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COOLIDGE SUTINKA SUMA
ŽINTI NUOŠIMČIUS BELGI

JOS KARINIU SKOLŲ
Tas Gal Atsilieps Vėliau ir Ant Lietuvos Skolų

Amerikai. >

PARYŽIUJE 200,000 ŽMONIŲ ŽVĖRINČIU- 
JE IŠSIGANDO PABĖGUSIO LAUKI
NIO LEOPARDO.

PLYMOUTH, VT„ Rugp. 16 d. — Prezidentas Cool
idge pareiškė, kad jis sekančiam kongresui įduosiąs pra
šymą sumažinti nuošimčius Belgijos karo skolų Ameri
kai. Tas žingsnis yra svarbus, nes nėra abejonės, kad ta
da ir Francija ir Italija prašys tokio palengvinimo. Jei 
joms bus suteikta, tai gal ir kitos valstybės gaus, kaip 
Latvija, ir pirmiau pasiskubę skolas atmokinėti valsty
bės, kaip Anglija ir Lietuva, bruzdės irgi palengvinimų 
nors jau jos yra padarę sutartis apie skolų atmokėjimą.

PARIS, Rugp. 1G d. — Moderniškų žmonių drąsu 
mas tapo išmieruotas čia, kada iš žvėrinčiaus pabėgo le
opardas. Kada laikraščiai apie tai pranešė, kad 200,000 
susirinkusių į parką žmonių, išdūmė po namus.

WASHINGTON, Rugp. 1G d. — Darbo Federacija 
atakuos Naujosios Angljios audinyčių šapas kongrese, 
reikalaudama, kad augšti muitai svetimiems audeklams 
būtų nuimti. Esą, jei su augštais muitais pramonė nega
li išsiversti ir kapoja algas savo darbininkams, tai tokiai 
pramone jokios protekcijos nereikia.

PEKING. — Eina gandai, kad pasimirė Mandžiūri- 
jos karo gubernatorius Tso Ling, garsus banditų vadas, 
kuris buvo vienas iš daugelio Kinijos valdovų.,

KAUNAS. Kauno apskrities viršininkas yra paduo
tas teisman už atsisakymą įregistruoti Profesinių Sąjun
gų Centro Biuro įstatų.

Lenkų Pinigai 
Dar Krinta

Berlin. Vokiečių spauda skel 
bia, kad žmonės Lenkijoje nei
ma mažų popierinių pinigų po 
1, 2 ir 6 zlotus, nes jų neima 
ir bankai. Imama tik 10 zlotų 
banknotai. Lenkų zlotų kriti
mas paeina iš to, kad Lenkijos 
prekyba prasta: lenkai turi 
daugiau pirktis iš kitų ir mo
kėti auksu, arba tvirta valiu
ta,- negu gali patys parduoti. 
Sakoma, kad jau šįmet lenkai 
buvo priversti atiduoti 60 nuo 
šimtį savo aukso ir tvirtos va
liutos svetimų valstybių pir
kliams už prekes. Tas ir puldo 
lenkų zlotus.

Maskviečiai Apmuilino 
Anglų Darbininkus

Paris. Bolševikų priešai skel 
bia, kad rusai apgavę Angli
jos angliakasius. Jie raginę 
darbininkus iš visų spėkų strei 
kuoti, o patys, per Krasiną, ir 
kitus siūlė pirkti rusų anglius 
labai pigiomis kainomis. Ang
lai, tą dagirdę lengviau susi
taikė su valdžia.

Denver, Colo. Paaiškėjo, kad 
tūlas buvęs Chicagos gengste- 
ris ir gembleris paskolinęs She 
perdui $75,000, kad jis galėtų 
kovoti prieš kaltinimą, būk jis 
nunuodijęs jauną milionierių 
McClintock.

Banko Klerkas Išeina 
iš Proto ir
Išmėto Pinigus 1

I
IF. Lynn, Mass. Napoleonas 

Sanorskis, klerkas išmokėtojas 
Sagamore Trust kompanijos 
banke, staiga iš proto išėjo, iš
mėtė apie save ant grindų $7,- 
000, užskambino banditų alar- 
mą ir peršovė save per petį. 
Paskui kovojo su sargu, kol 
atvyko policija ir nuvežė į li- 
gonbūtį. Spėjama, kad jis išė
jo iš proto todėl, kad negalė
jo nuvykti į beisbolės geimą, 
kurio troško matyti.

----------- X

Stinncs Nori, Kad X 
Darbininkai Jo 
Nuostolius Pakeltų

Berlin. Norėdamas išgelbėti 
savo automobilių šapą mieste 
Aga, Stinneso sūnus Edmon
das pasiūlė darbininkams paim 
ti pusę Šerų, popierinės vertės 
pusės miliono dolarių. Darbi
ninkai buvo nudžiugę, bet vė
liau pasirodė, kad ta šapa tu
ri turto 9 milionus markių, o 
skolų 12 milionų. Tada darbi
ninkai nuo “dovanos” pradėjo 
atvėsti ir žada atmesti. Šapa 
tada teks skolininkams-ban- 
kams.

Neiv York. Milionierio Mor
gano pati pasimirė, du mėnesiu 
išsirgus “miego liga.“

Camden, N. J. Policija areš
tavo italą Rotando, kurio ap
draskytas veidas liudija, kad 
jis mušėsi su kokia motere. O 
tuo laiku skiepe rasta pasmau
gta Mrs. Audina ir jos 4 me
tų sūnus. Rotando buvęs jų 
draugas.

Naujausi Telegramai
k

I
Į——..... .

London. Karalienė Marė 
įvedė ponioms naują madą: 
ji pradėjo nešioti skrybėlės, 
kur įsagstyta tikrų deiman
tų.

—o—
Long Branch, N. J. Nu

degus koteliui čia sudegė 
viena mergina, bėgusi gelbė 
ti savo rūbų ir du ugniage- 
siia. Mergina buvo veiterka 
vardu Marė Peterka.

—o—
Paris. Francų spauda juo 

kiasi iš amerikonų mergi
nų mados “surišti” panče- 
kaites žemyn kelių. Francai 
sako, tas sveikatai negelb
sti.

—o—
Paris. Francams ir ispa

nams pavyko atimti veik be 
kovos nuo morokiečių svar
bias augštumas kalnuose. 
Morokiečių ūpas nupuolęs.

—o—
Weehawken, N. J. Polici

ja suėmė gatvėmis vaikščio
jančią dailiai pasirėdžiusią 
21 metų merginą, kuri ne
atsimena kas ji yra ir iš 
kur. Ji matyt yra anglė, ne
senai atvykusi iš Anglijos.

Maskva. Bolševikai už
draudė siusti iš čia žinias 
apie ekonominę Rusijos pa
dėtį, kad neatbaidžius no
rinčių gauti koncesijas Ru
sijoje.

Houston, Tex. Krokodi- 
lius čia norėjo suvalgyti tū
lą vyruką, kuris buvo įbri
dęs į upelį 5 pėdų gylio. Kro 
kodilius pagavo jo dešinę 
koją, bet vyras ėmė kovoti 
ir su pagelba kitų išsigelbė
jo, nors ir liko apkramty
tas. Krokodilius pabėgo.

West Orange, N. J. Trys 
vyrai apvogę čia savininką 
gazolino stoties, atėmė jo 

! kelnes, kad negalėtų vytis.
—o—

Pawtucket, R. I. 150 at
stovų 20,000 audėjų prašė 
prezidento Coolidge išsprę
sti, ar teisingai kompanijos 
elgiasi, kapodamos darbinin 
kams algas. Williamantic 
Conn, mieste darbininkai 
streikuoja prieš kapojimą.

—o—
Lakeside, Pa. Sukatoje 

čia -įvyko 11-ta “Lietuvių 
Diena,” kur kalbėjo kunigas 
Šmulkštys, girdamas savo 
partiją. Žmonių buvo vidu- 
Jniškai.

-i-0—
Nashville. Tenn. Mokyto

jo Scopes vieta teko tūlam 
reporteriui, kuris pasisakė 
esąs priešingas evoliucijos 
teorijai. Amerikos moksli
ninkai gi mokytojui Scopes 
surinko $5,000, kad jis galė
tų eiti augštesnį mokslą ir 
likti profesorių.

Žinios Iš Lietuvos
Mariampolė. — Prieš karą 

šis miestelis buvo žymus kul
tūros centras. Laike karo ir po 
karo šiek tiek susnūdo, atsili
ko, bet pravedus nuo Kazlų- 
Rudos link Alytaus geležinke
lį, pradeda atsigauti ir ateity 
Mariampolei šypsosi graži atei 
tis.

šiandien, kol kas dar daug 
Mariampolės gyvenimą trukdo 
klerikalų viešpatavimas, ku
riems rūpi per Dievą, bažnyčią 
ir davatkas (vienuoles) šiame 
pasauly dangaus karalystėje 
ryventi ir žmones kaip kokius 
asilus už ausų vedžioti. Iš Ma
riampolės kunigas Draugelis, 
didžiausio klerikalizmo kūrė
jas, švietimo slėgėjas, išvyko į 
Ameriką kvailių ieškodamas do 
lariauti. Neduokite nė cento! 
Mariampolės klerikalai Reale 
Gimnaziją uždarydino.

Sheliaudra.

atostogų kasžin kieno piktos 
rankos kryžių apteriojo: nulau 
žė kryželį, išjudino ir taip ap
daužė stiebą, kad vietomis net 
supleišėjo. Kas tą begėdišką 
darbą atliko, tikrai nežinoma, 
bet žmonės sako, kad tai dar
bas vieno pusbepročio žydo.

Raibutis

Pilviškiai, Mariampolės aps. 
Pilviškiai yra netoli Pilviškių 
geležinkelio stoties. Daugumą 
javų supirkinėdavo vietiniai žy 
deliai ir gabendavo į šią stotį. 
Kįlant apšvietimui Barzdų U- 
kininkų Sąjungos skyrius pa
statė tinkamą prie Pilviškių ge 
ležinkelio stoties sandėlį, kuria 
me sukraunamos trąšos. Prade 
ta supirkinėti javai. Vietiniams 
žydeliams tas sandėlis yra lyg 
ugnis. J-zas Z-kas

A RKL Y S PA S1SMA UGĖ

Klišiai, Panemunėlio vals. — ’ Į
Liepos 10 d. mūsų sod. pil. 
\ n tanu i Vaitoškai vežant šie-.' 
ną, arklys kluptelėjo ir krito 
klampioje pievoje. Kol atleido 
pakinktus ir pakėlė, arklys jau 
buvo negyvas. Vertėtų elgtis 
atsargiau, važinėjant po klam
pias pievas. Klišių Jonas

DIDŽIULIS DAUGŲ
GAISRAS

GRAŽI ŠIENAPJŪTĖ 
ŽEMAITIJOJ

Kaip Komunistai 
Moteris Importuoja

Berlin. Norvegijoj jaučiama 
stoka moterų komunisčių agi
tacijai, todėl vietos rusų am
basadorė p-lė Kolontai surado 
gražų ir pigų būdą jų pasiga
minti. Ji pasiunčia į Maskvą 
būrį Norvegijos piliečių vyrų- 
komunistų, kuriems internacio
nalas parenka žmonas. Poros 
atvažiuoja į Norvegiją, kur 
tuoj užveda divorso bylas, o 
jos Norvegijoje tiek lengvos, 
kaip Paryžiuje, ar garsiame 
Reno. Moterys, gavę divorsą, 
liekasi Norvegijos pilietėmis ir 
j ii valdžia negali deportuoti. 
Jos laisvai gali skleisti ko
munistų propogandą.

Amerikos Žmonių 
Uždarbiai Kilo

New York. Ekonomiškų Ty
rinėjimų biuras čia skelbia, 
kad per trylika metų iki 1921 
Amerikos žmonių pajamos vis 

; kilo. Vidutiniškai imant pra- 
. džioje vienas žmogus ant metų 
uždirbdavo po $791, o 1921 me 
tuose jau uždirbo $1,537. Im
ant pirkimo verčių saiku, tas 
reiškia, kad jis uždirbo nume
rį 823 ir paskui pakilo iki 887, 
reiškia visgi ir jam likdavo pel 
no, nors pragyvenimas bran
go. Imant milionais dolarių 
1909 metais šalis pelnė 27 bi- 
lionus, 1921 — 62 bil.

Rockef eteris Kapoja Algas
Denver. Rockefelerio kompa

nija čia Ludlow krašte nukapo 
jo algas kasyklų darbininkams 
15-ka nuošimčių ir grįžo prie 
1917 m. skalės. Tame krašte, 
kaip prisimenama, 1913 me
tais vyko didelis streikas, kur 
žuvo 200 darbininkų. Po to 
Rockefeleris “pavelijo” sutver
ti taip vadinamą “kompanič- 
ną” uniją.

- -------r.
New York. Suvedus rapor

tus iš 36 valstijų ir 500 miestų, 
pasirodo, kad laike liepos 4 
švenčių šįmet užmušta 111, o 
sužeista 1,030 asmenų. Taigi 
ši patriotinė amerikonų šventė 
vis dar suvalgo žmonių gyvy
bių.

Varšuva. 268 vyrų ir 118 mo
terų “sokolų” lenkų iš Ameri
kos atvyko čia dalyvauti 25 
metų šios gimnastinės draugi
jos sukaktuvėse.

20 Vagonų
Dolarinių Kasmet

Washington. Amerikos val
džia kasmet pagamina po 20 
vagonų dolarinių banknotų, 
bet nėra užganėdinta vartoja
mos popieros stiprumu.. Po- 
piera pinigams daroma iš miši
nio 75 nuošimčių lino ryzų ir 
25 nuošimčių bovelnos. Bet, 
spaudėjai sako, kol dolarinė lie 
ka nuspausta, ji “pavargstan- 
ti” ir todėl nėra toki stipri 
kaip reikėtų. Valdžia dabar da
ro bandymus,, kurių tikslas 
yra popierą sustiprinti.

Los Angeles. Du vyrai, kurie 
darė suokalbį pavogti krutamu 
.paveikslų artistę Mary Pick
ford, gavo po 10 metų kalėji
mo.

Sekmadieny, liepos 26 d. 
Įaugu miestely (Alytaus aps.) 
pie 11 vai. užsidegė dek. Mi

rono tvartas. Kadangi ten nie
kas nerūkė, tai spėjama be ne
padegė kas tyčiomis. Didelis vė 
jas pernešė žarijas nuo tvar
to ant kluono, o nuo šio išsi
sklaidė ir po kitus namus. Dau
guose yra gera ugniagesių ko
manda, bet ugniagesiai, paste
bėję savo namus degant, išbė
giojo jų gesinti. Tada pakvies- 
toos kaimynės komandos: iš 
Butrimonių (23 klm.) atvyko 
savanorių ugniagesių komanda 
su 2 siurbliais ir iš Alytaus 
(16 klm.) su 3 siurbliais. Buvo 
prašyta pagalba ir iš Kauno. 
Bet po Rumšiškių nelaimių su 
ugniagesiais miesto valdyba nu 
tarė savo komandų provincijon 
nesiusti. Kauno savanorių ug
niagesių komanda norėjo va
žiuoti, bet sugedo automobilis. 
Tada apie 10 ugniagesių išva
žiavo lengvuoju automobiliu.

