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LIETUVOS DELEGACIJA DALY
VAUS INTER-PARLIAMENTARES

UNIJOS KONFERENCIJOJE
Naujausi Telegramai Žinios Iš Lietuvos

ŽINIOS IS VILNIAUS SMARKIAI SUMUŠĖ

Anglija Nenori Pripažinti Dabartinių Rubežių 
Tarpe Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Ry
tuose.

PENNSYLVANIJOS BURMISTRAI IR MIES
TŲ GALVOS RENGIA ANGLIES OPE
RATORIUS SUSITAIKINTI.

NEW YORK. —\ Rugsėjo 28 Astor Hotely, New 
Yorke bus iškelta puota daugybei delegatų atvykstan
čių iš visų pasaulio kraštų į Inter-Parliamentarės Uni
jos konferenciją, būsinčią Washingtone. Tarpe svečių 
bus delegacija ir nuo Lietuvos (kas joje yra, laikraščiai 
nepasako).

Dalyvaus delegacijos šių šalių: Austrijos, Bulgari
jos, Kanados, Kubos, Čekoslovakijos, Danijos, Indijų,
Suomijos, Francijos, Vokietijos, Anglijos, Olandijos, Un-^.e^ esą joms geri vyrai, la- 
garijos, Airijos, Italijos, Japonijos, Honduras, Nicara-i£Įaus .us išgabenti. 1 a- 

,cios paskui juos važiuoti ne

šanghai. Kinijos valsty- Ant laivo “Paris”. Atvyk- 
bė, nors paskendusi pilieti-' stanti Francijos skolų dele- 
niuose karuose, vienok at
metė kitų valstybių pasiū
lymus ją sutvarkyti. Dabar 
valstybės tariasi, kas dary
ti. Jeigu norėtų priversti 
Kiniją su ginklu, tai imtų' 
dešimtį metu karo ir $3,- 
000,000,000 lėšų.

—o—
New York. Dar 600 ki

niečių areštuota čionai “ki- 
namiesty” delei “tongų” 
kovų ir nugabenta į Ellis 
Island. Iš suimtųjų 206 jau tardymai įtariamųjų nebo- 
tuojaus bus deportuoti Ki- jame, pražuvusio orlaivio 
nijon, kiti bus dar tardomi. “Shenandoah” viršininkų. 
Daug baltųjų moterų ver- Pakviesta visi viršininkai ir 
kė, kad jų vyrų neisgaben- 
tų, nes jie nors mongolai,

gacija dieną ir naktį dirban 
ii ant projekto, kaip atlygi
nus Amerikai $4,000,000,000 
skolų. Delegacijos galva p. 
Caillaux nė iš kajutes ne- 

! išeinąs. Sakoma, kad f ran
čai pasiūlysią Amerikai at- 
mokėjimą per 20 metų, tik 
prašysią dešimteriopai sko
las sumažinti.

—o—.
Lakehurst, N. J. Rugsė

jo 21 prasidėjo oficialiai

NUTARĖ PADARYTI VISUO
TINĄ SURAŠYMĄ

Ukmergės apskrity Pabaisko 
m. gyventojui Broniui Amon- 
kevičiui grįžtant iš Ukmergės 
namon, nepertoliausiai nuo sa-Vilnius. — Lenkų vidaus rei

kalų ministerija, susitarus su ' vo miestuko trys nepažįstami 
iždo ministerija, nutarė šįmet vyrai pastojo kelią ir pareika- 
gruodžio 31 d. padaryti Vii- Javo atiduoti dviratį, kuriuo jis 
niaus administracinėj apygar- ' vyko namo. Bet tuo plėšikai ne 
doj naują gyventojų, trobesių,' pasitenkino: iškraustė kišenes 
būtų, gyvojo inventoriaus, že-'ir ištraukė laikrodį, revolverį, 
mės ūkių, daržų ir miškų su- pinigus ir kitus rastus daiktus, 

j rašymą, šis surašymas turėsiąs Galop daugiau nieko neberas
tuos pačius uždavinius, kaip ir darni pradėjo šį nekaltą kelei- 
1921 m. visuot. surašymas, ku- vį smarkiai mušti, kiti net pei- 
ris Vilniaus adm. apygardos,1 liais badyti. Matyt mušamasai, 

'išskyrus Braslavės apskr., ta- bus plėšikams pažįstamas ir

slas siekti geresnės ateities ko
vojant prieš išnaudotojus. Po 
paskaitos prisidėjo į L. J. S. 
skyrių dar 6 asmenys. Jauni
me, organizuokimės į pažan
giąsias organizacijas: kaip į L 
J. S. skyrius ir k. per kuriasi 
atsieksime geresnę ateitį.

Uodas

da nelietė.

gua, Panamos, Peru, Venczuelos, Lietuvos, Newfoun- 
lando, Norvegijos, Lenkijos, Rumunijos ir Švedijos. nori.

Čekoslovakijos valdžia kraipėsi įBERLINAS.
vokiečių valdžią, pasiūlydama daryti sutartį. Dalei ku
rią būtų apsergėta Čekoslovakijos ir Vokietijos rube- 
žiai. Tą patį ketinanti daryti ir Lenkija, kad susitarti 
su Vokietija del saugumo rubežių rytuose. Vokietija 
tuo tarpu nieko neatsakė.

Tose derybose, jei jos Įvyktų, turės dalyvauti ir kitų 
valstybių atstovai. Anglijos diplomatas Chamberlain 
pareiškė, kad anglai nedalyvausią derybose su Lenkija, 
nes rytų sienos dabar esą neaiškios ir jie dabartiniams 
rubežiams tarpe Lenkijos, Lietuvos ir Rusijos nepritar
sią., .

PHILADELPHIA. — Apie 60 miestų burmistrų ir 
miesto galvų Pennsylvanijoje parašė laiškus angliakasių 
operatoriams, ragindami operatorius nusileisti streikuo
jantiems angliakasiams ir daryti santaika, atnaujinimu 
mokesnių skalės ir pripažinimu “check-off” sistemos, del 
kurios ypatingai iškilo ir streikas.

60 Valdininkų Išgiria 
Angliakasių Uniją

Scranton, Pa. Apie 60 an
tracito srities valdininkų, mie
sto majorų ir kitų, pasirašė 
po raštu, kuriame Išgeria 
United Mine Workers uniją ir 
nurodo jos naudingumą visuo
menei. Hazletono majoras sa
ko, kad ta unija daugiau negu 
bile kas kitas suteikė tvarką 
ir pastovumą kasyklų kraštui. 
Visi tie valdininkai stovi
ček-of sistemą, delei kurios vi
sas streikas iškild. Mat, bo
sai nenori, mokėdami algas, iš- 
kolektuoti del unijos jos duok
les iš darbininkų, nors savo į- 
vairiems tikslams jie plačiai 
tą sistemą vartoja.

Juodukas Sudegintas 
Už Apdraskymą 
Mergaitės .

už

Apie 5 Milionai Rusų 
Nori Persikelti Sibiran

Maskva. Valdžia turi įregis
travusi apie 5 milionus rusų 
kaimiečių, kurie nori keltis Si-

daugybė liudininkų bei eks
pertų. .

—o—
Scranton, Pa. Vietos bur

mistras Durkan viešai išė
jo apgindamas streikuojan
čius angliakasius, sakyda
mas, kad jų algos yra per

EŽERAI UŽIMA APIE 2 
NUOS. VISO PLOTO

—O—
Washington. Įteikta skun 

dai prieš generolą majorą mažos del išlavintų angnu- 
Wm. H. Hart, kurį skun- kasių.
džia generolas Harry L. —o—
Rogers, už ėmimą kyšių,1 Paris. Nežiūrint didelio 
neteisingus pakėlimus vir- smūgio, kurį francų ir is- 
šininkų, brangius bankie- panų armijos uždavė li
tus, etc. Jei Karo Departa- tams marinams Marokoje, 
mentas nepaduos gen. Hart šie vienok atsigavo ir ap
karo teismui, tai Senatas iš kirto. Francai mano, kad sį 
kels plačius šio SKandaio I metą nebus galima nieko su 
tardymus. litais padaryti.

Vilnius, VII 1-25 (Elta) — 
Statistikos žiniomis, Vilniaus 
krašte yra 189 ežerai 58,350 
ha ploto, iš jų Vilniaus Trakų

jie bijodami, kad jų vėliau ne
išduotų, sumanė taip primušti, 
kad šis netektų sąmonės, tuom 
pačiu nebepažintų kaltininkų. 
Visas kruvinas, sumuštas ir su
pjaustytas pil. Amonkevičius 
vieno pravažiuojančio buvo ke
ly rastas ir parvežtas į mies
telį. Padarytomis kriminalės

Rokiškis. (“V-bės” kor.) —♦ 
čia baigia statyti didelį mūro 
namą. Namas savo puikia išvai 
zda perviršija Rokiškio visus 
namus. Namą užims policija. 
Jeigu namas būtų statomas mtf 
kyklai, tai rokiškėnai galėtų pa' 
sididžiuoti, pasidžiaugti. Bet 
dabar nėra ką didžiuotis, nes 
mokyklos apskurdę, o karčia- 
mos ir policijos namas gražina' 
Rokiškį. Reikia tik naujo ka
lėjimo ir bus visa “kultūros 
traicė.” Seminaristas

Užpaliai. (“V-bės” kor.ū —* 
Buvusią iki šiol prie valsčiaus

■ r r c i. C V •

apskr. tenka 42 iš 3060 ha plo- policijos pastangomis pavyko j valdybos salę, dabar valsčiaus 
to, Švenčionių — 61 iš 17,6501 susekti įtariami šiame žvėris-1valdyba paėmė raštinei. Tokiu 
ha, Braslavės — 59 iš 22,910 
ha, Dunilavičių — 3 iš 3770 ha 
ir Disnos — 24 iš 9960 ha. Ben
drai, ežerai Vilniaus krašte už
ima apie 2 nuoš. viso ploto.
Ežerų žuviningumas paskuti- čius Adomas; visi trys Ukmer-

' muoju laiku mažėja, nes Lenkų gės žulikai. Rastus pas plėši- 
vyriausybė nėra išleidusi tam - 1 ’’ 1 ’’
tikrų žuvų gaudymo laiką nu
statančių taisyklių.

būdu Užpaliai neteko paskuti-kame darbe asmens, kurie vė-il----- ------------ -------  x--------
liau patys prisipažino šitą pik- ■ nes, nors ir nedidelės, salės. Ir 
tadarybę padarę. Kaltais pasi
rodė yra: šiška Jonas, Alfon- i 
sas Liubkevičius ir Marčįnkevi-

Motina iš Munšaino 
Užlaikė Šeimyną

Policija 
Sorokie- 
vežė į 
munšai- 

Mat,

Rusas Išrado Eroplaną 
Vandeniu Keliauti

vakariukams jau nebėra vietos. 
Jei būtų geri organizatoriai^ 

tai gal turėtumėm taippat dar 
didesnę salę; bet gaila kad jų 
nėra.

Prie valsčiaus ir prie viduri
nės mokyklos yra dideli tvar
tai niekieno nenaudojami, tai 
juos atremontavus, būtų pui
kiausios bent dvi salės ir tilptų 
kiekvienon apie 300 žmonių. 
Tik gaila, kad niekas nesirūpi- 

sidaro dideli nenormalumai. Neino ^i šiol turėdami tokią men-

■ r <

kus daiktus policija grąžino nu 
kentėjusiems, o . pačius kalti
ninkus atidavė teismui nubau
sti.

NORI GRĮŽTI LIETUVON
Mūsų užsienių reikalų mi

nisterija yra gavusi kunigaikš
čio pulkininko S. L. Montvydo 
vardu, prašymą kuriuo sakoma! galima laiku gauti korespon- ką salę; bet dabarties gal bus

Rozalimas. — Rozalimo paš
to įstaigoje per nerangumą su-

Lyons, Francija. Tūlas gra
fas Hasenko sakosi išradęs 
naujos rūšies eroplaną, kuris [grįžti į Lietuvą tikrindamas, žmoneliai nuo laukų darbų nu- 
lengvai galės skraidžioti po o- 
keaną. Jis neskrenda oru 
ir neplaukia vandeniu, bet lyg 
šokinėja, kaip žiogas, nuo vie
nos bangos ant kitos. Eropla- j vydas 

vien i nas sveria toną ir kuomet guli'k”J j

tas asmuo reiškia krašto noro dencijos ir perlaidų. Kaimo priversti rūpintis.
Pabudęs Vaidyla,

kad jis pats esąs kilęs iš Lietu- sikamavę, turi keletą kartų ke- 
vos ir visa širdimi norįs atsi- liauti paštan, iki ponas virši- 
duoti jos valstybės kuriama-1 ninkas malonėja išmokėti per- 
jam darbui. Kunigaikštis Mont 

> savo prašyme pažymi, 
kad jis paeinąs iš garsios Lie

tai tik tris co-'tuvos kunigaikščių Gediminų

Pušalotas. (“V-bės” kor., —» 
Per Pušalotą ir Pumpėnų apy
linkę liepos 31 d. apie 10 vai. 
dienos pakilo didelė audra su 
ledais. Ledai labai daug išmu
šė linų, kviečių, vasarojaus. Le
dai stovėjo ant žemės čielą 

ra kai kiaušinis, kur šonuose buvęs savo tėvo išvežtas į Ru- skyriaus susirinkimas, žmonių dieną.
prikabinta sparnai. Apačioje siją, kur ir užaugęs, mokslus prisirinko pusėtinai; daugumai Ant Adomavos lauko sako nu 
kyšo dvi “kojos”, ....................... .
giasi “pėdomis”. ' 
pripilti heliumo gazo. Prope-1 karto leitenanto laipsniu; vė- 

AVashington, N. J. Vietinis ieri vai*o motoras ir sakoma ši liau prieš pasiliuosuodamas iš 
farmeris turi arklį, vardu Old mašina galės padaryti į valau- tarnybos buvęs jau jūrų pulki- 1 rv r' ________________________1 1 ? __ ___ Tį . _ • 1 __ __  • X
Bill, kuris jau susilaukė 
metus. Jis, sakoma, yra 
sias arklys Amerikoje, 
visame pasauly. Jis ir 
dar pavelka plūgą.

Wallingford, N. J. 
areštavo tūlą Klarą 
nę, kuri automobiliu 
Passaic’ą 5 galionus
no ir 5 galionus alkolio. 
ji važiavo girta ir automobilis 
kreveizojo keliu, todėl atkrei
pė policijos domę. Paaiškėjo, 
kad ji daranti munšainę 
dėlto, kad turi išpenėti šeimy- ant vandens,

New Albany, Miss. Tūkstan- tį vyrą. Policija ją paleido, 
tinė minia baltųjų, atėmusi —---------
juoduką Ivy iš dviejų šerifų, 
jį pakorė ir sudegino ant vie
tos, kur jis prisipažino ap
draskęs baltveidę merginą, far 
merio dukterį. Juodukas ir jo 
trys draugai dirbę miškuose 
netoli tos vietos.

laidas ir tt. U ž jaučiantis

Jūžintai (“V-bės” kor.) — 
Rugpjūčio 23 d. Jūžintuose bu-

jUą iš 8 vaikų ir džiova sergan-'lius turi vandeny. Jo kūnas y- giminės. Dar jaunas būdamas' vo sušauktas L. J. Sąjungos

Seniausias Arklys 
Amerikoje

*• A V* V. A VZ J 4. A A VI V* įj yM) * * * uz •*- * -J * * * * * * * VZ v* * į £3 v« A * vv

kurios bai- išėjęs ir užėmęs rusti valstybė-į sudarė jaunimas. Laike paskai- kritęs ledo gabalas sulyg vied- 
Tai maišai, je laivyno tarnyboje vietą iš tą VIII kl. mok. P. Milinaitė1ro didumo. Mielas

temoje “Organizacijos ir jų 
reikšmė.” Buvo nurodyta orga
nizacijų reikalingumas. Paga
liau skirtumas tarp klerikali
nių ir pažangiųjų organizaci
jų. Patarė organizuotis jauni
mui tik į pažangiąsias organi
zacijas, kurių svarbiausias tik-

SETAS IŠ PENKIŲ 
LIETUVIŠKŲ PINIGŲ 

GALIMA GAUTI 
“VIENYBĖJE” 

Su prisiuntimu — 
50 centų

57 dą 95 mylias.
seniau j
jei ne Vokiečiai Reikalauja 
dabar

ninko laipsny. Pasiliuosavęs iš 
kariumenės tuo metu, kada Ru
sijoje įsigalėję bolševikai. Da- 

.v - nr nnn i • : bar su žmona ir dviem savo sū-is Prancūzo 2b,000 Markių i ....................Į nuims gyvenąs Abisinijos mies*- 
Paris. Už skridimą per jų te Addis-Abeba. Iš ten jis labai 

žemę be pavelijimo, vokiečiai norįs grįžti ir apsigyventi Lie- 
iš francūzo lakūno Costes rei- tuvon. Prašyme reiškiamas gi- 
kalauja 25,000 markių pabau-Hus patriotizmas ir noras atsi- 

įdos, nežiūrint fakto, kad pri- duoti savo kraštui ir tėvynei 
Meksika. Tabaskos valstija verstinai nusileidžiant, žuvo Lietuvai. Gavusi šį prašymą, 

uždėjo taksą ant visų, kurie Costes draugas, ir pats Costes užsien. reikalų ministerija atsi- 
rūko viešose vietose ir ant gat sunkiai sužeistas guli ligonbū-1 sakė duoti leidimą del to, kad 
vių, arba pasirodo tokiose vie
tose girti. Gauti pinigai vėliau 

kuomet pirm važiavęs automo- ejs kovai su žiogais-sarončais, 
bilis įvažiavo į telefono stul- kurie naikina javus ant laukų.

