgėsi sulyg savo išgalės, kaipo 
begalo teisingas žmogus, tai ir 
bėdų nepaliko. Paliko tik savo 
antrą jauną žmoną su kuria 
jam -lemta buvo gyventi tik 
trumpas laikas. Kaip laikraš
čiai tvirtina, velionis mirė nuo 
širdies ligos, laike “Varpo” B- 
vės banketo, kurio tai vakaro 
velionis buvo sumanytojum ir 
vedėju.

Ilsėkis amžinai drauge, už
baigęs savo kelionę; lai tavo 
darbai ir -visas gyvenimas bū-?

na pavyzdžiu kitiems, nes tu 
kad ir vos pusės amžiaus su
laukęs išsiskyrei iš mūsų tarpo, 
bet tavo darbai pasiliko neišdil 
domi. Lai tau drauge, būna len 
gva šios šalies žemele.

PIRKITE 
“VIENYBĖS” 

ŠĖRĄ!
PIRKITE 

ŠĖRŲ!

B
. JAU
PRIPA
ŽINO!

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

Jono-John’s Cigarą 
arba brolio Petro Naujokų arba 
Vytauto. Tėmyk vardą ir paveik
slą ant bakso. Per pačtą išsiun- 
Čiam Cigarus visur po Ameriką į 
kitus miestus lietuviškiems biznie
riams, ant pareikalavimo.

Tėmyk! mes perkraustėme su 
vo dirbtuvę Cigarų į didesnę vie
tą, priešais Public Library. Ra
šant adresuot:

NAUJOKŲ OIGAB DIRBTUVE 
2G7 DIVISION AVE.

Brooklyn, N. Y.
Naujokų Cigarai labai geri, 

verta paremt teisingą pramonę. 
Agentai gali užsidirbti ekstra pi
nigų, linosam laiko ir vakarais.

KATALOGAS
—o--

APYSAKOS

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

KUDIRKOS RASTAI. Šeši tomai, 
kurie po kebų metų bus verti dau
giau negu________________ $10.00

VILKŲ LIZDAS- Istoriška apy
sakaite iš kryžiokijos laikų, kaip 
lietuviai šimtus kryžiokų prigirdo 

35c
SEPTYNIOS KOMEDIJOS - Šio

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

Koletas Praktiško Mokslo Knygų
Aritmetika. Kiekvienam reikia m o 

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

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

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

žodynėlis Kišeninis. Angliškai-lio- 
tuviškas ir lictuviškai-angliškas, grei 
tam suradimui žodžių. Su apdarėliais

11.00

Naujų Gaidų iš Lietuvos
Aguonėles. Juozo Gruodžio kom

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

Rugiagėles. Kita Juozo Gruodžio 
kompozicija“ Vien tik mėlyna a- 
kyse!’’ Kaina _______________ 60c

Rūta. Juozo Gruodžio kompozicija
50c.

Ko čia taip ilgu. Pulki daina del 
solo J. Gruodžio kompozicija_ 50c

Vienybės 
Knygynė
Galima Gauti Visokių 
Knygų, Kokios Tik 

Yra Atspausdintos 
Lietuvių Kalboj

Skaityk Katalogą Kairėj Pusėj

VIENYBB 'T
193 Grand Street, 

Brooklyn, N, Y.

Didyjį Katalogą Prisiunčiam Dykai

4
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“MOTINA” bus atspaus
dinta atskiroje knygelėje 
ir bus spausdinta labai ap- 
rubežiuotas skaičius eg
zempliorių. Norintieji ši 
veikalą turėti, malonėkite 
išanksto užsisakyti. liūs a- 
pic 120 psl. Kaina 75c. Del 
vaidinimo, imant visą se
tą — 15 knygelių - pigiau.

ONA
O kam tamstai tai reikia žinoti?

Kas? Ka suras? !...
VEST. I.

[Pakįla, eina lauk]
Tai galvelė, oi-oi galva!... Paprasčiau
sio dalyko negaliu atsiminti... Račys, 
Krosnis, Krosnis, Račys...

[Išėjo. Raidas su Ona žiūri į tą pu
sę, kvatoja]

XIII..
RAULAS' - h r - <

Ir pavaišino gi Jonas savo svetelius. 
ONA

Matomai patenkintas...

Nebus patenkintas tokią sumanią, gra
žia ir turtinga moterį gaudamas...

ONA *■
Pavyko... Nė Marės perdaug neaima
nuoja... [Pauža] Bet mudu,, Rautai 
bėgkiva vidun... Gal jau išvažiavo...

