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ČIČERINAS PRANAŠAUJA NAUJA
LENKIJOS PADALINIMA IR PANA1-

KINiMA DANCIGO KORIDORIAUS
Prezidentas Coolidge Išvažiavo į Vakarų Vals

tijas Kalbomis Ramdyti Bruzdančius Ame
rikos Farmerius.

BOLŠEVIKAI PAVELIJA PARDAVINĖTI 
VODKĄ, KURIOS NEBUVO OFICIA
LIAI RUSIJOJE JAU 11 METŲ.

BERLIN, Spalio 4. — Rusijos užsienio reikalų mi 
nisteris čičerinas, kuris atvyko Vokietijon idant sulai 
kyti vokiečius nuo įėjimo į alijantų ruošiamą “saugume 
sutartį”, kuri, kaip bolševikai sako, vyriausiu tikslu tu 
rėš blokadą prieš sovietus, paskelbė Berline, kad f ran 
cūzai prižadėjo vokiečiams panaikinti “lenkų koridorių’ 
per Dancigą,jei vokiečiai sutiks sudaryti su alijantais sai 
gumo sutartį ir įeis į Tautų Sąjungą, čičerinas tą pat 
papasakojo lenkams ir šie labai nuliūdo, kad Franci j; 
juos “išduoda”.

Tuo pačiu tarpu rusai bando prikalbinti vokiečiu, 
užverti su sovietais prekybinę sutartį, pagal kurią vo
kiečiai duotų kredito rusų firmoms ilgam laikui, ypa
tingai del žemės ūkio padargų. Rusai nori tą sutartį gau
ti pirma negu vokiečiai įeis į Tautų Sąjungą.

•WASHINGTON, Spalio 4. — Prezidentas Coolidge 
su žmona išvažiavo i vakarines valstijas, idant nuram 
ti bruzdančius farmerius. Mat, farmeriai pradėjo 
urgzti ant ropublikonų partijos dėlto, kad kainos javų 
ėmė kristi ir del tarpininkų birznierių grobišumo far- 
rneriai vėl negali galo su galu suvesti. Tat biznieriai ir 
republikonų partijos vadai kviečia Coolidge, idant tas 
farmerius apramdytų prakalbomis.

MASKVA, Spalio 4. — Po 11-kos metų “sausybės” 
Rusija grįžo prie 40 nuošimčių “vodkos” ir 60 nuošimčių 
b’kierių ir viskės. Tuos gėrimus galės pardavinėti krau
tuvės, rastoranai ir traktieriai. Kvorta kainuoja nuo 
$1 iki $4. I.eninienė ir kiti komunistai buvo priešingi 
grįžimui prie caro politikos, bet stoka pinigu valstybei 
?r valstiečių “samogonkavimas” privertė valdžią atida
ryti monopolkas.

Rusų Daktarai Duoda 
Mikrobų Vietoj Vaistų

Liaudininkai Šaukia 
Seimo Kom. Posėdį

J

METAI XXXIX,

(Telephone: 2427 Greenpoint)]

Naujausi Telegramai Žinios Iš Lietuvos
Baltimore, Md. čia įsikor-' Kaunas. Pro čia praskri- 

poravo duonos ir keiksų ke- do, nenusileisdami, du japo- 
pimo trustas su kapitalu nu lakūnai, skrendanti iš 
400 milionu dolariu. u v

kapitalu nu lakūnai, skrendanti 
Japonijos i Europą

London. Gauta žinia, kad 
laike manevrų netoli Petro
grado paskendo suomių ka
ro laivas su 47 vyrais.

Mitchell Field, L. I. čia į- 
vyks trijų dienų lenktynes 
ir eroplanų paroda. Daly
vaus apie 200 lakūnų.

VILNIAUS MIESTO VALDY
BA PADEDA FRANCAMS 

KARIAUTI SU RIFAIS

Locarno, Šveicarija. Čit 
prasidėjo vokiečių ir alijan 
tų konferencija del sudary 
mo “saugumo sutarties”.

Maskva. Rusai labai bijo, 
kad vokiečiai neįeitų i Tau
tų Sąjungą. Todėl jie pirma 
nori prisikalbinti lenkus, o 
su šių pagelba gazdinti vo
kiečius, kad tie nemestų 
draugystę ir su rusais.

Bukarest. Rumunai skel
bia susekę bolševikų suokal
bi pakelti sukilimus Rumu
nijoje.

Bellefortea Pa. šios apy
linkės girios^ pražuvo Ame
rikos pašto lakūnas su ero- 
planu. Nors ieškoma, bet jo
siu pėdsakų nerandama.

Berlin. Kaizerio vyriau
sias sūnus pasodinęs pami
šėlių naman tėvą tarnaitės, 
su kuria jis turįs meiliškus

Minsk. Bolševikai, norė
dami prisigerinti lenkams, 
įsakė parubežio sargybai ne ryšius. Taip tvirtina tėvas 
areštuoti paklistančių į Ru- kuris, dėka socialisto atsto- 
siją lenkų, ir tuoj gražinti vo reikstage tapo dabar pa- 

’ ■ leistas.jų vištas ir gyvulius, kurie 
peržengtų rubežių.

New York. Su 5 spalio 
prasidėjo registracija pilie
čių balsavimui New Yorke. 
Abi partijos deda visas pa
stangas kad kodaugiausia 
piliečių susi registruotų.

Galės Griūti
Francijos Valdžia

Paris. Francūzai laukia grįž
tant savo finansų ministerio 
Caillaux iš Amerikos. Partijų 
žmonės rengiasi jam duoti vė
jo už užvėrimą sutarties, kuri 
francūzams nėra priimtina, 
nes jie* visai nenori skolų Ame
rikai mokėti. Dėlto galės griūti 
Painlavės ministerių kabine
tas.

Taškent. Turkestano krašte 
areštuota direktorius instituto, 
kuriame išdirbama antitoksi
nai prieš difteritą, ir jo du 
pagelbininkai. Jie, mat, sako
ma, per klaidą, vaikams, ser
gantiems difterija, davė dar 
daugiau tos ligos mikrobų, vie
toje gyduolės antitoksino. Del 
to trys vaikučiai mirė, o septy
ni kritiškai serga.

Kaunas. Liaudininkams rei
kalaujant, yra šaukiamas sku
botas seimo užsienio reikalų ko 
misijos posėdis išspręsti kodėl 
valdžia pradėjo derybas su len 
kais Kopenhagoje.

Visi Negyvi Ant

Skūpus Vyras

Teisėjas Pataria
Vartoti Kočėlą

New London, Conn. 
kus narlaivę iškelti, 
įsiveržė j laivės vidų 
visus įgulos narius
Kūnai keliami į viršų ir bus 
laidojami su kariška pagarba.

Nepavy- 
narūnai 
ir rado 

negyvus.

Tautan. 19 metų Davidoso- 
nienė, skundžia savo kelių šim
tų tūkstančių vertą vyrą teis
mui, norėdama gauti persisky
rimą. Ji tvirtina, kacį vyras 
duodąs jai ant maisto tik po 
kvoterį ant dienos. Boto sykį iš 
baręs ją kam ji drįsusi užsisa
kyti toną anglių namo apšildy
mui.

Prastas Finansininkas

Zumie- 
jos vy- 
ir nak- Mergaitė Gimė Dviejų

Philadelphia. Tūlai 
nei, kuri skundėsi, kad 
ras visokiomis dienos 
ties valandomis įsilaužia į jos
namą, idant pamatyti savo 5 
metų dukrelę, teisėjas patarė 
laukti jo visada “su kočėlu”. 
Jam gi paskyrė dukterį lanky
ti kas antrą subatą. Zumas ir

Jamaica, L. I. Vietos Mari
jos ligonbūty gimė Sakinienei 
mergaitė, sverianti tik du sva
ru ir 14 unciju. Ji išrodo svei- 

Zumienė gyvena mat persisky- ■ ka I)aktarai p'eni per tam tik.
rę.

Prancūzų Aktoriai 
Protestuoja Prieš Amen

rą čirkšlę su specialiai paruoš
tu pienu. Ji susupta vilnoniais 
blanketais ir laikoma labai šil
tame kambary. Daktarai sako, 
kad tai mažiausias kūdikis, a-' 
pie kurį jiems teko girdėti.

Lynn, Mass. Tru^evičiaus sū
nelis rado drapanų šėpoje po
piergalį, kurį pardavė už 75 
centus ir pasigyrė tėvui apie 
savo biznieriškumą. Bet tėvas 
buvo kitokios nuomonės ; 
sūnaus gabumą, nes tas popie
rėlis buvo $20 dolariu bankno
tas. Su pagelba lietuvio polic- 
mano Dyčiaus “popieris” tapo 
suieškotas ir gražintas.

Paris. Apie 3,000 aktorių čia 
surengė protesto parodą prieš 
amerikoniškas filmas, prieš ku 
rių konkurenciją francūzai ne- vokiečių komisija apžiūrėti pir 
gali atsilaikyti.

Tokio. Smarkios audros nu- 
siautusios šalį išmušė apie 20 
žmonių įvairiose vietose.

Vilnius. - Vilniaus lenkų lai
kraštis “Slowo” rašo: Vilniaus 
miesto magistratas pirko Fran 
ei joj du automobiliu gaisrams 
gesyti. Vežant iš Francijos vie 
na tų automobilių rekvizavo 
francų valdžia kariumenės rei
kalams ir pasiuntė į Maroko 
frontą prieš rifkabilus.

Matyti lenkų dėdės neatsi
žvelgia to, kad Vilniaus miesto 
valdyba yra prasiskolinusi iki 
ausų.

TVARKYS ŽUVUSIŲ KAPUS

Vokiečių atstovybė Lietuvoje 
netrukus pradės tvarkyti žuvu
siųjų didžiajame kare vokiečių 
kapus Lietuvoje. Kauno kapuo
se, kur yra daug palaidotų 
vokiečių, bus įtaisytas parkas 
ir pastatytas paminklas. Taip 
pat ir provincijoj bus tvarko
mi žuvusiųjų kapai.

DARBININKAI Į FRANCIJĄ

Maskva. Indianos buvęs 
gubernatorius Goodrich, pa
važinėjęs po Rusija viena 
mėnesį, sako,Jtad ta šalis iy 
mini pagerėjusi. Fabrikai ’H o1 
dirba, bet visiems stoka ma
sinu. *- »

Lietuvoj yra ieškoma darbi
ninkų, kurie sutiktų važiuoti į 
Franciją laukų darbams. Iki

Lenkai Atsisako Nuo 
Konsulato Klaipėdoje

Maskva. Rusų laikraščiai ra
šo, kad lenkai sutinka atsiim
ti savo reikalavimą steigti Len
kijos konsulatą Klaipėdoje ir 
todėl lietuviams nieko nelieka 
kaip sudaryti su lenkais sutar
tį.

Pasikėsinimai Nužudyti 
Vokiečių Minister j

Locarno, Šveicarija, šveica
rų policija pastatyta ant kojų 
gaudyti suokalbininkus, kurie 
būk ruošiasi nušauti Vokieti
jos užsienio reikalų minister} 
Stressmaną, kuris čia atvyko 
tartis su alijantais apie sau
gumo sutartį, kuri pripažintų 
vokiečių nekenčiamą Versalės 
sutartį. Iš traukinio, kuriuo 
važiavo vokiečių delegacija, 
Stressmanas išlipęs anksčiau ir 
paskui automobiliu baigęs ke
lionę.

Pasikėsinto jais esą vokiečiai 
nacionalistai, kuriems nemalo
nu būtų, jei valdžia vėl pripa
žintų faktiškai Versalės sutar-

apie i<areiviai j Moroką 
Moroką Bus Parenkami

Paris. Kad francūzai nesiti
ki greitai baigti karo Morokoje 
su sukilusiais už tautą rifkabi- 
lais, rodo taisyklės, paskelbtos 
apie parinkimą kareivių tarn.au 
t i Morokoje. | tą kraštą karei-

Vienna. Austrai baigia dirbti 
naujai išrastą “bubnų pianą”, 
kuris vietoje stygų turės bub- viai bus parenkami liuosų sis- 

■ nūs ir barabonus. Naujas pia- tema. Juos trauks tik nevedę 
Į nas turės aštuonius barabonus 

London. Į Angliją atvyko. įvairaus balso.

kimą anglies kasyklų. Mat, vo
kiečiai išrado pigiu būdu

Washington. Prezidentas 
iat olidge jau ženotas 20 metų, 

anglies daryti aliejų ir gazo- kaktuves ramiai peršventė 
į muose iškeldamas pietus ;

------------ miems draugams.

vaikinai, kurių broliai dar ne
tarnauja Morokoje, arba nėra 
žuvę karuose už Franciją.

! na 
arti

London. Anglijoje susirado 
du lietsargiai daugiau 120 me
tų senumo. Vienas Amerikoje 
rado lietsargį 45 metų senumo.

ventojams filozofijos mokslą.
Tarp kit-ko Svietautas nu- 

rodąs, kad vėliau atplaukę Į 
Ameriką ispanai suradę, kad 
amerikiečių architektūra labai 
panaši į Tolimųjų Rytų ir die
vaitis Ostekas turėjęs dramblio 
galvą, kas labai panašu Kini
jos dievams. Be to, Koloradoj 
buvo surasta Budos stovyla.

trukus manoma statyti nuosa 
vus gimnazijai namus.

Ž. U. AKADEMIJA
DOT NAVOJ E

Cenzūruojama laikraščiai 
įkas? Gaunami laikraščiai čia 
j tą pačią dieną, kada jie pažy- 
l mėti, bet parneštus iš pašto 
knygininko pagelbininkai neati 

Įduoda tą pačią dieną skaityk
lom bet tik rytojaus dieną. Tad 

j norint sakysime gauti “Lietu
vos žinių” pirmoje rugsėjo tos 
dienos (kuris čia ateina apie 
15 vai.), tegausi tik rytojaus 
dieną. Pirmiau to nebuvo, bet 
dabar del kurių priežasčių tai 
daroma, gal eina per cenzūros 

i rankas? Biblioteką veda kun.
F. Kemėšis, panašūs ir pagel
bininkai. Negavęs

kų. Lietuvos vyriausybė yra pa 
dariusi sutartis su Francija, 
kad tie Lietuvos darbininkai ne 
būtų vežami į Francijos koloni 
jas Azijoj ir Afrikoj, kur mū
sų žmogui sunkiai pakenčia
mas klimatas, kaip tai buvo pa 
daryta su Lenkijos darbinin
kais, bet paliktų pačioj Fran- 
cijoj dirbti laukų darbus.

Kai kuriuose sluogsniuose 
kalbama, kad vežami darbinin
kai būsią pavartoti didžiojo ka
ro apkasams ir blindažams su
lyginti, kur darbas esąs pavo
jingas, nes tebėra daug nespro
gusių granatų.

ar

Saukai. (“V-bės” kor.) — 
Jurbarko valsč. Nesenai Saukų 
kaimo pil. J. Klioštoraitis, ne
patyręs gyvenimo, vos ką-tik 
įsirašęs į senių “stoną” norėjo 
ilgą savo gyvenimą pakeisti ke 
liomis minutėmis. Todėl šovė
si du kartu sau į krūtinę, bet 
likosi tik mirtinai sužeistas. 
Dabar ilsisi Kauno ligoninėj ir, 
sako neilgai trukus vėl išgy
siąs. A. Geišė.

Užpaliai. (“V-bės” kor.) —- 
Čionai išėjo vienas žydukas iš 
proto ir dabarties vaikšto po 
gatves ir niekas juo nesirūpi
na. Maži, nieko nesuprantą žy
dukai, kartais jam liepia užpul; 
dinėti praeivius, tai būdamas 
bepročiu ir vykdo. Tankiai api
plėšo rūbus, kai ką užgauna, 
ypač moteris. Policija to visos 
nemato ir nesirūpina.

Pabudęs V aid yla.

BESKONĖ AR 
PORNOGRAFIJA?