Dėka energingoms šių gerai 
suorganizuotų ugniagesių ko
mandų pastangoms pavyko gai 
sras užgesinti. Iš 200 namų su
degė 44. Jų tarpe pašto įstai
ga ir policijus nuovados rašti
nė. Gyventojams bus sunku at
sistatyti, nes apsidraudusių vi
sai mažai tėra. Jie sakė, kad 
nas juos gaisrų neatsitinką, to 
del nesą reikalo ir apsidrausti. 
Spėjama, kad apie už 15,000 li
tų yra apsidrausta Lietuvos ap 
draudimo draugijoj ir apie ant 
ra tiek — valstybinėj.

IR VĖL SU MUSĖ
Keturvalakiai, Vilkaviškio 

apskr. Keturvalakiečiai tikėjosi 
būti ramūs nuo peštynių, nes 
didžiausi apylinkės peštukai 
sėdi šaltojoj, kad atsivėdintų. 
Bet štai vėl nelaimė. Vieną gra 
žią dieną Keturvalakių kaimo 
ūkininkas Gruzinskas nuėjo 
pas gyvenančius čia vasarą ka
reivius pasižiūrėti, kaip maiti
nasi. Bet Gruzinskui kareivių 
va'iglš nepatiko ir vienam jų 
š katiluko užpylė valgį už kal- 
ieriaus.
Tą pačią dieną, vakare, tas 

iats ūkininkas, jo sūnus ir 
Krunkaitis, rodos, ant Prans- 
.{evičiaus kiemo girsnojo. Prie 
■ų priėjo du nepažįstamu jiem 
kareiviu ir pradėjo taip pat 
gerti, šia proga pasinaudoda
mas, Gruzinskas pradėjo iš ka
reivių tyčiotis. Bet šie, kiek pa
lūkėję, išsiėmė muštukus ir 
pradėjo mušti. Juos taip su
mušė, jog Gruzinsko sūnus iš
gulėjo ties kalve iki 4 vai. ry
to, o Gruzinską paslėpė po me
džiais. Krunkaitis spėjo iš jų 
nagų pasprukti, tai iš ryto at
važiavo jų parvežti. Sakoma, 
kad Gruzinskui keletas šonkau-
lių išlaužta.

e
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New York. Čarli čaplin bu
vo keistai susirgęs. Ėjo gandai 
vad jį įkando mergina laike ba 
liuko pas tūlą draugą, bet dak
tarai tą užginčino.

Rietavas. Pabaigoje šių mok
slo metų Rietavo gimnazijos 
mokiniai pernai nuskendusio d- 
go Aleksandro Petrausko at
minčiai skendimo vietoj, ant 
Jūros kranto, pastatė gražų 
kryžių.

Bet išsiskirsčius mokiniams

Prašvitus saulutei, žemaičiai 
sujudo šienauti — kai kad irj 
naktimis mažai miega: pjauja^ 
grėbia ir veža šieną galvatruk- 
čiom. šieno šįmet nors ir ma
žiau, bet daug geresnis už per
nykštį — galės žemaičiai gy- 
vulius kaip dobilais šerti. Per-t 
nai šieno buvo daug daugiau, 
bet kas iš to, kad visas šienaą 
buvo supuvęs ir gyvuliai šiau
dus geriau ėdė. P. Lietuvis 

_______ ’l •I
Giraitė, Varėnos vals. Mūsų! 

sodžiuje pereitą sekmadienį, š, 
m. 19 dieną, atsitiko nelaimė- 
Ūkininkas Juozas Mačionis par, 
vedęs savo gana puikią kumely 
iš ganyklos pririšo ją sodely,, 
kur buvo aviliai bičių. Kumelė 
besisukdama su virvėmis apie 
avilius pargriovė vieną avilį< 
Bitės įniršo ir pradėjo gilti 
kumelę. Vargšę taip sugylė^ 
kad kol Mačionis atėjo pagal
bon, tai kumelės net oda nuo! 
gilimo susprogo ir pati kumelė 
padvėsė. Dabartiniais laikaisi 
mūsų ūkininkams tai baisi ne
laimė, bet ir jiems patiems rei- 
ketų būti atsargesniems.

Jonas Biskis
 . • ■ f

• NAUJI SEIMO Ritini V

Vidaus reikalų ministerijoj 
atstatymo inspekcija dabar iš
dirba planą naujiems Seimo rū 
marns, kuriuos žadama statyti 
parodos aikštėj (Vytauto kal
ne).. Aplink rūmus būsiąs įtai
sytas parkas, o aplink visą ra
joną būsią uždrausta statytį 
privačius namus. i

___________ ' f

PASIRODĖ PLĖŠIKŲ ’
Vebriai, Panemunėlio valse- 

Vebrių krūmuose šiomis dieno
mis pasirodė daug plėšikų, ku
rie dažnai puola einančias iš 
turgaus moteris. Vertėtų poli
cijai susirūpinti ir padaryti “o- 
blava” Vebrių krūmuose, ar ne 
pasisektų tokie “paukščiai” šu

A d versus čiupti. Klišių Jonas

PIRMUTINĖ
Amerikos Lietuvių {staiga — Tai

Ii

netik kaipo Amerikos lietuvių laikraštis, bet ir kaipo pirmu
tinė įstaiga Persiuntime Pinigų j Lietuvą ir Visas Pasaulio 
Dalis. — Pirmutinė įstaiga Pardavime Laivakorčių Keliau
jantiems j ir iš Lietuvos. Dėlto, kad seniausia įstaiga ir pla
čiausiai prityrusi Pinigų Persiuntime ir Laivakorčių Parda
vime, tai visi, kurie tik šiuose reikaluose kreipiasi į “Vieny
bę,“ gauna netik skubų, greitą ir teisingą patarnavimą, bet 
užvis svarbiausia — “Vienybėje” atranda netik draugišką 

E& patarnavimą, bet dar sūčedina daug bereikalingai išmėtomų 
gSdolarukų
|| “Vienybėje,” kuri jau yra užsitarnavusi pasitikėjimo per 
H pastaruosius 40 metų. — Siusdamas Pinigų saviškiams, ne- 
Hpamiršk, kad “Vienybė” tai atliks geriaus, negu kas kitas.

Keliaudamas Lietuvon, nusipirk Laivakortę 
kuri tamstas ir* jūsų šeimynas bei draugus 
reriausia ir kelionę turėsite kosmagiausią..

Reikale Kreipkitės Pas Mus

fe

Taigi, visus kviečiame savo reikalus atlikti

| VIENYBĖ
193 Grand St

“Vienybėje”, 
aprūpins ko-

Brooklyn, N. Y
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fj Redakcijos Straipsniai Į]
FRANCUOS NAUJA BĖDA

Tūlas laikas atgal Francija labai smarkiai šoko nu
kariauti savo “globojamus” morokiečius. Nugalėti juos 
manė labai greitai. Bet tai pasirodė tik teorijoj; prak
tikoj gi tik svajonė. Pasirodo, kad rifai narsiai kariauja. 
Ir nors francy 200,000 kįariumenei eina pagelbon ispanai 
ir gelbsti “Lafayette Amerikonų Eskadrila,” tačiaus 
f rančai rifų karui galo dar nemato ir netiki tuo jaus ma
tyti. Rifiečiai skelbia “šventą karą” priešais savo prie- 
šus-užpuoli’kus ir tuomi vis daugiau sekėjų gauna jų va
das Krimas. Iš to galima spėti, kad francams prisieis 
dar pusėtinai pakariant kol rifiečius nugalės.

Klausimas dar, ar nugalės?

Negana to.
Francai prasimanė ir daugiau bėdos. Ta bėda yra tai 

syriečių sukilimas.
Sčrija randasi rytiniame Viduržemio jūrų pakrašty. 

Ji užima apie 60,000 ketv. myl., turi apie 3,000,000 gyven
tojų ir užsiima javų, vaisių auginimu, šilko produkcija 
ir vyno išdirbyste.

Francija šia šalimi “globoja” jau nuo 1920 metų. 
Francijai Syrija reikalinga ypač tuomi, kad ten gali į- 
vežti daug savo išdirbinių, ir liuesai gauna sau pagei
daujamą šdirbystei medžiagą bei javus.

Išsyk Francija Syrija valdė “dievobaimingai:” leido 
turėti jai seimelį ir Syrija valdėsi autonomiškai. Pasku
tiniu laiku bet gi Francija uždėjo savo geležinę ranką ir 
jau kiek aršiau pradėjo syriečius valdyti.

Pati syriečių sukilimo priežastis buvo sekama. Sy- 
riečiąm# apvaikščiojant,saųo kilnią, taip vadinamą Cur- 
ban Barai šventę, juos puolė f rančų kareiviai ir polici
ja. Tai daryta, sakoma, su leidimu francy gubernato
riaus Sarrail. Tame puolime pusėtinas skaičius žmonių 
užmušta, sužeista; vėliau padaryta areštai ir ganėtinas 
įkaičius žmonių sukišta į kalėjimus.

Todėl syriečiai sukilo.

Dabar jau eina smarki kova.
Francai su pagelba savo- eroplanų ir kariumenės ne- 

baikauja. Paskutiniu laiku skelbiama, kad francy ero- 
planai subombavę net 80 syriečių kaimų. Kiek žmonių 
tame puolime žuvo — nežinia. Bet galima spėti, kad 
daug. Francijos ministeris praneša, jog francy tame su
kilime jau žuvę apie 800 užmuštais, sužeistais ir dingu
siais.

Taigi kaip pasirodo, syriečiai irgi pasirišę priešais 
francus atkakliai kovoti. Bet ar jie turės ganėtinai kant
rybės ir galios priešais savo priešus atsilaikyti ir ar ko
vos bent taip, kaip kovoja rifiečiai, sunku pasakyt. Ta
čiaus pastariesiems — rifiečiams — bus tai didelė para
ma ir francams prisieis daug karčių valandų pergyventi.

Ypač jai bus sunku todėl, kad turi reikalo su žmo
nėms, kurie kariauja už savo krašto liuosybę.

* O liuosybės kariautojai labai sunku nugalėti.

KARALIUKAS LENKIJAI?
; it '

New Yorko “American” rugp. 13 d. išspausdino įdo 
mią ir sensacingą žinią. Ten rašoma, kad iš Pragos gautr 
žinia, būk Anglijos parlamentas pasiūlęs Lenkijai pa
mainyti savo valdymosi tvaiką: respubliką pakeisti mo 
narkija. Virtus gi Lenkijai monarkine, jos sostan norima 
pasodinti Anglijos karaliukas Duke of York. Karališką 
būtą užlaikytų pati Anglija. Jei Lenkija ant to sutik
tų, tai Anglija jai gelbėtų daugely dalykų, ypač padėtų 
suorganizuoti Pabaltijos Valstybių sąjungą.

Ką Lenkija ant to atsakiusi, nežinia.
Kiek šita žinia yra teisinga — sunku nuspėti. “Ame

rican” ją vadina sensacinga žinia.

Mūsų komunistai šiandien varo judošišką ir pra
gaištingą darbą darbo žmonių unijose ir abelnai lietuvių 
organizacijose. Kada ir kuo šie viso pasaulio piliečiai už 
tas skriaudai lietuviams darbininkams atsilygins — tik 
ateitis galės parodyti.

•

Niekas tiek daug darbo žmonių reikalams nekenkia, 
kaip unijų vadų nešvarus politikavimas.

Pamylėjo Demokratiją.
Socialisto Balčikonio prakal

bose Pittsburghe, Bukniukas ir 
jo draugai taip pamylo demo
kratiją, kad del jos šokinėjo, 
karščiavosi ir norėjo prakal
bas suardyti.

Bet Rusijoje, bolševikų tė
vynėje, jei tokis Balčikonis pa
prašytų balso mitinge, tai tuoj 
atsidurtų netoli Baltųjų marių 
ant Solovečkio salos, kur sau
lė stovi nusileidusi šešius mė- 
icsius iš dvylikos.

—o—
Tikrą Tiesą Sako

Prof. Valdemaras “Lietuvy” 
ikrą tiesą sako:

“Jeigu lietuviai nepasieks 
kultūros laipsnio, kuris yra 
pas jų kaimynus, jie neturėk 
nei galimumo, nei moralės tei
sės išlikti kaipo tauta- valsty
bė.”

Jei lietuviai matys, kad len
kai, rusai, latviai, vokiečiai 
daugiau veikia, dirba, lavina
si, daugiau mandagumo turi, 
geresnį išauklėjimą, daugiau 
mokytos inteligentijos, tai nė-Į 
ra abejonės, kad didžiuma vėl 
pradės linkti prie tų tautų, i 
kaip linkdavo seniau, kuomet 
lietuviai norėdavo tai rusais i 
būti, tai lenkais, tai vokiečiais. į 
Kultūros klausimas pas lietu
vius yra klausimas pirmutinės i 
svarbos. Reikia mums pakelti 
kaimiečių kultūra iki laipsnio, 
kuris yra pas vokiečius ir da
nus. Mūsų valdininkija turi tu 
rėti toki gerą išsilavinimą ir 
savo teisių bei pareigų žinoji
mą, kaip valdininkai svetur. 
Mūsų šviesuomenė turi būti to
ki pat energinga ir drąsi, kaip 
šviesuomenė Anglijoje. Tada 
apie lietuvių nepriklausomą gy 
venimą abejonių nebus. Lietu
viai tada trauks prie savęs ma 
žiau kultūringas tauteles, o pa

i tys neištautės.
Todėl amerikiečiams pažan

gos mylėtojams reikia sudary- 
I ti bendras frontas kultūros 
darbe čia Amerikoje, kaip yra 
sudarytas tokis frontas Lietu
voje. Tada tikrai pasitarnausi
me savo tautos kėlimui ir sie
kimui prie skaisčios ateities.

—o—
Lietuvos Profesoriai pas rusus

Leningrado mokslo akademi 
ja, švęsdama 200 metų sukak
tuves pakvietė ir Kauno uni
versitetą dalyvauti. Lietuviai 
pakvietimą priėmė ir siunčia: 
Šimkų, Stankevičių ir J. Bag
doną. ’

—o—
Puodas Katilą Vainojo, 
O abu Juodi

Kairieji vis prikaišioja ke- Į 
liems tautininkų vadams su-1 
bankrūtinimą Lietuvos Atsta
tymo B-vės (ji dar nėra pasi
davusi bankrūtui ir likvidaci
jai, vienok ir gyvuoja). Jie sa
ko, kad tik “mes, kairieji,” ne- 
monijome darbininkų.

Bet P. Martinkaitis per “N- 
.ias” dailiai sumuša jų pasidi
džiavimą, prirūdydamas, kad 
nėra atskaitų iš sekančių fon
dų, kuriems “draugučiai” au
kas visur rinko:

1. Deportavimo ir Kalinių 
Gelbėjimo Fondas — apie $20- 
000. ’

2. Stilsono fondas — apie 
$17,000.

3. Petkaus bylos fondas — 
apie $10,000.

4. Agitacijos ir Lietuvos 
Darbininkų Gelbėjimo fondas 
— visai niekad neskelbta kiek 
surinkta.

5. Rusijos medikalės pagel- 
bos fondas taipgi neskelbta 
aukos.

6. Moksleivių fondas — tas 
irgi “pamirštas” atskaitose.

7. Rusijos Baduolių šelpi
mo Fondas — tikslių atskaitų 
neišduota.

8. Lietuvos Kalinių gelbėji
mo fondas — Zabulionis paro

dė kaip ėjo pinigų aikvojimas 
iš šio fondo.

