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LATVIJA PASIRAŠO SUTAR
TI SU AMERIKA ATMOKĖTI

SAVO KARO SKOLAS
Prancūzų Pirmas Pasiūlymas Apmokėti Skolas 

be Nuošimčių Amerikonų Komisijos Ne
priimtas.

LENKAI BIJODAMI KRITIMO SAVO ZLO
TŲ SKUBIAI PERKA AMERIKOS DO- 
LARIUS

Naujausi Telegramai Žinios Iš Lietuvos
DERLIUS

į

WASHINGTON, Rugs. 24. — Iždo sekretorius, Mel 
lon, pranešė spaudai, kad tapo susitarta su Latvija kas- 
link apmokėjimo tos šalies karo skolų Amerikai. Lat 
viai po karo yra pirkę iš amerikonų įvairių karo reikme
nų kovai su bolševikais ir tuo užsitraukė skolų sumoj* 
§5,132,287.14. Nuošimčių iki 1922 metų priaugo $647,- 
275.62.

Pasirašydami sutartį latviai Amerikai sumoka $4,- 
562.76, o skolų lieka $5,775,000, kurios turi būti atmokė
tos laike 62 metų.

WASHINGTON, Rugs. 24. — Prancūzai pasiūlė 
amerikonams mokėti kasmet po 25 milionus dolarių per 
pirmus penkis metus, o paskui nuo 80 iki 90 milionų per 
kitus 20 metų, taip kad per 62 metu Francija atmokėtų 
Amerikai 4 bilionus dolarių karo skolų. Bet į tą sumą ne
įeina nuošimčiai, kurių francūzai nenori mokėti. Todėl 
amerikonai šį pasiūlymą atmetė ir eina tolimesnės de
rybos. Bet faktas atvykimo francūzų komisijos derėtis 
apie karo skolas pasirodė naudingas Francijai: jau 
Amerikos bankininkai sutinka duoti francūzų pramo
nininkams paskolų ir kredito.

BERLIN. — šio miesto biržoje lenkai taip pradėjo 
Amerikos dolarius pirkti, kad jų vertė pakilo. Spėjama, 
kad lenkai nori apsisaugoti nuo nuolatinio kritimo zlotų 
ir perkasi pastovesnę valiutą, kurios nevalia pirktis Len
kijoje.
/jįi.li ■rfwii, I. iliiw i 11 I I     ............. . JL ,-JlZj    1 ~~jjŽ

New York. Wallstrytas ’ Philadelphia. Kad auto- 
surokavo, kad Europa da- mobilius liktų legališkai kon 
Partiniu laiku prašo apie bi- 
iono dolarių paskolų iš Įvai 
rių Amerikos bankų. Dau
giausia prašo vokiečiai — 
4OO milionų, francūzai nori 
ISO, o italai 100 milionų.

—o—
Madison, Wis. Wisconsi- 

10 gubernatorius ragina 
prezidentą Coolidge nesusi- 
:arti su francūzais apie ' 
•o skolų fondavimą 
rancūzai nebaigs karo 
norokiečiais.

—o—
London. Dvi anglų obser- 

/atorijos baigė 40 metų ap
rimtą darbą su rokuoti 100 
nilionų žvaigždžių danguo- ris sukeliojosi apie gelžke- 
>e ir nustatyti jų pozicijas. H, nešdamas keletą bombų.' 
Dirbti buvo apsiėmę 40 ob- 
jervatoriių, bet tik anglų 
savo dalį darbo baigė.

—o—
Asbury Park, N. J. Neži

nomi vyrai, spėjama italai, 
mirtinai nušovė gražią mer- 164,148 gyventojai, 
giną, taipgi itaię, tarnaitę —o—
restorane. Jie dar nepagau- Hazleton, Pa. Skelbiama,' 
ti. kad vargo tarpe streikuojan I

—o— I cių angliakasių dar visai ne-
Paris. Po 6 savaičių ko- .naivi. Daugelio darbininkų 

vos 500 francūzų kareivių vaikai dirba kitose vietose 
išsigelbėjo nuo sukilusių ir pagelbsti išmaitinti šei-' 
drusų Svrijoje. ; mynas. 1

gas per prievartą įbruko vi
siems, kada kalėdojo po para
piją. Taipgi yra šaulių būrys, 
kur gauna “Trimitą”, bet be 
poros vakarėlių šiame sezone

New Yorke Areštuota 5,000 Dolarių už 
Butlegerių Draugija Amerikoną Lakūną

New York. Policija skelbia, 
kad Broadway apylinkėje gra
žiuose ofisuose areštuoti penki 
vyrai buvę galvos didelio but
legerių sindikato. Vienas iš jų 
per vienų tik mėnesį bankan 
pasidėjęs $200,000. Vieną die
ną gegužy, pasakoja prokuro
ras, taą sindikatas gavęs už
sakymus pristatyti 4,800 skry
nias škotų viskės. Sindikatas 
veikęs po vardu “Dresdner 
Real Estate Corporation”, bet 
visi ofisuose rasti raštai nieko 
nekalba apie nuosavybes.

Policija rado ir slaptą rak-' 
tą, kuriuo butlegeriai susiraši
nėdavo su Anglija ir savo tar
pe. Pavyzdžiui, žodis WUVNE 
reiškė “Amerikos Snapsą”, žo
dis WYKLE reiškė laivą 
Aquitania, žodis WYAXY — 
“šampaną”, žodis WUVUR — 
“alkolį”, WUVYS — “viskę” ir 
taip toliau.

Fez. Morokos sukilėlių va
das, Krimas paskelbė, kad 
duos po $5,000 už kiekvieną 
jam pristatytą amerikoną la
kūną, gyvą ar negyvą. Tų ame
rikonų yra apie desėtkas ir jie 
specialiai nuvyko j Moroką gel
bėti francūzų imperialistams 
nugalėti sukilusius už savo 
tautos laisvę rifus. Prezidentas 
Coolidge nesenai pasmerkė 
tuos lakūnus, bet jie atsisakė 
pasitraukti iš francūzų kariuo
menės.

ka- 
kol 
su

fiskuotinas už vežimą deg
tinės, tai jis turi vežti ne
mažiau pusės kvortos svai
galų. i'aip nusprendė teisė
jas byloje tūlo vyro su poli
cija, konfiskavusia jo karą 
už vežimą “poros drinksų

—o—
Terre Haute, Ind. Senas 

socialistu vadas Debs stoja 
neįleisto" komunisto Sakat- ^*no nuPjautą, bet nesuvežtą tai jis greit atmainė savo kailį 
lavos pusėn. Jis sako pagal 
Amerikos konstituciją žmo
nės turi pilną teisę agituo
ti valdžią versti lauk. 

—o—
Harbin. Mandžurijoje are 

štuota sovietų agentas, ku-

{veikti iš karto trukdė vikaras; 
kada reikėjo vaidint “Mū 

tai mūsų kunigė-

šįmet derlius visoj Lietuvoj 
daug geresnis už pernykštį: 
žiemkenčiai rugiai maždaug 50 
nuoš., kviečiai — 25 nuoš. ge-j daugiau nieko nenuveikė. Jiems 
resni už pernykščius ir tt.

Liepos m. buvę ledai nedaug pav 
nuostolių tepadarė: Biržų, Ma-'sų Gerasis, 
žeikių, Utenos ir Zarasų aps. lis ir pakišo koją, atkalbinda- 
visai nesiskundžia ledais.

Kai kuriose apskrityse lietus vaidinimą. Bet kai tas viskas
pablogino šienapjūtę ir paga-’jam nesisekė, kaip jis manė,

mas aktorius pora dienų prieš

šieną. Visoj Lietuvoj viduti- ir iš griežto šaulių priešo Sto
niai supūdyta šieno 10 nuoš.; jo būrio nariu. Kai kurie šau- 
pietų ir vakarų apskrityse šie- liai mato tame laimėjimą, bet 
no supuvo 15-25 nuoš. Daugiau vyrai, apsižiūrėkite, nemanyki- 
sia supuvo dobilų. te, kad jis tą viską daro ge-

Sodžius darbininkų netrūko, ro jums velydamas. Jam nepa
tik šiek tiek jų trūkumas buvo sisekė užkariaut būrį iš lauko, 
jaučiamas pasieniuose. tai jis, kaipo gudrus jėzuitas, 

lenda į vidų. Dėdulė.

Lietuvos nepaprastas pasiun
tinys ir įgaliotas ministeris Pa 
ryžiuj ir Romoj p. P. Klimas 
ii’ centralinio statistikos biuro 
direktorius p. Feterauskas.

Visa 
met. išeis iš

Kaunas. — Finansų ministe
rijos leidžiama knyga 
Lietuva” 1925 
spaudos jau š. m. spalių m.
Be informacijos pobūdžio davi
nių (valstybės įstaigos, firmų 
sąrašai, tarifai ir tt.) naujoj 
laidoj bus išplėsta ir statisti
kos dalis. Be to, į atatinkamus 
skyrius įtrauktos žinios ir apie 
Klaipėdos kraštą.

New Haven, Conn. Policija 
pastebėjo, kad vietos jaunimas 
tiek ištvirkęs, kad reikia dary
ti specialis vajus. Laike poros 
dienų areštuota 21 bernaitis. 
Jie visi dar neturi po 16 metų. 
Pagauti bevagiant ir kitokius 
prasižengimus pildant.

Pamokino Nevogti \ 
Cigarų

Philadelphia, Pa. 25 metif 
darbininkas Reichardes, turbūt 
išsižadės imti cigarus iš kito 
darbininko kišenių. Jis pasiė
mė vieną iš žipono kito darbi
ninko liejyklos, kur dirbo, ir 
užsirūkė. Cigaro būta užtaisy
to su dinamitu, kuris plyšda- 
mas, nuplėšė dalį smakro,

SETAS IS PENKIŲ 
LIETUVIŠKŲ PINIGŲ 

GALIMA GAUTI 
“VIENYBĖJE” 

Su pr’i siuntimu — 
50 centų

Baisus Įsimylėjusio 
Vaikino Grasinimas

Cleveland, O. Tūla Mrs. 
Boady išsiėmė varantą prieš 
į ją įsimylėjusį vyrą, kuris grą 
sina, jei ji netekės už jo, jos 
namą dinamituoti, nupjauti 
jai rankas ir kojas ir į namus 
padėjus munšaino atvesti poli
ciją. Moteris sako labjausia bi
janti šio paskutinio grasinimo.

Padainupis, Garliavos valse, i 
I— Dabar laukuose baigiami Į 
pjauti miežiai, vikiai, pjauna
mos avižos. Ūkininkai, turintie
ji kuliamas mašinas, kulia ru
gius; nesenai ūkininko J. D. 
sūnus kuliant su maniežu ru
gius nupuolė po maniežo ratu, 

Įsunkiai susižeidė.
Soduose baigia nokti obuoliai 

obuolių derlius šiais metais, — 
mažesnis, slyvų derlius mato
mai bus vidutiniškas.

Rudenį ir pavasarį, o iš da
lies ir žiemą keliai čionai būna 
neišvažiuojami del netikusio

v , _ 11 ..v. .. taisymo. Vienu laiku buvo kal-Rasytojai Jau 1 radecla Rusai Priverčia Estijos bama, kad valdžios manoma
tiesti plentas Garrliava-Višakio 
Rūda, kuris eitų per mūsų kai-Į 
mą, tada susisiekimas ir iš mū
sų kaimo būtų geresnis.

Kaime yra vienok komplek- goms pažinti ar jų nebuvimui delis pragraužtas ant pusantro 
nė pradž. mok., kurią mokslo 
metu lanko 50-60 mokinių; tik 
gaila, kad butas mokyklai vi
siškai netinkamas: žemas, ma
žas. Reikėti! statyti mokyklai 
namas, bet nėra lėšų.

žmonės čionai mažai orga
nizuoti, jaunimas įdomaujasi 
daugiausia “robaksais” ir deg
tine. Kr-as

Apart bombų jis turėjo 50,- 
000 dolarių.

—o—
Hartford, Conn. Suskai

čius šio miestelio žmones, 
pasirodo, kad jame gyvena

ŠVENTOSIOS UOSTO 
STATYMAS

Tauragė. — Naujai įsikūrė 
gamybos koperatyvas “Sveika
ta,” kuris jau atidarė mėsos 
gaminių krautuvę ir batų dirb
tuvę.

šis koperatyvas užsimojęs 
darbuotis gamybos srity, ypač 
apdirbti mūsų maisto produk- 

! tus. Lietuvoj koperatyvai dau-
Susisiekimo Ministerija šio- giausia kuriasi vartotojų, ga- 

mis dienomis įnešė Ministerių mybos bendrovių maža yra, ta- 
Kaninetan įstatymo projektą tai “Sveikata” jų skaičių padi- 
apie visos eilės ūkininkų že- dina. Reikia laukti, kad “Svei- 
mės nusavinimą uosto reika- katos” b/vė Tauragėj turėsi 
Jams, šisai įstatymo projektas gero pasisekimo ir Tauragės 
bus dabar svarstomas Minis- gyventojai iš jos sulauks švie- 
terių Kabinete ir paskui bus į 
neštas Seįniąn.

Pajuokti Sovietus Ministerį Rezignuoti
Maskva. “Times” korespon

dentas praneša, kad Rusijoj at 
gįja šiokia-tokia žodžio laisvė. 
Karingiems komunistams 1 
pataujant, pajuokti sovietus te 
galėjo k faunai cirkuose. Dabar 
žmonės netiek klausosi klaunų, 
kurie patinka tik vaikams, bet 
rimtesni rašytojai pradeda tai
kintis žmonių skoniui, norin
čiam pajuokti sovietų tvarką. 
Iš tokių pašaipos rašėjų gar
siausias esąs Bulganovas, kuris 
susilaukė iš “Izvestia” didelio 
pabarančio editorial o. Net pats 
Trockis mylįs pasiskaityti jo į- 
domių aštrių ir ironiškų apy
sakaičių, nurodančių netobulu
mus sovietų tvarkos.

Viena jo apysakaitė skelbia 
kaip tūlas profesorius išradęs 
maistą, kuris galįs išauklėti 
milžinus. Jis norėjęs tą maistą 
išbandyti ant kiaušinių, kad tie Kl’istoporas Kolumbus 
būtų didesni ir daugiau mais- Tapo Nubaustas $5 
tingumo turėtų. Po ilgų derybų 
ir pasitarimų su įvairiomis val
džios komisijomis, kurių 
bartinėje Rusijoje yra 
pekla, sovietų valdžia išsirašei 
iš svetur gerų kiaušinių ir pro
fesorius pradėjo savo darbą. 
Bet vietoje vištos kiaušinių 
“gudruoliai” komisarai nupir
ko nuodingų gyvačių kiauši
nius. Tos išsiritę iš kevalų pa
sirodė tokiais milžinais, dėka 
profesoriaus maisto, kad apsu
po Maskvą ir ją sunaikino.

Stokholm. švedų spauda pla 
čiai rašo apie rezignaciją Es- 

vieš ūjos užsienio reikalų ministe- 
rio Pūstos, kadangi spėjama 
Pusta rezignavęs reikalaujant 
Sovietų Rusijai. Jei tas teisy
bė, tai švedai ir latviai sako, 
kad Pūstos rezignacija yra pir
mas rusų žingsnis užvaldyti 
Estijos politinę kontrolę. Mat, 
po nepavykusio komunistų su
kilimo, rusai uždarė visą pre
kybą per Estiją, nuo ko nuken
tėjo daugelis biznierių. Atsi
rado šaly vargas. Tada rusų 
prekybos delegacija davė Esti
jos valdžiai suprasti, kad Pus
tai rezignavus vėl viskas bus 
gerai ir rubežiai atdaryti. Pus

ta ir rezignavo. .