Kauno gatvėse išlipinti pla- 
katai, Šaukiantieji vaduoti Vil
nių. Plakatų užpakaly matyti 
Vilniaus pilies siluetai, o pa
čiame lauke dideliausia degla 
kiaulė su paršiukais. Nekalbant 
apie toms kiaulėms nevietoj 
prikabinėtus medalius ir or- 
denus, tačiau įspūdis gauna
mas labai šlykštus ir kas svar
biausia — neaišku, ką tie gy
vuliai abelnai reiškia. Gal 
paaiškintų “idėjos” tėvai.

tai

SUK T YRĖS LENKIJOJ

Vilkaviškis. (“V-bės” kor.) - 
čia viešpatauja kažkoks apsnū 
dimas, vangumas. Ir vieninte
lėj “žiburio” gimnazijoj mok
sleivių skaičius kasmet mažėja 
ir mažėja, kai tuo tarpu be
veik visose kitose gimnazijose 
žymiai didėja. Moksleivius la-

Pastaruoju laiku Lenkijoj blausiai atbaido brangus mokes 
pastebėta, kad į užsienį išva- njs u£ mokslą ir pats mokyto- 
žiuoja daugiau žmonių, negu jaįf kurių tarpe yra netinkamų 
užsienio pasų išduodama. Pa- rimtam švietimo darbui, 
galiau paaiškėjo, kad Varšuvoj 
esanti gerai pastatyta
dirbtuvė, kuri parduodavo pa
sus su visomis vizomis. Toji 
slapta dirbtuvė gaminusi ir ka
ro prievolės liūdijimus ir turė
jusi savo skyrius Lodziuj, Vil
niuj, Gardine ir Baltstogėj. Pa 
sus pardavinėdavo pigiau, negu 
tikrieji kainuodavę. Varšuvoj 
iš viso suimta 36 asmens, kalti
nami dalyvavę pasų dirbime. 
Areštai eina ir provincijoj.

Pastaruoju laiku gauta iš 
pasų Vilkaviškio dvaro žemės ir ne-

KAS PIRMAS PASIEKĖ
AMERIKĄ

Įl

Anglų laikraštis “Times”, 
praneša, kad Kinų informaci
jos biūro Paryžiuj direktorius 
Svietauta pranešęs, kad Ameri
ką pirmi pasiekę ne europie
čiai, k. t. Kolumbas ir kiti, bet 
azijiečiai. Jau 458 metais A- 
merikos žemyną yra pasiekę 5 
budistų kunigai, kurių kelionės 
į nežinomas šalis aprašymas vi 
siškai atatinkąs Amerikos geo
grafijos padėčiai. Minimi budi
stai surastąją žemę pavadinę 
Fouchangu. Vėliau tą kraštą 
aplankęs Kinų budistų kunigas 
Huisthenas ir dėstęs vietos gy-

r

VOKIEČIAI UŽDRAUDĖ TIL
ŽĖS LIETUVIŲ GIEDOTOJŲ 

DRAUGIJOS ŠVENTĘ!

Ką tik gauname žinių, kad 
vokiečiai uždraudė rengiamą 
šiam šventadieniui Tilžės Lietu 
vių Giedotojų Draugijos 30 m. 
sukaktuvių šventę, kuri ketino 
būti labai iškilminga ir į kurią 
buvo ruošiamos ekskursijos iš 
Klaipėdos, iš Kauno ir iš pa
čios Prūsų Lietuvos. Koki di
deli susidomėjimą buvo sukėlu
si ta laukiamoji šventė, ma
tytis ir iš to, kad į vieną tik 
klaipėdiškių ekskursiją buvo į- 
sirašę apie 100 žmonių.

Reikia pastebėti, kad toje 
šventėje nebuvo numatyta nei 
mažiausių viešų demonstracijų 
ar panašiai. Iškilmės progra
mą sudarė grynai meniškas 
koncertas ir panašūs, visai ne- 
politiški parengimai. Kad vo
kiečiai tačiau sutrukdė šitą 
šventę — liūdnas provokiškos 
kultūros reiškinys.

Mūsų gerbiamam p. Vydū
nui ir visai Lietuvių Giedotojų 
Draugijai reiškiame gilios už
uojautos del šito nemalonaus 
atsitikimo. Kl. Žinios.

NAUJOS DAINOS CHORAMS!
Gavome pirmą, nedidelį siuntinį naujų gaidų kovams 

Lietuvos. Jos sukomponuotos Teodoro Brazio, 
garsaus žinovo Lietuviškų Liaudies Dainelių.

IS

154. Tu berželi, Tu žalias medeli,
Kodėl ne žalias žiemq-vasarėlę — 40c.

155. Vai gūdžiai barė motulė dukrelę
Kam sugurino aukso kupkelę------- 40c.

(solo lydint, korir)
164. Putinėli Raudonasai

Ko pavirtai i šalelę----------------------40c.
165. Vai tu sakai, sakale,

Sakalėli raibasai------------
166. Vai tu diemed, diemedėli

— 40c.
— 40c.

Kas pirma užsisakys, tas greičiau gaus. 
Pinigus Siuskite
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Pradžių (jo
Vidikas nudžiugo perskaitęs 

“Vienybėje” ėditorialą, ragi
nantį mūsų korespondentus ir 
rašytojus mažiau “smarkiai kri 
tikuoti” kitas srioyęs, bet la
biau auginti savo sriovę. Mat, 
jis pamanė, kad “Vienybė” a- 
pie jį mažiau rašys ir todėl pro 
taujanti komunistai (jei tokių

tijos žmogus, Luteras, ir kleri
kalų partija pradėjo skilti. At
sirado dvi grupės: darbininkų 
ir kitų. Pasirodo, kad ekonomi
niai skirtumai žmonių gyveni
mo perviršija katalikybę ir ver
čia katalikus remti tokias par
tijas, kurios gina jų ekonomi
nius reikalus. Darbininkai eina 
su buvusiu premjeru Wirthu

į| Redakcijos Straipsniai Į)
, F t

ARGI TAIP JAU IR LEMTA...
I Keletą kartų jau buvo rašyta laikraščiuose apie ki
tais metais būsimą Philadelphijos visapasaulinę parodą, 
— nuo Birželio 1-mos iki Gruodžio 1-mo, — kurioje da
lyvauja visos civilizuotos tautos, — net ir sukrypę lenkai, 
ir tie žada dalyvauti; mat jiems ir lenkų valstybė pinigų

yra) iš niekur žinių apie jo ne
tikti m ą negaus.

Kas del paties pono Vidiko, 
į tai jis iškilmingai pareiškia, 
kad ir toliau bergždžiai darbuo 
sis, ieškodamas krislų pas ki
tus, bet nematydamas rąstų 
savo akyse.

—o—
Skriaudikai Lietuvių
M o k s l o Dra u g i jos

Iš knygos “Lietuvių Tauta” 
(No. III, sąs. 3) patiriame,

ir priešinasi politikai kitų va
dų klerikalų partijos.

Ir Lietuvoje liaudininkai se
nai tiki, kad darbo federacija 
bus pirmoji grupė, kuri atskils 
nuo krikščionių partijos. .Jau 
senai girdisi nepasitenkinimų 
iš tos grupės kunigų vedama 
politika.

Mes nurodėme kelius sykius, 
kad Lietuvoje turėtų būti vie
na stipri valstiečių-ūkininkų 
partija, nesuskaldyta tikybi-

skiria, ir patys Amerikos lenkai aukojasi 
šiolei graži tyla.

Philadelphijos lietuviai veikėjai taipgi nieko nevei
kia, nes ir prie jų niekas neatsišaukia (tik girdėtis esą, 
kad kun. Kaulakis ką taip paslapčiomis su saviškiais šne
kasi, — turbūt rengia parodos metu kokį bažnytininkų 
susivažiavimą, apie kurį ir mes savo laiku buvome užsi
minę, kad reikia suruošti).

Argi taip jau ir bus lemta su niekuo šioje parodoje 
lietuviams nepasirodyti? Argi niekas šiuo žvilgsniu taip 
jau nieko ir nedaro?

. Pas mus lig-; kad Rusų-Azijos bankas, kuria- niais įsitikinimais. Tikyba turė- 
! me buvo padėta 27,786 rubliai tų būti atskirta nuo valstybi- 
pinigų, surinktų Amerikoje ir nio gyvenimo. Darbininkai tu- 

! Lietuvoje del statymo namų ■ retų sudaryti savo partiją. Ta- 
Lietuvių Mokslo Draugijai, da Lietuvos politiškas gyveni- 
tuos pinigus karo metu slap- mas eitų sveikais keliais. Da
tai išsivežė Rusijon ir ikišiol bar jis yra nenormalus. Ir Vo- 
negrąžino. Draugija dabar ban kietijos pavyzdis rodo, kad ka- 
do iš sovietų valdžios tuos pi
nigus atgauti.

Kitų Lietuvių Mokslo Dr-jos kad ir Lietuvoje subiręs parti- 
skriaudiku pasirodo buvusi ja, kuri pridirbo daug tamsių 
“švyturio” B-vė, kuri dabar su darbelių.

talikiška partija ilgai išgyven
ti negali. Todėl turime vilties,

FRANCŲ KOMISIJA PALIEJO BARŠČIUS
bankrūtino. Liet. Mokslo Dr- 
ja išleido keletą gerų mokyk- Kod'el Amerikonams Skolos

Atvažiuodamas Amerikon p. Caillaux ir jo visa 
komisija, visai nesitikėjo rasti taip kietą Amerikos val
džią. Jie tikėjosi, kad amerikonai surengs Franci jos 
komisijai visą eilę bankietų, kokius čia paprastai pada
ro diplomatams, paskui pasakys: “ponai f rančai — še 
jūsų skolą nuo 4 bilionų nukertam iki kokių 400 milio- 
nų. Ar mes ne geraširdžiai!”

To vienok neatsitiko del f rančų komisijos neatsar
gumo. Buvo susitarta bent ant šitokio plano: per penkis 
metus Franci ja mokės Amerikai po $40,000.000 kas
met, o tam laikui praėjus vėl bus naujos derybos atmo- 
kėjimui visos skolos. Bet Amerikos komisija Įsakė fran
ci! komisijai, kad šitas susitarimas dar nėra mūsų val
džios priimtas, todėl apie ji reikia nieko neskelbti.

Sunku buvo franco sielai iškęsti to kis jam atrodo
mas triumfas — p. Caillaux, iš posėdžio išėjės, išsiple- 
pėio visai pašaliniam korespondentui, tas — bupt kabe
liu žinia į Paryžių, iš ten — pokšt atgal kabelis i Ame
rikos laikraščius, — ir viskas išėjo aikštėn! Mūsų val
džia taip supyko ant f rančų nediskretišku mo, kad uats 
prezidentas Coolidge šaltai pranešė p-ui Caillaux: “mes 
dar nieko nenutarėm”, kas diplomatų kalboje reiškia: 
“tuo tarpu mes darybas pertraukiam: tamsta važiuok 
namo ir atsiųskite komisiją kitą”.

Paryžiaus laikraštis “Le Matin” su nusiminimu na
ras© epilogą: “Ir taip dar sykį f rančai likosi savo rim
tumo auka”.

“AMERIKOS LIETUVIŲ VAIZBOS BUTAS”
Tokiu vardu pasiskelbė Bostone susitveręs lietuvių 

visokios pramonės ratelis, kaip kad pas amerikonus esti 
Chamber of Commerce. Jisai pradėjo leisti ir savo laik
raštuką, kaipo organą. Vyriausi dvasė to ratelio, mato
mai, yra adv. F. J. Bagočius, paskui Šidlauskas, Jen
kins ir kiti. Taikoma būti bepartyviu, kaip ir privalo 
būti, bet iš tautininkų liberalų, žymesnių asmenų nesi
mato; vadovauja socialistai; ar prisidėjo klerikalai — 
mums nežinoma. .1

Ši įstaiga labai reikalinga kiekviename mūsų mie
ste, rūpintis lietuvių prekyba, pramone ir visais toly
giais reikalais. Todėl mes šitą įstaigą sveikiname. Tik 
pabriežiame, kad ji negalės vadintis “visos Amerikos” 
vaizbos būtu. Dar tebėra nelikviduotas susidaręs pana
šus Būtas New Yorke, p. Vileišio laikais. Yra taipgi pa
našus Būtas susidaręs Chicagoje. Nereikėtų lenktyn ei
ti ir viršenybių ieškoti. Tokie kolonijų Būtai bus tik ko
lonijų Būtai. Jei jie paskui susitars, galės iš savo tarpo 
papildyti senai esantį, nors neveikiantį Būtą New Yorke, 
ir padaryti tikrą Amerikos Lietuvių Vaizbos Būtą. Gi 
šitas būtas bus tik Bostono lietuvių Būtas, ar bent Nau
josios Anglijos Būtas.

Įdomios šio Bostono Būto buvo “krikštynos”, šis 
Būtas su iškilme pasitiko ir vaišino kun. A. Šmulkštį. 
Mes prieš kun. Šmulkštį nieko neturim kaipo prieš as
menį. Bet turime daug kaipo prieš “misionierių”.

Kun. Šmulkštys Amerikon atvyko ne Seimo siųstas, 
bet kademų blokos, pridėjęs dar ir pats savo iniciativos; 
jis atvyko šiem dviem tikslais: 1. kad sustiprinti mūsų 
klerikalų spaudoje gerą nuomonę apie save, kaipo apie 
klerikalų bloko de facto esanti lyderį (nes kiti jų parti
joje buvo pradėję jį verst laukan); 2. kad apginti kade
mų politiką del nelemtųjų derybų su lenkais Kopen
hagoje. Tas dvi savo užduotis kun. Šmulkštys atvirai iri

loms vadovėliu, kuriuos pavedė 
komiso pamatais "Švyturiui” 
pardavinėti, “švyturis” parda
vinėjo. bet pinigu ir po šiai die 
nai Mokslo Draugijai negrąži
no. 

—o--
liergždunias Politikierių 
Pastangų.

Pora savaičių atgal Anglijos 
parliament© politikieriai sakė 
karštas prakalbas apie pirkimą 
prekių tik Anglijoje pagamin

tų. Bet tūlas juokdaris repor
teris pastebėjo, kad tie karšti 
rėmėjai anglų pramonės pro- 

! dūktų, išėję į parliament© lobę, 
užsirūkė pypkutes vartodami 
degtukus su parašu “Made in 
Latvia.”

Kiekviena šalis turi tam tik
rų gamtos turtų ir patogumų 
juos suvartoti prekių dirbimui. 
Todėl prie tokios tvarkos, kur 
visi rubežiai būtų atviri ir pre
kyba nevaržoma muitų, visi pil
kėjai gautų geriausias prekes 
pigiausiomis kainomis. Bet po
litikieriai iš visų spėkų stengia
si prekybą ir pramonę varžy
ti. Jiems padeda biznieriai, 
trokštanti sudaryti trustą, ar
ba įsigyti monopoly kokio dai
kto iv nenorinti laisvos konku
rencijos.

—o—
Katalikiška Partija Negali 
Išgyventi.

Mūsų krikščionys iš visų spė 
kų bando sudaryti Lietuvoje 
didelę katalikišką partiją. Bet 
jau iš pat pradžių pas juos pa 
sirodė net trys grupės, parem-1 
tos ekonominiais tų grupių rei
kalais. Pirmoji grupe tai kuni-! 
gai ir vidurinės klesos katali
kiški inteligentai. Tai tikrieji 
“krikščionys.” Paskui eina ūki
ninkų grupe, po vardu Ukinin-i 
kų Sąjungos, O ant galo eina* 
darbininkų grupė, po vardu 
Darbo Federacijos. Visas tas 
grupes palaiko taip vadinamas 
“katalikiškumas.”

Ar katalikiškumas gali su
daryti pastovią ir tvirtą politi
nę partiją? Atsakymą duoda 
įvykiai Vokietijoj. Ten nuo re
voliucijos pradžios svarbią ro
lę lošė klerikalų partija, pasi
rėmusi katalikais. Ta partija 
davė Vokietijai tris premjerus: 
Ferenbachą, Wirtha ir Marksą. 
Dabar premjeru yra ne jų par-

A įmokamos
Europos spauda ir politikie- 

Į riai senai šaukia ant Dėdės 
Šamo, kam jis reikalauja atgal 
laike karo paskolintų pinigų. 
Dėdė Samas, vienok, tų šauks
mų nepaisydamas, žaboja vie
ną valstybę po kitai į 62 metų 
vergovę. Per tuos 62 metu kiek
viena skolinga valstybė turės 
siusti i Amerika dali savo tur- 
tų.

