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ANGLIJA IR FRAKCIJA KELIA 
PIETUS AMER. AMBASADORIUI

KAD PRIVILIOJUS AM. POLITIKOM
Naujausi Telegramai Žinios Iš Lietuvos

NETIKĖTA MIRTIS

Hindenburgas Jau Šaukia “Hoch” Vokiečių Re
spublikai.

Washington. Coolidge su
tinka paskolinti Amerikos 
zepelinus privatinei kompa
nijai, kuri žada įsteigti oro 
keliones tarp New Yorko ir 
Chicagos.

—o—
GUBERNATORIUS IR VALDŽIA UŽDRAU

DŽIA STREIKUOJANTIEMS ANGLIA
KASIAMS MELSTIS PO ATVIRU DAN
GŲ.

LONDON, Rugp. 11 d. — čia atvyko Francijos už* 
sienio reikalų ministeris, Briandas, ir keliais atvejais 
kalbėjosi su Anglijos užsienio politikos galva, Chamber" 
lainu, kaslink įvykdymo saugumo Europoje ir neprileidi- 
mo Vokietijos atsigauti. Reikšminga tas, kad ir Brian
das ir Chamberlainas iškėlė pietus Amerikos ambasado
riui ir su juo kalbėjosi. Nužvelgiama, kad Anglija neme
ta savo politikos kaip nors įvelti Ameriką į Europos 
skauradą, kad ir ji padėtų košę kepti. Matyti ir Briandas 
pritaria tai politikai. Įtraukę Ameriką francai su ang
lais tikisi pasilengvinti sau skolų atmokėjimą.

Chihcago. Pabaigta tie
simas 861 mylios ilgio kabe
lio, kuriuo eina 500 telefo
no dratų iš New Yorko į 
Chicagą.

—o—
Baltimore, Md. Parduo-

Philadelphia. Čia prasidė- dant seną 1869. metų Ame- 
jo posėdžiai lietuvių katali- likos 24 centų stempą gauta 
kų Federacijos, kur daly- $325. Už 5 centų stempą 
vauja ir Lietuvos klerikalų išleistą Baltimorėje 1846 me 
atstovai.

—o—
Jeruzalis. Francai dideliu 

pasirįžimu mėto bombas į 
Drusiečių sukilėlių kaimus, 
užmušinėdami moteris ir 
vaikus. Jie siunčia daugiau 
juodukų kariumenės iš Af
rikos į tą kraštą, kad nu
malšinus sukilėlius, kurių 
sakoma yra apie 15,000. ,

—o—

tais gauta $565.
—o—

BERLIN, Rugp. 11 d. — švenčiant Vokietijos res
publikos sukaktuves, Hindenburgas pats pirmasis šaukė 
“hoch”, o jį pasekė ir kiti monarkistai laike banketo.

TULSA, OKLA., Rugp. 11 d. — Šerifas Henryetta 
kasyklų apylinkėse uždraudė streikuojantiems angliaka
siams rinktis ties kasyklomis ir melstis už “dūšias” ske- 
bų. kurie eina .į darbus. Tas uždraudimas yra suvaržy
mas pilietinių laisvių ir prakilnesni amerikonai šoko pro
testuoti. Šerifas paduotas teisman, o New Yorko Pilie
tinių Laisvių Draugija duoda angliakasiams advokatą. 
Su bosais ir skobais eina Okla. valstijos gubernatorius, 
kuris sako, kad tos maldos yra grasinimas darbininkams, 
kurie turi teisę dirbti kaip nori ir pagal susitarimo. Bet 
angliakasiai unijistai nurodo, kad kompanijos sulaužė 
kontraktą su unija ir vietoje 1924 algų skalės moka 1917 
metų algas.

Bolševikai Su Vokiečio 
Pagelba Studijuos 
Lenino Pakaušį

partija 
Vogtą, 
ir gal-

Berlin. Komunistų 
nusamdė vokietį prof, 
garsų žinovą smegenų 
yų, kad jis ištyrinėtų pasimirtį
sio Lenino galvą ir kaukuolę, 
idant nuspręsti, ar jis buvo ge
nijus, ar koks proto ligonis, 
kaip kitų yra užmetama. Bol
ševikai turi su profesorių pa
darę kontraktą ir jam nevalia 
kol-kas kalbėti ką jis rado. Jis 
jau sykį Lenino galvą egzami
navo. Ji laikoma tam tikrame 
skystime Maskvoje. Rugsėjo 
mėnesy profesorius vėl važiuos 
į Maskvą, antram kvotimui. Jis 
turės iškvosti Lenino galvos di
dumą, smegenų svorį, kiek tos l pareikšta, kad būsinti 
smegenys išsivingiavę ir kaip. 
Mat, mokslininkai tiki, kad 
“protingumas” paeina iš to. 
kaip smegenys prote guli susi
vynioję.

16 Kluksų Pateko 
Kalėjiman

Lib
mi-

Framinyham, Mass. Ant 
bey farmos vyko Kluksų 
tingas, kuriame kilo peštynės 
tarp Kluksų ir priešų. Niuk
sai paleido saujas šatrų prie
šams ir penkiems gerokai jų te 
ko. Paskui ėjo darban lazdos 
ir kiti dalykai. Policija vėliau 
areštavo 16 Kluksų ir laiko 
juos po $200 belos, šatrus ga
vusieji išgis.

Ateitics Vaikai Mokės 
Važiuoti, Kaip šu
niukai Plaukti

Atlantic City, N. J. 
bilninkų suvažiavimui

Austrai Uždraudžia Su
sinėsimą su ‘Anuo Pasauliu’

Vienna. Pasiremdama garsiu 
psichologu prof. Jauregu, val
džia uždraudė tvėrimą ir palai 
kymą taip vadinamų dvasinin
kų draugijų, kurių tikslas yra 
tirti, ar yra užgrabinis gyve
nimas ir stengtis mediumų pa- 
gelba susinešti su anan pasau
lin nuvykusioms dūšioms. Mok 
alininkas prof, sako, kad tokie 
užsiėmimai rodo proto ligas ir 
todėl turi būti draudžiami.

Rietavas. — š. m. birželio 
27 d. Labardžių kaime, pilie
tis J. Geicius rytmetį karvę 
melždamas tvarte numirė. Jo 

'galvą apėdė kiaulės, nes nie
kas nepastebėjo, kad jį aplan- 

I kė netikėta mirtis.
Vargdienių Kazys

mas; atkeliavusių žmonių mi
nios, ypač aplink emigrantų 
viešbutį, gatvėse ir aikštėse 
vaikščioja, ieškodami savo pa
žįstamų. Iš šių žmonių skiriasi 
žymi dauguma — lietuvių. Gat 
vėse dažnai girdėt kalbant lie
tuviškai, giminės susitinka, bu 
čiuojasi, džiaugiasi. Yra lietu
vių, kurie Čia gyvena po 18-20 
metų, turi nuosavus namus ir

TARPPARLAMENTARINĘ gerą uždarbį. Vargas tik tiems, 
kurie neturi pas ką atvažiavę 
prisiglausti ir neturi pinigų, kų 250,000 litų traktierinio mo 
m.-_ i.i..• jskaitlingomis kesnio, bet traktierininkaį

tomobilis atvyksta ir išvyksta; 
kas 15 minučių. Bilietas kai
nuoja 1 litas, žydai tą susisie
kimo priemonę boikotuoja, kad, 
lietuvių įsteigta. Kalbama net^ 
kad jie sinagogoje prisiekė ne
važinėti. Ajaksas.

KAUNE TRAKTIERNINKUĘ 
APDĖJO MOKESNIU

KONFERENCIJĄ t i
Miesto taryba nutarė surink-* 
šįmet iš Kauno traktiernin-*

Kaunas, 23-7 — šios savai- Tie klaidžioja
New York. Piliečių Są- tės gale į tarpparlamentarinę miesto gatvėmis kokio darbo ie 1 prieš tai pakėlė lermą. šitą nu, 

junga skelbia, kad 80 nuo
šimtis New Yorko atstovų žiuoja mūsų seimo atstovai pp. 

lvalstijos legislatūroje “nie- A. Šmulkštys ir K. Ambrozai- 
• kam netikę/’ 
| —o—

Melila. Keliauninkai paša 
koja, kad Morokos sostinė-1 

1 je Fez francai turi privarę 
London, čia subankrūtijo 50,000 kareivių. Už kiekvie- 

garsi vakso firma, kuri sa- na gyvą sukilėlį francai mo 
ko negalinti išlaikyti konku ka sugavėjams po 50«fran- 
rencijos su naujos mados kų. 
amerikoniškais kremais del 
čeverykų šveitimo. 

—o— 
Norfolk, Va.

valdžios amunicijos sandėlis daug stogų, sugriaudama 
Dar nėra žinios, ar žmonių namų ir padarydama apie 
nukentėjo. $400,000 nuostolių.

konferenciją Vašingtone išva-

tis.

škodami. Darbo čia daug kas‘tarimą peržiūrėjus, Valdybai 
ieško. Darbų parūpina vienin
telis “prietelis” agentas F. Mis 
seris. Mieste retai kas gerą 
darbą gauna, daugumai duoda

MATULEVIČIUS RAGINA^ adresus ir siunčia darban į ū- 
RINKTI AUKAS Įkius. Ten nors pavalgo sočiai, 

-----  [apsirengia ir taupant gali susi 
Vilnius, 22-7. Vilniaus vys- taupyti kiek pinigų.

paliko galėj nieko nepakeitusi

PRAGYYVENIMO a
BRANGUMAS £

Birželio mėn. pigiausias praį 
gyvenimo minimumas vienam 

__ _ ______ .v_ ____  r-—|žmogui buvo Utenoje — 105 
kūpąs J. Matulevičius išleido I Tvarka Argentinoje ne ko- litai 28 et., brangiausias Kaune 
atsišaukimą, kuriuo kviečiama kia. Laisvė didžiausia, ypač — 34 litai 84 centai.

j 'rinkti aukos nukentėjusioms
__0__ inuo potvynių Galicijos gyven-

Amsterdam. Didelė aud-1toJams’ kur^ dauFiau kaiP 
ra, netikėta Olandijai, išti- Į dvidešimt tūkstančių 

Čia plyšo ko šią apylinkę, nupūsdama duonos ir pastoges.

Nepavyko Vyrui Ap
gauti Apdraudos 
Kompaniją

Dešimts Priežasčių
Emigracijos
Varžymams

Williamstown, Mass. Politi
kos Institute, prof. East, kuris 
sukėlė protestų ir kalbų, patar 
damas italams gyventojų skai-

Oakland, Cal. šiame Ameri
kos pakrašty įvyko stebėtinas 
bandymas apgauti apdraudos 
kompanijas. Tūlas kemikas 
Švarcas, pasigavęs kokį ten ' čių klausimą išrišti gimdymo
vandraujantį po svietą kunige- kontrole, dabar pareiškė kodėl 
lį-pamokslininką, jį nužudė, o! jis stovi už suvaržymą ateivy-
paskui padarė savo laborato
rijoje eksplioziją, sudaryda
mas dalykus taip, kad išeitų 
nuomonė, jog ekspliozijoje žu-

bes Amerikon. Jis padavė de
šimtį priežasčių.

Jis sako, kad išsiuntimas gy
ventojų perviršio iš kurios

netekę

PASIKĖSINIMAS PRIEŠ 
TRAUKINĮ LENKIJOJ

OKUPANTAI STATO 
TVIRTOVĘ VILNIUJE

Nesenai okupantai pradėjo

šunims ir ginklams. Leidimų 
ginklams turėti nereikia, žmo
gų užmušęs gauna tik kelis me 
tus kalėjime patupėti. Ūkinin
kai gyvena priklausomai. nuo
to, kaip susitvarko. Menkas ū- statyti miesto apylinkėse tvir 
kininkas turįs 30-50 mylių (an.tovę. Darbas varoma skubotai, 
glų) lauko; daugiur gyvenimą Dirba Varšavos ir pietų Lenki- 
iš molio nudrėbtose trobose, jos darbininkai ir kariumenės 
Nem^|ą europiečių turi dalys/ * * *-’ *Varšdva, 21-7. Praneša- Nemirą „europiečių -turi, pa/ii- dalys/ - -

ma, kad buvęs susektas pasi- statę mūrinius namus, viską -----------
kėsinimas prieš lenkų greitąjį puikiai sutvarkę, automobiliais Salakas, Ežerėnų apskr.

važinėja. Tvartų gyvuliams Liepos 5 dieną Gudiškių kaime 
Argentinoj nereikia, nes jie iš- buvo vestuvės. Į vestuves iš a- 

mas asmuo atsukęs gelžkelio tisus metus ganosi laukuose. ' pylinkės susirinko nemaža žmo 
bėgių šrubus. Garvežio vedė
jas laiku pastebėjęs netvarką 
ir paskutiniu momentu kata
strofos pavykę išvengti.

traukinį, ėjusį iš Poznanio į 
Varšavą. Netoli Kališo nežino-

MINISTERIS SLIŽYS 
KLAIPĖDOJ

mi

Ar pentinas Lietuvis 
(“Trimitas”) ,;

PRAMONĖS ĮMONĖS 
KAUNE

vo jis, Švarcas, ir kad jo pati nors šalies nesumažins tos ša- 
gali iškolektuoti $200,000 ap- lies gyventojų skaičiaus, nes 
draudos pinigų. Bet policija' gimdymas, gavęs liuosas ran- 
suuodė čia ką tokio “smirdam- kaS) įr vėl prigamins tiek, kiek 
čio.” Ir teisybė: Švarcas buvo išvažiavo. O padėtis Amerikoje 
pagautas hotely, bet pirm negu dabar tokia, kad kiekvienas at- 
policija jį areštavo, jis nusižū- eivis turės sutikti vis didėjan-l 
dė, palikdamas laišką, kuria- čia. konkurenciją čiabuvių, kas1 
me prisipažino prie visko. Sa- jam bus sunku, nemokant kal- 
koma, pati jo vistiek gausianti 
tuos $200,000.

nių, daugiausia jaunimo. Atsi
vedė su savim ir rusą nebylį, 
labai stiprų vyrą. Išsigėręs, ru
selis ėmė kibti prie linksminan 
čių. Stvėrė Pratkūnų kaimo se
niūną už gerklės ir pradėjo 
smaugti. Vos tik atitraukė. Pa
kilo didelis sumišimas. Norėjo 
nebylį surišti, bet pabijojo. At 
sirado kaž koks “gerojus” ir į- 
sidrąsinęs pradėjo geležgaliu 
tvoti nebylį. Iššaukė policiją 
ir gydytoją. Kalbama, kad ne
bylia jau prie mirties, o sumu
šęs jį ūkininkas areštuotas.

