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BELGIJAI NEREIKIA MOKĖTI NUO
ŠIMČIU AMERIKAI UŽ SKOLAS

PADARYTAS PIRM PALIAUBŲ
Ekskursijos Laivo Katilams Plyšus, Žuvo 17 

Žmonių, o Šimtas Sužeistas.

AMERIKONEI MERGINAI NEPAVYKO 
PERPLAUKTI ANGLŲ KANALAS. BU
VO LIKĘ TIK ŠEŠIOS MYLIOS IKI 
KRAŠTO.

WASHINGTON, Rugpj. 18 d. — Belgų atstovai, ku
rie čia tarėsi su Amerikos valdžia apie karo skolų atmo
kėsimą, jau susitaikė su amerikonais ir pasirašė sutartį, 
kurią manoma patvirtins ir Amerikos kongresas ir Bel
gijos parlamentas. Ta sutartis turi svarbų punktą, kuris 
turės didelės įtakos į Francijos derybas del karo skolų. 
Amerikonai, išgirdę, kad Wilsonas yra žadėjęs belgams 
ypatingai patogių sąlygų, pajuto “moralę atsakomybę’7 
neimti iš belgų nuošimčių už skolas, padarytas karo me
tu. Taigi belgai turės per 62 metu atmokėti tik $727,830,- 
500 be nuošimčių. Prieš karo skolų Belgija padarė $171,- 
780,000, o po paliaubų $556,050,000. Nėra abejonės, kad 
f rančai ir tokių sąlygų reikalaus, bet amerikonai sako, 
kad neduos.

; NEWPORT, R. L, Rugp. 18 d. — Ekspliozija ant 
ekskursinio laivo iš Pawtucket, R. L nužudė 17, sužeidė 
100 žmonių. Plyšo laivo katilai.

BERLIN, Rugp. 18 d. — Darbininkams atsisakius 
imti šėrus Aga automobilių fabriko, kurį valdo Stin- 
neso vyresnis sūnus, jis pasakoja, kad amerikonai žada 
tą 'fabriką nupirkti, ir išgelbėti jį iš nagų gobšių Vo
kietijos bankininkų, kurie nori už skolas tą fabriką iš 
jo paveržti.

BOULOGNE, Rugp. 18 d. — Amerikonei p-lei Eder- 
le nepavyko perplaukti Anglų kanalas. Ji vienok į astuo
nias valandas perplaukė 23 ir pusę mylios, tuomi prašok
dama visus greitumo rekordus plaukikams. Dar nei vie
nas vyras ar moteris nėra taip greitai plaukę per šaltus 
ir banguojančius kanalo vandenus. Jai liko dar plaukti 
tik šešios ir pusė mylios, bet, matyti, šaltas, sūrus van
duo ją priveikė. Ištraukus iš vandens, ji buvo penima iš 
kūdikių bonkos sotinančiomis sultimis. Nėra žinios, ar ji 
bandys vėl kada nors plaukti. Ji turi 18-ką metų.
i__________ ' — 1 •" ---------------

Austrai Kelia Riaušes 
Prieš Žydų Kongresą

Vienna. Prieš atidarymą žy
dų sionistų kongreso, j kurį 
privažiavo apie 8,000 žydelių, 
austrų patriotų organizacijos 
pakėlė smarkias demonstraci
jas, kurios susimušė su polici
ja. Mat, jie rengia ramią pa
rodą ir demonstraciją, bet po
licija paskutinę dieną tą už
draudė. Buvo iššaukta apie 6,- 
000 policijos, kuri apsupo sio
nistų posėdžių salę. Ant gatvės 
kampų visur stovėjo raita po
licija. Vienok tie kariški prisi
rengimai nesulaikė 18-24 metų 
karštuolių, kurie su riksmu: 
“Šalin žydai!” prasiveržė pro 
policijos rindas. Policija grie
bėsi kardų ir sužeidė kelis šim
tus, žmonių. Areštuota 80. Prie 
to įvairiose miesto vietose žy
dai buvo užpuldinėjami ir ap- 
mušami. Sakoma, nuostolių pa
daryta apie 4 milionai dolarių. 
Demonstracijų prieš žydus va
dai yra studentai.

Anglija Garantuoja 
Europos Taiką

Williamstown, Mass. Politi
kos institute redaktorius ang
lų politiško žurnalo, “The 
Round Table,” pareiškė, kad 
Anglija yra vienatinė šalis, ku 
ri gali užtikrinti taiką Europo
je. Visos valstybės laukia iš 
anglų rubežių ir taikos užtik
rinimo.

Gauna 82,000 Patarimų 
Pinigams Išleisti

Stamford, Conn. Turgingas 
pirklis Schepp, kuris pareiškė 
norą tinkamai pirm mirties iš
leisti visuomenės naudai savo 
milioną kitą pinigų, gavo 82,- 
000 laiškų su patarimais, kaip 
tą padaryti. Tarp laiškų yra 
daug nuo kunigų, prašančių au 
kų jų bažnyčioms.

Naujausi Telegramai
Buenos Aires. Anglijos 

karalaitis, atsilankęs į Ar
gentiną, buvo apžiūrėti vie
tos skerdyklų.

—o—
Washington, čia įvyko di 

džiausiąs prohibicininkų su
važiavimas, kokio dar nebu 
vo. Buvo svarstyta nauji 
varžymai.

—o—
Paris. Pabėgęs iš žvėrin- 

čiaus leopardas dar nesu
gautas. Spauda labai daug 
juokų iš to krečia.

—o—
Jeruzalis. Maištininkai 

Drusai apleido apgulimą Su 
eidos tvirtovės ir paleido 
200 francų kareivių, kurie 
buvo ten apgulti visą mėne
sį.

—o—
Washington. Amerikos 

armijos vadovybė nutarė ne 
priimti jokio nepiliečio į ka 
riumenę, apie kurio legališ- 
ką įvažiavimą į Ameriką 
vra abejonių.

—o—
Chicago. Paaiškėjo, kad 

buvęs rusu caro armijoje ge 
nerolas Vasilis Česlovskv, 
tarnauja paprastu kareiviu 
Amerikos artilerijos pulke 
kimu Grant.

Philadelphia. Bitumino u- 
ni jų vadai gauna žinių, kad 
pietinėje daly Illinois ir In
diana valstijose atsidaro 
darbai minkštų anglių kasy 
klose, kurios ikišiol didžiu
moje buvo uždarytos.

—o—
Honolulu. Keleiviai, at

vykstanti čia iš Australijos, 
pasakoja, kad banditai ten 
nudėję tris beviešinčius A- 
merikos laivyno jurininkus, 
bet oficialiai apie tai žinių 
nėra gauta.

—o—
Newark, N. J. šeši ban

ditai užpuolė italų ligonbūtį 
ant No. 12 gatvės ir apvo
gę daktarą, išsivežė 30 
skrynias viskės ir 25 galio
ms alkoholio.

—o—
New York. Tūlas žydelis v 

buvo pametęs aukso laikro
dį Rusijoje laike traukinių 
susidaužimo geg. 12. Dabar 
jam, laikrodį radę, rusai pri 
siuntė atgal į Ameriką.

—o—
Baltimore, Md. Apie 7,- 

000 gelžkelio remontininkų 
tapo paliuosuoti nuo darbo 
vieną savaitę, kad kompa
nija sutaupytų jų algas.

Žinios Iš Lietuvos
Viekšniai. (“V-bės” kor.) — 

Šių metų liepos 26 d. Viekšnius 
aplankė gerb. dainininkas-kom 
pozitorius Mikas Petrauskas 
Nežiūrint į blogą salę ir dar 
jlogesnį fortapijoną, gerb. sve 
čias nuoširdžiai padainavo kele 
tą savo kompozicijos dainelių. 
Publika patenkinta ir gausus 
’katučiai” aidėjo salėje.

Rugpjūčio 2 d. Viekšniuose 
surengė viešą vakarą. Vaidino 
5 v. dramą “Jono širdis.” Pa
sisekė pusėtinai. Toliau sekė 
jaunutės Klaipėdos konserva
torijos šešių mokinių koncer
tas (4 iš jų viekšniškiai). Pra
dėjus jiems groti, salėje tylu 
lyg kapinėse (o šiaip nemažai 
trukšmo yra) gerėjasi malonia 
muzika.

Klausytojai tiesiog stebėjo
si, kad laike vienu metu. Klai
pėdos konservatorija sugebėjo 
tiek muzikos srity išlavinti sa- 
/vo mokinius-auklėtinius. Pub
likos buvo daug ir patenkinta.

Pykšt-Pakšt.

— Pro minėtą miestelį, teka 
gana gražus upelis Šešupė. To
dėl, šįmet esant dideliems karš 
čiarns, dauguma miesto gyven
tojų ją lanko, bet lankantieji 
maža teatkreipia domės į tam 
tikrus higienos reikalavimus, 
štai pašešupiai, kai kuriose vie 
tose nešvariai užlaikomi; nes 
įvairios sąmatos teikia negar- 
daus kvapo “aromatą.” O ant
ra, tai netoli kareivinių, Šešu
pės kaine randasi kokio tai gy
vio įlindę iš žemės griaučiai. 
Ir visi kas tik ieško ramesnės 
vietelės, turi progos paragauti 
nosį draskančio aromato.

Be to, patys inteligentai daž
nai atsiveda savo šunis, kuriais 
teršia vandenį. To neužtenka, 
toje pačioje vietoj, maudo ir ki 
tus gyvulius, kaip arklius, kar
ves. O kas gali užtikrinti, kad 
tie nekalti gyvulėliai neturi jo
kių ligų? Tad reikėtų tuo rim
čiau susirūpinti ir dėti pastan
gas, kad tas nesikartotų.

Imsrys

do mūsų apylinkėj neblogas 
nors iki liepos mėnesio oras 
buvo šaltas ir lietingas, bet už
stojus Liepos mėnuo, oras su
šilo, stojo pagada, ūkininkai 
jau rugius nupjovė ir suvežė, 
taipgi šįmet nemažai pašaro, 
priaugo, kas turi žemės skly
pą, tas gali šįmet dalinai ir 
gėrėtis, nes duonytės turės, bet. 
bežemiams, tai paprasti pyra-< 
gai.

Nors Pasvalyje yra trys kny, 
gynai, laikraščiai beveik visi 
ateina, kurie Lietuvoje spau
džiami, bet mažas nuošimtis 
juos skaito mat brangu, nes 
tarpe žmonių labai mažai pini
gų maišosi, ir tokiu būdu to
kios aplinkybės verčia žmones 
apsieiti be apšvietos, be laik
rašti jos, nes finansinis trūku
mas trukdo Lietuvoje apšvieti
mą, kuri čia taip yra reikalin
ga, kaip ir pati duonelė.

K. Armonas

žaibas Užmuša
Meilužių Porą

Meksika. Netoli Tacyuabos 
miesto, žaibas trenkė į vyrą ir 
moterį, kurie, spėjama, tuo sy
kiu kaip tik bučiavosi. Jie ras
ti susikabinę, nuplikintomis 
galvomis ir iškraipytais kūnais

Gardner, Mass. Stanislavas 
' Paulavičius taip skubinosi iš 
savo namų pašaukti ugniage
sius, kad jo trijų metų duktė 
būtų užtroškusi, ar sudegusi, 
jei ne kaimynų pagelba.

Peking. Nors kinų tauta pri
skaito apie 400 milionų žmo
nių, bet tik 5-tas nuošimtis mo
ka skaityti, ir politika įdomau
jasi tik koks 100,000.

Dvi Seserys
Papuola Teisman

Montello, Mass. Dvi seserys, 
Tamulevičienė ir Mazgilienė 
čia pateko į teismą, kartu su 
javo vyrais už girtuokliavimą 

’.r triukšmo kėlimą. Abi sako, 
kad jų vyrai geri ir darbštūs 
darbininkai, bet perdaug geria. 
Tamulevičius ir abu Mazgilai 
gavo pabausti po $10, o Tamu
levičienė $5. Mazgilai prisipaži 
no, kad buvo perdaug “prisi- 
pumpavę.”

Bankininkas Giria 
Rusijos Veiklumą

Maskva. Amerikonas Schley, 
vice-prezidentas Chase Natio
nal banko New Yorke, kuris fi
nansuoja rusų užpirkimus bo- 
velnos Amerikoje, pabuvęs dvi 
savaiti Rusijoj, pagyrė didelį 
rusų veiklumą, kuris pastebi
mas įvedus dalinai kapitalisti
nę tvarką pramonėje ir preky
boje. Jis sako, kad Rusija yra 
didelių galimybių šalis.

Atidengta Tarptautine 
3endrovė Narkotikų 
°ardavinčjimo

London. Policijai čia pavyko 
susekti gudriai sugalvotą biznį 
pirkimo ir padravimo narkoti
kų, arba svaiginančių kemika- 
lų. Pasirodo, kad būta visos 
bendrovės, kuri siųsdavo neva 
seifus, laikrodėlius ir lovas, 
bet tuose daiktuose tikrenybė
je būdavo prikimšta opiumo ir 
kitų narkotikų.

Latviai Sutinka Atmokėti 
Skolą Anglijai

London. Latvija pasirašė su
tartį, kuria per 30 metų atmo
kės Anglijai 11 milionų dola
rių skolą, gautą kada ji kovojo 
už nepriklausomybę prieš ru
sus. Lietuva jau senai tokią 
sutartį padarė, o lenkai nese
nai sutiko skolas atmokėti.

Geišiai, Jurbarko valse. (“V- 
)ės” kor.) — Dar 1917 m. mok 
A. S. dėka įsteigta Geišių mo
kykloje knygynėlis, kuriuo ga- 
<ėjo naudotis vaikai ir jaunuo
menė. Viskas buvo puiku. Bet 
vėliau čia įsikūrė “pav-kų” kp., 
kuriai įsigalėjus, pasisavino 
minėtą knygynėlį.

štai, 1921 m. rudenį, kuomet 
Jurbarko “pav-kų” rajonas bu
vo sumanęs padaryti kuopų 
skrajojantį knygyną, tai Geišių 
“pav-kų” pirmininkas tas mo
kyklos knygas nunešė Jurbar- 
kan ir buvo pavedęs rajonui. 
Bet šiam sumanymui neįvykus, 
dalis knygų atgal pergabenta, 
kurios mažai teprižiūrimos ply 
šta ir eina veltui. Mokytoja, 
kuri mokytojauja jau penki 
metai, minėtoje vietoje, nededa 
jokių pastangų, kad šios kny
gos būtų vėl grąžintos mokyk
lai ir kad jomis galėtų, tin
kamai sutvarkius, vaikai ir jau 
įimas naudotis. O “pav-kai” ne 

žinodami iš kur gavę, nemoka 
nė įvertinti jų naudos. Todėl
gyvas reikalas susirūpinti mi
nėtu knygynėliu. Imsrys

KUR KULTURINGUMAS?

Smarkus Vėjas Japonijoje 
Užmuša 12 žmonių

Tokio. Smarkus vėjas, vadi
namas čia taifūnu, nusiaubė 
miestus Osaka, Kobe ir kitus, 
užmušdamas apie 12 žmonių, 
sugriaudamas namus ir pada
rydamas apie 8 milionus dola
rių nuostolių.

Berlin. Vokietija liko pagau
ta divorsų bangos. Kaltinama 
“ nes u si t u pė j u si os m od er n i škos 
merginos, kurios greit išteka, 
bet greit ir pasibodėją ženočių 
gyvenimu.