9. Fosterio gelbėjimo fondas
— nežinia kiek aukų.

10. D-ro Kaškevičiaus šei-
mynos fondas — aukos renka
mos dabar.

Taigi matome, kad kas met 
ir dažniau doriškai nusibankrū 
tavę ir tingį dirbti kairiųjų va 
dai-inteligentėliai viliojo iš 
darbininkų pinigus ir išviliojo 
virš $100,000. Tai graži suma, 
ponai eks-klerikai ir kailiamai- 
niai, iš kurios atskaita kaip 
Jk būtų vietoje!

—o—
Vėl Gandas Apie
Derybas su Lenkija

Lietuvos laikraščiuose buvo 
praplitęs gandas, kad mūsų mi 

isteriai, besimaudydami Pa
langoje laike atostogų, tarėsi 
su Lenkijos agentais apie su
sitaikinimą. Elta, vienok, pa
reiškė, kad tie gandai esą vi
sai be pamato.

Baimės Akys Didelės
“Vilnis,” dagirdusi, kad Kau 

ne rugsėjo mėnesį prasidės 
teismas 50 lietuviškų komunis
tų, šaukia: “Kauno budeliai 
nori moterų ir mergaičių krau 
jo.” Matyt iš baimės iš vyrų 
vien moteris, ir mergaites pa
darė. Ek, tu Andriuliuk!

“Vienybėje” jau buvo minė
ta, kad už priklausymą prie 
komunistų partijos, ar už dali
nimą komunistų plekatų žmo
nės gauna nuo vieno iki ketu
rių metų kalėjimo Lietuvoje. 
Rusijoje už priklausymą de
mokratų partijai, arba už da
linimą ir platinimą socialdemo 
kratų spaudos, žmonės atsidu
ria arba pas Abramkę, arba 
netoli šiaurės ašigalio pas bal
tąsias meškas. Taigi nukabai ū- 
pis Andriulis turėtų pirma pa-

Nė nebesimato senio iš didelės žolės, o tik 
jo aiški, truputį užkimusi kalba girdis.

Saulė jau senai nusileido. Nustūmus vaka
ro prieblindas tyliai apgaubė žemę rasota va
saros naktis. Iš atvėsusių upės Vilnių pakilo
ūkanos ir klostydamos pievas ėmė plėstis išlėto 
tolyn.

Karsto tyla dvelkė iš visų pusių, kol jos 
neišardė toli dar neaiškiai suskambėjus daine
lė. Iš karto rodės, kad tai kas žin kieno muzi
kos gražūs akordai liejasi nakties ramume ir 
toli miršta glėby žvaigždėtam, bet paskui mes 
aiškiai išgirdom žodžius:

“Miškas ūžia verkia gaudžia, 
Nuliūdimas širdį spaudžia,

Lyg, kad replėmis ją gniaužia.”
“Kas žin kas dainuoja! Puikiai dainuoja! 

— neiškentęs prabilsta vienas mūsiškių.
“Dainuoja, o ką daugiau.
Su daina palydi Lietuvos girias į svetimą ša 

lį. žinau, tai plukdytojai; jie kas vakar, kai tik 
nurimsta Nemuno vilnys ir jų sieliai supdamies 
plaukia Klaipėdos link, ima dainuoti,” aiškina 
senis iš žolės nesikeldamas.

“'Tai paskutinis turtas ir pasididžiavimas 
senove, mūsų ūksmingomis, traškančiomis gi
riomis. Lietuva greit liks nuoga ir nelaiminga.
Nebesulaikomai lakstydami šalti vėjai smilti
mis užneš derlingus jos laukus. Gražūs ir pas
kutinieji sparnuoti miško dainininkai, išnyks 
žvėreliai kokie dar yra, nusus ir žmonės mūsų. 
Tiems, kurie daug kalba, kurie dabar išnaudo
ja žmones, negi rūpi Lietuva,” tęsia senis.

“Miškas verkia didžiagirių, 
Baisūs kirviai jas išskynė,” 

suskamba jau nebetoli kelių vyrų stiprūs ba
ritonai ir tarsi griaudumu užsiriję dingsta nak
ties sutemose.

Nebetoli Nemuno vagoj žibteri išblyškęs ži
burėlis ir pasigirsta neaiškūs sielininkų žo
džiai.

Girdis, kaip tekši vairuojančios kartys į 
šaltą vandenį skirdamos mieguistas vilnis; kas 
/Jn ko rykteli vienas, kitas sielininkas, kol mes 
lepamatom ilgos kirbinės gražiai surištą šo
nais, liemeningų pūšių, kurių šakose nesenai ku
kavo lietuviškoji gegutė ir gaivino skurdo krū
tinę sveikas smalos oras.

Kirbinė, išlindus iš ūkanų, vienodai arti
nos į mūsų krantą. Ugnelė aiškiau šviečia, net 
matos, kaip vienas saulės įdegtas darbininkas

žydu iš Anykščių, juodi Palestinų tautinėmis 
nosimis, keli mėlynakiai augštaičiai, miklūs, 
vidutinio ūgio ir pora dzūkų. Kiti atneša jų 
katilą ir sukūrę ugnį ima virti skanią miltienę.

.“Kiek uždirbat į dieną?” klausia juos se
nis.

“Visaip, kartais niekas neišeina. Batai la
bai pūsta, o ir drabužių daug sudraskom,” at
sako vienas.

“žinoma, kad tam, kas sunkiau ir bjaures
nį darbą dirba, visuomet tinkamai neužmo
kės,” pertraukdamas sako Laurynas.

“Dabartiniai aukso bernai, visokį tikybų ir 
idėjų biznieriai, moka darbininkui tiek, kiek rei
kalinga, kad visai nepadvėstų iš bado. Reikalin
gi tiems niekšams kol dar sveiki. Viską iščiulps 
kaip dėlės iš tavęs, o tau liks mirtis be laiko, 
džiova, ot ir užmokesnis darbininkui. Juk tiesa, 
š ko gi gyventų taukuose sudribę klebonijos, 
vienuolynai ir kiti bereikalingų dykaduonių liz
dai. Reik gi jiems išsilaikyti, kurių dabar Lie
tuvoj, kaip grybų pridygo. Naudingam kūrybos 
larbui išėdos kunigų beliko. Jiems legalaus ap
vogimo nebeužtenka, miškus parduoda. Gričiai 
uenojėlio greit nebeliks, pasikurti ko neturės. 
Jų Dievas nieko neduos, kai žmonės nieko nebe
turės.”

“Tiesa, tiesa, nag jau ir žmogui nėra kaip 
sako,” įsimaišė augštaitis.

“Kaip utėlės Lietuvą apstojo kunigai su 
vienuoliais. Ne iš gero va ir mes visi sušlapę, 
sudaužėjusiomis rankomis per naktis daužo
mos. Plūkies, plūkies, bu nei velnio, tai nei vel
nio. Brolį karėn iššaukė, užmušė tenai. Sakė 
žemės duos, o tą dvarą ponai pasidalijo. Lau
kit, sako, kai ateis laikas. Valdžia, girdi, visko 
negali iš karto; kai visus priešus nugalėsime. 
O kur ir kokie gi tie priešai?

(Dar bus)
o--------------o----------- <o

MES KOVOSIM

sirūpinti apie demokratiją ir kas žin ko sukinėjas prie jos, o kiti kartimis 
sąžinės laisvę “rojuje,” o pas- spirias ir varos į krantą.
kui šaukti apie Lietuvą, kurios “Vakarienę valgysime. Puiku bus! Et, 
jis vistiek nemyli. trauk Juozai ,a.”

Įdomus Veikalas
Per Lietuvos laikraštį “Ry

tą” eina Liudviko Kšivickio vei 
kalas “Senovės Žemaitija,” ku
rį verčia vienos gimnazijos mo 
kiniai iš lenkų kalbos ir ku
riame apipasakojama visi seno 
vės Žemaitijos paminklai ir is
toriški prietikiai. Tai žemai
čiams bus įdomi pasiskaityti 
knyga, kai išeis atskiru tomu.

—o—

Malonūs balsai vėl suskamba ilgesio ty
lumoj. Jie vėl uždainuoja visi:

“Virto augštos tamsios eglės, 
Griuvo beržai baltmarškiniai 
Krito medžiai, žuvo miškas, 
Bepaliko tik kelmynė.”

“Et, o vistik skaudu, vyrai.
Kunigai greit ir krūmus parduos. Velnias 

juk nepripildys jų gilios kišenės,” atsiduso se
nis pakėlęs galvą su savo žila dvišaka, tartum 
sidabro žirklės, barzda.

Tai Laurynas gal kokių penkiosdešimt ai' 
šešiosdešimt, metų senis, nors pražilęs, bet dar 
stiprios sveikatos.

Kur tankūs miškai,
Kur bočių kapai, 

Šiandien tenai skraido 
Lenkų višta.

Kaip svietas ant svieto
Ji bus pergalėta;

Nors bus mums tai 
Sunki našta.

Jau triūbija ragas, 
Kovon šauk’ mus vadas, — 

Lietuvis kaimietis jau 
Praded’ at bust.

Re Melo Nei Žingsnio
Yra nuostabu, kad socializ- 

man palinkę žmonės niekad be 
melo negali apsieiti. Meluoja 
bolševikai, meluoja Amerikos 
socialdemokratai, ant galo me
luoja ir Lietuvos socialdemo
kratai.

Pastaruosius melu pagauna 
D. Malinauskas, vienas iš šau
kėjų Vilniaus seimo 1905 me
tais. Laikraštis “Socialdemo
kratas” esą, įdėjęs straipsnį, 
kuriame sako “socialdemokra
tų partija sušaukusi” tą dide
lį susirinkimą.

Malinauskas gi nurodo, kad 
socialdemokratai tam Seimui 
buvę priešingi ir tik matyda
mi, kad nieko nepadarys prieš, 
dalyvavo jame.

—o—
A ukos Socialdemokratams

“Keleivis” skelbia, kad trum 
pu laiku Lietuvos socialdemo
kratams tapo suaukauta $263 
agitacijos reikalams.

Sandariečiai turėtų nepamir 
šti prie progos aukauti į Poli
tinį Iždą liaudininkus remti. 
Artinasi rinkimai ir pinigų rei 
kia. Liaudininkams ir socialde
mokratams laimėjus Seime ab 
soliutę didžiumą, Lietuvos gy
venimas pakryps kitomis vėžė
mis, kurios artimesnės demo
kratų troškimams.

Laurynas jaunystėj ėjęs mokslą, kaip ir 
visi to laiko žmonės; jis manęs kunigu likti, 
vienok, niekas iš to neišėję. Jis liko darbininku 
ir veik visą amžių miškuose prasidarbavęs. Vie
nas mūsų draugas, kuris su Laurynu iš vieno 
krašto kilęs pasakojo, kad jis buvęs pamišęs 
jaunystėj ir dėlto metęs mokslą; jis jį atmetęs, 
kaipo melą ir šlykštų prieš jį išgalvojimą.

“Ką darys dykaduoniai; jie visko išgalvo
ja. Del jų ir burtų pilnas pasaulis. Kai jię iš
nyks, viskas bus gerai; o jie išnyks, nes tas dės- 
nys, kuris sako, kad valgyti gali tik tas, kas 
dirba; vis tiek vėliau ar anksčiau tas įsigyven- 
dins,” spirdavos senis. Dabar jis dirba ir miš
ke mūsų artely. Ir mūsiškių daugelis jį dar ir 
dabar kartais nevisai normaliu laiko, kadangi 
dažnai Lauryno kalbų nesupranta, nors jo kal
ba visuomet skamba aiškiai, suprantamai ir į- 
tikinančiai.

Jis darbininkas geras; kiek jau laiko aš su 
juo-dirbu, tačiau nė karto susipykti neteko; o 
ir jis nė karto nebuvo girtas, nieko neužkabino 
piktu žodžiu ir nesikišdavo į muštynes, kai drau 
gai kartais kortomis belošdami imdavo muš
tis su pagaliais. Gal už tą senį visi ir gerbia, 
dažnai jam patarnauja ir liuosu laiku klausos 
jo pasakojimų, kurių jis begalo daug turi.

“Senovės Lietuva vienas nepereinamas pu
šynas buvo ir žmonės jos laisvi, laimingi gyve
no.” — kalba toliau Laurynas.

“Jie tuomet šimtą kartų geriau gyveno. O 
kokie sveiki, augaloti vyrai, kur kas galinges
nį priešą sukuldavo savo tik jiems žinomose gi
riose,” nenutilsta senis, kol sielininkai susto
ja ramioj kranto įlankoj ties mus ir visi išlipa 
į krantą.

Išgirdę mus kalbant visi artyn prieina. Du

Bet vieno mums stoka, 
Kad ne visi moka 

Tą darbą naudingą
Del savęs atjausi.

Mes Vilnių atimkim;
Ir tą tik atminkim, 

Jog tai yr* sostinė 
Garsios Lietuvos.

Kariaut nenustosim
Kol jį atvaduosim;

Be jo nenurimsime 
Mes jau niekados

Tad nepasiduokim
Veltui nevaitokim.

Tik stokim į darbą 
Bus laimė su mums.

— ŠILOVARNIS

o--------------O--------------o

SVAJONEI

Skrisk laisvutė, išdainuota, 
Džiaugsmo stygas palytėjus;
Skrisk akordais vainikuota,
Žemės skausmo nekentėjus.

Saulės liepsna suliepsnoki,
Svieski laimės spindulėliais;
Laisvas dainas tik dainuoki, — 
Kol tebūžydi saulės gėlės.

Skrisk blaivutė, lyg mieguolė,
Ištiesk kelią dausų šalin.
Veski laisvėn mus, varguolius, 
Per saulėjantį pašalį.

Mums klajūnams Čia ant žemės, 
Lemta nešti skaudžią dalį.
Mūsų dangus vis aptemęs... —
Mes pamylom verksmo šalį!

— SIMAS BTT.

2
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“VIENYBĖS” EKSKURSIJA LIETUVON

• Rašo J. O. širvydas, “Vienybės” Redaktorius

XIV. Vis dar po Kaimus

Mano tikslas po kaimus buvo dar pasiklausinėti 
žmones senų lietuviškų knygų. Ligšiolei gavau 
švogerį Mierkį senuosius valsčių įstatymus (rusų

pas 
pas 
ir lietuvių kalboje), taipgi Skeiriškiuose senukė Ber
notiene pasuko man savo tė velio, didelio buvusio gies
mininko, atmintingą giesmyną ir labai senos spaudos 
gyvenimą Kristaus. Senų knygų sunku berasti, nes 
žmonės sunaikino; daugelis labai svarbias knygas duo
davo vaikams “bovytis,” o tie sudraskydavo. Karo 
metu buvę labai -stigti pope niaus, todėl neišmanėliai plė 
šydavo visokių knygų lapus ir vyniodavo rūkymui, 
“bankrutkų.” Kitur knygos buvo slepiamos seiliaus 
nuo žandarų, ir jas palėpėse pelės sugraužė. Del tų vi
sų priežasčių, šiandien senos lietuviškos knygelės yra 
didelė retenybė. i

Jūžintuose būdamas nore 
jau vietos milicijoje užsi- 
melduoti savo amerikoniš
ką pasportą, bet vietos mi
licininkas atsisakė tai dary
ti, dėlto, 'kad jis ne esąs nuo 
vada. Patarė važiuoti į Ka
majų miestelį. Nenorėda
mas daryti 'kelionių, nuta
riau visai nesimelduoti pro
vincijoje; sakau, vely užsi- 
melduosiu sugrįžęs į Kau
ną, nes aš nuolatos keliauju 
ir niekur “negyvenu.”