[Raidas su Ona išėjo. Valandėlę sce
na tuščia. Pamažu, šnekučiuodami 
įeina Juozukas ir Marė]

JAU VĖL TURIME! REIKALINGI AGENTAI

— Kaina 30c. —

L

Komediją
L A P K U S”

Ketūnų Veiksmų Drama

PARAŠĖ PR. BAJORAS

STRAIPSNIS 137

ir

A
L’

corn- 
turi 

pirm

šita valgių sistema atatiks 
lain normaliai sveikų kūdikių. Ji ne
skiriama kūdikiams su labai opia svei | 
kata. Tokie atvejai yra nepaprasti 
reikalauja gydytojo apžiūros.

kruopų 
valandas

virimų, košelė turi 
kisielius. Jų per
ti atvėsus ji pasi
rito duok du ar 

Duok dar 8— 
Skrudintos

Siame skyriuje mes laiku 
M. talku rvHdeiulmc rei
kalu jkemiiu bludan^lama 

■uHInoma ir Motinoms j»a-
Rodikly.'

K talki? aprlptatauai ir pe- 

■Mjlmu yra dalykas (fyroe 
turtai Šeimynai ir lawtii 

ir anos JsoUauu, kad UI
1 ' Iyra dalyta*, ksr] raea <u-( 
rime' ngaJtariftlute. hdko- 

larpiuln atvirai tr ,late»*l 
iw'W«ntL'~

15 iki 18 mėnesių — keturis 
sykius dienoje

VIENYBĖ
193 Grand St., B’klyn, N. Y

kUDIKIu .
EROVes skVRIUS

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

>KŪDIKIŲ SVEIKATOS.;

EMTV3

5

grojimas. Ten šliūbinės apeigos ei
na]

MARĖ
Ką tu darytum, ką sakytum savo mo
tina pamatęs?...

JUOZUKAS
Glamonėčiau ją, bučiuočiau... Košir- 
dingiausiai mylėčiau... A, kad tai kada 
nors turėčiau progos jai į akeles pažiū
rėti!... Ja apkabinti!...

MARĖ
Ar gi tu pameni savo motiną? 

JUOZUKAS
Atmenu?... Motiną?... Ė, ar gi tai gali
mas daiktas užmiršti moteriškę, kuri 
prie mano vygės naktų nemiegojo, ku
ri kiekvienai mano nuoskaudai atjau
tė?... Kuri mane auklėjo?... Ar gi tai 
galima?...

[Marė begaliniai nerimauja. Ji pa
skęsta lyg i kokią tai gilią-gilią pra
eitį. Užsimislina, žiūri į tolį, nera
miai dairosi; žiūri į Juozuką, Juozu
kas į ją. Marė pamažu deklamuo-

Reikalingi Agentai-lgtilio- 
tiniai representavimai mū
sų laikraščio “SANDARA” 
visose lietuvių kolonijose. 
Atlyginimas geras. Apsuk
rus ir darbštus agentas ga
li uždirbti Ii uosiai kiu nuo 
<$50 iki $75 ant mėnesio. 
Visos informacijos dykai. 
Darbas lengvas ir pelnin
gas. Atsišaukite tuojau se
kančiu antrašu:

SANDARA
327 E. SI., lioston 27, Mass.

UOtLANH i
■ f AMERICA LINE IhF
Tiofiofl-trumpas kelia* per Kintui 

dani’ų, j ir iš visų dalių

Laivai kn« Hiivnitę
Neprilygstami patogumai 

Mob pagolbstimo gauti reikalingas 
dokumentus (affidavits). Mūuų 
žmonės sutvarko visas smulkmenas, 
ir keleiviams rūpinamasi nuo pra
džios kelio iki pabaigos.
Kainos ir laivų tvarkraštis paflinn- 
ėiamas paprašius.
Rezervavimui Ir InfoTmneljų delbi 
rašvk bile vietiniam agentui, arba

riOtLAND AMERICA LIMB 
t.z.24 .Street .New York...

Pres. Roosevelt
išplaukia 
rugpj. 26,

MARĖ
Ačiū tau, Juozeli... Jei ne tu, tai dar 
kaž kiek būčiau turėjus išvaikščioti... 

JUOZUKAS
O, dažnai pasitaiko, kad miesto žmo
nės ant ūkio paklysta...

MARĖ
Tas tiesa.... . Uvu

[Ji sustoja, dairosi, žiūri į matomą 
bažnyčia, į tolį, paskui i Juozeli] 

JUOZUKAS ‘ i t
Žinai, nors aš tavęs nepažįstu, bet tu 
man taip patinki, tokia gera... Tu klau- 
siaiėjei mane apie tokius dalykus, ku
rių niekas neklausia.

MARĘ
[Suvirpa]

O, man labai patinka maži vaikai... 
Bet žinai, prisėskim mudu ant žolės... 
Aš nuvargusi, kol pasilsėsiu, galėsim 
dar daugiau pasikalbėti.

JUOZUKAS
Gerai...

[Abu susėda. Marė taikosi prie jo 
glaustis, bet lyg neišdrįsta]

MARĖ
Bet tu, Juozel, man išrodai toks nu
liūdęs, nesmagus? Skauda tau ką?

JUOZUKAS
Ne... Aš sveikas...

