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W BARRE APYLINKES BIZNIERIAI
PABŪGO ANGLEKASIŲ STREIKO IR

NORI SUTAIKYTI DARBININKUS
Anglekasių Unijos Prezidentas Lewis Vienok 

Jiems Pranešė, Kad Nekištų Nagų Kur Ne
reikia.

LATVIŲ UŽSIENIO POLITIKOS MINISTE
RS ATSIKLAUPĖ ANT KELIŲ PRIEŠ 
LENKIJĄ IR PRIŽADA JAI NEKENKTI

WILKES BARRE, PA., Rugp. 20. — Vietos biznie* 
riai, išsigandę gręsiančio antracito kasėjų streiko nuo 
rugs. 1, pradėjo lakstyti, kad kaip nors darbininkus prie 
darbo palaikius. Laike streiko anglekasių, mat, žymiai 
biznis nukenčia. Tapo išrinkta komitetas iš 16-kos biz
nierių, kurie bandys vėl sukviesti darbininkus ir savinin
kus į konferenciją. Biznieriai nori pirma pasikalbėti sr 
Capellini, Matey ir Golden, vadais darbininkų distriktų 
1, 7 ir 9. Paskui nori pasimatyti su anglekasių unijos 
prezidentu Lewis, ir kasyklų savininkais. Lewis pasiunti 
tiems biznieriams telegramą, kurioje prašo jų “rankų ne
kišti’' j dalykų padėti. Savininkų gi kalbėtojai nurodo, 
kad jie sutinka visados paduoti visą ginčą arbitracijai, 
bet vis tiek anglių tonas bus brangesnis ši metą $2 iki $3

MASKVA, Rugp. 20 d. — “Times” korespondentas 
praneša, kad atsilankęs po metų nebuvimo Maskvoje, jis 
pastebėjo, kad jau matyti ir naujų namų statant, o ne 
vien senus taisant. Ant gatvių žmonės išrodo švaresni, o 
vaikai sveiki ir sotūs. Komunistai daro visas pastangas, 
kad suimti vaikų auklėjimą ir švietimą į savo rankas. 
Valstybės pajamos ir išlaidos siekia šįmet 3 ir pusę bi- 
li’ono aukso rublių, o pinigų apyvartoje manoma tuoj tu
rėti 2 bilionų. Rusai sako, kad šįmet jie iš žemės ir miš
kų gaus 9 bilionus vertės medžiagos, o 1913 metais buvo 
gauta kone 13 bilionų aukso rublių vertės. Taigi jau 
netoli normos. Fabrikai pagaminsią prekių vertės 5 bilio
nų, o 1913 metais pagamino 7 bilionus. Pinigų dabar apy
vartoje yra 1,157 milionai aukso rublių, o prie caro 1913 
metais buvo 2,076 milionai aukso rublių.

V ARS A V A, Rugp. 4 d. — Atsilankęs Latvijos už
sienio reikalų ministeris, Mejerovičius, kuris važinėja po 
Europą ir bando sulipdyti bloką prieš Sovietus, lenkų 
laikraščiams pareiškė, kad “Latvija santykiuose su Lie
tuva nepadarys nieko, kas pakenktų Lenkijai.”

Žinios Iš Lietuvos

KAUNAS, Rugp. 6 d. — Nuo Birštono iki Garlia
vos Nemunas ištvino ir apsėmė pievas ir dirvas. Užlieta 
dalis Garliavos miestelio.

Lenkai ruošiasi plukdyti miškus Nemunu.
■ . Jlj ■ """" 11i .L.” ■ .i r*1 sjl.., i ■/.A

Dvejopi Radio 
Spinduliai

Washington. Valdžios moks- 
slininkų tyrinėjimai parodo, 
kad mūsų žemę supa taip va
dinamas “stogas,” per kurį ra
dio elektros bangos negali pra
simušti į dausas. Esama dvejo
pų radio spindulių, galinčių 
nešti balsą per orą be vielos. 
Viena eina pažemiu ir nusly
sta nuo žemės į stogą. O kita 
mušasi augštyn į stogą ir pas
kui vėl krinta žemyn, ir taip 
eina, šokinėdama.

Laivo Ekspliozijoje žu
vusių Skaičius Padidėjo
Jau Iki 42

Newport, R. I. Ekskursijos 
laivo Mackinac senų katilų ply 
Šimas jau nuvarė į kapus 42 
asmeniu ir gali būti dar dau
giau nuvarys. Apie 8—9 yra 
smarkiai garų apšutinti ir var
giai išgyvens. Kaltinama laivo 
savininkai, kurie neprižiūrėjo 
laivo gerumą. Valdžia žada pa 
traukti juos atsakomybėn.

Dešimts Moterų Ant 
Kiekvieno Vyro

London. Sugrįžusi mokslinin 
kų ekspedicija pasakoja, kad 
pietinėje daly Pacifiko okeano 
radę salų, kur vyrams yra tik
ras rojus. Ant salos Rapa iš
eina ant dešimties moterų vie
nas vyras. Vyrai ten dykinėja, 
o moterys visus darbus atlieka 
ir dar vyrams patarnauja. Tų 
salų gyventojai labai myli bliz 
gančius daiktus iš metalo. Vie
nas iš kur tai gavo misingio 
lovą, bet jis joje neguli: kada 
blogas oras, jis atsigula pala
pinėje šalia lovos, o gerame 
ore jis miega lauke.

Leningrad. Laike išpardavi
mo buvusio caro turtų, tūlas 
senas kareivis, sargas sandė
lių, atrašė laišką pardavimo 
komisijai, kuriame prašo jam 
prisiųsti “Nikolaškos” kokias 
kelnes, ar kaftoną, ar marški
nius, kad jis galėtų juos pradi
linti besargaudamas ir nors 
tuomi atkeršyti carui, kuris 
“kraują gėręs.”

Naujausi Telegramai
Klaipėda. Klaipėdos lietu

viai prašo valdžios, kad ne
skelbtų rinkimų į seimelį be 
spalio ar lapkričio mėnesio, 
kada visi laukų darbai baig
ti ir žmonės turi daugiau 
laiko eiti balsuoti.

—o—
Vilnius. Vilniaus vyskupi

jos lietuviai kunigai surašė 
peticiją popiežiui, kad pa- 
iktų lenkų vejamą vyskupą 
Matulevičių.

—o—
Kaunas. Lietuvių operos 

zaldyba, negalėdama gauti 
tinkamo lietuvio į operos re 
žisierio vietą, žada pakvie
sti rusą Viekovą, dabartinį 
Bulgarijos valstybinės ope- 
’os režisieri.

—o—
Marseiles. čia sustreika

vo bankų klerkai, reikalau
dami pragyvenimo algos. 
Streikuojama ir Paryžiuje, 
ir kituose miestuose. Kitur 
pašto darbininkai gelbsti 
klerkams, išeidami į simpa- 
jijos streikus.

—o—
Varsa va. Lenkai gavo ži

nių, kad bolševikai radę, jog 
Trockis išlaikęs “probaciją” 
ir todėl jį paskirs vadu fi
nansinės politikos, kurią ve
da Ekonominė Taryba.

Amerikon Auksas 
Plauks per 62 metu

W ashington. Per 62 metu A- 
merika gaus virš 12-ka bilionų 
dolarių auksu iš šešių valsty
bių, su kuriomis jau padarė 
karo skolų atmokė j imo sutar
tis. Tos valstybės yra: Lietuva 
kuri skolos turi $6,030,000, o 
nuošimčių per 62 metu turės 
sumokėti net $8,501,940.

Lenkija turi skolos $178,560, 
000, o nuošimčių per 62 metu 
sumokės $257,127,550.

Anglija, Belgija, Suomija ir 
Vengrija taipgi yra padarę su
tartis. šios visos šešios val
stybės per 62 metu turės A- 
merikai grąžinti $5,213,309,000 
skolos ir $7,097,090,285 nuošim 
čiais.

Rimti ekonomistai pasakoja, 
kad toks aukso plaukimas į A- 
meriką, kels pragyvenimo kai
nas čia ir bedarbę.

žydai Nori Sukelti
50 mil. Saviesiems

Vienna. Sionistų kongresas 
nori sukelti tarpe pasaulio žy
dų 50 milionų dolarių, idant 
pagelbėti žydams įsitvirtinti 
Palestinoje. Eina smarkūs gin
čai tarp “kairiojo” sparno ir 
dešiniųjų. Kairieji nori, kad že 
mę dirbtų žydų kooperatyvai, 
kaip dabar, o dešinieji, kad bū
tų remiami smulkūs ūkininkai, 
mažažemiai ir vidutiniai.

Austrai patriotai neliauna 
savo pastangų kelti triukšmą 
prieš žydus. Jie išlipino visur 
plekatus, skelbiančius, kad į 
Vienną suplaukė 80,000 žydų, o 
30,000 austrų priversti krausty 
tis Amerikon. Valdžia galų ga
le, jiems pavelijo atlaikyti pro 
testo masmitingą nedėlioję, žy
dai del to baisiai “įsižeidė.”

Berlin... Taupymo bankai 
raportuoja, kad daugiausia 
pinigų taupymui paskutiniu 
laiku pasideda veiteriai ko
telių ir restoranų. Mat, gau 
na “ant arbatos” nuo turis
tu. Daktarai, advokatai ir 
dantistai taipgi gerai stovi.

—o—
Peking. Gauta žinių, kad 

kinų banditai pagriebę an
glą vyskupą ir 8 misionie
rius, tarp jų 5 moteris Ki
nijoje ir laiko išpirkimui.

Hammonton, N. J. Apie 
2,000 žmonių šioje apylinkė
je sirgo, o' vienas mirė, už
valgę pyčių ir kitų vaisių, 
kurie buvo apšlakstyti tam 
tikrais kemikalais prieš vab 
zdžius.

Burgetstown, Pa. Nežino
mi vyrai čia ’buvo paėmę 
kriaučių Roberta Norris, 43 
metų, ir jį išsmalavę bei pū
kuose # išvolioję, paleido vi
dury miestėlio. Jis nenori 
išduoti jų vardus ir prašo 
jų nepersekioti. Spėjama, 
kad smalos gavo už ryšius 
su tūla jauna motere, gyve
nusia jo namuose.

Berlin. Tapo suskaičiuota 
kad 80 nuošimtis saužudžių 
žudosi iš bado arba meilės. 
Tos dvi priežastįs svarbiau
sios.

Žmogaus Smegenys 
Leidžia Radio 
Spindulius

Paris. Italas profesorius nėr 
vų ligų čia paskelbė, kad jo ek
sperimentai parodo, būk žmo
gaus smegenys leidžia rad:o 
spindulius, kuriuos galima su
tvarkyti į sistemą kaip papra
stas telegramas ir paskui vie
nas žmogus galės susinešti su 
kitu per orą. Jis uždarydavo 
nervuotą ligonį į metalinį kam
barį, į kurį jokių elektros ar 
magnetizmo bangų negalėdavo 
įeiti. O profesorius atsisėsda- 
vęs lauke už kambario ir per 
radio priimtuvus ant ausų klau 
sydavos. Ligonis būdavo pir
ma paskandintas hipnotizmo 
miege. Ir profesorius sako, kad 
jis girdėdavęs balsus, pana
šius į tuos, kurie ateina per 
radio.

Montello Lietuviai Tai
sosi Lauka Beisbolei

Montello, Mass. Nudžiugę, 
kad jų tymas užima antrą vie
tą tarpe vietos beisbolės groji
kų, šv. Roko parapi jonai’ nu
tarė savo Romuvos parke įtai
syti Rokiečiams beisbolės lau
ką, kuris bus vienas iš geriau
sių ir sausiausių mieste ir apy
linkėje. Manoma jį turėti ga
tavą ant Labor Day švenčių, 
kada bus pakviestas tymas iš 
Worcesterio sugrajti su monte- 
liečiais. Tik gaila, kad lietuvių 
tvmas vadinasi St. Roccos, ku
ris vardas panašus labiau į 
italų, o apie lietuvybę visai ne
primena.

Montello, Mass. Jonas Juo
daitis, nuo 115 Ames St. gavo 
$200 pabaudos už darymą ir 
laikymą alaus savo namuose. 
Jis užsistatė $800 kaucijos ir 
apeliuoja augščiau.

Mariam pole. (“V-bės” kor.) 
— Šunys švaros prižiūrėtojai. 
Mariampolės Miesto Valdybos 
pastebimas labai didelis ąpsilei 
dimas, nes nesirūpina svarbiau 
šio dalyko, būtent palaikyti 
mieste švara, štai, Keistučio g- 
vėj primėtyta kaulų, avių ko
jų, silkių ir vištų galvų, taip 
sakant, didžiausias sąšlavynas. 
Jeigu ne šunės, kurie palaidi 
laksto gatvėmis, tai nebūtų 
kam tų sąšlavų nuvalyti. La
bai blogai, jei M .M. Valdyba 
šunims užkrauna tokią parei
gą, kuri apsunkina šiuos nepro 
tingus gyvulėlius. Irnsrys

Stirbiai, Veviržėnų v., Kre
tingos aps. — Grįžęs iš Rusijos 
Stirbių kaime apsigyveno pro
vizorius X. Kaimo žmonės ma
nydami, kad prov. X yra tik
ras daktaras (kai-kurie sakė, 

I kad profesorius) veža prie li- 
; gonių, mokėdami už kelią kuo 
i brangiausiai. Ponas X jau du 
kartu už gydymą buvo teismo 
baustas, bet savo darbą ir to-
liau varo. Tuo reikalu turėtų 
susirūpinti apskrities gydyto
jas. P. Lietuvis

Vėžaičiai, Kretingos aps., ■■
Gargždų valse. — Vėžaičių dva 
ras vienas iš pavyzdingiausiu 
dvarų žemaičiuose. Tik to dva
ro administracijai, santykiuose 
su piliečiais, reikėtų susitvar
kyti nors ir žemiau sekamu 
reikalu. Per Vėžaičius eina vie 
nas vingiuotas kelias nuo Ve
viržėnų į Gargždus, antras — 
tiesiai per dvarą, žmonės, ne
norėdami aplink — pirmuoju 
keliu — važiuoti, važiuoja per 
dvarą. Kai kada dvaro “sienai” 
užsimano užrakinti vidury ke
lio esamus vartus, tuo privers
dami atvažiavusius apie pusę 
klm. grįžti atgal. Jei negalima 
galų kelio iškabinti lentelės su 
užrašu: “Važiuoti draudžia
ma.” P. Lietuvis

PO PI EROS GAMYBA IR 
NAUDOJIMAS

Popieros rinkos centras yra 
Kaune, čia yra apie 8 urmo 
firmų, parduodančių popierą 
iš sandėlio. Laikraštinio popie 
rio suvartojama iki 50 tonų 
per mėnesį, šis popieris įveža
mas be muito, didžiumoj iš Vo
kietijos, nes kitų kraštų popie
ros fabrikai neduoda urminin
kams kredito, šito popieriaus 
kaina nuo 1 lito 50 centų. Vy
niojamas, gelsvos spalvos po
pierius gaminamas Klaipėdoj 
Celulozos fabrikuose, kurie pil 
nai aprūpina juomi Lietuvos 
rinką. Pilką kartoną, lapais, 
įvairių rūšių, gamina 6 fabri
kai. Jie pilnai patenkina vie
tos reikalavimus ir dar nema
ža išveža užsienin. Baltas kar
tonas dar iš Vokietijos gabena
mas, nes vietos fabrikai del 
tekniškų priežasčių jo negami
na. Plono, gilzinio tabako fa
brikai sunaudoja apie 20 va
gonų per metus.