I Boston. Nedėlioję suruoštas 
lietuvių, gudų ir ukrainų pro
testo mitingas prieš lenkus pa
vyko visais atžvilgiais. Aukų 
sumesta virš $200.

Washington. Mokslo tikslam 
8 studentai čia sutarė nemiego 
ti 80 valandų, tuo pačiu laiku 

i dirbant įvairius darbus, idant 
Į patirti kaip stoka miego atsilie 
I pia į tų darbų atlikimą, šeši 
išlaikė 60 valandų, odų išlaikė 
dar 20 valandų ilgiau. Laike 
to bandymo jie važiavo auto
mobiliu, jiems buvo tiriamas 
kraujas ir proto gabumas at- 

; sakinėti į klausimus, ir tam 
■ panašiai. Rezultatai bus skel-

St. Paul, Minn. Mrs. Coleson 
tapo areštuota ir pasodinta ka 
lėjiman už tai, kad kočėlu savo 
vyrui galvą perskėlė.

Lynn, Mass. Dėlto, kad Ag
nieška Muse nenorėjo su juo 
eiti, Ambrazas Zuvalglice ją 
primušė lazda, kurios teko .ir 
jos vaikinui. Pats Zuvaglice y- 
ra vedęs ir turi du vaiku.

Pasvalys. (“V-bės” kor.) — 
Šiame nemažame šiaurės Lie
tuvos mieste yra įvairių drau
gijų ir organizacijų, taipgi ge
rai gyvuoja keletas kooperaty
vų, kaip tai Ūkininkų Sąjunga, 
žemės Ūkės Draugija, ir Var
totojų Bendroyė, ir visi tie ko
operatyvai, turi, po nemažus 
skaičius narių.

čia išeina mėnesinis laikraš
tis vardu “Artojus” ir yra 
šešių klasių progimnazija, vi
same Pasvalio valsčiuje yra 72 
liaudies mokyklų po kaimus.

šių metų birželio mėnesy čia 
; visame valsčiuje buvo suruoš- 
: tas blaivybės balsavimas, bal
savimo rezultatas girtinas, nes 
didelė didžiuma piliečių nubal
savo už blaivybę, būtent Pasva 
lio valsčiaus gyventojai nusi
statė prieš girtuokliavimą ir to 
kių būdu yra viltis, kad nuo 
sausio mėn. 1 dienos 1926 m. 
visos Pasvalyje esamos svai
giuoju gėrimų įstaigos užsida
rys, savo duris.

šiuose metuose derlius atro

Vitkūnai, Seredžiaus valsč. 
š. m. liepos 18 d. atsitiko čia' 
nelaimė, perkūnas trenkė į p. 
Poškaus daržinę, kuri buvo su
krauta dešimts vežimų dobilų.

Seredžiaus miestelis. — Se
redžiaus paštorius, Jurgis U- 
kas tarnaudamas pačte, keli 
metai jau varė šmugelį. Tik šį
met nabagą sugavo. Piliečiai 
duodami jam pinigus už žemės 
mokesčius, kad jis nusiustų į 
Kauną. Jis pinigus pasilikdavo 
sau, o kada piliečiai paklaus
davo jo apie žemės mokesnių 
kvitas, jis pasakydavo — “kvi- 
tos dar neparėjo.” Taip dau
gel piliečių turėjo užmokėti an 
trus mokesčius. Jis taipgi daug 
varė visokių šmugelių pav.: 
norėjo jis 700 litų už pačto 
ženklelius pasidėti į savo kiše- 
nėlį, bet nepasisekė. Spėjama 
žmonių, kad jis apie 20,000 li
tų per tuos metus į savo kišenė 
lį įsidėjo. Dabar jo byla bus 
nagrinėta. M. G. J.

Seinkite Pažangią Spaudą 
Pirkit “Vienybės” Šerą! ,

ČTi

PIRMUTINĖ
Sg

Klaipėda. — Praeitą sekma
dienį važiuodamas iš Girulių 
Klaipėdon, pastebėjau šiokį 
nuotykį. Įsėdus į traukinį, tuoj 
atėjo antras ponas, kuris nieko 
nelaukdamas, lyg tai būtų ma
nęs nepastebėjęs, sėdosi tiesiog 
ant manęs du kartu. Tada at
sisukęs atgal ir pamatęs, kad 
jam vietos nebeteko, be jokio 
atsiprašymo pradėjo garsiai 
plūsti. Aš jam lietuviškai pa
aiškinau, kad tie, kurie anks
čiau atėjo užėmė vietas — tai
gi tamstai prisieis kiek pasto
vėti. Išgirdęs lietuviškai mane 
kalbant, dar su didesniu įnirti
mu puolė mane: girdi, reikia 
tik vokiškai kalbėti. Aš jam 
pridūriau, kad galima tik Vo
kietijoj arba su vokiečiu kal
bėti vokiškai, — aš mat vokiš
kai nemoku. Taigi, išsistatęs di 
dėlių vokiečiu, kol parvažia
vom Klaipėdon nenustojo mur
inėjęs del vietos netekimo. Kur 
kult ū r i n g u m a s ? K ei ei vis

f*

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

ji jautiems į ir iš Lietuvos. Dėlto, kad seniausia įstaiga ir pla- 
blčiausiai prityrusi Pinigų Persiuntime ir Laivakorčių Parda- 
fei vinie, tai visi, kurie tik šiuose reikaluose kreipiasi į “Vieny- 
ei bę,” gauna netik skubų, greitą ir teisingą patarnavimą, be’1 
_ užvis svarbiausia — “Vienybėje” atranda netik draugiški 

patarnavimą, bet dar sučėdina daug bereikalingai išmėtomi 
dolarukų.
“Vienybėje,” kuri jau yra užsitarnavusi pasitikėjimo per 

3 pastaruosius 40 metų. — Siusdamas Pinigų saviškiams, ne
pamiršk, kad “Vienybė” tai atliks geriaus, negu kas kitas.
Keliaudamas Lietuvon, nusipirk Laivakorte 
kuri tamstas ir jūsų šeimynas bei draugus 
geriausia ir kehonę turėsite kosmagiausią..

Reikale Kreipkitės Pas Mus

Ml Taigi, visus kviečiame savo reikalus atlikti

Mariam pole. (“V-bės” kor.)
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Į PERŽVALGA j Senio Sklindai
Rašo ČIUČELIS

Redakcijos Straipsniai j-
KAS NUTIKTŲ, JEI BOLŠEVIKAI UŽVALDYTŲ 
SUSIVIENIJIMĄ LIETUVIŲ AMERIKOJE?

Kauno Kaliniai Bruzda
Pranešama, kad Kauno kalė

jimo kaliniai buvo paskelbę ba 
do streiką, dėlto, kad bloga 
mėsa pradėjo juos penėti. 
Streikavo 125 kaliniai. Ir lai
mėjo.

Toks'klausimas dažnai kįla daugumos rinitai ir svei
kai mąstančių šios organizacijos bei pažangiosios Ame
rikos lietuvių visuomenės mintyse. Tuomi labiau apie tai 
kalbama dabar, P 
liausią SLA. Pildomosios Tarybos nominacijos ir kad i 
paskutiniu laiku bolševikai jau visu frontu puola ne-bol- < 
ševikiškus SLA. darbuotojus. Tik pavartykim kad ir pra
eitos savaitės bolševikų organus. Juose didesnė dalis vie
tos pašvęsta SLA. ne-bolševikiškų darbuotojų išniekini
mui.

Žodžiu sakant, bolševikai nejuokais, ne slapčiomis 
pradėjo kampaniją pirmiausia išniekinti SLA. darbuoto
jus, o vėliau pradės tokią pat kampaniją, idant savo rau
donuosius apaštalus Į dabartinės SLA. Pildomosios Ta
rybos suolą pasodinus.

Reiškia, jie jau dirba.

—o—
Pusė Darbininkų Negauna 
Pragyvenimo A Igos

Amerikos Katalikų Gerovės 
Taryba, įsteigta keturių vys
kupų, išleido lapelį, kuriame 
nurodo, kad “pusė Amerikos 
žmonių, dirbančių už algą, ne
gauna tiek, kad galėtų šeimy
ną išmaitinti.” Darbo Federa
cijos organas “Labor,” tą pa
tvirtindamas, sako, kad 339,- 
000 gelžkelninkų teuždirba $80 
į mėnesį, kiti dar mažiau. Pa
čių bosų įstaiga, National In
dustrial Conference Board, tą

Dabar, sakome todėl, kad jau liepei to-, jrgj pripažįsta, sakydama, kad
' paprasti darbininkai 23-jose

Bolševikai ne šiuose, nė kituose kada nors būsimuo
se rinkimuose laimėti negalės, jei bus atatinkamai pasi
darbuota. Bet, dasileiskim, kas nutiktų Susivienijime Lie 
tuvių Amerikoje, jei — ant nelaimės, — bolševikai išsi 
rinktų savo Pildomąją Tarybą ir pradėtų savaip, bol
ševikiškai, šitą organizaciją diriguoti?

Visų pirma, bolševikai Įvestų raudoną diktatūrą. Tai 
reikalinga būtų todėl, kad šitą organizaciją ir toliam 
savo “globoje” išlaikius. Ta gi diktatūra būtų baisi ii 
skaudi. Tai būtų geležinės rankos diktatūra! Visur ii 
visuomet ne-bolševikiškų pažvalgii žmonės būtų niekina 
mi, neigiami. Visur ir visuomet būtų duodama pirmeny
bė “draugams” bolševikams. Susivienijimas Lietuvių A- 
merikoje — fraternalė, pašalpos organizacija — būtų pa
versta grynai politiška, bolševikų propagandai organiza
cija. Pildomoje Taryboje, Centre, kuopose, apskričiuose 
bei jų parengimuose — visur, kur ir kas tik būtų veikia
ma bei rengiama, būtų daroma tuo tikslu, kad tai išeitu 
bolševikų naudai, kad tuomi pasinaudotų Maskva.

Sveikai minčiai, sveikiems lietuvių darbams Susivie
nijime vietos jau nebūtų. 1 *

žodžiu, — šitoje organizacijoje pražydėtų tikras lie
tuviškas bolševizmas.

Kokių pasekmių ši lietuvių organizacija tuomet su
silauktų?

SLA. didžiuma nariu sudaro tautininkai, socialistai 
ir bepartyviai žmonės. Bolševikų Susivienijime yra tik 
absoliute mažuma. Ta mažuma jau senokai šitoje orga
nizacijoje triukšmuoja ir pasižymėjo kaipo raudonosios 
propagandos agentai. Jie drąsiai pasisako, kad nori Su
sivienijimą užvaldyti. Jie net tikrina, kad užvaldys. Kiek 
žinoma SLA. rimtiems nariams ir abelnai Amerikos lietu 
vių visuomenei, bolševikai Susivienijimui dar nieko gero 
nepadarė. Žalos — dauž: rėkia, klykia, kelia visokius ne
susipratimus narių tarpe; šmeižia kiek galėdami SLA. 
Pildomąją Tarybą; niekina patį Susivienijimą, ir, supran 
tania, tuomi kenkia šios organizacijos geriems darbams 
ir bujojimui. * 4

Ir tokiems bolševikams, tokiems triukšmadariam 
Įsigavus j šią organizaciją ir Įvedus savo diktatūrą, SLA 
ir jos nariai begaliniai nukentėtų. Rimtieji nariai bolševi 
kų diktatūros negalėtų pakęsti. Todėl tie ramesneji na 
riai pradėtų iš Susivienijimo šalintis, eiti laukan. Tokių 
narių būtų didžiuma. Reiškia, Susivienijimas liktų ma
žute organizacija. Bolševikai gi, apvaldę SLA., jau nesi
stengtų jos didinti, nes nebūtų kuo didinti. Bolševikai tuo 
met SLA. paverstų savo melžiama karvute, tą karvutę 
melžtų savo reikalams ir tuomi būtų pilnai patenkinti. 
Melžtų gi tą karvutę visokiais būdais: aukomis bolševi
kams, aukomis Rusijos nukentėjusioms, aukomis Įvai
riems bolševikų fondams...

Taip atsitikus, Amerikos lietuviai labai nukentėtų: 
1) Netektų didelės organizacijos; 2) Bolševikai sustip
rintų savo pozicijas, idant dar labiau abelną Amerikos 
lietuvių gyvenimą griovus; 3) Lietuvių pinigai bei dau
gelio metų triūsas eitų Maskvos propagandai.

žodžiu, SLA. nutiktų tai, kas nutiko Pittsburgh© 
apylinkėje gyvuojančių Amerikos Lietuvių Augščiausios 
Prieglaudos Draugiją. Susivienijimą nutiktų tai, kas nuti 
ko bile draugiją, kuri bolševikų naguosna pakliuvo.

noma, leido D-ras šliupas. Juo- 
dišius gi buvo klebonas Brook
lyn© parapijos. (Būtų gerai, 
Kad kas apie jį parašytų, kas 
prisimena). Tais laikais puti 
“Vienybė” buvo “patwyrtynta 
per waldze Dvvasyszka.” šian
dien jau ta “valdžia dvasiška” 
šunis ant “Vienybės” karia.

Tais laikais svarbiausi raš
tai “Wienibeje” būdavo: ‘Ri- 
nalda-Rinaldinas 
wadowas 
amžiuj” 
stoną Zokoniku 
mas ape Rimo Popiežius” — 
“Dekretas ant smerties,” Re- 
degavo laikraštį tada A. Turs
kis.

būdavo:
— pagirta 

R a z ba j n i k u 18-ta m 
- “Apraszimas ape 

Apraszi-

—o—
Vargstanti Žiopleliai.

“Laisvės” redaktoriai moki
nasi, mokinasi šmeižtų ir melų 
amato, ir vis nepramoksta. Pri
kimba prie policmono, žiūrėk,

pramonės šakose teuždirba a- j ir turi atšaukti. Prikimba prie 
pie $22 į savaitę. ! kunigo, žiūrėk jau teismas ir

Tai yra vyriausi dėmė ant į aukų reikalavimai. Prikimba 
Amerikos pramonės, kuri, kar- prie paprasto vargonininko, ir 
tu su neaprūpinimu bedarbių, 
turės būti prašalinta netolimo
je ateity. Ji nebus prašalinta 
geruoju, bet organizuoti! į uni
jas darbininkų spaudimu. To
dėl priklausimas prie unijų ir 
darbavimosi jose yra svarbiau 
ii darbininko pareiga. Tam tik 
slui lietuviai darbininkai 
pramokti anglų kdlbą ir 
šios šalies piliečiais.

—o—

arklių

turi 
būti

silpnėti, išskyrus

pirmutinių knygų 
kaip patiriame, 

senus “Vienybės” 
tūlas Ado-

, kuris ve kaip 
“Tūkstanties ir

Pradžia Bibliografinės 
Kritikos pas Lietuvius

Knygoms recenzijų rašymas 
r kritikos jau paprastas da- 
ykas mūsų spaudoje, nors da- 
>ar, Amerikoje niekas knygų 
teleidžia, ir niekas jų nekriti- 
uioja, tik “pamini.” Bibliogra- 
ijos čiukuris amerikiečių spau 
loję buvo 1914 metais. Po to 
viskas ėmė 
koliones.

Vienas iš 
recenzantų, 
versdami
komplektus, buvę; 
mas Slavickas 
nurašo apie 
Vienos Nakties arabiškas isto
rijas ėjusias per “Saulę”. Ce- 
cenzija tilpo “Vienybėje”, 1889 
metų No. 3: Slavickas sako:.