Čia greitai susipažinau 
su vietos inteligentija — 
viršaičiu p. Butkiu, vals
čiaus sekretorium p. Petra
vičium ir kitais. Visi jie 
mandagūs žmonės. Ypač 
man patiko demokratingas 
p. Petravičius. Vieną vaka
rą išėjęs vieškeliu pasivaik
ščioti, sutinku jį beeinantį 
— basą! Sako, jam taip esą 
smagu ir sveika. Aš norė
čiau, kad Lietuvos valsčiuo
se kuodaugiausiai tokių se
kretorių atsirastu. ir ir

Biznių čionai tuoj gali 
padaryti. Aš nespėjau išeiti 
ant vieškelio, tu ©jaus .suti
kau miestelio ūkininką T., 
kuris be niekur nieko ir 
kreipiasi šiaip į mane: “Vat 
tamsta imk ir paskolink 
man ant vekselio 500 litų.” 
Aš atsakiau nenorįs bizniu 
Lietuvoje užsiimti. Taip ir 
pasiskyrėm be nieko. Vė
liau patyriau, kad čia kiek
vienas nori skolintis nuo ta
vęs pinigus ir išduoda vek
selius net ant padvigubintos 
sumos, nes žino, kad vistiek

negalės atiduoti nė iki “sūd 
nos dienos.”

Keletą dienų paviešėjęs 
po šias apylinkes, Birželio 
20 d. nubrazdėjom į Ulytė
lės kaimą, Rokiškio parapi
jos. Čia mus kvietė žinomas 
darbuotojas, Petras Kriu
kelis. Kaip visur, taip ir čio
nai, tuojaus susirenka bū- 
ris aplinkinių žmonių ir 
bombarduoja visokiais klau 
simais: kas girdėt Ameriko 
je? ar greit bus galima A- 
merikon ateiviam įvažiuo
ti? ar tiesa, kad rusai ir 
lenkai jau pradeda karą? 
kas girdėt Kaune ir ar Sei
mas ketina palengvinti kai
miečių gyvenimą? Ir taip 
toliaus. Į visus tokius ir ki
tokius klausimus nevisuo- 
met tinkamai galima atsa
kyti, nes pasirodo, kad kai
miečiai į daugelį dalykų ki- 
toniškiau žiūri už mus mies 
čionis. Į daugelį dalykų di
džiuma žmonių visai kitaip 
žiūri ir kitoniškiau už mus 
amerikiečius nusistatę. Pa
matines vargų priežastis 
mes Amerikoje priskaitome 
žmonių tamsumui, o čionai c. *
— visai atbulai — skundžia 
si ant dauginimosi apšvies- 
tūnų, kurie esą “visi suk
čiai” ir nebenorį jokio tei
singo darbo nė žemės dirb
ti.

Čionai teko sueiti pažin- 
tin su Rokiškio apylinkės in 
teligentais: Lašu, Grigoniu, 
mokytoju Petruliu, šaulių 
skyriaus vadu Damušu, Bie

liūnu, Serapinu, Karazija ir 
kit. Pažangių žmonitj čio
nai yra nemaža. Ir čionai 
jiems prisieina išlaikyti 
frontas prieš kleboną ir da
vatkas, kurie panaudoja vi
sokius kovos būdus prieš 
pažangiuosius žmones (pa- 
veizdan: darbščiam Ulytė- 
lės Kriukeliui net grūmojo 
davatkos jo triobas sudegin 
šią! Tokio barbarizmo aš 
dar nebuvau girdėjęs...)

Ulytėlėn atvykus mums 
buvo padaryta nepaprasta 
nuosteba. Vos mums nu
vykus pas Kriukelį, tuo jaus 
mus nuvedė pas kaimyną 
Grigonį, kur mums įeinant 
vidun sutiko pilnas priesie- 
nis ir seklyčia moterių ir 
vaikų. Pasirodė, kad tai bu
vo apylinkės biednos našlės 
ir našlaičiai. Vienų našlai
čių čionai buvo į 60, — tai 
vis vaikai, kurių tėvai mirė 
rusų kariumenėje per Didį
jį Karą, tai kovose su bolše
vikais, Bermontininkais ir 
lenkais. Man šiurpas paėmė 
pamisimus, kad jeigu tik 
vienoje Ulytėlės apylinkėje 
randasi tiek vargdienių, tai 
kiek jų yra visoje Lietuvo
je! Šiems našlaičiams būda
vo siunčiama iš Brooklyn© 
Lietuvių Moterų Globos D- 
jos surinktos nuo gerašir
džių amerikiečių drapanos, 
kurias išdalindavo vietos: 
“Našlaičių Patiekos D-ja,” 
kurios komitetan įeina: P. 
Kriukelis, p. Kriukelienė, p-

lė Grigonytė ir p-lė Petru
lytė. Našlės ir našlaičiai, iš 
girdę apie mūsų atvažiavi
mą, susirinko per mus ame
rikiečiams padėkavoti. La
bai man griaudu pasidarė. 
Pasakėm po prakaibėlę mes 
su žmona ir Kriukelis, pas
kui aš daviau nuo savęs 
$10; kai pasidalino, tai pa
sirodė, kad visiems vos ište
ko po 2 litu. Įdomu buvo, 
'kaip apie tai dasižinoję ki
tos šelpiamos našlės, ant ry 
tojaus atbėgo iš už kelių 
varstų atsiimti sau pripuo- 
lančius 2 litu. Taip brangus 
Lietuvoje litas! Mano žmo
na dar perdavė nuo Brook- 
lyno Globos kiek ten pinigų 
atlyginti už primokėjimą 
siuntimui drapanų. Vietos 
komitetėlis taipgi superka 
mokyklų vadovėlius ir dali
na našlaičiams einantiems 
į mokyklą, — kitaip jie ne
galėtų eiti net pradinėn mo 
kyklon.

Kaip tai būtų gerai, kad 
tokių komitetų pridygtų 
Lietuvoje kuodaugiausiai, o 
Amerikos lietuvės moterys 
sutvertų draugijas panašias 
Brooklyn© Globai ir pasirin 
kę kokią vieną apylinkę Lie 
tuvoje, šelptų jos našlai
čius !

Pasirodo, kad Lietuvoje 
vargdienių yra daug dau
giau, negu mes amerikie
čiai galime įsivaizduoti.

(Dar bus)
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h ČIA TALPINAMA ŽINIOS IS AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMO IŠIMTINAI. RAŠOMA MUSŲ GABIŲ 
g KORESPONDENTŲ APIE TEATRUS, BALIUS, PRAKALBAS IR ABELNĄ JUDĖJIMĄ.

si

I PHILADELPHIJOS LIETUVIUS REIKALE 
VISASVIETINĖS PARODOS 1926 M.

Rašo — Z. JANKAUSKAS

“Vienybėje” apie 
minėjau. Nuo pat 
pradmeninės min- 

anglų laikraštijoje

su-
Pa-

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA ir DIRBTUVĖ

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

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

nno 9 ryte iki 9 vakaro. Nedėliomhgy mokyklų. Mokykla atdara
H*o 11 yal. ryto iki I vai. po pietų. Klesog dienomis ir vakarui.

NEW YORK AUTO SCHOOL
128 — 2nd Avenue, (Kampai 14 gatvSs) New York City

GREITOS PASEKMĖS

Nekartą 
šią parodą 
paskelbimo 
ties vietos
apie šį būsimą įvykį, man me
tėsi mintis tą reikalą tuoj aus 
Amerikos lietuvių visuomenei 
viešai paskelbti. Ką ir pada
riau pirmiausiai “Tėvynėje” 
1922 metais.

Anuomet kalbant apie tą ne
tolimą įvykį, dar buvo apsčiai 
laiko; nereikėjo dargi ir vilties 
tam daug dėti, jog paroda į- 
vyksianti, nes būta tik pradžia 
to prakilnaus sumanymo. Būta 
daug opozicijų ir nuošaliai žiū
rinčiam žmogui į tuos visus 
ginčus, buvo galima abejoti, be 
gu ta paroda įvyks.

Nuo to laiko jau trys me
tai prabėgo ir dabar jau nėra 
kada abejoti, kuomet jau aktu- 
alis darbas mūsų mieste, po 
mūsų akių, ir skubiai jau dir
bamas. Mums paliko tik trum- 
nas laikas prie to viso prisi
dėti.

Rašant šiuos žodžius, iki šiol 
nei mūsų spaudos organai A- 
merikoje (išimant “Vienybę”) 
nei organizacijų veikėjai, ne
reiškė jokio žodžio šiame rei
kale. Rodos kad šisai dalykas 
neturėtų vertės viešos opinijos 
išreikšti. Tik gerb. kun. Kaula- 
kis rugp. 9-tą dieną š. m., be-

Parke, viešai pareiškė, 
Philadelphijos lietuviams, 
ir lietuviams visos Ameri- 
reikalinga būtų btūinai

kalbėdamas vakarienėje, 
rengtoje Liet. Centralės 
skolos ir Statymo B-vės, Schue 
tzen 
kad 
kaip 
kos,
prie šios parodos prisidėti.

Dalykas, tačiaus, yra dide
lės svarbos ir jisai vertas rim
to prisirengimo. Ilgiaus lau
kiant, bus visai vėlu^ Tuomet 
ir norint nebus galimybių pri
sidėti. Bile kaip pasirodyti ir 
bile ką parodyti pasaulio aky- 
vaizdoje juk negalima, čia rei
kalinga yra kaip ir kokios lenk 
tynės padaryti, idant Lietuva 
galėtų laimėjimo pryzą gauti. 
O tai padaryti reikia parodyti 
svietui ką nors augšto, prakil
naus, tobulo, išmintingo, vaiz- 
daus, nepaprasto; žodžiu, rei
kalinga LIETUVOS GENI
JAUS.

Specialistas
Pasekmingai Gydau Ypatingas 

VYRŲ, MOTERŲ LIGAS

U0U.ANHI «AMERICA URK &F
TiuBus trumpha keliat per Rotter* 

dam ’ų, j ir iš visų dalių

žaiz

CARNEGIE, PA.
Bolševikų Komisaras J. Gata
veckas Suspenduotas ir Gavo 

Gerai Apkulti

Rugpjūčio 2 d. A. P. L. A. 
3 kp. laikė mėnesinį susirinki
mą savo svetainėje. Susirinki
mas 
m as 
mo 
Mat 
kas 
gas,

nes 
du

UŽ-
buvo triukšmingas. Triukš 
buvo kilęs delei išmokėji- 
tūlam nariui pašalpos, 
minėtas narys yra bolševi 
ir geras Gatavecko drau- 
tai Gataveckas buvo pasi

rūpinęs pašalpos išmokėjimą 
ir net nepranešęs nė kuopai ir 
neatlikęs kuopoje tam tikrų 
formališkumų, kas kuopos na
riams labai nepatiko ir todėl 
reikalavo Gatavecko pasiaiški
nimo. Gataveckas aiškindama
sis, pradėjo smarkauti. Todėl 
susirinkimas ėmė ir suspenda
vo jį-ant 3 mėnesių ir pareika
lavo, kad Gataveckas apleistų 
susirinkimą. Gataveckui išėjus 
per duris, kažkas jį sugriebė ir 
gerokai apkūlė. Mat Gatavec
kas su savo bolševizmu yra į- 
sipykęs Carnegies lietuviams 
iki gyvo kaulo.

Gataveckas į svetainę su
grįžo jau gerai apkultas ir net 
pro ašara maldavo susirinki
mo, kad susirinkimas nubaus
tų kaltininkus, o jei nenubau- 
siąs, tai jis eisiąs į teismą. Bet 
/argšas negavo užtarimo. Jam 
pasakė: “Eik, skūsk, daryk ką 
tik nori ir gali į “Laisvę” dau
giau rašyti.” Negavęs užtari
mo, taip ir išėjo garbavoda- 
mas.

Barniai, muštynės juk tai 
nėra geras daiktas, bet ne kas 
kitas prie to ir priveda, kaip 
tik bolševikiška politika ir bol 

j ševikų bjauriausias nakališku- 
Į mas. Carnegiškių sujudimas 
prieš bolševikus reiškia, kad 
jau ateina galas bolševikiškos 
diktatūros Carnegies Lietuvių 
Draugijose. Kūmas

ka, o sužeistų — keturiolika.
Iš Dorrance Colliery yra mi

rę devyni; iš septyniolikos, vie 
nas lietuvis, Vincas Tamuli- 
nas. Gali mirti dar pora, 
iš ligonbūčio pranešė kad 
yra blogame padėjime.

Praeitą savaitę kasdien
mušė ir sužeidė. Tai yra prieš 
streikus, skubinimas daugiau 
anglies iškasti del operatorių, 
kurių godumui galo nesimato.

Kiek yra per visą kietąją 
anglies plotmę užmušimų, mes 
nežinome, nes tai į spaudą daž 
nai visai nepatenka.

Buvo užmušimų apie ku
riuos nė žodeliu niekas nepa
minėjo spaudoje, nes angliaka 
sykių komp. niekuomet nepa
duoda į laikraščius. Jeigu jų 
užklausia per telefoną, tai at
sako tik taip trumpai, kad ir 
sunku sužinoti. Tiesa, nelai
mės, tai jų yra reikalas, nes sa 
ko, jie turi raportus išduoti 
valdžiai už kiekvieną užmuštą 
ir sužeistą. .

Iš raporto Bureau of Mines 
Washington, D. C. sužinojau, 
kad per pirmus šešis mėnesius 
šių 1925 m., Suv. Vai. kasyklo
se užmušė angliakasių 1089, 
mažiau už pernykštį metą į tą 
laiką 239 angliakasiai negu 
pernai.
Panašūs raportai yra siunčia
mi į valstijų departamentus, 
o vistiek užmušimų jie nesu
laiko ir nesulaikys, kol nebus 
prašalinti visi politikieriai iš 
inspektorių vietų, nes jie nėra 
tinkami į urėdus visai; jie eina 
iš vien su operatoriais.

Nienių Jonas

žus būrelis ir visi pavyzdingai 
vaišinosi.

Jau nekartą tenka pastebėti, 
kad republikonai rūpestingi re 
mia Baltimorės Lietuvių avėtai 
nę ką ir šiuo syk minėtus pie
tus parengė naudai tos svetai
nės.

Garbė susipratusioms žmo
nėms.

Už pietus 
bet jie verti 
nepaprastos 
no, rodos p. 
Mačienė.

Geistina, kad ir toliaus mi
nėtas kliubas darbuotūsi.