Italų dienra&ęjs “La Štam
pą" parodo kodėl Europos val
stybės negali sudaryti “skoli
ninku bloko” ir atsisakvti sko- f las mokėti, kas būtų sveikiau
sia ir pačiai Amerikai ir Eu
ropai. Visų pirmiausia tos sko
lininkės valstybės ir dabar ir 
ateity reikalaus ekonominės pa 

. ra mos iš Amerikos ir jos drau- 
■gės, Anglijos. Jei. pavyzdžiu, 
Lietuva nebūtų sutikus fonduo- 
ti savo skolos, vargu Founda
tion kompanija šiandien siūly
tų savo 17 milionų paskolą, 
kuri Lietuvą galės ant kojų pa 
statyti. Tas pats ir su Franci- 

. ja, Belgija ir Vokietija.
Tai yra svarbiausi priežastis. 

O kita priežastis tai Europos 
margumas tautų atžvilgiu. Tas

■ daro susitarimu sunkiu.t • !
Todėl amerikonai spaudžia 

į Europos valstybes atmokėti
■ skolas, o tuo pačiu sykiu, už
dėdami didelius muitus, neduo
da toms valstybėms daryti biz 
nio iš Amerikos ir pasidaryti 
pinigų atmokėjimui skolų. Tik
rai žydiškai!

—o—
Vienas Kala, Kitas Auksuoja

Apie Galvanausko pabėgimą 
iš Tautų Sąjungos Tarybos po
sėdžio jau susidaro legendos. 
Vienas laikraštis rašo, kad Gal
vanauskas, bėgdamas, palikęs 
portfelį. Kitas praneša, kad 
Galvanauskas iš pykčio kėdę 
sudaužę.

Gal prieisime prie to, kad 
bus pasakojama, kaip Galva
nauskas liktarnią pakabino pir
mininkui Cecil?

Užrašykite “Vienybę” 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems 
Lietuvoje

nuoširdžiai Amerikoje pildė. Ar gi to bostoniečiai nebe
pajėgė permatyti!... Tokią pagarbą reikšdamas kun. 
Šmulkščiui šis Būtas atsidūrė kompromituojančioje pa
dėtyje. .

“...Tur būt, nebūtų galima rasti 
kitos taip lanksčios atvaizdžios tin
kamos galvot kalbos, kaip mūsiš
kė; iš kitos pusės, kažin ar bebū
tų galima surast žymėlesnę Euro
pos tautą, kurios šviesuomenė taip 
nemokėtų savosios kalbos. Kad ir 
labai keista, bet tiesa. Tik taip 
ilgai neturėtų tveri. Lietuviškos 
kalbos mokymas turėt atsistot pir- 

x moti vieton, priešaky visų dalykų.
Tačiau ir iš to nekas teišeis, jei 
mūsų laikraščių kalba paliks toki 
bjauri kaip dtibar.”
• , u < — A. Vireliūnas.

Lietuviai turime daug garbės didžiuotis 
savita kalba; netik jos senumu, lankstumu, rgražumu, bet ir skirtingumu nuo Europos 
kalbų savotiška tarme ir įvardžiais (terminais), 
nors svetimųjų nevidonų buvo slopinama, ir 
persekiojama, bet išliko gyva ir sveikutė. Nevel
tui tūlų mūsų galvotojų-viengenčių girtasi lie
tuvių kalbos senumu; ji netik sena, bet savo 
ryškiu lankstumu jaunutė ir išnaši.

Deja! kada Lietuvos tikrieji tėvynainiai sva 
jojo, troško savo kalbai ne vien laisvės, bet ir 
tobulėjimo, nūdien, susikūrus Lietuvos valsty
bei, ir lietuviškai kalbai tapus valstybine kalba, 
kada rodos patogiausia ją tobulint-plėst, priimt 
vartonėn senus, ir slopinimo laikų pamirštuo
sius lietuviškus žodžius, malonius ir ryškius, 
lietuvio širdžiai, ir ausiai — matome visai prie
šingai. 1

šiandien lietuviška rašvbinė kalba beato-
I

dairos primarginta bjaurių svetimybių...
Laisvos Lietuvos valdininkai, ir liaudies 

švietėjai visai neboja, kas kalboj lietuviško, kas 
svetimo. Tokie Lietuvos švietėjai, aklai seka ki
tas šalis, ir tokį žygį vadina pažanga; jie ta sa
vo užmačia puikiai išnaudoja kalbos sritį, ne
paisydami, ar lietuviam tai naudinga ar blė- 
dinga. Kitos tautos priėmusios “tarptautiškus 
terminus, kodėl mums nuo jų liktis,” na ir “puo 
šia” lietuvišką kalbą svetimais įvardžiais.

Anot A. Vireliūno: “...šių dienų gi laikraš
čiai ypač “Lietuvos žinios,” “Lietuva” ir ma
želiai) “Rytas” yra privarę mūsų kalbon tiek 
daug blogybių, kad nuo jų teks pačion dėt ir bū- 

i simoms kartoms ir kiekvienas iš mūsų būdamas 
tautos nariu galim prisidėti, arba kalbą to* 
bulinti ar gadinti. Užtai privalu išsiaiškint, kas 

I kalboj reik platint, ir kas naikint, antraip sa
kant, kaip kalba ugdytina.”

Lietuviui, kurs jaučias skirtingu kalba ir 
papročiais, nuo franco ar lenko ir nori likti sa
vitu lietuviu, toks Lietuvos švietėjų-valdininkų 
lietuvių kalbos darkymas yra skaudus reiški
nys...

Kur dingo mūsų tėvynainiai, lietuviškos kai 
bos mėgėjai, kurie nesenai didžiavosi lietuviš
ka kalba?

O gi patys pirmieji, tie patys tautininkai, 
sumanė lietuvišką kalbą sutarptautinti. Nūnai 
tie patys lietuvių kalbos ‘mylėtojai,” patys pir- 

jmieji lietuvišką kalba teršia “tarptautiškais 
i terminais” visai nebodami, kiek lietuviams toks 
jų darbas žalos neša. Anot jų tas esą reikalin
ga pažangai ir tautų susiartinimui...

Matot kur mūsų kalbos mėgėjai nuvažiavo!
Jei tokią nuomonę platintų srovės daugiau 

prijaučiu tautuomėnei (internacionalizmui) sų- 
cialai bei komunistai, būt galima pateisint; jų 
pažiūros kitokios ir jie bent tautiečiais nesivai- 
nikuoja; bet kada tą darbą varo mūsų tautinin
kai, kurie viešai tautybe didžiuojasi, užtai ne
galima n u tylėt.

Tokie tautiečiai nedaugiau kaip šiaudiniai 
tautiečiai; vėjui pūstelėjus linksta; pavojuj už
ėjus — gaišta.

Niekas kitas, kaip tokie tautininkai, dažnai 
viešai smerkia socialistus už jų tautomenišką nu 
sistatymą, darbo santikiuose, tačiau kalbos dar
kyme tarptautiniais terminais, tautų susiarti
nimo tikslu Jie lenkia socialus.

Toks reiškinys netik kad nemalonus, tauti
ninkams ir mažiausia garbės teikiąs, o ryškiai 
tinka vien užuomaršoms, o ne galvotojams, ku
rie pamena ką užvakar kalbėję, ir naudoja tą 
patį saiką savo garbei ir kito ydai.

Nūdien ne socialai, ne komunistai, o pa
tys tautininkai, netik kad iš anksto su pasidi
džiavimu margina lietuviškąją kalbą svetimais 
įvardžiais, bet patys pirmieji pašiepia tuos, 
kurie laikosi lietuviškų žodžių ir stoja už savo 
kalbos grynumą. Tie “poniško stono” tautinin
kai viešai smerkia tokius gynėjus.

Tūli tautininkų laikraščiai, vadindamiesi 
tautos reikalų gynėjais, smerkia ir pajuokia 
naujų žodžių kalėjus esą mokslas ne tautos pa
daras, o tarptautiškas, tik atžagareiviai galį 
norėt, kad žėdna tauta turėtų savo terminus, 
savo faktus, mokslininkai galvoją steigt vieną 
tarptautinę kalbą mokslui.

čia karšti tautininkai net nepasijuto už
giedoję socialiu tonu nors kitur (politikoj) 
smerkia socialus kam šie stoja ir kovoja už tarp 
tautines, visom tautom teises, o ne atskirai.

f 1
Mat esama tokių, kurie mėgsta dvejopą saiką: 
man — tiek ir tiek teisės, o tau — mažiau. Tas 
politikoj, tas pat kalbos klausime — vadovavi
mas.

Tokie galvotojai turėtų žinot, kad nevien 
sausas mokslas ir surinkti faktai tarptautine 
savastis, o visas žmogaus gyvenimas su kova už 
būvį ir bendrais siekiniais gyvent.

Mokslui, ar tautų susisiekime, tebus sau 
tarptautinė kalba, kuri tam tikslui išdirbta, ta
čiau savo kalbą tarptautint, bent tautininkams 
mažiausia dera. Tarptautindami savo kalbą, nė 
kiek mokytesniais nepatapsim, o priešingai; 
daug nustosime, kas mūsų kalboj glūdi — lie
tuviško. Sąmone, kad pri veistis savo Jtalboj 
tarptautiškų žodžių, padės lietuviams susiartint 
su kitoms tautoms teisingas; tik toks susiartini
mas, neš lietuviams daugiau blėdies negu nau- 
dos. Po kalbai seksi papročiai, ir kitkas nū
dien vadinamo savu lietuvišku, kuom dar džiau
giamės kaipo savu. Lietuva, gyvendama didžių
jų valstybių tarpe, nė nepajus persiimanti jai 
svetimas esybes, iki išvirs į tarptautinį žargo
ną. Tą turėtų ir snaudaliai permatyt, pažiūrė
ję bent viena akia į šios dienos Lietuvos gyveni
mą, kur apart darkymo kalbos, parsiimama ki
tų šalių žaislais, ir “poniškais” apsiėjimais, kas 
tikram lietuviui svetima. »

(Toliau.: bus)
o------------- o-------------- o

MOTINAI

Aš su vėjais sus’kalbėjau
Skrist’ pasaulin tollman.

Penktus kartus švilptelėjau
Ir tariau::

— Sudiev, mamyte!
Gal neteks pasimatyti, 

Nepriglausi Tu manęs...
liet neverk sūnaus — klajūno, 

Tavo jausmas jame tūno —
Jis Tave man paminės...

Neraudok, jei aš negrįžšiu,
Nes neraudu aš nūnai —

Nežinodam’s, kur bus kapas, —
Ar dabins jį žolynai...

Ji raudojo:
Penktus kartus švilptelėjau:

Ei neverk, mamyt, gana
Ir Jinai man’ nulydėjo

Į pasaulį aimana...
, . A. IHLIL'NAS ,,

o------------- o-------------- o
GRĮŽKIT...

Grįžkit broliai į Tėvynę — 
Ir mielos sesutės,

Ten išgirsit aidus paukščių, 
Tarp jų ir gegutės.

Didžiai gerbia ten ją brolių 
Kaimiečių dukrelės,

Kuomet skamba nuo jos “ku-ku” 
Sodnai ir girelės...

Kai jos vasarą darželiuos’ 
Rūteles rovėja, —

Ji atlėkus kas rytelis,
Joms dalelę spėja...

Ir pilka lakštingalėlė
Jai neapsileidžia, — 

Ji kas rytą, mielą naktį
Gamtos rūmuos beldžia...

Pirma taiso Per dienelę
Savo liūdną “ku-kų;” 

Antra rauda, kaip našlaitė,
Likus be tėvukų...

Ir abidvi, lyg sesutės;
Vargelius vokuoja...

Viena čiulba žmonių raudoms:
O antra kukuoja...

Grįžkit, broliai, atlankyti
Lietuvos šalelę!

Ten gegutė raibasparnė
Atspės jums dalelę!...

Mūs Tėvynėj, ten už jūrių, 
Gaiųta malonesnė;

Namie malta jos duonelė, 
Šimtą kart gardesnė...

Linksmos, grakščios, mūs seselęs;
Jų kalbos malonios, — 

Jų veideliai, rardoniukai, 
Kaselės geltonos...

Joms nestygsta malonumo. 
Lietuviškai kalba;

šieną grėbdamas dainuoja — 
Net lankelės skamba.

— J. S. G ALŲ T IS.
O--------------o-------------- o

PIRMOS GĖLĖS
Pirmos gėlės klesti, žydi, 
Oi, kaip miela ir grąžu, 
Rodos, šypsos pamažu.
Pirmos gėlės klesti, žydi.

Gėlės žydi — aš svajoju 
Man ilgu, ilgu, ilgu.
Pirmos gėlės klesti, žydi. 
Oi, kaip miela ir gražu.

— JOKŪBAS DAGYS
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LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

(Rašytas į A. Janusonį, Worcester, Mass.)

Gerbiamas drauge Antanai!
<_ Rodos dar nesenai apleidai savo Tėvynę Lietuvą, aš 
manau, kad dar sapnuojasi nekartą, visi tau rengti pa
silinksminimai, prie kurių turėjai gana didelį prisiriši
mą dirbti idėjos labui; dirbant kalbamąjį darbą teko 
sutikti visokių kliūčių, bet t okių kliūčių kaip mes šian
dien pergyvename Lietuvos pažangioji jaunuomenė, nei 
vienas iš mūsų tarpo ir nesapnavome sulaukti! Pažan
giosios pusės darbo vaisiai dori ir naudingi tautai iš bač
kų prakeikti, sulyginti su pragaro purvais; kademų — 
gi jaunų ir senų darbai, nors jie padaryti prasižengiant 
etikos ir teisėtumo žvilgsniu, vis viena žmonių akyse iš
teisinti.

Mūsų valsčiaus raštinės 
raštininką pašalino; dabar 
vargšas gyvenu pas tėvus; 
pašalinimo priežastis: daly
vavimas Lietuvos Jaunimo 
Sąjungoje, už tai vikaras ir 
kortelės nepaliko, kodėl jis 
neišsižadėjęs kalbamos orga 
nizacijos; bet, jis sako: — 
“nors ir kaži ko nustosiu, 

z vis viena dirbau ir dirbsiu 
pažangaus jaunimo tarpe!” 
Krukonį ir dar bent 8 profe
sionalus mokytojus mūsų ap 
s'krity paliuosavo nuo mo
kytojų vietų, visa paliuosa- 
vimo priežastis — “’kairio
sios” pažiūros, kas klerika
lams yra didžiausias smū
gis.

Vienu žodžiu, kademai 
Lietuvoj pradeda siusti: iš
leido spaudos įstatymą, ku
ris be galo suvaržo spaudos, 
sąžinės ir susirinkimų lais
vę. Negalima bus per spau
dą laisvai tarti tiesos žodį, 
nes kiekvienu kartu Apskri
ties viršininkas galės sukon- 
fiskuoti prasitarusį laikraš
tį, atiduoti teisman, kuris 
turės dalyką spręsti, ir jeigu 
byla tęsis 'kelis mėnesius, 
per tą laiką negalima bus 
sulaikyto laikraščio leisti; 
ir *ant galo* teismas radęs! 
leidėjus nekaltais tuomet' 
Apskrities viršininkas už su 
laikymą neatsako; taippat 
išsitarusį asmenį nubausti 
administratyviu būdu; o pa
siskųst galėsi tiktai vienam 
Dievui, daugiau niekam. 
Griežtai uždrausta viešose 
vietose, gatvėse daryti viso
kį mitingai — žinorna, kai
rieji Seimo nariai negalės 
pranešinėti žmonėms kade
mų nuveiktų politikos vaire 
juodųjų darbų. Jie aiškiai

žino, kad miške mitingo ne
padarys, nes ten žmonės ne 
sirenka. Šis gi įstatymas ne- 
uždraudžia bažnyčioje iš 
“bačkos” mitinguoti, 'kur 
kiekvieną šventadienį agi
tuojami žmonės ir ant galo 
atsiklausiama, o žmones baž 
nyčioje būdami duoda atsa
kymus kaip ore mitinge.