“Wiraj Brolej tai yra pasiu
tęs melas tokiu daiktu wisaj 
įiekad nebuvo toke istorija taj 

daro n u parkuse gazieta, ba vi
sokį musulmanski daiktoj ne- 
wiezliwi joje talpinasi ir wed- 
lug mano daswieezitos sauži- 
nes niekam nežieziju, skajtitie, 
ba ne ira katalikiszka, nes 
bjeu resno už kalwinska. žino
kite kurie tokes bobueziu pasa
kaites skaj tįsite, taj savo isz- 
minti pažeminsite ir apszvieti- 
mas nuog jusu atsitolis.”

—o---

Kada Amerikiečiai Turėjo 
Cenzorių.

Kalbant apie cenzūrą Lietu
voje, įdomu prisiminti, kad ir 
Amerikoje lietuviai yra turėję 
,ą viduramžių įstaigą. Pavar-

Lietuwniku”
1889 metų (tai buvo ketvirti 
jos ėjimo metai) randame tokį 
paskelbimą No. L:

“Lajkrasztis ‘Lietuviszkasis 
Baisas’ iszejnantis Amerike, 
kaipo prieszingas moksluj Ri- 
mo-Kataliku ira uždraustas 
nog Bažniczios. Dr. K. M. Juo- 
dyszius, Cenzorius lietuwiszku 
ir lenkiszku knigu, Amerike.”

“Lietuvišką Balsą", kaino ži-

•ius “Wienibe

tas redaktorius išmaudo ir pri
verčia žodžius suvalgyti atgal. 
Prikimba prie Gegužio, ir čia 
vėl savo spjaudalus turi nury
ti. Dabar prikibo prie Strimai
čio, kriminališkai jį apšmeiž- 
dami, kad jis išaikvojęs pusę 
miliono Liet. Atst. B-vės pini
gų. Bet turėjo tą viską atšauk
ti ir atšaukimą padėti šalę tų 
"perlų”, kur rašo “gudročiai”: 
anatomijos galų studentas Pru 
>eika, šimoliūniūtės gynėjas 
Bimba, zecerio nuveiktasis 
Paukštis, ir neužauga Vidikas.

Strimaitis nurodė “Laisvės” 
šmeižikams, kad jis prie Atsta
tymo B-vės pristojo tik 1921 
metais, tai yra penki metai po 
įsikūrimo B-vės, kada visi in- 
vestmentai Lietuvoje jau buvo 
padaryti ir auksinų kritimas 
juos suvalgė. Taigi kaltinimas. 
Strimaičio, kad jis pusę milio
no pinigų išaikvojo, yra aiškus į 
kriminališkas šmeižtas.
• “Laisvės” redaktoriai, uode- į 
gas arti kriminalio teismo du
rų sukišę, bando net už “Vie
nybės” nugaros savo niekšišku
mus paslėpti: jie staugia, būk 
ir “Vienybė” rašiusi apie Liet. 
Atst. B-vės bankrūtą. Iš di
delio mandrumo tie redakto
riai, matyti, gavo akių mirgu
liavimą kaktose, nes “Vienybė” 
rašė ne apie Liet. Atst.. B-vės 
bankrūtą, bet apie uždraudimą 
serus pardavinėti. O “Vieny
bės" redaktorius pranešė iš Lie 
tu vos, kad Liet. Atst. B-vės 
pinigais keletas įmonių Lietuvo 
je gerai tarpsta. Jei yra pada
ryta gerų sutarčių, tai su lai
ku turtas L. A. B-vės gali at- 
sipildyti ir visi šėrininkai at
gaus didesnę dalį savo pinigų. 
O “Laisvės” redaktoriai tada 
liks kaip vilkai miške: jie senai 
dūduoja ir apie lito smukimą, 
bet tas litukas kaip nesmunka, 
taip nesmunka.

—o—
.1 rkeologiškas Žemi a pis

Autorius knygos “Gimtoji 
Senovė.” kurią minėjome “Vie
nybėje,” P. Tarasenka “Lietu
voje” praneša, kad išleis taip 
vadinamą arkeologinį žmelapį, 
tai yra, žemlapį, ant kurio bus 
sužymėta visi žinomi senovės 
pilekalniai, pilys, šventos vie
tos, garbinami akmenai, seni 
kapai ir tam panšiai.

PIRKITE 
VIENYBES”

ŠERŲ!

Idant nuo šio akiplėšiško elemento-bolševikų Susi
vienijimą apgynus, reikalingas bendras darbas. Reikia 
šiam darbui pašvęsti nemažai jiegų, spaudą. Čia jau tu
rėtų išsijuosę padirbėti tautininkai, socialistai ir tie, ku
rie iki šiol “rimtai” Į dalykus žiūrėjo.

Piki Tarybos nominacijos jau visai arti — lapkri
čio mėnesy. Nepertoliausia ir rinkimai. Todėl šis ben
dras darbas dabar kaip tik ir laikas pradėti.

(Tąsa)
Akis dumia. Kas mums iš to. Turiu pustre

čio hektaro žemės ir šiokią tokią būdpalaikę me 
diniu kaminu, ot ir gyvenk gyventojau. Dar ne 
tokie dabar eina ir ieško uždarbių, o kur tuo
met mums. Man ir šiaip sunku. Brolio du maži 
vaikai paliko. Savo turiu sūnų ir seną močią. 
Apžabalo ji ir vaikų nebegali prižiūrėti. Karvė 
paskutinė nugaišo. Ech, broliuk, širdis krauju 
verda, kai maži valgo juodą plutą, o lašo pie
no nėra iš kur paima. Putra nei trinta nei lieta. 
“Pieno, dėdyt,” dažnai prašo; vaikui — kas 
jam, kad tu neturi, o tu iš kur imsi? Duonos 
dažnai trūksta, nors dirbu, kaip juodas jau
čias. Uždarbį ir tą dažnai per akis suka. Nebė
ra pasauly teisybės. Mirė ji. Dar prieš išeisiant 
ant upės pernai apdengiau kunigui klojimą. 
Karšta buvo, saulė degino ant stogo kubrį, kaip 
iš pečiaus, dulkės ir prakaitas akis išgraužė. 
Keturias dienas dirbau už penkis litus, bet ir tų 
neatidavė. Tris davė, o dviejų laukiau ir lau
kiau. Tik kai kalėdojo ir mano grįtelėn atėjęs 
ėmė kaulyti, nebeiškentęs priminiau, kad atiduo 
tų tuos du litu. “Kaip tu sarmatos neturi iš ku
nigo prašyti. Parapijos klojimas, girdi, negi jo, 
— bažnyčiai patarnavai,” ėmė mane barti. Taip, 
kai šuniui ant uodegos ir nuėjo. Kelio, kad jį 
velniai, ir to negali pasitaisyti, nors ir
ir trisdešimt hektarų ūkį valdo. Net ir mums 
pribuišiams reikia kunigų keliai taisyti! Man ir 
atmatavo šmotą per kunigo lauką. Arklio savo 
neturiu, tai su maišu žvyrą nešiojau, kol nu- 
pyliau. štai kokie laikai atėjo.”

“Bet už tai bažnyčia jums sveika,” įsimai
šė mūsiškis Jonas. “Negi velnias jus liepė už 
kunigus nubalsuoti! Nėra dabar ko skundžias, — 
pažinkit kunigo bieliklį. Jums už tki dar ne to 
reikia,” piktai prikišo augštaičiui.

“O ne, aš nebalsavau už kunigus. Žinau, ne
bijok; bet bobos, ot kas viską sugadino. Baž
nyčias, sako sugriaus socialistai, Dievą panai
kins; žinai kunigai prikalbėjo ir klauso. Jų jau 
nebepataisysi kol neišmirs. Dievo bijo, bijo so
cialistų, visko bijo.”

“Pusgalvės,” įsimaišo nusispjovęs senis. 
“Dar neužtenka glušams. šimtai bažnyčių, o 
kiekvienam gyvenime reikalingo nėra. Juk reik 
gi kartą kunigai suvaldyti ir uždrausti jiems 
kurstyti brolį prieš brolį. Laikas bėga ir jo 
darbininkams negalima pražiopsoti. Paskui bus 
dar blogiau.

“Taigi gražu klausytis, gera išsiskusti, bet 
mums laikas,” prabilo vienas iš sielininkų. “Va
rysimos draugai.”

“Einam, einam,” pridūrė kitas ir visi su
stoję atsisveikino su mumis.

Dar vienas, antras žodis, tėkšterėjo vairai į 
vilnis mieguistas ir tylūs sieliai tarsi gailėdami 
šalies, kurioj užaugo ir su audromis grūmės, 
tarsi prisiminę juodus kunigijos debesis vieno
dai plaukė tolyn iš mūsų akių. Greit mūsų aky
se besimatė lyg ilgos gyvatės tamsus siluetas 
virš Nemuno vagos, o kai ir tas dingo sapnuo
jančiose vasaros nakties ūkanose, jautri daine
lė atplaukė judindama orą:

“Vai varge, varge,
Vargeli mano. 
Kada aš tave 
Jaunas išvargsiu?”

Liūdnas ilgesys apima kiekvieno širdį gir- 
džiant netik šiuos skurdo žodžius, bet ir moty
vą, kuris rodos susiliejęs į vieną garsią raudą 
plinta žmonių prakaitu alsuojančiuose laukuo
se ir be atgarsio miršta žvaigždėtos nakties ty
lumoj.

Ilgai mes tylėjom ir klausėmės; visi buvom 
užsimąstę, paniurę, bet juo tolyn Nemunas ne
šė tuos stebuklingai gražius aidus, juo ji gra
žesnė, giliau sminganti į širdį išrodė.

Dainelė dingo visai, nutrūko jos aidėjantis 
balsas ir koks liūdnas ilgesys apėmė mus visus.

O kodėl, kodėl daina tiek daug pasako, ko
dėl ji gali viską su žmogumi daryti?... Lai
mingas, kas dainuoja ir varge. Mums visiems 
rodės, kad tai nedainavo, bet gūdžiai verkė dar
bo krūtinė bjaurybių letenos prislėgta, arba 
kur nors sukaustytas pančiais kalinys jaunas 
veržės iš baisaus urvo į saulę ir laisvę. Kas yra 
girdėjęs šią dainelę, tylią vasaros naktį Lietu
vos laukuose, kai kaimiečiai dainuoja, tas be- 
abejonės ilgai nuliūdęs tylėjo, o prieš jo akis 
nuogi atsistojo žmonių vargai, rūpesčiai ir ne
laimės. Ir tuomet jis pasilgo žmogaus savo drau 
go ir brolio ir norėjo apkabinęs priglausti žmo
gų prie vienodais rūpesčiais alsuojančios savo 
krūtinės:

“Kojoms miniojo, 
Kardais kapojo

Mano vargelis 
Nieko neatbojo”, 

tartum iš požemių dusliai dar pasikartojo sieli
ninkų balsai.

“Puikiai dainuoja, jie matyt geri daininin
kai, o ir dainų moka,” pradėjo Laurynas..

“štai, kaip raudantis stygos atgarsys dingo 
jų daina Nemuno ūkanose, tačiau toj širdy, ku

ri moka gyvenimą ir žmogų mylėti, ilgai ji pa
siliks neišdilus. Puiki dainų mokėti. Dainuojant 
ir vargas ir darbas lengvesnis. Vai^ks ir dar
bas, — ot kas kuria gražiausias dainas. Daug 
dainų rašo žmonės, bet jų dainos, kaip dangus 
nuo žemės tolimas žmonių sielai. Darbo žmo
nės yra daina ir toks daiktas yra gražus, kuri 
darbas sutveria.

Vargo žmonių dainos iš visų gražiausios. 
Jie jų mokinas iš darbo, iš laukų, upių ir gi
rių. Nebeliko ir jų, kai kunigai miškus parduo
da. Visur nelaimė, kur tik kunigai ima žmones 
valdyti. Nebėra tenai gyvenimo, žmonės numirę 
gyvais esti. Su jais liaudį skurdas ir dvasios 
ubagystė apstoja.

Labai senai pietų Franci joj buvo gražus 
albigiečių kraštas. Tenai augo javai labai pui
kūs, žmonės laisvi gyveno, o jų laisvę ir meilę 
apdainuodavo po kaimus vaikščiodami dainiai, 
“trubadūrais” vadinami. Kaip tik tuo laiku ku
nigai siekė visą pasaulį pagriebti savo baision 
rankon. Pąpa dideliuose rūmuose voliodamasis 
aukse ir paleistuvaudamas užsimanė tuomet vi
sų žemiškų karalių karaliumi likti. Parūpo jam 
ir graži albigiečių šalis ir jis įsakė kunigams 
su kariumene, iš plėšikų visokių sudaryta, už
imti tą šalį ir laisvus albigiečius bažnyčios bei 
kunigų smarvės vergais padaryti. Albigiečiai lai 
svi užgimę, laisvę mylėjo, nes daina trubadū
rų jiems jau iš mažens įkvėpdavo laisvės gra
žumą. Ot jie visi ir nutarė, kad geriau mirti ne
gu ištvirkusiam plėšikui papai vergauti. Išvijo 
papos pasiuntinius ir nutarė laikytis. Baisiai 
supyko papa. Bedieviais ir eretikais apšaukė al
bigiečius ir pasiuntęs savo kariumenę liepė vi- 

juos žudyti. Vieną miestą ilgai kunigai ėmė, 
albigiečiai laikės nuo žilo senelio

(Toliaus bus)
o---------------- o---------------- o

VASARUŽĖ

sus
bet

.-jT«
•■M.

iki vaiko.

Su dienuže,
su saulėta,
plačios pievos sužydėjo,
nes tavoji,
lūkėsinga
džiaugsmo vasara atėjo.

Skaisčios gėlės 
vasarėlės 
šypso, juokias ir kvatoja, 
o vėjalis, '‘m-' 
skrajūnėlis 
tik bučiuoja tik bučiuoja.

Paslaptingas 
vyšnią sodas - ■» - t
rausvu šypsniu grožy sklysta; 
Sūkuringa 
mano siela 
liūdesėlių nepažįsta.

I#

t

Džiūgėsėli
mano skaidrus!
Juokis, jauski ir jūruoki
vasaružės
gražumėlį
tik bučiuoki, tik bučiuoki: - -

— L. SKABEIKA
0----------------------------(>----------------------------Q

NEĮSPĖS! TU.....

Ką aš svajojau, 
Ko aš liūdėjau — 
Tu Brangioji nežinai...

Ko
Kas širdį virkdė — -r
Tu Brangioji nežinai...

5

ašaros krito

Ko aš ilgėjaus, 
Kam maldą dėjau — 
Tu Brangioji nežinai...

lio asai trokštu, 
Verkdamas nokstu »— 
Tu Brangioji nežinai.

— J. ŽVELGUNAS
o--------- -—o-----------------o

LAI M U ŽĖLĖ

j

j

J

Man dalelė — 
Skausmas vienas, 
Laimužėlė — 
Kietas plienas. • 

Ant krūtinės 
Ledas šaltas; 
Susipynęs 
Rožes baltas.

Per pasaulį 
Skrįsiu saulėn.

— SIMAS BTT
< << -

2
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BENDRAS FRONTAS

Rašo Bepartyvis

Kilus “bendro fronto” klausimui, jau pusėtinai ra-, 
šalo ir energijos šiuo reikalu mūsų spaudoje ir pasikal
bėjimuose išlieta. Eina ginčai ir kalbos, kad tokį ben
drą frontą galėtų sudaryti sandariečiai ir socialistai. 
Pastarieji, tai yra socialistai, labai pritaria bendro 
fronto idėjai. Jie, kiek galima apčiupomis nužiūrėti, 
“paaukautų” viską, by tik išvien dirbus bendrus Ame
rikos lietuvių kultūrinius darbus; jie nori net ir politi
niuose darbuose su sandariečiais susivienyti.