' pą. šoferis ir kitas vyras prie- 
sėdynėje išsigelbėjo,

Telefono Viela Nutraukė 
Moterims Sprandus

Chicago. "Netoli Whitehall, 
Mich, naktį, stora telefonų vie 
la, perkritusi per vieškelį, nu
laužė sprandus dviems mote
rims, motinai ir dukterei, ku
rios miegojo susiglaudę auto
mobily, važiuojančiam 35 my
lias j valandą. Viela nukrito,

Taksa Už Rūkymą Eis 
Naudingam Tikslui

ty.

j

biran ir gauti ten žemės. Vai- kinėje
džia gi sako tegalinti žeme ap- nes nemiegojo ir laiku paspė- valdžia 1917 metais gavo du 
rūpinti pusantro miliono bėgy jo galvas palenkti.
5 metų. Todėl kiti, nelaukdami 
nieko, patys važiuoja ir kenčia 
vargus.

Buenos Aires. Argentinos

kalbamasai asmuo neturi jokių 
įrodomų dokumentų, kad jis 

Philadelphia, Pa. šio mies- yra kilęs iš Lietuvos.
to fabrikuose dirba apie 275,-' Kol Lietuvos nepriklausomos 
000 darbininkų, statistikos ro- nebuvo, kol ėjo kova del lietu- 
do. Paėmus apylinkes 
ninku fabrikuose yra 
miliono.

IR
AMERIKOS LIETUVIAI

v

i

Washington. Coolidge ap
gailestauja, kad Amerikoje 
kasmet nuo gaisrų ugnia nu
eina 500 milionų dolarių ver
tės nuosavybė ir žūna apie 15,- 
000 žmonių.

Philadelphia, Pa.
Vincas Damoski atėjo pas 
žmoną prašyti susitaikinti ir 
grižšti su juo gyventi, tai trys 
pas ją

darbi- vybės šis lietuvis (kaip sako- 
netoli si jis pats) visai nė neatsilie- 

i pė, nežiūrint jau to, kad nėra 
jokių kilmės išrodymo doku-

22 metų mentų, mūsų tautinių aspiraci- 
Stasys Pables tapo areštuotas, jų reikalu. Dabar kada nepri-

buvę vyrai puolė jį ir 
suvarstė septyniose 
Vyrų vardai: Pranas

Jonas Harlgin ir Vin-
vi etose. 
Runge, 
cas Balanovič. Jie areštuoti.

'čekiu iš New Yorko sumoje
| $35,000, kuriuos išpirkęs neži-

Kuomet nomas žmogus. Nežiūrint visų | Philadelphia, Pa.
tyrinėjimų, ikšiol nežinoma,
kas tuos čekius pirko ir kodėl nes nakčia įlindęs per langą į klausoma Lietuva ir kada jau 
Argentinos valdžiai tuos pi- savo tėvų namus, išvogė iš tė- nebepavydėtinas svetimame 
nigus pasiuntė. Todėl valdžia vo kišeniaus “pėdę” $20, pas-' krašte padėjimas, jis sakosi es- 
pinigus dabar pasiėmė, priža- kui apkraustė burdingierių ąs lietuvis ir norįs grįžti į Lie- 
dėdama juos gražinti jei kada!Jacobs ir bandė apkraustyti tuvą. Gerai, kad prisipažįsta
nors susiras, kas toks geras kitą, bet tas išbudo ir jį su- lietuviu, tik reikia išrodyti šis 
buvo dovanoti $35,000. čiupo. lietuviškumas formaliai.

Nauja, K. Gineičio, Lietuvos einančio konsulo 
pareigas ir buvusio vieno iš, “Draugo” 
redaktorių, išleista knyga apie Ameriką ir ame
rikiečius su 167 paveikslais draugijų, veikėjų, 
miestų, seimų ir taip toliaus.

Apdaryta j gražius apdarus, pusi. 325, 
stora knyga su persiuntimu — $3.00 
Be apdarų ------- -------$2.50 ‘

VIENYBĖ
193 Grand Street, Brooklyn, N. Y,
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Dar Del Aukų Meškeriojimo 
“Katalikiškai Ligoninei“

Nesenai mūsų bažnytininkai 
rinko pinigus “katalikiškam 
universitetui,“ kurį iy pastatė., 
ant Marso.

Dabar meškerioja pinigų “ka 
talikiškai ligoninei”, ši ligoni
nė esanti po ypatinga globa 
vyskupo Karevičiaus ir tam ti
kros “Labdaringos Krikščionis 
kos Meilės Draugijos.” Ligoni- 

; nes dar nėra, bet kaip rašo 
“Draugas” (nr. 219), Kaune 
jau esą importuotos iš Vokie
tijos, šv. Elžbietos Kongrega-

nigų dirbėjas Račys, kuris taip 
ne laiku komunistų šeimynėlę 
apleido...

D ir 1 ti nau Lietučių
l e nuo!y na*

Kuomet mes čia Amerikoje 
dar neturime nė vienos savo 
augštesnes mokslo ir kultūros j 
Ataigos, tai vienuolynui dygsta, 
kai grybai po lietaus, šiomis 
dienomis, už lietuvių kunigėlių 
ir davatkų pastangomis surink
tus visuomenėm pinigus, atida 
ryta dar vienas vienuolynas — 
“Nuaryžiavoto Jėzaus Vienuo-

Kadaisiai ant žemės gyveno koks tai geras į Geradėjas paleido iš rankų akmenį, ku- 
žmogus, kuriam del savo gerumo buvo sunku riuo norėjo sviesti į katę.
gyventi. Katė tęsė toliau:

Kur nepažvelgdavo visur barniai, piktumai — Nrf”, būk toks geras, pasakyk man kur ga 
ir peštynės. Kiekvienas rūpinosi vien savimi; vai jautienų, kurių buvai pasiskyręs savo pilvui, 
geidė blogo savo artimui, savo kaimynui. Ka- bet pateko į pelių?
riavo karaliai, žmonės, pardavėjai susitikę gat-i — Iš jautuko — atsakė Geradėjas.
vių kerčiose. Nė vienas žmogus negeidė kitam — Visiškai teisingai. Aš pažinojau tų jau-
nieko gero. tuką, mačiau jį ėdrinėjant žolę; jis gyveno ant

Geradėjas, matydamas tokj nepakenčiamų j mūsų kiemo, mačiau, kaip jam davė au klega į 
gyvenimų nutarė persikelti į kaimų, kad neina- galvų. Kų padarė tau jautukas blogo?
čius šio bjauraus gyvenimo ir nesusidūrus su į — Tiesų sakant — tu turi teisybę, — tarė 
žmonėmis. Geradėjas.

Persikėlė j nedideli namelį, eglyne, ant jū-j — Koks tu gaidys! — tarė katė. — Tu gy
rės kranto; nuomavo jį nuo ūkininko. Jis ten rei mane kuomet ėdžiau paukštukus. Pats ne
gyvendamas tik pypkę rūkė, sėdėjo ant jūrės mia sąžine valgai vištukus, jautukus. Tu juA

tujos vienuoles, skirtos būsimai 
ligoninei “specialistes vedė
jos.” Kad ir vokiška, bile ka
talikiška — mat Lietuvoje jau 
nebegali surasti gerų lietuvai-

šių metų “Policijos Kalen-

KAS NUTRENKĖ |SI<;ALeJUS| NEW 
YORKO BURMISTRĄ HLYANĄ

Praėję primarijų rinkimai New Yorke sukėlė susi 
domėjimo ne tik šioje valstijoje, bet ir po visą Ameriką 
Mat New Yorko, didžiausio Amerikoje miesto, burinis 
tras yra vienas iš stambiausių šios šalies valdininkų
kaip kad panašiai yra ir miesto Londono burmistras, duriuu“ rodo Kaune esant /J 
kuris tie veik pirmutinis yra po karaliumi Anglijoje. Na, rv^‘a pn’
ir šitas mūsų dabartinis burmistras, p. John F. Hylan, 
visai jam netikėtai tapo balsavimais nutrenktas, |>o 8-ių 
metų viešpatavimo. Jis patsai to nesitikėjo, nes buvo 
labai įsigalėjęs ir didelei daliai paprastosios publikos 
Įsiteikęs savo nųx*sniais apie mokyklas, savo parkų tai
symais ir “laisvais koncertais”, savo kovomis prieš ga 
lingas gatvekarių, elevatorių ir požeminių korjioraci- 
jomis, kurios vis tebenori pakelti važmą nuo o iki 8 cen
tų, ir tt. Žodžiu sakant, p. Hylanas pilnai buvo įsitiki- Kranto, 
nęs “pilkąja liaudžia”.

Tačiaus šitas jsitikėjimas jį su vylė. Atėjus primarijų 
balsavimams, ta pati “pilkoji liaudis” kažkur dingo, ir 
išrinko p. Walker’į. Kad dar nors iš kitos partijos butu 
buvęs jo priešas! Ne, jo priešas iš tos pačios demokratų 
partijos. Tuomi p. Hytanui nesmagiau atrodo. Dėlto, tautininkų laikraštį “Varpą?” 
priešingai savo pirmesniams tvirtinimams, kad jis tver- jul» kitu vardo neranda., kad 
siąs “trečią partiją”, jis dabar nuolankiai pasidavė ir “Skambalai’ (akurnt. kaip šie 
pasisakė atsitrauksiąs į privati gyvenimą. rikalai ir komunutai kolioja-

Kas p. llylaną nutrenkė nuo tokio, lieveik karališko L‘U>gi skelbia tam "Skam- 
sosto ?

Du dalykai, kuriuos p. Hylanas ignoravo ir pražiū
rėjo. Pirmas — tai visa prieš jį susiorganizavusi spauda 
Antras — jo sukilimas prieš savo partiją.

Spauda pasirodė vėl galingu įrankiu, kaip ir visuo 
mrt. O pertraukimas ryšių su partija, suprantama, kiek- 
vienam valdininkui atima pagrindis iš po kojų. Per vi 
sus pastaruosius ketverius metus visa New Yorko spau 
da (išskyrus Hearstą) jį ėdė ir... suėdė. Partija tik už 
baigė šermenis.

Iš šito pamoka laimi gili. “Pilkoji liaudis” labai at 
maininga. Bet spauda visuomet galingas visokių |>erver 
srnų įrankis.

dėti kiek pinigų įtaisymui, pa
didinimui ir praplatinimui. To
dėl naujų ligoninių Kaune nė
ra reikalo. O ypač lokių ligo
ninių, kurios pavedamo* svelim 
taučių parazitų vukictkų vie
nuolių globai...

lt r ui lai" iš "ttendroįo

“Naujienos“, kurios socialis
tų varde norėjo su lautininkair 
liberalais sudaryti "bendrų 
frontų,“ nepasisek u* šių pasta
rųjų apdumti, dabar Ubai 

■“broliškai” ėda savo kaimynų.

lynas,“ Elmhurst, Pa. Tai jau 
bus penkta* lietuvių vienuoly
nas Amerikoje!

kranto ir žiūrėdamas į jūrų mane, kad jau jam žmogus, tu skaitaisi išmintingesnių už iww«- 
daugiau neteksiu matyti žmogaus ydų. gurulius.

\ eidamas savo daiktus naujon vieton tarp Pamatęs Geradėjas, kad nieko neišdarysiąs 
kitų daiktų atsivežė jautienos kulšį. Vieną gra- su kate, nuėjo namo, galvodamas apie girdėtus 
žiu dienų užsigeidė jautienos, bet kelnorėje, kuri dalykus.
buvo padėta jautiena, mėsos nerado, išskyrus; Janu įkyrėjo šie visi prietikiai, balsas čiui- 
krūveles kaulų. Apžiūrėjęs kelnorę iš visų pu- bančios paukštės eglelės viršūnėje. Viščiukai

Ir I itnuolgnai Pradeda
Leisti Saro "lionus.“

Su didele pompa atidarytas
lietuvių “Seserų Pranciškiečių šių užtiko skylę, kurioje dar kyšojo įbėgusios taip pat turėjo motinų, jie bėginėjo ir kudaki- 
Vienuolynis Pittsburgh, Pa., pelės uodega. Nemalonus tai buvo įvykis. Tuo no. Peliukai irgi pastips, nes jų motiną katė su- 
nebegali iš skolų išsiristi, lodei reikalu jis nuėjo pasiteirauti pas savo savinin- ėdė. Negalima užmiršti jautuko, kurį apraudojo 

“bonus,” kų.
užtven-

Vienuolynt s“ Pittsburgh, Pa.,

sumanė išleisti savo 
kuriais dabar ir nori 
kinti lietuvių publikų.

Mat patogus laikas 
kontra-ukcija aukoms, 
dabar renkama Vilniaus 
mui!

jo draugai gyvuliai.
Ant vartų rado betupinčią katę, kuri kalbė- Kuomet jis viską apsvarstė, jo širdį, tar- 

jo savo rytmetinę maldų. Geradėjas priėjęs turn replėmis suspaudė. Pagalvojęs dar valan- 
daryti prie katės tarė: 
kurios — Klausyk, kačiuke, mano kelnorėje yra; 
vadavi pelių.

— Aa! — tarė katė.
— Ar nenori jų suėsti?
— žinoma! — suriko katė.
žmogus parsinešė katę į namus.
Nekuriam tankui praslinkus pelių kelnorė-1 

nebuvo.
— Kuo nuo širdingiausiai ačiū! — tarė*

dėlę, atsistojo trenkdamas kumščiu į stalų.
— Niekuomet nevalgysiu mėsos — nutarė 

Geradėjas.
Nuo šių visų karščiavimūsi jis išalko. todėl 

nuėjo J daržų salotų, ridikuėių ir aviečių.
Kuomet paėmė gerą pluoštų salotų, kad 

nuskynus, išgirdo balsų:
— Varge, varge! — nejaugi reiks jau mirti.
Geradėjas pašoko ir pastiro, kaip suakme- 

' nėjęs.
Drauge — caąa sumanęs lei-| žmogus. — Nejaugi ir tu turi gyvybę? — paklausė

j»li bažnytinių chorų aimana- — Miau, miau! — sukniaukė katė. jis salotų!
chą. vardu: Amerikos Lietu-! Ąnt rytojaus, kaip paprastai. Geradėjas — Kaip? — atsakė salotos. — Tu manai, 
vių Bažnytiniai Chorai.“ Tai’išėjo pasivaikščiot po eglynų. Jis priėjo prie kad aš neturiu gyvybės, nes nelakioju, kaip 
bus rinkinys paveikslų (ir gai; paukštės Hrdo. kuriame buvo trys paukštukai, paukštis, nebėgioju, kaip pelė, nemiaukiu, kaip 
trhato) visų lietuvių bažnyti-į Dainai jin mmial stovėdavo prie lizdo, kad ne- katė? Tu matai, kad aš augu, bujoju? Aš mai- 
mų chorų Amerikoje.