M.

Pastaruoju metu veikia Kau 
ne 112 įvairių pramonės įmo
nių. Daugiausia darbininkų tu 
ri spaustuvės, alaus varyklos, 
metalo ir degtukų fabrikai.

Klaipėda. — Susisiekimo 
nisteris p. Sližys liepos mėn. 
22 d. atvyko į Klaipėdą susipa
žinti su uosto veikimu; apžiū
rėjęs prekybos ir žvejų uostus, 
išvyko Kretingon, o iš ten vy
ksta apžiūrėti statomąjį šven
tosios uostą. Iš šventosios uo
sto vyksta į Telšius1 ir iš ten 
grįždamas apžiūrės statomąjį 
Amalių-Telšių gelžkelį.

Virbalis, Vilkaviškio apskr. 
— Keletas lietuvių įtaisė kelei
vių automobiliu susisiekimą 
tarp Virbalio ir Kybartų. Au-

PIRMUTINE
Amerikos Lietuvių Įstaiga — Tai 

>>

bos ir nežinant sąlygų. Toliau, 
tie ateiviai, kurie pripratę pras 
čiau gyventi, nuprastina ir a- 
merikonų gyvenimo saiką.

Daugiausia esą atvyksta ne
tinkamų ateivių, kurie apsieina 
brangiai netik amerikonams, 
bet ir j ų įstaigoms, nes reikia 
apie juos daugiau rūpintis ir 
juos išlaikyti. Beto dideli bū
riai ateivių sudaro pavojų ša- 

. .....    lies politikai, kuri tokiame’at-j
I profesoriai suruošė kelis desėt vėju turi palinkimo žiūrėti ne 
kus įvairių mokslo ekspedicijų
į Rusijos pakraščius, tyrinėti prie norų tų ateivių grupių. Di- 

tžmonių, jų gyvenimo, gamtos dėlės ateivių kolonijos neduo-

Rusai švenčia Savo 
Akademijos Sukaktuves

duMaskva, šįmet sukanka 
šimtai metų nuo įsteigimo mok 
slo akademijos. Ją įsteigė dau-

tė bus taip pripratusi 
tomobilių, kad mokės 
žinoti, kaip mokės 
vaikščioti, arba kaip
moka plaukti. Važiavimas ka
rais mūsų vaikams bus kaip Pr 
ir koki įgimtis. Tada esą 
žiau ir nelaimių atsitiks.

Automo- 
čia buvo 
gentkar- 
prie au- 
jais va- 
kojomis
šuniukai' gausia vokiečiai, rusų pakvie

sti. Paminėdami sukaktuves.

ma

MIRĖ ANTANAS
VI RELIŲ N AS

praTelegrama iš Palangos 
neša, kad Palangoje p. Prūso 
viloje liepos 23 d. 7 vai. ryte 
miręs žinomas kalbininkas, bu
vęs “šviet. Darbo.” redaktorius 
ir “Lietuvos” bendradarbis 
Antanas Vireliūnas.

Laidotuvės įvyksiančios lie
pos 24 dieną Palangos kapuo- 

šalies reikalų, bet taikintis ge

te

te

te
te

I”-

u
H

Norinia Panaikinti
Garsus Ellis Island

New York. “Ašarų

netik kaipo Amerikos lietuvių laikraštis, bet ir kaipo pirmu-^ 
tinė įstaiga Persiuntime Pinigų į Lietuvą ir Visas Pasaulio g 
Dalis. — Pirmutinė įstaiga Pardavime Laivakorčių Keliau-p 
jantiems į ir iš Lietuvos. Dėlto, kad seniausia įstaiga ir pla-»a 
čiausiai prityrusi Pinigų Persiuntime ir Laivakorčių Parda-ga 
vinie, tai visi, kurie tik šiuose reikaluose kreipiasi į “Vieny-P 
bę,” gauna netik skubų, greitą ir teisingą patarnavimą, betPg 
užvis svarbiausia -r- “Vienybėje" atranda netik draugišką g, 
patarnavimą, bet dar sučėdina i 
dolarukų. — Taigi, visus kviečiame savo reikalus atlikti 
“Vienybėje,’’ kuri jau yra užsitarnavusi pasitikėjimo per 
pastaruosius 40 metų. — Siusdamas Pinigų saviškiams, no

tai atliks geriaus, negu kas kitas.
“Vienybėje”, 
aprūpins ko-

lt airanua neuK u ra ug urną 
daug bereikalingai išmėtomu g 
r- A J .. on, Lnl m n n t Ii 4- iLAIŠKAS IŠ ARGENTINOS

da amerikonams progos išauk
lėti vienodą, savotišką ameriko 
nišką kultūrą ir gyvenimą. O 
ant galo ateiviai, pigiau dirb
dami ir pragyvendami, verčia 
amerikonus neturėti tiek daug 
vaikų, nes amerikonai gyvena 

L] augštesniu saiku ir negali vai- 
skaičius Amerikoje sumažėjęs kii išpenėti.
per pereitus metus 30,000. žmo 
nes metę dirbę 1,200,000 akrų 
žemių. Išviso Amerikoje* esama 
dirbamos žemės, kurios niekas kinti. O daugiausia tai ateiviai 

[arba jų vaikai.

turtų ir tam panašiai.

Mažėjinias Farmų 
AmerikojeSalos” 

viršininkas Curran kaltina da
bartinį imigracijos komisarą, 
p. Husband, nore išnaikinti El
lis Island, kaipo ateivių kvoti
mo stotį, pavedant tą darbą E u 
ropos uostuose esantiems Ame 
rikos konsulams. Jau dabar vi
si anglai yra kvočiami Londo
ne ir Ellis Islande prie jų ne
gali kibti. •* nedirba, 25 milionai akrų.

Washington. Agrikultūros
Biuras surokavo, kad farmų

Prof. East pareiškė, kad 25 
nuošimtis Amerikos gyventojų 
netinka moderniškam gyveni
mui ir negali prie jo prisitai-

(Didžiausia laisvė šunims ir 
ginklams, 
turįs lauko 
gyvena iš 
trioboje)

Rengiausi
Ameriką, bet netikėtai pakliu
vau Pietinėn

Menkas ūkininkas, 
50 kv. kilometrų; 
molio nudrėbtoje

važiuoti i šiaurės

| pamiršk, kad “Vienybė
Keliaudamas Lietuvon, nusipirk Ijiivakarty 
kuri tamstas ir jūsų šeimynas bei draugus 
geriausia ir kelionę turėsite kosmagiausią..

Reikale Kreipkitės Pas Mus

t
B

Argentinon.
Patekau į visiškai naujas gy
venimo sąlygas. Kelionė buvo 
ilga, bet be ypatingų nuotykių 
ir gana linksma. Argentinos 
sostinėje Buenos Aires tuoj 

įmetąs į akis didžiausias judėji Ęį

k I

-
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| PERŽVALGA £

spektak- 
Įvykęs žiūrių-Gudelių kai- 
1901 metais, pas šnirpū- 
Pradėtojais buvę studen- 

Čiplijauskas ir Kazys Pie-

Redakcijos Straipsniai |Į

Pirmas Lietuvių Teatras
1 Suvalkijoj
Į “Lietuvoje” tūlas Mot. Mer
kevičius rašo, kad pirmas lietu- 

i viskas teatras, arba 
lis” 
me, 
ną. 
tas
tarisi Publika buvo kviečiama 
slapai, nesakant kad bus vai
dinta, nes bijotasi rusų žanda
rų. Jos buvo apie šimtas žmo
nių. Sccncrija ir grimavimasi 
buvo padaryta tik prieš loši
mą, del tos baimės žandarų.

Viskas vienok pavykę ir pas- 
jau daugely vietų jauni- 
ruošė vakarus-vaidinimus. 

—o—
Pakrikštino

tuomet katė pradėdavo kniauk
ti. Tokiu būdu šisai karalius 
Įgarsėjo ne tik Lietuvos kara
lystėje, bet ir užsienyje. Dau
gybės svečių atvykdavo jo var
gonų paklausyti. Tūli gudra
galviai Įsižiūrėję pradėjo dirb
ti vargonus iš medžio, vario, t. 
y. tokius, kokius šiandien savo 
bažnyčiose matome. Šis kara
lius ir yra pirmųjų vargonų iš
radėju.”

Pavyzdingas Milionieriųs
Iš Angliško Vertė — JONUKAS

Sugrįžo Trevoras ir Erskinas su juomi 
atsisveikinęs išėjo, nes jam lyg ir buvo nesma
gu ilgiau būti.

Tą visą dieną Erskinas praleido pas savo 
mylimąją Laurą, kuri jam truputį išmetinėjo, 
kam jis po tiek daug elgetoms aukauja. Bet 
greitai pradėjo kalbėtis apie ką kitą; žinoma, 
juk tai jaunimas.

Vakare jis atsilankė Į tepliorių kliubą, kur 
ir kur vėl jis susitiko su dailinin-dikčiai rūkė 

ku' Trevor u.
ar užbaigei savo paveikslą? — 
Trcvoro, vėl užsirūkydamas papi-

ROMOS IR MASKVOS INTERNACIONALAI 
GRAŽIAI SUSIGIEDOJO...

Mes jau ne kartą žymėjome, kad Romos juodasis 
ir Maskvos raudonasis internacionalai begaliniai vienas 
kitam artimi sutvėrimai. Jų tikslas yra vienokis: inter-1 “Demokrato” Skrzynskio vai 
nacionalizuoti žmones, išnaudoti nesusipratusius, sufa-’džia jau paspėjo pakrikštyti 
natizųotus žmonelius ir vėliau paleisti juos į visus ketu- į No. 3 naujo Vilniaus lietuvių 
ris pasaulio vėjus. Apie atskirų grupių, apie kokias nors savaitraščio “Kelias.” Jį polici- 
tautybes ar jų likimą kaip vienam taip ir kitam šių in- J’a konfiskavo. Beto buvo pa- 
ternacionalų galvučių neskauda. Skirtumas tarp šių in
ternacionalų yra tik tas, kad vienas traukia į Romą, ki
tas — į Maskvą; vienas jų yra juodas, kitas-raudonas. 
Kilus gi kokiam nors klausimui, kuris kenkia tautai — 
šiedu internacionalailabai gražiai susigieda.

Tokių pavyzdžių nestokavo praeity.
Dabar tų pavyzdžių dar daugiau pasireiškia.

kui
m as

Jau
“Demokrato” Skrzynskio vai

liepta pristatyti po 10 egz. lie
tuviškų laikraščių kas vakarą 
pas tūlą lenkų valdininkę- 
cenzorę. Matyti, ji ir guldama 
norėjo “litvinų” spaudą skai
tyti. Bet spaustuvė atsisakė tai 

(daryti, nes nelegališka. Jei po-1 
j niutė, ar ponios nori lietuvis-1 
kas “gazetas” skaityti, lai arba 

Štai, Lietuvos krikščionys-demokratai išėjo atviron nUsiperka> arba laukia, kada o-
__ • t i „4._______ __________________  ~~~ rr..; I........ .

paklausė jis 
rosą.

— Taip, užbaigiau ir į rėmus įdėjau, — 
pasigyrė Trevoras... Bet aš turiu tau pasaky
ti, kad tu tikrai Įgijai didelę pergalę. Tas senis 
elgeta, kurį pas mane matei tiesiog įsimylėjo į 

Į tamstą. Jis mane privertė viską, ką tik žinau 
; apie tave išpasakoti. Pasakiau kas tu, ką vei
ki, kokios ateities lauki...

— Na jau dabar tas senis elgeta, tai jau 
lauks pas duris, kad vėl gauti auką, — juoka
vo Erskinas. — Bet ištikro nejuokais man jo 
pagailo. Aš norėjau jam ką nors gero padaryti. 
Juk tai nelaimė dagyventi iki tokio suvargusio 
padėjimo, žinai ką? Namie aš turiu daug su

ko von priešais Lietuvos pažangiąja visuomenę. Tai mūsų 
skaitytojai jau žino. Lietuvos ir Amerikos pažangioji vi
suomenė deda pastangas, idant kaip galint atsikovojus 
priešais krikščionis-demokratus, idant nuplovus tą ne
gražią dėmę, kurią Lietuvos Seimo krikščionių-demo
kratų frakcijos atstovai mūsų tautai uždėjo; idant Lie
tuva, kaip ir kitos demokratinės valstybės, galėtų nau
dotis spaudos, žodžio ir susirinkimų laisve.

Na, o kuomet kovojama už Lietuvos žmonių laisvę, 
tai kovojama ne už kokios dalies lietuvių laisvę, tai rūpi
namasi ne kokios partijos reikalais. Tai yra kova už vi
sos šalies žmonių reikalus.

Vienok šitą kitaip supranta mūsų pakvaišę komunis
tai. Jie šiandien savo spaudoje apie krikščionių-demo
kratų darbus Lietuvoje ramiai kalba. Bet jie griežtai 
puola pažangiąją visuomenę. Jų spaudoje pilasi vien tik 
kandžiojimai ir niekinimai pažangiųjų laikraščių bei dar
buotojų. ’

Negana to. '«•
Komunistai pasirodo dar ir aiškesnėje šviesoje.
Štai, “Tėvynės” No. 32 skaitome labai įdomų ir ver

tą pažymėti aprašymą, kuris aiškiai įrodo, kaip miela- 
širdingai raudonojo internacionalo fanatikai ištiesė ran
ką juodojo internacionalo negražių darbų vykintojams.

’ Liepos 30 d. New Yorko ir New Jersey SLA. ap
skritys turėjo savo pusmetinį suvažiavimą. Tame suva
žiavime didžiumą atstovų turėjo komunistai ir tame su-

padavė jam vizitinę kortelę ant kurios buvo 
parašyta: “Ponas Nodenas, nuo pono Gansber- 
go.”

— Tai turbūt atėjo pareikalauti, kad aš 
atsiprašyčiau. Tegul įeina.

Įėjo jau pagyvenęs žmogus, truputį žilas 
vyras su auksiniais akiniais ir tarė lyg svetim- 
tautišku akcentu:

— Ar aš turiu laimę kalbėti su ponu Erski- 
n u?

Erskinas palingavo galva.
— Aš atėjau pasiustas milionieriaus Gans- 

bergio... Jis...
— Labai atsiprašau prieš jį. Meldžiu per

duoti jam mąno širdingiausį atsiprašymą, — 
atsiprašinėjo Erskinas.

— Milionieriųs manęs prašė Jums perduoti 
šitą laišką, — ir jis Erskinui padavė užlipintą 
voką.