A. K arelaitis.

mokėjom 1 dol. 
buvo 2 dol. mat 

gaspadinės gami- 
Zablockienė ir p.

Užrašykite “Vienybę 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems
Lietuvoje

REIKALINGI AGENTAI

Reikalingi Agenlai-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. St., Boston 27, Mass.

Bell Phono: Oregon 0863-J.

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

AMSTERDAM, N. Y.
Choro Išvažiavimas

tu

PITTSBURGH, PA..
Stebuklingas Bolševikų 

Piknikas

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

KAINOS MANO PRIEINAMOS 
ir viskas yra po mano asmeniška priežiūra I 

X-Spindulini ir Wassermano tyrimas ir Ke-į 
miškas Išnagrinėjimas kraujo. — Suteikiame 
tikrą. atspėjimą ir gydymą. —

PATARIMAS IR KOVITIMAS
DYKAI

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

Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakaro.
Nedėlioma: 9 iki 4 po piety

Laivai km savaitf
Neprilygstami patogumai 

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

HOLLAND AMERICA LINE
24 aute Street New York..

a

M. M. ŠLIKAS 
Lietuvis Advokatas 

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

Namų Tel. Michigan 5751

Miestas Philadelphia, yra 
lopšys, kuriame užgimė ir iš- 
siliūliavo Amerikos Neprigul- 
mybė. Mes čionai, tame “lop
šy” ir gyvename. Čionai tame 
lopšy ir yra rengiama atmin
čiai, to užgimusio “kūdikio,” 
150 metų Amerikos Neprigul- 
mybės, paroda. Philadelphijos 
lietuviai, pirmutiniai, turi ir 
prisidėti.

Prisidėti, turiu minty tuo 
tarpu, šiaip: 1) Philadelphijos 
lietuviai pirmiausiai turi suda
ryti tam tikrą centralį komi
tetą, parinktą iš visų vietos dr- 
jų, parapijų, ir šiaip bendro
vių; 2) Tokis komitetas tuojau 
turi susižinoti su Lietuvos At
stovybe, Washingtone, ar Lie
tuvos Respublika mano paro
doje dalyvauti, ar ne; 3) Pa
skelbti viešą atsišaukimą vi
suose Amerikos lietuvių laik
raščiuose raginant draugijas 
ir organizacijas prie šio darbo 
prisidėti.

Kaip sudaryti tokį centralį 
komitetą, nepaduodu jokių čio
nai formalumų; tą gal viešes- 
ni žmonės atliks. Aš tik tiek 
turiu prie užbaigos šio raštelio 
pridėti, kad mes čionai gyven
dami ant vietos nieko nelauk
dami, turime padaryti pradžią. 
Mes pradėkim, o pamatysim, 
ar galėsime prisirengti ir da
lyvauti parodoje, ar ne. Taigi, 
Philadelphijos lietuviai, “pa
judinkime žemę.”

Rugp. 9 d. A. L. K. koras 
rėjo išvažiavimą ant ūkės pil. 
V. Alekso, kas gražiai laikas 
praleistas, su dainomis, žais
lais ir tt.

Kiek teko girdėti, šis koras 
ateinančią žiemą žada daug ką 
veikti, po vadovyste gerb. A.; 
Grigoraičio. Man žinoma, kad 
koras norėtų idant ir dar dau
giau prigulėtų merginų ir vai
kinų. čia nemažai yra lietu
vaičių, bet kitos nenori su lie
tuviais dalyvauti, nes mat jom 
su “džiekiais” “čiutabakiais” 
geriau. “Vien.” Skait.

T. M. D. Kuopos Darbuotė

My 
na
rna

Mūsų kolonijoj Tėvynės 
lėtojų Dr-jos 144 kp. turi 
rių 43, bet ant susirinkimų 
žai lankosi, vienok TMD. išlei
stas knygas myli. Rugp. 6 d. 
TMD. kp. valdyba bei šiaip vei 
klesni nariai turėjo pasitari
mą, iš ko pasirodė, kad būtinai 
reikalinga sušaukti susirinki
mą, nes atėjo nariams knygos, 
kurios ant susirinkimo nariai 
galės atsiimti; taipgi yra ir ki
tokių reikalų. Todėl šaukiama 
susirinkimas TMD. 144 kp. ant 
Rugp. 21 d., 8-tą vai. vakare, 
A. L. Kliubo svetainėj.

Tad gerb. nariai malonėkite 
i šį susirinkimą būtinai atei
ti ir kitiems praneškite. At
ėję atsiimsite jums priklausau 
čias knygas.

TMD. 144 kp. Valdyba

šiais laikais jau rodos ste
buklų nėra, bet pas bolševikus 
dar ir po šiai dienai stebuklin
gų dalykų pasitaiko ir tai ne
tik rusiškam rojuj, bet ir A- 
merikoje. Mat bolševikai taip 
jau nuo Dievo leisti, kad skel
bia stebuklus savo ištikimoms 
avelėms, ir žinoma randasi to
kių, kurie tiki tokiems stebuk
lams.

Pittsburgho bolševikai buvo 
surengę pikniką 4 d. Liepos ir 
tam jų piknike buvo susirinkę 
ištikimų “tavorščių” apie po
ra tuzinų. Na, o jie rengdami 
manė, kad tai tūkstantinės mi
nios ateis pas juos, bet vargšai 
bolševikėliai apsiriko. O minių 
nesant, tai sumanė padaryti 
stebuklą. Įsakė komisarui Buk 
niui, kad parašytų į “Laisvę”, 
jog tūkstančiai publikos bu
vo bolševikų piknike ir turėjo 
uždarbio $675.. Tai darė, žino
ma, kad nugandinus menševi
kus ir sandariečius su didele 
bolševikų “įtekme,” tik jų ne
laimei tame piknike buvo ke
letas pašalinių iš North Sal
dės ir matė, kad tos bolševikų 
“tūkstantinės” minios susidėjo 
iš poros tuzinų. Todėl pama
tę “Laisvėje” Buknio parašy
tą apie tas “tūkstantines” mi
nias ir “didelius” pelnus, ėmė 
ir išdavė tas slaptybes ir visi 
dabar juokiasi, kad bolševikai 
turėjo “stebuklingą” pikniką, 
kad iš 2 tuzinų galėjo uždirb-' 
ti $675. O iš tų 2 tuzinų pri- ■ 
skaityti tūkstančius, tai turėjo j 
skaityti bolševikiškai ir kožną ! 
žmogų po šimtą kartų.

Bolševikų Draugas i

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

Nuo 9 iki 11
* Nuo 2 iki 4

Nuo 7 iki 8
Nedeliomis Nuo 10 iki 3 P.

P.
P.

RICHMOND
TRUST

COMPANY

WILKES BARRE, PA.

Praeitą savaitę užmuštų a- 
pie Wilkes Barre yra vienuoli-

BALTIMORE, MD.
Gėri Pietūs

Rugp. 9 d. pirmas Liet. Re- 
publikonų Kliubas, Bankerts 
parke, turėjo parengęs gerus 
pietus. Svečių buvo gana gra-

M.
M.
M.
M.

2701-2703 E. Allegheny Av.
Philadelphia, Pa.

Apdraudžiame Nuosavy
bės Dokumentus.

Persiunčiame Kabeliu Pinigus

Perkame ir Parduodame 
Visų šalių Pinigus

Mokame 4% ant Padėtų 
Taupymui Pinigų

Puikiausias Patarnavimas
Visuose Skyriuose

Bell Phone Poplar 7545
A. STANKUS

— Lietuviškas Graborius — 
Geriausias patarnavimas, 

Daug metų patyrimo 
1023 Mt. Vernon St.

Philadelphia, Pa.

Phone Keystone 457
THE 

LYNDHURST HOTEL
(S. žvigaitis, savininkas)

Lr’

236 Cedar Avenue
Wildwood, N. J.

lankančius lietuvius kvie-
užeiti. Valgiai puikūs,

čia
žiu
kambariai švarūs. Jūrių mau
dynės. Nuomuojamų kamba
rių 60. Adara žiemų ir vasarą 

Kaina pigi, patarnavimas
Lietuviškas

3
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Kodėl Džianas Parsimufino 
Į Senų Kontrą

Rašo Tikras šventakupris

Anuo metu, kada Džianas 
parsimufino Į laisvą Lietu
vos Respubliką ir karčiamo- 
je suėjęs savo.seną draugą 
ir pasišaukęs butelį tris-syk 
valytos, pradėjo savo drau
gui girti Meriką, o Lietu
vą peikti, tai draugas klau
sė Džiano: “Kodėl jis iš tos 
palaimintos šalies išvažia
vo?” Tai Džianas pradėjo 
pasakoti savo pergyventas 
“laimes” Merikoj.

Kas gi čia toj Lietuvoj? 
Nė čia auza yra gera, nė čia 
misis kam tikus; nė čia bur- 
dą gali gerą gauti! Ot, bro
lyti Merikoj tai gyvenimas! 
Būčiau nesimūfinęs, bet bur 
dingbosis nuo burdo išvarė, 
o kitą tokį gerą negalėjau 
gauti. Kai daugelis mūfino- 
si į seną kontrą, tai ir aš. 
Bet dabar vėl mufinsiuosi 
atgal į Meriką. Aš ten ir ge-

rą darbą turėjau.”
— O ką dirbdavai? — 

klausia draugas.
— Voterklazus ant pečių 

klynydavau... Brolyti, dirbo 
lenkas ir italas, bet tiedu 
pametė. Tai man bosas ir 
sako: “Tu Džianai “kypyk” 
šitą pleisą, tavęs niekas ne- 
bytina šitame darbe. Tu ge
riausia išklynini.” Tai aš, 
brolyti, ir kypinau. Vacių 
turėjau gerą, niekad į džia- 
bą nepasivėlindavau. Burdą 
irgi gerą turėjau. Fornišis 
net žiba, naujas. Bonding 
misis mane mylėjo. Būdavo 
misis kad iškepa steiką su 
ekstra cibuliais, tai pavalgę 
išsigeriam porą pančių a- 
laus, tai tada misis dar gra 
žesnė pasidaro... Pareisi bū
davo iš darbo, tai burding
bosis ir sako: “Gut ivning 
Džian!” O kad norėdavau su 
misis gut taim turėt, tai ei
davau ober-taim dirbt.

— O ką dirbdavai?
— Eidavau į saliūnus spi- 

tūnų klynyt. — Brolyti iš- 
kįynini vieną saliūną, tai 
ant visos nedėlios rūkymo! 
Viens cigaras tik pradėtas

S. S.
LEVIATHAN

išplaukia
rugsėjo 5

Papiginta ten ir atgal kelione i

LIETUVĄ
Tik $203.00 ir brangiau per Bremen ar Cherbourg 
šittio puikia laivu, lygiai ant keleto kitų pasaulio puikiausių 
laivų, nuosavybių S. V. Valdžios, jus galite padaryti sma
giausių ir linksmiausių kelionę Tėvynėn. Erdvūs, trečios 
klesos kambariai, skanus maistas ir plati vieta, patogus ir 
greiti susinėsimai su keliones galais.
Pasirinkite laivų kuris jūsų tikslams geriausiai tinka: S. S. 
Leviathan išplaukia rugsėjo 5; S. S, George Washington 
rugsėjo ?; S- S, America rugsėjo 19. Visas informacijas 
gaukite nuo savo laivakorčių agento arba

United States Lines
45 Broadway New York City

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 — ........ . . i . . . • 

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

Tel. Richmond Hill 8066

rūkyt, kito pusė. Galukus bū 
davo nukarpau, tai dar ir 
savo frentam užfundinu. 
Būdavo, užsidirbęs pinigų, 
nusiperku orendžių, kendžių 
ir valgau su misis betruimy 
atsisėdęs. Likriš kendes mi
sis labai mėgdavo. Vieną 
syk, matytum, pareina mar
gaitė iš škūlės. Pamatė mu- 

1 du su misis kendes valgant.
Mergaitei kendžių nedaviau 
tai turbūt pasakė tėvui, nes 
kartą pats burdingbosis už
tiko mudu kendes bevalgant 
nugi potam', pareinu iš dar
bo, burdingbosis jau nė gut 
ivning nesako. Subatoj gi pa 
rėję iš darbo pavalgėm, o 
burdingbosis pamojo mane 
pirštu ir pasišaukęs į bet- 
ruimį sako: “Tu Džianai tu 
ri iš čia mūfintis.” “Ko
dėl,” aš klausiu jo. “Man 
čia taip gerai, aš ir šimtą 
metų galėčiau gyventi.”

“Mūfinkis, kad tavęs čia 
šiandien nebūtų! Tu mano 
misi...... i! Taigi, brolyti, iš
ėjau burdo ieškoti, ir niekur 
tokio gero negalėjau rasti. 
Jei kur misis būt nieko, tai 
burdingbosis koks susirau
kęs, tai fornišis brudas. Ant 
tų visų smutkų nuėjau į sa- 
liūną išsigerti. Drinksas po 
drinksui ir užsidrinksinau. 
Parėjęs, atsisėdau ant reken 
čėro, rūkau cigarą ir sū
puosi. Kaž kodėl man pasi
darė nesmagu. Akyse žalia, 
taranuoja... Pažiūrėsiu pro 
langą... Dar aršiau... Ant šir 
dies bloga... Nu ir pradėjau, 
žinai — ožiukus lupti.. Pa
mačiusi tai žemai sėdintį 
auskyperka, pasišaukė polic 
moną ir jau norėjo mane a- 
reštuoti. Aš davai runyt per 
fajerskėpą, tai policmonas 
tik paika paleido, kad kiek 
būt sureštinęs.

Potam pasikalbėjęs su

frentu, nusipirkom po over- 
kotą panšapėj ir abudu iš- 
simūfinom į šitą purviną se
na kontrą...

ŠIS-TAS “TARKIŠKAI

JUOKIS

NENORI

Gudrūs Artistai

Kiekvienam Savas Rūpi

Lietuvon

Nupiginta laivakortė ten Ir atgal 
Trečia Klesa į Kauną 

$203.00 Ir $215.00 sulyg laivo 
GERA NAUJIENAI

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

PITTSBURGH, ARABIC, etc.
Siūlo greitų Kelionę į

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

arba
White Star Line 
Red Star Line 

No. 1 Broadway, New York

RMAN

32 Broadway, New York 
arba pas vietos agentus

NORT
P“ LLOYD—
■SUGRAŽTINES LAI VKORTĖS

NUPIGINTA KAINA
I J LIETUVA

PER BREMENĄ
Puiki Trečia klesa, kajutos

Nepiliečiai grįžtanti bėgy 12 
mėnesių, be kliūčių įleidžiami

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

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

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

Tel. ttttto Greenpoint Telephone 7M«7 Mala

F? TV Į:..':', Y - , . ~ • I • . < ■

Juozas Garšva
Mano firma gerai atlieka tekančiu darbai: ilbalsamaoja Ir laidoja miratlu ant vltokfų 
kapinių. Fagrabnt paraoila nae paprasčlauių iki praktlniaulų. Fartamdo karietai lal- 
dotnvėmt, veMlljoma, krlkltynoma Ir kltlema »a tl vatinė j Įmanu. «> >

Viršui minėtai! reikalais kreipkitės paa mus, o būsit uiganėdinti

231 Bedford Ave OFISAI i 264 Front Street
BROOKLYN. NEW YORK

iną- 
ša- 
tar 
bu- 
oi-

Williamstowne, Mass., i 

dien buvo susirinkę iš visų 
liti visoki diplomatai, kurių 
pe ir proše-panų Skrynskis 
vęs ir ant šakių kėlęs savo 
čizną.