Svarstant spaudos įstaty
mą Seimo pažangieji atsto
vai daug kritikavo šį įsta
tymą kaipo vergijos reiški
nį, bet viskas buvo veltui. 
Kademai su kazoku Jerinu 
priešaky nubalsavo ką jie 
norėjo, o pažangiuosius Sei
mo atstovus: Grinių, Lapins 
ką (valst. liaud.) ir Bielinį 
(soc. dem.) smurto keliu su 
policija pašalino iš Seimo.

Dr. Grinius, Lapinskas ir 
Bielinis už lietuviškos spau
dos platinimą ir Lietuvių 
Tautiškos sąmonės gaivini
mą, rusų caro laikais atvejų 
atvejais sėdėjo kalėjimuose, 
buvo persekiojami, sekami, 
ištremti Sibyro katorgon, ir 
štai — nepriklausomos Lie
tuvos Seime, kada tiems pa- 

, tiems kovotojams vėl teko 
ginti spaudos laisvę, j ūso 
pritremia klerikalų traicė 
su buvusiu rusų caro “pri- 
stavu” kazoku Jerinu. O šis! 
kazokas, kuris buvo pasiry
žęs Lietuvi? Tautą pasmer
kti amžinoj bedugnėj ir 
kiekvieną Tautos veikėją iš 
grūsti Sibiro katorgon, šeš
tadieny 20-VI-25 m. ir jisai 
balsavo su kademais tautos 
genijus pašalinti iš Seimo su 
policija! Kur akys klerika
lams padėti? Juk jie aiškiai 
nasirodė, kad nori įvesti in- 7 v
kvizicijas ir padaryti Lietu-

voje Sibyrą Tautos veikė
jams, pavergdami spaudos 
ir laisvės žodį; bet ne! Šis 
jų žygis nepasiseks jiems į- 
gyvendinti.

Broliai Amerikiečiai! — 
Spaudžia mus pažangiuo
sius Lietuvos juodasis in- 
ternacionalas-diktatūra, iš
leido spaudos įstatymą, ku
ris nori mums uždaryti bur
nas, bet mes nepasiduosime; 
negalėdami dirbti viešai, 
dirbsime slaptai įtempę jė.- 
gas, nes į atvirą kovą prieš 
kademus valdininkai ir mok 
sleiviai negali stoti, kadangi 
gręsia pavojus nustoti duo
nos kąsnio, arba palikti tam 
pačiam gimnazijos suole tu
rint už tai ne maža dveju
kių ir lazdų, bet dvasioje 
nusistatymas pas kaimo ir 
inteligentus žmones didžiu
ma prieš kademus, ir priė
jus rinkimų dienos, klerika
lų vedamoji politika ir vi
duramžių epochos taktika 
žlugs.

Užtai gi broliai šiame da

lyke ir jūs padirbėkite dau
giau, turite laisvą spaudą, 
galite rašyti visokio turinio 
straipsnius nupiešdami ka
demų vedamos politikos blo
gus darbus ir už tai jus nie
kas nenubaus. Daryki :e m as 
mitingus, kurie turi nemaža 
reikšmės; išneškite protes 
tus prieš Lietuvos klerikalų 
pavojingus šaliai darbus, 
kuriuos patalpinkite savo 
spaudoje — lai mato pasau
lis, prie ko jie nori liaudį 
privesti. Taippat kiekvienas 
Amerikos pažangusis lietu 
vis nepamirškite pasiusti 
kuo daugiau pažangiųjų lai
kraščių savo broliams, drau
gams Lietuvoje, kurie bega
lo juos mėgsta skaityti.

Tokiu tik būdu, suėję ar
čiau kontakte Lietuvos ir 
Amerikos pažangieji lietu
viai laimėsime šviesesnę at
eitį, išvalysime savo Tautą, 
nuo Vatikano piktžolių, ku
rios begalo liaudžiai įkyrėjo, i

Tuomi baigiu. 1
Su pagarba: buv. tavo dr..

! S. P.

PORT J EF F EPSON, L. 1.
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mose — Už dynes laimėta
Dovana

A. a. Justinas Zubrickas-Turčiniškis
Rašo V. Km.

Negailestinga mirtis vėl iš
rovė iš mūsų tarpo žymų tautos

nazijos išmestas. Panorėjęs po 
to įstoti į Vilniaus gimnazi
ją, jon nebuvo priimtas kaip 
nepatikimas ir tik dėka pažin-

darbininką. Naktį į rugsėjo 13
d. Klaipėdoj staiga mirė dar 
pilnas jėgų, mūsų valstybės ir

ties, jam pavyko grįžti į Ma-
riampolės gimnaziją ir baigti 
ją 1891 metais.

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA

telpa jų pačių grupė, ir jiems' 
to užtenka. Tai viena iš visų 
lietuviškų kolonijų, kuri labiau 
šia apsileidus namo klausime. 
Gėda ir dar kartą gėda Brook
lyno lietuviams, o labiausia di
džiausi gėda laikraščiams ir vei 
kėjams, kuriems tas darbas la
biausia priklauso; nes jie kal
ba į minias, mokina minias, o 
tų minių sunkiai uždirbtus cen 
tus atiduoda svetimtaučiams. 
Aš patarčiau atnaujinti draugi 
jų buvusį sumanymą ir imtis 
už darbo, — nes tik draugijos 
tegali tą darbą atlikti.

Beje, o kur dingo Namo Ben 
drovė? Jau praslinko keletas 
mėnesių, kaip numarinta, bet 
šermenų nesimatė nei po šiai 
dienai, šermenų komisija turė
tų apie tai pasirūpint, kad šė- 
rininkai atgautų savo dalį šėrų.

W. B. Ambotas

mėta, kad “Rev. Šmulkštys” es
ąs žymus Lietuvos valdžios šu
las ir dalyvausiąs Washingtone 
Interparliamentariame suvažia 
vime.

Įdomu žinoti, ką Amerikos 
valdžia mano apie tokią res
publiką, kuri neturi daugiau ki 
tokių diplomatų, kaip kunigus! 
Išrodo labai nerimtai. Neįsta- 
bu, kad Lietuvai sunku Ame
rikoje gerą įspūdį padaryti...

—o—
Vietiniams gerai žinomas dr. 

Puskunigis vėl sugrįžo į Wor- 
cesterį. Kitados daug yra pa
sidarbavęs įvairiuose komitetuo 
se šelpimui Lietuvos ir tt. Dirb 
davo rimtai ir bepartiviškai. 
Dabar dar nieko negirdėti. Ki
ti sako, kad jau arčiau linkęs 
prie parapijos, todėl ir “ofisą” 
atidarė prie bažnyčios... Maty
sime... Plunksniet is.\

Šįmet ant laukų (farmų) at
rodą pusėtinai, bulvės užderėjo 
neblogiausiai, bet kaina vidu
tinė — nuo $1.30 iki $1.50 už 
bušelį (60 sv.), o vėliaus gal 
bus ir augštesnė; kam reikalin
ga, vertėtų anksčiaus pasirū
pinti, kad paskui nemokėjus 
brangiaus. Kukurūzai (komai) 
ir labai geri, o apie kaliflau- 
rus, nors ir pusėtinai jų paau
go, bet kaina labai prasta — 
nuo dolario iki pusantro už 
baksą. Tokiu būdu Long Is
land farmeriams nelabai koki 
metai. Bendrai imant čionai 
farmeriai tik iš kaliflaurų ir 
padengia savo išlaidas jei dar 
gauna nors po $2.00 iki $3.00 
už baksą. Dėlto ir mūsų lietu
viai truputį nukentės su far- 
momis šįmet.

šiuo tarpu Riverhead, L. L 
buvo paroda (fėrai); buvo pra
sta, sulyginus su kitais metais. 
Turbūt dėlto, kad farmeriai nu 
siminę del menko derliaus. Bet 
vienas Port Jeffersono farme- 
ris, Mikas Klimašauskas (lietu 
vis) gavo pirmą dovaną už dar 
žoves: drimikus, dynes; tos dvi 
dynes (pumpkins) buvo paso
dintos 5-kių metų mergaitės 
Klimašauskiūtės ir stebėtinai 
didelės užaugo, abi ant vienos 
virkščios; viena svėrė 51 sva
rą, antra 61. Tai buvo didžiau
sios dynės, kur buvo p. Klima
šausko išstatyta parodon, ir 
vargų galėjo kada nors kas to
kias dideles ir gražias matyti.

■ Koresp.

PHILADELPHIA, PA.

Apsilankė Malonus Svečias REIKALINGI AGENTAI

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

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

Rugsėjo 27 d. Lietuvių Muzi- 
kališko Namo Bendrovė ir Ge- 
demino Kliubas buvo surengęs 
dideles prakalbas ir vakarienę, 
tik-ką sugrįžusiam iš Lietuvos 
p. J. O. Sirvydui “Vienybės” 
redaktoriui. Minėtą dieną p. J. 
Sirvydas pribuvo pas gerb. J. 
V. Grinių. Kadangi dar buvo 
keletas valandų laiko, tai minė
tas svečias apsilankė ir pas ne- 
kuriuos savo vienminčius. Pir
miausia užėjo pas tautietį, S. 
Masickį, nes ten buvo laukia
mas pietums. Potam apsilankė 
ir į mūsų ice-cream parlor į- 
staigą — 2662 E. Allegheny 
Av. Kadangi mums pirmą sykį 
pasitaikė asmeniškai susieiti su 
gerb. Sirvydu, tai mums buvo 
labai smagu, nes jis labai ma
lonus ir švelniai pašnekantis 
žmogus. Jis pagyrė mūsų na
mus ir įstaigą sakydamas, kad 
esą labai gražioj ir švarioj vie
toj ir linkėjo mums gero pasi
sekimo, už ką mes gerbiamam 
svečiui viešai tariame širdingą 
ačiū.

Apie prakalbas ir vakarienę 
nerašysime, nes Korporacija tu 
ri savo nuolatinį koresponden
tą, tai mes manome, kad jis 
apie tai praneš. Tik tiek gali
ma pasakyti, kad prakalbos ir 
vakarienė pavyko labai gerai, 
ir publika viskuom buvo pilnai 
užganėdinta.

A. ir Z. Garlauskai

visuomenės veikėjas p. Justi
nas Zubrickas-Turčiniškis.

Velionis gimė 1869 metais 
Turčinų kaime, Būbelių valse., 
šakių apsk., neturtingo ūkinin
ko šeimoje. Justinas, iš mažų 
dienų skatinamas prie mokslo 
savo tėvo, didelio knygų ir švie 
timo gerbėjo, jau būdamas še- 
šerių metų mokėjo skaityti ir 
rašyti. Einant aštuntiems me
tams vaikas buvo išleistas į pra 
džios mokyklą. Tačiau netikė
ta liga mokslą sutrukdė. Jis grį 
žo namo ir del nepalankių jam 
aplinkybių, iki 10 metų turėjo 
ganyti namie gyvulius. I

Vaikui tačiau vis dėlto reiš
kiant karšto noro mokytis, tė
vas, nežiūrėdamas didelio ne
turto, vėl nuvežė jį į mokyklą, 
kur per vienus metus pasiruo
šė į gimnaziją. Pirmas tris gim 
nazijos klases išėjo Mariam- 
polėj, bet, pristigęs lėšų, jau
nuolis persikėlė į Kauną, kur te 
;ė mokslą jau uždarbiaudamas 
pamokomis ir remdamas čia 
pat besimokiusį savo jaunesnį
jį brolį. Gal būtų Kaune gim
naziją ir baigęs, bet del nepa
klusnumo, žiauriai caro laikų 
disciplinai, pasireiškusio tuo, 
kad per vieną caro šventę nu
vedė jaunesniųjų klasių moki
nius ne j cerkvę, bet į bažny
čią, buvo iš 6-tos klasės gim-

Gavęs atestatą velionis įsto
jo į Petrapilio matematikos fa
kultetą, kurio išėjęs pirmąjį 
kursą, bandė persikelti į kalnų 
institutą, bet, neturėdamas pro 
tekcijos, į jį nepateko, ir pa
galiau, persivedęs į teisių fa
kultetą ir baigė jį 1896 metais. 
Būdamas universitete visą lai
ką gyveno labai skurdžiai, daž
nai net badaudamas. Baigęs 
augštąjį mokslą tuoj įstojo į 
Rusų valstybės banko tarnybą 
ir tęsė ją iki pat bolševikų per
versmo, pasiekdamas vyresnio
jo bugalterio vietą.

i Dar būdamas gimnazistas ve 
lionis pradėjo rašyti eilėraš
čius. 1894 m. buvo apskustas ♦$, 
policijai padarius pas jį kra
tą, už' laikomas lietuviškas kny 
gas ir eilėraščius buvo paso
dintas į kalėjimą. Išbuvęs jame 
3 mėnesius, buvo paleistas ir 
atiduotas policijos priežiūrai. 
Pirmutinius savo kūrinius siun
tinėjo Amerikos lietuvių laik
raščiams, vėliau bendradarbia
vo Lietuvoj leidžiamiems laik
raščiams, pasirašydamas juose 
J. Turčiniškis. Ne vienas ve- 
lionies eilėraštis yra tilpęs ir 
“Trimite”, kurį jis, kaipo uo
lus šaulių veikėjas, visuomet 
noriai remdavo.

Visuomeniniam darbe velio
nis pradėjo dalyvauti dar stu-

M. M. ŠLIKAS 
Lietuvis Advokatas 

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

Namų Tel. Michigan 5751

BROOKLYN, N. Y. 
Trūkumas Bendro

/ Solidariškumo

Vasaros sezonas pasibaigė, ir 
kiekvienas žmogus bei organi
zacija rengiasi prie žieminio se
zono ir visokių pramogų. Todėl 
aš čia ir noriu maždaug pakli- 
bint apsileidimą.

Brooklyno lietuvių apsnūdi
mas ir vieni kitiems užvydėji- 
mas ir nepasitikėjimas duodasi 
save išnaudoti. Pavyzdin, jei 
čia lietuviai nori surengti kokią 
didesnę pramogą, tai turi už
mokėti $200.00 ir daugiau už 
salę; na, prie to dar spauda, 
muzika ir vėl šimtinė iš orga
nizacijos iždo ir štai jau turi 
išlaidų apie $300. Gi reikalauja 
šešių šimtų žmonių, kad lėšas 
padengus. Tie šeši šimtai žmo
nių suneša po pusę dolario ir 
padengia organizacijos išlaidas 
tankiausia būna, kad reikia pri
dėti iš iždo. Tai reiškia, kad 
draugija dirba tik salių savinin 
kams žydams, ir tik mažą dale
lę gauna lietuvių spauda už 
savo darbą ir skelbimus, o vi
sas draugijos darbas ir pelnas 
į lend žydo kišenėn. Vat tau 
ir rezultatas iš to viso.

Kas tame kalčiausias?
Aš tikiu, kad kiekvienas su

tiks su manim, kad kalčiausia 
yra mūsų BrooklynieČių laikraš 
tija ir lietuvių vadai, užlaiką, 
tam tikras grupeles žmonių, 
kurie juos užlaiko. O mums ži
noma, kad mes jų čia turime 
keliolika. Aš neminėsiu visų, 
bet turiu priminti tuos, kurie 
daugiausia demoralizuoja lietu
vių santykius ir neprileidžia 
Brooklyno lietuvių prie vieno 
bendro susigrupavimo, kad bū
tų galima įsigyti nuosavį na
mą, kuris labiausiai reikalin
gas. Laikraščiai vienas kitą 
peizoja, kiek katras gali ir tuo
mi ardo pašalinių žmonių, dr- 
jų ir kliubų santykius. O' jie 
daro del savo labo, nes jie turi 
savus kambarėlius, kuriuose (

Bell Phone Poplar 7545
A. STANKUS

— Lietuviškas Graborius — 
Geriausias patarnavimas, 

Daug metų patyrimo 
1023 Mt. Vernon St.

