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“VIENYBE’’ TAMSUMĄ

IšBLAšKO-IS VAIKO;

LIETUVIŲ TVIRTUMĄ
AMERIKOJ PALAIKO

Naujausi TelegramaiBIZNIERIŲ KOMITETUI NEVYKSTA
VEl SUVESTI ANGLIES SAVININ

I/HO ID n K DD1X11X1171 TO urnimAMC1 London. Amerikonų am- Paris. Rusų aristokrataiKUd IK DAKmnllmUj DtKlDvMb basadoriui tarpininkaujant, išvijo^ bolševikų ambasado-

Unij’os Prezidentas Lewis Pasako Trijų Valan
dų Kalbą, Kur Išdėsto Darbininkų Poziciją

KARAS TARP KINIEČIŲ BIZNIERIŲ ATSI
NAUJINO VISOJE AMERIKOJE. KELI 
NUŠAUTI..

HAZLETON, PA.. Rugpj. 25 d. — Biznierių organi
zuotas “No Strike” Piliečių komitetas bandė vėl suvesti 
darbininkų vadus ir kasyklų savininkus į derybas, l>et jų 
pastangos nuėjo niekais. Unijos prezidentas Lewis pa
reiškė, kad darbininkams nėra reikalo tartis su savinin
kais, kol tie įsikandę tvirtins, būk reikią susitaikinti ant 
tokių sąlygų, kad nepadidėtų anglies kasimo kaštai. Ta" 
da buvo paklausta nuomonė savininkų ir tie pareiškė, 
kad jie iš savo puses negali derėtis, jei reikalaujamos są
lygos padidins anglies iškasimo kaštus, nes sąlygas priė
mus. reiktų pakelti kainas anglių pirkėjams.

Piliečių komitetas vienok dar turės mitingą su savi
ninkais Wilkes Barre mieste ir bandys juos nulenkti.

Lewis piliečiams-biznieriams pasakė trijų valandų 
prakalbą Hazletone, kurioje plačiai išdėstė darbininkų 
poziciją. Jis nurodė, kad savininkai nori streiko, kad pri
sikrovus kišenius pinigais, lupdami nesvietiškas kainas 
nuo visuomenės. Jis nurodė, kad Lehigh Valley kompani
ja 1921 metais pelnė net 131 nuošimtį ant savo investyto 
kapitalo. 1923 metais kompanijos pelnas siekė virš ketu
rių milionų dolarių. Joki kompanija nėra pelniusi ma
žiau 30 nuoš. O darbininkams algos, palyginus su meka- 
nikais ir mūrininkais, yra mažesnės. Beto darbas pavo
jingas. Pernai tapo užmušta 538 darbininkai, o tūkstan
čiai sužeista. Pragyvenimas gi brangus, ir dar brangsta.

NEW YORK; Rugp. 26 d. — Karas tarp kiniečių 
biznierių vėl atsinaujino. Bostone tapo sužeista du kinai 
ir baltveidis. New Yorke užmušta vienas. Chicagoje nu
šauta taipgi vienas kinas, kitas nušautas Minneapolis, 
Pittsburge žuvo vienas skalbyklos savininkas, o St. Louis 
žuvo vadas Hip Singų, kurie nori įsiveržti į biznio te
ritoriją On Leongų. Amerikos policija dabar smarkiai 
darbuojasi, kad šaulius sugaudžius.

Rusijos “Caras”
Pasikalba Su
Korespondentu

Komunistai Specialis
tus ir Teknikus Pri
pažįsta Darbininkais

Žinios Iš Lietuvos

Francijos ir Anglijos pasi- rių iš pajūrio miestelio, į 
tarimai apie skolų atmokėji 'kurį jis buvo atvykęs pasi- 
mą eina pirmyn. Spėjama, 
kad f rančai susitaikins su 
anglais.

—o—
Richmond, Va. Čia įvyko 

juodukų Elks paroda, kurio 
je dalyvavo 20,000 nigerių 
ir 60 benų. Tai didžiausia 
juodukų paroda Amerikoje.

—o—
New York. New Yorke 

eina bagažo pervežiotojų 
streikas. Darbininkai nori 
gauti ant savaitės .$35. Kom 
panijos žada visai iš biznio 
išeiti.

' maudyti. Rusai šaukė: “Lai 
gyvuoja Gruzija! Šalin Kra
sinas!” Krasinas su žmona 
ir duktere tuoj pabėgo.

—o—
Kopenhaga. Danai suplai- 

šė vokiečių narlaivę U-20, 
gulėjusią ant jų pakrantės. 
Ta narlaivė nuskandino ka
ro metu pasažirų laivą Lu-j 
sitania, kas sukėlė pasipik
tinimo visoje Amerikoje.

—o—
Toronto. 800,000 automo

bilių per tris vasaros mėne
sius atvyko Kanadon iš A- 
merikos. Daugiausia tai bu
vo tu ristai-vakacininkai.

—o—
Buenos Aires. Vienas veis 

linis bulius čia liko parduo
tas už $60,000. Tai bran
giausias bulius pasauly, t —o—

Berlin. Tūlas krautuvnin- 
kas čia nušovė savo žmoną, 

valstybės šaltai, kad ji, patarnaudama krau-

—O—
Worcester, Mass, čia pa

sikorė tūlas Alfonsas Dube, 
dėlto, kad jam nepavyko iš
rasti mašina skraidžioti po 
orą, kuriai nereikėtu mo- k. 7 v
toro.

Maskva. Bolševikai uoliai 
gerinasi prie japonų ir nori 
su jais draugauti, nes visos 
Europos 
link jų atsineša.

—o—
Washington. Armijos ge

nerolai .piktinasi Preziden
to Coolidge noru taupyti pi
nigus ir sumažinti kariume- 
nę dešimčių tūkstančių vy
rų.

tuvėje, šaipydavęs į pirkė
jus. Paskui ir pats persišo
vė.

Boston. Tūlas farmeris iš 
Texas pasiuntė prezidentui 
Coolidge 100 svarų water- 
meloną.

Kiek Kaštuoja 
Sportininkų 
Išauklėjimas

Lenkų Markės 
Popieriui ’Skirtos

Aną šeštadienj, VII-25, žvėry
ne besimaudą žydai ir lenkai 
žodis po žodžio priėjo prie to, 
kad kilusių muštynių malšinti

VISADA VILNIAUS MIES
TUI TRŪKSTA LESŲ

Bliuvonai, Kurklių valse. — 
Liepos 18 d. mūsų kaimo ūki
ninkai pabaigė rugius kirsti, 
{ūgiai, palyginus su pereitų

jų metų gan geri. Vasarojus reikėjo šauktis net policijos, 
įpylinkėse labai gražus, tik ne 
linia kaip nuvalyti pavyks.

Karkliukas.

šįmet miesto valdyba apdėju 
miesto piliečius pasakiškai

j Kaip matome, santykiai tarp 
lenkų ir žydų “pagerėjo.”

Veviržėnai. — čia šiais me
tais labai daug miršta mažų 
vaikų, daugiausia nuo edros ir 
nuo skarlatino. 1924 m. iš viso 
temirė tik 81 žmogus, daugiau-

Gudeliai, Jurbarko vals. (“V 
-bės” kor.) — Nepersenai, ve
žant rugius, vieiias minėto so
džiaus jaunuolis, St. Pocevi-
čius virto su pilnu vežimu ir šia seniai. O šįmet per 7 mėne- 
nusilaužė koją. Tuojau buvo1 sius jau mirė iš viso 61 žmo- 

I nuvežtas pas daktarą, kuris ti- gus, o tarpe jų 37 maži vaikai, 
krino, kad pagysiąs ir nereikė- Gimusių iš viso per septynius 
šią kojos pjauti. Bet St. P. ne-'mėnesius yra 90.. Medeikis 
sikęsdamas savo likimu, baisiai 
šaukė, kad nereikią jam šio pa
saulio šviesybės ir tt. Tas šauk 
smas davė progos užsidegti gal 
vos smegenimis, o nesant vais
tų jų užgesinti, greitai mirė.

Taigi, niekuomet nereikia 
manyti, kad ištikusi nelaimė 
yra tokia baisi ir prapultinga, 
kad nebūtų galima priešintis, 
šitoks manymas visuomet slo
pina žmogaus organizmą ir ve
da mirties keliu. Imsrys

IEŠKOS GINTARO 
DURPYNE

Universiteto geologinė komi
sija, tam tikrais prietaisais ty
rinės Palangos apylinkėj dur
pynus. Sulyg esamų žinių, dur
pyne esama nemaža gintaro.

si 
dideliais mokesčiais, vis tik nu
mato virš miliono zlotų miesto 
biudžete deficito. Užsieny nesi
tikima paskolos gauti, nes ne
sumokėta laiku palūkanos ir 
negrąžinta anglams paskola, 
uždarė duris naujoms pasko
loms gauti. Varšuva ir lenkų 
valdžia pinigų negali duoti, nes 
jų neturi ir daug tikisi iš ką 
tik pasiusto Amerikon užsienio 
ministerio Skrzynskio, žydui ly 
dint pastarąjį. Tuo būdu Vil
niaus miesto valdybai viena iš
eitis, apdėjus miestelėnus mo
kesčiais nuo galvos ligi kojų, 
lieka padėti jiems dar ir pa- 
pades. . i,

Koburg, Vokietija. Buvusia
me vokiškų kunigaikščių palo- 
ciuje, “Times” korespondentas 
turėjo pasikalbėjimą su “caru” 
Kirilu, kuris save skaito Mika
lojaus įpėdiniu. Jis yra 50 me
tų amžiaus vyras, buvęs laivy
no oficieras, malonus ir links
mas. Paklaustas, ar turi jis ži
nių, kad sovietų valdžia baigia 
irti ir griūti, jis atsakė, kad, jo 
žiniomis, Rusijoj auga žmonių 
nepasiganėdinimas ir įvyks per 
versmas, kuris nušluos bolševi
kus. Esą, rusams geriausia val
džia tai monarkija, artima liau 
džiai. Todėl jis dabar skaito 
save “monarku” ir verčia savo 
pasekėjus jam cariškai klonio- 
tis.

Maskva. Komunistų partija 
nutarė nuimti nuo teknikų, fa
brikų direktorių ir specialistų 
“buržujų” pravardžiavimą ir 
duoti jiems lygias teises su 
“proletarais.” Tuo komunistai 
pripažįsta, kad vieni proleta
rai, be inžinierių ir specialistų, 
nieko pramonėje nuveikti 
gali ir jos pelningai negali 
sti.

Baltimore, Ma. Vietos ang
lų laikrašty senas auklėtojas 
sportininkų kolegijose rašo, 
kad išauklėjimas vieno gero 
sportininko futbolo tymui kai
nuoja net $25,000. Kadangi i 
tymą eina 11 vyrų, tai kolegija, 
norinti turėti gerą tymą turi iš 
leisti virš poros šimtų tūks
tančių dolarių.

Vieno žirgo lenktynėms 
auklėjimas kainuoja $8,00ž.

V arsava. Lenkų valdžia su
rinko 173 vagonus savo buvu
sių popierinių markių ir pasiun 
tė i du fabriku, kad padarytų 
iš jų kitokios popieros. Fabri
kai valdžiai už tas krūvas bu
vusių pinigų užmokėjo 155,000 
zlotų (apie $28,000).

Mariampolė (“V-bės” kor.)
• Vaikštinėjant Mariampolės 

kapuose pamačiau baltais šta- 
kietėliais aptvertą kapą; žole 
apžėlęs, nykus, jokio paminklo 
nėra. Bet šis kapas nepapras
tas, nes jame ilsisi visų žinoma 
'•ašytoja žemaitė. Kodėl jis 
toks apleistas? Ar todėl, kad 
ramybę atrado senutė žemai
tė? Visas džiaugsmas, kad ant 
stulpelio parašyta jos pavardė, 
(slapyvardė) o šiaip jokio pa
sigerėjimo nėra. Todėl reikė
tų tuo rimčiau susirūpinti; tin
kamai jos kapą pagerbti, pasta 
tyti 
tais

SUSIORGANIZAVO GUDŲ 
KOMITETAS

Drauginga mums gudų tau
ta, išgirdusi, kad mes ruošia
mės Vilnių vaduoti, organizuo
jasi, tikėdamosi, kad tik orga
nizuotai galima atlikti didelius 
darbus. Tuo tikslu Kaune, lie
pos 28 d. susitvėrė gudų tautos 
komitetas.

UNIVERSITETO STATYBA

iš-

Už Gėlę Butlegeris 
Nušauna Draugą

ne- 
ve-

Darbininkai Streikuoja 
Bayonnėje

Bayonne, N. J. American 
Radiator fabrike sustreikavo 
šimtas iš G00 darbininkų. Jie 
reikalauja 8 vai. darbo dienos, 
didesnės algos. Streikieriai ban 
do prikalbinti ir kitus prie jų 
dėtis. Fabriką saugo policija.

Elmhurst, L. I. Tūlas eks- 
plikis čia pasakoja, kad duoda
mas katei laižyti savo plikę, jis 
užsiaugino vėl plaukus ant gal 
vos.

Vokiečiai ir Amerikonai 
Duos Vizas Dykai

Berlin. Amerikonai padarė 
su vokiečiais sutartį, pagal ku
rią vieni kitiems duos vizas 
ant pasportų dykai. Tik emi
grantai turės mokėti ameriko
nams po $10 po senovei.

Montello, Mass. Italas Car- 
manica tapo areštuotas ir pa
dėtas po $200 belos už kalbini
mą lietuvaitės, Rožės Podžiū- 
niūtės ant gatvės. Jis tada bu
vo girtas ir važiavo automo-1 vijo iš miestelio, 
bily. ' ------

Lietuviams Reikia Vieno 
Geimo Prie Pergalės

Montello, Mass. Dar vieną 
geimą reikia lietuvių šv. Roko 
beisbolės tymui laimėti ir lietu
viai bus pirmutiniai Twilight 
Lygos sąraše, j kurį įeina pen
ki vietiniai tymai. Juos viršina 
tik Athertons tymas, laimėjęs 
8 geimus, pralošęs 3. Lietuviai 
jau laimėjo 7 geimus, pralošė 
4.

Keansburgh, N. J. Du italai, 
pasipirkę nuo butlegerio Ama- 
turo vyno, dar nusiskynė at
minčiai gėlę iš jo sodno. But- 
legeris pareikalavo už kviet- 
ką užmokėti, bet kostumieriam 
atsisakius, jis nušovė vieną, o 
kitą sužeidė. Pats gi pabėgt.

Angliakasiai Važiuoja 
Į Europą

Tokio. Japonai tikisi kasmet

Pottsville, Pa. Į “Times” pra 
nešama, kad apie 50 vietos an- 
glekasių jau pasipirkę laivakor 
tęs važiuoti į Europą, kol eis 
streikas, arba suspenšinas. Kiti

j Braziliją pasiusti po 5,000 išsiveža su savim iki $10,000, 
savo žmonių emigrantų. 1924 kuriuos bandys pelningai inves 
metais ten nuvyko 4,000, kurie ^1 į žemę, ar biznius tenai, ir * 4 ~ 1 •apsigyveno ant ūkių.