Lietuvos atstovas p. Bizaus
kas ten nesilankė ir matomai 
todėl, kad tas susirinkimas bu
vęs ne klebonijoje.

— Džiaugiuosi, kad pas mus 
automobiliai madon Įeina. Jau 
neužilgo Amerikoje automobi
liai arklius pakeis.

— Argi iš automobilių ga
lima bus ir dešros gaminti? — 
paklausė dešrininkas.

PIRK “VlENYBfeŠ” ŠERU
VIENAS ŠĖRAS

DEšIMS
DOLARIŲ.

Lietuvoje, Verpiu parapijos 
klebonas Mirskis esąs geras 
švilpikas. Galima tikėtis, kad 
jis netrukus ir mišeles nustos 
giedojęs, o jas garbingai at
švilps. O nėra abejonės, kad 
rastųsi davatkų, kurios tokias 
švilptines jmišeles su didžiau
siu noru užpirkinėtų. Taigi ir 
mišių laikymas evoliucijos ke
liu gali savo pobūdį pakeisti.

Lietuvoje Liepkaus klebonas 
Strikas yra viešai pasakęs: — 
“Greičiau aš komuniją atiduo
siu šuniui, o ne valstiečiui..” Ko 
gero, sulaukėme gadynės, kad 
ir šuneliai gaus komunijos pa-

“šliupo pasekėjai bemoksliai, 
jų šliupas nieko neišmokino” 
ir tt., girdisi balsai iš špitolių 
ir klebonijų.

Hm... šliupas tiktai vienas 
asmuo, be jokios algos ir gi 
dar be Dievo pagelbos per taip 
trumpą laiką negalėjo daug ko 
išmokinti. Išmokino, betgi tiek, 
kad juodasai internacionalas 
drebina kinkas. Vienok čia ne 
tame reikalas, šliupo nuopel
nus mes žinome. Bet klausi
mas: ką visa storų, riebių ku
nigų, proletų ir vyskupų armi
ja savo viernus sekėjus išmo
kino? O jau mokina per 500 
metų. Kunigėliai bemokindami 
vargšus lietuvius iščiulpė iš jų 
daug turto, suėdė viską kas Lie 
tuvo.įe yra geriausio, tai ir vis
kas ! w

O vienas šliupas (ir dar gi 
be Dievo pagelbos) ima ir pa
traukia pas save per amžius iš
mokytus parapijomis. Reiškia, 
Dr. šliupas per trumpą laiką 
žmonėms dauginus teisybės pa
sakė, negu visi kunigėliai su
dėjus į krūvą per penkis šim
tus metų galėjo pasakyti. Ir tai 
Dr. šliupas padarė veltui, idė
jos delei. Žiūronas

NAUJAS IŠRADIMAS

Krikščionių laikraščiai Lie
tuvoje skelbia, kad reikia eiti 
tik pas krikščionis gydytojus, 
nes jie esą geriausiai išgydo, 
žmonėse gi dabar kalbos, kad 
tie gydytojai net ir tokius ste- 
būklus padaro, kaip kad vieton 
pagedusios akies įdeda naują. 
Tai, esą atlieka sekamu būdu: 
paima kiaušinį, išima trynį, į 
baltimą įdeda avies spirą ir a- 
kis kaip nauja. Bėda tik tame, 
kad žmogus, gavęs tokią naują 
akį, palieka avele žmogaus žiu- 
pone, ir tokiomis akimis mato 
tiktai Tretininkų, Gyvojo Ra- 
žančiaus Draugijas bei krikš
čionių-demokratų gerus dar
bus. “Tarkos” Kiaušinis

VEJOGRAMAI

Philadelphia, Pa. — čion ei
na didelis paūžimas: iš neku
riu Suv. Valstijų dalių susirin
ko pusėtinas būyrs avelių. Ką 
tos avutės veiks, dar nežinia. 
Vieni sako, kad pasakys karčių 
žodžių savo skerdžiams už ne
laimingą jų nuganymą, kiti da
ro kitokių spėlionių. Daug en
tuziazmo pakilę kuomet vienas 
iš užjūrio skerdžius, su atbulu 
kaklu, pasakė kalbą. Visos avu
tės bliovė kiek įmanydamos. Tą 
entuziazmo sukėlėją avutės pa
kėlė ant šakių ir laikys tol, kol 
šitas paūžimas neužsibaigs. 
Vargšas skerdžius! Trrr

Vienas operos artistas prieš 
“Traviatos” vaidinimą pareika
lavo, kad teatro direktorius 
duotų Į sceną, kur prisieina 
puotoje gerti, butelį šampano. 
Direktorius nustebęs klausia:

— Kaip, ar tikro šampano?
— Nu, žinoma! šampanas y- 

ra taip jau žinomas visiems, 
kad nėra galima pakeisti ko
kiu nors limonadu.

— Geri paukščiai tie artistai!
— pamanė direktorius ir tarė:
— O kuomet scenoje artistas 
turi gerti nuodus, kodėl jūs ta
da apsieinate su užsaldintu 
vandenėliu ?

lemkitė Pažangią Spaudą 
Pirkit “Vienybes” Šerą!
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AKTORIAMS-MĖGĖJAMS
VAIDINTOJAMS!
REŽISIERIAMS

pirmąjį lietuvy* • 
Ohiropraktlku-Oydytoju

J. Vaitųlionis, D.C. 
331 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.
Valandos nuo 4 iki 8 vai. vak. 

Ne diliom* ii šventadieniai*: 
Nuo 10 v. ryto iki 1 v. po piet.

Brangi ir Neįvertinama kny
ga, pirmą syk lietuvių kalbo
je leidžiama pirmas didelis ir 
pilnas vadovėlis kaip statyti 
teatrus ir vaidinti veikalus 
scenoje. Su paveikslais.

Kaina su prisiuntimu — 75c.
“VIENYBĖ”

193 Grand St. Brooklyn, N. Y.

(Norinti šitų knygų gauti, pri
valo greitai siusti užsakymą, 
nes mažai iš Lietuvos gavome)

Kas tai yra —
“ŽMONIJOS ISTORIJA”

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

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

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

(Reikalaukit cirkulioro dykai, paaiškinančio apie knygą)

Drama iš lietuvių pasakiškų kovų su žmolgėdžiais seno
vės laikuose. Irgi leidžiama prenumeratos keliu, kaina 

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

“DIRVOS” KNYGYNAS
3352 Superior Avenue Cleveland, O.

JAU 
PRIPA
ŽINO!

visi, kad Naujokų padaryti Ciga
rai yra geriausi Amerikoje I Taip 
pat visuomenė gėrisi, kad garsi
nant laikraštyje remia lietuviškų 
literatūrų; 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
tuviškų pramonę, ir brolių lietu
vių Jono ir Petro Naujokų išdirb
tus Cigarus rūkysit; nes it cigarai 
labai geri, sumaniai iŠ geriausio 
tabako ir iš Havanos padaryti, 
malonūs rūkyt, lengvi, gražiai de
ga ir dūmas puikiai kvepia, net 
moteris ir merginos myli ir pat
sai džiaugsies, kad rūkai gerų Oi- 
garųl
Viengenčiai vietoje žydberniaut, 
visada rūkykit ir reikalaukit vi
sur Lietuviškose užeigose, restau
racijose, Storuose, pas barberius, 
kliubuoso ir draugysčių salėse, 
ant piknikų ir pas biznierius, po 
vardu rankomis padarytų

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

Tėmyk! mes perkraustėme ua 
vo dirbtuvę Cigarų į didesnę vie
tų, priešais Public Library. Ra
šant adresuoti
NAUJOKŲ CIGAR DIRBTUVĖ 

267 DIVISION’ AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

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

KATALOGAS
—o—

APYSAKOS

" i -----t ..... 7875 ....
----------------------------------------------------  ,, ,, , :--------------—-L:- 1
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PAŽVELGUS ATGAT.. Aprašymas 
kaip žmogus, gyvendamas 2,000 me
tais prisimena kaip mes gyvenome 
ir palygina savo tikrai rojiškų gyve
nimų su dabarrtiniu mūsų___ $1.25

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

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

35c
SEPTYNIOS KOMEDIJOS - Šio

je knygelėje telpa septynios popu- 
leriškiausios lietuvių kalboje kome
dijos, būtent: 1) 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, bet ir skaityto
jams įdomi. Kaina __________ 75c

Keletas Praktiško Mokslo Knygų
Aritmetika. Kiekvienam reikia mo 

keti rokuoti, ypatingai kurie mano 
ar yra kokiame biznyje, čia ir turi
mo labai gerų ir patogių knygų 
savamoksliams ir suaugusiems. Kal
ba aiški ir yra daug pavyzdžių la
vinimuisi. Kaina____ ________50c

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

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

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

11.00

Naujų Gaidų Iš Lietuvei
Aguonėlės. Juozo Gruodžio kom

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

Rugiagėlės. Kita Juozo Gruodžio 
kompozicija" Vien tik mėlyna a- 
kyse! " Kaina _______________ 50c

Rūta. Juozo Gruodžio kompozicija 
50c.

Ko čia taip ilgu. Paiki daina del 
solo J. Gruodžio kompozicija __ 50c

Vienybes
Knygyne
Galima Gauti Visokių 
Knygų, Kokios Tik 

Yra Atspausdintos 
Lietuvių Kalboj 

1 'f*

Skaityk Katalogų Kairėj Putėj

VIENYBE
193 Grand Street, 

Brooklyn, N. Y.
■«

Didyjį Katalogų Prisiunčiam Dykai
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I Scopes Teismas ir Evoliucija if
Rašo “Pasaulio Studentas”

Kiek laiko atgal, mieste
ly Dayton, Tenn, valst., įvy
ko labai ypatingas teismas. 
Tie, kurie sekė šita dalyka, 
laikraščiuose, žino kaip 
High School mokytojas, J. 
T. Scopes, buvo patrauktas 
teisman už peržengimą 
Tenn. valstijos tiesų. Mat, 
praeitam pavasary šitos vai 
stijos vaistininkai užmanė 
jog reikia įtraukti į teisių 
knygas, kad negalima mo
kinti apie žmogaus atsiradi
mą kitaip kaip Biblijoje pa
rašyta. Bet Scopes, mokinda 
mas biologiją ir vartoda
mas tų pačių vaistininkų 
percenzūruotas knygas, aiš
kino kai kuriuos dalykus 
taip, kad prirodė jog jisai ti 
ki į evoliucijos teoriją. To
dėl vaistininkai nutarė, kad 
Scopes peržengė jų tiesas.

Teisėjas Neal, vyriausias 
advokatas Scopes pusės, iš
sireiškė, kad čia nėra svar
stoma ar evoliucijos teorija 
yra teisinga ar ne, bet dide
lis klausimas turės būti iš
rištas: ar bus duota liuosy- 
bė mokinti ir mokintis tą,

ką didieji mokslininkai yra ja ir gausi atsakymą, kad 
ištyrę, ar ne? Ar valstybė tai reiškia, jog žmogus vie- 
aprubežiuos ką mes turime nu ar kitu būdu paeina iš 
mokintis, ar ne? Senovės lai 
kuose Romos Bažnyčia nu
statydavo ką žmogus turi 
skaityti, ką turi žinoti ir į 
ką tikėti. Buvo laikas, 

knygas 
laužo

su- 
to- 
jog

da Gilelėj aus 
degino ant 
del, kad jis 
žemė sukasi 
(tiktai 1822 m. katalikų baž 
nyčia daleido savo pasekė
jams tikėti, kad žemė suka
si aplilrk saulę). Bet kad šio 
je gadynėje — 20-tame am
žiuje — atsirastų žmonės, 
kurie norėtu nustatvti ką 
reikia mokinti vaikus, tai 
netik negirdėtas bet tiesiog 
stebėtinas daiktas. Kitaip 
sakant, nori pasaulio moks
lą paniekinti ir civilizaciją 
sugrąžinti ant to pačio laip
snio, kokiame buvo laike Žy
dų viešpatavimo, tai yra ka-

mtrtaoaoei

Užkietėjimo

u
Pirmiausiai kreipkis į aptieką.

Nemažai i varių ligų paiena 
tiesioginai nuo užkietėjimo.

Kainos: 50 ir 85 centai

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

SEVERA’S
BALZOL

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

apie 2,000 ar daugiau metų 
atgal.

Dar pirmą kartą po pa
skelbimui Evoliucijos teori
jos per C. Darwina — 65 me 
tai atgal — kaip yra už
trauktas teismas remiantis 

j ant šitos teorijos. Reikia 
j žengti atgal šimtus metų, 
kol rasime kitą teisiną, ku
riame buvo susirėmimas 
tarp religijos ir mokslo įro
dymų. Europos mokslinin
kai negali atsistebėti, kad 
Amerikoje galėjo iškilti tok 
sai klausimas.

W. J. Bryanas, kuris ne
senai pasimirė, bandė įro
dyti, kad Darwino teorija 
bus ištyrinėta; kad turės ga 
lutinai užbaigti klausimą: 
ar turime priimti Biblijos 
arba Darwino išaiškinimą 
kaslink teisybės apie pasau
lio sutvėrimą?

Kas gi yra ta evoliucija 
ir ką ji reiškia? Visai ma
žai žmonių supranta apie e- 
voliucijos reikšmę. Paklausk 
ką reiškia evoliucijos teori-

“monkės” arba beždžionės. 
Kas pirmiausiai tą pradėjo 
skelbti, nėra žinoma. Tur
būt kunigija ir tie žmonės, 
kurie norėjo išniekinti Dar
wino įrodymus. Taigi ir iki 
šiai dienai yra pasilikus ši
ta nuomonė žmonių minty
se. Bet faktiškai žiūrint į ši
tą dalyką, tai nė vienas evo
liucijos pritarėjas, nei pat
sai Darwinas nėra šitos min 
ties turėjęs. 1844 metais 
Darwinas sykiu su Sir Chas 
Lyell, Alfred Russell Wal
lace, ir keliais kitais Angli
jos mokslininkais, paskelbė, 
kad pasiremiant įvairiais 
faktais iš biologijos studijų, 
iš palaikų atrastų akmenuo- 
se ir kitur, kuriuos jie surin ' 
ko, pasirodo jog reptilai (tai 
yra skyrius, prie kurio gy
vatės priklauso) išsivystė iš 
žuvų; o paukščiai iš gyva
čių (reptilų); ir kad visas 
pasaulis tvarkosi tam tikro
je tvarkoje. Taipgi, jie nu
rodė, kad viskas eina nuo 
menkai organizuotų sutveri 
mų iki labai kebliai organi- i 
zuotų gyvūnų. Tas reiškia, 
kad nebuvo tūkstančiai viso 
kių gyvūnų, vabalų, paukš
čių, žuvų, ir gyvačių sutver
tų atskirai, bet jie visi į šį 
pasaulį atėjo per mažas per
mainas ir tas ėmė tūkstan
čius metu.

