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ANGLAI PRIVERTĖ FRANCUS 
TARTIS APIE SKOLŲ ATMO

KĖ JIM A - DERYBOS LONDONE
Londone Gauta Žinių, Kad Bolševikai Ištrėmę 

Sibiran Maskvos Biznierius-Auksorius.

PASKUTINĖ SAVAITĖ ANGLIAKASIŲ 
KONTRAKTO PRASIDĖJO, BET NEI 
VIENA PUSĖ NENORI ATNAUJINTI 
DERYBŲ

LONDON, Rugp. 23 d. — čia atvyko Francijos Fi
nansų Ministeris, Caillaux, kuris bandys susiderėti apie 
sąlygas Francijos skolų atmokėjimo Anglijai. Anglai no
ri, kad f rančai kasmet mokėtų po šimtą milionų dolarių, 
o f rančai sutinka mokėti tik po 50 milionų. Anglams ne
patinka, kad francai pirma su Amerika susitaikė apie 
skolų atmokėjimą. Spauda reikalauja, kad su francais 
nebūtų jokių sentimentalizmų, bet kad būtų visos skolos 
bizniškai išreikalautos ir apmokėtos. Bet francai tikisi, 
kad jų gabus finansų ministeris kaip nors apsuks anglus.

LONDON, Rugp. 23 d. — Iš Rygos čia gauta žinių, 
kad bolševikai Maskvoje nusprendė, būk deimantų par
davėjai ir auksoriai perdaug pinigų uždirba iš savo biz
nio, todėl visus areštavo ir išsiuntė Sibiran, o jų prekes 
konfiskavo.

PHILADELPHIA, PA., Rugp. 23 d. — Nei kasyklų 
savininkai nei darbininkų vadai nerodo noro eiti vėl į 
derybas del atnaujinimo darbo kontrakto. O prasidėjo 
paskutinė savaitė senojo kontrakto, kuris baigsis rugp. 
31 d. Prezidentas Coolidge vis dar sako tikįs, kad strei
ko' nebus, o jei streikas ir būtų, tai jis norėtų, kad visuo
menė bandytų apsieiti su kitokiomis anglių rūšimis ir ne
mokėtų brangias kainas už kietąją anglį. Tas greitai pri
verstų ir bosus ir darbininkus taikintis.
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Milionieriai Neturinti 
Kur Pinigų Dėti

Tulsa, Okla, šioje apylinkė
je nelabai senai tapo rasta a- 
liejaus žemėse, ir tų žemių sa
vininkai į trumpą laiką liko mi 
lionieriai. Tarp tų savininkų 
yra nemokytų juodukų ir indio 
nų, kurie dabar nežino kur pi
nigus dėti. Vienas iš jų nusi
pirko grabinį automobilį, kad 
parodyti savo turtingumą ir 
juo važinėja.

Kaizeris Netiki į 
Evoliuciją

Naujausi Telegramai Žinios Iš Lietuvos
I ‘

Geneva. Tautų Sąjungos 
uostų komisija svarsto Klai 
pėdos uosto padėtį, kuri ne
užganėdina nei lietuvių, nei 
vietos gyventojų.

—o—

London. Angliakasių uni
jos sekretorius, Cook, čia 
gąsdina anglus, kad jie susi
lauks kitą gegužį didžiausio 
krizio. Šįmet tas krizis bu
vo atidėtas, dėlto, kad val-

BEDARBIŲ SKAIČIUS 
KAUNE

Kapitalisto Stinneso 
žmona Liks be Cento

Berlin. Garsaus Stinneso pra 
monės trustas, subirėjo į šmo
telius ir sakoma, kad jo naš
lė turės atiduoti visą savo šim
to. milionų dolarių vertės tur
tą skolininkams.

Berlin. Pasikalbėjimuose su 
dvejais pastoriais iš Vengrijos, 
kaizeris, pasirodo, išjuokė evo
liucijos teoriją ir papasakojo 
vieną anekdotą apie tai. Esą 
mokykloje sykį mokytojas pa
klausęs bedievio sūnaus iš ko 
mes atsiradome. Tas atsakęs, 
iš beždžionių. Mokytojas tada 
sakęs: “Aš klausiau ne iš ko 
tu atsiradai, bet iš ko mes at
siradome.” Kaizeris iš to anek
doto labai juokėsi. Toliau, jis 
nurodė, kad moterų vieta yra 
namuose ir kad demokratija ne 
verta išgraužto kiaušinio.

Kaip Lenkai Nešdinasi 
Iš Savo Tėvynės

Varšava. Lenkų emigracijos 
komisija raportuoja, kad 1924 
metai iš Lenkijos išsikraustė 
48,000 piliečių, daugiausia žy
dų. Į Palestiną išvažiavo 5,724, 
į Argentiną 5,5990, į Ameriką 
4,290, į Braziliją 2,513, į Kana
dą 2,271. Kiti į kitas šalis.

Latvijos Užsienio Reikalų 
Ministeris žuvo

Ryga. Apvirtus automobi
liui, kuriame važiavo ministe
ris Mejerovičius su šeimyna, 
ministeris tapo sužeistas apie 
galvą ir nugarą ir vėliau mirė. 
Jis nesenai važinėjo, kad suda
ryti bloką prie Rusiją ir kad 
priversti Lietuvą nusilenkti 
Lenkijai.

Pragyvenimas Amerikoj 
Brangsta

Washington. Auksas plaukia 
į šią šalį ir pragyvenimas nuo
latos kįla, rodo statistikos. 
Pragyvenimas dabar yra 75 
nuošimčiais brangesnis negu 
1913 metais. O jis buvo nu
kritęs apie 1921 metus tik iki 
66 nuošimčių brangumo, lygi
nant su 1913 metais.

Negalėjo Ištarti 
žodžio “Sudiev”

Budapest. Ašaros ir mirties 
nuosprendis taip sujudino Le- 
dererį ir jo žmoną, kad jie ne
galėjo ištarti žodžio “sudiev” 
per tas penkias minutas, ku
rias teismas davė atsisveikini
mui. Jie buvo kaltinami užmu
šime fabrikanto Kudelkos ir ta 
po priteisti mirti. Teisėjas, at
skaitęs 5 minutes, liepė jiems 
skirtis ir jie tuoj buvo pąkar- 
ti.

San Francisco. Mergina 
Ellingson, kuri nušovė savo 
motiną už neleidimą eiti į 
šokių sales, tapo rasta kalta 
ir gaus nuo meto iki 10 ka- 
ėjimo.

—o—
Rockford, Ill. Laike ka- 

riumenės manevrų Camp 
Grant stovykloje, rodant 
gazo ataką, plyšo sieros gra 
nata, ir apdegino 15 žiūro
vų.

Atlantic City, N. J. Sky
lė gatvėj išgelbėjo gyvybę! 
12 metų mergaitės, kuri bu-! 
vo prarijusi kvoterį, įstrigti 
sį jos gerklėje ir dusinantį 
ją. Ambulansas lėkdamas su 
ja į ligonbūtį, ratu įkliuvo į 
skylę gatvėje ir mergaitę 
pašokino iki dangčio. Sukrė 
tė jai galvą bet išmetė ir 
kvoterį iš gerklės.

—o—
Swampscott, Mass. Repub

džia sutiko šelpti savinin
kus.

—0—.
London. Anglijos ir Aus

tralijos uostuose iškilo doki
ninkų ir jūrininkų streikas, 
nes kompanijos nukapojo ai 
gas. Unijos viršininkai prie
šingi streikui.

—o—
i Roosevelt, L. I. Vietos 
banko kasininkas, geras pa
rapijomis, kaltinamas prisi- 
savinime $24,000 banko pi
nigų.

—o—
Leningrad. Caro kriau- 

čiaus name bolševikai rado 
paslėpta aukso ir deimantų. 
Tas kriaučius dabar yra 
bankininkas Paryžiuje.

—o—
Vienna. Sionistų kongre

sui raportuoja, kad šįmet i 
Palestiną atvykdavo kas mė 
nuo po 3,000 žydų. Į 20 me-

Paskutinėmis statistikos ži
niomis, Kaune dabar yra apie 
1,000 bedarbių. Jų dalis ne
trukus gaus darbo prie kanali
zacijos ir vandentraukio, o gal 
ir kitose įmonėse.

UŽDRAUDĖ SUSIRINKIMUS

Kauno alaus daryklų darbi
ninkų grupė buvo įteikusi Kau
no Miesto ir Apskrities virši
ninkui prašymą, kad leistų su
kviesti visuotiną susirinkimą a- 
laus daryklų darbininkų sąjun 
gai įkurti.

Kaip teko patirti, viršininkas 
uždraudęs sukviesti tokį susi
rinkimą. Beto, uždraustas taip 
pat Kauno lentpjūvių darbi
ninkų susirinkimas.

likonų politikieriai jau ruo-, tų Palestinoje jau bus du 
šia vėl statyti Coolidge kan-' milionai žydų, o arabų da- 
didatūrą 1928 metais į Ame- i bar yra 600,000, kurie ne- 
rikos prezidentus. ' kančia žydų.

Nauja Mada 
Cigaretuose

Boston. Merginos ir leidukės 
kurios myli rūkyti, įtaisė nau
ją madą cigaretuose. Jos su
galvojo,* kad reikia rūkyti to
kios spalvos cigaretus, kokios 
spalvos dresę tą dieną nešioja. 
Jau yra ant rinkos žali, gels
vi, rusvi ir pilki cigaretai.

Su Laikrodžiu 
Banditą Sustabdė

Hammond, Ind. Įėjęs pas 
Mrs. Williams į krautuvę, tū
las banditas norėjo ją apvog
ti, grąsindamas nušauti, jei ji 
pasijudins. Bet moteris neišsi
gando, tik pagrobus laikrodėlį, 
tvojo banditui veidan. Laikro
dėlis sugedo, bet bandito vei
das pagedo taipgi ir jis išsineš 
dino jį taisyti.

I _________

Anglai Ragina 
Darbininkus Prie žemės

London. Anglų spauda, no
rėdama dalinai pagelbėti be
darbiams ir darbininkams, ra
gina juos įsigyti daržus ir iš
auginti ten tiek daržovių, kad 
nereikėtų pirkti. Esą, darbi
ninkai dirba tik 8 valandas į 
dieną, tai gali pašvęsti kitas 
8 darbui darže, ar laukuose, 
su žmona ir vaikais.

Marseiles. čia prasidėjo so
cialistų internacionalo posė
džiai, kur buvo pasmerktas 
taip vadinamas “saugumo pak
tas,” ruošiamas Anglijos ir 
Francijos. Darbininkų vadai 
tą paktą vadina alijansu prieš 
Rusiją.

Komunistai kitame miestely 
suruošė savo “kongresą”, kuris 
po posėdžių sumanė parodą tu
rėti. Policija nenorėjo leisti tai 
gavo keturias perskeltas gal
vas.

riams už Lietuvos nepriklauso
mybę pašventinimas.

Visus žuvusių karių tėvelius, 
gimines ir jų draugus, malo
niai kviečiame paminklo pa
šventinime dalyvauti.

“Pavasario”
Ežcrėnų Rajono Valdyba

gauni korespondenciją, turi 
vaikščioti į paštą kelioliką kar
tų. Vietos žmonės patys darb
štūs, supranta ir atjaučia dir
bantiems, bet norėtų, kad vie
tinės pašto įstaigos korespon
dencijas išduodąs valdininkasį 
darbą ir laiką suprastų.

Ilgai negaunąs “Trimito’*

Pavojingos Dirbtuvės 
Į Baltimore je

Baltimore, Md. Viename fa
brike čia nuo benzolio kemiškų 
garų susirgo ir pasimirė 16 
metų mergina, Marė Krolčikiū- 
tė, o dvi kitos merginos sun
kiai apsirgo. Valdžia pradėjo 
tyrinėjimus.

Banditas Rėdosi Mergina
Worcester, Mass. Policija 

čia gaudo tūlą Joną Troy, va
dą banditų gengės, bet negali 
jo suimti, nors eina gandai, 
kad jis į miestą dažnai atsilan
ko. Sakoma, kad jis persirėdo 
“fleperka” mergina ir tuo bū
du poliemonus apgauna. Spėja 
ma, kad jis norįs nužūdyti tū
lą poliemoną, kuris nušovė jo 
draugei aną pėtnyčią, laike vo
gimo.

B atitikai, Ukmergės apskr, — 
Šių metų liepos 8 d. anksti ry
tą pranešta V nuovados virši
ninkui, kad Balnikų miest. po
licininkas mirtinai sužeistas. 
Nuvykęs nuovados viršininkas, 
sužinojo, kad policininkui pra
nešęs ištikimas asmuo, kad mi
ške spaudžia naminę degtinę; 
policininkas auštant išvykęs į 
nurodytą vietą ir jam važiuo
jant per mišką piktadariai per 
šovę jį ir jam apalpus dingęs 
jo portfelis su pinigais ir raš
tais; jisai manęs tiesiog vykti 
pas nuovados viršininką ir bu
vo pasiėmęs su savim valdiš
kus pinigus. Del to įvykio buvo 
suimti 3 piliečiai, jų tarpe ir 
tas, kurs pranešė apie spaudi
mą degtinės; betardant dar at
ėjo mintis ištardyti policinin
ką. Nuovados viršininko padė
jėjas p. Ušakovas nuvyko į ap. 
ligonine. Ištardęs policininką, 
sumanė padaryti kratą polici
ninko bute, nors nuovados vir
šininkas su slaptosios polici
jos agentu jau buvo daręs kra
tą. Bekratydamas pamatė pe- 
čiuky pelenų krūvelę. Pakau
stęs pastebėjo ne visai sudegu-

TRAUKS ATSAKOMYBĖN
Žarėnai. — Žarėnų vals. Ta

rybos posėdyje gegužės 2 d., 
priimant priesaiką valsčiaus 
viršaičiui p. Ereminui ir val
dybos nariui p. Juškevičiui, ka
da visi salėje buvusieji susto
jo, p. Makaris, Žarėnų ir kitų 
kaimyninių parapijų apylinkių 
valstiečių liaudininkų vadas, ra 
miai sau sėdėjo, šis įvykis už
protokoluotas Žarėnų valse. Ta 
rybos posėdžių protokole ir 
nuorašas protokolo pasiustas p 
Apskrities Viršininkui. P. Vir
šininkas pavedė policijai pra
vesti kvotą. Ten buvęs.

Šilavotas, Mariamp. apskr. — 
Liepos 3 d. pietų laiku' iš ūki
ninko Takimavičiaus svirno va
gys pavogė visus rūbus, skal
binius, audeklus ir kitokio tur
to.

Vagis, Kozakevičių Jurgį ir 
Dimitrevičienę Elzę su 11 me
tų sūnumi pagavo tą pačią 
dieną, pardavinėjant vogtuo
sius daiktus apylinkėse ir pa
tupdė Kalvarijos kalėjime. Ket 
virto vagies tuo tarpu pagau
ti nepasisekė. R.

Gaščiūnai, Šiaulių apskr. — 
Andrešiūnų kaime pas ūkinin
kus tarnavo bernais du “že
maičiai” iš Utenos apskrities, 
Anykščių valse. Iš 6 į 7 liepos 
naktį abu bernai apiplėšė savo 
šeimyninkus ir pabėgo.,': Pavo
gė daug rūbų, kailių ir valgo
mųjų daiktų. Policija stengia
si vagis sugauti. Šrb.

