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DIDELĖ LENKIJOJE PANIKA
DEL KELIU BANKU BANKROTO

IR DIDELIO EKONOMINIO KRIZIO

Žinios Iš Lietuvos

Pennsylvanijos Gubernatorius Pinchot Asme
niškai Ėmė Taikinti Angliakasius ir Ope
ratorius.

AMERIKOS VALDŽIA PRADĖJO DEPOR
TUOTI KINIEČIUS, VEDANČIUS TARP 
SAVĘS TAUTINES KOVAS

VARŠAVA. — Trejetas stambiųjų lenkų vietos ban
kų atsistojo bankroto akyvaizdon ir paliovė išmokėti sa
vo depozitoriams įdėlius. Minios žmonių pradėjo ant tų 
bankų pulti ir iškilo riaušės, žmonės norėjo pasigauti 
bankų direktorius, bet tie iš baimės pasislėpė. Ne tik ši
tie bankai, bet ir daugelis f inansinių įstaigų pradėjo sly
sti žemyn. Priežastis to esanti ekonominis krizis ir lenkų 
zloto vis kritimas žemyn. Valdžia panikoje, nes nežino, 
kaip su krizių apsidirbti.

HARRISBURG, PA. — Gubernatorius Pinchot, kiek 
galėdamas, stengiasi paturėti, kad neiširtų konferencija 
angliakasių su keletu neprigulmingųjų operatorių. Tarp 
ko kito jis norįs, kad per įvyksančias tarybas nebūtų pa
kelta anglies kaina publikai. Tarpe gubernatoriaus ir an
gliakasių prezidento Lewis eina nuolatiniai pasikalbėji
mai. kurie vienok viešai nėra skelbiami. Bendrai imant 
reiškiama vilties, kad streiko aštrumas jau pradedąs 
mažėti ir operatoriai pradedą atlyžti, nes jie biją val
džios įsikišimo.

NEW YORK. — Federalė valdžia pradėjo masinę 
deportaciją vietos kiniečių, nužvelgtų palaikyme čionai 
ir kituose miestuose nuolatinių tarpsavinių kovų, vadina
mų “tongų”. Jau 53 .kiniečiai tapo suimti ir nuvaryti į 
Ellis Island, iš kur juos gabens Kinijon.
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Susekta Sovietinių 
Šnipų Organizacija

Ryga. “Jaunas Zinas” pra
neša iš Tolino, kad ten susek
ta labai svarbi rusų šnipų or
ganizacija. Ji šnipinėj usi be
veik visose svarbesnėse įstaigo
se. Organizacijai vadovavęs 
SSSR, pasiuntinybės tarnauto
jas Jurkovskis, kurs suimtas. 
Organizacijoj dalyvavęs ir Es
tų valstybės įstaigų tarnauto
jai.

_______ t
Milžinas Niekadėjas 
Terorizuoja Visą Miestą

Nashville, Term. Įvairiose 
miesto dalyse dvyliką moterų 
namuose išgėdino kažikoks ne- 
vydonas. Visos aukos jį apsa
ko. kaipo esant milžinu vyru, 
užsidėjusiu kauke. Policija 
anądien pašovė naktį labai di
delį negrą, patėmytą naktį > 
šliaužiant pilvu prie vieno na
mo, kurį spėja ir būsiant tuo 
moterų nevydonu. i

Vienna, čionai esantis So
vietų ministeris Austrijai p. 
Bersin, kreipėsi vietos valdžion, 
prašydamas pagelbos suieško/ 
ti dingusį savo raštinės valdi
ninką Jaroslavskį. šis visai ne
tikėtai dingęs su nemaža su-■ 
ma pinigų, kurie buvę skirti 
pargabenimui Rusijon suvargu 
šių jų tautiečių.

SETAS IŠ PENKIŲ 
LIETU VIŠKŲ PINIGŲ 

GALIMA GAUTI 
“VIENYBĖJE” 

Su prisiuntimu — 
50 centų

Lenkai Susirūpinę savo 
Ekonominiu Krizių

Varšava. “Rzeczepospolita” 
praneša, kad Lenkų ministeris 
pirmininkas Grabskis turėjęs 
pasitarimą su seimo pirminin
ku apie seimo nepaprastos se
sijos sušaukimą. Sesijoj bus 
svarstomas sunkus ekonominis 
padėjimas ir reikalingos prie
monės zloto kursui pakelti.

Philadelphia, čionai tapo a- 
reštuota ponia Anna Jarvis, 
kuri yra žinoma, kaipo įsteigė
ja “Motinų Dienos”. Ją areš
tavo kaip tik tos motinos, del 
kurių garbės ji' pasitriūsė, tai 
yra Amerikos Karo Motinų 
konvencija, čion dabar laiko
ma. P-lė Jarvis vis brukosi 
konvencijom protestavo už pa
veržimą nuo jos negelkės (car
nation) gėlės spalvos ir varto
jo aštrius žodžius. Todėl mo
tinos pašaukė policininką ir ati 
davė ją nusivesti pas save.

New York. Park Ave. bap
tistų bažnyčia, kuri skaitosi 
miliardieriaus Rockefellerio o- 
ficialė maldykla, įsigijo naują 
iš jo dovaną — tai varpinyčią 
su 53 varpais. Pereitą sekma
dienį jau suskambino iš šio į- 
domaus kariliono ir minias 
žmonių pritraukė gatvėse klau
sytis. Tai būsianti muzikališ- 
kiausi varpinyčia visame pa
sauly.

Philadelphia, Pa. žydų mi- 
lionierius, Julius Rosenwald, 
prisiuntė $1,000,000 į Devynių 
Milionų Fondą — kolonizaci
jai žydų Europoje. Įvairiose 
šalyse žydai reikalauja pinigų 
gerai įsitverti.

Naujausi Telegramai
Eez. Francai įvarė kylį į 

murinų frontą ties Ispani
jos pavaldybų zona. Bet jų 
talkininkams ispanams ei
nasi sunkiai, nes mahometo
nai su didžiausiu įnirtimu 
kibo į juos rankomis muštis 
ir peiliais badyti. Murinai į- 
gavo naujos dvasios vėl iš
kėlę galybėn nukritusįjį sa
vo patriarchą, Beni Zeroual.

—o—
Paryžius. Užsimušė gar

sus francų lakūnas, Robert 
Thierry, pasikėlęs lėkti Per- 
sijon, 4,000 mylių be susto
simo. Jis nukrito su eropla- 
nu ties Freiburgu, Vokieti
joje.

—o—
Paryžius. Išvyksta Ame

rikon finansų ministeris, Jo
seph Caillaux, tartis su Wa
sh ingtono valdžia del opaus 
francams klausimo-skolu.

—o—
New York. New Yorko 

universitetas išdavė 101 di
plomų naujai užbaigusiems 
gydytojų mokslą.

Ir Belgijos Karalienė Prieš Am. Lakūnus 
Nusikirpo Plaukus Sustreikavo Gazolinas

Brusselis. Belgų karalienė 
Elžbieta paskelbė, kad sekda
ma madas, ir ji nusikirpsianti 
plaukus. Kuomet dvaro ponios 
nurodinėjo, kad tas karalienei 
netmka, ji pasakė: “Ponios, 
tamstų plaukai ilgesni už tam
stų pažiūras”. Ir su tais žo
džiais paėmusi žirkles — žirkt, 
žirkt, ir pati sau atliko opera
ciją.

Rusijos Aktoriai 
Knygos Neinate

Maskva. Vietos garsiame So
vietų valdžios teatre didžiuma 
aktorių yra gana nebe akto
riško amžiaus žmonės, nes ’visi 
yra jau perėję per G0 metų. 
Įdomesnis dalykas yra vienok 
tame, kad jie visi nemoka nei 
skaityti nei rašyti. Tačiaus jie, 
valdžios diriguojami, ne tik čia 
sostinėje linksmina publiką, 
bet išvažiuoja ir į bukas pro
vincijas.

Ii- Paryžiuj Iš Avižų 
Nepadaro Ryžių

Paryžius. Nežiūrint Morga
no paskolų, ir nežiūrint išvir
šinio francų gyvenimo blizge
sio; valdžia apskaitliavo šie
met pajamų būsią vos 32 bilio- 
nai frankų, tuom tarpu išlai
dos sieksią 36 bilionus. Iš kur 
besukrapštyti naujų pajamų, 
nė p. Caillaux, finansų minis
teris, nebesumano.

Biblijos “Maratono” 
Lenktynės Bostone

Boston, Mass. Adventistų se
kta paskelbė įdomias lenkty
nes. Jie nuo šio pirmadienio 
pradės garsiai skaityti Bibliją. 
Dvidešimts penki sektos nariai 
jos klausys ir kas 15 minučių 
viens kitą pamainys skaityme. 
Taip darys dieną ir naktį, ir 
apie šį ketvirtadieni ketina už
baigti visos Biblijos perskai
tymą.

Londonas. Anglų parlia
ment© narys Sir Bird atsi
sakė dalyvauti konferenci
joje Washingtone dėlto, kad 
dalyvauja komunistas Saka- 
lavala. Sako: “Nenoriu būti 
ten, kur amžinas priešas An 
glijos ir kiekvienos organi
zuotos valdžios dalyvauja”.

—o—
Geneva. Tautų Sąjungos 

seimely iškilo pesimizmas, 
jogei pereitų metų posėdžių 
protokolas daugelio valsty
bių būsiąs nepriimtas ir dėl
to visas darbas del santai
kos būsiąs nuėjęs už nieką.

—o—
Geneva. Turkai žada pri

sidėti saugumo paktan su 
Anglija, jeigu Tautų Sąjun
ga atiduosianti jiems didelį 
Mosulo distriktą, iš jų atim
ta.

—o—
New York. Rugsėjo 14 a- 

pie milionas kūdikių tampa 
į mokyklas įregistruota, j 
Naujų mokyklų prisidėjo 
38.

Honolulu. Belekiant koman- 
dieriui Rodgers ir jo ketu- 
riems sakeleiviams iš San Fran ' 
cisco į Honolulu, staigu jų jur- 
planis PN—9 No. 1 pasigedo 
netekęs gazolino. Tuo būdu jie 
dar už 300 mylių nuo Honolu
lu būtų žuvę, jei havvaiečiai 
nebūtų jų išgelbėję. Skrido 9 
dienas.

Pakels Mokestis Ant 
Pypkių ir Basehallo

Jefferson City, M o. Guber
natorius Baker sumanė gauti 
naujų lėšų palaikymui mokyk
lų. Jisai paruošė įstatymo pro
jektą, palei kurį visi tabako 
rūkytojai ir baseball žaidikai 
turės mokėti ekstra mokesnių 
daugiau už šiaip paprastus mir i 
tinuosius piliečius.

Nepamirškit ir Mokesnių

Washington. Trečias įmokė- 
jimas mokesnių nuo pajamų 
(income tax) prisiartina rug
sėjo 15. Kurie, to neužsimokės, 
bus bausti. Ketinama tuo lai- 

' ku surinkti $350,000,000 į val
stybės iždą.

Planuoja Pusės
Pasaulio Oro Liniją '

Ryga. Vokiečių kapitonas: 
Bruns pribuvo Maskvon tartis’ 
su Sovietų valdžia del ketina-| 

! mo oro kelio nuo Olandijos peri 
I Rusiją, iki Japonijos. Tas ke-; 
Į lias eisiąs Zeppelino orlaiviu ■ 
sekančiu ruožtu: Amsterda-i 
mas, Kopenhagen, Leningrad,1 
Archangelsk, Dickson Uostas,' 
Jakutskas, Ayanas, Nikolajev- 
skas ir Tokio.

Buffalo, N. F. Valdžios a- 
gentai suėmė 8 žmones, gelžke-į 
lio darbininkus ant Delaware,. 
Lackawanna Western Gelžke-; 
lių. Jie prisipažino jau išvogę 
žmonių siuntinių ir pastos ver-j 
tės $2,000,000.

AUKŠTADVARIS
( T raku apskrities)

Tai vienas Lietuvos užkam
pis, nes iki gelžkelio net 42 
kil.; žemė kalnuota, bet prie ge 
ro įdirbimo javai uždera pusė
tinai. žmonių kultūra žema: ja 

I vus dauguma pjauna dar pjau- 
; tuvais, iš ko galima spręsti a- 
j pie bendrą kultūrišką laipsnį. 
• rrieš karą čia buvo žemės ūkio 
į draugija, kurioj buvo susispie- 
j tę virš 300 narių; yra užsili
kusių dar prieškarinių žemės 
išdirbinio įrankių, nors ir ap
gadintų, bet dar pataisytinų. 

, s. m. rugpjūčio mėn. 13 d. 
įsisteigė smulk. Kredito Ban
kas. Bankui įsisteigti buvo truk 
dymų. Mat, “Ūkininkų s-ga” 
norėjo įsipiršti su savo krome- 
liu, todėl draskėsi kunigėliai, 
Puvo atsilankę studentukai su 
tikslu įkurti “ūkininkų s-gos’ 
banką, bet jiems nepavyko, ma 
tyt, žmonės nelabai jiems sim 
patizuoja.

Banką įsteigė gana į taking 
visuomenei žmones. Iš Karto - 
banką įstojo 20 narių,
3 dienas tas skaičius pakilo .ki 1
30 narių. Į valdybą išrinkti: pu 
mininku p. Kameneckas, buvęs 
ir prieš karą z. Uk. Draugijos 
pirmin., kasininku p. Broida ir 
sekretorium p. Strazdas. Nors 
veikimas is pradžios kiek silp
nokas, bet tikimasi, kad ateits 
bus gera. M. Spirga.

SPIESČIA1
(Šakių apskr.)

Tiltas ant upelio šukėto be 
priežiūros. Pik, norėdamas svei 
kas per jį pervažiuoti, turi va
žiuoti išsirikiavęs, nes tiltas 
pločio vos 3-jų metrų ir be bar
jero.

Kokiems galams dar tos ke
lių taisyklės su aplinkraščiais, 
ir nejaugi jų nežino Pažerėlių 
valsčiaus viršaitis, nors tik už 
kokių dviejų šimtų metrų nuo 
miršminėto tilto gyvenąs.

Aržuolo Lapas.

ŽELVA
(Ukmergės apskr.)

Rugpjūčio 9 d. apsilankė 
pas mus “raudongalvis” (taip 
žmonės vadina studentą su jar 
mulkėle) ateitininkas.Klebonas * Iužsakė, kad bus kalbėtojas ir; 
prašė susirinkti į kleboniją.' 
Prisirinko keliolika bobelių, vi-' 
si špitolninkai, zakristijonas su
klapčiukais ir desėtnikai, ku
riems visiems vadovavo klebo
nas. Tegul jis sau būtų kalbė
jęs ir išsijuosęs gyręs krikščio
nių partijas su visomis jų rez
ginėmis, jei nebūtų kalbėjęs at 
virai ore ant klebono kiemo. 
Juk dabar išleidus garsųjį įsta
tymą apie susirinkimus, susi
rinkimai viešose vietose už
drausti; pav. želviškiams labai 
buvo liūdna, kad kooperacijos 
šventė dieną vartotojų b-vės 
gavo tik tokį leidimą,iš aspkri- 
ties viršininko: “Leidžiu suren
gti gegužinę šakiškių vienkie- 
mų, o paskaitą apie koperaciją 
tik trioboje”. Tai jau neberei
kia didesnio pasityčiojimo. Ge
gužinė galima surengti lauke, 
o paskaitos vien tik koperaci- 
jos klausimais nevalia, nes tai 
būsią prieš įstatymus; gi da
bar “studentas” su kunigais 
šaukia, net miestas plyšta, gau 
na leidimą, jam, mat, valia, 

j nes jis “tėvų” vaikas.
Širntaragis.

_________

ŠIMONYS
(Panev. apskr.)

