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ANGLAI IK FRANCAI PRIKALBINO
VOKIEČIUS DEFIES PRIE TAUTU

SĄJUNGOS BE JOKIU SĄLYGŲ
Vagys Berline Pavogė Žydams Ant Sidabrinės 

Lentos Iškaltus Dešimts Mozės Prisaky
mų, Tarp Kurių Buvo ir ‘Nevogk”-

LENKIJOS ZLOTŲ KURSAS AMERIKOJE 
NUKRITO DVIEM CENTAIS. VIETOJE 
19 CENTŲ UŽ ZLOTĄ DABAR MO
KA 17.

Naujausi Telegramai Žinios Iš LietuvosI

y VILNIAUS LIETUVIŲ

LOCARNO, Šveicarija, Spalio 8. — Alijantai (an
glai ir francūzai) įtikino vokiečius įstoti Tautų Sąjun- 
gon be jokių išsidėvėjimų. Esą vėliau, kada vokiečiai bus 
nariais Tautų Sąjungos, jie galės gauti palengvinimų. 
Ypatingai vokiečiai nenori, kad Tautų Sąjungos kariuo
menė kada nors vyktų per Vokietiją.

Tokiu būdu taip vadinama “saugumo sutartis”, kuri 
užtikrina neliečiamybę Francuos rubežių, neužilgo bus 
pasirašyta. Lenkai ir čekai taipgi dalyvauja čia tarpe 
diplomatų ir spėjama, kad sudarys speciales sutartis su 
vokiečiais apie saugumą savo rubežių.

London. Atidarius didžiau 
šią Europoje automobilių 
parodą, per keletą valandų 
tapo padaryta kontraktai 
pirkimui karų sumoje 75 
milionų dolarių.

Mitchell Field, N. J. Ero- 
planų lenktynėse vienas la
kūnas užsimušė, o kitas su
sižeidė. Bet taip lenktynės 
prasidėjo prie gražaus oro 
ir dikto būrio dalyvių.

Fez. Lietus sustabdė fran- 
cūzų ir ispanų žygius Mo-« 
rokoje. Sakoma pas Krimą* 
telikę 15,000 ištikimų karei
vių, bet šie yra pasirįžę mir
ti už jį.

New York. Operos daili
ninkė Aida nusipirko šar
vuotą automobilį, kuriuo 
važinės po New Yorką, iki 
policija nenuramdys kįlantį 
kriminalizmą. Ji vis su sa
vimi vežasi daug deimantų 
del pasidabinimo laike vai
dinimų.

New York. John Wana- 
maker department krautuvė 
įtaisė eroplanu skyrių, kur, 
pardavinės oro mašinas. į 
Pirma mašina atvyko iš 
Fordo fabrikų, kurie krau
tuvei pastatys išviso dešim
tį eroplanu.

St. Louis, Mo. Plyšus a-

GIMN AZIJOS 
PERPILDYTOS

Vilnius, Švenčionys. — Jau 
pasibaigė kvotimai vietinėj 
lietuviui gimnazijoj. Kaip ir ki 
tais metais naujai stojančių 
labai daug. Turės būti kelios 
lygiagretės klasės. Bendras mo 
kinių skaičius nors galutinai 
dar nenustatytas, bet jis sieks 
daugiau kaip pustrečio šimto. 
Neprošalį bus palyginus lietu
vių ir lenkų gimnazijas: pir
moji nors dar nėra pilna, ta
čiau mokinių turi daugiau už 
antrąją, nors ši jau turi visas 
8 klases.

šelps moksleivius einančius 
augštesnius mokslus. Taipgi 
rūpinsis ir apie Vilniaus netur
tingus moksleivius. Jaunuoliai 
moksleiviai, nepamirškite žibu 
rėlio Draugijos, prie kurios 
spiečiasi pavargę nuo mokslo 
moksleiviai, — pagelbėkite 
jiems! P. Kriukelis

nedavė, bet šie du broliai grie
bė už gerklės ir buvo bes m a u- 

j gią. Kaimynai užgirdę riksmą, 
atbėgo ir pradėjo ginti, kas 
kuo į rankas pakliudęs; vy
resnįjį brolį smarkiai sumušė. 
Jau nesyk taip pasitaiko.

Gėda, brolučiai!
Pašilių Kazys.

LENKŲ “MALONĖ”

BERLIN, Spalio 8. — Čia apsireiškė apvogimas 
daugelio žydiškų sinagogų ir rabinai todėl brangenybes 
slapsto. Vagys vienoje iš įžymių sinagogų, neradę bran
genybių, nusikabino sidabrinę toblytėlę, ant kurios žy
dai turėjo išrašę dešimtį Dievo įsakymų, gautų per Mo
zę; Jie pavogė tą toblytėlę, nežiūrint, kad tarp tų įsa
kymų buvo “Nevogk”.

NEW YORK; ĄjčAio 'fe. ‘Kursas Lenkųos žibtų 
nukrito dviems centais. Kuomet seniau reikėdavo mo
kėti 19 Amerikos centų už zlotą, dabar galima zlotą 
gauti už 17 centų. Eina kalbos, 'kad lenkai turės pasiim
ti, “receiverį” savo valstybei, nes ir “auksu paremti” pi
nigai lenkams negelbsti. Receiveriu gal bus Tautų Są
junga, gelbėjusi Austriją, Vengriją ir kitas bankrutuo
jančias šalis.

Mt. Carmel, Pa. Unija iš 
dviejų kasyklų iššaukė strei 
kan pumpuotojus ir kasyklų 
prižiūrėtojus dėlto, kad kom 
panija loduoja ir veža se
niau prikastus anglis. Ka
syklos turbūt pritvinks 
vandeniu.

Maskva. Pavelijus vodkos 
pardavinėjimą, ekspertai 
nuskaito, kad per savaitę 
rusai išmaukę 5 milionus 
kvortų to gėrimo, kurio ne
gavo per 11 metų.

monijos kubilui, užmušta 3 
darbininkai ir sužeista 80 
žmonių.

London. Anglijoj prasidė
jo seimas konservatų parti
jos, 'kuriame apsireiškė noj 
ras, kad valdžia pradėtu, 
griežtą kovą išnaiKimmui 
komunistų ana r kiš ko judėji 
m o Anglijoje.

Brooklyn, N. Y. 8 bandi
tai užpuolė restoraną-caie, 
kur valgė 4£^>atos ir išsi
nešė jų $5,000.

Vilnius. — Lenkti mokyklų ( 
valdžia, kaip jau buvo anks
čiau pranešta, nutarė įsteigti 
Vilniuj valdišką pradžios mo
kyklą su lietuvių dėstomąja 
kalba. Dabar paaiškėjo, kad 
tos mokyklos vedėju paskir
tas lenkas, labai silpnai mokąs’ 
lietuvių kalbą.

Mariam pole. (“V-bės” kor.) 
— Nors Mariampolės Valsty
binė R. J. gimnazija šįmet iš
leido 81 abiturientų, tačiau ‘ 
mokslan susirinko dar žymiai 
gausesnis būrelis, negu perei-1

Puodžiai, Utenos valse. (“V- 
bės” kor.) — šiam sodžiui pie
menukas K. dešimties metų pa 
sižymi savo gabumais lipybo- 
je. Būdamas toks jaunas iš 
molio nulipdo įžymesnių apy
linkės veikėjų stovy lėles ir nie 
kas negali sakyti, kad būtų 
kur nors nepanašu. O gyvulių 
ir kitų daiktų, tai pas jį pilna. 
Utenos progimnazijos mokyto
jai atsižvelgdami į jo tokiuos 
gabumus nutarė paimti savo 
globon. Galima tikėtis, kad jis 
bus didelis Lietuvos meninin
kas, ko jam ir linkiu.

Pabudęs V aid yla

Pušalotas. (“V-bės” kor.) — ! 
Dikūnėlių kaime yra toki mo
teris, kuri po dvi po tris savai
tes neparvažiuoja; daug žmo
nių kalba, kad ji važinėja po 
apylinkę už padegėlę. Ji išva
žiuoja dienos laike, parvažiuo
ja naktį prisikrovus maišus 
grūaiV mėsos, duono.4T*’dfa15Ti- 
žių. Mielas

SENOVĖS LEGENDA
TIKRENYBĖJ

PITTSBURGH, PA., Spalio 10. — Antrą geimą iš 
rungtynių del pirmenybės beisbolo sporte laimėjo Pitts
burgh!) vietinis jauktas. Pirmą gi laimėjo svečiai iš Wa- 
shingtono. Žmonių pasižiūrėti buvo apie 48,000, kurie 
sunešė virš $150,000 žaidėjams ir jų savininkams. Dabar 
jauktai važiuos į Washington^ sugrajti kitus geimus 
del pirmenybės.

Žydai Lenkijoje 
Meta Savo Tikėjimą

Vienna. Austrų spauda gavo 
žinių, kad lenkų mieste Kobry- 
ne tarpe žydų apsireiškė palin
kimas virsti protestonais, atsi
sakant nuo senos žydų tikybos, 
žydai kerpasi peisakus, meta 
ilgas, juodas drapanas ir per
sikrikštija bažnyčioje. Per 
mėnesį laiko 142 žydai perėjo 
į protestonų tikybą. Lenkijoje 
ir Rusijoje prie to baptistai 
gauna daug pasekėjų, o iš Ru-

Deimantų Pasauly 
Yra Už 5 Bilionus Dol.

tais mokslo metais, viso virš 
1250 moksleivių. Tai puikus 
reiškinys. Matyti, jog daugu
mai rūpi apšvieta ir kartu vi-

W ashing ton. Prof. Kuntz 
surokavo, kiek pasauly yra dei
mantų ir sako, kad jų vertė 
siekia 5 bilionus dolarių. Auk
so pasauly yra uz 8 piliorius 
-.dolarių. Daugiausia tų brange
nybių yra Amerikoje. Ameri- 
nai superka pusę iškasamų dei
mantų ir kitokių brangių ak
menų. Amerikonai turi pas sa
ve ir pusę pasaulinio aukso.

sų gerovė, tautos ateitis.
žymi dalis naujų mokslei

vių yra atėję iš uždarytos 
Mar. Reales gimnazijos ir, 
kaip matyti, jų organizacijinis ■ 
veikimas čia susilpnėsiąs.

A. Lakūnaitis.
___  I —

Ulytėlė, Rokiškio vai. (“V- 
bęs” kor.) — Pabaigoje rug
pjūčio šiame kaime^tapo įsteig 
ta žiburėlio draugija, kuri

Rok skis, Kamajų vaisė. (“V 
-bės” kor.) — Pašiliuose Rug
sėjo 18 d., pas tris brolius Če
ponis įvyko muštynės. Mat an
trasis brolis gyvena Skrebiš- 
kio dvare pas savo uošvį, ku
riam šį pavasarį tėvas davė 
sėklų pasisėti; javams gerai už 
derėjus, broliai vyresnysis ir 
jaunis sugalvojo, kad javams 
gerai užderėjus, reikia pasida
linti pusiau. Javus nupjovus 
jie nuvažiavo su dviem veži
mais ir nieko neklausę, pradė
jo krauti. Tretysis, pamatęs,

Alovė, Alytaus apskr. — Š, 
m. rugpjūčio mėn. dienomis 
pas pil. V. Leonavičių gyv. Aly; 
taus apskr. Alovės v. kaž-kas 
pradėjo viduj kluono nakties 
metu mėtytis akmenimis ply
tomis ir įvairiais daiktais. 
Kluone gulintieji perėjo gulėti 
į pirkią. Po to, kurį laiką buvo 
ramu. Rugp. mėn. 23 d. pradė
jo trankytis gyvenamame na
me. Plytos bei akmenys puola' 
nežinia iš kur. Esantieji baldai) 
lekia nuo vienos vietos į kitą 
susimušdami, bet žmonių nelie- 
sdami.

Užrakintoje skrynioje buvo' 
sudraskyti pinigai (apie 70 li
tų). Kad žmonių susirenka! 
nors daugiausia, vis vien tiek 
dieną, tiek naktį šposus kre
čia. Pasak kaimo žmonių, “tik- 

Y-ai Velniai.” žlhdfiės BVvo k/cį 
pęsi į kleboną; šis gelbėti at
sisakė.

Ar nereiktų gamtininkams 
šis dalykas ištirti?

S. Matulis

ČIURLIONIO GIMIMO 50 M. 
SUKAKTUVĖS

Kaunas. — šių metų rugsėjo 
23 d. sukanka 50 metų, kai 
gimė, mūsų genialus meninin
kas M. K. Čiurlionis. Mūsų vi
suomenės sferos ruošiasi tas 
sukaktuves kuo iškilmingiau at 
švęsti.

