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TURKIJOS PREZIDENTAS DI-
VORSAVO ŽMONA KURI NO- ’

REJO BŪTI VYRIAUSIU BOSU
Šventosios Uostas Sakoma Bus Baigtas Statyti 

Šįmet Ant Baltijos Pajūrio. Dirba Apie 100 
Darbininkų.

LIETUVOS VALDŽIA ĮSTEIGĖ PARYŽIU
JE AMBASADĄ. FRANCIJOS PREZI
DENTAS SAKO LIETUVIAI DARBŠTI 
TAUTA

STAMBUL, Rugp. 13. — Turkijos prezidentas, gar
sus Mustafa Kemal Paša, pasinaudodamas teise, kad jis. 
kaipo dabartinis galva mahometonų bažnyčios, gali iš
skirti ženybinius ryšius, davė divorsą savo pačiai, su ku
ria apsivedė pustrečių metų atgal. Jo pati buvo ir yra 
vadas Turkijos moterų, norinčių pasiliuosuoti nuo vidur
amžių varžymų. Kemal, sakoma, pradėjo jos nemėgti 
kad ji kišosi į dalykus, į kuriuos ji neturėtų kištis.

Tas divorsas sukėlė daug kalbų.

BERLIN, Rugp. 13. — Vokiečių valdžia žada netoli
moje ateity prašyti alijantų surengti konferenciją, kilno
ję, bus aptariama taip vadinama “saugumo sutartis,” pa
gal kurią Vokietija garantuos neliečiamybę Francijos rū
belių, bet ne Lenkijos. Vokiečiai taipgi mano reikalau
ti dalies savo kolonijų Afrikoje atgal. Esą, vokiečiai ci
vilizuota tauta, o Tautų Sąjunga pripažįsta teisę civili
zuotoms tautoms “šviesti” atsilikusias Afrikos tautas.

i , . . ------------------------------
/KAUNAS, Liepoj 30. — Statymas tikrai lietuviško 

^ventb’sibs^dsto VyRsta še^mirfgai. ftasdleirdirba po* 70- 
100 darbininkų ir į jūrą jau nustatyta 200 metrų ilgio 
akmenų siena. Išviso bus 330 metrų. (Metras pusė siek
snio). Tikimasi šįmet uostą pabaigti. Jis tiks tik ma
žiems laivams, daugiausia žvejų.

./KAUNAS, Liepoj 30.

PARIS. — Lietuvos valdžia čia įsteigė pilnateisę 
ambasadą, arba atstovybę, ir atstovu paskyrė P. Klimą. 
Jis atsilankė pas Francijos prezidentą Doumerge ir į 
teikė savo raštus. Prezidentas ir Klimas pasakė po gra
žią kalbą, komplimentuodami vieni kitus. Francijos pre
zidentas sako, kad lietuviai darbštūs ir kad jų žemė der
linga Todėl jų ateitis turi būti užtikrinta.

Juodukas “Daktaras”
Pardavinėjo Burtus

Tiki, kad Angliakasių 
Streiko Nebus

TAD, MIELAS TAUTIETI^
SKAITYKI “VIENYBĘ” 
SUTEIKSI TfiVYNEI 

DIDŽIAUSIĄ GALYBĘ J

METAI XXXIX,

(Telephone: 2427 Greenpoint))

Atlantic City, N. J. Policija 
sučiupo cirkuliorius tūlo “dak
taro” Andersono iš Brooklyno, 
N. Y., kuris skelbia galįs • su
teikti įvairių “maenų” burtų. 
Cirkulioriai skelbia, kad “Lai
mės Milteliai” kainuoja $40, 
Juodų kačių pakinklių milte
liai $500, Juodos katės noro 
kaulas $1,000, Karaliaus 
mono smegenys $1,000, 
vo gyvenimo milteliai 
Prisirišimo milteliai $50,
Fix” milteliai $15, Nuvaikymo 
milteliai $50. Prisirišimo milte
liai esą pagelbės įgyti meilę 
bile ypatos, o nuvaikymo mil
teliai pagelbsti žmoną išvaiky
ti iš namų. “Boss Fix” milte
liai “pafiksina” formenus, kad 
duotų gerą darbą.

Salia-
Leng- 
$100, 

“Boss

Mt. Carmel, Pa. žinios ang
lų laikraščiuose sako, kad šio 
distrikto angliakasiai streiko 
nelaukia. Jie tiki, kad bus susi
taikyta. Bet kituose distriktuo- 
se darbininkai su nerimavimu 
žiūri į ateitį. Jei streiko ir ne
bus, tai visgi laukiama trijų 
mėnesių “suspenšino”. Unija 
sako ji galinti laikytis tris mė
nesius. Tam laikui turinti pini
gų ir pasirįžimo.

Nemalonūs Kostumieriai
Restorane

Washington, čia išėjo aikš
tėn,1 kad narys tautos, kurios 
Ku Kluksai nekenčia, tūlas juo 
dūkas, persirėdęs poliemonu, 
laike paskutinės Kluksų paro
dos, sustabdinėjo Klukserius, 
neva už laužymą trafiko įsta
tymų ir iškolektavo iš jų 
$10 ir $20 “pabaudų.”

Jersey City, N. J. Dovydas 
Kreiger nelabai myli tuos du 
vyru, kurie atėjo pas jį į res
toraną, suvalgė gerus pietus ir 
netik kad neužmokėjo, bet iš- 
maršavo lauk su visu redžiste- 
riu. Policija vėliau juos suga
vo su redžisteriu rankose.

Smarkus Mūrininkas 
Indionas

po

Lumberton, N. J. Norėda
mas pagauti spiečių bičių, far- 
meris Shade tapo įgiltas 300 
sykių. Jis po to neteko sąmo
nės ir randasi rimtoje padėty, dą.

Kansas City Indionas Brown 
nasirodė esąs smarkiausias mū 
rininkas Amerikoje. Jis gali 
dėti dvi plytas į sekundą. Per 
astuonias ir pusę valandų jis 
išmūrijo 1.187 pėdas vieškelio, 
nuklodamas 73,815 plytų. Už 
darbą jis gavo po $2 į valan-

Naujausi Telegramai
g

i
Lakewood, N. J. Ieškoda

mi aliejaus keli biznieriai 
čia jau nusikasė gilyn 4,- 
000 pėdų ir praleido $200,- 
000, bet aliejaus dar neran
da. Geologai sako, kad ir ne 
ras.

Kansas City, čia tapo a- 
reštuotas tūlas Reeme, ku
ris norėjęs nužudyti iždo se
kretorių Melioną už tai, kad 
tas silpnai naikinąs butlege- 
rius ir šnapsą iš Amerikos, 

i—o—
London. Du išradėjai, po 

keturių metų darbo, skelbia 
radę prietaisus, kurie augš- 
tyn kojoms apvers spaus
dinimo darbus. Esą, vienas 
žmogus būdamas Londone, 
su radio pagelba, galės su
statyti daugelį laikraštukų 
Kitose vietose.

—o—
Paris. Dėlto, kad inžinie

rius važiavo 60 mylių į va
landą netoli stoties, ekspre
sas nusirito nuo relių ir 9 
žmonės užmušti, o 80 sužei-

Žinios Iš Lietuvos
Boston. 45 metų žmona i 

buvusio New Haven gelž
kelio vice-prezidento, iš gal
vos išėjusi, nušovė savo vy
rą ir 7 metų dukterį ir su
žeidė 20 metų sūnų. Paskui 
nušovė ir save. Sūnus sako
ma irgi mirs. Ji sako norė
jusi visiems suteikti “ramy
bę.”

—O—
Newburgh, N. Y. Tūlas 

Marks Amerikos vėliavą čia 
/artojo kaipo skudurį va
lyti automoiblį. Teisėjas už 
vėliavos paniekinimą nutei
sė jį išmokti vienas patrio
tiškas eiles ir vėliavos isto
rija.

—o—
N. Zelandija. Amerikos 

ai vyno jūrininkai čia turė
jo mūšį su vietos bomeliais, 
Kurie pradėjo amerikonus 
pajuokinėti klausdami: “Na 
Kas išlošė karą?” 

—o—
New York. Aukso riai ban 

do krautuvėse įsitaisyti “a- _____  ......___ , .
šarų gazą,” kaipo apsaugą sti netoli Amiens miesto, 
nuo banditų. Banditams at-! 
ėjus, gazas būtų paleistas il
tie tuoj imtų verkšnoti ir ne 
galėtų vogti.

Jcruzalis. Sakoma jau 
20,000 Drusų sukilo prieš 
francus Syrijoje.

—O—
N. Haven, Conn. Bosams 

atsisakius mokėti papras
tiems darbininkams 75 cen
tas į valandą ir samdyti tik 
unijistuš, apie 500 namų sta 
tymo darbininkų čia išėjo 
streikam

Munšainę Vežė 
Pieno Katiluose

Butlegeriai Imasi 
Pardavinėti Alų

Kurkliai, Ukmergės aps. —• 
Šįmet mūsų valsčiuje parce
liuojami du dvarai ir trys vien 
kiemiai. Dauguma bežemių ir 
mažažemių bus aprūpinti že
me. Devyni Kurklių valsčiaus 
kaimai yra padavę prašymus 
kirstytis į vienkiemius.

Karkliukas

Kašarkelė, Utenos valse. — 
Liepos 7 d. 16 m. mergelė, kur
dama krosnį, užpylė malkas ži
balu, kad geriaus kūrentųsi, ži 
balas ūmai užsidegė, apdegino 
mergelės veidą ir uždegė rū
bus. Mergelė taip smarkiai ap
degė, kad po trijų dienų mirė.

Kazys Uosis

Plokščiai. Liepos 6 d. Nau- 
dvario dvaro gyv. Vincas ir 
Bronius Sinkevičiai Nemune 
maudė arklius. Bronius pama
tęs, kad jo brolis Vincas pra
dėjo skęsti, šoko jį gelbėti, bet 
srovės pagauti abudu nusken
do.

Lavonai tą pačią dieną suras- 
t i. Žirnis

bolševikų atsišaukimai: “Drau
gai ir draugės” ir “Auga Juo
doji reakcija.”

Užpaliai. Kušneriūnų kaime 
A. Kiliulis naujai apsivedęs 
smarkiai girtuokliavo, kol 
savo turtą ir žmonos pasogą 
pragėrė. Nieko netekęs šoko žu 
dytis. Kirviu susidaužė sau gal 
vą ir skustuvu persipjovė ran
kos gyslas. Tėvams šokusis gel
bėti, pakviestas gydytojas su- 
siuvinėjo pjūvius ir nugabeno 
ligoninėn. Bet ligoninė nesiti
kėdama pagydyti, susižeidėlį 
sugrąžino namon, Kasžin ar iš
gis? Tai koki blogi girtuoklia
vimo vaisiai! Barabonas

NELAIMĖ

Viliai, Panemunėlio valse. —* 
Liepos mėn. 8 d. Vilių sod. pil. 
Jonui Cypui jo paties tarnau
tojas Vacys Januševskis, pjau
damas šieną, pakirto dešinę 
koją. Priešakinė gįsla beveik 
visai pakirsta. Pil. J. čypas ta
po nugabentas Rokiškio ligo
ninėn, o tarnautojas pabėgo, 
bijodamas, kad netrauktų at
sakomybėn, nors ir netyčia pa
kirto koją.

Randolph, Mass. Policijos va 
das čia, susistabdęs Jokūbą U- 
sevičių ant Canton gatvės, iš
kratė automobilį, bet nieko ne
rado. Tada jis pamatė užpaka
ly karo keturius Usevičius vai
kus, besėdinčius ant pieno ka
tilų. Jis liepė nulipti ir katiluo
se rado 9 galionus munšainės. 
Padarius kratą namuose, rasta 
dar 11 galionų alaus ir trys 
begeriančius vyrus., Usevičius 
patrauktas atsakomybėn.

Katalikų Federacijos 
Seimas Skystas

New York. Prphibicijos virsi 
ninkai sako, kad butlegeriai, 
negaudami gero importuoto ar 
vietinio snapso, dabar daugiau 
domės kreipia į gaminimą ir 
pardavinėjimą alaus “su spir- 
duku.” Tą patvirtina agentų 
darbai, nes daugiau sugauna
ma alaus trokų, negu degtinės.

mū- 
Federa- 

apmiręs.'

Philadelphia, Pa. (Nuo 
su korespondento) — 
ei j os seimas rodos 
Pradžioje buvo pora tuzinų ku
nigėlių, pora desėtkų moterėlių 
o svietiškių delegatų vyrų la
bai mažai. Daugiausia iš kitų 
kolonijų. Visos didžiosios Phi- 
ladelphijos draugystės atsisa
kė dalyvauti.

Atvykęs kunigas Šmulkštys 
plačiai paskleidė savo parašy
tą knygutę “Opozicija Lietuvos 
Seime,” kur bando išniekinti 
visas priešingąsias krikščio- > 
nims partijas.

Buvo pakeltas klausimas a- 
pie prilaikymą čia augusio jau 
nimo prie lietuvių ir vienas ku
nigas davė karakteringą pata
rimą. Esą, reikia lietuviams pa- 
ustatyti gražių bažnyčių, pa- 
•apinių mokyklų ir vienuolynų. 
Tada čia augę lietuviai didžiuo 

is prieš airius ir sakys, kad 
>aigiau tą ir tą mokyklą, pri
klausau prie tos ir tos bažny
čios. O ir tėvai-seniai turėtų la
biau klausyti kunigų. Tuomi 
pripratintų ir vaikus tėvų la
biau klausyti.

Slaugč Kaltina Daktarą 
Kaipo Tėvą Jos 
Nužudyto Vaiko

Newark, N. J. 20 metų p-lė 
Curtis, slaugė Essex County 
privatiško ligonbūčio, tapo a- 
"eštuota už nužudymą kūdikio 
už kelių valandų po gimimo. 
Kūnas buvo rastas jos namuo
se skiepe. Ji kaltina D-rą Napo 
lielo, kaipo kūdikio tėvą ir dak
taras areštuotas, bet paleistas 
po $2,500 belos.

Valdžiai už Deimantus

New York. Garsioji lenkų 
artistė Pola Negri, kuri norė
jo į Ameriką peršmugeliuoti 
deimantų, dabar užsimokėjo 
valdžiai $57,000 dolarių muito 

pabaudų ir deimantus gavo 
muitinės sau.

LAIŠKAS IŠ ARGENTINOS
II.

Šių metų, vasario 6 d. šve- 
lų-amerikiečių linijos (Kaune 
Laisvės ai. 28) agento lydimi, 
įvažiavome i Argentiną. Agen 
‘as nasirodė esąs labai apsuk
rus žmogelis, jau ne vieną emi
grantą apgavęs. Nu kentėjome 
kiek ir aš su draugu. Susikalbę 
^me su agentu, kad už kelią iš 
Kauno į Argentiną, jūra ir 
"elžkeliais, privalome užmokė
ti 1144 litus. Vasario 6 die
ną, paskirtą valandą jau bu
vom Kauno stotyje. Greit atė
jo ir agentas. Visiems išdali
no reikiamus dokumentus, o 
vėliau ir gelžkelio bilietus. Emi 
grantų buvo septyni ir vieno bi 
lieto pil. P. Bažadragiui pri
trūko. Visi pareikalavome, kad 
agentas nupirktų bilietą, bet 
i is griežtai atsisakė, motyvuo
damas, kad neturįs pinigų (bi
lietas kainavo 135 lit.) Paga-- 
liau išvažiavome. Važiuojant 
per Vokietiją iki Hamburgo 
buvo žadėta priskirti prie mū
sų būrio agentas-vertėjas, bet 
ir tas pažadas nebuvo išpildy
tas. Nemokėdami vokiečių kal
bos daug nukentėjome. Iš ke
lio pasiuntėm telegramą agen
tui į Kauną, kad išsiųstų pini
gus už bilietą Bažadragiui, bet 
'ravome atsakymą, kuriuo reiš
kiamas, nustebimas, kokiu pi
nigų reikalaujama nes bilietai 
buvę savo laiku visiems įteikti, 
čia agento akiplėšiškumas per
žengė ribas.