MARĖ
Neišrodai...

JUOZUKAS
Man tik taip nesmagu...

MARĖ
Bet kodėl gi tau nesmagu?... 

JUOZUKAS
Et.... Bet, jei pa'klausytum, pasaky
čiau...

MARĖ
Kodėl ne?... Sakyk.

JUOZUKAS
Motinos ilgiuosi... Kadaise aš turėjau 
gerą motiną, bet ji mane ir tėvelį pa
metė... Tėvelis dabar sako, kad ji mi
rusi, bet aš tam netikiu... Aš vis jos 
dar laukiu kada nors sugrįžtant... Ir 
man rodosi, kad ji sugrįžš...

MARĖ
[Sudreba]

Mirusi?!...
JUOZUKAS

Jis taip sako... Pasakoja jis pats ma
tęs, kaip ją gatvekaris sutrynė...  Et,
bet ar supaisysi ką jis kalba... Aš jo 
kalboms netikiu...

MARĖ
Netiki?...

JUOZUKAS
Taip.^. Aš vis tik ilgiuosi ir laukiu su
grįžtant.... [Pauža] A, 'kad aš dar nors 
kartą, nors vieną mažą kartelį turė
čiau-' progos savo motiną pamatyti!...

[Marė nori jį apkabinti, bet neiš- 
K drįsta]

MARĖ i
Ir kas gi būtų, jei tu ją pamatytum?.,. 

JUOZUKAS
Man labai-labai smagu būtų!...

[Už scenos girdisi tolimas vargonų

MARĖ
Kas ašaras šluosto mažučių vaikelių?
Juos supa? Širdingai kas juos glamo

nėja?
Jiems laimės pas Dievą maldauja ant 

kelių ?
Tai MOTINA jųjų, gyvybės davėja...
Bet aš?!... Aš?!... Kokia gi aš

, ną?! Ar taip elgiausi?
JUOZUKAS .

\:Apie ka čia, tamsta, kalbi?... 
MARĖ

[Išsigandus, pabudus]
Aš... aš... tik.... taip... Aš sakau, 
ištiesų, tos motinos yra ypatingai 
ros moterys... Ar netiesa?...

JUOZUKAS '
Taip, jos labai geros... 

MARĖ
[Graibstydamos, nerimaudama] 

Ar... aš... galėčiau tave, Juozeli, 
kabinti?...

JUOZUKAS
Kam?... Kodėl tamsta norėtum mane 
apkabinti?...

MARĖ
Taip sau... Aš labai myliu, mažus vai
kus... Sykį ir aš turėjau vieną vaiką... 
Jį labai-labai mylėjau...

[Apkabina Juozuką. Jis stumiasi 
nuo jos, bet pamažu apsipranta. Ma
rė tvirtai įį prie savęs prispaudžia] S 

JUOZUKAS II
Kokios minkštos tavo rankelės... Ma-11 
ne niekas ir niekad taip nepaglamonė- I 
ja... [Marė dar labiau jį prie savęs S 
spaudžia] Tamsta lygiai kaip ir mano S 
motina, būdavo... Lygiai taip maloniai,!g 
taip mandagiai... Žinai, ji mane ypač g 
karštai bučiavo ir glamonėjo tuomet, g 
kada nuo mūs pabėgo.... g

MARĖ
[Dar labiau spausdama prie savęs S

moti

kad
ge-

ap-

7 ryte. — Oatmeal, manavų, 
meal, kiekviena kruopų koelė 
būti virta tris valandas diena 
penėjimo. Pabaigus 
būti kaip skystas 
košia per koštuvų, 
daro kai kisielius.
tris šaukštus su pienu 
10 uncijų pieno atsigerti, 
duonos.

9 ryte. — Sunka vieno orančius.
11 ryte. — Minkštai išvirtas kiau

šinis sumaišytas su pasenusios duonos 
trupiniais, arba vienas šaukštas jautie 
uos sunka. Pieno atsigerti. Čukorius 
ar sėlinu biskvitas, arba pasenusi duo
na su sviestu.

3 po pietų — Avienos, vištos ar 
jautienos buljonas, su ryžėmis ar mės
galiais, arba pasenusios duonos tru
piniais. Kiaušinienė, krakmolienč, ry
žių pudingas, virtos slyvos, keptas 
obuolis, arba obuolienė.

(i va k. — Manavų, ar kvietine ko
šelė (virta dvi valandi). Duok du ar 
tris šaukštus su pienu. Pieno dar at
sigerti. čukoriaus ar pasenusi duona 
su sviestų.

Mergaitės brendimo periodas yra lai 
kas kiekvienai motinai būti atsargiai. 
Tai laikas, kada ' jos visos pažiūros 
randasi keistame, statymosi laipsny, 
kurio pamatas yra kūno persilaudi- 
mas. Tai laikas kada jos sveikata la
bai svarbi. Ta. sveikata yra motinos 
problema. Kiekviena motina turi jų 
išrišti. Ji turi išauklėti merrgaitės 
sveikatų ir stiprybę, kad pervedus jų 
laimingai per šj periodų.