Erskinas paėmė laišką, ant kurio viršaus 
buvo šitokis užrašas: “Vestuvių dovanėlė nuo 
seno elgetos ponui Erskinui ir jo sužiedotinei 
Laurai.” Atplėšus gi laišką jame rado čekį ant 
dešimties tūkstančių dolarių.

—o—
‘Varpas” Prieš 

Bendrą Frontų
“Varpas” nurodo, kad ben

dro fronto nereikią tarp socia
listų ir tautininkų, kadangi, jei 
tokis frontas įvyktų ir kleri
kalus nugalėtų, tai to fronto 
dalyviams tilektų pjautis tarp 
savęs del vadovybės.

Labai gaila, kad “Varpo” re
daktorius kviečia bendrą fron
tą ten, kur jis negalimas, bū
tent politikos lauke. Mūsų nuo 
mone pažangiosios sriovės ge- , , v. ±. . v u j <.• i ix- idėvėtu drabužiu, paliepk jam ateiti pas mane, riausia tegali bendrauti kultu-1 -• 4 \ n , v. ; . .itai as jam atiduosiu, juk jo drabužiai visai su-

I plyšę, tik skarmalai...
I — Bet jis tuose skarmaluose puikiai išro
do. Jei jis būtų puikiai, apsitaisęs, aš nebūčiau 
jį samdęs pozuoti del mano paveikslo. Sulyg 
tavęs čia skarmalai, o sulyg manęs, tai tikras 
romansas. Na, gerai, aš pranešiu jam tavo pa

siūlymą.
I Erskinas lyg užpyko ir tarė:

— Jūs, dailininkai, neturite širdies.
— Dailininko širdis galvoje, akyse. Mūsų 

menas yra tame, kad reikia piešti pasaulį tokiu, 
kokiu jis ištikro yra... O dabar papasakok kaip 
einasi tavo Laurai? Mano senis labai užsiintere
savo tavo mylimąją, — kalbėjo Trevoras.

— Kokiems galams tu tam seniui išpasako
jai mano grynai asmeninius reikalus?! — su
pykęs pašoko Erskinas.

— Mielas drauge, tai buvo visiškai ne su
vargęs elgeta, kaip tu manai, bet vienas turtin
giausių žmonių. Jis galėtų kartu nupirkti visą 
New Yorką. Jis kiekvienoje Europos sostainėje 
turi po puikų sau namą. Jis valgo iš auksinių

ros lauke: leidžiant knygas, re- j 
miant spaudą, remiant tokią 

“ Lietuvoje draugiją kaip “Kul
tūros” B-vę, o Amerikoje TMD

I Kada didžiuma lietuvių apsi- 
švies ir pamylės spaudą ir raš
tą, tada jie patys galės susi-! 
rasti su kuriomis partijomis į 

jie eis. Tuo tarpu Amerikoje 
kultūrinis darbas taip susilpnė 
jos, kad lygus zero.

—o—

Kuomet buvo vestuvės Erskino su panele 
Laura, dailininkas Trevoras buvo pabrolis, o 
milionieriųs Gansbergas gerbiamu svečiu.

(Galas)
o--------------o-------------- o

ATEIS DIENA

(Skiriu tai, kuri mano bus)

• A/

ficialiai juos pristatys Į cenzū
ros ofisą.

—o— 
Draudžia A merikos 
Laikraščius

Lietuvos valdžia oficialiai už ■ i'umpai Pažvelgus 
prašė Amerikos pašto nepriim-! I Rusiją, nuo Leningrado iki 
ti “Laisvės” siuntimui į Lietu- į Vladivostoko, uždrausta įvežti 
vą. Taip pat uždraustas ir Bai biblija.
trušaičio vargstantis “Aidas.”

Tie laikraščiai pasižymi sa
vo melais prieš visus ne komu
nistų veikėjus ir idėjas. Jei jie 
teisybę rašytų ir nevartotų 
šmeižto ii’ kolionių, tai reikėtų 
protestuoti prieš jų varžymą, 
bet dabar jokis doras žmogus 
to nedarys. Nedarome ir 

—o— 
Su Kuo Klaipėdos 
Socialdemokratai Eina.

Klaipėdos vokiečių Berline 
leidžiamas laikraštis “Das Me- 
melland” rašo: “Lietuviai tai 
esą tokie bjaurūs sutvėrimai, 
jog ir Afrikos juodžiai kultū
riniai už juos stovį augščiau. 
Lietuvių kultūra tiesiog esanti 
aziatiška. žodis “žemaitis” yra 

(sibiriškas, o žodis “lietuvis” 
važiavime, tarp ko kito, prisiminta ir apie dabartinę'toks “koliotinas,” jog bijoma- 
Lietuvos padėtį. Čionai Amerikos lietuvių pažangiosios si jį ir ištarti, nes jis reiškiąs 
visuomenės senas darbuotojas, A. B. Strimaitis, pasiūlė j udošiškumą.” 
rezoliuciją, kuria būtų pasmerkta krikščionių-demokra
tų Lietuvos konstitucijos išniekinimo žygiai. Rezoliuci
joje taipgi norėta išreikšti pagarbą r tiems atstovams, 
kurie narsiai ir pilietiškai kovojo priešais krikščionių- 
demokratų elgesį.

Nu ir kas? Rezoliucija priimta?
Taip, priimta. Tik jos spalva jau toli gražu pakeis

ta; toje rezoliucijoje jau privaryta raudonų kylių; tenai 
jau išbraukyta tų žmonių ir kovojančių su krikščionimis- 
demokratais partijų vardai...

Dalykams taip virtus, rezoliucijos įnešė j as pasiūlo 
kitą rezoliuciją. Ši rezoliucija tai jau tiktai laisvės ko
votojams užuojautos rezoliucija.

Kaip gi šiuo atveju mūsų karštagalviai pasielgia?
Jie ne tik kad tos rezoliucijos nepriima, bet kiek tik 

jų saikas leidžia, koliojasi; Dr. Grinių, Bielinį ir Lapins
ką komunistai išvadina laisvės priešais, provokatoriais, 
išdavikais... Ir pagaliau, komunistai pasiūlo šiems gar
bės užsitarnavusiems vyrams papeikimo rezoliuciją...

« Amerikoje kasdien penkta 
dalis gyventojų lanko krutu
mus paveikslus. Per metus jie 
sumoka savininkams teatrų 
906 milionus dolarių.

Nesenai Buenos Aires uni-

mes.

Klaipėdos socialdemokratai 
gi dėjosi su vokiečių partijo
mis, sutinkančiomis su tomis 
mintimis apie lietuvius, o mū
sų socialdemokratai Lietuvoje 
ir Amerikoje tiek turi “įta
kos” ant savo draugų Klaipėdo 
j e, kad nieko jiems negali pa
daryti. JH.

Ateis diena
Saulėta, skaisti — 
Gėlynai žydės, — 
Saulė žibės.

Pakilsi tu, 
Pakilsiu aš — 
Pakilsim abu 
Prie saulių žvaigždžių

t f.

i
! /

A teis
Išauš
Pakils daina — 
Žaliuos miškai.

diena: 
lankan

versitetą tapo pirstatyta dvi(jndų, geria gardžiausius vynus. Jis gali neda- 
vištos, kurios deda melsvus ................ * ' ’ 1 ’ ..................
kiaušinius.

Per paskutinius penkis me
tus gyventojų skaičius Ameri
koje padidėjo aštuoniais milio- 
nais.

Bryanas prieš mirtį, daryda
mas užmetimus mokslininkams 
pareiškė: “Mokslininkai kėliau 
tų į pasaulio galus, kad iška
sus seną kokį pranykusio gy
vūno kaulą, bet neitų skersai 
gatvės išganyti kieno dūšią.” 

—o—

m Kuomet Lietuvos seime tik iškilo spaudos ir žodžio 
laisvės varžymo skandalas, mes pastebėjome, kad ir juo
dojo internacionalo vadai bei sufanatizuoti žmoneliai 
gamino krikščionims-demokratams užuojautos rezoliuci
jas ir keikė čia įvardytus laisvės kovotojus. Mūsų ko
munistai dabar gieda ta pačia gaida. Jie ir gi reiškia 
panekos žodį tiems, kurie kovoja už Lietuvos žmonių lai-

• svę...
Matot, šaltai kalbant — aiški išvada: juodasai ir rau 

donasai internacionalai eina ranka rankon prieš tuos 
klausimus, kurie reiškia mūsų tautai šviesesnę ateitį.

Jie ir dabar, pro Maskvos Trockio ir Romos Papos 
galvas, padavė vienas kitam ranką, saldžiai pasibučiavo 
ir suvienytomis spėkomis pareiškė kovą pažangiajai vi
suomenei. Taigi, jie visuomet gražiai susigieda.

—o—
Vargonų Išradimas

Lietuvių liaudis sekamai įsi
vaizduoja vargonų atsiradimą. 
Pasaka užrašyta Plungės pa
rapijoje nuo Gybežos:

“Gyveno labai turtingas ka
ralius su karaliene ir turėjo 
labai daug kačių. Kadangi ka
čių buvo įvairaus didumo, tai 
vienos iš jų galėjo drūtai rėk
ti, kitos laibai. Karalius,^norė
damas savo žmonai padaryti 
didelį siurprizą, paliepė kiek
vienai katei padaryti atskirą 
dėžę su skyle dugne uodegai 
iškišti. Reikalingą skaičių dė
žių padarius, liko susodintos vi 
sos katės į dėžes, o iškištieji 
uodegų galai liko įskiepinti į 
tam tikrus žnybtuvus. Kiekvie
nas žnybtuvas buvo sujungtas gyventi Utenoje, kur už 105 li
gų tam tikru kotu, kurį pa-^tus žmogus galėjo visą mėnesį 
spaudus katė sukniaukdavo, išsimaitinti. Kaune reikėjo jau 
Tokių kotų buvo tiek, kiek ka- 134 litų.
čių — kiekvienai katei buvo pri j Tai visgi pigiau negu Ameri- 
taisytas atskiras kotas. Prade- koje, kur už 15 dolarių į mėne- 
jus kotus judinti, katės uode-l 
ga būdavo suspaudžiama, i

Liet avių Del egaci ja
Tautų Sąjungoj

Rugs. 7 d. prasideda pilni 
Tautų Sąjungos posėdžiai. Lie
tuvos valdžia paskyrė savo de
legacija Galvanauską, Sidzi
kauską, Jonyną ir Zaunių, reiš 
kia, veik tuos pačius, ką ir pir
miau būdavo. Iš to matyti, kad 
naujų, jaunų diplomatinių spė
kų Lietuvoje dar nepriauga.

—o—
Už Plekatų Dalinimų

Už dalinimą 
plekatų kariumenės teismas nu 
baudė Juozą Rinkevičių ir Pet
ra Valentą 6 metais sunkiu C C 4.
darbų kalėjimo, o Ivaškevičių- 
Dulski Antaną 10 metų.

Tai yra skaudžios bausmės 
už tokius menkus prasikalti
mus, bet kariumenės teismai vi 
sur žiaurūs. Aną dieną Ame
rikos teismas Filipinų salose 
už prigulėjimą komunistams 
du kareiviu pasodino ilgiau
siems metams į kalėjimą.

—o—

leisti iškilti karui, ar valstybę priversti kariau
ti.

— Kokius tu niekus kalbi? — nusistebėjęs 
paklausė Erskinas.

— Tai visai ne juokai, — rimtai atsakė 
Trevoras. — Tas senis, kurį šiandien ryte matei 
mano studijoje, yra milionieriųs Gansbergas. 
Mėnuo atgal jis supirko mano visus paveiks
lus ir panorėjo, kad aš jo paveikslą nupješčiau 
elgetos rūbuose. Ką gi darysi su tokia fantazi
ja! Tai milionieriaus fantazija. Reikia pripažin 
ti, kad jis elgetos rūbuose gana originaliai iš
rodė. Tuos elgetos skarmalus jis parsivežė iš 
Ispanijos.

— Milionieriųs Gansbergas! — sušuko Er
skinas. — Dieve brangus! Ir aš jam, kaipo el
getai, daviau penk-dolarinę.

Erskinas labai nusiminę.,
— Tu jam davei penkdolarinę?! — nu

sistebėjo dailininkas Trevoras .ir gardžiai pra
dėjo juoktis. — Na, nesibijok, gerai pataikei. 
Jis moka nuo kitų imti pinigus.

— Ir tu man nieko nepasakei, aš būčiau 
kitaip pasielgęs, — išmetinėjo Erskinas.
/— O ką gi aš galėjau žinoti, kad tu penk- 

dolarines mėtai Į visas puses. Aš suprantu, kad 
jei modeliu būtų graži mergina, tai galima ją

komunistinių ’ pabučiuoti, bet kokiam žmogui šiandien gali 
i1 ateiti galvon duoti elgetai penkdolarinę. Apart 

to argi aš neturėjau tiesą išduoti jo vardą, juk 
tokiame kostiume jam būtų pasidarę nesmagu.

— Na, manau, jis ir juokėsi iš manęs, — 
atsiduso Erskinas.

. — Nei biskio nesijuokė. Jis po tavo išė
jimo buvo rimtas, gerame ūpe ir labai daug 
klausinėjo apie tave, apie tavo turtą, padėtį. 
Tuomet aš nes.upratau, kodėl jis taip labai 
tavimi užsiinteresavo. Manau, kad jis tą tavo 
penkdolarinę padės į savo banką ant tavo var
do, ir vėliau krės puikius anekdotus 
muose.

susirinki-

Pragyvenimas Lietuvoje
Birželio mėnesį, kaip gudra

galviai statistikai surokavo, 
Lietuvoje pigiausia buvo pra-

sį kibą tik hobo gali pragy- 
ir venti.

Pamilsi tu, 
Pamilsiu aš — 
Pamilsim abu 
Saulę — žvaigždes.

A t eis diena, 
Nelaukus ilgai — 
Liepsnos širdis 
Ir meilė neges.

Bučiuosi tu, 
Bučiuosiu aš — 
Bučiuosim abu 
Saulę — žvaigždes

Ateis diena — 
Prašvis laukai, 
Liepsnos daina — 
Gėlių žiedai.

Būsi tu man, 
Būsiu aš tau —
Būsim abu
Vienas kitam.

Ateis diena, 
Kapus supils — 
Nutils daina, — 
Skambės pilis.
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Pakilsi tu,
Pakilsiu aš —
Pakilsim abu
Prie saulių — žvaigždžių!

PRANAS BERNATONIS 
-o--------------o
“AŠ” .