Povilas Bažadragis 
ir Jonas Baltaragis.

Obšrūtai. Rado senovės lie
kaną! Vilkaviškio apskr. Pa
ežerių vai. 19-VI-25 m. darbi-' 
linkai iškasę durpės duobę a- 
pie du metru gylio, rado titna
ginį įrankėlį labai panašų da
bartiniam skustuvui; kraune- 
lės lygiai tokios, kaip dabarti
nių skustuvų, o vieton geležies 
— nuaštrintos titnago dalelės 
sudėstytos į kriaunas, ašmeni
mis į lauką. Matyt greičiausia 
ne ko kito, tik skustuvo būta, 
les labai panašu skustuvui. 

Toj pačioj duobėj rasta ir ap
deginto medžio gabalėlių. Be to

Klišių Jonas
Degėsiai, Užpalių valse., U- 

tenos apskr. — Degėsių so
džius stovi gražioje vietoje, ant 
šventosios kranto. Visur ap
linkui puiki gamta. Netoli so
džiaus senas miškas, pilnas į- 
vairių .uogų; gale sodžiaus stū
kso status, augštas kalnas, va
dinamas “švenčiakalniu,” kur 
jaunimas dažniausia eina pasi
linksminti, pažaisti.

Toliau, viduryje kaimo, prie 
upės, yra naujas, geras ma
lūnas, kuris duoda visam so
džiui elektros šviesą. Pageidau
tina, kad visi uoliau skaitytų 
laikraščius, tuomet viskas bus 
gerai. Balys Vaškelis

Šakiai. Visoje apylinkėje ru
giai, kviečiai atrodo geri ir ga-

.toje durpmčje dažnai randama Įima laukti gero derliaus. Va- 
kaulų, kaip antai, ragų ir kojų 
kaulų labai panašių stirnų kau 
lams. Randama ir gana storų 
medžio gabalų, daugiausia elk- 
snių. Provincijos teta.

Šakiai. Greta šakių miesto 
prieš karą Daugėliškiu kaime 
buvo įsteigtas E. Maleono fa<- 
brikelis, kuriame yra špizo lie
jykla. Jis vietos ūkininkams t 
duoda didelę naudą. Galima 
čia pasirinkti įvairių mašinų, 
taisoma sugedusios. Taip pat 
yra didelis pasirinkimas įvai
rių pjaunamų mašinų dalių. 
Šis fabrikas turi gerą pasise
kimą, nes visi kiti mašinų san
dėliai ir taisymo punktai yra 
toli nuo šios vietos.

J-zas Užupis

sarojus vidutinis. Geresnis va
sarojus atrodo ankstybesnis, 
negu vėlesnis. Ūkininkai, kurie 
vasarojų sėjo su trąšomis, 
gaus gana gerą derlių. Kaip 
teko patirti, rudens sezonui už
sisakė dvigubai trąšų, kaip ki
tais metais, nes visi suprato 
trąšų. naudą. Pereitais metais 
pakilus linų kainoms, šįmet jų 
dvigubai pasėjo. Dobilai visur 
geri, tik blogas oras neduoda 
tinkamai suvalyti. Dauguma ū- 
kininkų pradėjo kreipti dau
giau dėmesio į vietines pieni
nes, gerai suprasdami jų nau
dingumą. Kad pagerinus kar
vių šėrimą, vietos ūkininkai 
daugiau pradėjo sodyti šaknia
vaisių ir sėti dobilų.

J-zas Z-kas

ft

ft 
ft

ft
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Washington. Valdžios statis
tikos skelbia, kad pietinės Ame 
rikos valstijos prašoko kiekyje 
pagamintų bovelnos audeklų 
Naująją Angliją. Tose valsti
jose jau dirba 17 milionų stak
lių, o Naujoje Anglijoje tedir
ba 14 milionų. Mat, tenai gali
na gauti pigesnių darbininkų. 
Daugelis Naujos Anglijos fir
mų nusikraustė į pietus.

KUO BAIGIASI 
VAKARUŠKOS

Panevčžis. Liepos 11 d. vie
nose vakaruškose Plukių gat
vėj keli kavalieriai išžagino vie 
na merginą. Pakol sulaikyti 
Juozas Pavilonis, Paulavičius 
Ignas ir Lizūnas Ignas. Eina 
toliau tardymas.

BOLŠEVIKU
ATSIŠAUKIMAI

Liepos 19 į 20 d. nakties me
tu Panevėžy gatvėse išmėtyti

PIRMUTINĖ
Amerikos Lietuvių Įstaiga — Tai 

“VIENYBĖ”

8

netik kaipo Amerikos lietuvių laikraštis, bet ir kaipo pirmu- 
tinė įstaiga Persiuntime Pinigų j Lietuvą ir Visas Pasaulio 
Dalis. — Pirmutinė įstaiga Pardavime Laivakorčių Keliau

ji jautiems j ir iš Lietuvos. Dėlto, kad seniausia įstaiga ir pla- 
tlčiausiai prityrusi Pinigų Persiuntime ir Laivakorčių Parda- 

tai visi, kurie tik šiuose reikaluose kreipiasi į “Vieny- 
bę,” gauna netik skubų, greitą ir teisingą patarnavimą, bet 
užvis svarbiausia — “Vienybėje” atranda netik draugišką 
patarnavimą, bet dar. sučėdina daug bereikalingai išmėtomų 

Taigi, visus kviečiame savo. ■ reikalus atlikti
ft

B
I
I B

&
dolarukų.
“Vienybėje,’’ kuri jau yra užsitarnavusi pasitikėjimo per 
pastaruosius 40 metų. — Siusdamas Pinigų saviškiams, ne
pamiršk, kad “Vienybė” tai atliks geriaus, negu kas kitas. 
Keliaudamas Lietuvon, nusipirk Laivakortę 
kuri tamstas ir jūsų šeimynas bei draugus

Hj geriausia ir kelionę turėsite kosmagiausią..
Reikale Kreipkitės Pas Mus

“Vienybėje”, 
aprūpins ko-
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{Į Redakcijos Straipsniai Į)
KRIKŠČIONIŲ-DEMOKRATŲ VADAMS ATVYKUS 
' Amerikos lietuvių klerikalų spauda jau garsiai būb- 
nija apie atvykusius svečius-nebuvelius. Tais nebuvėliais 
yra Lietuvos Seimo krikščionių-demokratų frakcijos va
das kuri. Šmulkštys ir taip gi krikšč.-dem. atstovas Am- 
brozaitis. Šiuos nebuvėlius klerikalų spauda apkrikštino 
“perkūniškais” kalbėtojais ir jų pagelba, matomai, nori 
daug ko savo krūmeliui pasipelnyti.

Šių svečių-nebuvėlių misija yra žinoma. Klerikalų 
laikraščiai praneša, kad jie čia važinės po lietuvių kolo
nijas, skaitys apie Lietuvą paskaitas ir sakys “perkūniš
kas” prakalbas. Na, o mes dar pridėtume, — pasiko- 
lėktuos pas amerikiečius pinigų ir vėliau, sugrįžę Lietu
von, Už tuos pinigus smaugs spaudos, žodžio ir susirin- 
Idmų laisvę. ?

Žinoma, kaipo “perkūniški” kalbėtojai, jie bandys 
Amerikos lietuviams daug ko pripasakoti. Visų pirma, 
jie savo kalbose nurodys, kad Lietuvoje dabar viskas ge
rai, kad dabartinė valdžia turėtų amžinai viešpatauti ir 
kad viskas dar geriau būtų, jei ne tie, prakeikti, atsipra
šant, “bedieviai” valstiečiai-liaudininkai. Bandys jie taip 
gi paskutiniuosius Seimo krikščionių-demo'kratų atliktus 
juodus darbelius nuplauti.

Lietuvos Seimo krikščionių-demokratų frakcijai, 
smurto keliu, perleidus spaudos įstatymų “pataisymą,” 
Amerikos pažangioji spauda tuos smurtininkus tinkamai 
kritikavo. Ir buvo už ką kritikuoti!

Todėl Amerikos lietuvių klerikalai paleido savo bur
neles ir spaudą darban. Jie vertė ant “bedievių” visus ne
samus pragarus. Jie vadino mus “Lietuvos pardavikais,” 
^provokatoriais,” “išgamomis” ir visokiais kitokiais, žo
džiu, susiriesdami keikė ir keikė kiek tik jiems noras ne
šė. Mums gi tai išrodė tik gaidukiškas klerikalų šokinė
jimas. Ir taip ištiesų buvo: netrukus klerikalai, pasiju
tę kokią negarbingą rolę lošia, nurimo. Bet, kad iš tos 
“negarbingos” padėties Amerikos klerikalus išgelbėjus, 
Lietuvos krikščionys pasiskuba jiems su pagelba: “per
kūniškais” kalbėtojais.

Dabar mūsų klerikalai pasitikės šių vyrų šventu žo
džiu. Bet kad tas žodis būtų teisingas ir kad jis galėtų 
tinkamai Lietuvos padėtį nušviesti, mes netikime. Jie 
galės nušviesti tik vieną pusę. Jie galės tik dar pragariš- 
kiau prakeikti Lietuvos pažangiųjų darbuotojų darbus.

Žodžiu, jie leis dūmus savo sekėjams, idant juodau- 
giau aukų pasirinkus.

Todėl pažangioji visuomenė turėtų būti prisirengus 
tuos nebuvėlius tinkamai priimti: neiti į jų rengiamas 
zaunas ir nė cento neduoti jų reikalams!

AR ĮVYKS ANGLIAKASIŲ STREIKAS?
Angliakasyklų savininkų ir angliakasių unijos atsto

vai konferavę apie mėnesį laiko, išsiskirstė; mat jie ne
priėjo prie pageidaujamų pasekmių, ir konferencija galu
tinai paįro.

Pairimo priežastį s— angliakasyklų savininkų griež
tas nesutikimas priimti darbininkų reikalavimus. Apie 
reikalavimus mes jau rašėme. Jie, rodos, nėra taip jau 
dideli: pakėlimas algų, pripažinimas taip vadinamos 
“check-off” sistemos, iškastos anglies svėrimas, o ne sai 
kavimas, ir kt., kiek mažesnės vertės reikalavimai.

Konferencijai pairus — tolimesniam tarimaisi išrink 
tas taip vadinamas “sub-komitetas.” šitas sub-komitetas, 
jei bus reikalo, turės teisę ir streiką apšaukti.

Klausimas, bet gi, ar streikas įvyks?
Paprastai, einant kokiems nors darbdavių su darbi

ninkais pasitarimams, darbdaviai visuomet laikosi iki 
paskutiniųjų ir deda pastangų, idant juodaugiau laimė
jus. Bet jei unija griežtai savo reikalavimų laikosi, darb
daviai pasiduoda. Gali ir šiame reikale panašiai nutikti.

Bet to tikrinti nieks nedrįstų, nes nekuriu nužiūri
mi kad darbdaviai nori įkelti anglies kainas. O tai pa
daryti kaip tik gera proga streikui kilus. Todėl šiame 
atsitikime darbdaviai gali ir streiko prisileisti.

Jei bus prileista streiko, tai jis įvyks rugsėjo 1 d. 
Šis streikas paliestų arti 158,000 angliakasių. Jų tarpe 
daug lietuvių.

Nepaisant kaip dalykai dabar neišrodytų, angliaka
siai privalo budėti ir prie streiko rengtis, nes jei streikas 
Įvyks, tai bus sunki r didelė kova tarp kapitalo ir darbo 
žmonių- angliakasių.

Toje kovoje kiekvieno angliakasio pareiga yra šven
tai ir ištikimai už darbininkų reikalus kovoti.

“Pussyfoot” Johnsonas 
Lietuvoje.

Garsus amerikonas prohibi- 
cijos agitatorius, kurio dėka 
daugiausia prohibicija ir buvo 
įvesta, dabar vieši Kaune, kur 
pasakė dvi prakalbas už pri
verstiną blaivybę. Iš to džiaug
smo “Rytas” jį pasveikino di
deliu antgalviu angliškai, ku
riame padarė porą gramatiškų 
klaidų. Antgalvis skelbia, lai 
gyvuoja blaivybė Amerikoje ir 
lai gyvuoja “garbingas” John
sonas, paliuosavęs tautas nuo 
vergavimo alkoholiui.”

Ant kiek mes žinome, visi 
rimti amerikonai skaito prohi- 
biciją vienu iš žalingiausių vi
suomenei įstatymų, o Johnso
nas vietoje išliuosuoti tautas 
iš alkoholio vergijos, netik ame 
rikonų neišliuosavo, bet pa 
klupdė juos dar didesnei vergi
jai — vergijai butlegerių ir 
jų gaminamo šnapso!

—o—
Čarli Čaplinas Turi 
Čigonų Kraujo.

gi

per

Baudžiavos Prisiminimas.
Kupišky žmonės baudžiavą 

prisimena dainuška: “Tijūnas- 
Perkūnas, urėdas-šėtonas, 
velnias yra pats ponas.” 

—o—
O Kas Pruseiką Veda?

Tūlas žmogelis bando
“Vilnį” įrodyti, kad “šnapsas 
— lietuvių ‘buržuazijos poetų 
vadas.” Esą be jo jie nieko 
negalėtų parašyti.

Kasžin kas tą žmogelį vedė 
kuomet jis rašė? O kas veda 
Pruseiką, kada jis pradeda stu 
dijuoti karvių anatomiją ir i- 
ma koliotis gatvinėmis frazė
mis per viešą laikraštį?

—o— * ■! ' » • • '■ . •
Socialdemokratai Klaipėdoje

Gotiškomis raidėmis leidžia
mas lietuvių laikraštis Klaipė
doje “Lietuvos Keleivis” apie 
Klaipėdos krašto socialdemo
kratus maždaug sekamai pa
pasakoja. Karui iškilus jie vi
si, drauge su visos Vokietijos 
socialdemokratais, šoko karš- 

r. . , .. i tai remti kaizeri ir imperialis-Pagarsejęs krutamu paveik-!. . , „ ‘tini karą. Bet vėliau, rimtes
nės galvos ėmė atšalti, ir kai- 
rėti. Prasidėjo skilimas. Ir šian 
dien Klaipėdoje dalis socialde
mokratų su Mačiu, Voigtu ir 
Westfalu, dar seka imperializ
mo politiką, kuri pripažįsta tik 
vokiečius, o lietuvius smerkia. 
Kita dalis, vedama Kuršaičio 
ir Bimšos elgiasi demokratiš- 
kiau, o treti dar svyruoja.

Toliau “Lietuvos Keleivis” 
skelbia dar įdomesni dalyką — 
nežiūrint, kad Klaipėda skaito
si autonominė dalis jau nuo 
1924 metų, bet Klaipėdos kra
što socialdemokratai dar mo
ka duokles Vokietijos socialde
mokratų partijai ir skaitosi jos 
dalis!

