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PO KARŠČIU KURIE UŽMUŠĖ 
APIE 400 ASMENŲ UŽĖJO VĖ

SUS ORAS NUDŽIUGINĖS VISUS
Naujausi Telegramai

ew York. Tūli moksli-’

.Jersey Valstijoj, bet tik vie
ną rado. Sakoma, kad bu-

tor- 
my- 
ke-

Vietomis Žmones Šokinėjo iš Džiaugsmo, Kad Vę perkarsta net gyvatėms mušti.

nacio nusiauto apie 25 
lias čionai ir nugriovė 
lėtą namų. Trys žmonės už-

Papūtė Šaltas Vėjas ir jos išsislapstė po urvus.
—o—

-o—
i New York. Rudenį iš N. 

AREŠTUOTA LIETUVIŠKŲ PROGRESIS- New York. Amerikonu or Yorko i Floridą bus įsteigta 
ČIŲ VEIKĖJA UŽ DIRBIMĄ FALSYVŲ laivis Los Angeles bandė eroplany linija. Kaina į vie- 

nuskristi iki St. Paul niies-!na galą “laivakortės” bus 
to, bet inžinai pagedo ir tu- $125. Iš New Yorko į Chi- 
rėjo grįžti atgal. O vokie- cagą bus 
čiai tuo orlaiviu atskrido iš 
Vokietijos.

AMERIKOS PINIGŲ

NEW YORK, Birž. 8. — šaltas ir vėsus oras pra
linksmino visus po septynių dienų didelių karščių, laike 
kurių žuvo viename New Yorke 161 asmuo, o visoje A- 
merikoje virš 400. šiluma nuo virš 95 laipsnių nukrito iki 
71 ir dar krinta. Dangus apsiniaukė debesiais.

Vokiečių astronomai vienok pranašauja, kad karš
čiai tuomi nesibaigs. Jie sako, šįmet ant saulės daug taip 
vadinamų taškų, arba plėnių, o žinoma, kad tie plėniai tu
ri įtekmės į klimatą.

Chicago, čia nušauta vie 
nas butlegeris, paeinąs iš

—♦-------------  Philadelphia. Per karščių
PARIS, Birž. 7. — Marokoje, sulyg korespondentų savaitę čia pasimirė 71 y- 

pata. Vietomis karščio bū
ta iki 100 laipsnių.

—o—
Boston. Karštis ir čia sie

kė 100 laipsnių. Per savaitę 
čia ir apylinkėse žuvo 45 
žmonės.

—o—
Elizabeth, N. J. Paskuti

nėje karščio dienoje čia žu
vo ir du lietuviai: Juozas 
Navialls ir Juozas Valužis.

pasakojimų, einąs tikras karas tarp francų ir maurų, ku
ris labai esąs panašus į karą Francijoj keli metai atgal. 
Vartojama ta pati taktika ir ginklai, išskyrus nuodin
gas dujas ir didžiąsias kanuoles.

Frankas jau pradėjo smukti vėl del šito karo ir Mor
ganas žada pavelyti vartoti jo šimto milionų dolarių 
kreditą, kad pinigą palaikius dabartinėje vertėj.

BROOKLYN, N. Y., Birž. 5. — Čia tapo areštuota 
buvusi vedėja Lietuvių., Moterų Progresyviu Susivieniji
mo, Ona Sfmoliūiiiute, ir nesenai iš Lietuvos atvykęs mo
kytojas Juozas Račis, kaipo netikru $5 ir $10 dirbėjai. 
Valdžios agentai sako, kad dar niekad jiems netekę ma
tyti tokių gerų padirbtų pinigu. (Plačiau apie tai skaity
kite vietinėse žiniose).

Fleperkutė Gelbėdavo 
Automobilius Vogti

Rochester, N. Y. 22 metų fle- 
perka, žmona tūlo Smitho, pri
sipažino, kad gelbėjo savo vy
rui pavogti 15-ka karų Detroi
te ir Buffalo, ir beto dalyvavo 
apvogime vienos krautuvės.

Merginos, Nevažinėkite 
Automobiliais.

Cleveland, O. Dar pora mer
ginų papuolė j bėdas, del smal
sumo pasivažinėti karu. Jas pa
kvietė nepažįstami vyrukai ir 
paskui ant jų užpuolė. Vienai pa 
vyko pabėgti, kad ir apdrasky
tom drapanom. Merginų vardai 
Marta Kamaraudcaitė ir Gladys 
Vokietaitė. Vaikinai areštuoti. 
Vienas iš jų yra Edvardas 
tickiotis.

Del Karščio Amerika 
Neteko 12 Piliečių

Re-

Cleveland. Apie 12 pakviestų
jų atsiimti antras popieras ne
pasirodė teisme del didelių kar
ščių čionai. Jiems bus duota 
proga vėl. Pereitą mėnesį 
naturalizuota 330 piliečių.

Didelis Pasivėlavimas 
Ant Piety

čia

Įjos Angeles. Tūla moteris čia 
nori divorso, nes jos vynus pa
sivėlavo ant pietų. Jis vieną 
rytą išeidamas prižadėjo pribūti 
laiku ant pietų, bet nesusirinko 
per šešias savaites.

Posen. Vietos universitetas 
sutelkė Paderewsikiui filosofijos 
daktaro laipsnį.

I

Gerkite Alų, o ne

mama $200, į 
Clevelandą $115. Lakios e-

sus keleivių^.
-co

Baton Rouge, Ui. Nežino-
r J ” j ' *

Bavonne, N. J., kuris norėjo mus studentas čia pavartojo 
išsikolektuoti pinigus už Vilniaus gimnazijos moki- 
parduotų alų. I nių taktiką ir nužudė agri-

—o— kultūros profesorių Tume-
ri, sąryšy su ekzaminais.

Albany, N. Y. Valdžia pa
rėdė, kad ant visų bonicų, 
kuriose parduodami “minkš 
ti gėrimai” turi būti užra
šyta iš ko tie gėrimai daro-

Narsumas Kitą Gelbėti 
Y ra Saužūdybė.

Žinios Iš Lietuvos
Jckavai,, Seredžiaus v. (“V- 

ibt-s” kor.) — Kiek man teko da 
lyvauti šio sodžiaus jaunimo 
tarpe, pastebėjau, kad šiek tiek 
rimtesni nekaip aplinkinių so
džių jaunimas. Jie maždaug 
kiekvieną šventadienį surengia 
viešą pasilinksminimą ir jokių 
barnių nekelia. Būtų geriau, kad 
jų tarpe susidarytų kokia nors 
kuopelė. Tikima, kad sukurs, 
kokią nors gerą visuomenei or
ganizaciją. Menkutis.

Padubysys, Seredžiaus v. (“V 
-bes” kor.) — Nesenai Paduby
sio sodžiaus vienas ūkininkas 
padarė tokį atsitikimą. Jis savo 
žmoną išvarė ieškoti antros pa- 
sogos. žmona išėjo, bijodama 
mušimo, pas tėvus ir negryžo.

Menkutis.

IŠDYKĖLIAI

Kr.ikiai. Didįjį šeštadienį 
prieš Velykas, pavakare, pra
dėjus žmonėms rinktis i baž- 

. _ ___  ___  nyčią, k až-koki e vaikėzai baž-
mi, kad publika nebūtų ap-įnyčios prieangyje į indą su šv. 
gaudinėjama. Dabar, sako
ma, vietoje “grape juice” 
vartojama kemikalas me
thyl anthrahalyte, viętpį 
cukraus sakarinas, ji taip 
toliau.

Sovietai Pasmerkia 
17-ka Šnipų.

vandeniu 'įpylė raudonų dažų. 
Kai žmonės šlakstėsi, tai ir 
Ūkdavo kaktoj raudonos žy- 
nję?. Dalykas greitai buvo pa- 
‘mvVwj, ir nn.lažytaa vanduo 

mik "Mas švariu.
Vaikėzai įtariami. Eina tar

dymas. J. Beraštis.

PLĖŠIKAI

Paris. įdomus dalykas čia ta
po apeliacijos teismo išspręs
tas. Tūlas Henrikas pamatęs de’to. kad jie šnipinėjo Lenkijos 
skęrtančią merginą. Šoko ją gal

Maskva. Karo teismas pa-j 
smelkė 17 žmonių sušaudyti,'

naudai. Jų vadas, lenkas, pabū
Toronto. Vietos teisėjai nu- bėti, bet nepavyko ir abu pri- gęs į Lenkiją. Tarpe nuteisėtų 

tarė bausti kiekvieną girtą, ant krūrė. Jo našlė bar.dė iš apdrau- yra generolas Bieliavinas ir I- 
gatvės pagairių, po $25. Jie 
ko, kad žmonės turi gerti nau-1 apdraudos, bet kumpam- Į -----------
ją 4.4 alų, nuo kurio pasiger- J'a atsisakė duoti. Esą Iharikas Garnys Lenktyniavo 
ti nėra galima. Tie gi, kurie ir neturėjęs teises šokti i i pę. ir Automobiliu

‘ dos kompanijos išsikokktuoti

iš 20 
išmu- 
Besi-

sa- I UOS KWOpaillJVS ISMIKOH KIUIMI 
_ I $2,500 apdraudos, bet kumpani-1

toliau linksminsis su butlege- 
rių “štofu”, bus pinigiškai bau 
džiami.

Amerikos Fabrikantai Nori 
Laisvesnės Emigracijos

New York. Amerikos fabri
kantų dra irgi jos komisija, kuri 
tyrinėjo emigracijos klausimą, 
pareiškė, kad fabrikantai norė
tų. idant emigracija būtų 
vėmė. Esą reikia išleisti 
bininkai. kada darbai čia 
gerai. Fabrikantai taipgi
kad būtų įvesta nepiliečių re
gistracija. Tai būtų progresas, 
anot jų.

lais- 
dar- 
eina 
nori

va novas.

džiasi del Valkininkų policijos i teismo, o kiti nubausti admunis- 
persekiojimų, labiausia del de-1 
damų įvairių prievartos darbų 
ir i e vizijų. Arklius ir žmones 
valdininkai varinėja juos vežio
ti.

tra ei jos. į

jei prigėręs, tai reiškia kad 
pats save nusižudęs. O saužu- 
doms Francijoj apdraudos ne
mokama. Taigi nors Henrikas 
už 
jo 
ko

Richmond 
nėr. skubiai 
Otmerį, ten___ ___________ ,,

narsumą gavo medalį, bet jęUrją nutarė k negreičiausia gaP 
pati už tą vyro narsumą H- 
be pašalpos.

Ilill. L. I. D-ras Si- 
pašauktas pas tūlą 
rado nėščią moterį.

Kėdainių aps.. Krakių vai. — 
Plaukiu k. mažažemį ūkininką 
Petrą Vaičiųrgį balandžio 
į 21 d. aplankė plėšikai: 
šė langus, išvertė duris, 
veržiant piktadariams j
kaimyno būto (kuriame buvo li
gonis) pasirodė šviesa. Plėšikai 
pabūgę pabėgo.

Ryto metą paaiškėjo, kad plė 
šiku būta keturių ir durys su
skaldytos su kirviu. I 
kad plėšikų buvo kėsintas! at-

Londono Laikraščiai 
žada Sustoti

London. Londono laikraščiai 
žada sustoti išeidinėję kokią sa
vaitę kitą, kad privertus spaus
tuvių unijas nuolankiau tartis 
apie darbo sąlygas. Anot laik
raštini nikų, dabar unijos taip su 
varžė biznį, kad sudku išsiver
sti.Canton. Dvi partijos kinų pra 

dėjo čia tarpusavio karą. Viena 
stoja už bendradarbiavimą su 
baltveidžiais, o kita, nori kad (Vokietijos Kapitalisto

Bėdos

bent i į ligonibūti. Bet bevažiuo- 
Ijant garnys pasirodė ir atnešė 
dukterį, tad daktaras vietoje vie 
no paciento, turėjo du, kol pri
buvo i iigonbūtį.

Getaučiai, Kretingos aps., 
Platelių vai. šitas kaimas yra 
garsus tuo, kad čia išgeriama 
daug degtinės. Kai kurie ūki
ninkai, taip nusimagaryčiavę, 
kad jau nebeturi ir duonos, čia 
esama keleto tokių vyrukų, ku
rie užsiima vien tik nešimu iš 
pajūrio spirito, nes esama gero 
uždarbio. žiogas.

Griškabūdis. Miisų apylinkėj 
smarkiai taisoma keliai, sodina
ma pakeliais medžiai, kad net 
gražu žiūrėti ir malonu važiuo
ti. Javai šjnet atrodo pas mus 
labai gerai, žmonės skubėdami 
periasi trąšų, apsieidami be žy
dų ta.pinūJKavirno. Malonu, kad 
pagaliau susipranta.

Juozas Užupis.

žemaičių Kalvarija, Mažeikių 
ap.-kr, čia yra daug .tokių jau
nuolių, kurie visai neina bažny

čion. o jeigu ir nueina, tai baž
nyčioje šaiposi ar šiaip negra
žiai elgiasi. Aš pats

Pasvalys. Tuoj aus už miesto 
prie Vaškų vieškelio stovi jau
nimo pastatyta 1905 m. spaudos 
ir tikėjimo laisvės atgavimui at 
minti kryžiaus liekanos. Jį ne- 
perreniausia sudaužė nakties 
metu naujoviškieji stabmeldžiai 
Pavykus jų tam pirmam žygiui, 
mėginta pasišvaistyti ir po pa
rapijos kapus, *bet čia suklup
ta. Laukiama galutino išaiš
kinimo. bvs.

Atidavė Klaipėdos uostą. — 
Gegužės m. 5 d. Vyriausybės 
įgalioti atstovai pp. inž. Skar- 
dimslkis, šimoliūnas ir Šulcas 
perdavė Klaipėdos uostą direk
cijos žinion.

Pradžios mokyklų skaičius 
Kaune: lietučių — 24, lenkų —. 
11, žydų — 10, vokiečių — 3, 
rusų — 2. Viso — 50. Mokinių 
skaičius: lietuvių — 2291, len
kų — 1294, žydų — 1329, vo
kiečių — 456, rusų — 227. Vi
so 5597.

Nauja ligoninė Kaune. — šią 
vasarą pradės statyti “Labda
ringoji Krikščioniškos Meilės 
Draugija’’ naują ligoninę. Ligo
ninės statymui jau gauta 10 h. 
žemės. Aukas siusti ir visais 
ligoninės reikalais reikia kreip
tis į Centro Valdybos pirminin
ką, p-nią Smetonienę, Muziejaus 
gatvė Nr. 5.

Didelis skirtumas. — Vokie
čiai įkainavo Klaipėdos krašto 
valdišką turtą 600 milionų litų 
ir padavė reparacijų komisijai 
svarstyti. Mūsų Vyriausybė ir 
Klaipėdos krašto speciali komi
sija tą visą Įkainavo tik 55 rail, 
litų.

šiomis dienomis Paryžiuje, re 
paracijų komisija svarstys kiek 
Lietuva privalės mokėti repara
cijų.

Valdžia leis lenkams Nemunu 
plukdyti miškus. — Minister) ų 
Kabinetas balandžio 24 d. posė
dy tarp kita ko jau svarstė miš
ko plukdymo Nemunu taisykles.

| Vilnius. Ežerų sikaičius. Vii- Suomijos laikraštininkai at- 
niaus administracinės apygar- silankys Lietuvoje, gegužės mė- 
dos srity esama 158 valstybinių nesį 15 d. iš Helsimko iškeliauja 

Spėjama ežer4 bendru plotu 22,522.72 gegužės 12 d. Tą ekskursiją or-
’ hektaro ir 11 privatinių ežerų, Į ganizuoja Suomijos užsienių rei 

imti dolarius. kuriuos Vaičiur- kur,ų bendras plotas sudaro kalų ministerijos spaudos sky- 
218.5 hektaro. rius.gis, susirašinėdamas su gimi

nėmis Amerikoje, sako, kai ka
da laiške randavęs.

J. Beraštis.
Lietuvos delegacija tarptaut. 

ginklų kontrolės konferencijoj, 
j — Gener. štabo majoras Geru
laitis gegužės m. 1 d. išvyko į 

i Genevą kur drauge su Dr. Zau
nium atstovaus Lietuvai tarpt, 
ginklų kontr. konferencija. Kon 
ferencijos prasidėjo gegužės m. 
4 d.