Darwinas savo knygoje: 
The Origin of the Species 
išaiškino būdą naturališko 
išsirinkimo. Su pagalba ši
tos teisės, jis galėjo išaiš
kinti visą išsivystymą. Jis 
nurodė, kaip nelaimės, ligos, 
badai, ir kiti dalykai išren
ka silpnuosius sutvėrimus ir ■ 
augmenis. Taigi, pasilieka' 
tiktai stipriausi gyvūnai ir 
augmenys ir jie tada paga
mina kitus gyvūnus ir aug
menis, kurie taipgi yra stip
rūs ir gali kovoti prieš ba
dą ir kitus neprietelius, 
į kerdami gi naujus sutyėri- 
mus, jie perduoda jiems sa-

vo spėką ir gudrumą. To
dėl yra aišku, kad gamta 
ir aplinkybės lošia svarbią 
rolę pagaminime naujų gy
vu "u ir augmenų.

Kad pasaulis mainosi ir 
gerinasi, tai yra aiškus da
lykas ir šiandien. Nereikia 
nos per metus arba per šim- 
norėti, kad įvyktų permal
tą metų; bet tūkstančių me
tų bėgy daug naujo atsiran
dama.

Paimkime kad ir papras
tą šunį. Kiek šimtų ar tūk
stančiu metų atgal jis buvo 
vilku. Paimkime arklį. Kiek 
tūkstančių metų atgal jis bu 
vo mažyčiu gyvūnėliu pana
šius į katiną. Jeigu kas nori 
tą persitikrinti, tai gali nu
eiti į Museum of Natural 
History (Gamtos istorijos

nyks, nes yra daug dalykų, 
kuriuos žmogus niekados ne 
žinos, bet jis visados reika
laus, kad jo tie religiniai 
jausmai būtų užganėdinti. 
Ir jis užganėdins tuos savo 
religinius jausmus per mu
ziką, per dainavimą, per at
silankymą į bažnyčią ir tt. 
Bet kada jis nori žinoti fa
ktus, tai turi jau kreiptis 
prie mokslo, o ne prie seno
vės žydų aiškinimų.

A. Kandrotas A. Mikalauskas A. Vikri k m

UŽSISAKYKIT SKILANDŽIUS 
ĮVAIRIOMS PRAMOGOMS

Suvienytose 
Valstijose 
Amerikoje'

123—125 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y., Telefonas Greenpoint 3358

Didžiausia
Lietuvių

Mėsinyęia
Galima gauti tikro Lietuviško Skilandžio, paršiukų, Kumpių ir Vi- 
BokioB rūšies dešrų, pagal prieinamiausias kainas. Parduodame ogul- 
nai ir paskirai ant vietos ir išsiuntinėjame ant pareikalavimo j Visas 
kolonijas. Reikale kreipkitės ypatiŠkai ar per laiškus —

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

4,4»
4<4-

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

GROBLAUSKIO GUMBALAŠAI 
DEL VIDURIŲ 

SUVERŽIMO MOTERIMS

Vartota suvirs 30 metų 
Ne jokis bandymas 

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

“VIENYBĖS” 
METRAŠTIS

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

me-
ir

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

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

*♦**$*
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“VIENYBĖS”
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos 
darbus atlieka 
greitai, gražiai 

Ir pigiai.

Vienybe
193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

■J-A

4-4»

gatvės ir Central Park 
West, New Yorke ir tenai 
ras kaulus ir išaiškinimą a- 
pie arklio evoliuciją; kiek
vienas galės pastebėti, kaip 

i per tūkstančius metų iš ma 
žo gyvūnėlio arklys pasie
kė dabartinio stovio. Paim
kime mūsų paprastą Grape 

j Fruit. Dievas šito augmens 
nesutvėrė, bet pats žmogus 
jį išrado ir padirbo evoliu
cijos būdu. Taipgi, paimki
me rozinkas be sėklų. Ar 
Dievas jas tokiomis sutvė- 

! re? Ne, žmogus jas paga
mino su mokslo pagelba. Y- 
ra šimtai ir kitų dalykų, 
šiandiena mes galime sėk
lą pagerinti ir užauginti 
geresnius kviečius ir kor
inis, žinodami kaip naudo
tis Darwino selekcijos teo
rija. Tiktai tie gali užginti 
evoliuciją, kurie nėra matę 
tokių “stebuklų” arba užsi
gulę ant Biblijos ar malda
knygės nenori jų matyti.

Bet tai dar ne viskas. 
Visur randama evoliucijos 
mokslo įrodymai. Akmenuo 
se randama palaikai nuo ke
lių tūkstančių ir tūkstan- 

i čių metų ir įrodo, kad daug C.tf" 
| gyvūnų pametė vandenio; SOS ] 
gyvenimą ir išėjo ant saus-'<lu0(1 
žemio. Taigi, prieš tą Bry
an ir protestavo. Jis sakė, 
kad augmenys ir gyvūnai 
buvo sutverti taip, kaip pir 
mojoje Biblijos knygoje yra 
parašyta ir jeigu jis priims 
Darwino teoriją, tai tada 
net ir pamatai religijos su
byrės. Jis teisybę ir sakė, 
nes jeigu viename dalyke 
bus įrodyta, kad Biblija kly 
sta, tai tada nebebus gali
ma priimti Biblijos, kaipo 
nuo Dievo duotos. Pagal 
šių dienų mokslo negalima 
tikėti pasakoms apie arką, 
pasaulio sutvėrimą į 6 die
nas, kad žmogus buvo at
skirai sutvertas nuo kitų gy 
vūnų ir tt. Todėl Biblija 
reikia perrašyti pagal šių 
dienu mokslą. 4^ V

STRAIPSNIS 138

18-24 mėnesiu — Keturi sykiai dienoj
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GEROVĖS skYRIUS
DEL APRŪPINIMO

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.^

STRAIPSNIS 138

18-24 menesių — Keturi sykiai dienoj

7 ryte. — Cornmeal, oatmeal, mana 
vų (kaip augšėiau). Duok su pienu, ar 
ba su sviestu. Minkštai virintas kiau
šinis kas dvi ar trys dienos. Kad kar 
tėmis kapotos vištos ant skrudintos 
duonos. Dieno atsigerti. Sėlinu biskvi
tas su sviestu, arba pasenusi duona 
su sviestu.

9 ryte — Sunka vieno orandžiaus.
.11 ryte. — Jautienos, kapotos ar 

drožtos; avienos kojelių gardumynas, 
smulkiai supjaustytos vištienos. Spina 
eo, asparago, dynės, perkoštos virin
tos tomeitės, virtų morkvų. Keptas 
obuolys ar obuolienė. Pasenusi duona 
su sviestu. Po 21-mam mėnesiui kep
tos gulvės ir gerai virti šabalbonai.

3 p. m. — Vištos ar avies buljonas 
su ryžėmi asr pasenusia duona. Kiau
šinienė, ryžių pudingas, virtos slyvos. 
Sėlinu biskvitas arba duona su svies
tu.

6 vak. — Manavų ar kitų kvietinių 
košelių (virtų po dvi valandi). Duok 
vienų ar tris šaukštus, su pienu, ar 
sviestu. Pieno atsigerti. Biskvitas ar 
duona su sviestu. i \ .

Pastaba. Kūdikiui reikia duoti ma- 
,...i mėsos iki septynių metų. Ir mė
sos porcija vaiko valgiuose turi būti 

lama tik sykį dienoje ir labai ma
žai. Jei sistema susidaro iš riebių val
gių, turinčių proteino, kaip: kiauši
niai, pupos, žirniai, žuvis, tai mėsos 
galima, visai neduoti, nebent rekomen
duoja gydyt jas.

Motinos, kurios turi kūdikius bet 
nqgali jų žindyti, stiprai rekomenduo
jama Borden’s Eagle Pienas del bon- 
kucių. Tai puikiausias pienas sumai
šytas su gryninusiu cukrum. Borden’s 
Eagle Pienas yra maistas, kuris sta
to vaikams vikrias kojas ir stiprius 
kūnus. Jis duoda vaikui svorio reika
lingo jo sveikumui. Ji rekomenduoja 
gydytojai del jo augštos kokybės. Jei 
nežinai kaip vartoti Eagle Pienų, iš
kirpk kuponų, iš telpančių apgarsinimų 
ir gausi visai dykai visas informaci
jas, kaip prižiūrėti kūdikį ir save pa
čią.

Skaitykit šituos straipsnius kas sa
vaitę ir pasidėkit ateičiai.

k*U»LM
UŽDEGI

MAI

Apsaagok Sveikatą j

kitas, kaip tiktai surašąs žy 
du teisių ir jų istorijos. 
Tuose laikuose žydai netu
rėjo eroplanų, neturėjo ra
dio, nevažinėjo automobi
liais, neturėjo telefono ir 
jie visai vaikiškai-primiti- 
viškai aiškino visus dalykus. 
Todėl jų išaiškinimas apie 
pasaulio sutvėrimą taipgi y- 
ra vaikiškas ir nebetinka 
šių laikų įrodymams. Visos 
kitos senovės tautos irgi tu 
re jo savo išaiškinimą apie 
pasaulio sutvėrimą, bet jos 
taip aiškino, taippat pagal 
savo supratimą. Lotynai ir 
Graikai turėjo savo išaiški
nimą apie pasaulio sutvėri
mą ir Dievus, o Kinai vėl 
turėjo savo išaiškinimą. Iš 
tų visų mes matome, kad 
jie visi galėjo tiktai spėlio
ti, bet nieko tikrai nežinojo. 
Jie visi aiškino pagal savo 
žinojimo, o šiandien mes 
aiškiname pgaal dabartinio 
mokslo išradimų.

Religijos niekados neiš-

ProfllaktM vyram#, 
geriausia apsauga 

po užiikrėtiino. 
Didelė tri&belė SRc. 

(Tarba (4 ’s) tl.
Vilose aptlekose ar 
Ban-Y-Kit Dept. A. 

M Beekman St.
New York

Prašyk aprašymų

Tek 595 Greenpoint.

Daktaras
J. S. MISEVIČIUS

270 Berry St., B’klyn, N. Y.

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

Tel. 4418 Greenpoint.
>. i - •; • . . .

Dr. John Walulc
Vnl&ndot:

• nno 8 iki 10 iš ryto 
nno 1 iki 8 po pietų 
nuo 8 iki 8 vakare

Nedėliomii pagal BuBitarimų

161 North 6th Street
Brooklyn, N. Y.

Nuo 1857 trys gentkartės kūdikių 
laimingai išaugo šituo laiko išbandy
tu kūdikių maistu.

Jei pasiusite šį apgarsinimą į The 
Borden Company, Borden Building, New 
York, jie pasakys jūsų kalboje, kaip 
penėti jūsų kūdikį su Eagle Pienu.

Gydytojų Rekomenduojamas
■ H t-i ;*« ■ ' ■ n i

PASAULIŲ KARAS
11 ♦ £ x#

ką pasimiręs garsus astronomas Flamarion tikėjo, 
Marso gyvena protingi sutvėrimai, kurie, gali būti, 
protingesni už mus, žemės Gyventojus.

Dailioje apysakoje “PASAULIŲ KARAS”, H. G. Wells 
vaizduoja kaip tie Marsiečiai atvyksta j žemę ir bando nu
kariauti žmoniją. Marsiečiai turi baisu ginklu, keistą maši
nų ir žmonijai jau gresia pražuvimas. Kas ją išgelbsti?

Atsakymą rasite apysakoje “PASAULIŲ KARAS,” 
tik ką išėjusioje iš spaudos. Kaina su prisiuntimu $1.00.

Tik 
kad ant 
yra net

“VIENYBĖ”
193 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
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Šešupės Bangos
f -J i ' '* : L1

I

SAVAITINIS LAIKRAŠTIS EINA MARIAMPOLeJE
“Kur tur žmonės gerą širdį, 
Knd kiekvieną šauksmą girdi”... 
Ten “ŠEŠUPĖS BANGOS” landžios 
Nor be vargo įsiskverbti!

Tad lietuvi-lietuvaite!
Skirk litelių tuzinaitj — 
Te “ŠEŠUPĖS BANGOS” lanko 
Tavo ramią bakūžaitę!

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

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

Marijampolė, Lithuania

“Kur banguoja Nemunėlis, 
Kur Šešupė miela plaukia’’...
Ten “ŠEŠUPĖS BANGOS” rangos
Ir skaitytojų sau laukia!

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

a

S

Susivienijimas Liet. Amerikoje
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDEAUDOB IR PABALTOS 
ORGANIZACIJA BUVIENYTO8B VALSTIJOSE, KU

RIOS TURTAS ARTI |1,000,000.00 

pomirtinių. Pašalpų Išmokėta $413,550.15
Nuo Busiorganlzavlmo Iki šiam laikui išmokėta 9375,122.80

........ ...
HLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. 
Nariai priimami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi na
riai gauna laikrašt] „Tėvynę” dovanai ir taipgi 
gauna 8LA. Išleistas knygas už pus* kainos.

Pomirtiniai skyriai — *1*0, 800, «00 Ir 1000
« t-1 ''i: 

Pašalpos Skyriai —
ž«.oo. p.oo Ir 12 oo | savaitę,

Del platesnių Informaciją kreipkitės liuo adresai

Lithuanian Alliance of America
307 W. 30th Street, New York, N. Y.
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Kas yražmogauB amilnu prieina? — Baltu. 
Jis netik sunki ausi M Ilgas Įvare, bet U Į gra
bų paguldo. Bet tie, karte vartoje *o plačlg 
Ameriką pagarsėjusius 
POWDERS (Miltelius nuo 
nebijo. Už 75 centus už 
nuo savo nuožmaus prlelol

URBO LAX TABS (tS cental ui skry
nutę) yra kai kannolš prlel kitą amžiną žmo
gaus priešą — vidurių užkietėjimą — kuris 
žmogui pagamina daug rūpesčių Ir tankių ilgų.

*** - : “Ii..’* ,
Idetavlžkų, Bulgariškų, Alopatlikų, Homeopatlikų lt kitokių 

vaistų tegalima gaatt gorų pas —

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

Telephone Greaapotnt IŽU

URBAN’S O OLD
Saldo), joki, lalčlų 
bako* afBiglnkiaolc
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VIENYBE RUGPJU Č. (AUG.) 18 d. 1925

RUGSĖJO ŠEŠTA
JAU NETOLI

Trys savaitės iki šeštosios 
Rugsėjo dienos laukiamosios, 
kada visi į Forest Park va
žiuosim, su “Vienybės” drau
gais paūliavosim, gražių žais
lų pamatysim, puikių kalbų 
paklausysim, trauksim virvę 
kiek tik drūti, kad laimėtojais 
pabūti, kad laikraščiai apie 
mus rašytų ir visi žmonės mus 
matytų. Ten bus narių iš Jun
ginės, Juozapinės ir narsaus 
Piliečių Kliubo, Jauni Vyrai, 
Lietuvaitės, žmonės jauni, se
ni ir kitoki.
1 Parkas atdaras nuo 10 vai. 
ryto, žaislų programas nuo 2 
vai. po pietų. Valgymo ir gė
rimo, pasišnekėjimo ir pasi
matymo programas prasideda 
sulyg noro.

ilgome visų jūsų ir Brooklynie- 
čių. “Vienybės” čia negauna 
Jūžintuose, nes nieks neišsira
šęs, todėl gyvename kaip Afri
koje. Daug labų dienų visam 
“Vienybės” Štabui, direkto
riams ir draugams.”

prie Sovietų Rusijos.” Reikėtų 
jo redaktoriams pasiklausti a- 
pie tą “palinkimą” pas Brook
lyno kriaučius.