Philadelphia, Pa.

ir DIRBTUVĖ
geriausiai įrengtoje mokykloje. Prakti
kos pamokos išardyti ir sudėti visokius 
motorus, apie elektrą ir važiavimu. Ti
kras, pilnas kursas šoferio-mekaniko 
lietuviu ir angly kalbom ■ veda visiem 
žinomas ir per 15-kę, mėty prityręs
INSPEKTORIUS L. TIKNIAVIČUS 

garantuojame laisnį ir diplomą. — Pa
ieškomo darbo. Ateikite apžiūrėti mū- 

nuo 9 ryte iki 9 vakaro. Nedėliomis
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(Kampu 14 gatvSs) Now York City

feno 11 yal. ryto iki 1 
NEW 
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Specialistas
Pasekmingai Gydau Ypatingas 

VYRŲ, MOTERŲ LIGAS

~ LLOVD—“8 
SUGR AZTINES LAI VKORTESi

NUPIGINTA KAINA

Į LIETUVĄ |
PER BREMENĄ 

Puiki Trečia klesa, kajutes
I Nepiliečlai grįžtanti bėgy 12
I mėnesių, be kliūčių įleidžiami ■

32 Broadway, New York 
arba pas vietos agentus

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

COMPANY
WORCESTER, MASS.dentavimo laikais. Jis pirminin

kavo Petrapilio lietuvių studen
tų savitarpiam šalpos ir mok
slo rateliui. Įsikūrus Petrapilio 
Lietuvių ir žemaičių Labdarin
gai Draugijai ir joj buvo vie
nu veiklesniųjų darbininkų. 
Karo metu velionis visa širdimi 
buvo atsidavęs ištremtųjų lie
tuvių globai ir šelpimui.

Grįžęs į Lietuvą 1918 metais, 
velionis direktoriavo naujai į- 
steigtam Lietuvos Prekybos ir 
Pramonės banke, o 1919 metais 
Augš. Valst. Tarybos Prezidiu
mas pavedė velioniui suorga
nizuoti Valstybės Kontrolę. Su
organizavęs ją, iki 1924 metų 
visuos Ministerių Kabinetuos 
buvo valstybės kontrolierium. 
Paskutiniuoju laiku buvo Lietu 
vos banko skyriaus direktorium 
Kretingoje.

Tačiau skurdžios jaunystės 
dienos ir nenuilstamas darbas 
mūsų valstybės ir visuomenės 
dirvoje visai nejučiomis pakir
to velionies jėgas, žiauri mir
tis be laiko pažvelgė jam į akis 
ir jo netekom. Lietuvių tauta

A plink A psidairius
2701-2703 E. Allegheny

Philadelphia, Pa.
Av.

“Keleivis” neteko antrojo 
“darbštaus” redaktoriaus. Gir
dėjau labai pasigenda. Bet 
Worcesterieciai jį priima be di
delio entuziazmo, nes jo rekor
dai esą nekaž-koki čionai iš se
nųjų laikų.

—o—
Girdėjau keletą vyrų deba- 

tuojant temoje: “ar tinkamas 
vardas “Apšvietos bendrovė,” 
tūlam vasariniam rezortui ant 
ežero Q. Tvirtinamoji pusė sa
ko, kad tinka, bet negative ne
galėjo matyt kuomi tenai žmo
nes šviečiami, girdi: “Juk mė
nulio šviesa liaudies neapšvie
si”....

—o—
“Maikė” padaręs “biznį” 

Hartforde su pikniku, rūkyda
mas “white owls” sau juokiasi.

Na, ir kur jis nesijuoks! Juk 
tau tininkai, neatsižvelgiant,
t-ad “Maikės gazieta” juos nuo
lat bara, pagelbėjo surengti tą 
pikniką...

—o—
Ir čia kun. Šmulkštys atsilan 

kė ir jam prakalbos pareng
tos; anglų laikraščiuose pažy-

Apdraudžiame Nuosavy 
bes Dokumentus.

Persiunčiame Kabeliu Pinigus

Perkame ir Parduodame 
Visų šalių Pinigus

Mokame 4% ant Padėtų 
Taupymui Pinigų

Puikiausias Patarnavimas 
Visuose Skyriuose

I

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

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

Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

ne

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

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

KAINOS MANO PRIEINAMOS
ir viskas yra po mano asmeniška priežiūra 

X-Spinduliai ir Wassermano tyrimas ir Ko
miškas Išnagrinėjimas kraujo. — Suteikiame 
tikrą atspėjimą ir gydymą. —

PATARIMAS IR KOVITIMAS

PIRKITE 
“VIENYBĖS” 

ŠĖRĄ!

velionies asmeny, nustojo vieno 
geresniųjų savo narių.

Tebūnie lengva jam tėvynės
žemelė. “Trimitas.”

Phone Keystone 457
THE

LYNDHURST HOTEL
(S. žvigaitis, savininkas)

236 Cedar Avenue 
Wildwood, N. J.

*ia lankančius lietuvius kvie-1 
Hu užeiti. Valgiai puikūs, 
kambariai švarūs. Jūrių mau
dynes. Nuomuojamų kamba
rių 60. Adara žiemą ir vasarą

Kaina pigi, patarnavimas 
Lietu visikas

3
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MUSŲ PUDYYMA1 MUSŲ KLAIDINIMO ' 
BEIURAS ■

■RIB
“TARKOS” REPORTERIO IN 
TERVIEW SU ŠVENTAKUP
RIŲ PARTIJOS DŽEN1TO- 

RIUM

čias nevilioju — gyvenu, kaip 
Dievas įsakė; o jeigu “Tarka” 
kurį ir patarkuoja, tai ne ma
no kaltė; juk yra ir daugiaus 
Tarkos štabe bendradarbių; 
kaip kam gal nepatiko kad 
Tarkos daktaras jų ligas įspė
ja. O kaslink apsivedimo, tai 
štai ką dar aš galiu pasaky
ti: pažinojau keletą tokių, kol 
buvo nevedę, tai visus palink
smindavo, kaip paukštukai 
bėdavo, o kaip apsivedė, 
kaip maiše dingo. Pažįsti 
Tamsta Seki — koks buvo
ras, visus pajnokindavo; o kaip 
apsivedė, tai kaip maiše užriš
tas! Pažįsti, rodos, ir Joną Va
dinasi — ir tas jau aplėpo, —

čiul 
tai 

juk 
vy-

Tarkos reporteris. — Klau
syk, dženitoriau, žmonės kalba, 
kad tu tinginys ir galėtum ki
tą kokį darbą dirbti, o ne čion 
dženitoriauti Tarkos kleboni
joj ?

T. Dženitorius. — Juk aš Ta- 
mistos duonos nevalgau, o Tar
kos priemenę išsišlavęs ir rū
kau sau pypki pas duris atsi
sėdęs; o kaip dabar ilgai Tar
kos klebono nebuvo namie, tai 
būdavo bandau šį tą ir parašy
ti, bet tik su tais buržujais re
daktoriais bėda — neviską tai- tik ant vakarienės kur dar spy- 
pino!

R. — Jau jeigu dženitoriai 
ims rašyt straipsnius, tai aš 
nežinau kas skaitys?

D. — Aš žinau, kad nevienas 
Lietuvos tiligentas pasakys: na 
ta Amerika tai stebuklų šalis, 
štai jau ir “dvornykai” straips
nius rašo ir dar mums valdi
ninkams pamokslus renčia; 
jau tik negalima kęsti, ir įsi
leisti tą šlamštą į Lietuvą! O 
ant galo, kas ką nori, tegul sa
ko, — aš esu Tarkos ir šventa
kuprių partijos dženitorius — 
ir viskas; klebonas mane už
laiko, man algą užmoka, tai aš 
visiems kišenėje špygą rodau!

R. — Jau ir man nepatinka, 
kad Tamista pradėjai į “Tar
ką” rašyti; kitiems pamokslus 
duodi, o pats nevedęs senber- 
niauji — neapsivedi.

D. — O kas kam bėdos, kad 
aš nevedęs; juk aš nuo jūs pa-

čių sudrožia. O ant galo nutilo 
klebonas, nutilo Ambasadorius, 
jau daugiaus nieko nelieka, 
kaip tik dženitoriui griebtis už 
plunksnos. Spjaut man ant tų, 
kurie sako, kad aš nemokin
tas; kad aš mokslą sėmiau tik 
iš mitingų. Ir kuom gi aš taip 
nusikaltau? Juk aš pravoslavi- 
jos nepriėmiau, kad gaučia oko 
lodočnu, kaip tas Misiurevi- 
čius; o juk jis dabar gavo pa- 
augštinimą, — nuo apskrities 
viršininko jau pakeltas į minis- 
terio patarėjus. O ant galo, 
kas man užgins ršayti? Aš sau 
priemenę išsišlavęs ir griebiuo
si už plunksnos.

Tuomi ir užsibaigė pasikalbę 
jimas tarpe šių dviejų augštų 
visuomenės veikėjų.

ŽINIOS IŠ ROMUVOS

Ar turite KOSULYS?
Kodėl nepamėginti

Severas 
Cough Balsam.

Gera, saugi ir patikėtina 
gyduolė nuo kosulys.

Kaina 2S ir 60 centai.

Nuo peršalimo nėra 
nieko geresnio, kaip

Severn’s i 
Cold and Grip Tablets.

Kaina 50 centai.
Tos dvi gyduolės yra geriausiai dėl 

kosulio, peršalimo ir užkimimo.
Pirmiausiai kreipkis į aptieką.

J ŪŽI N T AI LAUKIA 
STEBUKLO

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

Boston — maš tau! — t;ia 
susitvėrė (nelyginant tvora) 
Amerikos Lietuvių Vaisbos Bu 
tas, vadovaujamas socialistų, 
ypač p. Bagočiaus. ši garbin
ga įstaiga užsiims importu ir 
eksportu. Pirmutinę svarbią 
prekę šis Butas importavo Bo
stonan — tai kun. Šmulkštį, ku 
rį pasitiko su būgnais ir vaiši
no su binzais, dešrom ir...

Atsidėkuodamas už šitą gar
bę, gerb. kun. Šmulkštys ap
krikštijo šią naują įstaigą šven 
tu kademišku krikštu ir žadėjo 
iš Lietuvos prisiųsti palaimi
nimą su kun. Krupavičiaus nu
dėvėtomis kelinėmis.

Vaisbius

Gerbiamas “Tarkos” klebo
nas! Malonėkit man paaiškint, 
kodėl komunistai savo mirusius 
draugus laidoja su bažnytinėm 
apeigom? Maspetho garsi ko
munistė kurią pereitą mėnesį 
Brooklyne gatvėje užmušė au
tomobilius, jię palaidojo su baž 
nytinėm apeigom iš katalikų 
bažnyčios, o prieš išlydėjimą į 
bažnyčią, stuboje Rrūšėlka net 
pamokslą pasakė.

1 Su pagarba
Maspetho Šventakupris 

Atsakymas. Ko, sveikas, pri
kibai prie komunistų davatkė
lių?.... Bile tik viską davatkiš
kai atliko — ir gerai!

Šiandien žmogus niekur nepa
sieksi, jei kitą nėštumai!...

Gazolino pardavėjas: — Na, 
galiūne, dabar taip pat prisi
eis tamstai stumti, — nes nebe
turiu nė lašo gazolino...

A. J. Jokūbaitis

Poetiška Meilė
— Mano širdele, aš del mei

lės prie tavęs ir savo laivus su 
deginčiau...

— Na, ir pagyra! Juk aš ži
nau, kad tu, apart kiaurų če- 
verykų, daugiau nieko neturi.

prie mažo inžino. Negalima rei
kalauti, kad jis eitų 10 ar 12 
valandų be poilsio.

Tėvai, paprastai, nelabai ti
ki, kad daug miego ir regulia- 
ris miegojimo laikas yra reika
lingas vaiko augimui. Reikia 
žinoti, kad miegalius vaikas ne 
gali gerai mokintis mokykloje. 
Alkanas vaikas taipgi negali 
nukreipti atydos ant pamokų. 
Maistas, veiklumas ir miegas, 
tai trys dalykai, kurie labai ar-

timai surišti. Maistas yra staty 
mo medžiaga augimui ir taisy
mui. Maistas yra kuras, kuris 
duoda šilumą ir tvirtumą.

JAU VĖL TURIME!
Komediją

“ L A P K U S ”
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— Kaina 30c. —
VIENYBĖ

Grand St., B’klyn, N. Y.

Lietuvon

Philadelphia, Pa. — Rugsėjo 
27 d. Richmondo šventakuprių 
parapija surengė didžiausias 
iškilmes, kur užprašė augštai 
gerbiamą Tarkos kleboną di
dįjį, idant šventakuprių parapi 
ją teiktūsi pašvęsti. Tuo mūsų 
parapija iškrėtė šposą aprink
dami vietinį kleboną, lyg paro
dymui, kad Pilės ir Bruklinės 
parapijos susivieniją po vienu 
klebonu. Mūsų gerb. klebonas 
neapvylė šventakuprių ir atsi
lankė. O pondziau, koks tas mū 
su klebonėlis meilus, švelnus; 
kokį gražų pamokslą pasakė, 
kad visus Romos klebonus ir 
inkvizitorių Šmulkštį surietė; 
net mūsų visų kupros daug 
didesnės pasidarė. Geriausia 
tas, kad Tarkos klebonas nerei
kalavo nė vieno cento ir taip 
gražiai pamokino savo parapi
jomis ir daug atlaidų suteikė 
visai už dyką (nors nelabai ap
simokėtų girti, nes klebonai vi
si panašūs vienas į kitą ir vi
suomet išpradžių yra švelnūs, 
kol apsipranta!) Bet mūsų pa
rapija ačiuoja jo malonybei už 
visus suteiktus ir nesuteiktus 
atlaidus.

Visos kupros už vieną, o vie
na už visas. Liektamės belau
kiant

Jūžintuose tarp kitų organi
zacijų pasižymi veiklumu da
vatkų būrys, kun Melliaus va
dovaujamas. Ypač iškilo gan 
augštai šiuo laiku. Tūla davat
ka V. J-tė, turinti apie 40 m. 
amž. ir iš pat jaunystės atsi
davusi Dievo globai, ji dabar 
tapo stebuklingu būdu nėščia. 
Pasklido gandas po Južintiš-| 
kius, kad “Aniuolas argas’’ 
reiškęs jai, kad gimsią iš 
sūnus, ir būsiąs .ypatingas 
muo, kuris visas Jūžintų 
rapijos davatkas su visu
nu įvesiąs į dangų. Davatkos 
tuomi susirūpino ir su dideliu 
nekantrumu laukia tos prana
šystės išsipildant.

ap 
jos 
as-
pa- 
kū-

U odas

MES NEPARDUODAM SVETIMŲ NAMŲ 
Bet mes parduodame savo budavotus namus Richmond Hill 
Sekcijoj: — 1 ir 2 šeimynų. 1 šeimynos $5,500 ir augščiau 
2 šeimynų $10,000 ir augšč. Perkant 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

TARKOS POEZIJA

Per visą tamsuojančią naktį 
Plečkutę nešiojaus ant delno, 
O per visą liepsnojančią dieną, 
Sapnai sukosi ant kūno kalno.

Kodėl Ne?

Ant Rusijos rubežiaus patar
tinas parašas: “Ir jūs visi, ku
rie čionai atvykstate, išmeski
te visa savo muilą čionai.” L

REIKS IŠTIKRO STUMT

— Ei žmogau! — suriko au
tomobilistas. — Greičiau, aš no 
riu gaut gazolino ir tuojaus!