Vaškai, Biržų apskr. — Pa
staruoju metu mūsų pašte tvar 
ka pablogėjo. Valdininkas, iš
dundąs korespondenciją darbo

Berlin, žinios iš visų Euro
pos šalių rodo, kad javų der
lius šįmet visur stebėtinai ge
ras. Todėl kainos ima kristi. 
Kiti spėja, kad Europa šįmet 
nepirks kviečių iš Amerikos 
ar Kanados, nes turės užtekti
nai savo.

sius valdiškus popierius; tada 
jisai padarė kratą pas jo uoš
vę. Uošvė nerimastavo ir no
rėjo išeiti neva vandens atsi
gerti. Sulaikęs ją ant kiemo ir 
iškratęs, atrado užanty apie 
3,000 litų. Po to įvykio ir pats 
policininkas prisipažino, kad 
jis pats persišovęs sau petį, 
nes buvo pasisavinęs valdiškų 
pinigų apie 5,000 litų. Ačiū su- 
Gebėjimui p. Ušakovo, buvo pa- 
liuosuoti visai nekalti 3 pilie
čiai. Pilietis.

Chicago, čia prasidėjo A- 
merikos komunistų partijos sei 
mas, kuriame dalyvauja 40 de
legatų vienos frakcijos ir 23 
Eitos. Bus geros pjautynės. Iš 

I lietuvių dalyvauja Bimbukas.

į Kansas City Indionas Brown 
j kuris gali suguldyti dvi plytas 
■ i sekunda, sutinka eiti su bile 
i kokiu mūrininku į lenktynes už 
$500, kad jo niekas nepralenks 
darbo greitume.

Washington. Pergrupavus 
' prohibicijos spėkas, pasirodė, 
1 kad yra 10,000 vyrų kovai su 
I butlegeriais Amerikoje. Jie visi 
bus tvarkomi kai armija ir pa- 

J leisti darban.

LAUKŲ DARBAI
Šakiai. — Atšilus orui, visas 

vasarojus, bulvės, daržovės 
pradėjo įgauti kitą išvaizdą. 
Bendrai galima tikėtis iš vasa
rojaus gero derliaus, šienapjū
tė baigėsi, šienaujant pirmuti
nėmis liepos mėn. dienomis 
kiek papūdė dobilus ir šieną. 
Apie liepos 8 d. prasidėjo vi
suotinas šienavimas, ir daugu
ma patenkinti geru oru, nes ga 
Įėjo suvežti sveikus dobilus ir 
šieną. J. Z-kas.

KVIETIMAS
Ežerėliai, š. m. liepos mėn. 

28 d. įvyks Ežerėliuose Ežerė- 
nų rajono pavasarininkų pa
statyto paminklo žuvusiems ka

Baisogala, Kėdainių apskr< 
— Vietos pašto įstaigos ponasj 
Viršininkas R. nekalba lietuviš
kai ir nemato reikalo mokytisį 
valstybinės kalbos, būdamas, 
valstybinės įstaigos valdinin
ku. Nesimokąs lietuvių kalbos} 
del tos priežasties, kad gali
ma esą susikalbėti ir “po ru- 
sku.” Todėl pašte dažnai girdė
ti rusiškai kalbant. Ponas R.^ 
progai pasitaikius neužmiršta) 
pagirti caro laikus. Tuo metų 
ponas R. tarnavo mūsų kraš
te rusinimo tikslais, matytų 
kad ir dabar iš papratimo ne
jučiomis tą daro. Baisogalis

Tartupis, Mikališkių valse. -- 
Mariamp. apskr. Taisydami) 
vieškelį Tartupio dvaro laukuo 
se, ūkininkas J. R. su bernu) 
rado nematytą čionai akmenų 
Akmuo šviesiai geltonos spal
vos, gal kiek sunkesnis už ak
meninės anglies tokį pat gaba
lą ir nelabai kietas, trapus^ 
Spėjama, kad tai yra gintaras*

J. Jankus.

Abeliai. — Liepos 21 d. per
kūnas užtrenkė besiganančias 
43 avis ir arklį. Č.

_ f

Teisiai. — Prasidėjo plačiai 
apylinkėj rugiapjūtė. Derlius 
geras. Oras gražus ir sausas^ 
tik truputį šilta. Sr.

Virbalis. — Nevadolės kai
me liepos 20 d. sudegė Ulevi
čiaus baigiamas rengti valcinis 
malūnas. Padegė iš keršto ne
toliese gyveną malūnininkas 
Parysas su savo draugu Našu- 
kuočiu iš Pajevonio. Abu kal
tininkai suimti ir kaltėje prisi

metu sakosi neturįs laiko. Kol pažino. M. Milda.

PIRMUTINĖ *
Amerikos Lietuvių Įstaiga — Tai 

u \r t ir m v d f? ”

Ė

netik kaipo Amerikos lietuvių laikraštis, bet ir kaipo pirmu- 
^tinė įstaiga Persiuntime Pinigų į Lietuvą ir Visas Pasaulio

Dalis. — Pirmutinė įstaiga Pardavime Laivakorčių Keliau
jantiems į ir iš Lietuvos. Dėlto, kad seniausia įstaiga ir pla
čiausiai prityrusi Pinigų Persiuntime ir Laivakorčių Parda
vime, tai visi, kurie tik šiuose reikaluose kreipiasi į “Vieny
bę,” gauna netik skubų, greitą ir teisingą patarnavimą, bet 
užvis svarbiausia — “Vienybėje” atranda netik draugišką 
patarnavimą, bet dar sučėdina daug bereikalingai išmėtomi, 
dolarukų
“Vienybėje,’’ kuri jau yra užsitarnavusi pasitikėjimo per 
pastaruosius 40 metų. — Siusdamas Pinigų saviškiams, ne
pamiršk, kad “Vienybė” tai atliks gerinus, negu kas kitas. 
Keliaudamas Lietuvon, nusipirk Laivakortę 
kuri tamstas ir jūsų šeimynas bei draugus 
geriausia ir keiionę turėsite kosmagiausią..

Reikale Kreipkitės Pas Mus
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Taigi, visus kviečiame savo reikalus atlikti
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DAR APIE BENDRĄ FRONTĄ
Iš socialistų su sandariečiais bendro fronto, kaip pa

sirodo, nieko gero neišeis. Nors šiuo reikalu jau daug ra
šalo ir energijos išlieta ir tas klausimas — bendrai imant 
— pusėtinai išgvildentas, bet išpradžių permatytų pa
sekmių dabar jau nesimato.

Socialistai, kaip paaiškėjo, “perdaug lietuvių visuo
menei nusikaltę praeity” ir su jais, kaipo internacionalo 
garbintojais, tikriems tautos mylėtojams-sandariečiams 
sunku būt buvę galima susitaikinti bei sugyventi.

Padėkim, jei miniman “bendran frontan” būtų buvę 
sueita ir jei socialistai būtų pradėję garbinti savo “šven
tuosius,” giedoti marselietę, o sandariečiai būtų pradė
ję pagarbą teikti savo tautos didvyriams ir širdingai 
dainuoti “Lietuva, Tėvynė Mūsų” — koks mišinys tuo
met tame bendrame fronte būt buvęs!

Suprantama, kožnų pažvalgų žmonėms saviškių va
dų toks elgėsis patiktų, bet abelnai imant, socialistai su 
sandariečiais vieni kitų elgesiu nesitenkintų. Tuomet kil
tų nesusipratimai, vieni kitų niekinimas. Bendras gi dar
bas, kuris turėtų būt veikiamas, nueitų niekais... Ir visa 
tai — tasai bendras frontas — kaip paprastai pas lietu
vius, visviena, būt užsibaigęs lietuviškai: vieni kitų “kri
tika,” kelionėmis, barniais.

Pats kultūris ir politikos darbas būt dar daugiau 
nukentėjęs. Tuo įvykiu būtų tiktai mūsų priešai pasi
naudoję...

Ištiesti gi gerai, kad šitas klausimas dar sykį mūsų 
gyvenime iškilo. Buvo proga dar kartą pasirodyti kas 
kuomi esą. Ir taip, nors socialistai ir norėjo “bendro 
fronto” su sandariečiais, bet visviena džentelmeniškumo 
nė-kiek neprisilaikė. Nors kalbėjo apie “bendrą frontą”, 
teikė rezoliucijas, bet savo organuose, net tose pačiose 
rezoliucijose, niekino sandariečius bei valstiečius liaudi
ninkus ir stengėsi savo “visuomenei” įrodyti, kad socia
listai turi reikalo tiktai su “neišmanėliais,” “piemeni
mis,” “buržujų partija,” “nenusistovėjusiais politiškai.” 
Tuomi socialistai gerai įrodė, kad jie savo “taktikos,” sa
vo “principų” visviena nepakeitė ir nemanė tai padaryti.

Sandariečiai, kaipo gerai organizuotos ir rimtos par 
tijos žmonės, matydami tokį socialistų “mandagumą,” tu
ri pilną tiesą nuo tokių bendradarbių šalintis. Ir dabar 
mums jau išrodo, kad iš šiaudų grudų nebus — “bendro 
fronto” klausimas pamažėl slenka ragažėn. Iškilti ir į- 
vykti jis galės gal tuomet, kada socialistai užmirš savo 
senovišką ambiciją, palaidos savo pasididžiavimą su “ga
linga spauda” ir prisiglaus prie sandariečių kaipo žmo
nės, kurie — kaipo partija — mūsų gyvenime jau nieko 
nereiškia...

Kilus bendro fronto klausimui, mums išrodė, kad ji 
galėtų sudaryti tik socialistai su sandariečiais. Bet da
bar, kada socialistai laikosi dar tos pačios taktikos, ko
kios laikėsi kuomet buvo pilname savo žydėjime, kada jie 
kalba apie “lygius su lygiais” ir numato reikalo kovoti 
prieš sandariečius, “kaipo nenusistovėjusius politiškai,’' 
kaipo “buržujus”, — pilnai įsitikinome, kad “bendro fron 
to” klausimas buvo tiktai nekuriu socialistų iš “Naujie
nų^ manija, taip sakant buvo norėta pavergti didesnę 
organizaciją ir ją savo politikai išnaudoti.

Dabar, mes tikime, kad “bendras frontas” su so
cialistais būt buvęs vienas nerimčiausių dalykų, ir, nors 
to reikia labai apgailauti, šitą klausimą jau prisieina ga
lutinai siusti gurban...

■ — —
Vienok bendro darbo Amerikos lietuvių gyvenimas 

šaukte šaukia.
Mūsų tautinis judėjimas, kaip jau nekartą nurodėm, 

yra pusėtinai apmiręs. Apmiręs gi jis todėl, kad mažai 
veikiama. Daugiau gi veikti būtų galima tik bendromis 
jiegomis ir tokios bendros jiegos turėtų būt susikoncen
travusios po vienos kurios nors organizacijos direktyva. 

1 Tokia organizacija mes numatome Amerikos Lietu
vių Tautinę Sandarą.

Tai padarius, Sandara atliktų neišpasakytai milžiniš 
ką darbą ir tai ne tik pačiai Sandarai, bet ir abelnai A- 
merikos lietuviams išeitų ant didelės sveikatos.

Ir Sandara tai padaryti galėtų.
I ____ _____  ____

Sandariečiai iš centro, ką jūs apie tokių bendrų jie- 
gų sukoncentravimą pasakysit?

Lenkai Vėl Pradės Lietuvius 
Tautinti Per Bažnyčią

Iš Vilniaus eina žinios, kad 
lenkai, sekdami konkordato su 
Vatikanu teisėmis, prašalino 
vyskupą Matulevičių ir skirs 
jo vieton lenką. “Lietuva” del 
to rašo: “Dabar prasidės lietu
vių lenkinimo per bažnyčią 
siaubas.” Nėra abejonės, kad 
lenkas vyskupas grūs lietuvius 
kunigus Į lenkų parapijas, o 
pas lietuvius atkels lenkinimo 
“specialistus.”

Lietuvos gi kunigai, akyvaiz 
do j e to, po senovei rinks Ro
mos popiežiui “petrapinigius” 
ir vadins jį “šventuoju Tėvu.” 

—o—
Unijos Rusijoje

Nesenai Rusiją lankiusi ang
lų profesinių sąjungų delega
cija duoda įdomių žinių apie 

; darbininkiškų unijų padėtį ten. 
į Kaip žinoma, caras unijų ne- 
' mėgo ir jas draudė, todėl jos 
j visos veikė “skiepuose” ir leng
vai pateko revoliucionierių val
džion. Po revoliucijai 1917 me
tais įvyko pirmas unijų kon
gresas, kuris varde pusantro 
miliono darbininkų stojo prieš 
karą su buržujais. Po šešių mė 
nešiu bolševikams pasidarba
vus, antras kongresas, varde 
dviejų milionų narių, stojo už 
kapitalistų sunaikinimą.

Tuo met visi fabrikai buvo 
patekę į nagus taip vadinamų 
“fabriko komitetų,” kurie grę- 
sė virsti naujais savininkais, 
nesiskaitančiais su darbinin
kais, kaip senieji “buržujai.” 
Unijos komitetus nugalėjo ir 
pavedė jiems tik trečdalį bal
so, kitą pasiimdami sau, o li
kusią dalį paėmė valdžia. Pas
kui fabrikų komitetai buvo vi
sai išnaikinti, nes pasirodė, kad 
jie trukdo fabrikų darbui.

Visa Rusijos pramonė buvo 
sudalinta į 23 unijas, po obal- 
siu: “Kiekviename fabrike vie
na unija.” Jei, pavyzdžiu, pjau
tuvų fabrike dirbtų dailydės ir 
virėjai, tai ir jie turėtų prie 
metalistų unijos priklausyti. 
Unijos ir jų valdybos po 1918 
metų liko valdžios organais, ir 
nesiskyrė nuo komunistų parti
jos.

Tos partijos politika, kaip 
žinoma, įvedė šalį į ekonominę 
pražūtį ir vargus. Todėl nuo 
1920 metų prasidėjo unijų grį
žimas prie savo tiesioginių pa
reigų, tai yra, gynimo ir atsto
vavimo darbininkų. Pirmiau 
kiekvienas darbininkas buvo 
priverstinai verčiamas prigulė
ti fabriko unijon, o dabar jis 
gali prigulėti, gali ne, kaip 
Amerikoje ir kitose šalyse. Pri 
gulėdamas jis turi mokėti duo
kles — 2 nuošimčiu nuo algos. 
Valdžia jau neduoda pinigų li
nijų valdyboms ir jos turi pasi 
laikyti iš narių mokesčių, kaip 
ir visur.

Tokiu būdu, unijos grįžę ir 
atsistoję ant kelio, kuriuo eina 
visose šalyse, šiandien Rusijo
je atstovauja darbininkus 
prieš valdžią ir gina jų reika
lus prieš “specus” ir kitokius 
fabrikų vedėjus. Iš galingo vai 
džios organo liko tik lukštelė, 
kuri baigia nykti — tai įvai
rios centralės unijų tarybos.

—o—
Už Moterų Nugarą

Nors yra žmonių, kurie gaili 
si, kad moterims Lietuvoje duo 
ta balsavimo teisė, bet moterys 
atlieka Lietuvoje gana svarbią 
rolę, patarnaudamos “tvirto
ve,” už kurios pasislepia bailes 
ni vyrai-redaktoriai.