Divorsų Banga 
Tarp Lietuvių

Brockton, Mass. Marė Vait
kevičienė skundžia savo vyrą 
teisman, norėdama gauti di- 
vorsą nuo Juozo ir prie to už
dėjo “atačmentą” ant jo turto 
sumoje $10,000.

Ona Ramanauskienė, iš 
Bridgewater, gavo divorsą nuo 
savo vyro Aleksandro. Jie ap
sivedė Lietuvoje, bet, pati sa
ko, 1915 metais vyras su ja 
žiauriai pasielgė ir ją apleido.

Eroplanai Daro Gerą 
Apyvartą Anglijoje
f

Lodon. Du metai atgal jei 
būdavo gaunama penki kelei
viai eroplanu skristi i Paryžių, 
tai kompanija sakydavo “geras 
biznis šiandien buvo”. Bet da
bar kasdien važiuoja oro keliu 
apie 60 keleivių. Iš Paryžiaus i 
Londoną gi skrenda kasdien 
po 40. Manoma, kad ateity rei
kės įvesti skridimas kas pusė 
valandos.

Policija Paleidžia 
Čielą Upę Alaus

Reading, Pa. Vedami leite
nanto, devyni policmanai čia 
užpuolė Lauer bravorą vieną iš 
didžiausių rytinėje Penn. val
stijos daly. Durys bravoro bū
vu užrakintos, tai policija jas 
nukapojo ir įsiveržę paleido 
kamščius iš 60 kubilų, kur a- 
lus “vaikščiojo”. Alus pradėjo 
tekėti ir įsiveržęs užplukdė gat 
ves ir tekėjo šalygatviais. Mies 
telio žmonės, pastebėję tai, 
šoko kas su kibiru, kas su uz- 
bonu semti ir namo nešties. 
Vaikai braidžiojo po alų, kaip 
po vandenį ir gerkšnojo jį. 
Paleista niekais pie 10,000 bač
kų alaus, vertės apie $220,000, 
skaitant po $22 už bačką, kaip 
bravoras pardavinėjo. Bravore 
areštuota septyni vyrai, ku
rie paleisti po $500 belos. Sa
vininkai bravoro dar nesirodo.

sijos atplaukia nauja rūšis ti
kėjimo, panaši į laisvamaniau- 
jantį komunizmą. Jugoslavijoj 
gi apsireiškė tūlas vokietis, ku
ris skelbia tikėjimą, neiti į 
kariuomenę ir nesipriešinti su 
ginklu prieš nieką. Jis tapo 
areštuotas.

Cerkvės Rusijoje Melsis 
Už Sovietų Valdžią

Maskva. Rusijos popų suva
žiavimas nutrė vesti kas sek
madienis pamaldas už sovie
tų valdžią, kaip seniau buvo 
meldžiamasi už carus, kuriuos 
tos maldos vienok neišgelbėjo 
nuo griuvimo.

Vyras Užsistato 250 Dol. 
Aad Bus Ramus

Baltimore, Ml. “Aš tau akis 
išlupsiu ir kaulus sulaužysiu”, 
šaukė Steponas Mataška, kaip 
jo pati papasakojo teisėjui. U 
vyras sakė, kad pati žadėjusi jt. 
išvirinti verdančiame vandeny. 
Teisėjas patikėjo moteriŠKes 
liežuviui ir vyrą pastatė po 
$250 kaucijos, kad bus ramus. 
Ta pora gyvena ant Foster St.

Juozas Babravičius
OPEROS ARTISTAS IR AMERIKOS PRIPAŽINTA SCENOS ŽVAIGŽDĖ t

Bartenderių Unija 
Amerikoje Dar Gyva

Mikas Petrauskas
Jau Atvyksta Amerikon

Kaunas. Mikas Petrauskas 
sės ant laivo “Leviathan” spa
lio 13.

Philadelphia, Pa. Paklaus
tas, ar jis matąs kokių vilties 
ženklų, angliakasių unijos vir
šininkas Lewis atsakė, kad jis 
nenorįs tą klausimą diskusuo- 
ti. Paklaustas, ar neina kokių 
derybų tarp bosų ir darbinin
kų, Lewis gudriai išsisuko pa
klausdamas reporterio: “Ar tu 
pastebėjai ką nors?”

Atlantic City, N. J. Darbo 
Federacijos suvažiavime pa
aiškėjo, kad bartender i ii ama
tas dar neišnyko Amerikoje. 
Narių bartenderių unija turin
ti virš 27,000.

Vokiečiai Ima Gerus 
Nuošimčius nuo Rusų

Berlin. Paaiškėjo, Kad vo
kiečių parmonininkai, teikdami 
kredito rusams, ima po 15 nuo 
šimčių. Vokiečiai skolina iš 
amerikonų 7-tu nuošimčiu ir 
duoda rusams 15-tu nuošimčiu. 
Rusai gauna dabar 25 milio
nus kredito, šešiems mėne
siams.

Po sugrįžimui iš Europos p. 
Babravičius duoda savo r'rmą 
koncertą Brooklyn Academy of 
Music, Spalio 11 d. sekmadie
nio vakare, nuo 8:15.

Vokiečiai Nenori
Klausyti Liet. Dainų

Tilžė. Liet u vi ii G i ed orių dr- 
ja norėjo parengti savo metinį 
koncertą Pagėgiuose, tai vokie
čių valdžia uždraudė ir įsakė 
neduoti salės.

Baltimore, Md. Maisto kai
nos čia yra 8 syk brangesnės, 
negu buvo pernai ir 65 nuoš. ■ 
brangesnės, negu buvo pirm 
karo.

Washington. Pittsburgh Coal 
kompanija rengiasi atidaryti 
savo kasyklą Midland, No. I i 
ties Houston su 1917 algomis. į 
Ji išvaro visus unijistus iš korm 
panijos namų Wheat land e.
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Į PERŽVALGA j Savita Kalba Tautos Garbe
— ANIS RŪKAS

j| Redakcijos Straipsniai Į)
PASAULIO SAUGUMUI KONFERENCIJA

Nedideliame Šveicarijos miestely Locarno, Spalio 5 
d. prasidėjo svarbi didžiųjų valstybių konferencija, ku
rios vyriausiais galviniais yra Francijos, Anglijos, Itali
jos, Belgijos ir Vokietijos atstovai, o vėliaus ketinama 
prileisti atstovus Lenkijos ir Čekoslovakijos. Konferenci
jos tikslas — sudaryti Europos valstybių saugumui pak
tą, kad paskui ne tik Europoje, bet ir visame pasauly 
mažiau bebūtų priežasčių karams del rubežių.

Jau pirmuose konferencijos posėdžiuose Vokietija 
parodė norą Sąjungiečius padalinti nuomonėse, ypač 
pastūmėti Franciją tolyn nuo svarbios vietos, kurią 
francai turi užėmę Tautų Sąjungoje. Toje vietoje mė
gintų pati Vokietija prisišlieti, nes ji pasižada Tautų 
Sąjungon įstoti, jeigu konferencija sutiks Versalės Su
tarty tūlus paragrafus pertaisyti. Suprantama, kad fran 
cai prieš tokį vokiečių pasikėsinimą piestu pasistojo; tik 
Anglijos astovai savo nuomonės dar neišsireiškė. Jeigu 
vokiečiams pasisektų Sąjungiečius padalinti į du aba
zu, tai Versalės Sutartis būtų pertaisyta Vokietijos nau
dai ir Tautų Sąjungoje jie turėtų svarbios įtakos.

Tačiaus prie šito gal neprieis. Mat jau prieš konfe« 
renciją Sąjungiečiai esą paruošę svarstymui progra
mą, kuris, žinoma, vokiečiams daug nežada; daugiau ža
da Francijos saugumui prieš Vokietiją. Šitas programas 
pirmuose posėdžiuose jau esąs svarstomas ir paeiliui 
priimamas.

Posėdžiai eina slapčiai; bet italų laikraštis “L’Epo- 
ca” sugriebė ir išspausdino konferencijos programą. Jis 
kalba apie dar didesnį sutvirtinimą Versalės Sutarties 
ir užtikrinimo dabartinių sienų valstybėms, kurioms 
Tautų Sąjunga ar jos agencijos yra pripažinę. Iš to iš
eitų, kad ir dabartinės Rytų sienos, kurias turi Lenki
ja, būtų amžinai įstiprintos. Jei taip ištikro konferen
cija išspręstų, tai ir Vilnius bei Baltgudija su Ukrainos- 
Galicijos dalimi pasiliktų užantspauduotos lenkams. Tad 
vietoj saugumo, Sąjungiečiai sudarytų nuolatinį pavo
jaus ugniakalnį.

Ši konferencija labai svarbi, bet sykiu ir pavojinga 
visais šonais.

Spraga pas Sandariečius
J. Makauskas, parvykęs Lie

tuvon, ir aprašinėdamas Įspū
džius, nurodo spragą pas san
dariečius, kurią sandariečiai 
senai žino, bet nedaro žingsnių 
prašalinti. Ta spraga yra — ne 
dalyvavimas šios šalies politi
kos veikime. Mes nedalyvauja
me rinkimuose i miesto valdy
bas, neigi rinkimuose Į kon
gresą.

O dirva yra plati ir joje ga
lima nuveikti daug. Illinois ir 
Penn. valstijose yra daug ko
lonijų ir miestų, kur lietuviai 
galėtų pūsti pirmą dūdą, jei 
tik būtų susiorganizavę ir išvie- 
no veiktų. Sandariečiai galėtų 
užimti vadovaujamą vietą ju
dėjimui, kuris apimtų visą A- 
meriką, kur tik yra būrelis lie- 
tuvių-piliečių, ir kurio tikslas 
būtų kodaugiau lietuvių Įstaty
ti į Amerikos valdiškas vietas. 
Gana būti kitų pastumdėliais. 

, Jei airiai, žydai ir italai (gali 
būti Amerikos valdininkai, tai 
Amerikos lietuviai irgi nepras
tesni.

Įvejančias klesas: darbininkų ir

Lietuviai Varšuvoje
Vilniaus “Aide” telpa laiškas 

iš Varšavos, kuriame aprašoma 
lietuvių padėtis. Pirm karo, 
pasirodo. Varšavoje būta tūk- 
stanties lietuvių, daugiausia 
tarnų ir tarnaičių, o paskui ke
liolika inteligentų-profesionalų. 
Dabar nėra žinoma kiek tikrai 
lietuvių yra, nes daugelis sle
piasi esą lietuviais. Lietuviai 
susirenka kas sekmadieni Į kop 
lytėlę ant Moniuškos gatvės, 
kur jiems leista laikyti pamal
dos 6—7 vai. ryte.

Yra Varšavoje ir lietuvių 
draugija, bet apie jos veikimą 
visai nieko negirdėti.

—o—
Lietuvių, Gudų ir Žydų Ben
dras Frontas Vilniuje.

Vilniaus laikraščiai skelbia, 
kad viršminėtos trys tautos su
darė bendrą frontą prieš lenkų 
užmačias Įvesti visuotinos is
torijos ir geografijos pamokas 
lenkiškai, lietuvių, gudų ir žy
dų mokyklose. Ikišiol tie da
lykai buvo dėstomi tautinėse 
kalbose, o ne valstybine lenkiš
ka.

kapitalistų, ir kad darbininkų 
istoriškas tikslas yra išmušti 
ir išversti kapitalistus, ir už
imti jų vietą.

1919 metais darbininkai jau 
buvo bepradedą imti fabrikus 
ir vykdyti socialistų principus 
gyvenimam Tas iššaukė Į gyve
nimą fašistų judėjimą, kuris, 
štai, kelinti metai valdo Itali
ją. Fašistai išstūmė socialis
tus iš unijų ir visur skelbė, kad 
ne vieni darbininkai turtus ga
mina, bet visi gamybos daly
viai kooperatyviškai veikdami. 
Jiems pavyko suorganizuoti 
virš dvejų milionų darbininkų Į 
savo unijas ir šiandien Romoje 
tų unijų vadai tariasi su visų 
darbdavių atstovais apie dar
bo sąlygas. Susitarta, kad bo
sai ims domėn tik fašistų uni
jas. Tas reiškia mirti unijoms 
pasi liekančioms po socialistų 
vadovybe.