Mariampolė, — Prie Mariam 
polės apskr. ligoninės yra į- 
rengtas Rentgeno kabinetas ir 
nuo š. m. rugsėjo m. 5 d. pra
deda veikti.

Rentgeno spinduliais bus da
romi peršvietimai ir rentgeno 
fotografijos įvairių organui Ii-

žiu ir gerų maisto produktų.
f, ;; w-

Kaunas. — Nemuno krantas 
“cembruvka” ties garlaivių 
prieplauka nusodintas mede
liais. Medelius apkalė dailiai 
lentelėms, kad ožkos nenugrau- 
žtų. Tik gaila, kad medelių ne
priraišiojo, nes vėjas daužo į 
kuolus ir beveik kiekvienas me-

et. Jei ii’ toliau taip bus, tai 
Gaila.

patikrinti.
Darbo laikas nuo 8:30 iki l{visi medeliai išdžius, 

vai. Ligoniai, atėjusieji vėliau Tuom turėtų kas nors pasirū- 
9 vai. ryto, negalinti atlikti jų pinti.
tyrinėjimus tą pačią dieną, bus 
paliekami kitai dienai.

V

Į Penki Metai Karo 
Tarnybos Rusijoje

Roma. Pernai italai surūkė 
per metus G0 milionų svarų ta
bako.

Kazlų-Rūda, Mariampol. ap. 
— šiame miestely, jau bus me
tai, susiorganizavo šaulių bū
rys, kuris per tą laiką darė 
vos tik dvi rikiuotės pamokas 
ir tai nevykusiai, šaulių būrio 

I pirmininku yra vietinis vargo
nininkas p. Kaminskas, kuris 

.dažnai po miestelį vaikščioja 
Įgirtas. Pastaruoju laiku, bū
tent, rugpjūčio mėn. 2 d. šau
liai suruošė šeimyninį vakarė
lį. Po vaidinimo, minimi šau
liai salės vidury užpuolė p. 
Pupkį, kurį gerokai apmušė, su 
kruvino ir perkirto lūpą. Tą 
pat vakarą eidami namon apie

Columbus,' O. Tūlas italas 
da- turi vardą čia Kristoporo Ko- 

gyva lumbo, Amerikos atradėjo. Ka 
da jis papuolė į teismą už gir
tuokliavimą. tai teisėjas, baus
damas jį penkine, ir nusijuokė:. 12 vai. nakties kėlė triukšmą 
“Dalykai dabar Amerikoje vi-,§aU{j§ brauningų, gąsdinda- 
sai kitaip stovi, negu kada tavo 
bendravardis čia atkeliavo”.

įsta-Maskva. Pagal naują 
tymą kiekvienas jaunuolis Ru
sijoje turės ištarnauti kariuo
menėje penkis metus, o po to 
dar iki 45 metų bus skaitomas 
rezerve, arba atsargoje.

Brockton, Mass. šiame mie
ste yra 265 fabrikai ar šapos, 
iš kurių 55 gamina čeverykus, 
o 60 įvairią medžiagą avalynei. 
Per 1924 metus tie fabrikai pa 
gamino prekių vertės 70 milio
nų dolarių. Darbininkų dirbo 
13,885, kurie algų gavo tą me
tą apie 17 milionų dolarių.

1913 metais fabrikų B rock- 
tone tebuvo 184, bet darbinin
kų dirbo 16,162, o algų gavo 
virš dešimties milionų dolarių.

mi ramiai miegančius gyven
tojus. į šį atsitikimą įsikišo net 
ir vietinė policia, atėmė brau
ningus, bet, rodos, ir vėl su
grąžino. Gaila, kad toki žmo
nės nešioja Lietuvos šaulių or
ganizacijos vardą ir naudojasi 
šaulių teisėmis.

Liaudies Draugas

Gražiškiai, . Vilkaviškio aps.
— Nedaug tenka matyti laik
raščiuose iš šios apylinkės, 
nors būtų galima šį bei tą pra
nešti. Laikraščių čion pareina
nemažai, bet daugiau klerikališ lig 
kos pakraipos, kuriuos kuni-^B

Kaunas. — Lietuvos Vyriau
sybė gavo pakvietimą dalyvau 
ti gelžkelių tvarkaraščiams ir 
tiesioginiam susisiekimui nu- 

, kuri į- 
vyks Haagoj šių metų spalių 
mėn. 20-24 d.

Kulaliai, Mosėdžio vals., Kre 
tingos apskr. — Rugpjūčio pra ------<,------  ----------

džioje Čia sudegė pil. Beniušio statyti konferencijoj, 
kluonas su suvežtais rugiais. 
Spėjama, kad padegta iš ker
što. įtarta jo buvusi mylimoji 
E. Bertu laite iš to paties kai
mo, kuri jau areštuota.

L. Būbelis.

Alytus. — š. m. 24 d. Nemu
ne prigėrė vienas žydelis 17 

Į metų amžiaus, iš Merrkinės, su 
’juo prigėrė ir 3 arkliai. Aps- 

Kaunas. — Eilinėj tarptauti- kritai imant šiais met. apie 
nio statistikos instituto sesijoj, mus ne vienas užbaigė Nemune 
kurri Įvyks Romoj š. m. rugsė- savo dienas. Dzie-kas
jo 27 d., iš Lietuvos dalyvaus) i ’ • -----------

AMERIKA i||

H

IR
AMERIKOS LIETUVIAI

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

VIENYBĖ
19.3 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
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j PERŽVALGA j Nežinomi Pasauliai
Rašo — Stasys Grigoravičius

Mūsų Komunistų 
Persiorganizavimas

Jau tapo paskelbta instruk- kantį vaizdą, kuris viešpatauja, 
ei jos apie persiorganizavimą turbūt, fabrike, kur bonusų dar 

i komunistų partijos Amerikoje. 
'Mat, buvo rasta, kad dabarti
nė partijos sistema yra “social- 
demokratiška,” todėl nekošer- 
na. Pagal bolševikišką sistemą, 

į kuopos turi būti organizuotos 
fabrikuose ir darbo vietose, o 
paskui pagal gatves. Reiškia, 

Į kur yra trejetas komunistų ko
kioje šapoje, ten turi būti ir 
kuopa. Kur ant kokios gatvės 
gyvena pora-kitas komunistų, 
ten ir turi būti kuopa. Nariai 
nėra skirstomi pagal tautas, už 
siėmimus, ar kitokius skirtu
mus. Visi yra “vienetos,” o tų 

— ------------------------- ----------------- ---- -------------j------------------ . t .vienetų būriai yra “branduo-
būtiniausių amerikiečiams prievolių. Jau kai apie kaimų iiai”_Vykintojai būsinčio rojaus, 
pažangųjį jaunimą tai kai-kurie kilnūs amerikiečiai rū- ^da vietoje Kalvino Coolidge 
pinasi nors siuntinėdami jiems savo perskaitytas knygas Baltajame Name sėdės kitas po 
ar tai užrašydami vieną-kitą pažangų laikraštį — 
jau didele dovana Lietuvoje skaitoma. Bet mokslus ei
nančioji dalis jaunimo reikalauja jau kitokios paramos, 
būtent pinigiškos.

“Vienybes” Redakcija dar 1923 m. įkūrė prie sa
vęs “Vienybės” Bendradarbių Moksleivių Fondą, kurin 
rinko nuo įvairių parengimų ir pramogų aukas, ir tais 
pinigais šelpė moksleivius už jų rašinėjimą į “Vieny
bę”. Nenorėdami monopolizuoti Lietuvos moksleivių pa-

News” skelbia, pasiremdamos 
rusų laikraščiu “Pravda” se- Klajojančios šviesos — Kometos

<1 Redakcijos StraipsniaiĮ;
LIETUVOS BIEDNŲ STUDENTŲ IR 
MOKSLEIVIŲ BALSAS

Daug dalykų yra Lietuvoje remtinų, bet medžiagi
nis rėmimas Lietuvos pažangiojo jaunimo yra vienu iš

bininkams neduoda.
Esą i tūlą fabriką Rusijoje 

tapo paskirta naujas direkto
rius, Amerikoje prityręs darbą. 
Buvo tikėtasi, kad jis “patai
sys gamybą.” Jis ir pradėjo 
viską amerikoniškai vesti. Dar
bininkai kelias dienas pašnaira 
vę Į “greituolį,” tuoj nuterppė 
direktorių pas savo fabriko ko- 
mitetą į teismą. Darbininkai 
kaltino direktorių, kad jis “bar
baras, tironas ir darbininkų 
priešas.”

Direktorius paaiškino, kad 
jis yra kaimiečio vaikas ir pri
tyrimą Įgijęs Amerikoje, kur 
darbai eina kitaip nekaip tingi
nių Rusijoje. Jis pareiškė, kad 
darbininkai perdaug laiko su- 
aikvoja bėginėdami pažiūrėti į 
laikrodį kelinta valanda.

Komitetas, suprantama, di
rektorių rado kaltą nore “spau
sti prakaitą” iš darbininkų ir 
.... j jam prastesnį darbą.

aprašydama tą įvy-

kas litikierius, Rutenbergas, o maž
'mūsų Bimbukas.

Svarbiausiu darbu tų bran
duolių, kol-kas, bus leidimas 

; mimeografuotų lapelių ir sklei 
dimas propogandos. i davė

Mes numatome, kad tokis per “Pravda, 
organizavimas išmes nevieną kį, diplomatiškai nutepa abi 

į komunistą iš partijos, nes di-
. x ... jdžiuma dabartinių patentuotų rjus kaltas kam skubinęs dar-

tys tik sau, mes raginom ir kitus laikraščius pas save pa- komunistų, prie tokios tvarkos, į bininkus, o darbininkai kalti ko 
našius fondus įkurti, kuomi būtų sudarę apie save jaunų partijoje negalės būti. Prie to,, del nedirba sąžiningai.

pusi. Ji sako, kad direkto-

Labai dažnai žmogaus žvilgsnis kilsta j dan 
praeina amžiai, ir vis neapimamose padan- 
erdvėse pasirodo vis nauji ir nauji stebūk- 
Tolimiausios žvaigždės, išplaukiančios iš

bendradarbių grupes ir joms padėję vargingu keliu iš-:ką 15,000 Amerikoje esančių 
eiti Lietuvoje mokslą. Mes į savo fondą aukų nedaug su-;
rinkom, vienok per tą laiką spėjom sušelpti ir sugrupuo
ti prie savęs apie 15 neblogų bendradarbių. Tik gaila, 
kad kiti laikraščiai to pavyzdžio nebandė praktikuoti.

Lietuvoje yra gana daug biednų jaunikaičių ir mer
gaičių, kurie nori eiti pažangos ir šviesos keliu. Mūsų 
ledakcijon jie rašo griaudžius laiškus, kad juos tėvai ir 
giminės nuo savęs atšalino už nėjimą seminarijon ar, 
mergaičių, į vienuolynines “sesutes”. Jie jau paragavo 
Vakarų demokratinių pažangių idėjų, bet toms idėjoms 
Lietuvoje tamsybė stato mūro sieną'. Važinėjant po Lie
tuvą “Vienybės” redaktoriui teko asmeniškai ši liūdna 
padėtis matyti.

Dėlto, vėl paragindami mūsų pažangiuosius laikraš
čius šiuo klausimu susirūpinti, mes iš savo pusės ryžta-' 
mes ir toliaus palaikyti “Vienybės” Bendradarbių Moks
leivių Fondą. Šito vieni neišsigalėdamr-vykinti, kreipia
mės prie mūsų pažangiosios visuomenės, ypač mūsų 
skaitytojų ir draugų — remti aukomis ir nuo pramogų 
liekanomis šį šventą ir kilnų darbą, kuris išauklės Lie
tuvos ateičiai ne vieną stambų veikėją, rašytoją ir mūsų 
Tautos vadą.

Niekuomet nepamirškite “Vienybės” Bendradarbių 
Moksleivių Fondo1 Jis šelpia ne kokius tinginius, bet iš
bandytus, ištirtus ir biednus rašytojus, kurių raštus pa
tys skaitytojai paskui skaitys ir gėrėsis.

i komunistu galės padaryti 106 . *■ <milionų gyventojų šaly, sunku 
įsivaizdinti. Visas jų darbas iš
rodo vaikų žaidimu.

—o—
Žydų Komunistų Skaičius

žydų komunistų partijos sei
me New Yorke paaiškėjo, kad 
narių Amerikoje ta partija tu
rinti tik

di-

1846.
—o—

Išleisti Visas
Dainas

—o—
Didelė Dovana “Vienybės” 
Skaitytojams

Jau yra baigiamas ruošti
delis 1925 metų “Vienybės” 
Metraštis, kuris savo išvaizda 
ir turiniu žymiai pralenks pir
mutinį bandymą, darytą 1924 
metais. Apart eilės straipsnių 
iš lietuvių istorijos, literatū
ros, eilių ir apysakų bei juo
kų, bus didelis informacijų sky 
rius, pilnas statistikos ir kito
kių žinių iš įvairių žmonijos 
gyvenimo šakų. I

Tą Metraštį gaus pilnai už-, 
simokėję “Vienybės” skaityto
jai.

KATALIKAI PRADEDA GRIAUT LIETUVIŲ 
kultūrines organizacijas 
■4^ : . < • > , ■ • ,

Delei buvusio “Vienybės” didžiulio išvažiavimo 
nustygsta pavydu abudu mūsų internacionalai, juodasis 
ir raudonasis. Kairieji stengėsi tą išvažiavimą sumažin
ti nors pakišdami melagingą faktą, būk ten daug daly
vavę “svetimtaučių” (kurių nė vieno nebuvo), o dešinieji 
visaip bemelavę, pagaliaus pradėjo agresyvį žygį prieš 
Brooklyno žymią organizaciją — Lietuvių Operetės Cho
rą, kam jis tame išvažiavime giedojo Lietuvos Hymną ir 
dainavo gražias daineles.

Matote, tame Chore dalyvauja vienas-kitas daininin
kų, priklausančių į parapijas; nes ištikrųjų tas Choras 
nesidomi jokiomis politikomis, bet patriotizmu ir daile. 
Sunku katalikams suvirškinti to Choro populiarumas ir 
nenusilenkimas surūgusiam “Garsui”, todėl jis dabar ir 
pradėjo Don Kichoto kovą prieš tą Chorą, prisikabinęs 
prie jo tuomi, kam tas Choras dainavo “Vienybės” išva
žiavime, kuriame būk kalbėtojai “keikę Lietuvos val
džią”.

Katalikų (bent “Garso” pyplių) dora šiuo atveju pa
sirodė taip žemai nupuolusi, kad drįsta viešai meluoti, 
Sakant ta, ko visai nebuvo. Tūkstančiai žmonių tame iš- 
važiavime dalyvavo ir niekas negirdėjo, kad tenai būtų 
buvusi Lietuvos “valdžia keikta”, tiktai “garsiečiams” 
teko turėti tokias ligotai opias ausis.

Pasiremdami tuo savo išgalvotu “faktu”, “garsie- 
čiai” “politikieriai” pradėjo agitaciją, kad dainininkai iš 
Operetės Choro išstotų ir tuomi šį Chorą sugriautų.