—u—
t a nagai t ts Leis Haznylmių

C kuru Almanachų
p. A. Vanagaitis, buvęsis 

•‘Dnmdzi-Drimdrt“ (ir gal bu- 
*:a* dar) vadas, paaiakelbv

I pahaidžius patelės! -stą imu iš žemės per šaknis, kaip tu savo bur-I
šį karta paukštukų lixdr nebuvo. na. Aš jį virškinu lapuose, kaip tu savo skilvy-
Jn* tuojau suprato kame dalykai: paukš- je. Aš džiaugiuosi saule, kaip paukščiai, kaip 

pūkai lėkti dar negalėjo, o motina nutūpusi j tu. o sėklos — tai mano vaikai... nejaugi jau lai
kas man mirti?

Pikta* pasitraukė nuo lindo. Ant suolelio — Ne, niekuomet! — suriko Geradėjas. —% 
pamatė tupinčių katę, kuri kalbėjo savo vaka-j Nepergyvensiu šio pasaulio tvarkos. Utsiganė- 

pastangomh grei-jpo ‘ Rcmingtono* firmoa įgaliu rjnę mR|dų. dinsiu ridikučiaū.
Priėjo prie kitos lysės ir ištraukė gražinusį 

I ridikutį.
— Oi, oi! sopa! — suriko ridikuUs ir nu

mirė. Riktelėjęs išmetė žmogus ridikuti iš ran-

balui” greitų pražūtį. —o—•
Prisimena “Naujienų” %yhu- GirtuMtcius i ei Kaune Del 

gingas ėjimą* į biznį, kaip joe. Amerikos Paskolas lAetuvai 
lėdč ir intrigavo prieš mirusius Rugaėjo 3 d. vėl Kaune ant- eglė* viršūnę gailiai čiulbėjo, 
i dienraščius “Kataliką“ ir *'tue :rą *yk| pribuvo iŠ Amerikos į 
tuvą,” kurie daugiausiai dėk* p. Girfemčiua. jau dabar kai-’ 
“Naujienų“ | 
čiaus ir tapo sudemvraluuoti linu, baigti su luctuvoa vyriau 
ir žlugo. sybe derybas del teikiamos Lie;

—o— tuvai tos firmos paskolos. Šiuo
įsigalėjimas Rutlcismo kartu p. Giriovičius pribuvo
Kaune jau vienas, be p. Pf d f erto, su

“L. 2" nr. 19M p. Insurgcn* kuriuo drauge pirmiau* Kaune 
tas, Ilgokame straipsny frodo. triukšmingai tarėsi su Lietuvos 
kaip Lietuvoje, ypač Kaune, vyriausybe, 
pradeda įsigalėti rusicūmaa. Taigi D-ro M. J. Vlniko pra-; 
ypač rusų monarchlstų Idėjos, dėtoji paskolos darbuotė, nebe- 
Rusai monarchlstai terpiąs! į vyko jam pačiam užbaigti. Tai

* •. • • siiti ... . k krikščioniųAmerikos lietuvių visuomene labai skaudžiai tapo ir garbavoja 
užgauta išgirdus apie Lietuvos valdžios pradėtas dery- imperntora.“ Rusų UikrrJčhn atlikti... 
has su lenkais Kopenhagoje. Nors tą įvykį siek-tiek "Viera I Vlrrnost” Ir "Vojenyj 
sušvelnino skubotas Eltos pranešimas, kad tos derybos Golos“ esą laisvai Kaune par- 
likosi Įiertrauktos, liet nesmagus įspūdis pasiliko po šiai davinčjatni ir Iš rankų gmb- 
dienai ir jis ilgai neišdils. 'stoml. labiausiai padedą skel

bti rusicizmą rusaitės emigrate 
Nežiūrint klerikalų spaudos teisinimo Lietuvos vai-/1'3; kurios Lietuvon pradėjo 

džlos šitame žingsnyje, buitis vis ta pačia palieka bui-; 
timi, kad lie jokio reikalo teko Lietuvos valdžiai sulau- . . . .L° .
zyti pirmesnis griežtas nusistatymas su lenkais visai ne- f)rĮranriįq
sišnoketi, iki lenkai atitaisys sulaužytą Suvalkų sutarti ? nr lJ)H pn(|MfXja . 
ir apleis Vilnių nevydonišku smurtu I.ivtuvai išplėštai kamį Mnil|kno,;ių |chku-lic- 
Cionai nebegalima išteisinti jokiais sofizmais.

— Klausyk, kate' — tarė Geradėjas, 
vakar buvo lizde trys paukštukai.

— A-a. — tarė katė.
— Tu juos suėdei?
— Taip. — atsakė katė.
— Aš tave už tai
— A-a! — sušuko katė.

nubausiu!

JAU DAUGIAU PAAIŠKĖJO APIE Geradėjas griebė akmenį ir sviedė į 
katė laiku įšoko į medžio viršūnę.
— Trūksta žodžių išreiškimui mano

katę

— Nejaugi ir tu gyvas? — paklausė jis.
Ridikuos nieko neatsakė, nes buvo negyvas, 

jį atsakė sveikas ridikuUs iŠ žemės.
— Aišku, mes esame gyvi sutvėrimai; mes 

žinome, kad mums reiks mirti, nes tam esame
pasi- aug‘nam’' taptume suvalgyti. Tu
iu ir'0*’ savymeilis, vienas iš tų, kurie apie niekų ki-

Už

“ūkininkų sąjun- buvo kieno politikos darbas’ .... . , b . .- ii/ , , t . . , . , , : piktinimo tavo darbais. Nuo žmonių pykčių ir ...
KNUdari* U.I lietuviui tokio reikalo ne- „u^au čiunai ir radau tave ralvato- '* k«’l> tik jKrūati į aavo akilvj v.aka,

dę. Tu neturi tirdiea, tu nepaautailėjai paukito-itlk ’>a|’,u.0!® P<> rankom. Baisesnių imogiu- 
lių nesenai išsiritusių iš kiaušinėlių, nei moti
nos. kuri džiaugėsi savo vaikučiais. Garbe# taip 
pat neturi... Nejaugi, prityrusi visokių vargų, 
kate gal suėsti tris jaunus paukštukus?

—-o— 
.Suktastunli

Inifrdm Pinigai
Šiuo tarpu pasirodė 

voje sukUstuoti Amerikos po 
perimai pinigai, vertės 5 ir 20j

Lietu

džių, galvažudžių nėra pasaulyje!
— Aš nei žmogžudys, nei galvažudys. — at

sakė Geradėjas: Aš niekuomet jūs nevalgysiu; 
savo alkį numalšinsiu keliomis žemuogėmis.

— Aškus dalykas, be žūdymo negali apsi-

M -

i tuvių derybų Kopenhagoje:
Pirmame susisiekimo komisi

jos posėdy Lenkijos delegacija 
pasiūlymų pradėti susi

siekimų pasta, telegrafu ir grlŽ

0 kad Lietuvos delegacija jau buvo įgaliota Ko
penhagoje su lenkais tartis, ne tik plukdymo medžių Ne- įnešė 
raunu, liet ir kuo kitu daug svarbesniu, tą dabar mes tik 
nd atsižinojome. Štai dabar pats “Rytas”, kuris vietoje kaliais. Lietuvos delegacija pa- 
“Lietuvos“ pats savaime išsikėlė į valdžios oficiozus, sa
vo l’M numery ve ką pasako: “Antram komisijos posė
dy lenkams įteiktas Lietuvos vyriausybes paruoštas paš
to, telegrafo ir telefono susisiekimo projektas”.

skutiniam pasiūlymui priešino
si.

Lenkijos delegacija Lietums 
delegacijai pagerbti turuose iš 
kilmingus pietus.

Matote. Čia jau einasi nebe apie miškų plukdymą, 
bet apie valdžios apgalvotą pradžią su lenkais susideri 
ninią ir susigerinimą visais svarbiausiais ruožtais. Ir 
jeifeu derybos iširo, tai vien dėlto, kad lenkai jau per
daug grubioniški ir perdaug Lietuvon panorėjo įkelti atsigulė ant 
koją. Čia jau ir pati Lietuvos delegacija pabūgo pirties 
iš savo žmonių, kurie pasilikę toli nuo Kopenhagos vis 
tebesiskaitą esą Lietuvos valstybės žmonėmis, tebejau
čia sopulį vyliugių lenkų kardo sužeistos širdies...

Šitas bandymas susitarti su lenkais mus amerikie
čius Ftebina ir kartu žeidžia. Nors mes daug dalykų ne 
taip greit dažinom, bet iš tolo rodos teisingiau numa
tom.

Mūsų nusistatymu — jokių darybų su lenkais, iki 
jie nenorės išeiti iš Lietuvos teritorijų!

Komunistų "iVnrker'is" 
Slobsta

New Yorke einąs 
tų dienraštis “Daily 

t sunkios 
talo ir jeigu dviejų 
bėgiu niekas nesudėsių $10,- 
000. tai “Workeris" grūmoja 
— mirsiąs. Savaitė išėjo ir tik 
$1.000 tesūdėta — daugiausiai 
svetimtaučių komunistų, kurie 
lengviau melžiasi (žydeliai, ne 
bijok, nededa). Dabar lietuviai 
komunistėliai šaukia 
draugų kišenes. Yra. mat. dar 
minkštasmegenių.

Bent kad susirastų nors pi-

komunis- 
tVorker“ 
ligos pa
sagaičių

perintai pinigai, vertės 5 ir 20 į Geradėjas nesulaikęs savo pykčio, grobė ak- cjtj Tu beprotis žmogus, — tu manai, kad 
dolarių. Penkinė esanti fotogra ' nienj Ir metė į katę, bet katė spėjo įkopti augš- žemuogės neturi gyvybės?
fuota. o 2ū-kė yra perdirbta Iš ‘ **u | viršūnę. jį išgąsčio Geradėjas parbėgo namo, atsi-
žemesnių. tik labai blogo dar- Liaukis mėtę* akmenis. —- tarė katė, sėdo savo kambaryje ir apsiverkė. Jis mane,
bo. Hali man pataikyti Sėskis ant suolelio, aš tau kad savo gerumo dėlei turės mirti badu.

Juk badu nemirštama staiga, badas vargina 
— Jei manai kalbėti ką nors, kad save pa- ilgai. Jis pasiėmė iš ragažės stebėtinai raudoną 

• ’ obuolį.
— šį tai galėsiu ramiai suvalgyti, — tarė 

priešingai, aš ant .Geradėjas,
Nespėjo palytėti obuolį, kaip šis pradėjo 

sunko Geradėjas sės- gailiai dejuoti.
— Oi, oi, oi! — tarė obuolys, — aš jaučiu. 

Aš pažinau šį užmušėjų, kuomet jis mane nu
skynė nuo obelies. Mane jis suės, o sėklos pa
puls į spjaudyklę, bet ne į juodžemį. Iš sėklų 
neišaugs obelių.

Geradėjas išmetė iš rankų obuolį, kurs nu
sirito grindimis, o Geradėjas žiūrėjo į besiri
tantį obuolį. Pas langų pasigirdo koks tai trin
kis, — pakėlė galvą ir pamatė katę, užšokusią 
ant palangės.

— Kaip einasi? — paklausė katė, — ar ga- 
ką nors užvalgyti?
— Ne! — atsakė žmogus.
— A-a, brolau, pakliuvai, — tarė katė.
— Pas mane nėra jėgų pasviesti į tave ak

meniu. — tarė žmogus.
— Tai tiesa, — atsakė katė, — praslinkus 

nekuriam laikui tu tikrai mirsi badu. Tu eesi 
neišmintingiausias žmogus pasaulyje. Ką tu 
darai, neišmanėli? Gyvenk, kaip gamtos įstaty
mai įsako. Dirbk savo, o kitiems neužkenk. Pe
lė jautienų sues, jei pamatys, o katė pelę, jei

Esama lokių draugų ir Lietu šį-tų papasakosiu, 
voje. kaip kad ir pas mus at- 
ssžymcjo komunistų draugužis teisinti, aš būsiu tau dėkingas.
Ra.is. 1 — Nemanau teisintis — atsakė katė, — aš

daryčiau tų kų ir tu darai 
tavęs užpulėiau. savymeili!

— Kų tu pasakei! 
damas ant suolelio, ą

— Labai geras tu, labai geras — tarė katė 
pašiepdama, — anų dienų buvai pas savininkų 
ir jo prašei, kad jis mane leistų pas tave iš
gaudyti peles. Kuomet aš pagavau pelę, tu ma
ne glostai, ėsti geriau duodavai, nevadinai gal- 
važūde. o šiandien, kuomet aš suėdžiau tris 
paukštukus tu, mane keiki, lojoji, akmenimis 
svaidai, kiek tavo jėgos leidžia.

mano jautienų. — tarė žmo-

—o— 
kaip '"Draugas" Kurkulis fRado Pas Komunistus Teisybę 

p. Proletaras. — kuris ma
noma esąs nuo komunistų atsi
traukęs R. židžiūnas, — rašo 
“Sandaroje“ įdomų incidentų, 
dar sykį įrodantį, kaip komu
nistų teisybė labai prakiurusi.

Kurkulis. vienas geriausių 
komunistų poetų, gyvendamas 
Rusijoje buvęs Amerikos bolše 
viky spaudoje labai apšmeiž
tas. Kuomet prisiuntęs pasi
teisinimą. kuriame davęs pipi
rų Kapsukui ir Angarieėiui. tai 
"Laisvė“ to pasiteisinimo ne
talpinusi ir leidusi pasilikti 
žmogui apšmeižtu. Paskui Kur 
kulį ir iš bolševikų partijos iš-, 
metę.

Anot Valančiaus: “Tap kip
šus atmok savo mylimyj-

į savo sums!”
o

PIRK “VIENYBĖS ’ šfiRŲ

save pateisinti? Atsiprašau, 
paklausti, kų valgei vakar

— Pelės suėdė
gus.

— Tuo tu nori 
ar negalima būtų 
pietų?

— Jaunų keptų viščiukų — atsakė Geradė
jas.

— Taip, taip — tarė katė: — Aš pati gir
dėjau. kaip pareikalavai jų nuo savininko. Savo 
akimis mačiau, kaip tarnaitė jiems nusuko gal
vas. Ar tie viščiukai suėdė tavo jautienų, ar pa
kenkė tau kuomi nors?

— Ne, ne! — atsakė pagalvojęs Geradėjas.
— Drauge, drauge! — ironiškai suriko 

katė.

vai

(Žiūrėk ant 3-čio pusi.)

2
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Klausimai ir Atsakymai

li prašyti pilnos pilietystės, jei 
gu šioje šalyje išgyvenęs ma
žiausia penkis metus.

Kl. — Gavau pirmus pope
rius birželio 
galiu dabar 
lietystės?

Ne. Tavo pirmi pope

mėn. 1916 m. Ar 
prašyti pilnos pi-

Ats
riai išsibaigė ir nėr legališki. 
Pirmi poperiai išsibaigia po 7 
metų. Turėsi vėl išsiimti pir
mus poperius ir laukti kitus 
dvejus metus pakol galėsi pra
šyti antrųjų. F. L. I. S.

Kl. — Kada galiu padaryti 
“Pareiškimą Intencijos” (De
claration of Intention), arba, 
geriau sakant, išsiimti “Pir
mus Poperius?”

Ats. — Gali išsiimti kada no
ri, tik ne rinkimų dienoje, arba 
30 dienų prieš rinkimus.

Kl. — Kokią reikšmę turi 
pirmieji poperiai?

Ats. — Pirmieji poperiai yra 
prislėgtas pranešimas kad keti 
ni tapti Suvienytų Valstybių 
piliečiu, kad nuolatai apsigy
vensi šioje šalyje, ir ant visa
dos atsižadi prigulėti ir būti 
paklusnume visokioms sveti
moms valstijoms.

Kl. — Kepinu lankyti savo 
gimtą šalį, ar galiu gauti Am. 
pasportą turėdamas pirmuo
sius poperius?

Ats. — Ne. Pirmieji pope
riai nereiškia Amerikos piliety
stę ir jeigu ketini važiuoti už
sieny negali gauti Amerikos 
pasportą.