Taigi pasirodo, kad social- C e t i *v demokratų principai neverti iš 
lukštento kiaušinio jei žmonės 
gali išsižadėti net demokratiz
mo principų. Beto, ponas Ma
čys išvadinęs lietuvius “lum
pen ir Verbrečhelgesindel” 
(paišiukais ir išdavikais) ir 
šaukęs, 
“tikras 
žinoma 
kratas
kė, kad “Šiauliai ginklu netei
sėtai užgriebė Klaipėdą.” Tas 
reiškia, kad ir Lietuvos social
demokratai pritaria savo bro
liams Klaipėdoje.

—o---
Lenkai Pomeranija j.

Žinias skaitantieji pastebė
jo, kad lenkai daugiau vokie
čių išvarė iš Silezijos, negu vo
kiečiai lenkų iš Vokietijos. Len 
kai prisispyrę vokiečius varo, o 
vokiečiai kažkaip šaltai lenkam 
atsimoka. Priežastis gal bus ta, 
kad lenkai yra pigūs darbinin
kai, kurių vokiečių pramoniniu 
kai nenori nustoti. Kita priežat 
tis — tai mažai lenkų, kurie 
balsavo Silezijos plebiscite, ran 
dasi Vokietijoj.

Apie lenkų pigumą, rašo tū
las A. Julys “L. ž.” Jis sako:

“Pomeranija yra graži Vo
kietijos provincija su pūsiu 
miškais ir daugeliu ežerų. Kai
mų beveik nėra, miestai tik ir 
dvarai. Dvarininkai čia gana 
turtingi. Kiekvienas maždaug 
turi 2-3,000 margų miško ir 
tiek lauko. Dvarų darbininkai 
daugiausia lenkai, kurie užplū
sta Pomeraniją kaip gandrai 
pavasarį ir rudenį grįžta tėvy
nėn. Vasaros metu, sakoma, su 
plaukia apie 30,000 darbinin
kų. Kodėl vokiečiai, kurie ne
kenčia lenkų,, juos samdo? Del 
to, kad lenkas dirbs ir už 7 
markes savaitei, kuomet vokie
tis neitų ir už 14.”

Taigi išnaudojimas pervirši- 
na ir neapykantą ir tas faktas 
parodo, kad ekonomiški reika
lai stipriau veikia į žmogų ne
gu jausmai.

siu artistas, kaip sako “Col
liers,” pasirodo, turįs čigonų 
kraujo savo gyslose. Rašyto
jas Bercovici, kuriam Čapli
nas tą prisipažino, sako todėl 
nedyvai, kad Čaliukas mokąs 
grajti ant visokių muzikalių in 
strumentų ir, paėmęs bile me- 
liodiją, gali ją sugrajti “žydiš
kai, vengriškai ar rusiškai.” 
Kaip čigonas, Čaplinas negalįs 
pabūti ant vietos ir dažnai my- 

ir

tas pasiunti- 
ir slapstytis,

pačiai nueiti
Mano širdis

a-

iįs pasibastyti po kalnus 
pagyventi palapinėse.

—o—
Pirmas Bendro Pronto 
Mitingas.

Iš Binghamtono praneša
pie pirmas prakalbas, bendrai 
sandariečių ir socialistų sureng 
tas protestui prieš Lietuvos vai 
džią, už policijos įvedimą Sei
man. Kalbėjo “Tėvynės” redak 
torius, Vitaitis, kuris tarp kit
ko pareiškęs, kad juokingi tie, 
kurie mano ginklo jėga Vilnių 
atgauti. Esą, jei Lietuva būtų 
tikrai demokratiška, tai niekas 
nesulaikytų vilniečių nuo prisi
dėjimo prie Lietuvos. Bet isto
rija tokiais keliais neina: vis- 
tiek ar lietuviai ar vilniečiai 
turės ginklą pakelti del Vil
niaus, nes kitaip jo negaus, 
kaip joki tauta geruoju nėra 
gavusi žemės sklypo ant šio 
pasaulio.

Aukų per prakalbas surink
ta tik $19.71, kurios bus pa
dalintos pusiau: socialdemo
kratams ir valstiečiams liaudi
ninkams. Išnešta protesto re
zoliucija.

—o—
Lietuva Valdo Trys Kunigai

“Naujienose” koks tai Adė, 
kuris rekomenduojamas kaipo 
žymus Lietuvos publicistas, ra
šo ir tvirtina, kad Lietuvą val
do trys kunigai: Šmulkštys, 
Reinis ir Meškauskas, kurie y- 
ra vadai krikščionių demokra
tų partijos dabartiniu laiku. 
Krupavičių jis piešia patriotu. 
Jei tas tiesa, tai vienas iš Lie
tuvos diktatorių Šmulkštys da
bar yra Amerikoje ir būtų ge
rai, kad jis patirtų, ką svar
besnieji Amerikos lietuviai 
pie jį mano.

—o—
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Per Metus S LA. Turtas 
Padidėjo $107,000.

S LA. iždo globėjai, J. 
Danielius ir M. A. Raginskas,
skelbia, peržiūrėję knygas, kad 
nuo 1 d. balandžio, 1924 m. iki 
1 d. bal. 1925, SLA. turtas pa
sidaugino $107,125.43. Išviso 
turto SLA. dabar turi $688,- 
103.38.

Atskaita parodo, kad pomir
tinių ir ligoje pašeipos mažiau 
išmokama, negu nariai duok
lių sumoka. Tas yra sveikas 
reiškinis.

kad Klaipėda esanti 
vokiečiu kraštas.” Kaip 
ir Lietuvos socialdemo- 
atstovas seime pareiš-

jau keturios dienos, kaip yra krasoje.
Ta mergina, krasoje tarnaujanti, nežiūrint 

į tai, kad aš prižadėjau jai pagalbą, visgi pada
re man kvailystę. , >

Norėjau paslėpti savo vyro savo neramu
mą. Bet kuomet jis manęs paklausė, ar aš ne
gavau blogu žinių, tai spausdama tą praneši
mą prie savo krūtinės sušukau:

— Ne! Ne! Į tikrinu tave, kad nieko blogo.
Bet aš nemoku meluoti. Mano vyras užsi

interesavo, išgavo iš manęs tą pranešimą, o aš 
vis šaukiau:

— Aš nekalta, aš nekalta.
Mano vyras pamąstė, kad čionai yra kas 

nors negero ir žiauriai paklausė:
— Ar negalėtum paaiškinti kas per vienas 

tas “žinomas daiktas,” kuris krasoje guli del 
tavęs? Tai reikėtų išaiškinti, kas tai yra.

Aš jaučiau, kad daugiau negaliu meluoti 
ir reikia prisipažinti.

— Tai laiškas del vienos mano draugės, — 
ką tik apveikdama liežuvį pratariau.

— A, tai kaip! Tai del tavo draugės! — 
kas tai keista.
Jis, nėužsitikėdamas, palingavo galva.
Aš tylėjau. Aš pati nieko duagiau nežino

jau.
— Tu turi pasakyti vardą tos tavo pažįsta

mos. Aš noriu žinoti jos vardą! — galutinai 
supykęs sušuko jis.

— Jei prižadi neatplėšti to laiško, tai aš 
pasakysiu, — tariau aš. —Pats nueik krason 
ir jį atimk, aš ir taip daug nusikankinau del 
tos kvailos istorijos.

Nusiramino mano vyras. Juk aš pati jam 
liepiau nueiti krason, tai kokia čionai gąli būti 
abej onė ?

— Sakyk, — sakau, — tai krasos urėdnin- 
kei, kad atėjai mano vardu atsiimti tą laišką.

Kuomet jis išėjo, abejonės vėl mane apėmė. 
Kas gi galėtų būti tame laiške? Ar tik neprisi
eis į nieką neatsižvelgiant atplėšti tą laišką? 
Dieve mano! Atplėšt svetimą laišką! Juk ar ga
lima dasileist tokią niekšystę? Ar išgelbėti Oną, 
ar pati įkristi į nuožvalgą. Kaip išeiti iš to pa
dėjimo?

Daugel kartų aš stačiau sau tą klausimą, 
bet nesuradau jokio atsakymo. Pusvalandis 
kankynių. Mano vyras, kaip viesulą įlėkė į kam 
barį rankose laikydamas atvirutę. Jis šypso
josi.

Aš nusistebėjusi perskaičiau šias eilutes.
“Guodotina Ponia! Labai apgailestaujame, 

kad negalime atspausdinti jūsų prisiųstų straip 
snių. Kas lytisi mūsų nuomonės link jūsų ta
lento, tai turime prisipažinti, kad mes jo nesu
radome jūsų straipsniuose ir tt.”

Na tai tau! Tai puiki dovanėlė del Onos 
vyro!

Ta kvailiukė įsikalbėjo sau, kad ji turi pre
tenzijas rašyti straipsnius į laikraščius. Ji sva
jojo apie pasisekimą, apie garbę, apie turtą. 
Geras redakcijos atsakymas, nėra ką sakyti!

Kas link manęs, tai aš pajutau, kad kokia 
tai sunkenybė nusirito nuo manęs.. Tegul ta 
mergšė, krasoje tarnaujanti mano, kad aš nie
kam netikusi rašytoja, tas manė neapeina. Bet 
titano vyras žino, kame dalykas. Aš gerai suval
dau

Čia
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Viena mano draugė provincijoje gyvenanti 
paprašė manęs jai patarnauti.

Reikėjo nueiti į krasą, gauti jos vardu ad
resuotą laišką, kurį reikėjo indėti į voką ir pa
siusti jos tarnaitės antrašu.

“Nemanykite,” — ji man rašė, — “kad 
ame laiške kas nors blogo būtų del manęs. Vi

sas reikalas tiktai tame, kad suteikti mano 
vyrui dovanėlę.” Ir dar postskriptume buvo da- 
dėta: “mano ateitis priklauso nuo to laiško, tas 
laiškas gali suteikti man garbę ir turtą.”

Tas viskas man buvo visiškai nesupranta
ma. Garbė, turtas, ir savo vyrui dovanėlė! Ką 
tai reikštų? Kokia paslaptis slepiasi tame laiš
ke ?

Paskui nenoriai aš jai nurašiau: “Aš pa
darysiu viską, ką tik norite.”

Šie žodžiai buvo tiktai jai vienai supranta
mi ir jie malte darė jos suokalbininke. Tiesa pa
sakius, mano draugė tuom laišku mane pastatė 
į gana keblią ir nesmagią padėtį.

Išpildyti jos prašymą man buvo nevisiškai 
lengva. Ona užadresavo į tą kvartalą, kur aš 
gyvenu ir kur veik visi krasos urėdninkai mane 
pažįsta. Man labai buvo nesmagu nueiti į kra
są ir pareikalauti to laiško. Juk apie mane ga
li pamąstyti, kad aš turiu kokius tai slaptus 
susirašinėjimus. Nekalbant jau apie morališką
ją pusę, juk tai juokinga mano amžy. Juk aš ne 
septyniolikos metų mergina.

Juo aš ilgiau mąsčiau, tuom labiau pikti
nausi tuom primestu man patarnavimu.

Bet reikia gi ką nors daryti ir už viską sa
vo garbe užmokėti. Juk negaliu aš kam nors iš
duoti tas paslaptis.

Iš pradžių aš norėjau pasiuntinį pasiusti 
paimti tą laišką, bet visi pasiuntiniai šioje apy
linkėje mane pažįsta. Aš galėjau tą padaryt pa
imant pasiuntinį iš kitos tolimesnės miesto da
lies, bet man buvo nesmagu, kol 
nys sugrįžš, man reikės laukti 
kaip kokiai prasižengėlei.

Liko tiktai vienas išėjimas; 
Krason. Aš išsirengiau vakarop,
plakė kaip niekad, kuomet aš priėjau prie lan
gelio, už kurio sėdėjo krasos urėdninaks ir ra
miai sau laikraštį skaitė. Ant galo aš jo paklau
siau ar nėra tokio ir tokio laiško.

— Ne, nėra, — atsakė urėdninkas. — Gal 
rytoj bus.
— Kaip tai nėra?! — sušukau aš bijodama?} ? 
del to laiško man vėl reikės ateiti.
— Pažiūrėkite gerai, gal yra, — papra

šiau jo.
— Bet aš sakiau, kad nėra. Nieko nėra. — 

Ir vėl pasiėmė skaityti laikraštį.
Naktį aš blogai miegojau. Man sapnavosi 

kad ties mano galva šimtai laiškų lekioja.
Ant rytojaus aš atsikėliau nusiminusi ir 

apsirengiau, kad nueiti į tą kankynių vietą, kra
są. Bet atėjo mano Viena pažįstama ir aš kra
son nuėjau daug vėliau, negu vakar.

Įėjus į krasą, pamačiau savo vyro vieną 
artimą draugą. Prisiėjo išeiti laukan. Reikėjo 
jam nepasirodyti, juk negalima jį pastatyti į 
nesmagią padėtį; juk jis kaipo vedęs žmogus, 
laiškus galėtų namie gauti.

Bet jis, išėjęs gatvėn, pamatė mane, pano
rėjo palydėti namon, klausinėti su kokiu tikslu 

išėjusi iš namų ir tam panašiai. Dieve, kaip 
pykau ant to viso. Ant galo atsiskyriau nuo 
ir vėlai sugrįžau namo.

Paskui vieną kartą aš krasoje užtikau savo 
tarnaitę ir išsigelbėjau pabėgimu. Ketvirtą kar- 
„ą vietoje urėdninko krasoje sėdėjo mergina pa
tarnautoja. Ji mano pažino ir užsiinteresavusi 
manęs paklausė, ko aš noriu.

Aš pasakiau. Ji kaip tai keistai į mane pa
žiūrėjo. Aš paraudau taip, kad rodos buvo rau
doni ir mano žili plaukai. Laiško nebuvo ir ji 
prižadėjo tą laišką prisiųsti į namus.

Tai buvo pasakyta su tokiu nusišypsojimu, 
kuris mane užgavo.

— Ne, panele, aš pati ateisiu atsiimti laiš
ką, — atsakiau aš. — Aš kiekvieną dieną čio
nai vaikščioju. Juk jūs mane pažįstate.

Ji nieko nesakė, bet jos akys tartum kal
bėjo: “Gana jau teisintis, mes krasoje supran
tame reikšmę tokių laiškų.”

Aš dar daugiau susijudinau, meilei pradė
jau klausinėti apie jos darbą. Ji man pasakė, 
kad ji neužganėdinta tuom darbu, paprašė ma
no pagalbos gauti kitą, geresnį. Daėjo lig tol, 
kad aš ant savęs užsitraukiau dar naują sun
kumą. Aš prižadėjau jai pagelbėti, o tas dar 
daugiau ją įtikino, kad aš darau ką nors blogo.

Ir tai vis del vieno kvailo laiško, kurio 
nei įtalpos nežinau.

Aš supratau prasižengėlių psichologiją 
jų prasižengimo.

Praėjo visa savaitė, kurioje aš del ligos

būt

kad

aš 
aš 
jo

aš

ir

ne 
galėjau išeiti iš namu. Vieną gražią dieną, kuo
met mano vyras buvo namie, man padavė laiš
ką. Beskaitydama jį aš taip susijaudinau, kad 
ką tik neapalpau.

Krasa man praneša, kad “žinomas daiktas”

adatą, bet ne plunksną.

o o— -o

NULIŪDIMAS
* .k

Neklausk manęs, ko skauda širdį, 
To niekados tau nesakysiu.
Te mano skausmo nieks’ negirdi, — 
Jį paslapty pasilaikysiu.

*

Neklausk manęs, ar žydi gėlės 
Ant tako ilgėsis vienystės, 
Ar tik skausHiaii vargai, dejonės 
Kelionėj vystės man jaunystės.