Šiuo atveju mes netikini, kad bent vienas to Choro 
dainininkas paklausys “Garso” melagių ir prisidės prie 
mūsų organizacijų griovimo. Bet sykiu užrekorduojame 
dar vieną “garsiečių” juodą darbą, kuris žeidžia netik 
didžiules Brooklyno draugijas ir organizacijas, prie to 
išvažiavimo prisidėjusias, netik visą Brooklyno visuo
menę, bet ir kiekvieną švarų ir patriotingą lietuvį bei 
visą mūsų kultūrą. _ I

ne

Ruošiasi 
Lietuvių

Lietuvos švietimo Ministeri
jos knygų leidimo komisija pa- 

įdarė sutartį su prof. M. Biržiš- 
i ka, pagal kurią bus leidžiama 
visos lietuvių kalboje surink
tos liaudies dainos. Jos bus su
skirstytos į rūšis ir kasmet bus 
leidžiama po vieną tomą 500- 
1,500 puslapių didumo. Pirmas 
tomas išeis 1927 metais, o pas
kutinis rte vėliau 1935 metų. 
Manoma, kad bus apie dešimts i 
tomų.

Kitą gerą knygą minėta komi l 
sija leidžia, tai “Prekių Mokslo' 
Vadovėlis.” Pirmas tomas jau i 
baigiamas ruošti. Ten pasako- : 
jama kokios prekės ir kaip yra 
dirbamos iš cimento, stiklo, mo
lio, metalo, poperiaus ir odos. 

—o—
Taip Nesiargumentuoja

Kuomet Strimaitis, Vitaitis ir 
Bajoras nurodė į Mačiulio me
lus, sąryšy su skelbimu pasi
kalbėjimų su p. Irševičiu apie 
gavimą Lietuvai paskolos, tai 
“Garsas” tų melų neatšaukda- ; 
mas, apšaukė Strimaitį “milijo
ninės” bendrovės vedėju ir . 
“Garsiu rašėju,” įdėdamas tuos 

godžius kabutėse del pajuoki
mo, o Vitaitį su Bajoru išvadi
no “žymiais zeceriais.”

Bet tokie argumentai rimtolj 
žmogaus neįtikina apie Mačiu-' Kaip lietuviški 
lio teisingumą.

—o— 
Įdomiai Klausimą Stato

Katalikų Federacijos 
gresui kunigas Urbanavičius bu 
vo kviestas perskaityti kokį 
nors referatą ir kunigas skai
tė “Ar Lietuvybė kenkia Katali 
kybei?” Pastebėkite, kajp jis 
karakteringai klausimą formu
luoja. Tautininkai visados svar 
stydami tą klausimą sako: “Ar 
Katalikybė kenkia Lietuvybei?” 

—o— 
Darbas Komunistiniame 
Fabrike

Kuomet “Times” korespon
dentas rašo, kad fabrikai apie 
Petrogradą smarkiau dirba ne
gu kapitalistų Amerikoje, nes 
bolševikai duoda darbininkams__ ____,__
bonusus, tai Chicagos “Daily nęs nepamiršk.

—o—
Gražus Surokavimas

Chicago “Daily News” kores
pondentas, rašydamas iš Pary
žiaus, apgailestauja, kad dabar 
tinė Lenkija turinti veik treč
dalį gyventojų svetimtaučių. 
Jis tvirtina, kad lenkai nėra 
imperialistai, nes “dabar turi 
tik pusę žemių, ką turrėjo pirm 
1772 metų padalinimo..” Ko
respondentas turbūt nežino, 
kad didelė didžiuma tuo laiku 
Lenkijos turimų žemių, po tei
sybei priklausė Lietuvos kuni
gaikštijai .

Bet įdomu, kad korespon
dentas lietuvių Lenkijoje teran 
da 60,000! Ir tai priskaito prie 
jų ir latvius. Grynų lenkų esa
ma 19 milionų, vokiečių pus
antro miliono, žydų pustrečio, 
gudų pusantro, ukrainiečių ke
turi milionai. Lenkų kitose ša
lyse esama 7 milionai, anot to 
korespondento, iš kurių trys mi 
lionai gyvena Amerikoje ir Ka
nadoje.

—o—
Ir Lenkų Susivienijime Bėdos 

komunistai 
gręžia mūsų SLA., taip pasiro
do, lenkiškieji minkštų vietų 
mylėtojai pradėjo gręžti len- 

kon_ kų susivienijimą. Ten, sakoma, 
mitinguose net reikia policijos, 
ko pas lietuvius dar nenutiko 
ir tikimės niekad nenutiks.

Negalėdami prieiti prie Ame
rikos darbininkų, komunistai 
kabinasi kur tik gali prie savų
jų, kurie dar pilnai nesupran
ta jų užmačių ir karakterio.

—o—
Gerai Dievui Sakė

Generolas Astley, pirm mū
šio ties miestu Newbury 1664 
metais (Anglijoje) sukalbėjo 
tokią maldelę: i

“Dieve, šiandien aš būsiu la- ’ 
bai užimtas ir gali būti pamir- < 
šių Tave, bet prašau Tu ma-

gy; 
giy 
lai. 
berybės erdvės, susidūrimas dangaus kūnų, krin
tančios žvaigždės, metamorfozos, buvo visuo
met neišrišamais uždaviniais žingeidžiam žmo
gaus protui. Bet didžiausį įspūdį visuomet dary
davo kometos, tos klajojančios šviesos dangaus 
berybėj. Jos pasirodydavo slaptingai, lygiai slap 
tingai pranykdavo, nešant paskui save blizgan
čią uodegą už begalybės ribės ir paliekant pas
kui save aibę spėliojimų ir lūkėsiu.

Pirma kometa, apie kurią liko padavimas 
iki mūsų dienų, pasirodė 371 m. prieš Kristaus 
gim. Jei tikėti Diodorrui Siciliečiui, ji buvo ap- 
rašyta Aristotelio kaipo pranašaujanti žlugimą 
Lakedaimonijos, ir Eforo, kuris aiškino pasiro
dymą kometos, kaipo pirmtakūną žinios apie 
paskendimą miestų Buros ir Geliso, Achajoje.

Istorikas Sozomen sako, kad prieš paėmi
mą Konstantinopolio, pasirodžiusi kometa nusi
leido taip žemai, kad palietė miesto sienos (?).

Viduramžiuose, prie pranašavimų iš prie
žasties pasirodymo kometų, prisijungdavo dau
gybė prietarų ir net beprotysčių. Paracelzis 
tvirtino, kad kometos esą niekas kitas, kaip an
gelai apsireiškianti žmogaus sielai.

Tik Galilėjus, tėmijęs judėjimus kometos 
sugebėjo nuspėti jos tolimesnius pasirodymus, 
kurių buvo iki 1885 m. net 24. Jos pirmas pasi
rodymas buvo skaitytas pranašavimu mirties 
karaliaus Liudviko L Kaž-koks nežinomas isto
rikas rašo: “Vidury Velykų švenčių pasirodė 
ant dangaus stebuklinga žvaigždė. Karalius ją 
pamatė ir įgavo neapsakomą neramybę. Per 
tris dienas jis mirė.”

Ta pati kometa pasirodė vėl 1066 m. tuo 
pačiu laiku, kuomet Vilhelmas Užkariautojas už 
liejo savo kariumene Angliją.

Bet pats ryškiausias pasirodymas kometos 
buvo 1456 m. praėjus 3 metams po paėmimo 
Konstantinopolio. Europa tuomet buvo apimta 
neramumu ir pasipiktinimu: pasakojo, kad šv. 
Zofijos soboras perdirbtas į mahometonų me- 
četį, kad visi krikščionys išpjauti.

Kometa pasirodė 1456 m.; ji buvo didelė, 
išdidi, ir jeigu tikėti istorikais, piktai-baisi. Uo
dega nutyso iki 60 dangaus laipsnių. Joje žmo
nės matė išreiškimą Dievo pykčio ir musulmonai 
joje matė kryžių.

Momente tokio pavojaus papa Kalikstas 
III įsakė vidurdieny ir vidurnakty skambinti 
varpais ir šaukti Dievo bausmę ant turkų. Bet 
kaip išaiškindavo sau judėjimą ir kometos me
džiagą? Mokslinčius Bernudis tvirtino, kad ko
meta ne kas kitas, kaipo apsireiškimas Dievo 
bausmės. Vatstounas sulyg kometos 1602 m. iš- 
skaitliąvo laiką antro pasaulinio tvano. Tibo 
astronomas ir technologas, parašęs 1696 m. “Te
orija pasidarymo žemės,” rašo “kuomet žmonija 
nuodėmiauja, kometa išpradžios nematoma, au
ga ir su grasa artinasi prie žemės, lyg perser
gėdama žmones ir kviesdama juos atsiversti.”

Potam buvo eilė pranašavimų apie žuvimą 
žemės susiduriant su kometa. Astronomas Ni- 
fale sprendė, kad kometa 1628 m. turi naktį į 
20 Spalių perskrosti žemę, prisilietus su ja Bre- 
tanijoj. Sprendimas to mokslininko buvo taip 
rimtai priimtas, kad francai visiškai nusiminė 
ir su baime laukė nelemtosios dienos. 29 Spalių 
niekas nėjo gultų. Bažnyčios buvo pilnos žmo
nių, gatvėmis vaikščiojo minios, giedant maldas 
ir hymnus.

Mes jau minėjom, kad Galilėjus pirmas iš- 
skaitliavo pasirodymą kometos ir priparodė pe
riodus jos pasirodymų. Kuomet jo išskaitliavi- 
mai pasiteisino su skirtumu tik kelių dienų ir

kometa pasirodė ant dangaus, Europoje džiaug
smas buvo neapsakomas; bet kartais buvo ir nu
liūdimų...

Pusprotis portugalų karalius Alfonsas VI., ’ 
išgirdęs apie pasirodymą kometos 1664 m., išbė
go ant terasos ir siuntė prakeikimus dangui, 
šaudė visą naktį į erdvę iš savo pistolieto.

Išskaitliuota, kad kometos apsuka (orbitą) 
turi eliptinę formą: perigelėje pereina arti že
mės, o afilėje užteka toli už Neptūno apsukos. 
Ta baisi kelionė atliekama per amžius, rodo- 
si, nedidelė sulyginus su apsukomis kitų ko
metų, kurios nueina į berybes.

Ar tas yra jau viskas, kas neklaidingai pa
tirta apie klajojančias šviesas? Mes žinome ke- 
lionę kometų, laikus jų pasirodymo ir išnykimo
— ir tiek. Koki medžiaga tų dangaus kūnų, koki 
jų sudėtis, ar savistovi jų šviesa ar turi ją savą, 
ar ima nuo Saulės, — tai klausimai, į kuriuos
— atsakyti galima tik spėliojimais.

o o o

IŠEIVIO ILGESYS
■ , - <• ■ •> •. i

Už audringo vandenyno
Yr’ šalis, kur kitados

Man gyvenimas masino
Nepažinusį skriaudos.

Tenai mano lakios dienos,
Ten jaunystė, ten žiedai;

Žvainios naktys, tnėnasienos
Ir be atgarsių aidai.

Vos atsimenu: jau švito,
Saulė kilo už miškų,

O gegutė neapsakytai
Ii ' ’

Griaudžiai skundėsi “ku-ku,”
Kai apleidau savo sodžių, -—

Palydėjo man’ draugai;
Skausmui reikšti nebuvo žodžių,

Tik verkiau ilgai, ilgai....
Kiek jau metų! Kad žinočia, 

Gal jie liūdi be manęs?
Gal tik verkia sena močia, 

Kad’ maldoj man’ paminės?...
O gal jie augštam smėlyne 

ilsisi? Nejaugi? Ne!
Ei platusis, vandenyne, 

Kam skiri nuo jų mane!...
■ ■ \ ■■■

Žinda čia —
Ten toli

Bet kažin kodėl krūtinę
Kramto lūkestis ilgai?...

— A. BILIŪNAS

turtų tėvyne, — 
— vargų vargai.

o o o

ŠVIEČIA, ŠVIEČIA MAN SAULELĖ

GYVENIMO JURA...
Rašo — J. Zovė

Jūra. Didelės tamsiai žalsvos bangos, lyg 
kalnai plaukia, siūbuoja amžinai nerimdamos; 
kažin-kaip nesuprantamai ūžia, pliauška supda
mos, mėtydamos į šalį mano gyvenimo laivą...

Gyvenimo laivą skandina, vilioja į dugną, 
žada man bangos auksuotus gintaro rūmus, ža
da amžiną ramybę, atilsį tos skenduolės bangos, 
duktės mėlynųjų jūrų.

Aš plaukiu kriokiančia gyvenimo jūra, i- 
riuos toliau į šviesų svajotą gyvenimą. Mano lai
vas tvirtas, kietas, kaip akmuo, įsiutusios ban
gos negali sutrupinti, suskaldyti ir pavilioti ma
ne jauną į tą žvirgždėtą jūros dugną...

O siela, užtroškus! miesto mūruose, ištroš
kus laisvės, pasiilgus tos erdvės plačios, tų pievų 
žaliųjų ir jūros bangų... Kaip gera plaukti lais
voje gyvenimo jūroje ir klausytis dainų grįžtan
čių paukščių — ištremtųjų lakūnų...

O jūra, mėlynoji jūra, vilioja, masina ma
ne!....

Šviečia, šviečia man saulelė
Ta pati,
Kuri šviečia jau nuo amžių
Ir skaisti,
Kurią mylim ir branginam
Nuolatos
Ir netrokštame įgyti
Sau kitos.
Plaukia, plaukia sau upelis 
Taip ramiai,
Kad net širdį suramina

. ‘ Į 1 ••ii)- I 1 ‘ 

Maloniai.
Ir papratę prie upelio
Vaikštinėt, /
Mes jau kito nebenorim
Apturėt. %
Čiulba, čiulba sau paukšteliai
Taip linksmai,
Tad bečiulbant širdy nyksta
Mus skausmai.
Beklausydami užmirštam.
Mes vargus
Ir gyvenimas palieka 
Nesunkus.
Plaukia, plaukia iš krūtinės
Gilumos
Stiprus balsas maloningas
Mūs dainos
ir beplaukiant sielos dainai
Taip ramu,
Kad nejaučiam nuliūdimo.
Nei skausmų.

— J. NARUŠEVIČIUS

tt o o

Del ilgo liežuvio nevienam dantys išgriuvo.

Del svečio turėk, del vaiko galėk.

Ėmėjų būtų daug, tik kad tų davėjų maža.

Gera gerti, bet sunku pagirioti.

dar
Miela brolys, miela sesuo, bet savi dantys 
meiliau.

2
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DAR DEL PLUKDYMO DERYBŲ
■per vienus metus 300-1000 sįenų su Vokietija.... Tad, 
nuošimčių, kaip auksinų lai-!jei lenkai staiga parodo no- 
kais, bet tie laikai, rodos, ne ' ro su mumis kalbėtis, tai ne 
sugrąžinamai praėjo ir jiem ! 
tegalima patarti tenkintis, 
kad sočiai ir neskurdžiai gy 
vena (sutartis su lenkais 
jiems negrąžins osto laikų). 
Skundžiasi Klaipėdos miško 
pirkliai? Bet kiek jų yra? 
Penki žmonės! Ar gali visa 
tauta ir valstybė rizikuoti 
savo gyviausiais interesais 
del 5 miško pirklių? Nieku 
būdu... Pagaliau, didelės au
kos jų naudai iš Lietuvos 

(valstybės pusės jau padary-

kam kitam, kaip tik tam, 
kad palengvintų savo situa
ciją. Lenkai turi didelį poli
tinį apsiskaičiavimą su mu 
mis derėtis ir nuolaidus bū
ti. Jie nori, kad mes vei jiem 
padėtume ištraukti iš baiot 
jų įklimpusį vežimą ir mus 
apgauti, kaip 1920 metais, c 
gal ir visai sunaikinti, pa
sitaikius progai. Kad jie a- 
pie tai galvoja, parodo jų 
spauda.