Naujas persekiojimas Vil
niaus krašte. — Lietuvių suėmi- 

. • mai Vilniaus krašte tebesitęsia, 
šiomis dienomis, Trakų apskri
ty suimta apie 50 asmenų, jų 
tarpe daug lietuvių. Suimtieji 
kaltinami neva padirbinėję ka
ro dokumentus. »

Beiiūnai, Kanevos v., Lydos 
apskr. šių metų 2 d. balandžio 
lotnri policininkai nakčia pas 
Adomą Butrimą visas peles iš
vaikė. Badė pastoges, vartė sa
manas. Mat, prieš užgavėnes 
dar buvo čia vestuvės. Įsilinks
minęs jaunimas ėmė šposus krė 
sti. Vienas pasirengė* lietuviu, 
kitas lenku, o trečias bolševiku. 
Bolševikas vietoj kardo turėjo 
pajuostėje kokį blėkagalį, kiti 
vietoj šautuvų lazdas. Išgėru- 
siems svečiams galėjo išlik- 
rųjų pasirodyti, kad čia kas 
baisaus darėsi. Pranešta kur ne 
reikia, kad iš Vilniaus moki
niai gabena čia ginklų ir laik
raščių. Jau miegančiai šeimy
nai teko būti pagasdintai. Krė- 

' sta visa iki briezgulėlio. Radę
Hammond. Ind. Povilas Vaiš- užrašytus sąsiuvinius ilgai var

nom ruošėsi prie laimingų ves- tė paskui piktai sviedė,
tuvių savo su Bessie Patkiūte,1 
bet mirtis pakirto jaunosios gy- 

| W. Lynn. Mass. Lietuvis po- vybę. Vestuvės turėjo atsibūti
licmonas Dičius, kuris daug kal
bų žino ir prie to nešioja tam 
tikrą plieninę kamzelką, per 
kurią kulkos nepereina, karščių 
dienose kamzelką paliko namie. 
Sako, ji gera nuo kulkų, bet vi
sai netikus nuo kaiščio. .-

Bernaitis Užmuša 
Savo Mokytoją

Jackson, Miss. 14 metų ber
naitis prisipažino nužudęs savo 
m<kytoją, de^o, kati tas jį pa
lupęs už negerus pasielgimus. 
Profesoriui einant pro šalį, ber
naitis jį peršovė.

500 žmonių teisman. — Nau
garduko vaivadijoj suimta 500 
žmonių, kurie padalinti Į 3 gru
pes. Pirmoj grupėj keliolika 
žmonių bus teisiami karo lauko 
teismo, 118 žmonių paprastojo

Seimas būsiąs paleistas. —• 
Iš patikrintų šaltinių sužinota, 
kad šį rudenj būsiąs paleistas 
seimas; šį rudenį būsią ir nauji 
rinkimai. Visų partijų agentai 
jau pradėjo agitacijos darbą.

Devynių Mėty Vaikas 
Kriminalistas

Ijowell, Mass. Valdžia arešta
vo 9 metų Joną Veres, kuris 
pagavęs 19 mėnesių mergaitę, 
ją nurengė ir įstūmęs į upę., pas 

I vešu, snip ievas, lain i.aii uan kui akmenais užmušė.
' kininkai atpirks nuo sūnaus Hu- ————-

visi svetimtaučiai būtų iš Kini
jos išvyti. Daug svetimtaučių 
jau išsinešdino iš miesto. Kinų 
radikalų partija labai artima ko 
munistų ir sovietų idealams ir j nes jo sūnai nemokėjo biznio 
net spėjama, kad rusai ją šel-( vesti, kaip tėvas. Tam tikri ban 
pia.

Shangai gi mieste viskas ap- go visus biznius, palikdami jam į 
rimo, bet streikas darbininkų tik anglių kasyklas, 
plėtojasi. Yra bandoma šutai- -----------
kinti darbininkus su darbda
viais.

Berlin. Garsiojo Stinneso biz
nio kombinacijos, matyti, suirs,

Elizabeth. N. J. čia fabrike 
nuo karščio krito Edvardas Ju- 
raitis, kuris vėliau ir pasimirė 
ligonbūty. Perth Amlboy gi li
goninėj nuo karščio pasimirė

Pavasaris ūkininkams sunko
kas. Kai kam neužtenka sėklų, 
o čia mokesčiai spaudžia. Tik
rai dažnai čia “klynas klyną va
ro.” K. ši t kas.

nedėlioję, o ji mirė utarninko 
naktį nuo keistos ligos. Jai pra
dėjo skaudėti akys, o paskui j 
gaiva. Akys išsivertė iš blak- Pučkornė, Valkininkų v., Vil- 
stienų ir pirm negu daktaras niaus apskr. Pučkornės gyven- 
a t vyko, Bessie jau buvo be są- tojai įteikė lenkų valdžios de-1 
monės.

PASAULIŲ KARAS
4

____________________ ' I dj

Tik ką pasimiręs garsus astronomas Flamarion tikėjo, 
kad ant Marso gyvena protingi .sutvėrįmaį,, k,uri<\ 
yra net protingesni už mus, Žemės Gyventojus. p 4

Dailioje apysakoje “PASAULIU KARAS ”, H. G. Wells 
vaizduoja kaip tie Marsiečiai atvyksta į žemę ir bando nu
kariauti žmoniją. Maltiečiai 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.

I legatui (prašymą, kuriuomi akun111 —
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į PERŽVALGA į

fĮ Redakcijos Straipsniai [;

Popiežius Prabilo.
V. Kapsukas, sakoma, po gi

laus apsvarstymo, priėjo prie iš
vados, kad Baltrušaičio “atska
la” nuo komunistų partijos yra 
“pageilbinė menševikų organiza
cija.”

Tas pasakymas, .beabejo, už
pils daugiau vandens ant Baltru 
šaičio malūno.

—o—
“Rūbo” B-ve Apvertė Kojas

’“Rūbo” B-vė, kuri buvo or
ganizuojama Chicagos apylinkė
je, ir Lietuvoje buvo įsteigusi 
savo centrą Tauragėje, suban
krutavo. Mat, perdaug apžioti 
norėjo, o tam tikslui pinigų ne
buvo. Dabar turtas eina išpar
davimui ir šėrininkai gali at
gauti tiek kiek iš pardavimo pi- 
jiigų bus realizuota.

Dar syki lai pasimokina ame
rikiečiai, kad biznį reikia pra- 

jdėti iš mažo ir auginti iki mil

PATS MUŠA, PATS RĖKIA
* « . J

Mūsų skaitytojai jau žino keletą nuotikių iš Amal- 
gameitų siuvėjų unijos. Žino, kad pastaraisiais keleriais 
metais ta unija buvo komunistų užpulta ir, dalinai, po jų 
diktatūra pakliuvusi. Gerai žinome, taip gi, kad pasta
raisiais liakais nekuriose vietose (sidvėjų lokaluose) tą -' 
komunistų diktatūrą jau pradėjo laukan šluoti. Iššlavė I 
komunistus nekurie svetimtaučių lokalai. Pašalino juos ‘Į Antraip* 
lietuvių lokalus Chicagoje. Apsivalė nuo jų Brooklyno 
lietuvių 54 skyrius. Beabejo.rengiasi juos gerai papui’-j pel Partinių Rietenų Apleido

Pitlsburghą.
Pi'ttslbūrghiečiai pradeda pro- 

. testuoti, kam Dzimdzi-Drimdzi 
’juos apleido ir

-o—

teli ir kitų miestų susipratę ir rimti darbininkai-siuvėjai.
Šiame nuotiky komunistai labai graudžias ašarėles 

lieja. Esą, jūs šioki-toki, kam jūs mus bereikalingai puo
late? Už ką mus persekiojate?

Bet, ištiesų, už ką gi juos persekiojama?
Yra keletas gana svarbių priežasčių, kurių delei rim-J 

tieji darbininkai-siuvėjai buvo priversti imtis priemonių, (! 
idant to nelaimingo gaivalo apsivalus.

Neminint Chicagos, Brooklyno ir kitų lietuvių siu
vėjų Skyrių, pastaraisiais laikais dar vienas “gražus” ko
munistų “darbelis” iškįla.

“Vienybės” 65 ir 67 numeriuose mes patalpinome iš 
Philadelphijos korespondencijas. Tose korespondencijose 
paaiški, ką komunistai-liėtuviai “nuveikė” to miesto lie
tuvių siuvėjų lokale.

Štai. Philadelphijos lietuvių iokalas, kuomet jį valdė 
rimtieji darbininkai, gyvavo gerai. Jis buvo pilnai or
ganizuotas. Jis turėjo iškovojęs 44 valandų savaitę. Jame 
buvo nustatyta normalė mokesčių skalė. Bosai to sky
riaus valdomose dirbtuvėse darbininkams nuolankavo. 
Žodžiu, tasai skyrius buvo vienas tų skyrių, kurie naudo
jasi visomis unijos laiduojamomis teisėmis.

Bet kas nutiko?
Skyrius, darbininkų nelaimei, pakliūva į komunistų 

rankas. Tame skyriujė pilnai “pražydi” komunistinė dik
tatūra. Komunistai elgiasi taip, kaip jiems geriau tinka. 
Jie saviesiems pirmas vietas skiria. Kitų pažvalgų darbi
ninkus neigia kiek tik galėdami. Jie stengiasi ne darbi
ninkų reikalais rūpintis, bet kad juodaugiau komunizmo 
pasėjus.

Negana to.
Jie priveisia tame skyriuje kooperacijų. Tos koope

racijos turi po dvyliką ir daugiau bosų. Tie bosai sėda 
darbininkams ant nugarų. Jie pasinaudoja proga: numa
žina algas iki tokios skalės, kokia jiems, geriausia tinka. 
Savaitinis darbo laikas, 44 valandos, pakįla iki 66 valan
dų ir daugiau. Bosai mėto sau nepatinkamus darbiniu- ti bendradarbio vardą. Būtų į- 
kus iš dirbtuvių. Jiems, bosams, prigelbsti komunistų domu žinoti kaip žmonės mūsų 
nuskirtas darbų davėjas.

Iv prie ko prieinama?
Sėkmingai gyvavęs lietuvių skyrius susilaukia ap

gailėtino likimo. Darbininkai, kurie turėjo jau tiek daug 
iškovoję, vėl bosų neigiami. Jie atsiduria skaudžioj pa
dėty. Jų likimas liūdnas.

O tokių, komunistų sugriautų lietuvių siuvėjų loka
lų, tikime, yra ir daugiau. Tie lokalai, galimas daiktas, 
dar neapsižiūrėjo.

Žinoma, ilgai taip būti negalės. Darbininkai imsis 
priemonių savo būvio pagerinimui. Pirmiausia jie išva
lys lokalus, paskui gi imsis kovoti už savo teises dirbtu
vėse. Jie bus laimėtojais. Bet kol to atsieks, daug ko pri
sieis pergyventi: įvyks nevienas streikas, reiks būti bė 
darbo, prisieis... pabadauti...

Tai pasekmės komunistinės diktatūros. Tai nuopel
nai to elementu, kuris įsimygusiai nori darbininkus įti
kinti, jog komunistai dirba darbininkų labui.

•‘'S Kuomet gi bandoma tų diktatorių apsivalyti, ar juos 
pakritikuoti, jie Šaukia-rėkia: “Už ką mus puolate?”

I Taigi, pats muša, pats rėkia.
Bet ar bąi;eįjtalo juos puolama?
Į šį klausimą paliekame patiems komunistams ir 

jų sufanatizuotai spaudai atsakyti.

Į nežino dar to fakto, kad Kolum
bas Amerikoje negalėjo gimti, 
nes jis Ameriką juk surado. O 
pi ctestonu ir Ku Kįuks draugu 
jis negalėjo būti todėl, kad tada 
pi btestonų visai nebuvo. Jie at
sirado 40 metų vėliau.

—o—
Mizara “Laisvėj”

Nusmukus laisviečiams kriau
čių tarpe, kaCtė už tai buvo tei
singai primetama “Laisvės” Šta 
bui, kuris yra vienas iš nega
biausių laikraštininkų būrys A- 
merikoje. Todėl komunistai nu
tarė atideportuoti Mizara nuo 
“Vilnies,” kad tas dalykus pa
gerintų. Taipgi žinoma, kad ki
tą metą bus SLA. seimas tai 
Mizarai norima išdirbti dirvą į 
“Tėvynės’’ redaktorius.

— o—
Rado l’ž Ką Kaltinti 
Lietuvos Valdžią.

Iš visų pusių Lietuvos val
džia yra atakuojama. Daugiau
sia atakuoja patys lietuviai. To 
del nestebėtina, kad ir Worces- 
terio žydelis, Barnard Preis, pa
buvojęs Lietuvoje sumanė Lie
tuve ; valdžią pakritikuoti. Bet

nevaidino ten,' priežastį tai labai prastą jis pa- 
I nors žadėjo du vakaru duoti. Pasigriebė: esą, jam koks ten Lie

tuvos konduktoris įspyręs į 
blauzdą. Tcclel jis sako, ir dabar 
tinę valdžia negera ir ta, kuri 
bus ateity išrinkta. Reiškia: tė
vų griekai nueina į antrą “pa
kaleni ją.”
Pietiniu Valstijų Stiprėjimas

Pereitu šimtmečiu daugiausia 
žmonių Amerikoje važiuodavo į 
vakarus, į Kaliforniją ir kitas 
valstijas. Ten augo miestai, di
dėjo gyventojų skaičius, augo 
prekyba ir pramonė.

Paskutiniais laikais pietinės 
valstijos, kaip Florida ir kitos, 
jaučia kad gyventojų ir biznio 
bangos jau banguoja jose. Gelž- 
keliai pietuose daugiau pelno 
duoda negu vakaruose, o tas rei
škia, kad daugiau žmonių ir pre
kių jais vežama. Prie to pietinės 
valstijos netoli Pietų Amerikos, 
su kuria prekyba nuolatos auga, 
nešdama pelnus. Nesenai Flori
dos žemė pradėjo smarkiai kilti 
kainoje. Dalinai tas kilimas yra 
spekuliantų darbas, bet dalinai 
tas paeina nuo turtėjimo pieti
nių valstijų. Yra vienas kitas ir 
lietuvis fanneris tenai, kuris 
gražiai gyvena. Buvo sykį žinu
te, kad Floridoje net kone mi- 
iionierius lietuvis esąs.

1 sirodo, kad artistai nevažiavę 
(todėl, kad vieną vakarą rengė 
sandariečiai, o kitą bažnytiniai. 
O žinant įsigalėjusį amerikiečių 
tarpe kvailą nusistatymą rem
ti tik ‘'savo-’ partijinę dai.e ir 
parengimus, Dzimdzi-Drimdzi 
esą nelaukę pelno iš apsilanky
mo Pitts'burghe, ir todėl visai tą 
miestą apleido.

—o— ,
Liaudies Pei gyvenimai ir 
Literatūra.
Nemokėdama rašyti, liaudis 

dažnai bijo imti plunksną į ran
kas ir parašyti ką nors iš savo 
pergyventų valandų. O tokie ra
šiniai būtų begalo įdomūs, nes 
ką vienas pergyvena, tą beveik 
ir kiti pergyvena, tik įvairiau.

Pavyzdžiu, kiekvienas galėtų 
parašyti kaip jis į Ameriką at
važiavo ir kokį pirmą darbą ga
vo. Nors jis ir netaip sklan
džiai atpasakotų dalykus, kaip 
šlibliris apysakutėje “Emigraci
ja,” bet visgi gali išeiti įdo
mus sakinys.

šiaip taip šmugelio keliu at
vyksta ir daugiau lietuvių į A- 
meriką. Jų pasakojimai būtų la
bai įdomūs. Kitas gali bijoti ap
rašyti, bet redakcijoj turi tei
sę, įstatymais apgintą, neišduo-

Kur biznis yra Prasikaltimas
Francija, turinti kapitalizmo 

tvarką, franke turi rodyklę pa
rodančią kada bus audra, jei da
lykai nebus sutvarkyti. Kada 
tik ten politikieriai savo priga- 
vystėmis pertoli nueina, fran
kas krinta ir jie žmonėms yra 
priversti pasakyti: “Klydome.“

Rusijoj kapitalizmo nėra. Jei 
kas bloga ekonominiame gyveni
me ten, tai reikia laukti iki pre- 
kės-daiktai, o ne pinigai, paro
dys kad prilipta-liepto galas. Jei 
tikėti vokiečių raportams, jau 
šitas lėtas būdas pradėjo veik
ti.