Punkiškių-Geiminių žemės 
ūkio draugija šiais metais įstei 
gė pieninę. Tasai darbas senai 
čia sumanytas, ir tik del sto
kos kredito dabar teįgyven- 
dintas. Nemažai teko pakelti 
vargo del pieninės buto ir ra
jono parinkimo. Buvo numany
ta laikyti pieninė Adamynės t. 
v. dvare, nes čia patogiausia 
rajonas ir kelių mazgas. Tik, 
Jeja, del vietos partinių intri
gų šis sumanymas paliko sva
jonėmis. Pieninė veikia rajono 
erašte, Punkiškių kaime. Del 
n ūsų tautiečių vienybės ato
ms nukenčia naudingas ūkinin
kui darbas. Vienok mūsų pie- 
nnė pradėjo veikti neblogiau- 
»ai. Per pirmuosius 3-4 mėn. 
pagaminta 15 centnerių svieste 
r pasiųsta Šiaulių “Gaminto- 
ui”.

Už sviestą gauta 7700 litų ii 
bet per pieninikui išmokėta 1600 litų 

Nesenai išgauta 5000 litų
naujų kreditų ir darbas pasek- 

! m ingai varomas. Netrukus ža
dama gaminti sūrius.

Kad palengvinus tolimesniem 
! ūkininkam pieno pristatinėji- 
1 mą, ateinančių metų pavasarį 
manoma steigti Beregiu kaime 
pieno suvežimo ir separavimo 

! punktą.
ž. ū. d-jos ir pieninės reika- 

; lais daug pasidarbuoja P-nių 
žemės ūkio klasės vedėjas mok. 
A. V. ir keli -vietos sumaningi 
ūkininkai.

Juodpėnų pieno sunaudoji
mo b-vė irgi susirūpinusi pie
ninės steigimu.

Be galo malonus ir naudin
gas reiškinys. P. Vietinis.

ŠILAVOTAS
( Mariam poles apskr.)

Liepos mėn. 3 d. š. m. apie 
pietų laiką, pavogė Šilavoto 
kaimo pil. Trakymavičiaus vi
sus drabužius, baltinius, audek 
lūs ir tam panašius daiktus. 
Vagių išparduotus po Liudvina 
vo miestelį ir aplinkinius kai
mus nekuriuos daiktus surado 
ir atsiiminėjo pil. Trakymavi- 
čius.

Važiuotus vagis: Kazakevi
čių Jurgį ir Dimitrevičienę El
zę su sūnum Motiejum 11 m. 
amž. augavo tą pači dieną, o 

AMERIKA
I IR 

AMERIKOS LIETUVIAI

is

Nauja, K. Gineičio, Lietuvos Atstovybės Londo
ne sekretoriaus ir buvusio vieno iš “Lietuvos” 
redaktorių, išleista knyga apie Ameriką ir ame
rikiečius su 167 paveikslais draugijų, veikėjų, 
miestų, seimų ir taip toliaus.

fell
Apdaryta į gražius apdarus, pusi. 325, 
stora knyga su persiuntimu — $3.00

knygų turime tik 25 egz., todėl norintieji

VIENYBĖ
193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Tu 
prašomi pasiskubinti su užsakymais.
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ketvirtą vagį sugavo paskiau— 
visi sėdi Kalvarijos m. kalėji
me, jie ir yra visi Kalvarijos 
miesto gyventojai. L. G.

AVI KIL AI
(Mariamp. apskr.)

Nedėlios naktį liepos mėn. 5 
d. š. m. Aviklių kaimo pil. Kal
vaičio visi namiškiai buvo išėję 
į kaimo balių. Koks su
žinojęs, kad nieko nėra na
muose, įėjęs pavogė 40 dolarių 
ir užtiestą nuo lovos.

Liepos mėn. 6 dieną šių me
tų tapo suimti trys jauni vy
rukai: Gribneris Adolfas gyv. 
Liudvinavo m. Mariampolės 
apskr., Minevičius Linijų km. 
r Rutelionis Starabudžiškių 

kaimo abu Liudvinavo v. Ma
žiam poles apskr., ir kaltinami 
zogime trijų centnerių rugių 
nuo stubos viršaus ir auksinio 
iiedo. Eina tardymas. L. J,

M ARI A M POLE
Mariamoplės Apygardos Tei 

įme liepos mėn. 9 d. š. m. 
ouvo nagrinėjama byla pilie
čių: Mališausko Juozo gyv. 
želvos k. Liudvinavo valsč ir 
Bekampio Jurgio gyv. Rama- 
navo kaimo Krosnos valsč. (a- 
bu Mariampolės apskr.) del pa 
stojimo kelio ir atėmimo 160 
litų iš Minarskio Faivelio, gyv. 
Paželsvių km. Liudv. v. Ma
riampolės apskr.

Už tokį pasielgimą: Mali
šauską Juozą nuteisė ant 2 
metų sunkiųjų darbų kalėji
mo, o Bekampį Jurgį, kaipo 
nepilnametį ant 1 metų ir 4 
mėn. sunkiųjų darbų kalėjimo.

Taip pat priteisė atimtus pi
nigus 160 1. ir visus kaštus grą
žinti Mlinarskiui Faiveliui. 
Mlinarskis Faivelis nestojo ant 
bylos, nes kaipo nusilpnėjusį 
protu po pastojimo kelio išve
žė į Tauragę, kur ir mirė. Sto
jo jo du sūnus. L. J.

BUTĖNAI
(Šim. vals.)

Butėnų kaime smarkiai pra
dėjo sirgti dezinterija (kruvi
nąja). Per liepos mėn. mirė 
8 žmonės, ypač vaikai. Del ko 
kilo toji liga, tikrai neži
noma. Vieni sako nuo įvairių 
vaisių ir žaliumynų, kiti — kad 
nuo separuoto pieno... Dezin
terija serga ir Kupiškio mies
te. Gaila, kad vėlai pasirūpin
ta ligos likvidavimu. X.

1
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SVARBUS NEPRIKLAUSOMYBĖS
LIETUVOS JUBILEJUS

Šįmet 4 ir 5 dd. Gruodžio sueina lygiai 20 metų nuo 
Didžiojo Lietuvių Vilniaus Seimo, kuriame 1905 m. tapo 
iškeltas ir visos Lietuvos sankcionuotos sekamos bran
gios mūsų tautai tezės: 1) Už Lietuvos Nepriklausomy
bę! 2) Vilnius Lietuvai! 3) Demokratingos rinkimų tei
sės Lietuvos liaudžiai; 4) Grąžinti žemės mažažemiams 
ir bežemiams.

Arti 2000 iš įvairių Lietuvos kraštų delegatų tame 
Seime iškėlė šitas tezes, kurios paskui davė platesnius 
obalsius visai Lietuvai kovoti už savo Nepriklausomy
bę. Todėl tas momentas mūsų tautai turi begalinės svar
bos ir reikšmės.

Lietuvoje prie šito momento paminėjimų rengiasi 
visa visuomenė, partijos, spauda ir veikėjai, nežiūrint 
kas kokių yra pažiūrų ir krypčių. Todėl ir mes Ameri
kos lietuviai pasistengkime pasirodyti Lietuvos sūnu
mis ir dukterimis, kaip kad ligšiolei mūsų visų gįslose 
rusėjo laisvės troškimo ir jos branginimo kraujas. Ši
tas momentas ir mums reikia paminėti tam tikrais ap- 
vaikščiojimais, prakalbomis, paskaitomis ir straipsniais 
visoje mūsų spaudoje.

KELETAS MINČIŲ PO “VIENYBES” 
MILŽINIŠKAM IŠVAŽIAVIMUI 

. X i •

Įvairių išvažiavimų mūsų visuomenėje taip daug 
rengiama, kad apie juos užtenka paprastos korespon
dencijos. Ištikro kasgi esti išvažiavimai? Tai gražios 
pramogėlės senesniams susieiti pažįstamus, vieni kitus 
susitikti, pasižiūrėti į besilinksminantį jaunimą ir “švie
žiu oru vasarą pakvėpuoti”. Gi jaunimui išvažiavimai 
esti proga sueiti savo draugus ir drauges, pasidaryt: 
pažintis, pasilinksminti, pasišokti, pažaisti ir duoti at 
vangos savo jaunam kraujui, kuris pas jauną vaikiną ai 
merginą niekuomet tylomis nenurimsta...

Tas pats, dalinai, tenka pasakyti ir apie buvusį mil
žinišką “Vienybės” išvažiavimą, buvusį rugsėjo 6 d. Fo
rest Hill sParke. Bet čionai jau platesnė idėja pasireiš
kė ir prie didesnių išdavų siekia. Čia jau nebe biznis, bet 
idėja. “Vienybės” DirektoriaJ surengę šį išvažiavimą, 
ne sau pelno ieškojo: jie norėjo pabriežti visuomenei, 
kad jie “Vienybę” brangina, kaipo savo kūdikį, apie kurį 
tiek daug triūso jie deda, net ir savo reikalus paauko
dami. Kodėl jie tą daro? Dėlto, kad spauda yra mūsų 
galingiausis įrankis informuotis ir gyvenimą gerinti vi
siems. Dėlto, kad “Vienybė” seniausis Amerikos lietu
vių laikraštis.

Visuomenė šitą jų triūsą suprato ir įkainavo. Su
sirinko tūkstančiai žmonių. Jie susirinko ne vien dėlto, 
kad parvykęs iš Lietuvos redaktorius galės ką labai 
naujo papasakoti, bet daugiausiai dėlto, kad šitas re
daktorius buvo — “Vienybes” redaktorius. Laikraščiui 
atidavė pagarbą.

Suprantama, kad rengėjai šio išvažiavimo, lygiai 
kaip ir redaktorius, jaučiasi tuo labai maloniai paliesti. 
Redaktorius jaučiasi be galo dėkingas susirinkusiems, 
kad jie pareiškė juo savo viltį, jog daug gera pasakysiąs. 
Tos vilties jis, žinoma, negalėjo patenkinti, nes smulkiai 
apie Lietuvą negalima buvo trumpu momentu ir dar 
atvirame ore atpasakoti. Tą redaktorius ketina atpasa
koti savo plunksna, kūną, beje, gerbiamieji veikėjai jį 
Lietuvon išleisdami įteikė ir įsakė: ‘'Rašyk!” Jis rašys, 
o visuomenė lai skaito. Gal ne visiems patiks, bet ne vi
siems galima patikti.

“Vienybės” išvažiavimas buvo apylinkės lietuvių 
minčių suvienijimas bendroje lietuvybės idėjoje. Kal
bėtojai pabriežė spaudos svarbumą. Publika tą sau įsi
domėjo. Spauda yra labai svarbi. Tik, deja, mes ne visi 
jos svarbą suprantame. Vieni Lietuvą ir patys save pei
kia, kiti tiek perdaug Lietuvą giria, kad apvelia įsigalė
jusių valdininkų ydas. “Vienybė” stengiasi nuo labai se
nai eiti aukso viduriu, kuris mūsų tautai sveikiausis — 
peiktina peikti, girtina girti; nieko nėra, kas pas mus 
taip labai būtų gera, nieko nėra kas labai būtų pikta. 
Yra daug dalykų, kuriais mes jau turime pasidžiaugti, 
yra daug dalykų ir taisytinų. Todėl nereikia visko griau
ti, kaip tūli daro, ir nereikia pagyromis apvelti, kaip 
Vėl gi tūli daro. Branginkime pažangą, kuri vienok nėra 
griovime nei suželėjime.

Į PERŽVALGA | Gyvenimo Banga
Rašo EUG. M—NĖ

Miškų Svarba Klaipėdai
Kad geriau suprasti, kodėl 

lietuviai tariasi su lenkais Ko
penhagoje, reikia atsiminti, 
kad pirm karo miškas sudarė 
95 nuošimčius prekybines apy
vartos Klaipėdos krašte. Tas 
miškas eidavo iš Rusijos že
mių, kurias dabar valdo lietu
viai ir lenkai. Miško prekyba 
tokiu būdu buvo svarbiausias 
pamatas Klaipėdos pramonės.

—o—
Audros Vandens Stikle

Komunistų (darbiečių) “sei
mas” jau praėjo. Skaitant bėga 
linius seimui įteiktus raportus, 
ten pasakytas kalbas ir ginčus, 
paaiški, kad komunistai Ame
rikoje — tai mažų vaikų parti
ja, kovojanti del “sendvičių” iš 
Maskvos.

Ką atstovauja komunistai? 
Rutenbcrgas pareiškė, kad na
rių esama apie 16,000. Iš tų 
amerikonų tėra apie 1,500. Kiti 

I yra svetimtaučiai, priklausanti 
į 17 svetimkalbių sekcijų. Sei
me todėl atsidaro net trys frak 
cijos: vokiečio Lores, ameriko- 
nų-airių didžiumiečių ir žydelių 
mažumiečių. Frakcijos taip su
sipjovė, kad turėjo šauktis į 
sendvičių davėją, Maskvą, kad 
sutaikintų. Maskva ir įsakė: Lo 
rę išvyti, o didžiumiečiams ir 
mažumiečiams į centrai} parti
jos komitetą išrinkti po 10 at
stovų. Taip ir buvo padaryta: 
Lore su visa vokiečių sekcija 
išėjo lauk iš partijos. Jį neuž
ilgo pasekė suomiai. Partijoje 
gi pasiliko dvi katės maiše: 
Fosteris su šalininkais ir Ru- 
tenbergeris su savo geceliais. 
Jos abi bėgs pas poną Maskvą 
čebatų laižyti ir aiškinti, kur 
teisybė, o savo tarpe pjausis iš 
paskutinųjų.

Kodėl pjausis? Dėlto, kad 
Maskva duoda komunistam kas 
met apie $100,000. Taip sako 
Stolbcrgas, studijavęs fininu- 
nę partijos padėtį. Komunistai 
narinėmis duoklėmis ir auko
mis kasmet sumoka partijai a- 
pie $80,000, o centro komite
to išlaidos siekia $180,000. Fi
nansinė padėtis ir apyvarta, 
taipgi narių skaičius partijo’e, 
suprantama, nebuvo skalbia
mas nei organe, nei buvo pra
neštas delegatams. Tą turi ži
noti tik “galvos”.

Tas viskas parodo, kad gy
venime komunistai nevaidina 
jokios konstruktyvūs rolės.

—o—
Krikščionys ir Šimkui Užtepa

“L. ž.” praneša, kad Lietu
vos švietimo ministerija už
draudė Klaipėdos konservai ori- 
jai, kurią veda St. Šimkus, ati
daryti dainavimo mokyklą, ku 
rios tikslas buvo per 5 metus 
paruošti operai gerai išlavintų 
dainininkų kovą. Priežastis to 
uždraudimo neaiški. Iš pradžių 
ministerija buvo pavelijusi ir 
jau apie 50 jaunuolių buvo iš
davę ekzamenus ir ruošėsi sto
ti į konservatoriją.

—o—
Kolų liiznį Lietuviai 
Labiausia Mėgsta

iŠ Tuscorora, Pa. į “Ameri
kos Lietuvį” pranešama, kad 
ten randasi šeši biznieriai lie
tuviai: penki saliūnininkai ir 
vienas groserninkas.

Laikraščių skaityti tos kolo
nijos lietuviai nemėgsta.

—o—
Lygiai Kaip Turtuoliai

Pasitaiko pas turtuolius to
kių skandalų, kur vyras už
daro žmoną į pamišėlių namus, 
kad turėtų laisvės lėbauti su 
kitomis moterimis.

Tokia istorija nutiko ir su 
paprastu lietuviu, dirbusiu ant 
farmų Conn, valstijoje. Tas vy 
rūkas “mylavosi” su farmerio 
žmona, pas kurį dirbo, o kuo
met pati jį už tai puolė, tai jis 
ją į beprotnamį uždarė.

Progresas!

Nauji Žurnalai
Išėjo No. 7-8 “Kultūros” kur 

telpa straipsniai “Neištirtos 
Gamtos Jėgos”, “Gyvulys, ku
rio dantys skrandyje”,” “Nuo
ko pareina daiktų spalva”,. 
“Reliatyvumo dėsnis”, “Tvirtos 
valios ir energijos reikšmė žmo 
gaus gyvenime”, “Kas yra val
stybė”, “Jėzuitai”.

“Mūsų žinynas” No. 25 (ka
ro mokslų žurnalas), apart dau 
gelio tekniškų kariuomenės da
lykų, gvildena Lietuvių šaulių 
Sąjungos rolę ir Lietuvos nau
jokų išsilavinimą.