“L. ž.” ir “L. U.” atsakomuo 
j u redaktorių skelbiasi senutė 
F. Bortkevičienė, nors ir žvir
bliai ant tvorų žino, kad ji 
prie redakcijos nieko bendro 
neturi. “Lietuvio” atsakomuo
ju redaktorių skelbiasi O. Am- 
brazejutė, nors tikruoju redak
torių yra Iz. Tamošaitis.

Tai yra keistas gyvenimo 
reiškinys. Mat, Lietuvoje yra 
cenzūra, kuri be jokiųų princi
pų skaudžiai vyrus redaktorius 
paglostytų, bet moterų drovisi 
užkabinti, nes ir kantrus lietu
vis to nepaneštų. Todėl tie, 
kurie “nezgadoje” su Lietuvos 
valdžia, ir slepiasi už moteriš
kų sijonų.

—o—
Darbai Pittsburgho A pylinkėje

S. Balanas “Naujienose” 
praneša, kad padėtis angliaka
sių Pittsburgho krašte neko
kia: “daugybė kasyklų nuo pat 
pavasario uždaryta, kitos ku
rios dirba, dirba 'mažai. Kom
panijos uždarinėdamos kasyk
las, skelbia, kad negali mokėti 
unijinių algų.”

Kaipo vaistą nuo bedarbių 
Bakanas siūlo stiprinti angle- 
kasių uniją, o ypatingai suor
ganizuoti kasėjus W. Virginia 
ir Kentucky valstijose.

Iš Chicagos pranešama, kad 
kriaučių pramonėje vėl artina
si krizis ir daug kriaučių tu
rės eiti kitur dirbti. Padėtis 
Philadelphijoj ir nekokia. Uni
jai nevaržant į tą miestą atsi
kraustė daugiau fabrikų iš ki
tur, kurios operuoja su neuni- 
jistais.

—o—
K a t atikų Pasi g y r i n tai.

Kuomet katalikams užmeta
ma, kad jie nemyli mokslo ir 
jam kenkia, jie pradeda šauk
ti, kad, žiūrėkite, kiek parapi
nių mokyklų turime, net kole
giją įsteigėme, o kiek mokytų 
žmonių katalikų būta (papras
tai keli šimtai metų atgal, ka
da visi žmonės skaitėsi katali
kais). Bet nevisi katalikai yra 
trumparegiai kaip mūsiškiai. 
Štai, vienas rašo jėzuitų orga
ne “Amerika” apie katalikų 
mokslingumą Amerikoje.. Jis 
nurodo, kad per 75 metus ka-; 
talikų mokslininkai-profesoriai į 
neišauklėjo iš savo tarpo

“nei vieno įžymaus literato, 
arba rašytojo literatūros daly
kais, nei vieno įžymaus mok
slininko, išskyrus, gali būt, du 
ar tris kemikus ir seismologus, 
kurie būtų ką nors originalaus 
įnešę į milžinišką fondą naujų 
išradimų, nei vieno istoriko, 
nei vieno ekonomisto, išsky
rus vieną, kuris būtų vadu prie 
naujų ir geresnių visuomenės 
surėdymų. Jei mes esame tei
singi tai turime prisipažinti,

(Užbaiga)
Aiškina daug, daug ir gražiai kalba, kad 

kur kultūra, tenai geriau gyvenas. Meluoja, me
luoja todėl, kad iš to naudą turi.

žilos senovės žmogus nežinojo kultūros; 
nors jį ir laukiniu vadino, tačiau tas laukinis 
gyveno po du šimtu metų. Už dvylikos kilomet
rų aiškiai matė, puikiai girdėjo. Jis nežinojo aki 
aių, dantų auksinių, kaip dabar kultūringieji 
išsigimėliai. Nežinojo sifilio, nebuvo neuraste
nikų, nes nebuvo bažnyčių, universitetų, muzėjų 
ir kitų dalykų. Jis buvo laisvas, kaip girios 
paukštis, buvo sau žmogus auklėjamas gamtos 
teisingų dėsnių.

Nėra darbo žmogui nieko. Nors tik jis su
tvėrė kultūrą, bet ką iš jo išplėšė, užrišo jam 
akis, ausis užlipdė. Taukais ir pudromis už
dribę snukiai viską išplėšė, o dabar sako kul
tūra. Kas iŠ to, kuriems velniams? Nebuvo jos 
seniau ir žmogus nežinojo nė abortų nė kan- 
donų.

Tik naujo pasaulio, laisvasis žmogus vėl 
bus švarus sau žmogus, bus tvirtas, sveikas, mi
klus, energingas.

Sako, aiškina mums, o mes vistiek nesu
prantam. Nesuprantam nei jų mokslo, nei ti
kybos, nors jais nori mums išaiškinti, kodėl gy
venimas virto kankyne. Jie veda mus už mėnu
lio, į žemės gelmes, o mes vistiek jų nesupran
tam. žinoma, kitaip ir būti negali.

Et, ne mums filosofija. Ji reikalinga žiovu
lio nuvaikymui. $

“O kas gi toji filosofija, dėde?” klausia 
Jonas. “Mokyti žmonės dažnai ją mini.”

“Taip, kur neminės, juk iš nuobodumo ir 
muses kiti gaudo šiltuose savo kambariuose. Sa
ko mokslas ir filosofija. Girdi, senas mokslas 
su savo tradicijomis, su nusistovėjimu, senas, 
kaip ir pati žemė. Aš supratau, kad tai ne mo-( 
kslas, bet savotiškų galvojimų kolekcija, ku
riais riša ir riša jau šimtai šimtmečių gyveni
mo ir jo egzistencijos prasme ir vis nieko ne
pajėgia tikro pasakyti. O dar geriau pasakius, 
tai pačių filosofų migloti, savotiški iliuzijų kli
edėjimai, kartais ir jiems patiems nebesupran
tamų žodžių rinkinys. Jie mat nemato reikalo 
žiūrėti ir pažinti, kas doros gyvenime, kodėl 
čia yra skriaudos ir neteisybės; jie nekalba a- 
pic tai, kaip žmonės greičiau laisvais paliktų, 
bet kliedą klajodami padangėmis ir gaudo po 
orą navatnesnius išsireiškimus, žinoma, jie ne
pamiršta girtis, kad tik filosofija davė visiems 
mokslams ir pasauliažiūroms pradžią, kad iš 
jos gimė idėjos. Mes filosofai, girdi, davėm vis
kam pradžią, mes ieškom ir surasime atsakymą 
žmogui, ko jis siekia, ko jis čia atėjo ir kur ei
na; bet prabėgo tūkstančiai metų, o filosofija 
po senovės tūpčioja ir kliedą. Ji nieko teigiamo 
nedavė, nieko neišrišo žmogui, o tik nuo graikų 
iki Kanto ieškojo naujų išsireiškimams formų.

Gyvenimas aiški filosofija ir mes ją aiškiai 
suprantam, kad kai pašalinsime skriaudas, gyve 
nimas savaime nebus be tikslo.

Filosofija, kaipo toki nieko mums padėti 
negali. Savyje žmogaus išganymas. Tik akis 
pramerkim ir pamatysime. Į viską reik žiūrėti 
savo akimis ir būti sau žmogumi. Kam nežino-

Toki rytuose pradėjo balti dangaus pakraš'- 
tėlis ir pirmieji žarai aušrinės nudžiugino mus 
laukiančius ryto.

0--------------0--------------0

ILSĖKIS, MOTUŠE

(Skiriu savo motinai, Marei Galinaitienei, kuri 
gimė sausio 28, 1851, mirė balandžio 4, 1925 m.)

Ilsėkis mano brangi motuše,
Kape, vietelėj amžinoj!... 

Užbaigus savo vargų kelionę,
Tėvų šalelėj prigimtoj....

Aš sūnus tavo, motuše brangi, ‘
Tik tau šitą dainelę pinu 

Ir augštam kalne, ant tavo kapo 
Sodint darželį ketinu...

Kad jis šlamėti niekad nenustotų,
Kaip sriaunu upė tekanti, 

Ir šią dainelę tau vis kartotų, 
Lyg bitė maisto ieškanti.

Jau tau paukšteliai, laistii lakūnai, 
Daugiau dainelių nedainuos;

Vien tik beržely, prie tavo kapo,
- Liūdni gegutė pakukuos!..

Visiems skirta tokia pat dalelė
Ir visus lygiai jinai priglaus,'

Nors būt didžiausi turtų magnatai — 
Bus lygus su tais, kurie varguos...

Ilsėkis ramiai, pilkoj žemelėj, 
Kalnely Bartininkų augštam;

Lai tau gyvi šiuos žodžius kartoja, 
Iškaltus granite kietam!...

J. S. G ALUTIS

Mano siela, lyg per sapną.
Kopė prie žvaigždutės, — 

Akių žvilgsnius paregėjus,
Mylimos sesutės.

Maniau gėlių prisiskynęs,
Jai vainiką pynsiu;

Apvadžiojęs svajonėlėms, ■ ( »
Kaseles dabinsiu. j

Jai dainelę, tariau, ausiu
Iš minties gijalių, —

Kad dainuotų, ją paėmus, ' i
Kanklės ant rankelių; r

Kurių aidas, erdvėm*s skrįsdam’s,
Dvasiai jėgų teiktų

Ir liūdėt, svajot be tikslo, —
Jai vienai nereiktų...

Bet, ak deja, ant nelaimės, j
Viskas kitaip virto;

Jai beširdė mirties šmėkla
Gyvybę pakirto!...

— J. S. GALUTIS0------ 0------ o
kad per 75 metus mes neturė
jome jokios kultūrinės reikš
mės Amerikoje.”

—o—
Neamerikoniškas Vardas

Vienas augščiausio teismo 
teisėjas New Yorke atsisakė 
įkorporuoti draugiją vardu 
Hwerchdneprowsker Progres
sive Society, dėlto, kad “var
das draugijos neišrodo ameri
koniškas.”

Turbūt, teisėjas pamislino, 
kai tai kokia anarkistų draugi
ja. Vardas gi rusiškas ir reiš
kia Viršutinio Dniepro “zem- 
liakus.”

—o— 
“Tautiškumas”

Lietuvoje ėjo gražus mėne
sinis žurnalas “Krivūlė”, rede- 
guojamas Kazio Puidos. Bet, 
matyti, kad lietuvių šviesuome
nė dar prie tokių žurnalų ne
priaugusi, nes “Krivulę” turė
jo pasiimti “Lietuvos” redakci
ja, valdžios išlaikoma ir leisti 
kaipo atskirtą priedą prie “Lie 
tuvos.” Redeguoja jį tas pats 
Puida. Puslapių teliko 8. Tau
tiškumas irgi tuoj pakitėjo: 
vietoje paveikslų iš Lietuvos 
gyvenimo, pradėta dėti — pa
veikslai Azijos gyventojų, a- 
pie kuriuos niekas Lietuvoje 
nežino I

—o—
Čigonų ir mėnulis šildo.

—o— 
Pasiuto, kai Rybinskio kalė

ma, kad gydytojas žiūri pulso areštuotam ir 
sako: ar dar gali jį žvalgyba mušti, o advo
katas už centą gina vagį, plėšiką ir žmogžudį?

Keliauninkų atradimus spekuliantai besi
varžydami krauju apliejo.

Atrastų kraštų laisvus žmones vergijos 
gyvuliais padarė, smaugė ir žudė jų kultūrą tie 
geografijų atradimai. Papos vardan tikybos pa 
leistuvavo, plėšė ir kaukolių sostus susikrovė. 
Plaukai šiaušias ir kūną šalti šiurpuliai kra
to pažvelgus į aukso kultūrą.

Taip, tai tik mes laisvi žmonės tegalėsi
me sutverti kultūrą, kuri atneš laimę laisva
jam žmogui. Ji neuždės jam bjaurių vergijos 
pančių. Ir tik tuomet grįžš žmogaus idealas ir 
jo garbingas vardas. Tas vardas jau praskam
bėjo nuo Nilo ir Gango iki Nemuno vagos, — 
tai vergai ieško savo teisių ir naują pasaulį 
neša. Tegul siunta retežiai, o mes dainuokim ir 
su daina eikim sutikti rytojaus kito.”

“Skundies seni ir pyksti, bet kas iš to?” 
“Baisios senio skundos,” įsimaišė kitas.
“Et geriau uždainuokim prieš aušrą; dūsa

vimai dūsavimais, jais nieko neiškovosi,” juokės 
Jonas ir kas žin kuriam pradėjus visi užtrau
kė dainelę:

“O laiks, kad saulė patekėtų
Ir mums jau iš rytų,
Kad vargšai jaustų kvapą mėtų
Kaip jaučiama kitų.”

Plaukė dainelė mūsų, kaip ir senio skun
dos iš vargo krūtinės nykdamos nakties sute
mose.

Senis pakurstė ugnį ir ėmė taisyti valgį, 
kad dar prieš saulės tekėjimą pradėtumėm dar
bą.

Jausmais,
Žaibais ,
Perskruosiu pasaulį,
Žygiuosiu į šalį — ' A
Į Palaimos kraštą, 
Kur saulė negęsta...
Ji laimin* visus — 
Ten laimę rasiu... 
Čia kerštą išliesiu, 
Ten šventas nueisiu — 
Žengsiu per slenkstį 
Amžinybių srytin...

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

AR MENI TĄ SKAISTŲ GĖLYNĄ?...
_____ ]

Ar meni tą skaistų gėlyną, 
Kur kaupė sapnus ir dūmas?
Ar meni tu jąją, kur gėles tas pynė 
Ir skleidė jausmingas dainas?

I 
i

Juk pilnas ramybės tu jųjų klausei, 
Prie saulės pakilti norėjai
Ir meilės žvilgesį į ją tu siuntei, 
Tyromis svajonėms jos veidą lyte j ai.

Kur dingo tos akys šiandieną? — 
Išnyko su saule ugninga 
Paliko man tik ateitį niūrą 
Ir atmintį liūdną, vylingą.

2
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“VIENYBĖS” EKSKURSIJA LIETUVON

Rašo J. 0. Sirvydas, “Vienybės” Redaktorius

XVI. Tolesnės Klajonės po Kaimus

Dar sykį teko apsilankyti apskrities mieste — Ro
kišky. Tai buvo muge. Žmonių privažiavę daugybė. Per 
kasi duoną, dalgius ir kitokias reikmenis. Rugių pūrui 
jau moka 50 litų ($5.00). Tai nesvietiška brangybė, kuri 
slegia visą Augštąją Lietuvą del pernykščio nederliaus. 
Duoną perką net ir dauguma ūkininkų beveik per išti
są metą. Tačiaus šįmet visi turi dideles viltis į būsin- 
čius geresnius metus, nes pradėjus nuo Prūsų rubežiaus 
pro Kauną į Šiaulius, Panevėžį ir Rokiškį visur matosi 
puikiai augančius rugius ir vasarojų. Ypač šįmet daug 
žmonių sėjo linų, kurie pernai buvę gana brangūs ir da
vę gerą kaimui paspirtį (mokėta net 60 litų už pūdą).

Rokišky dar teko susitik
ti simpatingų inteligentų, 
kaip va: šaulių vadą Pr. Da- 
mušį, Lašą, Petrulytę ir mo
kinius Karaziją su Serapi
nu.