Kl. — Ar galiu balsuoti tu
rėdamas pirmus poperius?

Ats. — Pirmiaus, daugelis 
valstijų pavėlino ateiviams su 
pirmaisiais p'operiais balsuoti, 
bet dabartiniu
čios valstijos pavėlina: 
zona, Indiana, Missouri ir Tek
sas.

Kl. — Ar pirmieji poperiai 
reikalingi gauti darbo Suvie
nytose Valstybėse,

Ats. — Daugelis darbdavių 
ir darbo organizacijų reikalau
ja, kad darbininkai arba na
riai turėtų pirmuosius pope
rius.

Kl. — Jeigu padaryčiau ne
teisingą pareiškimą pildant 
“Form 2213,” kokią reikšmę 
tas turėtų?

Ats. — Jeigu pirmieji pope
riai turi neteisingą pareiškimą, 
yra nelegališki, ir negali būti 
permainyti. Ir tau gali atsaky
ti pilietystę kuomet pilnos pi
lietystės prašysi. Tokiu būdu 
yra labai svarbu duoti teisin
gus faktus.

Kl. — Jeigu pirmieji pope
riai nelegališki, ar turiu išsi
imti kitus?

c

DERĖJIMASI
(Feljetonas) NEWARK, N. J. UTICA, N. Y.

laiku tik sekan-
Ari-

Severą’s
Skin Soap

vartok nuo odos ligų, veidui, 
galvai trinkti ir skutimuis.

Pasekmingas muilas maudy- 
nosi kūdikių.

Kaina 25 centai.

B

M

Kasdieninis vartok ■i

I

I

Severa’s 
Antisepsol

kaipo burnai plovimą ir gargaliavi
mui. Jis prigelbsti burnai užsilai
kyti sveikame padėjime priduodant 
jai jausmą valumo ir tyrumo.

Kaina 35 ir 50 centai.

B B 
£

Pirmiausiai kreipkis į aptieką. g

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

Nutariau (atleiskite, ne aš, duoda siūtą už 31. Ir jis ir tu 
bet mano žmona) pasipirkti jauti, kad gavote pergalę, kad 
naują siūtą (garnitūrą): mat. pasikalbėjote, kaip du broliai, 
gražiau išrodysiu visokiuose iš
ėjimuose. Ir daug ko patyriau 
tame darbe.

Visų-pirmiausia drapanų pir 
kimas nėra romantiškas užsiė
mimas, ir kaskart labiau tam
pa prozaiškesniu dalyku. Paim 
kime, kad ir senovės karalių 
kokį. Jo žmonai nutarus per
mainą rūbų, karalius ima klau
sinėti visokius burtininkus ir 
žiniuonius. Vienas pataria, kad 
ten ir ten, už devynių karalys

čių esanti stebuklingi šarvai.
ir laukti dvejus metus pirm Tūla senutė papasakoja apie 
negu gali prašyti pilnos pilie- stebėtiną kardą, pakastą kuria 
tystės.

Kl. — Ar reikia mokėti už 
pirmus poperius?

Ats. — Kuomet teismo raš
tininkas tau paduoda išpildy
tą kopiją “pareiškimo intenci
jos” arba pirmus poperius, rei 
kia jam mokėti vieną dolarį.

Dokumentas trigubai išpildy 
tas. Viena kopija duota apli- 
kantui.

Kl. — Pamečiau savo “pir
mus poperius,” ar galiu gauti 
kitus?

Ats. — Taip, gali gauti kitus 
vieton tų, kuriuos pametei.

Kl. — Kaip galiu tą padary
ti?

Ats. — Turi paduoti prašy
mą, afidavito formoje, tam teis 
mui kur dokumentas origina
liškai buvo išduotas.

Kl. — Ką turiu pareikšti 
ofidavite?

Ats. — Taip. Turi padaryti 
kitą “pareiškimą intencijos,”

Ats. — Afidavitas privalo 
turėti pilnas informacijas apie 
pamestus poperius, laiką, vie
tą ir kaip pametei. Afidavitą 
reikia padaryti ant specialės 
formos (Form 2225). Tą for
mą galima gauti iš natūraliza
cijos teismo raštininko.

Kl. — Išsiėmiau pirmus po
perius šių metų sausio mėnesį. 
Kada galiu prašyti pilietystės?

Ats. — Turi laukti nors dve
jus metus nuo dienos gavimo 
“pirmų poperių” pirm negu ga

me tai urve. Karininkas apsa
ko, kuris miestas geriausio da
žo audeklą audžia, žodžiu, nau 
jų drapanų įsitaisymas patam
pa plačia pamoka iš geografi
jos, mytologijos ir prekybos.

O dabar: žmogus įdūlinai no 
sį pakabinęs į bile krautuvę, rie 
stos nosys tave paima vartyti, 
mieruoti, derinti, kalbėti, o tu 
vis nei iš vietos. Gali būti ro
domo švarko medžiagą audė ir 
Anglijos darbininkai, bet ar ga 
Ii tikėti? Gali būti guzikus siu
vo moteriška ranka, kuri va
kare parėjus namo virė katilu- 
ką munšainės — bet ar gali 
būti tikras? Nėra žiniuonių, ku 
rie tai pasakytų. Ir viskas taip 
lengva gauti: nereikia nei su 
smakais kovoti, nei burtų ap
galėti, nei tolimo kelio keliau
ti. Užsimokėjai keletą poper- 
galių ir — siūtas

Bet visgi dar 
ir romantiškumo 
kime, nors ir tas 
po kapitalizmo spinduliais. O 
tai derėjimasi. čia žmogus at
sikvepi, parodai visus savo ga
bumus, atsigaivini. Iš abiejų 
pusių pilasi ciceroniškos oraci
jos, privedžiojimas seka pri- 
vedžiojimą kai kokioje svarbio
je byloje, žydas užsiprašo 38 
dolarius, o po dviejų valandų 
labai malonaus laiko, jis ati-

tavo.
yra užsilikę 
drapanų pir- 
greitai vysta

Visgi, Kodėl Kunigas Buvo 
Priešingas Vilniaus Vadavimui

Žiupsny s Sventakupriškų, 
Teisingų Žinių

Bei REIKALINGI AGENTAI

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA ir DIRBTUVĖ

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

garantuojame laisnį ir diplomų — Pa
ieškomo darbo. Ateikite apžiūrėti mu

lų mokyklų. Mokykla atdara nuo 9 ryte iki 9 vakaro. Nedeliomis 
i *uo 11 yal. ryto iki 1 vai. po pietų. Klesos dienomis ir vakarais.

! NEW YORK AUTO SCHOOL
, 828 — 2nd Avenue, (Kampu 14 gatvės) New York City

Specialistas
Pasekmingai Gydau Ypatingas 

VYRŲ, MOTERŲ LIGAS

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

KAINOS MANO PRIEINAMOS
Ir viskas yra po mano asmeniška priežiūra 

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

PATARIMAS IR KOVITIMAS

žaiz
ne.

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

Valandas: 9 iš ryto iki 8 vakaro.
Nedėlioms: 9 iki 4 po pietą

RMANNORT

Bell Phone Poplar 7545
A. STANKUS

— Lietuviškas Graborius — 
Geriausias patarnavimas, 

Daug metų patyrimo 
1023 Mt. Vernon St.

Philadelphia, Pa.

s?“®® į į
ISUGRĄŽTINES LAI VKORTESl

NUPIGINTA KAINA
J LIETUVĄ

PER BREMENĄ
Puiki Trečia klesa, kajutos

Nepiliečiai grįžtanti bėgy 12 
mėnesiij, be kliūčių įleidžiami
32 Broadway, New York 

arba pas vietos agentus

MOLLANHS ’ll AMERICA UNeIb^
Tieaus-trumpas kelias per Rotter

dam ’ų, į ir iš visų dalių

Laivai kaa savaitf
Neprilygstami patogumai 

Mes pagelbstime gauti reikalingas 
dokumentus (affidavits). Mūsų 
žmonės sutvarko visas smulkmenas, 
ir keleiviams rūpinamasi nuo pra
džios kelio iki pabaigos.
Kainos ir laivų tvarkraštis pasiun
čiamas paprašius.
Rezervavimui Ir fnformaeijų dalei 
rašyk bile vietiniam agentui, arba

HOLLAND AMERICA LIMB
24 B ta t e Btreet New York__

nuoširdžiai. Iš jo pusės dažino- 
jai tokių dalykų, kad siūtas iš
rodo it stebėtiniausi senovės 
šarvai. Ta siūlė štai kokiu tai 
stebuklingu būdu nuprosyta, a- 
nas guzikas turi niekam ikišiol 
nematytų savybių. Iš savo pu
sės jis dažinojo apie tavo eko
nominį stovį, kaip eina darbai, 
kokis sportas esi, ir tt.

Bet, kaip sakiau, kapitaliz
mas naikina paskutines roman
tizmo žymes drapanų pirkime. 
Neužilgo didelės-didelės krau
tuvės bus vienatinė vieta nusi
pirkimui ko. Ateisi į ją, visas, 
slegiančio mūro įbaidytas, pa-! 
prašysi vos girdimu balsu vie
no iš šimto tarnų savo didu
mą, ir gausi siūtą, ir užsimo
kėsi už jį be jokio derėjimo. 
Tai kapitalizmas!

Na, o socializmas, kurį mum 
taip perša? Lygiai tas pats! 
Jis irgi stoja už dideles krau
tuves, tik po kitokiu vardu: 
pavyzdžiu, Repečkinės Respub
likos Piliečių nuo Gamtos Jė
gų Apsaugojimo Sandėlis. Te
nai nuėjus, tave moksliškai iš
matuos, o paskui tau atneš to
kį siūtą, kuris tinka tavo ma
tui. Knygutėje atžymės, kad 
tiek ir tiek darbo valandų jau 
užsilipo ant tavo plikos odos 
Derėjimosi nebus: negalėsi si; 
tarnu porį valandų pasikalbė
ti, kad vat Kraustytoji! Gim
tinio Nuogumo Pridengimo 
Sandėlis esą puse valanda pi
giau parduoda. Ne -— visa 
kriaučių pramonė bus sunacio- 
nalizuota ir visos šapos veiks 
po viena direktyva Bekamp-j 
kriauč-bos-unijos. Ta įstaiga 
viena nustatys kainas ir mate
rijos kokybę. -

Je, kuo, tolyn į progresą, tuo 
nuobodžiau darėsi gyventi. Ne
užilgo taip nuobodu pasidarys, 
kad visi sulipę į sunacionali- 
zuotus dangadrėskius, žiūrėsi
me su graudingomis ašaromis 
į mėnulį, kur švies simbolius 
vienatinio laisvo žmogaus vi
soje Visatoje.

LIETUVIS ADVOKATAS
Užsiima varymu bylų visuose 

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

tuose, lai kreipiasi pas

JONAS S. LOPATTO
Attorney and Counsellor-at-Law 

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

Wilkes Barre, Pa.
Bel. Tel.: 1864. Res.: 3532-J

Dar ir aš noriu pridėti savo 
žodį prie tų įvykių, kurie da
bar taip judina Newarko vi
suomenę delei to Vilniaus Va
davimui’ komiteto.

Rugsėjo 4 d. įvyko Newarko 
lietuvių “Viešas Susirinkimas” 
(Mass-meeting). Susirinkimas 
buvo skaitlingas, kokio New- 
arkas nėra matęs per keletą 
metų. Susirinkimo svarbiausis 
tikslas buvo, sutverti “Komi
tetą Vilniui Vaduoti.” Komite
tas tapo sutvertas iš keliolikos 

| narių. Valdybon tapo išrinkti 
seniausi Newarko veikėjai.

į Kun. Ignas Kelmelis pajutęs
I kad yra šaukiamas Mass-mitin 
gas, iš kailio nėrėsi, dėdamas 
visas pastangas, kad tik kaip 
nors jį sustabdyti. Kaip teko 
patirti, pasiėmęs tūlą “palio
ką” sau į pagelbą, bėgiojęs pas 
miesto valdininkus aiškinda
mas, kad viršminėta susirinki- 
mą šaukę Newarko anarchis
tai. Bet-gi lietuviams dalyką 
gerai išaiškinus, tapo pavely
ta laikyti susirinkimas. Į susi
rinkimą atsilankė “šeši” (gal 
ir daugiaus) detektyvai, kurie 
be abejonės 
ti.”

(Apie tai 
jai, rugsėjo 
/ietinio skyriaus 
kuriame dalyvavo daugiaus kai 
pusė šimto pašalinių žmonių, o 
klebonas sėdėjo galvą nuleidęs 
ir tylėjo).

Viešame susirinkįme kun. K. 
pareiškė, kad jis tam susirinki
mui esąs priešingas ir neapsiė
mė komiteto valdybon (Vilniui 
vaduoti) dėlto, kad minėtas su 
sirinkimas buvo šaukiamas be 
jo žinios ir pritarimo. Pana
šiai išsireiškė ir keletas jo pa
sekėjų.

Nežiūrint į visus stabdymus 
ir trukdymus, susirinkimas bu
vo pilnai pasekmingas. Policis- 
tai valandą pasėdėję ir negau
dami sau “džiabo,” ramiai išsi
skirstė. Dar reikia priminti ir 
tas, kad parapijos susirinkime 
kun. K. seną Newarko veikė
ją V. Antulį, išvadino “krimina 
listu” už tai, kam jis dalino 
apgarsinimus viršminėtam su
sirinkimui. Rep.

buvo

buvo
9 d.

užorderiuo-

aiškinta vie- 
Federacijos 
susirinkime,

SCRANTON, PA.

Vyskupas Gritėnas Gražiai 
Mokina Vaikelius

Lietuvon

Nupiginta laivakortė ten ir atgal 
Trečia Klesa į Kaunu 

$203.00 ir $215.00 sulyg laivo 
GERA NAUJIENA!

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

PITTSBURGH. ARABIC, etc.
Siūlo greitų Kelionę į

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

arba
White Star Line 
Red Star Line

1 Broadway, New York

Pereitą mėnesį užsibaigė Lie 
tuvių Tautiškos Parapijos vai
kų mokslainė. Buvo mokinami 
vyskupo Gritėno; tęsėsi moks
las per tris mėnesius be per- 

1 stojimo 150 vaikų; buvo dės
toma mokslo šios šakos: geo
grafija, istorija, aritmetika, 

■gramatika ir rašyba; dabar eis 
[didesnieji per visą žiemą tris 
vakarus į savaitę.

Vyskupas Gritėnas geras mo 
kytojas; per jo rankas vaikas 
išėjęs, moka lietuviškai gerai 
skaityti ir rašyti. Tėvai katrie 
leidžia savo vaikus džiaugiasi 
iš vyskupo Gritėno, kad jisai 
yra tokis geras mokytojas. Mes 
Tautiškos Parapijos parapijo
nai ačiuojame vyskupui Gritė- 
nui už jo nenuilstantį triūsą ir 
gerą darbavimąsi del mūsų kai 
ir del mūsų vaikučių. Linki
me jam geros kloties ir ant to
linus del mūs darbuotis kaip 
iki šiolai kad darbavosi.

Vyskupas Gritėnas parapijos 
svetainę labai išpuošė gražiau
siais paveikslais, kad yra gra
žu pažiūrėti. Bačių Juozas

No

Kaži-kas čia patėmijo, kodėl 
pastaruoju laiku čia maža be
simato lietuvių vaikščiojančių 
pėsčių. Man rodos, priežastis 
aiški — biznieriai pėsti nevaikš 
čioja, dėlto, kad visi turi au
tomobilius, o vargingesni ne
drįsta gatve eiti, nes nebeturi 
kuo čeverykų nusipirkti. Tas at 
rodytų baika, bet ne baika — 
mūsų žmonės perdaug jau išsi
skyrė į dvi klases, kaip dar nie
kad ligšiol nebuvo.

Šiaip kas gi girdėtis? O gi 
štai kas. Utikos policijos virši
ninkas paskelbė rekordą, kiek 
po jo priežiūra areštuota žmo
nių per Rugpjūčio mėnesį. A- 
reštuotųjų 159 pateko į ma
žąją belangę, o 77 užsimokėjo 
bausmės į $1,471. Pavogta nuo- 
savio turto į $3,595 vertės. A- 
reštuotų tarpe buvo ir devy
nios moterys už nedorovingu
mą.