■■■ . X ;j, . tj

Neklausk manęs, ko nedainuoju
- Šiandien skambiųjų aš daihelių, 

Ar aš dūmas tiktai dūmoja, 
Ar aš brangių ilgiuos’ dienelių.

Tegul aš vienas sau žinosiu, 
Ko skauda jaunų mano širdį 
Tegul, ar vargsiu, ar dejuosiu — 
Šio mano skausmo niek’s hegirdt!

— KAZYS AUKŠTIKALNIS

-o-------------- o

Eisiu per tyrus, smilčių pusnynus 
laimės ieškot;

Į dausų šalį, slaptingą dalį
Eisiu klajot...........

Eisiu kur saulė žėri pasauliui
Gelmės augštdi;

Kur tyla švėnta, audrų niekada 
Nėra tenai...

— J. ŽVELGUNAS

o
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“VIENYBĖS” EKSKURSIJA LIETUVON

Rašo J. O. šii-vydas, “Vienybės” Redaktorius

XIII.. Kaip Jaučiasi Po Ilgam Nebuvimui Tėviškoje

Dauliūnų kaime, mano gimtinėje, teko man apsi
lankyti po 25 metų nebuvim j. Dar radau gyvą motinė
lę, kuri mane pamačiusi, iš džiaugsmo apalpo! Senukė 
turi virš 70 metų, bet dar stiproka ir be akinių gerai 
skaito knygą. Lietuvoje gana daug yra senų žmonių — 
daug daugiau negu mes matome Amerikoje. Kiti tą aiš
kina senųjų žmonių “diržingumu,” o man rodos, kad lė
tas ir neskubus kaimų gyvenimas, taipgi labai sveikas 
Lietuvos oras teikia ilgesnį amžių.

Namuose suplaukė apylin 
kės giminės, kaimynai ir pa 
žįstami pasveikinti “ameri- 
kontus” ir pasiklausinėti, 
kas ten girdėtis “tame A- 
merike.” Kalbų nebuvo galo. 
Apie Ameriką dabar Lietu
vos kaimuose turi daug pla 
tesnių žinių, negu seniaus 
būdavo. Mat dabar beveik 
nėra to kaimo, iš kurio ne
būtų po keletą žmonių A- 
merikoje (iš šio krašto dau
giausiai gyvena apie Chica- 
gą). Daugelis tenai gyvena 
apie 15 metų ir net savo pa
liktas pačias jau spėjo už
miršti. Todėl čionai turėjau 
ištisą eilę moterėlių, kurios 
teiravosi apie savo “marno- 
traunus” prisiegas. Ant ne
laimės, aš jų netik nežino
jau kur gyvena, bet nežino
jau net kad tokie ir tokie y- 
ra Amerikon išvažiavę. Mo
terėlės manim nelabai norė
jo tikėti, nes joms nebuvo 
aišku, kaip tai New Yorko 
ir Chicagos lietuviai vieni 
kitų negali žinoti: joms at
rodė, kad jie gali kasdien 
susitikti!...

Kur buvęs-nebuvęs atsisu 
ko ir žydelis kromininkas. 
Aš manau, kad žydeliai už 
10 varstų suuodžia “ame- 
rikontą” atvažiavus. Atne
šė savo kromely skarelių, 
nosinių ir kitokių nieknie
kių. Kuomet aplinkui bū
rys moterėlių giminių, tik 
atvažiavęs “amerikontas” ir 
žydelis su kromu — kurgi 
nepadarysi biznio! Prikim
šo visokiu mažmožiu ir už 
viską dvigubai nulupo. Pats 
sau bent nusipirkau du pa
keliu tabako po 1 litą, bet ir 
už tuos paėmė po 20c. vir
šaus “už atnešima.”

Apvaikščiojau savo pri

gimto kaimo laukus. Vis
kas persikeitę! Kaimas iš- 
siskirstęs į vienkiemius: kas 
gavo po 18, kas po 11, kas 
po 8 ir 6 hektarus. Kas kal
nelis, tai kiemelis. Vieni jau 
turi reikalingas triobas: 
gryčią, klėtį, tvartus ir klo
jimą, kiti turi gryčią ir tvar 
uis, o kitas triobas stato 
“kas metas po sieną,” treti 
dar gyvena pirtyse ir lau
kia “geresnių laikų.” Del že 
mės dirbimo, tai kolonijose 
daug geriau; bet tiems ma
žažemiams baisiai sunku 
bus įsigyventi. Medžių trio- 
boms nėra kur gaut, mal
kos reikia atsivežt iš už 20 
varstų ir tos kainuoja siek
sniui tiek, kiek pas mus A- 
merikoje už toną anglies. 
Patys kaimiečiai šneka apie 
žemės reformą šitaipos: 
pridarė pilną Lietuvą uba
gų! Ypatingai taip kalba 
apylinkės sklypininkai, ku
rie gavo sklypus iš dalina
mųjų dvarų.

Visu šiuo laiku, kaip at
važiavom Lietuvon, lįja lie
tus, tai ištisai, tai pertrau
komis. Kartais čia šviečia 
saulė, ir žiūrėk — sykiu lį
ja dideliais lašais. Todėl iš
eiti iš namu nėra kur. Sve- 
čiavomės jau daugely vietų 
pas gimines ir draugus, bet 
pasivaikščioti dar nėra ka
da — sėdėk kur ant slenks
čio, o čia susirinkę tave “va
ro per šerengą” visokiais 
klausinėjimais apie Ameri
ką. Kad jau tas vienas, tai 
nieko būtų, — vis galėtum 
sau ręsti pasakas išsijuosęs, 
o jie tik klauso, varvina sei
lę ir dūsauna: ak, taip būtų 
čia pas mumis! Blogiausia 
tas, kad tuojaus pradeda

vienas už kito dejuoti devy
niomis galybėmis vargti, 
stoka litų ir skundais ant 
“netikusios valdžios.” Šitas 
man daro atostogas nejau
kiomis, nes man rodos lyg 
kiekvienas žiūri į mane su 
trupučiu pavydo arba lau
kia, kad kištum ranką ki
šenėn ir visiems pažertum 
po saują litų. Jiems atrodo, 
kad tas amerikonui nieko 
“nesiznočija”...

Paviršium žvelgus vienok 
rodosi, kad perdaug dejuo
ti nebūtu reikalo. Pernai, 
tai būta sunku, nes net dau
gelis ūkininkų duoną pirkę 
per ištisus metus. Šįmet gi, 
pradėjus nuo Kauno, skėr
iai visą Lietuvą ir visu Pa
kursiu, matosi labai gražūs 
rugiai ir puikiai užsinešęs 
vasarojus. Duonos ir bly- 
lų bus įvalios.

Gegutę kukuojant mes 
lar teberadom, bet ji tuo

jaus nutilo. Pirmą sykį iš
girdau Lietuvos laKštute. nu 
damas Kamajų parapijoje 
pas švogerį Mierkį Palie
piuose. Tai buvo vakaro lai
kas ir labai tykus oras. Be
galo maloniai atsiliepia lak
štutė ant žmogaus jausmų, 
ir tą gali suprasti tik tas, 
kuris pats yra girdėjęs.

Nuvažiavom į .Gudiškio 
dvarą (Kamajų par.), kur 
seniaus gyveno “zomožnas” 
ponas Salmanavičius; dabar 
jo giminė išbėgo Lenkijon, 
pakriko, o dvarą valdo lie
tuvis, J. Masiulis. Kuomet 
nors ir šitas dvaras susi
lauks parceliacijos. Jis la
bai apleistas. Atstatyti ne 
bus kam, nes valdžia tu( 
neužsiima; pats gi savinin 
kas nėra tikras, ar bus sa
vininku ant visados, tode. 
jam nėra išrokavimo taisy

ti. Senovės miškas vokiečių 
sunaikintas. Kirsta milžiniš 
kos pušys ir eglės, bei gaben 
ta Vokietijon. Užveizdėto- 
jas, Keistutis Masiulis, man 
rodė vokiečių paliktus kel
mus, — vieną tyčia išmata
vau, buvo 40 colių skersu- 
mos! Vienas medis taip bu
vęs drūtas-storas, kad vo
kiečiai nevalioję iš miško iš 
vežti, todėl nusivelniave su 
“doner-veterais” ir palikę 
gulintį nukirstą... Tai buvo 
vienas pavyzdys organizuo
to ir ginkluoto Lietuvos mil
žiniškų turtų išplėšimo. Ar 
bus kada iš Vokietijos išrei
kalauta tinkamo atlyginimo 
už šią baisią vagystę ir Lie
tuvai skriaudą? Sunku pa
sakyti...

Važiuodami į Jūžintus, už 
sukom Zanapolio palivar
kam Jį valdo Alpa Masiulis. 
Gabus ūkio vedėjas; jis iš 
menkos žemelės, buvusios se 
niaus ponų Machvicų, per 25 
metus padarė taip derlingą, 
kad javai net ložėmis virs
ta. Daug reiškė, kad jis skai 
tė laikraščius, užvedė užsie
nines veisles gyvulių ir ja
vų. Dabar jis šioje apylin
kėje suorganizavo pirmąją 
pieninę, kur aplinkiniai ūki
ninkai pristato pieną ir ga
bena užsienin sviestą. Pie
nininkystė ateity daug reikš 
del Lietuvos.

Jūžintuos atvažiavom į pa 
skutinius devintinių mišpa
rus. Žmonių nemažai, bet 
daugiausia moterys. Apie 
bažnyčią ėjo klebonas Mie
lins — riestanosis ir treti
ninkių vaisyto j as kunigio- 
<as. Na, beveik tik bobelės 
r ėjo jį apsupę. Vyrai šven
toriaus pasieniais trynėsi; 
dti ant rinkos pypkiavo. A- 
iclnai vyrai Lietuvoje — 
ic maldingi. (Dar bus)

AR BUS RENKAMAS ŠĮMET 
, LIETUVOS SEIMAS

*

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA ir DIRBTUVĖ

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

INSPEKTORIUS L. TIKNIAVIČUS 
garantuojame laisnj ir diplomą — Pa
ieškomo darbo. Ateikite apžiūrėti mū- 

nuo B ryte iki B vakaro. Nedaliomis

Rašo — KARKLŲ ŽVIRBLIS 

j Visoje Lietuvoje plačiai kal- 
i bama, kad šįmet bus seimo rin- 
! kimai. Krikščioniškoji liaudis 
net reikalauja, nes maną, kad. 

! jei šįmet bus seimo rinkimai, 
tai jie laimėsią, — nes pavar
tosią jubilėjaus propagandą. 
Tas labai aišku, nes iki šio lai
ko provincijose, “šventųjų me
tų” kunigija kaip ir neskelbė; 
visa ką taupo savo laimėjimui. 
Prasidėjus mitingams, bus pa
skelbta šventi metai, atlaidai 
ir pragaras tiems, kurie bal
suos ne už krikščionių partiją. 
Jie mokės beveik visas moterė-
les savo pusėn patraukti. Gir-
džiama, kad net kareiviams at
ims balsavimo teises.

Dar vieną sykį gali laimėti, 
bet rodos bus paskutinis. Tre-

aų mokyklą. Mokykla atdara
; nno 11 ,v*l. ryto iki 3 vai. po pietų. Klėstu dienomis ir vakarais.

NEW YORK AUTO SCHOOL
>28 — 2nd Avenas, (Kampu 14 gatvės) New York City

GREITOS PASEKMĖS

Specialistas
Pasekmingai Gydau Ypatingas 

VYRŲ, MOTERŲ LIGAS

jų metų kademų valdymas ne-
tik įkyrės liaudžiai, netik juos

BALTUOS AMERIKOS LINIJA i 
tai vienatinė linija, kurios laivai re- 
guliariškai per ištisus metus susisiekia 
stačiai su laisvosios Dancigo valstijos 
portu, Taip Arti Klaipėdos, kad lai 
vas ant kurio sėdot New Yorke at-

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

žaiz

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

KORESPONDENTŲ APIE TEATRUS, BALIUS, PRAKALBAS IR AĘELNĄ JUDĖJIMĄ.

SCRANTON, PA.

Lietuvius Patiko Didelė 
Nelaimė

Liepos 17 d. Jonas Zcmbliau 
skas su savo sūnum grįžo au
tomobiliu nuo savo ūkės į 
Scrantoną. Jie važiuodami au
tomobilių taip smarkiai palei
do, kad net baisu buvo žiūrėti. 
Bevažiuodami staigu iškrypo į 
šalį ir užvažiavo ant pakely 
stovinčių pagalių. Sūnų užmu
šė ant vietos, Tėvas nuvežtas 
ligoninėn, netrukus pasimirė. 
Su jais važiavo taipgi ir pora 
anglų — angliakasyklų bosas 
ir jo žmona. Moteris mirė, bo

ksas išliko gyvas; gyvas išliko 
ir šoferis.

Velionis Jonas Zambliaus- 
kas paėjo iš Vilniaus rėdybos, 
Olovės parapijos ir turėjo 66 
metus amžiaus. Amerikoje iš
gyveno 41 metus. Paliko didžia 
mc nuliūdime pačią ir šeimy
ną. Velionis buvo pusėtinai pra 
sigyvenęs: turėjo ūkį ir ant W. 
Market St. Scrantone smuklę. 
Sūnus taipgi buvo vedęs.

Abu Zembliauskai tapo pa
laidoti ant šv. Juozapo lietuvis 
kų kapinių su bažnytinėmis ap 
eigomis.

Taipgi nesenai čionai mirė p 
Kasparas Januškevičius. Velio
nis paėjo iš Vilniaus rėdybos. 
Jis išsirgo sunkia reumatizmo 
liga ištisus 5 metus. Januške
vičius buvo nevedęs ir paliko 
kiek turto. Bučių Juozas

PHILADELPHIA, PA.

grama nebuvo) atsisakė kuni
gai J. Kaulakis ir čepukaitis 
nusiskundžiant nedeldienio po
ilsiu. Trečias kalbėjo J. V. Gri
nius. Kalbėtojas nusiskundė, 
kad profesijos žmonės, atsisa
ko kalbėt, tai jisai juos užva
duosiąs. Pastarojo kalba ma
tyt geriausiai pavykus, nes ly- 
dijo publikos simpatija ir gar
sus plojimas. Po J. V. Gri
niaus kalbai, pasisiūlė kalbė
siąs ir kun. Kaulakis. Kaipo 
kunigas, kalbėjo silpnu balsu 
nobažnai, liepė remt minėtą 
Draugiją, pirkt lietuviams nuo 
savybes ir tt. Na ir ant galo 
pasakė, kad lietuviai imtų da- 
lyvumą parodoje ateinančiais 
1926 m. Tas labai puiku iš 
kun. pusės, bet kadangi atsto
vybė tyli, o vieniems Philadel- 
phijos ar apylinkių lietuviams 
pasirodyt būtų nelogiška ir gal 
nepriimtų. Lauksime ką Atsto
vybė pasakys?

Tuomi vakarienė ir užsibaigė 
orkestrai sugroj us ’ Lietuvos 
hymną. Paskui buvo šokiai.

Bankietas galima sakyt pil
nai pavykęs. Publikos buvo a- 
pie penki šimtai. Kas turi norą 
taupyt ir gaut vieton 4 nuošim 
čio 11, lai perka šėrus minė
tos draugijos.

Susirinkimus draugija laiko 
kas paskutinį panedėlį 7:30 v. 
vak. 1011 Fairmont Av., kas 
paskutinį penktadienį Lietuvių 
Muzikalėj svetainėj Richmon- 
de, 8 v. vak. ir kas antradie
nį 8 v. vak. 1116 So. 2nd St., 
Philadelphia, Pa.