Sandariečiai gi per savo 
organą “Sandarą” ir kai ku 
riuos kitus vidurinės srio- 
vės laikraščius pasirodo 
griežtais su socialistais ben
dro fronto priešininkais. 
Sandariečiai tokio bendro 
fronto nenori todėl, kad so
cialistai esą daug kuo ski
riasi nuo sandariečių politi
niuose ir abelnai kultūriuo- 
se darbuose. Sandariečiai 
bendro fronto su socialis
tais nenori ir todėl, kad so
cialistai praeity yra pasižy
mėję ne kokiais darbais lie
tuvybėje ir jau nekartą pa
kenkė nekuriems lietuvių 
bendriems darbams.

Man rodosi, kad sandarie
čiai šiame reikale turi daug 
tiesos. Nekalbėkim jau apie 
smulkmenas, apie įvairius 
socialistų ant kitų žmonių 
pažiūrų nuomonių puolimus 
apie bereikalingus koliones 
niekinimus. Pažymėkim čia 
tik keletą stambesnių pavyz 
džių, kurie įrodo, kaip sočia 
listai praeity elgėsi ir tai, 
ko galima būtų tikėtis, jei 
būtų veikiama bendrame su 
'socialistais fronte.

Štai. Kilus didžiajam ka
rui, Lietuvai buvo reikalin
ga pagelba. Tokios pagelbos 
atsišaukta į Amerikiečius ir 
būt daug daugiau mūsų tė
vynei prigelbėta, jei būtų 
veikta bendrai, jei mūsų so- 

’cialistai nebūtų užsimoję 
tuo momentu savo politikai 
pasinaudoti. Socialistai, ne
kalbant jau apie jų savotiš
kus sapaliojimus apie Lie
tuvos politinį nusistatymą, 
begaliniai pakenkė bendram 
veikimui. Pavyzdžiui, Broo- 
klyne atsibuvęs politinis sei
mas. Tautininkai tame sei
me norėjo bendro fronto. 
Bet socialistai, kurie smur
to būdu prisiuntė savo at

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA

■ų mokyklų. Mokykla atdara 
pno 11 .vai. ryto iki 3

NEW
. 128 — 2nd Avenue,

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

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

nuo 9 ryte iki 9 vakaro. Nedėliomlg
vai. po pietų. Klesoa dienomis ir vakaraig.

YORK AUTO SCHOOL
(Kampas 14 gatvfig) New York City

GREITOS PASEKMĖS
žaiz

Specialistas
Pasekmingai Gydau Ypatingas 

VYRŲ, MOTERŲ LIGAS

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

ne

KAINOS MANO PRIEINAMOS
ir viskas yra po mano asmeniška priežiūra Į 

X-Spioduliai ir Wassermano tyrimas ir Ke-J 
miškas Išnagrinėjimas kraujo. — Suteikiamo 
tikrų atspėjimų ir gydymų. —

PATARIMAS IR KOVITIMAS 
D Y K AI

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

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

Nedėlioms: 9 iki 4 po pietų

stovų didžiumą, tą seimą iš
naudojo tiktai savo krūme
liui. Jie tame seime pagavo 
žmonių ūpą, išniekino kiek 
tik galėdami kitų pažiūrų 
žmones, perleido savotiškas 
rezoliucijas ir galų-gale pri
vedė prie to, kad seimas tu
rėjo skilti. Ir vėliau, vietoj 
suvienyto darbo, veikta at
skirai: rinkta aukos, reikš
ta politiškas nusistatymas; 
pagaliau — koliotasi, tar
tasi, ginčytasi. O ar tai ma
žai pakenkė Amerikos lietu
vių bendram darbui? Lai į 
tai atsako socialistai.

Vėliau karui užsibaigus, 
ir Lietuvai gavus nepriklau 
somybę, sandariečiai rėmė 
Lietuvą visomis išgalėmis: 
aukomis, kultūriais darbais 
ir tt. Socialistai gi išsidir
bo savotišką taktiką. Jie 
per savo organus, Grigaičio 
lūpomis, nuolatos bubnijo: 
“Nė cento Lietuvai!” O Lie
tuvai tuomet buvo labai rei
kalingi pinigai.

Vėl, Amerikos lietuvio so
cialisto nuomone, jo tėvynė 
ten, kur jis lazdą įkišo, kur 
apsinakvojo. Sandariečiai 
arba vidurinės sriovės žmo
nės šiame klausime yra kur 
kas kitokios nuomonės. Ne
paisant kaip Lietuvoje bū
tų, nepaisant kas Lietuvą 
valdytų: krikščionys-demo- 
kratai, socialistai, bolševi
kai ar kokie atėjūnai — 
sandariečiai Lietuvą myli, 
mylės ir visuomet stengsis 
jai prigelbėti, idant susilau
kus geresnės ateities. Sanda 
riečio nuomone, kiekvienas 
žmogus turi vieną tėvynę. 
Lietuvio tėvynė yra Lietu
va. Socialistai gi Lietuva 
“rūpinasi” tik todėl, kad sa
vo politišką kromelį tenai 
sustiprinus...

Esant tokiems skirtu
mams, ar galima dasileisti, 
kad sandariečiai su socialis
tais galėtų draugingai su
gyventi.

Juk žinant jų praeities 
darbus, žinant kaip jie da
bar į Lietuvos reikalus žiū
ri, argi galima tikėti, kad 
taip staigiai socialistai ėmė 
ir pavirto angelais: pamai
nė savo pamatinius princi
pus, pasikeitė taktikoje ir 
kad su jais bus galima žmo
niškai sugyventi ir bendru 
frontu ka nors gero nuveik
ti?

Juk nėra nė abejonės, kad 
socialistai ir dabar neban
dys sandariečius išnaudoti: 
jų pečiais savo politinį su
smukimą iškelti. Nėra nė 
kalbos, kad socialistai ne
bandys sandariečius paverg
ti.

Sandariečiai, būdami kur 
kas didesniame skaičiuje, 
būdami neblogai organizuo
ti, nieku būdu nesutiks to
kiam išnaudojimui pasiduo
ti. Jie buvo, yra ir bus tik 
sandariečiai ir griežtai lai
kysis savo pamatinių prin
cipų.

Todėl, jei šie labai skir
tingi! pažvalgų žmonės ir su 
eitų bendran darban, ar ga
lėtų jie ką nors Amerikos 
lietuviams nuveikti? Man 
rodos — ne. Prasidėtų tik
tai dviejų kačių viename

ŪKIŲ GYVENTOJŲ SKAIČIUS SU
MAŽĖJO 1925 METAIS

Suv. Valstybių ūkių gyven
tojų skaičius sumažėjo ant 
182,000 ypatų 1924 metais, su- 
lyg Suv. Valst. Agrikultūros 
Departamento, kuris darė tyri
nėjimus ant 25,000 ūkių. Tai 
yra sumažėjimas ant 6 nuo
šimčių tais metais, nes ūkių 
gyventojų skaičius sausio 1 d. 
1925 metais siekė 31,134,000 
sulyginus su 31,316,000 sausio 
1 d. 1924 metais, šis aprokavi- 
mas apima netik darbininkus, 
bet ir visus vyrus, moteris ir 
vaikus gyvenančius ant ūkių.

Persikėlimas nuo ūkių į mies 
tus ir miestelius 1924 metais 
apskaitliuojamas apie 2,075,- 
000; persikėlimas į ūkės buvo 
1,396,000, taip kad ūkių gyven-

REIKALINGI AGENTAI

Reikalingi A geniai-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.

TiesuB-trumpM keliai per Rotter* i 
dam ’%, j ir iš visų dailę

LIETUVOS
Laivai kai savaitę 

Neprilygstami patogumai 
Mes pagelbstime gauti reikalingai 
dokumentus (affidavits). Mūsų 
žmonės sutvarko visas smulkmenai, 
ir keleiviams rūpinamasi nuo pra
džios kelio iki pabaigos.
Kainos ir laivę tvarkraštii paiiun- 
čiamas paprašius.
Rezervavimui ir informaelję delei 
rašyk bile vietiniam agentui, arbi

HOLLAND AMERICA LINE
24 etato Street New York..

M M. ŠLIKAS 
Lietuvis Advokatas 

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

Narnu Tel. Michigan 5751 

maiše p jo vyne'ir ta pjovy- 
nė baigtųsi didele mūsų vi
suomenei demoralizacija. O 
todėl nukentėtų mūsų kultu 
ris darbas, tuomet mes ke
liais nuošimčiais nusmuktu
me.

Todėl’ man rodosi, kad ši
tuo klausimu tik bereikalin
gai popiera eikvojama. A- 
pie bendro fronto klausimo 
įvykinimą nėra nė -kalbos ir 
apie tai jau laikas būtų už 
miršti. Bendras frontas su 
socialistais gražiai skamba 
teorijoj, bet praktikoj jau 
turime pavyzdžių: su žmo
nėmis, kurie jaučiasi viso 
pasaulio piliečiais, kuriuos 
dar neišpasakytai jaudina 
raudonas vėliukas bei “In
ternacionalas” sandariečiai 
niekad nesugyventų.

Kilus kokiam bendran 
darbui, pavyzdžiui kovai si 
Lietuvos reakcine valdžia 
su bolševikais — galima vi 
suomei susitarti ir daryti 
atatinkamų žygių. Taip da
bar jau ir veikiama. Taip 
būva daroma ir seniau. Bet 
apie kokį nors pastovų su 
socialistais veikimą reiktų 
užmiršti. Tai negalimas dai- 
lykas.

Kas kita būtų pakalbėti 
apie sandariečių ir pažan
giųjų organizacijų bendrą 
frontą.

Apie tai, prie progos, pa
rašysiu.

tojų nuostolis buvo 679,000 
ypatos, arba 2.2 nuošimčiai. 
Gimimai ant ūkių 1924 metais 
siekė 763,000, ir mirimai 266,- 
000, taip kad gyventojai apsi- 
daugino ant 497,000, kuris 
skaitlius sumažino gyventojų 
persikėlimo nuostolį iki 182,- 
000 arba 6 nuošimčius.

Panašus aprokavimas pada
rytas 1922 metais parodo ū- 
kių gyventojų sumažėjimą ant 
460,000, sulyginus su 182,000 
— 1924 metais. Persikėlimas 
nuo ūkių į metus 19922 me
tais buvo 2,000,000 sulyginus 
su 2,075,000 — 19924 metais, 
kuomet buvo daugiau. Sugrįži
mas j ūkės 1922 metais buvo 
880,000 sulyginus su 1,396,000 
1924 metais. Persikėlimas nuo 
ūkių į miestus 1922 metais 
buvo 1,120,000 arba 3.6 nuo
šimčiai, o 1924 metais, 679,000 
arba 2.2 nuošimčiai.

Dvvi geografinės dalys, Nau 
josios Anglijos ir Pietų Atlan- 
tino Valstybės, parodo pasi
dauginimą gyventojų ant ūkių 
1924 metais, 9 nuošimčiais ir 
.2 nuošimčiais. Kitos dalys pa
rodo sumažėjimą. Kalnų Val
stybės truėdamos nuostolius 
ant 2.8 nuošimčių.

Sumažėjimas ūkių gyvento
jų jiems persikeliant į mies
tus, neskaitant nei gimimų nei 
mirimų, buvvo augščiausias 
Kalnų Valstybėse, siekdamas 
4.3 nuošimčius. Kitose dalyse, 
išskyrus Naująją Angliją, su 
mažėjimo nuošimtis paeinantis 
nuo persikėlimo į miestus bu
vo lygus arba mažesnis negu 
per visas Jungtines Valstybes, 
siekdamas 2.2 nuošimčius. Nau 
joji Anglija parodo pasidaugi
nimą .3 nuošimčiais, nes dau
giau žmonių persikėlė iš mies
tų ant ūkių, negu iš ūkių į mie 
stusi

Persikėlimas nuo ūkių į mie
stus buvo didžiausias Kalnų 
Valstybėse, arba 13.8 nuošim
čiai. Po jų augščiausiai stovi 
Pacifiko, Naujosios Anglijos, 
Vidurinės Atlantiko, ir Rytų 
Šiaurių Vidurinės Valstybės iš 
eilės. Persikėlimas ant ūkių iš 
miestų Kalnų Valstybės vėl 
stovi pirmoje vietoje, kurią se
ka Naujosios Anglijos, Pacifi
ko, Vidurinės Atlantiko, ir Ry- 
tų-šiaurių Vidurinės Valsty
bės. ‘ F. L. I. S.

MILLINOCKET, ME.

Smulkios Žinelės

J. K-tis laiko vieną įnamį; 
tas įnamis yra turtingas ir la
bai mėgsta “samodelką.” Tarp 
J. K. ir įnamio kilo kokie tai 
nesusipratimai. Būdami girti, 
pradėjo muštis. Įnamis šeimy- 
ninką nugalėjo ir per naktį 
nakvojo kitoj stuboj. Rytme
ty bet gi policija jį patupdė 
belangėn ir jis turėjo užsimo
kėti pabaudą bei teismo lėšas.

šįmet mūsų mieste laimingi 
metai: dvi gražios ir jaunos 
lietuvaitės gavo po svetimtau- 
tį-franciūziuką. Ar ilgai jiems 
laimužė žydės — trumpa at
eitis parodys.

Viena lietuvaitė, S. S., baigė 
pradinę mokyklą. Ji žada ir to- 
liaus mokintis; rodos labai no
ri mokytoja būti. Pagirtina lie
tuvaitė.

Popieros dirbtuvėje darbai 
eina pusėtinai. Pagal darbo už 
mokestis nebloga; mokama po 
45c. j valandą. Unija derasi su 
darbdaviais padaryti kontrak
tą ant vienų metų del mokes
čių.

Miesto parke kas kętvcrgas 
griežia puikus benas. Daugelis 
žmonių susirenka paklausyti.

Mūsų miestelis gražus: vi
sas paskendęs žaliumynuose. 
Oras tyras ir sveikas.

Vargo Plunksna

ROCHESTER, N. Y..

Šeimyniškas Išvažiavimas

Rugpjūčio 2 d. vietos lietu
viai turėjo baliuką ant far- 
mos, pas pilietį Stoselį. Ne- 
kurios šeimynos atsivežė ga
nėtinai naminukės ir pradėjo 
linksmintis. Kaip susėdo prie 
stalo ir pradėjo naminukę tuš 
tinti, tai diena visai netruko 
praeiti.

Atėjo ir vakaras. Reik namo 
važiuoti. “Bet kaip važiuosi, ne 
galiu,” — girdisi balsai, ypač 
moterėlių. “O ką tu paisai, tu
rim automobilių — viskas bus 
gerai, parvažiuosim,” — atsa
ko vyrai.

Vienas draugų pradėjo “šė- 
lotis” ir kabinėtis prie visų. 
Nekuriems jis užbraukė į pano 
sės ir vis rėkė: “Kad jūs man 
čia būtų ir daugiausia, aš jus 
visus “pafiksysiu!”

Vienos moteries nosis buvo 
panaši į puodynę. Matomai tai 
naminukės pasekmės.

Labai nedailus ir apgailėti
nas tai vaizdas nuolat tokių 
mūsų draugijų elgėsi. Ir aš nie 
kaip negaliu suprasti, kodėl 
mūsų lietuviai, ypač moterėlės, 
šitą skystimėlį ir panašius iš
važiavimus taip labai pamylė
jo!