I Esą ūkininkai neturi net pa- 
a A i a n c i n mntaln irnnlziii Irti i ta

“Vienybėje” įsteigtas Jaunuolių Skyrius, sėkmingai 
gyvuos. Pradėjus jį talpinti, jau gavome keletą straipš- 
riėlių ir pranešimų. Matomai šitas svarbus jaunuoliams 
skyrius juos labai suinteresavo.

4- ■

Netrukus gausime “Vienybės” ekskursijos aprašy
mų. Juos prisižadėjo parašyti mūsų gerb redaktorius, 
J. O. Sirvydas. Nepraleiskit progos juos pasekti ir per
skaityti. > (MV444 »L JMMU • i - arti'A TuU M*.
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gyvena Argentinoje ir Afrikoje, 
jei tik kas parašytų.

Reikėtų kviesti liaudį bendra
darbiauti mūsų spaudai tokiuose 
dalykuose.

• —o—
Jaunuolių Draugijos.

Įvedus “Jaunuolių Skyrių” 
mūsų laikrašty, atsidarė plati 
dirva smulkmeniškiau nušviesti 
mūsų čia augančio jaunimo gy
venimą ir darbą, žinome, kad 
yra gražių jaunimo draugijų Ra 
cine, Wis., New Britain, Conn., 
Amsterdam, N. Y. ir Baltimore, 
Md. Prašome tų veikėjų, kurie 
pas jaunuolius darbuojasi, ap-1 prasčiausių metalo įrankių, kaip 
rašyti kaip draugijėlės tvėrėsi, plūgų, plaktukų, vinių ir bt. Ir 
kaip sekėsi gyventi, kas daugiau biznio keliu jie jų negali įsigyti, 

ir nes Rusijoj biznis, biznieriai ir 
biznio vietos buvo priskaitomos

i prie kriminalistiškų dalykų. Biz 
: nį daryfti Rusijoj buvo nusidėti 
įstatymams.

Bet vargas privertė nusilenk- 
Richmond, Virginia, miesto i- ti bizniui ir dabar ūkininkas 

talai buvo surinkę $20,000 pa-'galės nuosavybėje žemę turėti, 
statymui paminklo Kolumbui ir galės samdyti darbininkus, ga- 
prašė miesto valdybos paskirti lės parduoti savo javus ir krau- 
plotą imiesto žemės paminklui, j ti turto, žodžių, daryti biznį pre 
Miesto valdyba išrinko šešių kėmis ir pinigais.
žmonių komisiją dalyką Rptar-j Komunistų raštuose rasite pa
ti. Ir šešiais balsais prieš vie- sakyta, kad pinigai ir biznis bei 
ną komisija atmetė italų dova- prekyba nereikalingi, kad nuo 
ną ir sumanymą, pasiremdami jų tik buržujai tunka. Bet gy- 
tuo, kad Kolumbas pagal gimi- ’ venijmas rašto neseka. Kai rei- 
mą negimė Amerikoje ir kad jis kia gyventi, tai tie Visi daly- 
buVo 'katalikas. į kai
* Gaila, kad tie amerikoiUi, ‘įiįj 

.. S- r * ' -I T. n o .LTU

šia pasidarbavo. Būtų gerai 
paveikslus gauti.

Nepamirškite to! j
-o—

Kokių Kvailų Amerikonų 
Esama.

asirodo vieni iŠ būtiniau
•Uiti;:;■: BjJif kdiit
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LIŪDESIŲ KRYŽIAIPAS MERGELĘ

t ini’
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Liūdesių kryžiai
Ilgėsiu maldos. -
Dūmos nekaltų
Liūdesių kryžių.

r
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•i \Hh4e

Gražus tykus vakarėlis, 
žiba šviesus mėnesėlis —

Tiesus kelelis
Pas savo mergelę.

Trenkia, dunda, vieškelėlis,
Joja greitas bernužėlis,

Lankytų mergelės, 
Jai ramint' širdelės.

Risčia bėga, žirgas žvengia — 
■ žolynėlius rasa dengia;

Nakties gražia tyla,
Šilko rūkas kįla...

Švelnutėlis vėjužėlis,
Dangui žvilga žvaigždužėlės;

šlamanti girelė —
Tekanti upelė...

Ramu, tyku, žmonės miega,
Negirdėti nieko — nieko;

‘ Ji laukia bernelio, 
Jo mielaus žodelio.

Kaip nujojau, pradūmojom,
Per naktelę nemiegojoin,

Viens kitą razinom, 
širdužes gaivinom.

— A. J. Jokūbaitis
o--------------oo

GRIGO RATAI

Grigas su Ratais per dangaus plynes, 
Kai pasiutęs pasileido lėkti;
Vėtrintam žirgui džiūsta klampynės, 
Raganos toly pradėj rėkti.

Vėtros ir vėjai velnių spengimais, 
Grigą su Ratais pradeda nešti; 
žmogus iš baimės verksmų šaukimais: 
Debesys plaukus prade j’ man’ pešti.

Vėtra neklauso, pačioj smarkybėj, 
Grigą mūs neša per dangaus plynes; 
Šienpiūvius Septynius ir tuos pagyne, — 
Eisime pjauti šieno į plynes.

Vėjas nustoja, Grigą vis neša, 
Ratai pąslydę — griovin pervirto; 
žmogų su Ratais parvirtus' Veža, 
Gelbėsio šauksmo nieks nenugirdo..

Ratai pervirto, Grigas išpuolė,
Naujas vežimas griovyje guli;
Grigą pagavo žemė skrajuolė,
Ratų išimti nieks nebegali.

Tranas Berha-Topis.
o------------- o--------------o

MANO MERGELĖ

Mano mergytė — 
Saulės dukrytė; 
Su aušra skrido 
Brėkštančio ryto.

Mano mergelė — 
Džiaugsmo lydėta. 
Brėkštančio ryto 
Daina saulėta.

Mano mergelė 
Skausmą marina. 
Brėkštantį rytą 
Širdį ramina.

Mano mergytė — 
Saulės dukrytė. 
Pas mane atskrido

. J . •

Brekštančiąm ryte.

o o

SAPNAS

Simas Bt
■o

Kaip man gera!... Kaip man miela! 
Jau pražydo laimės gėlės..
Sužavėjo mano sielą
Skaisčios rožės, lelijėlės...

— Te, paimki jųjų vieną 
Ir prisegk sau prie krūtinės, 
Ir atmink, kad ši gėlelė — 
ženklas meilės pirmutinės.

Kur tai visą ?! Ką tik buvo...
Nesimato jau gėlelių;
Kur jos dingo? Kur jos žuvo?
Nebėr meilės nė žiedelių...
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Ak! — tai sapno vien tik būta...
Ir tik vienai valandėlei
Man žydėjo laimės gėlės
Nubudau — vėl širdį gelia.

ai-MI »»»•»v»H i-»i Kazys Aukštikalnis. Uj

Įsižiūrėjęs
Į ašarotą 
Liūdesių plotą 
Įsižiūrėjęs, —

Viėn tik paniurę 
Liūdesių kryžiai/ 
Vien tik rasoti, 
Vien tik papįįirę...

Aš užsimojęs 
Neašaroti, — 
Dainą aukuoti 
Aš užsimojęs.

Trošktu dainuoti
Džiugesio veidą, —
Tavąją gaidą
Trokštu dainuoti...

b n

TRIOLETAS

Vai ątskristki, karvelėli, 
Iš už jūrių krašto — 
Nuraminsi man širdelė 
Tu raibasis karvelėli...

> I >!■>: f()
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L. Skabeika

o

Man dienelės liūdnos-tamsios,
Ašarėlės bįra griaudžios...
Vai atskriski karvelėli
Iš už jūrių krašto...

— J. žvelgimas

o o o

Gražus rytas, nudažytas 
Saulės degančios šviesos, 
žalios pievos nubarstytos 
Auksu riedančias rasas.

Einu viena ssau per lauką, — 
Gėlės lenkia galveles, 
Dienai puošti varsas renka, 
Varsto grožio akeles.

i - - * « *

— Vai, jūs, gėlės, jūs gėlelės, 
Jūs taįp šypsotės meiliai, 
Tad nuskinsiu nors žiedelį 
Pasipurdamas dailiai.

Škinu skaistų if gražiaūsį 
Iš žiedelių, iŠ margų, 
Mano sielai mylimiausį. 
O kaip kvepia... kaip smagu!

Bet, rasa kodėl gi krinta?
Ko pravirko taip gailiai?...
Ak! — skaistus tai rytas Švinta —
Skleidžias’ saulės spinduliai!

— Kazys Aukštikalnis

o o o

LIETUVIAI

(Dviem deklamuoti)

Saikyk man, lietuvi, kur tavo gimtinė? 
—Kur skamba laukuos mergaičių dainą.

Kas mažą liūliavo, kas supė, augino?
— Močiulė geroji, močiulė sena.
Kur mažas bėgiojai? — Po žydinčias pievas, 
Po savo tėvynės plačiuosius laukus.
Kur tavo sodybos? — Kur žydinčios ievos, 
Kur margosios gėlės gamina kvapus. 
Kaip tavo tėvynė nuo amžių vadinta?
Kas davė jai vardą nuo seno dieųų? 
—- Tai Lietuva! vardas jos niekad devinta, 
Ir ji amžių amžiais — Duktė milžinų'!
Kur liko didvyriai — Kapuoą palaidoti, 
Kur pilys? — Da stovi nuo amžių senų. 
Kas privertė tautą iš jungo Paduoti?
— Galia pranokėjų, mūs bočių senų! 
Jei bočių galia dar šiandien’ bujoja, 
Jei meilė tėvynės liepsnoja šventai, 
Kad laisvę praradus, nūnai Lietuvoje, 
Vėl jąją prikėlė pabudę vaikai.
Lai amžius ji (klėsti iŠ miego pakilus 
Lai šviečia jai Vilnius, sostine tikra! 
Šalin apgaulingi lenkai!

Nors ir tylus 
Lietuviai — suprato kas draugas, kas ne... 
(Abu)
Lai amžius ji klesti iš miego pakilus 
Lai šviečia jai Vilnius sostinė laisva!!!

— Bern. Brazdžionis
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TRUPUTIS BAŽNYTINĖS POLEMIKOS
IŠ AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS 

SANDAROS 11-TO METINIO SEIMO 
CLEVELAND’E, OHIO 5'

Rašo Klevo Lapas

Ne nuo vieno (ypatingai “pavasarininkų”) man te
ko išgirsti, kati krikščionybė daugiausiai davusi aksti
nų kultūros eigai, kad žymiausieji kultūros kėlėjai bu
vę ne bedieviai. Labai įdomu! Tiktai labai abejoju ar 
sakantieji turi kuo tą dalyką pamatuoti.

Jei nekurie ir prikaišioja Darviną, Goethe, Kantą ir 
kitus buvus tikinčiais, tai ar jų tikėjimas sutiko su tų 
laikų objektyvės katalikybės teorijomis? Pasakysiu, 
kad ne! Katalikų dvasiški ja, nemėgusi pažangos, įvai
riais būdais, iki kol turėjo galės, norėjo nustumti tuos 
mokslo vyrus, kurie stūmė pirmyn gyvenimą savo iš
radimais. Jei bažnyčia pasmerkė Džordano, Bruno, Ga
lilėją, Husą ir kitus, tai aiškiai liudija, bažnyčios kon-

Gegužio 28, 29 ir 30 dd. 
Cleveland’e, O. atsibuvo A. 
L. T. S. U-tas metinis sei
mas. Šis seimas daug kuo
mi skyrėsi nuo kitų kuomet 
nors atsibuvusių seimų. Sky 
rėsi jis kitų seimų todėl, kad 
jo dalyviai delegatai visus 
kilusius klausimus begali
niai rimtai svarstė. Tas ai
škiai įrodo, kad tautininkai 
-sandariečiai rimtai siekia 
savo nusistatymo tikslo ne 
riksmais, kaip kiti daro, bet 
rimtu savo reikalų svarsty
mu.

Į seimą suplaukė daugybė 
įvairių sveikinimų. Iš tų 
sveikinimų matėsi tvirtas 
kiekvienos kolonijos sanda- 
riečių pasirįžimas dirbti tau 
tos ir Sandaros labui.

Aukų įvairiems reikalams 
su pasveikinimais, prisiųs
ta $901.44.

Po Centro Valdybos pri- 
siegdinimo, Sandaros nau
jasis pirmininkas, Dr. K. 
Drangelis, pasakė trumpa* 
bet karštą, prakalbėlę. Jis 
pareiškė nusistatymą: ge
riausia dirbti Sandaroje.
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KORESPONDENTŲ APIE TEATRUS, BALIUS, PRAKALBAS IR ABELNĄ JUDĖJIMĄ,

NEWARK, N. J.
Ugnagesis Pasiekia Advokato 

Profesijos

servątyvumą ir tų asmenų 
simpatiją link jos. Jei vėles
niais laikais atsikratė nuo 
inkvizicijų ir autodafė, tai 
vien dėlto, kad toji galimy
bė išpuolė iš jos rankų. To 
dėka, liko nuo to apsaugoti 
Darvinas, Marksas, Buech-

0 panašių dalykų ne sykį 
teko girdėti. Neapsirikite ta 
me!

Perdrąsu būtų manyti, 
kad Wundtas, Nitčė, Her
bertas, Hėgelis ir kiti buvę 
“gryni katalikai;” o jei su-

Šis seimas galės būti ir 
kitiems, ateities, Sandaros 
seimams pavyzdžiu.

Delegatų seime dalyvavo 
1-mą dieną 26, antrą dieną 
užsiregistravo dar du; vi
so, todėl, seime dalyvavo 
28 delegatai. Jie atstovavo

Po to kalbas pasakė: re
daktorius. V. Jokubynas; se 
kretor.-administratorius, če 
kanauskas ir Valst. Liaudi
ninku atstovas, J. Makaus
kas. Visų kalbos buvo trum
pos, bet jautrios ir reiškian
čios mintis — dirbti delei ge

neris ir kiti. Bet jei pažvel
gsime jų sielon, tai pamaty
sime, kad tokie vyrai, kaip 
tai: Marksas, Darvinas, 
Kantas, Goethe ir kiti, ne
buvo objektyvės tikybos ša
lininkai ir kaipo tokie visa
dos buvo ir bus mūsų baž
nyčios “galvų” neigiami.

Nenoriu čia gvildenti ti
kybų objektingumą, tik pa
brėžti vieną, kad kataliky
bė, smerkdama religijos sub 
jektivizmą, neigė tuo pačiu 
ir jos šalininkus, kurių tar
pe buvo didis skaičius mok
slo vyrų, ir kitų išradėjų, 
gal gerbiamieji (“pavasari
ninkai”) kitaip mano? Gal 
jie drįs jų subjektivizmą nu 
plovę tyru katalikybės van
denių pridengti objektyvi o 
konservatizmo skraiste?

Nemanykite, kad mano 
mintys be faktų. Jei gerbia
mieji (“pavasarininkai ”) 
drįs sakyti Darviną buvus 
“geru kataliku” ir savo te
orijomis pakėlus Dievo “gar 
bę,” tai ir bus faktų virš 
minėtoms mintims paremti.

Lietuvon

Nupiginta laivakortė ten ir atgal 
Trečia Klesa į Kauną 

J203.00 ir $215.00 sulyg laivo 
GERA NAUJIENA!

Naujai 8. V. įstatymui pavelija 
atlankyti Tėvynę ir būti metus, pa
skui be kliūčių grįžti Amerikon ne
žiūrint kvotos.
Mūsų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND 

PITTSBURGH, ARABIC, etc.
Siūlo greitų Kelionę j 

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

arba
White Star Link 
Red Star Line 

No 1 Broadway, New York

tiktumėte su mano nuomo
ne, tai būtų konstantuoja- 
mas faktas, kad žymus gy
venimo eigos kelių skynėjai 
nebuvo “gryni katalikai.” Ir 
liktųsi vienas dalykas, delko 
Darvino, Kanto ir kitų, lai
kuose bažnyčia juos labiau 
neigė ir ignoravo, negu da
bar? Štai delko! Bažnyčia 
nekentė modernės tiesos, ir 
stengės jos skelbėjus šiokiu 
ar tokiu būdu užspausti.

Suprantama, amžiams 
taip negalėjo likti. Gyveni
mo srovė būtų pertoli pali
kusi objektyvę “katalikybę” 
ir būtu žuvus verpetų ban
gose. Išvengimui to turėjo 
nors neveikliai tekėti su sro 
vės eiga ir skaitytis su ne
maloniais sau faktais. Jei to 
nebūtų padariusi, liaudis bū 
tų išsprukus iš po “motiniš
kų” bažnyčios sparnelių, 
“pasaulio pažiūrėtų.”