Korespondentė

negražias kalbas apie tūlą mo
terį. Todėl p. P. B. jį smar
kokai padaužė ir už tai užsimo 
kėjo 14 dol. pabaudos. Mini
mas senbernis gyvena skiepe, 
perka kiaules, jas pjauna ir po 4 
tam patinkančioms kūmutėms <( 
mėsą pardavinėja. Taip daro , 
biznį ir gyvena.

Vargo Plunksna

REIKALINGI AGENTAI

Reikalingi A gcntai-įgalio- 
tiniai 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:

SANDARA
327 E. Si., Boston 27, Mass.

Gera* abelnam naudojimui 
linimentas

Pain-Expelleris
Kuomet reumatizmas ar neuralgija 
vargina jus, ištrinkite skaudamas 
vietas šiuo atsakančiu šeimyniniu 
linimentu ir tuojas pajausite paleng
vinimą.
35c ir 70c bonka vaistinėse. Tėmy- 
kite, kad butų Inkaro vaizbaženklis

F. AD. RICHTER & CO. / 
Berry & South 5th Sts. ii 

Brooklyn, N. Y. J

KAINOS MANO PRIEINAMOS
ir viskas yra po mano asmeniška priežiūra

X Spinduliai ir Wassennano tyrimas ir Ko
miškas Išnagrinėjimas kraujo. — Suteikiamo 
tikrą atspėjimą ir gydymą. —

PATARIMAS IR KOVITIMAS
DYKAI

110 E. Kith St., ■ New York City 
Tarpe 4th Av. ir Irving Place

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

veža Jumis beveik į pačią Tėvynę- 
Lietuvą, nes iš Dancigo į Klaipėdą 
tai tiktai vienos nakties kelionė laivu 
be jokią ekstra iškaščią.
Sekantis išplaukimas iš New Yorko.

Laivas “LITUANIA” 1 Rugsėjo 
Laivas “ESTONIA” 22 Rugsėjo 
Laivas “ LITU AN I A” 13 Spalio

Kainos laivakorčių: 
T Klaipėdą visu keliu vandeniu 
3-čia klosa $107; 2-ra $132.50

BALTIC AMERICA LINE 
9 BROADWAY NEW YORK CITY 

Kreipkitės čionai ar prie 
savo vietiniu agentu

išstums iš valstybės valdymo, 
bet ir pati bažnyčia sulauks 
didžiausio smūgio. Liaudies ne
apykanta prieš krikščioniškus 
karalaičius ne metais, bet die
nomis auga. Ką pasakys treji 
metai?

Kunigija pametė altorius ir 
sėdos politikos vežiman; užmir
šo jie Kristaus tarnystę, o pa
mylėjo keiksmų, veidmainysčių 
ir neapykantos dievuką.. Jau 
dabar daugiau kaip šimtas ku
nigų sėdi valdininkų vietose, 
auklėja barzdas, nešioja kelnes 
“galifė”, turi sau minkštas spa 
cerui draugeles. Tą visą žmo
nės mato ir labai seka. Nevaldi

Puikiai Pavykęs Lietuvių Cen
tro Budavojimo ir Paskolos 

Draugi jos Bankietas

MILLINOCKET, ME.

Smulkios Žinelės

ninkai kunigai prie altoriaus
stovi, kaip ant žarijų, 10 litų
sučiupę, bėga kuogreičiausiai 
tverti kuopų, neva kovoti prieš 
“bedievius.” Matydami tokį da-
lyką, net dievobaimingieji žmo-
nės sako: “Gal greičiau nėra 
Dievo, kunigai apie tai mums 
melavo, kad mes jiems pilvus 
užauklėtumėm.”

CUNARD
J LIETUVA

(per Angliją) 
sumažinta kaina 3 klesos sugrįžti- 

nių laivakorčių

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

Pridėjus Taksą.

Į LIEPOJĄ IR ATGAL ŠIAIS 
LAIVAIS — $186.

Į Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
kas Sereda, Keleiviai nepiliečiai į- 
leidžiami be kvotos varžymų.. Visi 3 
klesos keleiviai Turi kambarius. Ne
prilygstamas švarumas. Puikus mai
stas. Kreipkitės r

CUNARD LINE,
25 Broadway, New York 

\ . __________________________

Nedėlioję 9 d. Rugp., 1925 m 
Schuetzen Parke, įvyko L. C. 
B. ir P. D-jos bankietas. Kas 
įdomiausia, kad jame dalyvavo 
visokių pakraipų žmonės kaip: 
saliunčikai, biznieriai, kunigai, 
advokatai, daktarai, tautiečiai, 
bolševikai ir kiti. Ir visi gražiai 
kalbėjosi, valgė, klausėsi kalbų 
muzikalio programo taip, kaip 
tikri broliai lietuviai. Nors die- 

I na buvo apsiniaukusi ir labai 
lijo, bet ant visų veidų matėsi 
koks-tai patenkinimas, noras 
ko daugiausiai remt paskolos 
ir budavojimo draugiją.

Vakarienė prasidėjo 5-tą vai. 
po pietų.. Vakaro programą ve 
dė Dr. E. G. Klimas. Prieš va
karienę p. J. Dapšis dalino iš- 
laimėjimus gražias . (smoking 
sets) su parašu “nuo L. C. B. 
ir Paskolos Draugijos;” rodos 
penkiolika ypatų gavo tokius 
laimėjimus.

Muzikalis programas susidė
jo net iš 15 num., kaip: dainų, 
šokių, mandolinų dueto, smui- 
kos solo ir kitų. Dainas išpildė 
p-lės Mickūnaitė, Nellė Gele
žis, Anna Dapšis, Paulina Sta- 
niškis, Aida Arkmon akompa
nuojant pianu p-lei A.. Man
kos ir Staniškiui. Labai puikiai 
šokius atliko mažos mergaitės 
p-lės M. Kurtis ir L. Dapšis, 
ir solo smuiką J. Tunaitis jau
nas vaikiukas. Visi muzikalio 
programo dalyviai jauni,, bet 
savo užduotis atliko labai pui
kiai.

Po vakarienei vakaro vedė
jas Dr. E. G. Klimas pirmiau
siai perstatė kalbėt Judge O. 
Conor, kuris kalbėjo angliškai, 
lis gražioj ir trumpoj formoj 1 
apibrėžė naudą minėtos drau
gijos. Antras kalbėjo advoka
tas S. F. Paukštis, draugijos 
solicitor. Nors lietuvis, bet kal
bėjo angliškai. Apipasakojo d- 
jos stovį. Pirmininkui prašant 
ir perstatant kalbėt (nes pro

Tūlas lietuvis, J. J-tis, prisi
sodinęs pilną automobilį jaunų 
vyrukų, ir smarkiai važiuoda
mas užkliudė už kito automobi- 
liaus, ir nesustojo. Vietinė po
licija jį nubaudė už girtumą.

Tūla sulenkėjusi lietuvė, A. 
G., už pardavinėjimą “sama- 
gonkos” gavo tris mėnesius ka
lėjime patupėti. Bet ji tokia 
bausme nesutiko, užsistatė kau 
ciją ir padavė apeliaciją į aug- 
štesnį teismą. Ką laimės tenai 
— pamatysime.

Vienas senas lietuvis ūkinin
kas turi mažą ūkį ir daug žem
uogių prisisodinęs. Francai pra 
dėjo tas jo uogeles vogti, ką 
ūkininkas nekartą pastebėjo. 
Todėl vieną syk jis pasiėmė 
šautuvą ir pradėjo vagišius 
šaudyti. Vienam pataikė į koją 
ir pusėtinai pašovė. Francas 
nuvežtas ligoninėn, o senis vie
niems metams kalėjiman pa
kliuvo. Tas pats senis metas 
atgal nušovė tris f rančų kar
ves, už kurias miestas turėjo 
atlyginti.

Mūsų miestelio lietuviai gy
vena neblogai: turi įsitaisę sa
vo nuosavius namus; keletas 
lietuvių turi gražius automobi
lius, kurių kiekvieno vertė ma
žiausia 1,200 dol.

Andai vienas senbernis, V. 
K., gavo pusėtinai už bobeles 
piliavos. Nes, jis mat paleido

Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

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

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

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

M. M. ŠUKAS 
Lietuvis Advokatas 

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

Namų Tel. Michigan 5751

: RICHMOND !
* j

| TRUST

I COMPANY |
i 2701-2703 E. Allegheny Av. I
J Philadelphia, Pa. I

■..
I 5Apdraudžiame Nuosavy

bės Dokumentus.| 4* J
! Persiunčiame Kabeliu Pinigus į
Į į

Perkame ir Parduodame 
Visų šalių Pinigus

Mokame 4% ant Padėty 
Taupymui PinigųI

Puikiausias Patarnavimas • 
Visuose Skyriuose

Bell Phone Poplar 7545
A. STANKUS

— Lietuviškas Graborius — 
Geriausias patarnavimas, 

Daug metų patyrimo 
1023 Mt. Vernon St.

Philadelphia, Pa.

Phone Keystone 457
THE 

LYNDHURST HOTEL
(S. žvigaitis, savininkas)

236 Cedar Avenue 
Wildwood, N. J.

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

Kaina pigi, patarnavimas 
Lietuviškas

3
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Jaunimo Skyrius

Lietuvių Jaunuolių bei Sportininką Savaitinis Kampelis
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KIENO KALTE?
t .

Daugelis tėvų dažnai nusiskundžia, kad vaikai jų 
neklauso. Jie paprastai sako: “Kaip aš norėčiau, kad 
mano Jonelis mokėtų lietuviškai! Kaip man patiktų, kad 
mano Juozelis būtų geras vaikas!” Kitas dar prideda: 
“Ir ištekliaus turiu ir būčiau kaip žmones išmokęs, bet 
jie manęs neklausė. Ką padarysi — lai dabar dirba 
sunkius darbus, lai dabar valkiojasi kai kokie padau
žos!”

Mes žinome, kad yra vai
kų, kurie iš pat mažens do
rai elgiasi: gražiai su žmo
nėmis apsieina, mėgsta mo
kintis, pats užsibriežia savo 
ateičiai planus ir juos nuo
sekliai pildo. Apie tokius 
vaikus tėvams galvos ne
skauda; tėvai tokiais vai
kais gali tik pasigerėti. To
kie vaikai pats šiame pašau 
ly ka nors atsiekia ir būna 
pavyzdingais žmonėmis.

Vienok ne visi vaikai to
kie.

Yra vaikų, kurių iš ma
žens gamta kiek tobulesniu 
gyvenimo supratimu neap
dovanojo. Tokie vaikai neį
stengia permatyti, kas atei
ty jų laukia ir todėl jie la
bai dažnai, be atatinkamos 
tėvų priežiūros, nukrypsta 
blogon gyvenimo eigon.

Tokie vaikai vėliau tampa 
nedorais, visuomenės apsun 
kinimu.

Vienok už tai jų kaltinti 
negalima.

Tėvų pareiga privalo bū
ti, idant numačius, kur link 
jų vaikai iš mažens linksta. 
Tėvų pareiga savo jaunuo
lius lenkti gerojon pusėn. 
Jei tėvai turi ganėtinai ište 
kliaus ir mano savo vaikus 
išleisti mokslan, jie gali tai 
padaryti. Reikia tik tėviš
kos galios, tėviškos rankos 
savo jaunuolius tinkamai 
valdyti.

Valdyti gi jaunuolius lai
kas tada, kada jie dar jau
ni, kada jie tokio valdymo 
reikalingi ir įgalimi.

Juk ir lietuvių priežodis 
sako: “Lenk medelį, kol

VIENYBE
JAUNŲ VYRŲ JAUKTAS IR 

JŲ LAIMĖJIMAS
I
*

PUIKUS CEVERYKAI!
PIGIOS KAINOSII

Užlaikau didelį pasirinkimą
Tinkamų čeverykų 
pigiomis Kainomis

Atsilankykite ir persitikrinkite
S. POCIŪNAS

127 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Kampas Berry Street <5

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 pinigą, iš rankų. Taip pat pačiam rankoj 
pinigas pranyksta, kuris potam pasirodo prikibęs kam tai prie 
padalykų, tai prie lubų ir tt. Išleido ir kitus stebėtinus monus. 
Taippat išleido monų magnetiškas kazyras, kurias išegzami- 
navus pasirodo, kad knzyros kaip ir paprastos, bot čia pasi
rodo kas tik tokių kazyrą sau ištraukia iš tos kaladės, potam 
visos pavirsta tokios, arba tą. 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 tą kaladę kazyrų, tas pridirbs kur susi
rinkimuose namažai baimės ir juoko. — Taigi prisiūskit money 
orderį tik $2.25 ir viską gausit sykiu su pilnu paaiškinimu.

- J
PROF. J. ČEKANAVIČIUS

Grand St., .(Box 88) Brooklyn, N. Y..

jaunas; kai užaugs — nepa
lenksi.”

Tai reikia suprasti, kad 
mokink savo kūdikį kol jis 
jaunas; kada užaugs jo ne
išmokinsi, nebesuvaldysi. 
Užaugęs vaikas jau savaip 
pradeda gyvenimai! žiūrėti 
— jis tavęs jau neklausys 
ir bus pervėlu atsiekti tai, 
ko galėjo atsiekti mažas bū 
damas, kada jis buvo jau
nas, palenkiamas.

Daugelis pasaulio didžia
vyrių iš mažens buvo nega
būs ir, dažniausia, tingėjo 
mokintis. Bet ačiū jų tėvų 
“šiurkščiai” disciplinai, tie 
jaunuoliai pergyveno tą sun 
kūjį periodą ir vėliau, su
brendę, suprato mokslo ver 
tę ir pasiekė garbingos žmo 
nijoje vietos. Už tai jie sa- 
vvo tėvams visą gyvenimą 
ačiavo ir juos neišpasakytai 
gerbė.

Jei tėvai nebūtų “šiurkš
čiai” disciplinavę, tie pasau
lio didieji žmonės tokiais nė 
nebūtų buvę. Jie, kaip ir 
daugelis, būtų buvę tiktai 
visuomenės apsunkinimu, 
niekam netikę žmonės.

Daugelis lietuvių jaunimo 
savo jaunystės dieneles vė
jais nuleidžia. Atsimena jas 
gal kuomet, bet dažniausia 
jau būna pervėlu. Jie už tai 
nieko nekaltina kaip tik sa
vo gimdytojus-'tėvus. Jie pa
sako: “Jei mane tėvai būtų 
kitaip mokinę, kitokiu žmo
gumi aš šiandien būčiau.”'

Tas jų pasakymas galima 
paliudyti. Pasižiūrėkime 
šiandien, kiek mūsų gra
žaus jaunutėlio jaunimo 
slankioja belinėse. Kiek to 
paties gražaus jaunimo va
lako jasi ant gatvių kampų 
ir brangų jaunystės laiką 
tuščiomis leidžia!

O kieno tai kaltė?
To Jaunimo?
Niekuomet!
Jaunimas yra nepribren

dęs. Jaunimas nesupranta, 
kad tokie darbai jam nie
ko gero neteikia. Jaunimui, 
didžiumai, bile tik liuesai 
laiką praleisti. Jis mažai rū 
pinasi ateitimi.
, Todėl tai jau tėvų pareiga 
savo jaunuolius suvaldyti. 
Tėvų pareiga tuos jaunuo
lius patvarkyti.

Jei tėvai savo jaunuolių 
nepatvarko taip, kaip turė
tų būt patvarkyta — nėra 
reikalo ir aimanuoti, kada 
tas jaunimas jau pervėlu 
mokinti.