Serdokai, Vilkaviškio aps. — 
čia pereitais metais rudenį vie
no ūkininko kartu pamišo dvi 
jaunos dukrelės. Viena ištrūko 
iš namų ir bastosi apylinkėje, 
bet sau ir žmonėms nieko pik
to nedaro. Antrąją laiko na-

mie prirakintą, kad 
dytų. Nusižudymas — j 
nija. Vos tik nuima pančius, ji 
tuoj ir taikos sau galą pasida
ryti. Nesenai mėgino įšokti į 
iškūrentą duonai kepti krosnį, 
bet laiku buvo ištraukta. Nelai 
mingųjų mergelių tėvai maža
žemiai ir neturi lėšų dukteris 
gydyti. Vincutė.

Stirniškiai, Vilkaviškio ap. — 
šįmet prieš pat Jurgines no
rėjo nusinuodyti muilakmenė- 
liu to kaimo mergelė Prancke- 
vičiūtė, apie 20 metų amž. Jos 
tikrasis tėvas, apsivedęs, net 
netvirtą iš eilės pačią, pirmo- 
>ios žmonos vaikų neapkentė ir 
Įvairiai juos kankina. Mergelė, 
negalėdama daugiau gyventi 
pas žiaurų tėvą, nutarė nusi
nuodyti, bet žmonės laiku ją 
atgaivino. Nuvežė į Vilkaviškio 
ligoninę, pagydė kiek ir parve
žė vėl į Stirniškius, dar nevi
sai sveiką. Tėvas į namus mer 
gėlės nepriėmė ir vargšę, ligi 
mirė, kaimynai prižiūrėjo ir 
laugino. Mirė Pranckevičiūtė
liepos 5 d. Vincutė

Rokiškis. — Liepos 12 d. vie 
tos šaulių skyrius ruošia spe
ktaklį — koncertą.

Ęoęcęrfe daly v,: operos ar
tistas p. A. Vaičiūnas ir miš
rus balsų choras p. M.. Milak- 
nio diriguojamas. Bus stato
ma ištraukos — scenos iš ope
ros “Birutė” —• Miko Petraus
ko.. Be to, arijos iš “Fausto.” 
Choras dainuos daug rimtų da- 
'yk«- ,

KAITRŲ AUKOS

Nesenai Klaipėdos krašte ne 
toli Palangos susirgo trys mer
gaitės rugius berišdamos. Bu
vusi karšta diena, vyrai smar
kiai pjovę, rugiai buvę labai 
gražūs. Nesitverdamos vargšės 
mergaitės dažnai gėrušios šal
tą vandenį. Pietų nevalgiusios. 
Vakare visos kritusios į šoną, 
netekusios sąmonės. Nuvežę 
jas Klaipėdos ligoninėn. Gydy-
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PIRMUTINE
Amerikos Lietuvių Įstaiga — Tai 

« I E* M V D r* ’>

’• teisingą patarnavimą, bet||
- “Vienybėje” atranda netik draugiška

Taigi, visus kviečiame savo reikalus atlikti

netik kaipo Amerikos lietuvių laikraštis, bet ir kaipo pirmu
tinė įstaiga Persiuntime Pinigų į Lietuvą ir Visas Pasaulio 
Dalis. — Pirmutinė įstaiga Pardavime Laivakorčių Keliau
jantiems į ir iš Lietuvos. Dėlto, kad seniausia įstaiga ir pla
čiausiai prityrusi Pinigų Persiuntime ir Laivakorčių Parda
vime, tai visi, kurie tik šiuose reikaluose kreipiasi į “Vieny
bę,” gauna netik skubų, greitą ir 
užvis svarbiausia 
oatarnavimą, bet dar sučėdina daug bereikalingai išmėtomi 
lolarukų.
“Vienybėje,’' kuri jau yra užsitarnavusi pasitikėjimo per 
pastaruosius 40 metų. — Siusdamas Pinigų saviškiams, ne
pamiršk, kad “Vienybė” tai atliks geriaus, negu kas kitas. 
Keliaudamas Lietuvon, nusipirk Laivakortę 
kuri tamstas ir jūsų šeimynas bei draugus 
geriausia ir kelionę turėsite kosmagiausią..

Reikale Kreipkitės Pas Mus

VIENYBĖ
193 Grand St,

■A.

Brooklyn, N. Y
___________ P*

nenusiž- tojai negalį išaiškinti ligos. Viė 
os ma- na mergaitė jau mirusi, kitos 

dvi dar laikosi, bet pasveikti,, 
sako, nesą vilties. Jovyta

NAUJAS RUSŲ ATSTOVAS, 
LIETUVAI

Liepos mėn. 30 d. naujas RiX 
su atstovas Lietuvoj p. Alek- 
sandrovskis įteikė Respublikos, 
Prezidentui savo kredencialus^ 
11 vai. 45 min. Respublikos 
Prezidento automobilius, 16 raį 
telių eskortuojamas nuvyko 
prie SSSR atstovybės rūmų. 
Netrukus čia pat atvyko už
sienių Reikalų ministerijos po
litikos ekonomijos d-to direk
torius p. Balutis, Krašto Ap
saugos M-jos atst. pulk. Įeit. 
Griganavičius ir U. R. M. vyr. 
ypatingiems reikalams valdi
ninkas p. Blavesčiūnas. Iš ten 
atstovas Aleksandrovskis su 
atstovybės sekretorium Sobo- 
levskiu ir sakytais trimis as
menimis, raitelių eskorto paly
dimi, nuvyko į Prezidento rū
mus. Rūmų kieme stovėjo išsi-
rikiavusi garbės sargyba ir or
kestras, kuris sugrojo interna
cionalą. Rūmų vestibuly sutiko, 
atstovą Prezidento adjutantai, 
paskui Prezidento kanceliari
jos v-kas prof. Bielskus. Audi
encijų .salėj atstovą susitiko 
Respublikos Prezidentas ir Mi
nisteris Pirmininkas p. Petru
lis įteikdamas kredencialus p. 
Aleksandrovskis pasakė atatin
kamą kalbą, į kurią atsakė 
Respublikos Prezidentas. Po 
trumpo pasikalbėjimo Alek
sandrovskis eskorto lydimas; 
grįžo į atstovybės rūmus.

----------- i
NEREGISTRUOJA SOCIA

LISTINĖS DRAUGIJOS i

Nesenai Kauno Miesto ir. 
Apskrities Viršininkui buvo į- 
teikti registravimui naujai įsi
kūrusios Lietuvės Universiteto 
studentų-social-demokratų dr- 
jos įstatai. i

Kaip teko patirti, viršinin
kas atsisakė tuos įstatus įre
gistruoti. į j
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fĮ Redakcijos Straipsniai
1926 METŲ PHILADELPHIJOS PARODA

1926 metais Philadelphijos mieste, Suvienytų Val
stijų “lopšy,” įvyks milžiniška paroda. Apie šią parodą 
amerikonų ir abelnai spaudoje jau retkarčiais minima 
nuo 1922 metų. Apie šią parodą jau daugeliu atvejų “Vk 
nybėje” rašė mūsų gerb. bendradarbis Z. Jankauskas.

Gerb. Jankauskas visuose savo rašiniuose pabriežia 
reikalingumą ir lietuviams šioje parodoje dalyvauti. Jis 
veik kiekvieną sykį pajudino ir tą klausimą: ar Lietu
va šitoje parodoje ima dalyvumą, ar ne, ir ką i tai turi 
pasakyti mūsų atstovybė Washingtone.

Šis klausimas, kiek mums tenka pastebėti, geri). Jan
kauskui tinkamai įjudinti, kol kas, dar nepavyko: mūsų 
spauda juomi nesidomėja, Lietuvos atstovybė tyli, iš Lie
tuvos apie tai nieko nesigirdi.

■ » w   . • ••

Minima paroda rengiama Suvienytų Valstijų 150 me
tinių nepriklausomybės sukaktuvių paminėjimui. Paro
da prasidės birželio 1 d. 1926 m. ir trauksis iki 1 dienos 
tų pačių metų. Reiškia paroda tęsis lygiai pusę metų.

Šion parodon dalyvauti pakviesta visos valstybės. 
Tai padaryta, rodos, kur kas anksčiau. Tokis pakvieti
mas, per Lietuvos atstovybę Washingtone, nėra abejonės, 
pasiūstas ir Lietuvai.

Ši paroda bus milžiniška. Joje dalyvaus, jei ne visos 
abelnai, tai visos didžiosios valstybės. Nekuriu valstybių, 
kaip tenka sužinoti, atstovybės šiuo reikalu jau giliai su
domėtos ir, skubiai prie šio didelio darbo rengiasi.

Parodos įrengimui skiriama 10 akrų žemės, čia bus 
įrengta, be Suvienytų Valstijų, įvairių šalių pavilionai- 
rūmai. Čia kožna valstybė pasistengs išstatyti savo gra
žiausi atvaizdą. Milionai Suv. Valstijų ir svetimų šalių 
žtnonių šion parodon suvažiuos ir turės progos pama
tyti kiekvienos šalies kultūrį gyvenimą.

Suvienytos Valstijos, kaipo šios parodos jubilijantė, 
prie parodos juo labiau rengiasi. To milžiniško darbo 
atlikimui, Suv. Valstijų tam tikslui nuskirtas komitetas 
yra prikvietęs visas visuomeniškas organizcaijas. Suvie
nytos Valstijos ypač čia pasistengs save juogeriausiai 
vaizduoti; jos perstatys savo .istoriją, kovas už nepri
klausomybę ir abelną šios šalies kultūrinį stovį.

—— «■*

Prie parodos jau rengiamasi.
Kaip gi su Lietuva?
Apie tai, kaip minėjom, nėra žinių.
Ir mes dasileistume spėlioti, kad Lietuva šioje paro

doje nedalyvaus. Juk jei būtų manyta dalyvauti, apie tai 
jau būt rašyta spaudoje, apie tai jau būt pranešęs Lietu
vos atstovas iš Washingtono.

Mūsų nuomone betgi, Lietuva šitoje taip sakant di
delėje pasaulinėje šventėje netik galėtų, bet ir privalėtų 
dalyvauti. Viena, tai turėtų daryti kaipo ir atsideka- 
vimui Suv. Valstijoms už pagelbą mūsų tėvynei kovoje 
už nepriklausomybę; antra — gerk proga pasirodyti pa
saulio aky vaizdo je mūsų jaunutės valstybės kultūrinis 
išaugimas.

Bet, matomai, dabartinė Lietuvos valdžia, kaip lygiai 
ir jos atstovybe Amerikoje, užimta kitais darbais... smer
kimu bedievių, mėtymu jiems nepatinkamų atstovų iš 
Lietuvos Seimo posėdžių, tai todėl ir neturi kada apie ši
tą begalo svarbų reikalą nė pagalvoti.

'■* Prie to — ateinantį pavasarį Seimo rinkimai: visas 
krikščionių-demokratų aparatas bus užsuktas, idant lai
mėjus rinkimus. Taigi apie kokias ten parodas nėra nė 
kalbos — jie užimti...
•• 'į, — — —

Philadelphijos lietuviai, numatydami, kad Lietuvos 
valdžia, nei gi jos atstovybė šiuo reikalu nesirūpina, ma 
no savarankiškai pasielgti, tai yra kaipo to miesto gy
ventojai patys šioje parodoje lietuvių sekciją įrengti.
' Ar Philadelphijos lietuviai galėtų tokį milžinišką 

darbą atlikti? Taip.
Bet prie šito darbo jau turėtų rengtis kogreičiausia 

ir taipgi turėtų prikviesti visus Amerikos lietuvius, o 
juosvarbiausia — didžiąsias lietuvių organizacijas: Ame 
rikos Lietuvių Tautinę Sandarą, Susivienijimą Lietuvių 
Amerikoje, Tėvynės Mylėtojų Draugiją, Socialistų Są
jungą, gal SLRKA., klerikalų Federaciją ir kitas, ypatin
gai pažangiąsias draugijas.

Amerikos lietuviai, bendromis jiegomis, šitoj parodoj 
galėtų tinkamai pasirodyti.

Bet žinoma, tai jau būtų ne Lietuvos, bet Amerikos 
lietuviu nuopelnai.

; 4 ” ------- -------- -------

Mums rodos būtų gerai, kad šitą klausimą pagvilden
tų visa Amerikos lietuvių spauda.

Prieš Bendrą Frontą
N. Č. Krukonis, kuris daly

vavo komitete iš sandariečių. 
pusės, kad bendrai su socialis
tais surengus protesto mitingą 
prieš policijos Įvedimą Į Lie
tuvos seimą, “Varpe’ rašo, kad 
sandariečių bendradarbiavimas 
su socialistais buvęs klaida. E- 
są, sandariečiai yra užtektinai 
stiprūs vieni- veikti, o su silp
nais socialistais nėra ko dar
buotis.

“Naujienos” pripažįsta so
cialistų organizacijų silpnumą, 
bet užtai, sako, spauda stipri. 
Spauda gi ta susideda iš biz
nieriško “Keleivio” ir “Naujie
nų.” “Keleivis” per savo gyve
nimą kultūrai, arba lietuvių 
žmoniškumo kėlimui, nėra pasi 
darbavęs nei už centą. “Nau
jienos” gi savo .svyravimais 
svarbiausiose lietuvių gyveni
mo valandose (kai ėjo kova už 
nepriklausomybę) nedaug kuo 
pasitarnavo lietuviams, o skie
pydamos internacionalizmo idė 
jas, ir visai blogai pasitarnavo 
lietuviams.

šiandien spauda mažai reiš
kia gyvenime. Hearsto spauda 
yra stipri, o vienok Hearstas 
nors kaip nori, bet negali Įkal
bėti savo skaitytojams, kad jis 
yra tinkamiausias kandidatas 
Į New Yorko valstijos guber
natorius. Taipgi ir socialistai 
savo spauda negali įkalbėti 
skaitytojams, kad jie rašytūsi 
prie LSS. ir padarytų ją stip
ria organizacija.

—o—
Nuošimčiai Rusų Bankuose

Rusų valdiški bankai mokės 
už padėtus neribotam laikui pi
nigus 8 nuošimčius vietoje iki- 
šiol mokamų 6. Tuomi norima 
sutraukti daugiau padėlių į 
bankus.
’ —o—
Kauno Paėmimo Sukaktuvės

Rugp. 18 suėjo dešimts me
tų kaip vokiečių Hindenburgas 
paėmė iš rusų Kauno tvirtovę, 
kartu su 400 kanuolių ir tūk
stančiais belaisvių. Rusai po to 
neužilgo apleido Vilnių, kurio 
nematė iki bolševikai neatėjo 
lenkus vydami. Kauno gi ru
sai po to jau niekad nematė 
ir, tikimės, niekad neturės. 
Tas vokiečių karo žingsnis pa
stūmėjo dalykus ton linkmėn, 
kad Lietuva atgavo nepriklau
somybę. Jei vokiečiai būtų li
kę karo laimėtojais, vistiek 
Lietuva būtų savita valstybė, 
nors gal su vokišku karaliu
ku.