O

(Skiriu mano dausų vėtroms)

— Ir ištikro aš beprotis. Eisiu 
atsigulsiu, gal nusiraminsiu, — tarė
— O tu niekam apie tai nepasakok, juk paskui 
visi

namon ir 
Erskinas.

dys 
dar

juoksis iš manęs.
— Kodėl nepasakoti? Juk tas tiktai paliū- 
koks tu pagalius/žmogus. Palauk, parūkyk 
ir paskui viską papasakok savo mylimajai. 
Bet Erskinas nenorėjo ilgiau pasilikti, jis

jautėsi labai nesmagiai, kuomet Trevoras juo
kėsi. Ir-ištikro poryt jau Kalėdos, o jis savajai 
Laurai net neturi už ką gėlių nupirkti.

Ant rytojaus, kūčioje, kuomet nusiminęs ( 
Erskinas valgė namie pusryčius, tarnaitė įėjo ir

Gylių dangus sujūravo, — 
Siela jausmo kieto. 
Gaisro žemė sužaibavo, — 
Siela keršto lėto.
Ir siaubingai tamsų saulei 
Žvilgsnio nepaliesti. — 
Amžinatvės aušrų saulėn 
Veido nepakviesti... 
Pamėginti sūkuringą 
Žemės buitį —■ jausmo sielą, 
Te pasauliui jėgų stinga, 
Te padangė šy pūlinga 
Nemėgina keršto gėlą, 
Nes aušringi Tavo Laisvė 
Žaibų žvilgsniams lėmė lūžti, 
Jei tik vėtroj sūkuringoj 
Pamėgintų jie įtūžti.

— L. SKABEI K A
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“VIENYBĖS” EKSKURSIJA LIETUVON

Rašo J. O. Sirvydas, “Vienybes’' Redaktorius

XII. Pirma Pažintis su Lietuvos Kainui

Rokiškin atvykom anksti rytą. Traukinį apspito 
vežikai, su vargingomis kumelaitėmis, daugiausiai žy
delių. Paėmėm lietuvį, biedną. bet vikrų berniuką, kuris 
su savo šyvuke mus nutrankino į Rokiškio miestą — 
už 3 varstus paėmęs po 2 litu nuo asmens.

Rokiškis dabar yra apskrities miestas, gerokai su
lietuvėjęs ir po karui jau atsistatęs. Yra gražių mūro 
triobėsių, kurie didžiumoje jau lietuvių (keleto ameri
konų) rankose. Žydus jau pralenkė lietuviai, ypač kele
tas lietuviškų koperatyvų, kurie gerai tarpsta.

| pusi atrasta; dėlto daugelis, kišky susitikti. Tuoj susior-1 
ypač kai kas iš mano gimi-'iganizavo patvada is trejeto 

vežimų: seniūnas Balys Di- 
lis ir p. Bieliūnas iš Kulių1 
ir Balys Narbutis iš Daulitu 
nu; jie suėmė mūsų daiktus 
ir mus pačius nuvežti į Jū
žintus.

| Pirm išvažiavimo, dar nu 
tarėm pasivaikščioti po tur-

nių jau beveik pradėjo ren
gtis išvažiuot! Dar kiti štai 
kokią legendą sutvėrė. Jie 
mat išskaitė “Vienybėje,” 
kad registruojasi ekskur
santai, kurie dalyvaus Kau
ne parodoje ir Veliuonos iš
kilmėse, todėl kaimiečiai 
tuoj pasidarė savotišką is-, ,, v.- . .
toriją: esą, atvažiuoja 50 sąžinę, kad
amerikiečiu, kurie visur,“ -‘amenkontas’ - bu- 
miesteliuose mitinguosią ir 1 ciau tiesiog titnagas, jeigu 
sakysią nuo bačkų prakal-„su. sltals maloniais vyru- 
bas, kad išversti dabartinę kais nepalengvinciau sau

® Iš Amerikos Lietuviu Gyvenimo SI z-'*

H ČIA TALPINAMA ŽINIOS IS AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMO IŠIMTINAI. RAŠOMA MUSŲ GABIŲ 

KORESPONDENTŲ APIE TEATRUS, BALIUS, PRAKALBAS IR ABELNĄ JUDĖJIMĄ.

ĮĮOO1

LAWRENCE, MASS.

Pavykęs Sandariečių Piknikas

Aplinkiniai žmonės visas sa 
vo triobas laiko po raktu, o ; 
vienkiemiuose.- naktimis vi
sai baisu.

Tokios padėties nežino : 
lietuviai apie Šaulius, Že
maitijoje ir Suvalkijoje, kur ' 
tų rusų “poselenčikų” arba/1 
visai nėra, arba labai maža.

Lietuvos valdžią, o pačią 
Lietuvą paimsianti Ameri
ka... Puiki buvo mums ates
tacija prieš Lietuvos mili
cininkus! — reikia atiduoti 
milicijai kreditas, kad ji 
mūsų niekur nekabino; ma
tyt, suprato vertę tų pasa
kų, kurias lengvai sau su-

kiek kišenės... Bevaikščio
jant sutikom Keistutį Ma
siulį, sūnų velionio Izido- Ž.Z

riaus Masiulio iš Latvijos; 
jis dabar yra užveizda Gu
diškio dvaro, prigulėjusio1 
Salmanavičiui. Jis tuoj nu-| 
rodė parankų Valdininkų 
Kliubą. Čia 8 vyrai suėdėm

Lietu- 
1-mas 
suren-

tveria naivus kaimietis. Bet l)0 lietuvišką ste ą 11 is- 
' kad tie gandai buvo, tai pa-|mov®m ° tuzinus Lngelma- 

. Paveizdan, Južin- no 
7 rrnnin uVn +rV7 1T» Irifll o L” n 1sitikrino

:ljtų miestely pats mano švo-
‘ gėris jau iš anksto ieškojo

gučio," "Volfo” ir kitų skai
tosi Lietuvoje geriausiu).

dalyvavo virš 600 žmonių, ku
rie kantriai išklausė visų kal
bėtojų pasakytų kalbų. Svar
biausiu kalbėtoju buvo ukrai
nietis Miroslaw Sichinski iš Ro 
Chester, N. Y., kuris savo kal
boje nuosekliai išdėstė okupo- 
toj lenkais Ukrainos daly pa
dėtį. Jis savo kalboje nurodė, 
kad virš 10,000 politiškų prasi
kaltėlių pūna Lenkijos kalėji
muose; virš 400 ukrainiečių 
mokyklų uždaryta; 246 Ukrai
ną cerkvių paversta katalikiš
komis bažnyčiomis; šimtai uk
rainiečių mokytojų, 
vyskupų sugrūsta į 
ir ukrainiečių kalba 
kai persekiojama.

Nuo lietuvių angliškai kalbė 
jo V. Vaškas, kuris lygiomis 
pirmam kalbėtojui spalvomis 
apibūdino Vilnijos padėtį. 
Tarp ko kito lietuvių kalbėto
jas pasakė: “Lai Amerikos lai 
svai mananti liaudis žino teisy-

Tlą dieną pripuolė Rokiš
ky turgus. Žmonių priva
žiavę daugybės ir net iš to
limų vietų. Perpirkliai dau
giausia patys lietuviai, yra. 
kiek ir žydų; jie zuja pirki- 
nėdami nuo ūkininkų viso
kius atvežtus daiktus: gy
vulius, sviestą, sūrius, kiau
šinius, javus ir tt. Perpik- 
liai baisiai derasi ir senoviš
kai pliaukši į delnas parda
vėjams, iki sudera tinkamą 
kainą.

Jau nuo Panevėžio gelž- 
keliu važiuojant pradeda
maišytis rusų. Rokiškin at-< 
važiavus jau daug girdėtis 
rusiškai šnekant, ir nuolat 
sutinki veidus su rudom 
barzdom, raupuotais veidais 
ir marškiniais su apsuktais 
prajierkais. Tai rusai senti
kiai, kuriuos caro valdžia 
čionai bandomis atvarė ir 
apkolonizavo; jie yra apsė
dę didelius ir derlingus ū- 
kius tu žmonių, kuriuos Ma 
skolija išvarė Siberijos iš- 
trėmiman už dalyvavimą 
1863 m. “lenkmetyje”. Tie 
rusaikolonistai niekados su 
lietuviais nesumišo nė su- 
lietuvėjo. Kas blogiausia, 
jie net savo blogųjų ypa
tybių neprastojo: rusų val
džia čionai atvarė savo kri
minalistus: vagis, pądęgė,- 
jus, žagikus ir žmogžudžius 
— tokiais jų dauguma ir

Lietuvos valdžia geiai pa vįeįos apsigyventi tiems 50 Už tą yisą Lukullo puotą 
----  u viuvvdu k sumokėjau 38 litus ($3.80), 

su manim atvažiuosią. Buvę Amerikoje būtų lėšavę

Namo išvažiavę gėdom, 
Kam čia dar pini- lūžom, bet vistiek laimingai 

— aš jau būčia davusi1 nubrazdėjom 28 varstus į 
savo kitą galą (seklyčią) ir Jūžintus, kur kaimiečiai 
už dyką...” 'mus “amerikontus” pametė

Su tokiais naiviais ir ma-'miestely ir nudardėjo kas 
Joniais kaimiečiais teko Ro- sau į namus. (Dar bus)

darys, kad išieškos nuo 1863 
m. dokumentus ir tas žemes 
kurias caro valdžia nuo lie
tuvių atėmė ir savo krimina 
listams atidavė, vėl grąžins 

1 tikriesiams savininkams, o 
rusus poselenčikus sugrą
žins Rusijon, kur jie ir pri
klauso. Jeigu žemės refor
ma konfiskavo žemes nuo 
lenkų atėjūnų, tai visai nuo
seklu, kad bus konfiskuota

amerikontų oratorių, kurie sumokėjau 38 litus ($3.80),

vienoje vietoj suderėta ir 
kaina; užtai viena pilietė Ž. 
sakiusi: “ 
gai,

LIKIMAS
yra neišmatuoti plotai, kad 
iir toje pačioje Siberijoje, o 
mūsų šalis labai mažutė, gi 
vargdienių bežemių ir maža 
žemių labai daug...

Turguje veikiai pasitikau 
visą eilę senų pažįstamų, 
kurie čia turgun atvažiavo 
iš Jūžintų parapijos, net iš 
už o5 varstų.^ Jie mane pa- įu L0Cji. šoviniai zvimbė kai 
žino tai iš veido, tai^nuspe- kulkos lietu lijo. Jis gi 

.išėjo nepaliestas. Egypte jis 
[vaikštinėjo tarpe kolera ir rau 
■ plėmis sergančių kareivių ir 

•ijos jo nepalietė. Na, o 
v. . . ..į - _ _ kada jį anglai pasodino ant

po šiai dienai pasiliko: jie,vo fantazijoje ėmė kurti lau šv< Elenos salos> tai jis pa
vagia, plėšia ir užsiima žū- kiniškus ir kvailiausius gan'simirė nuo įjgos> kurį kn0 
dymais." Nesenai dai nu- dus: vieni pasakoję, kad at-■ vaįstu, kuriuos jis vartojo, id- 
skambejo baisus atsitikimas važiuoja “milionierius Šir- 
kaip rusai išpjovė lietuvių vydas, pirkti dvarų cent-1 
Kirstukų visą šeimyną, už rus;” kiti sakė, kad “atva- 
ką suimta trys rusai. Pa- žiuoja Širvvydas agentas 
stovinėjimai ant vieškelio išvežti žmones į Argantiną, 
nuo Rokiškio į Kamajus ir Bružiliją ir septintąją Ame- 
kitur nuolatos atsikartoja.1 riką,” kuri dar nesenai ta-

Rašo V.

Tūlas Terhune yra surinkęs 
sekančią eilę “šposų,” kuriuos 
likimas iškrečia savo numylėti
niams.

| Paimkime Napoleoną. Kada 
jis buvo jaunas, sykį vedė sa
vo kareivius per tiltą ties mies- 

. šoviniai zvimbė kai

jo iš paskalų ir gandų. Mat' 
čia “Vienybė” plačiai skai-l 
tomą. Taigi perskaitę “Vie-I iuo 
nybėje” apie mano ir p. Liu bakter 
to ekskursijas, žmonės su

ant suliesėti!
Arba paimkime Amerikos bu 

vusį prezidentą Zachary Tay
lor. Jis su saujale pusiau ap-

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA

'-u-

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

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

nuo 9 ryte iki 9 vakaro. Nedėliomis
Uno 11 vai. ryto iki 3 

NEW 
■28 — 2nd. Avenue,

są mokyklą. Mokykla atdara
vai. po pietų. Klesog dienomis ir vakarais.

YORK AUTO SCHOOL 
(Kampas 14 gatvčs) New York City

77773

GREITOS PASEKMĖS

Specialistas
Pasekmingai Gydau Ypatinga 

VYRŲ, MOTERŲ LIGAS

lt

$203
Iš NEW YORKO Į

KAUNĄ ir ATGAL 

(Pridedant Rcv. Taksą)

Siūlome puikią progą atlanky
ti Tėvynę nupiginta 3-čia kfe- 
sa. Mūsų keleiviai iš Ham
burgo traukiniais nuvežami j 
vietą su gera priežiūra, 
formacijų klausk vietinio 
Del grįžimo leidimų ir kitų in- 
agento arba

United American Lines 
(Harrimau Line) Joint Service with 

Hamburg American Line 
35-39 Broadway, New York.

HOLLAND
I'IaNERICA'UME W'
Tiesna-trumpai kelias per Rotter

dam’ą, į ir iš visą dailų

TEN IR ATGAL 
Nupiginta Kaina

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

KAINOS MANO PRIEINAMOS
ir viskas yra po mano asmeniška priežiūra

X-Spindailiai ir Wassermano tyrimas ir Ke
lniškas Išnagrinėjimas kraujo. — Suteikiame 
tikrą atspėjimą ir gydymą. —

PATARIMAS IR KOVITIMAS

ne

DR. ZINS
110 E. 16th St., New York City 
Tarpe 4th Av. ir Irving Place

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

Laivai kas savaitf 
Neprilygstami patogumai 

Mes pagelbstime gauti reikalingai 
dokumentus (affidavits). Mūsų 
žmonės sutvarko visas smulkmenas, 
ir keleiviams rūpinamasi nuo pra
džios kelio iki pabaigos.
Kainos ir laivų tvarkraštis pasiun
čiamas paprašius.
Rezervavimui ir informacijų delei 
rašyk bile vietiniam agentui, arba

HOLLAND AMERICA LINE
24 State Street New York—

Rugp. 2 d. Amerikos 
vių Tautinės Sandaros 
apskritys čionai turėjo 
gęs Lietuvių Tautiškam Par
ke didelį pikniką.