Kuomet mes išgirstame 
tėvus aimanuojant apie sa
vo vaikų nepaklusnumą ar 
nedorą elgesį, mums vis ro
dos kaž kas sako:

“Tai pačių tėvų kaltė!”
Nes kuris tėvas turi ga

nėtinai valios ir moka savo 
vaikus disciplinuoti, jo vai
kai verti pasigerėjimo.

Sekmadieny, rugp. 9 d. Broo 
klyno Jaunu Vyrų Lietuvių 
Base Bali Jauktas turėjo smar 
kų susirėmimą su Roma Red 
So:; jauktu, šitas jauktas yra 
Amerikoje augusių italų jauk
tas ir jis yra smarkiai pasižy
mėjęs daugeliu laimėjimų su- 
rėmimuose su kitais jauktais. 
Man nekartą teko matyti mini
mą jauktą lošiant. Tai gabus 
jauktas.

Minimą dieną gi su šiuo jau
ktu susirėmė ir mūsų jauni 
vyrai. Vienok laimėtojais pasi
rodė lietuviai, nes Romiečiai 
gavo tik 7, o Jauni Vyrai 9 j- 
bėgimus. Lošimas buvo labai 
žingeidus ir daug publikos gė
rėjosi lietuvių gabumu, šiame 
lošime labai gražiai pasirodė 
sviedė j ai, pagavę j as ir keletas 
kitų vyrukų, kurie bolę taip 
gabiai svaidė ir gaudė, kad ro
miečius iš syk sudomėjo, nes 
jau pirmame eiliavime (inin- 
ge) lietuviai turėjo du Įbėgi- 
mu, o romiečiai dar nieko. To
dėl romiečiai labai susidomė
jo ir pradėjo rodyti savo 
“smarkumą”. Vienok lietuviai 
.taip gabiai savo smarkių loši
kų sieną užstatė, kad romie
čiams vis nevyko. Tik lietu
viams padarius porą klaidu- 
kių, romiečiai kiek atsigavo ir 
jau Įgavę daugiau energijos, 
pradėjo ne juokais lošti. Buvo 
manyta, kad lietuviai bus pra-. 
laimėtojais. Tai Įvyko tuomet, 
kada buvo išleista viena taip 
vadinama “wild throw” bolė. 
Bet pagaliau lietuviai atsigrie
bė ir pradėjo lošti vyriškai, 
jau visai suparalyžiavę romie
čius. Buvo net tokių atsitiki
mų, kad vienas eiliavimas iš1 
romiečių pusės nesitęsė ilgiau 
kaip tris minutes: kiekvienas 
kirtikas gavo kirsti ir kiekvie-i 
nas buvo išmestas (out), nes 
bolę lietuviai tinkamai pagavo. 
Iš lietuvių gi pusės vienas kir
tis buvo toks smarkus, kad trys 
antsyk Įbėgo ir pats kirtikas 
atsidūrė trečioj vietoj (base).

Todėl lietuviai tapo laimėto 
jais.

Lietuvių jauktas dabar yra 
stiprus. O tai ačiū Jaunų Vyrų 
Lietuvių darbuotei.. Ir Jauni 
Vyrai visuomet stengiasi ko- 
gražiausia pasirodyti svetim
taučių akyvaizdoje. Jie su sa
vo base ball jauktu lietuvius 
jau gerai išgarsino tarpe sve
timtaučių. Reiktų tik šituos 
jaunus vyrus dar geriau parem 
ti, nes jie to jau užsitarnavo.

Vincas J. Visnius.
Atsiprašome

koncertuose, teatruoskiniuose. °86’ a«sirin.
4. Bandyk skaityt ,, .

kus laikraščius.

8auti “Vienyk":

RUGPJVČ. (AUG.) 15 B.1925

5. Įsigyk 
rankvedėlių. 
Hų, galima 
knygyne.

JAU VĖL TURiME, 
Komediją 

“ L A P R u g „
— Kaina 30c. _

VIENYBE 
Grand St., B’klyil> N

lietuvis advokatas 
Užsiima varymu bylų visuoao 

Teismuose
Skolina pinigus ant mortgedžių 
ir priima pinigus del išskolinimo 
Ant mortgedžių nešančių šeštą 
nuošimtį. Norinti pirkti namus, 
Rauti paskolą ar inverstinti sa- 
Vo pinigus ant mortgedžių ant 
nuosavybės (real estate) mies

tuose, lai kreipiasi pas

JONAS S. LOPATTO
Attorney and Oounsellor-at-Law 

308-9-10 Coal Exchange Building 
<Uor. River and W. Market St.)

Wilkes Barre, Pa. 
«ol. Tel.: 1864. Res.: 8532-J

DRAUGIJOS! KLIUBAl!
CHORAI IR TT.

L
Jei Rengiate Kokį Balių, Pikni

kų, Išvažiavimą, Koncertą 
ar šiaip kokį parengimą i
Taipgi Sporto Reikmenų 

Krautuvės
GARSINKITĖS

JAUNIMO SKYRIUJE
Pasekmės Bus Užtikrintos

Nuo Red.
gerb. Višniaus, kad jo ilgą ap
rašymą turėjome pusėtinai su
trumpinti. Tai darėme todėl, 
kad “Jaunimo Skyriui” stoka 
vietos tokiems ilgiems aprašy
mams. Ateity prašytume ra
šyti kotrumpiausia ir aiškiau
sia.

PATARIMAS JAUNAI 
LIETUVAITEI

193
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Mes gavome nuo vienos jau
nos lietuvaitės, M. L., laišką, 
kuriame ta jaunuolė sakosi, 
jog labai norinti išmokti lietu
vių kalbos. “Bet”, ji sako, “ma 
no tėvai to nepaiso ir mūsų 
mieste nėra lietuviškos moky
klos, tai aš nežinau kaip tos 
man taip mėgiamos kalbos ga
lėčiau išmokti. Gal tamstos 
man patarsite.”

Patarimas.
Norėdama išmokti lietuvių 

kalbos, bandyk pavartoti šiuos 
būdus:

1. Su savo tėvais ir tais, ku
rie moka lietuvių kalbą, visuo
met kalbėk tiktai lietuviškai.

2. Jei jūsų mieste nėra lietu
vių kalbos mokyklos, pasikal
bėk apie tai su savo miesto vei 
kėjais, gerais lietuviais, kad jie 
pasistengtų tokią mokyklą Įstei 
gti.

3. Visuomet daylvauk tarpe 
lietuvių: baliuose, piknikuose,

193
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Dėkingos Motin(
Aukščiau pacituotas laiškas kalb3 

vtenu iš daugelio laisvanoriai UŽ?^e. . yra tik
huduant ap.e hnksntus davinhls pranešimų,
nuo vidury užkietėjimo, vidurį B^bino
(diarrhoea). <heglio, viduriavimo

Bambino pavyzdis ir Dr Tr-i, 
tūtoms bus pasiųsta dykai v-<’ JT0 Knyga įf0- 
pareikalaus. Bambino parsiduoda kaS tik 
po 35c bonka, arba galima X?8080 vaistinėse 
ratorijos. eautl Vestai iš labo.

F. AD. RICHTER & co
Berry & South 5th Sts., Brookl

KATALOGAS
—o—- 

APYSAKOS

PAŽVELGUS ATGAL. Aprašymas 
kaip žmogus, gyvendamas 2,000 lno 
tais prisimena kaip mos gyvoDO“°0 
ir palygina savo tikrai rojišką gyV0. 
miną su dabarrtiniu mūsų Z °

KUDIRKOS KASTAI. MTtS 
kurio po kelių metų bus verti dau 
giau negu

VILKŲ LKDAŠr'KtoYiška5 X0 
sakaite iš kryžiokuos laikų, kaip 
lietuviai šimtus kryžiokų prigirdo

SEPTYNIOS KOMEDIJOS - 
jo knygelėje telpa septynios popu- 
loriškiausios lietuvių kalboje kome
dijos, būtent: 1) Uošve į. namus, ty
los nebebus; 2) Kurčias žentas, 3) 
Vargšas Tadas; 4) Advokato Pata
rimai; 5) Gaila Ūsų; 6) Nesiprie
šink; 7) Nepavykusi Komedija. Kny
ga netik lošėjams, bot ir skaityto
jams įdomi. Kaina____________7Gc

Keletas Praktiško Mokslo Knygų 
Aritmetika. Kiekvienam reikia mo 

keti rokuoti, ypatingai kurio mano 
ar yra kokiame biznyje. Čia ir turi
mo labai gerą ir patogią knygą 
savamoksliams ir suaugusioms. 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

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

lio- 
_____________________ gliškas, grei 
tam suradimui žodžių. Su apdarčliais 

$1.00

——j ~ _ —— — ’
žį žodynėlis Kišeninis. Angliškai/ 

tuviškas ir lietuviškai-angliškas, g

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
myiejo. Kaina------------------

Rugiagėlės. Kita Juozo Gruodžio 
kompozicija“ Vien tik mėlyna a 
kvse! “ Kaina_________ ______ .
‘Rūta Juozo Gruodžio kompozicija

* 50c.
Ko čia taip Ilgu. Puiki daina *>’ 

solo J. Gruodžio kompozicija __ 50C

JAU
PRIPA
ŽINO!

visi, kad Naujokų padaryti Ciga
rai yra goriausi 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 gori, sumaniai iš geriausio 
tabako ir iš Havanos padaryti, 
malonūs rūkyt, lengvi, gražiai de
ga ir dūmas puikiai kvepia, net 
moteris ir merginos myli ir pat
sai džiaugsies, kad rūkai gerą Ci-‘ 
garą!
Viengenčiai vietojo žydberniaut, 
visada rūkykit ir reikalaukit vi
sur Lietuviškose užeigose, restau
racijose, Storuose, pas barbenus, 
kliubuoso ir draugysčių salėse, 
ant piknikų ir pas biznierius, po 
vardu rankomis padarytą

Jono-John’s Cigarą 
arba brolio Petro Naujokų arba 
Vytauto. Tėmyk vardą ir paveik
slą ant bakso. Per pačią išsiun- 
čiam Cigarus visur po Ameriką į 
kitus miestus lietuviškiems biznio5 
riams, ant pareikalavimo.

Tėmyk! mes perkrairstėme sa 
vo dirbtuvę Cigarų į didesnę vie
tą, priešais Public Library. Ra
šant adrosuot: 

’■' t ■ ■ -

NAUJOKŲ OIGAR DIRBTUVĖ
267 DIVISION AVE. 

Brooklyn, N. Y.
Naujokų Cigarai labai geri, 

verta paromt teisingą pramonę. 
Agentai gali užsidirbti ekstra pi
nigų, liuesam laiko ir vakarais.

Vienybes 
Knygyne
Galima Gauti Visokių 
Knygų, Kokios Tik 

Yra Atspausdintos 
Lietuvių Kalboj

Skaityk Katalogą Kairėj Pusėj

VIENYBĖ
193 Grand Street, 

Brooklyn, N, Y.

Didyji Katalogą Prisiunčiam Dykai
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Keturių Veiksmų Drama

PARAŠE PR. BAJORAS

J- 
Vr M f \ M 4 < • r r S , *vs

“MOTINA” bus atspaus- 
dinta atskirojė knygelėje m 
ir bus spausdinta labai ap- 
rubežiuotas skaičius eg- t f 
zempliorių. Norintieji šį ( 
veikalą turėti, malonėkite 
išanksto užsisakyti. Bus a- > 
pie 1.20 psl. Kaina 75 c. Del 
vaidinimo, imant visą se- j 
tą — 15 knygelių - pigiau. U

MARE
Ko? Sakyk...

JONAS
Ko tu čia, pas mane, sugrįžai?... 

MARĖ
Širdis prie vaiko traukė... Be jo ilgiau 
negalėjau....

JONAS
Prie vaiko?!...

MARE
Taip, Jonai... Tik del jo sugrįžau... 

JONAS U
Kuris mudviejų tame , kaltas? Ar aš, 
vyras, kuris tave, širdingai mylėjau 
ir tebemyliu, ar tu, tu, kuri mano šir
dį i purvus sutrempei... pamynei...

MARĖ
Jonuli...

JONAS
Noriu žinoti!...

MARĖ
Nežinau... Aš irgi daug kartų savęs 
klausinėjau: “Kam aš began nuo vyro, 
kuris mane taip širdingai mylėjo?”... 

JONAS
Bet juk dabar pas mane sugrįžai? Al
ne taip?...

MARĖ
Ne!... Ne... pas tave!...

JONAS
Kaip tai?... Kaip gi?....

MARĖ
Nepyk, Jonai, pasakysiu...

JONAS
Sakyk, meldžiu...

MARĖ f -ugn
Kaip jau sakiau, tik del vaiko sugrį
žau... Norėjau jį su savim pasiimti, .iš
sivežti kur mali tinka ir tenai jį-auk
lėti... Motinos pareigas norėjau užbaig
ti... Tavęs, Jonai, niekad nemylėjau... 
Visuomet tave apgaudinėjau, neken-

. ...... .. • . | ............. ■ t 'lU ■ ■ - ■...................... .

JONAS \ ;
M [Svyruoja]
Mare!...

MARĖ
Teisybę sakau...

JONAS'
Bet juk už manęs ištekėjai?...

MARĖ
Ištekėjau, taip... bet ne iš meilės, o tik 
todėl, kad tu mane paliuosavai nuo 
sunkaus darbo fabrike... Prieš vedy
bų nieko nebuvau mylėjusi... Išsyk, 
maniau tave pamylėsiu, bet kitaip ti
kusi... Vėliau pasimaišė Kazys... Jis 
man patiko..* Jį pamylau... Bet tas 
niekšas suvylė mane...

JONAS
O, kodėl, kodėl visa tai taip susidarė?.. 

MARĖ
Ir aš to nežinau... Bet, pagaliau, ne- 
išrišim mes čionai šio klausimo... Jis 
yra daug svarbesnis, negu mums išro
do... Viena tik pasakysiu, kad be mei
lės ir vedusioms nėra gyvenimo, nėra 
tame gyvenime laimės... Be meilės ve
dusių gyvenimas tuščias, šaltas... Tai 
aš pati pergyvenau, žinau.;. Pasiklausk 
apie tai Onos, ji tai patyrė... [Sunkiai 
dūsauja] Aš jaučiu, kad netrukus mir
siu... Meldžiu tavęs, Jonai, dviejų da
lyku. Išklausysi?...

JONAS
Ko gi? Sakyk...

MARĖ y
Atleisk man, Jonuli... Atleisk ir už
miršk... Meldžiu širdingai...

JONAS • .
[Užsiihąsto, suvaitoja] 

Atleisti?!... Užmiršti?!...
MARĖ p. '

Taip, Jonuli, meldžiu...
JONAS

[Nerimaudamas]
Atleidžiu, Mare!... Bet... užmiršti?!... 
Ne!... Negaliu!... Niekados...

[Griebiasi už krūtinės tartum pa- 
n-žeifetas, suvaitoja. Tuo tarpu įeina 

On-apRatilas, Antanas. Ona eina tiesiog
■ prie Marės, vyrai pasilieka prie Jo

no]
I ! V IV.

KAULAS
[Į Joną]

Kaip gi Marė?... Kaip jai?...
JONAS *

Silpna...

ANTANAS
Matau nulindęs, drauge?...

JONAS
Ka dar ir klausti!...

ANTANAS
O man tai išrodo visai bereikalingai... 
Žinai, aš kartą girdėjau tūbą žmogų 
ypatingai pasakojant. Jis sakė, jog gy
venimas susideda iš dviejų dalių: vie
na rūsti, karti; antra gi — aiški, gra
ži... Vieną, Jonai, jau pergyvenai, da
bar prasideda antroji...