—o—

Ginčai Apie Žiliaus 
Žemės Banką

Žiliui, Kemešiui ir kitiems 
pradėjus kaltinti Lietuvos val
džią už nužlūgdymą Lietuvos 
žemės Banko idėjos ir pražūdj 
mą sudėtų amerikiečių pinigų 
valdžios organas “Lietuva” pa 
aiškina ve ką:

Į minėtą banką prisidėjo a 
ne 800 amerikiečių-patriotų 
curie sudėjo $70,500 dolarių Į 
iėrus. Tuos pinigus kunigas ži
lius, su Žemės Banko direkto
rių pritarimu, pasiuntęs Lietu
von 1920 metais, bet pasiuntęs 
ne dolariais, bet auksinais. Ta
me ir glūdi visos nelaimės prie
žastis. į Lietuvą tais metais bu
vo pasiūstas kunigas Petkus, 
vienas iš Banko direktorių, ku
riam Lietuvos valdžia pareiš
kė, kad banko dar nemano tai
syti. Tada direktoriai pritarė 
paskolinti iš dolarių gautus 4 
milionus markių Lietuvos Lai
vų Bendrovei, už kurią agitavo 
Amerikoje D-ras šliupas. Kri
to markės ir krito bendrovė, 
sykiu sunyko ir amerikiečių į 
banką sudėti pinigai. Liko tik 
3,099 litai, kurie buvo gauti 
parduodant likusius 500,000 
markių. Tai visas žemės Ban
ko turtas.

(Tąsa)
Kunigai sulaukę dar daugiau kariumenės 

galop įsiveržė miestan ir tenai pradėjo pjauti 
nesigailėdami nei moterų, nei vaikų, nei žilų se
nelių. Galop net kai-kurie kryžeiviai susigėdo 
pamatę kokias papa žmonių skerdynes padarė. 
Kiti nubėgo pas vyskupą, kuris buvo papos ka
riumenės viršininku ir ėmė sakyti, kad su ereti
kais daug ir nekaltų žmonių žūsta.

“Muškit visus, nes Dievas geruosius tenai 
atsirinks,” atsakė vyskupas.

Ir mušė tuomet, plėšė turtą, žagino mo
teris, mergaites, griovė miestą ir žudė nelai
mingą albigiečių tėvynę. Iš laisvo, gražaus ir 
turtingo krašto liko greit kalnai griuvėsių krau
ju aplieti ir tuomet ant amžių nutilo jautri tru
badūrų dainelė. Taip, vyrai, nutils ir mūsų dai
nos; nors čia kunigai nebegali taip žudyti, tai 
jie dvasiniai mus žudo ir vergia. Lietuvoj ir 
liks tyrlaukiai, kuriais lyg beduinas klajos lie
tuvis nelaimingas.

Liūdna ateitis mūsų; mes nenorim kunigų 
atsikratyti. Dabar jau ir oras sunkesnis ir žmo
nės silpnesni negu kitados. O kunigai trium
fuoja ir visus bolševikais vadina. Darbininkams 
savo dainas daiuoti užgynė. O kas gi galop kal
tas, jei tie kalėjimai, kartuvės, atsidarė kito
mis durimis ir tenai jų sutvėrėjai atsidūrė. 
Tiek amžių valdė dvasiškiai su visokiais dievais * l
ir velniais, o apart ištraukimo pinigo iš darbo 
žmogaus nieko geresnio nėra padarę. Savo 
griekai, savo ir pakūta, nėra ko pykti, nes ką 
pasėjai tą ir pjauni.

Nebūtų to niekur, visur gerai būtų, kad 
žmonės būtų sau žmonės. Kad jie nors ko no
rėtų. Kas dabar iš žmonių? Tai vis pusiau uba
gai dvasios, tik vergavimui tikę, žmonės be tik
slo, be ateities, nususę sielos, išvargę paliegė
liai. Taip bilia diena prastumti. Nors gimdo 
vaikus, bet jiems vaikų ateitis svetima. Jie ver
gai dauguma, o mažuma plėšikai, karjeristai, 
inginiai, kurie lyg utėlės graužia jų kūną.

Ech, žmonės! argi tai žomgus, kuris tik ai- 
nanuoti, skustis moka, kuris bijo- kito žmo
gaus?... Su tokiais lavonais, žinoma, nieko ne
nuveiksi. Kova tikrina žmogui laimę; bet kovai 
reik žmonių, o ne ubagų dvasios. Kalbėk da
bar žmogui, — taip, jis sutiks, kad blogai jam 
gyvenas. Primink, kad laimę per kovą pasieksi, 
kviesk jį į tą kovojančių frontą ir jis eina to
lyn nuo tavęs. Bailiai ir vergai! Bijo net pažin
ti netik savo priešą, bet ir patys save; vienybės 
nežino; ot kur jų tragedija. Kai jį smaugia 
vargai, slegia aiškios neteisybės, tai jis ranka 
numojęs eina vergauti. Aukos, vienumos, atsi
skyrėlių aukos. Susįglūšinę žmonės. Visoki ža
dėjimai šiltųjų vietų apgavikų sumulkinti, nie
ko jie nebenori. Mūsų žmonės net jau priprato 
ir mano, kad skurdas tai būtenybė, o niekšai 
net ir jaunuomenę tokią auklėja. Dabar jam 
rodos vistiek. kas ir kaip jį valdytų. Juk tai 
baisu, protas minša iš šalies žiūrint.

Andai sakau: protestuokit, o jie sako: va
lia Dievo. Tai baisu, o kas tą padarė, kas su- 
glūšino, kas užmušė laisvės troškimą, savęs 
gerbimą. O tai visoki žadėtojai, niekšų ir mela
gių gauja, kurie savo liežuviais sau vieteles iš
sirūpino ir atėmė iš žmogaus pasitikėjimo.

Taip nebėra senovės, žmogaus. Nieko nebėra.
Reik, sako, naujo gyvenimo; bet kas ieško 

jo? kas rengias jį sutikti? Seniau, kaip ten ne
buvo, vienok mes kitaip gyvenom. Aš giriose už
augau ir jos išmokino mane mylėti laisvą gy
venimą. Atsimenu, kai vos tik dar ganyti buvau 
pradėjęs. Eidavom į puikiąją Bielinkiškių gi
rią, kurioje gyveno būriai vyrų ir su ponais ko
voj o.

O giria buvo be galo ir be krašto. Joje au
go liekni, kokių dabar nebepamatysi, baltieji 
beržai, garbanuotos nusvyrę liepos — taip kvė
piančios žydėjimo laike! Ūžė bitės, klykė paukš 
čiai ir nuo jų svaigo giria tamsioji. Rodos dan
gų rėmė medžiai augštieji, o apačioj gražūs kle 
vai išplėtę savo plačiasias rankas jautriai gla
monėjos su baltuojančiomis ievomis. Augo skiet 
medžiai, putinai, laukinės alyvos, akacijos, šal
tekšniai, lazdynai ir aibė kitokių medelių. Ne
bėra dabar'to. Ubagai laukai ir ubagai žmonės. 
Gaila. Ech, kad atsimeni visų augščiausiai iškė
lusį savo grakščią viršūnę, tvirtą, kaip uolą 
aržuolą? Ir sakydavo: “stipras, kaip aržuo- 
las.” Na, stiprūs ir buvo.

Dabar yra mašinos, bet žmogaus nebėra, 
žiūriu va į jaunus vyrus ir liūdna man daros. 
Mes darbo dainininkai, girių išauginti buvom. 
Štai pasenau, daug visko teko pergyventi, o vie
nok niekas man nenusibodo. Jei ateitų maniš
kiai, aš su jais išeičiau į girią ir vėl jaunas bū
čiau. Išeidavom mes veik visi bernai kiekviena 
diena į girią. Gulim, būdavo, ant kalvos girioj, 
žiūrim pro kerotas šakas į augštą mėlynę ir 
rodos nebejaučiam, kad mes ko nors negalėtu
mėm. Ilgai taip guli viską pamiršęs, virš tavo 
galvos tartum Baltijos marios dunkso tyra mė
lynė, retai lyg užburtos valtys tyliai ateina ir 
nyksta pilki mažučiai debesėliai, kvėpia smala

Vienok visgi Lietuvos valdžia 
kalta, kad vilkino dalyką netik 
su banku, bet ir su įvedimu 
pastovios valiutos. Dabar, re
gis, yra įsteigta valdiškas že
mės Bankas ir Lietuvos valdžia 
turėtų išdirbti kokį nors būdą 
atlyginti amerikiečiam už jų į- 
dėtus pinigus. Kunigas žilius 
padarė tą klaidą, kad Lietuvon 
siuntė ne dolariais, bet auksi
nais, kurių kursas jau tada dik 
čiai svyravo. Direktoriai Ban
ko kalti, kad skolino Laivų Ben 
drovei, kurios ateitis buvo ne- 
stipra. Pinigai buvo sudėti že
mės ūkio kėlimo reikalams, o 
ne laivų statymui ar plukdy
mui.

—o—
Du Bendro Frontai

Lawrence, Mass, kolonijoje, 
sakoma, jau du bendri frontai 
atsiradę: vienas yra sandarie
čių ir kelių socialistų prieš re
akciją, o kitas tai klerikalų ir 
bolševikų prieš sandariečius ir 
socialistus.

Mes visados sakėme, kad bol
ševikų ir klerikalų fanatikai y- 
ra lygūs protavime ir jaus
muose: nei vieni, nei kiti neį
stengia kritiškai dalykų įvertin 
t i ir būti bent sykį vyrais su 
galvomis ant pečių. Vieni tiki į 
rojų danguje, o kiti į rojų ant 
žemės, o protauja tik taip kaip 
įsako jų vadail kunigai ir bim- 
baliukai. Todėl visados bolševi
kai su klerikalais bendrai ir vei 
kia prieš pažangius žmones.

—°~
Neįskaito

Aną dieną pastebėjome “N- 
nose” didelį antgalvį: “Vieny
bės” melas apie socialdemokra
tus. Nustebome. Skaitome to
liau ir randame, kad “Naujie
nos” melu vadina, žinią (ir fa
ktą) kad social d ejnokratas Mar 
kelis Seime viešai pareiškė, kad 
Lietuvos Šiauliai ginklu užgro-; 
bė Klaipėdą, tuomi duodamas 
suprasti, kad Klaipėdos prijun 
girnas prie Lietuvos buvo prieš 
gyventojų norus, kad tai buvo 

i vaisius “lietuviškojo imperializ 
mo.”

Gaila, kad “Naujienų” redak 
torius neskaito netik mūsų Sei
mo stenogramų (kurios yra iš
leidžiamos atskiromis knygo
mis), bet neskaito net paprastų 
Seimo posėdžių aprašymų laik
raščiuose. Ten rastų jis daug 
įdomių dalykų, kad ir apie so
cialdemokratus.

—o—

Pagyros Puodas
Netaukuotas

Pruseika, paminėdamas Da
mijonaičio mirtį, jau nedrįsta 
jo su purvais sumaišyti, nes iš 
pačių bolševikų kįla protestai 
prieš bereikalingą purvinimą 
numirusių. Bet jis nurodo, kad 
1910 metais tautininkai atsto
vavo progresą, o kuniginiai — 
reakciją. Jis tuos žodžius net 
pabraukia.

Tik vėliau, kada Pruseika at
vyko ir, nors broliavosi su ku
nigu Tumu, bet tautininku ne
galėjo patapti, tautininkai jo 
akyse pradėjo likti reakcinin
kais, o “progresą atstovauja 
kairioji sriovė, mes..”

Mes visi pripažįstame, kad 
kairioji sriovė atstovauja “pro
gresą,” tik ji progresuoja ne 
Ijnk žmoniškumo, mokslo, man
dagumo, kuriamos energijos 
sričių, bet linkui žiaurumo, bar 
barizmo, šmeižtų, kolionių, me
lų ir kumštynės filosofijos.

—o—
K. Petrausko Monografija

šįmet sueina 20 metų kaip 
scenoje darbuojasi garsiausias 
lietuvių dainininkas-artistas, 
Kipras Petrauskas, ir jį pa
gerbti yra leidžiama monogra
fija, knyga, kur bus Petraus
ko gyvenimo aprašymas, jo ga
bumų įvertinimas, fotografijos 
visų jo loštų rolių.

RUGPJUč. (AUG.) d., 1925_____ ......

pušių, ievos, liepos ir rodos, kad viskas žmo
gaus darbui sutverta. Ir taip nebesinori judin
tis, guli klausais ir tylus džiaugsmas, kas žin 
koks ilgesys apima tavo sielą.

Per patį Bielinkiškių girios vidurį bėgo ne
garsiai burblendamas upokšnis, visokiais žoly
nais apžėlęs, žiūrėk, pro tavo akis sutingusiai 
liuoksėdama perbėgs stirna, briedis, tai šernas 
kriokdamas išlys iš tankumyno, čia ir gegutė 
pilkoji atlėkus netoli tavęs nusileis liepos šako
se, pakels savo grakščią protingą galvą ir nu
sikvatojus ima kukuoti. Liūdna palieka, jos besi 
klausant! Kai jų daug kukuodavo, mes išeida
vom į kitą pusę ant šilokšnio piliakalnio, apie 
kurį žmonės daug visokių atsiminimų apsakinė
davo.

Piliakalnis stovėjo ant dešinio upokšnio 
kranto — nuogas ir plikas, tik pačioj viršūnėj 
niūriai ošė našlaitis ąžuolas.

“Nelaimės ąžuolas,” nes taip jį senieji va
dino. Ir nelaimingas jis buvo. Toli vienas nuo 
miško atskirtas. Vasarą saulė jį be gailesčio 
kepino, žiemą šalčiai kankino, o kur tos klai
kios rudenio naktys.”

“Jį ir tur būt pardavė?” klausia Jonas Lau
ryną.

“Ne,” atsako senis. “Ponas bažnyčiai dova
nojo, kuri sudegė.’.’

Senis nutilo, tarsi ką prisiminti norėdamas. 
Mano galvoje pynės mintys laikų, kuomet lais
vą lietuvį jo girios slėpė nuo išnaudotojų ti
kybos ir kultūros.

“Už tai, dėdė, kultūrą mums davė. Iš ar- 
žuolų bažnyčias statė,” sako kas žin kuris jam.

“Vergiją ir visokias nelaimes,” pertraukia 
Laurynas. “Kad ne tos bažnyčios, lietuviai po 
šiai dienai būtų laimingi ir laisvi.

Išdraskydami girias ir žmogaus sielą iš
draskė. Daužymai jų šventovių žmoguje užmu
šė viską ilgiems amžiams. Visos tikybos yra 
žmonijos žinojimo ir laisvės priešai; visos jos 
tik apgavimui ir išnaudojimui reikalingos; bet 
kaip čia nesakytum senovės lietuvis aiškiau ti
kėjo ir suprantamiau.

Jis tikėjo tam, ką jis matė ir žinojo, kad 
tas gyvybę neša; o kuo mes pasigirsime tikė
dami išgalvotoms dvasioms, barzdotiems pa
veikslams, stabams, gyvuliams, paukščiams, vi
sokiems skarmalams, virvelėms, rūkymams ir 
kitokioms niekybėms? Seniau bočių tikyba bu
vo tikyba, o dabar' apvogimo ir tamsinimo įw 
rankis.

Galop kam ir toji kultūra, ir ką mes iš jos 
turim ?