Fargo, N. D. Piliečiai čia 
lazdomis ir akmenais suėmė a- 
pie šimtą aidoblistų ir juos iš-

gali būti negrįžš Amerikon. Ki
ti sugrįžš.

čekai Atima nuo Kunigų 
Garsias Maudynes

paminklą, nes ji savo raš
to užsitarnavusi yra.

» Inisrys.

Aleksote, linksmakalny spar 
Čiai eina fizikos — chemijos rū 
mii statyba. Einant darbo pla
nu, sienos turi būti užbaigtos 
statyti ligi gruodžio mėn. To
limesni darbai bus tęsiami, ir 
galutinai turi būti užbaigti at
einančiais metais rugsėjo mėn. 
Rūmų pastatymas atsieis pus
trečio milionų litų.

------------------------------------------- ■

Gubavas, Ežerėnų apskr. —< 
Liepos 27 d. iš ryto saulė kar
štai kepino, o apie 15 vai. už
ėjo didelis ledų debesys su di
džiausia vėtra ir perkūnija. Le 
dai riešuto didumo smarkiai 
krito žemėn, apie pusę valan
dos. žemė apsiklojo balta le
dine pluta. Žeimių lauke per
kūnas trenkė ir uždegė rugių 
gubą. Ledai iškūlė sugriautas 
vėtros rugių gubas, išdaužė dar 
žoves, vasarojų ir net kai ku
rių triobėsių langus. Ledų tiek 
daug prikrito, kad net ryto
jaus dieną prie stogų gulėjo 
ledų krūvos. Seniai kalba, kad 
jie savo gyvenime neatmeną 
tokių ledų ir audros.

P. Barzda

SPĖS ORĄ * >

New Haven, Ct. Valstija už
dėjo naują taksą ant krutamu 
paveikslų filmų. Savininkai ža
da kovoti ir žada uždaryti tū
lam laikui teatrus, kad ir pub
liką privertus su jais eiti. Jie 
nenori tos taksos mokėti.

New York. Suomija gauna 
iš amerikonų 15 milionų pasko
los del miško ir popieros eks
portavimo.

Marseiles. Socialistų interna
cionalo kongresas prižadėjo rei 
kalauti, kad visame pasauly bū 
tų įvesta 8 vai. darbo diena.

Užventis, Šiaulių apskr. — 
Liepos 19 d. čia buvo škaplier- 
nos atlaidai, žmonių privažia
vo daug; oras buvo negražus. 
Sumai pasibaigus pakilo aud
ra su smarkiu lietum ir perkū
nija. Stovėję lauke žmonės ė- 
mė bažnyčion eiti. Duryse pasi
darė toks susigrūdimas, kad 
net kaulai braškėjo. Pradėjus 
kunigui pamokslą sakyti, ne- 

. tikėtai praskambo bažnyčios 
varpai, žmonės sumišo ir visu 
smarkumu ėmė veržtis lau
kan. Didžiosiose duryse pasi
darė didelis susigrūdimas: mo
terėlės rėkė balsu, vyrai deja
vo. O čia dar vienas kitą gąs
dina — tai bažnyčia užsidegė, 
tai vagys arklius išvogė ir tt.

Galop pasirodė, kad užside
gė dvaro klojimas, toli lauke 
skyrium pastatytas. Klojimas 
sudegė. Juozas Servą

Centralinė meteorologijos 
stotis Kaune įsigijo įrankių, ku 
rių pagalba spės kitos dienos 
orą. šitokie spėjimai užsieny 
labai plačiai daromi. Kai ku
riose valstybėse ties valdžios 
ar savivaldybės įstaigomis kas

A R TĮSTAS NUSINUODIJO 
SCENOJE

Liepos pabaigoje Žasliuose, 
spektakliui pasibaigus, nusinuo 
dijo uksusu vienas artistų, žy- dien iškabinama žinios apie o- 
das špileris. Mirties priežas- rą ūkininkų žiniai, 
tis — šeimoj nesugyvenimas. * -----------

Vienna. čekų valdžia, kuri 
nesenai susipyko su Vatikanu, 
pradėjo griežčiau elgtis su ku
nigija. Ji atėmė iš jos garsias 
maudynes Marienbade ir užlai 
kys jas pati. Ikišiol jas valdė 
kunigai su pagalba vokiečių tar 
nų. čekai dabar pastatė savo 
žmones.

Vilnius. “Mūsų žinynas” už
gintas. — “Slowo” praneša, 
kad Lenkų valdžia užgynusi 
gabentis iš Kauno “Mūsų ži
nyno” žurnalą. Tai yra Lietu
vos Karių mokslinis rimto tu
rinio žurnalas.

m

Vilnius. Santykiai “pagerė
jo” — šiuo laiku, kada Varšu
voj lenkų ministerial ir žydų 
vadai tarp savęs susitarė, kada 
Amerikoj žydeliai sveikina mi
nister} Skrzynskį, Vilniuje at
sitiko toks mažas menkniekis.

Biznieriai, Norinti Pritraukti Daugiau Kostume- 
rių, visados ant Kalėdų Duoda Pirkėjams Do- 

vanų. Geriausia Dovana, tai Gražus Sieninis 
Kalendorius, su Atspaustu Biznio Ad

resu. Jis Kabo Pas žmogų Stuboje 
ir Kasdien Primena Jumi. 
“VIENYBĖ” Turi šįmet 

Gražiausių Kalendorių. Sem- 
pelį, arba Pavyzdį Pasiunčiame, už 

25c Turime Lietuviškų ir Amerikoniškų 
Paveikslų. Rašydami Nurodykite Kokios 
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STEIGKIM JAUNUOLIAMS MOKYKLAS — 
DABAR JAU LAIKAS

1 • ' Rugsėjo 14 d. prasideda naujas mokslo sezonas. Tą 
dienną milionai jaunuolių vėl įguls prie nuobodaus išti
sų sezono darbo ir vėl per ištisą žiemą sieks prakilnaus 
tikslo — mokslo.

Vyskupas Matulevičius 
į Romų

Varšuvos “Kurjer Polski” 
praneša, kad lenkų išėstas ■ iš 
Vilniaus vyskupas Matulevi
čius išvažiavęs į Romą, pas po
piežių, kurio dėka labiausia Vii 
niaus lietuviai ir kunigai yra 
atiduoti lenkų šovinistams.

—o—
Ku Kluksai Kovoje Su 
Darbininkais

Zeigler, Ill. Ku Kluksų na
rys peršovė laike anglekasių 
unijos mitingo svetimtautį, 
juodkalnietį Siravičių ir tas vė 
liau mirė. Siravičius buvo kai
rysis.

Tai prie ko veda “diktatūrų” 
filosofijos! Fašistai šaudo ko
munistus, o komunistai fašis
tus ir nei vieni nei kiti žmo
gaus gyvybę skatiko vertės ne
laiko.

Miliūnai jaunuolių! Tų tarpe tūkstančiai ir lietuvių 
— mūsų žalutėlio jaunimo — imsis mokslo ir šitame ga
limybių pasauly ieškos savo sielos pašaukimo: išminties, 
gražaus gyvenimo, augštų vietų, garbės.

Gal dauguma tų tūkstančių pasieks gyvenimo viršū
nių ir skaisčiai sužibės šiame pasauly. Bet — kaip jau 
pas mus priprasta sakyti — tie tūkstančiai jaunuolių jau 
ne mūsų, ne lietuvių. Tie tūkstančiai mažai mums garbės 
teiks. Tie tūkstančiai, užbaigę mokyklas, dinngsta šiame 
tąvpinimo katile ir kaipo mūsų išeivijos sūnūs jau neįma- 
tomL Svetimieji jais džiaugiasi-didžiuojasį.

Bet taip būdavo seniau. Taip kalbėdavom ir rašyda
vom iki šių dienų. Dabar, ypatingai šįmet, mes šiame 
klausime jau kitokios nuomonės. Šįmet, — kaip čia pa
sakius- — mes jau daugiau “susipratom.” Iki šių metų 
Amerikos lietuviai apie savo jaunimą kalbėjo jau kaipo 
apie žuvusį, mūsų gyvenime nieko nereiškiantį.

Šįmet betgi mūsų jaunimo klausimas spauda ir gy
vu žodžiu labai rimtai ir nuosekliai gvildenama. Anų 
metų kalbos apie jaunimo “žuvimą” jau bandoma užmir 
šti. Dabar jau kitaip kalbama — mūsų jaunimas dar ne
žuvęs. Dabar, sakoma tik, kad mes, Amerikos lietuviai, 
buvome galutinai apie savo jaunąją gentkartę užmiršę. 
Pagal, tos nuomonės, per daugelį metii mes nesugebom 
savo jaunimą tinkamai suorganizuoti, nepasistengėm jo 
aprūpinti tinkamomis mokyklomis. Trumpai sakant — 
mes buvome jaunimą metę keturiems vėjams — lai sau 
žinosi, ir todėl susilaukėm pasekmių — jaunimas ištau 
tėjo, paliko mums svetimu.

Šįmet, sakome, bus kitaip. Šįmet rengiamasi prie 
naujos gadynės. Jau praeitą metą vienur-kitur pasirodė 
lietuvių kalba mokyklėlių; keletas jaunimo organizacijų 
gražiai tarpe lietuvių ir svetimtaučių pasižymėjo kaipo 
tikri lietuviai. Keletas “paklydėlių” sugrįžo pas savuo
sius, prisipažinno esą lietuviais.

Tai jau daug reiškia.
Šįmet kalbama jau apie daug didesnius jaunimo ge

rovei darbus. Daugely vietų, kaip mums pranešama, 
gyvai tariamasi apie įsteigimą jaunuoliams mokyklų. Kai 
ba apie tai pavienės ypatos, kalba draugijos, kalba net to 
kią didžiulė organizacija, kaip Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoj.

Kuomet yra dūmai, bus ir ugnies; kuomet kalbama, 
galima tikėtis bus kas nors ir nuveikta. Ir kitą metą gal 
jau drąsiai galėsime keletą pastovių mokyklų įregistruo
ti. O tos mokyklos, beabejo, teiks begalinius vaisius: 
bus užbėgta kelias mūsų jaunimui ištautėti; daugelis jau 
nuplių stos mūsų eilėsna ir pradėsime naują gadynę gy
venti. Bus galas mūsų verkšlenimui apie jaunimo nete-' 
kimą.

Daug rašoma, daug kalbama; daugely vietų jau 
rimtai imamasi darbo — steigiama mokyklos. Bet kaip 
gi jūsų mieste? Ar tamsta, jūsų draugas ir kiti jūsų mie
sto darbuotojai jau kalbėjot apie šį didelės svarbos reika
lą? Ar jau tarėtės, kad savo jaunuoliams mokyklą įstei
gus? Jei taip — labai gerai. Jei ne — dabar laikas pra
dėti. Rugsėjo 14 d. jau veik čia pat. Su ta diena reiktų 
ir lietuvių kalbos mokyklėles atidaryti.

—O—
Kritika Mūsų Poetų

“Sandaroje” No. 34 tilpo rim 
ta kritika mūsų naujovinių po
etų, kurie ieško “naujų kelių” 
poezijoj ir beieškodami suėjo į 
balas. Matyti, kad kritikas rū
pestingai savo dalyką yra se
kęs. Jis primeta dabartiniems 
Lietuvos poetams nutolimą nuo 
liaudies, kaž-kokį neaiškų mis
ticizmą, ir “mandrumą.”

Kad tas tiesa gali paliudyti 
ir šimtai “Vienybėje” telpan
čių eilių, jau ne tokių garsių 
poetų, kaip Balys Sruoga, Bud 
vytis, Butkų Juzė, ar kiti. Į 
“Vienybę” rašo gimnazistai-stu 
dentai, bet jie visi aklai seka 
“didesnių” poetų stilių ir tuo- 
mi tik, kaip dainuškoje sako
ma, “ne tiek pjovė, kiek dzi- 
ravo, pakol žąsis galą gavo.” 
Jei jie ir toliau taip poeziją 
“dziruos,” tai ateitis lietuviš
kos poezijos tamsi.

Reikia grįžti prie Vaičaičio, 
Maironio, Jakšto, Margalio tra 
dicijų. Kaip gražiai ir supran- 

; tarnai eiles rašo J. Naruševi
čius! Kodėl kiti negali taip ra
šyti? “Sandaros” kritikas ran
da, kad galima ir “naujas ma
das sekti” ir nenutolti nuo sen 
so ir liaudies. Kaipo pavyzdį 
to jis nurodo į A. Tūlio eiles.

—o—
Veltui Kinkas Drebina

Tūlam kairiųjų teršalui vėl 
“Vienybė” baimę įvarė, raginda 
ma darbininkus rašytis prie u- 
nijų ir dirbti jose. Jis paleidžia 
melų maišą, būk “Vienybė” sme 
rkusi Patersono audėjų streiką 
ir “uniją.” Mes nurodėme, kad 
ta “unija” yra “atskalūne” tik
ros unijos, su kurios pagelba 
bolševikai norėjo vargų darbi
ninkams pridaryti. Vėlesni fak
tai tą ir patvirtino.

Mes pilnai įvertiname Vidiko 
-Bimbos baimę, kada jie pama
to “Vienybę” sveikai mokinant 
darbininkus: mat tas gali tiem 
tinginiams darbą atimti. Jie da 
bar tik ir gyvena iš to, kad mul 
kiną savo pasekėjus, sakydami, 
;ad jie yra vienatiniai “darbi- 
linkų draugai.” Bet jei patikė

ki “Sandaros” atidengimams 
taip Bimba dirba redakcinį dar 
ją, arba patyrinėjus priežas
tis kodėl Vidikas persiskyrė su 
savo pirma žmona, visai kito- 
kis vaizdas susidaro apie 
žmonių mylėjimą “darbo” 
“darbo žmonių.”

tų
ir

Jei jūsų mieste dar nėra jaunuoliams lietuvių kalbos 
mokyklos, nieko nelaukę, šiandien, pasitarkit su savo 
draugais ir imkitės darbo. Jei vieniems tai būtų per sun
ku padaryti — kreipkitės prie vietinės draugijos, SLA., 
TMD ar ALTS kuopos. Jos jums šiame darbe pagelbės, 
jūsų sumanymą parems. O netrukus jūsų mieste gyvuos 
neišpasakytai pageidaujama, neišpasakytai branginama 
įstaiga — lietuvių kalbos mokykla.

' Pradėk šitą kilnų, šitą milžinišką darbą ŠIANDIEN!
Įsteigę gi tokią mokyklėlę, savo miesto tautinį judė

jimą pakelsit 99 nuošimčiais!
Steigkim jaunuoliams lietuvių kalbos mokyklas!

j Dabar jau laikas!