Prie to fašistai ruošiasi Įneš
ti parliamentan Įstatymą, ku
ris įvestų priverstiną arbitravi- 
mą, arba susitaikinimą, laike 
ginčų tarp darbininkų ir bosų. 
Jei kiltų ginčai, tai viskas tu
ri būti pavedama bešališkiems 
tarpininkams išrišti ir streikų 
nei lokautų nevalia bus Itali
joje kelti.

lietuviai su

•<

PREZIDENTAS ŠAUKIA TAUTĄ PRIE 
LIBERALINIO PROTO IR PAKANTOS

Prezidentas Coolidge, važinėdamas su prakalbų 
maršrutu, Spalio 6 d. pasakė Omahoje kalbą, kuri bus 
svarbum Amerikoje dokumentu. Jisai kalbėjo apie šian
dien gyvuosius mūsų krašto reikalus, tų tarpe ir apie 
apsireiškusią reakciją prieš liberalizmą ir neapykantą 
kitaip tikintiems, kitokius papročius turintiems, kitokią 
kalbą vartojantiems.

Kalbėdamas apie neapykantą kitų nuomonės, Prez. 
Coolidge pasakė, kad šitas yra neliberalingas ir pavo
jingas mūsų kraštui apsireiškimas. Taip pat pavojingas 
yra tūlų galvų įsikarščiavimas — padaryti visus “100 
nuošimčių amerikonais”. Jisai nurodinėjo, kad mes dau
giau galime pasimokinti iš tų, kurių įsitikinimai nesu
tinka su mūsų, negu iš tų, kurie vienodai su mumis min
tija. Todėl visokioms nuomonėms reikia leisti plati liuo- 
sybė, — išskyrus nuomones liguistas, išdrikusias ir kraš
to vienybę griaujančias. Taipgi <r “100 nuošimčių ameri
konus” galima išauklėti iš įvairių elementų, tik ne siau
roje prasmėje.

Kitų žmonių religija, tautybė, įsitikinimai — sako 
Prez. Coolidge — turi, būti gerbiami. Visas militariz- 
mas prieš kitokių nuomonių žmones buvo sumobilizuo
tas karo metu. Todėl, kaip dabar tapo padėti karo gin
klai, taip reikia padėti ir intelektualius ginklus prieš 
kitokių įsitikinimų žmones.

Ši Prezidento kalba užpylė šalto vandens Kukliuk- 
sams ir nesveiko patriotizmo karščiais apimtoms “ame- 
rikanizatorių” galvoms, kurie pastaraisiais metais be
veik smaugdami nori ateivius ištautinti. Suprantama, 
kad ateiviai bus labai dėkingi Prezidentui už jo laiku 
pasakytą istorinę kalbą; prezidentų kalbos Amerikoje 
visuomet duoda svarbų toną visai tautai, todėl ir čia 
bus skaisčiai švystelta su apstum pluoštu liberalinių min
čių viršum galvų 100 milionų žmonijos.

Dėkingi mes esam Prezidentui Coolidge!

—o---
Gudrūs Rusai

Rusai-bolševikai, virtę pirk
liais, nori pasigauti kitus pir
klius ant meškerės. Nesenai jie 
atvyko Į Angliją, garsindami 
pirksią mašinerijų vertės 25 
milionų dolarių, suprantama,- 
jei anglai bus toki geri ir pa
lauks Ilgių švenčių su atmokė- 
jimu. Anglai nesutiko laukti 
ir rusai išvažiavo, užpirkę ma
šinerijų tik už $300,000.

Dabar vienas iš jų Maskvoje 
rodo auksinę žuvytę Ameri
kos biznieriams. Esą, jei Ame
rika pripažins Rusiją, atsiža
dės skolų, tai rusai Amerikai 
suteiks užsakymų už 2 bilionu 
dolarių, per penkius metus. 
Per pirmus metus suteiks už
sakymų virš 160 milionų, arba 
tris syk tiek kiek Rusija pirko
si iš Amerikos pirm karo. O jei 
ne, gąsdina rusai, tai jie tuos 
užsakymus duos kitiems.

Bet “Times” pastebi, kad A- 
merika be pripažinimo pardavu 
si rusams prekių vertės 54 mi
lionų. Iš tų 43 milionai ėjo už 
miltus, bovelną ir lašinius. Na, 
o Francija, Anglija ir Vokie
tija tų dalykų neturi parduo
ti ir todėl konkurencijos ame-' 
rikonams nesudarys. Rusai tu
ri arba iš amerikonų pirkti, 

nepirkti.
nevyksta naujiems 

Rusijoje.

arba visai

pirkliams

Ar Pražus Socialistai Italijoj?
Per 30 metų socialistai va

dovavo Italijos unijoms ir kal
bėjo jų vardu su darbdaviais. 
Jie tvirtino darbininkams, kad 
visuomenė pasidalinusi i dvi ko

ir

lenkais 
bet žy-

—o—
Ant Smėlio Statomi Namai

“Naujienos” surado naują 
ydą tautininkų spaudoje: ji esą 
nepripažįsta nuomonių laisvę.

Kuo jos remiasi taip tvirtin- 
damos? Nagi faktu, kad san
dariečiai Sekys ir Pėža parašė 
po straipsnį Į “Keleivį.” Bet 
jie rašė Į ten todėl, kad jie no
rėjo: jie nesiuntė pirma tų 
straipsnių tautininkų spaudai 
ir toji neatsisakė jų spausdin
ti.

Taigi nulūžojįf,, kitas socia
listų priekaištas tautininkams.

—o— 
Lenkų Zloto Kritimas 
Lietuvos Prekyba

Nors
skaitomi neprieteliais, 
diškieji Lietuvos pirkliai (ir 
krikščioniškieji) nesidrovėjo 
pirkti pas lenkus ypatingai cu
kraus ir audeklų. Zlotui krin
tant ta prekyba dar labiau iš
bujojo, nes Lietuvos dolarių 
paremtais litais perkant lenkų 
prekes jų smunkančiu kursu, 
prekių kaina išeina pigesnė. 
Todėl sakoma Klaipėdos mui
tinė užversta lenkų cukru, o 
Virbalius kitomis prekėmis. 
Lietuvos pirkliai netik už savo 
pinigus perkasi, bet skolinasi 
iš bankų, ypatingai Lietuvos 
banko, ir perka prekes speku
liacijai. Lietuvos bankas, tą 
pastebėjęs, sustabdė tokiems 
pirkliams kreditą.

—o— 
Muzikas “kritika"

“Darb.” korespondentas, ap
rašydamas Babravičiaus kon
certą Bostone, pastebi, kad bū
tų atvykę daugiau žmonių i ji, 
jei ne “Lietuvos išdergimas,” 
Įvykęs per sandariečių-socialis- 
tų protesto mitingą, prieš kle
rikalu sauvaliavima seime. *- €■

Tokia kritika būtų 
kad žmonės neturėtų 
i šaliapino koncertą 
lanko), dėlto, kad 
viešpatauja bolševikų 
tvarka.

Nesilankymo priežastis ta, 
kad lietuviai dar meno neįver
tina. Jie dar neišdirbo kultū
riškų palinkimų. O kas jiems 
labiausia kenkia išsidirbti to
kius palinkimus ir meno sko
nį, tai mūsų pol įtikau j anti ku
nigija. Jei ji imtųsi verčiau 
kultūrinių darbų, vietoje poli
tikos, tai lietuviams būtų di
desnė nauda iš Romos tikėji
mo, negu dabar.

, (Užbaiga)
Viršminėtoje A. Vireliūno knygelėj, ra

šytojas mūsų kalbos tobulumu, ve ką sako: —
“...Lietuviški žodžiai galima palygint į 

nuostabiai tobulą padarytą prietaisą, kurio suk
telėjęs spragtuką gauni, tai peilį, tai grąžtą, 
tai durklą, tai lazdelę, tai skėtį... ir taip visą 
kasrelę geriausių Įnagių. Kas patogumo turėt 
toks vienas prietaisas vietoj aibės Įnagių! 
Vartojimas gi svetimųjų žodžių kalbėtojui 
yra nekas kitas, kaip naudojimąsi ta gra
mozdiška aibe Įnagių, vietoj nuostabiai pada
ryto prietaiso!...”

Toliau:
“...Bet pasakys gal kas, kad ir francai 

skolina žodžius netik iš jiems artimos lotyniš
kos, o ir graikiškos. Taip, skolina. Tik kodėl 
turim manyt, kad kas f rančų daroma, tai, 
būtinai gera, sektina? Nejaugi neturim savo 
galvų, savo nusimanymo?

Ar be svetimo skverno nė žingsnio.ue- 
žengt? Skvernininkams aš drįstu atkartoti, 
išvertęs ne kieno kito, bet paties franco, gar
saus menininko J. Tėno, šiuos žodžius:

— Palygink pirmutinį ir patį galingąjį 
auklėjimą, kuris teikia kalbą — Graikijoj ir 
pas mus.

Mūsų šių dienų kalbos — italų, ispanų, 
francų, anglų yra tarmės liekanos sudarky
tos, bet kadaise dailios kalbos, sugadintos il
go puolėjimo; Į jas yra Įsibriovę kitų tarmių 
ir su jomis mišiniai yra pridarę naujų blogy- 

# bių, ir dar daugiau painiavos. Jos panašios į 
triobėsius pastatytus iš senovės šventovės ske 
veldrų; ir iš bent kaip pakliuvusios medžia
gos. Ištikrųjų mes esame pasistatę triobą, 
kurioj gyvename — iš pradžių gotišką pylį ir 
darbinius namus, iš lotyniškų akmenų sudar
kytų, sudėliotų, kitokia tvarka sutvirtintų 
laukakmenių ir ir kalkėmis. “Mūsų dvasia gy
vena čia, nes tai yra jos padaras; bet daug 
daug laisviau judėdavo graikų dvasė savo 
buste!...” >

Sekt toliau to franco išvedimus užimtų 
daug vietos; akylam ir to pakaks, kad suprast, 
kiek mūsų kalbai naudingi bei atsakomingi lie
tuvio dvasiai svetimi įvardžiai.

Pas lietuvius mada viską aklai kitu sekt. 
Nuo Įsikūrimo Lietuvos valstybės, valdymo žiny 
stoj priimta aibės “augštų” terminų, visai ne
bojant savo kalbos nė šalies, o aklai sekama 
kitas šalis — žiūrėkit, ir mes “kultūriški!” Ta
čiau kitos šalys Į tokius sekiotojus, ir Į “augš
tus” terminus nepaiso. Abelnai daugiau paiso
me, kur pastebime ką tokio savyto, tvirto nu
sistatymo, o ne vergiško sekimo.

Mūsų galvotojams reikėtų atmint ir tas, 
kad liuesai įsileidus mūsų rašyboj lotyniškus 
ar kitus “augštus” Įvardžius, jų rasis daugiau 
ir daugiau, iki pagaliau jie viršys mūsų pačių 
lietuviškąjį žodyną. Kas tėmija, negal nematyt, 
kad nuo atgijimo Lietuvos, mūsų rašybinėje kai 
boj mirga aibės svetimybių, 4—5 sykius dau
giau, negu tai buvo seniau! Kur galas? Vienas 
gudrus, kitas dar gudresnis, vadovaujasi vis 
“minties išreiškimui” (poniškas pasiteisini
mas!) Visi rašytojai, “literatai,” mokiniai, pila 
kaip iš vandenyno mūsų kalbon naujus ir nau
jus “turtus.”

Kurdamos! Lietuvos valdžia iš vergės Į sa
vistovią valstybę, sumanė pasekt kitas, davė pa
vyzdį paniekindama savo žodžius, o įvesdama 
“augštus terminus: Aviacijas, Departamentus, 
Buhalterijas, Elevatorius, Liftus... vis tai augš- 
ti būdai Lietuvai “kultūrint.” Nors, teisingiau, 
mūsų senutei Lietuvai, kadais buvusiai galingai 
valstybei jos pačios Įvardžiai geriau tiktų, ne
gu svetimi puošniai...

, ■
toks tautų susiartinimas greičiau jų pastalę 
(platformą) sugriautų.

Pagaliau jei toks lietuvių kalbos žargoniš- 
kas tarptautiškas mišinys ir palengvintų tautų 
susiartinimą, arba išmokt svetimą kalbą, tai tik 
lietuviams išmokt kitas kalbas, persiimt sveti
momis savybėmis, idarbėmis, ištautėt, o ne prie
šingai; nei vokietis, nei rusas, pagaliau nė len
kas nesimokins lietuvių kalbos, nei Įdomausią 
lietuvių idarbe ar papročiais. Tokiu būdu Lie
tuva praras daug suvyto, pasiims svetimo. Ta
čiau iš tokio žargono visgi dar nebus tarptau
tine kalba.

Gaila ir labai gaila, kad Lietuvos diplo
muoti vadai ir jų akli pakalikai, užmiršta, kad 
gryna tautos kalba, jos visa garbė. ,

Rašau tą straipsnĮ<nepaisydamas, ką viršū
nės, arba svetimžodžių mėgėjai pasakys; atsi
liepiu iš širdies lietuvio prasčioko žodžiais i vi
sus tuos, kuriems mūsų senos močiutės Lietuvos 
brangi jos prasta grynoji kalba; kuriems ma- . 
lonus jos žodžių skambėsis; aš tikiu, kad tokių 
daug yra, nors jie nemoka, nedrįsta išsireikšt. 
Tokius nuoširdžiai kviečiu, liuesai išsireikšt 
šiame gryninimo kalbos klausime. Smerkt visus 
darkytojus mūsų brangios kalbos.