Pasižiūrėk kam ji tarnauja ir tu pats atsa
kysi. Ar daug tau, man, tūkstančiams ir mi- 
lionams naudos iš to, kad po visą pasaulį išmė
tyta daugybė universitetų, kad yra puikios pi
lys, teatrai, muzėjai, galerijos; kad yra menas, 
dailė, muzika ir kiti taip vadinamos kultūros 
daviniai? Nieko ir dar nieko. Mes esam darbo 
galvijai, nuo visko atstumti, esam be mokslo 
tamsūs ir nudriskę.

Mūsų dienos prabėga fabrikuose prie krio
kiančių mašinų, kasyklose be oro ir saulės. Mū
sų žiaurias skurdo landynes, tuos šlykščius gy
venamuosius urvus vietoj paveikslų, statu jų ir 
kitko, puišia dulkės, drėgmė, troškūs sunkumas, 
o galvoje visą bėdiną amžių tik viena mintis: 
kur gauti rytdienai duonos.

Atvirutę nevisuomet tu gali nusipirkti, tai 
kuriems velniams mums garbinti toji kultūra, 
kuri del mūs lygi nuliui.

(Užbaiga bus)

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

KO NULIŪDO?...

Liūdi, rymo mūro sienos:
Kaupia ilgesius vėjuotus, j
Tik skaidringos mėnesienos į
Myli skruostus ašarotus.

Ko nuliūdo su naktuže 
Siela jautri ir svajinga? 
Ar ne džiūgėsio rasužę 
Jaučia širdis sūkuringa?

Juk rasotas žemės veidas
Su šešėliais šypso, juokias.
jJuk ir dangūs toly leidžias, — 
Su svajonėms amžiams tuokias.

Tai ko liūdi siela mano?
Ko rasužės nebučiuoja?
Kam nemyli, žemės mano, 
Amžių grožy kur jūruoja?

— L. SKABEI K A
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“VIENYBĖS” EKSKURSIJA LIETUVON

Rašo J. 0. Sirvydas, “Vienybės” Redaktorius

XV. Kaimo Vakarėlis

Birželio 21 d. teko būti Pužonių kaimo vakarėly, 
kuris — anot Kriukelio tvirtinimo — buvęs tyčia suren
gtas mūsų “pasitikimui.” Jo surengimui daugiausia dar 
bavosi, matytis, patsai Kriukelis su broliu, taipgi stu
dentas Karazija, ir vietos vaikinai su merginomis. Lošė 
tris juokažaislius, paties Kriukelio parašytus. Pakvies
ta orkestrą dailiai grojo: triūba, klarnetu ir armoni
ka. Po lošimui aš buvau pakviestas pasakyti prakalbėlę, 
kurioje perdaviau nuo amerikiečių sveikinimus ir pa
pasakojau, kas ant greitųjų mintin užėjo. Visas tas pro 
gramas atsibuvo p. Kazlausko klojime, prie kerosino ži
bintuvų ir su scena -— jaujos vietoje!

Vienok tas darė didelio ir 
griaudaus įspūdžio: man 
prisiminė, kaip atgal 25 me
tai mes Lietuvoje daryda
vom panašiai klojimuose 
slaptus vakarėlius, kur ge
rai sutrenkdavom tokius 
•veikalus, kaip: ° Amerika 
pirtyje,” “Vaito piršlystė,” 
“Žentas del parodos,” “Ne
sipriešink,” “Kada gi bus 
pietūs?” ir kit. Skirtumas 
vienok didelis, nes tuomet, 
ant rytojaus žandarai daži- 
noję, lakstydavo po kaimus, 
kaip patrakę, klausinėdami, 
kas tą rengė, o mūsų “ak
toriai” išsislapstydavo ir 
tylėdavo ausis suglaudę, it 
pelės katinui pasisukus; da- 
bargi tas viskas daroma vie 
šai, su rankos rašytais pa
skelbimais, viešai išklijuo
tais ant vieškelio stulpų ar 
triobų pakelėmis. Svietelio 
prisirinko virš 400 visokio 
amžiaus ir lyties; daugiau
siai jaunimo. Įžangos mokė
jo po 2 litu.

Man labai įspūdinga buvo 
programos dalis jaunimo šo 
iriai. Įsivaizdinkit sau — pla 
čia pieva ties klojimu, kuri 
yra nuo kaimynų atitverta 
ir pas čionykščius lietuvius 
vadinasi “kluonas” (pas Su
valkiečius tai klojimą vadi
na “kluonu”). Saulutė jau 
senai nusileidusi ir vaidini
mas klojime jau užsibaigęs. 
Čionai į šitą “kluoną” išsi
pylė būriai jaunimo. Muzi
kantai susėdo ant senų ve
žėčių, apverstų paklojimėje 
ir pradėjo griežti įvairiau
sius šokius. Lietuviški šo
kiai toli gyvesni ir greičiau 
uždeganti jaunimo kraują, 

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA ir DIRBTUVĖ

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

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

šy mokyklų. Mokykla atdara nuo 9 ryte iki 9 vakaro. Nedėliomig
1 nuo 11 V*l. ryto iki I vai. po pietų. Klesoa dienomis ir vakaraia.

NEW YORK AUTO SCHOOL
128 — 2nd Avenue, (Kampu 14 gatvės) New York Olty

u

Specialistas
Pasekmingai Gydau Ypatingas 

VYRŲ, MOTERŲ LIGAS

GREITOS PASEKMĖS
Nervu, Odos, Kraujo Ligose, Išbėrimuose, Atvirose Žaiz 
dose, Bendrame-Nervų Silpnume, Inkstų ir šlapinimosi 
galėję, Raumatizme ir Visose Vidurių Ligose.

ne

KAINOS MANO PRIEINAMOS
ir viskas yra po mano asmeniška priežiūra I 7 

^-Spinduliai ir Wassermano tyrimas ir Ke-į ! 
miškas Išnagrinėjimas kraujo. — Suteikiame 
tikrų atspėjimų ir gydymų. —

PATARIMAS IR KOVITIMAS

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

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

i
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negu pas mus Amerikoje. 
Jaunimas greitai susirado 
sau poras ir prasidėjo ant
ri šokiai po lošimui (mat 
buvo šokiai ir pirm lošimo). 
Jautri ir harmoninga muzi
ka skamba po atviru žvaigž
dėtu dangum, ir atsiliepia 
jos aidai netik viršum mie
ge pasinėrusio kaimo, bet ir 
į artimus stūksančius kal
nus ir miškelius; jauni vai
kinai, su auluotais batukais 
ir pilkais čerkasėliais, taip 
smulkiai suka mergaites, 
kad prie naktinės zarelės 
šviesos tik mirga jų baltos 
suknelės. Pertraukose susi
daro niekieno nemokintas, 
berniukų ir mergaičių kai
miškas “choras,” ir kaip už
traukia dainą — net už šir
dies griebia! Ir taip links
minasi, iki trumpa vasaros 
naktužė jau pradėjo nykti 
padangėse, o rytų krašte 
skaisčiai nušvito išgiedro- 
jančiais saulėtekiais. Čia su 
sigriebė jaunimas, kad jau 
reikės, vieniems imtis dal
gio ir traukti į sidabru nu- 
rasotas pievas, kitiems prie, 
kitų darbų. Prasideda atsi
sveikinimai. Vieni, iš toliau 
atvažiavę, kinkosi žirgelius 
ir susėdę pilnais vežimais į 
“lineikas,” tik sušunka: “ūk 
ha!” ir nutarška per kaimą 
ir toli į vieškelius, kiti bū
riais pėsti pasipila keliais ir 
takais į aplinkinius kaimus.

Tokie vakarėliai nelabai 
yra mėgiami dvasiškuos. 
Nusenę klebonai, nuasketė- 
ję kunigužiai ir fiziškai su
klerusios davatkos visai ne
nuvokia, kad per savaitę

prie sunkių darbų išvargu
siam jaunimui, šitokie va
karėliai yra vienintelė ma
lonumo valandėlė: čia jie pa 
daro sau pažintis ir draugiu 
gumą; čia jie susitinka sau 
būsimas žmonas ir vyrus; 
čia jie kultūrinasi, šviečiasi 
ir fyziškai bei doriškai at
silsi; čia jų “užmokestis” 
už visos savaitės kepimą 
ant saulės ir mirkimą po lie
tum prie kaimo darbelių.

Miestiečiai irgi iš augšto 
į tokius vakarėlius žiūri ir 
juos neigia. Tą pačią dieną 
pačiame Rokiškyje, kokis 
ten bažnytinio jaunimo ra
telis surengė net operetę, 
vienok visas jų surengimas 
nuėjęs ant bankini to.

Ir dvasiškija ir miestie
čiai — klysta. Kaimų vaka
rėliai yra graži, nekalta ir 
klini idilija.

Jeigu kaimo jaunimas ir 
pasimielauna bei nekaltai 
paflirtuoja, tai šitie jų flir- 
tukai toli švaresni už kai- 
kurių miestų girtas gužynes 
pakarčemiais. Bjaurių kal

A. A. ANTANAS VIRELIUNAS
Rašo Petras Biržys (“K.Ž.”)

Amžiaus 37 metų, gimęs Vė
žionių k., Kupiškio valsčiaus, 
Panevėžio apskr. Augo ūkiškoj 
šeimynoj. Mokslus ėjo: Kupiš
kio liaudies mokykloj ir Pane- 
vvėžio mokytojų seminarijoj, 
kurią baigė bene 1908 metais.

Tapęs mokytoju, mokytoja
vo Stačiūnų k., Lygumų valse., 
o paskum Tverio miestely Že
maitijoj.
tas į rusų kariumenę. Nenorėjo 
toj kariumenėj tarnauti, nė 
šioj tarnyboj kilti, užtad į ka
ro mokyklą nėjo. Nedaug ir 
neilgai tekariavęs pateko į be
laisvę pas vokiečius. IŠ belais
vės bėgo. Daug vargo iškentė
jo. Galų gale pasiekė sėkmin
gai Kauną ir čia pastojo mo
kytojauti lietuvių gimnazijoj.

1918 m. susitvėrus Lietuvos 
Valdžiai ir įsikūrus ministeri
joms, švietimo Ministerijoj a. 
a. Antanas Vireliūnas buvo 
liaudies mokyklų viršininku, 
knygų leidimo komisijos sekre
torių, terminologijos komisijos 
sekretorių, “švietimo Darbo” 
redaktorių.

Daug pasidarbavęs krašto 
tyrime, lietuvių kalbos tyri
me ir jos ugdyme.

A. a. Antanas Vireliūnas bu
vo vienas iš iniciatorių ir stei
gėjų “Lietuvos Kraštotyros D- 
jos,” kurios įstatai jau pareng
ti ir valdžios patvirtinti.

Literatūros darbai:
1. Geografija ne Europos 

kraštams,
2. Mažasis atlasas,
3. Vidurinei mokyklai atla

sas (parengtas spaudai),
4. šneiderio tipo atlasas (ver 

timas),
5. Sieninis atlasas,
6. Kraštotyros metodika,
7. Kelionė po šiaurės,
8. Vandens ir vėjo galybė 

(Vireliūnas ir Šimkūnas),
9. Kaip senovėj gyventa se

nelių ir proseneliu,
10. Kalbos ugdymas,
11. Kupiškėnų dainos (spaus 

dinamos žurnale “Tauta ir žo
dis” viso apie 800-900 dainų),

12. Krašto mokslo vadovėlis 
pradžios mokyklai (rankraštis 
parašytas prieš pat mirtį, dar 
pabaigoj keletas puslapių liko 
neaptvarkytų),

13. Kalbos Vadovas, (šitam 
didžiuliui veikalui apie 800 psl. 
surinkta medžiaga ir ji gerokai 
aptvarkyta, tik galutinai į 
spaudą parengta).

štai kiek bendrais bruožais, 
neįsigilinant į smulkmenas, y- 
ra nuveikęs, padaręs tasai va- 
dinamasai skruzdė, arba var
go pelė — Vireliūnas. Trumpą 
amželį tegyveno. Susikūrė jau
kią gražią šeimynėlę. 1922 m. 
pabaigoj vedė p. Emiliją Kai

bų ir begėdiškų dainų bei 
keiksmų toli mažiau tarpe 
kuklaus, grynai lietuviško 
kaimo jaunimo, negu pas ru 
sišku ir lenkišku raugu te- 
bedvokiančius daugumą 
miesčionių.

' Jeigu Lietuvos kaimas 
šiandien dar labai sunkiai 
vargsta del stokos pinigų, 
bedarbės, didelių mokesčių 
ir kunigijos persekiojimų 
už kiekvieną pažangesnę 
mintį, tai jis bent atsilsi sa
vo linksmais susiėjimais, va 
karėliais ir dainomis. Ta. 
mūsų kaimo kultūra nuc 
daugelio amžių. Amerikie
čiui, nors pripratusiam di
deliuose miestuose gyventi, 
vienok darosi trošku Lietu
vos miestuose. Tikras demo 
kratingumas galima rasti 
daugiausiai tiktai tarpe nai
vių ir lengvaširdžių kaimie
čių. Nors čia nėra didelių te 
atrų ir sensacingų istorijų, 
kokias matome “kinuose” 
(kratomuose paveiksluose), 
bet tą viską atlygina links-* 
mūs kaimo vakarėliai.

(Dar bus)

rytę sau už žmoną. Susilaukė 
sau sūnelio, kuriam dabar jau 
buvo 1 metai 3 mėn. ir manė, 
tikėjosi ir viltį turėjo, jog dar
bo vaisiais pasidžiaugs, pasigė
rės.

Perdidelis atsidavimas dar 
bui, užsimiršimas dažnai ir iš
sižadėjimas savęs pakirto svei 
katą.

Paskutiniuosius 3 metus, nuo 
persidirbimo, o žinoma ir ka
ras: belaisvė, bėgimas prisidė
jo, — ir sirgo, negalavo. Buvo 
net vidurių operacija padary
ta. Laimingai pasisekė. Svei
kata kiek pagerėjo. Tik, perin- 
tensyvus darbas sveikatą ma
žino. Gavo geltligę, neurasteni
ją. Palangoje atvyko pasilsėti, 
sveikatą sustiprinti. Paskuti
niai 10 dienų sirgo jau smar
kiau. Gydytojai konstatavo ink 
stų už,degimą, tas praėjo. Ga
lų gale 1925 m. liepos 23 d. 6 
vai. ryto mirė. Ir trenkė kaip 
perkūnija ta baisi ir skaudi ži
nia, Palangoj ir visoj Lietuvoj 
sujudinusi sąmoningų lietuvių 
širdis.

Tik ateina geriausieji darbi
ninkai, mokanti ir norinti dirb
ti, kaip Būga, Vireliūnas... ir 
juos negailestinga mirtis pa
kerta.

Lietuvių kalbos žinovai ir ug 
dytojai vienas po kito skiriasi 
su mumis. Argi ne skaudu, 
brangūs lietuviai ?!

Laidotuvės...
Pas p. Prūso vilią š. m. lie

pos 23 d. Palangos svečiai ir 
vietiniai gyventojai — Lietu
vos visuomenė ir šviesuomenė 
atėjo a. a. Vireliūną palydėti. 
Grabą nešė p. mokytojai, kari
ninkai. Kūnas nulydėtas į baž
nyčią. Liepos 24 d. 11 vai. ryto 
gedulingos pamaldos. Artistas 
sol. Babravičius bažnyčioj gie
dojo. Ant grabo sudėti vaini
kai :

1. Laurų vainikas su balto
mis rožėmis ir levkojais nuo 
Lietuvos Mokytojų Prof. Są
jungos, liaudies mokytojų ir 
mokslininkų,

2. Tujos medelio vainikas su 
neužmiršuolėlėmis,

3. Palangos Vidurinės mo
kyklos,

4. Palangos pradžios mo
kyklos,

5. švietimo Ministerijos Fiz. 
La v. Kursų.