Lietuva Jau Santykiuoja 
Su Lenkija

Klaipėda iš vienos pusės lie
tuviams yra geras dalykas, bet 
iš kitos privers užmegsti ryšius 
su aršiausiais Lietuvos priešais, 
lenkais, paliekant Vilnių jiems. 
Tas įvyks todėl, kad Tautų 
Sąjungos uostų komisija priver 
tė Lietuvos valdžią sutikti lei
sti mišką iš Lenkijos (Vilni
jos) į Klaipėdą Nemunu. Ir 
netik mišką, bet visus miško pir 
klius, agentus, ir kitus asme
nis, turinčius reikalo su mišku

Tūlas p. White žurnale “The American
. Anglai taip paten-j Mercury” papasakoja, kaip eina gyvenimas 

miestely Shafter, Texas. Jis atvykęs į mies
telį su New Yorko drapanomis, gražiai pa
sirėdęs. Tuoj prie jo priėjo žmogelis, buvęs 
būry miestelėnų, besišnekučiuojančių ties 
vietos “paštu.”

Tas vyras ir sako: “Na, pašalieti, tu 
gražiai ir išrodai, bet kokiu bizniu čia at
vykai?”

White atsakęs, gana griežtai: “Ne ta
vo prakeiktas biznis.” Ant tų žodžių vieti
nis išsitraukė revolverį (ten, mat, visi su 
ginklais vaikštinėja), pakišo svečio pano
sėn ir sako: “Ne mano biznis, a? Aš perkū
niškai greitai tikrai apie tai patirsiu.”

Svečias tada atsakė: “Na, drauge, pasi 
skubink atsiimk tą daiktą nuo mano veido,

plukdymu 
kinti tuo Lietuvos valdžios nu
sileidimu, kad vėl sutinka duoti 
paskolų ir kredito Klaipėdos 
firmoms, nes tiki, kad miško 
biznis pradės eiti. Klaipėdiečiai 
irgi džiaugiasi, nes darbininkai 
turės darbo. Klaipėdos krašte 
yra apie 22 medžio ir miško 
medžiagos fabrikai, kur dau
giausiai darbininkų dirba.

Iš principo, visi rimti ir da
lykus žinanti diplomatai ir eko 
nomistai pripažįsta, kad Euro
pos laimė glūdi panaikinime 
muito rubežių Europoje ir į- 
steigime laisvo susisiekimo tarp 
visu valstybių kad prekyba be 
jokių kliūčių galėtų cirkuliuo
ti po Europą, tverdama žmo
nėms gerovę. Ir lietuviams to
dėl nebūtų baugu atnaujinti su 
Lenkija diplomatinius ir kon- 
suliarius bei pašto ir gelžkelio 
susisiekimo ryšius, jei lenkai 
nelaikytų smurtu pagrobtą Vii 
nių. Tas yra peilis, kuris pa
pjauna kiekvieno lietuvio 
rą, ką nors bendro turėti su 
lenkais. Todėl Lietuvos val
džios nusileidimas bus aštriai 
kritikuojamas, vienok, sykį 
klaidą padarius keli metai at
gal, jau sunku ją atitaisyti.

—o—
Kuo Lenkus Gąsdina

Purickis, nutūpęs “Lietuvos” 
redakcijoje (kurioje bijo su
tikti ir pasimatyti su amerikie
čiais) ve kokiu vaikišku baubu 
gąsdina lenkus:

“Ypač aš patarčiau lenkams 
įsidėmėti železniaką, kuris vie
nas išžudė 100,000 lenkų ir tu
rėjo paprotį karti ant vienos 
šakos lenkų bajorą, lenkų ku
nigą, žydą, ir šunį, železniako 
laikai, kurie matė gilius šuli
nius pilnus vaikų lavonų, nėš
čias moteris su užsiūtomis vi
duriuose katėmis ir paršais, 
žmones su nulupta oda, turės 
būtinai ateiti.”

Mat ateis todėl, kad lenkai 
spaudžia lietuvius ir ukrainus. 
Mes tikėjome, kad Purickis 
daugiau proto turi negu tokias 
baikas rašyti.

—o—
Žmonės Krečiami Vidury 
Dienos Kaune

“L. ž.” praneša įdomų reiš
kinį iš gyvenimo “demokrati
nėje” Lietuvoje, kur viešpatau 
ja konstitucijos patvirtinta pi
liečio “laisvė.” Esą, iš “Social
demokrato” redakcijos išėjęs p 
Jakubėnas, socialistinės jauni
mo sąjungos “žiežirba” sekreto 
rius. Jis jau buvo nuėjęs visą 
bloką, kaip atbėgo pridusęs po
licininkas (jų du visados vaik
štinėja apie “Socialdemokrato” 
redakciją, neskaitant slaptos 
žvalgybos narių) ir liepia stoti j 
ir duoti iškrėsti “terbą,” arba' 
portfelį. Jakubėnas dar bandė 
paklausti varanto ir įsakymo, 
bet tas suriko: “Man sakyta 
ir aš darau.” Prisiėjo duoti 
portfelį iškratyti. Policininkas 
išvartė visus popierius ir pa
leido Jakubėnną.

Ilgi Lietuvos policijos nagu
čiai. Kasžin kas juos truputį 
nukarpys?

—o—
Ir Neišdavė Atskaitų

“Vienybėje” nesenai įvardi
jome apie dešimtį fondų, į ku
riuos bolševikai surinko apie 
šimtą tūkstannčių dolarių, ir iš 
kurių atskaitų neišdavė, o vie
nok mėgsta kaltintni tautinin
kus, kuriems, ekonominių saly- i

suvaryti.”
“Tai ne svetimas?” sušuko nudžiugęs 

vietinis. “Ne,’' tas atsiliepė, “aš čia gimęs 
ir augęs.”

Tai taip anome krašte žmonės pasi
sveikina vienas kitą. Tas miestelis 50 mylių 
tolumo nuo gelžkelio ir jame randasi sida
bro kasyklos, o aplink eina “rančai” — 
gyvulių auginimo dvarai. Kasyklose dirba 
apie 30 baltveidžių ir apie 600 meksikonų. 
Miestelio padabinimai yra du saliūnai, pul- 
ruimis, šokiams salė ir didelė krautuvė.

Pagyvenus keletą dienų miestely, užė- 
1 jo sniego audra, kuri, nors mažai prikrė
tę sniego, bet visgi ant tiek atšaldė orą, 
kad senas teisėjas Bob neatsilankė ofisan 
tą dieną. Todėl, bylai iškilus, šerifas atėjo 
pas p. White ir paprašė jį eiti į saliūną už
imti teisėjo vietą. Svečias nustebo, bet jis 
buvo suramintas, kad “byla mažos svar
bos.”

Tapo atvesta meksikonų pora. Vyras iš 
rodė piktas ir moteris nešiojo paaky puikią 
“liktarnią.” Naujai pakeptas teisėjas ir 
klausia: “Na, kas čia per bėdos?” Šerifas 
paaiškino, kad ši pora nori divorso.

Teisėjas, prisiminęs visus “augštus” 
legališkus žodžius, kokius tik žinojo, nu
rėžė “spyčių” ir paklausė: “Ar turi tie žmo 
nės pinigų?” Šerifas iškratė jų kišenius ir 
rado septynius dolarius. Tlie pinigai buvo 
lygiomis pasidalinti teisėjo ir jo, po to vyko 
byla. Teisėjas paklausė moteries, ar ji no- 

i rinti divorso. Ji atsakė, kad taip, ir tai ga
na muy pronto. Vyras pareiškė panašų sku 
botumą, pridurdamas, kad negavus divor
so, jis gali būti bus priverstas ją užmušti 
už savaitės. Prie tokių aplinkybių nuo
sprendis buvo greitas: meksikonui parody
tas kelias į Meksiką ir įdiegta mintin, kad 
jei jis grįžtų į šalį ‘laisvės ir lygybės,” tai 
jį ištiktų didelė ir mirtina nelaimė. Mo
teris gi palikta čia ir jai atiduota visas po
ros turtas, o teisėjas savo tris dolarius ir 
pusę praleido fundydamas gėrimus aplink.

Po kelių dienų, p. White sėdėjo pas tik 
rąjį teisėją ofise, kaip įbėgo vietinis dak
taras ir puolėsi prie šatrais užtaisyto šau
tuvo kampe. “Na, na, daktare, palaukite,” 
jis buvo tramdomas. “Papasakokite, kas at
sitiko.”

Pažiūrėkite per langą ir patys pama
tysite,” jis atsiliepė. Ir teisybė: už lango 
ėjo viena iš puikiausių to krašto kovų. Apie 
penkiolika meksikonų joje dalyvavo; pei
liai švytravo, akmenai skraidžiojo ir visi 
dalyviai buvo kruvini.

“Bet mes nenorime užmušti tų berne
lių,” svečias tarė. “Eikime ramiai juos iš- 
skirstykime.”

“Po peklų ramiai,” suurzgė daktaras. 
“Eikite pabandyti.”

White toliau vartų nenuėjo. Jį ten pa
tiko jaunas meksikonas, iš kurio kraujas 
pylėsi keliose vietose, laikydamas vienoje 
rankoje peilį, o kitoje akmenį. White grei
tai sugrįžo į namus ir abu su daktaru ty
kiai prasmuko pro užpakalinius vartus ieš
koti pagelbos. Surado kelis baltus vyrus, 
nes didžiuma karviaganių-reindžerių buvo 
užimti — jie lošė pokerį ir nenorėjo atsi
traukti. Tapo areštuota apie tuzinas meksi
konų.

Ant rytojaus teisėjas Bob atvyko ank
sti į teismą. Jis prisaikdino klerką-raštinin- 

gų delei, nepavyko išvesti gerai porą deputatų, o p. White kaipo tulkių-
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kai-kurias bendroves. “Laisve,” perkalbėtoją. Ir nors buvo galima visus sy-
i ta atsiliepdama, pripažįsta ki^ nuteisti, bet teisėjas šaukė vieną po ki- 
fondu buvimą, bet atskaitų ne- tam ir del kiekvieno iššaukė dar po desėt- 
išduoda. Esą, jos buvo išduo- M liudininkų, o nuosprendis buvo vis toks 
tos. Bet kur ir kaip ir kada, pat: “Dešimts dolarių ir teismo kaštai už 
tai vienas pondzius žino. Gai- visuomenės tvarkos ardymą.’-’

“Dešimts dolarių ir teismo kaštai už

la, kad tokie nežinėliai “Lais
vę” redeguoja.

—o—
Girtas prasiblaivys, bet kvai

las nepragudrės.

prantama, jie tų pinigų neturėjo. Teisėjas 
nei neverkė: jis iškontraktavo juos kasyk
lų kompanijai dirbti po $1.50 ant dienos ir 
pinigus sau susiėmė, neduodamas nieko nei 
tulkiui, nei liudininkams.

Netoli yra Amerikos-Meksikos rube- 
žius, per kurį eina vogimas karvių ir galvi
jų iš dvarų ir per kur ateina iš Meksikos 
bandos banditų apiplėšti amerikonus. Todėl 
visi nešioja ginklus ir moka juos vartoti, o 
gyvenimas niekad nėra nuobodus. Ant ru- 
bežiaus Amerikos valdžia išlaiko sargus ir 
vienas iš tų sargų buvęs Graham. Jis buvo 
labai individuališkas žmogus ir tiko aplin
kybėms kaip, žuvis vandeniui. Jis būdavo iš 
joja apžiūrėti savo barą ir jodinėja 48 va
landas nepasiimdamas kitokio valgio apart 
kišenes cukraus šmotelių.

Grįžęs miestelin po dviejų dienų pas
ninko, jis pirmiausia užeidavo saliūnan, 
kur pasipirkdavo dvi puskvortes degtinės. 
Paskui užeidavo pas meksikoną į restoraną 
ir ten suvalgydavo du didžiausiu steiku, 
pustuzinį spragintų kiaušinių ir daug ban
delių bei kavos puodelių. Kol jam tą valgį 
ruošdavo, jis vieną puskvortę aptuštinda
vo. Pavalgęs jis nueidavo į stainę miegoti 
ir pirm atsigulimo, baigdavo antrą pus
kvortę. Miegodavo neprabusdamas dvylika 
valandų.

Tai tokių atsitikimų ir tokių žmonių 
galima rasti Amerikos tolimuose pakraš-
čiuose.

o o o

MANO LIKIMUI

ašarų išliejau graudžiųKiek 
Apverkdama skaudžią savo dalį. 
Kiek žodžių kalbėjau šventų, — 
Meldžiaus į Visagalį...

Bet veltui mano maldos...
Dalužė karti pasiliks amžinai.
Gyvenimas mano nuoduose maudos 
Taurę kartybių išgersiu šventai!

Lai džiaugsmo saulėto aš nematysiu: 
Grųži man ir vargšo lūšnelė.
Joje aš rūmus laimei statysiu, 
Joje vargo ausiu dainelę.

Kiek žodžių kalbėjau šventų, 
Kiek ašarų išliejau graudžių... 
Bet veltui mano maldos, — 
Neapleis manęs raudos...

— Simas Btt.

o o o

MUSŲ SESĖS

Mūsų sesės vainikuotos, 
Galvos puikiai sušukuotos; 
Kasos ilgos jas dabina 
Ir jausmus švelnius ugdina.

Jų veideliai kuoskaisčiausi 
Ir darželiai kuopuikiaūsi;
Nes ten žydi pinavijos, 
Baltos, gražiosios lelijos.

Iš žavėjančios krūtinės
Gema dainos sutartinės;
Jos į platų kaimą plaukia, 
Atgarsio saulėto laukia.

Ir vilioja bernužėlį, 
Jauną, gražų artojėlį.
Sutartines jam dainuoja, 
Meilės jausmuose liūliuoja.

— Imsrys.
' -r į. :
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SAPNAS

Sapno tylume
Aš audžiau dainą vieną.
Širdies gilume
Jaučiau džiaugsmo dieną.

Kai dainą išaudžiau — 
Džiaugsmas pražuvo. 
Į širdį kai spaudžiau — 
Ašaros pasruvo...

Tik vėliau svečiui paaiškėjo teisėjo 
taktika. Mat, tul'kiui reikėjo mokėti po $2.- 
50 už bylą, raštininkui taipgi, deputatams 
ir liudininkams. Taip kad “kaštai” prieš 
kiekvieną meksikoną išėjo apie $50. Su-

Ir sapnas išnyko,
Man pančiai vergijos
Nešti vėl liko.

— Simas Btt..
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LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

(Rašytas P. B-ui)

Mielas Drauge: —
Visu pirma meldžiu tavęs, mielas drauguži, atlei

sti man už vieną dalyką, būtent, kad aš ikišiol taip ne
pastoviai gyvenau: dirbau su žmonėmis, kurie šiandien 
(kaip dabar jau permatau) yra tikrais Lietuvos žudy
tojais. Daugiau taip nebus. Dabar man tik atsivėrė a- 
kys ir jau pradedu įžiūrėti kas bloga ir kas gera: ku
rie žmonės veikia teisingai ir sąžiningai ir kurie dirba 
mūsų tėvynei pražūtingą darbą.