Nusišaukęs Novačinskis 
baigia savo raštą: “Mini
mum modus vivendi? Pluk
dymo atidarymas Nemunu. 
Laisvoji zona Klaipėdoj. Te
legrafai, telefonai, paštas. 
Oro linija Varšuva—Vilnius 
—Kaunas—Klaipėda...” “II 
liustrovany Kurjer Codzie- 
ny” rašo: “...norime laisvo 
plukdymo Nemunu, norma- 

71 liškos prekybos sutarties, 
„ diplomatinių ir konsulatimų

*9

Pereitame “Trimito” numery padavėme pirmuo
sius savo įspūdžius del derybų su lenkais Kopenhagoje. 
Dabar galime paduoti daugiau minčių ir samprotavimų 
tuo reikalu. ,

Tos derybos mums atrodo į 

bergždžios. Klaipėdos kon- aktų iš mūsų pusės visai pa- 
vencijoje niekur nepasaky- kanka jam vykinti. Nėra jo

kio reikalo dar tam tyčia1 
tuo klausimu derėtis su len-į___ ,__ ____
kais. Toliau, Lietuvos pa- įa minėtais aktais. Daugiau 

v..,i neužsitai.nauja> nes Ra
jie gero davė kada nors mū
sų valstybei? Bergždžias y- 
ra tikėjimas, kad Lenkija, 
ar, teisingiau, sutartis su ja, 
gali bent kiek mūsų ūkišką
ją padėtį pataisyti. Ką ga
li pataisyti valstybė su “džio 
va” kišenėj, su strimagal
viais smunkančiu zlotu, su 
visa apėdančia kariumene'; 
Negut vėl pakelti brūzgią - x . . . - . . x .
spėkuliacija mūsų juodojoj 11 v.ien_os valstybes

• v • c* *' v v u vv vm 11 n i r\ w-» n Ininimn n 1i n t n -i rx I r- 4-i

biržoj ?
Gal yra koks gudrus po

litinis tikslas? Koks gali bū
ti mums tikslas, jei šiandien 
ninės Lenkijos dienos yra 
vistiek suskaitytos, jei jai 
neišvengiamai gręsia tuoj 
karas bent iš dviejų pusių? 
Jei ji nieko neišmoko, nieko 
nesuprato santykiuose su 
savo kaimynais? Lenkų pa
grobtos Gudijos, Ukrainos 
klausimai vis tiek iškils, Len 
kijos sienų revizija su Vo
kietija ir Rusija taip pat iš
kils. Saugumo paktas Euro
poj negalės būti padarytas, 
nerevidavus tuoj Lenkijos1

J 5IA TALPINAMA ŽINIOS Iš AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMO IŠIMTINAI. RAŠOMA’ MUSŲ GABIŲ 
| KORESPONDENTŲ APIE TEATRUS, BALIUS, PRAKALBAS IR ABELNĄ JUDĖJIMĄ.

BALTIMORE, M D.
Dar Organizuojasi Nauja 

Siuvėjų Korporacija

ta, kad Lietuva privalo miš
ko plukdymą leisti sutarti
mi su Lenkija. Ten pasaky
ta tik, kad Lietuva “apsii
ma tuojau leisti ir duoti vi
sų lengvatų trafikui upe, ei
nančiam į ir iš Klaipėdos uo 
sto, kaip lygiai ir pačiam _ 
uoste ir netaikinti tam trafi sinio krizio pas mus nėra, 
kui ir tt. karo meto suvar-. Litas gerai stovi. Ūkininkai, 
žymų.” Tas leidimas jau at
liktas. Seimas šį pavasarį 
priėmė įstatymą, kuriuo nu
statoma svetimo miško, tai 
yra ir Lenkijos miško, pluk
dymo tvarka Nemunu. Klai-

* pėdos Uosto Direkcija šią 
vasarą išdirbo tam tikras 
miško plukdymo ir tranzito 
taisykles Klaipėdos uoste, 
kurios buvo mūsų Vyriausy 
bės atstovo. Tautų Sąjungos 
atstovo, Tranzito Komisijos 
ir net tos komisijos nario 
lenko priimtos. Taigi, jei ei
na apie miško plukdymą iš 
tikrųjų, tai tų dviejų minėtų

dėtis šiandien tokia, kad ji 
gali sau laimingai viena gy
vuoti, kaip gyvavusi.

Derlius šįmet numatoma 
geresnis, kaip pernai. Finan

tiesa, turi šiokią tokią naš
tą nešti, bet kur ir kuomet 
jie jos neturi nešti? Neš ją 
vis viena, ar bus padaryta 
kokia sutartis su lenkais, ar 
ne, ir tos naštos nešimas nė
ra vienai Lietuvai ypatingas 
dalykas, tas reiškinys da
bar pastebimas visame pa
sauly. Skundžiasi prekybi
ninkai ir pramonininkai, 
kad jiems labai sunku, kad 
jie visai bankrutuoją... Bet 
iš jų pavėdų, gyvenimo ir 
veido, visai to sunkumo ir 
bankroto nematyti. Jie, tie
sa, daugiau neuždirbinėja

Siuvėjų darbai dabartiniu lai 
ku eina nepergeriausia; mažes
nėse dirbtuvėse, kurių yra Bal 
timorėje taip kaip grybų po 
lietui, dirbama 3-4 dienas sa
vaitėje, išskyrus dvi dideles 
korporacijas, kuriose dirbama 
pilnas laikas ir darrbininkai 
^ana gerai užsidirba.

Taipgi teko patirti, kad 
organizuojama dar nauja 
tuvių siuvėjų korporacija
kokių 30 mašinų; girdėtis, dar
bo turės užtektinai, nes jau 
yra susitarta su firma. Tad vėl 
bus proga keletai desėtkų lietu
vių pasidaryti geresnį pragy
venimą. J. A. Naikus.

yra
lie-
nuo

5 <000 Naujų Skaitytojų Lietuvoje —
— Ir tiek pat Amerikoje

“ŠIAULIŲ NAUJIENOMS” 
vieninteliam puikiai paveiksluotam savaitraščiui 

Lietuvoje greitu laiku susiras,

piliečiams laisvės susisiekti 
I kitoj valstybėj... norime tai
kingo sugyvenimo.... tai yra 
aiškūs ir įsakmūs pagrindai 
mūsų derybose Kopenhago
je”...

Čia aiškiai pasakyta, ko 
lenkai nori. Dancigo atsikan 
dę, mėgins praryti visą Lie
tuvą ir, kaip ryja Vilnių,, 
nori praryti Klaipėdą. Jie 
veržiasi į jūrą savo įpras
tais būdais... Mes galime 
tam pasipriešinti, bet gali
me laisvu noru ir neišmany
mu tam pritarti.. Saugoki
mės pastarojo kelio!

— Trimitas

WILKES BARRE, PA.
žiupsnis Žinių iš Anglekasių 

Gyvenimo

čia nutvėrė pinigų dirbėją, 
John Gonzales; detektivai ma
no, kad tai bus iš New Yorko 
šaikos palaikai. Pas jį rado $5 
ir $20 poperinių ir pastatė po 
$2,500 laidu iki teismui. Pa
vardė yra lietuviška. (Ne labai 
lietuviška — ji piet-amerikie- 
tiška. Red.)

leai tik kiekvienas mylintis tokį laikraštį, kuris vienodu įdomumu yra skai
tomas netik po visus''Liettfvbs kampelius, Bot taipgi ir Anglijoje' Amerikoje 
ir kitose šalyse — tuoj užsisakys jį sau ir savo artimiesiems Amerikoj, Lie
tuvoj ar kur kitur gyvenantiems, o taipgi nuo savęs kiekvienas suras dar 
po penketą — ar kiek tik gali — naujų skaitytojų, kad didesniam ir vis di
dėjančiam to puikaus laikraščio skaitytojų būriui po visą pasaulį esant būtų 
jį smagiau visiems skaityti.

Užsakyti saviškiams Lietuvoje “Šiaulių Naujienas’’ geriausia per 
artimiausį Lietuvos paštą:

pasiųskite tam paštui perlaidą lygiai 15 litų ir aiškų antrašą tų, kam užsa
kote laikraštį, ir “Šiaulių Naujienos’’ bus jiem siuntinėjamos per visus metus

Kaina: Amerikoj — metams 3 dol„ pusei metų 1 dolaris 5o centų; 
Lietuvoje — metams 15 litų.

Reikalingi Amerikoj “Šiaulių Naujienų’’ Platintojai

NETOKS VELNIAS JUODAS 
KAIP JĮ MALIAVOJA .

Petras Clenikas, nusižudė 
Baltimorėje, Md., o jo kišenėj 
rado antrašą, kad jis iš Pitts
ton, Pa. nuo Searle St. Bet nie 
kas čia tokio nežino ir niekad 
negyveno jis čia.

tais nutarimais. Buvo keletas 
ir karštų susikirtimų su kai
riaisiais, bet vienok perleista 
daug rimtų nutarimų del Sus. 
ir visuomenės naudos. Apskri
tį sudaro 14 kp. turinčios narių 
1019. Apskričio turtas siekia 
apie $1,000 iš kurių teko ir 
labdarybės tikslams. Apskričio 
valdyba išrinkta sekantiems 
metams: pirm. J. Tareila, vice- 
pirm. — J. Gerdis, sekr. (pa
vardės neteko patirti) ; aklama
cijos būdu paliktas ant toliaus 
kasierium jau dešimtiems me
tams; iždo globėjais — L. G. 
Kaziūnas ir V. Valaitis. Užbai
gus suvažiavimo posėdžius de
legatai užkviesta dalyvauti SL 
a. 11 kp. parengtoj vakarie
nėj, kuri buvo 48 Green St. Sve 
tainėje. Vakarienė paruošta ga
na puiki; dalyvavo virš šimtas 
svečių iš visų Conn, valstijos 
kampelių. Vakarėlio pirm. J. 
žemantąuskas pakvietė keletą 
svečių su trumpom’ prakalbė- 
lėm išreikšti įspūdžius apie va
karėlio bei paties SLA. tikslą. 
Kalbėjo: J. Gerdis, J. Mika
lauskas, J. Tareila, B. Salavei- 
čikas, A. Osteika, J. Maksima
vičius, V. Vitukynas ir kiti. Iš 
visų kalbėtojų plačiausiai pa
lietė SLA. reikalus J. Mikalaus 
kas, kuris savo kalboje perbė
go trumpoje formoj SLA. is
toriją ir ragino visus svečius 
prigulėti prie SLA. Vakarėlis 
užsibaigė šokiais ir draugiškais 
pašikalbėjimais 11 vai. K.

valyti nuo kenksmingos ligos, 
kuria sėja tarpe mūsų Rusi
jos agentai bolševikai! Lai at
gyja TMD. 62 kuopa ir jos 
Choras! Vadai, išeikite priekin, 
o šimtai bus su jumis, — ir 
stokim į darbą, nelaukus ry
tojaus! Pašaliet is.
Į,

REIKALINGI AGENTAI

Reikalingi Agentai-Įgalio
tiniai represenlavimui 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.

— Labas Jokūbai! — Labas!
— Na, kur gi skubiniesi?
— Bėgu pietų valgyti.
— Kas ten do pietūs?
— O ten gaunu gardžiai, 
švariai ir mandagiai patar
nauja.
— Kur?
— Nagi pas —

ANTANĄ USEVIČIŲ 
1180-1178 Clinton A v.

Rochester, N. Y.

Rašo Petras Kriukelis

“ŠIAULIŲ NAUJIENOS”
Šiauliai, Bažnyčios gatve, 58. Lietuva
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LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA

/H

ir DIRBTUVĖ
goriausiai įrengtoje mokykloje. Prakti
kos pamokos išardyti ir sudėti visokius 
motorus, apie elektrą ir važiavimą. Ti
kras, pilnas kursas šoferio-mekaniko 
lietuvių ir anglų kalbom - veda visiem 
žinomas ir per 15-ką metų prityręs

INSPEKTORIUS L. TIKNIAVIČUS 
garantuojame laisnį ir diplomą — Pa 
ieškome darbo. Ateikite apžiūrėti mė

nuo 8 ryte iki 9 vakaro. Nodėliomlg

mas Junokai plačiai buvo gar
sinami, kaip “bedievių” ir “iš
tvirkėlių” kaimas. Bet man b,- 
nant Sausio 7 d. Viduolienės 
Laidotuvėse, pasirodė, kad jau
nimas yra dailus netik viršuti
niu sudėjimu, bet ir dora. Jau
nimas pertraukė pasilinksmini
mus, kaip merrgelės taip vaiki- 

. . nai per naktį budėjo prie mi
niums labai gerai žinomos da^ rusios. Per dvi dieni neužgir- 
vatkėlės! Jų tamsiam protui dau, kad nors koks žmogus bū- 
netaip pasirodė, kaip jos nore-'tų ką nešvaraus pasakęs, arba 
jo pamatyti, ir jau mala liežu-1 žodžiu ką nors įžeidęs, kas la- 
viu po plačią apylinkę. Tokius bai mėgiama daryti net pačiuo- 
neteisingus šmeižtus jaunimas se dievočiausiuose kaimuose, 
praleidžia juokais, bet ištikrų- Taip kaipo mirusios namai bu- 

r.—.....------. ... iyo neturtingi> tai laidotuves iš
kėlė beveik svetimieji. Lydžiant 
kūną į kapus, nuo mažo iki di
delio ėjo lydėti.

Beveik visas jaunimas čia 
moka skaityti. K. Bimba gau- 

labuose atsitikimuose tuojaus'na laikraščius iš Amerikos pir- 
įtaria tą kaimą, kuris vadinasi' 

| “bedieviais;” o į mergeles žiūri, 
j kaipo į ištvirkėles, nors jos yra 
doriausios. Bet faktai parodo, 
kad “bedieviu” c 

doresni, negu 
vių.” 

I Panemunėlio

Lietuvoje tankiai žmonės iš 
vieno degtuko priskaldo sieksnį 
malkų. Klausyk tik, o užgirsi, 
kad to ir to kaimo žmonės yra 
nedori, girtuokliai, bedieviai, 
paleistuviai, — nors faktų vi
siškai nėra. Kas daugiaus to
kius šmeižtus padarys, kad ne

Franas Mačiulis iš Inker- 
man čia apdaužė tris autove- 
žimus; jis suimtas ir turės at
sakyti už nuostolius; taipgi bu
vo girtas, kada jį suėmė. Bu
vo visas apsidaužęs; kruvinas.

KEARNY, N. J.
Protestas, Kam Priskaitė 

Socialistų
Prie

■■M

jų tokie šmeižtai yra mums pa
vojingi ir turime prieš juos 
kovoti.

| Neteisingai apšmeižtas jauni 
mas nebegali sau rasti palan
kių draugų; kokiuose nors ne-

meiviškos pakraipos; už tą gal 
ir yra šmeižiamas kaimas “be
dieviais” ir kitokiais.

kaimo žmonės
kaimo “sudie- IR JIS REIKTŲ AREŠTUOTI>■0 11 vai. ryto iki > 

NEW 
■28 — 2nd Avenue,

GREITOS PASEKMĖS

aų mokyklą. Mokykla atdara
vai. po pietų. Klenoa dienomis ir vakarais.

YORK AUTO SCHOOL
(Kampu 14 gaivūs) New York City

Specialistas
Pasekmingai Gvdau Ypatingas 

VYRŲ, MOTERŲ LIGAS

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

KAINOS MANO PRIEINAMOS
ir viskn.8 yra po mano asmeniška priežiūra 

X-Spinduliai ir Wnssermnno tyrimas ir Ko
miškas išnagrinėjimas kraujo. — Suteikiamo 
tikrą atspėjimą ir gydymą. —

PATARIMAS IR KOVITIMAS 
DYKAI

DR. ZINS
110 E. 161 h St., New York City 
Tarpe 4th A v. ir Irving Place

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

parapijoje kai-

Niekas neali būti palyginama, kaip 
ištrynimas su geruoju, senuoju

Pain-Expelleriu
Kai tik pastebit apsireiškimą šalčio, 
tuojaus naudokit šj garsų namini 
pagelbininką, kad išvengus tolimesnių 
komplikacijų.
35c ir 70c vaistinėse. Tėmykit, kad 
butų Inkaro vaizbaženklis ant pake* 
Jio.