Aišku, kad kitaip negalė
jo būti. Prisiminkim bažny
čios neigimus Galilėjo teo
rijos, Džordano Bruno idė
jos ir kitų, kuriuos gi vė
liaus nenoroms turėjo pri
pažinti. Jei šiandien bažny
čia neignoruoja evoliucijos, 
Koperniko ir kitų, tai ne 
jos, bet kitų išradėjų ir gy
venimo eigos dėka. Aišku 
dabar, kad minėtieji vyrai, 
kaip tai: Dekartas, Hėgelis, 
Darvinas, Kantas, Leibnicas 
ir kiti nebuvo savo laikais 

j katalikybės šalininkais, .o 
gyvenimo eigos dėkai jie tu 

i rėjo prisilaikyti ir skaitytis 
su ja pozitivėmis idėjomis, 

j bei faktais. Ištiesti! Jeigu

didžiąsias A. L. T. S. kuo
pas. Be delegatų seiman at
silankė nemažas skaičius ir 
svečių-sandariečių, kuriems 
seimas suteikė patariamą 
balsą. Tarpe svečių seiman 
buvo ir Valstiečių Liaudiniu 
kų atstovas iš Lietuvos, ger
biamas J. Makauskas. Jam 
suteikta seimo ženklelis ir, 
taipgi, patariamas balsas. 
Gerb. Makauskas dviem at
vejais pasakė gražias kal
bas, kurios delegatams tei
kė gero įspūdžio.

Visos seimo tvarkos, ko
misijų ir smulkesnių tarimų 
neminėsiu, nes tai tilps San
daros organe. Suminėsiu čia 
tik svarbesnius seimo tari
mus.

Jais yra:
1. Steigti Sandarai namo 

steigimo fondą;
2. Centro valdyba nuo se

kančio seimo rinkti dviems 
metams;

3. Priimta ALTS, statu
tas;

4. Nauju redaktorių išrin
kta p. V. Jokubynas;

5. Centro valdybai duota 
teisė redaktorių prašalinti, 
jei tam būtų reikalo;

6. Užtvirtinta Centro val
dyba: Pirm. Dr. K. Drauge
lis; Rašt.-Administratoriu, 
V. M. Čekanauskas; jo pa- 
gelbininku, Paulauskas; Iž
dininku, L Ivas.

7. Sekantis ALTS seimas 
laikyti Brooklyn’e, N. Y.;

Be tarimų priimta dar se
kamos rezoliucijos:

1. Lietuvos valdžiai papei
kimo rezoliucija už uždary
mą Mariampolės gimnazi

rcsnės ateities, kaip sanda- 
riečiu. taip ir visos žmoni
jos labui.

Užbaigiant seimą, delega
tai. atsistojimu, pagerbė žu
vusius už Lietuvos laisvę, ir 
kompozitoriui Vanagaičiui 
nianui pritariant, sugiedojo 
Lietuvos himną.

Seimas, kaip prasidėjo, 
taip ir užsibaigė gerame li
pe. “V-bės” Koresp.

MOTERYS—MERGINOS 
PASISAUGOKITE!

bažnyčia buvo atgaleivinis jos;
gyvenimo eigos gaivalas,! 2. Taiperi Lietuvos 
gal pati buitis to reikalavo, džiai papeikimo rezoliucija 

už neįsileidimą Lietuvon A- 
merikos lietuvių pažangių
jų laikraščių;

3. Užuojautos 
Mariampolės 
steigėjams; ir

4. Užuojautos

ją spirdamos, prieš evoliu
cijos tėkmę, davė daugiaus 
akstinų tų asmenų darbui.

Be to, vargu būtų ėjęs 
gyvenimas priekyn. Dėka 
jai, vvvenimas apsivalė nuo 
visokių nepažįstamų dalykų 
ir apvalė ją pačią.

gimnazijos

rezoliucija

Sirgdamas Įsisenėjusia Nervų, Odos 
ar Kraujo Liga, klausk patarimo pas 
Specialistą. — Liga gali būti seniau
sia, kentėjimai ilgiausi, — Aš JUMS 
PAGELBĖSIU.

Pasekmingai 
Būdais

ĮSISENĖJUSIAS

Tai tiek iš svarbesnių ta
rini ir rezoliucijų. 

CEH

Gydytoju suvažiavimas Atlan 
tie City mieste šiomis dienomis 
plačiai apkalbėjo Įvairių rūšių 
“gražinimo” priemonių veik
mę ant moterų kūno. Pasirodo, 
kad didžiuma pasidabinimo prie 
moniu, galų gale, yra pavojingi 
vartoti ir suardo prigimtinę 
sveikatą.

Paimkime paprastus milte
lius, arba “patlderi.” “Didžiu
ma sudėtinių dalių milteliuose 
yra nepavojinga.” sako D-ras 
Taussig ir D-ras Miller savo pa
skaitoje. “Bet ilgametis miltelių 
vartojimas gali mekanišikai už
kimšti odos skylutes ir “du
sinti.” Jei ant nakties veidas 
nubraukiamas, vienok, su šaltu 
kremu ar kitu valytojų, tai o- 
dai nieko milteliai nekenkia. 
Taip vadinami kompaktų milte
liai nuodingesni už liuesus.

“Milteliai, rusviniai dažai, lū
pų tepikai ir net nagų poliruo- 
tojai gali padaryti odos išbėri
mų. Anilino dažai, vartojami 
plaukams, gali odą erzindami į- 
varyti šašų. Skysti lūipams tepi
kai gali greičiau odą pažeisti 
negu kietieji.

“Dažai plaukams netik paga
dina plaukus,” sako daktarai, 
“bet padaro juos trupiais ir jie 
lūžta. Prie to tie dažai gali api
berti kaklą ir kaktą šašeliais. 
Tai nuo anilino, ar jam gimi
ningų dažų, kurie randasi vi
suose plaukų dažytojuose. Da
žai, gaminami iš augalų, 
tokie 
kams 
sos. ’ ’ 

Kai
Įvairius kemikalus prašalinimui 
raukšlių nuo kaktos ir veido. 
Tų kemikalų esama trejopų: aš 
trioji medžiaga, parafino jčirški 
mas ir fenolis, ar karbolinė 
rūgštis. Viisus tris kemikalus 
daktarai vienbalsiai pasimerkia, 
kaipo žalingus sveikatai.

Pil. J. J. Tartis, lietuvis ir 
šio miesto gyventojas 1911 m. 
Įstojo tarnauti kaipo ugnagesis. 
Kadangi ugnagesiai kartais turi 
liuoso laiko prie savo tarnybos, 
Jonas Tartis tą laiką sunaudo
jo naudingai. Vietoj su kitais 
ugnagesiais lošti kazyromis ar 
šiaip išdykauti, jis kur nors 
kampely užsislėpęs, sėdėdavo 
prie knygų. Keturis metus ėmė 
kol Jonas dasimokino iki to lai
psnio, idant gavus augštosios 
mokyklos laipsnį. Užbaigęs aug- 
štąją mokyklą, Tartis stojo N. 
Yobko teisių mokyklon ir dar 
keliems įmetaims praslinkus jis 
jau turėjo diplomą.

Pernai jo kely pasimaišė vie
nas nesmagumas, būtent laike 
kvotimų nepajėgė pereiti penkių 
reikalaujamų punktų. Todėl jam 
prisieina dar pastudijuoti, ką 
jis ir daro, ir pilnai pasitiki, 
kad ateinantį spalį kvotimus pe
reis ir pasieks savo siekiamos 
profesijos.

Tartis molka penkias kalbas: 
anglų, lietuvių, rusų, lenkų ir 
slavu. * ♦
. Tarnaudamas kaipo ugnage
sis Tartis ne tik kad mokėsi ir 
siekė advokatūros, bet tuo pa
čiu laiku pasiekė ir kapitono 
urėdo. Tai jis atsiekė savo pasi
žymėjimais. Laike visos savo 
tarnybos, jis išgelbėjo dešimtį 
gyvybių ir pasižymėjo kaipo iš
tikimas tarnautojas.

Mes linkime mūsų viengen
čių! sėkmingai pasiekti jo sie
kiamo tikslo ir vėliau tarnauti 
kaip vietos, taip ir abelnai lie
tuvių visuomenei. Vietinis

mobilio jėgą iki 60 mylių grei
tumo. Po viskam Mibutas at
sidūrė apskričio kalėj i me,

Puikios krikštynos. ■ '
Dar puikesnis “pasivažinėji

mas.” Rep.

BRIDGEPORT, CONN.
Koncertas

nėra 
pavojingi, bet jie plan
ned uodą pastovios var-

kurios moterys vartoja

UOLLANnI 0AMERICA UNeLF
Tieimtrumpai kelias per Rotter

dam'ą, j ir iš visų dalių
Modemiškais
Gydau
VYRO, MOTERŲ

ligas.
. greitos pasekmės 

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

KAINOS MANO PRIEINAMOS 
ir visikais yra po maino asmeniška priežiūra 

X-Spinduliai ir Wassermano tyrimas ir Kemiškas Išnag
rinėjimas kraujo. — Suteikiame tikrą atspėjimą ir gydymą 
PATARIMAS IR KVOTIMAS DYKAI!

ne-

Laivai km savaitę 
Neprilygstami patogumai 

Mes pagelbitime gauti reikalingai 
dokumentui (affidavits). Mūrų 
žmonės sutvarko visai smulkmenai, 
ir keleiviams rūpinamasi nuo pra
džios kelio iki pabaigos.
Kainos ir laivų tvarkraitle pasiau
čiamas paprašius.
Rezervavimui ir Informailjų delei 
rašyk bile vietiniam agentui, arba

HOLLAND AMERICA LINE 
94 State Street New York..

i Didelis koncertas pavyko. Tai 
buvo gegužio 31 d., š. m. Bridge 
portiečius palinksmino Brookly- 
ino Lietuvių “AIDO’ choras.

Pasidarbavus Bridgeporto pa
žangiosioms draugijoms įsteig
ta Lietuvių Viešas Knygynas, 
prie kurio susispietė būrelis vei 
klešnių ypatų ir remiant drau
gijoms pavyko surengti didelis 
koncertas, šiame koncerte visą 
programą išpildė “Aido” choras 
iš Brooklyn, N. Y. vadovauja
mas Drg. Valečkos. Programas 
susidėjo iš įvairių pamargini- 
mų, kaip tai vyrų-merginų cho
rai, visas choras sykiu, duetų, 
solistų ir deklamatorių. Visi ža
vėjo klausytojus, kurių irgi bu
vo skaitlingai susirinkę, kas la
biausia sužavėjo publiką, tai p. 
Jonušikienė-Menkeliūniūtė, žino
ma solistė.

Iš rengėjų pusės ir klausyto
jų teko sužinoti, kad visi likosi 
pilnai užganėdinti atsilankymu 
Brooklyniečių į mūsų miestą.

Mylintis Dainą.

LOWELL, MASS.
Pavyzdingas Išvažiavimas
30 d. gegužio D. L. K. Vytau

to Kliubo parko atidarymo pro
gramas buvo įvairus. Subatoj 
buvo šokiai, nedėlioj koncertas.

Dainininkai buvo ir iš kitų 
miestų ir vietiniai. A. Stankiū- 
tė iš Worcester, Mass.; Z. Navic 
kienė-Brotinaitė, J. Buls’kis iš 
So. Boston, Mass. Vietinė daini
ninkė, M. Kašėtaitė, Tareiliūtė, 
šokikė. V. Dzedulionis smuiki
ninkas, S. Blaževičius, pianis
tas, M. Blaževičius, smuikinin
kas, J. Norenkaitė dainininkė, 
ir šv. Juozapo choras.

Abelna-i visi savo užduotis at
liko neblogai. Turiu pastebėti, 
kad panelė Kašėtaitė turi puikų 
balsą; jei toliau lavinsis bus ge
ra dainininkė. Tareiliūtė subatoj 
pašoko du klasišku šokiu. Jinai 
yra netik gera šokikė, bet per
nai kontes'te laimėjo prizą kai
po gražiausia mergina. Vienas 
vaikinas taipgi pašoko Iklesišką 
šokį, bet neteko sužinoti ar lie
tuvis ar svetimtautis.

J. Neviackas, iš So. Boston, 
pasakė trumpą prakalbą. Jis nu 
rodė, kad jaunuoliai turi orga
nizuotis į sporto draugijėles ir 
nesislapstyti svetimtaučių plun
ksnomis. Lankėsi Čia ir Juška, 
Lietuvių drūtuolis, naujosios 
Anglijos čampionas. Jis parei
škė, jei Lowellio jaunuoliai .no
rėtų lavintis ristynių, tai p. Ju
ška su mielu noru atvažiuotų 
palavinti.

žodžiu sakant, viskas puikiai 
pavyko. Tai dar pirmas Lowelly 
tokis išvažiavimas. Daugiau to
kių išvažiavimų!

Dar kas link darbų. Darbai 
pas mus netik neina geryn, bet 
dar daug iš darbų paleidžia. 
Biznieriams ir darbininkams už
stoja sunkūs laikai.

Sen va i k is.

NEBŪK KATĖ

N. PHILADELPHIA, PA. 
Krikštynos ir Pasekmės

110 E. 16th St, New York City.
Tarpe 4th Avenpe ir Irving Place

Valau don: 9 iš r^rto iki 8" vakaro. Nedalioms: 9 iki 4 go pjety(.

M. M. ŠLIKAS
Lietuvis Advokatas

2433 E. Allegheny Avenue 
Philadelphia, Pa.

- < ,.d Tel. Regent 0648

| LIETUVA
PER BREMENĄ

Puiki Trečiu klesa, knjutos
Nepillečlai grįžtanti bėgy 12 Į 
mėnesių, be kliūčių įleidžiami I
32 Broadway, New York 

arba pas vietos agentus

LL.OYCX““
SUGRETINĘS LAI VKORTES

NUPIGINTA KAINA

Geg. 31, M. krikštynose sve
čiai taip įsismagino, kad tūlas 
Milbutas, iš Tamaqua, įsėdęs 
savo automobilin, “parodė ką 
gali.” Jis netik kad miestely 
žmones nuo šaligatvių nuvaikė, 
bet ir iš miesto išvažiavęs vie
ną airį taip palamdė, kad tas 
paguldytas ligoninėn. Jakuns- 
kui irgi teko “bislkis” tekiniu 
per užpakalį. Jis pajutęs tik 
kad “iš augšto puolė”, o paskui 
žinoma, atsidūrė pas gydytoją. 
B e to Midibutas atsimušė į du 
automobiliu ir juos sulaužė. Su 
laužė taipgi ir savo automobilį. 
Milbutas pasirodė ant tiek 
“smarkus”, kad jo automobilius 
jau gęti^rėjo. įprieąakįnių teki
nių, o vis dar leido savo auto

Dr. Paul B. Brooks, New 
Yorko Valstijos Sveikatos ko- 
misionieriaus pagelbininikas, sa
vo kalboje per radio apie spjau
dymą, pataria “palikti spjaudy
mą katėms.” Išdėstęs spjaudy
mo pavojingumą, jis sako:

“Kuomet katė nori pabaidyti 
šunį, ji pasipučia ir pradeda 
spjaudyti, šuva nuo katės bėga, 
nes gerai žino, kad jeigu taip 
nedarys, jį gali pastverti dvide
šimts aštrių ir pavojingų nagų. 
Tas pats su žmonėmis, kuomet 
jie girdi arba mato kitą ko- 
siant, čiaudėjant arba spjau
nant, žino, kad tas paliuosuoja 
kelis tūkstančių gemalų,' kurių 
tūli ilabai pavojingi.

“Senuose laikuose, jeigu žmo-. 
gus norėjo pareikšti neapykantą 
kitam, jis ant jo spjovė; tas 
spjovimas reiškė panieką arba 
pažeminimą, šiandien, kuoimet 
žmogus spjaudo ant grindų arba 
kitur, kur daugelis žmonių gali 
susirinkti, jis parodo, kad jam

nerūpi ,tvarką ir t kitų žmonių 
sveikata.”

Garsusis Charles Dickens lan
kė Suvienytas Valstybes apie 80 
metų atgal, ir po savo kėlionės 
parašė “American Notes,” ku
riose jis aprašė apie' arrieriko-^ 
nų spjaudyimosi negražų papro
tį. Baigiant straipsnį, jis sakė, 
kad spjaudymas yra toks blogas 
pripratimas, kad už jį nėr blo
gesnio. Mūsų šiandieninis elgę
sis, nors daug geresnis negu 
buvo Dickenso dienose, bet dar 
galima labiaus pagerinti.