šventakupriškos špygos.
Didžiai ištikimas

Šventakupris

KABINASI PRIE ILGŲ 
VARDŲ

Washingtono valdžios prisi
kabino prie tūlo iš Siamo atei
vio, gyvenančio laikinai Folsom 
Cal., ir nutarė jį deportuoti, 
kaipo negeistiną ateivį. Jam 
primesta, kad jis buvęs padegė 
jas namų. Bet mes manome, 
kad tai tik priedanga. Veikiau
siai jį deportuoja už jo vardo 
ilgumą. Tik pasiskaitykit, kaip 
jis vadinasi: Lleieusszuieuszess 
Willihiminizzissteizzii Hurriz- 
zissteizzii.

Kur tu dingsi Amerikoje su 
tokiu vardu! Kas tave “išspe- 
lys?”

Bet jeigu pradėtų valdžia ka 
binėtis prie ilgų vardų, tai Prū- 
seikai prisieitų irgi riestai; nes 
jeigu jo visus vardus sudėtum 
į vieną, tai to siamiečio vardas 
prieš Prūseikos išrodytų tik 
kūdikis! Minkibala.

Kunigai sako: — Be bažny
čios nėra išganymo, be kunigo 
nėra bažnyčios. Be dolario nė
ra kunigo, nei vargonininko, 
nei zakristijono, nei gaspadi- 
nės. Ir, anot, šventablyvo dzū
kelio, be “tolerio nėra nič nie
ko.” • Žiūronas

Airiui minėtais reikalais kreipkitės pas mue, o būsit uiganėdinti

Tel. MSO Greenpolnt «—::::— Telephoa® 7M7 Mala

GRABORIUS
Juozas Garšva

Mano firma gerai atlieka stkanSlu darbas: iibaleamaoja ir laidsja mirusias ant visokiu 
k b p lai q. Fagrabas paraolla nae paprasSiaasli} Iki prakllnlaasli;. Parsamdo karietas lal- 
totnvfims, veMllJoms, krlkitynoms ir kitiems paslvailnėjlmanu. •

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

Pragarsė jo
— Šiandien vietos laikraš

čiuose patilpo mano vyro fo
tografija.

— Kuomgi jis pragarsėjo?
— Vakar jisai savo automo- 

bilium suvažinėjo dvidešimts 
penktą praeivį.

A ukaujasi, žmogučiai
— O, kaip karštai mane va

kar bučiavo mano sužieduoti
nis !

— Na, šitie sužieduotiniai, 
kol jie esą sužieduotiniais, 
suomet jie esti pasiryžę ant 
le kokios aukos.

pa 
vi- 
bi-

Pagirtina Ištvermė
— O, jeigu aš tik norėčiau, 

tai jau šimtą sykių būčiau iš
ėjusi už vyro!

Senbernis: — Tamstos ištver 
mė labai pagirtina. Pasilikite 
jai ištikima iki karsto lentos.

Nupiginta laivakortė ten ir atgal 
Trečia Klesa Į Kaunu 

$203.00 ir $215.00 sulyg laivo 
GERA NAUJIENA!

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

Siūlo greitą Kelionę į 
Cherbourg. Southampton, 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

No 1 Broadway, New York

iemwmmb MSB

Mokyklą Lankančių Vaikų Miegas

ir vaiko

rei-v 
turi 
sva-

vaiko miegą
Negali išma-

Mokslo Biuras yra susidomė
jęs mokyklą lankančių vaikų 
sveikata. Todėl štai ką pataria:

Reikia žinoti kaip svarbus yr 
miegas vaiko sveikatai ir jo pro 
gresui mokykloje. Taipgi 
kia žinoti kokiuos ryšius 
miegas su valgiu 
rumu.

Ar žinai, kad 
galima pasverti?
tuoti, kiek valandų vaikas mie
ga, bet gali žinoti, ar jis užtek 
tinai miega.

Kad aiškiau tą supratus, turi 
me žinoti, ką gydytojai ir ki
ti mokslinčiai sako apie valgio 
vartojimą mūsų kūnuose.- Pir
miausia, valgis reikalingas, kad 
sustiprinus širdį, virškinimo 
raumenis ir kvėpavimo raume
nis. Kitais žodžiais, valgis pir
miausiai turi palaikyti gyvybę. 
Bet, yra ir kiti kūno reikalavi
mai, ir valgis turi juos parū
pinti. Šie reikalavimai yra dve
jų rūšių: veiklumo ir augimo. 
Tas pats valgis negali būti var 
tojamas abiem.

Sakysim, žmogus turi medžio 
šmotą. Jis gali sunaudoti jį sta
tymui ar taisymui savo namo, 
arba jis gali sudeginti jį, kad 
susišildžius. Jei jis jį sudegina, 
jis negali statyti su juo.

Valgis yra kaip tas medžio 
šmotas; jis yra kuras ir staty
mo medžiaga. Jei jis visas var
tojamas kurui, sušildymui ir 
kūno veiklumui, mažai arba 
niekas nelieka pataisymui ir 
statymui.

žiūrėkime, ką tai reiškia vai
ko sveikatoje.

Ar esi kada matęs vaiką, ku
ris mažutis, bet labai gyvas? 
Tas vaikas niekuomet nėra ty 
kus; toks vaikas sunaudoja vi
są savo maistą kaipo kurą.

Reikia padauginti maistą ir 
sumažinti veiklumą. Vaikas tu
ri gauti daugiau statymo me
džiagos, ypač geresnius ir di
desnius pusryčius. Reikia žiū
rėti, kad vaikas anksti gultų 
ir gautų porą valandų daugiau 
miego, negu kad pirmiau gau
davo. Poilsis dienos laiku, taip
gi labai naudingas.

Kokiuos ryšius turi miegas 
su augimu? Miegas sumažina 
veiklumą. Didesnė dalis vaiko 
augimo įvyksta kuomet jis mie
ga. Todėl ir būva sakoma, kad 
galima vaiko miegą pasverti 
kas mėnuo. Ar vaikas užaugo 
per mėnesį tiek kiek reikia? 
Jei ne, tai turi daugiau mie
goti.

Vaikas turįs 7 metus turi mie 
goti 11 valandų kas nakt. Jei 
jis keliasi 7-se rytmetį, turi 
eiti gult ant 8-nių vakare, kad 
išmiegojus 11 valandų. Būtų 
geriau, jei jis eitų miegoti ant 
7 ir keltų 7 rytmetį, be to pa
silsėtų dienos laike. Poilsis die
nos laiku tiek pat reikalingas 
kiek ir miegas nakties laike. 
Vaiko kūną galima prilyginti

KATALOGAS

Holland
AMERICA'UNE Sfc” , 

Tiesus-trumpaz kelias per Rotter- • 
dam’ą, į ir iš visų dalių

Laivai kai savaitę
Neprilygstami patogumai 

Mes pagelbstime gauti reikalingus 
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 informaeijų delei 
rašyk bile vietiniam agentui, arba

HOLLAND AMERICA LINE
24 State Street New Tork__

APYSAKOS
PAŽVELGUS ATGAL. Aprašymas 

kaip žmogus, gyvendamas 2,000 me
tais prisimena kaip mes gyvenome 
ir palygina savo tikrai rojiškų gyve
nimą su dabarrtiniu mūsų___ $1.26

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

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

35c
SEPTYNIOS KOMEDIJOS -- šio

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

Keletas Praktiško Mokslo Knygų
Aritmetika. Kiekvienam reikia mo 

keti rokuoti, ypatingai kurie mano 
ar yra kokiame biznyje, čia ir turi
mo labai gerų ir patogių knygų 
savamoksliams ir suaugusiems. Kal
ba aiški ir yra“ daug pavyzdžių la
vinimuisi. Kaina____ _______ 50c

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

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

žodynėlis Kišeninis. Angliškai-lie- 
tuviškas ir liotuviškai-angliškas, grei 
tam suradimui žodžių. Su apdarėliais

11.00

Naujų Gaidų iš Lietuvei
Aguonėlės. Juozo Gruodžio kom

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

Rugiagėlės. Kita Juozo Gruodžio 
kompozicija“ Vien tik mėlyna a- 
kyse! “ Kaina „_______ ___ 60c

Rūta. Juozo Gruodžio kompozicija
50c.

Ko čia taip ilgu. Paiki daina del 
solo J. Gruodžio kompozicija_ 50c

JAU
PRIPA- 

dfe&A ŽINO! 
visi, kad Naujokų padaryti Ciga
rai yra geriausi Amerikoje! Taip 
pat visuomenė gėrisi, kad garsi
nant laikraštyje remia lietuvižką 
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 barbenus, 
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
slą ant bakso, Per pačtą išsiun- 
čiam Cigarus visur po Ameriką į 
kitus miestus lietuviškiems biznie
riams, ant pareikalavimo.

Tėmyk! mos perkrausime ®a 
vo dirbtuvę Cigarų į didesnę vie
tą, priešais Public Library. Ra
šant adresuoti
NAUJOKŲ CIGAR DIRBTUVfi 

267 DIVISION AVE.
Brooklyn, N. Y.

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

Vienybes
Knygyne
Galima Gauti Visokių 
Knygų, Kokios Tik 

Yra Atspausdintos 
Lietuvių Kalboj

Skaityk Katalogu Kairėj Pusėj

VIENYBE
193 Grand Street, 

Brooklyn, N, Y.

Didyjį Kataloge Priaiunčiam Dykai
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Patriotai tėvynės puvo kalėjimuose; karžygiai už 
tėvynę guldė galvas, kkd tik atvadavus ją iš pavergo- 
vės nagų. Sujudo ištikimieji tėvynės sūnai, laužė gal
vas, kaip atgautąją laisvę sustiprinus, kad priešai ne
mėgintų vėl jos išplėšti ruošė planus, kad pasiliuosa- 
vusiai iš belaisvės liaudžiai būtų daug lengviau gyven
ti, kad visi žmonės pamyltų savo kraštą, neieškotų sve
tur keptų karvelių, kurių nėra, o gyventų savo tėvynėje

Žiūrint į dabartinį mūsų j
tautos gyvenimą, griaudu laiSVą savo tėvynę ir tikėjo- 
darosi, ries visi manyti ir. si, kad savo kaulus ten paka 
skelbtieji planai neįvyko, ir vos. Bet pažiūrėkime, ka jie 
prie vykinimo žygiai nėra; dabar sako: “Negalima Lie- 
daromi. Patriotizmas tarpe tuvoje gyventi; bloga val- 
žinonių taip mažas, kad net džia plėšikė valdžia,” ir vis- 
klaiku darosi, kaip tie patys Ra metę traukia į svetimus 
žmonės, 'kurie troško savo kraštus. Kadangi sunkus į 
tėvynės laįsvęs dabar ją par Amerika sugrįžimas, trau
muotų už trisdešimtį grašių. Rįa į Argentiną, o nemaža

Išeiviai, sugrįžę iš sveti
mų šalių, džiaugėsi išvydę

- • ■ . jr. - ♦ -

dalis ir į Rusiją; jei nega
lima su leidimais pasiekti

Kas tai yra —
“ŽMONIJOS ISTORIJĄ”

Tai yra puikiausia paveiksluota, 500 suvirs puslapių kny
ga pradedanti apsakyti žmonijos gyvenimą ant žemės 
su pradžią 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 cirkulioro dykai, paaiškinančio apie knygą)

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

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

“DIRVOS” KNYGYNAS
3352 Superku* Avenue '■■■'• Cleveland, O.

A. Kundrotas — A. Mikalauskas — A. Vlkrikaa

UŽSISAKYKIT SKILANDŽIUS 
ĮVAIRIOMS PRAMOGOMS

Suvienytose
Valstijose
Amerikoje

Didžiausia
* • » A 11 »« - • • 7 •

Lietuvių
Mesinyčia
’r. - ’

Galima gauti tikro Lietuviško Skilandžio, paršiukų, Kumpių ir Vi- 
B sokios rūšies dešrų, pagal prieinamiausias kainas. Parduodame ogul- 

nai ir paskirai aut vietos ir išsiuntinėjame ant pareikalavimo į visas 
^olonijas. Reikale kreipkitės ypatiškai ar per laiškus —

183—125 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y., Telefonas Greenpoint 3359

«g
iF 
■<

*!

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

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

resu. Jis Kabo Pas žmogų Stuboje 
ir Kasdien Primena Jumi.

* “VIENYBĖ” Turi šįmet 
Gražiausių Kalendorių. Sem- 

pelį, arba Pavyzdį Pasiunčiame, už 
25c Turime Lietuviškų ir Amerikoniškų 

Paveikslų. Rašydami Nurodykite Kokios 
Maždaug Rūšies Norite: didelių, mažų, su kiše- 

neinhriar be kišenių. — Adresuokite sekančiai: 
dink m

fi

iXS

jį
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<-VIENYBE
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.
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svetimas šalis, tai keliauja 
slaptai. Darbininkai visi tei 
raujasi, ar rubežiai bus ka
da nors laisvi, ąr galima bus 
nors kada išplaukti iš savo 
krašto, žiūrint į dabartinį 
žmonių nusistatymą, rodos, 
jei rubežiai būtų laisvi, visi 
išbėgtų iš savo tėvynės, ir 
liktų tik turtingieji, ir tie, 
kurie neva skelbėsi tėvynės 
šulais.

Kas tai kaltas šiame da
lyke, tai aišku. Kaltas tas, 
kuris stovi prie tautos val
dymo vairo. Dabartiniu lai
ku Lietuvoje visiems pre
kiautojams valdžia išdavė 
kvitų knygeles, kuriose kiek 
vieną parduotą prekę turi 
užrašyti, ir pirkėjui turi iš
duoti kvitą. Čia kaip tik pir
kėjui nesimato jokios nau
dos, bet pardavėją apsunki
na darbu, ir išlaidomis. Val
džia tą taip daro, kad nuo 
pardavėjų gauti tam tikrą 
nuošimtį už parduotas, ir 
net už pirktas prekės. Ant 
visokiu amatninku uždėtas 
nuo pelno mokestis, kurių 
vargiai mūsų amatninkai į- 
stengs užsimokėti. Šiame da 
lyke valdžia apsunkina vi
są tautą, ir net suturi įvai
rių pramonių vystymąsi, 
mažina miestų augimą. Už
dėtas ant amatninku mokes
nis pabrangins įvairių dar
bu atlikimą. Sodiečiai vėl 
pasitenkins tokių būviu,kaip 
gyveno prie vokiečių, — vis 
ką atliks patys, nors ne tik
sliai.

Suvaržymas prekybos tau 
tai labai pavojingas, nes ap 
mirus prekybai valdžia tu
rės mažiau pajamų, o paja
mų vis- tiek reikės, kurias su 
kraus ant ūkininkų pečių. 
Dideli ant ūkininku mokes
čiai nusilpnins ūkį.

Eikime dar prie augimo 
miestų. Lietuvoje žmonių 
jau nebėra per reta, — vie
tomis net pertanku. Daugi
nantis žmonėms reikalinga 
didesni miestai ir pramonė. 
Labai greitai mūsų mieste
liai taptų miestais, jei val
džia apie tai rūpintųsi. Prie 
kiekvieno miestelio yra dva
ras. Žemę valdžia dalina 
žmonėms ir palieka dalį prie 
miesto. Tai yra del miesto 
praplėtimo. Bet už tą žemę 
reikia brangiai mokėti, ir 
tas, žinoma, labai suturi 
miesto augimą. Jog valdžia 
tos žemės nepirko, ir gali ją 
veltui, arba pigia kaina par 
duoti bile tik miestas augtų.

Skaudu žiūrėti, kai mūsų 
tokie pat kaimynai daug ge
idaus tuo atžvilgiu tvarko
si.

NAUJI RAŠTAI
K • - < v ' « ' * > X ' . ' -I • • -

Spindulėlis skaitymo ir rašy
mo pradžiai elementorius. J. 
T-nas. I dalis. “Kultūros” Ben- f L 4 p • ■
drovės leidinys. Šiauliai 1925. 
Pusi. 64 Kaina 1 lit. 20c.