“Pasveikino”
Pruseika ve kaip pasveikino 

atvykusį Lietuvos diktatorių, 
kun. Šmulkšty: “kanivolas, cha 
mas, chamuila, piemuo”.

Meška su lokiu — abudu to
kiu, arba toks tokį pažino ir 
ant alaus pavadino. Šmulkštys 
tik tuo nuo Pruseikos tesiski
ria, kad jau joja žmonėms ant 
sprandų, o Pruseika dar tikisi 
joti.

—o—

Tas, Kurs Angliškai Nemoka
Vienas iš “Vilnies” redakto

rių, Andriulis, ilgai trynė suo
lus Valparaiso, bet nepramoko 
anglų kalbos, kaip parodo jo 
atsiliepimas į “Vienybės” per
žvalga, kur, pasiremiant komu
nisto Olgino priimtu raportu, 
buvo rašyta, kad svetimkalbių 
komunistų laikraščių bus uždė
ta “cenzūra”. Tą pranešimą 
mes paėmėme iš komunistų or
gano “The Daily Worker”, ku
rio. matyt, Andriulis neįstengia 
suprasdamas perskaityti, jei 
griežtai tą žinią užginčina. O 
tuo tarpu draugas Gasiunas tą 
patį rašo, pranešdamas vaisius 
komunistų seimo.

Jis vėl užginčina, kad komu
nistų seimui nebuvo raportuo
ta, kad “The Daily Worker” 
dažnai tilpdavo melai. O tą 
faktą raportavo pats “Daily 
Worker” redaktorius, nusiskųs- 
damas, kad jo korespondentai 
dažnai meluodavę ir tuomi iš- 
statydavę laikraštį pajuokai. O 
kiek sykių pati “Vilnis” ir 
“Laisvė” buvo sugauti faktus 
fabrikuojant ir meluojant?

O ant galo Andriulis užgin
čina davęs sumanymą, kad Ra- 
čį-pinigdirbį yra paslėpę ko
munistai. Tas parodo, kad jis 
net savo “Vilnies” neskaito, nes 
“Ražų” skyriuje tas sumany
mas buvo pasiūlytas tautinin
kams.

Tai koks nedakepęs žmogus 
redaguoja “Vilnį”. Jis nežino, 
kas jo partijos seime buvo kal
bėta ir jis nežino kas jo paties 
laikrašty rašoma. Komunistų 
partija dviems galvoms paau
gėtų, jei prašalintų iš redakto- 
rystės Bimbą ir Andriulį. Jie 
tik tautininkams naudingi, nes 
stato komunistus pajuokai.

—o—
Irgi Kritika

Nesenai “Vienybėje” buvo 
ištrauka iš seno “Vienybės” 
numerio (1897 metų), kur kri
tikuotojas “Tūkstanties Nak
tų”, grasino skaitytojus to vei
kalo su pekla.

Pasirodo, kad panašių kriti
kos principų dar prisilaiko ir 
mūsų “katalikiški” laikraščiai. 
Nesenai Jonas Steponaitis išlei 
do teatro veikalėlį “Alenutė”, 
ir, būdamas kataliku, drįso duo 
ti spausdinti ne “Darbininkui”. 
Dėlto šito laikraščio redakto
riai rado veikalą “niekam neti
kusiu”, nors jis ėjo pirma per 
tą patį “Darbininką”.

Dar vieną “modernybę” to 
laikraščio redaktoriai buvo su
galvoję: matydami, kad tūli 
laikraščiai rašo Dievą su mažą
ja raide, jie siūlė tų laikraščių 
vardus irgi rašyti su maža rai
de, nežiūrint Kristaus prilygi
nimo apie žandų mušimą ir 
duonos davimą vietoje akmens.

Netikėtai susipažinau su Adele. Linksma, 
apsukri moteris, metų arti 40. žiūrint į ją ne
manytum, kad ji turi ar turėjo kada nors kokių 
nelaimių. Bet kartą užėjus ją atlankyti, radau 
verkiančią. Ir pradėjo ji man pasakoti apie
save:

Kuomet ji buvo 18 metų, Lietuvoje tėvai 
apvesdino ją su gana lėtu ir jau nebejaunu vy
ru, — jį vadinsime Petru. Nenoromis ėjo už 
jo, bet buvo paklusni, tad, kas jaunystėje, — 
ar manai bus; et, manė, kad bus gerai ir 
tiek. Po metų laiko Petrui nusibodo Lietuvoje 
būti ir sumanė atkeliauti į “laimės šalį”. Suma
nyta, padaryta. Nutarė, kad Adelė pasiliktų 
Lietuvoje ir po kelių metų, kuomet Petras daug 
pinigų uždirbs, tada ir ji atvažiuos ir galės gy
venti kaip ponia. Petras pasiekęs Ameriką, ne-
rado jos tokia malonia, kokia ji jam buvo vai
dentuvėje. Darbo buvo sunku gauti; be kalbos 
taip, kaip ir kvailas žmogus. Bet su pusbrolio 
pagelba, gavo darbo dirbtuvėje, kur išdirba au
tomobilius. Prakaitavo vyras, nes mat papratus 
ant tyro oro sunku buvo dirbti tarp ūžiančių 
mašinų. Bet čia niekas nepaiso, — dirbk, arba 
— eik sau. Tad Petras ir dirbo. Laukė Adelė, 
kada gaus pinigų nuo Petro. Praėjo 4 metai kol 
gavo. Ir vot su linksma širdžia išsirengė į kelio
nę. Kelionėje visko buvo; tik nieko gero. Pasi
tiko Petras Adelę, džiaugėsi viens kitu, nes vis
gi gerokai ilgai nesimatė.

Adelė tikėjosi, kad bus įvesta į kokį gražų 
palocių. Nusiminė, kuomet atsidūrė neperšva- 
riausiuose, šnapsu dvokiančiuose kambariuose. 
Vyrų buvo apie pusė tuzino ir gerokai visi bu
vo nusivaišinę. Gaspadinė, irgi įkaitusi, ėmė 
bučiuoti Adelę ir prašyti, kad jaustųsi “kaip 
namie”. Gaspadorius išėjo tuoj daugiaus snap
so atnešti, nes, girdi, “reikia pavaišinti grinor- 
ką”. Adelei viskas tas taip šlykščiai atrodė, kad 
nuėjus į kampą gailiai apsiverkė. Petras, ir gi 
tarp visų begyvendamas, pats išmoko gerai 
traukti “buzą”. Įvargus po kelionei Adelė, vi
jus palikus, nuėjo gultų. Ir ilgai negalėjo už
migti, nes įnamiai gerokai alasojo. Ant galo 
vienok, išsiverkus, nė nepamatė, kaip užmigo.

Ant rytojaus Petrui iš darbo sugrįžus, Ade
lė pradėjo jį prašyti, kad paieškotų kitą vietą 
gyvenimui. Petras negalėjo suprasti, kokių pai- 
belių ji nori. Kam eiti kitur, — juk Čia žmonės 
linksmi...

— Taip, perdaug linksmi, — pertraukė 
Adelė. — Turi jie būti linksmi, juk visus savo 
pinigus čia jiems atadavei, o aš ten turėjau 
laukti tiek ilgai, kol man prisiuntei del kelio
nės. Ne, čia negyvensiu. Nors ir jokios kalbos 
nemoku, bet eisiu darbo ieškotis, būsiu kokiam 
žydui už tarnaitę, bet negyvensiu pas pijokus,— 
užsikarščiavus verkė Adelė.

— Kaip žinai, — ramiai atsakė Petras. — 
Eik, man ir čia gerai.

— Ak! Taip, tu asilo galva.. .Tu manęs 
nelabai nė paisai; gerai, neprapulsiu aš, o ta
vęs daugiaus matyti nenoriu, — ir pasiėmė, 
kiek gerybės turėjo, išėjo.

Kuomet biskį nusimalšino, gailėjosi išėjus. 
Kur eiti? J katrą pusę sukti? Kvaila ir tiek; 
kam jai reikėjo išeiti?... Bet ,ne — verčiaus ba
du numirti, negu ten būti, kur jos nenori. Taip, 
juk Petras aiškiai pasakė “eik, man ii' čia ge
rai”.

Vėliau Adelė pasakojo sekančiai:
Pati nežinau, kokiu būdu gavau vietą už 

tarnaitę. Tik tiek žinau, kad šeimininkas gana 
geras buvo ir visokiais būdais bandė man pri- 
gelbėti kalbos išmokti. Būdavo, nuveda prie šė
pos, kur maistas būdavo padėtas, ir. sakydavo 
bent po kelis kartus, kaip kas vadinasi. Nors 
ir sunku man būdavo; daugel sykių norėjau 
grįžšti prie Petro, bet nenorėjau pasiduoti. Ir 
štai pabuvus 2 metu toje vietoje, dasiprotėjau, 
kodėl ponas toks geras buvo. Mat ten buvo, kaip 
sakant, paleistuvių urvas... Ir mat jie buvo ga
vę durnę, kuri ilgai negalėjo dasiprotėti. O gi 
bala juos ten žinojo. Svečių visuomet daug, gra
žių panelių; aš maniau, kad taip ir turi būti 
visur. Bet kuomet pramokau šiek tiek kalbos, 
tai, atlikdama savo užduotis*, nugirdau, ir pa
stebėjau ką tokio, kurs man į galvą puolė, kad 
čia kas nors negerai. Ir pasakiau savo šeimi
ninkui, kad eisiu kitur. Ir išėjau. Gavau darbą 
kitur. Dirbau sunkiai, bet visgi buvau patenkin
ta, nors retkarčiais labai norėdavau pamatyti 
savo Petrą. Jis kalbino mane grįžšti prie jo. 
Sutikau tik ant vienos išlygos, tai yra, kad man 
taip pat rakandus supirksi, ir kad nereiktų gy
venti su tokiais žmonėmis, kur buteliukas — 
tai protas.

— Prižadu v’,ską, tik sugrįžšk.
Petras išpildė savo prižadus. Susipirko, ką 

tik norėjo; na ir gavo porą gerų įnamių, ir pra
sidėjo Adelei kitoks gyvenimas. Ji jautėsi lai
minga, ir kur čia nesijausi: Petras nustojo tiek 
gėręs to šnapso, niekas jai neliepia, ką reikia 
daryti. Valgo ką nori, miega kiek nori. Ot, ši
tas, tai gyvenimas! — mane Adelė. Taip prabė
go keli metai. Petras pradėjo priekabių ieškoti 
ir vat atrado, kad Adelė niekam neverta, nes

kūdikių nėra. Nekartą apsiverkdavo Adelė už 
tokį išmetinėjimą, — nes beveik gale žodžio jai 
prikišdavo: “tu niekam neverta, nevaisinga....”

Kartą pasitaikė, kad Petras išvažiavo pas 
savo dėdę, į kasyklas. Na ir kaip patarlė sako: 
“katė iš namų, pelės iš kampų”. Taip ir čia. 
Adelei vienai likus, pradėjo vienas įnamių, Mi
kas, gerintis prie jos. Adelė buvo dora moteriš
kė ir ant visų Mikučio prašymų buvo kurčia. 
Bet, ant galo, Mikas laimėjo. Ir vat, kuomet 
Petras grįžo už kelių mėnesių, Adelė pasakė 
jam teisybę; dar pridūrė: “tu sakei, kad aš nie
kam neverta, nevaisinga, o pats toks esi lep- 
šys; vat pabuvau su Miku ir gal sulauksiu 
vaikelio”.

— A, tai tu šiokia, tu tokia! — plūdo Pet
ras... — Dabar tai jau galas. Imsiu persiskyri
mą, gali gyventi su savo tuo Mikučiu, o aš ei
siu, kur akys veda..

— Keliauk sveikas! — palaimino Adelė.
Po dviejų metų Petras gavo persiskyrimą. 

Mikas savo žodį dalaikė ir paėmė Adelę už 
moterį.

Mikas buvo daug apsukresnis už Petrą; 
Adelei tas tiko, ir jie jautėsi laimingi. Ir kur 
gi ne, — dabar ji turi sūnų, smarkų vyrą, ir ką 
čia daugiau norėti?

Praslinko dar du metai. Adelė vėl tapo mo
tina. Tik dabar kas žin kas Mikučiui pasidarė. 
Toks buvo visuomet liūdnas, neramus. Kartą 
Adelė nubudus anksti rytą, rado Mikutį klūpan
tį prieš lovą bekalbant poterius.

— Kas tau yra, Mikuti? — užklausė nusi
gandus Adelė. — Ar sergi? Kodėl nemiegi? 
Juk šiandien nedėlios rytas ir į darbą nereikia 
eiti.

— žinai ką, Adele, aš bijau; tik pats ne
žinau, ko. Neramu, negaliu naktį užmigti ir 
spaudžia man labai širdį, — aimanavo Mikutis.

— Mikuti! — sušuko Adelė, — bus kokia 
nelaime! Tai yra ženklas.

Nusijuokė Mikutis ir nuėjo į virtuvę atsi
gerti vandens. Ir ištikro po dviejų savaičių pa
tiko Mikutį nelaimė, nes kur dirbo, kokia tai 
sunki dėžė puolė ant jo ir kuone užmušė ant 
vietos. Tapo nuvežtas į ligoninę. Duota žinia 
Adelei. Ta atvažiavus jau rado Mikutį be sąvo
kos, tik tiek dar biskį pažino savo moterį ir pa
prašė parodyti savo kūdikį, kuris tik gimė, 
dikį, kuris tik gimė.

Adelė jam gražiai atsakė, kad kūdikis dar 
negimė, o Jonelio čia nėra.

Ir taip mirė Mikutis, didelėse kančiose. 
Vargšė Adelė, kuone proto neteko. Bet rodos 
taip gamta sutaisė, kad nė vienas žmogus ne
gauna didesnio kryželio, kaip tik gali panešti. 
Taip ir Adelė, palaidojo savo Mikutį ir bandė 
savo jėgas taupyti del savo mažiuko. Už kelių 
savaičių kitas vaikutis gimė, žmonės kalbėjo 
ir manė, kad ji nemylės atėjusio; klydo. Tas 
mažytis tik ją ir nuramino ir jame tik rado pa
miršimą savo nelaimių.

Dar prabėgo 8 mėnesiai. Petras, išgirdęs, 
kad ji likosi našlė, atėjęs vėl prašė, kad atleis
tų už viską ir išeitų už jo — nes jis dabar žino, 
kad jis kaltas, o ne ji. Pamanė, kad vis geriaus 
būtų jei vyras ją globotų, o čia dar maži vai
kučiai. Apsvarsčius gerai, pasakė Petrui, kad 
tas palauktų nors metus laiko, nes ji taip grei
tai negalinti Mikučio užmiršti.

Petras sutiko laukti. Vienok atėjo gyventi 
pas Adelę. Be Petro Adelė turėjo kitą įnamį; 
iš to ji nuomą padarydavo, na ir ant valgio, tai 
Mikutis paliko, šiaip taip skurdo.

Ir vat tą vakarą, kuomet radau ją verkian
čią, ji turėjo nesusipratimą su savo įnamiu. 
Tas išreiškė jai savo meilę. Adelė užsigavo. 
Nors, tiesa, jis biskį buvo įsitraukęs, bet Adelė 
užpyko ir liepė jam išsinėšinti. O jos Petras, 
vietoje kad pagelbėjus jai, ir dar kas žin ką pa
nosėje bamba. Užpykus Adelė, ilgai barėsi, ir 
ant galo pasakė Petrui, kad ir tas nešintųsi 
kuogreičiausiai, kur jis nori. Nes jeigu jau vyrą 
turėti ir jokio užtarimo negauti, tai ima vel
niai. “Ką tu manai, kad aš susirišiu vėl su to
kia vėpla. Eikite visi nuo mano galvos. Aš daug 
vargo perleidau. Pavargsiu da. Užauginsiu, kaip 
nors vaikučius, neprapulsiu”.

Raminau ją, kiek galėjau. Bet katras mes 
galime prieš likimą pasipriešinti? Tik vieną 
žinau, kad Adelės gyvenimas nuo pat jaunys
tės nebuvo rožėmis pintas ir vat ant senatvės, 
kuomet artinasi prie 50 metų, dar turi mažus 
vaikelius.