Dabar truputį apie Lietuvos padėtį.
Priežodis sako: “Nėra to 

blogo, kuris neišeitų ant ge
ro.” Tai, kad Lietuvos 
krikščionys-demokratai ne
gražiai pasielgė seime — ži
no jau ir paprasčiausias Lie 
tuvos kaimietis. Apie tai 
pas mus, net kaimuose da
bar jau plačiai kalbama. 
Krikšč.-demokratai, mato
mai, manė, kad jei jau kar
tą į seimą įves policiją, iš
mes jiems nepageidaujamus 
atstovus, tai tuomi laimės 
neišpasakytai didelę kovą: 
apjuodins liaudininkus su 
socialdemokratais ir bus su 
pažangiosios visuomenės 
darbuotojais baigta. Jie, ma 
tomai, tikėjosi, kad Lietu
vos paprastoji liaudis neįžiū 
rėš krikšČ.-dem. smurto, pa
sipiktins seime “sukėlusius 
triukšmą” atstovais ir ran
ka rankon eis vien tik su k.- 
dem. juodąją armija.

Ir kaip tie vargšai apsiri
ko!

Vietoj pasipiktinti pažan
giųjų atstovų pasielgimu, 
mūsų net ir paprasčiausias 
kaimietis dabar neišpasaky
tai piktinasi kr.-dem. vadais 
“kam jie leidosi tokių nešva 
riu darbu!”

Kad mūsų krikščioniška 
valdžia ir kunigija naudoja 
si spaudos įstatymo “pakei
timu” — kaip jums ame
rikiečiams, taip ir mums 
Lietuvos lietuviams gerai ži 
noma. Štai, pas mus dabar 
kaip lenton mušama apie 
puolimus ant “Liet. Žinių,” 
“Socialdemokrato,” “Kibirk 
šties,” ir kitų pažangiųjų 
laikraščių. Labiausia kalba
ma apie Dr. Šliupo leidžia
mo savaitraščio “Šiaulių 
Naujienų” persekiojimą. Su 
pasipiktėjimu minima puo-

ĮOIOIOIOIOĮ

Vilnius Paveiksluose

Lietuvio namai turėtų būti išpuošti lietuviškomis vėliavukėmis, tautiš- © 
kais paveikslais ir kitokiais ženklais lietuvybės, o ypač turėtų turėti $ 
brangaus kiekvienam lietuviui VILNIAUS paveikslais. Tie paveikslai © 
randasi brangiai ir gražiai išleistame albume, kuriame rasite šiuos pa- * 
veikslus (virš 200): —

k

1. Bendri reginiai ir gatvės.
2. Gotiko bažnyčios.
3. Katedra.
4. šv. Petro Bažnyčia.
5. Universitetas.
6. Aušros Vartai ir Baroko Bažnyčia.
7. Rotušė ir Vyskupų Rūmai.
8. žydų Synagoga, kapinės ir Mečetis.
9. Rūmai, Dvarai ir Dvareliai.
10.
11.
12.
13.

Vartai, Kiemai, Sparos ir Kitkas.
Verkiai, Kalvarija.
Aplinkinė Gamta.
Vilniaus žemlapls.

paveikslų yra spalvuoti, šitos knygos kaina buvo Dešimts 
Dolarių, — Dabar “Vienybės” Knygynas gali jų parduoti po KETURIS 
tam, kuris greitu laiku atsišauks.

Daugelis

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

i

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA

n«o 11 vai. ryto iki X 

NEW 
128 — 2nd Avenue,

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

garantuojamo laisnį ir diplomų — Pa
ieškoma darbo. Ateikite apžiūrėti mė

nuo 9 ryte iki 9 vakaro. Nedėliomistų mokyklų. Mokykla atdara
vai. po pietų. Klesos dienomis ir vakarais.

YORK AUTO SCHOOL
(Kampai 14 gatvės) New Turk City

Specialistas
Pasekmingai Gydau Ypatinga 

VYRŲ, MOTERŲ LIGAS

GREITOS PASEKMES
Nervų, Odos, Kraujo Ligose, Išbėrimuose, Atvirose 
dose, Bendrame Nervų Silpnume, Inkstų ir šlapinimosi ne

i

galėje, Raumatizme ir Visose Vidurių Ligose.

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

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

KAINOS MANO PRIEINAMOS
ir viskas yra po mano asmeniška priežiūra

X Spinduliai ir "Vyassermano tyrimas ir Ke
lniškas Išnagrinėjimas kraujo. — Suteikiame 
tikrų atspėjimų ir gydymų. — ,

PATARIMAS IR KOVITIMAS
DYKAI

žaiz-

limai ant jauno to laikraš
čio redaktoriaus A. Vitkaus 
ko. Matomai, tam jaunikai
čiui prisieis nukentėti. Bet 
ką padarysi? Dabar tokie 
laikai. Dabar visko galima 
tikėtis bile laikraštininkui, 
bile vienam pažangiųjų dar 
buotojų.

Negana puolimo laikraš
čių. Mūsų kunigija, paklau
sę vyskupų įsakymų, per pa 
mokslus išsijuosę būbnija a- 
pie “bedievius,” apie jų “blo 
gus darbus.” Gąsdina tuos 
vargšus žmoneles visokio
mis baisenybėmis. Kunigai 
taipgi dabar visu pasismagė 
jimu stengiasi suorganizuo
ti liaudy savo simpatizato- 
rius, stiprina savo organiza
cijas.

Tai išaugšto pažiūrėjus 
išrodo baisiai. Vienok vi
siems tiems kunigų dar
bams, visoms pastangoms 
kaip tai nesiseka, nevyksta. 
Žmonėse koks tai, dar nie
kad nebuvęs, ūpas.

Lietuvoje, toj priespaudos 
šaly, dabar judėjimas dide
lis. Nėra to kampelio, kur 
nebūtu minima seimo nuoti- 
kiai. Žmonės sako: “Kaip 
gi tai galima seiman įvesti 
policiją?! Kaip gi tai gali
ma mesti laukan žmonių iš 
rinktus atstovus?! Tai neat 
leistinas prasikaltimas! Tai 
išniekinimas mūsų augščiau 
sios įstaigos-Seimo ir paže
minimas žmonių valios!”

Sakau, žmonės piktėjasi.
Tai, kaimiečio supratimu, 

bus galima atitaisyti. “Mes 
jiems (kr. dem.) parodysim 
ateinantį pavasarį! Rinki
muose...”

«

Dabar, didžiumoj, kuni
gų “karšti” pamokslai žmo
nėse tik juokus sukelia. Rim 
tas kaimietis arba išeina 
ant rinkos ir rūkydamas py
pkę šnekučiuojasi, visai ku
nigo zaunų neklauso, arba

jei ir klausosi, tai jau ne 
pro apdulkėjusius akinius, 
net atdaromis ausimis ir 
gardžiai sau į rankovę juo
kiasi. Mat, ant tiek daoar 
mūsų kunigėlių pamokslai 
pasidarė “rimtais."

Dabar pas mus įeina ma- 
don naujas obalsis: “Duo
kim progos ir kitiems žmo
nėms. Lai parodo, ką jie ga
li.”

Kaip tikiu amerikiečiai 
pastebėjo — mūsų pažangie 
ji irgi išsijuosę dirba. Vi
sur susirinkimai, protestai, 
rezoliucijos. Andai buvau 
mieste ir ten teko nugirsti 
kalbas apie bendrą veikimą 
pažangiųjų sriovių.

Taigi, nors abelnai žvilg
terėjus, seimo įvykiai liūd
ną įspūdį daro, bet kaip sa
kiau pirmiau: “nėra to blo
go, kuris neišeitų ant ge
ro:” liaudis pamačius krikš 
-dem. žalingus mūsų tėvyne, 
darbus, sujudo — pradėjo 
gyviau darbuotis, atsirado 
daugiau energijos ir aš pil
nai tikiu, kad tas nuotikis 
kaip tik pažangiajai visuo
menei galų gale naudingu 
pasiliks.

Būtų gerai, kad ir Ame
rikos lietuvių pažangusis e- 
lementas bendromis jiego- 
mis šiame reikale pasidar
buotų. O tasai “baisus blo
gas” tikrai mums ant nau
dos išeitų.

Amerikiečiai, dabar jūsų 
pagelba mums labai reika
linga ir tai jūs broliai turė
tumėt labai įsidėmėti.

Beje, nors vasaros pra 
džia išrodė nekaip — buvo 
lietūs ir labai nepastovus o- 
ras, bet dabar jau išsitaisė 
į gražią vasarą. Tikimasi 
javus suimti sėkmingai ir 
duonutės turėsime ganėti
nai. Su pagarba,

Jūsų draugas,
> Juozas
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LAWRENCE, MASS. 
Davatkų Prakalbos. 

Protesto Mitingas

MANDAGUMAS
Rašo — V.

Saumylystė yra pažymis gy
vulių, puslaukinių tautų ir ma
žų vaikų.

Mandagumas, ant kiek jis 
reiškia rūpinimąsi kitų pato
gumais, yra civilizacijos pada
ras. Ji veikia kaipo švelnutis 
paisymas silpnesnių — tai no
ras, žinant savo stiprumą, kil- 
taširdiškai elgtis su mažumo
mis, tarnais, raišais ir moteri-

REIKALINGI AGENTAI

Reikalingi A genlai-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
927 E. SI., Boston 27, Mass.

Bell Phone Poplar 7545
A. STANKUS

— Lietuviškas Graborius — 
Geriausias patarnavimas, 

Daug metų patyrimo 
1023 Mt. Vernon St.

Philadelphia, Pa.

Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

- L—į—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.

mis. Augščiausioje tobulybėje 
mandagumas pasirodo kada 
žmogus save paaukoja idant 
išgelbėti kitą.

Jei du vyrai susikerta vie
šose diskusijose, arba debatuo 
se, ir vienas yra džentelmonas, 
o kitas veršis neraliuotas, tai 
gero išauklėjimo vyras bus su
muštas dar nepradėjus debatų. 
Jį sumuša jo gražus apsiėji
mas, mandagumas. Jis gali sa
vo pusę puikiai apgintų bet jis 
negali prisileisti prie šmeižtų 
ir keiksmų, o jo priešas, nesu
varžytas jokiomis mandagumo 
varžomis gali visai ginčijamo 
neliesti ir laimėti vien asmeniš
ku išniekinimu ir įžeidimais.

Vyras,' kuris susiginčija su 
bernaičiu, jaučia tokią pat 
skerspainę. Bernaitis gali ir 
spirti, ir spjauti, ir pravar
džiuoti, bet vyras turi prisilai
kyti tam tikrų taisyklių, turi 
tik ginti save ir išlaikyti man
dagumą, arba prarastų kailį.

Jei vyras nėra paprastas žvė 
ris, toli atsilikęs progreso ke
ly, tai bile pati gali jį bosau- 
ti, jeigu tik nori. Suprantama, 
čia kalbame tik apie Ameriką. 
Vyrui čia nevalia pavartoti fi
zišką jėgą: mandagumas jam 
tą draudžia, o jis to mandagu
mo prisipumpavęs iki kaklo. 
Jis turi būti geras sportas ir 
nesinaudoti ta patogybe, kad 
tai iš jo malonės pati gauna 
valgį ir apdarą. Todėl jis daž
niausia ir pasiduoda šeimyniš
koje kovoje, nes antroji pusė 
liuosa nuo visų mandagumo 
varžymų.

Bolševikų vainojami veikėjai 
ir pačių jodomi vyrai turėtų 
džiaugtis faktu, kad jie todėl 
gauna į kupras, kad jie yra 
Ižentelmonai.

PIRKITE 
“VIENYBĖS” 

ŠĖRŲ!

Lawrcnce’o Romos davatkos 
surengė po bažnytiniame skie
pe prakalbas. Pirmiausia kal
bėjo kun. Virmauskas, bet jis 
nieko įdomaus nepasakė, nes 
daugiausia kalbėjo tik apie 
Pennsylvanijos seserų vienuo
lyną. Nors kun. buvo Philadel- 
phijos Vyčių seime, bet apie 
seimą nieko nesakė. Papasako
jo tik, kad jis turėjo gerus lai
bus ir viena sesuo prašė jo 
lawrenciškiams perduoti gerus 
linkėjimus. Beje, jis dar pasa
kojo, kad Philadelphijos lietu
viai katalikai užpylė marias, 
o Lawrence’o lietuviai negalį 
nė balutės užpilti. Dabar būtų 
patartina Lawrence’o vyčiams 
keliauti į Philadelphia, iš kur 
į Lietuvą galės nueiti pėkšti, 
ir sutaupytus pinigus galės ant 
mišių atiduoti.

Antru kalbėtoju buvo “Dar
bininko” redaktorius, Gudas, 
Kuris labai gyrė krikšč..-dem. 
elgesį Lietuvos seime. Esą, ge
rai, kad jie iš seimo “triukšma
darius” išmetė ir prieš tai ne
reikią jokių protestų.

Trečias kalbėjo Bostono var
gonininkas. Tas žmogus turi 
.lemažą galvą, bet ji matomai 
pilna tiktai pelų, šitam žmo
gui vis vaidenasi, kad Sanda
rai jau girdi jau ir grabas už
sakytas. Matomai, kaipo vargo
nininkui norėtųsi Sandarai pa- 
grabinis maršas užgroti, bet aš 
pasakysiu, kad jis dar ne vie
nam kunigėliui pagrabinį mar 
šą turės pagroti, kol jis, su
lauks Sandaros laidotuvių.

Taipgi kalbėjo “Dzimdzi- 
Drimdzi” artistas J. Dikinis. 
Šitas žmogelis išsyk pasirodė 
bepartyvišku; jis save vaizda
vo tik artistu-menininku, bet 
ant galo visgi ėmė ir išslydo: 
pasirodė esąs Santarietls ir pu
sėtinai nupeikė valstiečius-liau 
dininkus, kad jie pasidarę Gri
nių, Bielinį ir Lapinską kan
kiniais ir paskui balsuotojams 
muilins akis. Ant galo p. Diki
nis atidavė kokią ten dešrą da
vatkoms ir jas pagyręs, tuomi 
savo kalbą užbaigė. Nežinau, 
kaip Lawrence’o visuomenė žiū 
rėš į tokį Dikinio davatkavimą 
kada jis su Dzimdzi-Drimdzi 
pas mus ateinančią žiemą atva
žiuos...

Rugpjūčio 4 d. Lietuvių Sve
tainėje įvyko vietos lietuvių 
protesto mitingas. Ir nors 
Brooklyn© bolševikiškų davat
kų organas per ištisą savaitę 
bubnijo, kad Lawrence’o lietu
viai į šias prakalbas neitų ir 
neduotų nė cento, bet minėtą 
vakarą žmonių prisirinko pilna 
svetainė. Kalbėjo “Keleivio” re 
daktorius, Mikelsonas ir “San
daros” administratorius V. M. 
Čekanauskas, žmonės kalbų 
klausėsi labai ramiai. Kalbė
tojai klerikalus tarkavo kiek 
tik priderėjo. Nuo to tarkavi
mo nekuriems špitolninkams 
net karšta darėsi, ir vienas jų, 
tūlas F. K.,, kai ant špilkų sė
dėdamas begaliniai nerimavo.

šiame vakare surinkta ne
mažai aukų ir išnešta protesto 
rezoliucija, ir turiu pasakyti, 
kad tokiam mūsų bendram vei
kimui labai pritarė vietos lietu
viai: Lietuvių Korporacija au
kavo 50 dol., Kliubas svetainę 
davė už dyką ir tt.