Visur raginama laikraščiuo
se merginas skaityti knygas. 
Pas mus merginos skaito... vai
kinus. Kasžin vaikinai ką skai
to? Rodos, tą patį, tik į kitą 
pusę.

Kam-kam, bet lietuvių sen
berniams tai nelaimių laikas už 
ėjo. Nesenai vieną paliokas už
mušė. Velionis turėjo krepšį pi
nigų, tai bažnytininkai kuo 
sprando nenusisuko, kad tą 
krepšį pasigaut. Bet nepasiga
vo — valdžia pasiuntė stačiai 
Lietuvon giminėms apie $1,- 
600. Antras senbernis, a. a. 
mirė taip sau iš senberniavi- 
mo. Pinigų neturėjo, tai ir baž
nytininkai jo nė nepatėmijo. 
Trečias senbernis — išėjo “į 
pūsčias.” Jo šeimyninkas net 
su policija ieškojo, nes jautė, 
kad ne su tuščiu krepšiu pa
bėgo. Žinių Rinkėjas

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

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

■i--
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Bell Phone: Oregon 0803-J.

Dr; Ignotas Stankus
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. M. .

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

ROCHESTER, N. Y.

A. B. Stankaus Atsilankymas

Dabartiniu laiku buvo atsi
lankęs “Vienybės” įgaliotinis, 
gerb. A. B. Stankus, rinkdamas 
prenumeratas ir tt. Darbavosi 
savaitę laiko ir su geromis pa
sekmėmis.- Taipgi aplankė “V- 
bės” skaitytojus ir rėmėjus. 
Aplankė ir mane, nors dar pir
mą sykį teko susitikti. Labai 
malonus ir simpatingas žmo
gus; užklausus kokių dalykėlių 
maloniai atsakinėja. Nors jau 
antras sykis jis aplanko Ro- 
chesteriečius, bet matyti, kad 
vis kožną sykį sėkmingai dar
bas sekasi; pradeda suprasti 
vietos gyventojai, kad “Vieny
bė” yra geriausis mūsų laik
raštis, kuris gina mūsų ir mū
sų tautos reikalus.

Jurgio Sūnus.

M. M. ŠLIKAS
Lietuvis Advokatas 

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

Namų Tel. Michigan 5751

•Air.

RICHMOND
TRUST

COMPANY
2701-2703 E. Allegheny Av, 

Philadelphia, Pa.

Apdraudžiame Nuosavy 
bes Dokumentus.

Persiunčiame Kabeliu Pinigus

Perkame ir Parduodame 
Visu šalių Pinigus

Mokame 4% ant Padėtų 
Taupymui Pinigų

Puikiausias Patarnavimas 
Visuose Skyriuose

—— I I Ml

Phone Keystone 457
THE 

LYNDHURST HOTEL
(S. žvigaitis, savininkas)

236 Cedar Avenue
Wildwood, N. J.

lankančius lietuvius kvie-
užeiti. Valgiai puikūs,

čia 
čiu 
kambariai švarūs. Jūrių mau
dynės. Nuomuojamų kamba
rių 60. Adara žiemą ir vasarą 

Kaina pigi, patarnavimas 
Lietuviškas

Geradejas
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

pagaus. Gyvenimas — tai kova už būvį ir dau
giau nieks.

žmogus liovėsi į katę žiūrėjęs. Atsikėlė, 
atidarė duris į virtuvę ir suriko:

— Onute, Onute!... ruošiu greičiau pietus!... 
Aš greit mirsiu badu, duok ridikučių... šmote
lį jautienos... viščiuką... aišku su salotom... 
daug žemuogių... Greičiau, Onute, greičiau!!!

Atidavęs įsakymą, paėmė nuo žemės obuolį, 
kurį tuojau suvalgė, o obuolio graužtuką svie
dė į katę ir pataikė tiesiai į nosį, ji susiraukė ir 
pabėgo... »
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ANTIKRISTUS

ImIMI
ieško pats nežinodamas ko, o 
gal tyrinėja revoliuciją? Aną 
nedėldienį klebonas, įsikarščia
vęs sakykloj pasakė: “užmur- 
zytakiams neb’valia korespon
dencijas rašyti” ir kumščia drū 

i čiai primušė antspaudą sakyk- 
1 loj — bet žilagalviui valia.

Klebonas žilagalviui duoda 
“kreditą,” geriau sakant, kar-

Žmogus geria visuomet
JAU VĖL TURIME!

Komediją

PASHMRKIT “VIENYBES 
ŠERĄ!

NEWARK E stebuklingą karvutę, eidami ša 
įlygatviais iš čeverykų laisto si- įtaikytų parapijonus

— Atėjus dabrinį “pieną,” o moterėlės miesto, kurių ir taip jau 
apie porą tuzinų bėra.

Dabar newarkieciai apie kitą

Kam Žmogus Klaidinti?
Nusiragavęs pilietis (eida-

— Kaina 30c. —
VIENYBE

Grand St., B’klyn, N. Y.

Te!. 696 Greenpoint.

Daktaras
J. S. MISEVIČIUS

270 Berry St., B’klyn, N. Y.

nevienas: praneša, kad jis atsi- gėrei, kad neturi kuo už šitas 
vežš ir savo gaspadinę Keidę. visas bonkas užmokėti? 
Prižada daug naujo pranešti,
ką matė ir girdėjo šventakup- tik iš vargo. Aš gi turiu bai-
riškoj Lietuvoj. Tas viskas atsi sias savo sieloje kančias, kad 
bus ant 27 d. Rugsėjo 3 vai. niekados neturiu kuo užmokėt, 
po pietų, Lietuvių šventakup-! 
rių Muzikališkoje bažnyčioje. 
Nors aš nesu šventakuprė, bet'
patarčiau visiems šventakup- mas gatve, atsirėmęs į tvorą 
riams ir ne šventakupriams į filosofiškai žiūri į varpinyčios 
tą vakarienę atsilankyti, nes bokštą ir svarsto): — Visi ra- 
šventakuprių klebonas yra ne šo laikraščiuose, kad šitos var
totos tinginys, kaip kiti klebo- pinyčios bokštas esąs kiek pa
nai, ir tikiu kad jis praneš 

sudemoralizuotą kleboną ir ži- mums daug naujo. Priegtam

Newark.
šiam gražiam pavasariui, Jur- , paskui eidamos renka ir neša
gine draugija su Uršuline su- kunigui ant “poterėlių.” Kitas . , . , ,, , .

. ‘ X- • im«ivivQ« nnvaioe nnc r».>ėinin nieką ir nekalba, kaip tik apiemane apsivesti. Šiomis draugi- mel/.iKas parėjęs pas paciulę - ’ 1
............’------------------------- ----------------------------------------------------------------- * -■]-

lagalvį. Tas žilagalvis tai tik- j turėsime gražią ir skanią va-joms besiruošiant prie apsive- pliurkšt-pliurkšt iš apykaklės 
dimo, gimsta “žilagalvis;” tie
siog sakant antikristus, nes ne
išpasakytai galingas sutveri- Į milžau. 
m as.

Jurgine su Uršuline negali 
užbaigti apsivedimą. Federaci
jos 8 skyrių išdraskė-išdaužė, 
jos narius nudažė juodai, rau
donai ir baltai. Juodiesiems ir 
raudoniesiems parodė ilgą no
sį, o baltuosius nutarabanijo į 
klebono kanceliariją ir įsakė 
sutvert naują 8(4 Federacijos 
skyrių.

Minėtas žilagalvis užkariavo 
ir “Darbininko” redakciją Bo
stone, taip, kad redaktoriai tik 
jo žilagalviškas korespondenci
jas turi talpinti “Darbinin- 
kan;” o jeigu “D.” per klaidą 
patalpina kokią nežilagalvišką 
korespondenciją iš Newarko, 
tai rašytojams tuoj užmurzina ■ ma akys.

Jis per “D.” paskelbė pasau
liui, kad Newarkieciai pamilžę

poperinį pienuką, sakydamas > 
“Štai, dūšele, kiek šiandien pri 

O apie septyni metai ■ 
miręs žmogus pataikė milžti į i
lietsargį ir per neatsargumą 
ne vietoj lietsargį išskleidęs ir 
iš bėręs dešimtukus.

Stebėtinas dalykas, kad jis 
gali sukimšti į senąją bažnytė
lę 2,000 žmonių, kuri yra sta
tyta tik del 500; taigi jeigu 
prastais nedėldieniais tiek 
Įima sukimšti, tai be abejo 
ledų ir velykų rytais gali
grūsti 20,000. Jeigu kas nedėl
dienį 2,000 žmonių, mokėdami 
po 10c. įeigos, sumokėjo viso. 
$45, tai 
ši u r!

Tikras 
lagalvis";

pa

su-

20,000 sumokėtu $75

ras stebūklininkas-antikristus.
Mamos Sūnus.

karienę. Įžangos kvitelė 10 litų 
($1.00.)

Zuzana Garliauskienė

krypęs į šoną. Ką, ar jie akli, 
ar ką? Aš 30 metų gyvenu 
šitame mieste ir kas-sykis pra
eidamas iš saliūno matau, kad 
bokštas perskilęs į dvi dali.

MUSŲ PŪDYMAI

Vienybės

SKAUSMAS! KUR?
PAMINKIT. Office Hours: 

8-10 a. m., 12-2 p.m. 6-8 p.m.

JAU
, • ? •

ŽINO!
visi, kad Naujokų padaryti Ciga
rai yra goriausi AmerikojeI Taip 
pat visuomenė gėrUi, kad garsi
nant laikraštyje remia lietuviškų 
literatūrų; tai yra puikus daly
kas; už tai vietojo kas-žin kieno 
cigarus rūkyt, kurio nieko gero 
nedaro, o gal dar lietuvių tautos 
priešus šelpti, tad labai išmintin
gai darysit, kad visada romsit lie
tuviškų pramonę, ir brolių lietu
vių Jono ir Petro Naujokų išdirb
tus cigarus rūkysit; nes ir cigarui 
labai gori, sumaniai iš gorinusio 
tabako ir iš Havanos padaryti, 
malonūs rūkyt, lengvi, gražini da
ga ir dūmas puikiai kvepia, net 
moteris ir merginos myli ir pat
sai džiaugsies, kad rūkui gerų Ci
garų!
Viengenčiai vietojo žydberniaut., 
visada rūkykit ir reikalaukit vi
sur Lietuviškose užeigose, rosimi- 
racijose, štoruoųo, pas barborius, 
kliubuoso ir draugysčių salose, 
ant piknikų ir pas biznierius, po 
vardu rankomis padurytų>

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

TSmyk! mos perkrausime na 
vo dirbtuvę Cigarų j didesnę vie
tų, priešais Public Library. Ra
šant adrosuot:
NAUJOKŲ CIGAR DIRBTUVE 

267 DIVISION AVE.
Brooklyn, N. Y.

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

Chicago. — čionai šiomis die 
nomis patiko nelaimę mūsų gar
bingas pilietis, Pijušas Mūke- 
lė. Jisai beskaitydamas Sirvydo

Brooklynas
buvęsis didysis išvažiavimas su 
teikė daug nesmagios aritme
tikos abiem internacionališko- 
jo malūno sparnams. Kairiojo 
sparno raudonoji marška — 
vardu “Trockio Milžtuvė” sa
kė, kad tame išvažiavime daly
vavę daugiausia svetimtaučiai, 
o dešiniojo ir juodo sparno 
marška — vardu “Bumbulas” 

' pasakė, kad visi buvę katalikai, 
I išskyrus kokius 500 kokių ten 

žmonių.”
Faktas lieka faktu, 
5,000 “svetimtaučių,” 
” ir “pilkųjų” Lietu

vos hymną giedojo, 3 valandas 
prakalbų klausėsi, paskui į žais 
lūs žiūrėjo, ir ant galo visus 
tautiškus “Vienybės” sendvi- 
čius suvalgė. “Bumbulo” py
pliams liko tik trupiniai, o 
“Trockio Milžtuvei” — nieko.

Klerikas

i “pilkųjų 
Good!stebuklininkas tas ži-

jis sudemoraliząvo ir ka(] vjsj 
mūsų kleboną taip, kad jau ne- “kataliku 
panašus į kunigą...!? Kunigas' 
jau- nebežino ką kalbąs — sa
vo parapijonus pravardžiuoja 
visai nesuprantamais žodžiais,

Uošvės Politika
Uošvė (į autoistą, kuris ją 

pervažiavo automobiliu) : — 
Vat aš tau prisiekiu, kad ne
paduosiu tavęs teisman, jeigu

straipsnį ir bekaišiodamas į jį tu man atvirai pasakysi: kiek 
kriukelius, tiek daug jų prikai už pervažiavimą manęs tau pri 
šė, kad patsai tuose kriukeliuo-į žadėjo užmokėti mano miela- 
se susipainiojo ir pasikorė, a. 
a. Pijušas Mūkelė paėjo iš Lie
tuvos, iš Internacionališkių ap
skrities, iš Dolariškių kaimo. 
Gyveno Amerikoje nuo to lai
ko, kaip pradėjo krauti dola- 
rius. Tebūni jam lengva ilsė
tis duobėje, kurią pats sau iš
sikasė. Nuliūdę “Draugai” (?

sai žentelis?!

2
3.
4.

ti

MUSŲ KLAIDINIMO
BLIU RAS

Trūksta Žinių
3-jų metų berniukas: — Tė

te, o kas būt buvę Adiomui, jei
gu jis būtų nepakliausęs Ievos 
ii nesuvaldęs obolio?

Tėvas: — Bėgk, paklausk 
m am ės.

YRA GERAS DEL:
1. Ramatiško gėlimo.

Nerviško galvos skausmo.
Neumigi jos skausmo.
Mėšlungiško traukimo.
Kietsprando.
Skausmo šonų, krūtinės ir pečių

7. Apsideginimo ir žaizdų.
8. Apsisaugojimo nuo uodų.
9. Skutuląnčių muskulų.

10. Apsisaugojimui nuo užnuodiji- 
mo, nuo silpnų atsitikimų, 
įdrėskimo ir tt.

Prekė,— 35c., 65c. ir $1.25
Del patarimo arba knygutės 

rašykite į:
ALBERT G.

GROBLEWSKI & CO., 
Dept. 15, Plymouth, Pa.

Kas tai yra —

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

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

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

(Reikalaukit ci'nkulioro dykai, paaiškinančio apie knygą)

(Visi turinti sunkius klausi
mus — prašom čia! Visi turin
ti gerus išaiškinimus — dvi
gubai kviečiami mūsų Bliūrui 
talkon!! Klaidinkim viens kitą 
kupras surėmę).

,,

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.

Philadelphia, Pa. — Phila- 
delphijos šventakupriai rengia 
milžinišką vakarienę ir prakal
bas, tik-ką sugrįžusiam iš Lie
tuvos šventakuprių klebonui. 
Ką tik gauta nuo Klebono be* 
vielinis telegramas, kad jis pri 
bus ant 27 d. Rugsėjo, — bet

Klausimas. Esu blaivininkų 
draugijos geras narys. Nei rū
kau, nei geriu. Sykį buvau įsi
mylėjęs, bet prakišau, ir nuo to 
laiko į mergas nenoriu nei pa
žiūrėt. Nešoku ir kazyroms ne
lošiu. Ar patariate apsivesti, 
pasilikti garsum sportu ir mi- 
lionierium?

Atsakymas. Del apsivedimo, 
tai patariame pabandyti pelė
dą. Jei norite palikti sportu, 
tai sulyg Tamstos būdo geriau
sia pasiieškoti zakrastijono vie
tos. Gi milionierium patapti 
lengviausia — susiieškokit din
gusį “laisvietį”’ pinigų dirbėją 
Račį.

lurbis.

PIRMAI LIETUVY!
, i f < t ... f • t
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J. Vaitulionis, D.C.
331 Grand Street

Brooklyn, M. Y.
Valandos nno 4 iki 8 vai. vak.

Nedalioms ir šventadieniais:
Nno 10 v. ryto iki 1 t. po piet
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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 augše. Perkant namą, kurie turite lo
tus, mes priimame prie mokesties. Taipgi pastatome na

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

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

Tel. Richmond Hill 8066

Kuriems tik

reikalingi

oarasi

kreipkite

198-200

;olo;o;o;o;o;o;o:o:o;ox>;o o q;ųj BEDIEVIAI VISKĄ 
GRIAUJA
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JUOKIS

NENORI

»

i 
š

GRAND STREET BROOKLYN, N. Y
TARPE DRIGGS IR BEDFORD AVENUES.