Vienas amerikonas (Rep
šys) yra nupirkęs Rokišky
je, nuo grapo Pšezdzieckio, 
didelį mūro namą už pusę 
miliono markių. Puikiai 
tarpsta išnuomodamas. Yra 
čia dvi koperacijos. Viena 
turi visokių stambių prekių 
(net iki žemdirbystės maši
nų), vertės 40,000 litų, o ki
ta smulkių prekių, vertės 
20,000 litų. Jų žydai labai 
nemėgsta, bet pakol kas ne
įstengia su jomis konkuruo
ti. , :

Apžiūrėję Rokiškį ir jame 
baigiantį nykti buvusio tur
tuolio grapo Pšezdzieckio 
dvarą, pasipirkę reikalingų 
daiktų krautuvėse, grįžom 
dar vėl į’Ulytėlę. Važiuoda
mi gėrėjomės dailiais Lietu
vos laukais ir siūbuojančiais 
derlingais javais.

Laukai Lietuvoje gana 
gražūs, tik dar primityviai 
išdirbami. Viskas dirbama 
tik paviršium ir tik geres
nieji šmotai. Daug dar dir
vonų ir neišnaudotų sklypų. 
V okieti j o j e visai "kitaip yra; 
ten ne tiek paisoma, kad 
daugiau žemės gauti, bet 
kad kuodaugiau jos nutręšti 
ir derlinga padaryti, — pra
deda žemę kultivuoti nuo 
pat panamės ir taiso ją vis 
ratu aplinkui koloniją, stum 
damies tolyn į lauko galus. 
Čia pakelės plikos, o Vokie
tijoje visi vieškeliai ir ke
liai į farmas, abiem pusėm 

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA

UBO 11 vai. ryto iki S 

NEW 
*28 — 2nd Avenue,

ir DIRBTUVĖ
geriausiai įrengtoje mokykloje. Prakti
kos pamokos iiardyti ir sudėti visokius 
motorus, apie elektrų, ir važiavimą,. Ti
kras, pilnas kursas Soferio-mekaniko 
lietuvių ir anglų kalbom - veda visiem 
žinomas ir per 15-kų metų prityręs
INSPEKTORIUS L. TIKNIAVIČUS 

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

nuo 9 ryte iki 0 vakaro. Nedėliomisiių mokyklų. Mokykla atdara
vai. po pietų. Klesoi dienomis ir vakarais.

YORK AUTO SCHOOL
(Kampai 14 gatvė!) New Tork Olty

GREITOS PASEKMĖS

u- ~
Specialistas

Pasekmingai Gydau Ypatingas 
VYRŲ, MOTERŲ LIGAS

KAINOS MANO PRIEINAMOS
ir viskas yra po mano asmeniška priežiūra

X Spinduliai ir Wassermano tyrimas ir Ko
miškas Išnagrinėjimas kraujo. — Suteikiame 
tikrų atspėjimų ir gydymų. —

PATARIMAS IR KOVITIMAS

<

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

i

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

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

nusodinti tokiais vaisme
džiais, kaip: obelėmis, kriau 
šėmis, slyvomis, vyšniomis, 
etc. Kai Lietuvos valdžia 
prie to kaimiečius prispirs 
ir jiems duos pagelbą to
kią kultūrą išplėtoti, tai Lie 
tuva pasiliks derlingesnė už 
Vokietiją ir 25 sykius dau
giau žmonių išmaitins, negu 
dabar. Tada nereikės žmo
nėms 'smelktis išbėgti į sve
timus kraštus, kaip kad da
bar bėga į Argentiną ir dau 
guma tenai sutinka tik pra
žūtį. Patys kaimiečiai priva 
lo žemę labai išnaudoti ir 
kiekvieną sklypelį kuo nors 
užsodinti ir užsėti. Geriaus 
vienas žemės hektaras tris- 
keturius kartus išarti, sto
rai nutręšti ir geresnius ja
vus turėti, negu penkius 
hektarus kaip vištos koja 
pakrapštyti bei keliais papu 
vusiais šiaudeliais nudriek
ti ir skystus javelius turė
ti.

Birželio 22 d. jau paskuti
nę naktį nakvojau Ulytėlė- 
je, pas darbštuolį Kriukelį. 
Visi namiškiai išvaikščiojo 
gultų, kas daržinei), kas kur 
kitur. Mane paliko vieną su 

.žmona, gulėti grįčioje, kuri 
dar naujai pastatyta, neturi 
dar kito galo, nė jokių už- 
šo vinių. Aš jau bebaigda
mas užmigti, užgirdau ką 
tai prie durių brazdant. 
Pramerkęs akis per tamsą 
įžiūrėjau, kad pone Kriuke- 
lienė uždėjo skersai duris 
kačergą ir puodakiles ša
kes, prie kurių drūčiai su 
virve priveržė klingę, kad 
niekas iš lauko neatidarytų 

durių. Aš tada supratau, 
kad ta gerutė moteriškė 
nors su tokia “barikada” pa 
sirūpino apsergėti mus su 

.žmona nuo kokių negeisti
nų “svečių.” Ant rytojaus 
ji man prisipažino, kad ji 
buvusi labai nerami del mū
sų nakvynės. Mat čionai a- 
pyiinkėse labai daug gyve
na maskolių “poselencų,” 
kurie netik žmones ant ke
lių apiplėšia, bet įsiveržia 
dar ir į namus. Dar tebėra 
žmonių omenėje nesenai bu
vęs širpulingas įvykis, kur 
būrio kai Kervalkiuose išpjo 
vė visą lietuvio Kirvelio šei
myną.

Ant rytojaus Kriukelis 
mus nuvežė Panemunėlio 
parapijon, pas Joną Kubi
lių Tindžiuliuose. Čia buvo 
kadaisiai mano sena būto
vė po sugrįžimui Lietuvon 
iš ištrėmimo. Čia gyvavo 
mūsų suorganizuota slapta 
draugija “žvaigždė”, ku
rion prigulėjo apie 20 na
rių, tų tarpe ir velionis Juo
zas Kubilius, vėliaus publi
cistas ir rusų valstybės Dū
mos atstovas, taipgi Juozas 
Tūbelis, vėliaus buvęs minis 
te riti jau Lietuvos Respub
likoje. Kiekvienas iš nartų 
turėjo kas mėnuo užrašyti 
iš žmonių burnos po vieną 
pasaką, dainą, min'klę ir pa
tarlę. Tą mantą aš persiun- 
tinėdavau Bulgarijoje gyve
nusiam D-rui Basanavičiui, 
kuris vėliaus ir išspausdino 
Amerikoje išleistose “Lietu
viškose Pasakose.”

Dabar Tindžiuliai sudaro 
apsnūdusį kaimelį, su dar

Rezoliucija Priimta So, Bostono Lietuvių, 
Ukrainiečių ir Baltrusių Mass-Mitinge, 

Rugp. 16 d,, 1925 m.

Sekanti rezoliucija buvo 
vienbalsiai priimta mass-mitin- 
ge, sušauktame Pasaulinio Ka
ro Veteranų, lietuvių, ukrainų 
ir baltrusių kilmės, atstovų mi 
nėtų trijų tautų organizacijų 
visų politinių nusistatymų ir 
pažiūrų (išskiriant bolševikų), 
laikytame Franklin Union 
Hali, Boston, Mass, rugpjūčio 
16 d. 1925, susirinkus 2,000 
žmonių, atstovaujančių 12,000 
lietuvių, 5,000 ukrainiečių ir 
2,000 baltrusių, Bostono gyven
toj ų:

KADANGI, Versaillio sutar
timi, buvo įsteigta nepriklauso- 
minga Lenkijos Respublika, ku 
ri, pasinaudodama pamišusiu 
dalykų stoviu rytinėj Europoj, 
apgavimu ir grobiu pavergė ir 
pasisavino teritorijas priklau
sančias kaimynėms valstybėms 
ir apgyventas 8,000,000 ukrai
niečių, 3,000,000 baltrusių ir 
2,000,000 lietuvių;

KADANGI lenkų valdžia ne
atsižvelgdama į Mažumos Tei
sių sutartį, sumanė pasibjaurė
tinų būdą išnaikinimui ar su- 
lenkinimui šių pavergtų žmo
nių ;

KADANGI, šio nusistatymo 
pasekme, lenkų valdžia be per- 
stojimo, iki šiam laikui spaudė 
ir persekiojo šias pavergtas 
tautas, be susimylėjimo žudė 
jų vadus ir įtekmingus vyrus 
ir moteris, konfiskavo jų že
mes ir nuosavybes, ir išparce
liavo jas lenkų ateiviams; už
darė bažnyčias ir mokyklas šių 
pavergtų tautų ir net uždrau
dė joms vartot prigimtas kal
bas viešai; daugeliu kitų bū
dų, savo intrigomis, suokal
biais ir apgavystėmis, aiškiai 
prirodė toms tautoms ir jų ar
timiems, gyvenantiems S. Val
stijose, kad prispaudimai ir 
persekiojimai jaučiami po se
nomis Caristų Rusijos, Impe
ratoriškos Vokietijos ir Austri
jos valdžiomis, buvo prilygini
mai lengvi ir pakenčiami, prieš 
tuos, kuriuos šie nelaimingi 
žmonės jaučia rankose Lenki
jos taip vadinamos demokra
tiškos valdžios; ir 

labiau apsnūdusia visa Pa
nemunėlio parapija. Mažai 
beliko mokinių garsingojo 
kunigo J. Katelės, kuris at
gal 35-40 metų patsai važi
nėdavo po kaimus, mokinda 
vo jaunuomenę skaityti, ra
šyti bei skaičiuoti, dalinėda
mas už dyką knygas, rasa 
lą, plunksnas ir poperių. 
Daugelis tų laikų žmonių 
jau išmirė, kitus karas su
naikino, trečius sudemora- 
lizavo vėliaus buvęs uolus 
caro žandarų sėbras, kun. 
Šereiva...

Berods radau dar keletą 
ir gražių dalykų. Tai pa
protį — “Jonų sveikinimo.” 
Mat ant rytojaus buvo Jo
ninės. Aš naktį išgirdau bū
rį vyrų giedant Lietuvos 
hymną ir kitas dainas. Pa
sirodo, atėjo jaunimas svei
kinti Jono Kubiliaus su var 
duvėmis. Pavaišinti, nuėje 
kitur “Jonų” ieškoti. Taf 
būdas gana gražus, jeigu 
tik sveikintojai perdaug ne
nusigerta.

Čia radau labai simpatin
gą matininką, p. Cibavičių. 
Jis jau buvo užbaigęs Tin- 
džiulių kaimą matuoti ir 
skirstyti į vienkiemius — 
Jo darbu visi džiaugėsi, tik 
vienas Pranskūnas rūgojo: 
“Jau ponas, kad davei man 
kaimyną, tai tegul jį perkū
nai!” Mat tas kaimynas vi
sų pievas išganydavęs. P. 
Cibavičius pasakojo, kad.už 
penketo metų jau neliksią 
Lietuvoje nė vieno kaime 
jeigu taip sparčiai dalinsis, 
kap dabar.

(Dar bus)

KADANGI pasirodo, kad ci
vilizuoto pasaulio valstybės ab
soliutiškai nieko neveikia, kad 
sulaikius lenkų pasibaisėtinus 
elgesius, ir kad lenkai nesiliau
ja naikinę ukrainų, baltrusių, 
ir lietuvių žemes, tuom pat lai
ku begėdiškai pareiškiant pa
sauliui (kaip buvo nesenai pa
reikšta lenkų Užsienių ministe- 
rio Skrzynskio, Williamstown, 
Mass.), kad Lenkija yra demo
kratija, ir kad ji pripažįsta 
liuosybę ir laisvę, tai bjaurus 
melas, nes nuo įsikūrimo lais
vos Lenkijos, milionai viršmi- 
nėtų tautų žmonių kentė ir dar 
tebekenčia neapsakomas kan
čias po lenkų jungu ir netiku
siu valdymu;

TODĖL, mes, Pasaulinio Ka
ro Veteranai, kurie kariavome 
Suv. Valstijų kariumenėse, su 
pasekme, kad nepriklausoma 
Lenkija buvo įkurta, ir mes, lie 
tuvių, ukrainų ir baltrusių or
ganizacijų ir draugijų atstovai, 
Bostono gyventojai, susirinkę 
viešame susirinkime, nuspren
dėm šauktis prie Suv. Valstijų 
Prezidento ir Valstybės Sekre
toriaus, Tautų Lygos, ir krei
piamės į laisvę mylinčią publi
ką, į Suv. Valstijų žmonių nuo
monę, išreikštą viešoj spaudoj, 
kad ateity atsisakytų pripažin
ti Lenkiją, kaipo civilizuotą na
rę Valstybių šeimynos, kad at
sakytų teikt paskolas Lenkijos 
valstybei, ir kad paskirtų Tarp 
tautišką komisiją ištirt šiuos 
lenkų žiaurumus, kad juos ga
lutinai užbaigus, ir paliuosavus 
ilgai kenčiančius ukrainiečius, 
baltrusius ir lietuvius iš po len 
kų sunkaus jungo; ir

TOLIAU NUSPRENDŽIAM 
pasiust šios rezoliucijos kopi
jas Suv. Valstijų Prezidentui, 
Suv. Valstijų Valstybės Sekre
toriui, pilnatiesiui Lietuvos Re 
spublikos ministerial Washing
tone, Tautų Lygai, per jos Se
kretoriatą, Genevoj, Šveicarijoj 
ir Spaudai.

Antanas Ivas,
Susirinkimo Pirmininkas

Waldimir Semenyna, 
Susirinkimo Sekretorius..

PITTSBURGH, PA. PAIEŠKOMA

Šimtinė į Politinį Iždą.
Ir Vėl Piknikas

Rugp. 13 d. Sandaros Kuopų 
Sąryšio valdybai susirinkus su
tvarkyti atsibuvusio 9 d. rugp. 
pikniko įeigas ir išeigas, pasi
rodė, kad pelno liko $25.15; su- 
aukauta buvo $43.75, šiame po
sėdy suaukauta sekamai: A. A- 
.celaitis $1, A. žemaitis $1, P. 
Pikšris $14.10, nuo Penn Av. 
prakalbų drauge su socialistais 
liko $5; visa tai sudėjus, pa
sidaro $90. O kad neapsileidus 
Bostoniečiams, tai nutarta iš 
Sąryšio paaukauti $10. Taigi 
Pranas Pikšris, Politinio Iždo 
Vice-Prezidentas, žadėjo tą vi
są šimtinę juogreičiausia pa
siusti į Politinį Iždą.

Nutarta surengti dar vienas 
piknikas. Tai bus taip vadina
mas “Corn Roast” Piknikas, 
kuris atsibus Labor Day, rugs. 
7 d., pas Amšiejų ant ūkio. 
Gerb. Amšiejus, 43-čios kuopos 
pirmininkas, duoda vietą pikni
kui už dyką. Jis pareiškė, ka
dangi vasarą negalįs lankyti su 
sirinkimų, tai jam rodąsi, kad 
N. S. sandariečių ir nesą, bet 
jis tikrina, kad N. S. sanda- 
riečiai darbuosis sykiu su vi
sais Pittsburgh© sandariečiais 
r mes lietuviai turėsime laimė

ti, tai yra laimės pažangiosios 
partijos sekančiuose Lietuvos 
seimo rinkimuose.

Taipgi jis žadėjo iššutinti sa 
vo geresnių kornų (kukuruzų) 
ir todėl galima tikėtis, bus ki
tas šimtas — jei nedaugiau — 
į Politinį ždą vėl pasidarys.