7>7X’d'Trichter & co. 
'Berry & South 5th Sts.

'■\Brooklyn, N. Y.

Bell Phone Poplar 7545
A. STANKUS

— Lietuviškas Graborius — 
Geriausias patarnavimas, 

Daug metų patyrimo 
1023 Mt. Vemon St.

Philadelphia, Pa.

žiauriai su arkliu elgiantis 
vyras tapo nutempta į teismą 
ir užsimokėjo $10'. Ar nereikė
tų ir to žmogaus areštuoti, ku
ris žiauriai elgiasi su savo kū
nu, rydamas puskvortes šalto 
kaip ledas vandens, valgyda
mas netinkantį maistą, arba 
persivalgydamas? Neturėtų bū 
ti skirtumo, ar kankinamas gy 
vulio ar žmogaus kūnas. Su
prantama, daug bėdos sudary
tų prasižengėlių skaičiai. Per
daug tokių, kurie apleidžia sa
vo kūną, ar jį gadina. O pasek
mės to yra nemiegojimas, men
kas apetitas, galvos skaudėji
mai, gazai viduriuose, ir tt. To
kiems geriausias palengvini
mas yra Trinerio Kartus Vy
nas. Jis išvalo priterštus vidu
rius ir sustiprina visą kūną. 
Paklauskite savo aptiekoriaus 
ir Trinerio Kosulio Nuramin
tojo. kuris turėtų būti namuo- 

j se del rudenio šalčių. Jei nega 
lite gauti tų gyduolių apylin
kėje, rašykite į Joseph Triner 
Company, Chicago, Ill.

“Vienybė” nori žinoti, kas 
yra veikiama pas anglekasius 
ir kaip viskas yra? Nieko nau
jo nėra. Lietuviai anglekasiai 
taiso savo namus, kiti tvarsto 
tvoras, treti malevoja stabas. į 
Dauguma nieko nedirba, bet ka Į 
zyruoja, na ir taip laiką leidžia

žinoma, tai yra pasilsis ir 
darbas sulaikytas neapribuo- 
tam laikui; kaip daugelis sa
ko: atostogos; tas gal ir tiesa, 
bet po prievarta atostogos.

Pridėsiu vieną nuo savęs pa- 
tėmijimą, kad geriau pastovė
ti dabar, o dirbti vėl ateinan
čius metus, nes tada nereiks sto 
/ėti arba dirbti pusę laiko. 
Dauguma iš mūs lietuvių to 
lepermato, nes mano, kad bus 
visados taip, dirbs be perstoji- 
mo. Buvo jau žinių praeitą pa
vasarį, kad kasyklose bus dirba 
ma po tris dienas į savaitę; ga
vo staigų užsakymą, sakysime, 
iš netyčių, ir dirbo visą vasa
rą gerai. 4

Antra vertus jau rengiasi 
prie kontrakto užbaigos, žino 
kas bus, ir tuo tarpu operato
riai nori išparduoti savo smul
kią anglį; tą gerai žino visi 
mglekasiai.

Yra žinių, kad vėl pradės dir 
bti pabaigoj Spalio, o gal ant 
pirmo Lapkričio, bet ne vėliau.

Tiek iš paklausimų apie ka
syklas ir anglekasius.

Nienių Jonas

“Vienybės” no. 112 tilpo J. 
V. B. korespondencija apra
šant apie kliubo darrbuotes ir 
jo įvykusį balių. Tas labai ge
rai. Tik man nesuprantama, ko 
del J. V. B. yra paminėjęs, jo
gei dalyvavo visokių pažiūrų pu 
blika?.čia tai jau netiesa; su 
tuo pasakymu yra suteikiama 
garbė ir keturiems lietuviškai- 
rusiškiems bolševikams, kurie 
jos neverti; nes ne tai, kad bol
ševikai neremia, bet Kliubą vi
sokiais būdais diskredituoja ir 
apkalba; tas yra nenaujiena, 
ypatingai per draugijos susirin 
kimą; ką tik užsimeni apie Kliu 

tai bolševikai smala lieja 
kliubo, ir jei kuris kada 
atsilanko, tai tik prisižiū- 
kliube, kad paskui galėtų

A’. M.
P. M.
P. M.

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.

Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

M. M. ŠLIKAS
Lietuvis Advokatas 

2433 E. Allegheny Avenue 
Philadelphia, Pa. 
Tel. Regent 064R 

Namą Tel. Michigan 5751

WA TERBUR Y, CONN.

Puiki Konferencija ir Tautiečių 
Vakarėlis

______ ' 1

SLA. 4-to apskričio konferen 
cija ir vakarienė. Rugsėjo 20, 
d. įvyko svetainėje 775 Bank 
St., Waterbury, Conn., kur da
lyvavo 35 delegatai atstovau
dami 14 kp. Suvažiavimas buvo 
įspūdingas ir nuoseklus rim- (

RICHMOND
TRUST

»
bą, 
ant 
dar 
rėti
visaip iškraipyti ir pasijuokti, 
kaip ir per Draugjios susirinki
mą žolynas ir patį J. V. B. vie
šai kriminališkai apšmeižė, sa
kydamas, jogei kada J. V. B. 
būk prigulėjęs prie socialistų!

Taigi kur teisybė? ir ar yra 
pageidaujami panašūs gaivalai 
mūsų tarpe? Ne, ir dar kartą 
ne! Turim šluoti laukan tokius, 
kurie mėgina vėl Rusijos jun
gą mums ant pečių uždėti. Ar 
dar ilgai snausime ir ar ilgai 
leisime mūsų organizacijas 
šmeižti? Ne; negalima jau ken 
tėti toliaus. Lietuviai, lai vėl 
užverda mūsų gyslose lietuviš
kas kraujas ir pradėkim apsi-

V

X

-.i ’
’ft!

*? ■
• H

v:

NAUJAS
Aušros Knygyno Katalogas

Sykiu ir Kalendorius 
1926 ir 1927 Metų.

Visi, kurie prisius 15 centų 
štampomis padengimui per
siuntimo lėšų,—aplaikys Au
šros Knygyno Katalogą. Ka
taloge randasi visos geriau
sios knygos, kurios buvo iš
leistos Lietuvoje ir Ameriko
je iki Rugp.-August 1 dienai,
1925 m. Taipgi Kalendorius
1926 ir 1927 metų su ameri
koniškoms ir bažnytinėms 
šventėmis. Vienas iš turtin
giausių katalogų lietuviuose, 
gausiai iliustruotas.

AUŠROS KNYGYNAS 
3210 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

COMPANY
2701-2703 E. Allegheny

Philadelphia, Pa.
Av.

Apdraudžiame Nuosavy
bės Dokumentus, 

r
Persiunčiame Kabeliu Pinigus

Perkame ir Parduodame 
Visų šabų Pinigus

Mokame 4% ant Padėtų 
Taupymui Pinigų

Puikiausias Patarnavimas
Visuose Skyriuose

fTOsaĮ,

Phone Keystone 457
THE

LYNDHURST HOTEL 
(S. žvigaitis, savininkas)

236 Cedar Avenue
Wildwood, N. J.

lankančius lietuvius kvie-
užeiti. Valgiai puikūs.

Čia 
žiu 
kambariai švarūs. Jūrių mau
dynės. Nuomaujamų kamba
rių 60. Adara žiemą ir vasarą 

Kaina pigi, patarnavimas 
Lietuviškas

3



Jaunimo Skyrius
Lietuvių Jaunuolių bei Sportininkų Savaitinis Kampelis

v B

KAS SUSILYGINS SU 
RACING JAUNI MU'?

Racine, JFz.s. — Jaunimo čia 
augusio stovis, mūs mažytėje 
liet, kolonijoj geras. Pirmoj vie 
toj dabar veikliausiu yra Jau
nų Lietuvaičių Choras, kuris 
susitvėrė pradžioje šių metų. 
Dalyvavo trejuose programuo- 
se, turi narių virš 20 nuo 8

PASKUTINĖ PROGA!
Jums Pirkti

TIKRĄ VICTROLĄ 
Puse kainos ir Pigiau

Išpurdavus turimas, daugiau ia kaina 
negausite. DABAR jūsų paskutinė 
proga!

Atdara Vakarais Iki 9 vai.

No. 210 Victrola. Buvusi kaina $120

DABAR
KAINA

fljr r kol j
BUS

iki 14 metų; tokio amžiaus ši 
jaunimo kuopelė. Dainas mo
kina p-lė Pranė Grimalytė; aš 
jai padedu atspausdinti dainų 
žodžius ir laike pamokų prida
bojo tvarką, atlieku ir visus 
biznio reikalus. Pamokos laiko
mos sykį į savaitę trečiadienio' 
vakarais L. D. Kliube.

Jaunų Lietuvaičių Choras, į 
35 kuopa, ruošia spektaklį; sta 
tys scenoje J. Geniušo “Papar
čio žiedas” ir dainuos dainas 
spalio 11 d. Turner Hall; tą' 
jaunimo kuopelę globoja San
daros 35 kuopa.

Antra grupė mus jaunimo su 
sispietus po vardu Lietuvių Dai 
mos Kliubas; į. tą Kliubą pri-j 
imami nariais nuo 14 m. ir au
gesni, vien nevedę; vedusių ne
priima ; turi narių virš 30 iž- 
drauge su A. L. T. Sandaros 
de pinigų $250. Turi įrengtą 
kambarį kliubui ir nuosavius 
pianus. Praeitą žiemą ir vasa
rą gyvai veikė, dėlto savo pa
rengimais sustiprėjo finansais; 
iki šiolei veikia po Sandaros 35 
kuopos čarteriu; dabar mano 
išsiimti savo čarterį, bet dvasio
je liks mylinti lietuvius ir tė
vynę Lietuvą. Griežtai yra nu
sistatę prieš Lietuvos priešus 
komunistus ir klerikalus.

BALT1M ORĖŠ A TLETAI 
SUKRUTO

Baltimore, Aid. — Užstojus' 
vėsesniems orams, viena tai ki- 

organizacija pradeda mąsty-ta

$2 ĮMOKĖTI — $2 Į SAVAITĘ

DYKįAI: su šita tikra Victrola, įrengta 
ir del radio, duodame dar sekantį listą 
rekordų, 5 albumus, 500 adatų, šepetu4 
ką ir kartotoją — be primokėjinio.

Kiekviena mašina graantuojama kaip 
nauja ir tikra 1925 metų Victrola.

ŠIANDIEN IŠĖJO

Nauji Victor Lietuviški Rekordai
12 colių Jonas Butonas—Baritonas 
68099 — Užmiršai Tėvų Kapus ir 
$1.25 
78215 — 
75c.

Trečia jaunimo grupė, tai 
Lietuvių Kalbos Vaikams Mo
kyklėlė, Ta mokyklėlė, atidary
ta Rugsėjo 12 d., dabar turi 
15 vaikų, kurie lankosi j pamo
kas sykį į savaitę kas šešta
dienis 2 vai. po pietų L. D. Kliu 
be, 310 Main St., Lietuvių Dra
mos Kliubas, mokyklėlei ir 
Jaunoms Lietuvaitėms teikia 
veltui kambarį. Ačiū jiems už 
tą labdarybės darbą.

Karvelėli
Justas Kudirka—Tenoras 

Sveika Marija ir
Leiskit į Tėvynę

Tarptautiškas Nepaprastas Kvartetas 
78196 — Pijonkėjės- Valeas ir 
75c. Vestuvių Polka

Dominio Bartol—Accordion 
77885 — Žuvininkų ValcnsUr 
75c. Šalies Gražybė, mazurka

Jan Wanat — Armonika Solos 
77757 — Linksma, kaimiečių polka ir 
75c Rudens Vėjai, valeas
Henry Scliueckert — Henry Schepp 

77908 — Viennos Piliečiai, valeas ir 
75c. Graži Juzė
Atyda! — Turime daug ir kitų lietu
viškų Rekordų. Prašykite katalogo pa
štu ar asmeniškai.

YORK BOOK} 
IHSTRUMSHT KO.

IIIEASTUST. 
NCAn union ląuAne 

NewYowk Cbty

Nesigiriant galiu sakyti, kad 
mūs jaunimas nežinomam liki
mui neatiduotas, bet organiza- 
tiviai j kuopeles sugrupuotas, 
ir veikia kiek tik liuoslaikis lei
džia. Kuo tolyn, tuo mūs au
gęs jaunimas darosi stipresnis, 
gyviau veikia ir draugiškai tar
pe savęs sugyvena. Tuo mes 
džiaugiamės, kad jaunimas, 
mūs Tautos ateities žiedas, nė
ra nuo mūs atsitolinęs nė iš- 
tautėjęs. Paprašiau Jaunų Lie
tuvaičių, kad parašytų šį-bei- 
tą; kita dar nemoka lietuvių ra 
šyboš. Siunčiu jų raštelius ir 
meldžiu “Vienybės” Jaunimo 
Skyriuj sunaudoti. (Ačiū! Su
naudosime toliaus. Redakcija).

AI. Kasparaitis

——MB M——mg

Į Pasitikėjimo

f

JAU

Skaityk Katalogą KairSj EubSJ

PIRKITE 
“VIENYBĖS 

ŠĖRŲ!

WIIIIIIHI

Didyji Kataloge Dj'k,‘

. K

B^tEmeSNp«diSVETIMŲ NAMŲ ' 
Sekcijoj: — 1 ir 2 šeimynų i °tus namus Richmond Hill j. 
2 šeimynų $10,000 ir aug§g pt£ein!ynos $5’500 ir augščiau 
tus, mes priimame prie mokoje kurie turite lo" 

kties- Taipgi pastatome na- 
nius ant jūsų pačių loto. Pa- i 
darome pienus, pastorojame 
paskolas, taipgi sutaisome ir J 
senus namus: medžio, mūro 
ir cemento. Darbas užtikrytas 

Reikale kreipkitės pas — h
Batvinis Bros

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

Tel. Richmond Hill 8066

ti ir rengtis prie naminio se- Pittston, Pa. — Nesenai atvy 
zono parengimų, kaip tai: ba- kęs iš Chicagbs dainininkas Ju 
liu, teatrų, koncertų, prakalbų štas Kudirka, paketino apsigy- 
ir tt. Tad Lietuvių Atletų Kliu- ( venti ilgesniam laikui. Jis ati- 
bas yra nutaręs rengti pirmą darė dainavimo bei pianu skani 
šio sezono šokį, spalio 2 d. penk binimo mokyklą. Vietos jauni- 
tadienio vakare Lietuvių Svetai | mui bus proga pasilavinti muzi 

kos ir dainos meno.
Jaunuolis.

nėję. Tartina Baltimorės jau
nuoliams, taipgi kartu ir vi
siems, nepraleisti progos ne
atsilankius i sekamą parengi
mą, nes bus gana geri muzikan
tai, kurie kiekvieną šokiką už
ganėdins. ./. A. Naikus

BRONĖ GERBA TA VIČIUTĖ

ši panelė laimėjo pirmą gra 
žuolės dovaną, gyvų gėlių bu
kietą, Sandaros Centro piknike, 
buvusiame Rugpjūčio 22-23, 
Lowell, Mass. Ji yra plačiai ži
noma Lowelio lietuvaitė. Ant 
kiek gražūs, patraukiantis jos 
veidas ir figūrra, ant tiek ma
lonus ir lipšnus jos būdas.