Pristatėm j visas Now Yorko ir Brook lyno apylinkes Dykai ir Baugiai

DIDELE PERMAINA PD 10 METI) PASMACYS BROS. FURNITURE CO
NAMAS PERTAISYTAS MODERNIŠKIAUSIAI

furnišei vėliausios mados, tik ką iš dirbtuvių 
STOCK’AS DVIGUBAI PADIDINTAS 

GYARANCIJA Iš DIRBTUVIŲ DAUGIAU UŽTIKRINAMA 
PATARNAVIMAS DAUG TOBULESNIS DEL PUBLIKOS 

IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS LENGVIAUSIOS

Jau tik sakau, gana ir gana 
su tais mūsų bedieviais. Jie 
netik prieš šventą “vierą” eina, 
kunigėlius visaip išnevožija, 
bažnyčias ardo, bet ve, pasku
tiniuoju laiku pradėjo ir šven
tus (vyčių) piknikus griauti. 
Jie jau Muse-Čiūžėj vieną pik
niką net iš fundamento išgrio
vė.

O didis piknikų patronai, pri 
čyniavokis už mus visus grieš- 
ninkus. Amen. Žiūronas

o 
c 
G
C 
ę

Č

Netikusi Rekomendacija
Poni (į pasisiūlančią tarnai

tę) : — Aš negaliu tavęs sam
dyti. Tavo rekomendacijos laiš 
ke rašoma: “nuolaidi, prieplai
ki, nuolanki ir ištikima.” Reiš
kia, tu turi daug “jaunikių.” 
O man tokios nereikia.

Atsargumo Delei
Arklių rinkoje: — Kodėl tu 

pirkdamas arklį visuomet savo 
pačią su savim vedžiojies? Ar
gi ji ką nors išmano apie ark
lius?

— Išmano — tai tuščia kal
ba! Aš perku tik tokius arklius 
kurie mano pačios nesibaido.

i ■ t; t. ■ , •• / < w r

Ką Darysi iš Vargo?
Į — Tai kodėl tu taip daug
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KATALOGAS
—o—

APYSAKOS

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

KUDIRKOS RASTAI. 6oši tomai, 
kurie po kelių metų bus verti dau
giau negu_____________ _ $io.OO

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

85c
SEPTYNIOS KOMEDIJOS - Šio

je knygelėje telpa septynios popu- 
leriškiausios lietuvių kalboje komo- 
dijos, būtent: 1) Uošvė į namus, ty
los nebebus; 2) Kurčias Žentas, 8) 
Vargšas Tadas; 4) Advokato Pata
rimai; 5) Gaila Ūsų; 6) Nesiprie
šink; 7) Nepavykusi Komedija. Kny 
ga netik lošėjams, bot ir skaityto
jams įdomi. Kaina__________75c

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 suaugusioms. Kal
ba aiški ir yra daug pavyzdžių la
vinimuisi. Kaina_ ;__ _______ 50c

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

Mokinklmės 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 apdarėliaig

11.00

Naujų Gaidų 13 Lietuvos
Aguonėlės. Juozo Gruodžio kom

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

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

Rūta. Juozo Gruodžio kompozicija 
50c.

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

Vienybes 
Knygyne
Galima Gauti Visokių 
Knygų, Kokios Tik 

Yra Atspausdintos 
Lietuvių Kalboj

Skaityk Katalogų KalrSJ PnsSJ

VIENYBE
193 Grand Street, 

Brooklyn, N, Y,

ibvh ft
Didyjį Katalogu Prisiunčiam Dykai
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1 TARPTAUTINĖ IR TAUTINĖ 
BAŽNYČIA

jai nepasisekė Lietuvoje į- 
vykinti papos užgaidų: —

III) L. K. T. B. nesimaišb 
į valstybės tvarkymąsi, nes 
pasitiki, kad Tauta,' sulyg w - • . 11 • V 11—.

senai matėme, kaip Romesnei vystymo Bažnyčia yra 
kunigija išsigando, kuomet reikalinga.

Bet kur jinai?...
, Jau jinai yra. Lietuvos Kristaus mokslo išauklėta,

Rašo Vyskupas Gritėnas

Nuverskime kalnus
Išsklaidyki m e debesius, 

Lai saulutės šviesa mus nušvies.

bėgo vargšai atsiprašyti,' Katalikų Tautinę Bažnyčią pati sugebės krikščioniškai 
bet užsirūstinęs papa nepa-'sutvėrė Lietuvos darbo žmo tvarkytis.
norėjo savo nerangių Lie-'nes, pasiremdami Kristaus IV) L. IG T. B. neverčia 
tu vos tarnų nei matyti... Sa-'evangeli jomis, Jo mokslu kunigus užlaikymui priver- 
pienti sat!... bei pirmųjų amžių krikščio- stinos nekaltybės, atminda-

į Tautos dvasios vadų pa- nybės gyvenimu. Lietuvio ma * . 1 1 Vi 1 1 • • 1 1

Tauta, lygiai kaip ir asmuo, privalo pasiremti ir pa 
sitikėti sava jėga: visus rūpesčius, sunkumus, — visas 
kliūtis turi sava spėka nugalėti. Besiremdami gi sveti
momis jėgomis, — gyvendami skolintu gyvenimu, - pa
siliekame neproduktyviais, be vertės ir liekame sunku
mu tiems, kurių vaisiu naudojamės. Pagalios “parazi
tas” visuomet susilaukia liūdno likimo: jis arba žūna, 
arba lieka pastumdėliu to, nuo kurio malonės priklauso. 
Tautos be savo iniciatyvų - neproduktyvios, reiškia ir
gi tą-pat, arba žūna, arba li?ka suvirškintos svetimame 
organizme savo

Pasidavimas
geradarių.”.

__________ svetimoms
srovėms yra ženklu nekul-' pavojingiausios yra tos, ku- 
tūringumo, silpnybės ir neį- rjOs veikia į tautos dvasi-

šmeižimai netinkamų jiems 
žmonių, kerštas kito nusi-. 
statymo asmenims, teroriza- Į • 
vimas dvasinis liaudies,
tai vis kasdieniniai darbe-1'dvasinės pažangos savo Tau 
liai Komos kunigų Lietuvių įos> Romos kunigija ta-

. 1 Q t X* J • tai atlieka?... Per visą Lietai daro?... Didesnei naudai ,.
Komos, kurios jie tarnais iš- 1 
tikimiausiais pasiskelbė. ( 
Kam reikalingi tie ujimai ] 
žmonių?... Kam tas nuolati- , 
nis knšinimas
O, jie gerai žino ką daro
Kuo daugiaus Lietuvoje bus j yngu” pralotų ir yra, kurie 
npsnntml<ns f.nn tikrpsms m I_ ______ x___ •

norėjo savo nerangiu Lie- nes, pasiremdami Kristaus f ■ ----- O. I<_. .... -
pienti sat

IV) L. K T. B. neverčia

_ _ _____ ______________ Ot/_____  .... __  Kristaus perspėjimą, 
šaukimas begajlo augštas: darbininko prakaitas, toli-j kad bereikalingų jungų nie-

’'stovėti sargyboje doros ir moję laisvos Amerikos šaly,'kam nekrautumėm.
'°“1 ’ • - - - ' 1 -................  V) L. K. T. B. numato vi-

žmonių?

tuvos krikščionijos laiką Lie 
tuva taip augštai stovinčios 
dvasiškijos neturėjo. Tiesa, 
buvo atskiri asmenys, bet 
ne dauguma, nors ir nežy
mi. Buvo politikierių vys
kupų visuomet; buvo “gar-

vertinimu savo pajėgų. Kar
tais būna, kad vientik savo 
pajėgomis nebepajėgiama 
kalnų, kelyje užtiktų, nu
griauti, — tuomet prisieina 
naudotis svetima pagalba. 
Bet prašyti pagalbos, ir 
vientik svetimu darbu nau
dotis, — tai visai skirtingu 
du dalyku. Nerangume ir damas prigulmingu sveti- 
tingume snausti gali tik šlu- mai autoritetei, panaudoja 
bas dvasioje.

Graikai tol gyvavo, kol va 
davosi savo idealais, — kuo
met gi svetimas idėjas pa- 
mylo, o savas užmiršo, tuo
met prasidėjo jų puolimas. 
Anglų pavergtos tautos, pri- 
Čmusios jų kalbą ir kultū
rą; liko vergėmis pilnoj to 
žodžio prasmėj. Ispanai lig
šiol dar mažos vertės tau
ta, nes pasidavė įtakai sve
timų tai tautai Romos dog
mų. Meksika per 300 metų 
vergaudama Romos užgai
doms, sunaikino saVo kraštą 
ir tapo turgaviete, kur sve
timieji prekiauja jos kūnu... 
Tuotarpu Suvienytos Val
stijos, gyvendamos savo idė
jomis, susilaukė nematytos 
gerovės.

O dabar pažiūrėkime į Lie 
tuvą.

Garbingiausi mūsų Tau
tos laikai tai tie, kuomet bu
vome nuo pašalinių srovių 
visai laisvus, kuomet Lietu
vių Tauta rėmėsi savo idėjo
mis, ir laikėsi savo gabumų 
produktu. Tuomet Lietuviai 
buvo galingi kaip dvasiniai, 
taip valstybiniai. Pakliuvę į 
svetimą atmosferą, pasida
vę svetimoms idėjoms to vi
so turto nustojo. Svetimos 
Lietuvai idėjos suparalyžia
vo visus lietuvių gabumus, 
ir... virtome vergais. Toji 
dalis mūsų Tautos, kuri dau 
giaus pasidavė svetimai į- 
telkmei (bajorija) visai žu
vo, — o liaudis, kaipo ma
žiau pakliuvusi į svetimų 
gaivalų sūkurį, dar užsiliko; 
ir tik jinai, pasirėmusi sa
vais idealais, kovoja dar už 
Tautos būvį. Mūsų išgany
mas, tai savų idėjų užsiliki
mas ir ju atgimimas. Tau
tos žadintojai būtų bejėgiais 
jei lietuvių tarpe nebūtų už
silikusi sava iniciativa bei 
savi idealai. Pirm keliolikos 
metų kibirkštis lietuvišku
mo, — o nūn švyturys lie
tuvybės. . i.

Svetimos įtekmės būna į- 
vairiausios: bet iš jų visų

nes pajėgas, kurias įspau
džia dvasios liaudies vadai, 
— aiškiau tariant, — ku
nigai, nes jie valdo žmonių 
dvasias ir širdis. Jei kunigas 
savo įtekmę panaudoja la
bui savo tautos, tuomet iš jo 
tauta turi daug gero; — ir 
atvirkščiai, jei kunigas, bū-

. nesantaikos, tuo tikresnis jų 
I laimėjimas... “ad majorem 
Romae gloriam.” Bet, taja 
pergale pasidžiaugti gali tik 
tokie dvasios išgamos, kai 
Jie... Pastarųjų laikų įvykiai 
konkordato klausime, nu
švietė geriausiai jų sarma
tos nesibijančias kaktas. Iš
davikų Tautos vardas jiems 
pilnai priklauso. Baisūs pra 
simanymai ir koliojimai už
sitarnavusių Lietuvai vyrų, 
tai priparodymas, kaip su- 
ž vėrė j a ir surambėja lietu
vio širdis bei sąžinė Romos 
dogmų priespaudoje. Jei 
koks lietuvis užsitarnavo 
mūsų tautos priešo vardą,

prisikrovę žmonių skatiko, 
trankosi po Riveras; buvo
ir yra dvasininkų, kurie pa- j L. K. T. B. nepripažįsta.

nuplovė jam ligšiolines Ro
mos tarnų mulkintas blak- sas sunkenybes ir visas kliu 
stienas ir veda prie atgimi- tis, vienok to visko nepaiso, 
mo. Ir toji lietuviška dva-: bet neša savo tautoje lais- 
sia, atgimusi, eina pagelbėti | vos bažnyčios obalsį: 
savo broliams Tėvynėje be- 
vargstantiems po letena dva 
sios engėjų. Eina nukrypi
mus taisyti, ligas gydyti, 
plėšrius vilkus vaikyti.

Štai jos obalsiai:
I) Kristus yra Bažnyčios 

galva; svetimų autoritačių

— papizmas tačiaus, vardan 
Kristaus, vardan labo Lie
tuvių Tautos, tiesa apsišar
vavusi, dorybės skydą iškė
lusį eina Lietuvon nedory
bių kalnus versti, tamsybių 
debesius sklaidyti, kad grą
žinus saulės šviesa Kristaus 
Mokslo ir obalsių lietuviams 
broliams.

Pirmas Lietuvių Katali
kų Tautos Bažnyčios,

Vyskupas J. Gritėnas

Jinai žino, ką jai ruošia 
amžiais įsigalėjusis priešas

i

Užrašykite “Vienybę 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems
Lietuvoje

savo įtekmę įvykinimui sve
timų savo tautai siekių, tuo
met užuot gero suteikia sa
vo viengenčiams dvasinį var' tai daugiausia1Romos Baž- 
gą. Dviems “ponams” tar- tyčios nuopelnas. Jei Lietu- 
nauti negalima^ — jei dva-|vos Romos kunigai taip že-
sininkas privalydamas savo maį nupuolę, kad nėra 
tautai tarnauti prigulmin- j ties jų pasitaisymo, — 

čia Romos nuopelnas.gas yra nuo svetimų tautai 
I gaivalų, tuomet, gyvenimas 
mums sako, svetima įtekmė 

.ima viršų. Ar reikalaujate 
; dar pavyzdžių?... Juk užten
ka pažvelgti į tautas, kuriį 

.dvasininkai tarnauja sveti
moms idėjoms ir priklauso 
nuo svetimų autoritačių, 
kad matyti jų atsilikimą. Ar 
timas mums Lietuvos pavyz 
dis yra skaudžios tiesos pri- 
parodymm

Mūsų Tauta atgavo lais
vę, — tam turėjo jinai nema 
žai pralieti kraujo, karo lau 
kai liko nukloti kūnais tūk
stančių Lietuvos sūnų...

Tai kova už valstybinę lai 
svę. Dabar Lietuva mėgina 
tvarkyties viduje; — veda
ma kova už dvasinę laisvę. 
Atrodo, kad vidujinio susi
tvarkymo darbas turėtų eiti 
sklandžiai. Bet deja, — bis- 
kis kitaip dedasi, — pasiro
do, kad valstybės priešą len
gviau yra nugalėti, negu 
tautos dvasios nuodytoją. 
Virš 300 metų lietuviai tam 
priešui vergavo ir liūdnų iš 
to pasekmių susilaukėme.