Minėtame susirinkime taip 
pat rūpintasi jau ateinančios 
žiemos veikimu: teatrų ir šiaip 
vakarėlių rengimu. Tam tiks
lui išrinkta komisija, kurion į- 
eina: A. Akelaitis, B. Lapei- 
kas ir J. Virbickas. Pil. G. Kel- 
bas pasiūlė sumanymą Lietu
vos seimo rinkimų agitacijai. 
Sumanymas priimtas ir pasiu
stas Centro Valdybai kaipo su
gestija.

Abelnai galima pastebėti, 
kad lietuviai pradeda blaivytis 
ir nors Maskvos agentėliai per 
savo šlamštus šmeižia kiek į- 
manydami ir Romos agentai-ku 
nigai burnoj a pravardžiuodami 
visokiais bedieviais ir nezalež- 
ninkais, bet Pittsburgh© lais
vesni žmonės gražiai gyvuoja; 
turi savo tautiškas kapines, tau 
tiška bažnyčią ir jie visi dės 
pastangas, kad Lietuvos žmo
nėms prigelbėjus pasiliuosuoti 
nuo Romos agentų-kunigų ver
gijos. Sandarietis

VALPARAISO, IND.

Valparaiso Universiteto Lietu
vių Moksleivių Viešas Padėkos 

Ir Pranešimo Žodis

Pasibaigus bertainiui ir atė
jus metinėms vakacijoms, Liet. 
Liter. Moks. D-jos susirinkime, 
rugpjūčio 15 d., tapo nutarta 
išreikšti giliausį padėkos žodį 
visiems liet, laikraštininkams, 
kurie nereikalaudami užmokes
čio nuo \ neturtingų lietuvių 
moksleivių siuntinėja savo, laik 
raščius Liet, moksleivių knygy
nui. Taipgi, siunčiame giliausį 
padėkos žodį ALDLD..., Lietu
vos Konsulatui, Chicago, 111., 
už prisiųstą iš Lietuvos žiur- 
nalą “Krivulę” ir “Litova Ste- 
lo”, ir kitoms knygų išleistu
vėms, kurios teikia mums mok
sleiviams neįkainuojamą mora
lę paramą, visiems tariame nuo 
širdų ačiū.

Nors mūsų knygyną atlanko 
apie 20 įvairių laikraščių ir 
žurnalų, tačiaus mes meldžia

me ir tų laikraštininkų, kad 
siuntinėtų savus laikraščius, 
kurie dar iki šiol nesiuntinėjo. 
Tarpe moksleivių randasi įvai
rių pažiūrų žmonių, todėl la
bai pageidaujami yra visokių 
pakraipų laikraščiai.

Prie šios progos, žingeidau- 
jantiems, norime pranešti, nors 
suglaustoje formoje, apie patį 
Valparaiso Universitetą. Ant 
kiek yra žinoma, tai universite
tas pereina į “Lutheran Edu
cational Association” rankas. 
Minėtas Liuteronų susivieniji
mas turi augštą autoritetą ir 
turi jau kelius universitetus 
šioje šaly. Aišku, kad ir Valpa
raiso Universitetas bus pastaty 
tas ant augštesnės papėdės.

Jei iš Lietuvių ir lietuvaičių 
norėtų kas įstoti į mokyklą, 
tai mes patariame atvažiuoti į 
Valparaiso mokyklą. Savo pata \
rimą pamatuojame sekančiai: 
1. Ekonominiu atžvilgiu čia pi
giau, negu kur kitur, už apie 
$150 galima apmokėti visas iš
laidas už mokslą ir pragyve
nimą (3 mėn.); 2. čia randa
si ir prirengiamasis skyrius į 
augštesnę mokyklą; 3a) Lietu
viams yra svarbu, kad čia yra 
ir lietuvių klesos įvestos, k. t., 
gramatikos, sintaksės, retori
kos ir tt.; b) Liet. Moksl. Li
ter. D-ja užlaiko vieną iš di
džiausių liet, knygyną, į kurį, 
apart esamų knygų, pareina 
veik visi liet, laikraščiai. To
dėl Valparaiso Universiteto 
Liet, moksleiviai, apart klesose 
gaunamo mokslo, čia turime 
progos įgyti dar platesnę pa
saulėžvalgą ir abelną augštesnį 
išsilavinimą.

Kurie norėtų platesnių infor 
macijų gauti apie mokyklą, ga
li kreiptis sekančiu antrašu: 
Lithuanian Library, 609 Col
lege Pl., Valparaiso, Indiana.

Sekantis mokinimo bertainis 
prasidės rugsėjo 28 d., 1925 m.

Liet. Moksl. Lit. D-jos Kom.

WILKES BARRE, PA.

Apleidžia Mus

Dr. C. A. O’Braitis išvažiuo
ja į Chicago, Ill. mokytis Abel- 
nos Chirurgijos ir specializaci
jos į Western University, o už 
trijų metų važiuos į Europą 
dar mokytis kol dasieks augš- 
čiausio gydymo laipsnio.

Wilkes Barriečiai labai ap
gailauja, vienas iš gerų dak
tarų šioje apylinkėje ir vienin
telės lietuvaitės M. D. gydyto
jo Suv. Valst. Pirmiau čia tu
rėjome moterį gydytoją želvie- 
nę-Baltrušaitienę ir tos neteko
me; dabar netenkame vienin
telės ir geros inteligentės ir 
daktarės mūsų mieste.

Chicago sutraukia visus ge
rus inteligentus ir profesiona
lus pas save iš provincijų, o 
vėliau jais giriasi ir didžiuoja
si.

Mes to jiems nepavydime; 
lai turi ir lai bujoja mūsų inte 
ligentija nors didmiesčiuose.

Pereitą savaitę kasyklose už
mušė aštuonis žmones ir ketu
ris sužeidė; du liko be kojų, 
vienas be rankų ir vienas be re
gėjimo. Tai vis godumas iš o- 
pereitorių pusės.

Vienas lietuvis T. B. netekc 
kojos: užpuolus ant jo uola ir 
apdraskė visą kūną.

Nienių Jonas

M. M. ŠLIKAS
Lietuvis Advokatas 

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

Namų Tel. Michigan 5751

1) Budzius Antanas, apie 48 
metų amžiaus, atvykęs Ameri
kon prieš 17 metų, gyvenęs N. 
Yorke ir Bostone.

< ■ i

2) Bubliauskienė-Marcinkevi 
čienė Marijona, tūlą laiką gy- ... 
venusi Trenton, N. J.

3) Marcinkevičius, Jonas gy- , 
venęs 115 Sherman Av., Tren
ton, N. J.

4) Dagilis Karlis, tūlą laiką 
gyvenęs po antrašu: 119 West 
74th St., New York, N. Y.

leškojami arba kas apie juos 
žinantis prašoma atsiliepti šiuo 
antrašu:

Lithuanian Consulate,
38 Park Row, N. Y. C.

REIKALINGI AGENTAI

Reikalingi Agentai-Įgalio- 
tiniai representavimui mū
sų laikraščio “SANDARA” 
visose lietuvių kolonijose. . . 
Atlyginimas geras. Apsuk
rus ir darbštus agentas ga
li uždirbti liuoslaikiu nuo 
$50 iki $75 ant mėnesio. 
Visos informacijos dykai. 
Darbas lengvas ir pelnin
gas. Atsišaukite tuojau se
kančiu antrašu:

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

Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

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

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

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

i
i RICHMOND
I
Į TRUST
I

| _ COMPANY

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

Apdraudžiamc Nuosavy
bės Dokumentus.

i

Persiunčiame Kabeliu Pinigus

Perkame ir Parduodame 
Visų šalių Pinigus

; Mokame 4% ant Padėtų 
Taupymui Pinigų •

Ii
Puikiausias Patarnavimas

; Visuose Skyriuose
I

Bell Phone Poplar 7545
A. STANKUS

— Lietuviškas Graborius — 
Geriausias patarnavimas, 

Daug metų patyrimo 
1023 Mt. Vernon St.

Philadelphia, Pa.

Phone Keystone 457
THE

LYNDHURST HOTEL
(S. ,žvigaitis, savininkas)

236 Cedar Avenue 
Wildwood, N. J.

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

Kaina pigi, patarnavimas
• Lietuviškas

3
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KILNOJAMAS FORTAS

(Iš užmirštų užrašų)
Rašo Perkūno Oželis

Juk visi žinome ir laikraš
čiuose skaitėme dideliausio- 
mis raidėmis aprašymus a- 
pie tai, kaip bolševikai len
kus grūdo iš Rusijos, mūsų 
sostinės Vilniaus ir pagaliau 
dideliausiais šuoliais marša- 
vo linkui Lenkų stolicos Var 
savos.

Visas pasaulis tik ir lau
kė: kada čia tie bolševikai 
paims Varšavą, kada ponai 
lenkai atsiklaups ant kelių 
ir pasakys: “Atleiskit, mes 
daugiau nelįsim ten, 'kur 
mums nepridera!”

Sakau, visas pasaulis tuo
mi domėjosi ir rūpinosi. O 
labiausia gi tuomi buvo su
sirūpinę lenkai ir jų tūlas 
generolas, Jan Smirdzevski.

Šitą generolą į savo užra
šus įrašiau turbūt todėl,

kad jis turėjo keletą ypaty
bių: buvo geras patriotas, 
troško garbės, buvo tūlos N. 
tvirtovės X forto vadu, ir 
turėjo neišpasakytai dreban 
čias rankas.

Gerai būti generolu, gerai 
vadovauti būriu kareivių, 
kuomet tvirtovėje visko yra. 
Čia gi buvo priešingai. Riog 
sojo kanuolės, buvo sandė
liai, bet tuose sandėliuose 
kad būtų nors prakeiktas šo 
vinys, kuris tiktų į moder
niškas kanuolės.

Bolševikai jau arti X for
to. Jau girdisi kanuolių 
trenksmai, giedriomis nakti 
mis matosi dideliausi gais
rai, lenkų kariumenė būriais

Lietuvon

Nupiginta laivakortė ten ir atgal 
Trečia Klesa į Kaunu 

$203.00 ir $215.00 sulyg laivo 
GERA NAUJIENA!

Naujas S. V. įstatymas pavelija 
atlankyti Tėvynę ir būti metus, pa
skui bo 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 kas savaitę. 
Visi mūsų 3-čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešioms žmopėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.
Kreipkitės prie mūs vietinių agentų

, . arba
White Star Line 
Red Star Line

No 1 Broadway, New York

Junta šitą neišpasakytą 
spaudimą visas lenkų kraš
tas. Tuomi daugiau jį jun
ta generolas Smirdzevskis 
ir jo vadovaujama įgula.

Ir kaip gi ne just? Juk ge
nerolo Smirdzevskio parei
ga atmušti puolamus prie
šus. Proga pasižymėti. Pro
ga bolševikus supliekti taip, 
kad vėliau visa tauta gen. 
Šmirdzevskiui statytų pa
minklus, kad jis liktų amži
nu Lenkijos sūnumi.

Bet gink, pasižymėk. Juk 
iš pypkės nešausi!...

Taigi ištisą dieną ir naktį 
gen. Smirdzevskis galvojo. 
Suko jis savo neperdideliau- 
sią galvutę, daužė pakaušį, 
krapštė paausius, krapštė 
viršugalvį. Vis galvojo: kaip 
čia ką nors išradus? Kaip 
čia sudarius planus, idant 
tą pšekrevišką bolševikų 
puolimą atlaikius.

Nevyksta. Net keleto žilų 
plaukų gen. Smirdzevskis 
neteko. Bet pasekmių kaip 
nėra, taip nėra...

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

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

Reikale kreipkitės pas —

Batvinis Bros 
10739 — H5th Street 
Richmond Hill, L. I. 

Tel. Richmond Hill 806G

šaukia, pagaliau, Smir
dzevskis savo visos įgulos 
štabo susirinkimą. Aiškina 
savo oficierams:

— Vyrai, liūdna valanda 
artinasi! Mes ir mūsų tėvy
nė pavojuje! apgalvokit, vy
rai, ar negalima rasti būdo, 
idant mes, narsūs Lenkijos 
kareiviai, galėtume tų pra
keiktų zlodzejų apsiginti! 
Pagalvokit!

Dar prabėga viena nera
mi naktis. Bolševikų guli
mas dar ryškiau žymisi, 
smirdzevskis vėl šaukia įgu 
los susirinkimą. Klausia:

— Ar sugalvojot ką nors?
Pakįla jaunas oficieras, ir 

drebančiu balsu paaiškinai 
jis sugalvojo vieną būdą. 
Jis sumanė padaryti kilno
jamą fortą. Ir tokį fortą pa
daryti lengva. Dabartinia
me forte yra ganėtinai seno 
vinių kanuolių; toms kanuo- 
lėms parako ir šovinių taip
gi ganėtinai randasi.

— Aš sumanau, — sako 
jaunasis oficierius, — to
kias kanuolės uždėti mulam 
ant nugarų ir su jomis dar 
net pakely bus galima bolše
vikus pasitikti. Reiškia, ture 
sime kilnojamą fortą. Su

sitraukti ir progai pasitai
kius, priešus iš užpakalio 
užpulti... Visa, ką dabar tu
rėtume padaryti, tai išban
dyti, ar tokis kilnojamas for 
tas, ištiesų, būtų praktiškas. 
Tai galinia išbandyti su vie
na kanuole ir vienu miliuku.

Kai griaustinis pasigirdo 
oficierų delnų plojimas.

Generolas Smirdzevskis gi 
tik paplojo jaunajam ofi- 
cieriui į petį ir pasakė:

— Genijališkas sumany
mas! Tu mūsų tautą išva
duosi! Tau Lenkija pamin
klus statys!...

Vėliaus generolas pareiš
kė, jog reikia kogreičiausia 
pradėti bandymą.

Įsakyta — padaryta.
Fortan atvesta mulukas, 

paimta senovinė kanuolė ir

RMAN

32 Broadway, New York 
arba pas vietos agentus

NORTH
LLOYD““”!

SUGRETINĘS LAIVKORTESg
NUPIGINTA KAINA

I LIETUVA |
PER BREMENĄ

Puiki Trečia klesa, kajutos
NcpilieČiai grįžtanti bėgy 12 ||
mėnesių, be kliūčių įleidžiami

RAGANIAUS STEBUKLAI

193

Laivai kai savaitę
Neprilygstami patogumai 

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

HOLLAND AMERICA LINE
24 8tate Mtreet New York__

UOLI.AK OI’Iamerjca^une cmf
lieaun-trumpaa Keliai per Rotter

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

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

n

B E

visa forto įgula išsikrausto 
užfortėn bandymų daryti. 
Kanuoliukę uždėjo miliukui 
ant nugaros, primušė para
ku, įstūmė kulką vidun ir 
visa tai padarius, atsuko iš- 
šaujamą kanuolės galą tie
siog į laukus, į tą pusę, iš 
kur bolševikai atvyksta...

Viskas prirengta, viskas 
tvarkoj.

Vieno dabar tik reikia, tai 
padegti knatą ir bandymas 
atlikta.