Patariu visiems lietuvių kalbos mylėtojams 
Įsigyt A. Vireliūno išleistą knygelę — “Mūsų 
Kalbos Ugdymas” ir užsirašyt laikraštį, kurį 
greit ketina išleisti Kalbos Ugdytojai Kaune.

Grynos kalbos klausimas turi apeiti visus, 
kurie lietuviškai kalba-rašo. Kitaip tarptautiš
kas žargonas, nustelbs lietuviškuosius

o----------------o
žodžius.

o

AŠ — NE TAS.

lygi tai, 
lankytis 
(ir nesi- 
Rusijoje 
peiktina

PIRKITE 
“VIENYBĖS” 

ŠERŲ!

tautų susiarti- 
Lietuvai tauto- 
Kam pagaliau 
ir lėšas gami-

Jei Lietuvos valdžia tikrai rūpintųsi lietu
vyste, žinotų, kad sykį svetimybių mūsų kalbon 
priveisus, reikės gero pasišventimo, ir bent ke
lių gentkarčių, jų išvalymui; kitaip, Įvedamieji 
Įvardžiai, norrs priklūs, ir nesuprantami, pova- 
liai, sutaps “mūsų.”

O jei tuo keliu žengiama Į 
nimą, kokiam galui bereikalingi 
tyros būtovininkai (istorikai)? 
triūstis. dėt milžiniškas triūsas
nimui lietuvių kalbos žodyno, kurį nabašninkas 
prof. Būga pradėjo rašyt? žiūrint* šios dienos 
tautos veikėjų nusistatymo, vistiek tos gami
namos renkamos lietuvių brangenybės, aibės 
žodžių nevartosim. nė jais žingeidausim, Įsileidę 
“parankesnius” žodžius. t

žingeidu, ką mano mūsų tautininkai, var- 
tojantieji “augštus terminus,” apie leidžiamą 
milžinišką Lietuvių kalbos žodyną; rodos ir 
jie neva Įdomauja. Turbūt daugiau iš pavirši
nio (formalioj privalumo, o ne iš prijautimo. 
Mat nab. prof, Būga turėjo perdaug lietuviuose 
pagarbos; tokio asmens sumanymui, ne bile 
profesoris gali drįst pasipriešinti. Be to, prof. 
K. Būga dirbo tautai, ne sau.

Kam ne kam, o tautininkams visai netik 
ne pakeliui, bet ir toli iš kelio, visi svetimi mūsų 
kalboje Įvardžiai; jie pirmi turi pasergėt ne nau 
dą, o pavojų lietuvių kalbai ir tautai, iš to
kio “tautų susiartinimo” kokį jie sapnuoja;

Kad būčiau aš Tavo darželio 
raudonasis bijūnas (
aš būčiau laimingas, 
nes kai Tave kankintų ilgesys 
Tu gal išeitum į darželį 
pasiguosti savo draugėms-gėlelėms, 
Aš suprasčiau Tavo širdies šneką, 
suprasčiau, ko ji rauda, 
ko vaitoja., 
Gal pabučiuotum 
mano raudonąjį žiedą;
aš išgerčiau iš Tavo širdies skausmą 
ir Tavo raudonuosiose lūpose 
neskambėtų skausmo atdūsiai ; 
paskandinčiau, aš. Tavo ilgesį , . .
savo laimingame žiede;
paskęstų Tavo ilgesys , 
mano saulėtame džiaugsme, — 
nejaustum ilgesio.
Aš įvesčiau į Tavo sielą laimę 
su saulėtais rasos brilijantais, 
su dyvinąja pasaulio daina, 
liet aš nelaimingas, — 
aš gimiau ne raudonuoju bijūnu, 
bet žmogumi, — j
nelaiminguoju žmogumi.
Aš nesuprantu gėlių ir Tavo širdies šnekos; 
aš negaliu, panaikinti Tavo ilgesį, 
nes aš skęstu ilgesio jūroje, 
aš nepažįstu laimės, 
nes aš kenčiu skausmą, 
noriu pagriebti saulėtus rasos brilijantus, 
bet pagriebiu tik savo ašaras.
Oi, aš nelaimingas, 
aš gimiau žmogumi 
ir aš negaliu suteikt Tau laimės 
Aš žmogus. Aš nelaimingas, 
aš negimiau raudonuoju bijūnu

— PANAIČIŲ JUOZAS
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PUOTOJE VADUI

Pakelkime taures putojančio vyno, 
Išgerkim už jojo garbingus žygius... 
Sumuškim, sušukim į tolimą dangų 
Tegirdi mūs puotos linksmumo balsus...

Sumuškime taures, išgerkime vyną, 
Užtraukime hymną šios Žemės puotos... 
Tegirdi mūs šūkį ir orgiją naują, 
Kas žengia į kelią naujosios kartos...

Sukėlėme puotą, išgėrime vyną, 
Užtraukėme dainą Dajūnų dalie.s..

' Sušukim dar kartą ir kitą ir trečią, 
Už darbą mūs vado galiūnų šalies...

Pakelkime taures, sušukim dar sykį, 
Sušukime dvasioj galingą “valio!”... 
O kelią atradę ir senąją viltį,
Keliausim mes šūky ir laisvės dainoj...

— P. CVIRKA

o ■o o

Daug moterų tokių . 
Kurios dirba, taupo 
Bet jų kvailiai vyrai 
Antausius joms laupo!..,

— A. J. Jokūbaitis,
S
s?
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Lietuvių Jaunuolių bei Sportininkų Savaitinis Kampelis
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NEUŽKIRSKITE KELIO

Daugelis mūsų tėvų, turėdami savo vaikus, nori 
juos padaryti tos profesijos žmonėms, kurį- jiems pa
tiems patinka, o ne jų vaikams. Jie iškarto kalba apie 
geruma tos profesijos, o jei vaikai nesutinka, tai verčia 
juos prievarta (ypač senesniais laikais). O jeigu atsi
sako, tai tolimesniam mokslui neduoda lėšų ir turi tuo
met jie likti be mokslo, veltui palikdami savo gautąjį 
mokslą. O vaikams tas žingsnis labai skaudus. O kita da 
lis klausydama tėvų, eina ten kur verčia ir lieka tik 
tėvų norų patenkinto jais irtuos profesijos žemintojais, 
nes jiems tos profesijos garbė mažai rūpi (kaip pas 
mus kunigai). '

Todėl tėvai, turėdami vai
ku 
jūs norite. Neklausinėkite ir 
nesiūlykite vaikui vietų, ku
li jums patinka, bet laukit 
iki jis pats pasisakys. Nes 
vaikai, mylėdami savo tė
vus, turi daug sieloje kentė
ti, kuomet juos verčia, kur 
jie nenori. Jam paskui ne
malonu laike atostogų grįž
ti namo, nes ten matys liūd 
nūs tėvų veidus, kurie jam 
daug kančių duos. Todėl 
daugelis moksleivių ir labai 
retai lanko tėvus, nes, jie 
žinodami jų norus, nenori 
dar labiau kankintis.

Leiskite, kur tik nori, va
žiuoti mokintis, jei turi ant

neleiskit juos ten, kur ! to pašaukimą. Nori gydyto
ju — leiskit, bus geras, ga
bus gydytojas; nori inžinie
rium — bus taippat gabus; 
nori kunigu, — leiskit, nes 
tokiam nerūpės politika, o 
tik Dievo žodis, ir kit.

Todėl nenorėkite paten
kinti savo užgaidų, bet duo
kit vaikams laimę, visam 
gyvenimui, o ne kančias.

Jonas Narbutas

DAR
TU VIŲ A U TOBIOGRA FU OS

U AC INO JAUNŲ L1E-

Iš Racine, Wis., mes dar tu
rime jaunų vaikučių aprašy
mus apie savo jauną darbuotę

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 80G6

kuri duoda pavyzdi kitų miestų 
lietuviukams.

Frances Grimai (rašo ang-

“Maždaug metai 
dėjau vesti Jaunų 
Chorą, kuris susitvėrė p. M. 
Kasparaičio triūsu. Ligšiol mes 

surengėm keletą koncer- 
įvairaus didumo pub-

atgal pra- 
Lietuvaičiu

labai malonu choras 
aš tą labai mėgstu, 

mes turim pratinimus

jau 
tu prieš 
liką.

“Man 
vesti ir 
Abelnai
kas savaitė.

“Jaunuolių Choras susitvė
rė tik iš 12 narių, bet laikui 
bėgant jis didėjo ir dabar jau 
turim apie 25 narius. Aš pa
skambinu dainelę pianu, potam 
mes visi giedam sykiu iki visi 
išmoksta. Dainuojam vien lie
tuvių daineles. Ligšiolei mes tu 
rim apie 30 lustelių (pieces) 
mūsų repertuare. Tūlos mūsų 
dainuojamų dainelių yra: “Tu
pi šarka,” “Sėjau Rūtą,” 
lėlė raudona,” “Pasėjau 
pę,” “Kiškelis,” “Kada 
verkiu” ir daugeli kitų.

“Sau- 
kana- 
noriu

rašoJedvyga Mikulskiūtė 
(angliškai):

“Aš esu 10 metų mergaitė. 
Mes turim dainavimo pamokas 
ant Main St. ir aš buvau labai 
susidomėjus tuomi, todėl prisi
dėjau mokintis. Mes savo ra
tely turim virš 20 mergaičių. 
Mes turim pamokas kas savai
tė trečiadienių vakarais.

“Rugpjūčio 30 mes turė
jom pikniką.

“Neužilgo mes išmoksim skai 
tyti ir rašyti lietuviškai.

“Spalio 11 mes lošime .teat- 
norime,

tris d ai 
ir dau-

rą, ir mes nuoširdžiai 
kad mums pasisektų.

“Aš išmokau dar tik 
neles. Bet mokinsiuos 
giau.”

Severn's Cough Balsam

Pasitikėjimo
reikia turėt pasirenkant vaistus tinkamus jūsų negalei. Tūk

stančiai užganėdintų šeimynų rekomenduoja 
Severos Šeimyniškus Preparatus

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

Severn's Antisepsol
antis skystimas del naminio 

vartojimo. Antiscptiškas burnos 
plovėjas del negero iš burnos kva 
po, del skaudančios gerklės, už
kimimo ir skaudančių smegenų 
(dantų). Kaina 35 ir 50 centų

Severn's Regulator
Genera lis tonikas del gydymo vi
sokiu ligą. Kaina $1.25

Severa’s Esko
Antiseptiška, inostis. Prašalina 
niežėjimą ir kitas odos ligas.

Kaina 50 centų

kosulio paeinančio nuo gerklės 
skaudėjimo, ir užkimimo.

Kaina 25 ir 50 centu

Severn’s Gothardol
Liniment as del išlaukinio varto
jimo. Rekomenduojamas del reu- 
matiškų ir ncuralgiškų skausmų, 
niksterčjimų, nusibraukimų, išsi
pūtimų, skaudančių raumenų, ran 
menų traukimo ir skaudančių ir 
štyvų sąnarių.

Kaina 30 ir 60 centų.

Severn's Pilis
Del vidurių sukietėjimo, galvos 
skaudėjimo, svaigulio ir abelnai 
nuo skausmų paeinančių nuo pil
vo nereguliariškumo. Kaina 25e

Severn's Esorka
Gyduolė del abclnų pilvo ne
galiu. Rekomenduojama seniems, 
delekatnioms ir nesveikuojan- 
tiems žmonėms. Jų sudėtis daro 
jas puikiu vaistu del nevirškini
mo, sukietėjimo ir netvarkiai 
veikiančių vidurių.

Kaina 75c. ir $1.50

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

■

Ši

Gaukite jas Aptiekoje arba

Tol. Ikso Greenpolat

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa

M
:: Telephone 7117 Main

Juozas Garšva
Mano firma gerai atllika tekančiu darbu: ISbalsamvoJa ir laldtja mlruilu ant vlioklą 
kiplatą. Pagrabu paraoila na® papraičlaailų iki prakllnlaulq. Panmndo karietai lai
dotuvėms, veiclljomi, krikgtynomi ir kltiemi pailvažlnčjlmami. «.