Piknikas visais atvejais pa- 
įvyko gerai. Susirinko didelis 
i būrys jaunimo ir senesnių. Mu 
1 zika griežė tautiškus šokius.
Sandaros sekretorius čekanaus 
kas ir Paulauskas pasakė po 
puikią prakalbą. Dainavo bos- 
tonietis Bulskis ir kumščiavo- 
si pora kumštininkų; abu lie
tuviai, bet pavardžių nenugir
dau. Buvo ir žaislų, kuriuos 
surengė vietos ir apylinkių jau 
nimas.

Publika visą laiką užsilaikė 
ramiai ir visa pikniko eiga pa
girtina. Svaigalų nesimatė.

Rodosi, kad gražaus pelno
liks Lietuvos našlaičiams, nes bę apie šovinistišką ir milita- 
tam tikslui ir šitas piknikasį ,y’ T ” 
surengtas.

ką nors turi kurią dieną gali 
airis uždaryti duris ir pasaky
ti, kad jūs nieko neturite, nes 
tai yra mano, kaip pasakė jau 
10 metų atgal ir iš tos prie
žasties čia įsikūrė tautiška baž 
nyčia, kuri šiandien laimingai 
gyvuoja ir niekas jos neperse- 
kio j a. Wcstvilietis.

ALDEN, STA.., PA.

Laukiama Streiko

kunigų ir 
kalėjimus 
nežmoniš-

Mūsų miestely naujienų ne- 
perdaugiausia. Darbai eina, 
bet visi laukiame angliakasių 
streiko, žmonės labai susirūpi
nę ir nežino, kas nutiks. Todėl 
visi stengiasi žiemai anglių ga
nėtinai nusipirkti.

Paskutiniais laikais čionai 
atsirado daug vagių.

šiaip viskas neblogiausia.
Vietinis

mokintų rekrūtų buvo apsup
tas meksikonų armijos, kelis 
syk didesnės negu jo būrys. 
Visą dieną jo gyvybė buvo pa
vojuje, bet jis išliko gyvas.. Po 
kelių metų jis liko išrinktas 
Amerikos prezidentu. Vos apši 
lęs Baltajame 
užvalgė vyšnių 
maslionkų. Po 
jis pasimirė.

Tą dieną ir komunistai kur 
tai troku išvažiavo; tik neži
nau kur: ant vyčių ar blaivi
ninkų išvažiavimo. Keli metai 
atgal kaip komunistai rengda
vo išvažiavimus, tai pilni tre
kai išvažiuodavo, o dabar kaip 
tik prikolektavo 17 ypatų. Pa
sirodo, kad vietos lietuviai ne
pritaria Lietuvos išgamoms.

rišką Lenkiją.”
Kalbėjo taipgi ir Peter Kos- 

tiw, ukrainietis.
šiame susirinkime taipgi iš

nešta priešais lenkus atatin
kama rezoliucija, kurios tek
stas ištisai patilpo “Newark 
Ledger” ir kt. anglų laikraš
čiuose. Vietinis

REIKALINGI AGENTAI

WESTVILLE, ILL

Šis-Tas

Reikalingi Agentai-Įgalio- 
tintai representavimui mū
sų laikraščio “SANDARA” 
visose lietuvių kolonijose. 
Atlyginimas geras. Apsuk
rus ir darbštus agentas ga
li uždirbti liuoslaikiu nuo 
{$50 iki $75 ant mėnesio. 
Visos informacijos dykai. 
Darbas lengvas ir pelnin
gas. Atsišaukite tuojau se
kančiu antrašu:

Name, jis sykį 
ir išgėrė stiklą 
kelių valandų

1856 metais
veda karą su Anglija, Franci- 
ja, Turkija ir Sardinija. Būrys 
anglų raituolių, vadinama Len
gva Brigada, po vadovyste 
Lordo Kardigano puolė rusus 
Balaklavos augštumose. Raite
liai turėjo perjoti pusantros

Mūsų miestely tautiečiai ne
nustoja darbavęsi. Kaip žino
ma, Westville, tai tikra Lie
tuva; gyvuoja čia įvairios drau 
gijos ir jos narsiai darbuoja
si tautos'ir tėvynės labui.

Tuo tarpu gyvuoja net trys 
turinčios gana 

gražų būrelį narių.
Rugpjūčio 2 d. SLA. 18 kp. 

laikė savo reguliarišką susi
rinkimą į kurį atvyko ir pilie-

SANDA RA
327 E. St., Boston 27, Mass.

Tą pačią dieną buvo ir blai
vininkų išvažiavimas, ir kaip 
man tūlas žmogus pasakojo, 
tai visi blaivininkai vaikščiojo 
užsimerkę nuo munšaino. Ma-

Rusijos caras tomai blaivininkai nori visą 
munšainą išgerti ir paskui pa-1 
šauliui blaivybę paskelbti. Net SLA. kuopos, 1 
ir kun. Juras prakalboje ' ” ' “ “
sakęs: “Blaivininkai nuo 
no nežengia, bet rituoja.”

pa- 
kal-

M. M. ŠLIKAS 
Lietuvis Advokatas 

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

Namų Tel. Michigan 5751

Tautiška parapija nutarė pa čių kliubo delegatai kviesdami
mylios atviro lauko, o rusų ba plūsti rezoliuciją Lietuvos laik-|kuopą surengti Westvilles lie- 
terijos ir . šauliai pylė praga- naščiams ir valdžiai ir reika- ( tuvių visuotiną mitingą ir išneš 
rišką ugnį. Tą ataką nemirti- Jauti, kad Seimas atšauktų į- ti protestą priešais Lietuvos — «• • • m I t-t 4- rn 4- W I » t IT TT.-1 vinn va I I z\4-1 T T t 1 1 v • V • • 1 •valdžios žiaurų pasielgimą su 

seimo atstovais, kuriuos pra
šalino iš posėdžio. SLA. 18 kp. 
tam pritarė ir paskyrė delega
tus kun. P. P. Zalinkevičių, 
K. Jakubaitę, ir kt...

na padarė dainius Tennyson [statymus varžančius Lietuvos 
savo baladoję “The Charge of spaudos, žodžio ir susirinkimų 
the Light Brigade,” kurią ži- laisvę, 
no kiekvienas Amerikos moki
nys. Rusų ugnis šimtus anglų { 
išskynė, jie turėjo bėgti nuo 
augštumos per pliką lauką, ir 
čia vėl rusai juos pjovė. Lor
das Kardigan vienok išliko gy
vas, bet po dešimts metų, jo
damas ramiai savo dvare žir
gu, arklys suklupo, jį nume
tė ir jis tuoj pasimirė.

Kuomet Titanikas užkliuvo 
ant didelio ledų kalno ir įvyko 
katastrofa, apie kurią visi ži
no, į šaltą vandenį pakliuvo tū
las Oskaras Palmkvistas. Jis 
ištisas valandas išplūduriavo į 
leduotam vandeny, plaukda
mas ir kovodamas už gyvybę. IPo ilgų valandų laivas jį galų 
gale išgelbėjo.. Jis išliko gyvas 
ir sveikas. Nelabai senai laik
raščiai pranešė, kad jis prigė- ' 
ręs siodželkoje, kur nebuvo nei 
šešių pėdų vandens!

Tokių pavyzdžių, nėra abe
jonės, yra šimtai. Kas jie, ar 
pripuolami atsitikimai, ar vei- . 
kimas kokios nors dievybės, ko 
kio nors juokdario Likimo?

Čia eina gandai, kad kun. S. 
B. Mickevičiaus, įkūrėjo tautiš
kos parapijos ir tautiškų kapi
nių Lawrence, kūną norima iš
mesti iš kapų Chicago j e. Sako
ma, būk už žemę neužmokėta. 
Nutarta dalyką ištirti.

Dzūkas

PHILADELPHIA, PA.

Rugpjūčio 2 d. Lietuvių Tau 
tiška Parapija surengė iškil
mingas bažnytines pamaldas. 
Vietinis klebonas pakvietė ar- 
civyskupą C. H. Carfora iš Chi 
cagos, kuris atliko dermavonės 
apeigas ir pirmos komunijos 
del mažų vaikučių ir mergaičių 
kur dalyvavo gana gražus bū
relis. Kun. S. . Geniotis iš

Andai minėjau, kad Lietuvių 
Ukėsų Kliubas šaukia Philadel- 
phijos lietuvių kliubų, draugi- Evanston, Ill. pasakė puikų is- 
jų ir kuopų delegatų konfe-. torišką pamokslą, kuriuo west- 
renciją; tikslas šios konferenci-l viliečiai gėrėjosi. Kun. R. N. 
jos apkalbėti apie pastaruo- Barsis, atliko visą muzikališką 
sius Lietuvos Seimo įvykiu^ ' programą, žmonių-buvo pilna

Girdėtis, kad draugijos vien bažnyčia vsią laiką, ir matyt 
po kitai skaitlingai renka dele- visi gana užganėdinti iš dailių 
gatus ir siūs juos į šaukiamą Lietuvių Tautiškos bažnyčios 
konferenciją. Permatoma, jog 
minima konferencija įvyks Rug 
pjūčio 24 d. š. m., Lietuvių 
M uzikališkoj e svetainėj e.

Ką ši konferencija nutars, 
netolimoj ateity išgirsime. •

G. Kl. Korespondentas

apeigų.

“Drau- 
bažny- 
neturi. 
ką gi

JI5™

RICHMOND
TRUST

COMPANY
2701-2703 E. Allegheny Av.

Philadelphia, Pa.

Apdraudžiame Nuosavy
bės Dokumentus.

Persiunčiame Kabeliu Pinigus

Perkame ir Parduodame 
Visų šalių Pinigus

Mokame 4% ant Padėty 
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.

NEWARK, N. J.

| Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

Didelis Lietuvių-U krainų 
Priešais Lenkus Protesto 

Mitingas

Keletą savaičių atgal 
ge,” rašė apie tautišką 
čia,, būk ji nieko gero 
Bet galima paklausti, 
rymiečiai turi?

Tautiška bažnyčia čionai gy 
vuoja tik 10 metų ir jau turi 
vertės $27,000 puikiai papuoš
tą bažnyčią ir kleboniją ir vis
kas išmokėta. O Romos baž
nyčia gyvuoja jau su virš 20 
metų, skola siekia apie $38,000

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

Nuo 9 iki 11
* Nuo 2 iki 4

Nuo 7 iki 8
Nedeliomis Nuo 10 iki 3 P.

p.
p.

M.
M.
M.
M.

Sekmadieny, rugp. 9 d. čio-'ir bažnyčia jau baigia griūti! 
nai įvyko didelis lietuvių-ukrai Kad ir turi “šantukę” paši
nų priešais lenkus protesto mi-j statę ir ją vadina mokslaine, 
tingas. Tai įvyko Union-Pros- bet nieko ten nemokina ir ta 
pect Svetainėje, ant South O- pati “šantukė” priklauso airių, 
range ir Broom St. Nepaisant Romos agentui... 
karšto oro, šiame susirinkime Būtų gėda ir girties, kad jie

jia

Siu

Phone Keystone 457
THE 

LYNDHURST HOTEL 
(S. žvigaitis, savininkas) 

236 Cedar Avenue 
Wildwood, N. J.

lankančius lietuvius kvie- 
užeiti. Valgiai puikūs,

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

Kaina pigi, patarnavimas 
Lietu visiką s

3
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Išvažiavęs vienas tautietis Kad Lietuvos paštuose nėra
aplankyti laisvos tėvynes, rašo blogiau už Amerikos kaimų pa 
iš Lietuvos į tautininkų laik- što apystovas, tai parodo, kad 
raščius: “Lietuvoje bloga, be- ir šiokis įvykis.
tvarkė, žmonės iš kaimų turi 
eiti i paštą patys atsiimti laiš
kų. Amerikoje taip nėra...”

Matomai tasai pilietis iš Lie
tuvos nori padaryti Brooklyną, 
o visą Ameriką matuoja taip
gi Brooklyn© mastu. Juk ir 
Amerikos kaimiečiams niekas į 
namus laiškų neatneša. Dauge
lis eina į paštą jų atsiimti, ar 
bent turi įtaisyti prie vieškelio 
stulpą su dėže, kurion prava
žiuodamas paštininkas įdeda 
tos dėžės savininko laiškus, jei 
tuo vieškeliu yra nuskirtas RF 
D (Rural Free Delivery — Ne-

Norėdamas sau ramiai pa
gyventi, nusipirkau ūkį (far- 
mą) toli-toli nuo miestų, čia 
nereikėjo jau nei po piknikus 
trankytis, nei aštuonis syk kas 
savaitę mitinguose snausti, nei 
kas rytas ir vakaras elektros 
karuose ant diržų kaboti...

Ramu, tylu... Nei triukšmo, 
nei koncertų, nei movingų, nei 
pinigų, nei... ko valgyti.

Pastaruoju reikalu įsitaisiau 
valgomų daiktų krautuvę, ku
rioje pradėjau pardavoti duo
ną, druską, cukrų, miltus, sil
kes, žagres, automobilius, gelž- 
kelio garvežius ir tt. Greta to

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

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

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

Tel. Richmond Hill 8066

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

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

valdžia leido įtaisyti krautuvė
je ir pašto skyrių, kaip tas 
kiekviename kaime yra.

Kartą ateina į naująjį mano 
paštą panelė: antakiai ir blak
stienai nusuodinti, lūputės nu
dažytos raudonai, skruostukai 
vyšniavai. Grožis neapsako
mas! Reikėti jai tik sparnų, 
tai būtų visiškai panaši į... į... 
žąsį.

— Ar yra man laiškas? — 
klausia.

— Kaip tamsta vadinies?
— Aš klausiu laiško nuo 

Džiano iš New Yorko....
— Gerai. Bet kaip tamstos 

pavardė?
— O kas tamstai darbo apie 

mano pavardę?! Tamstai nepri 
valo rūpėti kam Džianas siun
čia laiškus, o kam ne! Atiduok 
laišką, ir atliktas kriukis!

— Bet tamsta...
— Aš nenoriu su tamsta kai-. 

bėti! Neduodi laiško, tai aš 
pasiūsiu skundą generaliam 
paštininkui.

Trenkė duris ir išėjo.
Įeina ponia rimto veido ir 

išdidžios išvaizdos. Meta man 
vieną dolarį ir sako:

— Duok man tamsta keletą 
dvicenčių ženklelių (štampų), 
dešimtį kartų daugiau už tas 
vicncenčių, o už likusius pini
gus penkcenčių ženklelių.

Aš sakau:

— Bet poniute, kiek tamsta 
nori dvicenčių, kiek viencen- 
čių, ir kiek penkcenčių?

