
RUGPJŪČIO (AUG.) t i M3

pat- ( Pusldiodi Del^aUtn it um 
geroje vietoje ir msi binio 
At^ižankrt paa HO Loriaer St, j**.
Ijn, H. T. .

uns. 
tbn 
, Y. 
(96

bro- 

i i 
Alos 

Ie
ško- 
pie
nes.

S. 
Ich- 
(95

S K $1.00 DABAR , 
“v $1 KAS SAVAM

Už LOTA

rirnintinieas S, 
kj poakelbimi ai parimsią p yj 
kelti, ir lyn lot| 5 p], 
pėdų, vahunla vafiaoti vyriu* į 
ja
k|, kttrTKlba tikstaaFiai vyr| j B 
torą, netoli mokyklą bahysį )* 

tuvių. Tolruenii iifemaeiį, į j, 
kai tikrom į net| khrakita v ri 
lankykite W. G. NinU 6. 

7th Av, Mtab Mth St, Su •, 
City.

Irt), 
nes. 
my- 
ižti-
tlos.
na-
ap-

liną
sa- ] 

rate, I

(94 ■

toje 
■ 47 
(M

TeL GnrajKUrtTOl

UAUKVJ rOTOOBATU

Totcpifwji^ 
wfiju, Bui*

irttAMaiį 

lieku tiraf*

niila 
knipkita L 

adresas

IU BEDFOSD AVB01 
tarpe No. 6th ii M*) 

Broofci. N. t

M. KREIVĖNAS

Gilk tel M 
Votarii) Ir 

201 BEDPOKD AVUTOl 
(wti North 6-toi (ttaį 

Brooklyn, N. T.

Telephone Mineli Iffl

TU MALI0BTU8
Nnfntognfoojs it /-Bk 
nnmalevnja viso- Aj3K 
kius paveihloi L ■ J 

Įvairiauiionia ip- į 
aivomis. Atnanji- įjR’l 
du senus Ir ta- t sll 
javus ir sudaro l>jWl 
su amerikoniikaii \A Ji 

Darbg atlieki ge- *f 
rai ir pigiai

IreipkiUi B»

<•
JONAI HOBI 

173 Bridge lt, 0. Broody! H

NAMŲ SAVININUl 
TfiMYHTE!

Lietuvis Pertera 
Pentino tanu U lub k * 
dau. Derb| atlieku jtbs i 
pigiai Taipgi teisu ss» • 
gm ir uždedu uijta ta* 
kalaia kreipkite pu: 
WTT.T.TAMO KAPTUU® 

63 MonUeth Si* 
Kampas Bubviek kua

Brooklyn, M. t

5 TAČILAUSKAS
(Santaku)

1 AS RESTORANAS
MAMS SVETAINE 

gina valgius, geni pagamintu Ii «< 
pat padrendavoti mtataf lutiikr 
dtckloma apeigom 
:ToL Stagg 3922) BBOOKLYS, Lt

APANŲ KRAUTUVE 
ims — Drapanos Geriausių Kapsi)) ■ 
AUS APSIAUSTUS (BADiCQtf'W Į

Moterims ir Valkam 
atlankyti, o būsite pilnai užgiatezui ;

ŽINO MUS
» ŽINOM VISUS

i esat kviečiami pu nv 

n arba šaltam Ore 
ANKUS (didysis) 
P. PUSNIKAS

NORTH GUST. <-■ 
eet Brooklin.^*
1727 Greenpoint

■r K&'.

“VIENYBĖ’’ TAMSUMĄ 

IŠBLAŠKO-IŠ VAIKO;

LIETUVIŲ TVIRTUMĄ
AMERIKOJ PALAIKO

TAD, MIELAS TAUTIETI/] 
SKAITYKI “VIENYBĘ” 
SUTEIKSI TĖVYNEI

DIDŽIAUSIĄ GALYBĘ;

NO. 105 Kaina 4 Centai Antradienis, RUGSĖJO (SEPT.) 1 D., 1925, Brooklyn, N. Y. Kaina 4 Centai METAI XXXIX,

(Telephone: 2427 Greenpoint) Entered As Second Class Matter October 23, 1907, At The Post Office at Brooklyn, N Y.. Under the Act of March 3rd, 1879 (Telephone: 2427 Greenpolnt»

DANIJOS SOSTINĖJE PRASIDĖ
JO LIETUVIU IR LENKU KONFE- 

RENC. POLITKOS KLAUSIMAIS
158,000 Angliakasių Išėjo i Streiką, Kuris Sa

koma Bus 6 Savaičių Iki Trijų Mėnesių Il
gumo.

ŠIAULIŲ MIESTO VALDYBA VEIK VIEN
BALSIAI PASMERKIA KRIKŠČIONIŲ 
DEMOKRATŲ LAIKOMĄ POLICIJOS 
VIRŠININKĄ.

KOPENHAGA, Rugp. 30 d. — “The New York 
Times” paduoda sekamą žinią iš Danijos sostinės:

“Lenkų-Lietuvių komercinė ir politiška konferencija 
prasidės Kopenhagoje panedėlyje. Ji išspręs daugelį da 
lykų, įimant ir Klaipėdos klausimą.”

Ta žinia nustebins daugelį lietuvių, nes Lietuvos vai 
džia atvėjų-atvėjais skelbė, kad žinios apie tarimąsi su 
lenkais esančios melagingomis. Tokių gandų būta jai 
bent treji šįmet, ir keli pernai, žmonės sekanti Lietuvo 
politiką ir jos padėtį Europoje, vienok nenustebs, kadan
gi Lietuva yra verčiama tartis su lenkais. Paskutinį pa- 
stūmėjimą padarė Tautų Sąjungos uostų komisija, kuri 
griežtai įsakė Lietuvai leisti Vilnijos miškus per Klaipė
dą ir duoti lenkų pirkliams Lietuvos gelžkelių, telegrafų 
ir kelių susisiekimą. Lietuva, priimdama Klaipėdą, ir pa
sirašydama statutą, sutiko su tuo ir turi dabar pildyti. 
Todėl, vyriausia, dabartinės derybos ir daromos. Ar bus 
kas nors ir Vilniaus klausimu tartasi bei atsiekta, paro
dys ateitis.

PHILADELPHIA, PA., Rugp. 30 d. — Angliakasiai 
optimistiškai žiūri į būsianti streiką. Jie žada net pikietų 
nestatyti, nes sako kompanijos skebų negaus. Kompani
jos gi vistiek pasisamdė visą armiją ginkluotų sargų, ku
rie kasyklas saugos. Žmonės spėja, kad streikas bus nuo 
6 savaičių iki 3 mėnesių. Prezidentas Coolidge skelbia, 
kad tam laikui anglių yra prikasta ir todėl visuomenė ne
turėtų nukentėti.

Įsakymas streikuoti buvo perskaitytas unijistų spe
cialiuose mitinguose, į kuriuos prisirinko narių skaitlin
gai. Streikas bus diriguojamas iš trijų distriktų: Potts
ville-Shamokin, Scranton-Wilkes Barre ir Hazeleton-Ta- 
maqua.

ŠIAULIAI. — Šiaulių miesto valdyba 24 balsais prieš 
3 (šie buvo krikščionys demokratai ir nuo balsavimo su
silaikė) nutarė reikalauti, kad Lietuvos valdžia išmestų 
iš vietos policijos viršininką Biels’kį, sumušusį miesto val
dybos narį p. Balaką už tai, kad tas jam papirosų “neuž- 
fundino.” Tas įvykis sukėlė pasibjaurėjimo klerikalų mi- 
nisteriais visoje Lietuvoje.

Amerikoje Steigiasi Danty Iškritimas Su-
Duonos Trustas trukdė Plaukimą

Washington. Republikonų 
valdžia Atsisakydama vykditati 
Mirusio La Fofflctte įneštą re
zoliuciją, kad būtų tyrinėjama 
besitveriantis duonos trustas, 
davė galimybės tam trustui su
siorganizuoti ir pradėti veikti. 
Dabar duona ir miltai kainuo
ja kelis syk brangiau negu far- 
meriai už kviečius gauna. Tą 
pabranginimą padarė trustas.

Naujausi Telegramai
Nliv York. Netekusi dar

bo 72 metų dženitorka mo
teris, nusižudė gazu.

—o—
Pittsburgh. Pittsburgh 

Coal kompanija, kuri nešė

Southampton. Jūrininkų 
streikas Anglijoj gavo nau
jos energijos ir žada išsi
plėtoti į rimtą dalyką. Dar
bininkai nepriima mat algų 
nukapojimo.

—o—
Paris. Netolimoje ateity 

įvyks trys diplomatinės kon 
ferencijos didžiųjų valsty
bių, kurios, sakoma, žymiai 
pasuks Europos dalykus į 
gerovės pusę.

—o—
Berlin. Suėjus metams 

nuo veikimo Dawes plano, 
zokiečiai džiaugiasi juo. Jie 
šįmet sumokėjo alijantams 
nilioną aukso markių, o ki- 
ą metą turės mokėti pus

trečio miliono.
—o—

Meksika. Banditai čia už
mušė turtingą f rančą — 
dvarponį.

—o—
Boston. Policija padarė iki l<>0 ir atšvęsti 15 metų 

užpuolimą kiniečių kolonijo, savo kriminalio veikimo, 
je ir suėmė 91 kiną, 'kartu —o—
su krūva revolverių, peilių, | Geneva. Tautų Sąjungos 
, . t • i .. ■ sejme]i0 posėdžiai prasidės'

rugsėjo 7. Juose dalyvaus ir 
lietuviai.

—o—
Paris. Franci jos finansų 

ministeris C‘;iUiux žada at
važiuoti pats Amerikon tar
tis skolų atmokėjimo klau
simu.

kirvukų, opiumo ir degti
nės.

Beirut. Sukilusi Drusų 
tauta padarė užpuolimą ant 
svarbaus miesto Damasko, 
bet tapo atmušti su 700 nuo
stolių. Francų padėtis Siri
joj vienok nepatogi.

Krimas Stato 
Paskutines Spėkas

Fez. Morokos sukilėlių va
das Krimas stato prieš fran- 
mus paskutines spėkas. Tos 
spėkos tai jo reguliarė kariu- 
menė, apmokinta ir apginkluo
ta sulyg Europos pavyzdžių. 
Ikišiol su frantais daugiausia 
kovojo Krimo sukeltos taute
lės, bet ne jo valdoma tauta 
Rifai. Dabar jis stato ją.

Banditai Užpuola Pinigų 
Karą Philadelphijoj

Žinios Iš Lietuvos
NELAIMĖ

Klišiai, Panemunėlio valse.
— Liepos mėn. 17 d., apie 12
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Mariampolė. (“V-bės” kor.) Į
— Lietuvoje dabar visi gyvena 
netaip blogai. Užauga ir buvo ' 
labai brangu javai, bet visi šau
kia “Gevalt” pinigų nėra. Kur vai. dieną, vaikinas 20 m. am- 
teisybė, nei Saliamono galva ne žiaus Stepas Pivariūjias nujo- 
supras. Ūkininkų bričkos pui
kios, drabužiai bent du kart į

Niagara Falls, N. Y. Bobby 
. Leach du sykiu bandė pcrplau- 
. kti Niagaros upę, tuoj ties apa 
čia vandenpuolio, bet jam ne
pavyko. Antru kartu būtų jis 
sako pasisekę, bet jam iškrito 
netikrų dantų setas ir norėda
mas juos sugauti, jis prisigė
rė perdaug vandens ir turėjo; 
atsisakyti nuo plaukimo.

Darbo Federacijos 
Reikalauja Emigraciją 
Varžyti

Washington. Amerikos ir 
Meksikos darbo federacijos su
sitarė reikalauti iš savo val
džių, kad imigracija iš Euro
pos ir kitų šalių į Ameriką 
būtų varžoma. Esą, taip žmo
nėms tai valia važinėtis lais
vai, bet darbininkai Meksikos 
ir Amerikos turi apsaugoti sa
vo duonelę nuo perdidelio skai 
čiaus pigios darbo spėkos, no
rinčios atvykti Amerikon.

Susapnavo, Kad Vyras 
Guli Be čeverykų

North Bergen, N. J. Italė 
i Roza Silvestri, kurios vyras žu 
! vo fabrike Youngstown, O. lie
pos 23 ir buvo atvežtas čia pa
laidoti, susapnavusi, kad jos 
vyras atėjęs ir maldavęs jos 
duoti jam čeverykus, nes be 
jų negalįs ramiai kapuose gu- 

1 lėti. Prabudus Silvestrienė grei 
| tai nubėgo pas kapų sargą ir 
j prašė atidaryti duobę ir pažiū- 
I rėti, ar tikrai vyras be čeve- 
, rykų. Jei be — tai ji sutinka 
jam nupirkti. Sargas sutinka 

' grabą atkasti.

Harsthornc, Okla. Minkš
tų kasyklų darbininkams 
čia unijos įsakyta streikuo
ti prieš algų kapojimą.

—o—
Washington. Į parliamen- 

tinę konferenciją, praside
dančią spalio 1, jau sutiko 
atvykti atstovai 28 tautų. 
Lietuva jau prisiuntė ku
nigą Šmulkštį.

—o—
Maskva. Areštuotas Sibi-j 

ro banditas Bendovičius gai 
risi. kad iam nepavyko da- 
varyti užmušimų skaičiaus

lėtus, salotas, tomeites, tas vis 
kas ne naujiena kaimiečiui val
gyti. Pramogoj pažengia labai 
pirmyn, ypatingai valdininkai, 
o juos seka kaimiečiai. Bet dar 
be atsilieka vis atbulyn, ant 
kiekvieno lupų tik 8 vai. darbo 
diena, visi nori daug turėt, o 
mažai dirbti, reiškia, po mos- 
kovsku. žodis ekonomija nevar 
tojamas nei laikraščiuose, nei 
Seime, nei ūkininko grjčiose, 
nei stubelninko bakūžėje. Yra 
vienas kitas supranta, bet ta’ 
mažuma, jie kaip nelaiku sėt 

| javai, kurie usniomis apželia 
Klika ima viršų, o patyrusie 
ji nustumiami j šąli. Gal Lie - 

Į 'uvoje gyvensis kada gerai, bet 
ne dabar. Jau ir tas metas . 
akis, kad turtingas ameriko 
nas už laiškutį Lietuvon moki 
5 centus, o nususęs lietuvis A 
merikon 6 centus. O yra ir dau 
giau tokių dalykų, kad Lietuvo
je brangiau.

SAVUOSE NAMUOSE MOTI
NAI NĖRA RAMYBĖS

Trockis Pagiria
Amerikos Kultūrą

suMaskva. Pasikalbėjime 
“United Press” korespondentu, 
Trockis pareiškė, kad Ameri
kos teknika yra “brangus kviet 
kelis Amerikos kultūros.” Jis 
norėtų, kad tas “kvietkelis” 
pražydėtų kiekviename Rusijos 
fabrike, todėl kviečia Amerikos 
biznierius važiuoti Rusijon ir 
imti Rusijos fabrikus koncesi
jų pamatais. Esą pelnai bus už 
tikrinti.

žadeikis Atkerta 
Korespondentui DayPhiladelphia. Apie 4 vai. pėt 

nyčios rytą 7 apsimaskavę ban
ditai užpuolę piniginį karą 
Phila. Rapid Transit kompani
jos ir pavogę $6.153 skirtus 
algoms. Iš paskubų jie nepama 
tė dar $50,000. Policmonai vi
josi, bet nepavijo banditų auto
mobilio. Sakoma, kad banditai
patys buvę labai išsigandę ir virikas Europoje, tai lenkai ti
kėlių rankos drebėję.

Chicago. Lietuvos konsulas 
žadeikis atkirto per “Tribūne” 
to laikraščio korespondentui 
Day, kuris išvadino lietuvius 
“koševiriais,” tai yra “triubelių 
darytojais” Europoje. Žadeikis 
nurodo, kad jei kas yra košių

I kriausia daugiausia bėdų yra 
sukėlę.

Kokiomis Sąlygomis Len
kija Taikintūsi su Lietuva

Ryga- Sakoma, kad Mejero- 
vičas, nesenai užsimušęs auto
mobily Latvijos užsienio reika
lų ministeris, yra perdavęs se
kančias Lenkijos sąlygas Lie
tuvai, kuriomis prošepanai su
tiktų su lietuviais taikintis: 
atidaryti Lietuvą lenkų pilie
čiams ir pavelyti įsteigti Lietu
voje Lenkijos konsulatus.

Varguliai, Balninkų valse., 
L’km. apskr. — Julijona Baka- 
nauskienė, sūnus išleidusi į A- 
meriką uždarbiauti, pasišaukė 
laikinai savąjį žentą Bolį Ma- 
telionį ir leido jam 9 hekt. že
mės dirbti, kad žentas ją mai
tintų. Kada jos vienas sūnus 
Amerikoje mirė, o antras pra
sigyvenęs žada negrįžti Lietu
von, tai Matelionis ir jo žmo
na pradėjo motiną taip žiau
riai persekioti, varyti elgetau
ti, kad motina senatvėje verk
dama turėjo išeiti iš namų bas 
tytis po svetimas pakampes be 
kąsnio duonos, o žentas nesi
gėdi girtis, kad pinigai ir teis
mo

jo savo arklį maudyti į sodžial- 
ką, netoli gelžkelio, prie Vilių 
kaimo. Įvestas į vandenį ark
lys ėmė ir susipynė žolėse sa
vo kojas. Tada vaikinas išsi
gandęs nusirengė drabužius ir 
šoko į vandenį, norėdamas nu
pjauti virvę, ant kurio buvo 
arklys pririštas, bet greitai jė
gų netekęs kaip bematant pri
gėrė. žmonėms subėgus, jis bu
žo ištrauktas iš vandens jau 
aegyvas. Liepos 19 d. buvo jo 
įaidotuvės. žmonių gana daug 
lydėjo. Karstą vežė du arkliai, 
gražiai pakinkyti. Arklius vedė 
.teturi vaikinai, po du iš šalių, 
jersidėję vainikus per pečius. 
?rie karsto ir iš šalių taip pat 
.■jo du vaikinu su vainikais, 
irilaikydami karstą. Arkliai 
>uvo apdengti baltomis kopo
mis ir apsagstyti jurginiais. 
Karstas buvo taip pat gražiai 
papuoštas gėlėmis ir nešamu 
merginų vainiku. Ant kapų kn. 
Mockus pasakė labai graudų 
pamokslą, kad daugumai net a- 
kyse mirgėjo a.šaros.