Ji sakanti: “Oh, kaip man 
linksma ir malonu, kad aš ga
vau arčiau pasipažinti su San- 
dariečiais! Kokie jie geri, ma
lonūs ir inteligentiški žmonės” 
— taip rašo “Sandaroje,” kuri 
suteikė ir šitą jos paveikslą 
mums.

Toliaus ji pareiškusi, kad ji 
prastai žiūri i tas lietuvaites, 
kurios pamiršta lietuvius ir 
draugauja su svetimtaučiais. 
Esą, papeikimo vertos tos lie
tuvaitės, kurios mano, kad sve
timtaučiai yra geresni už lietu
vius. “Visada buvo mano noras 
dalyvauti ir veikti su lietuviais. 
Aš esu lietuvaitė ir todėl lietu-

viai yra man brangiausi žmo^— M nes.
Valio už tokias kilnias lietu

vaites !

O ŽIŪRĖKIT, KAIP ŠAUNIAI 
A TG1JO PHIL A DELPHI J OS j 

JAUNIMAS!

PRIPA
ŽINO!

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

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

Tėmyk! mes perkraustėme sa 
vo dirbtuvę Cigarų j didesnę vie
tą, priešais Public Library. Ra
šant adresuot:
NAUJOKŲ OIGAR DIRBTUVĖ 

267 DIVISION AVE.
Brooklyn, N. Y.

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

(SEPT.) 26 D. 1925
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Dėkingos Motinom T: , 
A“H«iau Pac!tuota8 10s Liudymas 

ii5yratik 
nuo vidurių lu>v’nUS dav‘nius, gautus“1'63,"1'1 Pr«n«Mn»W. 
(diarrhoea). zkletelimo, vidurių ..na“doiant Bambino 

‘uegho, viduriavimo
Bambino navv,j. •

dinoms bus pasiųsta “. ®r>. ^’iterio Knyga Mo- 
Pareikalaus. Bambinn V <ai kiol‘vienam, kas tik 

35c bonka,
ratonjos. eahma Bautt tiesiai ii labo-

F- ad. RICHTER & CO
erty & BtooUyn N Y.

reikia turėt pasirenkant vaistus tinkamus jūsų negalei. Tūk
stančiai užganėdintų šeimynų rekomenduoja 
Severos Šeimyniškus Preparatus

Jie yra rūpestingai sudaromi ir rekomenduojami tų, kurie 
vartoję juos del jų gerumo ir tikros vertės. Per jų vartojimą 
daugelis nesveikumų buvo sulaikyta ir sunkių ligų prašalinta, 
tuomet prašalinant nereikalingų iškaščių ir skausmų, čia yra 
keletas naudingų gyduolių:

P h U adei p h i a-Richmond.
Prie Lietuvių Muzikalūs Svetai
nės yra susitvėrusi jaunimo dr- 
lė “Daina”. Ji yra pergyvenu
si visokių laikų, — yra labai 
silpnai gyvavusi ir labai stip
riai jautusis. Taip va 1924 m. 
pavasarį, taip jau buvo susirgti 
si, kad mirtiname patale buvo.

Bet dar . pora lašų buvo ir 
sveiko kraujo, ir tas taip suju
do stiprėti, kad gavo viršų ir 
vėl pasveiko ir sustiprėjo. Pa- 
sidėkavojant keliems nariams, 
kaip tai: p. J. Kaulinskui, pir
mininkui ir p. A. Meškauskui, 
vice-pirmininkui, taip pat nenu 
ilstamam choro vedėjui p. Jur- 
čikoniui, ir dar vienam nariui 
D. T. —.kaip tai teatrėlių ren
gime, tą draugijėlė vėl sustip
rėjo. Prie to dar sutvėrė jau
nų vaikų draugijėlę “Vyturiu
kai.” šie vyturiukai yra moko
mi 2 vakaru Į savaitę, rašyti 
ir skaityti lietuviškai, ir vieną 
sykį savaitėje dainuoti. Nema
žas būrelis vaikučių susirenka, 
ir visi gerai mokos. Ta draugi
jėlė turi vieną greą veikėją, 
tai A. Meškauską, kuris visur 
nenuilstamai darbuojasi lietu
vių dirvoje. Senas Diedas

KATALOGAS 
, — 0—

APYSAKOS

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

KUDIRKOS RASTAI. Šeši 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 

35c 
SEPTYNIOS KOMEDIJOS - šio

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

Vienybes 
Knygyne

AI ŪSŲ JAUNIMAS

Severa's Anlisepsol
Gydantis skystimas del naminio 
vartojimo. Antisoptiškas burnos 
plovėjas del negero iš burnos kva 
po, del skaudančios gerklės, už
kimimo ir skaudančių smegenų 
(dantų). Kaina 35 ir 50 centų

Severa's Regulator
Generalis tonikas dol gydymo vi
sokių ligų. Kaina $1.25

Severn's Esko
Antisoptiška moatis. Prašalina 
niežėjimą ir kitas odos ligas.

Kaina 50 centų

Severa's Cough Balsam 
Maloni ir pagelbinga gyduolė del 
kosulio paeinančio nuo gerklės ■ i 
skaudėjimo, ir užkimimo.

Kaina 25 ir 50 centu

Severa's Gothardol
Linimontns ’dėl išlaukinio varto
jimo. Rekomenduojamas dol ron- 
matiškų ir nouralgiškų skausmų, 
niksterėjimų, nusibraukimų, išsi
pūtimų, skaudančių raumenų, rau 
menų traukimo ir skaudančių ir 
štyvų sąnarių.

Kaina 30 ir 00 centų.

Severa's Pilis
Del vidurių sukietėjimo, galvos 
skaudėjimo, svaigulio ir abolnai 
nuo skausmų paeinančių nuo pil
vo nereguliariškumo. Kaina 25c

Severa's Esorka
Gyduolė del abelnų pilvo ne
galių. Rekomenduojama seniems, 
delekatniems ir nesveikuojan- 
tiems žmonėms. Jų sudėtis daro 
jas puikiu vaistu del nevirškini
mo, sukietėjimo ir netvarkiai 
veikiančių vidurių.

Kaina 75c. ir $1.50

Severa's Nervoton
ir Nervoton tabletai. Skystimo 
ir tabletų kombinacija rekomen
duojama del prašalinimo nerviš
kumo, nemigos paeinančios nuo 
nerviškumo. Kaina $1.25

Gaukite jas Aptiekoje arba W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa

■ u

Brooklynas, N. Y. — Mūsų 
SLA. 83 kp. Jaunuolių Moky
kla jau pradeda savo pamokas. 
Tik dar nebaigta derybos su 
mokyklos vieta, kurios čionai 
tuo tarpu sunku gaut.

Vytautas Vizbariukas jau iš
keliavo 
Ithaca,

į Cornell Universitetą
N. Y. Studentas

Y orkas, N. Y. ColumbiaNew
Universitetan pribus dar vienas 
jaunuolis lietuvių grupėn, tai 
Jonas Andziulaitis iš Wilkes 
Barre, Pa., kuris stojo Į egza- 
menus. Studentas

Šį sezoną šin universitetan į- 
stojo p-lė Alena Kandročiūtė.

Keletas Praktiško Mokslo Knygą
Aritmetika. Kiekvienam reikia mo 

keti rokuoti, ypatingai kurie mano 
ar yra kokiame biznyje. Čia ir turi
me labai gerą ir patogią knygą 
savamoksliams ir suaugusiems. Kai- • 
ba aiški ir yra daug pavyzdžių la
vinimuisi. Kaina _____________ 50c

Aritmetikos Uždavinynas. Čia tel
pa vien tik “zadočiai” kaip kiti 
lietuviai sako. Tai yra gera prakti
ka mokinantiems rokuoti. Spausdin
tas Lietuvoje _____________ __76c

Moklnkimės 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-lio- 
tuviškas ir lietuviškai-angliškas, grei 
tam suradimui žodžių. Su apdarėliaiz

1 11.00

Galima Gauti Visokių 
Knygų, Kokios Tik 

Yra Atspausdintos 
Lietuvių Kalboj

Naujų Gaidų 13 Lietuvos
Aguonėlės. J'ttbzo Gruodžio kom

pozicija, apie kurią Babravičius sa
ko: '‘O-o tai augštas ir puikus da
lykas.” Jis ją dainuoja savo kon
certuose visados ir publika ją pa
mylėjo. Kaina _______________ 75c

Rugiagėlės. Kita Juozo Gruodžio 
kompozicija'‘ Vien tik mėlyna a- 
kyšo!” Kaina _______________ 60c

Rūta. Juozo Gruodžio kompozicija
50c.

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

VIENYBĖ
193 Grand Street, 

Brooklyn, N. Y.
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Mūši; Moterys ir Jų Švietimas!

MB!
Račo — Senas Diedas

----------  ruoju nenori šviestis, tai toki
Daug buvo rašoma laikraš- ’ visokias kitas nelaimes įrodin- reik už sprando prispausti. A-

čiuose, kad moteris reikia švie- ėja, kad tai vis vyrų kaltybė; čiu ponui redaktoriui už tokį
sti, ir kad moteris be apšvietos, taip pat ir p. Antanėlis turėjo patarimą! Bet jeigu tą patari-
yra kaip be kokio sąnario. Tas daug ko nukentėti iš abiejų pu- mą kas pavartoja, aš manau,

‘ ‘ " kad tas ir šaltąją gavo pama
tyt... Moteris visu smarrkumu 
užsipuola ant vyro, kad jos ne
myli ir spaudžia arba muša, 

Moterys, iš pradžių, prie bi- jau nutilo, berašę. Kaip mote- varo ją prie darbo, kuris jai 
le kokio darbo smarkiai šoka, 
bet greitai joms ir atsibosta; Kriukelienė, jau patys prisipa-

’tik tą darbą jos dirba, nuo žino, kad moterys ar merginos ti, , 
katro niekaip negali išsisukti ir neturi patraukimo prie rašymo, tyt. 
būtinai reikalinga padaryti, ar Viename “Vienybės” n-ry rašo redaktorius tuos 
ba prie to darbo, katras yra jų p. Kriukelienė, kad p. Kriu- 
amžina i 
tik galima kur nuo kokio dar- tai merginą rašinėti i laikraš- 
bo pasiliuosuoti, tai jau nuo čius; parašiusi porą straipsnių moterų rūstybės... 
to rūpinasi kaip tik galima pra ir jau nebeturi laiko; sako, 

mat “reikia 
zuikius.”

Bendrai imant, kurios mote
rys ar merginos yra rimto bū
do ir pageidauja apšvietos. tos 
randa laiko apsišvietimui, ir sa

tikra tiesa. Bet klausimas, kaip siu, kad jisai neteisybę rašęs; 
jas reik apšviesti, ir kaip joms bet galų gale ir ponai šienpjū- 
tą supratimą įduoti, kad švies- vėjai su Kriukeliu bene persi- 
tūsi, jos pačios netrokšta. ; tikrino Antanėlio teisingume, ir

rys, taip ir p. Kriukelis ir p. nereikalingas. Dėlto aš kožnam 
patariu, tos sistemos nevarto- 

jeigu nenori šaltąją pama- 
Kaip rodos, mūsų ponas

Įrašė, arba jam 
priedermė. Bet jeigu kelis buvęs prikalbinęs kokią galvą juoką sukrėsti del 

rų, kurie dar nėra gerai

[lės biskj apsišvietusios, ten jau gaj jų tradicijas, yra tai svar- Vadina dar ir kitaip, — At- 
ir vyram riestai einas’i. Imki- bj šventė; visi tikintieji mel- budimo, Savęs Patyrimo, At- 
me dabar Angliją; tenai mote-!džiasi į Jehovą. 'minimo Diena, ir tt., paįjal sa-
rys jau yra apsišvietusios, taigi! 1 • •— °—’•
ir draugijas pradėjo kurti nau-1 
jos rūšies. Mat Londone mo-į 
terys įkūrė draugiją, kur kož-! Nauji 
na moteris tos draugijos narė, 
turės už pareigą bartis ant vy-

me dabar Angliją; tenai mote-jdžiasi į Jehovą.
i Žydų mėnesis, yra mėnulio vo »imines’ Segtai ar^a Lie- 

i- • ■ tuvos žydai, švenčia dvi dienas; lŲenesis, arba 28 dienos, ir jų - . . . v ’.. ‘ Judos — reformatoriai sven-
1 Metal »a«al Talmudą čia vieną dieną.

pripuola septintą mėnesi, “Tiš- Kiekviena ju giminė apei- 
ri” vadinamą. Vadina žydai ir gas atlieka skirtingai nuo ki-

Per Naujus Metus žydai ve 
ką skelbia į savo tautą: — 1) 
Apmąstyk visus savo metinius 
darbus, linksmybes ir apmau* 
das, — lai žmonės sprendžia; 
ir atnaujink savo darbus; 2) 
Apkainuok sauo elgesius, nes 
Dievas, pasaulio Teisėjas per- 
krės tavo sąžinę, ir nustatys

io tiis kartus į dieną po pen- kitaip savo Naujus Metus — tų, bet pas juos nesipravar- tau naują kelią į geresnę Nau-
irinbv-i minusi, .... + „, “gofar’ (Li nksm y bes), nes tai džiuoja, kaip kad pas mus Jei jų Metų ateitį; 3) Žiūrėk į gy-

pripuola po visų javų suvaly- tikybos. Jų yra dvylika gimi- vą gyvenimą ir tradaciją Izra-
mo nuo laukų ir Palestinoje nių; trys jau žuvę ir neliko eliaus, kad visados gyvas ir
žemdirbiai žydai tai laiko di- nei pėdsakų, lygiai kaip ir mū- Dievo žinioje, Sinai, Moriah ir

Įsų Juodvyžiai, arba Borusai. Zion. T

kioliką minučių, ar tai vyras 
bus geras, ar blogas. Tai mat 
ant kokios apšvietos moterys 
išėjo!

Daugumas rašo, kad moteris 
apsišvietusi, namuose daug ra
mybės atneša; o čia — kaip 
tik atbulai; moterys apsišvietu 
sios ardo šeimynišką gyvenimą 
su savo amžinais barniais. Ma
tote, kur jos savo apšvietą su-

žodžius per' naudoja, — ne ant gerų darbų, 
įėjo į bet ant blogų.
tų vy- Tad, jeigu, vyručiai, nenorit, 
patyrę kad ant jūsų moteris lotų 45 

miliutas kas dieną, tai geriaus 
kad ir tylėkit ir neraginkit prie ap- 

, nes patys gailėsitės,
Bet, ar tik nebus taip, 1 

šaudyti dvikojus pati gamta moteris sulaiko nuo švietos, 
apšvietos? Nes kur jau moterė- bet bus — per vėlu!

sisergėti. Tą patį jos daro il
su apšvieta. Mat nuo to gali
ma išsisukti, ir tas joms išro
do nelabai esąs reikalingas.