Mūsų knygų rinkoje pasiro
dė ligi šiol jau daugelis elemen 
torių, bet nedaug yra tokių, 
kuriuos galėtum pavadinti nu
sisekusiais. Viršuj minėtas e- 
lementorius tačiaus galima pri- 
skaityti prie geriausių, nes iš 
pat pradžios duoda visą eilę 
paveikslėlių, kurie didelėmis 
raidėmis paaiškinami. “Slebiza- 
vimo” sistema čionai apleista, 
kaipo jau niekur nebevartoja
ma. Toliaus eina lengvučiai 
vaizdeliai, pasakutės, eilutės, a- 
nekdotai, pritaikinti vaikučių 
jaunam supratimui, šitas ele
mentorius yra tik 1-ma dalis. 
Toliaus, matomai, “Kultūros” 
B-vė yra pasiryžusi išleisti 2- 
rą ir gal daugiau dalių.

Rekomenduotina šis elemen
torius įvesti į mokyklas ir pri- 

- vačiam vaikučių mokinimui na
muose.

“Kultūros” B-vės Knygų Ka
talogas. šiauliai-Kaunas 1925. 
Pusi. 111.

Tai vienas iš pilnesnių kny
gų katalogų, kokie teko poka
riniais metais matyti Lietuvo
je išleista. Knygų sudėstymas 
surengtas nauja metodą, kuri 
palengvina susiieškoti reikalin
gas knygas.

/Geroves skyrius
........ ..................

DEL APRŪPINIMO 11
MOTINŲ IR JŲ i 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.!

STRAIPSNIS 145
ĮVADA

Siame skyriuje mes laikas 

na. laiko gvildensime rei
kalus įdomius būsiančioms 

motinoms ir motinoms1 jau* 
ny kūdikių. Ai
Kūdikiu aprūpinimas ir pe* 

jiėjimaa yra dalykas gyvos 

svarbos šeimynai ir tautai 
ir mes jaučiame, kad tai 

yra dalykas, kurį mes tu
rime reguliariškais laiko
tarpiais atviraj( ir laisvai 
pergvlidentL '
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Mes rekomenduojame sekančius “ne 
daryk,’’ manydami, kad vidutinė mo
tina nėra tiek gerai informuojama a- 
pie savo ir savo kdiiikio gerovę, kiek 
turėtų būti. Dideli žingsniai padaryta 
tų žinių praplatinimui per valdžios 
Įstaigas ir kitur, bet B rden’s Kom
panija, suprasdama, kad tūkstančiai 
kūdikių penimi su Eagle Brand Pie
nu, paduoda šitus nedaryk, užpildymui 
spragos.

Mes tyčiomis apleidžiame patarimus 
apie gydymą, žinodami, 
tarimus geriausia gali 
tojas, kada reikia.

Nepenėk kūdikio per 
daug.

Neguldyk kūdikio vakare nepapenė
jus.

Neguldyk kūdikio vakare jei nebus 
gerai vidurių liuosavęs per dieną.

Neduok kūdikiui čiulpti tuščią bon- 
kutę, ar kit-ką nusiraminimui.

Neduok kūdikiui vaistų ar gyduo
lių be daktaro patarimo.

Neduok kūdikiui arbatos, kavos ar 
alkoholiniu gėrimų.

Neduok kūdikiui šokolado, saldai
nių ir t. p.

Neduok kūdikiui kieto maisto pirm 
metų ir tada tik po trupūtį ir leng
vai suvirškomosc formose.

kad tokius pa- 
suteikti gydy-

dažnai ar per-

SKAUSMAS! KUR?
PAMINKIT.

YRA GERAS DEL:
1. Ramatiško gėlimo.
2. Nerviško galvos skausmo.
3. Neuralgijos skausmo.
4. Mėšlungiško traukimo.
5. KiotSpraudo.
6. Skausmo šonų, krūtinės ir pečiu
7. Apsideginimo ir žaizdų.

Apsisaugojimo nuo uodų.8.
9. Skaudančių muskulų.

10. Apsisaugojimui nuo užnuodiji- 
ino, 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.

Neskupėk su vandeniu atsigėrimui; 
vanduo pagelbsti vidurių judėjimui.

Nepūsk ant kūdikio valgio del nt- 
aušimo.

Nepadaryk maisto daugiau, negu rei
kalinga vienam sykiui. Geriausios pa
sekmės gaunamos kada pieno mišiniui 
tik-ką šviežiai pagaminti.

Nevartok jokių kitokių gumų prie 
bonkutės išskyrus c’iulpiką.

Nepalik kūdikio vieno su bonku- 
tc.

Nepasitikėk kam kitam išvalyti in
dus ir bonkutės; prižiūrėk šitus svar
bius dalykus pati.

Nepamiršk sykį į savaitę kūdikį pa
sverti.

Neleisk kūdikiui čiulpti bonkutę il
giau kai dvidešimts minutų.

Neleisk kūdikiui užmigti su čiulpi
ku burnutėje. Nežaisk su kūdikiu po 
valgiui. Lai jis ilsisi ramiai nejudo-
mas.

Neleisk, vaikams žaisti su maistu; ne 
bandyk jų domų nukreipti ar žaisti su 
jais valgant.

Neduok vaikams valgyti tarp val
gi V-

Nepavelyk vaikams greitai maistą 
ryti. Lai ima užtektinai laiko sukrąm- 
tymui.

Neapleisk vaiko dantų. Tai svarbi 
priederme kurios nereikia užmesti.

Neragink vaikų valgyti. Jei jie kas 
dien atsisako valgyti prie stalo, pasi- 
rodavyk su gydytoju.

Skaityk atydžiai šituos straipsnius 
kas savaitę ir pasidėk ateičiai.

EOBO ■—l

AUGUMAS nedapenefrų vaikų tėvų ne
turi nei mažiausio suratimo, jog jų 

vaikai kenčia nuo tos pavojingos padėties. 
Vaikai, kurie yra nedapenėti, patarnpa len
gvos aukos visokių ligų. Jūsų kūdikis turi 
būti apginkluotas prieš šitas vaikystės li
gas, kurios paima kas metai tūkstančius 
gyvasčių, . .į,.:

Ar jus manot, 
kad visas trečdalis 
mūsų mokyklų vaikų 
būtų nedapenėti ir ne- 
damaitinti, jeigu jų 
tėvai žinotų, jog ta pa 
dėtis yra pradžia dau* 
gybės ligų?;

Ar jus žinot, 
kad šios taip vadina
mos vaikų ligos gale- 
tų būti išnaikintos, 
jeigu kiekviena moti
na ir tėvas apsaugotų 
savo vaiką jo paties 
gerovei ir gerovei ki
tų vaikų, kurie yra jų 
žaismių draugai?

Įr kad 
fiesenai daryti bandymai 
tarp mokyklos vaikų, pa
rodė, jog Eagle Pienas 
turi pažymėtiną veikmę 
gydant tokius vaikus, 
nes jame randasi maistą 
dalykai, reikalingi prida-! 
vimui _vikrios sveikatos*

Jeigu
norit gaut dykai nurody
mų vartojimui Eagle 
Pieno, ir informacijų ar 
jūsų kūdikis nędamai- 
lintas, kiek jis turi sver 
ti, kokį maištą jam duot 
išpildykit sekantį kupo
ną, ir prisiūskit jį mums.

THE BORDEN COMPANY
Borden. Building , ,

Skaitykit ir platinkit
“Vienybę”

• Tikra Lietuviška Buona ;
| kurią kepa

| „Garsas” Keptuvė i
Į (Sopiausia įstaiga) Į

| Kepa duoną iš ruginių miltų. } 
t Taipgi kepame keiksus, ve,stu- I 
I vėms ir kitiems pokiliams. Vi- | 
I suomet kreipkitės su užsakymais j 
I prie “Garsas” Keptuvė. Siunčia-! 
| no duoną ir į kitus miestus.

I W. MASIULEVICH 
j A. SHRUPSKIS ,
1 (Savininkai) I

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

Tel. 595 Greenpoint.

Daktaras
J. S. MISEVIČIUS

270 Berry St., B’klyn, N. Y.

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

i

Tel. 4418 Greenpoint.

Dr. John Waluk
Valandos:

nuo 8 iki 10 Iš ryto 
nuo 1 iki 3 po pietų 
nuo « iki 8 vakare

NedėMomia pagal Buaitarimą

161 North 6th Street 
Brooklyn, N. Y.
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Apsaagok Sveikatą

SANYKITlg
ProfiUktaa vyrami, 

geriausia apsauga 
po užsikrėtimo. 

Didelė triūbelė BSe. 
(Tarba (4's) $1.

Visose aptlekose ar 
8an-Y-Kit Dept. A. 

fil Beekman St.
New York 

Prašyk aprašymų

New York

U S P.1 Of 
žS'CboRo^

AL&X StiRUFSKI
Pranešu

Visiems pažįstamiems, draugams ir geros valios lietuviams 
atsilankyti pas mane pasikalbėti ir susipažinti vieni su kitais.
Taippat patarnauju su AUTOMOBILIU veselijoms, krikš
tynoms, šermenims ir šiaip linksmiems pasivažinėjimams ir 
jxadliams. Nepamirškite reikale

SI «o. and Itr., Brooklyn, K. T-
Telephone 885 Greenpoint

B1$

Susivienijimas Liet. Amerikoje
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDBAUDOS IK PAŠALPOS 
ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE, KU

RIOS TURTAS ARTI $1,000,000.00 

pomirtinių. Pašalpų Išmokėta $413,550.15
Nuo suslorganlzavimo Iki šiam laikui Išmokėta $375,122.80

8LA. kuopos randai! visuose didesniuose miestuose. 
Nariai priimami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi na
riai gauna laikraitj „Tėvynę” dovanai ir taipgi 
gauna BLA. iileistas knygas ui pusę kainos.

Pomirtiniai skyriui — |1»O, SOO, COO lx 1000
Pašalpos Skyriai — 

$1.00. 9.oo Ir 12-00 į savaltf.

Del platesnių informacijų kreipkitės lino adresui

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

u

.s

Km yražmogam amžinas prlalas1] — laltls. 
Jis netik sunkiausias ligas įvare, bet lt į gra
bą paguldo. Bet tie, kurie vartoja »o plačiu 
Ameriką pagarsėjusiai URBAN’B GOLD
POWDERS (Miltelius nuo Balčio), jokiu 
nebijo. Už 75 centus nž baks* upalglnkinok 
nuo savo nuožmaus priešo!

23 URBO LAX TABS (SB cental ui skry
nutę) yra kai kannold prieš kit| amžinu žmo

gaus priešu — vidurių nžklotSjlmu — kuris 
žmogui pagamina dang rūpesčių Ir snukių Ilgų.

Lietuviškų, Bulgariškų, Alopatlgkų, Homeopatiškų U kitokių 
vaistų tegalima gauti gerų pas —

F. URBONAS
151 Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y, 

Telephone Greenyoint 1411
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SPALIO (OCT.) a D., 1925

REGIS TRUOKITĖS !

PO MIESTĄ PASIDAIRIUS

Šį pirmadienį prasidėjo bal
suotojų registracijos; jos 
trauksis per visų savaitę ir šeš
tadieny bus paskutinė diena. 
Šiokiomis dienomis registruos 
nuo 5 vai. po pietų iki 10:30 
vakare, o šeštadienį nuo 7 vai. 
iš ryto iki 10:30 vai. vakare. 
Kas nesiregistruos, negalės 
balsuoti Lapkričio 4 d. rinki
muose.

SLA. 83-člOS KUOPOS 
JAUNUOLIŲ MOKYKLA 
PRASIDĖS 10 D. SPALIO

Jaunuoliai, norintieji šią mo
kyklą lankyti, prašomi užsire
gistruoti Spalio-Oct. 6 ir 9 dd. 
“Vienybėje” pas Pr. Bajorą, 
193 Grand St. nuo 3 vai. po
pieti! ir pas St. Paužą, 131 
Grand St. bile laiku. Pirma 
pamoka įvyks 10 d. Spalio, 
2 vai. popietų, 190 Grand St., 
Sakalų Svetainėje.

KOMUNISTAI JAU SU
BRUZDO PRIEŠ MUSŲ 
ARTISTĄ BABRAVIČIŲ

rnu koncerto Čionai. Todėl gal 
viskas ir būtų buvę gerai, jeigu 
bolševikėliai nebūtų pasiskubi
nę su boikotu.

Toliaus, tas boikotas jau nė
ra taip baisus, kuomet patys 
komunistai su savo visais pa
rengimais visiškai nusmuko, 
kad net lenda į deficitą. Jie, 
gali būt, tik dėlto ir prie p. 
Babravičiaus kreipėsi, kad pa
kelti savo nusmukimą.

Ant galo, nei p. Vaičkus, nei 
Butėnas, nei “Dzimdzi-Drim
dzi” del komunistų boikoto ne
nukentėjo, nes visuomenė šian
dien savo artistus labai gražiai 
remia.

Todėl šis Maspetho komunis
tėlių boikotas p-ui Babravičiui 
bus niekas kitas, kaip nudegu
sios smilgos — piššš.

Brooklyno visuomenė visi su 
išsiilgimu laukia mūsų gerbia
mojo artisto, Juozo Babravi
čiaus koncerto; Spalio 11 d. 
vakare bus pilna Brooklyn 
Academy of Music svetainė, 
kad išgirsti jo naujas dainas 
ir malonų balsą.

Meno Mylėtojas.

’dvaras, C. Kulbokas, B. Minėt 
ir Olaskis, Naujokų Broliai.

Visi dar norinti gauti gra
žių 1926 rp. sieninių kalendorių 
su savo firma, meldžiami kreip 
tis į “Vienybės” įgaliotinį Pet
rą Kaltavičių, 231 Bedford A v.

BROOKLYNO RUBSIUVIAI 
PIKIETAVO NEW YORKE

“Laisvės” nr. 232, tūlas Ly
ros Kom. Narys jau pradėjo 
skelbti boikotą prieš mūsų ar
tistą, gerb. J. Babravičių. Ji
sai paniekinimo būdu apraši
nėja, kaip Lyros choras (Mas- 
petho komunistėlių) rengęs sa
vo koncertą Spalio 25 d. ir no
rėjęs kviesti p. Babravičių, to
dėl ieškojęs jo po saliūnus 
(!?), paskui rašinėjęs laiškus, 
ir nei jo neradęs nei ant laiš
kų atsakymo negavęs. Todėl, 
girdi: “kas nenori skaitytis su 
organizuotais darbininkais, tas 
susilauks tą patį, ko susilaukė 
Vaičkus, Butėnas, J. Babravi
čius ir “Dzimdzi-Drimdzi”.

Čionai jau aiškus boikotas 
pono Babravičiaus didžiajam 
koncertui, kurį jis duos Bro- 
oklyno visuomenei Spalio 11 d. 
Brooklyn Academy of Music.

Reikia pasakyti, kad šitie 
keletas “gecukų” iš “anapus 
bolševikų Nemuno” (kaip iš 
juoko vadinama bolševikėlius 
gyvenančius anapus “smirdan
čios upės” Maspethe) dar ne
sudaro jokių “organizuotų dar
bininkų” ir labai pasiskubė kel 
ti boikotą visuomenės pripažin
tam operos artistui. Yra žinių, 
kad bloševikėlių pakvietimas la 
bai gražiai buvo pasiekęs p. Ba

BANDITAI APIPLĖŠĖ
PILIETĮ KANDROTĄ

Pereiuj. ketvirtadieni, apie 
11 vai. vakare trys ginkluoti 
banditai įšoko visiems žinomo 
pil. Antano Kundroto įstaigon, 
126 Grand St., ir radę jį vie
nui vieną, tuoj užriko: “Kelk 
rankas augštyn!” Potam jį 
apgalėję, suėmę ir pririšę jo 
rankas prie sunkiųjų gimnasti
kos bolių. Tada banditai apieš
kojo jo kišenes ir. register}, o 
paskui pasmuko ir pėdos jų 
dingo. Banditai apvogė p. Kari- 
drotą ant virš $100 ir atėmė 
auksinį laikrodėlį. Policija jų 
smarkiai ieško.

Ant rytojaus gerb. Kandrotą 
patiko kita nelaimė. Jisai va
žiavo sau automobiliu ir į jį 
įsigrūdo didelis kieno tai tro- 
kas, kuris sudaužė p. Kandroto 
automobilių ir sužeidė jį patį į 
krūtinę; ši nelaimė paguldė p. 
Kandrotą keletui dienų į lovą, 
kol pasveiks.