Velionis buvo doras vaiki
nas, nieko bereikalingai neįžei
dęs. Nesidėjo jis į bedievių 
partijas, buvo pilnas energijos 
ir jaunimo draugijose norėjo 
daug daug ką gero padaryti. 
Tebūnie jam lengva gimtoji 
žemelė. Klišių Jonas

(“Tėv. Sargas”)

Vilkaviškis. Liepos 21 d. ve- 
terinar. gyd. vuošvė p. Elkevi- 
čienė nubudusi anksti rytą a- 
pie 5 v. sumanė apravėti apie 
avilius žoles. Visiems yra ži
noma, kad bitės arti savo bus
to nieko nepakenčia, čia ją 
betriūsiant apniko gilti. Kadan 
gi jos būta senos ir nelabai tvir 
tos; tai nevaliojo pabėgti ar 
apsiginti. Burna galva ir ran
kos buvo gyliais susmaigytos, 
nes turėjo apie 300 gyl., smar
kiai sutino ir apie 3 v. p.p. tos 
pačios dienos mirė. Tr,

PERKŪNAS UŽTRENKĖ

Pavembiai, Vilkaviškio aps. 
— Jau daug kartų buvo sa
koma, kad užėjus lietui su per
kūnija nesislėpti po medžiu, 
bet jei nėra arti triobos, tai 
verčiau po pliku dangum pa
laukti. Liepos 31 d. vienas Bar
tininkų pilietis grįžo namo iš 
Vilkaviškio. Kely, ties Pavem- 
bių kaitau užklupo jį važiuotą 
audra. Gelbėdamasis nuo lie
taus sustojo po dideliu gluos
niu, o pats išlipo iš vežimuko 
ir visai prisiglaudė prie me
džio liemenio. Po kitu gluosniu 
buvo stabtelėjęs kits pilietis, 
bet tuoj nuvažiavo. Vos spėjo, 
geros varsnos pavažiuoti, per
kūnas trenkė į tą medį po ku
riuo stovėjo tas pakeleivis ir 
atsigrįžęs pamatė jį bevirstant. 
Pasirodė, kad medžio tik žievė 
dviejose vietose- nudrėksta; 
žmogaus galva kiek apsvilus, 
vienu šonu žiponas, kelinės ir, 
jatai perplėšti ir kumelaitė už
mušta. Tr.

PAMIŠĖLĖ
Pilviškiai. — Nesenai Pilviš

kių apylinkėj atsirado pamišu
si mergina, kuri įvairiais bū
dais vaikus gąsdina. Kartais tu 
rėdama didelį peilį prie savęs, 
vejasi juos norėdąma papjauti. 
Suaugusieji, prieš kuriuos ji bi 
jo kėsintis, į tai kartais tik 
juokaudami žiūri. O daugelis 
vaikų iš išgąsčio jau susirgo. 
Ar nėra kap ją suvaldyt?

R. Kalnelis teisinamos.

nebijo. Keleive

NELAIMINGAS
ATSITIKIMAS

NEPAPRASTOS IŠLAIDOS

11.75

Zapyškis, Kauno apskr. —< 
šio valse, gyventojai per me
tus išleidžia pinigų: spaudai 
1,235 litus — 1.08 nuoš., val- 
styb. ir savivald. žemės mo
kesniu! 13,346 lit.
nuoš., degtinai 99,045 litus —< 
87.17 nuoš.

Į šios žinios dokumentaliai pa-
Ziminskas

Antalieptė. — čertovkos ma
lūne, tur būt, kas iš keršto į 
girnas įleido akmenį, nuo ku
rio girnos sprogo į šmotus. Gir 
nos sprogdamos sunkiai sužei
dė ten buvusius tris žmones, 
kurie, turbūt, nebepagis. Malū
no savininkas, nors vokietis, 
yra teisingas, doras ir valsty- 
bingas pilietis, kuris, rodos, 
niekam pikto nepadarė. Todėl 
nesuprantama, kieno čia ker- 

./. Lapienis.

Biznieriai, Norinti Pritraukti Daugiau Kostunie- 
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 

Maždaug Rūšies Norite: didelių, mažų, su kiše
nėmis ar be kišenių. — Adresuokite sekančiai:

London. 2,000 mokslininkų 
seimas čia svarstė klausimą, ar 
nieko nežinojimas yra laimė, 
•r ne. Keli mokslininkai įrodi
nėjo, kad nieko ar mažai žinan
tis kaimietis yra laimingesnis 
už pusiau pramokintą mieste
lėną, kurio galva pilna neda- 
keptų idėjų. Esą kaimietis ga
li daugiau darbų ir daiktų pa
dirbti negu miestelėnas. Kiti 
gi nurodinėjo, kad laimė guli 
ne mokytume, ar nieko nežino
jime, bet pasidžiaugimu aplin
kybėmis, draugais, darbu, ir

Plainfield, N. J. 52 metų 
brikantas Lagren apsivedė 
15 metų mergina, kurią buvo 
keletą metų prisiėmęs, kaipo tam panašiai, 
savo dukterį. Vėliau jis kitam į Jersey City, N. J. čia nude- 
pavelijo ją už dukterį prisiim-' gė 3 augštų fabrikas ant 322 
ti, o dabar apsivedė. Mergina Fifth St. Laike gaisro susižei- 
dar turi 3 mėnesius į mokyklą dė vienas ugniagesis ir civilis, 
eiti. Ji yra italė. j šis gavo į nosį su čiurkšle.

fa-
su

štas ?

AUKA SLAPTO DEGTINĖS 
P ARI) A VĖJO

Dusetas, Ežerėnų aps. — 
Vazgelių kaimo pil. Počka, pri
stigęs duonos, į Dusetų turgų 
atvedęs pardavė savo karvę ir 
pardavęs nuėjo pas slaptą deg
tinės pardavėją išgerti “maga
ryčias.” Jam gerai jkaušus, ma 
tyti, tas geradaris jam kišenes 
iškraustė. Ir pil. Počka išsiblai- 
vėjęs savo kišenėje neberado 
už karvę gautų 215 litų. To
kiu būdu žmogelis liko be kar
vės ir be duonos. Ig. Lapienis]
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ANGLIAKASIAI JAU STREIKUOJA
Rugpjūčio 27 d. Angliakasių Unijos vadai išsiuntinė

jo visiems uhijos lokalams įsakymą pradėti streikuoti 
rugp. 31 d. Šitas streikas apims 1, 7 ir 9 angliakasių dis- 
triktus, kurį sudaro 325 unijos skyriai (lokalai) ir prie 
kurių priklauso 158,000 angliakasių. Tų tarpe daug lietu
vių.

Kada “Vienybė” savo skaitytojus pasieks, streikas 
jau bus pilnoje veikmėje.

Streikuojama delei sekamų priežasčių. Angliakasiai 
reikalavo pakelti algas 10 nuošimčiu, pripažinti ček-off 
sistemą, anglį sverti, o ne saikuoti, savaitiniams darbi
ninkams pakelti po dolarį dienoje ir keleto kitų mažesnių 
dalykų. Anglies kasyklų savininkai tuos reikalavimus at
metė. Kiek rodėsi, darbininkai dėjo pastangų geruoju su
sitaikinti, bet matydami savininkų griežtą užsispyrimą, 
buvo priversti streikuoti.

Šitą streiką nekurie numato būsiant didele ir ilga ko
va. Sakoina; kad anglies yra prikasta ganėtinai, taip, 
kad Viši anglies reikalavimai gali būt išpildyti iki Gruo
džio mėnesio. Nors tm sunku tikėti, nors tai gali būt tik 
dąribininkų bauginimui propaganda, vienok jei taip būtų 
— anglies savininkai galėtų ilgai laikytis ir tokiu būdu 
prisieitų ilgai streikuoti.

. Visko galima tikėtis.

Susirūpino
“Vilnis” susirūpino kur din- lių, 

go pagarsėjęs Račys, netikrų 
pinigų dirbikas ir rašytojas į 
komunistų laikraščius. Jos re
daktorius Andriulis pasiūlo 
mintį, kad gal komunistai jį 
bus paslėpę.

Pasiūlymas priimtas.
—o—

Jau Kolio j a
Nuo Amerikos “komunistų” 

atsimetė vienas iš geresniųjų 
boetų, R. Zidžiūnas. Jam nepa
kenčiama pasidarė tokių ne
mokšų, kaip Bimbos ir Vidiko, 
diktatūra. Dabar Andriuliukas 
jau jį kolioja ir vadina “tin
giniu,” “nesubrendėliu,” “pa- 
sturlakiu”, “vėjo pamušalu,” 
tais žodžiais norėdamas pa-

■ slėpti savo nusiminimą, kad 
I dar vienas išmintingesnis ir 
' mokytesnis žmogus apleido 
I kumščio garbintojų eiles.
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Kietųjų anglių mainieriams geriausiu išganymu bū
tų jei dabar sustreikuotų ir minkštųjų angliakasyklų 
mainieriai. Apie tai dabar, nors neoficialiai, jau kalba- 
rha. Sakoma, kad minkštjų angliakasyklų mainieriai, 
siihįiatizuodami kietųjų anglių kasėjams, taipgi strei
kas.

Streikas yra streiku. Yra tai darbininkų kova už sa
ve būvio pagerinimą. Tai, kaip abelnai darbininkai, taip 
ir mainieriai gerai supranta ir nėra abejonės, kad šitą 
koVą laimės. Idant tą kovą laimėjus, reikia tarpe darbi
ninkų sątaikos. Jos, tikime, šiuo tarpu nestokuos.

Kalbant bet gi apie šitą streiką, negalima praleisti 
riėpaminėjus vieno dalyko, būtent — kad jau atsiranda 
“darbininkų užtarėjų,” kurie šita mainierių nelaime pa- 
sirįžę pasinaudoti.

Vos spėjus išleisti streiko apskelbimą, mūsų (tikime 
ir kitų) bolševikų spauda jau savu tonu gieda. Jie jau 
kalba apie bolševikišką mainierių tarpe propagandą.

Štai vienas jų organų sėkamai rašo:
“Užėjus streikui kietosios anglies industrijoje, komunis

tai turi kubdaugiAusia pasirūpinti paskleisti klasinės sąmo- 
hės tarp angliakasių darbininkų. Tai galima atlikti rengiant 
prakalbas ir skleidžiant komunistinę literatūrą. Būtinas rei
kalas yra remti progresyvį sparną visais galimais būdais. 
Kaip tik nedirbant bus geriausia proga pašvęsti atliekamą 
laiką stiprinimui revoliucinio judėjimo tarpe angliakasių.”

Tai jau gerai pasako, kad mūsų bolševikams nerūpi 
jpaties streiko eiga, kad tame streike darbininkai laimė
tų. Jiems rūpi tik jų nusususio kromelio propaganda. 
Reiškia; jei jau pasirįžę darbininkus demoralizuoti, kad 
tų pačių darbininkų vargais ir badavimu sau skanesniu 
dūonelės šmoteliu koserę užkišus.

O kad darbininkus sudemoralizavus, jie mato reika
lingu apjuodinti unijos vadus. Todėl tas pats bolševikų 
organas apie 'Mainierių Unijos prezidentą štai kaip kal
ba:

“Aišku, jog Lewis (angliakasių prezidentas “V.” red.) 
yra didžiausias streiklaužys.” ...“Besirengdami streikan, kie
tųjų kasyklų mainieriai privalo turėti omenyje, kad jų ofi- 
cialis galva Lewis yra jų pardavikas.”

Tai juodas ir judošiškas darbas. Tai atlikti gali tik
tai bolševikai.

Šitas žmog
dtioja, nėra tokis baisus. Jei jis tokiu būtų, tokios augš- 
tos darbininkų tarpe vietos neužimtų. Juk jis iš dangaus 
neišpuolė. Patys darbininkai-unijistai jį išsirinko. Išsi
rinko gi todėl, kad jis buvo geresns už daugelį kitų ir kad 
jis atatinkamai savo pareigas eina. Žino tai patys unijis- 
tai, žino — neabejojame — ir bolševikai. Bet kadangi 
jiems rūpi ne darbininkų, bet savo kromelio likimas, 
jie stengiasi darbininkus sudemoralizuoti ir šitą didelę 
darbininkų kovą savo reikalams išnaudoti.

Ir tai dar ne galas. Vėliau bolševikai ir daugiau 
Stengsis unijos vadus juodinti. Nes visuomet jie tokių 
įjrogų streikuose tik ir laukia.
i. i ■ - ---------------- ---------- - - — ----------------------------..... _

mūsų bolševikai taip juodai vaiz-

O kol Zidžiūnas klausė Bim
bos sapalionių, tai Iįuvo “ol- 
rait” žmogus.

—o—
Prisipažįsta, Kad Buvo 
Melagiai.

Komunistų partijos seime pa 
aiškėjo dar vienas įdomus da
lykas: raportuojant apie orga
ną “Daily Worker’’ ir kitus lai
kraščius, tapo nurodyta, kad 
labai daug sykių tie laikraš
čiai dėjo grynus melus, kurie 
tik atšaldė rimtus darbininkus 
ir padarė iš komunistinių laik
raščių pajuoką. Esą, kur būda
vo žinių iš streiko lauko, tai 
ten visados būdavo “persūdy
ta.”

Komunistai todėl žada pasi
taisyti ir pasekti buržuazinę 
madą, vien teisybę rašyti, žiū
rėsime, kaip jiems seksis.

—o— 
Prohibicijos Vaisiai

Iš Washington© pranešama, 
kad per viėnus metus, iki lie
pos 1, šių metų, prohibicijos 
agentai yra konfiskavę iš but- 
legerių 10 milionų galionų al
koholių, vertės šimto milionų 
dolarių. Tai buvo apie pusant
ro miliono galionų viskės, 8 mi- 
lionai galionų alaus ir pusė 
miliono galionų vyno ar saidės. 
Beto suimta dar kitokio tur
to vertės 10 milionų dolarių. 
Tarp to turto yra 4,500 auto
mobilių, 160 laivų ir 20,000 bra 
vorų. Suimta 60,000 butlegerių 
ir žuvo dešimts prohibicijos a- 
gentų.

—O—

Kada Radekas Slaptai Per 
Lietuvą Važiavo

“Novij Mir” talpina rašte
lį Karlo Radeko, seniaus bu
vusio drąsaus komunistų va
do, kuriame jis aprašo Botvinį, 
žydelį iš Galicijos, kuris užmu
šė lenką šnipą-provokatorių. 
Radekas nurodo, kad lietuviški 
ir lenkiški žydrii-amatninkai 
miesteliuose yra pati biedniau- 
sia ir suvargusi klesa Lietu
voje bei Lenkijoje. Jos 
riai todėl visados plačiai 
skečia ausis komunizmo ir 
anarkizmo agitacijoms.

Mums įdomu tas, kad tame 
rašiny Radekas prisipažįsta 
slaptai važiavęs per Lietuvą į 
Vokietiją 1918 metais. Jam pri 
sieidavę

“užsibūti mažose žydiškose 
karčiamėlėse, arklių ieškoti ma 
žuose žydiškuose miesteliuose.

Mačiau desėtkuš žydų jaunuo- 
amžiaus Botvinio, kurių 

akys, skubus, karštas noras pa
tarnauti, rodė, kad jife supran
ta kokiu tikslu aš šliaužiu per 
Lietuvą.”

O Radekas tada šliaužė kelti 
rdvoliucijos Vokietijoje, kurios 
nepavyko sukelti. Jei būtų mū
sų žvalgyba tada jį sugavusi, 
tai būtų geriau atsižymėjusi 
negu konfiskuodama “L. Ž.” ir 
kratydama Lietuvos piliečius 
vidury dienos ant gatvės bė 
priežasties.

—o—
Uždės Cenzūrą ant “Laisvės” 
ir “Vilnies.”

Komunistų partijos (Work
ers) seimas nutarė įsteigti taip 
vadinamą “kontrolės komisiją” 
svetimų kalbų komunistinei 
spaudai. Draugas Olginas, mat, 
raportavo, kad ta spauda nėra 
“komunistinė” (tą mes senai 
pastebėjome ir sakėme), todėl 
reikią redaktorius pridaboti, 
kad jie nedėtų žinių, straips
nių ir apysakų, nesutinkančių 
su Markso ir Lenino mokslu. 
Komunistų centras įsteigs to
dėl “kontrolės komisiją,” kuri 
parūpins svetimtaučių redakto
riams tikrai komunistinius edi- 
torialus ir straipsnius, kurie tie 
po prievarta turės dėti, nori- 
nenori.