O tuomet generolas Smir
dzevskis tarė:

— Šitai aš pats atliksiu !.. 
Kadangi, kaip minėjau, 

jis turėjo keletą ypatybių 
ir tų tarpe, 
mą, taigi jis 
knatą savo 
rankomis ir 
kanuoliukės

Pasigirdo

S.

menimis,” “pilnagalviais” sočia 
listais. Nekurie dabar spėlioja, 
bene Grigas pradėsiąs “bendro 
fronto” vajų su — — raudo
naisiais bolševikais. Juk taip 
geriausia ir būtų: nors ant se
natvės Grigas galėtų ant savo 
auklėtinių kakalio apsišilti ir 
juodą duonelę sau ramiai niau
roti...’

silieka sau priprastą teisę ko
voti prieš... sandariečius...

RUGPJUČ. (AUG.) 25 d., 1925

PASTABUKĖS

paėmė degantį 
drebančiomis 

prikišo jį prie 
knato.
staigus pššš!...

Padegtas knatas pradėjo 
šnypšti, o tuom pačiu tarpu 

Į mulukas, tartum griaustinio 
trenktas, aplinkui sukiotis...

sibaigė — tikrai nežinau. 
Savo užrašuose randu įra
šyta sekamą lenkų oficiero 
pasakojimą. Kadangi gene
rolo Smirdzevskio rankos ne 
išpasakytai drebėdavo, ir 
kadangi padegtas knatas su
šnypštė tai jis staigu knatą 
išmetęs iš rankų ir tasai de
gantis knatas užpuolė miliu
kui už ausies. O kol mulo il
ga ausis nudegusi, jis kaip 
pašėlęs sukiojęsis aplinkui, 
lenkų gi oficierai, nežinoda
mi kurion pusėn kanuoliukė 
gali iššauti, bijojo ir galvas 
iš grabės iškišti...

Tokia proga pasinaudoda
mi, bolševikai fortą užėmę 
be vieno šūvio, o jaunasai 
oficieras ir generolas Smir
dzevskis, vieton paminklo, 
sakoma, gavę po šventakup- 
rišką špygą...

DORAS PAŠNEKESYS

(Suktinio motyvu)

Adomėl, 
ir vėlTu

Karčiamėlėn pripratai.
Ne dykai
Pats sakai
Mylįs šnapsą gan karštai.
Ar senai
Ketinai
Nebegerti tų nuodų?!
Kaip matau
Sunku tau
Be degtinės, nuobodu.
Jau visai
Suliesai,
Sveikatėlės neturi,
O visvien

J

Ir šiandien,
Taip kaip gėrei ir geri...
— Uršuliuk,
Na, nebūk
Tu, ant galo, atkakli;
Eikš ir tu,
Gerk kartu,
Jei negerus netyli.
Nežinai,
Kad čionai
Laimė krauna žiedelius;
Jei darai
Negerai —
Čia širdužė nenuliūs.
Kas — iškęs,
Tik ne mes,
Kol stiklelis priešais mus!
Juk matai, 
Kad tiktai
Išsigėręs aš ramus...

J. Jakutis.

Nauja Patarlė
“Kaip teptelsiu per vėpelį 

kaip Purėnienė Šukiui seime!”

VĖJOGRAMAI

Chicago, III. — Didelis suju
dimas “N-ų” klebonijoje: tie 
“neišmanėliai,” “tuščiagalviai,” 
“piemenys” sandariečiai visai 
jam biznį sugadino — griežtai 
pasipriešino prieš “bendrą fron 
tą” su “išmintingais,” “ne-pie-

Socialistai “Chicagos Bendru 
Frontu” nemažai pasinaudojo: 
sandariečiai dėjo ant aukuro 
penkines, o socialistai — skėlė 
jas pusiau, sakydami: 
sutartį, pusė mums, 
jums.”

Tikrai socialistiškai.

Dar toliaus toj neva rezo
liucijoj metama pusėtina pur
vo gniūžtė ir valstiečiams-liau- 
dininkams. Ten sakoma, kad 
valst.-liaudininkai yra “smul
kiosios buržuazijos partija” ir 
kad bendrai su tokia partija 
socialistai galėtų tiktai laikinai 
ir tik tam tikrais reikalais vei
kti. Reiškia, bendrai veiktų tik 
tol, kol socialistai, sandariečių 
remiami, prisikolektuotų sau 
ganėtinai pinigų.

Na, ir pas mus dar randasi 
tokių žmonių, kurie svajoja a- 
pie kokį tai “bendrą frontą” su 
socialistais!

P1RK “VIENYBES” ŠElUJ
VIENAS ŠERAS

DEšlMŠ
DOLARIŲ. U

PIRMAS LIETUVY!
Ohiropraktlk M Gy d y to J m

J. Vaitulionis, D.C.
331 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.
Valandos nuo 4 iki 8 vai. vak.
Nėdiliomi ir iventadieniali:

Nao 10 v. ryto iki 1 v. po pint.

‘Pagal
puse

Drg. J. J. čaponis ir drg. J. 
šmotelis, drg. Grigaičio palie
pimu, išleido neva rezoliuciją 
“bendro fronto” klausimu. To
je rezoliucijoje minimi draugai 
pirmiausiai pasigiria, kad so
cialistai darbuojasi prie SLA. 
ir stengiasi šitą organizaciją 
nuo bolševikų apginti. Bet tie 
draugai nė žodeliu neprisime
na, kad tie patys socialistai a- 
nais metais SLA. irgi pusėti
nai griovė. Matomai, kad pri
siminus tą teisybę, socialistams 
pasidarytų truputį šiltoka, y- 
pač dabar, kada jie to nelaimiu 
go “bendro fronto” taip labai 
trokšta...

Komunistu komisaras Kap
sukas per Brooklyn© “NeLais- 
vę”, Lenino žodžiais, ragina 
savo “pakarnuosius” parapijo
mis lįsti į draugijas, nepaisant 
kad tos draugijos būtų ir bur- 
žujinės ir ne todėl, kad toms 
draugijoms dirbus, bet kad jas 
įtraukus į komunistinę balą... 
Tie gaivalai jau visu savo smar 
kurnu taip ir daro. Jie jau aki
plėšiškai lenda į Susivienijimą 
Lietuvių Amerikoje!... •

Žinučių Rinkėjas

Užrašykite “Vienybę 
Savo Giminėms ir 

Pažjstamiėms
Lietuvoje

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 vietojo kas-žin kieno 
cigarus rūkyt, kurio nieko gero 
nedaro, o gal dar lietuvių tautos 
priešus šelpti, tad labai išmintin
gai darysit, kad visada romui t lie
tuviškų pramonę, ir brolių lietu
vių Jono ir Petro Naujokų išdirb
tus cigarus rūkysit; nes ir cigarai 
labai gori, sumaniai iš goriausio 
tabako ir iš Havanos padaryti, 
malonūs rūkyt, lengvi, gražini do
gą ir dūmas puikiai kvepia, net 
moterių ir merginos myli ir pat
sai džiaugsies, kad rūkai gorų Oi- 
garui
Viengenčiai vietojo žydborniaut, 
visada rūkykit ir reikalaukit vi
sur Lietuviškose užeigose, restau
racijose, Storuose, pus barbenus, 
kliubuošo ir draugysčių salėse, 
ant piknikų ir pas biznierius, po 
vardu rankomis pridarytų

Jono-John’s Cigarų 
arba brolio Petro Naujokų arba 
Vytauto. Tėmyk vardų ir paveik
slų ant bakso. Per pačtų ‘išsiun- 
čiam Cigarus visur po Amerikų j 
kitus miestus lietuviškiems biznie
riams, ant pareikalavimo,

Tfimykl mos porkraustėmo sa 
vo dirbtuvę Cigarų j didesnę vie
tų, priešais Public Library. Ra
šant adresuoti
NAUJOKŲ CIGAR DIRBTUVE 

267 DIVISION AVE.
Brooklyn, N. Y.

Naujokų Cigarai labai gori, 
verta pnremt teisingų pramonę. 
Agentai gali užsidirbti ekstra pi
nigų, lluosam laiko ir vakarais.

LIETUVIS ADVOKATAS
Užsiima varymu bylų vlsuoio 

Teismuose
Skolina pinigus ant mortgedžių 
ir priima pinigus del iŠskolinimo 
ant mortgedžių nešančių šeštų 
nuošimtį. Norinti pirkti namus, 
gauti paskolų ar invorstinti sa
vo pinigus ant mortgedžių ant 
nuosavybės (real estate) mies

tuose, lai kreipiasi pas

JONAS S. LOPATTO
Attorney and Counsellor-at-Law 

308-9-10 Coal Exchange Building 
(Cor. River and W. Market St.)

Wilkes Barre, Pa.
Bel. Tel.: 1864. Res.: 3832-J

______ -

Skaityk Katalogu Kairėj Puiėj J

Toliau tie draugai pasiūlė 
sahdariečiams “bendrą fron
tą” kaipo lygiems su lygiais ir 
tuoj čia pat jau drėbė gniūžtę 
purvo sandariečiams, primesda 
mi jiems nebūtus dalykus, bū
tent, kad sandariečiai nuo de
mokratijos krypau j a tai į fašiz; 
mą, tai į tautinį šovinizmą. To
kiu būdu, minimi draugai pa

KATALOGAS
—o--

APYSAKOS

PAŽVELGUS ATGAL. Aprašymas 
kaip žmogus, gyvendamas 2,000 mo
tais prisimena kaip mos gyvenome 
ir palygina savo tikrai rojiškų gyve
nimų su dabarrtiniu mūsų___ $1.25 J

KUDIRKOS RAŠTAI. Šeši tomai, 
kurio 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, bot ir skaityto
jams įdomi. Kaina___________75c

(Ji ■ 4 *

Vienybes 
Knygyne

Keletas Praktiško Mokslo Knygų 
Aritmetika. Kiekvienam reikia mo 

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

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

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

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

11.00

Naujų Gaidų 13 Lietuvos
Aguonėlės. Juozo Gruodžio kom

pozicija, apie kurių Babravičius sa
ko: “O o tai augŠtas ir paikus da
lykas.” Jis jų dainuoja savo kon
certuose visados ir publika jų pa
mylėjo. Kaina _______________ 75c

Rugiagėlės. Kita Juozo Gruodžio 
kompozicija” Vien tik mėlyna a- 
kyse!” Kaina________ ______60c

Rūta. Juozo Gruodžio kompozicija 
50c.

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

J J .

Galima Gauti Visokių 
Knygų, Kokios Tik 

Yra Atspausdintos 
Lietuvių Kalboj

< ’ VIENYBE !X 
193 Grand Street, * 

Brooklyn, N, Y.
- j * ■

Didyjį Katalogu Prisiunčiam Dykai
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DANTYS s

Silpnieji irgi Didina Skaičių 
Su Skaudamaisiais 

Dantimis

Dantys žmogaus gyvenime lošia gana žymią rolę. 
Kaip senai žinomas žmogus ant šios žemės kamuolio, 
žinoma kad jo dantys gana dikčiai keitėsi. Dabartinio 
kultūriškojo žmogaus dantys daug menkesni, negu buvo 
dantys jo protėvio žiloje senovėje. Dabar dantys tar
nauja tiktai valgio sukram tymui, senovėje gi dantys 
tarnavo dar ir kaipo įrankis su priešu. Reikia pridurti, 
kad senovės laukinis žmogus nežinojo, kas tai yra dan
tų skaudėjimas.

beveik nežino
Apie dantų 

trumpai kai- 
pasakyti tik-

Dantys Laukinių žmonių

Dar ir dabar yra žmonės, 
kuriuos galima pavadinti 
laukiniais. Tie žmonės ma
žai kuom skiriasi nuo seno
vės laukinių žmonių. Juo la
biau žmonės kultūriškai ki
lo augštyn, tuo jų dantys 
vis darėsi menkesni. Ir šian 
dien keliauninkai apvažinė- 
ję Afrikos beveik laukines 
tautas, — kafrus, gotento- 
tus, bušmenus — pasakoja, 
kad tie žmonės nežino kas 
tai yra dantų skaudėjimas, 
jie nežino kas tai yra dan
tų puvimas.

Nesveiki ir Padirbti 
Dantys Senovėje

Istoriški šaltiniai parodo, 
'kad pas seniausias kultūri
nes tautas, kaip va, pas se
novės aigyptėnus ir graikus 
(elinus) jau buvo gerai žino 
mas dantiį skaudėjimas. Se
novės aigyptėnai dar apie 
3,000 metų prieš Kristaus 
gimimą jau mokėjo ištrauk
ti nesveikus dantis, paga-

Severa’s
Skin Soap

vartok nuo odos ligų, veidui 
galvai trinkti ir skutimuis.

Pasekmingas muilas maudy. 
nosi kūdikių.

Kaina 25 centai.

S 
B ■ 
i 
B 
|

■
I
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Kasdieninis vartok

Severa’s
Antisepsol

#

dintus užplombuoti, o į iš
trauktų vietą įdėti kitus, 
kaip kad dabar dantistai da 
ro. Tą mes patiriame iš tų 
laikų užsilikusių mumijų. 
Tuomet del dantų užplom- 
bavimo būdavo vartojamas 
auksas, kaip ir kad šiandien 
tas yra daroma. Gi įdeda
mieji dantys dažniausia bū
davo sloniaus' ilčių kaulo. 
Pas nekurias mumijas ran
dama įdėti mediniai dantys, 
tiktai paauksuoti. Vienok 
šis tvirtinimas gali būti ne 
visai teisingas, nes senovės 
aigiptėnai balzamuodami la
vonus, į gerkles pildavo auk 
są.. Tai ne stebėtina, kad 
burnose randamos aukso d a 
lėlės.

Senovės žydams ir romie
čiams irgi dantų skaudėji
mas buvo gerai žinomas. 
Jau pas Romos rašytoją 
Marcieli randame pažymėji
mą, kad pas nekurias Ro
mos moteris buvo įdėtiniai 
dantys. Ten pasakyta, kad 
“Pas Tisą juodi dantys, o 
Lukianija balti. Delko? Dėl
to, kad pirmosios dantys y- 
ra pirkti.” (Ten taippat kai 
bama, kad jau mokėjo Ro
mos moterys dėvėti ir sveti
mus plaukus). Tai lygiai 
kaip dabar kad yra. Pasi
rodo, kad ir romiečiai sau 
dirbdavo dantis iš sloniaus 
kaulo. . . >

Iš kitos pusės gi negrai, 
malajiečiai ir kiti turi svei
kus dantis ir jie visiškai ne
žino kas tai yra dantų hy- 
giena.

Dantys pas žmones Rusi
joje ir Lietuvoje

žmogui skauda dantis, kuo
met laukinis 
to skausmo.
skaudėjimą, 
bant, galima
tai vieną, kad dantys pasi
duoda chemiškam ištirpi
mui. Dantys daugiausiai 
genda nuo to, kad neorga
niškos dantų dalys būna su- 
tarpinamos įvairiose rakš
tyse, kurias kultūriškas 
žmogus įvalgo arba įger-a. 
Kaip tik šiek-tiek pagenda 
dantų paviršius, tai paskui 
tuojaus prisimeta dantų 
puvimas, iki ant galo nepa
siekia danties nervą, nuo ko 
jau žmogus nežino kur ding 
ti.
žandų Sumažėjimas Blogai i 

Atsiliepia ant Dantų

Nereikia ir aiškinti, kad 
fiziškai šiaip sveiki žmonės 
dažniausia turi ir sveikus 
dantis. Sunykę, išblyškę 
silpni žmonės turi ir nesvei
kus dantis. Senovė nežinojo 
kas tai yra silpnas žmogus. 
Senovė nežinojo tokios ga
lingos medicinos, kaip da
bar kad yra. Todėl senovė
je silpni žmonės negalėda
vo išlaikyti kovą už būvį ir 
jie žūdavo. Tuomet daug bu 
vo mažiau žmonių, bet jie 
nesulyginamai būdavo daug 
sveikesni. Dabar koks silp
nas kūdikis tik su pagalba 
gyduolių užauginamas, tik 
su gyduolių pagelba palai
koma jo gyvybė. Supranta
ma, toks žmogus negali tu
rėti sveikų dantų. Senovėje 
toks žmogus, būtų kūdiky
stėje miręs.