Kaip kada turime likimui dėkavoti, kad 
mums nors ir yra nelaimių gyvenime visiems, 
bet kartu ir yra saldumų, kurie paskandina vi
sus nesmagumus.

Vargšė Adelė!
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XVIII. Naujas Lietuvos žmonių Typas — 
“Sklypininkai”

---------------------------------- ,---------------------------------- ■ , * *

(Pastaba. Savo laiškus pertraukiau baigdamas ruo
štis grįžti Amerikon, ir kelionėje nebeturėjau laiko jų 
sutvarkyti. Dabar pradedu juos tvarkyti iš savo memo
randumų ir tęsiu toliaus iki užbaigsiu.)

Iš liūdnai-gavėniško Ka
majų kermošiaus, teko nu
važiuoti net Jūžintų parapi- 
jon, kur apsistojau Jūžintų 
dvare pas Praną Bakšį. Čio
nai man teko prisižiūrėti į 
naują Lietuvos gyventojų ty 
pa — “sklypininkus”. Šitam 
typui seiliaus atsakydavo 
taip vadinami “dzesincinin- 
kai”, “bobiliai”, “pribui- 
šiai”, “plecininkai” ir “grin- 
telninkai”. Jie seniaus turė
davo duotą gabalėlį žemės, 
ar tai iš valdžios ar tai iš 
kurio ūkininko. Jeigu turė
davo “dzesincinas”, tai mo
kėdavo valdžiai mokesčius; 
jeigu jie nuomuodavo iš ūki 
ninko, tai jam mokėdavo ar 
darbu atidirbdavo nuomą. 
Dabar šito typo kaipir ne
bėra — visų žemes, prie 
skirstymo į vienasėdžius, 
žemės reformos tvarkymo 
komisija krūvon suplakė, ir 
paskui mažažemiams ir be
žemiams davė dabar Lietu
voje garsiuosius “sklypus” 
:— kam po 1 hektarą, kam 
po 2, 5, 7 ir net iki 11. Kai
muose mažiau davė, nes juo 
se nėra liekamos žemės. A- 
matninkams davė išimtinai 
tik po 2 ha. Daugiau davė 
dvaruose, kurie yra parce
liuojami.

Jūžintų dvaras priklausė 
dvarponiui Veisenhofui (Va 
isonui), 'kuris seniaus buvo 
baisus “frantas” ir parlindo 
žydams bei Vilniaus Bankui 
į skolas, o dabar ramiai sau 
pasmuko Lenkijon, kur ir 
gyvenąs savo pačios dvare. 
Šio dvaro “centrą” su trio- 
bomis nupirko Juozas Rau
kys, — apie 80 hektarų už 
$8,000, ton žemėn įeina apie 
8 ha. miško. Žemė panamėj 
labai gera; bet pakraščiai— 
prastesni. Tuos tai pakraš
čius ir išdalino bežemiams 
ir mažažemiams: kurie ank- 
sčiaus mokėjo įsiteikti že-

mes tvarkymo komisijai, tie 
gavo iki 12 ha. Kiti pasiga- 
nėdino po 6-7 ha. Gavusi 12 
ha., pusę gavo žemės, o pu
sę pievų prie upės Švento
sios. Šienas jiems reikės ve
žiotis iš bendrųjų pievų veik 
tris varstus tolumo ir prieš 
tokį kalną, kaip Kalvarijos, 
nes senąjį kelią p. Raukys 
sklypininkams esąs per cen 
trą užkirtęs.

Apie žemės dalinimą ga
vau prisiklausyti daugelį a- 
nekdotų. Paveizdan, komi
sija greičiaus duodavo tam 
sklypą, kuris turėjo klebo- 
nuo liūdymą “ištikimybės”. 
Kiti buvo gerai rekomen
duoti pono Roseno, kaip va 
tūlas lenkas galicionas Boi- 
kovskis, kuris Rosenui la
bai patarnavęs dar bolševi
kų užėjimo laikais. Boikov- 
skis niekuomet čionai negy
veno ir jam žemė gauti vi
sai neišpuolė; jo vieton ga
lėjo gauti grynai vietinis 
bežemis lietuvis, kurių daug 
liko negavusių. Taip gavo ir 
kitas Boikovskio brolis, ku
ris buvęs dvare urėdu. Da
bar vienas Boikovskių tar
nauja ištikimai kun. Vailo
kaičiui, ansergėdamas jo a- 
pimtus Lietuvos ežerus ir 
darydamas begalinius areš
tus ir bylas su vietos lietu
viais, kurie, kokiu tinkleliu 
drįsta įeiti Jūžintų ir kituo
se ežeruose pasižuvauti; ji
sai pats gyrėsi, dažnai tu
rįs bylų po 5-6 į dieną.

Prie žemės dalinimo tuo
met lošė svarbią rolę Ra
gelių, ne tai kunigas, ne tai 
advokatas, kun. Stakelė (ji
sai iš amato kunigas, bet už
siima vedimu bylų, kurias 
dažnai tarpe kaimiečių jis 
patsai sukursto ir paskui 
pirmiaus prie jo pasigerinu
siai pusei eina už “advoka
tą”; mačiau jį Rokiškyje

Abelnai sklypininkai savo 
gauta malone nelabai džiau
giasi. Daugelį girdėjau sa
kant: “Dabar bus pilna Lie
tuva ubagų”. Iš šalies žiū
rint, šis klausimas labai rim 
tas. Jeigu žemės reformos 
įstatymas norėjo suramin
ti bežemius bei mažažemius, 
kad išgelbėti juos nuo mas- 
kvinio bolševizmo, tai šiuo- 
mi to tikslo neatsiekė. Rei
kėtų tik pasiklausyti, ką 
šneka ant valdžios tie skly
pininkai — tikri bolševikai! 
Girdėjau, kad valdžia jau 
duosianti kiek jiems pasko
los. Jeigu duos ir lengvo
mis išlygomis, tai palen
gvins jiems įsigyventi; jei 
gu ne, tai daugelis save 
sklypus parduos kitiem: 
(kaip jau daugelis ir dabai 
parduoda — neparduoda 

me
tams, — nes parduoti neva 
lia); ir tuomet vėl vieni tu
rės žemės daugiau prisipir
kę, o kiti nieko neturės.

Prisižiūrėjęs tiems sklypi
ninkams, aš supratau, bent 
iš dalies, p. Smetonos nusi
statymui; nors iš esmės aš 
su p. Smetona- nesutinku, 
vienok dabar matosi, kad 
dvarų dalinimas buvo labai 
skubotas darbas. Tą reikėjo 
atlikti po labai rūpestinga 
valdžios globa: reikėjo pa
čiai valdžiai pastatyti jiems 
triobas, įtaisyti pirmiausius 
žemdirbystės įrankius, ag
ronomai turėjo duoti nemo
kantiems žemės dirbti in
strukcijas, ir tada paskyrus 
tam tikrą metinį valdžiai iš
mokėjimą, įleisti sklypinin
ką gyventi. Taip daroma, 
kaip girdėjau, Vokietijoje, 
ir ten gerai sklypininkams 
einasi. Dabar gi Lietuvoje 
jie išmesti iš gyveninio, be 
niekieno globos. Pinigų nėr, 
uždarbių (kaip būdavo dva
ruose) nėr. Kas tiems varg
šams daryti ir kaip pradėti 
gyvenimas?...

(Daugiau bus)

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
ir DIRBTUVĖ

geriausiai įrengtoje mokykloje. Prakti
kos pamokos išardyti ir sudėti visokius 
motorus, apie elektrą ir važiavimą.. Ti
kras, pilnas kursas šoforio-mokaniko 
lietuvių ir anglų kalbom • veda visiem 
žinomas ir per 15-kų metų prityręs
INSPEKTORIUS L. TIKNIAVIČUS 

garantuojame laisnj ir diplomų — Pa
ieškomo darbo. Ateikite apžiūrėti mū- 

nno B ryte iki 9 vakaro. Nedėliomia

MOKYKLA

iii; mokyklą. Mokykla atdara
B«o 11 vai. ryto iki S vai. po piety. Klosoi dienomis ir vakaraia,

NEW YORK AUTO SCHOOL
S28 — 2nd Avenue, (Kampai 14 gatvfia) Nov? York Olty

GREITOS PASEKMĖS

Specialistas
Pasekmingai Gydau Ypatinga 

VYRŲ, MOTERŲ LIGAS

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

KAINOS MANO PRIEINAMOS
ir viskas yra po mano asmeniška priežiūra r

X Spinduliui ir Wassermnno tyrimas ir Ke-J 
miškas Išnagrinėjimas kraujo. — Suteikiame 
tikrų atspėjimų ir gydymų. — j

PATARIMAS IR KO VITIM AS 
DYKAI

DR. ZINS
110 E. 16th St., New York City
Tarpe 41 h A v. ir Irving Place

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

brendant per purvyną, su 
poperių teka po pažansčia, 
ilgu nuzulintu žiponu, dide
liais aulais ir kažką sau po 
posia murmantį). Kun. Sta
kelė duodavęs “ištikimybės” 
liūdymus tiems, kurie mo
kėjo prie jo anksčiaus pri
lįsti ir “pasigerinti”. Tas 
“gerinimas?, žinoma, pliku 
neapseidavo. Jisai buvęs į- 
siterpęs komisijon ir griaus 
mingu balsu taip užrikdavęs 
už savo patronatus, kad ko
misija neišlaikydavusi ir 
duodavusi sklypą. Net ir 
buvusi bolševikai sugudrėję 
patys pirmieji gauti jo ma
lonę. Visa tai pasakoja vie
tiniai žmonės ne pavieniai, 
bet dešimtimis, todėl turi 
būt tiesa.

Šitų sklypininkų dabar pil 
na Lietuva. Jie gavę dvarų 
galulaukes ir, žinoma, pras-jbet užduoda ilgiems 
tesnes žemes, dabar nežino, 
ką su tais sklypais veikti. 
Pinigų neturi trioboms pasi
statyti; valdžia (tik kaip 
kur) berods davusi kiek ten 
miško, bet iki prie jo priei
nu, tai lėšuoja tiek, kiek me
džius nusipirkti. Vargais- 
negalais kai-kurie ir susive
ža, bet ir tuomet užtenka 
tik grinčiai su priemene pa
sistatyti. O kur kamarėlė, 
kur tvartelis, kur klojimėlis, 
kur daržinė? Daugumą 
sklypininkų mačiau jau su
si vežus pirktas kitur trio- 
beles ir statant sau grinčią. 
Tankiausiai kur ūkininkas 
pardavė apipuvusį nereika
lingą tvartelį, tai sklypinin
kas su džiaugsmu stato sau 
gyvenamąjį “palučių”, kur 
tilps stalas, lova ir molinis 
pečius. Tvartelius jau ma
čiau pasidarytus iš sustaty
tų žagarų ir truputį iš šonų 
apkamšytų šiaudais, kur tu
ri pasistatę karvę ir arklį 
(kuris jį turi). Ką jie darys 
žiemos metu, nežinia; juk 
šalčiuose tokiame “tvarte” 
iokis gyvulys gyvas neiš
liks.

Anglių Kasyklos Amerikoje
Rašo V.

Regis, jau dešimtas iš eilės 
streikas suėmė Amerikos antra 
eito (kietųjų anglių) kasyklas. 
Darbininkai visados streikus 
tose kasyklose laimėdavo. Ti
kimės, laimės ir šitą.

Pati anglių pramonė Ameri
koje dalijasi į dvi skirtingas 
dalis, pagal gamtišką prigim
tį iškasamų anglių. Mat, an
glių yra minkštų (bitumine) 
ir kietų (antracito). Bitumino 
sluogsniai išmėtyti po visą pla
čiąją Ameriką. Juos kasa apie 
750,000 darbininkų, kurie kas
met iškasa apie 500 milionų to 
nu. Kasyklas valdo ir pavieniai 
ir korporacijos, išviso apie 6,- 
000, o dirba unijistai ii’ neuni- 
jistai. Kapitalo į šias kasyklas

įvesdinta kuone du bilionai do- 
larių.

Kietų anglių pramonė, iš ki
tos pusės, yra smarkiai sutuop- 
ta veik į vieną Pennslyvania 
valstiją, kur randasi visi svar
besnieji sluogsniai. čia randa
si trys unijų distriktai, kurie 
streikuoja. Darbininkų, kasan
čių 
Jie 
PO 
per

antracitą yra apie 150,000. 
gerai organizuoti ir iškasa 
90 milionų tonų anglies 
metus.

REIKALINGI AGENTAI

Reikalingi A gentai-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
ka nč i u ant rašų:

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

Bell Phone Poplar 7545
, A. STANKUS

— Lietuviškas Graborius —
Geriausias patarnavimas, 

Daug metų patyrimo 
1023 Mt. Vernon St.

Philadelphia, Pa.

Savininkai antracito kasyklų 
irgi kietai susiorganizavę. Išvi
so kasyklų esama apie 374, ku
rias valdo 175 organizacijos 
(kompanijos). Bet iš tų kom
panijų aštuonios valdo 70-tą 
nuošimtį visų kasyklų ir todėl 
sudaro kaip ir kokią monopolę- 
trustą. Tos aštuonios kompani
jos, savo keliu, tupi ban
kų kišeniuose. Taigi, po teisy
bei, kasyklas valdo tūli Ameri
kos bankai. Kapitalo į antraci
to kasyklas įvesdinta 730 milio
nų. Už jį gaunama geri divi- 
lendai, siekianti iki 227 nuo

šimčių. Tas nestebėtina, nes 
antracito tonas 1913 metais bu 
vo $6, o dabar mokama iki 
$16. Kompanijos gauna dvigu
bą pelną, nes ima pelną nuo 
iškasamos anglies ir paskui i- 
ma pelną už pervežimą jos.

Darbininkai antracito pramo 
nėję uždirbą ant metų, kaip 
pasakoja Lewis, nuo $600 iki 
$1300. Apie 25 metus atgal, ka
da United Mine Workers unija 
susiorganizavo algos buvo nuo 
$500 iki $600. Du trečdaliai dar 
bininkų neuždirbą $1300 į me
tus. Antracito darbininkai, pa
prastai, gana “štedi” išdirba, 
būtent apie 248 dienas į metus. 
Daugiau, negu pusė jų yra sve 
timtaučiai: lietuviai, rusai, sla- 
vokai, italai ir lenkai,

IS
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KORESPONDENTŲ APIE TEATRUS, BALIUS, PRAKALBAS IR ABELNĄ JUDĖJIMĄ. 'p

H

M
NEWARK, N. J.

Praeity Newarko Lietuvių Ko 
lonija buvo viena iš veikliau
sių Lietuvos labui. Newarkie- 
Čiai sudėjo gana daug aukų Lie 
,uvai ir išnešė daugelį protes
tų prieš jos priešus. Ištiesų, 
nalonu atsiminti apie Newar- 
kiečių praeities darbus. Bet 
prie ko nekurie Newarko lietu
siai šiandien priėjo, Liūdna pa
galvoti, bet kartu linksma, kad 
ne visi prie to eina. Paduosiu 
sieną iš čia pavyzdį, iš kurio 
-isuomenė supras apie tūlus, 

kurie visuomet statosi pirmoj 
dėtoj, sakydami: “mes veikė
jai ir vadai; mes nudirbome 
visus naudingus tautai ir bažny 
čiai darbus”, etc.

Kiek laiko atgal gatvėse bu
vo dalinama praeiviams kvie
timai atsilankyti 4 d. rugsėjo į 
kokį ten katalikų viešą susirin
kimą (mass-mitingą) ; po kvie
timais pasirašė katalikų veikė
jų komitetas. Aš gavęs tokį at
sišaukimą, pradėjau galvoti, 
kas tas do per vienas komite
tas būtų, nes tokio komiteto 
pirmiau nebuvo girdėti. Pamįs- 
linau, kad tai bus parapijos 
susirinkimas; teko sužinoti iš 
viet. L. Parap. klebono, kad ir 
jis apie tą susirinkimą nieko 
nežino. Mane pradėjo imti žin
geidumas, kas ten do per susi
rinkimas bus, kad katalikai jį 
šaukia ir jų vadas apie tai nie- 

sulaukęs 
tan

Nuo Redakcijos. Pati mintis 
sutverti Vilniaus vadavimui ko 
mitetą nėra bloga; būtų net pa 
girtina, jeigu atsakančių žmo
nių rankose būtų ir jeigu su
renkamos tam tikslui aukos nei 
tų reikalams partijos kademų, 
kurie Lietuvoje dabar kuoma- 
žiausiai apie Vilnių rūpinasi.