— Kas tamsta do paštinin
kas, kad negali pats išskait- 
liuoti? Aš juk sakau, kad man 
renkia ženklelių už visą dolarį 
šiaip: keletą dvicenčių, dešimtį 
kartų už jas daugiau viencen- 
čių, o už likusius pinigus penk
cenčių ženklelių. Jei tamsta ne 
gali išskaitliuoti, tai aš pasiū
siu skundą generaliam pašti
ninkui.

šia jums, vyručiai, ir Ame
rikos paštas! Gal jūs galėtu
mėt išskaitliuoti ir paskelbt 
“Tarkoje” po kiek dvicenčių, 
viencenčių ir penkcenčių
kielių aš galiu duoti už tos po 
nios dolarį, kad ji neapskųstų 
manęs vyriausybei ir neišmes
tų iš urėdo?

Laukiu Jūsų pagalbos.
L—jis.

Uždavinys apie Sunkumą

Moteriškė su šuniuku ir 'kū
dikiu rankose užsilipo ant svar 
styklių, kurių rodyklė parodė 
170 svarų. Kiek svėrė kūdikis, 
jei moteriškė yra 100 svarų 
sunkesnė už kūdikį kartu su 
šuniuku, o vienas šuniukas 5 
svarais lengvesnis už kūdikį?

bina. Laisvamanių mirties skel 
bimas ir Lietuvos pašto ženkle- 

jlių pagražinimui jis neprivalo 
būti vartojamas;

2)Skelbiant laisvamanio mir 
tį, reikia dėti ne kryžių, tik 
šventakuprių Partijos emble-
mą — špygą. Tasai ženklas

visiškai atatiks tam įvykiui: 
bus pilnu atlyginimu visiems 
mirusiojo skolintojams, atsi
sveikinimu su visais priešais 
ir geru pavyzdžiu likusiems 
draugams.

O svarbiausia Čia tas, kad ta 
sai ženklas — špyga — yra

BUVO GERI LAIKAI

Prieš Amerikos nusausinimą 
buvo visam pasauly pagarsė
ję Milwaukees bravorai, ku
riuos varė Vokietijos piliečiai, 
ir kuriuose dirbo veik išimti
nai stori vokiečiai.

Karta atsilankė i Milwau- *- r
kee Anglijos alaus dirbėjų ko
mitetas patyrinėti garsiųjų bra 
vorų tvarką ir apystovas. Ko
mitetas gana nustebo, kuomet 
sužinojo, kad bravorų darbiniu 
kams nėra aprubežiuotas alaus 
gėrimas prie darbo.,

— Ar jūs nesibijot, kad a- 
laus gėrimas trukdys darbinin
kų darbą? — paklausė jie bo
so.

— O to mes nesibijome. Tiek 
alaus, kiek darbininkai išge
ria, darbo trukdyti negali. 
Štai čia mes turime vieną pri
žiūrėtoji, kuris vienu kvapu iš
geria visą viedrą alaus ir tas 
nieko niekam nekenkia.

Komitetas aiškiai parodė ne 
patikėjimą tiems žodžiams. 
Tuomet bosas sako prižiūrėto
jui:

— Fritz! šie ponai, turbūt, 
nenori tikėti, kad tu gali vie
nu kvapu išgerti alaus viedrą. 
Nagi atsinešk čia pilną viedrą 
ir parodyk, ką gali.

Vokietys išėjo ir nepoilgam 
sugrįžo su pilnu viedru alaus, 
kurį čia pat ir išgėrė vienu 

: kvapu.
— Stebuklai! — sušuko vie

nas anglas. — Kaipgi tu galė-

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

jai pasikėsint išgerti visą vied
rą, nesibijodamas uždusti?!

— O, aš netoks jau žioplas, 
— sako vokietis. — Kad būti 

j tikru, jog neuždusiu prie jūsų
žen- gerdamas, aš padariau repetici 

'ją (bandymą) priemenėje sau 
vienas: išgėriau ten visą vied
rą alaus, o kad ten neuždusau, 
tai čia antrasis viedras išgerti 
buvo tikrai lengva.

TAIP NEGERAI — REIKIA 
ŠITAIP
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pilnai patriotiškas, lietuviškas. 
Nei vienos tautos gyvenime 
špyga neturi tokios tvirtos reik 
šmės, kaip pas lietuvius. Tą 
mes visi žinome, ir ne vienas 
ją savo panosėje matėme.

L—jis.'

DIDELĖ PERMAINA PO 10 METŲ PAS
MACYS BROS. FURNITURE CO.

NAMAS PERTAISYTAS MODERNIŠKIAUSIAI 
FURNIŠEI VĖLIAUSIOS MADOS, TIK KĄ Iš DIRBTUVIŲ 

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

IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS LENGVIAUSIOS

Kuriems tik

reikalinga

kreipkitės

I

198-200 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
TABFB DBI<M» IB BBDFOBD AVBNUBB. '

Priitatom į visai New Yorko ir Brook lyno apylinkes Dykai ir Bangiai

(Pratęstas)

Viename nekatalikiškam lai
krašty tilpo paskelbimas juo
dais apvadais padabintas, ku
riame sakoma, kad tūlas pilie
tis mirė.

Kad tasai pilietis pasimirė — 
tas dar nieko blogo: — jis at
liko pilietiškas pareigas. Mes 
visi kada nors tą pat padarysi
me, nors Biblijos studentai ir 
sako, kad milionai dabar gyve
nančių niekad nemirs, kas la
bai nuliūdino nekurius grabo- 
rius. Čia apkalbamas pilietis 
matomai, Biblijos studentams 
nepatikėjo ir numirė.

Gerai.
Negerai tik tas, kad tasai 

nekatalikiškas laikraštis į tą 
paskelbimą, prieš pat to pilie- 
ičo pavardę įdėjo diktoką kry
žių.

Juk tas laikraštis nėra “kry
žiokiškas,” — vadinasi nei pat
sai laikraštis, nei jo redakto
rius kryžiaus negarbina. Taip
gi gana gerai žinome, kad ta
sai pilietis buvo “laisvu” žmo
gumi, ir kryžiaus garbinimų 
taippjat neužsiimdavo. Tai ko
dėl gi vartoti katalikišką žen
klą (lėbelį) jo mirties skelbi
me? Ar tai ne uzurpacįja, ar 
ne pasisavinimas svetimos nuo 
savybės ?

šventakuprių Partijos Cent
ras, prisilaikydamas evangeli
jos žodžių “Atiduokite cieso
riui, kas ciesoriaus, o Dievui, 
kas Dievo,” reikalauja ir pa
siūlo, kad —

1 1) Kryžiaus ženklas privalo 
likti vien tiems, kurie jį gar-

Kas tai yra —
“ŽMONIJOS ISTORIJA”

Tai yra puikiausia paveiksluota, 500 suvirs puslapių kny
ga. pradedanti apsakyti žmonijos gyvenimą ant žemos 

t Su pradžia jos vystymosi iš žemiausių gyvūnų apsako pla
učiai tą šiose dienose svarbų klausimą, Evoliuciją.

Leidžia “Dirva” — kas iškalno užsiprenume
ruos gaus už $2.00 (ir 25c. už‘ persiuntimą.)

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

(Reikalaukit cinkulioro dykai, paaiškinančio apie knygą)

Drama iš lietuviu pasakiškų kovų su žmOgėdžiais seno
vės laikuose. Irgi leidžiama prenumeratos keliu, kaina 

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

“DIRVOS” KNYGYNAS
3352 Superior Avenue Cleveland, O.

:: Šešupės Bangos::
SAVAITINIS LAIKRAŠTIS EINA MARIAMPOLĖJE
“Kur banguoja Nemunėlis, 
Kur Šešupe miela plaukia”...
Ten “ŠEŠUPĖS BANGOS” rangos
Ir skaitytojų sau laukia!

“Kur darželiuos pinavijos, 
Kur mergelės, kaip lelijos”...
Ten “ŠEŠUPĖS BANGOS skambios 
Ieško savo parakvijos!

“ Kur tur žmonės gerų širdį,
K a d k i e k v ienų š auk s m ų girdi”...
Ten ‘'ŠEŠUPĖS BANGOS” landžios
Nor be vargo įsiskverbti!

T a d 1 i et u v i -1 i et u v ai te!
Skirk litelių tuzinaitį —
To “ŠEŠUPĖS BANGOS” lanko
Tavo ramių bakūžaitę!

“šešupes Bangų” Kaina:
Lietuvoje metams 12 litų, pusmečiui 6 litai, 3 men. 3 litai.
Atskiro Nr. 25 c. Amerikoj metam 2 dol., pusmeč. 1 d'ol.

Kuogreičiausiai kreipkite^ adresu: 
“ŠEŠUPĖS BANGOS” P. KRIAUČIŪNO G. 6 

Mari j am pole, Lithuan ia

Užrašykite “Vienybę” 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems 
Lietuvoje

B
, JAU

į*, PRIPA
ŽINO!

visi, kad Naujokų padaryti Ciga
rai yra goriausi Amerikoje! Taip 
pat visuomenė gėrisi, kad garsi
nant laikraštyje romia lietuviškų 
literatūrų; tai yra puikus daly
kas; už tai vietojo kas-žin kieno 
cigarus rūkyt, kurio nieko gero 
nedaro, o gal dar lietuvių tautos 
priešus šelpti, tad labai išmintin
gai darysit, kad visada romsit lie
tuviškų pramonę, ir brolių lietu
vių Jono ir Petro Naujokų išdirb
tus cigarus rūkysit; nes ir cigarai 
labai geri, sumaniai iš goriausio 
tabako ir iš Havanos padaryti, 
malonūs rūkyt, lengvi, gražiai do
gą ir dūmas puikiai kvepia, net 
moteris ir merginos myli ir pat
sai džiaugsies, kad rūkai gerų Ci
garų!
Viengenčiai vietojo žydberninut, 
visada rūkykit ir reikalaukit vi
sur Lietuviškose užeigose, restau
racijose, Storuose, pas barborius, 
kliubuoso ir draugysčių salėse, 
ant piknikų ir pas biznierius, po 
vardu rankomis padarytų

Jono-John’s Cigarą 
arba brolio Petro Naujokų arba1 
Vytauto. Tėmyk vardų ir paveik
slų ant bakso. Per pačtą išsiun- 
Čiam Cigarus visur po Ameriką j 
kitus miestus lietuviškiems biznio-, 
riams, ant pareikalavimo.

Tėmyk! mes perkraustėme sa 
vo dirbtuvę Cigarų j didesnę vie
tų, priešais Public Library. Ra
šant ndrosuot:
NAUJOKŲ OIGAB DIRBTUVE 

267 DIVISION AVE.
Brooklyn, N. Y.

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

, ’ • į T Į ••

KATALOGAS
—o--

APYSAKOS

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

KUDIRKOS RAŠTAI, šeši "tomai, 
kurie po kelių metų bus verti dau
giau negu________________ $10.00

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

35c
SEPTYNIOS KOMEDIJOS - Šio

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

Vienybės
* y* ! “ įj.

Knygyne
Keletas Praktiško Mokslo Knygų
Aritmetika. Kiekvienam reikia mo 

keti rokuoti, ypatingai kurie mano 
ar yra kokiame biznyje, čia ir turi
mo labai gerą ir patogių knygų 
savamoksliams ir suaugusiems. Kal
ba aiški ir yra daug pavyzdžių la
vinimuisi. Kaina____ ________ 50c

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

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

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

11.00

Galima Gauti Visokių 
Knygų, Kokios Tik 

Yra Atspausdintos 
Lietuvių Kalboj

Skaityk Katatog, Kalta) raaSJ

Naujų Gaidų iš Lietuvos
Aguonėlės. Juozo Gruodžio kom

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

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

Rūta. Juozo Gruodžio kompozicija
50c. f

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

VIENYBĖi
193 Grand Street, 

Brooklyn, N, Y.

Didyjį Katalogų Prisiunčiam Dykai
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“MOTINA” bus atspaus
dinta atskiroje knygelėje 
ir bus spausdinta labai ap- 
rubežiuotas skaičius eg
zempliorių. Norintieji šį 
veikalą turėti, malonėkite 
išankslo užsisakyti. Bus a- 
pic 120 psl. Kaina 75c. Del 
vaidinimo, imant visą se
tą — 15 knygelių - pigiau.

BENDRAS FRONTAS IR KAM JIS 
REIKALINGAS

Rašo — BALANDĖLIS

5

JUOZUKAS
Taip paklausė?!., žinoma, kad eičiau!.. 
A, tai kad dabar mano motina čionai 
būtų!... Ak, tai kad dar nors kartelį, 
nors vieną mažulytį kartelį motina 
mane taip paglamonėtų! Taip pabu
čiuotų!... Ir aš ją glamonėčiau, bučiuo
čiau!... Komeiliausiai bučiuočiau!... 
Spausčiau ją savo glėby ir sakyčiau: 
Motin, motinėle mano!... A, kad taip 
tai dar nors kada atsitiktu!...

MARĖ ■
[Neiškentusi,, staiga sujunda, nume
ta akinius, nusiimą savo žilus plau
kus... Juozukas nusigąsta. Ilgokai 
žiūri į vienas kitą]

Sūnau!... Brangusai !.... 
JUOZUKAS . .

Motuše!.... Tai tu mano motina?!... 
Mamyte!...

MARĖ
Juozeli mano!... Aš!... Aš tavo moti
na!..

[MARĖ su JUOZUKU supuola glė- 
biuosna, ilgai ir karštai bučiuojasi, 
glamonėjasi]

JUOZUKAS
Tu... sugrįžai?!....

MARĖ
Sugrįžau... Kitaip negalėjau... Be ta
vęs, Juozeli, man negyvenimas...

JUOZUKAS
Brangiausioji!... Koks aš dabar laimin
gas!.;. Kaip man smagu!...

[Dar karščiau bučiuojasi, glamonė
jasi. Bet staigu Juozukas pradeda 
svirti ant šono. Jo rankos atsikabi
na nuo Marės kaklo. Ji stengiasi jį 
sulaikyti, bet jis vis šlįja ir šlįja. Par 

, šlijo ant žolės]
MARĖ

Juozeli!,.. Kas tau?!... [Žiūri jam į vei
dą, stebisi] Nejaugi?... Dieve mano!... 
Viešpatie!.... [Pašoka, dairosi aplin
kui] Žmonės, gelbėkit!...

[Klaupia prie Juozelio, ima jį ant 
rankų, supa, liūliuoja. Bet staigu pa
mažu šlįja, vaikas jai iš rankų iš
krinta. Marė ir ant žolės pargriuvo. 
Ramu, tylu. Laukuose, tolumoje gir
disi smuiko ir armoniko garsai, mar
šas. Netrukus artėja, paskui įeina, 
sava tvarka, muzikantų lydimos 
vestuvės. Jonas su jaunavede pir
mutiniai. Jonas neramus, dairosi] 

XVI.
JONAS

Rodos girdėjau kokį tai šauksmą.... 
PETRĖ

Kas tai galėtu būti?... 
JONAS

Ir taip vpatingai, skaudžiai šaukė. 
TŪLAS VEST.