, f ---------
MILŽINIŠKAS JURGIO 
PIKNIKAS

LAIŠKAS NUO
J. O. Š1SVYDO

“Rugp. 4 jau apleisime kai
mus, nes vakar gavau iš K. 
Norkaus laišką, kad ant galo 
pasisekė mums grįžimui vieta 
gauti ant “George Washing
ton” rugp. 25, apie ką buvo di
delių abejonių, nes visi laivai 
iš Europos perpildyti “vaka- 
cininkais.” Kadangi sulyg Vo
kietijos įstatymų reikia dar už 
5 dienų pribūti į uostą pirm 
sėdimo laivan, tai jau rugp. 18 
turėsime atsisveikinti su Lietu
va, o dar nebuvome Klaipėdo
je, nei Palangoje. Labai pasi

LIETUVAITĖ U. BARIU
KAI'!'Ė AMERIKONŲ 
VEIKALE LOŠIA

Gavome žinoti, kad Unė Ba- 
bickaitė, kuri iš Lietuvos at
vykusi iš pradžių darbavosi 
krutamuose paveiksluose, šiuo 
laiku vaidina Charmaine rolę 
Arturo Hopkinso komedijoje 
“What Price Glory,” Plymouth 
teatre New Yorke. Tas veika
las labai realistiškas ir susi
laukė aštrių kritikų, bet yra 
publikos mėgiamas.

K AC A P Al PRABILO

Vietos rusų dienraštis “Rus
ki j Golos” liko it bitės įgeltas 
pranešimu, kad Lietuvos val
džia įsakė jo neįsileisti į Lie
tuva. Kaip žinoma, tas laikraš
tis kelis kart paskelbė nebūtų 
sensacijų apie Lietuvą ir todėl 
liko sustabdytas. Dabar jis ka- 
capiškai keikia lietuvių tautą, 
išvadindamas jos valdžią “fran 
cų-anglų įnamiais” ir “fašisti
niais popais.” Lietuvos respub
liką išvadina “operetės” daly
ku, kur viskas “beždžioniškai” 
atliekama. Laikraštis sako, 
kad Lietuvos darbininkuose nu
matoma “smarkus palinkimas

D-tės šv. Jurgio 2-ras meti
nis piknikas atsibuvo Lietuviš
kame parke (Clinton Park) 
pas J. Klasčių nedėlioję. Buvo 
garsinta, kad bus piknikas Lie
tuviškame parke, tai Lietuvių 
suvažiavo iš visos apylinkės 
tiek daug, kad daug svečių tu
rėjo pasiganėdinti tik susėsda- 
mi ant pievutės, nes stalai ir 
sėdynės buvo jau per pilni sve
čiais. Apie 4 vai., parko speše- 
lis kreipėsi prie komiteto, kad 
bijąs vienas, nes nesą matęs 
tiek svečių ant šio parko. Ko
mitetas pasitaręs su parko sa
vininku, J. Klasčium, pastatė 
daugiau spešelų. Bet sulau
kus vėlaus vakaro, pasirodė, 
jog spešelų visai nereikėjo, 
nes buvo suvažiavę visi gražūs 
ir geros valios žmonės. Visi 
gražiai dainuodami išsiskirstė. 
Savininkas parko, matydamas 
atjautimą Lietuvių, kad tiek 
daug atsilanko jo parke, tai 
viešai pasakė visiems, jog ant 
kitų metų padarysiąs didelę ir 
gražią salę, taipgi stalų ir sė
dynių parūpinsiąs antra tiek.

Pikniko Sekretorius,
Paul Narbutas

bolševikų maklioriai meno visai 
nepaiso.. Butėnas tą patyrė 
taipgi ir tą patiria kiekvienas 
pasišventęs menui darbininkas. 
Meną remia tik tautininkai ir 
katalikai.

— šį sekmadienį Polo 
Grounds laukuose garsieji Gi
ants grajno beisbolę su Bos
ton Braves, pas kuriuos vienu 
iš metėjų yra Ginevičius, mū
sų žinomo Ginkaus pusbrolis. 
Pirmą geimą laimėjo svečiai 
Braves, gaudami 6 įbėgimus, o 
Giants negavo nieko. Užtad jie 
laimėjo antrą geimą, gaudami 
6 įbėgimus, o bostoniečiai tik 2.

— New Yorke į ligonbūtį pa 
teko girtas 13 metų vaikas, ser
gąs nuo degtinės. Daktarai sa
ko, tai jauniausias tos rūšies 
ligonis, kokį jiems teko matyti.

— Šv. Jurgio paskutinis pik
nikas buvo tiek pat didelis, kai 
pirmas. Buvo apie 2,500 žmo
nių, daugybė automobilių, ku
rie rodė, gerą lietuvių pasilai- 
kymą. Bačkučių ištuštinta a- 
pie 102 ir dar būtų patuštinta, 
tik nebebuvo. Jaunimas links
mai pasišoko.

— “Vienybės” juriskonsul
tas, Urevičius, prisiūsdamas vi
sam “Vienybės” štabui ir drau
gams linkėjimus iš vakacijų, 
sako: “Ilsiuosi gerai ir sunkiai 
kad būčiau tvirtas dirbti kada 
grįžšiu.”

barius šeimynai. Rendų $3,240. 
Kaina $25,000. Labai švarus na 
mas.

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

VIENYBĖ” REAL ESTATE 
(VI. šabūnas, vedėjas) 

193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Paieškai! savo pusbrolių Jokūbo ir 
Juozapo Garonifts, iš kaimo Kerbulių, 
Biržų parapijos. Senai gyvena, dabar 
Newark, N. J. Malonėkit atsišaukti: 
Joseph Gary ones, 934 Rhodes Av„ A- 
kron, Ohio. ' (100

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

Reikalingas naktinis 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

FABULA ANT PARDAVIMO
60 akrų su bučiukais; žemė gera, 

beveik ligi jauna sodas visokių truk
tų yra 5 mylios ligi miestelio. Prie
žastis pardavimo, kad esmu pavienys 
ir prastos sveikatos. Kas nori dau
giau dažinot, tegul rašo pas mane. 
Peter Orent, R. 1. Kaleva, Mich. (102

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

PASIMIRĖ

Real Estate

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

Vienatinė Lietuviška Barzdaskutyk- 
la parsiduoda labai pigiai. Biznis į- 
dirbtas virš dvidešimts metų. Keturi 
kambariai prie storo. Rendos 40 del. 
Atsišaukit: 118 Greenpoint Av. Bliss- 
villc, L. L, N. Y. (100

Parsiduoda Lietuviška Restoracija. 
Biznis įdirbtas per daug metų, ly.sas 
ant 2 metų. Priežastis pardavimo pa
tirsite ant vietos. Atsišaukite 625 
Driggs Av., Brooklyn, N. Y. (101

PARSIDUODA BUČERNĖ
Parsiduoda Bučernė ir kartu Gro- 

sernė labai Pigiai. Biznis geras, ap
gyventas lietuviais ir anglais. Biznio 
daroma j savaitę tarpe $650 r $700 do- 
la.rių. Parsiduoda šis biznis norinčiam 
ir su namu arba be namo. Savininkas 
išvažiuoja Lietuvon su svarbiais rei
kalais. Kreipkitės pas: 453 North 13th 
St., Philadelphia, Pa. (102

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

* LIETUVIŠKA AKUSERKA iv

Parsiduoda pigiai Cafe and Lunch 
Room, lysas trims metams, 7 kam
barini su rakandais, kampinis namas, 
5 kambarini gyvenimui ant viršaus 
cafe. Visi moderniški įtaisymai F. Cze- 
reihowski, 117 Kent Av., Brooklyn, 
N. Y. ‘ ’ (101

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

Tel. Greenpoint 7831

LIAUKUS FOTOGRAFAS

flL&X SfiRUPSKI ~ Pranešu
Visiems pažįstamiems, draugams ir geros valios lietuviams 

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

ALEX SHRUPSKI
•1 lo. Snd Mtr., Brooklyn, N. Y.

Telephone 885 Greenpoint

Pereitą subatą (rugp. 15 d.), 
Central Islip ligoninėj, pasimi
rė p. Vincas Liutvinas, uošvis 
Danieliaus. Liutviną patiko ne
laimė balandžio G-tą dieną: ei
damas paslydo ir nusilaužė ko
ją. Vėliaus koją biskį žemiaus 
kelio visiškai nupjovė. Skaus
mų neišlaikydamas, persiskyrė 
su šiuo pasauliu. Lavonas pa
šarvotas pas Danielių, 129 
Grand St., bus laidotas rug
pjūčio 18-tą dieną ant šv. Tria- 
cės kapinių. Laidotuvių direk
torius graborius Juozas Garš
va.

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

8 šeimynų mūro namas su 
elektra ir maudynėm po G kam-

Pasirendavoja penki gražūs kamba
riai ir gražioj vietoj. Elektros švie
sa, maudynės ir kiti įtaisai. Renda $27 
j mėnesį. Jei kas nori, gilėtų ir jenito 
rystės darbą apsiimti, s. Pažereckas 
1354 Willoughby Av. (101

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

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

Parsiduoda Candy ir Stationary Sto
ras už prieinamą kainą. 3 kambariai, 
ui gi randa. Priežastis pardavimo išva
žiavimas j kitą miestą: 285 Wythe Av. 
Brooklyn, N. Y. (100

J. STANKUS
Parduodu namus ir duodu morgi-

Tikra Lietuviška Duona
kurią kepa

„Garsas” Kaptuvė
(Seniausia įstaiga)

Kepa duoną iš ruginių miltų. 
Taipgi kepamo keiksus, vestu 
vėms ir kitiems pokiliams. Vi 
suoinet kreipkitės su užsakymais 
prie “Garsas“ Keptuvė. Siunčia 
ne duoną ir į kitus miestus.

W. MASIULEVICH
A. SHRUPSKI8

(Savininkai)

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

STOGŲ DENGĖJAS

GRAVEL
Roofing

Repair WorK a Specialty
• JAMES J. HOLT 6-SON

Marijona TamkienS LJ 
gfjprie pnlagų ant pareikalavimoPK 

dieną ar naktį, taipgi ir nedėl 
dieniais. Darbą atlieka atsakau 

jočiai už prieinamą kainą 
Ž 7—9 STAGG STREET 
Čt Brooklyn, N. Y.
fN Tel. Stagg 67J1 O

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

Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės šiuo 
adresu: —-

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

Brooklyn, N. Y.

Tel. Greenpoint 6195
M. KREIVĖNAS

Gėles del Namų, Daržo, 
Vestuvių ir Laidotuvių 

202 BEDFORD AVENUE 
(arti North 6-tos gatves) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone Triangle 1450

Phone Foxcroft 6162 Charles Hoelzer, Mgr.

GELEŽIES DARBAI
Ugnies Kopėčios — Fire Escapes

Prašalinama Visokios Kliūtys. Visoki Pataisymai 
. Deimantiniu Plokščiu Durys Skiepams

’ — Ofisas ir Šapa — 
378—380 HARMAN STREET

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

“ VIEN Y B ĖS” DIREKTORIŲ 
SUSIRINKIMAS

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

Brooklyn, N. Y.
TELEPHONE STAGG 1697

Mūsų darbo apsiaustu 
kostumerla džiaugiasi.

216 Manhattan Avė

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

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

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

Adomą T. Ginktį
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 
Av., paskui pasukti po dešinei į Merrick Road; pravažiavus Freeportą, 
reikia pasukti po kairei j Merrick Av. paskui j dešinę j Camp Av. ir 
pravažiuoti “Fire House No. 2“ tai mano vieta).

“Vienybės” direktorių susi
rinkimas įvyks antradieny, 
rugp. 18.. Pradžia 7 vai. vaka
re. Visi direktoriai meldžiami 
atsilankyti, nes yra svarbių rei
kalų kaslink “Vienybės” išva
žiavimo, kuris įvyks rugsėjo 6 
d. Valdyba

FARMERSKOS BĖDOS

Nuo daugeliui brooklyniečių 
žinomos A. Stankaus farmos, 
M. -Sirvydas praneša: “Pereitą 
subatą nupjovėme avižas, o pa- 
nedėly jos sušlapo (mat lijo), 
taipgi utarninke. Seredoje mes 
jas apvertėme, kad kita pusė 
sušlaptų. Ir ji pašlapo. Mat, 
vėl lijo. Nežinome, ar tik ne
reiks vėl pėtnyčioj ar subatoje 
sausąją apatinę dalį apversti, 
kad vėl pašlaptų. Mat, kokie 
orai čia.”

PO MIESTĄ PASIDAIRIUS

— Vietos progresisčių mitin
ge buvo pakelta klausimas a- 
pie parėmimą Januškienės ren
giamos operos, nes ta draugė 
esanti labai daug atsidavusi 
“darbininkų reikalams.” Vie
nok, progresistės visai to atsi
davimo neįvertinę ir atsisakę 
Januškienę remti. Opera bus 
pastatyta lapkr. 1 d. Labor Ly
ceum, salėje. Tas faktas turėtų 
pamokinti Januškienę, kaip pa
mokino poetą Aųrę Zvaigą, kad

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

$15.00 ir augityn

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

RASHKINIS
Ir 

VOKETAITIS
141 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

■ ................ ............ .. ........■!

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spindulių Dlagnoza 
221 SOUTH 4th STREET 

BROOKLYN, N. Y.

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

2—8 po piet.
Penktadieniais ir Sekmadieniais 

tik sulyg sutarties

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

tuoj atvykstu pataisyti pagedimus

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

Tel. Stagg 4037

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

MOTERYS TĖMYKITE!
Lietuvis Plauku Taisytojas 

ANTHONY MOLLYN

— Petrai, kur taip skubi
niesi?

— Einu pas Juozą Aba* 
zonų.

— Kas tenai naujo yra?
— Tai yra geriausi lietu

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

— Koks jo adresas?
93 WYTHE AVE., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. 4520 Greenpoint

F o t o g
IR M ALTORIUS 

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

Kreipkitės šiuo adresu:

JONAIS STOKES
173 Bridge Bt., O. Brooklyn, N. Y.

NAMŲ SAVININKAI 
TĖMYKITE!

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

53 Montieth Street
Kampas Bush wick Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Nestle Lanoil Permanent Wave 
yra geriausias, gražiai atrodo ir 
laiko apie 9 mėnesius. Galima 
šlapint, ar mazgot. Kerpant 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

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savninkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINĖ
Čia galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir ui 
prieinamą kainą; taippat pasirondavoti svetainę susirinki" 
mams, vestuvėms bei kitokioms apeigoms-

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

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

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

S. PAUŽA
131 GRAND STREET 

Brooklyn, N Y.

6


	1925-08-18-VIENYBE-0001
	1925-08-18-VIENYBE-0002
	1925-08-18-VIENYBE-0003
	1925-08-18-VIENYBE-0004
	1925-08-18-VIENYBE-0005
	1925-08-18-VIENYBE-0006