Kaip ten yra šiuo žvilgsniu 
Newarke, mes nežinome. Todėl 
dėdami p. Jaunutės korespon
denciją, sykiu įdedame jau vė
liaus gautą to naujo “komi
teto” pranešimą; iš šių prane
šimų vietos visuomenė temalo- 
nės daryti išvadas.

Pranešimas šiaip skamba:
“... Rugsėjo 4 d.... po apkal

bėjimui vienbalsiai nutarta ir 
sutverta komitetas. Į komiteto 
valdybą įėjo sekančios ypatos: 
pirm. A. Masandukas; pag. K. 
Dulinskas; rašt. J. Sereika; ka- 
sierium J. Daukšys; iždo globė
jai: V. Aimonas, J. Bujauskas, 
V. Antulis; komiteto nariai: P. 
Radzevičienė, E. župkienė, M. 
Skeberdis, A. Pramonė, P. Vi
leikis.

“Reikale Vilniaus Vadavimo 
Komiteto, meldžiu kreiptis į 
rašt. J. Sereika, 180 New York 
Ave., Newark, N. J.”

PHILADELPHIA, PA.

Didelės Prakalbos iš Lietuvos 
Sugrįžusio Sirvydo

per 
buvo?

susi-

susi-
Nagi 

reikale”.

ko nežino? Už taigi 
1 d. rugsėjo nuėjau 
rinkiman.

Ar žinote, kas do
’iūkimas tenai
‘Vilniaus vadavimo 
žmonių prisirinko pilna sve
tainė ir iš jų veidų matėsi, kad 
visi su nekantrybe laukė pra
džios. Biskį po aštuonių išlindo 
vienas tų veikėjų, ir pradėjo 
aiškinti, kad esą sušaukti “Vil
niaus atvadavimo reikale”, ir 
kartu padavė klausimą: ar su
sirinkimas bus priimtas visuo- 
męnišku? Pasirodė, kad tie ka
talikų veikėjai šaukė viešą su
sirinkimą “Vilniaus atvadavi
mo reikale”, bet patys norėjo 
Vilnių pavogti.

1. Jie šaukė tik katalikų, 2. 
nepranešė kokiu tikslu jie šau
kia juos. Gal tie veikėjai tuo 
savo elgesiu manė užmušti liū
tą, bet vargšams nepavyko nė 
musę sužeisti. Aš manau, kad 
to jų susirinkimo nevien, kad 
tautininkai ir kitos srovės ne
priims, bet ir patys katalikai 
rimčiau mąstanti, su juo nesi- 
skaitys.

Apie patį susirinkimą nega
lima būtų daug ką rašyti, vien 
tik trumpai pažymėsiu, kad ja
me nieko gero nenuveikta. Ta
po išrinkta Vilniaus šelpimo

I Komisija, bet apie ją neužsi
moka nieko rašyti, nes su ja 
niekas nesiskaitys, jei bent va
dinami “katalikų veikėjai”, ku
rie tą susirinkimą sušaukė. Vi
sas susirinkimas buvo panašus 
senų moterėlių pasikalbėjimui. 
Vieni kitiems išsimėtinėjo, ką 
vienas ant kito buvo kada pa
sakęs arba į laikraščius para
šęs, etc. žodžiu, vadinami New
arko “katalikų veikėjai” nuva
žiavo prie to laipsnio, kad ir 
logiką prasčiau pažįsta už pra
dinės mokyklos vaikus. Taigi 
jiems nėra nė padyvo, kad jie 
savo viešuose susirinkimuose 
maišo dalykus, kaip kad žir
nius su kopūstais.

Gaila, kad tokia veikli buvu
si kolonija prie to laipsnio pri
ėjo. Bet reikia nenusiminti, nes 
tikri Tėvynės mylėtojai, tauti
ninkai, katalikai ir kitos srio- ■ 
vės nepasiduos, kad keletas \ 
juos už nosies vedžiotų. :

Jaunutė.

Lietuvių Muzikališko Namo 
Bendrovė ir Gedimino Kliubas 

ngia dideles prakalbas ir sal
džią šeimynišką vakarienę rug
sėjo 27 d., š. m., 3-čią vai. po 
pietų, Liet. Muzikališkoje sve
tainėje, prie Allegheny ir Til
ton St. Kalbėtojas bus ką tik 
iš Lietuvos sugrįžęs, žymus vi
suomenės darbuotojas, SLA. 
Apšvietos Komisijos narys, 
“Vienybės” redaktorius, gerb. 
J. O. Sirvydas. Taipgi, bus ska
ni ir saldi vakarienė. Bus ir 
gražus programėlis, sutaisytas 
iš muzikos ir dainų, žodžiu sa
kant, šio pokylio rengėjai de
da visas pastangas, kad tik vis- 
kuom ir kuogeriausiai atsilan
kiusius svečius užganėdinti.

Girdėtis, jau daugelis žmonių 
rengiasi dalyvauti šioje vaka
rienėje. Taigi, delei geresnio 
parankumo šios vakarienės ren 
gėjai pageidauja, kad gerbia
mi svečiai nusipirktų tikietus 
išanksto.

Tikietus galima gauti pirkti 
pas vakarienės rengėjus, pas 
G. Kliubo valdybą ir pas G. K. 
gaspadorių Justiną Balinską.

Tikietų kaina — tiktai vie
nas dolaris ypatai.

A. Tvaranavičia.

E. MAHANOY JUNC., PA.

Apie Kalbėtoją, Kuris Socia
listus Pastatė S LA. Išgany

tojais.

Rugp. 30 d. čia įvykęs SLA. 
1-mo apskričio išvažiavimas tu
rėjo mažai publikos. To prie- 
žasčia, anot tūlų dalyvių, esąs 
vėlus laikas: reikėję rengti iš
važiavimą birželio ar liepos m.

Programo vedėju buvo A. 
Staniškis. Pirmu kalbėtoju — 
buvo čia apskr. sekretorius, K. 
Arminas. Po jo mergaitė pade
klamavo. Antras kalbėjo S. Ge
gužis SLA. prezidentas, o A. 
šaukevičius, apskr. pirm., pro
gramą užbaigė su pora daine
lių.

Apie S. Gegužį, kaipo kalbėto 
ją, ką-nors rašyti, man “ne
pakeliui”: nes Amerikos lietu
viai jį gerai žino. Nebus nie
kam sarmatos, kad jį pastaty
si prieš “tašytą” ar “netašy
tą” publiką. Gi kas del K. Ar-

mino, tai priseina pasakyti, kad 
apskričiui už sekretorių, jis yra 
“orait”; bet būti už kalbėtoją, 
tai jam taip pritinka, kaip gai
džiui automobilių operuot. Ste
bėtina kas čia taip apskričiui 
“pasislūžijo” teikiant jam vietą 
programe. Tokie “kalbėtojai” 
daro sarmatą ir apskričiui ir vi 
sai SLA. organizacijai. Apie 
kalbos turinį tiek tegalima pa
sakyti, kad gyrė SLA., kaipo 
“geriausią broliškos pašelpos 
organizaciją” (matyt, kad kal
bėtojas turi minty, jog yra ir 
“nebroliškos pašelpos” organ.). 
Ir su ta savo “broliškos pagel
bės” medžiaga, lopė prakalbą 
kas kelintas sakinys: kaip tik 
žodžių netenka, tai tuoj kyšt 
“broliškos pašelpas”.

Už vieną dalyką K. Arminui 
reikia duoti kreditą, kad jis už 
savo “vierą”, socializmą, stovi 
kaip “mūras”. Tai pažymiu del 
to, kad jis kalbėdamas apie a- 
nais metais Wilkes Barre, Pa. 
seime atsiskyrimą SLA. nuo ku 
nigų, pasakė, kad “socialistai 
tai padarę”. Reiškia, kad tokie 
žmonės, į viską, kas gero pa
daryta, žiūri per “ruskai kvar- 
buotą teleskopą”. Jiems, ir ver
šiukas, jei tik riebiai apsižin- 
dęs, išrodytų, kad tai socialis
tų pagimdytas draugas.

Pašalinis.

PIRKITE 
“VIENYBĖS” 

ŠĖRŲ!

Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

DAKTARAS (gydo 
ligas) IR CHIRURGAS 
(daro operacijas), 
OFISĄ VALANDAS:

Nuo 9 iki 11
• Nuo 2 iki 4

Nuo 7 iki 8
Nedeliomis Nuo 10 iki 3 P.

p.
p.

M. 
M. 
M. 
M.

M. M. ŠLIKAS
Lietuvis Advokatas 

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

Namų Tel. Michigan 5751

RICHMOND
TRUST

COMPANY
2701-2703 E. Allegheny

Philadelphia, Pa.
Av.

Apdraudžiame Nuosavy
bes Dokumentus.

Persiunčiame Kabeliu Pinigus

Perkame ir Parduodame 
Visų šalių Pinigus

Mokame 4% ant Padėty 
Taupymui Pinigu

Puikiausias Patarnavimas
Visuose Skyriuose

Phone Keystone 457
THE 

LYNDHURST HOTEL
(S. žvigaitis, savininkas)

236 Cedar Avenue
Wildwood, N. J.

lankančius lietuvius kvie-
užeiti. Valgiai puikūs,

’:ia 
žiu 
kambariai švarūs. Jūrių mau
dynės. Nuomuojamų kamba
rių 60. Adara žiemą ir vasarą 

Kaina pigi, patarnavimas 
Lietuviškas

3



NAUJOS RŪŠIES 
AGITATORIUS

Filosofija Apie Mirtį

B. 
vi
su

“Vienybės” No. 105 A. 
Strimaitis rašo, kad jisai 
sai nesibijąs mirties. Mano 
pratimu, jisai meluoja, ar gal
tik nori įkalbėti kitiems, kad 
kiti nebijotų.

Aš turiu pasakyti, kad aš 
labai bijau mirti. Gal ne vienas 
pasakys, kad aš bijau po mir
ties susitikti draugą Ragių? 
Ne, visai ne! Aš neaprašytai 
nenoriu skirtis su šia gamta — 
ypatingai, jeigu reiktų mirti 
dabar. Juk gamta — tokia gra
ži, vėjalis taip švelniai glos
to ir dabar mano veidą, pas

atdarą langą. Man šiuos žo
džius rašant, prieš- langą me
delis ir jo lapai mirga, o šalia 
kieme žydinčios gėlelės galvas 
linguoja, o kitam kieme šįme- 
tis gaidukas taip linksmai mo
kinasi giedoti “ka-ka-rie-ku”... 
Aš neturiu supratimo, kaip 
reiks palikti tokį gražų pasau
lį! Ne turtų man gaila, — ne, 
— nes aš neturiu! Man gaila 

pasaulio.
Taip, gal p. Strimaitis nori 

įkalbėti, kad kiti nesibijotų mir 
ties, 
nori 
liu;
nes

šio

UOLLANnI ’BAMER1CAUNE|
TioBUB-trumpni kelini per Rotter- ITiesua-trumpai keliaa per Rotter

dam ’ų, j ir iš visų dalių

Laivai kai savaitf 
Neprilygstami patogumai 

Mes pngelbstime gauti reikalingai 
dokumentus (affidavits). Mūsų 
žmonos sutvarko visai smnlkmonas, 
ir keleiviams rūpinamasi nuo pra
džios kelio iki pabaigos.
Kainos ir laivų tvarkraštii pasiun
čiamas paprašius.
Rezervavimui ir informaeijų deloi 
rašyk bile vietiniam agentui, arba

HOLLAND AMERICA LINE
24 State Street New York_

nors pats gal ir labai ne- 
skirties su šiuom pasau- 

gal būti, kad kitų nuomo- 
kitokios, bet mažai kuom

skiriasi nuo mano. Man rodos 
tik tuom: komunistui — gaila, 
kad dar ne visi Trockio agentai 
ir Bimba nesėdi po No. 307 
W. 30th St., N. Y. C.; kuni
gam — kad dar ne vienas pie
muo ir ne viena avinyčia ir kad 
ne visi parapijonų dolariai į jų 
kišnenes nesueina; Garmui — 
kad dar ne visi bedieviai iškar
ti; davatkai — kad dar ne vi
si davatkos; tautiečiui — kad 
dar Vilnius lenkų rankose; so
cialistui — kad dar ne bendras 
frontas; šventakupriui — kad 
dar ne visi su kupromis; ka
pitalistui — kad dar ne visi 
dolariai jo kišnenėje; senber
niui — kad dar ne visos gyva- 
našliauja; ženočiams — kad 
dar ne visi švogeriai; lenkui —

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

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

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

Tel. Richmond Hill 80GG

L’O.O

kad dar “oiczyzna ne od mor- 
za do morza”.

Ir taip, žmogus, palik visus 
dalykus neįkūnytus ir atsiduok 
pirma ten kokio Garšvos ope
racijai, o paskui lįsk į šaltą 
žemelę, o ten jau šalta ir tam
su... Nei gėlių, nei medžių, nei 
paukščių. Brrrr!

— J. Bezmenas.
Dženitoriaus prierašas. Bet 

jeigu mirties nebūtų, tai ka
pitalistai užsmaugtų darbinin
kus, dolarius begaudydami.

ŽINIOS IŠ ROMUVOS

Vyžona. — Laimingi vyžonie- 
čiai esam, kad turim tokią ma 
šiną, kuri iš sušalusių bulvių 
mums prisunkia “gyvybės van
denėlio” ir visus po trupučiuką 
girdo ir troškulį mažina. Kiti 
mums pavydi ir nori atimti, bet 
mes su “gyvybės vandenėlio” 
pagclba, labai lengvai pralen
kiant kitus valsčius. Ir pas mus 
“vandenėlio” randa visur pri
glaudžia: ir pas žyduką ir pas 
davatkėlę ir pas dvasiškus tar
nus ir pas šiaučių, kriaučių, 
gaspadorių ir kitus, kad sun
ku ir išvardinti. Na, mes ir vi
si einam išvien, o labiausia kle
bonėlis su Maušiuku. Kai kada 
jų abiejų vienybė, net mus ap
šviečia (mat šitaip buvo: kle
bonas, įprašytas Maušiuko, sa
ko, niekur kitur nepirkti, kaip 
pas Maušą, ir mes perkam iki 
nepraded keikti ir su faraonais 
į kliubą nuveda). Būk išaugš- 
tintas “gyvybės vandenėli”, vi
sų lygintojau! Yla.

MŪSŲ ENCYKLOPEDIJA 
(Lyg ir tęsinys)

Adresas — tai yra svarbiausi 
laiško dalis, nes jeigu laiškas 
yra ir baisiai tuščias ir niekas 
nenorėtų jo skaityti, tai adresą 
vienok turi šimtai paštorių per
skaityti.

Ambraziejus — vienas buvo 
vyskupu ir netikėtai paliko 
šventuoju, o kitas yra laiva-j 
korčių agentu, kuris vargiai 
šventuoju paliks.

Alkoholis — yra tokis skys
timas, kurį visi prabaščiai kei
kia, ir kurie visiems neišpasa- 
komai reikia. Turčiai jį vartoja 
šnapse, o vargšai paprastame 
vandeny.

Alfonsas kartais buna. ■ ........ ;

:o'o:o;o:o:o:o.ao.o;o:o'o'o o.o noy uw

DIDELĖ PERMAINA PO 10 METU PAS 
MACYS BROS. FURNITURE CO.