Spjaudymas stato pavojun vi
sų sveikatą. Burnose sveikų žmo 
nių visuomet randasi didelis 
skaitlius visokių gemalų, kurie 
visai nepavojingi. Bet jeigu už
krečiamų ligų geimalai būtų į- 
kvėpti, tai suprantama, kad svei 
ko žmogaus sveikata pastatyta 
pavojum

žmonės šiomis dienomis yra 
labai gerai apsipažinę su džiovos 
gemalais, nes patys save gerai; 
apsisaugo ir kitus apsaugoja.

Nuomonės mainosi kaslinik pa 
vojingumo gemalų, kurie randa
si oro dulkėse. Mes gerai žino
me, kad kaiJkurie gemalai, jei
gu randasi tamsiose vietose, iš
gyvena tik kelis mėnesius, kuo
met saulėj išstatyti tuoj prany
ksta, bet nepatartina įkvėpti li
gų gemalus, nors jau jie mirę ar 
ba miršta.

Spjaudymo didžiausias pavo
jus yra jauniems vaikams. Nes 
jie pripratę bo vytis ant grindų, 
šalygatvių ir visur kitur, kur 
labai lengvai gali įkvėpti viso
kių gyvų ir baisiai pavojingų ge 
malu.

Nepaisant sveikatos pagerėji
mus nuo Dickenso laikų, mes vi 
si turime daugiaus apsipažinti 
su spjaudymosi pavojais ir ban
dyti išnaikinti viešą spjaudy
mas i.

Gatvių valymo viršininkai tu- 
’ ri suprasti, Ikad jų priedermė 
švariai užlaikyti ne tik gatves, 
bet ir orą. Dabartiniu laiku gat 
vės nešvarios, ir lengva vėjui 
skirstyti visokius gemalus’. Gat
vių valymo departamentai turė
tų būti priversti švariai užlai
kyti gatves ir tokiu būdu ap
saugotų viešą sveikatą. O mes 
visi turime atsiminti, <kad pri
valome palikti spjaudylmą ka
tėms. F. L. I. S.

Bell Phone Poplar 7545

A. STANKUS
’JT’* "
— Lietuviškas Graborius —

Geriausias patarnavimas, 
Daug metų patyrimo
1023 Mt. Vernon Št.

Philadelphia, Pa. -

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
ir DIRBTUVĖMOKYKLA

gerinusiai įrengtoje mokykloje. Prakti
ko* pamokos išardyti ir budėti visokius 
motorus, apie elektrą ir važiavimą. Ti
kras, pilnas kursas ėoferio-mekauiko 
lietuvių ir anglų kalbom veda visiem 
žinonins ir per 15 ką metų prityręs

tų mokyklą. Mokykla atdara 
nuo 11 vai. ryto iki 3 vai. po pietų

INSPEKTORIUS L. TIKNIAVICUS 
gnrantuojame laisnj ir diplomą — Pa- 
iežkome darbo. Ateikite apžiūrSti mū- 

nuo 9 ryte iki 9 vakaro. Nedaliomis
Klesos dienomis ir vakaraie.

NEW YORK AUTO SCHOOL 
228 — 2nd Avenue, (Kampu 14 gatvės) New York City
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IŠ LIETUVOS UŽKAMPIO STEKUKLŲ

KEIKSMAI DEL ŽEMĖS REFORMOS

Rašo P. Kriukelis

Pirmiausiai kraipkia į aptiekę

KATALOGASužu

ftlbX SHRUPSKI

MikalauskasKandrotas Skaityk Katalogą Kairėj Pusėj

Didžiausia

kreipkitės ypatiškai ar per laiškus

Katalogą Priūunfiiam DykaiDidyji

Telefonas Greenpoint 3369Brooklyn,
iifo'

Suvienytose
t i . » • \ -

Valstijose
Amerikoje

Vienybes
Knygyne

Lietuvių 
Mesinycia

Nemažai ivarių ligų paiena 
tiesioginai nuo užkietėjimo.

Galima Gauti • Visokių 
Knygų, Kokios Tik 

Yra Atspausdintos 
Lietuvių Kalboj

SEVERA’S 
BALZOL

PIRKITE 
VIENYBES 

ŠERUI

Užrašykit “Vienybę 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems
Lietuvoje

UŽSISAKYKIT SKILANDŽIUS 
ĮVAIRIOMS PRAMOGOMS

VIENYBE
193 Grand Street 

Brooklyn, N, Y.

Rašo Keleivis R—skis

BIRŽELIO (JUNE) 9 D., 1925,

Kainos: 50 ir 86 centai

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

123—126 GRAND STREET 
N. Y.

•1 So. Snd Str., Brooklyn, N. Y
Telephone 886 Greenpoint

vyzdį mūsų augštoji valdinin
kija, kuri itin mėgsta kartais 
aristokratais vadintis ir jų ti
tulą nešioti, nors išitikrųjų nė
ra paprasčiausio “mužiko ka- 
valko” verti (žinoma, ne visi). 
Ėmė vidury mūsų senųjų sene
lių, bočių, prabočių kapų susė
dę puotauti, nelabosios baltakės 
skystimą ant jų nuvargusių kau 
lu lieti ir...

r r a n e s u
Viaiems pažjitamiems, draugams ir geros valios lietuviams 

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

Gegužės 1 dieną įvyko Ežery
nuose Laisvės Medžio sodinimo 
šventė — vieta buvo paskirta 
čia pat, prie Ežerėnų, greta 
didžiųjų kapų. Iškilmėse daly
vavo progimnazijos mokiniai, 
lietuvių, gudų ir žydų pradeda
mųjų mokyklų vaikai, žymi da
lis šiaip jau piliečių ir, paga
liau, dauguma mūsų inteligen-

Vakarop, kiek nurimę (sako, 
pritrūkę bufete ką gerti), pra
dėjo “skirstytis'’ į namus, kas 
važiuotas, o kas ir “vežamas,”

Lietuvos seimas žmonių 
renkamas. Savivaldybių val
dininkai, miškų, ir žemės 
komisija taipgi žmonių ren
kami. Bet kodėl tie žmonės 
blogi, kodėl jie nenori visai 
liaudžiai tarnauti, tai Lietu
vos liaudies supuvimas ir 
tamsumas.

Renkami žmonės į kokias 
nors komisijas, nėra renka
mi tos apylinkės piliečių, 
bet juos renka ar apskričio 
viršininkas, ar kokis nors 
klebonas. Nors tie rinkimai 
skelbiami del visų piliečių, 
bet tai bus tik formalis ak
tas, apvilkimui valstiečiams 
akių. Taigi tie žmonės, ku
rie stovi kokiame valtsybi- 
niame darbe nė kiek nesi
skaito su visais Lietuvos pi
liečiais, bet dažniausia jie 
esti sufanatikėję ir tarnau
ja ar savo kišenei, ar savo 
partijos žmonėms. Todėl tar 
pe Lietuvos valdininkų ir 
esti keiksmai, ir net 
barzdų pasikratymai.

Balandžio mėn. š. m. 
kiškio žemės reformos 
misijoje ėjo dideli rabaksai. 
Mat dvi katės viename mav 
še susipešė. Reikia paminė
ti, kad Rokiškio žemės dali
nimo Komisija susideda iš 
tikrų krikščionių! pusė ku
rių yra kunigai, ir pusė 
brostvininkai. 1924 m. Ro- 
kiškėlių dvaras tapo išdalin 
tas. Žemės gavo kefetas sa-

PIBMA1 LIETUVY! 
Ohlropraktlkai-Gydy to j M

J. Vaitulionii, D.C. 
331 Grand Street 

Brooklyn, M. Y.
Valandos nuo 4 iki 8 va), vak. 

NedšHonat ir iv«nt«di*nUi*:
Nuo 10 v. ryto iki 1 v. po piftp'

B
 JAU

PRIPA
ŽINO!

visi, kad Naujokų padaryti Ciga
rai yra geriausi Amerikoje! Taip _ 
pat visuomenė gėrisi, kad garsi
nant laikraštyje remia lietuviškų 
literatūrų; tai yra puikus daly-', 
kas; už tai vietoje kasžin kieno 
cigarus rūkyt, kurio nieko gero > 
nedaro, o gal dar lietuvių tautos 
priešus šelpti, tad labai išmintin
gai darysit, kad visada romsit lie- • 
tuvišką pramonę, ir brolių lietu5-. - 
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, netx 
moteris ir merginos myli ir pat; .- 
sai džiaugsies, kad rūkai gerą Ci- 
garą!
Viengenčiai vietoje žydberniaut, ‘ 
visada rūkykit ir reikalaukit 
sur Lietuviškose užeigose, restau
racijose, Storuose, pas barberiu*, . 
kliubuose ir draugysčių salės#;' 
ant 'piknikų ir pas biznierius, po< 
vardu rankomis padarytą

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

Tėmyk! mes perkraustėme sa 
vo dirbtuvę Cigarų j didesnę vie
tą, priešais Public Library. Bą-;. 
šant adresuot:
NAUJOKŲ OIGAB DIRBTUVE 

267 DIVISION AVE.
Brooklyn, N. Y. ;

Naujokų Cigarai labai geri1, j 
verta paremt teisingą pramodę. , ; 
Agentai gnli užsidirbti ekstra pi-1" 
nigų, liuesam laike ir vakarai*./,

kiužo tvoras ii1 daužo lan
gus. Bet kuris pil. apsišvie
tęs, tai jam žemės neduo
da, nes apsišvietęs žmogus 
tokiems ponams neduos 
“raudonų barškučių,” o iš 
tamsiųjų tas lengva išmelž-

Kun. Stakelė kaikuriems 
irgi neteisėtai buvo žemę 
davęs, bet visgi matyti, kad 
pas kun. S. daugiau būta tie 
sos ir mažiau fanatizmo. 
Dabartiniu laiku net- sava
noriai negavo žemes. Kun. 
S. per pamokslus keikia da
bartinę krikščionių komisi
ją, ir važinėjo Kaunan, 
kad dar trečią sykį dvarą 
dalinus.

Kituose dvaruose ir nege
riau einasi. Dvarą dalina 
bent po 10 sykių. Toks že
mės dalinimas alina visą 
kraštą, nes prasidėjus ūkius 
vėl išnaujo griauja.

o.kai kas dar ii- pėsčias pajėgė 
“eiti....’’ Bet ne vieną <lar ga
vau ežero patiltėje ar kur prie 
tvoros prisiglaudusį matyti ir 
graudingai be......
' Skaudu darosi, žiūrint i to

kius valdininkijos žygius! O juk 
esate inteligentai ir privalėtu- 
rhė'te duoti kititms gerus ir sek
tinus pavyzdžius... Alk, tu, ne
laiminga Lietuva!

Nenoromis prisimenu kaž kur 
girdėtą, lyg tyčia musu “aris
tokratijai" parašytą tautišką 
vaizdelį:
“Lietuva, tėvynė mūsų, 
Tu didvyrių žeme!
Patvory išgėręs vyras 
Taip

Kadangi 1 Gegužės išpuola 
darlbininlkų šventė, tai mūsų “na 
čalstva” (del atsargumo), kad 
kartais kas neiškirstų “šposą-’ 
(nors jau buvo pasirodžiusi vie
na raudongalvė Rožė Liuksen- 
burgaite — kitas buvo net rau
doną vėliavą iškėlęs!) pasita
rusi, nutarė visas svaiginamų
jų gėrimų įstaigas uždaryti vi
sai dienai ir griežtai uždrau
sti smuklių savininkams slapta 
degtinę pardavinėti — kas ir 
buvo padaryta p. Apskrities 
Viršininko parėdymu, šiaip ar 
taip, reiktų tik džiaugtis tokiu 
mūsų vyresnybės blaivumu — 
ištikrųjų, bent vieną šventę ga
lėsime blaivai ir ramiai pralei-

Keletas Praktiško Mokslo Knygų
Aidtmetika. Kiekvienam reikia mo 

keti rokuoti, ypatingai kurie mano 
ar yra kokiame biznyje. Čia ir turi
me labai gerą ir patogią knygą 
savamoksliams ir suaugusiems. Kal
ba aiški ir yra daug pavyzdžių la
vinimuisi. Kaina____ _______ 50c

Aritmetikos Uždavinynas. čia tel
pa vien tik “zadočiai” kaip kiti 
lietuviai sako. Tai yra gera prakti
ka mokinantiems rokuoti. Spausdin
tas Lietuvoje _____ ;______ __75c

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

žodynėlis Kišeninis. Angliškai-lie- 
tuviškas ir liėtuviškai-angliškas, grėi 
tam suradimui žodžių. Su apdarėliais

$1.00

vanorių: dvaro kumiečiai, ir 
keletas mažažemių. Tai vis 
bus nuopelnai kun. S. Sta- 
kelės. Bet šįmet jis tapo iš 
komisijos išmestas, ir jo 
darbai paniekinti. Dabarti
nė krikščioniška komisija 
duotiesiems žemę atėmė ir 
išdalino sau palankiesiems 
žmonėms. Pirmiau žemę ga- 
vusie žmonės buvę neva ko
munistai. O Lietuvoje “ko
munisto” vardą greit gausi. 
Skaityk pirmeiviškus laik
raščius, neperdažnai eik į 
bažnyčią, tai jau ir “komu
nistas.”

Dabar tą žemę gavusieji 
žmonės yra tikri krikščio
nys ir krikščioniškos kultū
ros. Pavyzdin U. šeimyna 
gavo du sklypu, gal užtad, 
kad kas metas surengia 20 
garsių muštynių, naktimis

Bet kur tau! Matomai, iš auk 
isto iškilmių dalyviams buvo 
ruošiamas ypatingo skonio 
'“siurprizas”... Vos bepradėjo- 
me medeliu sodinimą, vietos dū- 
du orkestrui griežiant, kaip štai 
mateme, iš krūmų pasirodo p. 
Gravelis, žymus mūsų vargų ir 
nelaimių gaivintojas, visa dėže 
saldžiosios baltakės, “gazu” ir 
alumi vežimas... visas bufetas 
(ar yra jums pažįstamas “Svai
ginamųjų gėrimų pardavinėji
mo įstatymas?”)!

Gal kas pasakys, jog čia bū
ta ir tvarkos dabotojų?! Kur 
tau ne! Mūsų tvarkos daboto
jams ne tik kad paprastomis, 
bet ir šventadienių dienomis dar 
bo netrūksta. Atsitikus reikalui, 
i pagalbą nelabai prisišauksi. 
Visi, mat, Apskrities Viršinin
kui trūsia: vienas mėšlą krau
na, kitas veža, trečias aria ir tt. 
O paklauski bent kurio miliciam 
Ito: kam tu tarnauji — Lietuvos 
valdžiai — atsalko; o kas moka 
algą — valdžia; o kam dirbi — 
Apskrities Viršininkui. Ką pa
darysi, kad tokie laikai atėjo ir 
apskričių viršininkai didžiūnais 
patapo. O juk rusų laikais tie 
patys a-ps'kričių viršininkai vos 
pristavo ar pagelbinin'ko vietą 
užėmęs turėjo.

Tatai, gimė ir bufetas — ko
dėl ne “ūlioti?’’

Pirmoji pradėjo ir davė pa-

Galima gauti tikro Lietuviško Skilandžio, paršiukų, Kumpių ir Vi
sokios rūšies dešrų, pagal prieinamiausias kainas. Parduodame ogul- 
nai ir paskirai aut vietos ir išsiuntinėjama ant pareikalavimo į viąąą 
kolonijas. Reikale

Kiek apsigaivinę ėmė filoso
fuoti (kaipo augštos kultūros 
žmonės, ma,t). Galų gale prasi
dėjus “klausimams” del “atsa
kymų”, kilo “siprečkos”, ginčai, 
toliau ėmė “kiaulintis” ir drab
stytis įvairiausiais dar rusų 
“deržimordų” paveldėtais trily
piais keiksmo žodžiais, pagaliau 
... susipešė...

Naujų Gaidų iš Lietuvos
Aguonėlės. Juozo Gruodžio kom

pozicija, apie kurią Babravičius sa
ko: “O-o tai augštas ir puikus da
lykas.’’ Jis ją dainuoja savo kon
certuose visados ir publika ją pa
mylėjo. Kaina______________  7^c

Rugiagėlės. Kita Juozo Gruodžio 
kompozicija“ Vien tik mėlyna a- 
kyse!’’ Kaina ______________  6^

Rūta. Juozo Gruodžio kompozicija
50c.