Matant, kokiais šmeižikais ir 
melagiais mūsų lietuviški kai
riųjų “redaktoriai” yra likę, 
nesistebime, kad jiems kontro
lė bus uždėta. Jie komunizmo 
niekad nesuprato ir nesupras 
<r tik mulkino savo skaityto
jus jo varde, žiūrėsime, ar 
‘cenzūra” atneš pageidaujamų 
vaisių ir ar pataisys “Laisvę” 
su “Vilnia.”
Pirmas Susiartinimo Su 
Lenkais Kylis.

“Lietuvis” prąneša, kad lei
dus lenkų pirkliams vežti Vilni 
jos mišką Nemunu, lietuviai iš 
siderėjo teisę Lietuvos pirkliam 
važinėtis po Lenkiją. Lenkai 
galės naudotis Lietuvos paštu, 
telefonais ir gelžkeliais, o Lietu 

, vos piliečiai turės tokias pat 
teises Lenkijoje. Vienok tiesio
gini konsuliariąi ryšiai nėra už 
mėgsti. Lenkų piliečius gins 
Lietuvoje esanti kokia nors ki- 

i tos šalies atstovybė (greičiau
si Francijos), o lietuvius Len- 
kijoje gins irgi pašaline atsto
vybe.

Klaipėdiškiai džiaugiasi to
kiu dalykų stoviu. Jie tikisi 
gauti žalios medžiagos ir biznio 
iš Vilnijos miškų.

Vakar ryte buvau dirbtuvėje — darbo nė
ra. šiandien — nėra.

Vaikščiojau, šilta.
Kokios ten dirbtuvės tropai geležiniai ir 

šiukšlėms apnešti. Ant tų tropų miega senas, 
nuskuręs žmogus. Jo balakonas — vieni skar
malai. Kelinės irgi — skeveiliai. Keliai — nuo
gi. Kepurė purvina ir kiaura. Vietoje akies, tik 
duobė, Į kurią žiūrint riet baimė ima. Rodos aš 
nelaimingas; kad niekam negaliu savo jėgas į- 
siūlyt. Bet tas žmogus tūkstantį sykių už mane 
nelaimingesnis, nes vienintelio savo turto — jė
gų jau matyt visai netekęs. Man kartais kieta 
Ant plunksnų pogdlvio miegot, o jis sau knar
kia ant geležinio slenksčio galvą padėjęs.

Stoviu ir žiūriu į tą nelaimirigą. Mat, esu 
rašytojas, tai iioriu įsižiūrėt į tą įsikūnijusią ne
laimę.

Eina merga. Atrodo raštininkė. Ji pažvelgė 
į miegantį žmogų ir į manė ir šyptelėjo.

— Miega, — pratariau.
— Tai bent miega, — atsakė. — Ir nekieta 

čia jam. ,r
Ji sustojo ir atydžiai taip, kaip ir aš pa

žvelgė į tą žmogų.
— Vaje! — tarė. — Ve jis be akies!
— Taip, — pridūriau. — Bet galvą jis te

beturi.
— Proto toje galvoje, matyt, nėra.
— Kodėl taip sakote?
— Galva, kurioje esti protas, ant geležies 

neknarkia.
Ji nuėjo sau. Aš dar sykį peržvelgiau ir 

nuėjau.
Namie.
— Ve, ve! — tarė žmona. — Matai, kaip 

tas juodukas' vynuoges vagia!
— Aha! — tariau. — Matau.
Pasiėmiau šmirkštynę ir paleidau tam vel

niūkščiui vandenio. Nušoko nuo tvoros ir juo
kiasi. Aš sugrįžau į grinčią ir vėl jis užsikabi
nęs ant tvoros skina vynuoges ir laužo šakas.

— Ak, tu rudguže! — ištariau. — Aš tau 
parodysiu.

— Duok, velniui, kad nusiverstų! — pasa
kė žmona.

Pasiėmiau šluotą. Mano širdis pradėjo taip 
smarkiai plakti.

— Jau duosiu!

Išlindau per langą ir stovėdamas ant por- 
' čių, kad jau šėrių, tai šėrių nigeriuokui per gal
vą. Jis tokiu gyvulišku balsu pradėjo bliauti. Ir 
šiaip netaip nusirabantavo žemyn. Daugelis idea 
lių pakvaišėlių sako, kad nigeris tokia pat žmo
gus, kaip ir baltas. Tas yra tik todėl, kad jie 
neturėjo progos arti su tais žmbgžvėriais susi
durti. Kas iš moteries viešoje vietoje makšną 
su pinigais išplėšė — trigeris. Kas į namą per 
langą įlindęs moteries gerklę su peiliu perpjo
vė — nigeris. Kas pavėsyje artistę piešiančią 
paveikslą išžagino ir užsmaugė — nigeris. O 
jau arti gyvenant, tai netik vagid, bet plėšia per 
akis. Tai reiškia tokis pat žmogus.

sto. Plešku tolyn nuo darbo, nuo vargo, nuo 
rūpesnio. Taip puiku! Aš važiuoju tolyn nuo 
visko.

PAKILS...

Pakils, nesirūpink, tavo darbo vaisiai — 
Gyvenimo juodo nuslopinti baisiai. 
Išblaškys vėjalis ir tavo vargelį;
Skaisčioji saulutė tau švies į langelį...
Tik vilties nenustok, broliams laimės geiski 
Dirbdamas Ievynai, pažiūrų nekeiski...
Nes keisdamas mintį, tik tada suprasi, 
Kuomet tarp savųjų įtekmę prarasi...

— J. S. G ALUTIS
■o--------------o

GIRIOS GAUDŽIA

Kuomet lankios girios gaudžia, 
Man jų klausant širdį spaudžia;

Kad per dienas ir naktis,
Negal išreikšt paslaptis...

Proto jėgos tuoj atbunda
Girdint liūdną girios skundą —

Kaip ją lanko įstabi,
Paukščių dainuže skambi...

Nieks į jausmus, taip neveikia 
Ir ramumo tiek neteikia,

Kaip kad girios mūs šaly,
Liūdnai ošdamos nakty...

Jei kankinių abejonės,
Ar tai skriaustų blogi žmonės:

Ir nerastum išeities —
Minčių prieblandoj buities,

Viską metęs tu į tolį
Eik į girią, mielas broli!

Tikrai jauku ten tau bus:
Sielos skausmai tenai žus...

Į gamtos rūmus įėjęs,
Kuomet dvelkia švelnus vėjas —

Proto jėgas išbandyk:
Kanklių stygas pravirkdyk...

Iš plonų minties siūlelių
Pinki dainą del brolelių,

O išsklaidęs jų skausmus,
Būsi linksmas ir ramus...

Žus miglotos abejonės,
Širdį varžančios svajonės:

Dainos aidas plačiai skrįs,
Sulaikyt jo nieks nedrįs..'.

Skambės miestuos’ ir kaimeliuos’ 
Turčių ir vargšų nameliuos’, —

Gyviems broliams mūs tautos
Bočių praeitį kartos!...

— J. S. G ALŲ T IS

BALANDŽIO RYTĄ

na- 
iš- 

net

Lietuvos Pilietis Gavo 
Koncesiją Rusijoje.

Rusų bolševikai, norėdami 
įvykdinti valstybiilį socializmą, 
pagal kurį visus darbus atlieka 
kapitalistai, bet pelnais dalina
si su valstybe, jau daug konce
sijų yra išdalinę kapitalistams. 
Tai'p tų koncesijų vieną gavo 
ir Lietuvos pilietis Borunskis, 
kuris pirm karo turėjo fabriką 
netoli Maskvos, kur gamino ug 
niagesiams mašinas ir prietai
sas kovoti su vabzdžiais — lau
kų kenkėjais. Bolševikai buvo 
nacionalizavę fabriką, bet nega 
Įėjo jos paleisti darban. Todėl 
atidavė Boruriskiui atgal Ant 
10 metų, kad tas viską vėl su
taisytų. Pelnas eis pusiau Bo- 
runskiui, pusiau bolševikams.

Kitą dieną vėl nuėjau į dirbtuvę ir vėl nė
ra darbo. Na, kai žmogus dirbi, tai negyveni, o 
kai nedirbi, tai reiškia gyveni. Tad ir aš da
bar gyvenu. Vaikščioju, žiūrinėj u į krautuvių 
langus. Daug gražių daiktų. Aš taip mėgstu 
tuos niekhiėkius. Rodos, kad rasčiau, kokį pen
kiolika tūkstančių, tai pilnai pasiduočiau pirki
mo manijai ir pirkčiau, kas reikalinga ir kas 
nereikalinga.

Sutinku pažįstamą žydą. Jis tik kelios die
nos atgal dirbo toje pat dirbtuvėje, ką ir aš. 
Dabar jis pasipuošęs stovi prie restorano.

— Kaip einasi? — jis pašnekino. — Nedir
bi?

— Ne — atsakiau. — O jūs kodėl nedir
bate?

— O aš! — jis atsiliepė. — Kata man reik? 
Aš turiu biznį, šitas restoranas yra mano. Tu
riu šnapso, mergų... Užeikime!

— Kitąsyk! — atsakiau. — Dabar esu pa
valgęs. Gert nenoriu.

Ir einu.
— Aš lauksiu kitąsyk — jis pasakė.
— Good bye!

Bile kokia, priešinga unijos vadams ir pačiai unijai, 
laike streiko propaganda tai pražūtis streikininkams. 
Dabar eina kova. Kova už darbininkų būvio pagerinimą. 
Todėl dabar darbininkai, atmetę visas pašalines propa
gandas, turi rūpintis, kad tą kovą laimėti.

Mes lietuviams mainieriams patartume tokių bolše
vikiškų propagandistų neklausyti. Jie jums nieko gero 
neduos. Blogo — daugiau, negu galite tikėtis. Todėl, pasi
rodžius bolševikų propagandistams, ginkite juos laukan!

Streiko laiku jūsų vadovais yra jūsų unijos, jūsų pa
čių išrinkti oficialiai vadovai. Jų reikia tik ir klausyti. 
O tik tokiu būdu galima ir streikas laimėti.

• Mainieriai šitai turėtų gerai įsitėmyti!

Jis turi riiergų restorane! Juk tai veneri
nių ligų gusta. Ir į tokią vietą eit valgyt. Tik
ras prakeikimas!

Užėjau į dirbtuvę. Mergelių akys j mane 
sužiuro, tarsi daugybė saulių.

Priėjo bosas.
— Ką tamsta?
— Noriu darbo.
— Kokis tamsta mekanikas?
Pasakiau.
— Nereik! — atsakė.

Apsisukau ant kulnies ir išėjau sau. Paskui 
sėdau į karą ir važiuot. Plešku iš ūžiančio mie

Teka saulė iš už miško, 
Žėri josios spinduliai... 
Saulė rasa tiktai mirga... 
Saulė šaiposi linksmai...

Kur tik einu, kur tik žiūriu — 
Taip malonu ant širdies...
Perlais puošiasi giružė, 
Tik vilioja prie savęs...

Regis eisiu, sudainuosiu 
Džiaugsmo dainą pagiry... 
tenai jausmus išmatuosiu, 
Kurie slepiasi širdy...

Saulė kįla... Žvilgsnių kasos 
Vien tik draikosi laukuos’!...
Širdis džiaugias, niirga varsos... 
Mirga saulės spinduliuos’...

— J. ŽVELGUNAS

I Susivienijimas Li 
tytojams gerai žinom; 
Amerikos lietuvių ap 
300 kuopų veik visut 
Ji turi suvirs 18,000 
Jas yra pasiekęs arti 
n savo nuolatinę buv 
dasi šios organizacija 
vėj leidžiamas, libera 
“Tėvynė”. Ši organiz; 
čius lietuvių ligoje; 
skaičiui suteikia por

Susivienijimas Liet 
rikoje suorganizuota 
metais, tai yra ši oų 
cija gyvuoja jau 39-t 
tus. Kitą metą, nėra 
nes, SLA. kilniai aj 
čios savo 40-metines 
turės ir daug ko pap 
apie savo kūrimąsi, 
rentas dienas bei nuv 
darbus.

, Susivienijimo Lietu 
menkoje suorganiz; 
yra tai nuopelnas jau 
nių mūsų darbuotojų, 
lėsna įeina daug garb 
jau mirusių ir dar b 
buojančių — lietuvių 
išimtinai visi tie žmo) 
noj to žodžio prasmė; 
ir dar yra tikri, karš 
tininkai Todėl pradž 
viduramžy savo gyi 
SLA. buvo vedama ir 
iii tautininkų. Šiand 
organizacija irgi yr; 
timnkų priežiūroje, 
sakant ir pats SLA yi 
giau tautiškas, nė 'kati 
nora kito nusistatymo 
nes, kurie šitą organ 
organizavo, kurie de 
daug dirbo ir dar teb< 
nori, kad šita organ 
ir ateity tokia pasiliki

Tai svarbi.
Pirmose savo gyv 

dienose SLA. pamatii 
siu ne tiek statė pon 
ar ligoje pašalpą, kie 
tiniai-kultūrinius t 
Pomirtinė, ypač ligoje 
pa, yra tai jau vėlesn 
ką padaras, ir tokiu 
SLA, savu laiku buvo 
rikos lietuvių tautini; 
tiitiniu lopšiu, nes ta 
kais daugiau domės k 
į lietuvių politiką, api 
kultūrinį auklėjimąs 
kad apdraudą. Ir ks

LIETUVIŲ TEC 
MOKYKI

R Bokyklį. Mokykla *ti 
»u 11 yiL ryto iki I vi

' NEW Y
BS - fed Arena*,

DŽIAUGSMUI

Kai saulė kėlės iš rytų, 
Aukso rasos man kuždėjo: 
Pink vainiką iš žiedu — 
Laimė džiaugsmą tau žadėjo.

Kai saulė šildė juodą žemę, 
Spindulėliai man kalbėjo: 
Tau laisvą buitį saulė lemia, 
Tave žvaigždės numylėjo.

Nūnai mano saulė leidžias
Ir dangus žara papuoštas;
Į lūšnelę džiaugsmas beldžias. — 
Laisvai širdžiai gėlių pluoštas.

žvaigždės dega; siela meldžias: 
Siunčia jausmą auiženybei
Iš lūšnelės džiaugsmas skleidžias 
Laisvai buičiai ir jaunybei.

— SIMAS BALTUTIS

Nervų, Odos, Kraujo 

dose, Bendrame Nervų 

galėję, Raumatizme ir

KAINOS M 
ir vilku yra po mano asme 

Mpinduliii ir Wusermano 
niftu Išnagrinėjimu kraujo 
tikri atipėjinų ir gydymu. -

PATARIMAS IR K< 
DYKAI

DR. ZI1
110 E. 16th St„ Nev 
Tarpe 4th Av. ir Ir

Valandos: 9 iš ryto iki 
Nedėliomi: 9 iki
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— Lietuviškas Graborius - 
Geriausias patarnavimas^ 

Daug metų patyrimo 
1023 Mt. Vernon St.

Philadelphia, Pa.

M. J. Damijonaičio 
Laidotuvės

Mokame 4% ant Padėtų 
Taupymui Pinigų

Perkame ir Parduodame 
Visų šalių Pinigus

Puikiausias Patarnavimas 
Visuose Skyriuose

Apdraudžiame Nuosavy 
bes Dokumentus.

M. M. ŠLIKAS 
Lietuvis Advokatas 

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

Namų Tel. Michigan 5751

Susivienijimas vis tų pa
čių, nepakenčiamų tautinin
kų vedamas, susitvarkė, įėjo 
į normales gyvenimo vėžes 
ir vėl dirba kilnų kultūros 
ir apdraudos darbą Ameri
kos lietuvių tarpe.

Vos spėjus socialistų puo
limui praskįsti, kaip abelnai 
visame pasauly taip ir pas 
lietuvius, gimė naujas, aki
plėšiškas elementas — bol
ševizmas. Kadangi tasai ele
mentas ne tik kuo, bet ii 
pats saVimi nepatenkintas, 
suprantama, nepatenkintas 
ir SLA. darbuote. Bolševi
kams labai netinka, kad S. 
L. A. valdo pilni pasitikėji
mo ir atsakomingi žmonės 
— tautininkai. Todėl bolševi 
kai irgi pradeda šitą orga
nizaciją visapusiai pulti. Jie 
jau lenda kur kas aršiau, ne 
gu kitą syk kunigai; kul
kas bjauriau, negu anuomet 
socialistai. Jie paskutiniu 
laiku, pildydami Maskvos į- 
sakymus, deda visas pastan
gas SLA. ant žūt-būt paim
ti į savo kačiutes panaudo
ti savo interesams ir gali
mas daiktas užgiedoti jai 
amžiną atilsį.

Kaip pradžioje šio straips 
nelio minėjau, SLA. yra tur
tingas nariais ir kapitalu, 
todėl jis galėtų neišpasaky
tai didelę Amerikos lietuvių 
gyvenime rolę suvaidinti. 
Susivienijimas nėra politi
kos organizacija, bet tai yra 
lietuvių išauklėta, palaiko
ma ir vadovaujama įstaiga. 
Ji ir turėtų būti tiktai lie
tuviška, ir rūpintis ne tik 
pomirtinės bei ligoje pašal
pa. Jai, kaipo lietuviškai or
ganizacijai turėtų lietuvy
bės reikalai ir apeiti.

Kokius darbus SLA. A- 
merikos lietuviuose galėtu 
nuveikti ir kodėl jų negali 
veikti, pakalbėsiu poroje se
kančių straipsnelių.