Metai ar daugiaus atgal, mū 
su moterėlės buvo taip sukiršin
tos rašinėti, kad joms rodėsi vo reikalingą darbą atlieka dar j 
jau ir laikrašty mažai vietos geriau, negu tos, katros sako, 
del jų skiriama, kad vyrai jas kad neturi laiko rašymui arba 
skriaudžia. Net ant “Vienybės” skaitymui. Ir tikrai galima sa- ]{L). 
užsipuolė; girdi, “Tarkai” duo- kyti, kad labai mažas nuošim- ua 
da čielą puslapį, o Motefų Sky- 'tis tokių moterų ar merginų, 
riui tik porą špaltų, ir negaliu- katros trokšta mokslo ir įver-
čios visas savo mintis surašyti tina jį. Tos ir vyrų nekaltina, Pirmas tr
ir išaiškinti. Bet nepraėjo po- kad tie joms neduodą apsišvie- būna ]
tam ir pusės metų, kaip ta vie- sti. Man rodos, kad kaip vy- vcjj{ visada,
ta, ta pora špaltų prisiėjo vy- rams, taip ir merrginoms yra j 
rams užpildyti, — kitaip būtų mokyklos; ir vyrai neina ; •' 
ta vieta Moterų Skyriuje iže- vaikytų iš mokyklų. Kame čia i 
jusi visai balta. įkaitė vyrų? Ar del to, kad pa-

Tūli vyrai rašinėja į Moterų čios nerangios? Vieną syki teko1 
Skyrių ir visaip kolioja kitus patėmyti net Redakcijos strai- 
vyrus, kad vis tai vyrų kaičia psnį, kur ponas redaktorius pa-i 
del moterų neapsisvietimo, ir sakė: jeigu katra moteris ge

Galų Gale
■ » *

Jau Jų!

P

džiausią švente.

UDIKIO sveikata

BORDER.

BOSAVIMAS” ir ūgis remiasi 
daugiausiai ant val

; r 1 ,<• >,j> - u- ' '—■••XS

r NES
Borden’s Eagle Pie
nas yra pirmaeilių kū
dikių maistas, padary 
tas iš tyro karvės 
pieno ir cukraus. Jį 
rekomenduoja gydy
tojai iš priežasties jo 
gerume^ vienodumo# 
ir lengvo suvirškini- 

ą. mo savybių

gio, kurį jis gauna. 
Kūdikis turi būti nu
praustas ir papenėtas 
reguliariška. Jei nega 
Ii žindyt kūdikio, tu
rėtumėt vaitot —* 
Borden’s Eagle Pieną

tą jausmą ponauti. Ne — ji 
bosauja dėlto, kad myli.

Kiekviena sveika, normališka ; Iš meilės žmona trokšta ap- \ 
mergina trokšta dviejų daly- saugoti vyrą nuo visų kvaily-Į 

gauti vyrą tiek turtin- bių, kurios jam ant sveikatos 
gą, kad galėtų ją užlaikyti per-'neišeitų. Iš meilės ji bando ap- 
tekliuje, ir, antras, būti to vy- ginti jį nuo velniuko, kuris se
ro “bosu” arba komanduotoja. di jo širdyje. Iš meilės ji ban- 

oškimas retai kada do savo vyrą reformuoti, kad j 
patenkintas, bet antras, jis būtų vertas jos meilės. To

dėl ir trokšta pati vyro bosu 
būti.

Kitais žodžiais sakant, tai y- 
ra lyg motiniškas jausmas, ku-. 
ris susikelio dėlto, kad vyras 
elgiasi taip, kaip mažas vaikas 
elgtūsi. Jis pasisako pačiai sa
vo bėdas; jis pučia kr d tinę 
jos giriamas; jis pyksta, kada 
toji jo jausmus užgauna.

Be abejonės moteries pastan 
i , . .gos vyrą bosauti yra pagirti
nos; bet pirmas dalykas mulo 
pralavinime yra turėti daugiau 
proto, negu mulas. Yra vienas 
dalykas trokšti ponauti, o visai 
kitas dalykas ponavimui tikti.

i Jokis vyras nenori, kad ji 
kas bosautų, nors tai ir būtų 
varde meilės bei pareigų. Sa
vistovumo, vyriškumo puikybė 
yra jam brangi. Akyplėšiškai 
jį varinėti aplinkui yra be rei
kalo jį įžeidinėti, kvailai ir be 
naudos. Jei nori ugningą arklį 
pažaboti, tai laikyk bruzgilus 
už nugaros, kol jo nosies pirma 
napakasai.

(Feljetonėlis)

Du veikėjai dirba idant an
J M ras troškimas Įvykintas būtų:,1 

vyro meilė, kuri padaro iš jo 
ilgai kantrų avinėlį; ir žmo
nos meilė, kuri padaro ją tėmi- 
jančią, laukiančią ir nepasi
duodančią.

Klaidingai tie Įsivaizduoja, 
kurie mano, kad moteris nori 
bosauti dėlto, kad ji turi įgim-

Jie visados norėjo Viktrolos,
bet manė, kad negalės nusipirkti. iy.mį 1/1 jį

Bet kaip tik dabar Victrolų 
pardavėjai turi jums įdomių ži- 
nių.

Jūs galite įsigyti pasirinktą Victrolą tuoj.
Užeina sezonas muzikos namie — o Victrolą ir Victor Re

kordai veda pasaulį muzikoje.
Pasimatyk su artimiausiu pardavėju šiandien ir paprašyk, 

kad duotų išgirsti sekančius

Naujausius Victor Rekordus
78215

78196

68699

77235

77239

77548

77660

Sveika Marija
Leiskit į Tėvynę

Justas Kudirka

Dydis
10”

Kaina
75c

Pijonkeles Valcas
Vestuvių Polka

Tarptautiskas Nepaprastas Kvartetas

Užmiršai Tėvų Kapus
Karvelėli

Jonas Butėnas

Mes taipgi Patariam
Listo kaina, 75 centai

Jėzau Kristau Maloniausia
Alyvų Darželi

Jonas Butėnas
J

Polka Mazurka
Linksmi Draugai, Polka

Čigonų Trio

Daug Kraujo Pralieta
Laivyne

Anthony Sodeika

Blaivybės Apaštalas
Du Šuniu

J. Vaičkus — J. DiKinis

$1.25

Listo kaina, 75 centai

78004 Godelės
Temsta Dienelė

Jonas Butėnas

78019 žavėjantis Mylavimas 
Pasigailėk manęs Brangioji 

Kiriloffo Rusika Balalaikų Ork.

77885 žuvininkų Valcas 
šalies Grožybė, Mazurka

Dominic Bartol
A lif

Listo kaina, $1.25
08691 Tėvynės Varpai, Valcas 

Gegužio Vėjalis, Polka
Stahls’o Kapelija

Katalogą siunčiame dykai.

Yra tik vienas Victrolą ir tą padirba Victor Kompanija — 
įsitėmy^ žemiau padėtus vaizbos ženklus.

^■r^-TįySįn------- ' ...................... ......
'? , -- -------------------------- ---- ■ .-M«***4ilW**«*^*’'** <•

Gražumą

Atsargiai prižiūrimi nagai, 
sveika veido išžiūra ar nau
jausios mados aprėdalai ne
bus patčmyti, jeigu plaukai 
bus pilni pleiskanų. Neda- 
leiskite, kad tie įkyrus balti 
parazitai gadintų jūsų gra
žumų. Naudokite

kas vakaras per dešimt dienų 
ir pleiskanos tuojaus išnyks. 
Po to retkarčiais naudojant 
apsisaugosite nuo jų. Ruffles 
parduoda jūsų vaistininkas 
po 65c bonkų arba 75c 
tiesiog iš labpratorijos.

F. AD. RICHTER & CO 
Berry & South 5th Sts.

Brooklyn, N. Y.

Neleiskite 
Pleiska
noms 
Sugadinti

užtai, kad per virš 
tris gent kartės užau
gino daugiau kūdikiu 
j stiprius ir sveikus 
vyrus ir moteris, ne
gu visi kiti kūdikiu 
maistai kartu sudėti. 
Jei Jūsų kūdikis ne
miega nakčia, verkia, 
ar nerimauja,

THE BORDEN COMPANY
Borden Bldg., New’York

IR
jei kūdikis neauga f 
svorį, gal pienas nėra 
jam tinkamas. Tokia
me atvejyje, Eagle 
Pienas išriš klausimą, 
taip kaip tūkstantims 
motinų, kurios nega
lėjo žindyt savo kūdi
kiu.

KUPONAS •»
Pažymėkit katrų Literatūrų. Norit

Penėjimo Valgiai Kūdikių
Instrukcijos Vaikams Knyga
Vardas - 9
Adresas (Lithuanian

Ta materis, kuri neturi už
tektinai supratimo savo bosavi- 
mą atlikti guviai ir gluotniai, 
neapreikšdama savo planu ar 
galutini tikslų, užsipelno gyven 
ti tame pragare, kuri sudaro 
vedusi pora, turinti po stiprią 
valią ir jokio takto.

Už rašyk it “Vienybę” 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems 
Lietuvoje

[g

ROSH-HASHANAH”

SKAUSMAS! KUR?
PAMINKIT.

YRA GERAS DEL:
1. Ratnntiško gėlimo,
2. Nerviško galvos skausmo.
.‘I. Neuralgijos skausmo.
1. Mėšlungiško traukimo.
5. Kietsprando.
0. Skausmo šonų, krūtinės ir pečių
7. Apsidoginimo ir žaizdų.
8. Apsisaugojimo nuo uodų.
9. Skaudančių muskulų.
0. A.]*dsaugojinnii 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.

Rugsėjo 18 d. žydai šventė 
savo Naujus Metus 5686; pa-

’ H M
| Severą’s |
! Skin Soap »
R S
m vartok nuo odos ligų, veidui, n 

galvai trinkti ir skutimais-
S Pasekmingas muilas maudy- g 

nosi kūdikių.
M «

Kaina 25 centai.

(žydų Nauji Metai)
Rašo Nienių Jonas

Tek 595 Greenpoint.

Daktaras
J. S. MISEVIČIUS

270 Berry St., B’klyn, N. Y.

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

ii
} Tol. 4428 Groenpoint.
t

Dr. John Walukt
Valandoi:

nuo S iki 10 15 ryto
nuo 1 iki 8 po pietų

i nuo 8 iki 8 vakaro 
ii

Nodūllomia pagal ■n«itnriin$

ts

BĮ3

Susivienijimas Liet. Amerikoje
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ AFDRAUDOS DC PA1ALPOB 
ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOM, KU

RIOS TURTAS ARTI *1,000,000.00

pomirtinių. Pašalpų išmoksta *413,550.15
Nuo Buslorganizavimo iki šiam laikui išmoksta *375,122.80

8LA. kuopos randasi visuoio didesniuose miestuose. 
Nariai priimami nuo 18 iki 50 m. amžiau*. Via! aa* 
rial gauna laikraitj „Tėvynę” dovanai ir taipgi 
gauna SLA. išleistas knygas ai pusę kaino*.

Pomirtiniai įkyriai — *1ŽO, 300, 000 Ir 1000

Palalpoa Skyriai — 
|8.oo. t.oe ir IS-oo | savaitę.

g Kasdieninis vartok

Severa’s
« . . . 1 wAntisepsol
g kaipo burnai plovimą ir gargaliavi- S 
g mui. Jis prigelbsti burnai užsilai- g 
M kyti sveikame padėjime priduodant k
I jai jausmą valumo ir tyrumo.

Kaina 55 ir 50 centai.
■ Pirmiausiai kreipkis į aptieką. g

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

161 North Gth Street
! Rrftnlrlvn. N Y

Apnaagok Sveikai*

Del platesnių Informacijų kreipkltia lino adresai

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

>WivZiY Z>\/ iWiv /ii z , j,"

FUBLMB
UUJOHGI-

MAJI

SAN-YKITg
ProfilaktM vyrama, 

gerinusia apsauga 
po užsikrėtimo. 

Didelė triūbelė 33c. 
(Tarba (4’h) *1. 

Visose aptlekose ar 
Han-Y-Kit D«pt. A. 

01 Beekman Bt. 
New York 

Praiyk aprašymų

Kas yražmogaaa amžinas prialasl — Balti*. 
Jis netik fiunklanulaa ligas Įvaro, bot ir | gra
bą paguldo. Bet tie, kurio vartoja po plači* 
Ameriką pagarsėjusius URBAN’S COLD 
POWDERS (Miltelius nuo BalClo), j ekiu žalčių 
nebijo. Už 76 centus už buka* apsiginkluok 
nuo savo nuožmaus ari oi oi

Lietuviškų,

URBO LAX TABB (SS cental Ui skry
nutę) yra kai kanuolO prie* kitę amžiną žmo
gaus priešą — vidurių užkietėjimą — kuris 
žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

Bulgariškų, Alopatižkų, Homeopatižkų kitokių 
vaistų tegalima gauti gerų pas —

URBONAS
151 Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y.

Telephone Oreeapolnt 1411 ->
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Brooklyno ir Apylinkės Žinios p

V F RUGSĖJO (SEPT.) 26 D. 1925

Vienybės” Adresas: 193-107 Grand Street, Brooklyn, N. Y. Telefonas: 2427 Greonpoint a

IR VĖL NAUJIENA Iš 
‘‘VIENYBĖS” PASTOGĖS!

šiuomi skelbiama Brook- 
lyno ir visų apylinkių visuo
menei, jogei “Vienybės” 
Bendrovė rengia didelį savo 
koncertą ir balių lapkričio 
(Nov.) 22 d., sekmedienį. 
Miller’s Grand Assembly 
salėje, Grand ir Havemeyer 
ts., Brooklyn, N. Y. Koncer
tas bus po pietų, o balius — 
vakare iki vėlyvai nakčiai. 
“Vienybės” Direktoriatas 
ruošia šiam koncertui ir ba
liui didelį programą, kuris 
bus paskelbtas neužilgo. 
Tuo tarpu meldžiame drau
gijų, kuopų ir organizacijų 
tą dieną nieko nerengti, 
kad neužkenkus vieni ki“ 

Rengimo Kom.

Vasytų žymaus Lietuvos poeto, 
Fausto Kiršos, su puikia kom
pozicija. šį dailų poezijos per
ia dainuos mūsų artistas Juo
zas Babravičius savo didžiulia
me koncerte, kurį duos Brook- 
lyne Spalių 11 d. Academy of 
Music. Dainų mylėtojai, pasi
skubinkite nusipirkti tam kon
certui bilietus. Parsiduoda 
“Vienybėje”.

Pavasario Diena
Pavasaris kaitroje žymia, 
Jau rūmai saulės spinduliuos. 
Aš vėliai aš: jaunai atgimęs 
Aš vėl myliu ir linksminuos.
Sielos daina laukuosna traukia, 
Visus gyvus šaukiu ant tu: 
Kiek platumos, kiek laisvės 

laukia,
dainų, kiek čia žiedų.Kiek čia

LIETUVIAI VEDASI

Joseph Sviras, G4 Stagg St. 
su rane Sabanskiute, 457 
Grand St.

LIETUVIŲ REDAKCIJAS 
KVIEČIA DALYVAUTI 
INTER-PA RLIA MEN T A RĖN 
PUOTON-VAKARIENĖN

tiems

Greičiau 
į pievas
Ir veidus moterų raudonus 
Ir priešus nubučiuot mokėt.

vežiman, per guronus 
žydinčias išlėkt —

Gavome pakvietimą dalyvau
ti puotoje, būsinčioje rugsėjo 
28 d. po pietų, New Yorke, 
Astoria hotely, rengiamoje pri
imti visų šalių svečius atvyku
sius Inter-Parliamentarės Uni
jos konferencijoje, būsinčioje 
VVashingtone. Turbūt ir visos 
redakcijos šio puoton pakvies
tos.

Nuo Lietuvos tikrosios dele
gacijos, Seimo rinktos ir ap
mokamos. sakoma nebūsią. Tik 

pasisiūlęs 
viešįs 
kun.

liudininkas, nes ir jis pats kie- • nuo 6 vai. vakare. Programą 
no norėta nužudyti. Kaslink I išpildys šios kuopos Jaunuolių 
paties George Symuko, kuris1 Mokyklos mokiniai. Bus šokiai, 
įgrūdo degančion krosnin gyvą 1 deklamacijos ir tt.
Poleskienę, tai jis daugiau nie-1 — Išvažiuoja, šį sekmadienį 
ko naujo nepasakė, kaip tik j “Vienybės” red. J. O. Sirvydas 
atkartojo, kad jį “velnias ap
sėdęs” su Poleskiene susidėt. 
Symukas dabar po aštria sar
gyba sėdi kalėjime, uždarytas 
be kaucijos. Yra įtarimų, kad 
Poleskiene, pirmą jos sudegini
mo, naktį su Symuku 
sandėly daug gėrusi, o 
grįžusi namo miegantį 
bandžiusi nužudyt.