Ko čia taip ilgu. Puiki daina del 
solo J. Gruodžio kompozicija __ 60c

griaudingai vėmė!
Va, nuleidęs galvą, ilsis, 
Į vartus įkibęs;
Šlitiniuodamas sugrįžta
Bliaudamas bjaurybes”...

Visa savaite nekurie šių šven 
tės dalyvių negalėjo atsikvošėti.

Gražus pavyzdis tau, mūsų 
besiauklėjančioji jaunoji kar-

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 RAŠTAI, šeši tomąi, 
kurie po kelių metų bus verti dau
giau negu______________ _ $10.00

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

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

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

Tautinis jausmas yra taip senas, kaip ir pati žmo
gaus istorija. Kai tik atsirado žmonės, atsirado tautos, 
gimė jose ir tautinis jausmas.

Kitaip ir negalėjo būti.
Tai yra nežinomojo-mistęrijos patvarkymas. Ta mis

terija. tas, nežinomasai kiekvienai žmonijos grupei uždė
jo ant veido tautinį žemlapį; jis kiekvienam tos grupės 
žmogui prie galo liežuvio prisegė gini ties antrašą; jis 
kiekvienai tų grupių davė atskirą jausmą — tautinį jaus
mą,

Tai natūralūs, gamtinis reikalas.
Vienok yra žmonių, kurie tautybės labai nepakenčia. 

Jie apsimeta būk net nejaučią ir tautinio jausmo. Jie, 
kaž-kodel, mislina, kad kuomet nors bus tik viena tauta 
— visas pasaulis. Jie svajoja, jog kožnas žmogus vienaip 
jaus ir vienaip mįslys.

Labai nesiimamai jie daro taip mįslydami.
Jie klįsta ir tą savo klaidą net patys paliudija.
Štai, kartą man teko išsikalbėti su vienu tokiu žmo

gumi, tai yra taip vadinamu “tarptautiečiu’’-lietuviu.
Kitą syk, jis pasakoja, irgi manęs, kad, ištiėsų, pa

saulis gali būt viena tauta, kad visi žmonės galį vienaip 
mįslyti, vienaip jausti. Netik mįslinęs, bet net ir kitus to 
paties mokęs.

Bet vieną syk....
Pasitaikė tam mūsų “tarptąutiečiui” gyventi tarpe 

svetimtaučių. Trijų metų bėgy jis nematė nė vieno lietu
vio. Tuo pačiu laikotarpiu jis nė vieno sakinėlio su nie
ku lietuviškai nepakalbėjo.

Tik vieną vakarą... Ypatingas tai vakaras buvo! Ir 
nepaprastą, niekad neužmirštiną, nuotikį tasai vakaras 
suvaidino! Mat, tasai “tarptautietis” nuėjęs teatran ir 
tenai nugirdęs tūlą porelę lietuviškai kalbant...

Tai nugirdęs, jis visu kūnu ir visa siela suvirpėjo. 
Jo vaizduotėje sukilo ypatingos mintįs, kaž-kokie praei
ties vaizdai, kokis tai misteriškas prisiminimas; prisimi
nimas apie tūlą, kada tai mylėtą šalį, apie tenai gyve
nančius žmones...

To dar neužteko.
Kadangi porelė sėdėjo gana toli ir mūsų “tarptau

tietis” negalėjo tikrai išgirsti, ar ištiesų, lietuviškai 
kalbama, jis nutarė būtinai persitikrinti. Todėl, porelei 
pakilus eiti laukan, jis ją pasekė. Eidamas paskui pore
lę, klausėsi ir vis norėjo, idant jie būtų lietuviai, kad jis 
galėtų su jais pasikalbėti savo prigimta kalbą...

Bet — jis apsiriko. . v
Būta, mat, svetimtaučių.
Ir kas tokio? Juk kožnam pasitaiko šiame bei tame 

apsirikti. Juk tai “tas klaidų nedaro, kurs nieko nevei
kia.” Padaręs klaidą, jei tai galima, atitaisei ir atliktas 
reikalas.

Bet ar taip su šiuo mūsų minimu “tarptauteičiu”- 
lietuviu nutiko? Pamiršo jis savo padarytų paklaidą? Po 
tam viskas buvo gerai?

Ne. Ir štai kas nutiko.
Jis užsiliepsnojo neužgesoma liepsna. Jis paskendo 

mineių-mintyse. Jis ištisą naktį negalėjo užmigti. Jis se
kamą dieną negalėjo dirbti. Jis jautėsi nesmagiai. Jam 
išrodė, jog jis yra tiktai “paklydęs avinėlis.” Nors jis 
gyveno tarpe svetimtaučių, bet tuo tarpu jo mintįs, jo 
siela gyveno ir žaidė Lietuvoje, tarpe lietuvių. Jo au
syse skambėjo lietuvių kalba, dainos. Jo akys regėjo 
Lietuvos žmones, tos šalies vaizdus.

Reiškia, jame atbudo tautinis jausmas.
Ir kas toliau?
Toliau — susikrovęs savo mantą į dėžę, jis nuvyko 

ten, kur yra lietuvių, kur galima lietuviškai kalbėti, lietu- . 
viškai jausti’ ir laimingai gyventi...

O dabar jis apie “tarptautybę” daugiau nė nemįsli- 
na. Ji, jo supratime, išnyko kaip muilo burbulas priešais 
skaidrius saulės spindulius.

Jis dabar yra tikras, ištikimas lietuvis ir dar vis 
dažnai pakartoja:

“Dar nėra pasauly tokios kanuolės, kuri įstengtų 
tautinį jausmą nugalėti.”

Pranas Eimutis.

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

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

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

Tel. Richmond Hill 8066
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P A SI A BU K ES
jog “Tėvynė” esanti radika
lų organas. Žingeidu, ar tas 
ponas daktaras kuomet 
nors skaitė “Tėvynę” ir ar 
jis žino, ką reiškia radika-

NAUJA TIKYBA

Rašo Kas Tik Nori

Tūlas, smarkus artistas 
kartą štai kokią ereziją 
“Dzimdzi-drimdzi” darbuo-
tojams išrėžė: “Išnyksit kai 
muilo burbulas priešais kar
štus saulės s|Hndtilius!” Vie 
nok, nors sauhHė jau gana 
aukštai pakilo, o “dzimdzi- 
drimdzininkai” kaip daina
vo taip ir tel ledai nuo j a: — 
“Leiskit į Tėvynę.”

Susivienijimas 
me riko je skelbia 
iš eilės auksini 
Beabejo jau ne 
organizacijos darbuotojas iš

1 net. A- 
jau antrą 
konkursą, 

vienas tos

“Lietuvos Ūkininke” p. P. K. priklauso kitokioms organizaci- 
šiuo klausimu rašo sekamai:

Kitąsyk Lietuvoje katalikas j jis ir uoliausiai pildytų Dievo 
žinojo tdkius svarbiausius savo i įsakymus. Ne katalikas ir tas, 
tikėjimo dėsnius: 'kas siekia apsišvietimo, mokslo.

štai kas maž daug skelbiama 
šiandien iš sakyklų.

Prieš Velykas 5 d. bal. š. m.
Vadžgirio klebonas pasakė, kad

joms, tas jau ne ikatali'kas, nors

Dievą! 
artimą!

Amalgameitų Unijos loka 
las No. 51 griežtai reikalau
ja prašalinti “Darbo” redak 
tonu, frakcininku ir bolše
vikų vadą Prūseiką. Unijis 
tai nori, mat, kad jų organą 
redaguotu žmogus, kuris ju
kini partijai nepriklauso ir 
frakcijų unijistų tarpe ne
tveria. Galimas daiktas, kad 
Prūseiką dabar supras, kad 
kokiam suole sėdi, tokią ir

giau naujų narių prie Susi
vienijimo prirašyti. Ne vie
nas gal jau ir auksinę dova
ną užsipelnė. Anais metais 
tokiame auksiniame konkur 
se Susivienijimas laimėjo 
virš 3,000 naujų narių. Ši 
syk mes linkime SLA. nors 
du syk tiek naujų narių pri
rašyti !

Mylėk
Dabar kaUtlikams sakoma:
Mylėk kr. demokratus!
Balsuok per rinkimus už 

demekratus!
Krauk kunigams turtus ir 

lėk!
Mat, kunigai dabar plačiai ir Į 

aiškiai skelbia, kad katalikas 
yra tik tas. kuris balsuoja už 
kr. demokratų partijas, kuris 
nedrįsta paminėti Uogų kade- 
mi.skų partijų darbų. Kas tik

gas ir kitokius raštus, tas irgi 
•papildys mirtiną griėką ir iš
pažinties nepriimsiąs!

O '‘Kultūros’’ žiurnalą su vi
sais “Kultūros” b-vės leidiniais 
net prakeikė.

Vadinas, kas priklausys ne ka 
dėmų partijoms, kas skaitys 
•knygas, ieškos mokslo, tas jau 
ne katalikas.

Muzikantai! Muzikantai!
lietuviškų Somų albumas

“Vienybės” Knygynas Įsigijo gražių lietuviškų šokių 
albumą del orkestrus. Senai visi Amerikos muzikantai 
tų gaidų laukia, štai kokių turime:

Seniau mūsų spaudoje 
veik kiekviename straipsny 
būdavo šaukiama: “Progre
sas, pažanga! Pažanga, pro 
gresas!” Dabar tas šauks
mas jau visiškai užmirštas. 
Turbūt jau pertoli nuprog- 
resavom.

Savu laiku darbininkiško
se organizacijose būdavo 
tik ir šaukiama: “Revoliu
cija, revoliucija!” Dabar tos 
organizacijos savo obalsį pa 
mainė kitu: “Darbininkai, 
oi ganizuokim bankus!”
Bent kartą susiprato.’ Ir tai 
reiškia daug daugiau ne tu
šti šūkavimai apie revoliu
ciją.

Lietuvos konsulas, Dr. J. 
Bielskis, New Yorko pašto 
stoties viršininkui pareiškė,

Tūlas daktaras mum veik 
kasdien prisiunčia po strai
psnį. Jis labai mėgsta kitus 
kritikuoti. Labiausia jis kri 
tikuoja tuos, kurie išsijuosę 
dirba. Mes patartume dakta 
rui rašinėti rečiau ir pakri
tikuoti tuos, kurie perdaug 
munšaino geria. Tie irgi 
mėgsta dažnai straipsnius 
rašinėt.

“VIENYBĖS” H
SPAUSTUVĖ

Jei amerikiečiai turėtų 
dar nors porą tokių vodevi
liu kaip “Ųziindzi-Drimdzi” 
tai netrukus galėtume susi
laukti nuolatinio Amerikos 
Lietuvių teatro.

Visokius rp atidos 
darbus atlieka 
greitai, graliai 

ir pigiai-

Vienybė
193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

neišpasakytai supykęs ant 
visų organizacijų Pildomų
jų Tarybų. Jis, jei pajėgtų, 
tai jas visas išmėtytų ir, su 
prantama, pats jų vietas už 
imtų. Daktare, mums rodos, 
kad iš to nieko gero neiš
eitų: mūsų žmonės supran
ta ir moka sau vadovus pa
rinkti. Jie parenka tokius 
žmones, kurie gali ir mėgs
ta dirbti, o ne tuos, kurie 
daug rėkia, bet mažai dirba.

PIRKITE 
VIENYBĖS 

šf.RŲ!

Jei Prūseika-Dėdelė-Vaba 
las persikrikštino Pruscepe- 
n'u, nieko nuostabaus. Jis 
yra keturių vėjų pilietis, tai 
keturi vardai jam kaip tik 
ir pritinka.

“SANDARA”
Skaityk “SANDARĄ”, Mokslo, Literatūros, 

Politikos, Žinių Laikraštį.
“SANDARA” yra vienas iš geriausių 

Lietuvių laikraščių Amerikoje.
“SANDARA” Amerikoje metams lė- 

šuoja $2.50. Lietuvon ir kitur $3.
Kas užsirašys “SANDARĄ” ant metų ir pri

sius mums $2.50, gaus knygų dovanų 
vertės $1.00.

“SANDARA”
i 327 E STREET, BOSTON, 27, MASS.

kr. | kas dėsis į bedtivių draugijas 
j kaip: Valstiečių, žiežii'bininkų, 

ty-lLiet. Jaunimo Sąjungą ir kitas, 
[tam panašias organizacijas, tas 
nesiskaitys kataliku ir prie iš
pažinties nepriimsiąs. Taip pat 
nepriimsiąs, jei kas lankys be
dievių susirinkimus .klausys pa
skaitas, mitingus ir tt. Kas s,kai 
tys bedievių laikraščius, kny-

Ar indei ka čia prisiminti ru 
sinimo laikus Lietuvoje, kada 
valstiečius už knygų ir laikraš
čių skaitymą grūdo į kalėjimus, 
į tolimą Sibirą veždavo. Skirtu
mas tik tas, kad rusų žandarai 
tikybiniais žmonių jausmais ne
spekuliavo, jie viską darė caro 
vardu.

Klarnetui ___ ;------------  50c.
Bassui__________________ 50c
Pianui ________________ $1,00 i
Kornetui_______ :_______ 50c z m
Skripka i ______________ 50c

Pirmai Antrai Skripkai__ 50c

Kiekvienoje knygoje yra 25 kompozicijos: Lietuvos 
Himnas, Maršas, 16-ka Polkų, 3 Valcaų Vienas Kad
rilis, Galopas, Klumpakojis, Suktinis, Vengerka, etc.

Siųsdami užsakymus siuskite kartu ir pinigus.

STRAIPSNIS 128

Kūdikis Turėtų Mankštintis

O

ftiame akyriuj. me. taiku 

nu* taiko miljmiim. rei- 
kalus įduodu, būtaniiunu 
motinom, ta stotinaau Jau
ny kit4iklf.

Kddtkiy aprūpinimu ta pe
nėjimu >r* dalyku gyvu. 
Klrbo. Ulmynai ta tautai 
ta m<» jauham., kad lai 
yra dalyku, kur)' M tu- 
rim* r^uHartikai. laiku- 
UrpUta antrai ta laistai 
parpi Udulk

kUDIKIų 
GEROVes skYRIUS 
DEL APRijp7N1MO 

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVElKATOS.jL

UQ

V a i k us auginant 
nėra nieko svarbes 
nio gyvenimo pra
džioje už tinkamą 
maistą.

Išmintingos moti
nos šansų neima. 
Jos neeksperimen
tuoja su kitais mai 
stais. Jos vartoja , 
tik Borden’s Eagle 
Pieną savo kūdikių 
penėjimui.

Jei prisiusite šitą 
apgarsinimą j The 
Borden Company, 
Borden Building, 
New York, tai bus 
Jums jūsų kalboje 
paaiškinta kaip pe
nėti jūsų kūdikį su 
Eagle Pienu.

;. 9

• °

LIETUVIS ADVOKATAS
Užsiima varymu bylų visuose 

Teismuose
Skolina pinigus ant mortgedžių 
ir priima pinigus del išskolinimo 
imt mortgedžių nešančių šeštą 
nuošimtį. Norinti pirkti namus, 
gauti paskolą ar inverstinti sa
vo pinigus ant mortgedžių nnt 
nuosavybes (real estate) mies

tuose, lai kreipiasi pas

JONAS S. LOPATf’O
Attorney and Counsellor at Law 

308-0-10 Coal Exchange Building 
(Cor. River and W. Market Mt.)

Wilkes Barre. Pa.
Bel. Tel.: 1864. »««.: 3532 J

faunus kūdikis nejučiomis nmiikš- 
asi kada mėto rankutėmis ar kojo- 
’, gniaužydamas delnus, voliodama

sis pc Ievutę. Net verkimas yra mank- 
štinimosi forma ir todėl mes sakom, 
kad kūdikis, kuris niekados neverkia 
nėra ncrmnliškas.

Dienos metu, budint, kūdikis nuo 
lat. . kruta. Svarbu pridaboti, kad jo 
drnjnncs nebūtų perankštos, nes ki
taip jo krutėjimai bus varžomi. Ne
reikia jo nei perilgai laikyti prisegtų 
prie aug&tosios kediikės. arba prie lo- 
vos, kad jis negalėtų vartytis.

Pasijudinus gardelis yra geriausia 
proga kūdikiui mankšŪutis. Jų galima 
pirkti įvairių rūšių. Vnikštiko nero- 
kemendnojaine j irkti. kadangi jaunų 
kūdiki nereikia akstinti stovėti ant 
kojų. Del to daug kūdiVių gauna iš 
klaipytas kojas, nes jų kūnns dar ne 
Stiprus vaikščioti.