Dvasiškija, užmiršdama 
savo tiesioginį uždavinį, ga
nyto javimą, ėjo tuo keliu, 
kuriuo jai nederėjo eiti. Sve
timas lietuviams idėjas skel

vii- 
tai

Internacionalas, koks 
nebūtų: ar raudonas, ar juo 
das, tautybei yra kenksmin
gas. Internacionalas’ siekia 
pavergti žmonėse tautiškas 
ypatybes, o potam iš visų 
tautų padaryti vieną žmoni
jos grupę. Kad dar Romos 
internacionalas to siektu, 
būtų jis skaitomas, kaipo 
idėja; bet, deja, Roma savo 
idėjos neskelbia; jinai klas
tingai slepia savo tikslą, — 
pavergimą viso pasaulio 
žmonių ir tautų vienam Pa
pos asmeniui. Todėl Romos 
tarptautiškumas ir yra ty- 
pingas. Paskelbę klaidingą 
principą, būk Išganytojas 
savo vietininku ant žemės 
yra palikęs Romos Vyskupą 
ir kas jo žiniai priklauso, 
tas tik yra tikras Išganyto
jo tarnas ir mokinys, jie nuo 
sekliai dasileidžia tolimes
nių klaidų. Romos Vysku
pas iš kuklaus Dievo tarno 
virsta jau nebe Kristaus 
mokslo skelbėju, bet pasau
liniu viešpačiu, politikie
riam, guodum garbės ieško
toju. Romiečių supratimu, 
Romos Vyskupui, kaipo Kri
staus vietininkui, priklauso

jis

bdama užnuodijo nerangu-, vįsas Pasaulis; tad jo tarnų 
mu, užsnūdimu, ištižimu lie-1 užduotis ir yra savo viešpa- 
tuvių gabumus, o pašaliniai C1L? viską užkariauti. Ir ta- 
autoritatei ir jos reikalams ‘ ^aJ pi’ipayodo ne tiktai isto- 
betarnaudama, visą tautą1 bet ir šių dienų faktai, 
nuvedė į prapultį. Šiandie- homosv dvasininkas augs- 
ną, kuomet Lietuvių Tauta ‘taau tautą priverstas yra 
atgįja, toji govėda, matyda-i ^ntyti Romos internaciona- 
ma sau pavojų, griebiasi 'į0,.įkalus, nes ratai ir ra- 
kraštutiniausių priemonių, 
kad užlaikius amžiais pa
vergtus lietuvius savo prie
spaudoje. Gundymai ir pju
dymai vienų prieš kitus,

flLE,X SHRUPSKI
PranešuP- c

Viaįenas pažįiUmiems, draugams ir geros valios lietuviams 
atsilankyti,,paa mane pasikalbėti ir susipažinti vieni su kitais 
Tąippat patarnauju su AUTOMOBILIU veselijoms, krikš- 
tynoms. sermenims ir šiaip linksmiems pasivažinėjimams ir 
pokiliams. Nepamirškite reikale

•1 So. Ind ltr., Brooklyn, N. T.
Telephone 885 Greenpoint

i teliai stiprios jų organizaci- 
Ijos jį prie to verčia. Drą
suolis, kurs pamėgintų prie- 
' sinties, liktų sutrintas, su
maltas tose girnose. Ir to
dėl kiekvienas Romos kuni
gas uoliai siekia nurodyto 

i jam tikslo. Tam panaudoja- 
i ma spauda, mokyklos, saky
klos, klausyklos, įvairios rū
šies rekolekcijos su skaitlin
ga plejada vienuolių paga
lios įtekme politiniame bei 
visuomeniniame gyvenime 
per sau atsidavusius žmo
nes. Ir šiandieną toji po vi
sus kampus išmėtyta govė
da, įlindusi į kiekvieną ar
teriją tautos gyvybės, viską 
panaudoja to nepasotinamo 
žmonių tirano labui. Juk ne-

garsėjo bauginimu nekaltų 
žmonių. Yra nemažai kuni
gų ūkininkų, pirklių, lošėjų 
kortomis, atstovų į valsčius 
bei apskričius — randame 
jų ir bankuose, mėsinėse, 
krautuvėse, pieninėse bei mi 
nisterių kedėse, — bet ar 
daug jų ir kuris jų stovi sar 
gyboje Tautos?

Išsigimę Lietuvos sūnūs 
idealus globoja, — suklai- 

,'dinti vaikai savo Tėvynės 
I vardu prekiauja.

Aišku, kad Romoje mūsų 
'pražūtis.

Akyvaizdoje tų faktų pa
aiškėja, kad Lietuva netu
rėjo ligšiol tikrų savo dva
sios globėjų, ir kad jai tik 
tautiško dvasinio ugdymo

II) L. K. T. B. aiškina 
Kristaus Mokslą šviesoje 
pažangios kultūros; dvasi
niai vystys lietuvius, prisi
laikant Lietuvos tautiniu i 
dealų bei tradicijų.

“Žinomos Kaipo Geriausios” 

P A R ANDY K VIENĄ !
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DI Klų'Na'Gerovės skyrius1
DEL APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR. JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Aiame mw hikas

no. laiko gvildensime rei
kalas jdoMias* būsiančioms 

motinoms ir motinoms Jau-?
kūdikių.

Kūdiki; aprūpinimas Ir p«- 

pčjlmu yra dalykas gyvos 

.verbos Šeimynai ir tautai 

ir mes Jaučiame, kad tai 

yra dalykas. kuri* mes ta

rime reguliaridkala laiko- 

tarpiai, atvirai ir laisvai 
perpildeplL.

i

rei-

STRAIPSNIS 143

KAIP PARUOŠTI KŪDIKIO 
MAISTĄ BONKUTŽSE

Pirmuose straipsniuose švarumo
kalais ir svarba ruošiant kūdikiui mai
stą buvo pabrėžti Maisto švarumą ir 
grynunią galima yisai sunaikinti, jei 
nešvarūs indai vartojami jo ruošimui.

Greta švarumo svarbos, yra teisin
gas nusaikavimas ir tinkamas atmieži- 
mas. Kada kūdikiams vartojama pa
saldintas kondensuotas pienas, tai jį 
reikia iš blešinės atinicruoti šaukštais, 
pilant, iš blešinės, bet nėsemiant. Tai 
geriausias būdas gauti tikrą mierą. Ga
li lengvai suprasti, kad sėmimas ne
tinka, nes prie šaukšto prilimpa per
daug pieno. O kadangi pamokinimai 
liepia imti tiek ir tiek šaukštų prie 
tiek ir tiek uncijų vandens, tai toki 
prilipimai gadina tikrai mierai. At- 
mieravus reikalingą kiekį svąrbu iš 
plauti stiklą su virintu vandeniu, ku
ris vartojamas miešimui, tokiu būdu , 
visą pieną suimsi. Atidarytą biešinę 
visados reikia Taikyti šaltoje, švario
je vietoje, drūčiai uždarytą su apvož
ta stikline ar puodeliu.

Vanduo miežimui vartojamas pirma 
turi būti išvirintas ir atvėsintas. To
kia vanduo šituose straipsniuose vadi
namas “virintu” vandeniu. Saikuok 
jį švariose graduacijos bonkose. Po to 
atmieruok pieną kai jau augščiau sa
kėme. Dėdamas kiekvieną šaukštelį pie 
no į graduatorių, maišyk iki jis pil
nai ištirps. Tada supilk viską į ste
rilizuotą bonkute ir tuoj uždėk sterili
zuotą učilpiką.

Nėra reikalo vartoti leiką, bet jei 
vartojama, tai atminkite, kad svar
bu ją turėti sterilizuotą. Sumaišyk mai 
st o tik vienam sykiui.

Ar tavo kūdikis verkia? Ar jis ner
vingas ir neramus? Jei taip, tai daž
niausia maistas jam netinka. Jei pati 
negali, asvo kūdikio žindyti, ir jei jis 
nęauga iš krūtų pieno, duok jam Bor
telio Eagle Pieną — maistą, kuris lai
mingai išauklėjo tūkstančius kūdikių. 
Jis lengvai" priruošiamas — tik dėk 
virinto vandens kaip liepiama. Per 65 
metus motinos davinėjo Eagle Pieną 
kaipo didelę dovaną savo kūdikiams. 
Jį rekomenduoja gydytojai kūdikiams, 
kurio rsiguliuoja ir silpni, nes jis leng
vai suvirškomas ir teikiu pilną so
tumą.

Skaityk šitus straipsnius kas savai
tę ir pasidėk ateičiai.

'i
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A. Vlkrikas

Ii

negalima žin- 
savo kūdikio, 
pradekite var 
Eagle. Pieną.
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Motinos! Jei ran
date 
dyti 
tuoj 
toti

KAINOS: $3, $4, $5 ir $7.

Pasinaudokite brangiomis dovano
mis, kurtas dabar duodame!

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

A. Mikalauskas

TOgg

/ Afsaagok Bvelkataį

SANYKlTg

Tel. 4428 Greenpoint

Dr. John Waluk
Valandoi:

nno 8 iki 10 IS ryto 
nno 1 iki 8 po pietų 
nno 8 iki 8 vakare

Nedaliomis pagal snBitarlmg

161 North 6th Street
Brooklyn, N. Y.

Kas yražmogans amžinas pilsiąs? —. Baltis, 
Jis netik snnklanslas ilgas įvars, bet lt | Kra
bų paguldo. Bet tie, karte vartoja po plačiu 
Ameriką pagarsėjusiai URBAN’B , GOLD 
POWDERS (Miltelius nuo Balčio), jeklą lalčlų 
nebijo. Už 75 centus už baksą apsiginkluok 
nno savo nuožmaus prtelol

’ ' S t 1
URBO LAX TABS (IS .cental Už skry

nutę) yra kai kanuolč pilei kitą amžiną žmo
gaus priedą — vidurių užkletfijlmą — kurte 
žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.V j į į\

Lietuviškų, Bulgariškų, Alopatigkų, Homeopatlikų ir kitokių 
vaistų tegalima ganti gerų pas — 

f • ■ - b. A

ŠVENČIAME JAU 20-TAS SUKAKTUVES NUO BIZNIO UŽDĖ
JIMO, ĮS1KRAUSTYDAMI Į NAUJĄ, PUIKIĄ KRAUTUVŲ PO 
NUMERIU 261 GRAND ST., KAMPAS ROEBLING ST., B'KLYN.

Širdingai užkviečinm jus atsilanky
ti į rmisų naują krautuvę ir apžiū
rėti rudenines madas Skrybėlių ir 
Kepurių. Perkant, galvai apdangalų, 
šį rudenį, žiūrėkite, kad būtinai tai 
būtų Manhattan Hat išdirbystoa. Ta 
da dėvėsite netik naujausių, madų, 
bet ir gerinusį darbų, ir medžiagų. 
Turime mados ir spalvos, koki jums 
patinka. Mes išdirbinu Society Club 
skrybėles, su kiekviena kur duoda
me parašytų garantijų ištarnavimo 
ir patenkinimo.

A. Kaudrotas

UŽSISAKYKIT SKILANDŽIUS 
ĮVAIRIOMS PRAMOGOMS

Eagle Pienas išau
gino daugiau vai
kų negu kiti mais
tai krūvon sudėti. 
T rys gentkartės 
juo išaugo.

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

Dep. 9

AUSI

PT7BLB1
UŽDEGI-

ProfllaktM vyrama, 
geriausia apsauga 

po užsikrėtimo. 
Didelė triūbelė 38c. 

(Tarba (4’s) $1.
Visose aptlekose ar 
8an-Y-Kit Dept. A. 

•1 Beekman St. 
Now York

Prašyk aprašymų

Didžiausia Suvienytose
Lietuvių Valstijose

-■ 4 , A-u, v r»* • •

Mėsinyčia Amerikoje
f t. - ž t . . >

Galima gnuti tikro Lietuviško Skilandžio, paršiukų, Kumpių ir Vi
sokios rūšies dešrų, pagal prieinamiausias kainas. Parduodamo ogul- 
nei ir paskirai ant vietos ir išsiuntinėjama ant pareikalavimo į visas 
kolonijas. Reikalo kreipkitės ypatiškai ar per laiškus —

K. & M. CO.
123—125 GRAND STREET

I '
Brooklyn. N. Y., Telefonus Greenpoint 3359

Susivienijimas Liet. Amerikoje
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDRAUDOB IB PA1ALPO1 
OBGANIZAOIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOBE, KU

RIOS TURTAS ARTI |1,000,000.00

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

' • 1 ••

8LA. kuopos randasi visuoso didesnlnosn miestnos*. 
Narini priimami nuo 18 iki 50 m. amiiaus. Vl»l na- . 
rini gaunu, laikraštį „Tėvynę” dovanai ir taipgi 
ganna BLA. išleistas knygas ui pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $180, 300, «00 ir 1000

Paialpos Skyriai — 
|«.oo. D.oo Ir 12.oo | savaitę,

807 W. 30th Street, New York, N. Y.

Del platesnių informacijų kreipkitės lino adresai
*• Y 

Lithuanian Alliance of America

. 1 ‘ *, r * 14^. J
ku

• . - Į r i » i į į » į 1 t ! į i 1 1 1 1 1 i i i i i L

151 Metropolitan Avenue _ Brooklyn, N. Y, 
Telephone Greenpoint 1411 _

— -—J ‘SL-— L.♦. .1

5
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Brook lyno ir Apylinkės Žinios
“Vienybės” Adresas;. 193-197 Grand Street, Brooklyn, N. Y. Telefonas; 2427 Groonpoint

IŠBARTAS UŽ SVIEDIMĄ
Į AKIS TIPO

BABRAVIČIŲ BOSTONE
PASITIKS SU IŠKILME

Bostono visuomenė, kviesda
ma p. Juozų Babravičių, mūsų 
gerbiamų dainininkų, tenai į 
koncertų, rengia labai iškilmių 
gų sutikimų. Kviečia atvykti 
rodos šį trečiadienį. Nuo sto
ties pasitiks lietuvių ir anglų 
spaudos atstovai, ir duos platų 
išgarsinimų kaip lietuvių, taip 
ir anglų spaudoje. Taip mes 
dažinojome iš laiško p. Vinco 
Jankausko, rašyto pačiam mū
sų artistui.

NUO AIDO CHORO 
KONCERTO

Praeitų sekmadienį duotasis 
“Aido Choro” koncertas, La
bor Lyceum, galima pavadin
ti neblogai nusisekusiu visais 
atžvilgiais. Beveik visi garsin
tieji artistai savo programo 
dalis neblogai išpildė.

PASIMIRĖ LIETUVIAI

KVIEČIA BOSTONAN 
BABRAVIČIŲ

Gerb. Babravičius yra kvie
čiamas Spalio 4 d. į Bostonų, 
kur jis duos didelei lietuvių ir 
amerikonų publikai koncertų 
garsioje Simfonijos Salėje. Vie 
niems tik amerikonų spaudoje 
skelbimams esą laiduota rengė
jų išmokėti $500.

Dr. Klein iš Jamaica areš
tavo taksi vežikų, tūlų Knas- 
ter, už tai, kad šis vežikas svie
dė jam į akis atgal jam pa
duotąjį “tipų” — 10 centų, kuo 
met Dr. Klein, užmokėjęs 20 
centų už pavežimų, dar pridė
jo dovanėlę.

Knaster pasėdėjo tris die
nas kalėjime, potam teisėjas 
davė jam aštrių pamokų, kad 
nemestų atgal dovanėlės, nors 
ji būtų ir mažiausi, ir paleido. 
Teisėjas pridūrė, kad nėra jo
kių įstatymų verčiančių duoti 
dovanėles.

IIY LANAS JAU IŠEINA
IS POLITIKOS

Pralaimėjęs primarijų rinki
mus ir 8 metus išbuvęs burmis
tru, p. John F. Hylan jau pra
dėjo rengtis išeiti iš politikos 
visiškai. Jisai jau atsistatė iš 
pirmininkystės Estimate Tary
boje.

Todėl, kaip politikieriai nuo- 
gandavo, p. Hylan nebetvers 
trečios partijos.

Agnes Blažys, 17 metų, 297 
— 14th Av. Astoria, L. I., mi
re Rugsėjo 12, laidota Rugs. 
15 iš kun. Pakalnio bažnyčios, 
Kalvarijos kapinėse.

Adelė Stanwick, 9 metų, 166 
Leonard St., mirė Rugsėjo 17, 
bus laidota Rugs. 20, iš kun. 
Pakalnio bažnyčios, nuo 3 vai. 
po pietų, Kalvarijos kapinėse.

Laidoja graborius pil. Juozas 
Garšva.

LENKŲ REDAKTORIŲ 
RADO EAST UPĖJE

antradienį buvo 
lenkų laikraščio

pra- 
“Po-

LIETUVIAI VEDASI

Frank Krest, 60 Scholes St. 
su Katrina Juodviršiute, 277 
Linden St.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ 
APDRAUDOS (INSURANCE) FIRMA

-------- ------ oOo------ ------
REIKALAUJANT apdraudes (insurance) nuo Ugnies, Gyvasties, Su
žeidimo (accident), Automobilią, Stiklą, etc., žodžiu sakant, suteikiam 
visokios rūšies apdraudą ( insurance) kokia tiktai randasi šioj šaly. Mū 
są kompanijos vienos iš didžiausią, prekės yra lygios su kitais, bet. pa
tarnavimas yra geresnis nelaimei atsitikus, nes pilnai nuostolius išmoka. 
PERKAM ir parduodam namus, lotus, farnias, biznius, morgičius; sko
linau! pinigus ant morgičią, suteikiam pilną patarnavimą namą pirkime 
ir pardavime.
NOTARY PUBLIC suteikia pilną patarnavimą visokią legalią dokumen
tą, kokius tiktai tiesos daleidžia Notarams patarnauti.
Su visokiais reikalais ypatiškai, laišku ar telefonu kreipkitės j mūsą 
firmą, užtikriųam, kad gausit teisingą ir mandagų patarnavimą.