Apie Poleskių šeimyną dar 
nesužinota, 
kaip rašė 
Turbūt jie 
Poleskienės 
se fotografija, kaip ji dar bu
vo gyva, nurodo tikrai slavišką 
typą.

1 deklamacijos ir tt.
1 — Išvažiuoja, šį sekmadienį

— Milionas mokinių. Šiemet 
j miesto mokyklas susiregistra- 
vo 1,003,429 vaikučiai. Del mo
kyklų stokos, 54,000 vaikučių 
eis tik dalį laiko mokyklon.

Paieškau pusbrolio Vinco Juodzbolio 
pirmiaus gyveno 111. valstijoje. Gimęs 
čia Amerikoje. Turiu labai svarbų rei-

VIENA
JUOZO
KONCERTUI DAINELIŲ

IŠ NAUJAUSIŲ 
BABRAVIČIAUS

žemiaus įdedam vieną iš 
jausiu dainelių, specialiai

nau

Šlamėkit žaliosios girelės, 
žaliuok žolė, žydėk ieva! 
Kaltų nėra, lygybės galios 
Tekils garbinga vėliava!

Faustas Kirša.

h
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— Su Programų —
BENGIA SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMEBIKOJE 83 KUOPA

NEDĖLIOJĘ, RUGSĖJO—SEPT. 27 D., 1925 M.
FELDMAN S QUEENS COUNTY PARK

169 Garrison Av., Maspeth, L. I., N. Y.
Muzika Prof. Retikevičiaus

ĮŽANGA 50 CENTŲ. Pradžia 2 v. p. p. Programas 6 v. vak.
Mes kviečiame kiekvieną geros valios viengentį į šį mūsų pik
nikų. Šis piknikas bus įvairus tuom, kad jame bus labai puikus 
programas, kurį išpildys šios kuopos jaunuolių draugijėlės nariai. 
Programas susidės iš okių, deklamacijų ir dainų, po vadovyste 
p. K. K RT AUGI UNO. Visus kviečia KOMITETAS

Privažiuoti galima: — iš Brooklyno reikia imti Grand St. karą ir 
važiuoti iki Garrison Av. Iš New Yorko važiuojant reikia atvažiuoti 
Brooklynan ant Marcy Av. ir So. 4th St. gauti Grand St. karų.

s

gR

malkų 
paskui

vyrą

išvažiuoja Philadelphijon su f 
prakalba ir dalyvauti Muzika-L ___ _ iUIlu 1V1.
lės Svetainės bei Gedemino ' kalų- Prašau atsišaukti jei kas žinote 
Kliubo vakarienėje.

— Apsives lauke. Priemies
tis Flatbush apvaikščioja savo 
įsikūrimo šventę nuo spalio 10 
iki 17. Apvaikščiojimų iškilmė
se bus duota viešas šliūbas ore 
tūlai parinktai porelei ketinan
čių vesti. Jau 31 pora atsi-

meldžiu pranešti už kų būsiu labai dė
kinga Ona Juodzboliutė, 128 Thames 
St., Rochester, N. Y. (ILS

girdėtis, kad esąs 
dalyvauti dabar čia 
dėmų agitatorius, 
Šmulkštys.

LENKŲ ZLOTAS DAR 
VĖL KRITO BIRŽOJE

ka-
A.

Rugsėjo 24 d. dar vėl smuko 
New Yorko biržoje lenkų “zlo
tas”, nuo $18.50 už šimtą zlotų 
iki $17.00.

Originale zloto vertė 
$19.25 už šimtą zlotų.

yra

SUDEGINTOSIOS POLES
KI E N ĖS BYLA 
SUSIPAINIOJO

Garsi tragedija apie sudegi
nimą Zofijos Poleskienės New 
Yorke laikinai susipainiojo. 
Jos vyras, kuriam buvo rasta 
sudaužyta galva, dabar vos gy
vas. Valdžia bijo, kad jis ne
numirtų pirma, negu iš jo iš- 
kvos daugelį iš Poleskių gyve
nimo smulkmenų; jis svarbus

ar jie lietuviai, šaukė stoti kontestan, kurį pri- 
anglų laikraščiai.1 ima Flatbush Chambers 
slovakai ar lenkai, 
įdėtoji laikraščiuo-

Paieškau sesers Aliukus Korpuškie- 
nės, kaimo Pakluonių, Alovės para
pijos. Amerikoje gyveno Pittsburgh, 
Pa. Turiu labai svarbų reikalų. Mel
džiu atsišaukti jei kas žinote, už kų 
būsiu labai dėkinga. Levusė Kaali.iiutė 
(Zagrockienė) 147 Stanley St., Yon
kers, N. Y.

Reikalinga kilpinių. Kreipkitės pas; 
Williams Schuh, 97 Wyckoff Av., 
Brooklyn, N. Y.

Parsiduoda Restoranas. Kreipkitės
49 Union Av., Brooklyn, N. Y. (118

J0NA5 AMBROZAITIS1

560 GRAND STREET • 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 6262

PO MIESTĄ PASIDAIRIUS

— Piknikas, šį sekmadienį į- 
vyksta gražiai rengtas didelis 
piknikas SLA. 83 kuopos, 
Queens County Feldmano Par
ke, 169 Garrison Ave., Mas- 
peth, L. I. Prasidės 2 vai. po 
pietų, o dailus programas bus

Real Estate

25x100. Renda
Kaina $19,000,

šeimynų, mūro

Keturių augštų mūro, kam
pinis namas. 6 šeimynų, dide
lis štoras, vieta 2 karam ga- 
radžius. Lotas 
$2,760 metam, 
kash $4,500.

Kampinis ,6
namas. Lotas 25x104. Vieta 2 
garadžiam. Renda $2,796 me
tam. Kaina $24,000. Cash —- 
58,000. ‘

Trijų šeimynų, mūro na
mas, 17 kambarių, visi šviesus, 
prie stoties. Kaina $14,000. 
Cash $4,000. Su visais įtaisy
mais.

šešių šeimynų mūro namas, 
su visais įtaisymais. Renda 
$2,400 metui. Kaina $19,500. 
Prie stoties.
VIENYBĖ” REAL ESTATE 

(VI. šabūnas, vedėjas) 
193 Grand St., Brooklyn, N. Y

of
Taip apvesdintai 

suteikta dovana — 
keturiu kambariu

Norima Vyrų dirbti dažų fabrike. 
Patyrimo nereikia. — Brooklyn 
Yarn Dye Co., Neptune Av. ir 23rd 
St., Coney Island, N. Y.

Commerce, 
porelei bus 
visi baldai 
gyvenimui.

— Surado skenduolį. Buvo 
prapuolęs 9 metų berniukas, 
Joseph Tenza, iš 111 Grand St. 
Dabar surado jo lavoną upėje, 
pakrašty So. 9th St., kur jis 
nuskendęs bemėtydamas upėn 
akmenis ir malkapagalius.

Reikalinga 2 jaunų vyrų sun
kokam darbui. Kreipkitės: A 
Avon, Ine., 335 Johnson Av.
Brooklyn, N.Y. (116

PIANAI IR PLAYERIAI
Naujausios mados su pirmos rūšies ak
cijoms ir metalinėms dūdelėms, ku
rios niekad nepasigadina. Turim ir 
antrarankių ir labai pigių. Taipgi Re
kordų gramafonams ir iš Lietuvos ir 
rolų playeriams. Reikalaukit katalogo 
veltui.

LIETUVIŠKA AKUŠERKA VV

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ 
APDRAUDOS (INSURANCE) FIRMA

-----------------0O0------- ——
REIKALAUJANT apdrnu<l<s (insurance) nuo Ugnies, Gyvasties Su
žeidimo (accident), Automobilių, Stiklų, etc., žodžiu sakant, šutei i.im. 
visokios rūšies apdraudę, (insurance) kokia tiktai randasi Šioj Su y. i u 
sų kompanijos vienos iŠ didžiausių, prekes yra lygios su kitais, 11 ■ Pa 
tarnavimus yra goresnis nelaimei atsitikus, nes pilnai nuosto ius i. m > 
PERKAM ir parduodam namus, lotus, farmas, biznius, morgičius; sko
linau! pinigus ant morgičių, suteikiam pilnų patarnavimų namų pirkime 
ir pardavime.
NOTARY PUBLIC suteikia pilną patarnavimų visokių legalių dokumen
tų, kokius tiktai tiesos daleidžia Notarams patarnauti.
Su visokiais reikalais ypatiškai, laišku ar telefonu kreipkitės į mūsų 
firmų, užtikrinam, kad gausit teisingų ir mandagų patarnavimų.

SCHEGAUS & GALE
BUILDERS, REAL ESTATE and INSURANCE

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

PUIKŪS CEVERYKAI!
PIGIOS KAINOS!!

CUNARD
I LIETUVA

(per Angliju) 
sumažinta kaina 3 klesos sugrąžti- 

nių laivakorčių

Į KAUNĄ ir ATGAL ant 
BERENGARIA ir 
AQUITANIA .... $215 
MAURETANIA ... $211 

Pridėjus Taksų

Į LIEPOJĄ IR ATGAL ŠIAIS 
LAIVAIS — $186.

Į Lietu vų greitu laiku. Išplaukimai 
kas Sereda. Keleiviai nepiliečiai j 
leidžiami be kvotos varžymų. Visi 3 
klesos keleiviai turi kambarius. Ne
prilygstamas švarumas. Puikus mai
stus. Kreipkitės 
prie vietos agen
tų ar į

Reikalingas Kriaučių Bušelman ant 
seno ir naujo darbo ir turi mokėti 
prosyti ant mašinų. Darbas ant visa
dos. 5604 — 8th St., Brooklyn, N. Y.

(120

Išsirendavoja dveji kambariai. Kiek 
vienai šeimynai po 4 kambarius su 
maudyne. Kambariai visi naujai iš
taisyti. Apielinkė graži. Renda priei
nama. Atsišaukite pas Jonų Bartkų, 
716 Starr St., Ridgewood, N. Y. (116

KAS NORI GERŲ, SKANIAI j 
IŠVIRTŲ LIETUVIŠKŲ VALGIŲ 

Lai Atsilanko į
V. BERENIO
RESTORANĄ

673 DRIGGS AVENUE 
(kampas Fillmore Pl.) 

Brooklyn, N. Y.

V

m Marijona Tamklenė 
«V»prie palagų ant pareikalavimo 
<0įdienų ar naktį, taipgi ir nedėl- 
^dieniais. Darbų atlieka atsakau 
^čiai už prieinamų kainų

7—9 STAGG STREET
& Brooklyn, N. Y.
W Tel. Stagg 6731

Tel. Greenpoint 7831

LIAUKUS FOTOGRAFAS

Telephone Triangle 1450

Fotografuoju ve 
selijas, Bankie- 
tns, nabašninkus, 
Mokinių grupes 
ir tt. Abelnai at
lieku visus foto
grafijos darbus.
Visuose fotogra- 
"ijos reikaluose 
kreipkitės šiuo 
adresu: —

OUNARD LINE, 
25 Broadway, New York

LIETUVIŠKA 
RESTORACIJA

Gaminame visokius valgius: — 
Lietuviškus ir Amerikoniškus. 
Pas mus galite pavalgyti kaip 
“namie:” sveikai ir sočiai. Ei
kite pas mus kasdien ir tėmyki- 
te kaip augs jūsų sveikata ir 
energija!

417 LORIMER STREET 
(“Laisvės” Name) 

Brooklyn, N. Y.
Alex Velička >r J. Sutkus 

Savininkai

— Petrai, kur taip skubi
niesi?

— Einu pas Juozą Aba- 
zorių.

— Kas tenai naujo yra?
— Tai yra geriausi lietu

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

— Koks jo adresas?
93 WYTHE AVE., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. 4520 Greenpoint

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

Brooklyn, N. Y.

IR MALIORIUS 
Nufotografuoja ir 
nnmalevoja viso 
kius paveikslus 
įvairiausiomis «p 
aivomis. Atnauji
na senus ir kra 
javus ir sudaro 
su amerikoniškais 
Durbų atlieka ge 
rai ir pigiai.

Kreipkitės lino adresu;

STOKES
O Brooklyn. N. Y

^SKS-.

173
rn^A* 

Bridge St...

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savnlnkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINĖ
Čia galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir ui 
prieinamų kainų; talppat pasirendavotl svetainę susirinki" 
mama, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

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

Užlaikau didelį pasirinkimą g 
Tinkamų čeverykų g 
pigiomis Kainomis

Atsilankykite ir persitikrinkite| 
i ■. i

S. POCIŪNAS | 
127 Grand St. Brooklyn, N. Y. |

Kampas Berry Street |

Nepraleiskit progos pirkti drabu
žių tiesiog iš dirbtuvės. Sučėdysit 
daug pinigų. Su pirma diena Rug
sėjo (September) atidarėm didleę 
žieminių drapanų pardavimą — 
$100,000 vertės. Siūtų, Topkočių ir 
Šiltu Overkočiu. v <»

HY-MAKE CLOTHING CO.

Dragūnas, vedėjas

Mūsų darbo apsiaustu 
k o stūmė ris džiaugiasi.

26 Waverly St., 
kamp. Greene St., 1st floor 

New York City
Nedėliom ir šventadieniais įėjimas 

ant Greene Str.

Telefonus: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spinduliu Dlagnoza 
221 SOUTH 4th STREET 

BROOKLYN, N. Y.

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

2—8 po piet.
Penktadieniais ir Sekmadieniais 

tik sulyg sutarties

CHAS. WIRFEL

*

Sanitariškai ir Stipriai Atlieka 
Visus Plumbeįio Darbus; Van
dens ar Apšildymo. Pašaukus, 

tuoj atvykstu pataisyti pagedimus

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

Tel. Stagg 4037

(Praeidami atsižvelgkite į šį namų) 
260 HUMBOLDT ST. 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Stagg 2481 

Užlaikome lietuviams užeigos vietų 
ir turime Gražių Ruimingų Svetainę 
del įvairių Mitingi) ir Pokilių (Lie
tuvių Kriaučių Kontraktoriai už
laiko savo ofisų mūsų svetainėje) 
Visuomet reikale kreipkitės pas: —

KASMOČ1US ir TUBA 
260 Humboldt Street 

Brooklyn, N. Y.

Taisau ir Dedu Stogini. Darbo Garan 
tuoju ilgam laikui. Kainos Prieinamo;

Reikale klauskite:
Ofisas: 1163 Gates Avenue 

Tel. Jefferson 3957
Tardau: 161 Clifton Place 

Tel. Prospect 1023

STOGŲ DENGĖ J AS

=G Rave 17= 
Roofing

Rjipuir Worh. a Specialty 
JAMES J. HOLT 6- SON

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

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

PIRMUTINĖ LIETUVIŠKA JSTAIGA 
----- o-----

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

Gydo Akių, Ausies, Nosies 
Gerklės Ligas

109 E. 87th Street
(tarpe Park ir Lexinggton Avės.)

New York, N. Y.
Vai.: 10 iki 12 ryte.

6 iki 8 vakare.
ir pagal susitarimų

S. PAUŽA
131 GRAND STREET

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

Vyrams, Moterims ii Vaikams
Prašau Tamtstų reikale atsilanayti, o busite pilnai užganėdintas

Brooklyn, N Y.

M»c.
archyvo

6
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