Dzūkas

SAN FRANCISCO, CAL. 
Lietuvių Gyvenimas

Čionai lietuvių yra visgi ne
maža ir jie neturi atskiros sa

vo kolonijos: jie gyveno sve
timtaučių tarpe, ten kur kam 
patinka — išsimėtę po visas 
miesto dalis. Nei bažnyčios, nei 
parapijos neturi, nors delei to 
nesijaučia, kad jie būtų labai 
nuskriausti. Mat jie veik visi 
priguli prie “Tarkos” parapi
jos. Jie nepripažįsta jokio kle
bono ir džiaugiasi, kad jiems 
nesėdi ant sprando dykaduo
nis, kaip kad kitose lietuvių 
kolonijose.

Keliolika metų atgal, čia bi
le tik kunigas būtų padaręs 
sau gražų gyvenimą, bet da
bar žmonės jau išgūdrėjo, kad 
gudriausias kunigas vargiai ką 
galėtų nuveikti.

Nors lietuviai ir išsimėtę sve
timtaučių tarpe, bet visgi jie 
nesnaudžia: turi sutverę net 
dvi draugiji: SLA. kuopą ir 
Liet. Sūnų ir Dukterų dr-ją. 
šios dr-jos dažnai parengia tau 
tiškus vakarėlius ir šokius.

Apie Kriaučių Darbus

Pas mus kriaučių šapų yra 
labai mažai; unijos visai nėra. 
Prie unijos priguli tik marš
kinių ir “overalls” darbininkės. 
Taigi bosai kada nori suvaldy
ti darbininką, tai tuoj aus skel
bia per laikraštį, jog jam rei
kalingas naujas darbininkas. 
Kada ateina naujas darbinin
kas klausti darbo, tai bosas su 
juo taip šneka, kad, senas dar
bininkas girdėtų, duodamas su 
prasti, kad jis darbininkų ga
li gauti tiek ir tiek ir kada jam 
tik bus jie reikalingi. Senas 
darbininkas, bijodamas netekti 
darbo, sutinka su visomis boso 
išlygomis.

Šį pavasarį kriaučiai, po 
trumpo streiko, laimėjo 44 va
landų savaitę. Bet visgi bosai 
skiria algas už 48 vai. savai
tę, nes pagal Kalifornijos įsta
tymo moterei ar merginai ne
galima mažiau mokėti kaip 1G 
dol. savaitei, o kad būtų ir į- 
statymas neperžengtas ir boso 
kišenė neužgauta, tai jie moka 
16 dol. už 48 vai. savaitę.

Dirbdamos 44 vai. savaitėje, 
moterys gauna tik 14 dol. 60c., 
nors pagal įstatymą turėtų 
gauti 16 dol.

Apsuko šį įstatymą ir kito
kiais būdais: duoda dirbti nuo 
štukių, tada gali uždirbti nors 
ir tris dol. savaitėje, niekas 
prieš įstatymą neprasižengs.

Nors ir neperdaug, bet vis
gi apie moterų teises įstaty
mas pasirūpino; vyrų gi teises 
įstatymas visai užmiršo — čia 
dažnai vyras uždirba 10 dol. 
arba mažiau savaitėje.

Nors čia šapų neperdaug, 
bet ir gerų kriaučių perdaug 
nėra, ir dažnai trūksta “beisto- 
rių.” Todėl bosai sumanė “bei- 
storius” pamainyti mašinomis. 
Man teko matyti, kad gana di
delėse šapose nėra nei vieno 
“beistorio;” visą darbą padaro 
ant tam tikrų mašinų visai ne
imdami adatos į rankas; ir pa
daro gražiau ir greičiau, negu 
rankomis. Aš manau, kuomet 
šis išradimas išsiplėtos, tai ta
da gal kaikuriems “beistoriam” 
reikės kitų darbų pasiieškoti.

Čia kriaučių tarpe yra nema
ža lietuvių ir dauguma gerai 
užd irba. Stasiukas.

vino susirėmimo su mūsų ką* 
riumene.

Prisiminimas šio nepaprasto 
visoj istorijoj įvykio neabejo
tinai, sukels Amerikos lietuvių 
tarpe netik liūdesio, arba pasi
piktinimo jausmą, bet taipogi 
ir didesnio pasirįžimo kovot už 
spalių 9 d. pavergtos mūsų sos 
tinės atvadavimą.

Vilniaus Vadavimo Komite
tas yra nutaręs rengti tą die
ną eilę masinių mitingų kur 
bus aptariama dabartinė Vil
niaus krašto padėtis ir jo pa- 
liuosavimas. Bet atsižvelgiant į 
momento svarbumą, reikėtų, 
kad ir visi Amerikos lietuviai 
ir jų organizacijos smarkiai pa 
judintų spalių 9 d. Vilniaus 
klausimą ir dar sykį tartų vi
sam pasauliui, jog mes jo neiš 
sižadėsim.

Mūsų iki šiolei darytos pa
stangos nenuėjo veltui. Neskai
tant medžiaginės paramos Vil
niaus lietuviams, kuri davė ga
limybės išplėsti okupuotam kra 
šte kultūrinį ir tautinį darbą, 
mūsų nuolatiniai pareiškimai 
prisidėjo prie to, kad šiandien 
Vilniaus padangėse jau aiškiai 
pastebėtina netolimos laisvės 
aušra. Ir jeigu ateity visi lie
tuviai atsakančiai pasidarbuos, 
tai neužilgo galėsim pasakyt: 
“Spalių 9 dieną atėmė iš Lie
tuvos Vilnių, bet Spalių 9 die
na jį ir vėl atvadavo.”

Vilniaus Vadavimo Komite
tas todėl norėtų nuoširdžiai pa 
kviest visus Amerikos lietuvius 
panaudoti Spalių 9 d. mūsų so 
stinės vadavimo reikalams, šau 
kime vėl masinius mitingus, or- 
ganizuokim paskaitas, kelkime 
Vilniaus klausimą savoj ir ki
tų tautų spaudoj, žodžiu, ne- 
praleiskime progos, kad pareik 
šti jog Vilnius priklauso ne 
kam kitam, bet Lietuvai. 
Vilniaus Vadavimo Komitetas

S. Kodis, pirmininkas.
M. Vaidyla, sekretorius

VILNIUS IR SPALIŲ 9 D.

Vilniaus Vadavimo Komiteto 
Pranešimas

Neužilgo ateis Spalių 9 d. 
Ji primins mums kaip penki 
metai atgal Lenkų legionai, Že
ligovskio vedami veidmainingai 
puolė Vilnių ir užėmė jį po kru

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
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Iš ISTORIJOS 
VADOVĖLIO

ti tris savistovias Lietūvas. 
Kadangi šiais 'kapitalizmo 
laikais nieko negalima su- 

■ tverti be pinigų, pradedant 
tvoros tvėrimu ir baigiant 
žmogumi, tai ten tapo įsteig 
ti trys fondai: Nepriklauso
mybės Fondas, Tautos Fon- 

Kadangi istorija privalo, das ir Kiaurojo Kišeniaus 
būti teisinga, bešalė ir aiški, Fondas. Nepriklausomybės 
tai ji gali pasireikšti tik to
kiame organe, kaip “Tar
ka.” Kitur ji įgytų partyviš- 
kumo ir netektu savo tikro
sios vertės.

Štai tasai skyrius.

Lietuvos augštesnėms mo
kykloms rengiamas Istori
jos vadovėlis, kurio vienas 
skyrius tapo pavestas “Tar
kai” suredaguoti.

1. Lietuvos Atgijimas

Baigiantis didžiajam ka
rui (jūs žinote, kada jis bu
vo, ar ne?), Amerikos lie
tuviai labai užsimanė sutver

ir Tautos Fonduose buvo la
bai daug pinigų, sužvejotų 
iš žmonių, tai bazarų įmo-j 
nėmis, tai prakalbomis, tai 
■šiaip visokiais iškaulijimais. i 
Kiaurojo Kišeniaus Fonde 
buvo labai daug skylių.

Tų trijų Fondų tikslas bu- ‘ 
vo vienodas, tik skirtumas
buvo parinkime vietos: Ne
priklausomybės Fondas no
rėjo įsteigti laisvą Lietuvą 
Lietuvoje, Tautos Fondas -

Šveicarijoje, o Kiaurojo Ki
šeniaus Fondas — Maskvo
je.

Skaitant nuo galo (dabar 
tokia mada skaitliavimui), 
tu Fondu veikmė buvo to
kia:

Kiaurojo Kišeniaus Fon
das surinko iš lietuvišku 
proletarų prakeiktų dolarių 
ir nupirko laivakortę di
džiam patriotui Leonui Troc 
kini (kiti sako, kad jis va- 
dinęsis kokiu ten -Leiba 
Bronšteinu), kad jis važiuo
tų Maskvon Lietuvos tver
ti. Jis pasiėmęs pinigėlius 
išvažiavo ir sutvėrė Maskvo 
je tą, ko nieks nesitikėjo. O 
Kiaurojo Kišeniaus Fonde 
liko dar daugiau skylių.

Tautos Fondas išsiuntė 
keletą atstovų į Šveicariją, 
kurie, sako, sutverę laisvą 
Lietuvą ant kalno Mont 
Blanc viršūnės, tik niekas 
ten negali užlipti.

Nepriklausomybės Fon
das veikė daugiausia. Prie 
jo spietėsi ir garsiausi žmo
nės. Atsirado net viena !ku-

kartil keliavo Lietuvon ir 
tik laive susipažino. Nuva
žiavusi į Lietuvą ji, nors 
jau rado Lietuvą pusiau ne
priklausoma, vienok darbu o 
tis nepaliovė. Lietuvos pre
zidentas suteikė jai naujo
sios respublikos pilietybę, 
Kauno vyskupas įkrikštijo į 
katalikų- tikėjimą, o visa 
aristokratija išbučiavo jos 
gražias rankutes skersai ir 
išilgai. Pargrįžusi į New 
Yoiką ji taip gražiai ir pa
triotiškai kalbėjo, kad Tau
tinės Tarybos (kuri užsilai
kė iš Nepr. Fondo) senber
niai net alpo iš džiaugsmo, 
žiūrėdami į gražią kunigaik 
štienę. Bet kad Nepr. Fonde 
buvo jau išsibaigę fondai, 
tai visas jo veikimas staiga 
nutrūko ir garsioji kuni
gaikštienė su visais titulais, 
Lietuvos pilietybe ir šventu 
tikėjimu išnyko nuo mūsų 
padangės, lyg kamparas.

Greta to Nepr. Fondas nu 
siuntė Lietuvai vieną gene
rolą ir keletą oficierių, ku
rie užkariavo Eitkūnus ir

KAIP LAIMĖT PINIGĄ

Paliepkite, kad kas laikytų 
pinigų atkištoje rankoje. Susi
ginčykite, kad jei jis’j kiekvie
ną jūsų pasakymą neatsakys 
“čia yra pinigas,“ tai jis tą pi
nigą pralaimės. Pradėkite maž 
daug taip:

— Šiandien gražus oras, ar 
ne?

— čia yra pinigas, — atsa
kys jis.

— Rytoj rengiuosi važiuot Į 
Paryžių, — sakote jūs. O jis 
vėl atsakys: —

— čia yra pinigas.
Jūs sakykite:
— Poryt bus saulės užtemi

mas.
Jis atsakys:
— čia yra pinigas.
Kaip tik jis taip pasakys, jūs 

siekite pasiimt pinigą ir gar
siai sakykite:

Laiku Susiprato
Motina įkalbinėja savo ma

žą sūnų, Petruką, melstis, gal 
Dievas duos jam broliuką. Pe
trukas meldės-meldės ir, paga
liau, jam pasirodė perilgai. Ta
da jis sako motinai:

— Mama, tur būt Dievulis 
jau nebeturi vaikų i.r mums 
vistiek jau nebeduos. — Petru
kas nustojo melstis, tačiaus vie 
ną dieną motina jį pasišaukė į 
savo kambarį ir parodė jam du

kūdikiu. Petrukas, galva lin
guodamas, sako:

— E, mama, iškart du... 
Gerai kad aš laiku nustojau 
melstis, o tai galėjo bent de
šimts atsirasti...
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JAU VĖL TURIME!
Komediją

“ L A P K U S ” 
' f i

— Kaina 30c. —
VIENYBE

Grand St., B’klyn, N. Y
BBttKH ■■

MOLLANns?9 AMERICA UNIiM
Tiesus-trumpas kelias per Rotter

dam’ą, į .ir iš visų dalių

MES NEPARDUODAM SVETIMŲ NAMŲ 
Bet mes parduodame savo budavotus namus Richmond Hill 
Sekcijoj: — 1 ir 2 šeimyną. 1 šeimynos $5,500 ir aukščiau
2 šeimyną $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 — 115th Street 
Richmond Hill, L. L

Tel. Richmond Hill 8066

nigaikštienė, kuri taip labai 
pamylo Lietuvą, nors pati 
nei žodžio nemokėjo lietuvis 
kai, nešiojo lenkišką pavar
dę ir buvo nelietuviško ti
kėjimo, kad užsipelnė ge
riausios rekomendacijos nuo 
garsaus daktaro, su kuriuo

TEN IR ATGAL 
Nupiginta Kaina

$203
Iš NEW YORKO Į

RAGANIAUS STEBUKLAI
Magijos raganius, J. čckanavičius 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 kązyras, kurias išegzami- 
nayus pasirodo, kad kazyros kaip ir paprastos, bet čia pasi
rodo kas tik tokią kazyrą sau ištraukia iš tos kaladės, potam 
visos pavirsta tokios, arba tą kazyrą gali suplėšyti į mažus 
šmotelius, bet kazyros šmoteliai sugyja ir vėl čiela kazyra. 
Su kalade kazyrų gali daryti 20 skirtingų monų. Kuris turės 
šituos 10 sekretų ir tą kaladę kazyrų, tas pridirbs kur susi
rinkimuose namažai baimės ir juoko. — Taigi prisiūskit money 
orderį tik $2.25,. ir viską gausit sykiu su pilnu paaiškinimu.

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

KAUNĄ
(Pridedant

ir ATGAL
Rev. Taksą)

Siūlome puikią progą atlanky
ti Tėvynę nupiginta 3-čia kle- 
sa. Mūsų keleiviai iš Ham
burgo traukiniais nuvežami į 
vietą su gera priežiūra. ' 
formacijų klausk vietinio 
Del grįžimo leidimų ir kitų in- 
ngento arba

United American Lines 
(Harriman Line) Joint Service with 

Hamburg American Line 
35*39 Broadway, New York.

Canarsie.
Jeigu Lietuvos gyventojai 

nebūtų sugadinę šiems Fon
dams planų suorganizuoda
mi Lietuvos nepriklausomą 
respubliką pirmiau, tai Fon 
dai, be abejo, būtų daug di
delių žygių padarę.