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

saulė iš už miito, 
rtios splhdatiūL.. 
rasa tiktai mirga., 
šaiposi linksmai- 

tr tik einu, kur lik žiūriu - 
■ip malonu ant širdies- 
rlaii puošiasi giružė, 
k vilioja prie sava
eigiu, sudainuosiu 
gsmo dainą pagiry— 
jausmus išmatuosiu, 
slepiasi širdy- 

ulė kįla- Žvilgsnių H* 
en tik draikosi laukuofl- 
rdis džiaugias, dttrfi i®**- 
irga saulės spinduliuos’-

-J.ŽVSI/M*5

ulatė tau švies į laLn 

tėvynai, pažiūrą ofirijįį
m tik tada wprį

venimą pradėti. Ir ačiū tų 
laikų tautiečių energijai ir 
darbštumui
nupuolė. Kaip tik priešin
gai. Pasijutę laisvesniais, pa 
siliuosavę kunigų norimos 
uždėti diktatūros, pastatė 
organizaciją gerosna vėžys- 
na ir vėl viskas augo-bujojo.

Bet kiek geriau Susivie
nijimui ant kojų atsistojus, 
valdžia reikalauja šitą or
ganizaciją padaryti grynai 
t’raternale pašalpos draugi
ja. Todėl valdžia įteikia Su
sivienijimui kaipo tokiai or
ganizacijai atatinkamus į- 
statymus ir pareikalauja 
juos detaliai pildyti. Daugu
ma narių nesuprato tokių 
įstatymų tikrosios prasmės, 
pasibijojo didesnių mokes
čių ir dalinai pradėjo nuo 
SLA. atšaldinėti.

Tais laikais lietuviuose 
jau gyvavo socialistai. Šie 
žmonės nelabai apkentė tau 
tininkus, šios organizacijos 
vedėjus. Todėl jie pasinau
dojo naujų įstatymų įvedi
mu, pradėjo žmones gundy
ti ir tuomi SLA. vėl pusėti
nai nukentėjo: daugelis na
rių paklausė socialistų pa
gundų, ėjo iš organizacijos 
lauk, o socialistai savo spau 
da ir gyvu žodžiu kūrė ug
nelę, stengėsi tautininkus 
juodaugiau pasmerkti ir pa
tys rengėsi SLA. vadovybę 
užimti.

Ir buvo jau dagyventa tų 
laikų, kad drąsiai ir atvi
rai kalbėta apie antrą Su
sivienijimo skilimą. To bet
gi neprieita. Ir man rodosi, 
už tai reiktų kreditas pa
tiems socialistams atiduoti, 
nes jie, pamatę kokį žalin
gą šitai organizacijai dar
bą veikia, truputį surimtė
jo, ir todėl, nors juodas de
besys SLA padangėje jau 
kybojo, bet audra neiškilo.

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

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

Specialistas
Pasekmingai Gydau Ypatingas 

VYRŲ, MOTERŲ LIGAS

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

nam juodžiausių nelaimių gy
venimui, visi pripažins, kad tai 
buvo nesugriaujamos energijos 
ir neperlaužiamu pasiryžimu 
žmogus, prieš kurį šiandien ne
tik jo draugai, 
galvas lenkia.

Ilsėkis ramiai 
ri! Tavo vargai 
ja jaunesniems tavo tautos sū- 
nams, kurie užbaigs tavo pra
dėtus darbus. Julius Švitra

cialdemokratus, valstiečius liau 
dininkus ir kitus progresyvius 
žmones, kurie tik kritikuoja 
klerikalizmą. Ant galo savo 
prakalbą užbaigė deklamacija. 
Nors jisai sakėsi esąs neparti
nis žmogus, bet išsiplepėjo, 
kad Lietuvoj jis prigulėjęs 
Smetonos “Pažangos Partijai.” 

Na, o Dzūkas “Vienybės” No.
103 irgi tik tiek apie Dikinį 
rašė. O kadangi dviejų, visai 
paskirų, žmonių aprašymai vie
nas kitam atatinka, mes juos 
pripažįstame teisingais.

na kaip sveikai gyventi, kaip 
pinigus taupyti, kaip auklėti 
vaikus. Todėl ir visuomenei būt 
nauda ir galybė tautos čiely- 
bė didėtų.

Tautiški laikraščiai tą už
duotį galėtų atlikti, jei tik jį 
suprastų tokių parengimų svar 
bą; tuom pačiu sykiu atneštų 
milžinišką naudą ir visuomenei 
ir sau. Nes laikraštis duotų 
apčiuopiamo dvasinio peno. 
Tai visuomenė greit apkainuo-

A. a. M. J. Damijonaitis mi
rė Liepos 31 d. 11:30 vai. va
kare, “Varpo” B-vės bankiete, 
Auditorijume. Iš ten policija 
lavoną nugabeno graboriaus 
Masalskio įstaigon, kur ant ry
tojaus pirmą valandą po pietų 
atsibuvo ištyrimas priežasties 
jo mirties, po to vakare grabo
rius p. Skudas išbalsamavęs kū 
ną pašarvojo p. J. Pavlavičiaus 
koplyčioje, 3238 So. Halsted 
St., iš kur rugsėjo 4 d., 2 vai. 
po pietų iškilmingai buvo iš
lydėtas į Tautiškas Kapines ir 
paguldytas šalę jo pirmos mo
teries amžinam poilsiui.

Koplyčioje išgulėjo dvi ir 
pusę dienų ir per visą laiką 
žmonės dideliais būriais jį lan
kė. Vainikų buvo sunešta de- 

, Visi labai dideli ir gra- 
bet didžiausias ir gražiau- 
buvo nuo SLA. Pildomo- 
Tarybos ($30.00 vertės) ; 
SLA. 36 kuopos, kurioje 

nuo

saulė kėlės iš rytą, 
o rasot man kuždėjo: 
vainiką iš žiedu - 
ė džiaugsmą tau žūHijo-

Kai saulė šildė juodą žėdb 
Spindulėliai man kalbėjo- 
Tau laisvą baili 
Tave žvaigždės nnmylfi9- 

ii mano saulė leidžias 
ingus žara papuoštas; 
nelį džiaugsmas beidžėo*- 
vai širdžiai gėlių 

žvaigždės feį;

Siunčib uJIš lūšnelės džiaug^^' 
Laisvai buičiai ir -

- SIMAS

Red. Prierašas 
korespondentais visuomet pa
sitikim. Todėl netikim, kad ir 
mūsų korespondentas, gerb. 
Dzūkas, aprašydamas Dikinio 
prakalbą, būtų nesąmonių pri
rašęs. Tai liudija “Keleivio” N. 
35 tilpusi Progresyvio kores
pondencija. šitas (Progresy- 
vis) korespondentas, tarp kit
ko sekamai Dikinio prakalbą 
aprašo: “Virmauskas perstatė 
kalbėti “Dzimdzi-Drimdzi” ak
torių J. Dikinį...” “...Jisai gyrė 
Lietuvos klerikalus, o peikė so-

tais laikais Amerikos lietu
viai apie apdraudą mažai 
suprato ir dar mažiau, kai
po laikini imigrantai, tokios 
pašalpos paisė, tai vien kai
po apdraudos organizacijon 
mažai narių būtų sutrau
kus. Bet kaipo tautiniai-kul- 
tūrinėn organizacijon lietu
viai noriai dėjosi, sėmė sau 
atatinkamą naudą bei dva
sinį peną ir tokiu tik bu
bu SLA. tapo tarp lietuvių 
populiarus, augo ir pasiekė 
dabartinio laipsnio.

Kol SLA. dagyveno šių 
dienų, daug ko prisiėjo ši
tai organizacijai pergyven
ti. Ji matė šilto ir šalto.

Nors tais laikais SLA. tu
rėjo ir išlaukinių priešų, bet 
daugiausia prisiėjo kovų 
pergyventi tarpusavėse rie
tynėse. Mat, Susivienijimui 
pradėjus kiek geriau ant ko 
jų atsistoti, atsirado dvie
jų pažvalgui elementai: taip 
vadinami laisvamaniai arba 
žmonės, kurie išpažįsta lais
vę, ir juodasai elementas — 
kunigija. Pastarieji, jausda- 
mies galingais, dėjo pastan
gas Susivienijimą padaryti 
grynai katalikiška organi
zacija ir joje diktato liauti; 
laisvamaniai to nenorėjo. 
Kilo tarpe laisvamanių ir 
kuniginių (kitaip sakant, iš 
imtinai kunigui) kova. Nors 
tai buvo neperilgiausia, bet 
aštri kova. Laimėtojais bu
vo laisvamaniai. Kunigai, 
nieko išskyrus iždą, nelai
mėję, pasitraukė ir susitvė
rė savo katalikišką organi
zaciją — Susivienijimą Lie
tuvių Rymo Katalikų Ame
rikoje.

Susivienijimui Lietuvių A 
menkoje prisiėjo naujai gy-

Mūsų profesionalė inteligen
tija, vienaip ar kitaip, dažnai 
būna įžeidžiama ir nestebėti
na, kad, išėjus iš kantrybės, 
pasitraukia nuo viešo dalyvavi
mo mūsų lietuvių gyvenime. Ir 
jai gerai sekasi. Matomai, kad 
ji be mūsų gali apsieiti, tik 
mes be jos neapsieinam. Jau 
lietuvių laikraštija apčiuopia
mai jaučia, kad skaitytojai ma
žėja. Mažėja ir autoritetas lie
tuvių laikraščių. Vis tai ačiū 
netaktingam ujimui profesio
nalinės inteligentijos.

Laikraščiai mūsų profesiona
lų nerėmė ir neremia. Profe
sionalai, nesulaukę paramos, 
pasitraukė. Plačioji liaudis nu
ėjo savais keliais, o laikraščiai 
savais. Ir galima tikėt, kad ne
tolimoj ateity tik patys redak
toriai skaitys savo suredaguo
tus laikraščius, nes visuomenė 
nebenori pliurpalų skaityti. —

Reikia būtinai profesionaline 
nteligentija grąžinti prie visuo 

menės vairo. Bet kaip? Kas tu
rės tiek jiegos išnaujo užinte- 
resuoti profesionalus, kad jie 
grįžtų prie visuomenio vairo? 
Atsakymas, toji pati plačioji 
liaudis, kuri juos nustūmė nuo 
vairo.

Visu pirma juos reikia pa
kviesti prie darbo. Štai artina
si rudeninis-žieminis ir pava
sarinis sezonai. Delko neatnau- 
jint po kolonijas Prakalbų-Pa- 
skaitų maršrutai? Gyvas žodis, 
juk yra tinkamiausiš ir leng
viausiai prieinamas visiems, ži
noma, pakviesti profesionalai 
dykai daugiau neapsiims — 
apie tai nėra ko nė mįslyti. Bet 
pasiūlus atatinkamą atlygini
mą, galima pasitikėti gerų pa
sekmių.

Jog mes rengiam koncertus, 
teatrus ir brangiai už tikietus 
mokam, o jie juk apčiuopia
mos naudos mums neduoda. 
Koncertai ir teatrai nepamoki-

Mūsų miestelio bolševikai 
•ėdami kontroliuoti SLA. 128 
kp. ir A. P. L. A. 3 kp., sten
giasi surasti sau sekėjų ir tarp 
tokių žmonių, kurie mažai pro
tauja, bile tik priima bolševi
kišką “vierą” ir pasižada juos 
remti draugijų susirinkimuose, 
šiuo laiku toj bolševikiškoj pa
rapijoj įvyko nesutikimų. Mat, 
/iena bolševikiška kūmutė G. 
atėjo pas savo kaimynką M. ir 
papasakojo, kad, girdi, dėlto ta 
vo vyras buvo tave atidavęs į 
beprotnamį, kad jis turi kitą 
mylimąją. Tuo laiku vyro būta 
namie kitame kambary ir jis 
viską girdėjo, ką G. pasakojo 
apie jį. Jis išvarė G. laukan ii’ 
supykęs apskundė ją už ardy
mą šeimynos.

Kuomi ta byla užsibaigs, dar 
nežinia. Įdomu tik tai, kad bol
ševikai apie tai nė puse lūpų 
niekur neprasitaria, žinoma, 
jei tokie dalykai nutiktų ne 
pas bolševikus, tai jie rėktų 
visa gerkle. Kūmutė.

KAINOS MANO PRIEINAMOS
ir viskas yra po mano asmeniška priežiūra t

X-Spinduliai ir Wassermano tyrimas ir Ke-[ 
miškas Išnagrinėjimas kraujo. — Suteikiamo 
tikrų atspėjimą ir gydymą. — į

PATARIMAS IR KOVITIMAS
D Y K A I •

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

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

Red. Prierašas: — Talpinda
mi Dr. A. L. Graičiuno straips
nį, matome reikalingu ir savo 
trigrašį primesti. — Dr. Grai- 
čiūno pakeltas klausimas reng
ti paskaitų bei pamokų marš
rutą yra labai savo vietoj ir 
kas tokį maršrutą parengs, su
silauks kaip mūsų spaudos, 
taip ir visuomenės paramos bei 
pagyrimo. Tačiaus su kitais da 
lykais, būtent “skriaudimu” 

(Žiūrėk ant 4-to pusi.)

vyru 
žūs, 
sias 
sios 
nuo 
velionis buvo pirmininku 
SLA. 226 kuopos; nuo ALTS. 
75 kuopos, su užrašu “Tautos 
Darbuotojui;” nuo ALTS. 25 
kuopos, kurios velionis buvo na 
riu, su užrašu “Mylimam Drau 
gui.” Nuo pavienių žmonių bu
vo sekanti: “Mylimam Vyrui,” 
nuo velionio moteries; “Gilios 
Užuojautos,” nuo Mr. ir Mrs. 
Budrik; “Deepest Sympathy”, 
from Lowick, florist; “širdin
gos Užuojautos,” nuo J. P. Mo- 
ckai, — J. E. švitrai.

Simano Daukanto Draugija 
parūpino grabnešius: Antanas 
Beržinskas, Aleksandras Bijan 
skas, Jonas M. Locaitis, Jonas 
Budrikas, p. Maziliauskas ir 
p. Bružas.

Į kapines nulydėjo apie 75- 
80 automobilių, nugabendami 
apie 500 žmonių. Prie kapo la
bai ' gražią prakalbą pirmiau
sia pasakė Dr. Zimontas, kaipo 
pirmininkas šermenų komiteto, 
kurį buvo sudarę vietos sanda- 
riečiai. Po to, nuo Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sandaros 
pristatė kalbėti p. St. Valančių 
kuriš tiesiai kalbėdamas lyg į 
gyvą Motiejų J. Damijonaitį, 
primindamas jam visas jo var 
gingo gyvenimo svarbesnes va
landas ir nuveiktus visuoemni- 
nius darbus, labai sugraudino 
didžiumą ten stovinčių žmonių. 
Nuo Simano Daukanto Drau
gijos pristatė kalbėti p. J. M. 
Locaitį, kuris išreiškė gilią už
uojautą velioniui ir šalę stovin
čiai ašarose paskendusiai jo 
našlei. Nuo Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje pristatė kal
bėti adv. Bradchulį, kuriam te
ko su velioniu daug svarbių 
darbų nuveikti šioje didžiau
sioje Amerikos lietuvių orga
nizacijoje. P. Bradchulis žemu 
švelniu balsu išsireiškė, kad 
Amerikos lietuviai neteko pavy 
zdingiausio žmogaus kaip šei
myniniam, taip ir viešam dr- 
jos gyvenime.

. Ir ištikrųjų, kam teko prisi
žiūrėti velionio vargingam, pil-

Bell Phone: Oregon 08_63-J.

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

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

Nuo 9 iki 11
** Nuo 2 iki 4 

Nuo 7 iki 8

Štai, Amerikonų laikraštija 
senai tą garbingą darbą dirba. 
Tik nesuprantama, delko lietu
viška laikraštija tuom neužin- 
teresuojasi ir neįvykdina, neį
kūnija tarp mūsų, tarp lietu
vių.

Amerikos laikraštija 
pamokas-prelekcijas ir 
prelegentams brangiai 
ka ir turi iš to medžiaginę 
naudą, o podraug visuomenei 
duoda mokslinių, socialių, svei
katos srityse žinių. Ir laikraš
tis įgija simpatijos ir paramos.

Delko gi tad nepamėginti ir 
lietuviškiems laikraščiams? — 
Jog jei lietuviškas laikraštis 
gali išgarsinti ir pritraukti pu
blikos į ristynes, teatrus, kon
certus, piknikus ar taip j ko
kią pramogą, tai kodėl jis ne
galėtų užinteresuoti visuome
nės ir pritraukti publikos į pre 
lekcijas ar pamokas?

Patartina nors vienam laik
raščiui pasidrąsinus pamėginti. Phone Keystone 457

THE 
LYNDHURST HOTEL

(S. žvigaitis, savininkas)
236 Cedar Avenue 
Wildwood, N. J.