JONAS
Koks tu geras, Antan!... Kaip tu moki 
žmones juokinti ir raminti...

[Marė garsokai dejuoja] 
MARĖ

O kaipgi mano Juozelis? !... Kur jis? !... 
Aš noriu ji dar pamatyti!...

ONA
Nelaime, Maria...

MARĖ
Kas?!... Kas su mano Juozeliu nuti
ko?!...

JONAS
Jis mirė... Jo niekad daugiau nematy
si...

MARĖ
[Vėl pradeda klejoti] .

Pamenu jį, gerai pamenu... Glamonė
jau, bučiavau, prisižinau jo motina es
anti... Abu džiaugėmės... Jis mane ir 
bučiavo... [Tiesia rankas, tartum ką 
tai apkabindama] O, tai tu, Juozeli... 
Tai tu... Brangusai!... [Į Oną] Onute, 
Onute, papasakok apie mane Jonui... 
Viską jam išpasakok..-.
\ [Visi atsisuka link Marės]

ONA
Išpildysiu tavo prašymą...

[Marė dar labiau tiesia rankas pir
myn. Bet, pagaliau, rankos nupuo
la žemyn. Visi klaupia. Marė pra
deda mirti. Už scenos girdisi liūd
nas, lėtas vargonų grojimas. Marė 
dar sujunda, dar bando tiesti rankas 
linkui Jono. Jonas priklaupia prie 
jos, paima už rankų, bučiuoja. Ma
rė numiršta. Vargonai vis dar groja. 
Lėtai įeina Petrė. Jonas ją pamato, 
ištiesia rankas linkui vienas kito* su
sikabina]

V.
JONAS

Po keleto skaudžių ir audringų mano 
gyvenimo metų — vėl į naują, neper
matomą ateitį.... Kokia ta ateitis bus 
— nuo tavęs Petre priklauso...

[Abu klaupia. Vargonai vis dar gro
ja. Amžina tyla. Visi nulfenkę gal
vas]

(UŽDANGA) 
o-------------o--------------0

* » * Ą

SENOS KAPINĖS

Ant stataus kalnelio 
Tarp laukų lygiųjų,. 
Kaip ant jūrių valtis 
Tarp rugių žaliųjų, 
Pušis našlaitėlė 
Nuo šimtų metelių; 
Kryžiai samanoti — 
Statyti senelių. r.,

Nieks jau čia nelanką 
Užmirštos vietelės, — 
Suka sau lizdeli 
Tik vienos paukštelės, 

Bočių kaulus guodžia 
Su dainele savo, 
Ir gegė atskridus 
Griaudžiai užkukavo.

Gal karžygiai narsūs 
Guli čion tėvynės, 
O čion tik medeliai 
Aug’ ant jų krūtinės.

Niekas jų nelanko, 
Gėlių nesodtina; 
Laukų žolynėlius 
Banda kojom mina. 

O vieta ramybės, 
Tylos paslaptingos; 
Šią vietą prilankius 

Kil’ mintys griaudinya.
Už eilės metelių 
Ir mus tas sutiks; 
Iš vyrų audringų 
Sauja dulkių liks!...

— J. GOGELIS.

A. L. T. SANDAROS 
KUOPOMS

Brangūs Broliai ir Sesutės, 
Sandariečiai: —

Malonėkite sutvarkyti kuopo
se Piktpinigį ir kurioje kuopo
je jau randasi pinigų, malonė
kite pasiusti i Politini Iždą, 
vardu raštininko, K. J. Paulau 
sko, 327 E. St., Boston, 27, 
Mass.

Nekurtos kuopos dar neturi 
Piktpinigio Bankučių, todėl tų 
kuopų meldžiama pranešti raš
tininkui. Kurios gi kuopos ne
turi raktukų bankutėms, kreip
kitės prie raštininko, nes da
bar raktukai galima gauti pas 
raštininką K. J. Paulauską. Už 
tai reikia damokėti po 25c., nes 
jis tiek kainuoja. Abelnai rak
tukas eina su bankute, bet rei
kia mokėti už ekstra (antrą) 
•aktuka.

Iki šiol mes, sandariečiai, 
nažai domės kreipėme Į Pikt- 
oinigj. Bet tai mūsų didelė 
k!tlida. Dabar pradėkime dar
bą, nes centas po centui išau
gins milžinišką kapitalą ir 
Piktpinigis pagelbės mums įsi
gyti nuosavą namą. Todėl visi 
stokime į darbą, nes rinkime 
Piktpinigio momentas yra svar 
bus. Rinkime Piktpinigį kiekvie 
name Sandariečių kuopos susi
rinkime, išvažiavime bei kita
me kokiame pokily. Nepraleis- 
kim nė vienos mažiausios pro
gos! Su didele energija dirb
kime mūsų garbingai organiza
cijai.

Dabar kuopos privalo išrink
ti Politinio Iždo komitetą, ku
ris rūpintųsi sukėlime finansų 
Į P. .1, rinkdamas Piktpinigį 
ir renktų vakarus del P. I.

Gerbiamieji, jei mes padirbę 
sime aktyviai, tai už metų lai
ko matysime dideles pasekmes. 
O kuomet mes dirbsime, tai ir 
mūsų visi priešai drebės prieš 
mus. “Geriausia dirbti Sanda
rai.” S. K. Grišius,

Politinio Iždo Pirm.

Užrašykite “Vienybę” 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems 
Lietuvoje

T E N M A G J.B K A M
1 M E s T A Ss u N U
K U R M 1 N 1 a R A S

s K A M A R A S S
E S S 1 S U|g K A T
D u O T A /f A V u T E
U z K 1 T ■ S A K O S
S a i E v E MT A T
1 T . ..L. M 1 E S ZLĄ O 0 tu

K A D K 1 T U®p E S
A K E Š

W. K A fielA R E
S U K V 1 S Hi R E K

(Išrišimus No. 10 prisiuntė F. 
Motuzą iš Detroit, Mich, ir P. 
Mačys iš Brooklyn, N. Y. bet 
keliuose žodžiuose paklydo)

MUSŲ MODERNINIS PATO
GUS GYVENIMAS

Didžioji dalis mūsų dabarti
nio patogumų gyvenimo pri
klauso nuo mokslo, kuris nie
kais pavertė plotą ir laiką te
legrafais bei telefonais, iš nak
ties padarė dieną elektra, su
mažino darbo plukimą įvairio
mis mašinomis ir sunaikino vi
sokius kentėjimus medicino
mis ir vaistais. Tūkstančiai šei 
mynų, Amerikoje ir Kanadoje, 
su džiaugsmu paliudys, kad 
Trinerio Kartus Vynas yra di
delis veikėjas suteikime pato
gumų namuose. Jis išvaiko daž 
nias ligų priežastis kįlančias 
iš vidurių netvarkumo. Jis iš
valo vidurius ir išveja nevirš
kinimą, užkietėjimą, menką a- 
petitą, pūtimą, galvos skaudė
jimus ir tam panašiai. Jūsų a- 
pylinkės aptiekorius turi Tri
nerio Kartų Vyną pardavimui,, 
o jei ne, tai rašyk į Joseph 
Triner Company, Chicago, Ill. 
— Pabandykite taipgi Trinerio 
Fli-Gass kuris akimirksny už
muša muses ir uodus!

Te). 595 Greenpoint.
- Č ■ i .. .

Daktaras
J. S. MISEVIČIUS

270 Berry St., B’klyn, N. Y.
n *

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

Tel. 4428 Groenpoint.

8
1
5

iki 10 iš ryto 
iki 8 po pietų 
iki 8 vakare

Dr. John Waluk
Valandos:

nno
nno
nuo

^Tedoliomis pagal susitarimų

161 North 6th Street 
Brooklyn, N. Y.

FUMLM 
UKDBGI- 

MAS

z Geras paprotys
Naudokit Ruffles kasdien, kad užlaikius 

galvos odą sveika ir kad turėti puikius 
Žvilgančius plaukus.

Sunaikina pleiskanas, tą svarbiausi 
priešą gražių plaukų.

Nusipirkite bonką už 65c šiandien 
pas savo vaistininką. 75c kuomet 
piumčiama tiesiog iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO. 
Berry & South 5th Sts. 

Brooklyn, N. Y.

ista r . ‘ »

Apsaugok Sveikatų

Profllaktai vyrams, 
gorinusia apsauga 

po užsikrėtimo. 
Didelė triūbelo BKe. 

(Tarba (4’s) $1.
Visose aptiekose ar 
Skh-Y-Kit Dept. A. 

SS Bookman Bt.
New York 

Prašyk aprašymų

GROBLAUSKIO GUMBALAšAI 
DEL VIDURIŲ

v SUVERŽIMO MOTERIMS ,

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

Moteris privalo 
visados laikyti 
šitų gyduolių, 
taippat kaip ir 
inotkoins ir du
kterinis.

/ Vartota suvirs 30 metų \
' Ne jokis bandymas

ALBERT G. GROBLEWSKI and CO 
Dept. 15,

. 5
——  iii Į .

“VIENYBĖS’’ KRYžIAžODĖ NO. 11

Skersai: —
1. Paprastai vyrų ant galvos 

nešiojama.
G. Apskrities vardas Lietuvoj.

12. Avutės plaukai.
14. Pavardė ir javo vardas.
15. Darbininkų pirm prohibici-

jos mėgiamas gėrimas.
16. Tegul
18. Rubežius.
19. Trys raidės iš žodžio —

“kiek”
20. žydų tautiška “patrova”
22. Papulk.

.23. Lietuvių Sąjunga (sutr.j
24. Klausimas
25. Rytoj.
27. Skiemuo žodžio “sėti”
28. Pirmutinias atkeliautojas

prie Nemuno
31. Augalų motina, senovės die 

vas.
33. Kiemas kur eina bulių muš-į 

tynės, arba cirkas.
35. Rusijos Sovietų Taryba

(sutrump.)
36. Rusų kareivių riksmas
38. Sąjunga Dainininkų Ame

rikoje (sutr.) i ..
39. Todėl.
40. Ne tolyn.
42. žemė dirbt.
44. Ne tu ir ne jis.
45. Įdėjus “uo” išeitų duokš
46. Nurodymo žodis
48. Pirmos dvi abėcėlės balsės,

atbulai sustatytos
49. Žemaitijos apskrities var

das
52. ženklas, vėliava.
54. Padilbinus akis stypsot
56. Griebs
57. Ta, kurios nėra karo metu.
58. Didžiausia Amerikos lietu-

Išilgai: —
1. Neprotingas sutvėrimas
2. Poezijos kūrinis
3. Sunkiai dirbk
4. žemaitiškas “ans”
5. Egyptėnų šaulės dievas
7. Abejojimo žodelis
8. Klausimas
9. Įsitaisyt

10. žalos “iskados”
11. Akėčiomis apdirbta žemė
13. Abejojimo žodis
16. Darže ežia
17. žuvies kiaušinėlio
20. Mitingai vieta
21. Ne stovi ant vietos
24. Plaktuku duot
26. Sakys
28. Vėją dumt ;
29. Dievui dūšią atiduot
80. Sėdynę padeda ant kėdės
32. Erelis
34. Kaip vadinasi moteriškė 

priklausanti prie drau- 
gi j os

36. Moteries vardas
37. Nežinia kurios kalbos žo

dis “ayšn”
39. žodis atstojąs “aha, matai,

todelgi”
40. Vis sakyti “ak”
41. Stovi ant vietos
43. Kas susidaro iš visų vienos 

tautos žmonių
45. Ir vėl, arba daugiau.
47. Skiemuo iš “tenai”
49. Rtaą judins
50. žodelis rdoantis tolumo

laipsnį
51. Irklu dirbs
53. Šuo, ką prarijęs, sako —.

Lletavlškų, Bulgariškų, AlopatUkų, Homeopitlškų ir kitikių
vaistų tegalima gauti gerų pas —

F. URBONAS

PIRKITE 
“VIENYBĖS”

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDRAUDOg IR PABALPOS 
ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE, KU- 

. RIOS TURTAS ARTI JI,000,000.00 .

yni ih

151 Metropolitan Avenue* Brooklyn, N. Y, 
Telephone Greeapolnt 1411

vių organizacija

Susivienijimas
JT’., «L > : ..J. -(. y .*.

Liet. Amerikoje

. pomirtinių. Pašalpų Išmokėta $413,550.15
Nuo su si organizavimo iki šiam laikui išmokėta $375,122.80

ŠLA.. knopoi randai! viiuoio didninlnoin miinitnoin. 
Nariai priimami nuo 18 iki 50 m. amžlami. Vili įta
riai ganna lalkraštj į,Tėvyilį” dorinai ir taipgi 
gauna BLA. iilelatat knygai nl puif kalno!. -

Pomirtiniai įkyriai — flJO, 800, B00 Ir 1000

« " , Palalpoi Skyriai —
|l,oo, l.oo Ir It.oo į layaitf.

Del platesnių informacijų kreipkitės lino adresai

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

Kis yrakmdgtki taiftaM pritini -* Baltu. 
Jis netik šankiausiai Ilgai- įvare, bet U | gra
be paguldo. Bet tie, karte vartoja po plačių 
Amorlkų pagarsėjusiai URBAN’■ OOLD 
POWDERS (Milteliai aao BaWlo), Jsklų laidų 
nebijo. Ui 76 centui ui baksų apslglnkiaok 
nuo gavo nuožmiai priešo!

URBO LAX TABS (15 cental al ikry- 
yra kal kantoli prieš kitų amiing Imo-

gaus priešų — vidurių uškletSjtmų — karti 
žmogui pagamina dang rūpesčių ir tankių ilgų.
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Brooklyno ir Apylinkės Žinios
“Vienybės” Adresas; 193-197 Grand Street, Brooklyn, N. Y. Telefonas: 2127 Greenpoint

Mi M
i*

vienybe RUGPJUČ. (AUG.) 15 D. 1925

BA BRA VIČIUS LA I KI N AI 
A PSIG Y VENA MA S PET HE
I __________

' Tik-ką atvykęs iš Lietuvos 
mūsų gerb. dainininkas, J. Ba
bravičius lankėsi “Vienybės” re 
dakcijoje, ir jis laikinai apsi
gyvena pas “Vienybės” šėrinin- 
ką, P. Jankų, Maspethe. Kiek 
teko sužinoti, rugsėjo mėnesy 
Brooklyne bus surengta gerb. 
Babravičiui didelis koncertas. 
Taigi vietos lietuviai dar kartą 
turės progos išgirsti gerb. Ba
bravičių dainuojant. Apie pla
tesnę Babravičiaus darbuotę A- 
merikoje pranešime vėliau.

Drauge su Babravičium “V- 
bėje” lankėsi irgi tik-ką iš Lie
tuves nugrįžęs chicagietis Sin
kus. Lankėsi ir Sandaros pir
mininkas Drangelis.

KRIAUČIŲ EKSTRA
MITINGAS

Šį ketvergą įvyko Kriaučių 
54 skyriaus ekstra mitingas, 
žmonių buvo apie 250. Priėmus 
protokolą atsišaukė p. Montvi
la, kad jam lokalas dovanotų 
bausmę $25, kuri Bekampio dik 
tatūros laikais buvo uždėta. Iš 
sykio buvo nubaustas šimtu
MIIIKISfflllKIBIIIHHinBIKnraillllllHinHIlh

Severą’sW ^JL V* S 
Skin Soap g
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vartok nuo odos ligų, veidui, ■ 
galvai trinkti ir skutimuis.

Pasekmingas muilas maudy- g 
nosi kūdikių.

Kaina 25 centai.

g 
I
i 
8

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 35 ir 50 centai.
Pirmiausiai kreipkis į aptieką.