Ir reikia tikėtis, kad jei

B&N'CAS' J.. Oaunok a.
'į a p t i ę: 15o r 1 us . u,..J—------

-*■
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APTIEK A 
^/cTLviS PAS LIETUVI 

229 i B e b FOR t^SAvK r

flL&X SHRUFSK1
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems 
Lietuvoje

žmonės eitų tokiu keliu, ko
kiu iki šiol ėjo, tai už kiek 
laiko jie liktų bedančiai. Bet 
žmogus jau ant tiek gud
rus, kad to nematyti ir jis 
pradės taip sakant prižiū
rėti savo dantis ir sustabdys 
jų nykimą.

kyti sveikame padėjime priduodant 
jai jausmą valumo ir tyrumo.

Kaina 35 ir 50 centai.
Pirmiausiai kreipkis j aptieką. I

fr

W. F . SEVERĄ CO. . 
CEDAR RAPIDS, IOWA

$15.00 ir augityn

Balto, žalio ir Raudono 14kt. 
iuRho moteriškų laikrodėlių 
Galima gauti mūsų krautuvė 

RASHKINIS
Ir

VOKETAITIS
141 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Pasirodo, kad Rusijoje ir 
Lietuvoje prastų žmonių 
dantys yra blogesniame pa
dėjime, negu dantys turtin
gesniųjų klesų. Tlaip Rusi
joje tik 61 nuoš. vyrų 20 
metų amžiaus turi visus 
sveikus dantis. Moterų dar 
didesnis nuošimtis su nesvei 
kais dantimis. Patys rusai 
savo statistikose pripažįsta, 
kad vakarinėse ir Pabalti- 
jos gubernijose žmonės turi 
sveikesnius dantis, negu vi
sa Rusija. Iš Rusijos gyven
tojų tai tiktai vieni eskimo- 
sai beveik nežino kas tai yr 
dantų skaudėjimas.

Delko Skauda Dantis?

Iš tikro tai įdomus klau-1 
simas, kodėl kultūriškajam

GROBLAUSKIO GUMBALAŠAI 
DEL VIDURIŲ 

SUVERŽIMO MOTERIMS

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

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

Vartota suvirs 30 metų 
Ne jokis bandymas 

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

Reikia pastebėti įžymų 
faktą, kad žmogui besikultu 
vizuojant, žandai žymiai su
simažino. Senovės laukinis 
žmogus kur kas turėjo ma
žesnę kaktą, bet užtai žan
dus turėjo tikrai didelius, 
kaipo kokias dideles reples. 
Juo žmogus kultūrizavvosi, 
tuom darėsi žandai mažes
niais, na ir suprantama, kad 
dantų padėtis darėsi vis blo 
gesnė ir blogesnė. Pasidė- 
kavojant tam, kraujas vis 
mažiau ir mažiau galėjo da- 
statyti maisto delei dantų 
auginio, tai ir jie pradėjo 
skaudėti. Senovės žmonės vi 
siškai nejausdavo jokio 
skaudėjimo, kuomet dygda- 
vo paskutiniai krūminiai 
dantys, dabartinis gi žmo
gus gana dažnai gerokai pa 
sikankina, kol jie sudygsta.

k.tm jlaariaa HiUWlaai 

■wthna. fr Msttraw 
•f kMlkly/

KMUdų aprūpinimu Ir p«- 
alJtMM yn <ufyk«« (yna 

•rarbra MntyMl Ir tanui 
Ir m > Ottawa. kad UI 

yra Myku, kari mm tu

rim. ranButtkai. kitką- 
tarpiai* atvirai Ir (alavai 
pargriMratl.

GEROVies skYRIUS\
DEL APRŪPINIMO

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

3E

A. VikrlkM

Galima gauti tikro Lietuviško Skilandžio, paršiukų, Kumpių ir Vi
sokios rūšies dešrų, pagal prieinamiausias kainas. Parduodamo ogul- 
nai ir paskirai ant vietos ir išsiuntinėjamo ant pareikalavimo j visas 
kolonijas. Reikale kreipkitės ypntiškai ar por laiškus —

123—125 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y., Telefonas Greenpoint 8369

■ .
■ • ■ t i r ‘
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A. Mikalauskas

ypa-

bšitą 
The

Pranešu
Vi8i«iiui pažįstamiems, draugams ir geros valios lietuviams 

atsilankyti pas mane pasikalbėti ir susipažinti vieni su kitais.
Taippat patarnauju su AUTOMOBILIU veselijoms, krikš
tynoms, šermenim* ir šiaip linksmiems pasivažinėjimams ir z 
pokiliams. Nepamirškite reikale >. t

ALEX SH RUP SKI ’
SI So. Snd Str., ’ Brooklyn, N. ¥•

Telephone 885 Oreenpoint

Dažnai p a s įtaiko, 
kad motinos negali 
žindyti savo kūdi
kio ir todėl reikia 
surasti kokį kitą 
maistą.

fe 

b 
b

A. Kundrotas

UŽSISAKYKIT SKILANDŽIUS 
ĮVAIRIOMS PRAMOGOMS

■ ' ■ 1 I Į M! , J • - f

Didžiausia 
Lietuvių 

Mesinyčia

Suvienytose 
Valstijose 
Amerikoje

Borden’s Eagle Pie 
nas yra geriausias 
užvaduotojas moti
nos pieno ir yra 
daktarų rekomen
duojamas del jo 
grynumo ir lengvo 
suvirškinimo 
lybių.

.. .. ....
STRAIPSNIS 139

Kūdikio maistą niekados nereikia pa 
rinkti iš vieno ar dviejų tik valgių. 
Įvairumas reikalingas idant suteikti 
visą statymo medžiagą. Vienodumas 
irgi išvengiamas. Vaiko maistas turi 
kasdieną turėti bent vieną iš šių val
gių.

Javų ir kitokių grūdų; tie, kurie tu
ri kevalus, kaip sėliuos, čieli kviečiai 
nepaliruotos ryžės laiko savy vitami- 

užkietėjimo vidurių. Daržovės, ypatin
gai žalios, turtingos geleže, minera
luose ir vitaminuose — tas yra ir vai
siuose. Niekados nereikia duoti sal
dainių tarpe valgių, bet galima duoti 
kaipo skanskonį po to, kai suvalgyti 
pietūs. Cukrų galima dėti į koko, pu
dingus ir vaisius. Pieno ir kiaušinių rie 
balai tinka vaikams, bet jų nėra kep
tuose valgiuose. Mėsos labai mažai rei
kia duoti pirm septynių metų.

Pienas yra geriausias ir svarbiausias 
maistas augančiam kūdikiui. Tai to
buliausias mūsų turimas maistas ir pi
giausias. Pienas turi gryno proteino, 
kuris atstato sunaudotą medžiagą ir 
teikia medžiagos augančiam kūdikiui; 
riebalų, kurie teikia kuro kūno veiki
mams: karbohydratų cukro pavvydale, 
kuris taipgi yra kuras, tik greičiau de
ga, negu riebalai. Kiekvienam kūdi
kiui paprastai reikia duoti paintę per 
dieną. Borden’s Eagle Brand Pienas, 
du šaukštai atmiešti trijų čverčių puo
duko vandens, suteikė daugeliui neda- 
penėtų mokyklos vaikų svorio. O ne- 
dapenėjimas yra uostas ligomis.

Vaikas dažnai nemyli vieno pieno. 
Tad galima duoti su koko, kiauši
niene, sriubose, Smetonoje ir tt. Del 
pavyzdžio duodame du receptu:

iKiaušinienė (asmeniškas receptas) 
šaukštai Borden’s Eagle Brand 

kiaušinis
šešiolikta dalis šaukšto trintų

T • 'vi r uvpauiuuvua i y 4. c a išlikų auvy vjlluiiil-Valgio fiziška Ypatybė nūs ir yra purus, kas neprileidžia prie 
iri!__  _?. v

Antra, ir tai gana svar
bi dantų skaudėjimo prie
žastis, tai žmogaus valgis. 
Kultūriško žmogaus valgis 
labai daug kuom skiriasi 
nuo valgio senovės laukinio 
žmogaus. Kramtymas danti 
mis čionai lošia gana žymią 
rolę. Kas gerai kramto kie
tus, bet sukramtomus daik
tus, tas veik visuomet turi 
sveikus dantis. Žmogaus kū 
no organai taip stebėtinai 
sutaisyti, kad jei jaisiais ne
sinaudojama, tai jie ilgai
niui visiškai pradeda nevei
kti, arba kaip mokslinčiai 
sako — atrofijuojasi. Čion 
kaip tik ir yra tas, kad lau
kinės tautos valgydamos 
prastus ir kietus valgius, 
turi sveikus dantis. Kultū
riškas gi žmogus dažniau
sia nenori valgyti nieko kie
to. Jam viskas turi būti ge
rai sumalta, sukapota. Net 
jei duonos pluta tik kiek bū
na kietesnė, tai kultūriškas 
žmogus ją nupjovęs numeta 
šalin. Čia tai ir apsireiškia 
gamtos puikus sutaisymas, 
kad jei dantys neturi ką 
veikti, tai gamta nori atimti 
iš jo ir pačius dantis.

1
1 

riešutų.
Septynios aštuntadalys puodelio vau 

dens.
Čvertis šaukštelio vanilos.
Sumaišyk Eagle Brand su vandeniu 

gerai. įplak kiaušinį ir plak gerai. Pri 
dėk vanilę, ir riešutus. Kepk garu vi
dutiniškame karšty. Jei įdėjus peilio 
galūnę į košelės vidurį, peilis neaplim 
pa,

3

Prigimimo Įtekme

Labai retai galima suras
ti šeimyna, kad pas tėvus su 
pūvančiais dantimis būtų su 
augę vaikai, kurių dantys 
būtų sveiki. Nesveikumą 
dantų žmonės prigeriu iš tė
vų, kaip ir kitus gerus ar 
blogus palinkimus. Jei tik 
prisižiūrėti, tai pamatysime 
ištisas gentis, kurių dantys 
nesveiki, pamatysime taip
pat ištisas gentis su sveikais 
dantimis. Tas jau aiškiai liū 
dija, kad dantų nesveikumą 
galima prigimti iš tėvų. Dan 
tų nesveikumas kartais iš- 

' siplatina net visose tautose.

tai kepti užtenka.
Koko

šaukštai koko 
šaukštai cukraus

Trupučiukas druskos
3 puodeliai verdančio vandens.
1 puodelis Borden’s Eagle Brand
Sumaišyk koko, cukrų ir druskų: at- 

miešk vandeniu, pilant po trupučiuką. 
Pavirink bent dvi rainuti; įpilk pieną 
ir plak idant ant paviršio nepasidary
tų putų. Pasidaro skanesnis jei prieš 
padavimą įdedi pusę šaukštuko vani
los.

Skaitykit šiuos straipsnius kas sa
vaitę atydžiai ir pasidėkit juos ateičiai

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

3423 W.„61st STREET
Chicago, UI.

Phone Republic 8927

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

fe 

fe 

fe

Dept. 9

PIRKITE 
VIENYBĖS 

ŠĖRĄ!

. nn*< lor •jk-hT.bel
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Apsaagok

SANYKĮT
Profllaktaa vyrami, 

geriausia apsauga 
po užsikrėtimo. 

Didelė triūbolė 35e. 
(Tarba (4’s) *1.

Visose aptiekos* ar 
Ban-Y-Kit Dept. A. 

03 Beekman St.
Now York 

Prašyk aprašymų

Tel. 595 Greenpoint.

Daktaras
J. S. MISEVIČIUS

270 Berry St., B’klyn, N. Y.

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

Tel. 4438 Greenpoint.
I ' v J i •

Dr. John Waluk
Valandos:

nuo 8 iki 10 Iš ryto
nno 1 iki B po pietų 
nuo fl iki 8 vakare

Nedėliomis pagal susitarimų

161 North 6th Street 
Brooklyn, N. Y.

~ ■

PASAULIŲ KARAS
. .. ——-------------------------------- -. \.

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

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

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

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

I

L*. b

Susivienijimas Liet. Amerikoje
r ; •. ■ ■ .

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDĘAUDOS IR PABALPOB 
ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE, KU-

RIOS TURTAS ARTI gi,000,000.00
• - ■ , ,» . * - ■ - .. •- 

pomirtinių. Pašalpų išmoksta $413,550.15
Nuo suslorganizavimo iki šiam laikui, išmokėtą 1375,122.80

BLA. kuopos raudasi visuose didosniuose miestuos*. 
Nariai priimami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi na
riai gauna laikrašti „Tėvynę” dovanai ir taipgi 
gauna 8LA. iilelstas knygas ni pusę kaino*.

Pomirtiniai įkyriai — |1RO, 300, *00 ir 1000
Faialpoa Skyriai —

16.00, B.oo ir 12.00 | aavaltą.

Del platesnių informacijų kreipkitės lino adresai

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

Kas yraimogatu amUnas — Balti#.
Jis netik eunkianslu ligas įvare, bet Ir J gra
bą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačiu 
Ameriką pagarsėjusius URBAN’# GOLD 
POWDERS (Miltelius nuo Balčio), Jokią lalčlą 
nebijo. Už 75 centus už baksą apsiginkluok 
nuo savo nuožmaus priešo I

URBO LAX TABS (M centai ui skry
nutę) yra kai kanuolš prieš kitą amžiną žmo
gaus priešą — vidnrlą užkistSJimą — kuris 
žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkią ilgą.

Idetuvižką, Bulgarišką, Alopatijką, Homeopatilką ir kitokią 
vaistą tegalina gauU^gerą pas —

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

TslephoneGreeapoint 1411^ -i

5
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„Vienybes” Išvažiavime Rugsėjo 6 d., 1925, Forest Hills Parke Kalbės J. 0. Sirvydas
6 I N RUGPJUČ. (AUG.) 25 d., 1925

Brooklyn© ir Apylinkės Žinios
*|
ii
t/s

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

PATARIMAS KUR SMAGIAI 
LAIKĄ PRALEISTI

. -----
Rugsėjo 6-tą dieną, sekma

dienį, tik tas smagiai praleis, 
kuris bus “Vienybės” išvažia
vime, Forest Hills parke. Ten 
bus žaislų, lenktynių, dainuos 
Operetės Koras, kalbės tik ką 
iš Lietuvos grįžęs “Vienybės” 
redaktorius, J. O. Sirvydas, Lie 
tuvių Ukėsų Kliubo įžymus vei 
kėjas, J. Saltys, ir kiti, 
bus begalo smagu, nes

Aš būsiu, 
Tu būsi, 
Jis bus. 
Mes būsime. 
Jūs būsite. 
Jie bus.