Viršui minėtais reikalais kreipkitės pas mane, o būsit uiganėdinti

or ISA I|231 Bedford Ave* o f i s a i» 264 Front Street
BROOKLYN, NEW YORK

ZtWiVfi '(y fojgįh

Vanda Tociūtė rašo (angliš
kai) :

“Keletas mėnesių atgal 
pradėjau mokintis dainuot 
nuėjau j Turner Hall pirmą
kį pratintis. Kai parėjau na
mo, tai man rodėsi, kad pianas 
tebeskamba ir mes dar tebe- 
dainuojam. Aš mėgstu dainuoti 
ir pratintis lošti, ir kada tik 
namo pareinu, vis man rodos, 
kad niekad nepamesime taip 
dirbt. Aš dainuoju ir lauke su 
mano broliuku užpakaliniame 
kieme. Klube mes pašokam ir 
padainuojam, ir kai visi išeina 
namo, mes dar skambinam pi
anu. Aš dar dalyvauju Kliu- 
be ir labai jį mėgstu.”

MUSŲ JAUNIMAS

New Y orkas. — “Tėvynės” 
redakcijoje apsilankė studen
tas p. Antanas Gabrėnas iš 
Cambridge, Mass. P-nas Gab
rėnas su sekamų metų mokslo 
semestro pabaiga baigia Har
vardo universitetą civilės inži
nerijos mokslą.

p. Gabrėnas yra rimtas ir 
energingas jaunuolis. Yra vil
ties, kad jis, mokslus užbai
gęs, daug pasidarbuos mūsų 
jaunuomenės organizavimui ir 
švietimui.

Newark, N. J. čia yra labai 
daug lietuvių vaikučių, kurių 
tėvai norėtų gražioje tautinė
je dvasioj auklėti. Reiktų gra
žaus svietiško (ne bažnytinio) 
choro ir gražiai pamokinti lie
tuvių kalbos ir rašto. Bet nėra 
kam mokinti. Labai būtų mie
la, kad kas atsirastų galintis 
mokinti. Tuomet nereikėtų tė
vams savo vaikus brukti j ko
munistų A. ž. draugijėlę, ku
rioje tik rusiško raugo pilama 
i vaikučių galveles. Sarmata!

Jaunuolis.

Brooklyn, N. Y. Senai čia rei 
kalinga sutverti dramos ir ko
medijų vaidinimo organizacija, 
nes vaidylų mugėjų yra nema
žai. Tik paimkim J. Valentj, 
K. B. Kriaučiūną, F. Morkų, M 
Teiberiūtę, U. Kriaučeliūniūtę- 
Bacevičienę, ir kitus. — Da
bar čia apsigyveno geras vai- 
dyla p. A. Lapė iš Clevelando. 
Ip daugiau yra gana gerų ir 
prasilavinusių artistų-mėgėjų. 
Kodėl jie negalėtų sudaryti 
tam tikros dramatiškos kuo
pos?

Dabar minėtų artistų grupe
lė, kaip girdėtis, pradėjo veik
ti pakol kas be organizaci
jos. Pirmu žingsniu jie nuta
rė atnaujinti vaidinimą juoku- 
plyštančią komediją — “Lap
kus,” kurią šie artistai suvai
dins Lietuvos našlaičių naudai, 
Lapkričio 10 d. Y. W. C. A. 
svetainėje, po L. M. G. D-jos 
priežiūra. Gerai ir tas.

Jauna Siela

GOJELIS

Pražydo gojelis, 
Žaliuoja gražiai 
Ir girdisi jame, 
Įvairūs balsai.

Rytą, saulei tekant, 
Atbėgo vaikai
Gojeliu grybauti.
Ir kalbas rimtai:

— Gojelis dar jaunas,
Reikia apžiūrėt,
Dar reikia ir daugiau
Čia sėklą prisėt.

Tad reikia mums dirbti, 
Kiek galim, krutėt, 
Kad paskui galėtum 
Sau naudos turėt.

Tas darbas jiems seksis,
Jei jie netingės,
Jei įrankių darbo
Šalin nepadės.

Linkiu jums, draugužiai, 
Sulaukt tą dieną, 
Kada priaugs gojuj 
Medžių milžiną.

Tįnginėlis

Užrašykite “Vienybę
Savo Giminėms ir

Pažįstamiems
Lietuvoje

Geras abelnain naudojimui 
linimentas

Pain-Expelleris
Kuomet reumatizmas ar neuralgija 
vargina jus, ištrinkite skaudamas 
vietas šiuo atsakančiu šeimyniniu 
linimentu ir tuojas pajausite paleng
vinimo.
35c ir 70c bonka vaistinėse. Tėmy- 
kite, kad butų Inkaro vaizbaženklis

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

Brooklyn, N. Y.

A. L. CEASAR, MD
Gydo Akių, Ausies, Nosies 

Gerklės Ligas
109 E. 87th Street 

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

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

NAUJAS
Aušros Knygyno Katalogas

Sykiu ir Kalendorius 
1926 ir 1927 Metų.

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

AUŠROS KNYGYNAS 
3210 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

STOGŲ DENGĖJAS

grave LT 
roofing

Rjipnir War K a Specialty 
JAMES J. HOLT & SON

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

Reikale klauskite:
Ofisas: 1163 Gates Avenue 

Tel. Jefferson 3957
Vardas: 161 Clifton Place 

Tel. Prospect 1023

■

CUNARD
I LIETUVA

(per Angliją) 
sumažinta kaina 3 klesos sugrųžti- 

nių laivakorčių

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

Pridėjus Taksą
Į LIEPOJĄ IR ATGAL ŠIAIS 

LAIVAIS — $186.
Į Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
kas Sereda. Keleiviai nepiliečiai į- 
leidžiami be kvotos varžymų. Visi 3 
klesos keleiviai turi kambarius. Ne
prilygstamas švarumas. Puikus mai
stas. Kreipkitės 
prie vietos agen
tų ar i , .

CUNARD LINE, 
25 Broadway, New York

LAIMINGOS KNYGOS
■1).Juoda Knyga, pusi. 200 $2.00

Sekretai Moninimo, pi. 168 $2.00 
Stebuklai ir Paslaptys, 210. $1.75 
Lyties Mokslas, 400 
Naujas Pilnas Orakulas, 
Lietuviškas Sapnininkus 
Burtiškos Kazy ros 
Paslaptys Magijos bei Spiri

tizmo $1.25
Jau tūkstančiai žmonių pasinaudojo 

burtiškų knygų mokslu paliko turtin
gi, todėl ir tamsta išmėgink laimę! 
Reikalauk laimingų knygų

L. š. KNYGYNAS
3106 So. Halsted St. Chicago, III.

(134)

4)

6)
7)
8)

V

$5.00
$5.00 ■
$1.50
$1.50

JAU
PRIPA
ŽINO'! ' 

visi, kad Naujokų padaryti Ciga
rai yra goriausi Amcrikojel Taip' 
pat visuomenė gėrisi, kad garsi
nant laikraštyje remia lietuvišką 
literatūrą; tai yra puikus daly
kas; už tai vietojo kas-žin kieno 
cigarus rūkyt, kurie nieko gero 
nedaro, o gal dar lietuvių tautos 
priešus šelpti, tad labai išmintin
gai darysit, kad visada rorųsit 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 biznięrius, po 
vardu rankomis padarytą

Jono-John’s Cigarą 
arba brolio Petro Naujoki} arba 
Vytauto. Tėmyk vardą ir paveik
slą ant bakso. Per pačtą išsiun- 
čiam Cigarus visur , po Ameriką j 
kitus miestus lietuviškiems biznie
riams, ant pareikalavimo.

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

267 DIVISION AVE.
Brooklyn, N. Y.

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

m

Brooklyn, N Y.

ir Vaikams 
o būsite pilnai užganėdintai

S. PAUŽA 
131 GRAND STREET

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

Vyrams, Moterims
Prašau Tamistą reikale atsilankyti,

KATALOGAS
APYSAKOS

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

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

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

35c
SEPTYNIOS KOMEDIJOS - šio

je knygelėje telpa septynios popu- 
leriškiausios lietuvių kalboje kome
dijos, būtent: 1) Uošvė į namus, ty
los nebebus; 2) Kurčias Žentas, 3) 
Vargšas Tadas; 4) Advokato Pata
rimai;^) Gaila Ūsų; 6) Nesiprie
šink; 7) Nepavykusi Komedija. Kny 
ga netik lošėjams, bet ir skaityto
jams įdomi. Kaina____ ______75c

Keletas Praktiško Mokslo Knygų
Aritmetika. Kiekvienam reikia mo 

keti rokuoti, ypatingai kurie mano 
ar yra kokiame biznyje, čia ir turi
me labai gerą ir patogią knygą 
savamoksliams ir suaugusiems. Kal
ba aiški ir yra daug pavyzdžių la
vinimuisi. Kaina ____________ 50c

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

Moklnkimės Rašyti. Labai geras 
Vadovėlis korespondentams, prade
dantiems rašyti. Parodoma kas yra 
visi ženklai ir kur juos dėti. Yra 
pora formų laiškų._________ 30c

žodynėlis Kišeninis. Angliškai-lie- 
tuviškas ir lietuviškai-angliškas, groi 
tam suradimui žodžių. Su apdarėliaii

11.00

Naujų Gaidų iš Lietuvos
Aguonėlės. Juozo Gruodžio kom

pozicija, apie kurią Babravičiui 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- 
kysel” Kaina _____________ 60c

Rūta. Juozo Gruodžio kompozicija 
50c.

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

Vienybes 
Knygyne
Galima Gauti Visokių
Knygų, Kokios TU

Yra Atspausdintos
Lietuvių Kalboj

Skaityk Katalogu Kairėj Pusėj

VIENYBĖ
193 Grand Street, 

Brooklyn, N, Y.

Didyjį Katalogą Prisiunčiam Dykai
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Rašo Eks-Homo

XXV.
Kaunas po Amerikiečių E cskursantų Atsilankymo

Parašęs porą tuzinų laiškų nusprendęs buvau pase
kti visą Lietuvos “augštuomenę” — padaryti sau ato
stogas, arba kaip blogos valios žmonės sako — patin
giniauti. Na, kaip ten nebūtų — nuspręsta — padary
ta: trejatą mėnesių laiškų nerašiau. Dariau tai su ne- 
kuriais išrokavimais. Svarbesni iš jų šie: viena — da
viau atostogas (t. y.' ataušti) nekuriu galvų Įsikarš
čiavusiems dirgsniams, kurios byle laišką, kritikuojan
ti šiokiu ar tokiu atžvilgiu mūsų krašto padėjimą laiko 
griovimu mūsų šalies rištinio “strojaus”; antra — į
Lietuvą buvo atvažiavusios 
čielos grupės ir pavienių žy 
mių asmenų, kurie maniau, 
taipgi rašys savo įspūdžius, 
kurie Amerikos lietuvių vi
suomenei bus labiau žingei- 
desni, nes juos rašys savi, 
t. y. labiau patikimi žmonės, 
pribuvę tyčia daugiausia in
formacijos ir tyrinėjimo tik 
slais. Tokiu būdu man, kai
po paprastam vietos kroni- 
kieriui-korespondentui ge
riausia buvo biski pasitrau
kti į šalį, patupėt kur už
kampy ir duot “laisvas ran
kas” patiems amerikiečiams 
pajodinėt mano arkliuku.

Šiandien amerikietiškas 
kvapas išdujo, taigi mes, vie 
tos “prūsokai,” išlendame 
iš plyšių, nutraukiame ato
stogas ir pradedame dairy
tis, ką čia mums tie “eks- 
kurstantai” yra žalos ar 
gero pridarę..

Reik tiesą pasakyt, mes 
valgantieji tautos pyragą,

REIKALINGI AGENTAI

Reikalingi A gentai-Įgalu
tiniai representavimui mū
sų laikraščio “SANDARĄ” 
visose lietuvių kolonijose. 
Atlyginimas geras. Apsuk
rus ir darbštus agentas ga
li uždirbti liuoslaikiu nuo 
$50 iki $75 ant mėnesio. 
Visos informacijos dykai. 
Darbas lengvas ir pelnin
gas. Atsišaukite tuojau se- 
kančiu an t rašų:

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

Gudrus Teisėjas Išgel
bėjo Šeimyną.

Namų svininkas užganėdintas ’ 
Visi linksmi!

Tula lenkų šeimyna New Yorke 
nesenai buvo pašaukta į teismą, ku
riame ėjo byla delei jos išvarymo 
iš namų. Principialiais liudininkais 
buvo keli kaimynai, kurie skundėsi, 
kad jie nuolatos yra erzinami ver
kiančių kūdikių šitos lenkiškas šei
mynos apartamente. Kaimynai ti
krino, kad jie negali net naktimis 
miegoti delei to kūdikių verksmo ir 
todėl prašę namų savininko išvaryti 
šią lenkų šeimyną is tų namų.