M

■

■

H

4h -
W. F. SEVERĄ CO.

CEDAR RAPIDS, IOWA

dolarių be cento ir buvo atim
tas balsas vieniems metams, 
bet atsišaukus į Joint Boardą, 
jam buvo dovanota viskas. Bet 
kada Bekampis išgirdo tą, tai 
stengėsi, kad Montvila nors 
$25 užsimokėtų. Montvila ir už 
simokėjęs ir laukęs progos, ka
da pas kriaučius bus kokia ge
resnė darbininkų labui permai
na. Pamatęs, kad lokalas iš
leido manifestą bolševikų belie- 
žuviams ir jam pasitaiko pro
ga atsišaukti. Po apkalbėjimui, 
nutarta dovanoti.

Buvo rinkimas sekretoriaus, 
bet ėjo pirma apkalbėjimas, ar 
mūs išrinktą sekretorių pri
ims Joint Boardas. Mat Joint 
Boardas perdėm visuose loka- 
luose sumažino sekretorių ir de 
legatų skaičių. Mums jau 
buvo pranešta, kad pakasuoja 
sekretorių. Bet, plačiai apkalbę 
jus, nutarta rinkti.

Iš bolševikų pusės kandidatu 
apsiėmė Dovydaitis, iš Rūbsiu- 
vių Sąjungos apsiėmė Buzas ir 
P. Montvila. Daugiausia bal
sų gavęs P. Montvila pasiliko 
sekretorium ant pusės metų. 
Bolševikai reiškia pralaimėjo. 
Nežinojo ką daryti: Briedukas, 
nubėgęs tarp durų, atsistojo ir 
ėmė triukšmą kelti, žmonės at
sigrįžę ėmė rėkti kodėl jūs 
tam Briedžiui uodegą privėrėte 
tarpduryje; paleiskite. Briedu
kas susisarmatinęs ir išdūmė 
laukan.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
Joint Boardo, kad mūs lokalas 
mokėtų assesmentus po $2.50. 
Kiti lokalai jau moka. Laiške 
pasakyta, kad jeigu nemokėsi
me, tai bus mūsų šapose dar
bas stabdomas. Bet mūsų kriau 
čiai, nieko nepaisydami, atme
tė laišką. Galima tikėtis, kad 
kils nesusipratimų ir nekuriom 
šapom gal ir reiks nukentėti.

Buvo dar ir daugiau klausi
mų, bet dušnu svetainėje ir 
žmonės pradėjo skirstytis na
mo. Taip ir užsibaigė susirin
kimas.

Aš manau, kad po šitam mi-

tingui vėl ne vienam bolševikui 
suksis ratas galvoje ir jie savo 
spaudoj šmeižš ir meluos ant 
unijos darbininkų. Jie sakė, 
kad ratelis sutruškėjęs, o da
bar pamatė, kad Montvilą išrin 
ko sekretorium. Dar nesenai 
bolševikai pre savo spaudą mė
tė šmeižtus ant Montvilo, bet 
tas jiems nieko nepagelbėjo.

Siuvėjas

SANDARIEČIŲ MITINGAS

Sandaros 1-mos kuopos mi
tingas ketvergo vakare buvo la
bai gyvas kalbomis ir praneši
mais. Atsilankė Sandaros pir
mininkas D-ras Drangelis, ku
ris papasakojo nuotikius Lie
tuvoje. Apkalbėta įvairūs po
litikos dalykai.

ŠINKAVO AUTOMOBILIŲ 
LAISNIAIS

Tapo areštuota du inspekto
riai Motor Vehicle biuro, ku
rie, pasirodo už $50 sutikdavo 
duoti laisnius tiems, kurie ne- 
perleido egzaminų ir negauda
vo šoferio laisnių. Areštuota ir 
du fotografai. Valdžia dabar 
mano pagerinti laisnių išdavi
mo sistemą, kad daugiau to
kių šelmysčių nebūtų.

MIRĖ

Kristinos, nukankintos 300 m. 
po Kristaus gimimo ir tie kau
lai iš Romos atvyko New Yor- 
kan ir iš čia pasiusti Clevelan- 
dan, kur ilsėsis naujoje kated- 
droje.

— Būrys gabių sukčių apda
lino Jamaikos biznierius 30-čiu 
netikrų ir padirbtų čekių.

— Komunistų partija į majo 
rus stato žydelį Gitlową, o jam 
į pagelbininkus Krumbeiną ir 
Weinsteiną. Bimba jokios vie
tos negavo, net kandidato.

— Jokūbas Masone, 20 me
tų, iš Maspetho buvo užlaiky
tas po $2,000 belos už bandy
mą apvogti Kuntzo krautuvę 
Ridgewoode.

— Italukas 18 metų Slepuc- 
:o, nuo No. 5th gatvės supjau
stė Juozą Vizraką, 19 metų 
nuo 74 No. 7th St. ir tapo areš
tuotas Bedford Av. policijos 
stoty.

— Bedford Av. policijos sto
ties viršininkas tapo nukeltas į 
Coney Island, kur jis pirmiau 
Puvo ir kur to krašto biznieriai 
pageidavo, kad jis vėl grįžtų.

— Du nežinomi vyrai, ank
sti ketvergo rytą, užpuolė Pr. 
Tarzyth, 43 metų nuo 100 Bed
ford Av. ant kampo Roebling 
ir No. 6th St. Matyt su tiks
lu apvogti. Pranas smarkiai su 
kultas per galvą. Policija ieško 
užpuolikų, kuriems nepavyko 
tikslas, nes ant Prano riksmo 
atbėgo policmonas.

— Lietuvių Operetės dr-jos 
oficialė repeticija įvyks rugp. 
18 d. utarninko vakare Y. M. C 
A. salėj, 8 vai. Visi nariai ir na 
rėš malonėkite atsilankyti, nes 
žinote, kad reikės dainuot YMC 
A Roof garden koncerte 19 d. 
rugp.

EKSTRA PARDAVIMAI!

Maspethe — gražioj vietoj 
2 šeimynų namas, kaina $6,000 
cash $1,000; morgečiai ant ilgų 
metų.

2 šeimynų namas, 11 kamba
rių, visi įtaisymai, garadžius 
del 2 karų ir ekstra lotas. Kai
na $10,600; įmokėjimas mažas.

Ridgewoode — 3 šeimynų 
mūrinis namas, 17 kambarių, 
elektros šviesa. Kaina $12,000. 
Ca'sh $3,500.

6 šeimynų geltonų plytų na
mas, po 5 kambarius šeimynai, 
elektra, maudynės; rendų $175 
į mėnesį. Kaina $15,500. Cash 
$4,000.

Kampinis namas geltinų 
plytų, 5 šeimynų, storas ir del
4 automobilių vieta. Namas 12 
metų kaip statytas. Kaina $21,- 
000. Cash $5,000.

Bushwick Section — 3 šei
mynų mūrinis namas, 17 kam
barių, visi įtaisymai. Kaina 
$11,200. Cash $3,000.

8 šeimynų baltų plytų na
mas po 5 kambarius, maudynės 
ir elektra, netoli Broadway. 
Kaina $21,000. Cash $6,000 yra 
geras investmentas. Rendų 
$257 į mėnesį.

6 šeimynų medinis namas po
5 kambarius. Kaina $8,500. 
Cash $3,000. Rendų $150 į mė
nesį.

Richmond Hill — nauji na
mai, mediniai po 11 kambarių; 
yra steamas, visi įtaisymai. 
Kaina $10,500. Cash $1,500 su 
garadžiais $11,000. Graži vieta.

J. STANKUS
36 Lexington Av. (Nelol Grand 
St.) Maspeth, L. I. T el. New
town 0113.

Paieškau draugės Petronėlės Matu- 
laičiūtė po vyru Mazgerienė. Kadai- 
sia gyveno Chicagoje. Turiu labai svar 
bą reikalą. Malonėsite atsišaukti arba 
kas žinote meldžiu pranešti, už ką 
būsiu didžiai dėkingas Antanas Šim
kus, 43 Schuyler St., Amsterdam, N. 
Y. ■ ' s

Fotografijų Studija ant pardavimo 
Biznis išdirbtas suvirš per 30 metų, 
labai geroj vietoj, rendu pigi, lease 
as yra 7mctam g va rantuoju nemažiau 
kaip .100 dolarių biznio j savaitę. 
Platesnių -žinių kreipkitės šiuo ant
rašu: b. Valaitis, 1913 Westminster St. 
Providence, R. I. (100

Paieškau pusbrolio Juozapo Bagdo
no, kadaisia gyveno Chicagoje. Turiu 
labai svarbų reikalą. Meldžiu atsi
šaukti jei kas žinote apie jį. Už ką 
būsiu didžiai dėkingas s. Saldis, 22 
Shuler St., Amsterdam, N. Y. 1(00

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, 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

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

& LIETUVIŠKA AKUSERKA VV

M Marijona Tamklenfi
S^prie palagų ant pnroikalavimo?n 

dieną ar naktį, taipgi Ir nedčl-^ 
’^dieniais. Darbą atlieka atsakam^ 
^čiai už prieinamą kainą

30 CTAGG STREET $
& Brooklyn, N Y.r &
N Tel. Stagg 67SI $

Parsiduoda gražus automobilis Cadil
lac Sedan, 7 sėdynių. Geras karas ga
rantuotas ir ne brangus kam reikalin
ga prašome užeiti 41c Lorimer St., 
ant pat viršaus (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 no 
begali to biznio laikyti. Atsišaukite , 
Jonas Karaliūnas, 194 Driggs Av., 
Brooklyn, N. Y. (98 .

Tel. Greonpolnt 7831

LIAŪKUS FOTOGRAFAS

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

Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės šiuo 
adresu; —

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.

F. Erken, 219 York St., Broo 
klyn, N. Y. 40 metų. Mirė rugp 
3, laidotuvės buvo rugp. 6 iš 
Šv. Jurgio bažnyčios, ant Trai- 
:ės kapinių.

Charles Laukoms, 414 West 
St. N. Y. 59 metų. Mirė Aug. 7 
palaidotas Aug. 9 ant Alyvos 
kapinių.

Aug. Kurdinat, 206 Ten 
Eyck St., 20 metų. Mirė Aug. 
8, laidotuvės Aug. 11 ant Lu- 
teranskų kapinių.

Const. Belinsky, 61 Firth Av. 
Maspeth, L. L, 52 metų. Mirė 
Aug. 9 palaidota ant šv. Jono 
kapinių Aug. 12.

Amilie Stazyk, 176 No. 8th 
St., Bklyn, N. Y. Mirė rugp. 8, 
kūdikis vienos dienos. Laidotu
vės rugp. 10 ant Traicės kapi
nių.

Jos. Jozapaitis, 999 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. 46 metų. 
Mirė Rugp. 11, laidotuvės 14-tą 
d. iš kun. Remeikos bažnyčios 
ant Traicės kapinių.

Laidotuvių direktorius buvo 
Juozas Garšva.

Užrašykit “Vienybę” 
Savo Giminėms ir

Pažįstamiems 
Lietuvoje
PIRKITE

“VIENYBĖS” 
ŠĖRŲ!

Reikalingas naktipis sargas kriau
čių dirbtuvėje. Dirbtuvė švari ir rui
minga. Atsišaukite A. Meškis ir P. 
Blažaitis, 303 Cherry St., New York 
City, (ant 6 lubų) (99

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; busit abudu 
pirkėjai ir pardavėjai pilnai 
užganėdinti.

36 Lexington Avenue 
Maspeth, L. I.

Tel. Newtown 0113

— Petrai, kur taip skubi
niesi?

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

Brooklyn, N. Y.

Telephone Triangle 1450
F o t o g

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.

Mūsų darbo apsiaustu 
kostunieris džiaugiasi.

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.

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

SoBcsa

Kad Vasaros Karščių Gali Nejausti, Bet Tyrame Miško Ore Gerai 
Atsivūdyti 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- 
kietų ir Šiaip Svečiam. Adresas: —

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

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

PIRMUTINĖ LIETUVIŠKA ĮSTAIGA 
----- o-----  0

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

PO MIESTĄ PASIDAIRIUS

— Banditas Farina, kuris 
nesenai buvo elektrikuotas už 
banko apvogirmą ir mirtį dvie
jų sargų, ir kuris, sakoma, 
pirm sėdimo kėdėn, ant jos nu
sispjovęs, sakoma parašęs laiš
ką, išteisindamas italuką Pan- 
tano, kad jis prievarta dalyva
vęs jų suokalby. Bet teisėjas 
to rašto nepriėmė ir Pantanui 
naujo teismo neduoda.

— Jamaikoje manoma sta
tyti naujas ligonbūtis ir buvo 
renkamos aukos. Nekurie prisi
žadėjusio nenori dabar priža
do išpildyti ir ligonbūčio ve
dėjai juos trauks teisman. Teis 
mai tokius verčia prižadus iš
pildyti.

— Browningas, milionierius 
norėjęs įdukrinti Marę Spas, 
dabar rašąs “iš savo pusės” is
toriją to viso dalyko, apie kurį 
spauda pilna jau dvi savaiti. 
Pati Mariutė labai prastai jau
čiasi. Policmonas stovi prie tė
vo namo Astoria ir neleidžia 
žingeiduolių ir reporterių ar
tyn. Jis šeimynai ir valgyti nu
perka.

— Popiežius padovanojo O- 
hio vyskupui kaulus šventos

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

LIETUVIŠKA 
RESTORACIJA

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

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

Alex Velička ir J. Sutkus
Savininkai

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

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

Reikale klauskite:
Ofisas: 1163 Gates Avenue 

Tel. Jefferson 3957
Yardas: 161 Clifton Place 

Tel. Prospect 1023

STOGŲ DENGĖJAS

GRAVEL 
KOofinG 

Rt-ptir Work a Specia/ty
■ JAMES J.HOLT6*SON

— Einu pas Juozą Abir 
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 AVĖ., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. 4520 Greenpoint

Kreipkitės žino adresu:

JONAS BTOKES
173 Bridge St., O. Brooklyn. N. T.

NAMŲ SAVININKAI 
TĖMYKITE!

Lietuvis Penteris
Pentinu namus iš lauko ir vi
daus. Darbą atlieku greitai Ir 
pigini. Taipgi taisau senus sto
gus ir uždedu naujus. šiais rei
kalais kreipkitės pas:
WILLI AM O KAPTURAUSKO 

53 Montleth Street
Kampas Bushwick Avenue

Brooklyn, N. Y.
MOTERYS TĖMYKITE!

Lietuvis Plaukų Taisytojas 
ANTHONY MOLLYN

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

VENUS BARBER SHOP
463 LORIMER STREET 

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

Geriausias 
P LU M BERIS 

CHAS. WIRFEL

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

tuoj atvykstu pataisyti pagedimus

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

Tel. Stagg 4037

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savninkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINE
Ola galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir ui 
prieinamą kainą; talppat paslrondavoti svetainą susirinki* 
mains, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

999 GRAND 0TREET (Tel. Stagg 3922) BROOKLYN, N. Y.

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

Vyrams, Moterims ir Valkams
Prašau Tamistą reikale atsilankyti, o būsite pilnai užganėdintas

S. PAUŽA
131 GRAND STREET 

Brooklyn, N Y.

VISI ŽINO MUS
MES ŽINOM VISUS

Užtai visi esat kviečiami pas mus 

.šiltam arba šaltam Ore 
P. YANKUS (didysis) 

ir P. PUSNIKAS
115 NCRTII 6th ST.

Kumpas Berry Street Broo:
Tėl. 1727 Greenpoint
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