Greta politinio veikimo, 
Amerikos lietuviai stengėsi 
atgaivinti Lietuvą ir ekono
miniai. Jie suorganizavo dvi 
dideli Bendrovi (viena va
dinosi Lašiniu Bendrovė., o 
kita Sustatymo B-vė), ku- 
riodvi surinko iš žmonių po 
pusę miliono dolarių, iškei
tė tuos pinigus Lietuvoje į 
vokiškas markes ir auksi
nus, ant ko pelnė daugiau, 
negu Zablockis ant muilo! 
Dar gerai, kad lyderiai su
spėjo po keletą kartų suva
žinėti iš Amerikos į Lietuvą 
tiesiausiu keliu, sustodami 
pakeliui Romoje ir Tehera- 
ne.

O Lietuvos lietuviai su
sitvėrė sau tokią respubli
ką, kokia jiems duoda viso
kius patogumus: laikraščių 
cenzūra, karės stovis, susi
rinkimu uždraudimas, atsto 
vų iš seimo mėtymas lauk 
ir kitokį civilizacijos pro-

— Tamsta pralaimėjai!
Jei jis bandys teisintis, jog 

nepralaimėjo, ar pasakys ką ki 
tą, tai tada jau ir ištikrųjų 
pralaimės, nes jis dar turėjo 
sakyt “čia yra pinigas.”

Laivai kas savaitę 
Neprilygstami patogumai 

Mes pagelbstime gauti reikalingas 
dokumentus (affidavits). Mūsų 
žmonės sutvarko visas smulkmenas, 
ir keleiviams rūpinamasi nuo pra
džios kelio iki pabaigos.
Kainos ir laivų tvarkraltis pasiu- 
čiamas paprašius.
Rezervavimui Ir Informacijų delei 
rašyk bile vietiniam agentui, arba

HOLLAND AMERICA LINE
24 Etate Street New York__

Kas tai yra —

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

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

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

(Reikalaukit cinkulioro dykai, paaiškinančio apie knygą)

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

dabar tik 25c. Po išspausdini'mo bus 50 ar 75c.

“DIRVOS” KNYGYNAS
3352 Superior Avenue Cleveland, O.

S
Į

Į

Į

DIDELE PERMAINA PD 10 METĮI PAS. . . . . .
MACYS BROS. FURNITURE CO.

" ‘ NAMAS PERTAISYTAS MODERNIŠKIAUSIAI 
FURNIŠEI VĖLIAUSIOS MADOS, TIK KĄ Iš DIRBTUVIŲ

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

IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS LENGVIAUSIOS

i

I
!

dūktai linksmina jų skurdų 
gyvenimą. Jokia kita šalis 
neįstengia su ja sulygti.

Jei Amerikos lietuviams 
tas nepatinka, tai lai jie sė
di sau Amerikoje, — nieks 
jų neprašo važiuoti Lietu
von ! Ten užtenka savo žmo
nių. Istorikas

a*

ISTORIŠKAS KONCERTAS

i

s 
j
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Kuriems tik ko

reik<!inga |

kreipkite
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198-200 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
TAMPU DBIGOS IB B BDPOBD AVENUBB. 

Pristatėm į visai New Yorko ir Brook lyno apylinkes Dykai ir Bangiai

— Programas —

I. Įžanga: “Rinkimų Obal- 
siai” — visų Lietuvos partijų 
mišrus choras, be dirigento.

II. Giesmė “Bedieviai Prisi
artino!“ — klerikalų choras. 
Diriguoja Romos popiežius.

III. Duetas: “Iš Rojaus Link 
smo Miesto Du Atstovu Išmes
ta“ — sudainuos Grinius su 
Bieliniu. Akompanuoja policis- 
tai kardų žvangėjimu.

IV. Kaulijimo Psalmas: “Iš 
Gilumos šaukiame į jus Ame
rikiečiai,“ — duetu sudainuos 
naujai atvykusiu du klerikalu

!
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Virtai minėtais reikalai! kreipkitės pas tnaie, o būsit uiganėdinti.

Mano firma gerai atlieka sekančiu darbas: llbalsamaoja Ir lalteja mirusias ant visokią 
k a pi alų. Pagrabaa paraoila nae papraBČlaulų Iki grakilnlaulų. Parsamdo karietas lai- 
dotuvėme, veselljoms, krikštynoms ir kitiems jaslvailnėjlmami.

231 Bedford Ave. ofisai» 264 Front Street
BROOKLYN. NEW YORK

atstovu.
V. Lietuvos Laisvės Himnas: 

“Smūtna dūšia ties kūnu sto
jos ir raudojo,“ — sudainuos 
Lietuvos valstiečiai akompanuo 
jant Laisvės Varpui.

VI. Kinkų Drebinimo šokis 
“šimmi” — pašoks krikščionių 
demokratų partija, dainuojant 
visiems zakristijonams ir špi- 
tolninkams: “Dėk pinigus, o 
broli, nes rinkimai netoli.”

Bilietai šiam koncertui vadi
nasi “Balsavimo Blankai“ ir 
gaunami dovanai. Ką su tais bi 
lietais veikti — pasiklauskite 
savo klebono.

Skaityk Katalogą Kairėj Pusėj

KATALOGAS
—o--

APYSAKOS
PAŽVELGUS ATGAL. Aprašymas

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

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

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

35c 
SEPTYNIOS KOMEDIJOS - šio

je knygelėje telpa septynios popn- 
leriškiausios lietuvių kalboje kome
dijos, būtent: 1) Uošvė j namus, ty
los nebebus; 2) Kurčias Žentas, 3) 
Vargšas Tadas; 4) Advokato Pata
rimai; 5) Gaila Ūsų; 6) Nesiprie
šink; 7) Nepavykusi Komedija. Kny 
ga netik lošėjams, bet ir skaityto
jams įdomi. Kaina__________75c

Keletas Praktiško Mokslo Knygų
Aritmetika. Kiekvienam reikia mo 

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

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

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

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

11.00

Naujų Gaidų Iš Lietuvos
Aguonėlės. Juozo Gruodžio kom

pozicija, apie kurią Babravičius sa
ko: “O-o tai augštas ir puikus da
lykas.’’ Jis ją dainuoja savo kon
certuose visados ir publika ją pa
mylėjo. Kaina _____________  ?5c

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

JAU 
PRIPA
ŽINO!

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

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

TėmykI mos perkraustėme sa 
vo dirbtuvę Cigarų j didesnę vie
tą, priešais Public Library. Ra
šant adrosuot:
NAUJOKŲ OIGAR DIRBTUVE !

267 DIVISION AVE. 
Brooklyn, N. Y.

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

Didyjj Katalogą PrisiunSiam Dykai

* VIENYBĖ
193 Grand Street 

* Brooklyn, N, Y.

.A.

Vienybes 
Knygyne
Galima Gauti Visokių 
Knygų, Kokios Tik 

Yra Atspausdintos 
Lietuvių Kalboj
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Ginčas Del Paskolos Lietuvai ii
Sugrįžus iš Lietuvos Foundation Kompanijos atsto

vui, p. G. Irševičiui po to, kai buvo susitarta Founda
tion Kompanijos su Lietuvos valdžia reikale teikiamos 
Lietuvai paskolos, kuri galės siekti iki 16 milionų dola
rių, Foundation Kompanija pasišaukė New Yorko lie
tuvių laikraščių atstovus, kad padaryti pranešimą Ame 
rikos lietuvių visuomenei apie šį reikšmingą Lietuvai 
susitarimą. Laikraštininkai buvo kviesti į Foundation 
Kompanijos raštinę liepos 27 d., š .m., tačiaus, mes še
iniaus pasirašiusieji, šią dieną atsilankyti negalėjome, 
todėl buvo susitarta ant rytojaus sueiti ir išklausyti 
Foundation Kompanijos atstovo, p. Irševičiaus praneši
mo.

Sutartu laiku nuvykus į 
Foundation Kompanijos ra- se, 
štinę, p. Irševičius mus ma
loniai priėmė, -ir padaręs 
platų pranešimą žodžiu apie 
paskolos svarbą, parodęs 
tam tikrus dokumentus, at
sakęs į visą eilę pastatytų 
'klausimų, įteikė raštu jau 
priruoštą pranešimą ir pa
prašė, 'kad jį paskelbtumėm 
Amerikos lietuvių spaudoje. 
Šiame pasikalbėjime dalyva 
vo ir Lietuvos komercialis 
attache, D-ras M.. J. Vini
kas. Atsisveikinant p. Irše
vičių, jis pareiškė, kad va- j 
kar, liepos 27 d., atsilankė į 
Foundation Komp. “Garso” j 
atstovas, J. P. Mačiulis, 
kuriam irgi akyvaizdoje D- 
ro M. J. Viniko, jis, p. Ir
ševičius, padaręs tokį pat 
pranešimą ir įteikęs tą patį 
spaudai priruoštą straipsnį. 
Ant galo, p. Hirševičius pa
prašė laikraščių atstovų 
tuo tarpu spaudoje skelbti 
tik jo Kompanijos pagamin
tą straipsnį, pasižadėdamas 
spaudai priruošti smulkme
nišką pranešimą apie pasko 
lą, kuomet jau bus pribren
dęs tam momentas.

kaip ir mums, tačiaus mum 
žinomais ir prieinamais ke- 
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P. Mačiulio Prasimanymai

Mes suprasdami, kad to
kiuose atsitikimuose, kuo
met jau turime reikalą su 
rimtomis Amerikonų firmo
mis, reikia prisilaikyti visa
me kultūringame pasauly 
galiojančio džentelmenišku
mo, pasielgėme sulyg Foun
dation Kompanijos atstovo 
reikalavimų ir spaudoje pa
skelbėme tik tai kas mums 
buvo leista. Tačiaus, “Gar
so” atstovas, p. J. P. Ma
čiulis, pasirašydamas inicia
lais “J. P. M.” tiek “Gar-
h=

$15.00 ir augityn

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

RASHKINIS 
Ir 

VOKETAITIS 
141 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

tiek visoje dešiniojoje 
spaudoje, išėjo su negražio
mis falsifikacijomis. Jisai 
savo pranešime tarpe kit-ko 
pareiškia sekamai:

“Kas Padarė Pradžią?”
“Užklausius p. Irševičiaus 

kas padarė pradžią minėtos 
paskolos reikale, gauta se
kamas paaiškinimas:

“Foundation Kompaniją 
minėta paskola užinteresavo 
iš Lietuvos atvažiavęs pra
lotas Olšauskas ir New Yor
ke Lietuvos konsulas Dr. J. 
Bielskis, kurie pirmieji krei
pės j šią kompaniją klausti 
paskolos. Kompanijai prade 
jus teirautis apie galimybes, 
atvyko iš Kauno Dr. Vinikas 
su Kauno miesto įgaliavi- 
mais. Bet kompanija atsisa
kė su p. Viniku kalbėli, nes 
buvo nusistačiusi paskolos 
reikalu tartis su Lietuvos 
vyriausybe, o ne su Kauno 
miesto įgaliotiniais. Lygiai 
pat ir Komisija nuvažiavusi 
Lietuvon tarėsi su Lietuvos 
Vyriausybę, o ne su miesto 
valdyba. Taigi paskolos pra
džią padarė pralotas Olšaus 
kas ir Dr. Bielskis ir pasko
la duodama Lietuvos syriau- 
sybės užtikrinimu.

“TaL.tąip , paaiškino p. Ir
ševičius apie paskolos klausi 
m o pradžią.“
Kadangi šitokis p. Mačiu

lio pareiškimas pastato vi
suomenės akyse mus, že- 
miaus pasirašiusius, tokioje 
šviesoje, kad lyg mes būtu
mėm užslėpę faktus, nes ir 
“Garso” redakcija savo per
žvalgose jau remiasi tuo p. 
Mačiulio pareiškimu ir 
“mandagiai” pakolioja jos 
nepakenčiamus laisvama
nius; taipgi, šitokis p. Ma
čiulio pareiškimas pastato 
nekokioj šviesoj ir patį 
Foundation Kompanijos at
stovą, p. Irševičių, nes vie
na dalis laikraščių paskelbė 
'vienokį jo pranešimą, o kita 
kitokį, taigi skaitančioji vi
suomenė tegali padaryti tik 
vieną išvadą: p. Irševičius 
vieniems laikraščių atsto
vams padavė vienokį prane
šimą, o kitiems — kitokį, 
kas rimtos firmos atstovui 
būtų labai nerimta daryti. 
Ir mes, nors neabejojame 
apie p. Irševičiaus pareiški
mą, kad jis p. Mačiuliui pa
darė tokį pat pranešimą,

liais pasiteiravus šiuo rei
kalu, pasirodė, kad mūsų pa 
si tikėjimas p. Irševičium bu 
vo teisingas ir čionais kaltė 
yra tik vieno p. Mačiulio, 
kuris paskelbė savo sriovės 
spaudoje nepamatuotus ir 
negražius prasimanymus a- 
pie p. Irševičiaus praneši
mą. Kadangi Lietuvos ko
mercialis attache, D-ras Vi
nikas, dalyvavo tame su p. 
Mačiuliu pasikalbėjime, tad 
užklausus mums D-ro Vi
niko, ar paskutinė dalis p. 
J. P. Mačiulio, čionais cituo 
j amo straipsnio užvardinto 
“Kas padarė pradžią?” yra 
teisinga, atsakė:

“Ne, ta 
neatatinka 
pareiškimo 
aš, nei p. 
vėm. Oficialis 
kurį Foundation Kompanija 
norėjo padaryti Amerikos 
lietuvių laikraščiams, buvo į- 
teiktas raštu p. Mačiuliui ly
giai kaip ir kitiems laikraš
tininkams. Visokį kiti apra
šymai, neatatinkanti tam ra
štui, yra pačių laikraštinin
kų išvadomis, ir jeigu jie 
būtų bent kam kenksmingi, 
tai už tai legalę atsakomy
bę prisiima patys laikraš
čiai. Asmeniniai aš, iki šiol, 
niekam nesu padaręs jokio 
oficialaus pranešimo pasko
los reikalais.“
Užklausus p. Irševičiaus, 

ar jisai yra p. J. P. Mačiu
liui padaręs paaiškinimą, a- 
pie kurį kalbama straipsny 
“Kas padare pradžią?,” ji
sai trumpai ir griežtai pa
reiškė, kad:

“Nė aš, nė kas kitas iš 
Foundation Kompanijos nė
ra nieko panašaus pasakę p. 
J. P. Mačiuliui.”

tinkamus žmones tai pasko
lai realizuoti; p. Irševičius 
įėjo kaipo brokeris, o adv. 
Maginnis kaipo juriskonsul
tas. Dr. Vinikui, t kaipo ko- 
mercialiam Lietuvos atta
che, buvo žinoma, kad Lie
tuvos Valstybė taipgi ieško 
paskolos. Ir todėl Kauno 
miesto paskolos ieškojimas 
buvo naudojamas kaipo ky
lys užinteresavimui finansi
nių Įstaigų ir Valstybės pa
skola. Kovo mėnesio pra

GROBLAUSKIO GUMBALAŠAI 
DEL VIDURIŲ , 

SUVERŽIMO MOTERIMS

dalis straipsnio 
tikrenybei. Tokio 
p. Mačiuliai nei 
Irševičius, neda- 

pranešimas,

Paskolos Istorija

Susiinteresavę šiuo Klau
simu, mes plačiau pasitei
ravę sužinojom senkamus 
faktus apie šią paskolą:

Tuo jaus po išvažiavimui 
iš Amerikos, p. Čarneckiui, 
buvusiam Lietuvos Atstovui 
Washingtone, Dr. M. J. Vi
nikas likęs kaipo einantis 
Lietuvos pareigas, pasiuntė 
Lietuvon kabelį, kad jisai 
gali gauti Kauno miesto ka
nalizacijos ir vandentekio į- 
taisymams paskolą iki pen
kių milionų dolarių. Tas bu
vo dar pirm atvykimo A- 
merikon p. Bizausko ir pra
loto Olšausko. Kauno mies
tas šį pasiūlymą tuokart ne
galėjo priimti, nes kanali
zacijos ir vandentekio pla
nai dar buvo neužbaigti ir 
niekas nežinojo kiek visas 
darbas galės lėšuoti. Pa
baigus planus, Kauno mies
tas 
los 
bet 
los

liet del įvykusių reikalavi
mų kad adv. Maginnis ir Ir
ševičius pasitrauktų, tai su
darytoji organizacija pasko 
lai gauti iširo. PasKola taip 
gi žlugo. Tuo momentu iš
rodė, kad paskolos negaus 
nei Kaunas nei Valstybė. 
Visą darbą reikėjo pradėti 
išnaujo, bet jau su didesniu 
atsargumu ir slapta. Nau
jos paskolos ieškojimui, su
daryta naujos organizacijos 
nusamdyti nauji žmonės, ir 
p. Irševičius su Dr. Viniku 
ta visa darba vedė.