Aš patarčiau vietiniams lie
tuviams kitaip laiką praleisti. 
Mūsų miestas stovi ant gra
žaus Lake Ontario ežero kran
to, kur galima daryti visokius 
išvažiavimus ant švarių pievų 
ir augštų kalnelių ir galima 
labai gražiai laiką praleisti: 
pakvėpuoti tyru oru, pažaisti, 
padainuoti ir sveikais namo su
grįžti. Ten buvęs

ELIZABETH, N. J.

Senas Paprotys. Lietuvių Sve
tainės Atidarymas 
Rugpjūčio 30 d.

Pas mus dalykai vis tuo pa
čiu keliu eina — girtuokliavi
mas, peštynės atsikartoja kas 

savaitė. O taip yra todėl, kad 
mūsų mieste smuklių netrūk
sta. Lietuviai girtuokliauja, bet 
jei kurį pakalbinsi pirkti L. L. 
Svetainės Bendrovės Šerų, tai 
gausi paklausimų ir atsakymą: 
“Kodėl ne parapijos? Jei ta 
svetainė būtų bažnytinė, tai 
pirkčiau, bet dabar — nepirk
siu!”

Niekaip negaliu įsivaizdinti, 
kodėl mūsų lietuviai tik tiek su 
pranta. Kaip nuodams kurie 
nuodija ne tik kūną, bet ir pro
tą, tai turi pinigų, bet kaip 
tokiems svarbiems reikalams 
kaip Lietuvių svetainė — pini
gų nėra.

Man rodosi, jau laikas būtų 
prasiblaivinti ir pradėt dorai 
gyvent. Doras gyvenimas paro
do žmogui šviesią ateitį, o ta 
šviesi ateitis mums Elizabetho 
lietuviams kaip tik ir reikalin
ga. Tai gi tuo tikslu mes, Eli
zabetho lietuviai ir pastatėm 
Lietuvių Tautišką Namą, kuris 
jau užbaigtas ir 30 d. rugpjū
čio bus iškilmingas apvaikščio- 
jimas ir sykiu tos svetainės ati 
darymas.

šios šventės mes ilgai lau
kėm, todėl tikim, kad ji bus 
labai iškilmingai atšvęsta ir 
daugelis lietuvių atsilankys mū 
sų gražiu darbu pasigėrėti.

Šios iškilmės apvaikščioji- 
man kviečiami visi vietos ir 
apylinkės lietuviai, nes tai bus 
iškilmė, kokių labai retai lie
tuvių kloonijose atsitinka.

Pradžia 3 vai. po pietų. Ma
lonėkite visi atsilankyti.

Vienas iš Valdybos

N. PHILADELPHIA, PA.

Girtuoklystė. Žmonių 
Tamsumas

Laike atostogų viešėdamas 
Wilkes Barre, Pa., užsukau ir 
į New Philadelphia. Ten gy
venau penkias dienas ir per tą 
laiką visko teko matyti ir pa
tirti.

New Philadelphia yra mažas 
miestelis, vos apie 3,000 gy
ventojų, bet smuklių yra virš 
30. žmonės čia dirba tiktai 
anglių kasyklose, nes kitokių 
darbų nėra, žmonių tamsumas 
neišpasakytas; kitokių laikraš
čių, išskyrus “Saulę” niekas 
neskaito. Lietuviai daugiau nie
ko nežino, kaip tik girtuokliaut 
eit bažnyčion ir dirbt. Jei būtų 
ganėtinai pinigų ir gėrimo, tai 
ir darba užmirštų.

Teko tame miestely būti mo- 
kesties dienoje, ir patyriau 
kaip daugelis suodinų anglia
kasių Water Strytu kreveizo
ja namo. Todėl paklausiau sa
vo švogerio: “Ar čia visuomet 
taip lietuviai elgiasi?” “Tai 
kaip tu mįslini?” — atsakė.

Daugelis namo negrįžta tol, 
kol visų pinigų neprageria. Te
ko būti ir vienoje lietuviškoje 
užeigoje. O sviete! Visi girti, 
liežuvių neapverčia! O vienas 
dar prie manęs prikibo, būk jis 
manęs pažįsta ir matęs kur tai 
Minersvillėje, nors aš tame 
mieste niekad nesu buvęs. Ko 
neįstengia pragerti, tai smuk
lininkai moka išmelžti. Mat sa 
liūninkai turi pinigų grojimo 
mašinas, ir kaip tik kostume- 
ris girtas, tai tuojau pasistato 
mašiną ant baro ir gundo kos- 
tumerį sukti mašiną pusiau su 
smuklininku. Bet, žinoma, jei 
saliūninkas ir 10 dol. sukiš, tai 
juos gaus atgal, o ką kostu- 
meris įdėjo, tai jau niekad tų 
pinigėlių nematys.

Viena smuklininke pavogė 
nuo savo vyro pinigus ir nupir
ko bažnyčiai mistranciją, už 
tai ją vyras pametė ir dabar 
jau antri metai gyvena atski

rai, nors vyras pas moterį ret
karčiais užeina.

Lietuviai daugiausia gyvena 
ant Water Street. Gyvena ne
išpasakytai susikimšę, išėjimai 
lauke, todėl gatve einant nepa
kenčiamai “kvepia.”

Man ten begyvenant, vienoje 
šeimynoje atsibuvo krikštynos. . 
Visa tai galėjau matyti pro 
langą, nes tai buvo artimame 
name, kur aš gyvenau. Na, tai 
kai pradėjo rėkti apie aštuntą 
valandą ryte, tai taip ir išrėkė 
visą ištisą dienelę. Kiek armo
nika garsiai groja, taip dar 
garsiau krikštynuojanti rėkia, 
tartum ožiai kur į ankštą vie
tą suvaryti.

Kiek ir kur man neteko lan
kytis, bet tokio lietuvių tam
sumo dar nesu pastebėjęs. Tie
sa, Shenandoah gal antrą vietą 
šiame reikale užima. Shenando 
ah jei dar kas lieka nuo pėdės 
ir girtuokliavimo, tai reikia ku 
nigui ant mišių atiduoti, o už 
vienas mišias (egzekvijas) rei
kia mokėti 50 dol., už trejas 
ant syk — 100 dol. Vis, mat, 
biznis.

Laikas būtų tiems lietuviams 
iš tokio nepadoraus gyvenimo 
pabusti!

Vincas Černiauskas.

Užrašykite “Vienybę” 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems 
Lietuvoje

Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

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

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

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

Bell Phone Poplar 7545
A. STANKUS

— Lietuviškas Graborius — 
Geriausias patarnavimas, 

Daug metų patyrimo 
1023 Mt. Vernon St.

Philadelphia, Pa.

Phone Keystone 457
THE

LYNDHURST HOTEL
(S. žvigaitis, savininkas)

236 Cedar Avenue 
Wildwood, N. J.

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

Kaina pigi, patarnavimas
Lietuviškas
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PAVEIKSLĖLIS

Man niekad nesisekdavo lo
šti kortomis, bet užtad meilė
je labai sekdavos. Kiek mano 
glėby buvo Onučių, Mariuoju, 
Zosyčių ir kitokiais vardais 
mergyčių — tai sunku būtų da
bar ir suskaitliuoti.

Kaip kiekviename nuolačia- 
me užsiėmime žmogus įgauna 
specialiu išsilavinimo, taip ir 
meilėje. Laikui slenkant aš 
taip išgudrėjaū meilės bizny, 
kad lengvai išsisukdavau iš vi
sokių pinklių vedančių į mote
rystę. Bet panelės irgi nesnau
dė: jos pradėjo atakuoti ma
ne iš visų pusių. Todėl aš, 
nenorėdamas įpulti į moterys
tės vergiją, padariau tvirtą re
zoliuciją neužsiiminėti dau
giau panelių širdžių okupacija.

Antrą vertus, išsilavinusiam 
meilėje žmogui greitai nusibo
sta mylėjimas! su savo luomo 
panelėmis. Mat meilė yra saldi 
tik tuomet, kuomet jai yra ko- 
daugiausia kliūčių, trukdymų, 
pavojų, kuomet reikia su ja 
slapstytis, ar ją pasiekti tik 
viršžmogiškomis pastangomis. 
Vat tokia — tai meilė!

Tokion padėtin galima atsi
stoti tik arba įsimylėjus į mi- 
lionieriaus dukterį, kuri tavęs 
visiškai npeaiso, arba į ištekė
jusią moterį, kurios vyras už- 
vydus ir piktas.

Kadangi aš neturėjau arti
mai pažįstamo milionieriaus su 
užaugusia duktere, tai pasirin
kau antrąjį kelią — įsimylė
jau į ištekėjusią moteriškę.

žinomas dalykas, kad ji bu
vo graži. Akutės, lūputės, dan-

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

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

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

Tel. Richmond Hill 8066

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

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

PROF. J. ČEKANAVIČIUS
193 Grand St., ; (Box 88) Brooklyn, N. Y.
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tukai, rankytės, liemuo — vis
kas buvo pirmojo sorto. Gero 
išlavinimo, muzikalė, gera dai
nininkė, — žodžiu — angelas 
ir gana!

Na, o josios vyras? Tasai bu
vo didelis, nerangus, grubijo- 
niškas Dievo tvarinys. Gražūs 
palingavimai, rankutės paspau 
dimai, apsikabinimai, atsidusi
mai, akių primerkimai — bu
vo jam nežinomi dalykai.

Sulyg meilės kodekso dėsnių, 
norint užkariauti moteriškę, 
reikia gerai susidraugauti su 
jos vyru. Na, tai aš ir susidrau 
gavau su p. Baltazaru Upelai- 
čiu. Lankydavausi pas jį ga
na dažnai, kalbėdavau vien a- 
pie tokius dalykus, kurie jam 
patikdavo ir kantriai klausyda
vau jo pasakojimų, bei kvėpuo
davau jo dvokiančios pypkės 
dūmais. Ak, kaip aš jo neken
čiau ! Kiekvieną rytą ir vaka
rą, kalbėdamas poterius, vis už 
mesdavau po ekstra “Sveika- 
mariją” su intencija kad Upe- 
laičiui ar barškančioji gyvatė 
įkąstų į pakinkį, ar skaistus 
perkūnas triokštelėtų stačiai į 
kuprą, ar gelžkelio lokomoty
vas išilgai jį pervažiuotų... Jei 
toki mano linkėjimai taptų 
Dievo išklausyti, tai, žinoma 
Agniutė liktų man vienam.

O Agniutė buvo tokia padori, 
taip nekalta, kad pavilioti ją 
nuo vyro išrodė visiškai nega-

TEN IR ATGAL 
Nupiginta Kaina

$203
IŠ NEW YORKO Į

KAUNĄ ir ATGAL
(Pridedant Rev. Taksą)

Siūlome puikią progą atlanky
ki Tėvynę nupiginta 3-čia kle- 
sa. Mūsų keleiviai iš Ham
burgo traukiniais nuvedami į 
vietą su gera priežiūra.
formacijų klausk vietinio 
Dąl grįžimo leidimų ir kitų in- 
sgento arba

United American Lines
(Harriman Line) Joint Service with

Hamburg American Line
• 35-39 Broadway, New York.

limu. Vienok aš, turėdamas 
daug prityrimo, kariavau be a- 
todairos, ir man pradėjo sek
tis.

Ak, koks malonus drebulys 
perbėgo kiaurai visą kūną, kuo 
met ji kartą priglaudė savo 
kvepiančią galvutę prie mano' 
veido! Kaip minkštai širdis su
virpėjo, kuomet ji kitą kartą 
priglaudė prie manęs, lyg ka
čiukė !

Tas man teikė daug vilties 
ir didino many neapykantą 
link jos vyro. Kiek kartų pa
žiūrėdavau į jo plačią plikę, 
tiek kartų pamanydavau, kad 
ten geriausia vieta dideliems 
ragams!

Kartą gavau įsakymą išva
žiuoti dviem mėnesiam į toli
mą miestą tarnybos reikalais. 
Nubėgau tuoj pas Agniutę. Jos 
vyras tuo kartu maudėsi, tai 
buvo laiko pasikalbėti.

— Agniutė, — sakau, nutvė 
ręs ją už abiejų rankų, — aš 
nematysiu tavęs per du mėne
siu laiko. Duok man savo pa
veikslą, kad galėčiau jį nakti
mis po priegalve laikyti, o die
nomis prie širdies nešioti ir 
bent šimtą kartų kas dien pa
bučiuoti. Kitaip aš numirsiu iš 
liūdnumo.

Agniutė pasiėmė nuo piano 
albumą ir sako:

— Labai gaila, kad neturiu 
nei vieno atskiro savo paveiks
lėlio visame savo albume: vis 
drauge su šeimyna, ar drau
gais. Tiesa, turiu vieną atskirą, 
bet aš ten nufotografuota že
mame dekolte (nuoga krūti
ne), todėl nedrįstu tau ją duo
ti. Geriaus aš nueisiu pas foto
grafą ir liepsiu padaryti spe
ciali paveikslą.

Aš padėkavau ir prisižadė
jau ateiti už trijų dienų pasi
imti paveikslo ir atsisveikinti 
išvažiuojant.

Štai ir atsiskyrimo diena. Be 
gu pas Agniutę.

— Lik svėika, Agniutė. Kur 
žadėtasis paveikslas? •

— Ak, kaip gaila, kad tin
ginys fotografas nesuspėjo pa 
daryti! Gal tu pakentėsi ir 
taip, tai parvažiavęs labiau ma 
ne mylėsi. Dabar eisiu pavadin 
ti iš kiemo vyrą, kad jis ne
nužvelgtų mudu flirtuojant.

Ji išėjo. Aš drebančiomis 
rankomis pagriebiau nuo piano 
jos albumą, tvirtai pasirįžęs

O juokdavosi ji labai gra
žiai, smulkiai, rodos lyg žirniai 
biro. Ilgai ji juokėsi, paskui
ėmė šaukti iš kito kambario
vyrą.

— Baltazarai, žiūrėk, — sa
ko ji, — ponas Lušnakojis bu
vo išsivežęs tavo kūdikystės 
paveikslėlį ir bučiavo jį po tris 
tūkstančius kartų kas dien per 
du mėnesiu. Daugiausia bučkių 
teko tavo kūno šiai yietai: net 
paveikslėlis pradilo. Jis manė, 
kad tai mano paveikslėlis! Cha
cha, cha...

— Ho, ho, ho!! — riaumojo 
tasai jautis Baltazaras, žiūrė
damas į savo paveikslėlį. — 
Gal nori ir originalą pabučiuo
ti? Aš nesipriešinu.

Vyručiai! Aš labai mėgstu 
pajuokauti ir kitus paerzinti. 
Džiaugiuosi ir kuomet mane 
kiti padoriai erzina. Bet šitokio 
mano garbės pažeminimo, šito
kio mano švenčiausių jausmų 
sumindžiojimo aš negalėjau pa 
kęsti! Aš tapau šaltu, kaip ak
muo, rimtu, kai stovyla. Pasiė
miau skrybėlę ir, nei sudiev ne 
pasakęs, išėjau sau namo.

Nuo to laiko daugiau nei ko
jos nekėliau į Upelaičio na
mus.

Ir nuo to laiko lioviausi mei
lavęs! prie ištekėjusių mote
rų. Nepasitikiu joms.