Karietukę reikia parinkti atsižvel
giant į kūdikio parankumą, o ne ma
jų. Tai turėtų būti keturių ratų, gerų 
spremlžinų, su geru apgauliotu, galin
čiu apsaugoti nuo saulės ir vėjo: Ji 
turėtų būti ruiminga su užtektinai 
vietos paloms, kad ypatingai šaltame 
ore kūdikis būtų gerai apsaugotas nuo 
klimato. Sulankstomos karietukūs irgi 
yra geras parankamas, ypatingai jei 
kūdiki reikia vežti trumpų kelių. Vie
nok nereikia kūdikio palikti jose il
gam laikui, nes dažnai jie neparnukūs 
ir kieti.

Kaip nugščiau rašyta, dažnai pasi
taiko. kad motinos neįstengta žindyti 
savo kūdikių ir tada reikalinga parū
pinti jiems kitokio peno. Geras gry
nas. sveikas karvės pienas, tinkamai 
pasaldintas, gerinusiu cukrumi, ir at- 
mieštas reikalingu kiekių vandens pa
rūpina motinoms pieno viefoa už.ėmė- 
ja. Geriausias mišiniu parinkto pieno 
ir geriausio cukraus parsiduoda po 
vardu Borden’s Brand Pieno. Per tris 
gehtknrtes Amerikos motinos atsidėjo 
ant šito puikaus pieno. Penint sulyg 
nurodymų, jis duoda arčiausį pnanšu- 
mų į motinos pienų.

Borden’s Eagle Pienas šiandien au
klėja daug kūdikių, kurių tėvai buvo 
juo išauklėti, ir kurių tėvų tėvai bu
vo tuo pačiu išauklėti 60 ir 70 me
tais ano šimtmečio. Kada npsvarstni, 
kati Borden's yra pienas vartojamas 
per tris gentkartes ir vis labiau var
tojamas didesnio žmonių skaičiaus, tni 
snkni tam turi būti priežastis. O prie 
žastis ta, kad jis pasirodė esąs paten
kinantis ir saugus per tiek laiko, kad 
žmonės jame turi pasitikėjimo.

Skaityk šiuos straipsnius kas savai- 
ir pasidėk ateičiai.

O F 1 B A 1 ;
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Telephone 7M7 Main

Kama su prisiuntimn — 75c.

AKTORIAMS-MĖGĖJAMS 
VAIDINTOJAMS! 
REŽISIERIAMS

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

Juozas Garšva
Mauo fina* gerai atu«k» sekančias darbus: ižbalsanmoja ir laide)a miruiiKS aut visokią 
kspiaią. Pagiaktė fafadMia tusę paprasčiaasių iki jprtktlnikasii}. Parsamdo kariaus lal- 
BotuvBina. vaMltjbmk, krlkltynoms Ir kitiems yaBlvatlnftjlmams.

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

Virini tulnŠUia raikalaiii kreipkitės peš mase, o būsit užganėdinti

231 Bedford Ave. orai> 264 Front Street
BROOKLYN. NEW YORK 

, . . - -------- --- ..... >. .X ,,W w . -iril-   , ....   .— 
(Norinti šitų knj'gų gauti, pri

valo . greitai siusti užsakymą,

193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

<y
If Apsaugok BvalkaU

Prašyk aprašymų

Tol. 4428 firoenpoint.

270
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Office Hours:
a. m., 12-2 p.m. 6-8 p.m.

DEKLEMACIJOMS KNYGOS

$15.00 ir augityn

OM

>Ą| ŽĄ« / ATM? M« MJŲ.Ą! M?įjŲ A< M*

Baito, žalio Ir Raudono l ikt 
aukso moteriškų laikrodėlių 
Galima gauti mūsų krautuvė 

RASHKINIS

Dabar žmonių mulkinimas va
romas, pasirėmus “naujais” ka
talikų tikybos pagrindais, ant 
kurių laikosi ne katalikų tikė
jimas, bet krikščioniškųjų par
tijų biznis. “Liet. Ūkininkas

41

Profllaktas vyrami, 
geriaimia tpaanga 

po užsikrėtimo. 
Didelė trinbelė 85c. 

(Tarba (4’h) gi.
Visose aptiokop.e ai 
Ha n Y-KJt Oept. A 

02 Paakiu a n Ht.

Dr. John Waluk
Valandos:

nuo 8 iki 10 Iš ryto 
nno 1 iki 3 po pietų 
nuo 0 iki 8 vakare

Nedėliotais pagal susitarimą

161 North 6th Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. 595 Greenpoint.

Daktaras
S. MISEVIČIUS
Berry St., B’klyn, N. Y.

8-10

g VOKETAIT1S
141 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

r

TROJAN KA
Registruotas vardas | S. V. Pat.

Ofisą
GROBLEWSKI

Susideda iš 17 geriausių ir švie
žiausių žolelių ir gydančių šaknų, 
kuri yra rinktos ant Karpatų, Tat. 
rų, Šveicarijos Kalnų, Italijos, Pi- 
ronė.jų Kalnų, Pietų Afrikos, Rytų 
Indijos, Tufrato ir Tigro Kloniuo
se, ir taip iš kitų krajavų šalių.

Vartokit Šitas žoleles del nesma
gumų skilvio, taip kaip del nema- 
limo, prasto žlobčiojimo arba skau
smo po krūtine.

Sutaisyta per Groblauską suvirš 
30 metų. Reikalaukit Groblausko ir 
visados gausit tikrą, lietuvišką tro 
junks.

Žiūrėkit del mūsų markės apgy
nimo.

Išdirbtas j dvi formatas šaknų: 
čielos šaknys (stambios) kaina 35c. 
už pakelį. Supjaustytos Šaknys 35c. 
už pakelį. Rašykit kokių reikalai! 
jat.

Del raumatiškų skausmų, nervlš 
ko galvos skausmo, raumuo skanu 
mų ir pailsimo, del skausmų į šo 
nūs, krūtinėj ir į pečius, vartota j 
silpnas formatas žaizdų ir pažeidė 
mų, del augščiau minėtų reikalų vi
sados vartokit Groblausko Zmijoč- 
nfką. Kainos 35c., 65c. ir $1.25 už 
bonką. Rašykit del knygutes No. V 
-—£-7-1 Albert G. Groblewski

and Oo. 
tJyfA Plymouth, Pen®.

-X

REIKALAUKITE MUSŲ NAUJO 1925 
METŲ KNYGŲ KATALOGO

MOKSLO. LITERATŪROS IR POLI
TIKOS SAVAITRAŠTIS

Išeina Penktadieniais, 8 puslapių, didelio 
formato, visuomenės laikraštis.

Prenumerata metams — --------- $2.00
Lietuvon metams----------------- $3.00

Pusei metų pusė kainos.

3352 Superior Ave., Cleveland, Ohio
‘Dirvos” Agentūra Siunčia Pinigus 

Lietuvą ir Partraukia Gimines į 
Amerika.

1. Deklematorius. Pamokinimai kaip deklemuoti. Rinki
nys eilių juokingų, griaudžių ir meilės__________ 65c

2. Pavasario Balsai. Maironio eilių rinkinys, skambios,
gražios poezijos______________________________ 75c.

3. Petro Armino Raštai. Pasakėčios apie gyvulius, pri
taikytos prie žmonių gyvenimo------------------------ 25c

4. Vaičaičio Raštai. Senai Amerikos liet, laukiama knyga
pilnas rinkinys mū gražiausių eilių dėstytojo------ $1.00

5. Trimitas. Rinkinys patriotiškų, meilės ir juokų eilių 50c
6. A. Strazdo Raštai. Rinkinys eilių to juokdario kunigė

lio, kuris, apart juokų, dar galėjo ir gražių meilės eilių 
parašyti --------- --------------------------------------------- 50c

7. Tautos Vainikas. Rinkinys deklemacijoms eilių ir
dainų ______________________________________ 50c

VIENYBE
193 Grand St., Brooklyn, N. Y

Susivienijimas Liet. Amerikoje
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDRAUDO8 IK PA1ALPOS 
ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE, KU

RIOS TURTAS ARTI $1,000,000.00

pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.15
Nuo suslorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $375,122.80

BLA. kuopos randasi visuoso didesniuose miestuose. 
Nariai priimami nuo 18 iki 60 m. amžiaus. Vis! na
riai gauna laikraštį „Tėvynę” dovanai ir taipgi 
gauna SLA. išleistas knygai nl pus* kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 10OO

Paialpos Skyriai —
$8.oo, O.oo ir 12-00 | savaitę.

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresai

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

ta

m
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Ka.i yražmogaus amžinas prlaias? —
Jis netik sunkiausias ligas (vara, bet ir 
bą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po

URBAN’S
Balčio), jokių
baksų apsiginkluok

Baltis, 
i Kra
pinsią 
COLD 
žalčių

Ameriką pagarsėjusius 
POWDERS (Miltelius nuo 
nebijo. Už 75 centus ui 
nuo aavo nuožmaus priešo I

URBO LAX TABS (25 centai ui skry
nutę) yra kai kanuolA prieš kitą amžiną Žmo
gaus priešą — vidurių ožkietfijiiną — kuria 
žmogui pagamina daug rūpesčių Ir šankių ligų.

Lietuviškų, Bulgariškų, Alopattgkų, H ome o patiltų ii kitokių 
vaistų tegalima gauti gerų pas —

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

Telephone Greenpoint 1411
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BIRŽELIO (JUNE) 6 D., 1925

Brooklyn© ir Apylinkes Žinios
“Vienybės” Adresas: 193-197 Grand Street, Brooklyn, N. Y. Telefonas: 2427 Greenpoint

pinigų del namo morgičių. Lo- taip kaip jiems žmonės pasako, 
kalas nutarė neduoti, tai tas Yra vieta užrašyti kur užra- 
žmogelis ėmė rėkti per kelias somas žmogus gimęs. Jei pasa- 
minutas, sakydamas: Blalkžiakei kai Lithuania, jie taip ir užra- 
ir blalkžiakei. Rūbsiuviai, sėdė- šo. Bet matyti yra keletas netei 
darni, ir kalbasi, sako: iš tikro singų užrašinėtojų, kurie neži- 
reikia tą žmogų ištirti, kas1 nia kokiais išrokavimais rašo 
jam darosi. Rūbsiuvis.

ir maudynėm. Kaina $16,800. 
Cash $4,000.

Kampinis mūro namas, 5 šei
mynoms, 1 Storas. Labai šva
rioj vietoj. Storas neturi lease'o 
Kaina $22,000. Cash $6,000.

Parsiduoda fornišius del keturių 
kambarių, norinti gali gauti ir kam
barius. Kambariai gražūs ir su elek
tros šviesa ir maudynėm. Atsišaukit: 
417 Lorimer St., Brooklyn, N. Y. (69

NAUJAS SKANDALAS 
BOLŠEVIKŲ TARPE 

■F . , ■ •,

'giją dirbimo pinigu. Ir reikia 
duoti lietuviui kreditą, kad jis

i į ir dešimtines. Račis pasipasako- 
i!jo agentams, sako Paima, kad 
į jis New Yorke viešame knygy- 

Laifkas nuo laiko gyvenimas ne iš knygų pramokęs teknolo- 
išiverčia phvyzdftių, rodančių 
^kaip supuvusi, yra dora, jausmai
dr pats gyvenimas tų netaimin- pinigus taip gabiai sumeistra- 
gų lietuvių, kurie, silpnadva
siai pasidavę velionėms gabių 
demagogų, persisunkė bolševiz
mu. štai pėtnyčios vakare, apie 
5 tą valandą, kaip praneša Pai
ma, vyriausias vedėjas biuro,

vęs, kad net agentai stebisi. Jis 
gavęs net tam tikros su šilko 
siūlais popieros. "Pinigų laidą“ 
jiis nutarė pradėti Newarke, iš 
kur valdžiai ir pasipylė pirmie
ji skundai. Agentai kibo dar- 

kuris seka ir gaudo Amerikos j bau ir atsekė Račį iki Onos Ši- 
valdžiai netikrų pinigų dirbėjus, 
tūlas šnipas gudrumu įsigavo 
į kambarius Onos šimoiliūniū- 
tės, 34 Stagg St., kieme, ir ten 
rado pilną spaustuvėlę netikrų 
pinigų dirbimui. Agentais atse
kęs paskui Juozą Račį, apie du 
mėtų suvirš iš Lietuvos atvy
kusį matematikos mokytoją, 
Lietuvos karininko uniformoje, 
kuris lindo prie tautininkų, bet 
gavo šaltą priėmimą, kaipo ne
aiškus žmogus, keikiąs Lietuvos 
Valdžią. Rusai jam vėliau buvo 
parūpinę gerą vietą Ansonia, 
Conn, tarpe rusų, bet ten pa
buvęs grįžo į New Yorką. čia 
jis susiėjo su Ona šimoliūniū- 
te, kuri tuokart buvo vedėja 
reikalų bolševikų moterų susi
vienijimo (“progresisčių”).
Kuomet buvo SLA. 83 kuopos I ki irninuojamų dalykų. Ona dik- 
Kalėdų balius, 1923 m. tai Ra- čiai nustebo kuomet patyrė, kad 
čis pagelbėjo Onai tikietus par- Račis gyvena' ten su kita mo 
davinėti. Ir dažnai jie būdavo tere, su kuria keli mėnesiai 
drauge. Į kaip apsivedė. Toji nieko nežino

Pas Oną ir pas Račį (kuris jusi apie savo vyro “pašalinius A A Z-L W • . A V 1 . <
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irnoliūniūtės kambarių, čia vie
nas agentas pastebėjo, kad Ra
dis pirm įeisiant švilpdavęs it a. m 
tikrą rusišką dainušką, tam tik
ru būdu sukosėdavo ir tam tik
ru būdu pabarškindavo į duris. 
Agentas tą viską esąs įsidėjęs 
galvon, sako Paima, ir pėtny- 
čios povakary išbandęs savo mu 
zikaJiškus gabumus ties Onos 
kambariais. Jis taip gerai patai
kęs rusišką dainušką nušvilpti, 
kad Ona duris atidarė, bet pa
mačiusi nepažįstamus du vyru, 
norėjo vėl uždaryti. Buvo per- 
vėlu. Agentai radę fotografijos 
aparatus, kemikalus, dažus ir 
kitus įprietaisus. Taip rašo 
“Daily News" ir “Times“.

Po to agentai su Ona nuėję 
pas Račį ir ten radę taipgi in-

LIETUVIŲ MOTERŲ 
GL. D-JOS SUSIRINKIMAS

Įvyks ketvirtadieny Birželio 
11 d., 8 vai. vakare “Vienybės" 
svetainėje. Nariai-ės, meldžiami 
visi būti, nes, apart paprastų 
tarimų, bus apkalbėta kaip ge- 
riaus prisirengti būsimam pik
nikui Rugs. 2 d. Taipgi norin
tieji prisidėti šelpime Lietuvos 
našlaičių, malonėkite ateiti pri
sirašyti šion labdaringom drau
gi j on. J. Mikolainienė, sek r.

MIRĖ

Mikalina Kecoria, 7 mėnesių
157 Metropolitan Av., mirė bir-

Poland vietoj Lithuania.
Tuos faktus turėtų surinkti 

ko-ir valdžiai įteikti Piliečių 
mitetas.

UŽRAŠINĖJA LENKAIS

Kaip jau paskelbėme “Vieny
bėje,” pastaruoju laiku New 
Yorko mieste eina gyventojų 
surašinėjimai. Kiekvienas, pas 
kurį atsilanko agentas-užrašinė- 
tojas, privalo atsakyti į visus 
jam paduotus klausimus. Klau
simas tik, ar tie agentai atsa
kymus tinkamai ant popieros už 
rašo ?

Praeitą šeštadienį mūsų re
dakcijoje atsilankė pil. Andrius 
Sedaitis, 119 Grand St., ir štai 
ką papasakojo. Pas jį anądien 
aisnankė vienas tu užrašinėto-1 * : 
jų. Pil. Sedaitis tinkamai atsa
kinėjo į visus jam užduotus pa
klausimus. Tik užbaigus rašyti, 
ir negavus vieno klausimo, bū
tent, kokios tautos, Sedaitis pa
žvelgė į popierą ir pastebėjo, 
kad jis ir jo šeimyna užrašyta

VIENYBĖ“ REAL ESTATE 
(VI. šabūnas, vedėjas) 

193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Paieškai! savo brolio Juozapo Mn 
tikonio iš Lietuvos paeina Painodo- 
pės kaimo, Kupiškio parapijos. Pir
miau gyveno Philadelphia, Pa. Apie 3 
metai kaip iš ėia( išvažiavo ir nėra ži
nios kur jisai. Aš turiu labai svarbų 
reikalų. Malonėkite pats atsišaukti ar
ba kas žinote, malonėkite pranešti 
už kų būsiu labai dėkingas. P. Matiko- 
nis. 1744 So. Water St., Philadelphia, 
Pa.