5ia lankančius lietuvius kvie
siu užeiti. Valgiai puikūs, 
kambariai švarūs. Jūrių mau- 
lynės. Nuomuojamų kamba
rių 60. Adara žbmą ir vasarą 

Kaina pigi, patarnavimas 
Lietuviškas

tankios firfoa jajufaa, 
klausant širdį spaudžia; 
per dienas ir naktis, 
d išreikšt paslaptis- 
gos tuoj atbunda 
liūdną girios skundą - ’
ją lanko įštata, 

žčių dainužė skambi- 
jausmus, taip nereikia 
mo tiek neteikia, 
1 kad girios mis šaly, 
nai ošdamos nakty, 
kinių abejonės, 
■kriaušių btbįi žmonės: 
erastum išeities - 
žiu prieblandoj buities, 
letfs tu į tolį 
irią, mielas broli! 
•ai jauku ten tau bus: 
os skausmai tenai tąs
os rūmas įėjęs, 
t dvelkia švelnus rėjai - 
to jėgas išbandyk: 
įklių stygas praūrkdyL 
ų minties siūlelių 
tainą dėl brolelių, 
šsklaidęs jų skausmu, 
ri linksmas ir ramu, 
plotos abejonės, 
aržančios svajonės: 
nos aidas plačiai skrįs, 
aikyt jo nieki . .
ės miestuos’ ir kaimdinti 
i ir vargšų nameliuos^, - 
tiems broliams mils laitai 
žiu praeitį kartu!.

- J. S. GUDU!

Jerb. Redaktoriau!
Tamstos redaguojamojo laik 

raščio “Vienybės” skiltyse, iš 
$. m. rugpjūčio 27 d., tūlas 
Dzūkas, aprašinėdamas Law-* 
rcnceo mitingą, kuriame ir man 
teko dalyvauti, labai tenden
cingai ir vienpusiškai nušviečia 
faktus, žinoma, nieko nuosta
baus tame nėra. Mūsų, Ameri
kos lietuvių, politiniame gyve
nime įėjo į madą asmeniškos 
peštynės ii’ pagieža, todėl jos 
nestigo ir iš Dzūko lūpų. Ta
me mitinge man teko kalbėti ne 
kaip “Dzimdzi-Drimdzi” artis
tui, bet kaipo asmeniui, tad 
nėra verta asmens ir teatro pai 
nioti.

Mano kalbą aprašinėdamas, 
Dzūkas sako: “pasirodė esąs 
santarietis ir pusėtinai nupei
kė valstiečius liaudininkus, kad 
jie pasidarę Grinių, Bielinį ir 
Lapinską kankiniais ir paskui 
balsuotojams muilins akis” — 
Niekuomet nesu buvęs santa- 
riečiu, todėl tokio absurdo ne
su sakęs. Kadangi savo kalbo
je net srovių nesu minėjęs, tai 
veikėjų pavardes tuolabiau ne
galėjau įterpti. Pagaliau, jei tą 
ir būčia pasakęs, tai niekuomet 
negalėčia tokios nesąmonės pa 
sakyti, kaip kad koresponden
tas daro, kad socialdemokratas 
Bielinis yra valstiečių-liaudinin 
kų kankinys. Šmeižtų ir užgau
liojimų netoleruoju, todėl jų 
niekuomet nevartoju. Tokią 
pat prakalbą esu pasirįžęs pa
sakyti ne vien katalikams, bet 
ir kitoms srovėms. Korespon
dentui rūpi, matomai, tik tas, 
kad sau nepatinkamos parti
jos paruošimą paneigus, o to
dėl reikia visus dalyvius ir kar 
tu mane apšmeižti.

Priimkite mano 
pareiškimą. J

A. M.
P. M.
P. M.

Nedeliomis Nuo 10 iki 3 P. M.

ČIA TALPINAMA ŽINIOS IS AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMO IŠIMTINAI. RAŠOMA MUSŲ GAKTŲ įa 
KORESPONDENTŲ APIE TEATRUS, BALIUS, PRAKALBAS IB ABELNĄ JUDĖJIMĄ. EI

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA

i Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra mūsų skai
tytojams gerai žinoma organizacija. Tai yra didžiulė 
Amerikos lietuvių apdraudos draugija. Ji turi suvirs 
300 kuopų veik visuose Suvienytų Valstijų miestuose. 
Ji turi suvirs 18,000 narių, šios organizacijos kapita
las yra pasiekęs arti miliono dolarių. Susivienijimas tu
ri savo nuolatinę buveinę-namą New Yorke. Ten ran
dasi šios organizacijos raštinė; ten įsteigtoj spaustu
vėj leidžiamas, liberalių pažvalgui, savaitinis laikraštis, 
“Tėvynė”. Ši organizacija kas metas sušelpia tūkstan
čius lietuvių ligoje; ji taipgi dar didesniam lietuvių 
skaičiui suteikia pomirtinę pašalpą.

Susivienijimas Liet. Ame
rikoje suorganizuotas 1866 
metais, tai yra ši organiza
cija gyvuoja jau 39-tus me
tus. Kitą metą, nėra abejo
nės, SLA. kilniai apvaikš
čios savo 40-metines sukak
tuves ir daug ko papasakos 
apie savo kūrimąsi, pergy
ventas dienas bei nuveiktus 
darbus.

, Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoje suorganizavimas 
yra tai nuopelnas jau senes
nių mūsų darbuotojų. Jų ei- 
lėsna įeina daug garbingų - 
jau mirusių ir dar besidar
buojančių — lietuvių. Veik 
išimtinai visi tie žmonės, pil 
noj to žodžio prasmėj, buvo 
ir dar yra tikri, karšti tau
tininkai. Todėl pradžioje ir 
viduramžy savo gyvenimo 
SLA. buvo vedama irgi tik
rų tautininkų. Šiandien ta 
organizacija irgi yra tau
tininkų priežiūroje. Kitaip 
sakant ir pats SLA yra dau
giau tautiškas, nė kad kokio 
nors kito nusistatymo. Žmo
nės, kurie šitą organizaciją 
organizavo, kurie deįei jos 
daug dirbo ir dar tebedirba, 
nori, kad šita organizacija 
ir ateity tokia pasiliktų.

Tai svarb«.
Pirmose savo gyvenimo 

dienose SLA. pamatiniu tik 
siu ne tiek statė pomirtinę 
ar ligoje pašalpą, kiek tau- 
tiniai-kultūrinius tikslus. 
Pomirtinė, ypač ligoje pašai 
pa, yra tai jau vėlesnių lai
kų padaras, ir tokiu būdu 
SLA., savu laikui buvo Ame
rikos lietuvių tautiniai-kul- 
tūtiniu lopšiu, nes tais lai
kais daugiau domės kreipta 
į lietuvių politiką, apšvietą, 
kultūrinį auklėjimąsi, nė 
kad apdraudą. Ir kadangi

DIRBTUVĖ
geriausiai įrengtoje mokykloje. Prakti
kos pamokos išardyti ir sudėti visokius 
motorus, apio elektrą ir važiavimu. Ti
kras, pilnas kursas Soforio-mekaniko 
lietuvių ir anglų kalbom ■ veda visiem 
žinomas ir per 15-kų motų prityręs

INSPEKTORIUS L. TIKNIAVTCŪ3 
garantuojame laisnį ir diplomų — Pa
ieškomo darbo. Ateikite apžiūrėti mū

sų mokyklų. Mokykla atdara nuo 9 ryte iki 9 vakaro. Nedeliomis 
Hao 11 yal. ryto iki I vai. po pietų. Klesos dienomis ir vakarais.

NEW YORK AUTO SCHOOL
128 — 2nd Avenue, (Kampai 14 gatvės) New York City
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Komedijų Vaidintojai■M Kvailas kaip bolševikas
PONIA PIPSE

Pliauški kaip “Laisvė

VADŲ

2427 Gi

JAU
PRIPA

Uhiir.iisė 14 Žmonių, 2 Suž

Lietuvon

PATARIMAI

HONOLULU, Rugs. 3 i

NAUJI PRIEŽODŽIAI

Praturtėjo kaip butlegeris

KATALOGAS

1 šeimynos $5,500 ir augščiau

JUOKIS

RAGANIAUS STEBUKLAI
NENORI

RMAN

Norėčiau

Gi turėsi išlaikyti

Skaityk Katalogą Kairėj Pusėj

Viršui minėtais reikalais kreipkitės pas maae, o būsit nšganėdinti
Didyjį Katalogą Priaiunčiam Dykai

£3

IšKc
Buvo

Galima Gauti Visokių 
Knygų, Kokios Tik 

Yra Atspausdintos 
Lietuvių Kalboj

•VIENYBĖ’’ TAMSUMĄ 
ISBLAŠKO-ISVAIKO;

lietuvių tvirtumą
AMERIKOJ PALAIKO

ištisu keturiais.lakūnais i jūn 
■hm. Jis bandė nuskristi nes 
H salas, darydamas manevru

AMERIKONAI neranda 
MILŽINO, KURIUO 4 
DO I HAWAII SALAS

lai vis 
atskrii 
grįžo į 
jo neb 
nukent

Prasiskolino kaip “Garso” re 
daktorius kun. Petkui už šliū

Jei nori žinoti, ar būsi laimin 
gas apsivedęs ir kokio pobūdžio 
merginą vesti, pasiklausk apie 
tai vyro, kuris buvo tris sykius 
vedęs.

1635 pėdų ilgio, o 
Shenandoah 

lupesnis už ZR-2.

PhUt 

skelbta 
laivis 1 
tytas. < 
žiuoti i 
metalo, 
čiai la 
lengvu 
pat tai 
plienas 
suausti 
tuoti si 
lėmis. 
kelti 1 
vežtis 
motorą 
dio sto 
000 mj 
ėjo koi 
gulos k 
bilus ir 
ti vieni 
tyn, ki 
šaus, ki 
sižiūrėj 
ekspert 
orlaivį-i 
dabar i 
jo jį su 
ko, kad 
ir susk 
ja, kad 
porą n 
tiek sti]

Siūskim Bimbą į pasaulį 
Parinkt dolarinių, 
Tepaieško darbininkuos’ 
Kur tiktai jų žino.

Bet sugrįžęs, Bimlaa sako 
“Išsėmėm aruodą — 
“Darbininkai susiprato — 
“Aukų jau neduoda”...

lai viii 
nes or 
rėš išr 
saugot 
negu < 
čiai vi 
oru pr

Girgžda-girgžda mūs idėjos 
Kai netepti ratai;
Nesulaukiam bolševizmo — 
Biesas jo nematė.

WASHINGTON, Rugs. 3 d. - 
ik we orlaivis Shenandoah, vie 
a orlaivis, kurį jie patys pasista 
litro tikslams. Iš vokiečių gauti 
m, plima vartoti tik prekybc 
ii paėmę pavyzdžiu laike karo F 
ilma. per septynios metus planas 
į pradinį jis buvo geras laivas 
pirkias audras, bet trečioji jį pri 
Cto valstijos, ši audra sulaužė jį j 
u 11 vyrų iš 42 įgulos, sužeisdai 
uodiras.

šituo orlaivio norėjo skristi F 
ipdmob dėtis prie kompanijos, n 
izoliniją oru del prekių ir paša 
pm negu pasiekė Detroitą. Vokiei 
La Angeles, sako, kad joki audra i 
iijojtatytą zeppeliną, kaip sula ūži

UeUi Kitų Nelaimių 
ii Orlaiviais

PIRKITE 
VIENYBĖS 

ŠERŲ!

VIENYBE 
193 Grand Street

I VIENYBE
193 Grand Streetį 

Brooklyn, N, Y.

Norim miego, saldaus miego — 
Negalim užmigti;
Sielos skausmas širdį spaudžia 
Ok, sunku nurimti...

Amžių gyvenk, amžių mokin 
s — mirsi vėplu būdamas.

ATSAKYMAS APIE ŽYDO 
ŠEIMYNOS AMŽIŲ

Visuomene ir Mos 
Laikraščiai

VEJOGRAMA LIETUVON

ŠIS-TAS “TARKIŠKAI

Mūsų gerbia-

TARKOS" AUKSINIAI 
GRŪDELIAI

Jei nori, kad apie tave “Lai
svė” peržvalgoje “draugiškai” 
paminėtų, parašyk tai pačiai 
“L.” tokį “nobažną” laišką, kai 
kad J. Sekys parašė.

NAUJA BOLŠEVIKŲ 
DAINA

Visi pirkite naują iš Lietuvos 
gautą komediją

misteriškai žuvo 
a®hmsDixmude,ku 
* lamingai nuskridęs į 
® irįžo namo. Niekas 

jis žuvo. Vėliau ta
ukinas ir keletas 

jo žuvo 50 vyrų.

***** Anglijoje žuvo 
•y, kuris buvo priris, 
‘febo. Vėjai jį pradė
tu sudaužė. Tm or-

SIzA. organizatoriai ne 
juokais šiame konkurse dar’ 
buojasi. Ana, W. Frankfur
te, III., net ir patį Bendziną 
prie SLA. prirašė. Bravo or 
ganizatoriai! Prirašinėkit 
prie SLA. Bendzinus, Gesoli 
nūs, Alkoholius ir Turpen- 
tinus, bet ne išsigimėlius ir 
Maskvos škaplierninkus bol
ševikus.

Ten uždirbsim dolarinių, 
Nereiks veidmainiauti, 
Išsvajotam Trockio rojui 
Daugiau poteriauti...

Pykšt-Barkšt

Ko čia taip ilgu. Puiki daina del 
solo J. Gruodžio kompozicija_ BOc

PANELĖ TIPSE
Vienas Aktas 

Vaidina Keturios Moterys 
Kaina------- 25c.

“Tarkos” kunigiuko išvi- 
rozijiinas: - “Tarkos” švent
raščio puslapy 01110 apie 
kumelių vogimą sekamai ra
šoma: “Jei pavogei kume
lę, gali visiems pasisakyti; 
nesakyk tik kunigui ir arti
miausiai kaiminkai. Jei už 
pavogimą tave sąžinė grau
žia, važiuok ton vieton, kur 
nuodėmę papildei, suieškok 
pavogtą gyvulį ir jį savinin
kui sugrąžink. Esant kume
lei pastipus — nuodėmė at
leidžiama ir apie tai niekam 
nereikia pasakoti.”

Sakykit, kas būtų, jei vi
soj Lietuvoj būtų tiek Šliu
pų, kiek dabar yra kunigu, 
o Šliupo vietoje 'būtų tiktai 
vienas kunigas?!

Štai kas: pasilikęs vienui 
-vienas dvasiškis, pirmiau
sia, neturėtų ką veikti, to
dėl amžinai nusustų ir šiam 
pinėtų kaip garnys rudeny 
nuo savo draugų pasilikęs. 
Turėtų l’ondzius jo dūšelę 
pasiimti pas save. Žmonėms 
gi liktų milionai litų, ku
riuos dabar turi dvasiškių 
ir jų gaspadinių užlaikymui 
sumokėti. O kiek liktų pa
tiems žmonėms delei sunau
dojimo: veršių, avių, sūrių, 
kumpių, dešrų, kiaušinių, li
nų, grybų, Smetonos, vištų- 
gaidžių ir paršų, tai jau sun 
ku ir apsakyti!

Tąi taip būtų, jei Lietu
voje būtų tiek šliupų, kiek 
dabar yra kunigų. Na, o

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

Viršaičio Vargai
Baltrus (Jonui) 

gauti viršaičio vietą. Nežinau 
tik, ko reikalaujama iš viršai
čio.

Jonas
kvotimus iš 19 punktų prie ap
skrities viršininko.

Baltrus. — Jei taip, tai bala 
nematė tos viršaitystės...

P. iš K.

Laikraščiai neremia prof, in
teligentų?! Labai skaudus ir 
neteisingas mūsų laikraščiams 
užmetimas! Mes žinom tokių 
prof, inteligentų, kuriuos mes 
patys savo laikraščio skiltyse 
kėlėm kaip ant šakių, prašėm, 
kad jie ką nors lietuviams dirb 
tų. Tie žmonės, ačiū mūsų pa
ramai, įsigijo gerus vardus, 
praturtėjo, šiandien tiktai iš 
lietuvių gyvena, bet kas link 
veikimo lietuvių viešame gyve
nime — tiems žmonėms galvų 
neskauda. Jie turi pinigų, turi 
gražius automobilius, vasarna
mius ir liuosu laiku, vieton ką 
nors pas lietuvius veikti bei su 
tais pačiais lietuviais bent nors 
draugauti, važiuoja žuvaut, 
grybaut, ar kur nors su svetim-

Dangaus erdvė neišmieruoja- 
ma, moteries pobūdis neišti 
riamas.

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 suaugusiems. Kal
ba aiški ir yra daug pavyzdžių la
vinimuisi. Kaina____ _______ 50c

Aritmetikos Uždavinynas. Čia tel
pa vien tik “zadočiai” kaip kiti 
lietuviai sako. Tai yra gera prakti
ka mokinantiems rokuoti. Spausdin
tas Lietuvoje _____________ 7Bc

Moklnkimes 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 liotuviškai-angliškas, grei 
tam suradimui žodžių. Su apdarėliais 

11.00

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

kaip dabar yra — žinome.
Kaip čia tas viskas, po 

šimts biesų, dabar Lietuvo
je yra?! Ve, visi svietiškiai- 
mo'kslinčiai ir dar bedieviai 
yra daug mokytesni, gabes
ni, protingesni ir teisinges
ni už visus dievočius, net ir 
už pačius dvasiškius. Mat, 
Dievulis, matomai labiau pa 
mylėjo didžiausius bedie
vius: Darwin’a, IngersolĮ, 
Voitairą, Darrow, Šliupą ir 
kitus, negu savo tarnus-ku- 
nigus.

Čia jau aiškiai pasirodo, 
kad ir pats Dievas yra dik- 
čiai subedievėjęs. Tikrai!