Prie kapo kalbėjo: 1) vieti
nis klebonas, 2) buv. Valst. 
Prezidentas Antanas Smetona, 
3) D i rėkt. Škėma, 4) kun. Ta
mošaitis, 5) mokyt. Tamulevi
čius, G) kun. Kripaitis, 7) Pa- 
’ angos gyventojas baltgudis 
baltgudiškai p. Kassevičius.

Visi kalbėtojai pažymėjo a. 
a. Antano nuopelnų nuotrupas 
ir pareiškė didelį skausmą ir 
liūdesį, jog iš baro, kurį taip

ČIA TALPINAMA ŽINIOS IS AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMO IŠIMTINAI. RAŠOMA MUSŲ GABIŲ Į 
N KORESPONDENTŲ APIE TEATRUS, BALIUS, PRAKALBAS IR ABELNĄ JUDĖJIMĄ.

BOSTON, MASS.

Lietuvių, Ukrainiečių ir Balt
gudžių Masinis Susirinkimas 

Nuplakė Lenkijos Imperializ
mą—Netoleranciją

16 d. rugp., nedėlioję trečią 
vai. po pietų, įvyko lietuvių, 
ukrainų ir baltgudžių bendras 
masinis protesto susirinkimas 
kaslink lenkų imperializmo ir 
netolerancijos, šis protesto su
sirinkimas atsibuvo Franklin 
Union svetainėje (Franklin U- 
nion yra pagarsėjus kaipo Ben
jamino Franklino paminėjimui 
mokykla arba teknikos viduti
nių amatų institutą). Publikos 
atsilankė apie tūkstantis as
menų. Aukų surinkta $183.37. 
Diena buvo šilta, bet publikos 
buvo pilna salė ir kaip kuriems 
prisiėjo sėdėti galerijose.

Kalbėtojai nuplakė Lenkijos 
imperializmą ir lenkų užsienio 
minister} grafą Skrzynskį, kam 
jisai keliaudamas po S. V. pri
pasakojo, kad lietuviai, Ukrai
nai ir baltgudžiai yra užganė
dinti Lenkijos rubežiuose. ši
tas susirinkimas ir buvo su
šauktas, kad užprotestavus 
prieš jo paskleistas neteisingas 
žinias.

Susirinkimą vedė A. Ivas. 
Pirmu arba principaliu kalbė
toju buvo Adv. Bagočius (lei
tenanto uniformoje). Jisai kal
bėjo angliškai. Bagočius gana 
plakė lenkų imperializmą ir ne- 

•toleranciją. Pabaigoje savo kai 
bos užkamandavo apšvilpti Len 
rijos imperializmą. Taigi pub
lika tris kartus suriko “šalin 
Lenkijos imperializmas!” Pra
kalba darė gražų įspūdį į pub
liką.

Antru kalbėtoju buvo Dr. 
Puskunigis. Kalbėjo angliškai. 
Toliau kalbėjo lietuviškai “Dar 
bininko” red. Gudas. Vėliau kai 
bėjo angliškai A. L. T. S. C. 
sekr. V. M. Čekanauskas. Uk- 
rainiškai kalbėjo vienas ukrai
niečių kunigas ir du civiliai. 
Rezoliucija ar protestas prieš 
lenkų imperializmą priimta 
vienbalsiai.

Tokis įspūdingas trijų tautų 
bendras susirinkimas man te
ko matyti antrą syk. Anuomet 
laike Versalės taikos kongre
so, kuomet lietuviai, ukrainie
čiai ir baltgudžiai didžiulėj N. 
Yorko Carnegie Hall, 3—4 tūk. 
minia sugėdino Lenkiją kaslink 
savinimosi Lietuvos ir Galici
jos. Tuomet kaip tik kalbėtojai 
paminėdavo “Paderewskis”, pu 
blikoj atsimušdavo švilpimas, 
kniokimas. Ant rytojaus viso 
New Yorko spauda rašė, kad 
lietuviai, Ukrainai ir baltgu
džiai nuplakė lenkų imperializ 
mą ir apšvilpė Paderewski.

Tiktai “Boston Eve. Globė” 
Aprašė Protesto Susirinkimą

Panedėly Bostono vakarinis 
“Globe” įdėjo tokią žinią: — 
“Protestas prieš Lenkiją priim
tas susirinkime. Masinis Pašau 
linio Karo Veteranų lietuvių, 
ukrainų ir baltgudžių susirinki
mas, kurį aplankė 2 tūkst. žmo 
nių Franklin Union svetainėje 
vakar. Susirinkimą vedė Anta
nas Ivas, kuris sakoma atsto- 

plačiai buvo užsimojęs šis kil
nusis darbininkas netikėtai, ne 
lauktai tapo pašalintas.

Kada visi žmonės palydėję 
šitą kilnų vyrą ir atidavę jam 
paskutinę pagarbą namo par
skubėjo, liūdna žmona — Virc- 
liūnienė, apsupta mažu būre
liu kauniškėnų iš Palangos ka
pų namo pamažėl ėjo... 

M

vavęs 12 tūkst". lietuvių vetera
nų, 5 tūkst. ukrainiečių ir 2 
tūkst. baltgudžių.

“Apkalbėta protestas pasiu
sti Suv. Valstybių valdžiai to
kis :

“Kad ateity nebūtų pripažį
stama Lenkija kaipo civilizuota 
tauta Tautų Sąjungos narys. 
Taipgi, kad daugiau paskolos 
nebūtų Lenkijai duodama. Kad 
būtų išrinktas tarptautinis ko
mitetas peržiūrėti Lenkijos 
žiaurybes, kurios papildomos 
tarp tokių pat laisvų žmonių 
didžiai kentėjusi ukrainų, balt 
gūdžių ir lietuvių kenčiančių 
nuo lenkų žiaurumo.”

“Kopijos šitų rezoliucijų turi 
būti pasiusta S. Valst. prezi
dentui, valstybės sekretoriui, 
Lietuvos atstovybei ir Tautų 
Sąjungai.” Mikas Gajunetis

ST. CLAIR, PA.

Nepavyko Atkeršyti

Kur nepažvelgsi, bet mūsų 
miestely vis daugiausia naujie
nų. Nesenai vieną sekmadienio 
rytą, apie antrą vai. vienas 
smuklininkas savo automobiliu 
nuvažiavo pas savo meilužę, 
kame dar rado smuklę atdarą 
ir meilužę belaukiančią, štai, 
pagal sutarties ir kitas automo
bilius sustoja prie tų pačių du
rų, kame* randasi koks tai sve
timtautis (žydelis) ir kito tokio 
biznieriaus moterėlė.

Pirmojo smuklininko mote
ris, pajutusi, kad jos dūšelė 
jau paspruko iš namų, ir gerai 
žinodama kur, tuoj persirėdė 
vyriškomis drapanomis ir leido 
si į nujaučiamą vietą ištirti 
dalyką. Pamačiusi savo dūšelės 
ir svetimą automobilį, nėjo į vi
dų, bet artimoj vietoj užsislė
pė pasižingeidauti kas dėsis.

Netrukus abi mylimos pore
lės lydimos šeimyninko, išėjo 
pro duris ir susodintos į auto
mobilių, nuvažiavo pasilink
sminti (kiek žinoma, jau ne pir 
mą kartą).

Moterėlė vyriškuose drabu
žiuose užsiliepsnojo pagieža bei 
apmaudu ir jau norėjo savo dū 
šelę ir jo meilužę bausti, bet 
neturėdama įnagio, susilaikė. 
Galiaus ji perspėjo šeimynin- 
ką, kam jis leido savo ištvir
kusią moterį su jos dūšele va
žiuoti. Bet nieko nepešusi, lei
dosi namo pasiimti atsakomą 
įnagį, su kuriuo būtų galima ge 
rai nubausti ir vėl užsislėpusi 
laukė parvažiuojančių.

Štai apie penktą valandą at-

Užkietėjimo
Nemažai i varių ligų paiena 
tiesioginai nuo užkietėjimo.

SEVERA’S 
BALZOL

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

Kainos: 50 ir 85 centai

Pirmiausiai kreipkis į aptieką.

" W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

JAU VĖL TURIME!
Komediją 

“LAPKUS”
— Kaina 30c. —

VIENYBĖ
193 Grand St., B’klyn, N. Y. 

□

važiuoja automobilius prie tų 
pačių durų, bet jais ne jos dū
šelė su mylimąja, tik minėtas 
svetimtautis (žydelis) parveža 
dūšelės mylimąją. Tada mote
rėlė susiprato, jog tapo skau
džiai suvilta.

Kaip ji savo dūšelę nubaudė 
namie — nežinia. Tik apie to
kius saliūninkų pasivažinėji
mus pas mus ne naujiena ir 
apie tai žmonės dabar plačiai 
kalba. Paly po sūnus

REIKALINGI AGENTAI

Reikalingi Agentai-Įgalio- 
tiniai representaviniui 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.

M. M. ŠLIKAS
Lietuvis Advokatas 

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

Namų Tel. Michigan 5751

Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

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

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

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

RICHMOND
TRUST

COMPANY
2701-2703 E. Allegheny Av.

Philadelphia, Pa.

Apdraudžiame Nuosavy
bės Dokumentus. *

Persiunčiame Kabeliu Pinigus

Perkame ir Parduodame 
Visų šalių Pinigus

' * * . • • ' j '■/ ’■ ‘ ‘ į * ' ' 4*

Mokame 4% ant Padėtų 
Taupymui Pinigų

Puikiausias Patarnavimas 
Visuose Skyriuose

Bell Phone Poplar 7545
A. STANKUS

— Lietuviškas Graborius — 
Geriausias patarnavimas, 

Daug metų patyrimo 
1023 Mt. Vernon St.

Philadelphia, Pa.

Phone Keystone 457
THE 

LYNDHURST HOTEL
(S. žvigaitis, savininkas)

236 Cedar Avenue 
Wildwood, N. J.

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

Kaina pigi, patarnavimas
Lietuviškas
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Jaunimo Skyrius
woooooyHJU^

S

mira
Lietuvių Jaunuolių bei Sportininkų Savaitinis Kampelis

AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMUI REIKALINGA 
TAUTINĖ ORGANIZACIJA

Amerikoje lietuvių p ris kaitoma arti miliono. TU 
tarpe labai didelį nuošimtį sudaro jaunimas. Amerikos 
lietuvių jaunimas, imant abelnu ruožtu, neblogai pasi
žymi. Dažnai tenka skaityti svetimtaučių ir lietuvių lai 
kraščiuose, kad tai vienur, tai kitur lietuviai atlieka ga
na gražius darbus. Daugiausia to kredito priklauso jau
nimui.

Tokių jaunuolių pro sve
timtaučių galvas prasiver
žia mokyklose, įvairiuose 
žaismuose ir tt. Tokių jau
nuolių randama ir abelname 
gyvenime. Sakome, lietuviai 
jaunuoliai, proporcionaliai 
imant, gali būti svetimtau
čiams dar ir pavyzdžiu. Bė
da tik tame, kad tokių gra
žių mūsų jaunimo pasižymė 
iiinų nevisuomet pavyksta 
lietuvių spaudai užregistruo 
ti. Tai, žinoma, įvyksta delei 
paties jaunimo ir abelnai lie 
tuvių apsileidimo.

Vieno tačiaus Amerikos 
lietuvių jaunimui labai-labai

sto'kuoja. Tai savos lietuviš
kos tautiškos organizacijos.. 
Tiesa, kaip dabar jau tenka 
pastebėti, daugely miestų 
lietuviai jaunuoliai turi sa
vas draugijėles, kliubus, į- 
vairių žaidimų jauktus. Ne- 
kurie jau nuveikia gražius 
darbus. Bet abelno, bendro 
darbo Amerikos lietuvių 
jaunimas pradėti dar nesu
spėjo. Tai, žinoma, galėtų 
padaryti tik turėdami savą 
visos Amerikos lietuvių tau
tišką organizaciją.

Kodėl Amerikos lietuvių 
jaunimas tokios tautiškos

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

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

Batvinis Bros
10739 — U5th Street 
Richmond Hill, L. I.

Tel. Richmond Hill 80G6
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RAGANIAUS STEBUKLAI
Magijos raganius, J. Cekanavičiue išleido 10 paslapčių, 

kaip išvesti kitam pinigų iš rankų. Taip pat pačiam rankoj 
pinigas pranyksta, kuris potam pasirodo prikibęs kam tai prie 
padalyki], tai prie lubų ir tt. Išleido ir kitus stebėtinus nionus. 
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 į mažus 
šmotelius, bet kazyros šmoteliai sugyja ir vėl čiela kazyra. 
Su kalade kazyrų gali daryti 20 skirtingų monų. Kuris turės 
šituos 10 sekretų ir tą kaladę kazyrų, tas pridirbs kur susi
rinkimuose namažai baimės ir juoko. — Taigi prisiūskit money 
orderj tik $2.25 ir viską gausit sykiu su pilnu paaiškinimu.

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

:: Šešupės Bangos::
SAVAITINIS LAIKRAŠTIS EINA MARIAMPOLĖJE
“Kur banguoja Nemunėlis, 
Kur Šešupė miela plaukia”...
Ten “ŠEŠUP15S BANGOS” rangos 
Ir skaitytojų sau laukia!

‘‘Kur tur žmonės gerą širdį, 
Kad kiekvieną šauksmą girdi”...
Ten “ŠEŠUPĖS BANGOS” landžios 
Nor be vargo įsiskverbti!

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

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

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

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

Marijampolė, Lithuania

organizacijos neturi? Atsa
kymas labai lengvas.. Ameri 
kos lietuvių jaunimas dar 
visai nesenai pradėjo susi
prasti esąs lietuviais. Dau
gelis to jaunimo visą laiką 
slapstėsi po svetimtaučių 
priedanga. Tokio jaunimo, 
suprantama, yra ir dabar. 
Tik karo laiku, tik kilus Lie 
tuvos nepriklausomybės o- 
balsiui, Amerikoje augęs 
jaunimas pradėjo susiprasti 

lietuviais. Ir tik nuo to 
laiko vienur-kitur užsimez
gė viena-kita organizacijėlė, 
viena-kita draugijėlė. Tos 
organizacijėlės veikia paski 
rai ir todėl, kaipo mažo, ne
organizuoto kūno labai daž 
nai, tokis veikimas dingsta 
visai nepastebimas. Mūsų 
jaunimo nuopelnais dažnai 
pasididžiuoja amerikonai, 
kaipo “jankių” nuopelnais.

O taip yra todėl, kad mū
sų jaunimas neturi savos 
tautiškos organizacijos.

O tokios organizacijos bū 
tų labai pageidaujama. Ji 
daug ko atliktų kėlimui mū
sų jaunuoliuose lietuvybės, 
kėlime jų nuveiktų darbų.

Tokias organizacijas turi 
amerikonai, žydai, lenkai ir 
daugelis kitų tautų. Jų 
^kiekvienas nuveiktas dar
bas yra registruojamas kre
ditui tos organizacijos ir 
podraug tautos. Tos organi
zacijos turi savo taip vadi
namus skyrius; tuose sky
riuose įsisteigia įvairias 
sporto įmones, knygynus, 
mankštinimosi gimnazijas. 
Šie skyriai jau turi nuolati
nius įvairių žaismų jauk
tus; jie rengia įvairias pa
mokas, ir tt.; jie stengiasi 
juodaugiau jaunimo pritrau 
kti.