Be užtektinai gęro maisto bręstan
čios mergaitės kūnas negali atsilaiky
ti gamtos reikalavimams to laikotar
pio. Tokie vaikai turi gauti du sykiu 
Eagle Pieno j dienų, apart kitų val
gių. Atmiešk du šaukštu Eagjc Pieno 
i tris čvertis puoduko šalto vandens. 
Nekurie labiau myli su ginger ale, vai 
siu sunka, arba kiaušiniu. Ji galima 
vartoti su nauda ir nekurtuose vir
tuose valgiuose.

Skaitykit šiuos straipsnius kas sa
vaitė ir pasidėkit ateičiai.
. —' ————————————— ’
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Per virš šešiosde- 
šimts septynius me 
Lus gydytojai išra
šinėjo ir rekomen
davo Borden’s Ea
gle Pieną motinom 
kurios negalėjo žin 
dyti savo kūdikių.

r-

Eagle Pienas yra 
švarus, saugus ir 
sveikas maistas, ty 
čia prirengtas kū- 

’dikių penėjimui.

Jei prisiusite šitą 
apgarsinimą į The 
Borden Company, 
Borden Building, 
New York, tai bus 
Jums jūsų kalboje 
paaiškinta kaip pe
nėti jūsų kūdikį su 
Eagle Pienu.

ja...

Tau g | ■ ■

O kad taip dabar tavo motina imtų ir 
sugrįžtų?... Ką tu darytum?... 
smagu būtu, taip?....

JUOZUKAS
Taip jaučiu... Rodos man tuojaus gerai
pasidarytų, būčiau visai sveikas, sma-, 
gus...

MARĖ
Kad ji tau į akis ve šitaip pažiūrėtų?
Kad ji tave štai šitaip pabučiuotų?!... 
[Įsistelbusi žiūri vaikui-akysna, karš
tai bučiuoja] Tuomet tau būtų gerai, 
Juozeli, ar ne?...

JUOZUKAS
Sakau, tamsta lygiai kaip kokia mo

tina!... Tu mane glamonėji, bučiuoji...
Taip karštai!...

MARĖ
Ar važiuotum pas savo motiną, jei 
aš tave pas ją vožčiau?... Ar eitum su 
savo motina, jei ji tave iš čionai vestų
si?...

Severn’s
Skin Soap

vartok nuo odos ligų, veidui 
galvai trinkti ir skutimuis.

Pasekmingas muilas maudy- 
nosi kūdikių.

Kaina 25 centai.

Tel. 595 Greenpoint.

270

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

-

Kasdieninis vartok

Severa’s
Antisepsol

kaipo burnai plovimą ir gargaliavi
mui. Jis prigelbsti burnai užsilai
kyti sveikame padėjime priduodant 
jai jausmą valumo ir tyrumo.

Kaina 85 ir 50 centai.
Pirmiausiai kreipkis j aptieką.

W. F. SEVERĄ CO. i i 
CEDAR RAPIDS, lOWA^U

W. F. SEVERĄ.CO

'Papiginta ten. ir įatgal kelione j

LIETUVĄ
Tik $203.00 ir brangiau per Bremen ar Cherbourg 
šituo puikiu laivu, lyčiai ant keleto kitų pasaulio puikiausių 
laivų, nuosavybių S. v. Valdžios, jus galite padaryti sma
giausių ir linksmiausių kelionė Tėvynėn. Erdvūs, trecios 
klesos kambariai; skanus maistas ir plati vieta, patogus ir 
greiti susinėsimai su keliones galais.
Pasirinkite laiva kuris jūsų tikslams geriausiai tinka: S. S. 
Pres. Roosevelt išplaukia rugpj 26; S. S. Leviathan, rugsėjo 
5, S. S. Republic rugsėjo 15. Visas informacijas■ gaukite 
nuo savo laivakorčių agentė arba1 i

United States Line
45 Broadway New Y'ork City

A. Mikalauskas — A. Vikrikas 
r D i i -ir. - i J' :

UŽSISAKYKIT SKILANDŽIUS
ĮVAIRIOMS PRAMOGOMS

Suvienytose 
Valstijose 
Amerikoje

A. Kaudrotaa

Didžiausia 
’ • 1 Lietuvių

Mėsinyčia
Galima gauti tikro Lietuviško Skilandžio, paršiukų, Kumpių ir Vi
sokios rūšies dešrų, pagal prieinamiausias kainas. Parduodamo ogul- 
nai ir paskirai ant vietos ir išsiuntinėjamo ant pareikalavimo į visas 
kolonijas. Reikale kreipkitės ypatiškai ar per laiškus — 
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128—125 GRAND 8TREĘT >
Brooklyn, N. Y., Telefonas Greenpoint 8359

r—

wwanu*

ALEX SHRUPSKI
P r ą n e s ii . . ?