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

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

IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS LENGVIAUSIOS

Kuriems tik

reikAlIngu

ko

I

■■WWU

kreipkite

TARPE DRIGGB IB BEDFORD AVENUES.
Priitatom į vigas New Yorko ir Brook lyno apylinkes Dykai ir Saugiai

:o:o;o;o? >:oroio:o:

Telephone 7M7 Main

Juozas Garšva
Mano firma gerai atlieka sekančias darbus: llbalsamuoja Ir laldeja mirusias ant vfsoklg 
kapinių. Pagrabas paraolla nae paprasčiausia iki prakllnlaaslq. Parsamio karietai lai- 
lotuvčms, veMlljoms, tertkltynom* Ir kitiems pastvaHnėjlmami. l

viršui minėtai* reikalai* kreipkitės pas mane, o būsit uiganėdlnti

231 Bedford Ave. orisAit 264 Front Street
BROOKLYN. NEW YORK

vardas, o kartais siaurom kel
nėm ponaitis. Garsesnis būna 
Alfonsas, jeigu moka gerai ka- 
ziruot ir su panelėmis flirtuot, 
— paveizdan, Ispanijos kara
lius. ■ ■■ •

Areštuotas — laimingas pi
lietis, kuriam valdžia suteikė 
laisvą duoną ir ilgesnį poilsį 
pačios oi bikini ų negirdėt.

Arei tai tokis priešdėlis 
prie vardo didelio žmogaus, 
pav.: arci-vyskūpas, arci-mda
gius, arci-milionierius, arci-žio- 
plys ir tt.

kad aš turiu ligą širdies išpū
timo!

Mama: — O ar aš tau ne
sakiau, kad neįsimylėk iš kar
to į tris!

al ugšta Mintis
« — Visi sako, kad: “gerai vie 
na galva, bet dvi galvos dar ge
riau”. Hmmm! Šitokį nieką 
pramanė turbūt tas žmogus, 
kuris niekuomet neturėjo slo
gų.

Užrašykit “Vienybę” 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems 
Lietuvoje

Tel. 4428 Greenpoint.

iki 10 19 ryto 
iki 8 po pietį) 
iki 8 vakare

KLIUBININKŲ HYMNAS

(Liaudies dainos: “Mergyte 
mano širdies palieka” gaida)

Tu mūsų kliube — 
visų linksmybė, 
į tave eina 
svečių daugybė.

Oi lylia, Įiąlia, 
oi lylia, lialia, 
Į tave eina 
svečių daugybė.

Už kliubo durų 
gerklių chaosas: 
ten taip atrodo, iLa
lyg lotų mopsas. nį

Oi lylia lialia, S’
oi lylia, lialia.
Ten taip atrodo, 
lyg lotų mopsas.

Tik veržias, stumia, 
viens kita spjaudo, 
net koją kiša, a
į varžas gaudo. *

Oi lylia, ir tt...
Es-dekai, ūk-sai 
ir demokratai, 

. ka-demai, val-sai 
ir federatai.

Oi lylia...
Rinkimai, kriziai, 
kova, plakatai, 
bažnyčia, smuklė, 
seime debatai.

Oi lylia.,.
Tik mūsų kliube 
nėra lenktynių — 
visi čia lygūs 
ir be peštynių.

Oi lylia...
Apstoję stalą 
sveikatą geriam, 
pilnais stikliukais 
vienybę remiam.

Oi lylia...
Oi gerkim, broliai, 
už stiklo stiklą, 
prisiekim vykdyt 
mūs kliubo tikslą:

Oi lylia...
Tolydžio gerti, 
vis kortoms lošti 
ir naktį dieną 
fokstratą šokti.

Oi lylia...
Tu mūsų kliube — 
visų linksmybė: 
į tave eina 
svečių daugybė.

Oi lylia, lialia, 
oi lylia, lialia.
Į tave eina 
svečių daugybė.

— “Šešupės Bangos”

JUOKIS

KAD IR

NENORI

Gyvas Pavyzdis
Teisėjas: — Liudytojau, jūs 

girdėjote vyro su pačia barnį. 
Ką apie tai gali pasakyti?

Liudytojas: — Tiktai vieną: 
kad aš pats niekados nevesiu!

— J. K.

Būta Čia Dyvo
— Kaimynėle! Jūsų vištos su 

lėkė per langą ir sulesė nuo 
stalo visas mūsų vyšnias.

— Kas čia per stebuklas? 
Kad jūsų vyšnios būtų išlėku
sios per langą ir mūsų vištas 
sukapojusios, tai būtų buvę 
nuostabu! — J. K.

Vai Tau Neklausyt 
Perspėjimo

Duktė: — Ai, mama, mama!
Buvau pas daktarą, jis sakė,

i Nuo Skaqpmu
krutinėję ir strėnose, nuo 
strėndieglio, užsigavimo, 
įtempimo, štyvumo vartok

Severa’s 
Gothardol

Tai naminis linimentas greitai 
palengvina plėšiančius nepa
kenčiamus reumatizmo 
neuralgijos skausmus.

Kaina 30 ir 60 centai.

ir

S Pirmiausiai kreipkis į aptieką
i . . .

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

NORTHGERMAN 
r—LLOVD“'
ISUGRĄZTINES LAI VKORTES

NUPIGINTA KAINA
I Į LIETUVA

PER BREMENĄ 
Puiki Trečia klesa, kajutos

Yfepiliečlai grįžtanti bėgy 12 
mėnesių, be kliūčių įleidžiami

NORI

32 Broadway, New York 
arba pas vietos agentus

PIRMĄJĮ LIETUVYB 
Ohlropr aktlk m Gy dy to j m

J. Vaitulionis, D.C
331 Grand Street

Brooklyn, N. Y. 
Valandų* nuo 4 iki 8 vai. vak.
Nediliom* ir žvenladieniai*:

Nuo 10 v. ryto iki 1 v, po pint

Tel. 595 Greenpoint.

Daktaras 
J. S. MISEVIČIUS

270 Berry St., B’klyn, N. Y.

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

Nupiginta laivakortė ten ir atgal 
Trečia Klesa į Kaunu 

$203.00 ir $215.00 sulyg laivo
GERA NAUJIENAI

Naujas S. V. įstatymas pavelija 
atlankyti Tėvynę ir būti motus, pa
skui be kliūčių grįžti Amerikon ne
žiūrint kvotos.
Mūsų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND 
PITTSBURGH, ARABIC, etc.

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

arba
White Star Line 
Red Star Line

No 1 Broadway, New York

KATALOGAS
—o--

APYSAKOS

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

KUDIRKOS RAŠTAI. Šeši tomai, 
kurie po kelių metų bus verti dau
giau negu________ _____ _ $10.00

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

35c
SEPTYNIOS KOMEDIJOS - šio

je knygelėje telpa septynios popu- 
leriškiausios lietuvių kalboje kome
dijos, būtent: 1) Uošvė į namus, ty
los nebebus; 2) Kurčias Žentas, 3) 
Vargšas Tadas; 4) Advokato Pata
rimai; 5) Gaila Ūsų; 6) Nesiprie
šink; 7) Nepavykusi Komedija. Kny 
ga netik lošėjams, bet ir skaityto
jams įdomi. Kaina___________75c

Keletas Praktiško Mokslo Knygų
Aritmetika. Kiekvienam reikia mo 

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

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

Mokinkimės Rašyti. Labai geras 
Vadovėlis korespondentams, prade
dantiems rašyti. Parodoma kas yra 
visi ženklai ir kur juos dėti. Yra 
pora formų laiškų. _________30c 

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

*1.00

Naujų Gaidų Iš Lietuvei
Aguonėlės. Juozo Gruodžio kom

pozicija, apie kurių Babravičiui sa
ko: “O-o tai augštas ir puikus da
lykas.’’ Jis jų dainuoja savo kon- > 
ceriuose visados ir publika jų pa
mylėjo. Kaina _______________ 75c

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

Rūta. Juozo Gruodžio kompozicija 
50c.

Ko čia taip Ilgu. Puiki -daina del 
solo J. Gruodžio kompozicija 50c

Dr. John Waluk
Valandos: 

nuo 8 
nuo 1 
nuo 6

Nedėllomii pagal iniltarimų

161 North 6th Street
Brooklyn, N. Y.

JAU

ŽINO!
visi, kad Naujokų padaryti Ciga
rai yra goriausi Amerikoje! Taip 
pat visuomenė gėrisi, kad garsi
nant laikraštyje remia lietuviškų 
literatūrų; tai yra puikus daly
kas; už tai vietoje kas-žin kieno 
cigarus rūkyt, kurio nieko gero 
nedaro, o gal dar lietuvių tautos 
priešus šelpti, tad labai išmintin
gai darysit, kad visada romsit lie
tuviškų pramonę, ir brolių lietu
vių Jono ir Petro Naujokų išdirb
tus cigarus rūkysit; nes ir cigarai 
labai geri, sumaniai iš goriausio 
tabako ir iš Havanos padaryti, 
malonūs rūkyt, lengvi, gražiai do
gą ir dūmas puikiai kvepia, net 
moteris ir merginos myli ir pat
sai džiaugsies, kad rūkai gerų Ci
garų!
Viengenčiai vietoje žydberniaut, 
visada rūkykit ir reikalaukit vi
sur Lietuviškose užeigose, restau
racijose, Storuose, pas barbenus, 
kliubuose ir draugysčių salose, 
ant piknikų ir pas biznierius, po 
vardu rankomis padarytų

Jono-John’s Cigarą 
arba brolio Petro Naujokų arba 
Vytauto. Tčmyk vardų ir paveik
slų ant bakso. Per pačtų išsiun
čiant Cigarus visur po Amcrikų j 
kitus miestus lietuviškiems biznie
riams, ant pareikalavimo.

Tėmyk! mes porkraustėme aa 
vo dirbtuvę Cigarų į didesnę vie
tų, priešais Public Library. Ra
šant adresuot:
NAUJOKŲ CIGAR DIRBTUVfi 

267 DIVISION AVE.
Brooklyn, N. Y.

Naujokų Cigarai labai gori, 
verta paremt teisingų pramonę. 
Agentai gali užsidirbti ekstra pi
nigų, liuosam laike ir vakaraii.

Vienybes 
Knygyne
Galima Gauti Visokių 
Knygų, Kokios Tik 

Yra Atspausdintos 
Lietuvių Kalboj

i Skaityk Katalogu Kairėj PUflSJ -•
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2 KUN. ANTANUI ŠMULKŠČIUI 
LANKANTIS AMERIKOJE '

Rašo P. Mikolainis
nį ir Lapinską, kada Lietu-

kaipo ir atėmė nuo laura- 
gės apskrities valdybos Naš 
laičių Prieglaudą su mokyk
la Adakavo dvare ir perlei
do tą vietą vienuolėms? Ar 
tai Lietuvos našlaičiai yra 
nepageidaujami piliečiai, 
kada jų įstaigos ir mokyk
los naikinamos?

Lietuvių Katalikų Federacijos Kongresas parsikvie
tė kun. A. Šmulkštį, Lietuvos seimo atstovą, praneši
mams apie Lietuvos politiką, ekonomiją ir tt., bent di- 
resnėse lietuvių kolonijose.

Kun. Antanas Šmulkštys: 
yra pozicijos partijos na
rys, tai yra valdančiosios 
partijos atstovas, kuri tai 
partija save vadina “krikš-| 
čionimis-idemokratais”, o 
kurioje krikščioniškumo ir 
demokratizmo nėra nė šešė
lio, o vien tiktai katalikiška 
diktatūra, kaipo ir kun. A. 
Šmulkštys yra tituluojamas 
Lietuvos diktatorium.

Todelei visiems yra svar
bu girdėti Lietuvos diktato
riaus pranešimus iš katali
kiškos pusės, kaip kad gir
dėjome p. Makausko prane
šimus iš demokratiškos (opo 
zicijos) pusės.

Ir todelei visi lietuviai be 
skirtumo eikime į susirinki
mus kur tiktai kun. A.
Šmulkštys kalbės ir visur 
reikalaukime viešo-publiško 
atsakymo bent į šiuos klau
simus:

1) Koks pavojus gręsė 
Lietuvai, kad katalikiškoji 
valdžia su Seimo didžiuma 
įvedė “karo stovį” vieniems 
metams — būtent Seimo at
stovų rinkinio metais. Su 
kuomi pariaujama?

2) Kokio parliamento-sei-! 
ino pavyzdžiu vadovavosiI 
katalikiškoji pozicija apry-, 
bodama Seimo atstovų dis
kusines kalbas penkioms 
minutėms, kada viso svieto 
seimuose atstovai kalba be 
apribavimo? Kalbant atsto
vams — Griniui, Bieliniui ir 
Lapinskui virš penkių mi
nutei, jie tapo ginkluotos po
licijos išvesti iš Seimo, ka
da, ten pat, kun. A. Šmulkš
tys kalbėjo apie dvarų par- 
celiaciją be apribavimo. Ap- 
rybavimas diskusinių kalbų 
penkioms minutėms laiko, 
reiškia užčiaupimą lūpų opo 
zicijai — visai pusei Seimo

atstovų, kuomi tapo sumin
tas parliamentarizmas. Sei
mas su puse užčiauptų lūpų 
tai ne seimas.

3) Kun. A. Šmulkštys vie
šai kaltina Lietuvos žydus, 
kurie telegrafavę Amerikos 
žydams daryti pastangų, 
kad Amerikos valdžia ne
pripažintų Lietuvos de jure. 
Kur tas telegramas ir koks 
to telegramo turinys, kuris 
turėjo eiti sykiu su apkalti
nimu? — Lietuvos žydai 
konstatuoja to nedarę ir 
priešingai tvirtina, kad žy
das Sabath iš Chicagos, kon 
gresmanas, buvo iniciato
rium rezoliucijos Kongre
sui pripažinime Lietuvos 
dc jure. (Kaltinant Lietu

vos Konstitucija garantuoja 
Seimo atstovų neliečiamy
bę?

5) Kokiam tikslui katali
kiškoji pozicija sulaužė Lie
tuvos Konstituciją panai
kindama laisvę žodžio, spau 
dos ir 'susirinkimų aikštėse, 
turguose ir net giriose 
(Augštoji Panemunė), kada

I pozicijos asmenims visur va 
I lia laikyti kalbas ir susirin
kimus? Toks reaktiškas po
zicijos darbas privers liau
dį daryti susirinkimus baž
nyčiose, kaip kad kunigai 
daro.

6) Kokiu tikslu Žemės 
Ūkio Ministeris, kun. Kru
pavičius, pardavė Lietuvos 
Našlaičių Prieglaudą su mo
kykla Gelgaudiškio dvare?

7) Kas yra kun. Klikno, 
kuris kursuoja su lenkų pa
su tarp Varšavos, Romos, 
Amerikos ir Lietuvos, da
bar gyvenąs Nemakščiuose 
pas kleboną Aleksą ir vedąs 
agitaciją už pripažinimą 
konkordato Lenkijos su Va 
Ji'kanu, kaipo teisingo ir ne
klystančio Papos darbo, ati
davime Vilniaus lenkams?

8) Kieno įsakymu Seinų 
apskričio Švietimo Komisi
ja po vadovybe kun. Gus
taičio paliuosavo 10 cenzi- 
nių mokytojų, palikdama 
vietose becenzinius (be pe- 
dagogojos mokslo) net su 
Apšvietos Ministerio p. Jo
kanto papeikimais, kaipo 
netinkamais būti mokyto
jais?

Mirus Žymiam Latvių Diplomatui 
Zigfridui Meierovicsui

vos žydus negalime aplenk
ti ir Amerikos katalikus, 
kun. Bučį su Jakaičiu, “Gar
so” redaktorių Šimutį ir 
“Darbininko” redaktorių 
kaipo ir tūlų parapijų “pro
testus” prieš Lietuvių Suva
žiavimą Washingtone, kur 
tapo įteikta Prezidentui 
Hardingui prašymai su 
virš miliono parašų link pri
pažinimo Lietuvos de jure. 
Tie katalikų “protestai” til
po “Garse”, “Darbininke” 
ir “Drauge”. Taigi minėti 
katalikų vadai yra darę pa
stangų prieš pripažinimą 
Lietuvos de jure ir pagarsi
nę tą niekšišką darbą savo 
organuose, kada apie kalti
namus žydus nėra prirody
mų iki šiolei).