Teisėjas išklausęs verkiančių kū
dikių motinos pasiteisinimo, kad ji 
negalinti verkiančių vaikų nutildinti, 
nes jie verkia kankinami mėšlungio, 
paeinančio nuo vidurių dieglio ir 
užkietėjimo ir ji nežinanti kaip 
jiems pagelbėti. Išmintingas teisė
jas jsakė jai tuojaus nueiti į aptieką, 
nusipirkti už 35c. bonką BAMBI
NO ir jo duoti kūdikiams, kuomet 
tik užeis tie skausmingi simptomai. 
Teisėjas bylą sulaikė 10 dienų, o 
motina padare viską kaip buvo įsa
kyta. Dabar kūdikiai naktimis jau 
neverkia, kaimynai yra užganėdinti, 
namų savininkas ištraukė bylą ir 
visi sau linksmai gyvena.

'BAMBINO yra kūdikių geriausiu 
draugu. Kūdikiai mėgsta jį! Jie net 
prašo daugiaus!

(Paskelbimas) 

i LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
į MOKYKLA ir DIRBTUVĖ

geriausiai įrengtojo mokykloje. Prakti
kos pamokos išardyti ir sudėti visokius 
motorus, apie elektrų ir važiavimą. Ti
kras, pilnas kurdas Šoferio mekaniko 
lietuvių ir anglų kalbom veda visiem 
žinomas ir per 15 ką metų prityręs
INSPEKTORIUS L. T1KNIAVIČUS 

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

1 «ų mokyklą. Mokykla atdara nuo B ryte iki B vakaro. Nedaliomis 
1 *ao 11 vai. ryto iki > vai. po pietų. Klesos dienomis ir vakarai*.

NEW YORK AUTO SCHOOL 
tas __ laid Avenue, (Kampai 14 gatvės) New fork Otty

kokie ten nebūtume — re
akcionieriai ar pažanginin- 
kai, katalikai ar bedieviai 
— amerikietiškų ekskur
santų prisibijojome, nors 
kiekviena srovė savais at
žvilgiais; nes reik taipgi tie
są pasakyt, ir vienos ir ki
tos srovės perdaug ko pasi
rodyti neturėjo. O lauke sve 
čio ir jaustis nepilnai pri
sirengusiu prie to, — jaus
mas ne per malonus. liesa, 
visos srovės dirba net suši
lę, bet tautos vežimas stovi 
nelabai atsakančio j vietoj, 
ir kas blogiausia, ištempt i 
patogesnę vietą galimybių 
bent šioj valandoj nenuma
toma. Ir kaip mes save ne
sigirtume, kaip save nekel
tame, tas nepritinkantis lo
pas užslėpt negalima, o 
prieš svečius pasirodyti su 
lopu nepatogu, — iš čia tai 
ir paėjo mūsų nervinimasis 
laukianti svečių... Tūlų sro
vių “zastrielščikai” bandė 
net policijos pagalbos šauk
tis nuo labiau nepageidau 
jamų svečių...

Bet nepermaldaujamo li
kimo nepermaldausi! Sve
čiai pribuvo, pabuvo ir vėl 
išbuvo... • Mes, priėmę sau 
kiekvienas tinkamą laikui 
ir pažvalgomis miną, sve
čius priėmėme, ir, galop, pa
matėme, kad netaip velnias 
baisus, kaip jį maliavoja, 
net kiti, menami baisiau
siais, pasirodė esą gana 
džentelmeniškais... O mums 
to tik ir tereikėjo, — ne
draskote akių, neverčiate iš 
apšildytų ir sočių lizdų, ne
reikalaujate čia pat iš mūsų 
jokių atskaitų, o kartais 
vaduodamies savo tyrais 
jausmais, tyra tautos meile, 
kuri kartais net juodą rodo 
baltu (o tas svečių jausmų 
tyrumas šiuo momentu 
mums buvo kaip tik į ran
ką!), mus net paginate...
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O bijotis ir privengti vis
gi buvo ko. Nežiūrint ir ne
skiriant, kokiai mes srovei 
nepriklausytume, atsakomy 
bė prieš amerikiečius ir 
medžiagingai ir doroviniai 
mūsų yra nemaža.

Pažangioji srovė atsako- 
minga prieš amerikiečius 
tuomi, kad nežiūrint visos 
amerikiečių paramos, nesu
gebėjo mūsų naujai atgimu
sį kraštą išlaikyti toki, ku
riame galima būtų sudemo- 
kratėjusį svetį priimti ne
raudonuojant iš gėdos — t. 
y. laisvą, tyrai demokrati
nį kraštą. Šiandien Lietuva 
skaitosi demokratinė respu
blika, bet mūsų demokrati
jos užpakaly sulopytas reak 
cijos ir autokratijos lopais, 
šitą ydą pažangioji srovė 
pati mato ant savęs, todėl 
jaučiasi save nekaip; nes 
jeigu jai būtų nestokavę 
pasiryžimo, energijos, jeigu 
nebūtų vadovavusi save abe 
jonėmis, bet rėmusi bend
ra visuomenės dvasine ir 
medžiagine gerove, jeigu ne 
būtų prisileidusi egoistinių 
ir asmeniniu išskaičiavimu 
— šiandieninė reakcija ne
sėdėtų ant mūsų nualintos 
tautos sprando.

Reakcinė, t. y. “kaziona” 
mūsų šalies srovė privengė 
amerikietiškų svečių dėlto 
kad nežiūrint į visus riks
mus šliaužytinės spaudos ir 
savų šliaužytinių organiza
cijų apie “demokratiją” ir 
gerovę, kurie gali paveikti 
tik į esančius užjūry tau
tiečius, — ji negalės nuslėp
ti visų tų ydų, kuomet už- 
jūriniai tautiečiai pribus čia 
vieton ir susisieks su Lietu
vos sodžiumi, kuris vaitoti 
vaitoja del nepanešamo ša
lies ūkio sutvarkymo, del

BOLŠEVIKAS
(Feljetonas)

Rašo J. Narbutas

Su išsiilgimu laukė Juozas 
bolševikų. Dieną ir naktį sva
jojo apie jų atnešamą “rojų.” 
Mat skaitydamas jų literatūrą, 
matė jį tenai. Mat jis buvo 
šiek tiek ir “prasilamdės,” nes 
baigė tris klases Utenos gim
nazijos, tik vokiečiams užėjus 
buvo priverstas pertraukti. Tė
vas laike okupacijos buvo “Sto
rasta” ir galėjo laisviau šiek 
tiek gyventi ir daugiau turėjo 
gyvulių, ir triobas už kiauši
nius vokiečiams susistatė, ir 
ūkį tvirtai įrengė. Juozas be
veik visą laiką buvo dykas, nes 
nuo fronto žmonės už paval
gymą dirbo. Aštuonioliktų me
tų pabaigoj atsiradus bolševiz 
mo agentų gavo iš jų literatū
ros ir liko jų uoliausiu rėmėju. 
Bet jau nebetol jie ir bebuvo, 
o už poros dienų jų būrys ir 
Užpalius pasiekė ir jų komite
tą įsteigė. Juozas galvatruk- 
čiais užsirašė nuėjęs ir gavo 
tuoj komitete raštininko vietą, 
ir jam rodėsi kad jau “ro
jus”.

Iš karto bolševikai, kol kas 
nieko dar niekam nedarė, bet 
neilgai trukus pradėjo “lygin
ti.” Tuojaus iš “buržujų” ūki
ninkų ėmė likusius gyvulius ir 
dalino darbininkams ir beže
miams. Juozas būdamas komi
tete, tankiai pats važiuodavo 
rekvizuoti... Tuo tarpu jo na
mų dar nelietė ir jis nė nesva
jojo, kad kas jo palytės...

Buvo jau pavasaris. Bolševi 
kai spaudžiami “baltųjų” (taip 
lietuvius vadino) prisiartino į 
Panevėžį, o jų štabas atsikėlė į 
Uteną, bet ten būti teko neil
gai, nes atskridęs orlaivis bal
tųjų išmetė porą granatų ir 
nusigandęs štabas atsmuko į 
Užpalius. Juozas persikėlė į 
štabą. Viena kart štabo virši
ninkas bejuodinėdamas užsuko 
į jo tėvo namus ir pamatęs 
tiek dar turto, nustebo! Juk 
vis: buvo “sulyginti,” o čia vie- 

“politikos,” kuri, lig adata, 
per nevalią brukama į kiek
vieno piliečio ir pilietės šir
dį. Būtų dar nieko, jei sve
čiai būtų buvę galima visi 
sulaikyti sostinėje: čia juos 
galima būtų buvę užbovyti 
teatrais, pietais, vakarienė
mis, rautais, įvairių “kazio- 
nų” organizacijų, ekstra-su- 
važiavimais, su įvairiomis 
parodomis ir misterijomis... 
Bet kur tau: kiekvienas, 
svetis tuoj skubinasi į so
džių, į savo bakūžes, kurios 
jiems primena daug vargin 
gų dienų, kurios primena 
sunkius po caro jungu, bet 
džiaugsmingus pasiryžimus, 
delei kurių didžiuma iš sve
čių turėjo apleisti savo bran 
gią tėvynę ir plaukti į užjū
rį... O nusiskubinęs sodžium 
susitiks su visu tuo, kas ten 
yra. O ten yra daug tokio, 
kas mūsų viešpataujančią 
reakcinę-kuniginę srovę pa 
stato prieš svečius į tokią 
padėtį, kurios negali priden 
gti nė ministerio frakas bei 
cilinderis.

Bet, sakau, tai buvo lau
kiant svečių. Kuomet jie 
pribuvo ir pasirodė net gi 
dar džentelmenais — mūsų 
srovės nurimo. O kuomet 
svečiai išvažiavo — mes ir 
visai nurimome. Tiesa, gal 
kiti svečių pradės rašinėti 
tai, ką jie čia, vietoje, neno
rėjo mums į akis pasakyt. 
Bet tas del mūsų, tai lyg 
kad špyga kišenėj... Mes va
žiuojame senais keliais, iki 
privažiuosime liepto galą...

Beje, mes politikuojame 
ir bepolitikuodami sudarė
me net mūsų ministerių ka
bineto krizį, bet apie tai se
kančiame laiške.
Kaunas, rugs. 22, 1925.

nas dar likęs “buržujus.” Tuo
jaus pradėjo visa rekvizuoti, o 
tėvas jam aiškinti, kad sūnus 
jo štabe tarnaująs ir tt. Bet 
komisaras atsakė:

“Juk jis pirmas turėjo visa 
atiduoti, o čia pasiliko” ir 
kiek galėjo nuplėšė ir “suly
gino.”

Juozas būdamas raštinėj pro 
langą pamatė, kad jų eržilas, į 
kinkytas į ratus, vežė turtą jų 
ir dar kitų. Tuomet jis išbėgo 
sakydamas, kad tai jo esą; bet 
komisaras, vietoj atsakymo, pa 
rodė brauningą, o paskui pa
liepė savo kareiviams, kad jį 
areštuotų ir nuvedę pakalnėn, 
sušaudytų, nes esąs buržujus. 
Jam plaukai iš baimės stoda- 
mies numetė kepurę, o raudon
armiečiai keturi patverę nu
tempė pakalnėn. Iki nuvedė, 
Juozas atsipeikėjo ir pamatė 
tik dabar “rojaus laisvę.” Tuo 
jaus jį pastatė prie kalnelio ir 
tuoj nuplėšę rūbus kareiviai 
rado pinigų, kuriuos visi prade 
jo dalintis, užmiršę apie jį.
Juozas ilgai nelaukė ir čiupęs 
vieną šautuvą, atstatė prieš 
raudonarmiečius (už kuriuos į jų 
galvą dėjo) ir suriko: “ran
kas augštyn!” ir atsitraukt de
šimt žingsnių. Tie rankas užkė-
lę nuėjo, o jis jų šautuvus pa
ėmęs leidosi bėgti. Radęs lau
ke kieno netikusį arklį, užsėdo 
ir nudūmė į mišką, kur paslė
pęs šautuvus, nužygiavo pas 
baltuosius, keikdamas “rojaus” 
angelus ir save už tokią kvai
lybę.

Po savaitės laiko, jis pasiekė 
frontą ir laimingai perėjęs, sto 
jo į baltųjų armiją ir pradėjo 
kariauti prieš savo “tavorš- 
čius.”

Po mėnesio karo pasiekė na
mus ir rado namiškius tik vie
nuose drabužiuose ir namų sie
nas. Ir iš karščiausio tuomet 
bolševiko liko karščiausias prie 
šas j ų.
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BROOKLYN, N. Y.