Visiems pažįstamiems, draugams ir geros valios lietuviams 
atsilankyti pa# mano pasikalbėti ir susipažinti vieni su kitais.
Taippat patarnauju su AUTOMOBILIU veselijoms, krikš- 
tynoms, šermenims ir šiaip linksmiems pasivažinėjimams ir 
pukiliams. Nepamirškite reikale

•1 So. ind Str., Brooklyn, N. Y*
Telephone 885 Greenpoint
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ProfilaktM vyrama, 

geriausia apsauga 
po užsikrėtimo. 

Didelė triūbelė 8Ke. 
(Tarba (4’b) H- 

Visose aptiekose ar 
Ban-Y-KIt Dept. A. 

OS Beekman St. 
Now York 

Prašyk aprašymų

GROBLAUSKIO GUMBALAšAI 
DEL VIDURIŲ 

SUVERŽIMO MOTERIMS

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

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

(Dar bus)

k > f

Vartota suvirs 30 metų
Ne jokis bandymas

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

Susivienijimas Liet. Amerikoje
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDBAUDOS IR PAŠALPOS 
ORGANIZACIJA suvienytose VALSTIJOSE, KU

RIOS TURTAS ARTI $1,000,000.00

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

BLA. kuopoa randasi visuose didesniuose miestuose. 
Nariai priimami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Viat na
riai gauna laikrašti „Tėvynę” dovanai Ii taipgi 
gauna BLA. Išleistas knygas >až pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai —, |1$D, 300, IKIO hr 1000
Pašalpos Skyriai — 

Ifi.oo, D.oo k 12.oo | savallf,
_______ • • . r •;

Del platesnių informacijų kreipkitės žino adresai

amaeigAi

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

Kas yrožmogjkus amžinos prislos'ž — Baltis, 
Jis netik sunkiausias Ilgas Įvare, bet lx Į gra
bų paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačiu 
Ameriką pagarsėjusius URBAN ’3 OOLD 
POWDERS (Miltelius nuo Balčio), jokių žalčių 
nebijo. Už 75 centas už bakų apslglnkiaok 
nuo savo nuožmaus priešo!

URBO LAX TABS (IB cental UŽ skry- 
nutę) yra kai kannolS prieš kitų amžini žmo
gaus priešų — vidurių užkletSJlmų — kuris 
žmogui pagamina daug rūpesčių ir šankių ligų.

Lietuviškų, Bulgariškų, Alopatlžkų, HomeopatUkų ii kitokių 
vaistų tegalima gsiutl, gerų pas —

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

, Telephone Greenpoint 1411

5
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DIDELIS “VIENYBĖS
ĮŠVAŽIA V IMAS
RUOŠIAMAS

Daug žmbnių klausinėja, 
kada bus “Vienybės” išvažia
vimas ir kada grįžš redakto
rius iš Lietuvos. Matyti, kad
tais dalykais mūsų visuomenė 
įdomauja.

Išvažiavimas, kaip jau buvo 
skelbta, įvyks rugsėjo 6, nedėl- 
dieny, Forest Hills Parke. Ta
po pasiuntinėta užkvietimo lai
škai į visas Brooklyno draugi
jas, kurioms “Vienybė” visa
dos patarnauja savo skiltimis 
su prašymu susivažiavime da
lyvauti. Yra norima sudaryti 
tymai iš visų Brooklyno drau
gijų drūtuolių vyrų, po 10 ar 
12 vyrų, virvės traukimui, o 
čempionams apart garbės, duo 
ti dar ir dovanas. Išvažiavi
me bus užkandžių ir žaislų pro 
gramas, surengtas mūsų gar
sių Jaunų Vyrų. Apart to bus 
kalbų, kur dalyvaus ir J. O. 
Sirvydas, kuris tuo laiku tiki
si būti jau Amerikoje.

Tad nepamirškite tą dieną, 
rugsėjo šeštą užrezervuoti tik

Lietuvon

Nupiginta laivakortė ten ir atgal
Trečia Klesa į Kauną 

$203.00 ir $215.00 sulyg laivo 
GERA NAUJIENA!

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

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

arba
White Star Line 
Red Star Line

No 1 Broadway, New York

važiavimui į Forest Hills par
ką. Būsite pilnai užganėdinti 
įvairiais atžvilgiais!

LAIŠKAS NUO
J. O. SIRVYDO

Laiške iš liepos 25 d. “Vie-

kliubo. Jei nebūtų padaryta 
keletas išvengtinų klaidų, tai 
rezultataį būtų buvę geresni, 
bet ir tai Jauni Vyrai laimėjo 
9 įbėgimais prieš Romiečių 7. 
Vieną sykį Petrauskutis kad 
kirto, tai netik pats nubėgo 
iki trečios vietos, bet ir ant ki

kriaučių su preseriais, moterų 
su merginomis. Katrie laimės, 
gaus dovanas.