4) Kas autorizavo karo 
cenzorių išbraukti iš Seimo 
protokolo aprašymą įvykių 
Seime birželio 20, kur gin
kluota policija po įsakymu 
Vidaus Reikalų Ministerio 
Endžiulaičio išvedė iš Sei
mo atstovus Grinių, Bieli-

Latvija neteko vieno savo ga
biausių diplomatų, Z. Mciero- 
vieso. Nors del Lietuvos jisai 
nebuvo taip nuoširdžiai drau
gingas, ir nors jo nuolatinis 
flirtavimas su Lenkija nema
žai teikė Lietuvai sunkenybių, 
tačiaus beveik visi Lietuvos 
laikraščiai, kaipo jau miru
siam žmogui, Meierovicsui ati
duoda tinkamų pagarbų.

Iš Meierovicso gyvenimo “Lie 
tu va” paduoda štai keletą 
smulkmenų:

Zigfridas Meierovics gimė 
1887 m. Durbenų miestely, Gro 
bino apskrity. Jo tėvas buvo gy 
d y to j as ir praktikavo Durbe- 
nuose. Zigfrido jaunosios die
nos nebuvo labai laimingos. Jo 
motina mirė, po kelių dienų 
jam gimus. Motinos mirtis pa
darė gilaus įspūdžio į tėvų, 
kurs virto melancholiku ir po 
kelių metų išėjo iš proto ir mi
rė Mintaujos bepročių namuo
se.

Mažas Zigfridas pakliuvo pas 
dėdę, valsčiaus mokytojų. Pra
džios mokykla Zigfridas išėjo

vieš tęsė darbų Latvijos šiau
rėj.

Susidarius Latvių Tautos Ta 
rybai Meierovics vedė jos už
sienių reikalų skyrių, susižino
damas su svetimųjų valstybių 
atstovais ir populiarizuodamas 
Latvijos nepriklausomybės i- 
dėjų.

1918 m. jis išvyko, kaipo

Tarybos delegatas, į vakarų 
Europą. Lapkričio men. jis 
išgavo iš Anglijos Latvijos pri 
pažinimų de facto.

1918 m. lapkričio 19 d,. Me
ierovics liko paskirtas pirmuo
ju Latvijos užsienių reikalų 
ministeriu.

1919 m. jis ilgai gyveno Pa
ryžiuje, dalyvaudamas latvių 
delegacijos taikos konferenci
jai darbuose.

Nuo to laiko Meierovics visų 
laikų buvo Latvijos užsienių 
reikalų ministeriu, išskyrus 
trumpų laikotarpį, kai jo parti 
ja, ūkininkų sąjunga, nedaly
vavo valdžioj. Visi svarbiausi 
Latvijos gyvenimo momentai 
sutapo su Meierovicso ministe- 
riavimo laikais. Pripažinimas 
de jure, Latvijos įstojimas Tau 
tų Sųjungon, taikos sutartys 
su daugeliu valstybių — vis 
tai Meierovicso darbo vaisiai.

Prieš kelias savaites prieš 
mirtį Meierovics padarė ilga 
kelionę, po visas Europos sosti
nes, sureguliuodamas dar ne
sutvarkytus santykius, ir grįžęs 
Rygon, ruošėsi šaukti Pabaltės 
valstybių konferencijų. Bet ne
tikėta mirtis nutraukė jo pilnų 
sumanymų gyvenimų. Jo as
meny Latvija neteko įžymiau
sio valstybės atgimimo laiko
tarpio veiku j o.

Užrašykite “Vienybę” 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems 
Lietuvoje

Kas tai yra —
“ŽMONIJOS ISTORIJA”

Tai yra puikiausia paveiksluota, 500 suvirs puslapių kny
ga pradedanti apsakyti žmonijos gyvenimų ant žemės 
su pradžia jos vystymosi iš žemiausių gyvūnų apsako pla
čiai tų šiose dienose svarbų klausimų, Evoliucijų.

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

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

(Reikalaukit cirkulioro dykai, paaiškinančio apie knygų)

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

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

“DIRVOS” KNYGYNAS
3352 Superior Avenue Cleveland, O.

GROBLAUSKIO GUMBALAŠAI 
DEL VIDURIŲ

. SUVERŽIMO MOTERIMS ,

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

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

Vartota suvirs 30 metų X. 
' Ne jokis bandymas ' > 
ALBERT G. GROBLEWSKI and CO., 

Dept. 15, PLYMOUTH, PA.

Kablių valsčiuje. Išėjęs prade
damųjų mokyklų Zigfridas įsto 
jo į miesto mokyklų Tukume, 
kurių išėjo per penkis metus ir 
išvažiavo Rygon, čia per du 
metu jis baigė su aukso meda
liu Mirono komercinę mokyklų.

Po komercinės mokyklos Zig
fridas įstojo į Rygos politech
nikos institutų.

Visų mokymosi laikų Zigfri
das gyveno vargingai, nes rei
kėjo pačiam užsidirbti lėšų 
mokslui ir gyvenimui. Jis nuo
lat davinėjo pamokas.

Visuomeniniame gyvenime 
Meierovics pradėjo dalyvauti 
dar studentaudamas. 1911 m. 
Meierovics baigė institutų ir 
pradėjo dirbti vienoj kredito 
bendrovėj, kur, pradėjęs nuo 
bughalterio, jis greitai pakilo 
lig direktoriaus vietos. Netru
kus jis tapo vienas iš žymiau
sių koperacijos veikėjų.

Karas visai pakeitė Meiero
vicso darbo linkmę. 1915 m. jis 
išvažiavo iš Rygos Maskvon. 
Ten jis dirbo Maskvos tauti
niam banke ir skaitė koperaci
jos paskaitas šaniavskio uni
versitete. Laisvu nuo darbų me 
tu jis rūpinosi tremtinių rei
kalais, dalyvaudamas centrali- 
niame tremtinių komitete.

1916 m. Meierovics persikėlė 
Rezeknėn, kur jis suorganizavo 
visos Rusijos miestų sųjungos 
maitinimo skyrių šiaurės fron
te ir tvarkė tų skyrių daugiau 
kaip metus.

Po vasario revoliucijos Me
ierovics grįžo Rygon ir čia pra 
dėjo dalyvauti aktingame Lat
vijos atstatymo darbe. Okupa
vus vokiečiams Rygą Meiero-

STRAIPSNIS 142

Siame skyriuje mea laikas 

nuo laiko gvildensime rei
kalus įdomius bosiančioms 

motinoms ir motinoms jau
ny kddlkiy.'

KŪDIKIU 
EROVes skYRIUŠ

Kondensuotas pienas turi visus kau
linius ir mėsinius vitaminus. Ant jo 
galima atsidėti del vienodos kiekybės. 
Tas tiesa, tik kalbant apie geresnią
ją. rūšį. Kaip ir su kitais maistais, yra 
visokią rūšių. Motinos turėtų vartoti 
tokį pieną, kurio firma yra pripažinta. 
Didžiuma pasirenka Borden’s Eagle 
Brand, dėlto, kad ji geresniu; už kitas 
rūšis. Patartina vartoti tą pačią rūšį 
visados. Suprantama, kūdikis turi tei
sę gauti geriausią, o niekas nėra taip 
svarbu, kaip maistas, ypatinugai šilta
me ore.

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Kfidlkiy npr&pimmn, ir pe- 

jižjimas yra dalyku gyros 
svarbos Šeimynai ir tautai 
ir mes jaučiame, kad tai 

yra dalykas, kur) mes tu
rime reguliariikale laiko
tarpiais atvirai ir laisvai 
pergenami/

KŪDIKIO DANTYS

Sveikam kūdikiui dantys turi prasi
kalti tarp šešių ir septynių mėnesių. 
Pirmieji dantys vadinami “pieniniai” 
Jų pasirodymo laikas labai Įvairuoja. 
Priežiūra tų dantų yra labai svarbi. 
Juos reikia du syk į dieną nuvalyti 
švelniai trinant bovelnos ar vatos gu
mulėliu, kuri reikia pašlapinti Į buri
nės rūgšties tirpini, padarytą iš pu
sės šaukštuko atmiežto viena painte 
verdančio vandens. Vaikui augant, rei
kia. jį prniaokinti vartoti šepetuką. An 
trųjų dantų sveikumas ir stiprumas 
daug priklauso nuo priežiūros teikia
mos pieniniams dantims.

Antrieji, arba amžinieji, dantys pa
prastai pasirodo apie šeštus-septintus 
metus. Jų yra 32. Labai svarbu juos 
tinkamai prižiūrėti. Daugelį ligų gali
ma išvesti iš blogų dantų... Gerai pri- 
prižiūrimas dantis vargiai kada gen
da. Patartina kūdikio dantis duoti iš
egzaminuoti geram specialistui kas še
ši mėnesiai, taip, kad puvimą galima 
būtu tuoj sustabdyti pastebėjus.

Atminkite, kad “Žiupsnelis išvengi
mo, vertas svaro gyduolių.”

AR TAVO KŪDIKIS NEDASVERIA?

Labai patenkinamų pasekmių gauta 
nesenai gydant nedapenėjimą mokyk
los vaikų su Eagle Pienu. Blogai mai
tinami kūdikiai tuoj pradėjo taisytis 
gavę Eagle Pieno i savo valgį. Neku
rto uago du syk negu paprastai. Visa 
gi grupė gavo vidutiniškai po septy
nias svarus daugiau negu kūdikiai pe
nėti paprastu iš bonkučių pienu... O 
nuo to laiko mokytojai pastebėjo, kad 
kūdikiai netik sveikatoje ir vikrume 
paūgėjo, bet ir sparčiai mokintis ėmė.

Skaityk Situs straipsnius kas savaitę 
ir pasidėk ateičiai.

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

Išmintingos moti
nos šansų neima. 
Jos neeksperimen
tuoja su kitais mai 
stais. Jos vartoja 
tik Borden’s Eagle 
Pieną savo kūdikių 
penėjimui.
t

Jei prisiusite šitą 
apgarsinimą į The 
Borden Company, 
Borden Building, 

, New York, tai bus 
, Jums jūsų kalboje 
. paaiškinta kaip pe- 

7 nėti jūsų kūdikį su 
* Eagle Pienu.

Dept. 9

Apsaugok Ivelkatą

PUlIiM
UŽDEGI

MAI

SANYKITg
Profilaktas vyrama, 

geriausia apsauga 
po užsikrėtimo. 

Didelė triūbelė 38c. 
(Tarba (4’s) |1.

Visose aptiekose ar 
Ban-Y-Klt Dept. A. 

kl Beekman Bt.
Now York

Pralyk aprašymų

Garsinkiies “Vienybėje”
X « i

Manhattan Hats
’ r ‘ ’ * * *' ‘ ' -L. *’ yj

“Žinomos Kaipo Geriausios”
P A B A N I) Y K VIENĄ! 1

si ‘ =-3
į- ; j

ŠVENČIAME JAU 20-TAS SUKAKTUVES NUO BIZNIO UžDfi- r _ ■ ■ ■
JIMO, ĮSIKRAUSTYDAMI Į NAUJĄ, PUIKIĄ KRAUTUVĘ PO 
NUMERIU 264 GRAND ST., KAMPAS ROEBLING ST., B’KLYN-

Airdingni užkvtočiain jus atsilanky
ti į mūsų naujų krautuvę ir apžiū
rėti rudenines madas Skrybėlių ir 
Kepurių. Perkant galvai apdangalą 
šį rudenį, žiūrėkite, knd būtinai tai 
būtų Manhattan Hat lįSdirbystės. Ta 
da dėvėsite netik naujausią madą, J 
bet ir gerinusį darbą ir medžiagą. 
Turimo mados ir spalvos, koki jums 
patinka. Mes išdirbom Society Club 
skrybėles, su kiekviena kur duoda* 
nie parašytą garantiją iŠtarnavimo j 
ir patenkinimo.

&! 
KAINOS: $3, $4, $5 ir 57.

U
Pasinaudokite brangiomis dovano

mis, kurias dabar duodame!

MANHATTAN HAT STORE j 
264 Grand St., Brooklyn, N. Y.

b-—..""L..... . ....... ... .I ■
A. Kandrotas — A. Mikalauskas — A. Vikrikas

UŽSISAKYKIT SKILANDŽIUS 
ĮVAIRIOMS PRAMOGOMS

Didžiausia Suvienytose
Lietuvių ToB Valstijose
Mčsinyčia Amerikoje

Galima gauti tikro Lietuviško Skilandžio, paršiukų, Kumpių ir VI- 
sokios rūšies dešrų, pagal prieinamiausias kainas. Parduodamo ogul- 

«nni ir paskirai ant vietos ir išsiuntinėjamo ant pareikalavimo j visas 
kolonijas. Reikalo kreipkitės ypatiškai ar por laiškus —

K. & M. CO.
123—125 GRAND STREET

Brooklyn, N. Y., Telefonas Greenpoint 5859

i AL&X SHRUrSKI ~

V ‘ . .i u y ’ .

Pranešu
Viaiems pažįstamiems, draugams ir geros valios lietuviams 

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

ALEX SHRUPSKI
«1 So. 2nd Str., Brooklyn, N. Y.

Telephone 885 Greenpoint

Susivienijimas Liet. Amerikoje
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDRAUD08 IB PABALPOR 
OBGANIZACIJA SUVIENYTOSE VALSTIJO1K, KU

RIOS TURTAS ARTI $1,000,000.00

pomirtinių. Pašalpų Išmokėta $413,550.15
Nuo susi organizavimo Iki šiam laikui Išmokėta 1375,122.80

I

9. BLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. 
Narini priimami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi na
riai gauna laikražtj „Tėvynę” dovanai ir taipgi 
ganna 8LA. iiieistas knygas nl pusi kainos.

Pomirtiniai skyriai ■— R1R0, 300, #00 lx 1000
Paifdpos Skyriai — 

le.oo, 0.oo ir 12.oo | savaitę.

Del platesnių Informacijų kreipkitės lino adresui

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

Kas yražmogans amžinas prlslasl —
Jis netik sunkiausias Ilgas įvaro, bet Ii 

h bą paguldo. Bot tie, knrle vartoja po
Ameriką pagarsėjusios 
POWDERS (Miltelius nuo 
nebijo. Už 75 centus ui 
nuo savo nuožmaus prioiol

URBO LAX TABS (M cental ui akry- 
nntę) yra kai kanuolfi prie! kitą amžiną imo- 
gaus priešą — vidurių užkietėjimą — kuris 
žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ilgų.

Baltis. 
I ffra- 
piačią 
COLDURBAN’B 

Balčio), jokią laičių 
baksf apslglnklaok

Lietuviškų, Bulgarišką, Alopatigkų, Homeopatlžkų ir kitokių 
vaistų tegalima Kauti gerą pas —

URBONAS
151 Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y,

Telephons Greoupoint 1411

a
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SUGRĮŽO IS LIETUVOS

apsigyveno nuosaviam vasarna
my prie Lake Rokonkoma. Jo 
vieta vadinasi užvardžiu — 
“The Blue Bird” (Mėlynas 
Paukštis). Kurie atsilankysite 
paežery Ronkonkoma, nepamir 
škit Jurgio vietelės.

Svečių buvo prisirinkęs gra
žus būrelis, kurie po laimėji
mų dar pasilinksmino prie mu- 
dikos.

JAU VĖL TURIME!
Komediją

“LAPKUS”

Reikalinga moteris prižiūrėjimui ser
gančios moteries ir 3 metų kūdikio, 
T. Urban, 27 Scholes St., Brooklyn, 
N. Y. (112)

PO MIESTĄ PASIDAIRIUS

Pereitą penktadienį, laivu 
“America” sugrįžo iš Lietuvos 
broliai Gaston Lapė ir Andrius 
Lapinskas, kurie porą mėnesių 
atostogas praleido Lietuvoje. 
P-as A. Lapinskas, žinomas 
dailės mylėtojas ir visuomenės 
veikėjas, pirmiaus gyveno Cle
veland, Ohio. Dabar gi ketina 
Brooklyn© apylinkėje apsigy
venti.

Williamsburg distrikte patar 
tina visiems lietuviams nomi
nuoti ant šio distrikto Alder- 
mano dabar esantį Joseph W. 
Sullivan, kuris yra daugeliui 
įvairiuose reikaluose lietuviams 
pagelbėjęs.