32 Broadway, New York 
arba pas vietos agentus

Gerb. “Tarkos” Klebonija: —
Šiuomi prisiunčia jums at

sakymą žydų šeimynos am
žiaus. Nors aš nesu kundukto- 
rius, vienok išrokuoti žydų me
tus galiu ir jei būčiau buvęs 
to nelaimingo kunduktorio vie
toj, tai tokiam parkui-žydui 
niekad nebūčiau nusileidęs: bū 
čiau tuojau atėmęs tą penktu
ką, nes jų, tai yra žydų am
žius yra sekamas:

Mergaitė turi 1 metus,
Vaikas — 5,
Motina — 25, 
Tėvas — 50 m. 
Viso 81 metas. 
Močiutė irgi turi 81 

amžiaus

Nupiginta laivakortė ten ir atgal 
Trečia Klesa į Kauną 

$203.00 ir $215.00 sulyg laivo 
GERA NAUJIENAI

Nnujns S. V. įstatymas pavelija 
atlankyti Tėvynę ir būti metus, pa
skui bo kliūčių grįžti Amerikon ne
žiūrint kvotos.
Mūsų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND 

PITTSBURGH, ARABIC, etc.
Siūlo greitą Kelionę j

Cherbourg. Southampton, Antwerp 
Daug laivų išplaukia kas savaitę. 
Visi mūsų 3-čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturioms ar šešioms žmonėms. Pa- 
tognmni, puikus maistas ir manda
gumas.
Kreipkitės prio mūs vietinių agentų 

arba
White Star Line 
Red Star Line 

No 1 Broadway, New York

Ši-ko-gi 
miems svečiams ne kaip seka
si. Sako garsias prakalbas, da
ro diplomatiškus apie Lietuvą 
pranešimus, bet aukų kaip ne
simato, taip nesimato. Sakoma, 
aukas bedieviai suėdę. Viena 
tik smagina mūsų gerbiamus 
svečius, tai kad ant lietuviškų 
bažnytėlių morgičius, matomai 
pavyks užtraukti. Apsaugok 
juos pone Pondziau! Tuomet 
Lietuvos bedieviams tai jau bū 
tų sūru. Švenlakupris N. 010

Magijos raganius, J. Cekanavičius išleido 10 paslapčių, 
kaip išvesti kitam pinigą iš rankų. Taip pat pačiam rankoj 

< I. pinigas pranyksta, kuris potam pasirodo prikibęs kam tai prio 
padalykų, tai prio lubų ir tt. Išleido ir kitus stebėtinus monus. 

iffiw Taippat išleido monų magnetiškas kazyras, kurias išegzami- 
navus pasirodo, kad kazyros kaip ir paprastos, bet čia paši

lk r rodo kas tik tokių kazyrą sau ištraukia iš tos kaladės, potam 
visos pavirsta tokios, arba tą kazyrą gali suplėšyti į mažus 
šmotelius, bet kazyros šmoteliai sugyja ir vėl čiola kazyrą. 

j Su kalade kazyrų gali daryti 20 skirtingų monų. Kuris turės 
’ šituos 10 sekretų ir tą kaladę kazyrų, tas pridirbs kur susi

rinkimuose namažai baimes ir juoko. — Taigi prisiūskit money 
ižą • orderį tik $2.25 ir viską gausit sykiu su pilnu paaiškinimu.

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

M. Laikraščiai, apra- 
<!iai nelaimę su orlaiviu She 

prisimena, kaip sun- 
apj kelias užkariauti orą. 
•ssena kaip 1921 metais pa- 
» iuvo ZR-2, kurį anglai 
•i del amerikonų. Tas orlai- 

baigė 30-ties valandą 
W!kraidymą, kaip pate 
udron ant miesto Hull ir 

ait į Šmotus, o gazui van
tai užsidegus, žuvo 44 žino 
’ Wikis trūkęs pusiau.

:^i 1922 metais vasario 
toro Italijoje pastaty- 

* ’Ifflis Roma. Jis skraidė 
^Tupijos valstijos kra- 

vairas ir orlaivis 
^•Mitinėsir užkrito ant 
^dettroj vielų, kurios už- 
fcmfajlį ir sudegino 34 į 
fe^-laerikonai po to rieto 
i”aMo ėmė vartoti ne- 
^Rheliumą, kuris y- 

sakesnis negu vandeni 
Ubai sunkiai gaunamas. 

***• neturi tiek heliu- 
^Rlėty išlaikyti ore 

ir Shenandoah vie 
Stenandoah žuvus ir 

^^Stliumą, Los Ange- 
ripkai įuti be darbo.

Paaiškino
Vienon smuklėn užvažiavo 

ponas ir kaimietis. Ponas val
go pusryčius — lašinius ir 
sviestu užsitepa.

Ūkininkas tai pamatęs, liepė 
žydui atnešti silkės ir druskos. 
Silkę į druską pasisūdęs ėmė 
valgyti.

— Aš pirmą kartą matau 
taip valgant, silkę valgo ir pa
sišildo — sako ponas.

— O aš irgi pirmą kartą ma 
tau taip valgant, lašinius val
ko ir dar sviesto užsitepa, — 
atsakė ūkininkas. P. G.

Naujų Gaidų Iš Lietuvei
Aguonėlės. Juozo Gruodžio kom

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

Rugiagėlės. Kita Juozo Gruodžio 
kompozicija'‘ Vien tik mėlyna a- 
kysel ” Kaina _____________  60c

Rūta. Juozo Gruodžio kompozicija

metus
K. Pusnikas

231 Bedford 'Ave. oiisaii 264 Front Street
• ; BROOKLYN. NEW YORK

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
mūsų profesionalės inteligenti
jos, mes visiškai nesutinkame.

Jau nuo senai Dr. Graičiū- 
nas, kokiu tai stebėtinu būdu, 
sau įsivaizdavo, būk laikraš
čiai ir visuomenė pašalinę pro
fesionalius inteligentus iš vie
šo gyvenimo darbuotės. Mes to 
nevisai suprantam. Kaip laik
raščiai, taip ir visuomenė da
lyvaujančius viešame gyveni
me inteligentus profesionalus 
labai gerbia. Deja, tik, kad tų 
prof, inteligentų pas mus la
bai mažai yra. Mums žinoma, 
kad jei profesionalas ar kitas 
kokis inteligentas nori viešame 
gyvenime dirbti ir jei jis tam 
darbui atatinka, jo niekas ne
nori, nesikėsina, o pagaliau net 
ir negalėtų pašalinti. Tam kai
po pavyzdis gali būti Dr. Ba
sanavičius, Dr. Kudirka, Dr. 
Šliupas ir daugelis kitų visuo
menės darbuotojų. Ypačiai Dr. 
Šliupas. Tą žmogų tūla visuo
menės dalis ir labai norėtų iš 
viešo gyvenimo veikimo paša
linti, bet jis dirba ir tiek. O 
tai daro lodei, kad mato reika
lo ir nori dirbti.

Jei nori, kad tave bolševi 
kai išvadintų “trivirviu” ir iš
leistų tavo “garbinimui” spe
cialius laikraščių numerius, ui 
mink tiems patiems bolševi
kams ant korno, taip kaip Stri
maitis 5-to SLA. apskričio ko
munistams užmynė.

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

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

Tėmyk! mos porkranstėme sa 
vo dirbtuvę Cigarų j didesnę vie
tą, priešais Public Library. Ra
šant adresuot:
NAUJOKŲ CIGAR DIRBTUVĖ 

267 DIVISION AVE.
Brooklyn, N. Y.

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

UOtLANnB ^america^unkBw
Tiesus-trumpas keliai per Rotter

dam’ą, j ir iš visų dalių
LIETUVOS
Laivai kai savaitę

Neprilygstami patogumai
Mes pagelbstime gauti reikalingai 
dokumentus (affidavits). Mūsų 
žmonės sutvarko visas smulkmenai, 
ir keleiviams rūpinamasi nuo pra
džios kelio iki pabaigoi.
Kainos ir laivų tvarkraštil pasiun
čiamas paprašius.
Rezervavimui ir informacijų delei 
rašyk bile vietiniam agentai, arba

HOLLAND AMERICA LINE 
24 State Street New York..

Vienas “Laivo” skaityto
jas ir, matomai, geras pava
pi jonas, klausia to laikraš
čio redakcijos paaiškinimo: 
“Aš,” sako, “išvažiuodamas 
iš Lietuvos, pavogiau kūme 
lę ją pardaviau ir už gau
tus pinigus, atvažiavau į A- 
meriką. Dabar gi nors daž
nai spaviedojuos, bet apie 
kumelės pavogimą dar ne
pasisakiau, nes bijausi, kad 
kunigėlis apie tai visiems ne 
išpasakotų. Duokit rodą, 
ką reikia daryt?”

Apie tokius dvasiškus da
lykus ir “Tarkos” jauniklis 
kunigiukas turėtų į “Tar
kos” šventraštį paveizėti ir 
duoti šitam griešninkui iš- 
virozijimą. žiūronas

APYSAKOS
PAŽVELGUS ATGAL. Aprašymas 

kaip žmogus, gyvendamas 2,000 me
tais prisimona kaip mos 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- 
saliaitė iš kryžiokijos laikų, kaip 
lietuviai šimtui kryžiokų prigirdo

35c
SEPTYNIOS KOMr.DT.Tns _ šio

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

taučiais gardaus steiko paval
gyt. Tai visas jų idealas!

Visuomenė turi prašyt, kad 
mūsų prof, inteligentai grįžtų 
pas lietuvius! Tai begalo nai
vus noras! Nejaugi dabar lie
tuvių visuomenė turės parinkti 
specialę delegaciją, kuri, su 
raudonomis kepuraitėmis, eis 
paskui kiekvieną prof, inteli
gentą ir prašinės: “Ponuli, su
grįžk pas mus!” Tai labai ypa
tingai išrėdytų! Ir jei tie prof, 
inteligentai to pageidauja, tai 
jie yra labai maži inteligentu- 
kai ir nuo jų daug ko tikėtis 
net nė negalima norėti. Be to
kių inteligentų mūsų viešas gy
venimas nesijaučia apvienėju- 
siu.

Mes jau daugelį kartų savo 
laikraščio skiltyse esame pa
brėžę: “nors mūsų inteligentai 
paskui apvalų dolarį nudardė
jo pas svetimtaučius, bet nie
kas tiems inteligentams nedrau 
džia pas mus sugrįžti. Mūsų 
viešame gyvenime yra daug 
darbų. Jie laukia darbuotojų. 
Jei jūs sugrįžšit, mes jus pa- 
augštinsim.”

Ko daugiau ir reikia!
Taip, kaip Dr. Graičiūnas ga 

Ii sirguliuoti tiktai tinginiai, 
žmonės, kuriems nerūpi savo 
vientaučių likimas, ateitis. O 
jei kam tai rūpi, jie niekieno 
neprašomi, nesiūlydami visuo
menei ar laikraštijai savo išly
gų, eina ir dirba.

Be Dr. Graičiūno yra ir 
daugiau tokių susirguliuojan- 
čių mūsų inteligentų. Bet be tų 
inteligentų mūsų gyvenimas 
dar kol kas sukasi ir viskas sa
vo vietoj. O jei tie sirguliuojan 
ti žmonės nori mūsų gyveni
mą vairuoti — lai savo darbais 
Įrodo, kad to pageidauja ir kad 
tokiam vairavimui atatinka.

Jums vietos pas mus yra!

NOKTI 
r" LLOYD— 
SUGRETINĘS LAIVKORTES

NUPIGINTA KAINA
j Į LIETUVĄ

PER BREMENĄ
Puiki Trečia klesa, kajutoa

I Nepiliečiai grįžtanti bėgy 12 
§ mėnesių, be kliūčių įleidžiami

Meskim, vyrai, rūsčius straip 
snius

Į “Laisvę” rašyti;
Pasiraitę augštyn kelnias, 
Eikim molio minti.

Tel. Ž110 Greenpolnt f Telephone 78«7 Main

GRABORIUS
Juozas Garšva

■
Mano firma geni atlieka tekančiu darbui: libaleamaoja Ir laldeja mlnulu ant vlioklą 
kepinių. Pagrahu panokia nae papnačiaulų Iki pnkllnlaulTj. Panamdo karietai lal- 
lotnvfima, veielljomi, krlkltynomi Ir kltlemi paalvažlnSjlmami.
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Rašo A. B. Strimaitis

30c

A. MikaląuskapKundrotas
liepa.

Dept.

PASAULIŲ KARAS

STRAIPSNIS 140

Kaina 30 ir 60 centai.

Pirminuoini kreipkis į aptieką.

Apsaugok Sveikatą

Tel. 595 Greenpoint,

Tel. 4418 Greenpoint,

ašį savo dūšią biesui uirriė.

nors geresnis, tam gerti ne-

Suvienytose 
Valstijose 
Amerikoje

ii ir medikų visas veiki- 

nėjimu to dar nežinomo 

išrodo, dar vaikštinėja 

natytis jau prisiartinanti

Didžiausia 
Lietuvių 

Mesinyčia

VOKETAITIS 
141 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

iki 10 Iš ryto 
iki 8 po pietų 
iki 8 vakare

ai parodė, kad žmoguje 

(bes, kurios taip ir pasi- 

gų galima prilyginti prie 

ipild^tos tūkstančiaifl nu

ll, iš kurių tik^keliomie

•tai negali stovėti, 

mažą gaivą turėti

UŽSISAKYKIT SKILANDŽIUS 
ĮVAIRIOMS PRAMOGOMS

Severai 
Gothardol

LIETUVIŲ TAUTOS 
MYTOLOGINIS 
VEIKALAS

Skaityk šituos straipsnius kas savai 
tę ir pasidėk ateičiai.

miltų 
vestu

bus genijai kurie iš- 

į. Bus ir tuomet gen> 
oti žmonės, kurie, jei 

ėti, turės stebuklingą 

turie laike maldos galės 

rankas įkaitytą gek- 

»sėdėti ant grindų pri- 

Ant galo bus ir tokią, 

alės numirti ir paskui

įsis prie tokių gudruo- 
sitiko tolymoje praeity 

•uoliai aiškiai viską nu- 

e matys kas dedasi kt 

io, taip lygiai kaip mes 

kambaryje. Jie net ži- 

daug geriau, negu žmo-

Bus dar ir taip, kad 

ys pažvelgti ir į tolimą 

is nuotikius, bet vienok 

bus reti.

mas gali daugeliui išro- 

alyku, neturinčiu jokių 

mes priversti pasiaiškin 

les, kurie nenudega, ar

klais, tai fiziologija jau 

faktą ir kurį išaiškina 

i sudėjimu. Laikiną mir- 

Indijos fakyrai, kurią 
bi gerai išaiškinti.,Ant 

stės atba aiškaus maty- 

ičytis, nes jau buvo to- 

, kuriuos pripažino skep-

Štame (įkyrioje men talkas 
mro taft» gvOdraime r*L 

kalus įdomimi būdaoSone 

motinom* ir to©Cn«ras jau
nų kūdikių/

K&dikių ipnžplnlttLfii Ir pe
nėjimu* yra dalykas gyvos 

svarbos Šeimynai Ir tautai 
ir mes jaučiama, kad tai 
yra dalykas, kurį mes tu

rime rtguBartikafa lafto- 
tarptaia atvirai ir lataml 
pergvUdentL

V a i K us auginant 
nėra nieko svarbes 
nio gyveninio pra
džioje už tinkamą, 
maistą.

jiški bandymai priparodė, 

bet ir ausys, gali labai iš- 

Lemanas priparodė iki kol 

uotas žmogus. Pats men- 

vagždėjimas girdimas kai- 

>met jokia neužhipnotizuo- 

rabi girdėti 

’rofesorius Lemanas savo.
ir tat kad užhipnotizuoti 

astą lūpų susijudinimą. 
į bandymai apart tų visų 

į nustatė dar vieną labai 

i tikrų aplinkybių žmogaus 
ve, be žmogaus valios gali 

čios savimi be žmogaus no

rius paveikslus ir reginius, 
m tikrus judėjimus ir tam 

ų organai gali veikti visiš- 

rs savimi, be paliepimo žmo 

žmogaus organizmas išro- 

t, apsėstas kokia tai žmo- 

:ai svetima spėka.

Ii šimteriopai pasididint mū 
i taipgi ir kad jie gali auto- 

s valios veikti ir tberti, pi
eną įžymų faktą, kad žmo- 
aip labai gali pasitikėti, tad 

ra įdėti begaliniai gabumai, 

mklysime, jei prilyginsime 

irtnolro milionieriaua, kuris 

iri milioninius turtus, gra- 
turi 'begalinius gabumus sa- 

otis tik nekurtais.

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

Del platesnių informacijų kreipkite* lino adreiai 

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

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

gam- 
tikra 
tesėti 

kelioli-

VI TOLIO RAUDA 
(Giesmės iš Lietuvos padavimų) 

Parašė J. Kraševskis, lenkiškai 
Vertė poetas Fausta Kirša

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

ruginių 
kciksus, 

pokiliams, 
su užsakymais

Siunčia-

Idetivlškų, Bulgariškų, Alopatiįkų, Homeopatilkų 
vaistų tegalimą giluti gerų pai —

Daktaras
J. S. MISEVIČIUS

270 Berry St., B’klyn, N. Y.

Profllaktai vyrame, 
geriausia apsauga 

po užsikrėtimo. 
Didelė triūbelė 35c. 

(Tarba (4's) $1.
Vieosa aptlekose ar 
Ban-Y-Kit Dept. A. 