Mūsų jaunimas turėda
mas tokią tautišką organi
zaciją visoje Amerikoje, ant 
syk keliais laipsniais pakiltų 
ne tik savo vientaučių, bet 
ir svetimtaučių akyvaizdo-

CUNARD
I LIETUVA 

(per Angliją) 
sumažinta kaina 3 klesos sugrąžti- 

nių laivakorčių

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

Pridėjus Taksą

Į LIEPOJĄ IR ATGAL ŠIAIS 
LAIVAIS — $186.

I

Į Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
kas Sereda. Keleiviai nepiliečiai j- 
leidžiami be kvotos varžymų. Visi 3 
klesos keleiviai turi kambarius. Ne
prilygstamas švarumas. Puikus mai-

OUNARD LINE, 
25 Broadway, New York

je. Jis galėtų nuveikti milži
niškus darbus kaip abelna
me sporte, taip ir tautybėje.

Be tokios organizacijos — 
sunku.

Mums rodosi, būtų gerai, 
kad jau gyvuojančius lietu
vių jaunuolių draugijėlės 
apie tai turėtų rimtai pagal
voti. Ir tokia organizacija 
nebūtų jau netaip sunku į- 
steigti. Reikia tik kiek dar
bo, reikia apie tai gerai iš- 
anksto pagalvoti, sudaryti a 
tatinkamus planus.

O dabar, rudeniui besiar
tinant, apie tai geriau
sia proga ir kalbėti bei vei
kti.

daigi, jaunuoliai, pagalvo 
kit apie šį svarbų reikalą.

PASTABELES

Brooklyne yra tūkstančiai 
gražaus, žalutėlio jaunimo. 
Prie Jaunų Vyrų ir Jaunų Lie
tuvaičių Draugijų priklauso 
vos po šimtelį.

, Kame dalykas? Kur tie tūk
stančiai?

Jauni Vyrai ir Jaunos Mo
terys, jūsų pareiga turėti tūk
stantines draugijas. Tėvai gi, 
kurie norite, kad jūsų sūnūs ir 
dukterys priklausytų prie ge
ros draugijos, patarkite savo 
vaikams prisirašyti prie augš- 
čiau minėti] draugijų.

Volteris Baublis, nenuilstan
tis jaunas lietuvis poetą rašo 
labai gražias eilutes angliškai. 
Gerai būtų, kad gerb. Baublis 
pradėtų rašinėti ir lietuviškai. 
Jo eilučių jaunimas laukia lie
tuvių kalboje.

Elena Tareiliūtė iš Lowell, 
Mass., jau trečiu kartu laimi 
gražuolės kontestą. Platesnis 
aprašymas apie šią gražuolę 
tilps sekančiame “Jaunimo Sky 
riti j e.”

Vienas jaunuolis mums ra
šo, kad jų mieste jau baigia
ma organizuoti lietuvių kalbos 
mokykla. Girdime, kad ir dau
gely kitų miestų apie lietuvių 
kalbos mokyklas plačiai kalba
ma. Mes gi tikime, kad šią žie
mą daugelis miestų apsivaini
kuos šiomis gražiomis ir begalo 
vertingomis įstaigėlės — lietu
vių kalbos mokyklomis.

PETRAS ARMINAS 
(Trupinėlis)

Petras Arminas gimė 1853 
m., rugsėjo mėn.. 16 d. Moki
nosi jis Mariampolės gimnazi
joje ir Veiverių Mokytojų Se
minarijoje. Baigus jam Semina 
riją, valdžia paskyrė jį Alvito 
mokyklos mokytoj um. Būda
mas keturis metus Alvite, są
žiningu savo pareigų pildymu, 
meilumu, šnekumu, ir būdo 
linksmumu įgijo visų pagarbą 
ir meilę. 1875 m. Valdžia jį per 
kėlė į Naumiestį, o vėliau iš 
ten į Mariampolę, kur buvo mo 
kytoju prirengiamosios prie 
gimnazijos klasės, čia Armino 
būtas buvo labai meiliai lanko
mas jaunuomenės, kurios širdy 
se jis žadino tėvynės ir gimto
sios kalbos meilę. Tuo tarpu 
jis pradėjo versti lietuvių kal- 
bon Ignoto Krasickio eiles, 
kaip tai “žuvyte” ir kitas. Ver
tė iš rusų kalbos Krilovo pasa
kas ir vertė labai dailiai. Taip
gi vertė Kondratavičiaus poezi
jas — “Kaimo Mokykla,” “Pia- 
stų Duktė” ir kitas.

Darbai Petro Armino tėvy
nės naudai ir susiartinimas jo 
su lietuvių jaunuomene nepa
tiko rusų valdžiai ir todėl ėmė 
jį persekioti. Persekiojamas 
sielvartavo, krimtosi ir paga
liau apsirgo. Vos tik atsikėlus 
jam iš ligos, direktorius įteikė 
popierį, kad Arminas atsista
tydintų. Tai visiškai pakirto jo 
silpnas jėgas, jis džiova apsir
go ir nuo jos pirm laiko mirė. 
Vargais negalais jis dar buvo 
gavęs vietą Augustave, bet po

metų turėjo nuo tarnystės pa- 
siliuosuoti, nes sunki liga jį vi
siškai prislėgė. Ir lovoje gulė
damas nesiliovė dirbęs versda
mas Adomo Mickevičiaus “Gra 
žiną,” tik jos baigti negalėjo: 
mirtis nutraukė jo darbus. Mi
rė 1885 m. kovo mėn. 18 d., tu
rėdamas 32 metus amžiaus.

Petras Arminas buvo vienas 
anųjų “Aušros” laikais lietu
vystės budintojų. Jis ne vien ra 
šė “Aušrai”, bet jos su dideliu 
vargu ir pavojum apie šimtą 
egzempliorių slaptai išplatin
davo. Nors jo raštai yra beveik 
tik vertimai iš kitų kalbų, bet 
taip lengvai ir gražiai skamba, 
ypatingai eilės, kad skaitai ir 
skaitai ir vis nori skaityti —ne
nusibosta. Tarp kitų jo para
šyta kiekvieno mūsų girdėta 
kariška daina “Tegul miškas 
šlamščia, ūžia.”

Petrui Arminui prideda gar
binga vieta tarp neskaitlingi] 
lietuvių dvasios budintojų, ku
rie anais skriaudos ir priespau
dos laikais kūrė mūsų tautinio 
atgimimo žydinį, be kurio abe
jotina, ar būtų suplevėsavusi; 
dabar Lietuvos nepriklausomy
bės vėliava. Klevo Lapas

“VIENYBĖS” 
M E T R A š T I S

“Vienybės ’ B-vė 1926 me
tams leidžia Metraštį ir 
.lubilėjinę Knygą, kuris bus 
duodamas visiems skaityto
jams pilnai užsimokėju
siems prenumeratą iki 1 d. 
Sausio, 1926 metu.
Knyga bus stora, pilna Įdo
mios medžiagos, patarimų,

Nauja Mokslinė Knyga
Lietuvoje šįmet tapo išleista 
įdomi mokslo knyga vardu

GYVYBĖS 
FIZIKA

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

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

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.

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

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA 
tai vienatinė linija, kurios laivai re- 
guliąriškai per ištisus metus susisiekia 
stačiai su laisvosios Dancigo valstijos 
portu, Taip Arti Klaipėdos, kad lai
vas ant kurio sėdot New Yorke at
veža Jumis beveik į pačią Tėvynę- 
Lietuvą, nes iŠ Dancigo į Klaipėdą 
tai tiktai vienos nakties kelionė laivu 
be jokiu ekstra iškaščių.

Sekantis išplaukimas iš New Yorko.
Laivas “LITUANIA” 1 Rugsėjo 
Laivas “ESTONIA” 22 Rugsėjo 
Laivas “LITUANIA” 13 Spalio 

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

BALTIC AMERICA LINE
9 BROADWAY NEW YORK CITY 

Kreipkitės čionai ar prie 
savo vietinių agentų

DRAUGIJOS! KLIUBAI! 
CHORAI IR TT.

Jei Rengiate Kokį Balių, Pikni
ką, Išvažiavimą, Koncertą 
ar šiaip kokį parengimų
Taipgi Sporto Reikmenų 

Krautuves
GARSINKITĖS 

JAUNIMO SKYRIUJE
Pasekmės Bus Užtikrintos
-- ------- , n-4— ----- ------------------------------ ----------- . «<>

—- . _

JAU
PRIPA
ŽINO!

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

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

TėmykI mes perkraustėme sa 
vo dirbtuvę Cigarų į didesnę vie
tą, prieSais Public Library. Ka
išant adresuot:
NAUJOKŲ CIGAR DIRBTUVE 

267 DIVISION AVE.
Brooklyn, N. Y.

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

KATALOGAS
APYSAKOS

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

KUDIRKOS RASTAI, šeši tomai, 
kurie po 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 gerą ir patogią knygą 
savamoksliams ir suaugusioms. Kal
ba aiški ir yra daug pavyzdžių la
vinimuisi. Kaina____ ________50c

Aritmetikos Uždavinynas. 'Čia tel
pa vien tik “zadočiai” kaip kiti 
lietuviai sako. Tai yra gera prakti
ka mokinantiems rokuoti. Spausdin
tas Lietuvoje _______________ 75c

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-nngliškas, grei 
tam suradimui žodžių. Su apdarėliais

$1.00

Naujų Gaidų 13 Lietuvei
Aguonėlės. Juozo Gruodžio kom

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

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

Rūta. Juozo Gruodžio kompozicija
50c.

Ko čia taip ilgu. Puiki daina del 
solo J. Gruodžio kompoiicija __ 50c

vienybes 
Knygyne
Galima Gauti Visokių 
Knygų, Kokios Tik 

Yra Atspausdintos 
Lietuvių Kalboj

Skaityk Katalogą Kairėj Pusėj

VIENYBĖ
193 Grand Street, 

Brooklyn, N. Y.

Didyjį Katalogą Prisiunčiam Dykai 
•G;: a
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Rašo Anis Rūkas

DRAUGIJINIAI PAPROČIAI
i

Draugijinių arba visuome 
ninių papročių esama daug; 
man galvoj paliest kelis, ir 
tik tokius, kurie daugiau ky 
šo, t. y. tokie su kuriais visi 
apsipažinę, su kuriais vė
liau ar anksčiau susiduria
me savo gyveninio bėgy. To 
kie papročiai nors įeina ma 
don, tačiau nebūtinai. Mada 
išsidirba kitus sekant, iš ko 
susidaro papročiai. Kad to
kius papročius liaudis seka
— paprasta; bet kad seka 
ir tie, kurie skaitosi prapru- 
susiais, kurie sugeba savy- 
tai galvot — tokems mano 
žodis.

Svečiavimasis. — Yra to
kių papročių, kurie nors ir 
matoma, kad negeistini ar 
įšvirkšti, tačiau kad “tokia 
mada” — to laikaisi; kitaip
— būsi vadinamas apsiėji
mo nežinėliu. Vienas tokių
— svečiavimasis; mada, kad
atsilankęs svečias “fundy-| be
i... » 1______ l--------  I n itų,” benebus ateiviuose iš
dygus iš pąsipūtimo, kad 
“ir aš galiu užfuųdyt”.’ Nors 
ta “pilietiška” mada visai 
nerodo asmens kilnumo 
laipsnio, kaip lygiai jo lobio, 
ar duosnumo, tačiau su ja 
nevisur ir nevisiems užten
ka pilietiškos drąsos, kad 
kovot, griežtai nusistatymu, 
“nefundyt;” ypač kada kiti 
svečiai “fundija”, o šeimy- 
ninkai nuoširdžiai priima; 
čia kad atlaikyt savo veik 
ko nors daugiau, negu mik
lumo ar drąsos, arba — likt 
žemiau “mados,” be “forma
lumo.” Čia netenka daug 
kaltint tokių svečių, kurie 
(įokią madą palaiko, ne cfuos 
numo, o “privalumo” eigoj. 
Lengviausia ta mada praša
lint nepriimant svečių “fun- 
do,” sekant Lietuvos madą.

Kita laukinė mada, ves
tuvėse lėkščių daužymas, ro 
dos savaima išnyko; lietu
viai sužmonėjo. Gerai.

Varduvės. — Tas papro
tis bene iš lenkų skolintas, 
su visais katalikiškais var
dais, švęst varduves, kurias 
dar nūdien tūli tebevadina 
“imeninom.”

Toks varduvių apvaikščio 
jimas, ar minėjimas, kaip 
abelnai pas lietuvius daro
ma, yra beprasmis, — nes 
nieko bendro, su vardo as
meniu neturi, kas geriau tik 
tų, — katalikiškai 'kalbant 
— asmens vardo “patrono” 
pagerbimui, negu jo vardi
ninko. Nors tokiose progo
se linkėjimai, neva asmeniui 
teikiama. Tūlas Jonas gema 
žiemą, o vasaroj jo vardu
vės (per Jonines) keliama; 
arba Kazys — gema vasa
roj, o žiemą laukiama var
duvių, dėlto, kad Kazio “pa
tronas” žiemoj (Kovo 4 d.) 
ir k. Tokios varduvių mi-

nėjimo mados, dar ir apsi
švietusių lietuvių daugelis 
laikosi.

Kaip sakiau, toks vardu
vių minėjimo paprotis per
imtas iš lenku. Lenku didžiu 
nai ir tūlos kitos tautos, gi
musios vardija daugiausia 
dienoj gimimo pripuolamo 
“patrono” vardu, o rečiau 
pasirinktu. Bet jei tokie ir 
pasirenka vardą, koks jiems 
(tėvams) tinka, visgi mini 
varduves kūdikio gimimo 
dienoj, o ne jo vardo, kurs 
gali būt 6 mėnesių tarpe.

Lietuviai toli nuo to esa
me atsilikę.

Pas lietuvius, po krikščio
nybės priėmimo dažniausia 
vardai duodama, sulyg pa
rapijų šventojo vardo. Už
tai vienvardžių daugiausia: 
aibės Jonų, Juozų, arba: 
Marių, Barbių; tame dar 
maža dėja; blogiausia kad 
nei Barbės, nei Jonai, neži
no savo gimtadienio; retas 
bent mėnesį suvo'kia; daž
niausia — “prieš šeštines” 
arba “po škapliernai” — tai 
abelna nuovoka amžiaus me 
tam skaičiuot. Gimtadienis 
nežinomas, ir ne madoj mi
nėt, na, o “imeninas” — 
“ant pometės” žino “per 
šventa Baltru” arba “šven
tam Petre.”

Gimtadienis žmogaus gy
venime turėtų būt jo as
mens svarbiausioji metinė 
minėjimo diena. Tėvai pri
valo tai žinot ir tiksliai vai
kam nusakyt. Tūlos protes- 
tonų šakos turi namines bi- 
blijas, su atskirais lakštais 
šeimos nuotykių: krikšto, 
vestuvių, myrio užrašams.

Mada, “imeninų” minėji
mo, reik pakeist gimtadie
nio minėjimu.