Gal tik taip nusiginto?... Gal nieko ne
nutiko...

PETRĖ
Ir aš girdėjau, tikrai girdėjau!...

[Jonas vis dairosi, pamato] 
JONAS

Kas gi ten?... [Artinasi prie gulinčių
jų ; Jaunavedės nepaleisdamas iš-po 
rankos] Ką aš matau?!... Viešpatie!... 
[Apžiūrinėja vaiką] Vaikas,., negy
vas!... Juozeli! [Apžiūrinėja Marę] 
Moteris... be... sąmonės... Kas gi čia da
bar nutiko?!.. Kas ji per viena?!... 
[Geriau Įsižiūri] Marė!... Mano buvu
si pati!... [Klaupia prie jos, ilgokai tė- 
miįa jai veidan, pagaliau apkabina 
ją] Maryte, tai tu?!... O, Viešpatie, o 
žmonėm!,-.. Žiūrėkit, tai mano buvusi 
pati, Marė!... Maria, kaip gi tai?!... 
Kaip ir iš kur tu čia atvykai?!... Ma
ria!...

•' [Sukniumba prie jos. Vestuvninkai, 
ypač jaunoji, nuostabiai žiūri į ne
tikėtą. nuotikį]

, . (Uždanga)
ATIDENGIMAS ANTRAS

L» I 1-------- :—'—r-
Dekuracija ta pati. Skirtumas, tik tas, kad 
v irioje,, suolelio po medžiu stovi lovelė, ku- 
l’iątogųli Marė. Ona trūsiasi prie jos. Marė 
mirtinai serganti.

MARĖ
[Klejoja] . , .

Pamenu... Glamonėjau, bučiavau, pri-

sižinau esanti jo motina... Abu džiau
gėmės... Jis mane bučiavo... [Tiesia 
rankas, tartum ką tai apkabindama] 
O, tai tu, Juozeli... Tai tu!:..

[Verkia]
ONA

Mare, su kuo tu kalbi?...
MARĖ

[Kiek atsipeikėdama]
Juozeliu... Jis štai, tik ką dabar buvo...
Koks gražus jis!...

ONA
Mare, tu klejoji.... čia jokio Juozelio 
nėra...

MARĖ
[Vis labiau blaivosi]

Jis... Bet kur gi jis?... Kur mano Juo
zelis?... O tik ką dabar jį mačiau...

ONA
Maryte, atsipeikėk...

MARĖ
[Dejuoja]

Man silpna, nesmagu... Onute, pašau
kit gydytoją...

ONA
Ar gi negeriau jautiesi?...

MARĖ
Ne...

ONA
Imk vaistų....

MARĖ
Ne, Onute — aš netikiu, kad dabar 
man kokie vaistai gelbėtų... Pašauk 
gydytoja, tai gal nors kiek suramins... 

ONA
Gerai, tuojau pašauksiu...

[Eina, sutinka Joną. Jonas begalo 
neramus]

u p \ IL
JONAS

Prakeiktas gyvenimas — jokio gydy
tojo negalima surasti; visi lyg tyčia 

\ kur būtu išsislapstę...
ONA. ’ .

šššš, atsargiau... Jai reikalinga ramus 
užsilaikymas...

JONAS
O kaip gi ištiesu ji jaučiasi?... Geriau 
kiek?....

ONA
Jau kalba, bet dar, silpną, kartais kle
joja ir vis gydytojo prašo.

JONAS
Kur jį dabar sugriebsi?... Bėgk, gal 
tau pavyks gydytoją surasti...

ONA
Gerai...

Ona išėjo. Jonas eina gilu.mon, prie 
Marės, prisiartina, širdingai, įdo
miai žiūri į ją.. Jinai išsyk jo nepa

stebi. Vėliau tik pamato]
III.

MARĖ
Jonai!...

JONAS
Mare, tu!...

[ Puola ant kelių prie lovos]
MARĖ

Po tiek metų ir vėl tos pačios lūpos 
mano vardą mini... Mano mielas!... 
Tu prie manęs klaupi... Tu ant manęs 
nepyksti?!... Taip, Jonuli?... ,v

Jonas tyli, nerimauja, sunkiai ai
manuoja]

Kodėl nieko nesakai?... Ko tyli?...
JONAS

Mare, aš!...
MARĖ

Tark nors vieną žodelį... Man bus leng
viau...

JONAS
[Neišpasakytai sujudęs, pašoką] 

Tart, žodelį?!... Kalbėt į moteriškę, 
kuri nuo manęs pabėgo, kuri išardė 
mano gyvenimą!... Kuri..

MARĖ
Jonai!...

JONOS
Mare, tu!... Tu mano gyvenimą išar- 

•. ’ dei! 1
MARĖ

Nejaugi tu, Jonuli, DABAR mane bar- 
< si?... Nejaugi?...

JONAS
Visai ne... Ne tame dalykas... Ne dėlto 
aš ir čionąi, prie tavęs atėjau... Mare, 
aš noriu tik dviejų dalykų iš tavęs su
žinoti...

Jau keli metai “Naujienos”, 
atkartotinai kelia “bendro 
fronto” klausimą ir po žėdnam 
savo nepasisekimui prieiti prie 
to taip reikalingo “Naujie
noms” fronto, jos visuomet už- 
siduoda sau pareiga padalinti 
sandariečius į “dešiniuosius” 
ir “kairiuosius,” tokiu būdu 
manydamos įvaryti kylį tarpe 
sandariečių, suskaldyti juos ir 
paskui, kurie pasirodys “N- 
noms” prielankesni, tuos gau
dyti į savo varžą. Bet ačiū 
sandariečių tvirtam įsitikini
mui savo principams ir jų pa
stovumui, “Naujienų” visos gu 
drybės nueina niekais.

“bendras frontus” socialistams 
išeitų ant naudos.

Bet sandariečiam?
Sandariečiams kaip tik prie

šingai išeitų ant nenaudos. San 
dariečiai susidėję su socialis
tais, kurie nešvaria socialisti
ne agitacija prieš Lietuvą yra 
netekę lietuvių visuomenėje į- 
tekmės, suterštų savo gerą var-' 
dą ir paskui tai gali labai atsi
liepti ant organizacijos. Na ir 
kaip paskui pasiteisinsi prieš 
visuomenę, prie kurios reikia 
eiti skleidžiant savo idėją ir 
principus? Lietuvių visuomenė, 
kuri šiandien piktinasi, ir smer 
kia klerikalų reakciją Lietu
voj, nėra drauginga nutautu
sioms socialistams. Taigi kad

Dabar kįla klausimas: kodėl 
“Naujienos”, arba geriau sa
kant, lietuviai socialistai taip 
labai nori to “bendro fronto” 
su sandariečiais? Atsakymas 
gali būti tas, kad socialistai 
jau nesitiki savo jėgomis pri
sikelti iš kapo. Socialistai, kai
po pasauliniai piliečiai nepripa 
žįsta tautų, niekad nebuvo ti
kri Lietuvos patriotai, o ypač 
besikuriant Lietuvos valstybei, 
socialistai Amerikoj, parodė 
tikrąjį savo veidą. Jie tuomet 
svajojo apie prisidėjimą prie 
Vokietijos, Kerenskio laikais 
prie Rusijos; paskui vėl sapna 
vo apie kokį ten miglotą apsi
sprendimą ir kada tos visos jų 
svajonės liko tik svajonėmis ir 
Lietuva tikrai atsistojo ant sa
vo tikrų kojų apsiskelbdama 
laisva ir nepriklausoma demo
kratine Valstybe ir kada mes 
sandariečiai Lietuvos kritiš- 
kiausiame momente teikėme 
jai visokeriopą paramą, dėjo
me aukas, pirkome paskolos 
bonus, tai socialistai vedė ko- 
šlykščiausią agitaciją prieš ją. 
Jų vyriausias obalsis buvo: — 
“Nė cento Lietuvai!” Taip elg
damies socialistai atidengė sa
vo tikrąjį veidą ir neteko įtek
mės lietuvių visuomenėje, ku
rios gįslose dar teka tikras lie
tuvių kraujas; ir taip galuti
nai susmuko ta taip buvusi gar 
si lietuvių Socialistų Sąjunga.
•

Dabar, kąda Lietuvoj kleri
kalų reakcija pradėjo šėlti ir 
sandariečiai taja klerikalų re
akcija pasipiktinę, pradėjo siū 
sti protestus, “Naujienos,” pa
matę sau progą su sandariečių 
pagelba prikelti iš kapų Socia
listų Sąjungą ir pradėjo beat- 
leidimo pūsti “bendro fronto” 
burbulą. Matote čia “Naujie- 
čių” labai gudriai sugalvota. 
Sandariečiai yra 99 nuošim-1 
čius skaitlingesni ir visose lie
tuvių kolonijose yra įtekmingi; 
“Naujienoms” gi prisitraukus 
Sandariečių į “bendrą fron-

sandariečiams palaikius savo 
ir organizacijos švarų vardą, 
reikia vengti to nelemto “ben
dro fronto” su baigiančiais iš- 

1 nykti socialistais ir veikti at- 
skiraivieniems.

| Tuomet pasekmės bus daug 
geresnės. Mūsų pačių ir orga
nizacijos garbingas vardas iš

pliks nesuterštas ir pažangioji 
' lietuvių visuomenė bus su mu
mis.

A. B. STANKUS 
“Vienybės” Įgaliotinis.

JAU VĖL TURIME!
Komediją

“ L A P K U S ”
— Kaina 30c. —

VIENYBĖ 
193 Grand St., B’klyn, N. Y.

~--------------------------- ■ , ; --------------------

t

Tel. 595 Greenpoint.

Daktaras .
J. S. MISEVIČIUS

270 Berry St., B’klyn, N. Y.

Office Hours: 
8-10 a- m-, 12-2 p.m. G-8 p.m.

tą” ir su jais pasidalinus su
rinktas aukas, bus ant sykio
nušauta du zuikiai: viena tai,
kad socialistai gauna gerą pro 
gą save išsigarsyti, jog jie dar 
gyvi, o antra tai su sandarie
čių pagelba bus surinkta ne
mažai aukų ir už tas aukas pa
skui bus galima vesti plati už
socialistus propoganda. Ir taip

SkilvioNuo
Skausmo, Dieg
lių ir Gazo Ne- 
pripuoląs nuo 
Užsikimšimo.

UtDBOI-
MA1

Apsaugok Bvalkstę

san-Ykit
Profllaktas vyrams, 

gerinusia apsauga 
po užsikrėtimo. 

Didelė triūbelfi 85c. 
(Tarba (4’s) $1.

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

92 Beekman 8t. 
New York 

Prašyk aprašymų

GROBLAUSKIO GUMBALAŠAI 
DEL VIDURIŲ 

SUVERŽIMO MOTERIMS

Motelis privalo 
visados laikyti 
šitų gyduolių, 
taippat kaip ir 
motkoma ir du
kterims.

Vartota suvirs 30 metų
Ne jokis bandymas

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

TIKRO PJAUSTYTO STIKLO 
STIKLINĖS 

UŽ 35 LEIBELIUS
Star ir Magnolia Pieno

I i • • ■ J • . i i • ' / ■ ■. /

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

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

MUSŲ BROOKLYNO PREMIJŲ KRAUTUVĖS

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

■ - J . .. i • : , įį ■ ■ «■ ,

KITOS PREMIJŲ KRAUTUVĖ

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

Avenue 
Street
Street

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

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

“APSIMOKA TAUPYT LEIBELIUS ’

Garsinkites “Vienybėje”
'AVY1AlMV'Z W.W

£

*>v

Susivienijimas Liet. Amerikoje
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDRAUDOB I* PABALTO! 
OkGANIZAOIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE, KU-

■ RIOS TURTĄS ARTI $1,000,000.00

pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.16
Nuo susiorganlzavlmo Iki Siam laikui išmokot* $375,122.80

BEA. knopoi randasi visuose didesniuose miestuose. 
Nariai priimami nūn 18 iki 50 m. amžiam. Visi na
riai gauna laikrašti „Tlvynę?’ dovanai ir taipgi 
gauna BLA. iileistas knygas nl pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai
r ’•■į j r

i

■anktų ligų.

kitikių

URBAN’» 
Balčio), Jokių laičlų
bakię apslginkiaok

Baltis. 
I ffrk- 
plačlę 
O OLD

Kas yražmogaus amžinas priilsau — 
Jis netik sunkiausias ilgai Įvaro, bet Ir 
bų paguldo. Bet tie, kurie vartoja po 
Ameriką pagarsėjusius 
POWDERS (Miltelius nuo 
nebijo. Ui 75 centui ui 
nuo savo nuožmaus priešo!

URBO LAX TABS (SS cental ui skry
nutę) yra kai kanuolfi pilei kitę amžinę žmo
gaus priešę — vidurių užklitSJlmę — kuria 
žmogui pagamina daug rūpesčių Ir

Lietuviškų, Bulgariškų, Alopatllkų, Homeopatttkų Ir 
vaistų tegalima gauti gerų pas —

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

Telephone GLreenpolnt lai
■ ■ :

|l$0, 300, $00 !r 1000 C / ■
Paialpos Skyriai —

fe.oo, $.oo Ir 12.oo į savaitę,

Del platesnių Informacijų kreipkite lino adresai

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

L
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BROOKLYNO LIETUVIŲ 
ŽINIAI

šiomis dienomis po Brookly- 
ną lietuvius atlankys mūsų į- 
galiotinis Petras Kaltavičia, 
kuris turi teisę priimti prenu
meratų už “Vienybę,” rinkti pa 
skelbimus laikraščiui ir met
raščiui. “Vienybės” adminis
tracija praneša, kad pil. Petrui 
Kaltavičiui visuose reikaluose 
būtų pasitikėjimas ir parama.

“Vienybės” Admin.

DVI DIDŽIULĖS DRAUGI
JOS DALYVAUS “V-B Ė S” 
IŠVAŽIAVIME

mandagumu visus pritraukia, 
o prie Jaunų Vyrų priklauso 
visi gerieji Brooklyn© atletai: 
bėgikai, ristikai, beisbolninkai 
ir šokikai.

Taigi Forest Hills parkas 
rugsėjo 6 matys to, ko nema
tė, nes

Aš eisiu
Tu eisi
Jis eis.
Mes eisime
Jūs eisite
Visi eisime —
Kur? —

Ant “Vienybės” metinio 
Išvažiavimo!