Lušnakojis

Kiek Vaikui Metų?
Gatvekary žydas laiko savo 

vaiką pasisodinęs ant kelių. 
Konduktorius, rinkdamas penk 
tukus, klausia žydo:

— Kiek metų šiam vaikui?
žydas nenorėdamas užmokė

ti, sako:
— Nu, šis mano vaikas yra 

penkis sykius senesnis už ma
no mergaitę, o mano moteris 
yra penkis sykius senesnė už 
šį vaiką, o aš du sykiu senes
nis už mano moterį, o mano

mes visi (vaikas, mergaitė, mo
teris ir aš) drauge paimti. Da 
bar močiutei pasibaigė 81 me
tai amžiaus.

Kol konduktorius suskaitlia- 
vo kiek žydukai metų, tai žy
das su vaiku išlipo iš gatve- 
kario neužmokėjęs, nes priva
žiavo savo gatvę.

Tai kokio gi amžiaus buvo 
žydo šeimyna?

Kiek centų vaikai turėjo?
Katriute sako Jounkui: “Tu

turi daug centų. Duok man vie
ną centą, tai aš nupirksiu vie
ną obuolį sau ir kitą obuolį 
kūdikiui. O tau liks užtektinai 
centų irgi nusipirkti vieną o- 
buolį.”

Jonukas atsakė: “Kūdikis 
neturi dantų ir negalės obuo
lio valgyti. Geriaus tu duok 
taian vieną iš savo centų, tai 
mudu nusipirksiva po apelsi
ną, o kūdikis galės klausyt, kai 
mudu čiulpsiva.”

Tai kelis centus turėjo Kat
riutė ir kelis Jonukas?

PIRK “VIENYBĖS” ŠĖRŲ 
VIENAS ŠĖRAS

DEŠIMS
i , > DOLARIŲ. . ; . 
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“VIENYBĖS” 
METRAŠTIS

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

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

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

DRAUGIJOS! KLIUBAI! 
CHORAI IR TT.

Jei Rengiate Kokį Baliu, Pikni
ką, Išvažiavimą, Koncertą 
ar šiaip kokį parengimą
Taipgi Sporto Reikmenų 

Krautuvės
GARSINK ITĖS

JAUNIMO SKYRIUJE
Pasekmės Bus Užtikrintos

* » » • A y < r -, t » %

JAU
PRIPA
ŽINO!

visi, kad Naujokų padaryti Ciga
rai yra geriausi Amerikoje I Taip 
pat visuomene 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 romsit lie
tuviškų pramonę, ir brolių lietu
vių Jono ir Petro Naujokų išdirb
tus cigarus rūkysit; nes ir cigarai 
labai geri, sumaniai iš geriausio 
tabako ir iš Havanos padaryti, 
malonūs rūkyt, lengvi, gražiai de
ga ir dūmas puikiai kvepia, net 
moteris ir merginos myli ir pat
sai džiaugsies, kad rūkai gorų Ci
garų!
Viengenčiai vietoje žydborninut, 
visada rūkykit ir reikalaukit vi
sur Lietuviškose užeigose, restau
racijose, Storuose, pas barbenus, 
kliubuoso ir draugysčių salėse, 
ant piknikų ir pas biznierius, po 
vardu rankomis padarytų

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

Tėmyk! mes perkraustėme sa 
vo .dirbtuvę Cigarų į didesnę vie
tų, priešais Public Library. Ra
šant adresuoti

NAUJOKŲ CIGAR DIRBTUVĖ 
267 DIVISION AVE.

Brooklyn, N. Y.
Naujokų Cigarai labai geri, 

verta paremt teisingų pramonę. 
Agentai gali užsidirbti ekstra pi
nigų, liuogam laike ir vakarais.

Kuriems tik

reikalingi

mni3

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

, Prlitątom J vigui New Yorko Ir Brook lyno «.pylinko8 Dykai ir Bangiai

DIDELE PERMAINA PD10 METO PAS
MACYS BROS. FURNITURE CO.

NAMAS PERTAISYTAS MODERNIŠKIAUSIAI 
FURNIŠEI VĖLIAUSIOS MADOS, TIK KĄ Iš DIRBTUVIŲ 

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

IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS LENGVIAUSIOS
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pasiimti bent kokį jos paveik
slą. Bet visi tame albume pa
veikslėliai buvo labai netikę, iš
skiriant tik vieną albumo pra
džioje. Matomai tai buvo Ag- 
niutės paveikslas darytas kuo
met ji buvo nesenesnė šešių 
mėnesių amžiaus. Graži, riebi 
beibutė, nuoga gulėjo augšti- 
ninka ant vilnuotos paklodės 
ir iš visos iegos tęsė rankute 
vieną koją, kad įkąsti į kojos 
nykštį.

Man net akys aptemo, žiū
rint į tokį paveikslėlį. Sun
kiai kvėpuodamas išlupau jį iš 
albumo ir įsidėjau į kišenių.

Jaučiausi papildęs didelę 
nuodėmę — vagystę, bet meilė 
prie visko žmogų priveda, tad 
ir tikėjausi, kad Dievas ne
baus mane už tai.

Na, atsisveikinau su Agniu- 
te, su jos vyru, ir išvažiavau 
nors liūdnas mintyse, bet link
smas širdy, kad turiu su savim 
paveikslėlį.

Džiaugiausi tuo paveikslėliu 
neapsakomai. Bučiavau jį tūk
stančiais kartų. Daugiausia 
bučkių tekdavo tai nugaros da 
liai, kuri buvo pasikėlusi be
tempiant kojutę prie lupų. 
Nuo bučkių net paveikslėlio e- 
mulsija nušuto ir nusilupo.

Už dviejų mėnesių pargrį
žau. Bėgu tuoj pas Agniutę 
atsiprašyti už padarytą vagy
stę ir tuomi parodyti, kaip tik
rai aš ją myliu.

Išpasakojau jai visą įvykį ir 
parodžiau pavogtąjį paveiks
lėlį. Agniutė pažiūrėjo į tą pa 
veikslėlį ir kaip pasileis juo
kais, kad net man šalta pasi
darė!

močiute turi tiek metu, kiek

KATALOGAS
—o--

APYSAKOS

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

KUDIRKOS BASTAI. Soši tomai, 
kurie po kelių metų bus verti dau
giau negu________________ $10.00

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

35c
SEPTYNIOS KOMEDIJOS - Šio

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

Keletas Praktiško Mokslo Knygų
Aritmetika. Kiekvienam reikia mo 

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

Aritmetikos Uždavinynas. Oia tel
pa vien tik “zadočiai“ kaip kiti 
lietuviai sako. Tai yra gera prakti
ka mokinantiems rokuoti. Spausdin
tas Lietuvoje __■_____________ 1 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 Lietuvos
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

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

Rūta. Juozo Gruodžio kompozicija
50c.

Ko čia taip Ilgu. Puiki daina del 
solo J. Gruodžio kompozicija __ 50c

Vienybes
Knygyne
Galima Gauti Visokių 
Knygų, Kokios Tik 

Yra Atspausdintos 
Lietuvių Kalboj

Skaityk Katalogų Kairėj FnsSJ

VIENYBE / ,
193 Grand Street, 

Brooklyn, N, Y.

Didyjį Katalogų Prisiunčiam Dykai
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į i 4 MODERNIŠKOS PAŽIŪROS LINK ORGA- 
i«?S NIŠKOS EVOLIUCIJOS DOKTRINAS

H

Patiekė Mikas Gajunetis Kr. gini. Savame laike jisai daug vienokis, nieko žymiai

Paskaita Prof. Dr. Geo. 
II. Parker, Harvardo uni
versiteto zoologiškų laba ra* 
torijų direktoriaus, 4 d. 
Rugp. 1925, Cambridge, 
Mass.)

Prof. Dr. Parker savo pa
skaitą užvardino “Modern 
Aspects of the Doctrine of 
Organic Evolution” (Moder 
niškos Pažiūros link Orga
niškos Evoliucijos Doktri
nas). Publikos atsilankė pil 
na salė, apačia ir galerijos 
buvo užpildytos klausyto
jais. Apie 2,000 žmonių 
klausėsi paskaitos. Prof, pa 
skaitą pradėjo maž daug 
taip: “Evoliucija turi ke
leriopas prasmes. “Kosmiš- 
ka evoliucija imasi aiškin
ti kaip atsirado pasauliai 
arba dangiški kūnai, kaip 
tvėrėsi žvaigždės, planetos 
ir sietynai pasidarė. “Geo
logiška evoliucija gi imasi 
dėstyti kaip ant mūsų že
mes tvėrėsi savotiški žemės 
sluogsniai, kokiu būdu kilo 
kalnai, Įlinko jūrės ir eže
rai.”

buvo senovės graikų astro- 
nomas-gamtininkas arba e- 
voliucinistas. Anaximande- 
rio evoliucinė teorija kas- i 
link organiškos gyvybės yra 
mokslininkams žinoma po 
vardu “Abiogenesis teori
ja.” Sulyg šitos teorijos 
“varlės, mentuzai ir kiti van

iki šešių savaičių nesimato. 
Bėgy to laiko taip gyvulio 
taip lygiai ir žmogaus em
brio turi uodegą (moksli
ninkai vadina “canda,” mat 
lotiniškai uodega vadinasi 
canda).

Kas daro įtaką žinduolio 
embrijai sunku pasakyti.

Šiandien mes čia pajudin
sime dabar plačiai ginčija
mą arba apkalbamąją evo
liuciją. lai yra organišką 
evoliuciją.” Organiška evo
liucija kitaip sakant yra gy
vūnų evoliucija. Ir dėlto mes 
jau čia apsistosime ir pakai 
būsime šį-tą apie gyvūnus 
arba apie organišką evoliu
ciją. (Pagal biologų suskai- 
tymo gyvūnų viso yra 518, 
900 veislių). Kaip kurie gy
vuliai organiškai stovi maž 
daug giminystėje su žmogu
mi. Profesorius delei patik
rinimo ima paskirą arklio 
koją .ir žmogaus ranką ir iš 
parodė kaulų sudėti kaip 
dviejų skirtingų gyvūnų da 
lys organizmo stovi tokioj 
pat sistemoj taip pas vieną 
ir pas antrą. Skirtumas ma
tosi tik tame, kad arklys tu
ri prie kojos tris pirštus, o 
žmogus prie rankos penkis. 
Profesorius pareiškė: “Yra 
daugelis patyrimų, kurie nu 
rodo, kad gyvuliai ir žmo
gus iš daugelio atžvilgių or
ganiškai didžiai giminiuoja- 
si su žmogumi.”

Visi gyvuliai taip kartu ir 
žmogus yra subudavoti pa
gal vienodo plano (projek
to). Taip gyvūnai ir žmo
gus turi tokius pat organus 
— snieginis, širdį, plaučius, 
kvėpavimo traktą, pajauti
mo nervus, girdėjimo ir re
gėjimo organus. Prie šito 
profesorius perskaitė seno
binio graiko Anaximande- 
rio teoriją šlapumą (van
duo) gyvingumo pravedėja, 
o sausuma gyvūnų kvėpavi
mo pratęsė ja. (Anaximan- 
deris gyveno 611-547 m. p.

dens gyvūnai yra kilę iš ne 
organiškos gyvybės.”

ši paskaita taip kaip vi
sos kitos universiteto pa
skaitos buvo paveiksluota. 
Profesorius parodė paveik
slą kaip akmen-varlės vys
tosi, kad evoliucija numato
ma kiekvienam aiškiai. Su
lyg liust racijos: dielynės 
varlės pirmos giminės ar 
veislės tik vandeny gali gy
venti, ore gi tuojaus miršta. 
Antros giminės tokios var
lės jau gali rodytis ir ore. O 
trečios giminės gali gyventi 
taip vandeny taip lygiai ir 
ore; O ketvirtos eilės ar gi
minės tokia varlė jau turi 
prastus kvėpavimo organus. 
Penktos giminės jau tiesiogi 
nė sausumos varlė su pil
nais kvėpavimo organais.

Taigi nėra nieko tokio 
stebėtino kaslink organiš
kos evoliucijos. Pilnai yra 
matolna organiška evoliuci
ja tarpe varlių taip kartu 
ir tarpe varlegalvių. Varle- 
galviai pirmos gimines yra 
maždaug žuvys. Antros ir 
trečios eilės ar giminės jau 
ambijos su pilnais Oro kvė
pavimo organais. Ambijos 
yra jau antro laipsnio varle 
galviai. Šie gyvūnai gali gy 
venti ir ant sausžemio arba 
sausumoj. Aišku, kad sausu 
ma jiems daro Įtaką. Tokie 
gyvūnai perėję Į trečią laip
sni nuo sausumos įtakos ele
mentariai išsivysto į rop
lius. Roplys jau skaidosi aug 
štesnio laipsnio gyvūnas, tu
ri šiokius-tokius plaukus. Ji 
sai jau priskaitomas prie 
žinduolių gyvulių. Pirma ir 
antraeiliai rėpliai deda kiau 
šinius, o trečios ir ketvirtos 
gimines rėpliai jau vaikus 
veda ir kiaušinių nededa. 
Organiškos evoliucijos stam 
bios naujanybės apsireiškia 
nuo gyvūno gyvingumo są
lygų Įtakos. Tarpe primity
vių gyvūnų žuvų, varlegal
vių, varlių, ambijų ir replių 
organiška evoliucija labai 
žymiai permatoma. Tarpe 
vabalų ir musių organiška 
evoliucija taippat žymiai ma 
tomą. Tarpe žinduolių sun
kiai Įžiūrima.

Žinduolių Gemalas
Vėliaus kuomet profeso

rius priėjo prie žinduolių gy 
vūnų giminės lektorius pa
rodė žmogaus ir kitų žinduo 
lių embrio (gemalą) arba 
daigą. Sulyg paveikslo žmo
gaus ir kitų žinduolių gyvu
lių embrio (gemalas) niaž-

Čia prof. Dr. Parker apsi
stojo ir davė ar paaiškinę 
tūlų mokslininkų darytus 
bandymus tarpe gyvulių ir 
primityvių (ne civilizuotų) 
žmonių. Bandymas buvo to- 

I kis: su pagelba operacijos 
vieno gyvulio embrio buvo 
Įdėta kitokiam gyvuliui ir 
tūlos moteries kitokios ra
sės moterei. Rezultatas bu
vo gauta: svetimas orga
nizmas nedavė jokios Įtakos 
kaslink embrio pagimdymo. 
Paskiau lektorius paaiškino, 
kad tasai patyrimas nupul- 
dė Lamarko teoriją “gyvū
no fizo-organizmas elemen
tariai daro įtaką embrijai 
ją paruošia.” Reiškia, kad 
sulyg Lamarko teorijos tai 
“gyvūno organizmas ele
mentariai išdirba naujam 
gyvūnui formą arba veislę.” 
šiandieną mokslininkai didu 
moję pritaria Darwino teo- 

| rijai “organiška embrija na 
tu raliu būdu nuo abelnų 
gamtinių apystovų išsivys-: 
to i individualę (paskirą) i 
veislę.”

Sulyg Lamarko “mokslo1 
organiška embrija elementą 

j riai panaši į formalę veis
lę motiną.” O sulyg Darwi-j 

! no “organiška embrija pasi
ruošia į formalę veislę per 
naturalę selekciją” (per 
gamtinių apystovų per vers
mę). Moderniški gamtinin
kai bei evoliucinistai prita
ria daugiau Darwino teori-, 
jai, negu Lamarko hipote
zei.