01 Beekman St.
New York 

Prašyk aprašymų

krutinėję ir strėnose, nuo 
strėndieglio, užsigavimo, 
įtempimo, štyvumo vartok

12,3—125 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y., Telefonas Qreenpoint 3359

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

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

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

Galima gauti tikro Lietuviško Skilandžio, paršiukų, Kumpių ir Vi
sokios rūšies dešrų, pagri.1 prieinamiausias kriiuas. Parduodamo ogul- 
nai ir paskirai ant vietos ir Išsiuntinėjama arit pareikalavimo į visas 
kolonijas. Reikale kreipkitės ypatiškal ar per laiškas — *

“VIENYBĖ”
193 Grand St., Bklyn, N. Y

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

RASHKINIS

PIRMAS LIETUVY!
OhiropraktikaiGy dy to j m

J. Vaitulionis, D.C.
331 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.
Valandos nuo 4 iki 8 vai. vak.

Nedalioms h šventadieniais:
N no 10 v. ryto iki 1 y. p0 piet.

puslapių; su paveikslais
Kaina — $1.50

pie išsivystymą žmoguje 

ų, kurių pradžios jau ir 

urime suminėti, kad žmo- 

jiniai kūno pajautimai ga 

ai i m i daug geriau pritai- 

as žmogus įgauna mikro- 

ris leidžia matyti tokiu, 
ii jokio žmogaus nemato- 

izuotas jaučia net toliau 

s kaip ir tie daiktai jį pa

ti bandymai su užhdpnoti- 

•ieita prie pastebėtinų re-

BLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. 
Nariai priimami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi na
riai gauna lalkraitj „Tėvynę” dovanai Ir taipgi 
gauna BLA. Kleistas knygas ui pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $1W, 300, WO ii 1000

Pašalpos Skyriai —
18.00. B.oo Ir 12.oo į savaitę.

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

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

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

GROBLAUSKIO GUMBALAŠAI 
DEL VIDURIŲ

K x SUVERŽIMO MOTERIMS

pumlm 
UMDBGI-

žmogų, nes žmonės gali pa
daryti klaidą.

Bet gamta klaidų nedaro. 
Mirtis kiekvienam nustaty
ta ir bus išpildyta.

Neretai mirtis ateina dau 
geliui žmonių daug anksty
vesniam amžiuje, negu kad 
turėtų būti; bet kuomet tu 
peržengi gamtos įstatymus 
anksčiau, tai ir bausmę tu
ri sutikti, priimti anksčiau.

Pastaraisiais laikais žmo
nės pradėjo kritikuoti mir
ties bausmės įstatymą, nes 
kuomet žmogus esti mirties 
bausme nuteistas, būna pri
rašoma pilni laikraščiai špal 
tų-špaltos. O kuomet milio- 
nai žmonių savo gyvastimi 
moka už savo klaidas, ku
rias skiria pati gamta, tai 
protestų nesimato, nes taip 
buvo, yra ir bus ar kas pro
testuotų, ar ne, nieko 
gelbės.

Kiekviena gyvastis 
, tos yra leista su tam 
energija, kuri turi 
atm tikrą laiką

ar kelias-dešimtis metų, 
kaip kad bile mašina, kurią 
žmogus sutveria savo ran
komis (pavyzdžiui automo
bilius), ir turi tesėti tam a- 
atatinkamą laiką.

Geras, gerai padirbtas au 
tomobilis turi laikyti keletą 
metų, jei bus jis gero šofe- 
lio rankose ir gerai prižiū- 
romas. Neatsargus važinėto 
jas, jei daužys ir neprižiū
rės, tai tas pats automobi
lius paliks niekam netinka
mas bėgy keleto mėnesių.

Bet žmogaus mekanizmas 
reikalauja kur kas geresnės 
priežiūros negu automobi
lius. Jei žinai kaip prižūrė- 
ti maistą, kurį perduodi sa
vo viduriams virškinti, jei
gu žiną- kaip suteikti savo 
plaučiams tyro oro; trum
pai kalbant, jei turi pilno 
supratimo, kaip užlaikyti sa 
v o mašineriją, tai gyvastis 
tavo tesės keliolika metų il
giau, negu kad leistum sa
vo mašineriją rūdyti be 
priežiūros, ar užkrautum 
perdaug darbo.

Daugelis mūs žibiname 
žvakę iš abiejų galų, — ban
dome sukimšti viso amžiaus 
patyrimus bėgy kelių me
tų, ir neįstabu, kad ameri
konai turi patarlę kuomet 
išgirsta jauno amžiaus žmo
gų mirusi; sako:

“Jis pergreit gyveno.”
Toki žmonės, kurie gyve

na pergreitai ir miršta per
greitai, nes peržengę gam
tos Įstatymus turi mokėti 
bausmę.

Kada tavo diena nustaty
ta brangus skaitytojau? Ai
tu kuomet nors pamįslinai 
apie tai? Kiek yra sveika
tos ir gyvybės tavo kūne? 
Kokiu maistu maitini savo 
kūną? Kaip tavo dantys su 
mala maistą pirm nuėjimo 
Į vidurius? Ar reguliariai 
eini pailsin ir miegi, kad 
galėtum atgauti išaikvotą e- 
nergiją per praėjusią dieną 
prie sunkaus darbo? Ar duo 
di savo plaučiams ganėti
nai tyro oro? Jei dirbi pro
tišką darbą, ar duodi užtek
tinai išsimankštinimo savo 
kūnui? Šimtai kitų klausi
mų galima būtų statyti, bet 
kiekvienas žmogus juk pri
valo suprasti, kas yra būti
nai reikalinga žmogaus svei 
katai.

Kiekvienas iš mūs turė
tumėm sulaukti amžiaus ga
lo savo, kuomet gamtiškai 
išsidėvėję, nueitumėm be 
baimės, be' skausmų, be rū
pesčių pasilsėti sau smagiai 
ir ramiai...

151 Metropolitan Aveiiiie Brooklyn, N. Y, 
Telephone Greenpoint 1411

SA LIETUV/.
APTIEK A

^■fGTLviS PAS LIETUVI

Kepa 
Taipgi 
vėms 
suomot 
prio “Garsas” Keptuvė, 
no duoną ir į kitus miestus.

W. MASIULEVIOH
A. SHRUPSKIS 

(Savininkai)

209 Bedford Ave., 
Brooklyn, N. Y. Tol. G’p’t, 287G

Tai naminis linimentas greitai 
palengvina plėšiančius nepa
kenčiamus reumatizmo ir 
neuralgijos skausmus-

Kas yražmogana amžinta prležaal — Battle. 
Jis netik sunkiausias Ugaa (vare, bet ir | gra
bą paguldo. Bot tie, kurie vartoja po plačią 
Ameriką pagarsCjuslus ' UBBAN’B COLD 
POWDERS (Miltelius nuo Balčio), jokią laidą 
nebijo. Už 75 centu už bakią apsiginkluok 
nuo savo nuožmaus prleio!

URBO LAX TABS (25 centai' už skry
nutę) yra kai kanuolš prieš kitą amžiną žmo
gaus priešą — vldurią užkietėjimą — kuria 
žmogui pagamina daug rūpesčiu ir sunkią ilgą.

lt kitokią

buvo žodžių kombinacija.
“Atmink ant mirimo.”
Ar rytą atsikėlęs, susiti

kęs žmogų kur neeitum, vie
toj padavimo rankos ar pa
sakymo “labas rytas” ar 
“gerą dieną” ar kaip kitaip 
užkalbinant žmogų, visuo
met reikalinga vartoti tą 
receptą “atmink ant miri
mo;” tuomi, mat, priminda
mas kiekvienam apie mir
tį, pats save ir kitus apsau
gosi nuo blogųjų darbų, nes 
primenant žmonėms tą bai
sią valandą išnykimo, pats 
savęs ir kitų neprileisi prie 
blogų darbų.

Bet dabar aš mirties nesi
bijau, nes žinau, kad ar ank 
sčiau ar vėliau tas reikės su 
tikti. Tai viena. Antra — ne 
sibijau pragaro neigi tų kan 
5ių, nes ko ilgiau teko gy
venti, to mažiau nuodėmių 
papildau, už kurias turėčiau 
atsakyti ^irieš žmones, o ka
lėjime dar savo amžiuj ne
buvau uždarytas; o jei pra
sižengiu prieš gamtą, tai ji 
teisingai, nepermaldauja
mai mane nubaudžia; nuo 
gamtos bausmės mes nei vie 
nas niekur nepasislėpsim, 
niekur nepabėgsim ar bijo- 
tumėni jos ar ne — nedaro 
mažiausio skirtumo.

Taip, mes esame gamtos 
leisti tam, kad numirti ir 
kiekvienas iš mūs esame pa
skirti mirčiai anksčiau ar 
vėliau. Gal daugeliui nema
lonus faktas, bet teisingas 
— kaip kad saulė šviečia 
ant dangaus giedrioje die
noje.

Mirtis dar Tamstai šian
dien akyse nežiūri, bet tavo 
diena yra nustatyta.

Kriminalistas, nuteistas 
mirčiai, dreba iš baimės pri
siartinant tam laikui, kada 
turės susitikti su paskutine 
gyvenimo valanda. Jis ne
gauna savo jausmams trum 
piausios valandėlės poilsio. 
Jį ta baimė kaip dieną, taip 
naktį be pertraukos grau
žia.

Mirčiai pasmerktas žmo
gus peržengė žmonių sutai
sytus įstatymus. Jis turi už
mokėti žmonių jam nuskirtą 
baudą; kartais užpelnytą, o 
kartais ir neužpelnytą, nes 
neretai pasitaiko, kad žmo
nės apteisia suvis ir nekaltą

$15,00 ir augityn

10 (AUG.) 6 ė 1925 
g- >

Dr. John Waluk
Valandoi:

nuo 
nno
nuo

Nedčliomii pagal ausitarimą

161 North 6th Street
Brooklyn, N. Y.

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

Metai po kūdikystės yra begalo 
svarbūs, nes juose dedasi vyriškumo ir 
moteriškumo pamatai. Galima tada pa
gelbėti vaikui įsigyti pamatą vikrios 
ir stiprios sveikatos, arba ir silpnumo 
bei menkumo.

Menkumas ypatingai akstiną blo
gus penėjimas. Netinkamas maistas ne 
visados paeina iš jo stokos, nes ir tur
tingi nuo to kenčia. Gali kūdikiai gini 
ti su aukso šaukštu, bet jei negaus 
duonos ir pieno, orančią sunkos, žalių 
vaisių, šviežio oro, saulės, miego ir 
mankštinimų, tai bloga sveikata ir 
menkas išsivystymas bus jo gyveninio 
draugai. Inžinuį reikia tam tikrų ang
lių. kad jis gerai dirbtų, taip pat ir 
žmogaus mekanizmas reikalauja tinka
mo kuro, kad geriausiai tarnautų.

Nekurie maistai yra būtinai augimui 
o svarbiausias iš jų yra pienas; jo sto
ka dažniausia padaro nedapenėjimas, 
nes jame randasi visi elementai aksti- 
nanti auginių. Vienok ir po kūdikystei 
pieną negali kiti atstoti, tik jam pa
gelbsti.’ Normalj kūdikį reikia įpratin 
ti.visus paprastus valgius, ne keptus; 
nereikia pataikauti jo norams. “Sma
guriai imas” yra■ skylutė pro kurių at- 
lenda nedapenėjimas. Vaikas reikalau
ja kit ko, negu suaugęs, kuris tik pa
laiko savo jau išvvystytas savybes.

Nadepenėjinias paliečia dantis, na
gus. kaulus, o mineralai, kaip spinačo 
geleži-, pieno kalkis ir fosforas, duo- 
dit gyvybės ir kietumo. Vaikas reika
lauja penkis sykius daugiau kalkių, 
negu suaugęs. Minkštų dantų pavo
jus gi daug pavyzdžiui, likučiai reti 
kasi pūdami dantų tarpais. Tie nuodin 
gi pūliai įeina vėliaus į kraują ir pa
daro vieškelį įvairioms bakterijoms.

Borden’s Eagle Pienas pasirodė esąs 
brangus veikėjas nukovojantis neda 
penėjimą, nes užlaiko savy vitaminus 
ir mineralus pradinėje čielybėje.

Idant ir Lietuvė motina žinotų kaip 
vartoti Borden’s Eagle Pieną. Bordeno 
Kompanija išleido Lietuvių kalboje 
pamokinimų kaip paruošti Borden’s 
Eagle Pienas visokių amžių kūdikiams 
Jei nori kopijos tų instrukcijų, iš
kirpk kuponą iš laikas nuo laiko tel
pančių pagarsinimų ir prisiūsk jiems, o 
jie su mielu noru visai dykai Jums 
prisius jas.

ALEX SHRUFSRI
t s.’' > .«• P f a n e š u

Viuiems p/iiįitamiėinB, draugams ir geros valios lietuviams 
atsilankyti pas mano pasikalbėti ir, susipažinti vieni su kitais.
Taippat patarnauju su AUTOMOBILIU veselijoms, krikš- 
tynonis, šermenims ir šiaip linksmiems pasivažinėjimams ir 
pokiliams. Nepamirškite reikale ,

ALEX S H RUP SKI- s 2
SI »o. 3nd Str., Brooklyn; N. Y-

Telephone 885 (Jrėeripoiift .......

X Vartota suvirs 30 metų n.
' Ne jokis bandymas >

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

AR TURIT ŠIAS
DAINAS?

Kalėdų giesmė __
Stasys __________
Malda, žuvusiems
Dul dul dūdelė_______50c
Dzimdzi-Drimdzi_____25c
Vilnius_____________  35c
Nesegk sau rožės, Pau

lausko _____________ 50c

| Susivienijimas Liet. Amerikoje
H DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ AP DBA UDOS IR PASALPOR
S ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE, KU-
H BIOS TURTAS ARTI $1,000,000.00

g*! pomirtinių. Pašalpų Išmokėta $413,550.15
g! Nuo Buaiorganizavlmo iki šiam laikui Išmokėta $375,122.80

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

“Kas kalba apie mirtį, tam turbūt gyvent nusibo
do,” pastebėjo man kartą mano draugas, kuomet aš pri
siskaitęs pragarinės knygos, neapsakomai bijojau mir
ties; nes ta knyga, nuo pradžios iki pabaigai, nieko dau
giau nenurodinėjo kaip tik tą kaip baisiai yra kankina
mos vėlės pragare už mažiausi prasižengimą prieš žmo
nių sutaisytus įstatymus. Tiesa, toje knygoje niekur ne
buvo pasakyta, kad žmogus peržengdamas žmonių va
lią, žmonių priimtus įstatymus, papildo nuodėmę, bet 
peržengiantis Dievo valią, prasikaltęs prieš Dievą bus 
kepinamas, badomas, šaldomas ir karštoje pragaro 
smaloje virinamas per amžių amžius.

Viena, man būnant jauno 
amžiaus dar nepergyvenusio 
pasaulio paslapčių, su jo vi
sais gerumais ir bjaurumais 
nesinorėjo apie mirtį nei pa- 
mįslinti; ir antra, ta idaug 
svarbesnė priežastis, kad ne 
papulti pragaran, nes kiek 
toje knygoje buvo aiškina
ma, tai be nuodėmės nebu
vo galima nei vienos valan
dėlės pergyventi, nes jeigu 
tik pamįslinai apie ką nors, 
tai jau ir nuodėmė, o ypa
tingai jaunikaičiams ir mfer 
gaitėms neapsakomai sun
ki nuodėmė jeigu skverbia
si galvon mintis apie vie
nas antro gražumą, geru
mą...

Kad apsisaugojus nuo blo
gų minčių, buvo fenais pa
duota receptas. Tas recep
tas nieko nekainuojantis, tik 
iš trijų žodžių. Ten sako
ma, kad gali apsaugoti kiek 
vieną nuo blogų darbų ir 
net nuo bjaurių minčių. Tai

imi; iin. o iiwiiimuDLiHrHianiiiiiiiiiM ’^ 
j ’ ' g

* Nuo Skausmu i

Tikra Lietuviška Duona 
kurią kepa 

„Garsas” Keptuvė 
(Seninusia 

duoną iš 
kepamo 

ir kitiems 
kreipkitės 

Garsas

.x^kUDIKIu^v 
uEROVės SKYRIUS^
DEL APRŪPINIMO

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS,

2 .W. F. SEVERĄ CO.,. 
CEDAR RAPIDS, IOWA
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Brooklyno ir Apylinkės Žinios
(j^one: 2427 Greenpoint)

LIETUVIŲ EKSKURSIJĖLĖ

Real Estate

dif te

PASIMIRĖ J ON. MAŽEIKA
Tel. Greenpolnt 7831

MAUKUS FOTOGRAFAS

PO MIESTĄ PASIDAIRIUS

nie

kas iškalno užsiprenume
KONCERTAI

KUOPOS

NEPAPRASTAS IŠPARDAVIMAS

rasorBES

HIS MASTER’S VOICE

Kaina su prisiuntimu

Brooklyn, N Y.

MES
Užtai visi

(Norinti šitų knygų gauti, pri
valo greitai siusti užsakymą, 
nes mažai iš Lietuvos gavome)

Įvyks ketvirtadieny, rugsėjo 
3 d. 8 vai. vakare, 46 Ten Eyck 
St. (“Laisvės” svetainėj). Atei-

OnsBiinkų Pasaulinis 
Stums Paryžiuje

ANGLIAKASIŲ strei 
NUOŠIMČIŲ PILN. 
KAI NAUDOJASI L

Užrašykit “Vienybę 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems
Lietuvoje

Visokius spaudos 
darbus atlieka 
greitai, gražiai 

ir pigiai.