Dabar žmonėms tikrai pasi
rodė komunistų melai: per sa
vo spaudą jie visada verkė a- 
pic Ratelio smertį (mat, jie ra
teliu Sąjungą praminė) ir vi
sada skelbė, kad jau jo nėra. 
Bet kada išgirdo apie rengia
mą pikniką, tai nesigaili nei 
$100 dolarių, kad tik sustab
džius. Mat, jie girdi, kad daug 
žmonių rengiasi į tą pikniką, 
kaip kad buvo ant kriaučių 
koncerto. Sąjungictis

nybes” redaktorius praneša:
“Siunčiu dar vieną iš kelio

nės aprašymą ‘blėkį.’ Dabar 
pradedu įspūdžius iš kaimų, 
kuriuose pirmą kartą pavir
šium teko apsilankyti. Paskui 
dar seks pagrįžimai į miestą, 
tai vėl į kaimą. Visgi yra įdo
mių dalykų, tik bėda, kad ke
lionėje nėra nei taip patogaus 
laiko, nei taip patogių aplin
kybių, kad apie juos tinkamai 
parašyti. Tikiuosi, kad tiktai 
per eilę laiškų visgi pasiseks 
sukurti nors nedidelis bendras 
Lietuvos gyvenimo atspindis. 
Esame sveiki, tik nusikamavę 
kelionėmis. Duodu labų dienų 
visiems “Vienybės” direkto
riams, šėrininkams ir pažįsta
miems. Tikiu apie rugsėjo 3 bū 
siu jau New Yorke.”

tų vietų 3 stoviničus grojikus 
suvarė “namo.”

Jauni Vyrai turėtų ieškoti 
lošimų su gerais profesionalų 
jauktais, nes jie to užsipelno.

VARGŠAS TURTUOLIS
NETEKO MERGINOS

EKSTRA MITINGAS!

JAUNI VYRAI VĖL
LAIMI BEISBOLE J E

Kurie matė Jaunų Vyrų lo
šimą su Roma Red Sox kliubu 

išį nedėldienį Prospect parke, 
'negali atsidžiaugti smarkiu ir 
dailiu grojimu Jaunų Vyrų

j—. LLOYD-IBI-,,l,įISUGRĄZTINES LAI VKORTESl
NUPIGINTA KAINA

i | LIETUVA i
PER BREMENĄ

Puiki Trečia klesa, kajutes
Nepiliečial grįžtanti bėgy 12 I

I mėnesių, be kliūčių įleidžiami w

■ 32 Broadway, New York
arba pas vietos agentus

tagwww riffliirrr»nw—n wrrwmm 8

Pereitą savaitę amerikonų 
didlapiai buvo pilni aprašymų 
“tribuliacijų” turtuolio Brown-' 
ing, kuris sukėlė sensaciją, pa 
skelbdamas, kad norįs įdukrin-, 
ti 16 metų merginą, kad ji 

' būtų draugė 9 metų Daratu- 
kei Browning, kurią jis dukra 
priėmė penki metai atgal. Mer 
ginų atsišaukė virš 12,000, bet 
iš jų visų Browning pasirinko 
čekę Marę Spas, kuri sakėsi 
turinti 16 metų, bet vėliau pa
sirodė, kad turi virš 21. žmo
nės pradėjo kalbėti, spauda 
būgnyti ir įsikišo valdžia. Pa
tyrinėjus tikrai pasirodė, kad 
mergina turi 21 metą. Ji gulė
davusi gretimame nuo Brown- 
ingo kambary, kuriuos sujun
gia tik durys. Todėl daktarai 
išekzaminavo ją, ar nėra buvę 
tarp jų kokių kitokių ryšių, 
apart tėvo ir ’dukters. Pasiro
dė, kad ne. Bet tas viskas taip 
nuvargino Browningą, kad jis 
atsisakė nuo Marės ir prižadė
jo daugiau merginų nedukrin- 
ti. Marė gi sakoma gaus vietą 
prie krutamu paveikslų ir tū
las laikraštis nupirks iš jos gy 
venimo aprašymą. Ji pas tėvus 
nenori grįžti. Browning sako, 
kad jos paėmimas’ jam kaina
vęs virš $20,000. Jis jai nu
pirko apie 60 brangių dresių, 
kurias jai ir padovanojo.

Lietuvių kriaučių 54 sky
riaus mitingas atsibus ketver
ge, 13 d. Rugpjūčio Amalga
mated Temple svetainėje, 11- 
27 Arion PI. 7:30 vai. vakare. 
Bus rinkimas sekretoriaus 
(dues clerk) ir bus labai svar
bus klausimas, kuris paliečia 
kiekvieną kriaučių unijistą: 
bus apkalbama, apie ateinančią 
bedarbę ir apie visas lietuviš
kas kriaučių dirbtuves. Tad vi
si kriaučiai unijistai privalote 
būti šiame susirinkime.