Didieji Evoliucinistai
Pagal lektoriaus nurody

mo, tai moderniškas evoliu- 
; cinizmas yra 200 metų se-j 
i numo. Moderniškas evoliuci 
jos mokslas yra atžala nuo 
senoviečių (graikų). Senobi-. 
niuose laikuose evoliucijos 
mokslą populiarizavo seny
voj praeity 5-6-7 šimtmety 
pirm Kristaus gimimo A- 
naximanderis (611-547), A-j 
naximenas (588-524), Xeno-| 
phanas (576-480), Thale ir, 
Empidoklys. Šitie senobiniai 
gamtininkai pradėjo judin
ti evoliucines mintis kas
link organ iškos gyvybės. 
Šių vyru mokslas buvo grie 
žtai priešingas “nepaprastai 
tverybai” (Biblijos Mai- 
žiaus hipoteze). Nuo seny- 
binių graikonių laikų iki 18 
šimtmečio gamtos bei evo
liucijos mokslas prastai gy
vavo, tik retkarčiais kaip 
kas j Įpajudindavo. Užtai 
progreso nepadarė.

Dideliu gamtininku 18-to

A. B. STANKUS 
“Vienybės” Įgaliotinis,

LAIŠKAI “VIENYBĖS”
ADMINISTRACIJAI

NAUJI “VIENYBĖS” 
SKAITYTOJAI

Per mūsų keliaujantį įgalio
tini p. A. B. Stankų, Amster
dame, “Vienybę” užsirašė šie 
viengenčiai:

B. Bandzevičia, A. Liužinas, 
A. Maziliauskas, A. Mikolai- 
tis. A. Aliukas, A. Didžiūnas, 
V. Baziliauskas, M. Kuberienė, 
V. Petrošiūnas, P. Kastravis- 
kas, J. Gritėnas, V. Bankaus- 
kaitė, M. Strikulis, S. Saldis, 
J. Mikolaitis, J. Vasiliauskas, 
A. J. Kubilius, A. Račkauskas, 
J. Kamarauskas, D. Urbonas. 
V. Petrošiūnas. A. žigas, J. 
Gritėnas, J. Gricius, V. Jakai
tis, A. Ku pečiuitas, S. Garžy- 
ličikas, J. Aleksandravičius, S. 
Raila, J. S. Tiesis, Uršulė še
štokas, M. Mikėnas, J. Petryla, 
Z. Jacinskas, V. ščiukas, J. 
Samauskis, V. Perick, Ad. Pet
ry 1 a.

J Lietuvą Amsterdame savo 
draugams bei giminėms “Vie
nybę“ užrašė šie “Vienybės“ 
skaitytojai: A. Siurkus užrašė 
Kudirkai, D. Pručinskas, — J. 
Pručinskui, S. Ambrazas — 
J. Kuprienei, J. Koružas — U. 
Žitkuvienei, A. Lingmalis — 
J. Barauskaitei ir Kaz. čireč-

nyste arba jo mokslas pripa 
žino “nepaprastą tverybą”. 
Reiškia, jisai pataikavo ge
nesis (Biblijos) teorijai. 
Nors Dr. Linne apie evoliu
ciją nieko faktino nepaliko, 
vienok jo patyrimai arba 
gamtažinystės faktai vėles
niems gamtininkams yra di
delė papėdė arba projektas 
prie tolimesnio pasiekimo 
gamtatvrio.

Lamarkas (1774-1829) 
f rančas v ra skaitomas 18-to 
šimtmečio Darwinu. Lamar 
kas jaunose dienose buvo ka 
reiviu. Paskiau mokinosi zo
ologijos, kurią jisai labai ir 
pamylėjo. Kuomet Lamar
kas pradėjo mokintis gamta 
žinio, jisai parodė turis di
delę valią tyrinėti gamtą. 
Ir tasai jo siekimas pasie
kė tikslą. Mat Lamarkas ga
vo vietą profesoriauti Jar
dine des Plantes akademijoj 
Šitoj mokykloje Lamarkas 
išbuvo gamtamokslio profe
sorių 36 metus. Jisai parašė 
daugel raštų apie gamtą ir 
evoliuciją. Lamarkas prikė-

GROBLAUSKIO GUMBALAŠAI
DEL VIDURIŲ

SUVERŽIMO MOTERIMS ,

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

Motcris privalo 
visados laikyti 
šitų gyduolių, 
taippat kaip ir 
motkoins ir du
kterinis.

/ Vartota suvirs 30 metų
' Ne jokis bandymas >

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

šimtmečio skaitoma Dr. Kar 
liūs Linne (Linneus), šve
das, gimė 1707 m., mirė 1778 
m. Dr. Linne buvo Upsalo 
universitete 37 metus bota
nikos profesorių. Visą tą lai 
ką jisai pašventė gamta
moksliui, sistematizavo aug
menis, gyvūnus, gyvulius, 
žodžiu sakant, Dr. Linne su 
tverė gamtos istoriją. Jo vei 
kalas “Systema Naturae” 
(Gamtos systema) yra skai
tomas geriausiu gamtinin
kams. Antras Linne veika
las “Trys Karalijos Gamto
je” taipgi gamtamoksliui y- 
ra didelis turtas. Kiti Dr. 
Linne veikalai “Botanikos 
Filosofija’ ’, “Fundamentas 
Botanikai,” “Veislių Gene
racija” ir dar keli mažesni 
veikalai. Dr. Linne gamtaži-

lė evoliucijos teoriją. Nors 
jo teorija kaslink evoliuci
jos kad organiška gyvybė 
elementariai nuo gyvūno 
(motinos) fizo-organizmo Į- 
takos ar prieversmės virtu- 
liuojasi Į paskirą individua
lę veislę, šiandien yra nu
puolus, vienok jo mokslo e- 
voliucinis projektas yra fun 
damentaliai evoliuciniškas. 
Dėlto ne tuščiomis sakoma, 
kad Lamarkas yra evoliuci
jos teorijos prikėlėjas.

19-tame šimtmety gimė e- 
voliucijos teorija vadinama 
“natūralūs selekcijos.” Šitos 
teorijos autorių yra Chas. 
Darwinas. Moderniški mok
slininkai, kurie šiandien re
prezentuoja mokslo autori
tetą, visi laikosi Darwino te 
prijos.

kai, A. Urbelis — A. Ročiui, 
Z. Ječinskas — J. Ječinskui, 
K. Murauskas — A. Muraus
kui.

Gerbiamieji: —
čionai prisiunčiu' $4..00 už 

“Vienybę“ ir meldžiu ir toles- 
miai man šį taip gerbiamą lai
kraštį siuntinėti. Esu daug ir 
visokių laikraščių skaitęs, bet 
už “Vienybę” geresnio niekad 
nesu užtikęs. Labiausiai man 
patinka gražūs straipsneliai ir 
jausmingos eilės.

Pasilieku viso labo “Vieny
bei“ velijantis —

J. C. Diokas, 
Stottville, N. Y.

Gerb.
“Vienybė“ yra tai geriausias 

laikraštis jei nori sužinoti, kas 
dedasi pasauly ir paskaityti 
smagių, moksliškų straipsnių. 
Linkiu Jums gerb. ir ateity sek 
mingai gyvuoti ir dar daugiau 
pasidarbuoti mūsų tautiečių ge. 
rovei. Su pagarba,

AI. Petravičia,
Gilbertville, Mass.

Gerb.
“Vienybė“ man geriausia pa

tinka. Ačiū už paraginimą už
simokėti prenumeratą, žinote, 
pas lietuvius visuomet yra pa- 
protis, kad kas nors turi para
ginti; kitaip — užmirštama. 
Man ir taip atsitiko. Bet ger
biamieji, kaip ten nebūtų, laik
raščio man niekad nesulaikykit 
jei ir neužsimokėjęs — siun- 
tinėkit, aš visuomet atsilygin
siu. Dabar prisiunčiu $4-00.

Su gilia pagarba,
J. J. Kvaraciejus, 
Waterbury, Conn.

fJETŲVIV TAUTOS
MYTOLOGINIS
VEIKALAS

V I T O L I O RAUDA , 
(Giesmės iš Lietuvos padavimų)
Parašė J. Kraševskis, lenkiškai

Vertė poetas Fausta Kirša

Vitolio Rauda yra veikalas 
kaip Graikų Iliada, arba 
Odisėja. Tai yra Lietuvių 
tautos pasaka apie jos die- 
bus, jų gyvenimą, darbus 
ir veikalus, čia matome 
Mildą, Juodžius, Didžiulius, 
Pūtį, Žaltį, Perkūną, Kali
nį, Ligusonis ir kitus kuni
gus bei dievus.

149 puslapių; su paveikslais
Kaina — $1.50

PUiLM
UBDEGX-

MAS

Apsaugok Sveikatų )

SANYKITg

Tel. 595 Greenpoint.

Daktaras
J. S. MISEVIČIUS t

270 Berry St., B’klyn, N. Y. }

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

» «

a ■ ^itas Išdabintas Porce- 
U Y K AI iano Puodelis - Lėkštelė 

už 40 leibeliu

Star ir Magnolia Pieno
- .z r

Visokiam virimui,kur reikia ir pieno ir cukraus, 
vartok šią pieno rūšį, atmiežęs čvertį puodelio 
kondensuoto pieno ir tris čvertis puodelio van* 
dens. Atminkite, kad sutaupote > cukrų. Star ir 
Magnolia Pienas užima cukraus vietą. Pabandykit 
kavoje ar ryžių pudinge. Gausite kitokį skonį.

Kiekvienas lelbelis nuo blėSinės turi didelę vertę. Už 40 
Icibeliųgaunate puikiai išdabintų procelano puodelį su lėk
štele kaip ant paveikslo. Taupykite leibelius. Neima daug 
laiko sudaryti 40. šitų dovanų galite gauti tik mūsų dova
nų krautuvėse. Paštu nesiunčiame. Atlankykite bile iš 
krautuvių žemiau surašytų ir pasižiūrėkite į didelį dovanų 
pasirinkimų.

PREMIJŲ KRAUTUVĖS

NEW YORK CITY. N.
44 Hudson Street 
netoli Duanc Street
426 West 12nd Street 
netoli Ninth Avenue
1127 Third Avenue
netoli 80th Street
61 East 125th Street 
netoli Madison Avenue

BRONX. N. Y.
578 Courtlandt Avenue 
netoli 150th Street 
BROOKLYN N. Y.
570 Atlantic Avenue 
netoli 4th Avenue 
2 Sumner Avenue. 
netoli Broadway 
LONG ISLAND CITY 
44 Jackson Avenue 
netoli 4th Street

Garsinkites “Vienybėje”
Susivienijimas Liet. Amerikoje

DIDtlAUSIA LIETUVIŲ APDRAUD08 I* PABALPOi 
OJtGANIZACLJA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE, KU

RIOS TURTAS ARTI $1,000,000.00

pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.15
Nuo suslorganlzavimo Iki šiam laikui Išmokėta $375,122.80

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

Prof llak tas vyrama, 
gorinusio apsanga 
po užsikrėtimo.

Didelė triūbolė Mo.
(Turim (4 ’b) tl. Į 

Vliore aptiek oro ar ! 
Rsn-Y-Klt Dept. A. »

•i Beekman Bt. 
New York

Prašyk aprelymų

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

HL A. knopoa randasi visuoso didesniuose miestuose. 
Nariai priimami nuo 18 iki 50 m. amklau*. Visi na
riai gaunu laikraitį „Tėvynę” dovanai ir taipgi 
gauna BLA. išleistas knygas ni pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — |1BO, 300, COO ir 1000

PMalpos Skyriai — 
ll.oo. B.oo Ir 12.00 | savaitę.

Del plate«n!ų Informacijų kreipki t lino ųdrent

s-l

41

Kas yražmogans amilnas pristos? — Baltis. 
Jis netik sunkiausiu Ilgas įvars, bet Ir į gra
bų paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačių 
Amcrlkų pagarsėjusius URBAN’S OOLD 
POWDER8 (Miltelius nuo Balčio), J aklų Balčių 
nebijo. Už 75 centus ui baksų apsiginkluok 
nno savo nuožmaus prie!o!

URBO LAX TABS (25 cental ui skry- Į 
nutę) yra kai kanuolč prie! kitų amžinų žino- j 
gaus priešų — vidurių užkietėjimų —. karts | 
žmogui pagamina daug rūpesčių Ir sunkių Ilgų.

Lietuviškų, Bulgariškų, Alopatlgkų, HomeopatUkų ir kltsklų 
vaistų tegalima gauti gerų pas —

F . U R B O N A S |
151 Metropolitan Avenue Brooklyn, N, Y, į 

Telephone Greenpoint 1411 I

5
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Didelis „Vienybes” Išvažiavimas įvyks Nedalioj, Rugsėjo 6 d., 1925, Forest Hills Parke
6 VIENYBE RUGPJUČ. (AUG.) 20 d., 1925

: Brooklyno ir Apylinkės Žinios
“Vienybės” Adresas: 193-197 Grand Street, Brooklyn, N. Y. Telefonas: 2427 Greenpolnt

fe

ti
JAUNŲ MOTERŲ DRAUGI
JOS LAIŠKAS “VIENYBĖS” 
BENDROVEI Į IŠVAŽIAVI
MĄ RUGSĖJO 6-TĄ.

Gavome iš smarkiausios čia 
augusių merginų lietuvaičių 
draugijos, Jaunų Moterų Lie
tuvių, sekantį laišką:

“Jaunų Moterų Lietuvių Dr- 
ja taria širdingą ačiū už jūsų 
malonų užkvietimą dalyvauti 
jūsų išvažiavime Forest Hills 
parke rugsėjo 6-tą, ir nori Ta- 
mistoms pranešti, kad visos na 
rėš dalyvaus atletikos žaisluo
se, kuriuos paruoš Jaunų Mo
terų ir Jaunų Vyrų tam tyčia 
išrinkti komitetai. Seredoje, 
rugp. 19 turėsime susirinkimą, 
kuriame nustatysime tam tik
rą žaislų programą, tokio tipo 
kaip pernai.

“Mes ir toliau Tamstoms 
pranešime, kaip programas 
bus sutvarkytas iš mūsų pu
sės. Pasitikėdamos, kad mūsų 
Draugija pagelbės Tamistoms 
padaryti išvažiavimą tiek įvai
riu ir gražiu, kaip pernai me
tą, liekame su pagarba: Jaunų 
Moterų Lietuvių Dr-ja, N. Jur
geli ūtė, p rot. rast.”

Mūsų čia augęs ir patriotiš
kai nusistatęs jaunimas bruz
da ir veikia ir Brooklyno vi
suomenė tą visados įvertina, 
paremdami Jaunų Vyrų ir Jau 
nų Moterų parengimus, šią su- 
batą Rugp. 22 d. įvyks Jaunų

Vyrų piknikas Cypress Hills 
Parke. O spalio 10 Jaunos Mo
terys rengia gražų baliuką 
Feldman’s Parke, Maspethe. 
Tikimės, visuomenė parems 
tuos abu parengimu.

“Vienybės” išvažiavimas kas 
dien sukelia daugiau kalbų. 
Daugelis ruošiasi į jį. Visi lau
kia, ką pasakys sugrįžęs iš Lie
tuvos “Vienybės” redaktorius, 
J. O. Sirvydas. Kalbės ir p. 
šaltis, kurį Lietuvių Ukėsų Kl. 
parinko būti jų vadovu daly
vaujant “Vienybės” išvažiavi
me. Mūsų jaunimas ruošiasi pa 
rodyti, ką jie per metą išmo
ko ir prasilavino gimnastikos 
ir atleto srity. Ruošiami gar-1 
dūs užkandžiai ir vėsūs gėri-1 
mai. Atvažiuos žmonių iš New- 
arko, kur ruošiasi visas būrys 
lietuviu. Atvažiuos iš Harrison 
ir Kearny, nekalbant jau apie 
Maspethą, Jamaica ir kitas L. 
Island vietas.