Parsiduoda krautuvė ir 5<’Si kamba
riai, maudynė, elektra, cementuotas 
skiepas, šiltas ir šaltas vanduo, gero
je tvarkoje. Lietuvių sekcija ir biznio 
vieta. Parsiduoda už $4250, pinigais 
$300. Rondos $38 į menesį. Jacob 
Shimitz, 1236 N. 6tb St., Philadelphia, 
Pa. 

--------------------------------------

Parsiduoda Valgykla, vietoj, 
biznis gerai einiu Lease'ąų ant trijų 
metų. Pardavimo uriržastis patirsit 
ant vietos. Atsišaukite; Vienybę, 193 
Grand St.. Brooklyn, N. Y. i-a

TeL Greenpotnt 7831

Pas Oną ir pas Račį (kuris Jusi apie savo vyro “pašalinius 
gyvena 418 Lexington Av.) bu- užsiėmimus.” Ji sakoma, yra 
vo rasta geri įtaisymai dirbti baigusi universitetą mergina, 
falšyvus pinigus, penkdolarines 1 (iš Newarko) ir gerai pažįsta

K,

Reiagiainaa

KJiubo Buveinė: 168 Marcy Ave., Brooklyn

Lietuvių Gimnastikos K liuko, Ine.
DEXTER PARKE
Jamaica Ave. ir Elderts Lane

Nedėlioję, Birželio-June 14 D., 1925
Durys atsidarys 2:30 vai. po pietų 

JBANGA 50c. MUZIKA JAMES PASSELLO

Krautuvė atdara paprastom diencm nuo 8:30 ry- 
Mūsų darbo apsiaustu to iki 9:30 vakaro. Nedėldienials ir šiaip Svento- 
kostumeiis džiaugiasi, mis dienomis nuo 7:30 ryto Iki 1:30 popieti;.

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

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

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

I
BE ABEJO JUMS REIKIA —

ŠIAUDINES SKRYBĖLĖS
Neieškok bargenų, nes skrybėlė, tai svarbiausia dalis vy

ro apsirėdymo. Nusipirkęs pigią šiaudinę skrybėlę, sugadi
ni visą išvaizdą.

f-’

— MANHATTAN HATS —
firmos skrybėlės yra įgįję tvir
tą reputaciją tobulo derėjimo, 
stiprios formos ir vėliausių ma

n dę. Tūkstančiai vyry mūsų pir
kėjų tą žino. Jei nepatyrėte to,
prašome dabar pabandyti.

Nežiūrint kad mūsų rūšių ge
rumas augštas, mūsų kainos su
lyginamai nebrangios: —

$2.25, $2.85, -3.50 ir $4.00
Panamos nuo $5.00 iki $7.50

MANHATTAN HATS STORES
230 Grand St. 479 Grand St

Brooklyn, N. Y.
Pra^ lokal° Paskolinti

H

L' 
U H
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EKSTRA PARDAVIMAS, 2 šeimy
nų nnnins, visi įtaisymai, gražioj vie
toj Maspethe, kaina $7,500, cash 
$1,500. Mortgedžiai ant 10 mėty. Ridge 

, woode — 6 šeimynų baltų plytų na- j 
maa, po 5 kambarius, kaina $13,500, ! 
«-a>h $3,50U. Brooklyne — 4 Šeimynų Į 
mūrinis namas, kaina $5,200, 
$2,000.

LIAUKUS FOTOGRAFAS

caah 1

J. Stankus
36 Lexington A v., Maspeth,

Tel. Newton 0113
L. I.

(7

matematiką. Račis ir šimoliūniū 
tė areštuoti ir pastatyti po 
$15,000 bėlos. Jie kaltinami suo
kalby daryti netikrus pinigus. 
Jų byla perduota federalei 
Grand Jury ir bus pirmą sykį 
klausyta birželio 27.

“New York Times" praneša, 
kad šimoliūniūltė prisipažinusi 
ditibanti kokiai tai rusų palai
pinei organizacijai. Jos darbas 
esąs tarpe tūkstančių rusų pa
bėgėlių, kurie atvyko į Ameri
ką pastarais laikais. Jei tas tie
sa, ir žinant kad šimožiūniūtė 
lirbo “Laisvės” ofise prie pro- 

gresisčių susivienijimo, tai aiš- 
i ku, kokia jos “darbuotė” buvo. 
' šlncliūniūte buvo mūsų bolševi
kų statoma kandidate į SLA. ždio 5, palaidota birž. 6 šv. Trai 
83 kuopos finansų raštininkus 
šeši mėnesiai atgal ir tik ke
liais balsais tapo atmesta. Kur 
šiandien kuopa stovėtų, jei bū
tų paklausiusi bolševikų? Ir taip 
gana, kad bolševikų kuone visą 
valdybą išrinko (iždininkas A- 
lekšis jau rezignavo praeitą mi
tingą).

Ona šimoliūniūtė gegužio 25 
įsimeldavo į 83 kuopą būk ser
ganti šašais, kurie būk išbėrę 
jos rankas. Kuopa paskyrė lan
kytoju T. Petrauską, kuris kuo-1 Association Operetės Drja ga- 
pai raportavo, kad liga jam jos 
neaiški, bet jei daktaras pripa
žįsta, kad ji serga, tai jis nesi
ginčys su daktaru. Ona šimo
liūniūtė netik kad prie progre- 
sisčių dirbo, bet regis tūlą lai
ką ir “Laisvės” ofise buvo dar
bininke. Ji buvo viena iš Imm- 
ševikių veikėjų progresisčių tar
pe, kartu su Bimbiene, Vilkaite, 
Petrikiene ir kitomis.

“Daily News” nedėlinėj laidoj 
įdėjo abiejų paveikslus.

Visa ta istorija lietuviams 
garbes nedaro. Ji maž atidengs 
dar keliems suviliotiems lietu
viams kokių žmonių esama bol
ševikų viršūnėse. Nedyvai, jei 
“Keleivis” ir rašo, kad net gar
sus Bimba nori mesti bolševi
kus ir užsidėjęs krautuvėlę ko
kią, ramiai baigti savo dienas 
•’buržuju.”

lįnonės visaip dabar kalba Į
apie tą įvykį ir riša jį su jvai- surinktas del našlaičių aukas, 
riais bolševikų daromais “va-1 padaryta klaida ant 50 centų, 
jais,” arba pinigų rinkimais. Y- Turėjo būti surinkta $7.75, o ne 
ra žinoma, kad dabar žmonės la $7.25. 
bai mažai aukų sumeta, žiūrėsi
me kaip dalj"kai toliau nuaidės. 
Bolševikai tapo pagauti klastuo 
jant protokolus kriaučių lokalo, 
o dabar juos ištiko dar sunkes
nis smūgis.

cės kapinėse.
Rožė Diškevičienė. 68 metų, 

59 Meserole St. mirė birž. 6 
bus palaidota birž. 11 ant Kal
varijos kapinių. Bažnytinės ap
eigos įvyks kun. Remeikas baž
nyčioje, 10 vai. iš ryto.

Laidotuves rengia ir prižiūri lenkais. Tai pastebėjęs p. Se- 
Juozas Garšva. daitis griežtai užprotestavo ir

----------  tik tucmi privertė agentėlį ati- 
PADĖKA OPERETĖS KORUI taisyti “klaidą.” Kiek p. Sedai- 

----- -• itis nužvelgia, tai tas agentėlis
Iš New York Music Week esąs panašus į čia gimusį len

kutį.
'Lietuviai turėtų būtų atsar

gūs.
vo padėkos laišką už puikų pro
gramą, kurį išpildė Tarptautinia 
me Koncerte geg. 4 Laiške di
rektorius sako, kad kita meta 
Operetės Koras bus pastatytas 
netoli svarbiausių dalyvių, nes 
savo gražiu išpildymu užsipel
nė pirmųjų vietų.

SUGRĮŽO BRAZAIČIUTĖ IR 
LEVECKIUTft.

Real Estate
Woodhaven Sekcijoj

Netoli Jamaica Av., 2 šeimy
nų, 2 karam garadžius, lotas 
33 per 100. Su visais intaisy- 
mais. Kaina $12,000.

North Side Williamsburg*
3 šeimynų mūrinis namas, 16 

kambarių. Su elektros šviesa.
Cash $5,000.

Rendu metams $1548.
Ridgewood Sekcijoj

6 šeimynų mūrinis namas, 
palei stotį, su elektros šviesom

Gavome žinią, kad dvi dingu
sios lietuvaitės, Brazaičiūtė ir 
Levedciūtė, jau namie. Jas Le-{ Kaina $12,000. 
veckiūtės brolis parsivežė iš 
Rochester, N. Y. Ti'kimės, kad 
dabar jos sutiks ramiai gyventi 
pas ttnus ir neieškos vėjo po 
pasaulį.

KLAIDA

Pagarsinant Jono Petrausko

PILIEČIŲ KOMITETUI 
DARBO

KOMUNISTAI ŠAUKIASI
TYRINĖTI JUOS

Jau keli skundai atėjo į “.Vie
nybės” redakciją apie tai, kad 
užrašinėtojai vėl lietuvius ver
čia lenkais. Kad jiems taip nė
ra iš valdžios jsakyta, teko pa
tirti iš keleto, kurie užrašinėja

Išsirandavoja 5 kambariai su niau- 
dvne, privati lobe, elektros šviesa, ir 
visi naujausi įtaisymai. Vieta labai 
graži. Atsišaukit po No. 250 Linden 
St., kampas Knickerbocker Av., Broo
klyn, N. Y. (70

Paieškai! Jievos Didžiūnienės -Pome- 
riūtėa, girdėjau gyvena Pittston, Pa. 
Meldžiu atsišaukti ant šio antrašo:
8. Yakubauskaa, 1129 Green St., Phi
ladelphia, Pa. (79

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

Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės Šiuo 
adresu: —

214 BEDFORD AVENUB 
tarpe No. 5tb Ir 6th SU.) 

Brooklyn, N. Y.

Tel. Greenpoint 6195

M. KREIVĖNAS

Gėlės del Namų, Dario, 
Vestuvių Ir Laidotuvių 

202 BEDFORD AVENUE 
(arti North 6-tos gatvės) 

Brooklyn, N. Y.

Parsiduoda Farma, — didelė su vi
sais įtaisymais, parsiduoda pigiai. To
lesnių informacijų kreipkitės prie — 
Kukowski. 103 Freeman St., Green
point, Brooklyn, N. Y. («»

Telephone Triangle 1450

IR MALIORLU8 
Nufotografuoja ir 
numalevuja viso
kius paveikslus 
įvairiausiomis sp
alvomis. Atnauji
na senut ir kra- 
javua ir sudaro 
su amerikoniškais 
Darbų atlieka ge
rai ir pigiai.

Kreipkitės

MOTERYS TĖMYKITE!
Lietuvis Plaukų Taisytojas 

ANTHONY MOLLYN

WaveNestle I .n noil 
yrn geriausias, 
laiko apie 9 
šlapint, ar margot, 
naujausiom madom, plaukus nudažom
Marcel Wave, Facial ir Scalp Treat 
merit.

VENUS BARBER SHOP
463 LORIMER STREET 

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

Permanent
grožini atrodo i:
mėnesius. Galimu

Kerpnm plauku-

— Petrai, kur taip skubi
niesi?

— Einu pas Juozą Aba* 
zorių.

— Kas tenai naujo yra?
— Tai yra geriausi lietu

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

— Koks jo adresas?
93 WYTHE AVE., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. 4520 Greenpoint

Ilso adreaul

ŠTOKE*
O. Brooklyn. N. T.

JONAS
173 Bridge B t..

NAMŲ SAVININKAI 
TĖMYKITE!

Lietuvis Penteria
Pentinu dkoiui iš lauko ir vi
daus. Darbų atlieku greitai ir 
pigiai. Taipgi taieau senui sto
gus ir uždedu naujus. Šiais rei
kalais kreipkitės pas:
WILLIAMO KAPTURAU8KO 

53 Montleth Street 
Kampas Bushwick Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Aną dieną Jakubonis šaukė
si, kad jį lokalo vaidyba ap- 
šmeižusi. Jis norįs tyrinėjimo. 
Mat, tas žmogelis dirba pas Ma- 
jerofą ir Bernotą.

Kada buvo tos šapos šapmi- 
tingas, tai iš Pildančios Tary
bos tūli užklausė darbniinkų, 
ar tikrai jums bosai yra nuniu
rę algas 10 dolarių ir daugiau. 
Taip, sako “Laisvė” rašo. Iš 
darbininkų niekas nieko nesakė 
tik Majerofas užpykęs atsakė, 
kad pas jį nėra algos nukapotos. 
Pas jį prašęs pats Jakubonis, 
kad jam bosai numuštų apie 12 
dolarių. Sako, aš per raudonas 
ir manęs tūli bosai nemyli, ši
taip pasakius Jakubonis užrau
do ir nieko neatsakė.

Po šapmitingio Pildančioji 
Taryba manė patirti, kas ten 
yra su Jakuboniu. Bet ant pe
reito lokalo mitingo liudinin
kams ne pribus, visai nebuvo 
nieko kalbėta apie tai, taigi da
bar Jakubonis rėkia, kad jis yra 
apšmeižtas ir esą tyrinėkit jį. 
Tą žmogelį gal ir reiks kada 
tyrinėti, bet geresniems specia
listams. Mes pamenam Jakubo-1 
nl kaip į is per vieną lokalo

LIETUVIŠKA AKUBBRKA W

Marijona Tamklene 
palagų ant pareikalavimo

ui prieinam* kain*

SO STAGG STREET
Brooklyn. N. Y. 
Tel. Btagg 8711

prie 
dienų ar naktį, taipgi ir nedėl- 
dieniaia. Darbų atlieka atsakau 
dial

STOGŲ DENGĖJAS

r^GRAVEi“ 
Roofing Rapair WorH • SptciaJty

JAMES J. HOLT & SON

q'u. .u i. Dedu Stogus. Darbų Garan
tuoja ilgam laikui. Kainos Prieinamos 

Reikale klauskite:
Ofisas: 1163 Gates Avenue 

Tel. Jefferdon 3957
Yardas: 161 Clifton Place 

Tel. Prospect 1023

MES UŽLAIKOM
Naujausios mados su pirmos rūšies 

akcijoms (Standard Action) ir su me 
lalinėms dūdelėms, kuriu niekad ne 
genda, Playeriai, Pianai, Grntnafonai 
ir Vargonėliai. Ant lengviausių išuio 
kėjiinų.

Turini ir anl tarankių playerių ir la
bai pigių, pradedant nuo $100 ir dau
ginus.

Taipgi didžiausias eiles pngnminam 
lietuviškų ir kitokių Holų Pianams. 
Rekordų Grainnfonams. Viskų prisiun 
čiam j bile miestų S. V. Taisėm, tu 
niiinm ir duodam lekcijas ant piano.

Savininkas tikras Lietuvis, ne koks 
pamėgdžiotojas...

JONAS B. AMBROZAITI* 
560 Grand Street

Brooklyn, N. Y. Tel. Stagg G262

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Buvulnkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINE
61a galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus Ir ui 
prieinamų kalnų; tatppat pasireudavoti svetuluų susirinki’ 
m am s, vestuvėms bet kitokioms apeigoms

299 GRAND 1TREET (Tel. Stagg 3922) BROOKLYN, N. Y.

Brooklyn. N Y.

tr Vaikams 
o busite pilnai užgan&dlnUa

S. PAUŽA 
131 GRAND STREET

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

Vyrams, Moterims
Prašau Tamtstų reikale atsilaukyii,

K

RAGANIAUS STEBUKLAI
Magijos raganius, J. Ceikanavičius, išleido 10 pa
slapčių apie užkerėtą, vaikščiojantį, pranykstantį 
r išvedantį pinigą ir kitas raganiškas paslaptis, 
gurias prisiunčia tik už vieną dolarį ir 10c. — 
Tai-ppat galite gauti užkerėtas, apmonintas kazi- 
ras, kurios pavirsta tokiomis, kokiomis tik jūs 
norit. — Rašykit ir tuoj gausit šitą stebuklingą 
kaladę kazyrų tik už vieną dolarį ir 15c.

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