Sekr. A. Bubnys.
(96)

rapi jonams peklos kančias, 
kad jų viduriai buvę netvarko
je. Jis sako, kad geri ir ska
nūs pietūs, geras pasivaikščio
jimas ir geras išsimiegojimas 
tuoj permaino mūsų pažiūras 
i gyvenimą.

— Nesenai per New Yorko 
uostą į Rusiją tapo išvežta d ve 
jų milionų dolarių vertės ūkio 
mašinerijų.

— New Yorkas užima pirmą 
vietą Amerikoje, kaipo cent
ras įvairių šokių mokyklų, kla
siškų ir kitokių. Daugiausia 
mokyklų užlaiko rusai. Moky
tojams sumokama kasmet po 
3 milionus dolarių. :

— Gavome žinutę nuo Pr. 
Rimkaus, kad jau laimnigai 
baigiąs plaukti į Cherbourgą. 
Jis prisiuntė keletą raštų iš ke
lionės, “Vienybei.”

Paieškau partnerio į bučernę-groser- 
nę, o jei norėtą, gali visą pirkti: atsi- 
šaukit: 193 Grand St., Brooklyn, N. 
Y. Party A. (97

Reikalingas kolektorius; turi būti 
teisingas ir turėti liudijimus apio tei
singumą.. Macys Bros. 198 Grand St. 
Brooklyn, N. Y. (98

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

Išsirandavoja 4 kambariai, Elektros 
šviesa,- maudyne ir apšildymas. Alsi 
ša ūki to: V. Struogis, 97 So. 9th St., 
Brooklyn, N. Y. Stagg 4910 (100

•
Bargenas — Greitai turi būti par

duota grosernū — Geroje vietoje, iš
dirbtas biznis, lysas trimis metnnis. 
Remia nebrangi. Kreipkitės: J. Ambra 
ziejus, 168 Grand St., Brooklyn, N. Y.

PO MIESTĄ PASIDAIRIUS

— Kotelių savininkų sąjun
gos virimo konteste paaiškėjo, 
kad dabartinės nuotakos ir J 
jaunosios visai nemoka valgių 
gaminti. Nei viena nelaimėjo 
dovanos kuri gimė vėliau 1900. 
Geriausios virėjos yra senesnės 
gentkartės moterys. Iš jaunųjų 
35 nuošimtis prisipažino, kad 
virti pramoko tik ištekėję.

— Mrs. Ryan, kepdama pajų 
per klaidą pavartojo bla
kių nuodus vietoje kepimo mil 
telių. Pasekmėje to, keturi jos 
šeimynos nariai susirgo, užval
gę pajaus. Visi išgys.

— St. George parapijos kuni 
gas, laike pamokslo, pareiškė, 
kad seniau kunigai todėl taip 
laisvai pranašaudavo savo pa-

Real Estate
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.

i

Tel. Greenpoint 7831

A TV Y KO KLERIKA LŲ 
VADAI

Užrašykit “Vienybę” 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems 
Lietuvoje

Parsiduoda puikiai įrengtas ir ge
rai biznio žvilgsniu įdirbtas Ice Cream 
Parlor (palocius). Priežastis pardavi
mo: savininkas buvęs kareivis, kurio 
sužeidimai pradeda atsiliepti, ir jis ne 
begali to biznio laikyti. Atsišaukite 
Jonas Kavoliūnas, 194 Driggs Av., 
Brooklyn, N. Y. (98

LIAUKUS FOTOGRAFAS

lemkite Pažangią Spaudą 
Pirkit “Vienybes” Šerą! 

o

$15.00 ir augityn

Balto, žalio Ir Raudono 14kt. 
aukao moteriškų laikrodėlių 
Galima gauti mūsų krautuvė 

RASHKINIS 
ir 

VOKETATT1S 
141 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

J. STANKUS
Parduodu namus ir duodu morgi- 

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

36 Lexington Avenue 
Maspeth, L. L

Tel. Newtown 0113

g LIETUVIŠKA AKUSEBKA

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

Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės šiuo 
adresu: —

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

Brooklyn, N. Y.

Marijona TamklenS LU 
palagų ant pareikalavimorjYJprle

Jjdioną ar naktį, taipgi ir nedel-Xfc 
(dieniais. Darbą atlieka atsakau 
Jčiai už prieinamą kainą W

£ SO STAGG STREET
> Brooklyn, N. Y. rž
jį Tel. Stagg 6711 ££

> Tel. Greenpoint 6195

M. KREIVĖNAS

Gėlės del Namų, Daržo, 
Vestuvių ir Laidotuvių 

202 BEDFORD AVENUB 
(arti North 6-tos gatvės) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone Triangle 1450

Phone Foxcroft 6162 Charles Hoelzer, Mgr.