SCHEGAUS & GALE
BUILDERS, REAL ESTATE and INSURANCE

131 BROADWAY, BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg 6805

M

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.

Krautuvė atdara paprastom dienom nuo 8:30 ry- 
Mflsų darbo apsiaustu to Iki 9:30 vakaro. Nedėldienials Ir šiaip švento- 
kostumeris džiaugiasi, mis dienomis nuo 7:30 ryto iki 1:30 popietų.

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

NEPAPRASTAS IŠPARDAVIMAS
tik trumpam laikui siūlome publikai 

Didelį Pasirinkimą tikrų 
Victor Victrolų

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

Hts MASTER'S voice”

GRAHAM TALKING MACHINE SHOP
VICTROLOS IR VICTOR REKORDAI

71 Graham Avenue, Brooklyn, N.Y.

CHAS. WIRFEL

Sanitai-iškai ir Stipriai Atlieka 
Visus Phunberio Darbus; Van
dens ar Apšildymo. Pašaukus, 

tuoj atvykstu pataisyti pagedimus

mėjo pirmutinę grožės dova
nų mergaitė — Dorothy Bona- 
donna, 22 mėnesių amžiaus, 
nuo 1,738 E. 35th St.

— “ Happy New Year P* Pe
reitų penktadienį apie 1,500,- 
000 New Yorko žydų apvaikš
tinėjo savo naujo meto šventę, 
hebraiškai vadinamų “Roš- 
Hašana”. Anot žydų skaitlinės, 
jų dabartinis prasidedųs me
tas yra 5686-tas.

— Žvėriukas. Ant Welfare 
Island, kur yra vargšų prie
glauda, senukė 60 metų, Mrs. 
Lizzie Devlin, tapo užpulta ir 
išžaginta. Suimta tūlas Ri
chard Kane, 28 metų, iš amato 
pliumberis, kurį įtaria atlikus 
šį bjaurų darbų.

— Ungarų studentės. Laivu 
“Veendam” atvyko penkios nu
garės mergaitės, kurios čionai

vių taisymo ties Nassau Av. ir 
dideles muštynes, kurių nuram 
dymui buvo iššaukta skvada po 
licijos. Su buožėmis “revoliu
cija” tapo numalšyta ir kele
tas “revoliucionierių” nugaben 
ta ligoninėn, su perskeltomis 
galvomis. Keletas areštuota.

Pasirodė, kad riaušės iškilo 
del akmenuko, kurį vienas ita
las metė į kitų!

Paiešknu Jono Vnlonio, kuris paei
nu iš Padvurnikų kaimo, Ramyga
los valu. Jei kas apie jj žino, malonė
kite man pranešti, už ką būsiu labai 
dėkingai. Wm. Daučiunaa, Ui Elm St., 
Newark, N. Y. (114)

Jei kus žinote, malonėkit suteikti 
žinią apie Galjuną (pirmas vardus ne
žinomas), kuris mirė rodos 1915 ar 
1916 metą Amerikoje, ir kuris yra gi
męs Biesoguloj, Panevėžio 
Lietuvoje. Žinias malonėkite 
Lenkijos konulatui, sekamu 
Consulate General of Poland, 
Ave., New York City.

apskrity, 
suteikti 
adresu:

DIDELIS PARGENĄS

LA GUARDIA ATSISAKĖ
TVERTI TRECIĄ PARTIJĄ

Pirmeivių vadas, kongresma
nas La Guardia, viešai per laik- gavo už dykų mokslų po prie-
raščius atsisakė tverti trečių i žiūra Insitute of Internatio- 
partija ir pačiam paimti bur
mistro kandidatūrų vieton nu
puolusio Hylano.

PO MIESTĄ PASIDAIRIUS

Anų 
puolęs 
lish Morning World” redakto
rius, Jan Lewkiewicz. šį šeš
tadienį rasta jo lavonas East 
upėje ties Delancey St. Jo 
draugai tvirtina, kad kas kitas
ant jo rankų pridėjęs, bet po-' __ Sudegė muilinė. Sudegė 
licija spėja, kad jis pats upėje didelis muilo fabrikas ant 
atsirado, nes negalėjo būti dar West ir Eagle gatvių, kur ke
bas plėšikų, kadangi jo kišenė- letas ir lietuvių dirba. Ugnis
je rasta $15.

AR JAU PASIRŪPINAI 
SU ATEINANČIŲ METŲ 
SIENINIU KALENDORIUM?

taip buvo išsiplėtusi, kad išvi
jo apie 50 šeimynų iš aplinki
nių namų.

i — Svečiai. Pereitų trečiadie
nį atsilankė “Vienybės’’ įstai- 

Įgoje iš Wilkes Barre, Pa., se-
Jeigu ne, tai neatidėliok, bet kanti svečiai: pil. J. Liaukus, 

įmesk atvirutę pas “Vienybės”, piL j. Vaišnys (Jurgio brolis), 
įgaliotinį Petrei Kaltavičių (gy'pn. j. Uzdyla, pil. Jurgis Uz- 
vena 231 Bedford Ave., Brook- c]yia jr j. Ratys. Visi svečiai 
lyn, N. Y.), o jisai tuojaus at- pasigerėjo “Vienybės” įstaiga 
silankys su puikiausių kalen- įr pn. Juozas Vaišnys pasipir- 
dorių pavyzdžiais.

Šie lietuviai biznieriai
ko šėrų, sakydamas: “Prie šio 

jau namo ir mano plyta turi būti!" 
užsisakė kalendorius: J. Trun-' Tūli iš svečių iškeliavo į Hart- 
ca, S. Bistrais, P. Pusnikas, J. ford, Conn., atlankyti 
Abazorius, T. šlikas, H. Le-' mines, o pil. Linukus 
des, V. Aleknas, J. Stanikūnas, nys pasiliko kelioms 
M. Baresnevičius, K. Bagdo- (Brooklyne pas savo 
nas, A. Stalkus, A. Mažeika,1 
T. Žilinskas, S. Norkeviče, V.' 
Zabielskis, A. Yench, S. Pauža, j
A. Mikulskis, F. Sabaliauskas, 
S. Adomaitis, S. Lapinsky, V. 
Bartušūnas, A. M- Baličiūnas,
B. Yaskulis, A. Hawryshko, A. 
Shrupskis.

nal Learnnig.
— Pakliuvo. Policija suėmė 

5 filipinus vyrukus ir 1 baltų 
mergaitę, ant 102 W. 115th St. 
New Yorke. Pas juos rado su
krauta visokių brangenybių, 
surinktų iš 200 apiplėštų vietų 
apylinkėje. Dabar eina visi api
plėštieji savo daiktų atsiimti.

— Maniakas padegėjas. Po
licija ieško tūlo maniako, kuris 
per viena dienų Harleme, New 
Yorke, padegė daugelį namų. 
Jis manoma esąs jaunas vyras 
ir nuo gėrimo pakvaišęs.

— Del Akmenuko — Riau
šės! Dirbanti italai prie gat-

DIDELIS BARGENAS

Ridgewoode, 6 šeimynų mū
rinis namas po 5 kambarius ir 
maudynės, elektros šviesa. Kai
na $13,500. Cash $3,000.

Richmond Hill, 2 šeimynų 
statytas 2 metai atgal; neveik 
taksų mokėti, gražioj vietoj, 11 
kambarių, 2 porčiai, garadžius 
del 2 automobilio. Kaina $10,- 
500. Cash $2,500.

Woodhaven, ant 77th st., ne
toli Jamaica Av., 2 šeimynų 
mūrinis namas 11 kambarių, 
steam ant dvejų pečių. Kaina 
$10,300. Cash $3,000. Medinis 
namas, taip įtaisymai, tik nėra 
steam o. Kaina $7,200, cash $2,- 
000.

Maspclhe: aš turiu daug na
mų ant pardavimo, visokiom 
kainom nuo $6,000 iki $14,000 
ant 2 šeimynų po 11 kamba
rių. Norinti pirkti pirmiaus 
atvažiuokit pas mane. Aš paro
dysiu daug gražių namų ir 

nereiks mokėti.
J. STANKUS 

36 Lexington Av., 
Maspeth, L. I.

Tel. Newtown 0113 
(118)

Reikalingas Kriaučių Bušelinan nnt 
seno ir nu ujo darbo ir turi mokėti 
prosyti ant mašinų. Darbas ant. visa
dos. 5604 — 8th St., Brooklyn, N. Y.

(120

Parsiduoda, kampinis mūro namas 
7 šeimynų, geram stovy, netoli elo- 
veiterių, karų, subway. Pasiteiraukit. 
Didelis baigomis. Informacijų klauskit 
pas Mrs. Link, 1377 Madison St., 
Ridgewocd, N. Y. (115

GA RSINKITĖS “ VIEN YBĖ.I

m3 LIETUVIŠKA AKUBEBKA Uj

M

už
tai

Marijona Tamkienė 
p^prio pnlngą ant piinukalnvimorn 
&dioną ar naktį, taipgi ir nodėl 
^dieniais. Darbą atlieka atsakau O 
vvčiai už prieinamą kainą įjj

7—9 STAGG STREET
& Brooklyn, N. Y.
įįj Tel. Btagg 6711 W

&prie

DIDŽIAUSIAS KALĖJIMUO
SE NUOŠIMTIS YRA ITALŲ

Publicistas Guy L Burch pa
duoda skaitlines iš 1922 m., 
kiek buvo New Yorko valstijos 
kalėjimuose kalinių ir kokios 
tautos ateivių kokį duoda nuo
šimtį. žinios paimtos iš kalė
jimų: Auburn, Clinton ir Sing 
Sing. Viso tuo metu uždaryta 
kalėjiman 3,432 asmenų, tų tar
pe 733, arba 21 nuošimtis bu
vę ateivių. Tų tarpe palei tau
tas buvę sekamai: italų 36 nuo
šimčiai, rusų 18, austrų 8 ir 
lenkų 5.

Viso čiagimių liaudies New 
Yorko valstijoje buvę 7,5599,- 
852, o svetur gimusių — 2,786,- 
112. Taigi ateivių prasižengė
lių nuošimtis nedidelis; tik 
italai duoda didelį nuošimtį.

savo gi- 
ir Vaiš- 
dienoms 
gimines,

paskui iškeliavo, svečiuosna pas 
pil. Račiūnų į Ųpeeport, L. L

— Joseph Ginewich (Ginkus) 
’narys L. Jaunų Vyrų Dr-jos ir 
metikas (pitcher) Boston 
Braves Baseball Club, nuvei
kė New Yorko Giants ant Polo 
Grounds, laimėjęs 6 prieš 5. 
Joe puikiausiai žaidė prieš 30,- 
000 žiūrėtojų, tąrp kurių buvo 
matytis ir lietuvių. Tuojaus po 
žaislų, laimėtojui brooklyniškis 
Ginkus įteikė gėlių bukietų, o 
potam pas pp. Ginkus buvo Gi- 
nevičiui duota vakarienė.

Rugsėjo 11 d. Philadelphijo- 
je Joseph Ginewich (Ginkus) I 
vėl išmetė bolę savo jaukto 
prieš Philadelphia Club ir lai
mėjo 6 prieš 4.

Dar vienas lietuvis puikiai 
pasirodė. Louis J. J. Stočkus

— Užsibaigė “Mardi Grass". 
Praeitų šeštadienį užsibaigė 
Coney Island rezorto sezonas 
su visos savaitės švente “Mar- 
di Grass’, šeštadienį, tarp ko 
kito, buvo kūdikių paroda, kur 
motinos atgabeno 525 vaiku
čius, prie 1,000,000 žiūrovų nu
spręsti, kuris gražiausias. Lai-

Greitai turi būt parduota 
bučernė, Grosernė ir Delica
tessen, viskas kartu. Visos 
reikalingos mašinos del da
rymo dešrų ir skilandžių, 
rūkinyčia, automobilius-tro- 
kas ir arklys su vežimu. Vie
nu žodžiu, sumaningam bu- 
čeriui biznieriui gera proga 
padaryti pinigų. Del infor
macijų kreipkitės:

J. Ambraziejus, 
Real Estate Agentūra

168 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Tel. Greenpoint 5975.

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

$15.00 ir augityn

X-Spindulių Diagnoza 
221 SOUTH 4th STREET 

BROOKLYN, N. Y.

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

2—8 po piet.
Penktadieniais ir Sekmadieniais 

tik sulyg sutarties

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

RASHKINIS

Tel. Greenpotnt 7831

LIAŪKŪ8 FOTOGRAFAI!

— Petrai, kur taip skubi
niesi?

— Einu pas Juozų Aha* 
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

Fotografuoją vo- 
sclijas, Bntikie- 
tus, nabašninkus, 
Mokinių grupes 
ir tt. Abelnai at
lieku visus foto- 
/rafijos darbus. 

Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės šiuo 
adresu: —

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

Brooklyn, N. Y.

Telephone Triangle 1450

IR MALIORIU8 
Nufotografuoja ir 
numalevoja ' viso
kius paveikslui 
įvairiausiomia ip- 
nlvomis. Atnauji
na senui ir kra- 
javus Ir sudaro 
su amerikoniškais 
Darbų atlieka ge 
rai ir pigiai.

Kreipkitės adresu:lino

BTOKEB
C. Brooklyn, N. T.17.8

JONAI
Bridge fit..

Geriausias

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

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

Tel. Stagg 4037

SMH

(Praeidami atsižvelgkite į šį nnmą) 
260 HUMBOLDT ST.

Brooklyn, N. Y.
Telefonas St ugg 2481 

Užlaikome lietuviams užeigos vietą 
ir turime Gražią Ruimingą Svetainę 
del įvairią Mitingą ir Pokilių (Lie
tuvių Kriaučių Kontraktoriai už
laiko savo ofisą mūsą svetainėje) 
Visuomet reikale kreipkitės pas: —

KASMOCIUS ir TUBA 
260 Humboldt Street 

Brooklyn, N. Y.

PUIKIAUSI SVETAINĖ
Del Mitingų, Vestuvių, Vakarienių ir 

Pakeleiviams Nakvyne
Taipgi ir šiaip del visokių pasilinksminimų 

randasi LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ 
KLIUBE, kuris randasi 1153 Putnam Av., 

tarpe Halsey St. ir Gates Ave., Brooklyne.
Telefonas Jefferson 6639

i

VOKETAITIS 
141 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

A. L. C E AS AR, M D
Gydo Aklu, Ausies. Nosies 

Gerklės Ligas
109 E. 87th Street

(tarpe Park ir Lexinggton Avės.)
New York, N. Y.

Vai.: lu iki 12 ryte.
6 iki 8 vakare.
ir pagal susitarimą

ir

STOGŲ DENGĖJAS
GRAVEL^

ROofinG
Work a Sp^aiaJty 

JAMES J. HOLT fr SON

Taisau ir Dedu Stogus. Darbą Garan 
tuoju ilgam laikui. Kainos Prieinamo!

Reikale klauskite:
Ofisu: 1163 Gates Avenue 

Tel. Jefferson 3957
Yardas: 161 Olifton Place 

Tol. Prospect 1023

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savnlnkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINE
Ola galiu gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus Ir ui 
prieinamą kainą; taippat paslreudavoti svetainę nudrinki" 
majni, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

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

VYRIŠKŲ DRAPANŲ KRAUTUVĖ
Dideli! Pasirinkimas Vyrams — Drapanos Geriausių Kompanijų
PADARAU NUO LIETAUS APSIAUSTUS

Vyrams, Moterims
Prašau Tamlstą reikale atsilankyti,

S. PAUŽA
131 GRAND STREET

Brooklyn, N Y.

MES
Užtai visi

Šiltam
P. Y.ANKUS (didysis) 

ir P. PUSNĮ KAS

ŽINO M
ŽINOM VISUS
esat kviečiami pas mus 

arba šaltam Ore

(RAINCOAT'UB)
Ir Vaikams 
o husito pilnai užganėdintai

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

Tel. 1727 Greenpoint
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