Visi į “Vienybės” išvažiavi
mą rugsėjo 6-tą!

Draugijos, kurios manote šia 
me išvažiąvime dalyvauti, malo 
nokite paskirti savo kalbėtojus 
ir mums apie tai praneškit.

įstengė — kaip rengėjai sako, 
vietos bolševikų sunkiai su
krapštytas šimtas dolarių. Pik
nikas bus lietuviškame Klaš- 
čiaus parke, kur nesenai atsi
buvo milžiniškas šv. Jurgio D- 
jos piknikas, nedėliojo, rugp. 
23 d.

JAUNŲ VYRŲ PIKNIKAS

Rugp. 22 d. Cypress Hills 
parke, šią subatą, bus metinis 
Jaunų Vyrų Dr-jos piknikas. 
Muzikantai yra Kentucky Six, 
jaunimo mėgiami. Kaip visa
dos taip ir dabar ant Jaunų 
Vyrų piknikų susirenka parink 
ta publika, kuri gražiai pasi
linksmina ir vėl nekantriai lau 
kia sekančio Jaunų Vyrų pa
rengimo.

GRAŽI P. LIAUK AUS 
DOVANA

“Vienybės” Direktoriatas ap
turėjo iš fotografo p. M. Liau- 
kaus, užlaikančio studiją po N. 
214 Bedford Av. gražų, spal
vuotą ir į rūmus įdėtą paveik
slą viso Direktoriato.

iki $200. Du amerikonų laikraš 
čiai siūlo po $100 tam, kuris 
turės dolarinę ar dvi dolarinę 
tam tikro numerio. Kitas už 
dolarinę duoda net $200. Bet 
pagauk tu jas!

Namas pardavimui, 1 šeimynos, 7 
kambariai, gerai pastatytas, stiprios 
medžiagos, visi įtaisymai, blokas nuo 
stoties, 5c. teras iki New Yorkui D. 
Koellc, 10429 — 118th St., Richmond 
Hill, L. I. (102

TMD. 3 KP. MITINGAS

Užrašykit “Vienybę” 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems 
Lietuvoje

Vienatinė Lietuviška Barzdaskutyk- 
la parsiduoda labai pigini. Biznis į- 
dirbtas virš dvidešimts metų. Keturi 
kambariai prie Storo. Tleiidos 40 dol. 
Atsišaukit: ng Greenpoint Av. Bliss- 
ville, L. I., N. Y. (100

' Fotografijų Studija ant pardavimo 
Biznis išdirbtas suvirš per 30 metų, 
labai geroj vietoj, remia pigi, lease*- 
a.4 yra 7metam gvtiraniuojti nemažiau 
kaip 100 dolarių biznio į savaitę. 
Platesnių žinių kreipkitės šiuo ant
rašu: b. Valaitis. 1913 Westminster St. 
Providence, R. I. (i00

šimtinės neissigandęs
PIKNIKAS

šiame “Vienybės” numery 
telpa pagarsinimas Lietuvių 
Rūbsiuvių Apsigynimo Sąjun
gos pikniko, kurio išardyti ne-

Geriaustas 
PLUMBERIS

CHAS. WIRFEL

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

tuoj atvykstu pataisyti pagedimus

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

Tel. Stagg 4087

Phone Foxcroft 6162 Charles Hoelzer, Mgr.

GELEŽIES DARBAI
Ugnies Kopėčios — Fire Escapes

Prašalinama Visokios Kliūtys. Visokį Pataisymai 
Deimantiniu Plokščiu Durys Skiepams

— Ofisas ir Šapa — i"
378—380 BARMAN STREET

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

Mūsų darbo apsiaustu 
kostumoris džiaugiasi.

■

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

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

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

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

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

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

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

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

DAINININKAS JUOZAS 
B AB R A VIČIUS

Dainininkas Juozas Babravi
čius laikinai apsigyveno Broo
klyno apylinkėje ir koncertų 
sezonui atėjus, mano pakoncer 
tuoti rytinėse Lietuvių koloni
jose. Todėl reikale prie J. Ba
bravičiaus kreipkitės šiuo ant
rašu : Joseph Bobrovitch, 193 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

LAIŠKAS NUO J. O.
SIRVYDO

“Rugp. 4 — Paskutinį jau 
laišką rašau iš Jūžintų. Rytoj 
važiuosime į Rokiškį, paskui 
būsim dar sykį Kaune, bandy
sim nuvažiuoti į Klaipėdą ir 
Palangą, o paskui dar Kaunan, 
iš kur išvažiuosime į Ameriką 
rugp. 18, ar vėliau, kad patek
ti ant “George Washington” 
rugp. 25 ir laiku pribūti ant 
“Vienybės” išvažiavimo, kurį 
patyriau, gavęs vieną “Vieny
bės” numerį čia.” Daug labų 
dienų visam “Vienybės” štabui 
ir direktoriatui.”

Linksmiausias !

Primename TMD. nariams, 
kad šį ketvergą pripuola regu- 
liaris mėnesinis susirinkimas T 
M. D. 3-čios kuopos, kur bus 
išduota atskaitos įvykusio pik
niko. Kurie nariai neatsiėmė 
znygų, prašomi ateiti. Kurie 
lorėtų gauti knygas “Pasaulio 
Istoriją”, “Princas ir Elgeta” 
ir “Senovės Europa,” vertės 
$5.25 už narystės mokestį $2.- 
•j0, prašomi ateiti prisirašyti. 
Mitingas bus “Vienybės” svotai 
nėj, nuo 8 vai. vakaro.

Sekr. V. Višnius.

Paieškau savo pusbrolių Jokūbo ir 
Juozapo Garonies, iš kaimo Kerhulių, 
Biržų parapijos. Senai gyvena dabar 
Newark, N. J. Malonėkit atsišaukti: 
Joseph Garyones, 934 Rhodes Av., A- 
kron, Ohio. (100

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

Parsiduoda pigiai Cafe and Lunch 
Room, lynas trims metams, 7 kam
bariai su rakandais, kampinis iiainiw, 
5 kambariai gyvenimui ant viršaus 
cafe. Visi moderniški įtaisymui F. Cze- 
icihowski, 117 Kent Av., Brooklyn, 
N. Y. (101

SLIAKYS AP SI PIRKO 
VIETĄ

Gavome pranešimą, kad ne
senai iš Lietuvos grįžęs p. šlia- 
kys, apsipirko vasarnamį ne
toli garsaus ežero Ronkonko
ma. Tas ežeras guli gale gar
saus automobiliaus kelio “Mo
tor Parkway” ir yra numylė
ta vasarinių ekskursijų vieta. 
Todėl lietuviai dabar turės 
priestogę pas pažįstamus tame 
krašte, nes p. Šliakys žada įtai
syti vasarnamį, kur bus galima 
pasilsėti, pavalgyti ir pasimau 
dyti prėskame vandeny. Apsi
gyventi ten mano nuo rugsėjo 
15 d.

PO MIESTĄ PASIDAIRIUS

— “Vienybes” ofisą atlan
kė senas “Vienybės” skaityto
jas, p. Zagarackas iš Cleve
land, O., kuris tik ką grįžo pa
sisvečiavęs Lietuvoje. Lietuvo
je, sako, jei būtų tokių uždar
bių, kaip Amerikoje, tai būtų 
rojus ant žemės. Dabar daug 
gadina kunigų diktatūra.

— Turintiems “laimingų” do 
larinių ir dvidolarinių yra da
bar proga užsidirbti po $100

Linksmiausias!

PIKNIKAS
(Šio Pikniko Šimtas Dolarių Nesustabdo!)

Lietuvių Rubsiuviu Apsigynimo
Sąjungos

Nedėlioj, 23 d. Rugp.-August 1925 
CLINTON PARKE

Kampas Betts ir Ma.speth Av., Maspeth, L. I., N. Y.

Muzika po vad. M. Vaitekūno — Pradžia 2 vai. po pietų

ĮŽANGA vyrams 50c. — Moterims 25c.

TAIPGI BUS IR VIRVĖS DUBELTAVAS 
TRAUKIMAS, KURIE STIPRESNI

Gerbiamieji darbininkai ir darbininkės: — Kaip žinote 
keli metai atgal mūsų kriaučiai, t. y. bolševkai jie save 
vadina “darbo unijų švietimo lyga” kitaip sakant li
goniai, iš kurių susideda maža dalelė ir mus norėjo 
apsirgdyti su savo melavimais ir visokiais būdais, per 
tai jokio išėjimo nebuvo galima, kaip tik suorganizuo
ti “Lietuvių Rūbsiuvių Apsigynimo Sąjunga,” kad ga
lėtumėm atsispirti prieš jųjų diktatūrą ir šmeižtus; 
o kovot kaip tikriau darbininkam ir darbininkėm už 
kąsnį duonos; su jų diktatūra baigėm prarasti pasku
tinį kąsnį duonos ir kad atgaivint geresnes sąlygas 
reikalinga finansinė pagelba — per tai meldžiam atsi
lankyti kodauglausia į nurodytą vietą paremdami 
mus kovoje su Trockio agentais. — Visus Kviečia 

KOMITETAS

SPECIALISTAS — Surgeon Dantistas — SPECIALISTAI

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

(Viršuje mėsinyčios)

Dantys traukiami vartojant Novocain anestetiką atsargiai ir pri
tyrusiai. Visokį aptraukimai — šaknų ir piviršio darbai. — 22 karato 
aukso — Imante paveikslus su X-Ray.

(Nepaklyskite po kitu numeriu)

Susikalbam Lietuviškai EGZAMINACIJA DYKAI!
T7T~ i r~i" i^'t.   • i' i'■ ,;r, • " -,t

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

Pasircndavoja penki gražūs kamba
riai ir gražioj vietoj. Elektros švic- , 
sa, maudynės ir kiti įtaisai. Benda $27 
į mėnesį. Jei kas nori, galėtų ir jenito 
rystčs darbų apsiimti. S. Pažercckas 
1354 Willoughby Av. (101

PARSIDUODA BUČERNĖ
Parsiduoda Bučernė ir kartu Gro- 

šerne labai Pigiai. Biznis geras, ap
gyventas lietuviais ir anglais. Biznio 
daroma j savaitę tarpe $650 r $700 do
larių. Parsiduoda šis biznis norinčiam 
ir su namu arba be namo. Savininkas 
išvažiuoja Lietuvon su svarbiais rei
kalais. Kreipkitės pas: 453 North 13th

Tel. Greenpolnt 7831

LIAUKUS FOTOGRAFAS

St., Philadelphia, Pa. (102

LIETUVIŠKA AKUSERKA S? |

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

Parsiduoda pentoriaus biznis ir for 
nišiai. Galima pirkti viską antsyk 
arba paskirais kavalkais. Parsiduoda 
pigia kaina iš priežasties pačios įnir
tęs. Atsišaukit tuojau pas Antanas 
Pvarijonas, 241 Humboldt St., Brook
lyn, N. Y. Galima pasiklausti ir krau
tuvėje po tuo pačiu numeriu. (102

RICHMOND HILL SEKCIJOJ
Parsiduoda namas 10 kambarių, su 

visais įtaisymais, plotas žemės 60 per 
113 pėdų. Visas apjuodintas pyčioius, 
griūsėms, vynogradais bei kvietkoms. 
Pigus pirkinys, parankioje vietoje; 
vienas blokas nuo elevatoriaus sto
ties. Kreipkitės pas: M. Kichas, 579 
Grand St., Brooklyn, N. Y. Tel. Stagg 
1032) (101

FARMA ANT PARDAVIMO
60 akrų su budinkais; žemė gera, 

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

Parsiduoda Candy ir Stationary Sto
ras už prieinamų kainų. 3 kambariai, 
pigi remia. Priežastis pardavimo išva
žiavimas į kitų miestų: 285 Wythe Av. 
Brooklyn, N. Y, (100

J. STANKUS
Parduodu namus ir duodu morgi-

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

36 Lexington Avenue 
Maspeth, L. I.

ToL Newtown 0113

STOGŲ DENGĖJAS

GRAVEL
RoofingRepair Work a Specialty 
' JAMES J. HOLT & SON

Taisau Ir Dedu Stogus. Darbą Garan
tuoju Ilgam laikui. Kainos Prieinamos 

Reikale klauskite:
Ofisas: 1163 Gates Avenue 

Tol. Jefferson 3957
Yardas: 161 Clifton Place 

Tel. Prospect 1023

MOTERYS TĖMYKITE!
Lietuvis Plaukų Taisytojas 

ANTHONY MOLLYN

Nestle Lanoil Permanent Wave 
yra geriausias, gražiai atrodo ii 
laiko apie 9 mėnesius. Galinu' 
šlapint, ar mazgot. Kerpam plaukui 
naujausiom madom, plaukus nudažom 
Marcel Wave, Facial ir Scalp Treat 
me nt.

VENUS BARBER SHOP
463 LORIMER STREET 

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

U spaitkt*
Z v#
b- nanKvkia

1
Marijona Tamklonė LJ 

p^prio palagų ant pareikalnvimo^J 
^dienų ar naktį, taipgi ir nedėl 
^dieniais. Darbą atlieka atsakai! 
Vočiai už prieinamą kainą

7—9 STAGG STREET
Brooklyn. M. Y. 
Tel. Stagg 6711

:Y:

g

t 
I
» 
I 
I 
i 
» 
» 
l 
» 
l 
» 
I 
*

I 
I 
» 
» 
» 
» 
» 
I 
i 
i 
i 
i 
i 
* 
i 
i 
i 
t 
»

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

Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės šiuo 
adresu: —■

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

Brooklyn, N. Y.

Tol. Groonpoint 6195
M. KREIVĖNAS

Gėlės dej Namų, Daržo, 
Vestuvių ir Laidotuvių 

202 BEDFORD AVENUE 
(arti North 6tos gatvės) 

Brooklyn, N. Y.

k

Telephone Triangle 1450

— 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 MALIORIUH 
Nufotografuoja ir 
numalovoja viso
kius paveikslui 
įvairiausiomis sp
alvomis. Atnauji
na senus ir kra- 
javns ir sudaro 
su amerikoniškais 
Darbą atlieka ge
rai ir pigiai.

Kreipkitės i

JONAI BTOKEB
173 Bridge Bt..' O. Brooklyn. N. T.

NAMŲ SAVININKAI 
TĖMYKITE!

Lietuvis Venteris
Pentinu namus iš lauko ir vi
daus. Darbą atlieku greitai ir 
pigiai. Taipgi taisau senus sto
gas ir uždedu naujus. Šiais rei
kalais kreipkitės pas:
WILLIAM0 KAPTURAUBKO 

53 Montleth Street 
Kampas Bushwick Avenue 

Brooklyn, N. Y.

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savuinkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINE
Ola galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir už 
prieinamą kalną; talppat pasirendavotl svetalną susirinki
mams, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

D99 GRAND BTREET (Tel. Stagg 3922) BROOKLYN, N. Y.

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

Vyrams, Moterims 
Prašau Tamlstą reikale atsilankyti,

S. PAUŽA
131 GRAND STREET

Brooklyn, N Y.

ir Valkams 
o būsite pilnai užganėdintas

r

VISI ŽINO MUS
MES

Užtai visi

šiltam

ŽINOM VISUS
esat kviečiami pas mus 

arba šaltam Ore 
. YANKUS (didysis)

ir P. PUSNIKAS
115 NORTH 6th ST. 

kampas Berry Street Brooklyn, N. Y.
Tel. 1727 Greenpoint

SSL
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