SANDARIEČ1Ų MITINGAS

PIKNIKAS DRAUGYSTĖS
ŠVENTO JURGIO

Iš šv. Jurgio Dr-jos proto
kolų, raštininko, darbštaus P. 
Narbuto, gavome sekantį laiš
kuti: “Pranešam, kad jūsų lai
šką su pakvietimu gavome. Ir 
nutarėme išvažiavime dalyvau
ti pavieniais. Jei susirinks virš 
30 narių, tai būsime in corpo- 
re.”

Mes tikime, kad šv. Jurgio 
narių susirinks apie 500 ir kad 
iš jų bus išrinkta 10 stipriau
sių, traukti virvę su kitų drau
gijų nariais ir laimėti dovaną.

Bet gal dovana tekti ir Lie
tuvių Ukėsų Kliubui, kuris taip 
gi prisižadėjo dalyvauti per 
pirmininką Karpų. Jie irgi mu
skulus bando, kilodami trokus 
ir panašius “lengvus” daiktus. 
Vedėju išrinkta J. šaltis.

Jaunų Vyrų Dr-ja ir Jaunų 
Moterų Dr-ja, kaip visada, nie
kad neatsisako dalyvauti lietu
viškuose tautiškuose parengi
muose. Jaunos Lietuvaitės savo

Ant rugpjūčio 3 d. šaukia
mas į “Vienybės” svetainę san- 
dariečių mitingas, kuris, apart 
kuopos reikalų, tikimasi bus 
progos ir garbės pasimatyti su 
Sandaros prezidentu, Dr. Dran 
geliu, kuris laivu “Homeric” 
sugrįžo iš Lietuvos rugpjūčio 
12 d.

Kaip visada, suvažiuoja iš vi 
sos apylinkės lietuviai ant šios 
draugystės pikniko, ir kožnam 
būna proga pasimatyti su dau
geliu pažįstamų, todėl malonė
kite nepamiršti ir šį nedėldie- 
nį, t. y. 16 d. rugpjūčio, 1925 
m., atvažiuoti ant Šv. Jurgio 
draugystės pikniko; tyru oru 
pakvėpuoti ir su draugais bei 
draugėm pasimatyti! Piknikas 
bus Lietuviškame Clinton par
ke, kampas Betts ir Maspcth 
Av., Maspeth, N. Y.

Pasarga: — Nuo Williams
burg plėciaus paimkite Grand 
St. karą, kuris davežš iki High 
St., išlipkit ir eikit po kairei 3 
blokus iki parkui; nuo senojo 
tilto — Flushing Av. karais; 
nuo 34th St. Ferry karas dave- 
ža tiktai reikia paeiti žemyn.

pėsčios 9 mylias atmaršavo 
skystuose maudymosi siūtuose 
į Jamaica policijos stotį įteik
ti skundą. Paskui jas sekė bū
relis žmonių, daugiausia vyrų.

— Prohibicininkai patraukė 
tieson W. Grzyborowsky nuo 
1068 Manhattan Av. už laiky
mą snapso. Kartu ir to paties 
adreso Petrą Zaleską.

— Tūla lenkė, pabėgdama 
nuo vyro su burdingieriumi N. 
Yorke, paliko vyrui laišką ir 
dešimkę, sakydama: “Ve, de
šimkė, nusipirk virvę ir pasi
kark!”

1 šeimynos namas, groseris 
ir delikatesen biznis, apie kurį 
pirkikas ant vietos sužinos, 2 
karam garadžius, lotas 40 per 
100 vieta gasolino stočiai, kai
na $8,000. Įmokėti $3,000 ar 
daugiaus. Parsiduoda viskas 
sykiu. Gera proga norinčiam 
daryti gerą gyvenimą. Savinin
kas apleidžia miestą.

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

Reikalingas kolektorius; turi būti 
teisingas ir turėti liudijimus apie 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

i Fotografijų Studija ant pardavimo 
Biznis išdirbtas suvirs per 30 metų, 
labai geroj vietoj, renda pigi, lease 
as yra 7metam gvarantuoju nemažiau 
kaip 100 dolarių biznio j savaitę. 
Platesnių žinių kreipkitės šiuo ant
rašu: b. Valaitis, 1913 Westminster St. 
Providence, R. L (100

Parsiduoda gražus automobilis Cadil
lac Sedan, 7 sėdynių. Geras karas ga
rantuotas ir ne brangus kain reikalin
ga prašome užeiti 416 Lorimer St., 
ant pat viršaus (99

Real Estate
Didelis bargenas. — 16 šei

mynų namas ir 4 štorai; 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.

East New York Sekcijoj 2 
šeimynų mūro namas, 11 kam
barių su driveway, visais įtai
sais. Lotas 30 per 100. Kaina 
$11,500. Cash $4,000.

Flatbush Sekcijoj 3 šeimynų 
mūrinis, kampinis namas su 
driveway ir visais įtaisais. Gra
žioj Flatbush vietoj. Labai ge
ros rendos.

VIENYBĖ” REAL ESTATE 
(VI. šabūnas, vedėjas)

193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

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

Parsiduoda kendžių storas gerai iš
dirbtas biznis: 139 Leonard St., Brook 
lyn, N. Y. (99

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

PASIMIRĖ RETIKEVI-
CIAUS DUKTĖ

KONCERTAS VISIEMS 
VELTUI

Eastern District Y. M. C. A. 
rengia visą eilę įvairių koncer
tų. Prasidės panedėlio vakare, 
Aug. 17, Baigsis Nedėlioj, Aug 
23. Minėtų koncertų vieno va
karo programą išpildys Lietu
viai. Lietuviškas programas 
bus Aug. 19, 8 vai. vak. Pro
gramą išpildys Lietuvių Ope
retės Draugija. Įžanga į šitą 
koncertą visiems dykai.

Rugpjūčio G pasimirė senai 
sirguliuojanti Izabelė Retikevi- 
čiūtė-Rupeikienė, palikdama 
nuliūdime savo vyrą ir tėve
lius. Ji buvo visiems žinoma, 
nes grajdavo Retikevičiaus or- 
kestroje ir buvo vsių mylima 
kaipo smagi ir išmintinga mer
gina. Ji sulaukė vos 21 metus 
savo amžiaus.

Laidojant rugp. 9 į kapus 
susirinko daug žmonių. Buvo 
atvežta apie 30 vainikų, ku
riems vežti reikėjo 3 automobi
lių. Iš to jau matyt, kaip my
lima buvo velionė.

Nauja Moksline Knyga
Lietuvoje šįmet tapo išleista 
Įdomi mokslo knyga vardu

GYVYBĖS 
FIZIKA

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

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

SPECIALISTAS — Burgeon Dantistai — BPE0IALI8TAS

DR. J. HOROWITZ, Dentist
124 Union Av. kamp. Grand St 

(Virinje miiinyčioi) «

MUSŲ ADVOKATAS
IŠVYKO I V AKACIJAS

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

Dantys traukiami vartojant Novocain anestetiką, atsargiai ir pri
tyrusiai. Visoki aptraukimai — šaknų ir piviršio darbai. — 22 karato 
aukso —■ Imame paveikslus su X-Ray.

“Vienybės” advokatas-patarė 
jas, p. Urevičius, išvyko dviem 
savaitėm vakacijų pas savo tė
vą ant farmų New Jersey val
stijoje.

(Nepaklyskite po kitu numeriu)

Busi kalbam Lietuviikal EGZAMINACIJA DYKATI PO MIESTĄ PASIDAIRIUS

Vienatinė Lietuviška Barzdaskuty- 
kla parsiduoda labai pigiai; biznis iš
dirbtas virš dvidešimts metų. Keturi 
kambariai prie Storo. Rendos $40 mė
nesy. Atsišaukite: 118 Grecnpoint Av. 
Blissville, L. I., N. Y. (98

Tel. Greenpoint 7831

Užrašykit “Vienybę” 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems 
Lietuvoje

$15.00 ir augityn

PIRKITE 
“VIENYBĖS” 

ŠĖRŲ!

LIETUVIŠKA AKUSERKA VV

pį Marijona Tamkionfl LU 
^^prie palagų ant pareikalavimorn 

dieną ar naktį, taipgi ir nedėl-& 
^dieniais. Darbą atlieka atsakam^ 
^čiai už prieinamą kainą
££ 30 STAGG STREET &

Brooklyn, N. Y. 
Tel. Stagg 6731

! Tel.

LIAUKOS FOTOGRAFAS

Fotografuoju ve- 
selijns, Bankie- 
tus, nabašninkus, 
Mokinių grupes 
ir tt. Abelnai at
lieku visus foto
grafijos darbui.

Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės šiuo^ 

adresu: —

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

Brooklyn, N. Y.

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

RASHK1NIS
Ir 

VOKETAITIS
141 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

J. STANKUS
Parduodu namus ir duodu morgi-

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

36 Lexington Avenue 
Maspeth, L. I.

Tel. Newtown 0113

L Greenpoint 6195
M. KREIVĖNAS

Gėlės del Namų, Daržo, 
Vestuvių ir Laidotuvių 

202 BEDFORD AVENUE 
(arti North 6-toi gatvės)

Brooklyn, N. Y. '

;rT. rv, ■■■•■—rrv." ■ - =..............."...............J-JCia
Phone Foxcroft 6162 Charles Hoelzer, Mgr.

i

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.

Mūsų darbo apsiaustu 
kostumoris džiaugiasi.

216 Manhattan Avė

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.

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

Brooklyn, N. Y
TELEPHONE STAGG 4697

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

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

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

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

— Teismas perkirto įdukrini 
mo legališkumą tarp turtuolio 
Browning ir Mariutės Spas. 
Mariutė grįžo pas tėvus vėl in
dų plauti.

— Brownsvilleje bus vėl į- 
steigta busai, važinėjanti po 
Suter Av. iki Linwood St.

— New Yorko politikieriai 
susipjovė ne juokais. Brookly
no McCooey eina su Hylanu ir 
Hearstu, o tikrieji Tammany 
demokratai stovi sų gubernato
rių Smithu ir teisėju Olvany 
už Walkerj. Republikonai stato 
Watermaną, garsų rašomų 
plunksnų pramonininką. Taigi 
šįmet kova bus karšta, nes de
mokratai skįla į dvi grupi, ku
rios kovoja už partijos kontro
lę. Republikonai prie tokių ap
linkybių tikisi pagauti miesto 
valdžią.

— Trys brooklyhiečiai ir 
mergina dailiai apgavo tūlą i- 
talą iš Bayonne, N. J. Jie jam 
pasiūlė pačią už $100. Mergina 
jam patiko ir jis tą šimtą už
mokėjo, bet dabar neranda nei 
tų piršlių nei merginos.

— Ant dokų laidinėdamas 
žaltį (kite) į upę įkrito Vincas 
Robickutis, 11 metų, nuo 62 
Hudson St. Jis prigėrė.

— Liberty A v. dabar puikiai 
ištaisyta East New Yorke kai
po automobiliams kelias. Ji tai 
soma toliau.

— 75 metai atgal Brooklyne 
neišeidavo nei vienas nedėlinis 
laikraštis.

— “Nedoras vaikinas” buvo 
tas, kuris pavogė trijų mergi
nų automobilį ir drapanas, 
joms besimaudant Success eže
re Nassau valsčiuje. Merginos

———— ———■

Į Tikra Lietuviška Duona į 
kurią kepa

i „Garsas" Keptuve Į

I
 (Seniausia įstaiga)

Kepa duoną iš ruginių miltų. ! 
1 Taipgi kepame keiksui, vestu- Į 

vėms ir kitiems pokiliams. Vi- | 
suomet kreipkitės bu užsakymais J 
prie “Garsas“ Keptuvė. Siunčia-! 

duoną ir į kitus miestus.

W. MASIULEVIOH
A. SHRUPSKIS j 

(Savininkai) i

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

STOGŲ DENGĖJAS

GRavEL
Roofing

Repair Work a Specialty 
• JAMES J. HOLT & SON

• ne
I
♦

“VIENYBĖS”
METRAŠTIS

“Vienybės'’ B-vė 1926 me
tams leidžia Metraštį ir 
Jubilėjinę Knygą, kuris bus 
duodamas visiems skaityto
jams pilnai užsimokėju
siems prenumeratą iki 1 d. 
Sausio, 1926 metų.
Knyga bus stora, pilna įdo
mios medžiagos, patarimų, 
informacijų, žinių, juokų, 
straipsnių, ir eilių.

Biznieriai, norinti turėti pa
garsinimus šiame Metrašty, 
lai kreipiasi sąlygų prie —

“Vienybės” Metraščio
193 Grand St., B’klyn, N. Y.

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

Reikale klauskite:
Ofisas: 1163 Gates Avenue 

Tel. Jefferson 3957
Yardas: 161 Olifton Place 

Tel. Prospect 1023

MOTERYS TĖMYKITE!
Lietuvis Plaukų Taisytojas 

ANTHONY MOLLYN

— 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

Telephone Triangle 1450
Fotografai

IR MALIORIU8 
Nufotografuoja ir 
numalevoja viso
kius paveikslui 
įvairiausiomis sp
alvomis. Atnauji
na lenui ir kra- 
javus ir sudaro 
su amerikoniškai! 
Darbą atlieka ge
rai ir pigiai.

Kreipkitės šiuo adresui

JONAI STOKES
173 Bridge St., O. Brooklyn, N. T.

NAMŲ SAVININKAI 
TĖMYKITE!

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

53 Montleth Street
Kampas Bushwick Avenue

Brooklyn, N. Y.

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savninkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINĖ
Ola galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir ui 
prieinamą kainą; taippat pasirendavoti svetainę maitinki* 
mama, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

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

Permanent 
gražiai 
mėnesi na.

Wave 
atrodo ir 

Galima

Nestle Lanoil 
yra geriausias, 
laiko apie 9 
šlapint, ar mazgot. Korpam 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

VYRIŠKŲ DRAPANŲ KRAUTUVE
Didelis Pasirinkimas Vyrams — Drapanos uoliausių Kompanijų 
PADARAU NUO LIETAUS APSIAUSTOS

Vyrams, Moterims
Prašau Tamistą reikale atsilankyti,

S. PAUŽA
131 GRAND STREET

Brooklyn, N Y.

(RAINCOAT’LIS)
ir Vaikams
o būsite pilnai užganėdintai

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 
PLUM B ERIS 

CHAS. WIRFEL
MES

Užtai visi

šiltam

VISI ŽINO MUS

115 NORTH 6th ST.
Kampas Berry Street

Tel. 1727 Greenpoint

ŽINOM VISUS
esat kviečiami pas mus

arba šaltam Ore
P. YANKUS (didysis) 

ir P. PUSNIKAS

Brooklyn, N. Y
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