*
J. BABRAVIČIAUS 
KONCERTAN 
RENGIASI VISI!

rutės milionieriaus Chas. 
Schwabo rezidencijos atvaiz
dą ir sekantį lakonišką para
šėlį: “Pažiūrėjęs į šį namą, at
mink, jogei jame gyvena vie
nas didžiausių Amerikos pa
triotų — už pusantro miliono 
dolarių “pelno” karo metu jis, 
sakydamas prakalbą, liejo aša
ras — nustebino net savo klau
sytojus tuomi. Jis didesnis už 
Lietuvos Vailokaitį patriotas”...

Kuiną 30c. —

193
VIENYBĖ

Grand St., B’klyn, N. Y

Išsirendavoju dviejų šeimynų na
mus kampinis, tinkamas bordinghousei 
arba rest run ui arba dantistui. 200 
Grnliam Avė., kampus Scholes St., Bro
oklyn, N. Y. (112)

“VIENYBĖS” DIREKTORIŲ
SUSIRINKIMAS

“Vienybes” direktorių susi
rinkimas įvyks antradieny, 
rugsėjo 15 d. Pradžia 8 vai. va
kare. Visų direktorių meldžia
me atsilankyti. VALDYBA.

PILIEČIAI, NEPAMIRŠKIT 
SAVO PAREIGŲ!

Publikos mylimojo, mūsų ar 
tisto dainininko Babravičiaus 
vardas dabar skamba po visas 
mūsų apylinkes. Jo rengiamas 
koncertas spalių 11 d. Brook
lyn Academy of Music, ketina 
sutraukti dideles minias. Bi
lietai šiam koncertui jau spar
čiai eina visose pardavyklose. 
Dainų mylėtojams patartina 
įsigyti bilietus iš anksto, nes 
esame tikri, kad šiuo kartu bi
lietų pritrūks. KOM.

NELAIMINGAS
GRYBAVIMAS

Utarninke rugsėjo 15 d. nuo 
trečios valandos po pietų iki 
9 valandai vakare atsibus nuo- 
minacijos New Yorko ir Brook
lyn© viršininkų “Primary”, 
kad išnominavus tinkamesnius 
žmones del ateinančių rinkimų,

PIL. J. JF. LIŪTAS
PENNS Y LVA N ĮJOJĘ

Pil. J. W. Liūtas rašo, šiuo 
tarpu esąs iškeliavęs Pennsyl- 
vanijon ir lankąsis So. Bethle- 
heme. Jis prisiunčia ant atvi-

A R ŽINAI?
Kad Vasaros Karščių Gali Nejausti, Bet Tyrame Miško Ore Garai 
Atslvėdyti ir Pasilinksminti. Tai Pas Gerai Brooklynlečiame žinomu

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

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

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

Vilimas Putrimas, 35 metų, 
iš 34 Hull St., Maspethe, aną 
su batą buvo nuvykęs į Bridge- 
porto apylinkę pasiviešėti su 
žmona ir vienu vaiku. Kiti du 
vaikai pasiliko namie, Mas
pethe.

Utarninke Putrimas, žmona 
ir vaikas su Vincu Kajecku iš
važiavo grybauti ir grįžtant 
namo, karas apvirto. Putrimas 
dvi valandi dar gyveno, bet mi
rė šv. Vincento ligonbūty. žmo 
na ir vaikas išsigelbėjo. Ka- 
jeckas-šoferis, sužeistas ir gy
dosi pas brolį. Jį policija kal
tina “neatboju važinėjimu” ir 
pastatė po $1,500 kaucijos, ku
rią uždėjo S. Sodeika.

Kajeckas ir jo žmona yra 
artimi bolševikams žmonės.

Mūsų darbo apsiaustu 
kostumerls džiaugiasi.

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

216 Manhattan Ave., Brooklyn, N, Y.
TELEPHONE STAGG 4097

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

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

AR KRUPAVIČIUS 
JAU AMERIKOJE?

Nors New Yorkas yra mūsų 
pašonėje uostas, vienok ne vi
sus žymesnius žmones, iš Lie
tuvos atvykstančius, mes gau
name patirti. Iš dalies dėlto, 
kad jie dabar kažkas nenori 
spaudon pasiduoti.

“L. ž.” ve kaip rašo: “Šmul
kštys ir Ambrozaitis (jau ir 
mums tie žinomi) jau nuvykę 
Amerikon. • Nepatikrintomis 
dar žiniomis ir kun. Krupavi
čius nuvykęs Amerikon”.

Šv. Vincento Draugijos eks
tra susirinkimas įvyks rugsėjo 
20 d. po No. 157 Perry Ave., 
Maspeth, N. Y. Bus apkalbėta 
svarbūs Maspetho Lietuvių 
Auditorijos reikalai.

Vytautas Sirvydas, “Vieny
bės” 2-sis redaktorius, šį pir
madienį išvyko atostogų vienai 
savaitei. Ketino vykti pas pil. 
Stankų į Stottville, N. Y., kur 
daugelis brooklyniečių kas va
sarą važiuoja pasigrožėt Cats
kill Kalnynais ir pažvejoti ant 
Hudson upės.

Vytautas Vizbaru, sūnus ži
nomo veikėjo Pijaus Vizbaro, 
pereitą sekmadienį savo na
muose turėjo apsčiai svečių, su 
sirinkusių į jo išleistuves. Jis 
neužilgo ketina išvykti, rodos, 
į Cornell Universitetą, studiuo- 
ti agronomijos mokslus. Tarpe 
svečių buvo ir ponia Kairienė 
(Monikaitė), kuri tarp kitų 
linksmybėlių, dailiai sudaina
vo ir pianu paskambino.

Brooklyne jau ir ant gatvių 
stovėti pavojinga. Ant Hum
boldt ir Scholes St. kas tai per
šovė italą Virginio, kuomet tas 
ramiai ėjo gatve. Kulkos pasi
pylė iš automobiliaus, kur va
žiavo įsilinksminę vyrai ir mo
terys.

Jurgis Osinskas, 33 metų, 
nuo 66 Freeman St. areštuotas 
už tai, kad plaktuku sukapojo 
galvą Romano Kulikausko, 213 
Huron St.

Našlaičių Naudai Vakariu- 
kas. Pereito šeštadienio vakarą, 
“Vienybės” Svetainėje, įvyko 
dailus vakariukas, rengtas 
Lietuvių Moterų Globos Drau
gijos. Tarp ko kito buvo lai
mėtas, našlaičių naudai grama 
fonas, kurį laimėjo p. A. An- 
kudavičienė.

JONAS MAŽEIKA
Tariu širdingiausi padė
kos žodelį visiems a. a. ve- 
I ionics Jono Mažeikos ir 
mano giminėms, pažįsta
miems bei šiaip geros va
lios lietuviams, kurie da
lyvavo a. a. velionies Jono 
Mažeikos— mano vyro — 
šermenyse ir laidotuvėse, 
kurios atsibuvo rugsėjo 2 
d., ant Šv. Jono kapinių. 
Taip pat tariu viešą ačiū 
Brooklyno biznierių dr- 
jai už suteiktą puikų gė
lių vainiką.

Mrs. M. Mažeikienė, 
251 Cooper Street, 

Brooklyn, N. Y.

ATLDA
Šiuomi pranešame gerb. Brooklyno 

lietuviams, jogei mes atpirkome Res- 
taurantų “Kaunas“ po No. 673 Driggs 
Ave. ir kampas Filmoro PI. ir subatojo 
rugsėjo 19 d., 1925 bus atidarymas, 
nes pertaisome viską naujai. Todėl su- 
batoje meldžiame visus atsilankyti. 
Mes darysime geriausių lietuviškų ir 
amerikoniškų valgių ir su mandagiau
siu patarnavimu.

V. Bcrenis ir S. Norvaiša.
(113)

Užsisakė Kalendorius per 
“Vienybės” įgaliotinį Petrą 
Kaltavičių, sekanti Brooklyno 
biznieriai: V. Alekna, J. Sta- 
nikūnas, M. BarasneviČius, K. 
Bagdonas, A. Stakelis.

JAU PERSIKĖLĖ

Pereitą ketvirtadienį Jurgis 
Šliakys apleido Brooklyną ir

S. K. GRISIUS
Ag«man “VIENYBES’' bei ki
tų tautiškų laikraščių Chicagoj. 
Norinti užsirašyti “Vienybę’’ ar 
užmokėti prenumeratų bei pirk
ti šorų, kreipkitės šiuo antrašu:

3423 W. 018t STREET
Chicago, Ill.

Phone — Republic 8927

NOTABIJ Ui 
(Bajantu) 

Juozas O. Sirvydas 
193 Grand 8tr., Brooklyn, N. Y.

Kokie tik legnliški poperlai ar 
dokumentai reikia užtvirtinti ir 
padaryti — čia yra padaroma: 
Daviemaatįs, pirkimo biloa, liu
dijimai, eertifikatai, vekseliai 

ir tt.

Sešupes Bangos $15.00 ir augityn

NEPAPRASTAS IŠPARDAVIMAS
tik trumpam laikui siūlome publikai 

.Didelį Pasirinkimą tikrų
Victor Victrolų

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

f
(Ales neduodame kitų mašinų vietoje 
Victrolų. Mftsų fonografai yra gry
nai tikros Victor Kompanijos, Vlc- 
trolos, nes mes jų agentai)

GRAHAM TALKING MACHINE SHOP
VICTROLOS IR VICTOR REKORDAI

74 Graham Avenue, Brooklyn, N. Y.

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

tuoj atvykstu pataisyti pagedimus

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

Tel. Stagg 4037

Geriausias 
PLUMBERIS

CHAS. WIRFEL

t -------------,_____________

SAVAITINIS LAIKRAŠTIS EINA MARIAMPOLEJE
“Kur banguoja Nemunėlis, 
Kur Šešupė miela plaukia’’...
Ten “ŠEŠUPĖS BANGOS“ rangos 
Ir skaitytojų sau laukia!

“Kur tur žmonės gerų širdį, 
Kad kiekvienų šauksmų girdi“...

“ŠEŠUPĖS BANGOS“ landžios 
be vargo įsiskverbti!

Ten
Nor

Paieškau Juozo Nurimto, kuris pa
eina iš Kalnelio desetkų, Joniškio vai., 
Šiaulių aps. Turiu labai svarbų reika
lų. Malonės atsišaukti. Eronimns Dūlis, 
556 W. 43rd St., New York, N. Y.

Paieškau brolio Alek. Menkeliuno; 
jisai yra maineris, 10 metų atgal dirbo 
Pittstone, Pa. Paeina iš Maldačionių 
kaimo, Pušalotu vai., Biržų apskr. Kas 
apie jį žinot, malonėkite pranešti. Tu
riu labai svarbų reikalų. Mrs. B. Knz- 
!ov, 180 Pearl St., Brooklyn,N. Y. (Ill

REIKALINGA MOTERIS prie na
mų darbo ir prižiūrėjimui poros vaikų. 
Valgis ir kambarys. Atsišaukite; 
10718 — 115th St., Richmond HU,

Parsiduoda vienos šeimynos medi
nis namas su visais įtaisymais, gerai 
subudavotas, vienas blokas nuo stoties. 
Prieinama kaina. D. Koelle, 10429 — 
UKth St., Richmond Hill, N. Y. (113)

Tikra Lietuviška Duona i
kurių kepa i

„Garsas” Keptuve
(Seniausia

duonų iš 
kepame 

ir kitiems

įstaiga)

i 
»

lietuvi-lietuvaite!Tad
Skirk litelių tuzinaitį —
Te “ŠEŠUPĖS BANGOS“ lanko 
Tavo ramių bakūžaitę!

“Kur darželiuos pina vijos,
Kur mergeles, kaip lelijos“...
Ton “ŠEŠUPĖS BANGOS skambios
Ieško savo parakvijos!

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

Kuogreičiausiai kreipkitės adresu:
“ŠEŠUPĖS BANGOS” P. KRIAUČIŪNO G.

Marijampolė, Lithuania
6

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

RASH KINIS 
ir 

VOKETAITIS 
141 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

■gn-"".  F-~—TUI7Z7."
Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

PASAULIŲ KARAS

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

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

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

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

Saldainių krautuvė ant partlavimi; 
geroje vietoje, biznis išdirbtas, viskas 
pirmos klesos, Savininkus nori išva
žiuoti į kitų kraštų. Del gero žmo
gaus gesn sietu. Atsišaukit: 404 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. (112)

Parsiduoda Central Brooklyne kriau
čių štoras pigiai; vieta gera, lietuvių 
apgyventa ir tik vienas kriaušius apy
linkėje. Buznio senumus jau dauginu 
kaip 12 metų. Noriu kogroišlausiai 
parduoti. Kreipkitės pas: John Lorn- 
hardi, 51 Hudson Ave., Brooklyn, N. 
Y. (112)

Parsiduoda grosernė labai pigiai, via 
ta gera, lenkų lietuvių apgyventa. Prie 
žnstis pardavimo: pirkau fnrmų. Atsi
šauk it o greitai j “Vienybes” Ofisų, 
193 Grand St., Brooklyn, N. Y. (UI

LIETUVIŠKA AKŪftEBKA įv

X-Spinduliu Dlagnoza 
221 SOUTH 4th STREET 

BROOKLYN, N. Y.

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

2—8 po piet.
Penktadieniais ir Sekmadieniais 

tik sulyg sutarties

STOGŲ DENGSIĄS
“GRAVEI“ 
Roofing 

Rd, p. ir WorH a Specialty 
JkMtS J. HOLT 6-SON

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

Reikale klauskite:
Ofisas: 1163 Gates Avenue 

Tel. Jefferson 3957
Yardas: 161 Olifton Place 

Tel. Prospect 1023

Marijona Tamklenfl 
palagų ant pnroiknlavimofnfljpr,e

<V. dienų ar naktį, taipgi ir nedėl 
dieniais. Darbų atlieka atsakan 

jočiai ui prieinamų kainų

7—9 STAGG STREET
& Brooklyn, N. Y.
‘(Š Tel. Btagg 6711

miltų, 
vestu

Vi

ruginių 
keik sus, 

pokiliams.
su užsakymais 

“Garsas” Keptuvė. Biunčia-
duonų ir į kitus miestas.

Kepa 
Taipgi 
veins 
suomet kreipkitės 
prie 
ne

W.

t

MASIULEVIUH
A. SHRUPSKI8

(Savininkai)

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

Tel. Greenpoint 7831

LIAUK US FOTOGRAFAS

I

Fotografuoju ve- 
Helijas, Bankie- 
tus, nnbnšninkus, 
Mokinių grupes 
ir tt. Abolnal at
lieku visus foto
grafijos darbus.
Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės šiuo 
adresu; —•

— 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

114 BEDFORD AVENUB 
tarpe No, 5th ir 6th Sts ) 

Brooklyn, N. Y.

adresu;ii no

STOKES
O. Brooklyn, N. Y.

Telephone Triangle 1450

IR MALIOR1UH 
į Nufotografuoja ir 

numnlevoja viso
kius paveikslus 
įvairinusiomis sp
alvomis. Atnauji
na senus Ir kra- 
javus ir sudaro 
su amerikoniškais 
Darbų atlieka ge
rai ir pigini.

Kreipkitės

173
JONAS

Bridge St.,

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Bavninkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

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

»9B GRAND STREET (Tel. Btagg 3922) BROOKLYN, N. Y.

VYRIŠKŲ DRAPANŲ KRAUTUVĖ
Didelis Pasirinkimas Vyrams — Drapanos Goriausių Kompanijų 
PADARAU NUO LIETAUS APSIAUSTUS (BAINCOAT’UB) 

Vyrama, Moterims ir Vaikams
Prašau Tamlstų reikale atsilankyti, o būsite pilnai užganėdintas

S. PAUŽA
131 GRAND STREET

Brooklyn, N Y

MES
Užtai visi

šiltam

ŽINO MUS
ŽINOM VISUS

115 NORTH 6th ST.
Kampas Berry Street Brooklyn, N.

esat kviečiami pas mus 

arba šaltam Ore 
I*. YANKUS (didysis) 

ir P. P USNĮ KAS

Tel. 1727 Greenpoint $!

6


	1925-09-15-VIENYBE-0001
	1925-09-15-VIENYBE-0002
	1925-09-15-VIENYBE-0003
	1925-09-15-VIENYBE-0004
	1925-09-15-VIENYBE-0005
	1925-09-15-VIENYBE-0006