Iš naujųjų spėkų, p. Ir- 
ševičiuį pavyko pirmuti
niam gauti galutinį sutiki
mą organizacijos, kurią ji
sai klabino duoti Kauno 
miestui, o gal ir Valstybei, 
paskolos. Gavus šį sutikimą, 
visos pastangos gauti pasko 
lą iš kitų šaltinių buvo per
trauktos, o atsargumo delei, 
kad su šia paskola neįvyk
tų panašiai kaip su pirmąja, 
visos tolimesnės derybos bu 
vo perkeltos Kaunan.

Foundation Kompanijos 
atstovui negalėjus sutartu 
laiku atvykti Kaunan, Kom
panija prašė Dr. Viniko vy
kti Lietuvon. Bet ištikus jo 
šeimoje pavojingai ligai ir 
pagaliaus pačiam susirgus, 
reikėjo ieškoti kito asmens 
ir tuo asmeniu tapo išrink
tas p. Irševičius, kuris išvy
ko Kaunan jau kaipo Foun
dation Kompanijos atsto
vas. Atvykęs Lietuvon, jisai 
jau rado ir kitus Founda
tion Kompanijos atstovus, 
ir ten jiems pasirodė gali
mu padaryti galutiną pa
siūlymą ir Valstybės Pa
skolai tomis pat sąlygomis, 
kaip ir Kauno miesto pasko 
lą buvo gauta. Yąa teisybė, 
kad Valstybei paskola buvo 
ięškoma ir jau kelių Valsty
bės įstaigų, lygiai kaip ir į- 
vairių kitų privačių ir semi- 
oficialių įstaigų, bet tie vi
si žygiai likosi bergždžiomis 
pastangomis.

vime? Iš tokių “Garso” ir 
jojo atstovo prasimanymų, 
išeitų, kad kuomet jo gar
binami žmonės nori atlikti 
naudingą Valstybei darbą, 
tai tas pats “Garsas” tą dar 
bą griauna ir jam priešina-j 
si. Pagaliaus, reikia konsta
tuoti dar ir tas faktas, kad 
“Garsas” tame savo straips
ny vien nepematuotais pra
simanymais kriminaliai įta
ria patį D-rą Viniką ir Val
stiečius Liaudininkus ir . re
komenduoja gautąją Kauno 
miestui paskolą atmesti, 
nors pirmiau ir tikrino, kad 
tokia paskola dar nėra gau
ta.

Lietuvos Valstybei pasko
los klausimą laikome di
džiai svarbiu ir rinitu žy
giu. Kad Lietuvai paskola 
yra būtina, rodos Kiekvie
nas giliau dalykus įžiūrintis 
lietuvis pripažins. Nėra ma
žiausios abejonės, kad kiek
vienas, supratęs Lietuvos 
ekonominę padėtį, paskolos 
gavimui nesipriešins. Tai yr 
rimtas ir Valstybei naudin
gas žygis, ir kas tą žygį at
lieka, kad paskolą išgavus, 
rodos neturėtų taip didelės 
svarbos. O vienok, pas mus 
lietuvius, kai kuriems asme
nims, Valstybiniai neišsiau- 
klėjusiems, tas daro didelį 
skirtumą.

Paimkim kad ir “Garso” 
Nr. 32, rugpjūčio 6 d., 1925 
m., apžvalgoje tilpusi “Kas 
išgavo paskolą?”, raštą, pa
remtą: p. Mačiulio prasima
nymais, ir už paskolos gavi
mą jau vainikuoja savo žmo 
nes, kurių vienas net yra pa 
reiškęs, kad ta garbė jam 
nepriguli ir jis Amerikoje 
paskolos yra ieškojęs ne Vai 
stybei, ne Kauno miestui, o 
vien “Galybės” Bendrovei. 
Šitas pareiškimas yra žino
mas ir “Garso” redakcijai 
ir jos atstovui p. Mačiuliui. 
Ir matyt “Garso” redakci
ja ir ąbelnai dešinioji spau
da, neturėdama jokių faktų 
tam savo tikrinimui parem
ti, griebiasi kelionių ir šmei 
žtų. Valstybiniai išauklėti 
žmonės, kuriems rūpi jų kra 
što labas ir svarbieji reika
lai, taip nesielgia. *

A. B. Strimaitis, 
“Sandaros” atstovas. 
S. E. Vitaitis,

“Tėvynės” atstovas
Pr. Bajoras,

‘•‘Vienybės” atstovas
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TIKRO PJAUSTYTO STIKLO 
STIKLINĖS 

UŽ 35 LEIBELIUS
Star ir Magnolia Pieno

Nepraleiskit eprogos gauti šitas šešias pui
kias stiklines, kurias matote ant paveikslo, 
už 35 leibelius Star ar Magnolia Pieno
Pradėkite leibelius taupyti šiandien ir kada pri
rinksite užtektinai nuneškite į arčiausią Premijų 
Krautuvę, kuriu adresai žemiau, ir pasiimkite sa
vo setą šešių stikliniu. Tą dovaną galite gauti tik 
mūsų krautuvėse. Paštu nesiunčiame. Apsimoka 
taupyti leibelius nuo kenų. ' .

Star ir Magnolia turi tik tiek pieno ir cukraus 
Liek reikia, kad padarius jūsų pudingus, sosus, 
keksus, pajus, ir užsigardavimus skanius. Jie tin
ka visur kur reikia cukraus ir pieno kartu. Jie 
kavai suteikia malonų skanumą. Ųžsisakykit savo 
dalį pas krautuvininką šiandien. Nevilkinkite.

• « . • • į •' ‘«• « k •: k • ■■
MUSŲ BROOKLYNO PREMIJŲ KRAUTUVES

570 Atlantic Avė., netoli 4th Avenue .
2 Sumner Aveuue, netoli Broadway

KITOS PREMIJŲ KRAUTUVE

426 West 42nd Street 
netoli Ninth Aven de 
BRONX, N. Y.
678 Oourtlandt Avenue 
netoli 150th Street

NEW YORK CITY.N.Y.
1427 Third Avenue 
netoli 8Oth Street
44 Hudson Street
netoli Duane Street

ŠIS SPECIALIS PASIŪLYMAS TIK IKI 
RUGSĖJO (SEPT,) 30, 1925 
TIK VIENAS SETAS YPATAI 

“APSIMOKA TAUPYT LEIBELIUS”

Keistas Pasigyrimas

Užrašykit “Vienybę” 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems 
Lietuvoje

Garsinkites “Vienybėje”
1 i . z • '■ , v •

pradėjo ieškoti pasko- 
per oficialus šaltinius, 
be pasekmių — pasko- 
negavo. Tuo pat laiku 
Vinikas buvo pakvies- 

parvažiuoti Lietuvon, o

Nuo Skilvio 
Skausmo, Dieg
lių ir Gazo No- 
pripuoląs nuo 
Užsikimšimo.

Moteris privalo 
visados laikyti 
šitų gyduolių, 
talppat kaip ir 
motkoius ir du
kterimi.

Vartota suvirs 30 metų
Ne jokis bandymas

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

tas
Amerikon atvyko pralotas 
Olšauskas ir inžinierius 
Paulukonis, ieškodami pa
skolos “Galybės” Bendro
vei, pastatymui ant Nemu
no ties Birštonu didelės e- 
lektros stoties. Jiems taip
gi nepavyko paskolą gauti.

Kelioliką mėnesių po. tų 
pastangų, Dr. Vinikui grįž
tant Amerikon,- Kauno mie
stas paskolos negavęs, įtei
kė jam pilnus ir neapribuo- 
tus įgaliojimus ieškoti Kau
no miestui reikalingos pa
skolos.

Atvykęs Amreikon, Dr. 
Vinikas tuojaųs nusisamdę

Kad p. J. P. Mačiulio pra
simanymais paremti pasigy
rimai yra begalo keistais, 
liudija dar ir sekami faktai. 
Jeigu su D r. Viniku Foun
dation Kompanija atsisakė 
tartis, tai tuomet su kuo gi 
ta Kompanija tarėsi? U 
taipgi, ką Dr. Vinikas veikė 
ir dabar veikia Amerikoje 
kaipo Lietuvos prekybinis 
attache? Kodėl jisai dalyva
vo net Foundation Kompa
nijos pranešimuose laikraš
tininkams? Poliaus, kaip ga 
įima išaiškinti tą faktą, kad 
pats “Garsas” Nr. 20 iš 14 
d., gegužės, kuriame telpa 
straipsnis “Del Kauno Pa
skolos,” ir kurio turinys ai
škiai liudija, kad tokios in
formacijos kokiomis tas 
straipsnis paremtas, galėjo 
būti gaunamos tiktai is įstai 
gų, kurios pilnai žino Val
stybės paslaptis, ir kurio to 
nas neduoda mums abejoti 
kas tą straipsnį inspiravo, 
ir kuriame aiškiai pasiūlo
ma Lietuvos Valdžiai jau 
gautąją Kauno miestui pa
skolą, atmesti, dabar tas 
pats. “Garsas” ir kiti deši
nieji laikraščiai jau bando 
apvainikuoti savo žmones 
nuopelnais tos paskolos ga

pnaidw 
U8DBGI-

Aysaagok Bvelkatų

sanYKiti
ProfilaktM vyrama, 

geriausia apsauga 
po užsikrėtimo. 

DidelS triūbolė 88c. 
(Tarba (4’b) *1.

Vlapse aptlekose ar 
Ban-Y-Kit Dept. A. 

01 Beekman St. 
New York 

Prašyk aprašymų

Tel. 595 Greenpoint.
t ......

Daktaras
J. S. MISEVIČIUS

270 Berry St., B’klyn, N. Y.

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

Tęl. 44(8 Greenpoint.

Dr. John Waluk
Vulendoer t .

nuo 8 iki 10 18 ryto 
nuo 1 iki Ę po pietų 
nuo 0 iki 8 vakare

Nedėliomia pagal •uejtarimą

.161 North 6th Street 
Broęklyn, N. Y.

. ... .t

Susivienijimas Liet. Amerikoje
. . - . ■. •' ’; t 1 i »’ '■ . i ;. t • ,

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDRAUDOS IR PABALTO! 
ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE, KU

RIOS TURTAS ARTI JI,000,000.00 

pomirtinių.. Pašalpų išmoksta 1413,560.16
Nuo suslorganizavimo iki šiam laikui išmoksta 1375,122.80

BLA. kuopos randui vIbuobo dideaniuose miestuose. 
Nariai priimami nuo 18 iki 60 m. amiiaus. Vis! na
riai gauna laikraltj „Tėvynę ” dovanai ir taipgi 
kauna BLA. lileistas knygas ui pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — J14O, 800, eoo Ik 1000

Pašalpos įkyriai — \ ■
IB.oo. B.oo Ir Hou | savaitę. 

....a .
Del platesnių Informacijų kreipkitės lluo adresai

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

ET
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Kas yražznogaus amilnaa priolaa? — Baltis. 
Jis netik sunkiausias Ilgas {vare, bet Ir { gra
bų paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią 

URBAN'B GOLD 
Balčio), jokių žalčių 
baksą apsiginkluok

Ameriką pagarsėjusiai 
POWDERS (MUtelltu nuo 
nebijo. Už 76 centui ui 
nuo savo nuožmaus prieš oi

URBO LAX TABS (26 cental ui akry- 
t.nutę) yra kai kanuolfi prie! kitą amilnų žmo

gaus priešų — vidurių ulkletfijlmų — knrli 
žmogui pagamina daug rūpesčių Ir sunkių ilgų.

Lietuviškų, Bulgariškų, Alopatlškų, Homeopatiškų ir kitokių 
vaistų tegalima gantĮ gerų pas —

151 Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y. 
Telephone Gr*Mpolpt 1411
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„Vienybes” Išvažiavime Rugsėjo 6,1925, Forest Hills Parke bus įvairiu ir juokingų žaislų
B RUGPJUČ. (AUG.) 27 D. 1925

ŪMI

Brooklyn© ir Apylinkės Žinios
oram:

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

MUSŲ JAUNIMAS PARUO
ŠĖ JUOKINGŲ ŽAISLŲ 
PROGRAMĄ “VIENYBĖS” 
ISVAŽIA VIMU1

Nors dalykas laikomas po di
deliu “sekretu,” bet teko suži
noti, kad Jaunų Vyrų ir Jaunų 
Moterų komitetai jau turi su
darę trumpą, bet drūtą žaislų 
programą “Vienybės” išvažiavi 
mui rugsėjo 6-tą, Forest 
parke. Bus keletas labai 
kingų 

- Jei . -W’
katos 
te į
rugsėjo 6-tą. Ten sveikai pasi
juoksite, išgirsite sveikų nau
jienų ir sveiki namo parvažiuo
site.

Hills 
juo-

lenktynių.
norite pora pūdų 
prisidėti tai visi pribūki- 
“Vienybės” išvažiavimą

svei-

NELAIMĖ PATIKO LIETU
VĮ DARBININKĄ

Utarninke Kaziui Katkui, ku 
ris angliškai vadinosi Charles 
Kay, nuo 37 Meserole St. ne
laimė ištiko. Jis dirbo Edison

kompanijai, taisydamas dratas 
Brownsvilleje, ties Stone ir 
Blake Av. kaž-kaip jo kūnas 
užkliudė “gyvą vielą” ir jį ant 
vietos užmušė. Vėliau jį su vir
vėmis nuleido nuo stulpo.

Laidotuvėmis rūpinasi Juo
zas Garšva.