Atsakymas p. Ambotui del 
“Brooklyniečių ^4psnūdimo”

p. Ambotas parašė “Vieny- 
oėn” labai gerą paraginimą, 
kad jie esą apsnūdę. Tas tiesa, 
kad apsnūdę, ir del svetainių 
stokos, jie pila tūkstančius do- 
larių į žydų kišenes. Tik tas 
negerai, kad p. A. tame kaltus 
randa laikraščius.

Aš esu senas skaitytojas “V- 
bės” ir jau nuo 15 metų at
gal randu joje agitavimą, kad 
Brooklyno lietuviai statytūsi 
sau svetainę, kai p. Amboto vi
sai čia dar nesimatė. Tuomet 
ir draugijos ir klubai tik pas
kui socialistus visokias “de
monstracijas” vaikščiojo ir dė
jo pinigus visokioms agitaci
joms, kaip kad ir dabar deda 
komunistams; pylė pinigus žy
deliams, kaip ir dabar pilia, o 
“Vienybės” raginimus vadinda
vo “tautiškomis” ir “buržua- 
ziškomis” svajonėmis.

Jeigu dabar laikraščiai turi 
savo svetainukes ir nors mažas 
pramogėles pas save parengia 
ir nebenori pilti jau ir taip pil
nų žydų kišenių, tai kame čia 
p. Ambotas randa laikraščių 
kaltę? Laikraščiai neužbėga ke 
lio draugijoms bei klubams, 
nes ir šitie niekur toli dar ne
nubėgo.

Patartina p-n ui Ambotui ne
uždengti skvernu tikrųjų kalti
ninkų, kurie tramdė Brookly
no lietuviams pasistatyti sve
tainę — tai pirmiaus socialis
tų, o dabar Rusijos agentų ko
munistų. Jeigu Brooklyniečiai 
būtų paklausę “Vienybės,” kai 
ji agitavo nuo 15 metų atgal, 
tai turėtumėm ne mūrinę, bet 
auksu aplietą didžiulę lietuvių 
svetainę.

Senas Skaitytojas.

BAYONNE, N. J.

Komunistų Padegėlių 
“Prakalbos”

Rugsėjo 27 d. buvo komunis
tų “protesto” prakalbos; kal
bėjo Bimba ir Sidaras. Išgar
sinta plačiai, užtai publikos su 
plaukė apie trys tuzinai. Nors 
rengti komunistams padėjo ir 
jų vadovaujama D. L. K. V. 
dr-ja, susidėjusi su šmeižikų 
lizdu. Prakalbų tikslas: išgel
bėjimui 400 komunistų laukiau 
čių teismo Lietuvoje. Prakalbų 
pirmininkas “šviesos žiburėlis” 
(čia jį taip vadina) duodamas 
ženklą prakalbų pradžiai, ap
verkė, kad taip mažai susirin
ko, ir perstatė Bimbą. Jis smel
kė Lietuvos ir kitų valstybių 
valdančias klases, už “persekio 
j imą?” darbininkų ir varžymą 

laisves; taipgi prisiminė, 
kad ir Rusija panašiai elgiasi 
su savo politiniais priešais (su 
prask, buržujais) vienok žymė
damas, kad pastaroji teisingiau 
elgiantįsi. O apie Rusijos dar
bininkų vargus — nė žodelio.. 
Bimba taip nuobodžiai kalbė
damas pastebėjo kai-kuriuos 
apleidžiant svetainę ir suriko 
isteriškai: “Draugai! Tie, ku
rie nenori mano idėjų išgirsti 
tie yra tamsūnai! Buržujų į- 
rankiai! Bailiai! Bėga laukan, 
kaip zuikiai uodegas paspau
dę.”

Šituos žodžius iššovus, snau 
dantieji pabudo ir pradėjo a- 
kis trinti. Paskui Bimba savo 
kalbą baigdamas meldė, kad 
klausytojai nesigailėtų aukų, 
kurios būsią siunčiamos Lietu
von kalėjantiems “darbinin
kams,” Bet nesinori tikėti, kad 
taip įvyks: ar nepaklius ir tie 
dolariai į “NeLaisvę.” Prakal
bų pirmininkas pasigyrė aukų 

surinkę $35.75 ir perskaitė liep 
snojančią rezoliuciją: už ją pa 
kilo septynios” rankos.. Vienas 
komunistas tuoj pastebėjo, 
kad negerai balsuojama; sako, 
tik reikia paklausti, ar nėra 
priešingų ir viskas!

Antras kalbėjo fanatikėlis 
Sidaras; iš jo kalbos nieko ne
galėjai suprasti, ką jis nori 
pasakyti. Pasisakė aplankęs 
svarbesnes Lietuvos vietas, ap
lankęs viešbučius, kur matęs 
daug nuogų mergų, ir labai ne
švarią kalbą vartojo: vis tik, 
išgamos, šašai, išgamos, šašai. 
Prie progos reikia paminėti, 
kad Sidaras buvo karštas kata
likas, bet jam tas nusibodo: 
prisirašė prie bolševikų; dabar 
garbina Trockį, t. y. iš fana
tizmo į fanatizmą.

Prakalbose Buvęs.

LAWRENCE, MASS.. 
Iš Juodosios Kronikos

Nelabai senai tūlas J. C. ki
tam lietuviui, L K. perpjovė 
veidą Lietuvių Ukėsų Kliube 
“besilinksminant”. K. areštavo 
C. ir šį teisėjas nubaudė $60; 
advokatui užmokėjo $30; viso 
$90.

Kitas atsitikimas — J. M. 
munšaineris prieš porą mėnesių 
liko nubaustas 30 dienų kalė
jimo ir $200 pamokėti; tuomet 
jis apeliavo augščiau. šiomis 
dienomis buvo teismas ir nutei
sė 6 mėnesius kalėjimo ir $300 
mokėti; mat pasirodė, kad jau 
4 sykius buvo areštuotas už 
munšainę.

Trečias atsitikimas — čia au 
gęs tūlas B. K. padėta po $10,- 
000 kaucijos už pastojimą žmo
gaus ant kelio su automobiliu. 
Pasirodo, kad mūsų “katalikiš
kas” miestas “progresuoja.” 
Gėda! Dzūkas

LOWELL, MASS.

Bendros Tautininkų ir Kleri
kalų Prakalbos del Vilniaus

Rugsėjo 27 įvyko prakalbos 
protestui prieš lenkų nedory
bes. Buvo keturi kalbėtojai: — 
Venys, Čekanauskas, Kneižis 
ir Dikinis — visi iš So. Bos
tono. Visi ragino susidomėti 
Vilniaus likimu, tverti komite-l 
tą, rinkti aukas, skleisti pro
pagandą tarpe anglų.

Pertraukoje rinko aukas, il
su rinko $28.26.

Po prakalbų buvo klausimai, 
į kuriuos kalbėtojai atsakinėjo. 
Tik bolševikėliai buvo neužga
nėdinti, kad klausimus duota 
ant poperėlių, — mat jie ne-j 
moka rašyt. Tai nors taip ne
iškentė nekėlę triukšmo.

Publikos buvo pilna svetai
nė. Tik gaila, kad rengėjai ap
sileidę, nes nepadavė nieko an
glų spaudom Vielinis

NEW BRITAIN, CONN.

Tai Osteika ir Apsivedė!

Spalio 6 d. įvyko labai iškil
mingos vestuvės vietinio veikė- j 
jo ir biznieriaus A. P. Ostei- 
kos su panele Ona Balčiūniūte. 
Vestuvėse dalyvavo keletas šim 
tų ypatų. Vietiniai ir apylin-1 
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AMSTERDAMO LIETUVIAI! J

Norėdami gauti visko, kij tik jums reikia prie nanaj: indų, 
dabinimų, įtaisymų, stiklų, lempu, pečių, arba odos išdirbinių ir 
imi išreugimo dalykų, ■ taipgi langų, paveikslų, rėmų, muzikališkų 
strumentų, kreikpitės visados pas lietuvį —

FELIKSĄ KARPAITĮ
127 E. Main Street, Amsterdam, N, Y.

Pastaba: Norintieji užsimokėti “Vienybės” prenumeratų, užsi
sakyti knygų, ar persiusti pinigų, galite‘tuos reikalus su “Vienybe” 
atlikti per F. Karpaitf.

kės lietuviai liudija, kad tokių 
dičkių vestuvių dar nesą bu
vę pirmiaus. Dalyvavęs.

NEWARK, N. J.

Darbuotė del Vilniaus

Spalio 1 d. įvyko Vilniaus 
Vadavimo Komiteto susirinki
mas, kurį atidarius pirminin
kui Masandukui aptarta kele
tas reikalų. Nutarta surengti 
kokį vakarėlį, dėlto išrinkta ko
misija iš šių: J. Daukšys, P. 
Radzevičienė, J. Sereika. Taip
gi nutarta kreiptis į kitų kolo
nijų veikėjus, kad suloštų at
vykę kokį veikalėlį. Tarta su
rengti prakalbas; ant galo nu
tarta užsidėti mokestį po 10c. 
į mėnesį.

Susirinkimai bus laikomi kas 
pirmą ketvirtadienį, 180 New 
York A v. Rašt. J. Sereika

— Labas Jokūbai! — Labas!
— Na, kur gi skubiniesi?
— Bėgu pietų valgyti.
— Kas” ten do pietūs?
— O ten gaunu gardžiai, 
švariai ir mandagiai patar
nauja.
— Kur? 1
— Nagi pas —

AAT.IAU VSEVIČIŲ 
1180-1178 Clinton Av.

Rochester, N. Y.

M. M. ŠLIKAS
Lietuvis Advokatas 

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

Namų Tel. Michigan 5751

RICHMOND
TRUST

i COMPANY
2701-2703 E. Allegheny

Philadelphia, Pa.

Apdraudžiamo Nuosavy
bės Dokumentus.

Persiunčiame Kabeliu Pinigus

Perkame ir Parduodame 
Visų šalių Pinigus

Mokame 4% ant Padėtų 
Taupymui Pinigų

Puikiausias Patarnavimas 
Visuose Skyriuose

Phone Keystone 457
THE 

LYNDHURST HOTEL
(S. žvigaitis, savininkas)

236 Cedar Avenue 
Wildwood, N. J.

Įčia lankančius lietuvius kvie
čiu užeiti. Valgiai puikūs, 
kambariai švarūs. Jūrių mau
dynės. Nuomuojamų kamba
rių 60. Adara žiemą ir vasarą 

Kaina pigi, patarnavimas 
Lietuviškas

3
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MINISTĖRlŲ KABINETO 
KRIZIS IR MINISTERIJOS

S

Rašo A ntskait is

Kaunas. — Lietuvos Ministe
rių Kabineto, arba taip vadina
mo p. V. Petrulio Kabineto 
krizis įvyko visai netikėtai, — 
netikėtai net krikščionių de
mokratų partijai dabartiniu 
metu valdančiai Lietuvą. Kri
zis netikėtas, bet jis jau senai 
brendo ir tik reikėjo mažo da
lykėlio, kuris 
tą.

Oficialiai 
krizis įvykęs

išgriovė kabine-

net arti augštųjų sferų žmo-, 
nes stovinti nežino

Kad Lietuvos Užsienių poli
tika prie p. Čarneckio šlubavo 
abiem kojom, tas visiems ži
noma. Nereikėjo būti net to
kiais ‘‘pesimistais,” kaip pp. 
Smetona ar Voldemaras, kad 
neįmatyti žalingumo p. Čarnec
kio politikos.

Ir taip — griuvo Ministerių 
K-tas. Tuoj imtasi sudaryti 
naują Kabinetą. Paprastai, ro
dos, nėra tinkamų žmonių į 
ministerius, bet šį kartą atsi
rado daug norinčių. “Krikščio
nys” apie kokią nors koaliciją

prieita, sun- 
Radušis per 
nenorįs, tik 
Įstumiamas.

niškam blokui. Toki vyrai, kai 
Smetona, Leonas, Šleževičius, 
Kairys, Grinius ar Naruševi
čius netaps ministeriais.

Kiek tenka nugirsti vaikščio
jančius po Kauną gandus, ne
mažos žymės naujo kabineto 
sudaryme lošia ir Romos poli
tika. Mat statant asmenis j 
Užsienių Reikalų Ministerius, 
labai atsižiūrima į tai, ką pa
sakys Vatikanas. Pavyzdžiui,, 
kandidatūros j Užsienių Reika
lų Ministerius Purickis ir kun. 
Rainio: vienas jų gabesnis, bet 
užtai kitas Vatikanui ištikimes
nis. Ir ištikimumas lošia žy- ( 
mią rolę. Tas, kad Purickis ir j 
Gabrys yra apsiskandalinę, da- į 
bar jau nelošia rolės.