HONOLULU, Rugs. 2 d.- 
ilmi bandė milžiniškuose e 
jtoant iš San Francisco į Haw 
Aeroplanai, laike karo su j 
legvai iš Amerikos i Aziją nu 
pavyko. Vienas turėjo nusileisi 
.orą 200 mylių nuo Hawaii sa 
farisco. Apie jo likimą ir 1 
iro laivai jų ieško po jūrą. Š 
•:ndęs, bet išsibaigė petrolis, 
i j jūrą įkristi.

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

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

“VIENYBĖS" DIREKTORIŲ 
SUSIRINKIMAS

NEW YORK, Rugs. 2 d.- 
fli paaiškėjo kiek kuris turti 
ji sumokėjo “income” taksy u 
liksę kolektoriai pasmerkė įsts 
3 knygas bile vienam piliečiu 
®is, sumokėtų taksų būta 38- 
įiiu, negu už 1923 metus. Dai 
korporacija ir tėvas su sūnumi 
m 21 milioną dolarių. Plieno 
milionų dolarių. Elektros trust 
krautuvių kompanija virš 2 i 
kompanija pusantro, senis Rot 
nre 6 milionus.

8TOKEB
C. Brooklyn, N. T.

fe M. Darbo Federaci- 
mėnesį daro vajų, idant 

to nepirktų prekes paga- 
®nti' rvetimose valstybėse. 
Mjfi k»d nepirktų prekes pa 
Min’as nepilnamečių vaikų 
ifehlinių.

Rockfeleris Jaunasis, Sum 
lionų Dolarių.

KABELIS NUO
J. O. SIRVYDO

. PHILADELPHIA, PA, Ri
ks pasekmingas 100 nuošimčii 
dš’lyg šventą dieną. Darbinink 
aito išdirbę. Jie lankosi į tea 
pins ir parkus. Darbininkų v 
ii aviniukų visas kietų ir mi 
puspenkto biliono dolarių. Mat 
ta Wdgt kasyklų dalyką di 
prašys kongresą išleisti įstatyi 
ašy vadai sako, kad anglių 
Kiams. Po to bus krizis.

ŠIOS GADYNĖS
LIGONBUCIAI

SUSIRINKIMAMS SVETAINĖ
Cla galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus Ir už 
prieinamą kalną; talppat paslreudavoti svetainę susirinki" 
mams, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

699 GRAND STREET (Tek Stagg 3922) BROOKLYN, N. Y.

“VIENYBĖS”
SPAUSTUVĖ

DRAUGIJŲ 
PREZIDENTAMS

VINCAS JANKAUSKAS
GAUDO NEGEISTINUS 
PILIEČIUS

Kas tai yra

fe York. YMCA draugija, 
rūpinasi gerove jaunimo, 

fetai išleido 51 milioną dola- 
užlaikymui savo namų ir

PRIGĖRĖ TROCKIO 
DRAUGAS

Groonpoint 6195

M. KREIVĖNAS

tino adresu:

“VIENYBĖS” 
METRAŠTIS

AKTORIAMS-MĖGĖJAMS
VAIDINTOJAMS!
REŽISIERIAMS

Gėlės del Namą, Dario, 
Vestuvių ir Laidotuvių 

202 BEDFORD AVENUE 
(arti North 6 tos gatvės) 

Brooklyn, N. Y.

J. Makauskis Jau 
Lietuvoje

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

tuoj atvykstu pataisyti pagedimus

JONAI
173 Bridge St.,

Taisau ir Dedu Stogus. Darbą Garan 
tuoju ilgam laikui. Kainos Prieinamos 

Reikale klauskite:
Ofisas: 1163 Gates Avenue 

Tel Jefferson 3957
Yardas: 161 Olifton Place 

Tol. Prospect 1023

Reikalinga jauna moteris del 
namų darbo. Turi mokėti bis- 
ki angliškai. Gera užmokestis. 
Kreipkitės: Mrs. Freyer, 1075 
Green A v., Apt. 3S. Brooklyn, 
N. Y. Tel. Foxcroft 5919 (107

DIDELIS “VIENYBĖS
IŠVAŽIAVIMAS
JAU NETOLI

■9 STAGG STREET
Brooklyn. M. Y. 
Tel. Stagg 3711

Miesto benas grajs sekan 
čiose vietose rugsėjo mėnesy:
, Rugs. 3

Rugs. 5 -
Rugs. 8 -
Rugs. 10
Rugs.

(čia bus
Rugs.

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

Tel. Stagg 4037

Turime del jūsų labai rei
kalingą knygą — “Parla
mentarinės Taisyklės,” ar
ba kaip tvarkiai ir iš
mintingai vesti susirinki
mus. Kaina su apdarėliais 
tik 25 centai. Užsakymus 
siuskite į

VIENYBĖ
193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

- Drapanos Geriausių Kompanijų 
APSIAUSTUS (RAINUOAT'UB) 

ir Valkams
o būsite pilnai užganėdintai

•VIENYBĖ’ TAMSUMĄ' 
BBLASKO-lšVAIKO; 
UCTUVIŲ TVIRTUMĄ 
AMERIKOJ PALAIKO

(Mos neduodame kitų mašinų vietoje 
Vlctrolų. Mūsų fonografai yra gry
nai tikros Victor Kompanijos, Vlc- 
trolos, nes mes jų agentai)

Pereitą savaitę būrys “Vie
nybės” šėrininkų buvo išvažia
vę automobiliais apžiūrėti dalį 
New Yorko valstijos. Jie iš 
New Yorko nuvažiavo į Athens, 
Coxsackie, Albany, Stockport, 
Hudson ir kitus miestelius. A- 
pie Hudsoną atlankė “Vieny
bės” skaitytojus: A. Stankų, 
V. Tauckų, J. Marcinkevičių ir 
J. Dapkiną. Ekskursijoje da
lyvavo: J. Rugis, A. Kulis, A. 
Navickas, S. Šiaučeliūnas, J. 
Navickas, A. Navickas, S. Ka- 
spraas.

S LA. 83
SUSIRINKIMAS

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

Subatoje, apie 6. vai vakare, 
pasimirė Jonas Mažeika, uošvis 
p. Gale iš firmos Schegaus ir 
Gale. Jis turėjo 48 metus ir gy 
veno 251 Cooper St. Prigulėjo 
prie šv. Jurgio ir šv. Kazimie
ro draugijų ir buvo gerai pa
žįstamas daugeliui lietuvių. Lai 
dotuvės įvyks seredoje, rugs. 2 
iš kunigo Remeikos bažnyčios 
(10 vai. ryte) ant Šv. Jono ka
pinių. Laidotuvių direktorius 
yra Juozas Garšva.

darni susirinkiman atsiveskite 
naujų narių prirašyti prie kuo
pos. Prot. rast. M. P.

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

Brooklyn, N. Y.

■ Forest Park, 
Highland Park 

Highland Park 
- Kings Park
— Central Park 

išviso 50 benų).
17 — Prospect Park.

Gavome sekantį kabelį nuo 
“Vienybės” ekskursijos vado:

“Grįžtame laivu “George Wa
shington.” Pribusime ketverge. 
Grįžta išviso 80 lietuvių.”

Taigi sugrįžta “Vienybės” 
ekskursija daugiau lietuvių ne
gu išvažiavo Jaivu “Pres. Roose 
velt.” Laivas stos prie doko N. 
2 Hobokene. Geriausia priva
žiuoti yra 8th St. Crosstown 
karu New Yorke.

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

S. PAUŽA 
131 GRAND STREET

tik trumpam laikui siūlome publikai f 
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

“DIRVOS” KNYGYNAS
3352 Superior Avenue Cleveland, O,

Long Lake, N. Y. prigėrė Ef
raimas Sklianskis, artimas 
Trockio draugas, ir Izokas Hur 
ginas. Jie buvo sovietų valdžios 
atsiusti Amerikon audeklų pra
monės reikalais į Long Lake 
valtelėmis. Bevažinėjant, valtis 
apvirto ir abu įkritę, prigėrė, 
nors jų draugų laivukai buvo 
netoli jų. Kūnai bus sudeginti 
ir Maskvon pasiusti, kur liko 
jų žmonos ir vaikai.

Sklianskis gimė Kieve ir bu
vo daktaras. Vėliau jis buvo 
Trockio antra ranka raudono
je armijoje. Trockis labai jo 
gailisi. Hurginas taipgi gimė 
Kieve ir išėjo astronomijos 
mokslus.

LIETUVIŠKA AKUSERKA ;

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

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

“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 dienose svarbų klausimą, Evoliuciją.

Leidžia “Dirva:
ruoš gaus už $2.00 (ir 25c. už persiuntimą.)

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

(Reikalaukit cirkulioro dykai, paaiškinančio apie knygą)

“Times” praneša, kad New 
Yorko imigracijos biuro valdi
ninkui, Vincui Jankauskui, va
dovaujant, tapo sugauta 42 jū
rininkai, savavaliai apleidę sa
vo laivus ir norėję Amerikoje 
be pavelijimo apsigyventi. Jie 
bus deportuoti.

Vienybe
193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

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 $15.000.

8 šeimynų mūro namas su 
elektra ir maudynėm po 6 kam
barius šeimynai. Rendų $3,240.

VYRIŠKŲ DRAPANŲ KRAUTUVĖ
Didelis Pasirinkimai Vyrams 
PADARAU NUO LIETAUS

Vyrams, Moterims
Prašau Tomistą reikale atsilankyti,

M. “Vaiduoklių Name” 
M |vyc viso pasaulio dvasi- 
Mfy arba spiritualistų, sei- 

kuris bandys sutvarkyti 
alias apie užgrabinį pasaulį ir 
Dvenimą jame. Bus išspręstas 
tomas ir apie inkarnaciją, 
ubą nuolatinį įsikūnijimą. Vie- 
® dvasininkai mat tiki, kad 
tom siela po mirties vėl 
Pjita j pasaulį ir įlenda j ko- 

kitą gyvūną, ar akmeną, ar 
M. kol "atpakutavoja” savo 
Miško gyvenimo klaidas. Ki 
b dvasininkai tą reinkarnaci- 
I® teoriją smerkia.

GRAHAM TALKING MACHINE SHOP
VICTROLOS IR VICTOR REKORDAI

74 Graham Avenue, Brooklyn, N.Y.

Paieškai! pusbrolio P. Gorybos, gyve
na kur apie Chicago, Ill. Iš Lietuvos 
paeina iš Viešvianų miestelio. Taipgi 
paieškau švogerio D. Jenkausko, gy
vena apie Kenosha, Wis. Su abiem tu
riu didelei svarbius reikalus. Malonė
kite atsišaukti, o jeigu kas žinote, ma
lonėkite pranešti už ką būsiu didžiai 
dėkingas j. Žukauskas, 306 Green St. 
Schenectady, N. Y. (106

STOGU DENGĖJAS

GRAVEL““ 
Roofing

Rapair Warn. a SpaciaJtv 
JAMES J. HOLT6-SON

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

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

Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės šiuo 
adresu: —

* Marijona Tamklenė
?prle pnlagų ant pareikalavimo 
i^dioną ar naktį, taipgi ir nodėl- 

dieniais. Darbą atlieka atsakau-
gėiai už prieinamą kainą

Kambariai ant rendos: — Visi įtai
symai, elektros šviesa, baltos sinkos. 
3 kambariai su maudyne $22 ir .$23. 
5 kambariai su maudyne $10. Krei
pkitės: — Smith, 89 Grand St., Brook
lyn, N. Y. (106

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

2—8 po piet.
Penktadieniais ir Sekmadieniais 

tik sulyg sutarties

“Vienybės” direktorių susirin 
kimas įvyks- antradieny, rugs. 
1 d. Pradžia 7 vai. vakare. Vi
sų direktorių meldžiama susi
rinkti, nes yra svarbių reikalų 
kaslink “Vienybės” išvažiavi
mo, kuris įvyks 6 d. rugsėjo.

Valdyba

Kaina $25,000. Labai švarus na 
mas.

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

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

VIENYBĖ” REAL ESTATE 
(VI. šabūnas, vedėjas)

193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

“GALIŪNAS”
Drama iš lietuvių pasakiškų kovų su žmogėdžiais seno
vės laikuose. Irgi leidžiama prenumeratos keliu, kaina 

dabar tik 25c. Po išspausdinimo bus 50 ar 75c.

ANTANAS TACILAUSKAS 
(Savninkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS

Elžbietos Drogienės sūnus 9 
metų Lawrence pasimirė nuo 
difterito netoli Middletown, N. 
Y., kadangi vietos ligonbūtis 
nepriėmė jo, bet liepė važiuo
ti pas kitą daktarą. Tą pasie
kus vaikas jau buvo negyvas. 
Drogienė su vaikais buvo iš 
Brooklyno išvažiavus į vakaci- 
jas, kur vaikas pagavo 
riją.

ŽINO MUS
ŽINOM VISUS

Reikalinga Kukorka arba kukorius, 
pngaminimui pietų. Darbo valandos 
nuo 8 ryte iki 2 vai. po plotų. Užmo
kestis gera. Tuojau* atsišaukite pas: 
A. Turauskas, 592 Flushing Av., cor. 
Marcy Av., Brooklyn, N. Y. (105

Desėtkai “Vienybės” skaityto 
jų ir šėrininkų, atėję į ofisą, y- 
ra pasiėmę išgarsinimo pla
katų mūsų išvažiavimo, sakyda 
mi: “reikia, kad suplauktų žmo 
nių minia į Forest Hills par
ką rugsėjo 6-tą.” Jiems už tai 
viešai tariame ačiū.

Jau buvo paskelbta atleti
kos programas, kuris bus kaip 
matote, įdomus. Kalbėtojai irgi 
ruošiasi. Ruošiasi ir gaspadi- 
nės. Ruošiasi ir Brooklyno vi
suomenė eiti, važiuoti ir būti 
metiniame “Vienybės” išvažia
vime rugsėjo 6-tą dieną.

Kaunas. “L. ž.” skelbia, kad 
rugp. 15 J. Makauskis, viešė
jęs Amerikoje, laimingai su
grįžo ir yra dikčiai patenkin
tas savo apsilankymu pas ame
rikiečius. Jis sužavėtas pažan
giosios visuomenės ir sandarie- 
čių vaišingumu.

Telefonas: Stagg 9105

OR. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spinduliu Diagnoza 
221 SOUTH 4th STREET 

BROOKLYN, N. Y.

v Krautuve atdara paprastom dienom nuo 8:30 ry
Mūsų darbo apsiaustu to iki 9:30 vakaro. Nedėldlenlals ir šiaip švento- 
kostumeris džiaugiasi, mis dienomis nuo 7:30 ryto iki 1:30 popletų.

2P6 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y, 
TELEPHONE STAGG 4697

Geriausias 
P LU M B E RI S 

CHAS. WIRFEL

Vienybės” Adresas: 193-197 Grand Street, Brooklyn, N. Y. Telefonas: 2127 Greenpolnt

Telephone Triangle 1150
F o t o grafa i

IR MALIORIU8 
Nufotografuoja ir 
numalevoja viso
kius paveikslui 
įvairiausiomis sp
alvomis. Atnauji
na senui ir kra- 
javns ir sudaro 
su amerikoniškais 
Darbą atlieka ge
rai ir pigiai. 

Kreipkitės

— 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

esat kviečiami pas mus 

šiltam arba šaltam Ore 
P. YANKUS (didysis) 

ir P. PUSNIKAS
115 NORTH 6th ST.

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

— Majoras Hylanas buvo no 
rėjęs vėl prikalbinti Broadway 
gatvekarių kompaniją leisti ka
rus per Williamsburgo tiltą, 
bet kompanija atsisakė. Mat, 
Hylanas norėjo prisigerinti 
žmonėms pirm rinkimų.

— Gubernatorius Smith, at
vykęs agituoti prieš Hylaną, tą 
žmogų smarkiai įpykdė. Daug 
Hylano draugų atsimeta nuo 
jo ir eina prie Walkerio.

++

— Cypress Hills parke suba
toje ir nedėlioję įvyko du lietu
viški piknikai. Abu turėjo vidu
tiniškų pasekmių. Vieną rengia 
Lietuvių Ukėsų Kliubas, o kitą 
Atletų Kliubas. žmonės abejuo 
se gražiai pasilinksmino.

— Jonas Chludzuskis, 110 
Wythe Av. pateko į nagus pro
hibit jos ir pastatytas po 
000 belos.

— Italukas Capitelo, 17 
tų, kuris užkabinėdavo mergi
nas ant gatvių apie Tompkins 
Av. gavo 10 dienų kalėjimo.

— Yonkerse dešimts bomų 
užpuolė keturias žuvininkus ir 
po kovos atėmė iš jų $42.

— Ant Adelphi St. dvi mote
rys taip susimušė gindamos 
savo vaikus radusius centą ir 
negalėjusius juo pasidalinti, 
kad viena guli ligonbūty, o ki
ta sėdi kalėjime. Mat, buvo 
pavartota pieno bonka laike 
ginčo.

— Stan. Dzajanauskas, 38 
metų, pasipjovė kambary ant 
703 Humboldt St. Jis senai sir
guliavo.

— Bimba sugrįžo iš komu
nistų partijos seimo labai nu
liūdęs. Mat, partija skįla į frak 
ci j as ir norima suvaržyti nemo 
kytus svetimtautiškų komunis
tų laikraščių redaktorius.

— Tūlas biuras surado, kad 
New Yorke krinta namų ren
dos. Jau nukritę maždaug 4 
nuošimčiais.