Mažai drąsuolių iš pažan
giųjų lietuvių tesama, pasi-l 
rinkt savo vaikučiams kito- 
kesnius, negu iš “šventųjų 
rodyklės” vardus, — kurių 
reikšmė dažnai nežinoma ir

pareikšt pagarba, nors kepu 
rėš pakėlimu, ar galvos link 
telėjimu, kaipo lygiam vi
suomenės nariui, rodos — 
visi žinome; tai dailus pa
protis, kurį augštai statau. 
Mirusio neprivalom paisyt 
ar klaust, tautystės ar luo
mo — lygiai mirė, kaip ir 
visi; duokime vienokią pa
garbą.

Tik dėja! tas kilnus pa
protis šioj šaly, nebojamas.

Pas mus mada, brangus 
iškilmingas laidojimo bū
das; visai nepaisoma į mi
rusio gyvenimą, nė luomą; 
laidojama “aristokratiškai,” 
kiek kišenė neša. Daugybė 
žvakių, kryžiai, muzika ir 
mirusiojo vaizdavimas — a- 
kla mada. Jei tokie laidoji
mai kįla iš likusiųjų meilės-> 
gailesčio — mažiau galima; 
užmest; nes iš meilės — pa- ’ 
sirengęs “viską atiduot” my 
ūmiausiam, — nors, aišku, 
kad tokiam pasišalinus iš 
mūsų tarpo, niekas nebjau- 
čiama, nė žemiško grožio 
trokštama. Tačiau daugiau
sia, tokios iškilmės daroma 

I— sekant kitus. Neretai 
žmogus Skursta-vargsta sa
vo gyvenime, kaipo paskuti
nis žmonijos išmata, nema
tydamas jokios pramogos 
nė ramesnio patogumo; ta
čiau prieš mirtį padiktuoja 
likusiems, už sutaupytus pi
nigus “poniškai” palaidot. 
Išeina, kad toks asmuo gy
vena, kad mirt, o ne kad 
nors trumpiausiu bėgančiu 
gyvenimu džiaugties, išnau
dojant visus galimus džiaug 
smo pragumus.

Ryškiausia “gražaus lai
dojimo” mada, mirusio vaiz 
davimas (fotografavimas). 
Jei visi, kiti gražaus laido
jimo prašmatnumai, meilės 
ar lobių, gali būt dalinai pa 
teisinami, vaizdavimas iš a- 
biejų išsiskiria; jei toks my
limo mirusio vaizdas lobio

ūmojo mirčia, negu gyveni
mu.

Tikrumoje, net seniau
siam ar ligoniui nei mirtis, 
nei būklai prie mirusio, nė
ra malonus vaizdas. Gyvas 
tis duota gvvent, išnaudot 
žėdną aky mirką linksmiau
siai. Tąs gyvasties pojūtis 
t-nin tvirtas, 'kad ir giliai su 
žeistas, sopuliuos ir opose, 
kovoja už gyvastį. Per tai 
mvlinpi mirusių karstų vaiz 
d^s, didelė nesąmonė, aklai 
sekt mada, kad kiti taip da
ro. Mirusio vaizdai malo
niausi tie. kurie vaizduoja 
dar gyva esant, ir tokie, ką 
vaizduoja jo laimingiausias 
gyvenimo valandas, o ne so
pulius ar nuopuolius. Jei mi 
msieii o-alėtu kūniškoj jėgoj 
nasireikšt. be abeio, praša- 
'intu tokius vaizdus, kuri* 
’■Baisiems liūdesį teikia. Jei 
tikėt teosofu nuomonei, tai 
mirusieji tada laimingi, ka- 

’ da jo mvlimi likusieji gyve- 
■ nimn džiaugiasi.

Tą mirusių “gerbimo” ma 
; dą seka nevien tamsioji liau 
' dis, bet ir apšviestūnija, be 
gilesnės nuovokos.

Paminklų įnirusiems sta
tymo sryty nors ir pažan
giečių lietuvių dar mažai pa 
siliuosuojama nuo nudėvėto 
beprasmio kryžiaus ženklo, 
kuris pas krikščionis augš- 
tai statomas, — todėl kad 
juomi Kristų kankino! Apie 
ta būiklą pakalbėsim sky
rium.

Paprotis. net veikėjus, mi 
net jų myrio dieną, nėra gir 
Hna9* tuom, kad gimtadie
ny, kurs svarbesnis — už
mirštame. Užsitarnavusiu 
visuomenės veikėjų neturi
me užmiršt ne myrio die
nos: bet mes nesame tiek iš
našūs, kad po du paminėji
mu surengt. Todėl sakau 
ka'd geriau gimtadienis, už
uot mirimo dienos Daukan
to ar Kudirkos minėt.

T
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Išrišimus Kryžiažodžiui No. 
11 net keturi prisiuntė ir visi 
veik geri. Vienok teisingai iš
rišo tik Petras Mačys, iš Broo- 
klyno. Kiti, J. C. (iš Brookly- 
no), K. B. Kriaučiūnas, ir A. 
B. Mūras iš 
gerai išrišo, 
rot.” J. O.
“gaire.”

Panedėlio
skelbta rezultatai pirmųjų De
šimties Kryžiažodžių, su laimė
tojų vardais ir dovanomis. Tė- 
mykite! K

New Yorko viską 
apart žodžio “ni- 
suklydo ir žody

numery bus pa-

JŪSŲ VIDURIŲ DARBAS

įro- 
lai- 
pat 
ga-

Universiteto Chicagoje mok 
slo eksperimentai nesenai 
dė, sekantį faktą: Viduriai 
ke virškinimo atlieka tokį 
darbą kokį virimas atlieka
vęs žalią mėsą. Taigi atmenant 
šitą faktą, reikia būtinai prižiū 
rėti, kad viduriai gerai veiktų. 
Trinerio Kartus Vynas geriau
sias tam tikslui. Jis palaiko vi 
durius švaroje ir priverčia jak- 
nas ir kepenis normališkai vei
kti. Nekentėsi nuo menko ape
tito, nevirškinimo, ar užkietė
jimo, ir džiaugsitės vasara. Jū 
su apylinkės aptiekorius turi 
Trinerio Kartaus Vyno, o jei 
ne, rašyk pas mus Joseph Tri- 
ner Company, Chicago, 111. — 
Taipgi pabandykite Trinerio 
Fli-Gass Šiomis dienomis, jis 
tuoj ant vietos nudeda muses 
ir uodus.

PIRKITE 
“VIENYBĖS” 

ŠĖRĄ!

“VIENYBŪS ” KRYŽIAŽOUI3 NO. |2 
(prisiuntė K. B. Kriaučiūnas)

S keršai: —
1.
2.

7. 3.

10.

1. Motina
4. Ką Europos karas daugiau

sia pagamino?
Prėsko vandens plotai 
(daugskaitoj ir viet. link
sny)
Lietuvos upė

12. Meto dalis 
įsakymas arti 
Tegul 
Adresuojamas titulas, ra
šant moterei laišką.
Išimti grūdą, arba sėklą 
Apribavimo žodis •
Kaip tūli lietuviai ištaria

14.
15.
1C).

17.
20.
21.

23.
25.

28.
29.

Sėkla įdėta
Kokiam akmenui jūros ban 
gos nieko nepadaro?
Valstybės vyriausias mies
tas

Dūks
Kuo nereikia pasitikėti, kad 
keliu vestų

5.
6.
8.

Išilgai: —
Ką artistai myli
Mergina flirtuodama aku
tes “---------- ”
šaukimas į gyvūną, kuris 
pasižymi dyglumti

Kaip žydas ištaria “kai”
Pabaiga pavardės Stasela. 
Netikėtai
Turintis esybę

9. Kuomet kas užtaria tave, 
kam reikia dėkavoti?

11. Nesutikimas, ginčas
Peni

18. žodis iš vardo Lietuvių 
Ukėsų Kliubas

19. Užsidaryk “armoniką”
20. žodis rodantis vietą
22. Ne sėklų
24. Parodymo žodis (į žmones)
26. Moteriškas vardas

18.

Žydą apgausi, kai vėją sugausi 
—o— 

Mergelė-rūtelė; kai išteka — 
dilgelė.

PASAULIŲ KARAS

prikli. Nors tūli sako, kad | išnašai, neprieštarauja, tai 
hera iš ko lietuviškų pasi
rinkt; netiesa, šiandien lie
tuviai gali pasirinkt grynų 
lietuvišku vardu iš virš 400 
vyriškų ir moteriškų ryškių 
ir dailiu vardu nėra būtina 
vardyt vien kunigaikščių 
vardais. Tautiškais vardais 
mažuma dar tesidomi, nes 
apart keleto ir tų pačių var
tojamų, kitų negirdėt, lig jų 
neturėtume. Žingeidaujan- 
tis tautiškais vardais, teskai 
to istoriškus veikalus ir V. 
Kalvaičio “Lietuviškų Var
dų klėtelė.”

Mirusių Atmintis. — Šioj 
linkmėj noriu daugiausia pa 
reikšt, nes daug daroma at
bulai.

Kad įnirusiems, kaipo pa- 
sišalinusiem iš gyvųjų tar
po: geram ar blogam, pažį
stamam ar nežinomam, reik

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

■L- UL&G . ■

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

GROBLAUSKIO GUMBALAŠAI 
DEL VIDURIŲ 

SUVERŽIMO MOTERIMS

Vartota suvirs 30 metų 
Ne jokis bandymas 

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

mylinčiai širdžiai priešin
gas. Vaizdas mylimo ar 
brangaus mirusiojo, gulin
čio karste, mylinčiai širdžiai 
sukelia giliausius sopulius; 
tokia atmintis nors ir toli
ma, visada gaivina opią vaiz 
duotę... Tą, rodos, visi žino, 
jaučia, tačiau to mirusiojo 
vaizdavimo mada aklai se
kama “kad kiti tai daro.”

Ta mada bene bus pasiim 
ta, matant, ar girdžiant, 
kad tūlus visuomenės veikė
jus, ar šalies vadus, jiems 
mirus, laidojant visa iškil
minga palydovija atvaizduo 
jama, kurių vaizdai, su jų 
vardais, darbais ir gyveni
mo aprašymu talpinama 
laikraščiuos; tai yra nei jų 
pačių, nei giminių, o visuo
menės, arba bendruomenės 
noras.

Tūli mūsų žmonės turi 
net po kelias dešimtis saviš
kių ir pažįstamų mirusiųjų 
atvaizdų. Mat mirus pažįsta 
mam, atvaizduojama, ir 
toks vaizdas artimiems “do 
vanojama.” Kai kur: miru
siųjų vaizdais (karste. gu
linčiais) sienos išpuoštos; 
kas svečiui teikia kapinių 
mina. Toks mirusiu karstu 
išstatymas daroma be aiš
kios nuovokos; kas priešina 
ši širdžiai ir minai. Miru
siojo vaizdavimas nėra nei 
grožis, nei pagarba, neigi 
meilė; nes jei bent vienu 
atjausliu būt pateisinama, iš 
eitų lig mylėdami laukia 
mirties ir kad iš mirusio 
vaizdo gaut užsiganėdinimą 
džiaugties; ryškiau — tokie 
žmonės daugiau domisi my-

LIETUVIŲ TAUTOS 
MYTOLOGINIS
VEIKALAS

VITOLIO RAUDA 
(Giesmės iš Lietuvos padavimų) 
Parašė J. Kraševskis, lenkiškai 

Vertė poetas Fausta Kirša
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L ApHMgok Bvalkatą

SANYKITg
Profilaktaa vyrame, 

geriausia apaanga 
po užsikrėtimo. 

Didelė triflbelė BBe. 
(Tarba (4’b) *1.

Vilose aptlekose ar 
8an-Y-Kit Dept. A. 

PI Beekman Bt.
New York 

Prašyk aprašymų j

Tik ką pasimiręs garsus astronomas Flamarion tikėjo, 
kad ant Marso gyvena protingi sutvėrimai, kurie, gali būti* 
yra net protingesni už. mus, žemės Gyventojus.

Dailioje apysakoje “PASAULIŲ KARAS”, H. G. Wells 
vaizduoja kaip tie Mar&iečiai atvyksta į žeme ir bando nu
kariauti žmoniją. Marsiečiai turi baisų ginklų, keistų maši
nų ir žmonijai jau gręsia pražuvimas. Kas ją išgelbsti?

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

Te]. 595 Greenpoint. B ] 
Susivienijimas Liet. Amerikoje |

n-T-KM. . . -r Tt.mr.TYTT. A . TTTtrta n.AATDAa

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, 
Pūtj, žaltį, Perkūną, Kali
nį, Ligusonis ir kitus kuni
gus bei dievus.

Daktaras
J. S. MISEVIČIUS

270 Berry St., B’kJyn, N. Y.

S. K. GRISIUS
Agentas “VIENYBES” bei ki
tų tautiškų laikraščių Chicagoj. 
Norinti užsirašyti “Vienybę’’ ar 
užmokėti prenumeratų bei pirk
ti šėrų, kreipkitės šiuo antrašu:

3423 W. 61st STREET
Chicago, HL

Phone — Republic 8927

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

“VIENYBĖ”
193 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

puslapių; su paveikslais
Kaina — $1.50

V i ?

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

DIDŽIAU8IA LIETUVIŲ APDRAUDOB I* PABALTO! 
ORGANIZACIJA BUVIENYTOflE VALSTIJOBB, KU

RIOS TURTAS ARTI 11,000,000.09

pomirtinių. PaSalpų Išmoksta 1413,550.15
Nuo Buslorganlzavimo iki žluni laikui išmokėta 1375,122.80

BLA. kuopos randu! vIbuoso dide«nlao«B mie»tuo»e. 
Nariai priimami nuo 18 iki 60 m. amliaut. Visi na
riai gauna lalkrait] „Tėvynę” dovanai ir taipgi 
gauna BLA. lilelttaB knygas ui puaą kaino*.

Pomirtiniai įkyriai — |1BO, 800. BOO Ir 1000

Paialpo* Įkyriai — 
la.oo. t.oo Ir IS.00 į Bavaltą.♦ i

Del plateanlą informaciją kreipkitis lino adrarai

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

»

į

fi&l

Tel. 4428 Greenpoint.

Dr. John Waluk
Valandos:

nuo 8 iki 10 IS ryto 
nuo 1 iki X po pietų 
nuo 6 iki 8 vakare

Nedaliomis pagal suBitarimą

161 North 6th Street
Brooklyn, N. Y.

Kas yražmogaus unitu m prieini — Baltu. 
Jin netik bud klanai m Ilgai (vara, bet ir | gra
bą paguldo. Bet tie, knrle vartoja »o plačią 
Ameriką pagarsfijuBloa URBAN’S COLD 
POWDERS (Milteliui nuo Baldo), jskią lalčlą 
nebijo. Ui 75 centui ui kaktą apilglnkiaok 
nno buvo nuolmaiu prlelol

URBO LAX TABS (BĮ tentai ui Bkry- 
nutę) yra kai kanuoll pilei kitą amilną imo- 
gaus priedą —• vidurių nlklstėjlmą — knrle 
žmogui pagamina daug rhpeačlų ir šankią ligą.

Lletuvllką, Bulgariškų, Alopattlkų, Homeopatllkų ir kitikių 
vaistą tegalima gauti gerą pat —

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

Telephone Greeajiolnt 1411 
f • • t . •« ‘ *

i
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„Vienybes” Išvažiavime Rugsėjo 6 d., 1925, Forest Hills Parke Dainuos Operetes Koras
6 Ė RUGP.JUČ. (AUG.) 22 d., 1925

m BASEBALL

Brooklyno ir Apylinkes Žinios
ES

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

OPERETĖS koras nuta
ria DALYVAUTI DAINŲ 
PROGRAME “VIENYBĖS” 
IŠVAŽIAVIME RUGS. 6 D.