O drauge mes visi būsime 
“Vienybės” išvažiavime rugsėjo 
6-ta diena! v

Ten

KELIONĖ PER JURĄ

V. Nausėda, kuris per “Vie
nybę” išvažiavo laivu “Maure
tania” į Lietuvą, rašo maždaug 
sekamai apie kelionę.

Vanduo per visą laiką buvo 
ramus. Galima būtų regis ma
žu laiveliu plaukti. Niekas ne
sirgo. Lietuvių buvome 4. Val
gis neblogas. Ant pietų duoda 
po vyno stiklą. Bet reikia vie
tas išanksto užsisakyti, nes pa
tyrėme, kad tada galima geres
nes gauti.

Southamptone išlipus, ang
lai nežiūrėjo bagažų ir susėdę 
traukiny važiavome į Londoną, 
į kurį nuvažiavome į dvi 
landi. Vienas dalykas mus 
stebino Anglijoje, tai kad 
terys geria saliūnuose prie
no baro su vyrais. Alaus stik
linė 10 centų.

va-
nu-
mo-
vie-

Vakare 5-tą vai. išvažiavome 
iš Londono laivu “Baltara” į 
Klaipėdą. Laivas nemažas ir 
gražus, valgis geras. Įvažiavo
me į Vokietijos žemę, Kielo 
kanalą, kuriuo važiavome 7 va
landas — labai graži gamta 
ten. Į Dancigą atvažiavome 
ketvirtos dienos rytą 4 vai. Čia 
išbuvome dvi dieni. Nors Dan
cigas vadinamas lenkišku mic-

NEPAPRASTAS IŠPARDAVIMAS
tik trumpam laikui siūlome publikai

Didelį Pasirinkimą tikrų
Victor Victrolų

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

UIS MASTERS VOICE"

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

GRAHAM TALKING MACHINE SHOP
VICTROLOS IR VICTOR REKORDAI

71 Graham Avenue, Brooklyn, N. Y.

Phone Foxcroft 6162 Charles Hoelzer, Mgr.

GELEŽIES DARBAI
Ugnies Kopėčios — Fire Escapes

Prašalinama Visokios Kliūtys. Visokį Pataisymai 
Deimantinių Plokščiu Durys Skiepams

— Ofisas ir šapa — 
378—380 HARMAN STREET

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

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 stu, bet jokio lenkiškumo ne- 
• matyti.

Iš Dancigo išvažiavome 6 v. 
vakaro, o Klaipėdoje buvome 
ant rytojaus 4 vai. ryto. Su
tiko Lietuvos milicija ir muiti
ninkai, kurie baksus peržiūrėjo 
ant laivo. Labai geri žmonės :| 
baksų nedrasko. Aš patarčiau 
visiems važiuoti per Klaipėdą' 

.»ir pirktis laivakortes “Vienybė-. 
j e”, nes čia geriausia viską pa? 
rūpina. V. Nausėda

du nedrįso eiti. Vienas, pakal
bintas eiti į pikniką, atsakė: 
“E, dar mušti gausiu.”

Klaščiaus parkas būtų labai 
gera vieta piknikams, jei būtų 
aptverta tvora ir tinkama salė 
šokiams. Reiktų ir daugiau ge
resnių stalų. Tikimasi, kad sa
vininkas jį kitiems metams mo
derniškai ištaisys. Tada visos 
lietuviškos draugijos ten pikni
kus rengtų. Buvęs.

PO MIESTĄ PASIDAIRIUS

B A BRA VIČIA U S KONCER
TAS SPALIO 11

Pranešama, kad Juozui Bab
ravičiui koncertas įvyks Brook- 
lyno Academy of Music salėje, 
sekmadienio vakare, Spalio 11.

KLIUBŲ IR DRAUGIJŲ 
DOMEI!

Jaunų Vyrų Lietuvių Dr-ja 
yra paėmusi sekančias dienas 
savo parengimams ir praneša 
apie tai gerbiamai visuomenei, 
kad nesupultų keli parengimai 
vienoje dienoje:

Lapkričio 14 d.
Millers Grand Assembly salė
je.

Gruodžio 26 
cadia salėje.

Bal. 4, 1926 
balius Millers 
ly salėje.

Balius

d. — Balius Ar-

m. — Velykinis 
Grand Assemb- 

Kom.

JAUNI VYRAI VĖL LAIMI

Jaunų Vyrų beisbolės jauk
tas, nuvykęs į New Hyde Park 
L. L, sugrajno gražų geimą 
su vietos tymu ir laimėjo 5 
prieš 3 įbėgimus. Lietuvių pa
sižiūrėti buvo apie 50 žmonių. 
Jauniems vyrams metėjų bu
vo P. Švedas.

Taigi Jauni Vyrai vėl įkalė 
lietuvių vardą laimėjime.

— Astorijoj į požeminio 
gelžkelio stotį Hunters Point 
Av. norėjo įeiti tūlo Evasnec- 
kio arklys su visu vežimu. Jis 
jau buvo nusikabeldžiavęs iki 
pusės laiptų, išgąsdindamas 
šimtus keleivių, norinčių išlip
ti lauk. Teisėjas vėliau arklio 
savininką nubaudė $3.

— “Laisvės” Šveikauskas, no 
rėdamas pajuokti Liūtą, pata
ria jam permainyti vardą ant 
kito gyvūno. Mes irgi duotume 
patarimą pačiam Šveikauskui 
permainyti pavardę ant Pusgal 
vinskio, ar Ligonausko, nes jis 
nelabai senai pasijuokė iš bu- 
černės darbininko, kuris, pjau
damas mėsą, peiliu vidurius 
pervėrė, žmogus, iš to juokus 
krečiantis, nėra sveikas.

— Policija raportuoja, kad 
pražuvo be žinios Elena Stei- 
niūtė, 16 metų, nuo 552 Metro
politan Av.

— SLA. sekretorė, P. Jurge- 
liūtė, iš vakacijų vietos Pitts
field, Mass, praneša: “čia yra 
dangaus karalystė ir gražesnės 
vietos negalima surasti.”

— Sunkiai serga Jonas Kai
rys, J. Ginkaus švogeris.

— Senberniai turėtų pasi
mokinti iš atsitikimo su tūlu 
40 metų senumo Liudviku Pri
oru,, kuris aną dieną nusirėdęs 
nuogas, pradėjo vaikštinėti Fui 
ton St., kol policija jo nesudo
rojo. Jis susikrimto, gal 
iš meilės.

— Proletarinės Rusijos 
kas garsinasi aršiausiame

Times.

daryti gerą gyvenimą. Savinin
kas apleidžia miestą.

8 šeimynų mūro namas su 
elektra ir maudynėm po 6 kam
barius šeimynai. Rendų $3,240. 
Kaina $25,000. Labai švarus na 
mas.

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

East New York Sekcijoj 2 
šeimynų mūro namas, 11 kam
barių su driveway, visais įtai
sais. Lotas 30 per 100. Kaina 
$11,500. Cash $4,000.

VIENYBĖ” REAL ESTATE 
(VI. šabūnas, vedėjas) 

193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Parsiduoda Grosernė ir Delecatessen 
krautuvė. Biznis nuo senai įdirbtas. 
Pardavimo priežastis, iškeliavimas 
Lietuvon. Atsišaukit: 266 Wythe Av., 
kampas Metropolitan Av., Brooklyn, 
N. Y. (104

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

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

RUBSIUVIŲ APSIGYNIMO
SĄJUNGOS PIKNIKAS

Graži diena nutraukė dau
gelį žmonių į pajūrį ir todėl 
piknikas nebuvo toks skaitlin
gas, kaip buvo tikėtasi. Visgi 
susirinko apie 300 žmonių, ku
rie turėjo ypatingai gerus lai
kus, kada preseriai traukė vir
vę su kriaučiais. Reikėjo trauk
ti net tris sykius. Pirmą sykį 
kad sukibo visi į kriaučių ga
lą, tai preserius išvežė kaip 
lydekį iš upės. Preseriai ėmė 
protestuoti ir todėl traukta an 
tru syk. 
lą buvo 
mentai. 
Traukta
vyrų iš kiekvieno galo, ir pre
seriai visgi kriaučius nugalėjo. 
Už stiprybę gavo baksą ciga
rų.

Paskui traukė moterys: sto
ros su laibomis. Laimėjo laibo
sios, ką pamatę tūli vyrai šoko 
gelbėti savo storules. Moterys 
gavo baksą kendžių.

Bolševikėlių snapukai apie 
Klaščiaus tvorą vaikštinėdami, 
seiles rydami žiūrėjo kaip ‘ 
telninkai” linksminasi, bet į

Bet čia Į preserių ga- 
stikibę neprašyti ele-

trečiu sykiu — po 10

žujų dienrašty “The 
Kas toliau?

— Ties Kalvarijos
i mis, ant Laurcll Hill

Paieškau pusbrolio P. Gerybos, gyve 
na kur a.pie Chicago, Ill, Iš Lietuvos 
paeina iš Vei venų miestelio. Taipgi 
paieškau švogerio D. Jenkauisko, gy
vena apie Kenosha, Wis. Su abiem tu 
riu didelei svarbius reikalus. Malonė
kite atsišaukti, o jeigu kas žinote, ma 
lonckite pranešti už ką būsiu didžiai 
dėkingas, j. Žukauskas, 603 Green St.. 
Schenectady. N. Y. (103

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

(103

Parsirondavoja 4 kambariai, 18 Irv
ing Av., randa $26 mėnesiui, elektra, 
naujai išdekoruoti, langai visuose rui
muose. Imkit Union Av. karą, ir nu
lipki! ant Jefferson St., eikit vieną 
bloką iki Irving Av. klauskit Janito- 
riaus arba Stagg 6805 (104

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

Reikalinga moteris, nuliekamu lai
ku apvalyti stubų mažos šeimynos, su- 
žinokit pas Lietuviškij rekordų ir lie
tuviškų rolų krautuvėje, Jonų Ambro- 
zaitį, 560 Grand St.., Brooklyn, N. Y. 
Tel. Stagg 6262. (104

£

PARSIDUODA BUČERNĖ
Parsiduoda Bučernė ir kartu Gro- 

sernė labai Pigiai. Biznis geras, ap
gyventas lietuviais ir augiais. Biznio 
daroma j savaitę tarpo $650 r $700 do
lerių. Parsiduoda šis biznis norinčiam, 
ir su namu arba be namo. Savininkas 
išvažiuoja Lietuvon su svarbiais rei
kalais. Kreipkitės pas: 453 North 13th 
St., Philadelphia, Pa. (162

FARMA ANT PARDAVIMO
60 akrų su budinkais; žemė gera, 

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

NAMŲ SAVININKAI 
TEMYKITE!

Lietuvis Penteris
Pentinu namus iŠ lauko ir vi
daus. Darbų atlieku greitai ir 
pigiai. Taipgi taisau senus sto
gus ir uždedu naujus. Šiais rei
kalais kreipkitės pas:
WILLIAMO KAPTURAU8KO 

53 Montieth Street
Kampas Bushwick Avenue 

Brooklyn, N. Y.SŽ LIETUVIŠKA AKUŠERKA

GJ Marijona Tamklenė 
p^prie palagų ant pareikalavimoflg 
& dienų ar naktį, taipgi ir nedėl 
^dieniais. Darbų atlieka atsakan-££ 
^čiai už prieinamų kainų 
jOt 7—9 STAGG STREET $

Brooklyn, N. Y, 
Tel. Stagg 6731 £>’

Tel. Greenpolnt 7831

LIAUKU8 FOTOGRAFAS

i

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

Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės šiuo 
adresu: —

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

Brooklyn, N. Y.

būt

ban- 
bur-

MOTERYS TĖMYKITE!
Lietuvis Plaukų Taisytojas 

ANTHONY MOLLYN

Telephone Triangle 1450

G616s del Namų, Daržo, 
Vestuvių ir Laidotuvių 

202 BEDFORD AVENDB 
(arti North 6-tos gatvės) 

Brooklyn, N. Y.

Greenpoint 6195
M. KREIVĖNAS

Tol,

adresu:Sino

STOKES
O. Brooklyn, N. T.

kapinė- 
Rd. ra

sta nušautas 55 metų italas. 
Kas jį nušovė ir už ką, nežino
ma.

— 33 metų p-lė Sumner, žy- 
delkaitė, nuo 7 Marcy Av., už
migo lovoje su degančiu ciga- 
retu dantyse ir dabar guli li- 
gonbūty apraišiota. Mat, užsi
degė lova ir drapanos ir ji 
smarkiai apdegė. Dūmų norė
jo, dūmų gavo.

— Mislydamas,' kad tai va
gys brazda, Juozas Powers, 
nuo 1107 Manhattan Av. už
sistojo lobėje ant katės ir iš iš
gąsčio nusirito žemyn trepais, 
sunkiai susižeisdamas.

— Visi skundžiasi, kad šįmet 
New Yorke ir apylinkėse ne
gali apsiginti nuo uodų. Sa
koma, jų daugiau negu net gai
šiosiose New Jersey balose.

Permanent Wave 
gražiai atrodo ir 
mėnesius. Galima

Nestle Lanoil 
yra geriausias, 
laiko apie 9 
šlapint, ar mazgot. Kerpam plaukus
naujausiom madom, plaukus nudažom, 
Marcel Wave, Facial ir Scalp Treat
ment.

VENUS BARBER SHOP 
463 LORIMER STREET 

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

— Petrai, kur taip skubi
niesi ?

— Einu pas Juozą Aba
zo rių.

— Kas tenai naujo yra?
— Tai yra geriausi lietu

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

— Koks jo adresas?
93 WYTHE AVE., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. 4520 Greenpoint

IR MALIOR1US 
Nufotografuoja ir 
numalevoja viso
kius paveikslus 
įvairiausiomis sp
alvomis. Atnauji
na senus ir kra- 
javus ir sudaru 
su amerikoniškais 
Darbų atlieka ge
rai ir pigiai.

Kreipkitės
T-.

JONAM
173 Bridge St.,

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spinduliu Diagnoza 
221 SOUTH 4th STREET 

BROOKLYN, N. Y.

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

2—8 po piet.
Penktadieniais ir Sekmadieniais 

tik sulyg sutarties

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savninkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINE 
čia galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir ui 
prieinamų kalnų; taippat pasirendavoti svetainę susirinki" 
mama, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

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

Mūsų darbo apsiaustu 
kostumeris džiaugiasi.

ra- 
vi-

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

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

šeimynos namas, groseris

CHAS. WIRFEL

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

tuoj atvykstu pataisyti pagedimus

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

Tel. Stagg 4037

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

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

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

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

Real Estate J. STANKUS
Parduodu namus ir duodu morgi-

1
ir delikatesen biznis, apie kurį 
pirkikas ant vietos sužinos, 2 
karam garadžius, lotas 40 per 
100 vieta gasolino stočiai, kai
na $8,000. Įmokėti $3,000 ar 
dauginus. Parsiduoda viskas 
sykiu. Gera . proga norinčiam

Geriausias

* ■ are1.;

ir Vaikams 
o busite pilnai užganėdintas

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

Reikale klauskite: 
Ofisas: 1163 Gates Avenue 

Tel. Jefferson 3957
Yardas: 161 Clifton Place 

Tel. Prospect 1023

S. PAUŽA 
131 GRAND STREET

Brooklyn, y.

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

36 Lexington Avenue 
Maspeth, L. I.

Tol. Nowtown 0113

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

Vyrams, Moterims
Prašau Tamistų reikale atsilankyti,

STOGU DENGĖTAS
raRAVEĮ“ 
Roofing 

Rapair WorK a Specia/ty
JAMES J. HOLT & SON
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