ŠMEIŽTAI PASIRODĖ JAU 
IR AMERIKONŲ SPAUDOJE

World” 
tūlo Ju- 
iš Mas-

Rugp. 25 d. “Eve. 
telpa korespondencija 
nius B. Wood, rašyto 
kvos, kuri kalba... apie Lietu
vą! Jam tas pasakas papasa
kojo MOPR, tai yra bolševikų 
organizacija, įsteigta šelpimui 
bolševikų, papuolusių į “buržu
jų” kalėjimus už kėlimą maiš
tų, ardymą viešos tvarkos, ir 
norą sugriauti demokratinės 
valdžios bei įsteigti kumščio 
diktatūras.

Wood, perduodamas MOPR 
pasakas, sako, kad Volkovišio 
(?) kalėjime lietuviai sargai 
daužė galvą tūlos Onos Smei-

Didelis Metinis
PIKNIKAS 

— rengia —

NEDĖLIOJĘ 
POP ir VAK.

LietuviŲGimnastŲ Kliubas, Ine.
CYPRESS HILLS PARKE 
Stony Road and Cypress Ave. 

Muzika Prof. James Passelos

RUGPIUClO

30
August 1925

jžanga 50 Centu
Kl. buveinė: 168 Marcy Av. B’klyn

Parkas Atsidarys 
2:30 vai. p. p.

gauskaitės į sienas. Tas nieko 
neatsiekė, tai jie pradėjo elek
trą vartoti, kad suardžius^ jos 
protą ir nervų sistemą. Ji esą 
išėjo iš proto ir dabar randasi 
beprotnamy. Esą vienas sargas 
nusigėręs gyrėsi, kad jis mer
giną “apdirbęs” ir kad jis ga
biai ją elektra kankinęs. Ant 
rytojaus jis buvo rastas negy
vas ant gatvės. Kitas sargas ta 
da pasiūlė $100, kad praneštų 
kas nužudė jo draugą. Po ke
lių dienų ir tas rasta negyvas.

Tas pasakas MOPR yra su
dėjus į pamfletą, kurį dalina 
lengvatikiams, idant tie dau
giau aukų duotų “politiškiems 
kaliniams.”

Jei tokie dalykai būtų įvykę 
Lietuvoje, tai nėra abejonės so
cialdemokratai ir liaudininkai 
būtų pakėlę didelį skandalą. 
Sykį buvo įneštas paklausimas 
valdžiai ir ministeris užsigynė, 
kad politiški kaliniai būtų kan 
kinami. Kaune politiški kali
niai tik buvo sustreikavę, nes 
gavo blogą maistą. Jų tėra ten 
33. Streiką laimėjo. Bernotas 
savo laiškuose nurodė, kaip ko
munistai verčia savo partijos 
narius pasakoti, kad “buržu
jai” juos kankina, 
gimsta medžiaga 
prieš politiškus priešus.

Lietuvos konsulas, ar amba
sadorius turėtų užginčyti to
kias pasakas amerikonų spau
doje, nes jos žemina lietuvių 
vardą, ko bolševikai ir nori.

Jie stengėsi žmonėms įkalbėti, 
kad nevažiuotų, bet nieko ne
gelbėjo.

Buvo pakeltas klausimas kas 
link asesmentų, bet apkalbė
jus pasirodė, kad šitame klau
sime komunistai prisivirė ko
šės, todėl lai patys ir suvalgo. 
Liko komisija išrinkta surasti 
svetainę kad žieminiame sezone 
surengus koncertą ar ką kitą.'

Pasirodo, kad sąjunga veikia 
nežiūrint komunistų atakų. Są- 
jungiečiai pasirįžę lokalą ap
ginti visada nuo bolševikiškos 
diktatūros!

Real Estate
PIRKITE 

“VIENYBĖS 
ŠĖRĄ!

Sąjungietis.

PO MIESTĄ PASIDAIRIUS

— Advokatas Urevičius jau 
sugrįžo iš vakacijų ir vėl ran
damas savo ofise.

— K. čerka pasipirko far- 
mą netoli Woodstock, Vt. ir ten 
išvažiuoja gyventi.

— A. Vanagaitis, pasiekęs 
gražiąją Kaliforniją, rašo V. 
Sirvydui: “Būk pasveikintas! 
Džiaugiuosi nokstančiais apel
sinais Kalifornijoj. Visiems 
brooklyniečiams labas dienas!”

— Nepamirškite Lietuvių U- 
kėsų Kliubo pikniko, kuris į- 
vyks subatoje, rugpjūčio 29 d., 
Cypress Hills Parke!

— Miesto taryba nutarė, kad 
visi tuščiu lotu savininkai turic *

arba juos aptverti, arba žoles 
ir krūmokšlius iškapoti. Pasi
rodo, kad tose žolėse dažnai 
slapstosi sužvėrėję vyrai, kurie

1 šeimynos namas, groseris 
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 
daugiaus. Parsiduoda viskas 
sykiu. Gera proga norinčiam 
daryti gerą gyvenimą. Savinin
kas apleidžia miestą.

Didelis bargenas. — 16 šei
mynų namas ir 4 storai; po 6 
kambarius šeimynai, elektra, 
maudynės. Lotas 50 per 100. 
Mūrinis. Rendų metams $7,740. 
Morgičius $38,000. Kaina $56,- 
000. Cash ne mažiau $1'5.000.

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

VIENYBĖ” REAL ESTATE 
(VI. šabūnas, vedėjas) 

193 Grand St., Brooklyn, N. Y

BAYONNE, N. J. 
PRANEŠIMAS j.

Tur būti jau visi žino, kad A. L. P. 
Kliubas rengia iškilmingų išvažiavimą 
ant Willieh Farmos, Linden, N. J., 
kuris atsibus September-Rugsėjo 7 d., 
1925 (Labor Day). Todėl kurie ma
note važiuoti, nusipirkit tikietus iš- 
kalno, kad paskui nesigailėtumėt. Aut 
nlakatų yra pažymėta, kur galima ti
kietus įgauti. Komitetas.

(104

NEPAPRASTAS IŠPARDAVIMAS
lik 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

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

UIS MASTER'S VOICE”

* GRAHAM TALKING MACHINE SHOP
VICTROLOS IR VICTOR REKORDAI

74 Graham Avenue, Brooklyn, N. Y.

nes tuomi, naktimis puola merginas ir mo- 
agitacijai įerįs> einančias

R ROOK L YNO BIZN1ERIA MS

Nuo rugsėjo pradžios jus at
lankys “Vienybės” įgalioti žmo 
nės, rinkdami užsakymus ka
lendoriams. šįmet yra labai 
gražių pavyzdžių, kurie patiks 
kostumeriams ir kuriuos kiek
vienas norės gauti. Tik prašo
me nevilkinti užsisakyti ir ne
atidėlioti iki savaitės-kitos 
prieš Kalėdas, nes paprastai 
gražieji pavyzdžiai greitai iš
perkami ir nebegaunami jau 
lapkričio mėnesy.

IS RUBS1UVIŲ SĄJUNGOS 
SUSIRINKIMO

pro šalį.
— G. šliakis apsigyvens sa

vo nusipirktame name ties eže
ru Ronkonkoma, apie rugsėjo 
15-tą. Tos vietos suradime ir 
pirkime daug pasidarbavo 
Real Estate agentas, A. M. Au
gimas.

— Nedėlioję, rugp. 30 d. į- 
vyksta Lietuvių Gimnastikos 
Kliubo piknikas Cypress Hills 
parke. Muzika Passelos.

— Brownsvileje vėl pradėjo 
busai vaikščioti po Sutter Av. 
iki Linwood St. ir Pitkin Av. 
Hylanas pasakė prie atidary
mo prakalbą, kur pasigyrė, kad 
kovojąs 8 metus su gatvekarių 
kompanijomis, norinčiomis pu
bliką melžti.

— “Evening Journal” rugp. 
26 d. įdėjo aprašymą Jaunų 
Vyrų beisbolės tymo laimėji
mą New Hyde Parke.

Tikra Lietuviška Duona )
kepa |

Keptuve i
kurių

Garsas"
(Seniausi n jatniga)

Kepa 
Taipgi 
vėrns 
suomet kreipkitės
prie “Garsas” Keptuvė. Siunčia- 

ae

duonų iš 
kepame 

ir kitiems

miltų.
vestu-

Vi-

ruginių 
keiksus, 

pokiliams.
su užsakymais

duonų ir į kitus miestus.

W. MASIULEVIOH 
A. SHRUPSKIS 

(Savininkai)

209 Bedford Ave., 
Brooklyn, N. Y. Tel. G'p't. 2876

Paieškau pusbrolio P. Gerybos, gyvo 
na kur apie Chicago, Ill. Iš Lietuvos 
paeina iš Veivenų miestelio. Taipgi 
paieškau švogorio D. Jenkamsko, gy
venu apie Kenosha, Wis. Su abiem tu 
riti didelei svarbius reikalus. Malonė
kite atsišaukti, o jeigu kas žinote, ma 
lonėkite pranešti už ką būsiu didžiai 
dėkingas, j. Žukauskas, 603 Green St.. 
Schenectady, N. Y. (103

Parslrendavoja 4 kambariai, 18 Irv
ing Av., renda $26 mėnesiui, elektra, 
naujai išdekoruoti, langai visuose rui
muose. Imkit Union A v. karų ir nu- 
lipkit ant Jefferson St., eikit vieną 
blokų iki Irving Av. klauskit Janito- 
rlaus arba Stagg 6805 (104

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

Uv LIETUVIŠKA AKUŠERKA

it*.

Marijona Tamkienė
A6prie palagų ant pareikitlavimofTi 

dienų ar naktį, taipgi ir nedėl
^dieniais. Darbų atlieka atsnkan 
jočiai už prieinamų kainų

7—9 STAGG STREET
Brooklyn. N. Y.
Tel. Stagg 6731t

Parsiduoda restaurantas. Biz 
nis daromas įvairių tautų. Ge
ras pirkimas. Norintis gali pir 
kti ir namą. Prie šio biznio ap
sukrus biznierius gali padaryti 
didelį pelną. Kreipkitės pas: — 
M. Kichas, 579 Grand St., Broo 
klyn, N. Y. T el. Stagg 4032.

Parsiduoda kendžių Storas geroje vie 
toje ir biznis daromas didelis. Par
davimo priežastis ligos. Atsišaukit p is 
637 Driggs Driggs Av., Brooklyn, N. 
Y. (105

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

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

Tel. Greenpolnt 7831

MAUKUS FOTOGRAFAB
I

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

Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės šiuo 
adresu: —• 

f
814 BEDFORD AVENUE 
tarpe No. 5th Ir 6th Sts.) 

Brooklyn, N. Y.

Tel. Greenpoint 6195

M. KREIVĖNAS

Gėlės del
Vestuvių

202 BEDFORD AVENUE 
(arti North 6-tos gatvės) 

Brooklyn, N. Y,

Namų, Dario, 
ir Laidotuvių

adresu:Šiuo

BTOKES
O. Brooklyn, N. Y.

— Petrai, kur taip skubi
niesi?

— Einu pas Juozą Aba* 
zorių.

— Kas tenai naujo yra?
— Tai yra geriausi lietu

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

— Koks jo adresas?
93 WYTHE AVE., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. 4520 Greenpoint

Telephone Triangle 1450

IR MALIORIUS 
Nufotografuoja ir 
numalevoja viso
kius paveikslus 
įvairiausiomis sp
alvomis. Atnauji
na senus ir kra- 
javns ir sudaro 
su amerikoniškais 
Darbų atlieka ge
rai ir pigiai.

Kreipkitės 
T

JONAS
173 Bridge St.,

MOTERYS TĖMYKITE!
Lietuvis Plaukų Taisytojas 

ANTHONY MOLLYN

Permanent Wave 
gražiai atrodo ir 
mėnesius. Galimu

u*
1*1

ŽEMĖ UŽGRIUVO ITALĄ 
DARBININKĄRugp. 24 d. atsibuvo Rūbsiu- 

vių Sąjungos susirinkimas. Bu
vo išduotas pikniko raportas. 
Pasirodė, kad žmonių atsilankė 
iki penkių šimtų, pelno likos 
keletas desėtkų. Visi linksmi
nosi ir praleido laiką gražiau
sia, o virvės traukikai prijuo
kino publiką daugiausia. Pikni
kas paliko komunistus mela
giais. Jie sakė, kad jame nebus 
daugiau žmonių virš dvidešimt.

Burgeon Dantistai

Mūsų darbo apsiaustu 
kostumorls džiaugiasi.

Dantys traukiami vartojant 7" ‘
tyrusiai, Visokį aptraukimni — šaknų ir piviršio darbai. — 22 karato 
aukso — Imamo paveikslus su X Ray.

(Nepaklyskite po kitu numeriu)

Susikalbam Lietuviškai EGZAMINACTJA DYKAI!

DR. J. HOROWITZ, Dentist

Geriausias

CHAS: WIRFEL

124 Union Av. kamp. Grand St 
(Viršuje mėsinyėios)

Novocain anestetikų atsargiai Ir prl-

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

tuoj atvykstu pataisyti pagedimus

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

Tel. Stagg 4037

Kad Vasaros Karščių Gali Nejausti, Bet Tyrams Miško Oro Gerai 
Atsivūdyti ir Pasilinksminti. Tai Pas Gerai Brooklyniečiams žinomų

Adomą T. Ginkų
Turiu Puikų Vasarnamį MEfeRICK, L. I. Kviečiu Atsilankyti kiekvienų. 
Specialiai Pagaminu Valgius: Ančių, žąsų ir Vištų del pavienių, han- 
kietų 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 j Merrick Road; pravažiavus Freeportų, 
reikia pasukti po kairei j Merrick Av. paskui į dešinę į Camp Av. ir 
pravažiuoti “Fire House No. 2” tai mano vieta).

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.

Ant 4th Av., tarp 3 ir 4 gat
vės, žemės užgriuvo italą dar
bininką, kasusį grabę toje vie
toje. Jis buvo keturius syk at
kastas ties galva ir vėl žemė
mis užpiltas. Laiku pasisukęs 
kunigas suteikė jam paskutinį 
patepimą. Keli žmonės bandė 
jį gelbėti, bet griūnančios že
mės neprileido.

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.
Telephone Stagg 6533

Y.

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savninkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINĖ 
eta galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir už 
prieinamų kainų; taippat pasirendavoti svetainę susirinki- 
mams, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

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

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

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

SPECIALISTAS SPECIALISTAS
J. STANKUS

Parduodu namus ir duodu morgi-

Brooklyn, N Y.

ir Vaikams 
o būsite pilnai užgančdintas

S. PAUŽA 
131 GRAND STREET

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

Reikale klauskite:
Ofisas: 1163 Gates Avenue .

Tel. Jefferson 3957
Yardas: 161 Ollfton Place

Tel. Prospect .1023

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

36 Lexington Avenue 
Maspeth, L. I.

Tel. Newtown 0113

STOGŲ DENGEJAS

Gravel 
Roofing

Sapair Worn, a Spacially 
JAMES J. HOLT & SON

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

Vyrams, Moterims
Prašau Tamlstų reikale atsilankyti,

6
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