GELEŽIES DARBAI
Ugnies Kopėčios — Fire Escapes 

Prašalinama Visokios Kliūtys. Visoki Pataisymai 
Deimantiniu Plokščiu Durys Skiepams 

— Ofisas ir šapa — 
378—380 HARMAN STREET 

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

Laivu “Mauretania” atvyko 
kunigas Šmulkštys, lietuviško 
fašizmo rėmėjas ir K. Ambro- 
zaitis, kurį “Darb.” vadina 
“perkūnišku kalbėto j u.”

ATVAŽIUOJA DAINININ
KAS J. BABRAVIČIUS

i Tikra Lietuviška Duona
} kurią kepa

į „Garsas" Keptuve
♦

(Seniausia įstaiga)

I
Kepa duoną iš ruginių miltų. 
Taipgi kepame keiksus, vestu
vėms ir kitiems pokiliams. Vi
suomet kreipkitės su užsakymais 
! prie “Garsas“ Keptuvė. Siunčia- 

ne duoną ir į kitus miestus.

I W. MASIULEVIOH
A. SHRUPSKIS 

(Savininkai)
♦

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

STOGŲ DENGĖTAS 
gravel 

ALL. KINDS OP

Roofing
Repair WorR a Specialtv 

' JAMES J. HOLT £r SON

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

Reikalo klauskite:
Ofisas: 1163 Gates Avenue 

Tel. Jefferson 3957
Yardas: 161 Clifton Place 

Tel. Prospect 1023

— Petrai, kur taip skubi
niesi ?

— Einu pas Juozą Aba- 
zorių.

— Kas tenai naujo yra?
— Tai yra geriausi lietu

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

— Koks jo adresas?
93 WYTHE AVE., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. 4520 Greenpoint

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

’ Kreipkitės šiuo adresu:

JONAS BTOKEi
173 Bridge at., O. Brooklyn, N. T.

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:
WILLIAM0 KAPTURAUSKO 

53 Montieth Street
Kampas Rush wick Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Telegramų nuo laivo “Home 
ric” pranešama, kad šį trečia-

Mūsų darbo apsiaustu 
kostumeris džiaugiasi.

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

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

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

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

dienį jau pasieks New Yorką 
gerb. dainininkas J. Babravi
čius. Su juo drauge atvyksta 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sandaros prezidentas Drauge
lis, Sinkus ir Rožanskis.

Dainininkui Babravičiui ti
kimasi netrukus surengti kon
certą. Todėl brooklyniečiai ir 
kitos Amerikos lietuvių kolo
nijos dar kartą turės progos 
Babravičiaus koncertais pasi
gerėti.

BIRMAI LIETUVY!
OhlroprsktlkM-GydytojM

J. Vaitulionis, D.C.
331 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.
Valandos nuo 4 iki 8 vai. vak.
Nadilioms ir šventadieniais:

Nuo 10 v. ryto iki 1 v. po piei, į

MI1UWIBIB1I1LISIWMWWSIIWMB

KOMUNISTAI NEI SU 
ŠIMTU DOLARIŲ NEGALI 
SUSTABDYTI SĄ JUNGIE- 
ČIŲ PIKNIKO!

MOTERYS TĖMYKITE!
Lietuvis Plaukų Taisytojas 

ANTHONY MOLLYN

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

VENUS BARBER SHOP
463 LORIMER STREET 

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

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savntnkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINE
Ola galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus Ir už 
prieinamą kalną; talppat pasirendavoti svetainę susirinki
mams, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

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

nr

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

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

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

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

Komunistai išgirdę, kad 
kriaučių Apsigynimo Sąjunga 
rengia pikniką, pasiuntė du šu
lu (Buivydą ir Kairį) pas par
ko savininką Klasčių ir pra
dėjo prašyti, kad Sąjungai ne
duotų pikniko laikyti. Jie davė 
$100, kad tik komunistams tą 
dieną užleistų. Bet Klasčius, 
būdamas rimtas biznierius, at
sisakė jų maldavimą išpildyti.

Todėl visi rengiatės į pikni
ką, kuris atsibus nedėliojo, 
Aug. 23 d., 1925 Klasčiaus par
ke. Bus virvės traukimas: į

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spindulių Diagnoza 
221 SOUTH 4th STREET 

BROOKLYN, N. Y.

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

2—8 po piet.
Penktadieniais ir Sekmadieniais 

tik sulyg sutarties

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

tuoj atvykstu pataisyti pagedimus

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

Tel. Stagg 4037

Geriausias 
P LU M BERIS 

CHAS. WIRFEL

Brooklyn, N Y.
♦

S. PAUŽA 
131 GRAND STREET

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

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

VISI ŽINO MUS

Brooklyn, N. Y.

P. YANKUS (didysis) 
ir P. PUSNIKAS

115 NORTH 6th ST. 
kampas Berry Street

Tel. 1727 Greenpoint

r

MES ŽINOM VISUS
Užtai visi esat kviečiami pas mus

Šiltam arba šaltam Ore
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