MANELIS SAVE V AP N A 
TEPASI

Gavome pranešimų iš Opere
tės Dr-jos valdybos, kad Ope
retės Koras, vienas iš geriau
siai sumokintų apylinkėje, da
lyvaus “Vienybės” išvažiavime 
rugsėjo 6-tą d. Forest Hills 
parke ir padainuos naujų ir 
gražių dainų.

Jaunų Vyrų Dr-ja į atletikos 
programo komisijų išrinko: G. 
Struogis, Chas. Akromaitis, B. 
Swedish ir. L. Stockus.

Jaunų Moterų Dr-ja išrinko: 
A. Budriūtę, M. Benedikčiūtę, 
L. Benedikčiūtę, N. Jurgelytę, 
A. Pilipiūtę ir J. Novakiūtę.

Komitetas atletikos ir žais
lų svarsto kaip sudaryti įdo
mų, gražų ir juokingą lenkty
nių ir gimnastikos programų. 
Renkami įrankiai ir pabūklai.

PIRKITE 
“VIENYBĖS 

ŠĖRŲ!

Per savo draugų organų, Ma 
nelis save kad baltina, tai bal
tina. Esu, jis taip nekaltas pro
tokolų laižyme kaip žydas kry 
žiaus bučiavime. Ir kviečia jis 
savo “šmeižikus” atšaukti kal
tinimus. Bet, drauge Maneli, 
protokolo ištrynima ir įrašymų 
kitų žodžių paliudijo geriau
sias ekspertas New Yorke, da
bar jau miręs p. Carvalho. Jei 
gu esi teisingas ir nori, kad 
kas ką atšauktų, tai pasisam
dyk savo ekspertų ir lai tas su 
muša p. Carvalho įrodymus.

Prie to visi Brooklyno kriau- 
čiai žino, kad susivienijus 1922 
metais prosytojų lokalui su 
kriaučių lokalu, buvo nutarta, 
kad lokalo pirmininkas vestų ir 
ekstra mitingus. Bet to nutari
mo knygose nėra. Kas jį išlai
žė?

Kaslink Manelio teisingumo, 
kuriuo jis giriasi, tai reikia 
jam priminti istorijų su valgo
mų daiktų kooperatyvu, kurio

sekretorium jis buvo 1917-18 
metais. Manelis reikalavo, kad 
tie kaltinimai būtų atšaukti? 
O kada Manelis buvo sekreto
rium kriaučių korporacijos ir 
buvo pritvertas tūlose operaci
jose, ar jis kada reikalavo at
šaukti ?

Neapsimokėtų apie tai rašy
ti, bet kadangi “Laisvė” šmei
žia sau nepatinkamus žmones, 
be mieros ir saiko, o savuosius 
stengiasi vapna padabinti, tai 
reikia tokie dalykai peckeliams 
priminti. L. R.

Jaunų Vyrų kliubas šį sek
madienį, rugp. 23 grajs su N. 
Hyde Park tymu, jų lauke, N. 
Hyde Park, L. I. Privažiuoti 
galima Jamaica “L” iki galo, o 
paskui imti Mineola gatvekarį 
iki parko. Galima ir L. I. trau
kiniais privažiuoti.

PO MIESTĄ PASIDAIRIUS

— Nuo stogo nušoko ir už
simušė Wanda Ivaškiūtė, sako
ma, lenkė, kuri pamylėjo ang
lų Brennan ir jam melavo, kad 
jos penkių metų duktė yra nuo 
pirmo vyro, o ne “prigautinė.” 
Brennan pienavo jų vesti, bet 
išgirdus varpus bažnyčioje 
skambinant, jai ėmė graužti sų 
žinė, ji pasisakė viską Brenna- 
nui, tas atšalo, o ji išbėgus 
nuo stogo nušoko ir užsimušė.

NEPAPRASTAS IŠPARDAVIMAS
tik trumpam laikui siūlome publikai 

Didelį Pasirinkimų tikrų

pusę kainos, nupiginę 50 c. nuo dolario
Ateikit pasirinkite Victrolų ir užmokėkite tik 50 nuo
šimtį katalogo kainos.
Taipgi siūlome didelį pasirinkimų Victor Red Seal 
vieno veido rekordų nepaprastai pigia kaina 3 už $1.00

HIS MASTERS. VOICE

(Mes neduodame kitų mašinų vietoje 
Victrolų. Mūsų fonografai yra gry
nai tikros Victor Kompanijos, Vic- 
trolos, nes mes jų agentai)

GRAHAM TALKING MACHINE SHOP
VICTROLOS IR VICTOR REKORDAI

74 Graham Avenue, Brooklyn, N. Y.

K O VA UNIJOJE MASINĖ
MIS PRIEMONĖMIS EKSTRA PARDAVIMAI!

5 kambarius. Kaina $8,500. 
Cash $3,000. Rendų $150 į mė
nesį.

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

J. STANKUS
36 Lexington A v. (Netol Grand 
St.) Maspeth, L. I. Tel. New
town 0113.

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

Parduodu forniLius 4 kambarių, pia
nas, viktrola. Atsišaukite: Kulikaus
kienė, 53 So. 1st St., Brooklyn, N. Y. 
(2-ros lubos)

Paleškau pusbrolio P. Gerybos, gyve 
na kur apie Chicago, Ill. Iš Lietuvos 
paeina iš Veivenų miestelio. Taipgi 
pa iešką u švogerio D. Jonkautsko, įgy
vena apie Kenosha, Wis. Su abiem tu 
riu didelei svarbius reikalus. Malonė
kite atsišaukti, o jeigu kas žinoto, ma 
lonėkite pranešti už ką būsiu didžiai 
dėkingas, j. Žukauskas, 603 Green St.. 
Schenectady, N. Y. (103

RICHMOND HILL SEKCIJOJ 
Parsiduoda namas 10 kambarių, 

visais įtaisymais, plotas žemės (50 per 
113 pėdų. Visas apjsodintas pyčioms, 
griūšėms, 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 

4032 (101

su

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

Parsiduoda 2 šeimynų mūrinis na
mas. Yra visi įtaisymai, ekstra lotas, 
gražus daržas, driveway, puikioj vie
toj. Gera proga pigiai pirkti. A. Pilitz 
221 Fresh Pond Rd., Masneth, N. Y.

(103 •

Ieškoma Stanislovas ir Teklė Ku- 
rauskai ir Teklė Arnastauskienė, kilę 
iš Kauno, žaliojo -kalno, Miesčian- 
skaja ui., prieš karą gyvenę Ameri
koj mieste Racine, Wis. Jų pačių arba 
apie jų likimą žinančių prašau atsi
šaukti šiuo adresu: Kauno Apygardos 
Valstybės Gynėjo kanceliarija, E. Ze- 
lenkevičaitė.

PARSIDUODA BUčERNh
Parsiduoda Bučernė ir kartu Gro- 

sernė labai Pigiai. Biznis geras, ap
gyventas lietuviais ir anglais. Biznio 
daroma į 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 
St., Philadelphia, Pa. (102 i

FARMA ANT PARDAVIMO
60 akrų su budinkais; žemė gera, 

beveik ligi jauna sodas visokių f rūk
tų yra 5 mylios ligi miestelio. Prie
žastis pardavimo, kad estnu pavienys 
ir prastos sveikatos. Kas nori dau
giau dažinot, togai! rašo pas mane. 
Peter Or ent, R. 1. Kaleva, Mich. (102

£ LIETUVIŠKA AKUSERKA

Du mėnesiu suėjo kaip ver
da atkakli kova tarp viršinin
kų Ladies Garment unijos ir 77 
išmestų valdininkų, kaltinamų 
“komunizme.” Išmestieji suda
rė “komitetą veikimo,” pasišau 
kė Fosterį ir dabar iššaukė 
ketverge dviejų valandų darbi
ninkų streiką, kaipo protestą 
prieš unijos viršininką, Sigman 
išėjusį prieš komunistus. 
“Times” rašo, kad streikan iš
ėjo 12,000 narių, o viso trijuo
se lokaluosc, kur kova verda 
narių esama apie 30,000. Strei- 
kieriai susirinko į vienuolika 
salių New Yorke, kur išklausė 
kurstančių prakalbų.

Sigman streikų vadina “ne- 
legališku” ir sako jame daly
vavo tik 10,900 iš 70,000 uni
jos narių. Esą tai paskutinis 
“tūzas” sugrajtas išmestųjų 
valdininkų.

Hymanas, vadas nepasitenki
nusių darbininkų sako, kad 
streike dalyvavo 20,000 narių. 
Mitinguose buvo apsčiai polici
jos, kuri nuvaikė būrį šūkau
jančių darbininkų nuo unijos 
Joint Boardo ofiso. Taip tai 
viskas ramiai praėjo.

3 šeimynų

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

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

Ridgewoode
mūrinis namas, 17 kambarių, 
elektros šviesa. Kaina $12,000. 
Cash $3,500.

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

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

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

8 šeimynų baltų plytų na-1 
mas po 5 kambarius, maudynės t 
ir elektra, netoli Broadway. 
Kaina $21,000. Cash $6,000 yra 
geras investmentas. Rendų 
$257 į mėnesį.

6 šeimynų medinis namas po

PaskutinisCharles Hoelzer, Mgr.

Mflsų darbo apsiaustu 
koatumeris džiaugiasi.

TAIPGI BUS IR VIRVES DUBELTAVAS 
TRAUKIMAS, KURIE STIPRESNI

Pranešimas

CHAS. WIRFEL

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

tuoj atvykstu pataisyti pagedimus

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

Tel. Stagg 4037

Phone Foxcroft 6162

GELEŽIES DARBAI 
Ugnies Kopėčios — Fire Escapes 

Prašalinama Visokios Kliūtys. Visokį Pataisymai 
Deimantiniu Plokščiu Durys Skiepams

— Ofisas ir šapa — 
378—380 HARMAN STREET

Tarpe living Ir Wyckoff Avenue. Brooklyn, N. Y.

PIKNIKAS
(Šio Pikniko šimtas Dolarių Nesustabdo!)

PIRMUTINĖ LIETUVIŠKA ĮSTAIGA 
----- oh—

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

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

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

Kad Vasaros Karščių Gali Nejausti, Bot Tyrame! Miško Ore Gerai 
Atslvėdytl ir Pasilinksminti. Tai Pas Gerai Brooklyniečlams žinomą

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

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

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

Lietuvių Rubsiuiiu Apsigynimo
Sąjungos

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

Kampos Betts ir Maspeth Av., Maspeth, L. I., N. Y.

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

ĮŽANGA vyrams 50c. — Moterims 25c.

Gerbiamieji darbininkai ir darbininkės: — Kaip žinote 
keli motai atgal mūsų kriaučlai, t. y. bolševkai jie save 
vadina “darbo unijų švietimo lyga” kitaip sakant li
goniai, iš kurių susideda maža dalelė ir mus norėjo 
apslrgdyti 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 tikriem darbininkam ir darbininkėm už 
kąsnį duonos; su jų diktatūra baigėm prarasti pasku
tinį kąsnį duonos ir kad atgaivint geresnes sąlygas 
reikalinga finansinė pagclba — per tai meldžiam atsi
lankyti kodaugiausla į nurodytą vietą paremdami 
mus kovoje su Trockio agentais. — Visus Kviečia

KOMITETAS

Geriausias

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

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

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

Tel. Greenpolnt 7831

Tel.

Telephone Triangle 1450

adresu:

ŠTOKE!
0. Brooklyn, N. T.

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

Brooklyn, N. Y.

Gėlės del Namų, Daržo, 
Vestuvių ir Laidotuvių 

202 BEDFORD AVENUE 
(arti North 6-tos gatvės) 

Brooklyn, N. Y.

JONAI
173 Bridge St.,

Parslrendavoja 4 kambariai, 18 Irv
ing Av., renda $26 mėnesiui, elektra, 
naujai išdekoruoti, langai visuose rui
muose. Imkit Union Av. karų ir nu
lipki! ant Jefferson St., eikit vieną 
bloką iki Irving Av. klauskit Janito- 
riaus arba Stagg 6805 (164

Pasirendavoja penki gražūs kamba
riai ir gražioj vietoj. Elektros švie
sa, maudynės ir kiti įtaisai. Renda $27 
į mėnesi. Jei kas nori, galėtų ir jenito 
rys tęs darbą apsiimti, s. Pažereckas 
1354 Willoughby Av. (101

*3 Marijona Tamkienė 
A^prie palagų ant pareikalavimo?., 
O dieną ar naktį, taipgi ir nedėl 
^dieniais. Darbą atlieka atsakam^ 
^čiai už prieinamą kainą •'*'* 

jįf 7—g STAGG STREET 
$ Brooklyn, N. Y.
S Tel. Stagg 6711 ,

MAUKUS FOTOGRAFAS

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

Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės šiuo 
adresu: —

Greenpoint 6195

M. KREIVĖNAS

LIETUVIŠKA 
RESTORACIJA

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

417 LORIMER STREET 
(“Laisvės” Name) 

Brooklyn, N. Y.
Alex Velička ir J. Sutkus 

Savininkai

— Petrai, kur taip skubi
niesi ?

— Einu pas Juozų Aba* 
zorių.

— Kas tenai naujo yra?
— Tai yra geriausi lietu

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

— Koks jo adresas?
93 WYTHE AVE., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. 4520 Greenpoint

IR MALIORIUS 
Nufotografuoja ir 
numalevoja viso
kius paveikslui 
įvairiausiomis ip- 
alvomis. Atnauji
na tonui ir kra- 
javus ir sudaro 
su amerikoniškai! 
Darbų atlieka ge
rai ir pigiai.

Kreipkitėi Bine

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spinduliii Diagnoza 
221 SOUTH 4th STREET 

BROOKLYN, N. Y.

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

2—8 po piet.
Penktadieninis ir Sekmadieniais 

tik sulyg sutarties

Parduodu
J. STANKUS

namus ir duodu morgi-

nori parduoti namą, ar- 
namą, pirmiausia atsi-

čius. Jei 
ba pirkti 
šaukit pas mane, o aš jums pa
tarnausiu teisingai; būsit abudu 
pirkėjai ir pardavėjai pilnai 
užganėdinti.

36 Lexington Avenue 
Maspeth, L. I.

Tel. Newtown 0113

STOGŲ DENGEJAS

“GltAVEIT“
Roofing

Rapair Work a Spaoiaitv 
JAMES J. HOLT & SON

Taisau ir Dedu Stogus. Darbų Garan 
tuoju ilgam laikui. Kainos Prieinamo?

Reikale klauskite:
Ofisas: 1163 Gates Avenue

Tel. Jefferson 3957
Yardas: 161 Clifton Place 

Tel. Prospect 1023

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savnlnkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINE
Ola galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir ui 
prieinamų kalnų; talppat pasirendavott svetainę luslrinki' 
mami, vestuvėms bet kitokioms apeigoms

899 GRAND «TREET (Tel. Stagg 3922) BROOKLYN, N. Y.

f •

Brooklyn, N Y.

ir 
o

Vaikams 
būsite pilnai užganėdintas

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

Vyrams, Moterims
Prašau Tomistą reikale atsilankyti,

N>e, 
«p;l uc'-o* 
archyvu 
Saugykla

S. PAUŽA
131 GRAND STREET

6
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