UŽSISAKĖ KALENDORIUS
DAR SEKANTI BIZNIERIAI

J.’ Jančiulis, J. Zataveckas, 
S. Tuba ir Kasmočius, C. Ku
lis, A. Tačilauskas, L. Polis, J. 
Grigiškis, P. Alionis, J. šapo-

bravičių, ir jis kaip tik ir keti
nęs jų koncerte padainuoti, tik 
del laiko stokos negalėjęs už
siimti su išlygomis ir atsaky
mu, nes jis buvo labai užimtas 
važinėjimu j Bostoną ir rengi-

lis ir Kepalas, K. Vaitelis, N. 
Leita, A. Lakstutis, A. Kuz- 
man, M. Miltakienė ir Goštau
tas, L Rozenbergas, A. Berno
tas, V. Višnius, A. Juškauskas 
ir Donaitis, G. Abraitis, J. Ne-

Mftsų darbo apsiaustu 
kostumerls džiaugiasi.

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
to iki 9:30 vakaro. Nedėldlenials ir šiaip švento
mis dienomis nuo 7:30 ryto iki 1:30 popietų.

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

Geriausias
PLUM BERlS

CHAS. WIRFEL
-------- \

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

tuoj atvykstu pataisyti pagedimus

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

Tel. Stagg 4037

Pereitą ketvirtadienį buvo vi
si Brooklyno rūbsiuviai kvies
ti pikietuoti į New Yorką pas 
International Tailoring Co. ša
pas, kur jau kelintas mėnuo 
eina streikas, žmonių buvo 
daug. Kaip tik spėjom numar- 
šuoti pas šapą, tuoj pasipylė 
daugybė policijos: vieni raiti, 
kiti pėsti, o treti automobiliuo
se. Pradėjo važinėti šalitakiais 
dėlto žmonės turėjo lėkti sker
sai gatvę, nes manė kad polici
ja ne taip puls; bet vistiek po
licija visur puolė; nekuriuos ir 
parmušė. Bet pikietininkai vis
tiek maršavo. Reikia pastebė
ti, kad del šitokio dalyko yra 
stabdomos šapos, kad visi galė
tų dalyvauti pikietavime, o pa
skui ant pikieto nueina iš tūlų 
šapų tik po kelis. Čia turėtų 
būti geresnė kontrolė delegatų 
su čėrmanais, kad kožnas turė
tų savo užduotį atlikti. Ne taip 
kaip dabar, — paklauski: “del 
ko nebuvai, brolau ar sesuo?” 
tai gauni atsakymą, kad jie 
lovoje pikietavę. Na, tai gerai. 
tokiems, ir turėtų tų šapų dar-' 
bininkai pasakyti, kad jie dar 
gali eiti į lovą papikietuoti ant 
tūlo laiko. Tada jau jie neno
rėtų lovoj pikietuoti.

Pikiėtninkas.

— Nepamirškit Babravičiaus 
Koncerto! Ateinantį sekmadie
nį įvyksta didžiuliausias kon
certas Operos artisto, greb. J. 
Babravičiaus. Pasiskubinkit nu 
sipirkti bilietus!

— Pr. Bajoras, narys “Vie
nybės” štabo, sugrįžo iš atosto
gų šį pirmadienį. Jis viešėjosi 
pas A. M. Augūną, E. Setau- 
ket, L. L, pas A. Navicką So. 
Deerfield, Mass, ir pas A. Kaz
lauską Sunderland, Mass. Par
sivežė labai gražių įspūdžių a- 
pie Naujosios Anglijos lietu- 
vių-farmerių gyvenimą, ypač 
yra labai susidomėjęs “Kairio 
dvaro” “gėrybėmis”.

— A. B. Stankus, “Vieny
bės” Įgaliotinis, šiomis dieno
mis susirgo ir parvyko į savo 
namus, Bridgeport, Conn. Jis 
pagavo didelį šaltį ir gerklės 
skaudėjimą.

— Ekstra Globietėms. Lietu
vių Moterų Globos Draugija 
turės savo ekstra susirinkimą 
šio antradienio, Spalio 6 vaka
re, “Vienybės” Svetainėje. Bus 
aptarta tvarka vakarėliui, kur 
bus vaidinama komedija “Lap
kus” Lapkričio 10 d. Y. W. C. 
A. svetainėje, Central Brook
lyne. Visos susirinkite!

Pirm. K. Širvydienė.
— “Gala Dance”. Jaunų Vy

rų Lietuvių Draugija rengia 
savo linksmą šokių vakarą. 
Lapkričio 14 vakare, Miller’s

jau susidarė ir lietuvių stu
dentų būrelis, šiemet įsiregis
travo suvirs 32,000 studentų. 
Universitetas pradeda savo 
172-rą akademinį metą.

Real Estate
Keturių augštų mūro, kam

pinis namas. 6 šeimynų, dide
lis Storas, vieta 2 karam ga- 
radžius. Lotas 25x100. Renda 
$2,760 metam. Kaina $19,000, 
kash $4,500.i-

Kampinis 6 šeimynų, mūro 
namas. Lotas 25x104. Vieta 2 
jaradžiam. Renda $2,796 mo
jam. Kaina $24,000. Cash — 
$8,000.

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. 1 
Prie stoties.
VIENYBĖ” REAL ESTATE 

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

Paieškai! brolio Ignoto Juozupaičio, 
gyveno Brooklyn, N. Y. ir pus-brolio 
Jono Bučiaus. Turiu labai svarbių 
reikalu. Malonėkite atsišaukti jei kas 
žinote malonėkite pranešti už ką bū
siu didžiai dėkingas, j. Juozupaitis, 
766 Av. D. Rochester, N. Y. (121

Paieškau savo vyro, Antano Liubin- 
sko, 48 metu amžiaus, iš Pajevoniu. 
Išėjo iš namų ryte, Liepos 30 ir pra
puolė be žinios. Ūgio 6 pėdų, gal tru
putį daugiaus, akių melsvų, viena (de
šinioji) sužeista ir mažesnė, plaukai 
juosvai-žili. Kas žino apie jį ir kur jis 
randasi prašau pranešti, nes paliko 
mane vienų su 6 vaikais. Ona Liubin- 
skienė, 212 Berry St., Brooklyn, N. Y.

(120

PIANAI IR PLAYER1A1

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.

JONAS AMBROZAITIS 
560 GRAND STREET 

Brooklyn, N. Y.
Telephone Stagg 6262

Reikalinga mergina ar moteris prie 
namų darbo. Ateikite pas 1551 Silver 
St., Bronx, N. Y. (121

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

Išsirandavoja 5 kambariai, elektra, 
apšildymas, — 2836 W. 21st St., Conev 
Island. F. Dūlis. 127

MIKĄ S PETRA USKA S 
PRADĖS KONCERTUS 
NUO CHICAGOS

Mūsų gerb. kompozitorius, i 
Mikas Petrauskas, rašo redak- 
cijon sekamai:

“Surengiau naują koncer
tams programą ir važiuoju A- 
merikon. Sėsiu laivan Cherbour 
ge į “Leviathan” Spalio 13 d.

Pirmas koncertas bus Chica
go j e pradžioje Lapkričio, ir 
po to važiuosiu Rytuosna.

Prašau Redaktorių ir visus 
— remt ir rengt mano busimą
jį koncertą Brooklyne ar New 
Yorke. — Su pagarba,

(Pasirašo) M. Petrauskas”

Grand Assembly svetainėje.
— “Vienybės” Koncertas ir 

Balius. Nepamirškite pasižymė 
ti sau ant kalendoriaus iškil
mingą dieną Lapkričio (Nov.) 
22, kur Miller’s Grand Assemb 
ly Hall, po pietų bus didžiulis 
koncertas, vakare — balius.

— Apsilankė svečiai, šį šeš
tadienį redakcijoje apsilankė 
tik ką iš Lietuvos grįžęs “Vie
nybės” šėrininkas ir draugas, 
Bronius Lenkauskas iš Chica- 
gos, kuris su ąavo draugu Mi- 
kolu Orbaku atvyko laivu “Be- 
rengaria” Spalio 2. Draugas 
Lenkauskas yra Lietuvoje ap
sivedęs, bet savo žmonelę pa
liko Kaune iki išgaus doku
mentus ją čion pasitraukti.

— Pil. J. Liūtas rašo du 
laiškeliu iš kelionės. Viename 
iš Washington© sako: “Esu A- 
merikos sostinėje Washingto
ne. čia dabar Europos nusi- 
bankrūtinę diplomatai derasi 
karštai apie savo skolas”. An
trame rašo jau pasiekęs Pied
mont, W. Va., iš kur rašo: 
“čia viskas išrodo daug kitaip, 
negu kitose Amerikos valstijo
se. Oras irgi daug skirtinges- 
nis nuo mūsiškio. Abelnai čia 
labai kalnuotas kraštas”.

— Columbia 32,000 studentų. 
Columbia Universitetan, kurian

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ 
APDRAUDOS (INSURANCE) FIRMA

-------------- oOo------------ .
REIKALAUJANT apdraudos (insurance) nuo Ugnies, Gyvasties, > u 
žeidimo (accident), Automobilių, Stiklų, etc., žodžiu sakant, suteikiant 
visokios rūšies apdraudę (insurance) kokia tiktai randasi šioj šaly. n 
sų kompanijos vienos iš didžiausių, prekės yra lygios su kitais, bet pu 
tarnavimas yra goresnis nelaimei atsitikus, nes pilnai nuostolius išmo a. 
PERKAM ir parduodam namus, lotus, formas, biznius, morgič.ius; sko
linate pinigus ant morgičių, suteikiam pilną patarnavimą namų pirkime 
ir pardavimo.
NOTARY PUBLIC suteikia pilną patarnavimą visokių legalių dokumen
tų, kokius tiktai tiesos daloidžia Notarams patarnauti.
Su visokiais reikalais ypatiškni, laišku ar telefonu kreipkitės į mūsų 
firmą, užtikrinam, kad gausit teisingą ir mandagų patarnavimą.

SCHEGAUS & GALE
BUILDERS, REAL ESTATE and INSURANCE

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

KASMOČIUS ir TUBA
(Praeidami atsižvolgkite į šį namą) 

260 HUMBOLDT ST.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas Stagg 2481 
Užlaikome lietuviams užeigos vietą 
ir turime Gražią Ruimingą Svetainę 
del įvairių Mitingų ir Pokilių (Lie
tuvių Kriaučių Kontraktoriai už
laiko savo ofisą mūsų svetainėje) 
Visuomet reikale kreipkitės pas: —

KASMOČIUS ir TUBA 
260 Humboldt Street 

Brooklyn, N. Y.

IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO 
STAČIAI Į KLAIPĖDĄ

Baltijos Amerikos Linija rengia spe
cial? ekskursiją Lietuvon garlaiviu S. 
S. LITUANIA, spalių 13 d., 1925 m. P- 
nas Juozas Smitrus, šios kompanijos 
lietuvis atstovas, keliaus drauge su 
šios ekskursijos keleiviais.
Garlaivis S. S. LITUANIA plauks

Parsiduoda kriaučių dirbtuvė su 8 
mašinom. Ant pirmo floro. Atsišauki t 
no No. 96 Suydani St., Ridgewood, 
Brooklyn, N. Y. (120

Parsiduoda laikrodžių krautuvė. Per 
daugelį metų įdirbta geroj vietoj ir 
turi gerų vardą kaslink biznio reika
lu. Parsiduoda delei savininko nesvei
katos. Greitu laiku turi būt parduota. 
Kreipkitės po antrašu: M. G. Witort, 
854 Bank St., Waterbury, Conn. (124

GERA PROGA
Išvažiuoju į Pietus ir parduodu ge

rai įrengtą Real Estate biznį ir Bush
wick Av. kampą su namu ir garadžiu. 
Ellsworth’s office, 1338 Bushwick Av., 
Brooklyn, N. Y. (122

Telefonas: Stagg 9105 o “

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spindulių Diagnoza 
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

A. L. CEASAR, MD.
Gydo Akiu, Ausies, Nosies ir { 

Gerklės Ligas
109 E. 87th Street

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

} Vai.: 10 iki 12 ryte.
6 iki 8 vakare.
ir pagal susitarimą

Stačiai į Klaipėdą
Daug ekskursijų rengia į Lietuvą į- 

vnirios laivų linijos, tačiau ši Baltijos 
Amerikos Linijos okskurrsija įvykins 
praktikon lietuvių sapnus, kad galė
jus plaukti iš Amerikos stačiai į Lie
tuvos uostą.

Todėl visi lietuviai, kurie rengėsi ir 
rengiasi aplankyti savo gimtinį kraš
tą, dabar turėtų keliauti su šia eks
kursija garlaiviu S. S. LITUANIA 
stačiai į Klaipėdą, prižiūrint ir vado
vaujant kompanijos lietuviui atstovui, 
su kuriuo kiekvienas galės susikalbė
ti savo prigimtoje kalboje ir kuris pri
žiūrės, kad keleiviai turėtų smagią ir 
malonią kelionę visu laiku.

Yra gauti pranešimai, kad rengia
masi Klaipėdoje iškilmingai sutikti 
šios ekskursijos keleivius, kuomet gar
laivis S. S. LITUANIA pribus į Klai
pėdą. Tikrinama, kad visi šios eks
kursijos keleiviai bus puikiai priimti 
ir širdingai pamylėti, kad pažymėjus 
pirmo garlaivio atplaukimą Klaipėdos 
uostau stačiai iš New Yorko.

Laivakortės ir geriausios vietos par
siduoda “Vienybės” Agentūroje, 193 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

G A RSIN KITES “VIENYBĖJ”

$15.00 ir augityn

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

RASHKINIS 
ir

VOKETAITIS 
141 Grand Street 
Brooklyn. N. Y.

LIETUVIŠKA AKUSEBKA W

i

Marijona Tamklenfi 
pniagų ant pareikalavime 

aktį, taipgi ir nedėl įy.
ilprio
£$dieną ar okklį, impgi ir uputN-jyj 

dieniais. Darbą atlieka atsakam^
Mačiai nž nrieinama kainą 5A
8 7 Stagg Street
C5 (arti Union Av.) P
8 Brooklyn, N. Y. **M Tel. Stagg 6711 *

STOGŲ DENGĖJAS
GRAVEU

ROofinG
Repair VVorK a Specia/tv 

JAMES J. HOLT & SON

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

Reikale klauskite:
Ofisas: 1163 Gates Avenue 

Tel. Jefferson 3957
Yardas: 161 Olifton Place 

Tel. Prospect 1023

UžRAšYKIT “VIENYBĘ” 
SAVO GIMINĖMS IR 

PAŽĮSTAMIEMS 
LIETUVOJE

— 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

Tel. Greenpolnt 7831

LIAUNUS FOTOGRAFAS

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

Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės Šiuo 
adresu: —

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

Brooklyn, N. Y.

Telephone Triangle 1450
Fotografas

IR M ALTORIUS 
Nufotografuoja ir 
numalevoja viso
kius paveikslus 
įvairiausiomis ip- 
tlvomis. Atnauji
na senus ir kra- 
javus ir sudaro 
su amerikoniškais 
Darbą atlieka ge
rai ir pigiai.

Kreipkitės

JONO
173 Bridge St.,

BTOKE8
O. Brooklyn, N. T.

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savninkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINĖ 
čia galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir už 
prieinamą kainą; talppat paslrendavotl svetainę susirinki' 
mami, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

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

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

Vyrams, Moterims ir Vaikams 
Prašau Tomistą reikale atsilankyti, o būsite pilnai užganėdintai

S. PAUŽA
131 GRAND STREET 

Brooklyn, N Y.

MES ŽINOM VISUS
Užtai visi

šiltam
esat kviečiami pas mus

arba šaltam Ore
YANKUS (didysis) 
ir P. PUSNIKAS

WW7 115 NORTH 6th ST.
Kampas Berry Street Brooklyn, N. Y

Tel. 1727 Greenpoint
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