Rašant šiuos žodžius eina ’ 
krikščionių demokratų bloke 

prie ko jos prives,

C
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Ilgai buvo tartasi, derėtasi ir 
šiandien susitarta sekan-

pastebėta, jog 
dėlto, kad tūla

Užsienių Reikalų Ministerijos 
valdininkė negerai užrašiusi te
legramos antrašą Kopenhagon, su liaudininkais ar social-de- 
kas turėjo tokių didelių pasek- mokratais nekalba^ pagaliau 
mių. Bet tas oficialis aiškini- jei ir kalbėtų, niekas neišeitų, 
mas, matomai yra aiškinimu
skirtu “galiorkai,” kuriam Kau , iki 
ne tetiki tiktai naivūs, bet ne ' čiai;
protaujanti žmonės. Juk kaip Ministeris pirmininkas — Dr 
gi galėjo taip įvykti, kam rei-' Bistras;

Užsienių Reikalų M in. — Pu 
rickis arba Gabrys, arba kun 
Rainis;

Finansų min. — K. Radusis, 
dabartinis Ūkio banko direkto
rius;

Teisingumo — Oleka;
Vidaus — Endziulaitis; 
švietimo — Jokantas; 
žemės Ūkio — Krupavičius; 
Susisiekimo — šližys;
Krašto Apsaugos (karo) — 

Dr. Draugelis arba kas nors iš

kėjo duoti instrukcijų telegra-; 
fu, kuomet pats atstovas p. Si
dzikauskas prieš porą dienų bu 
vo atvykęs i Kauną daryti pra
nešimo? Juk tada ir buvo nu
statytos visos instrukcijos, o ne 
vėliau. Kas dėlto, kad ar sa
vaitei ar trims savaitėms per
traukta derybas Kopenhagoje, 
tai eiliniam “obivateliui” visai 
nesuprantama; juk tai visai ne 
esminis reikalas.

Bet, kaip ten ne būtų, taip
aiškinama, o tikros priežasties 1 kariškių.

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

HY-MAKE CLOTHING CO.
26 Waverly St., 

kamp. Greene St., 1st floor
New York City

Nedėliom ir šventadieniais įėjimas 
ant Greene Str. <

Dragūnas, vedėjas

PUIKŪS CEVERYKAI!
PIGIOS KAINOS!!

Užlaikau didelį pasirinkimą 
Tinkamų čeverykų 
pigiomis Kainomis 

Atsilankykite ir persitikrinkite

Bet šiandien, rugsėjo 24 d. 
kuomet Prezidentas turėjo pa
tvirtinti tą sąstatą, jis vėl griu
vo ir, prie ko bus 
ku numatyti. Mat, 
daug jaunas ir 
Vailokaičio esąs
Paskui vėl Purickis stato sąly
gą, kad Fin. Min. būtų Petru
lis, gi prieš Petrulį eina Ūki
ninkų Sąjunga (Petruliui siū
loma Seimo pirmininko vietą). 
Vienu žodžiu, šiandien sunku 
numatyti, kas bus ministeriais. 
Pagaliaus, tas ir nesvarbu, —J derybos; 
bus tas, ar kitas asmuo, — vis | pranešiu vėliau, 
bus ištikimas tarnas krikščio- Kaunas, Rugs. 24 d. 1925.

Atsišaukimas į Bendradarbius 
Del “Vienybes” Metraščio

Ateinantį metą sueina 40 
melų kaip Vasario 10, 1886, 
būrelis lietuvių įkūrė laikraš
tį “Vienybę,” šiandien pasieku
sią laipsnį mūsų nacionalės 
reikšmės organo. Todėl “Vie
nybės” Bendrovė nutarė išleis
ti 1926-iems metams Metraš
tį, su kiek galimai pilnesnė
ms ir reikalingesnėmis žinio
mis bei informacijomis iš mū
sų gyvenimo, taipgi įdėli “Vie
nybės” bendradarbių šiokius- 
tokius atsiminimus bei jų pa
veikslus. Metraštis nebus labai 
didelis, bet spausdinsis ant ge
ro poperiaus ir technikos žvilg
sniu prižiūrėtas.

Nors jau mažai laiko betu
rint, vienok kreipiamės į savo 
bendradarbius prašydami para 
šyli savo atsiminimus, neilges
nius 100-150 eilučių formato 
1924 melų “Vienybės” Metraš
čio. Taipgi prašome labai sku
binai parašyti iš kolonijų A- 
merikoje: 1) kiek lietuvių ran
dasi, 2) kiek draugijų turi, 3) 
kiek draugi jų turtas sudėjus 
neša, 4) kiek turi mokyklų, 
4) kiek turi lietuviškų bažny
čių ir jų turtas, 5) kiek yra 
biznierių, 6) kiek jų turtas ne
ša, ir lt. Prašome rašyti labai 
trumpai, nes maža turim vie
tos.

Kurie bendradarbiai ir veikė
jai norės jų fotografijas įdė
ti Metraštin, meldžiami pri- 
siūsti savo paveikslų klišes (tik 
kad būtų nedidelės) ar bent 
paveikslus (už klišes reikės Iru 
pūtis apsimokėti, nes mums 
Metraščiui pasidaro labai daug 
išlaidų, kadangi spausdinsis į 
50,000 egzempliorių; klišes su
grąžinsime savininkams).

Viskas šitas turi būti prisių
sta ne vėliau Lapkričio 30 d. 
(Lietuvos bendradarbių rašte
liai bus priimami iki Gruodžio 
15 d.) ir antrašuojama seka
mai: — “Vienybės” Metraštis, 
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.
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KRYŽIAŽODIS NO. 15 (Pridavė K. B. Kriaučiūnas)
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Išrišimas kryžiažodžio No. 14. 
(“Vienybės” No. 110)

Į. Pertraukę kryžiažodžius, da- 
i bar vėl pradedame ir dėsime 
juos kas šeštadienio numery. 
Už išrišimą duodasi dovanos -- 
knygos.

No. 14 gerai išrišo šie: V. 
Alksninis (iš New Haven, Ct..), 
A. Baniulis (iš Brooklyn, N. 
Y.), P. Mačys (iš Brooklyn, 
N. Y.), A. B. Mūras (iš New 
York), J. Ces (iš Brooklyn, N. 
Y.), E. Katilienė (iš Elizabeth, 
N. J.)

VIENOK TAS DAUG 
REIŠKIA

žemė ant kurios gyvename, 
sveria 1,311,000 bilionus bilio- 
nų svarų — jei tą skaičių pa
rašyti turi prie 1,311,000 pri- į 
dėti dar 21 nolį. Tat jei svei-j 
kas sveri 100, 150, ar 200 sva
rų, ką tas reiškia močiutei že
mei? Esi menkesnis už nolį, 
vienok tas daug reiškia del ta
vęs. Gyvenimas saldus, nežiū
rint jo kartumų, ir kiekvie
nas nori čia vaikštinėti tiek il
gai kiek gali. Negalėtum tam 
pasirinkti geresnio draugo už 
Trinerio Kartų Vyną. Ko ma
žiau viduriuose bėdos, tuo gy
venimas ilgesnis. Trinerio Kar
tus Vynas išvalo jūsų vidurius, 
geriau miegi, jauties geriau. Jį 
galima gauti pas jūsų aptieko- 
rių. Spalio mėnesį ateina šal
čiai ir kosuliai. Prisirengk su 
Trinerio Kosulio Nuramintoju. 
Jei nėra tų gyduolių jūsų apy
linkėje, rašyk pas Joseph Tri- 
ner Company, Chicago, Ill.

MUZIKANTŲ DOMEl!

Laiškas Kryžiažodžių Skyriaus 
Redakci jai

Gerb. Vedėjai: — Perskai
tęs kontesto skiriamas dova
nas, labai nusistebėjau, kad 
tamistos skiriate tokias dide
les dovanas už išrišimą kryžia
žodžių. Rišdamas kryžiažodžius 
aš netikėjau laimėti tokią pui
kią dovaną, kaip knygą “Gyve
nimo Dumble.” Maniau,
galima laimėti knygutę vertės 
10-15c. Bet pasirodo, kad ta- 
mistų kryžiažodžiai ne ant juo
ko dedami. Dabar manau ne
praleisti nei vieno kryžiažodžio 
Taipgi paraginu ir kitus. Vyrai 
ir moterys, nesigailėkite savo 
proto pamiklinti.

Laimėjęs P. M.
(Brooklyn, N. Y.)

(Pastaba: Laimėtojai pirmo 
baro kryžiažodžių 
čius
tuza (iš Detroit), ir J. C. (iš 
Brooklyno) yra prašomi pri- 

:1 siusti Kryžiažodžių Redakcijai

J. Antanavi
(iš Brooklyn©), F. Mo-

rūšių:

1.
5.
9.

11.

Skersai: —
Jausmų padėtis arba stovis 
Parūpinti sau.
Turiu galvoje
Ledu apsupti
Drisko, birėjo

13. Naudininko linksnio klausi
mas (gramatikoje)

Vardas vieno Brooklyno
Kliubų
Ne tu ir ne jis (įvardis)
Paskui plūgą sekė
Motinos priežodis supant 

vaiką
19. Kups, pūsis
22.
25.

16.

18.

Išilgai: —
1. Ulioja
2. Siūlyti
3. Ne mano ir ne tavo
4. Skiemuo iš žodžio turinčio 

prasmę “taria”
5. Prielinksnis del parodymo 

paėjimo ar kilmės 
Abejonės žodis 
Ne trumpas 
Plaukia 
Dargana 
Įsvies

Kabins
Skiemuo iš žodžio “gyrė

kad Į 26. Vokiečių “taip”
I 27. Penėk
29. Ką didelis juokas įskaudina 

Neigimo žodis 
Nešioja 
Jungimo žodis
Kur žuvo cepelinas 

nandoah
37. Raidės dedamos ant adre

so iš Lietuvos į.Ameriką
38. Blogumas
39. Apsitraukti vandens laše

liais
Rugiai tarp girnų “--------”
Įšriubuok

44. Iždine, arba iždas

6.
7.
8.

10.
11.
14. Parinkimo žodis
20. Irklais dirbo
21. Stoka
23.
24.
27.

33.
35.

41.

She-

Žingsniavo
Ne tau ir ne jam
Sunkiai įsiūloma Amerikos 
lietuviams popiera

28. Mušti
29. šitam
30. Echo
31. Geidžia
34. Rytmečio produktas pava

sarį ir vasarą
36. Ekzistuoju
38. šiaučiaus įrankis

PIRKITE 
VIENYBĖS” 

ŠĖRĄ!

Tol. 4428 Greenpoint.

iki 10 Iž ryto 
iki B po pietų 
iki 8 vakare

savo antrašus, kad galėtumėm 
pasiusti jų laimėtą knygą 
“Jaunie j i Skriau j a”)

k

-SANYKlTg
Apaugo* Ivelkatf

Baltis. 
I <ra- 
plačlą 
GOLD

ProfiltktM vyrama, 
geriausia apsauga 

po užaikrStimo. 
Didelė trinbelS 35c. 

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

91 Beekman St. 
New York 

Praiyk aprajymų

151 Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y. 
Talepbona Grmpolni 1411

Km yr&imogana amilnaa priilul — 
Jis netik annklattaiM ligai įvare, bet Lt 
bų pagaldo. Bet tie, kurie vartoja po 
Ameriką pagariSjuiua URBAN’a 
POWDERS (Milteliu auo Balčio), jokių Balčių 
nebijo. Ui 76 centui oi bakių apiiginkluok 
nuo savo nnoimau prieiot

URBO LAX TABS (M centai oi akij
ant?) yra kai kanuolč pilei kitų amllaų imo- 
gaus priešų — vidurių aikiitSjimų — kuria 
žmogui pagamina daug rūpesčių ir linkių ligų.

Lietuviškų, Bulgariškų, Alopatiikų, Homeopatlikų Lt kitokių 
vaistų tegalima gauti gerų pai —

Užrašykit “Vienybę” 
Savo Giminėms ir

Pažįstamiems
Lietuvoje

Geras paprotys
Naudokit Ruffles kasdien, kad užlaikius 

galvos odą sveika ir kad turėti puikius 
žvilgančius plaukus.

Sunaikina pleiskanas, tų svarbiausi 
priešą gražių plaukų.

Nusipirkite bonką už 65c šiandien 
pas savo vaistininką. 75c kuomet 
siumčiama tiesiog iš laboratorijos.

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

Brooklyn, N. Y.PIRMA* LIETUVY* 
Ohlropraktlk u-Gydy toj **

J. Vaitulionis, D.C.
331 Grand Street 

Brooklyn, M. Y. 
Valandoi nuo 4 iki 8 vai. vak. 
Nedalioms It šventadienieii: 

Nuo 10 v. ryto iki 1 v. po piet.

Lietuviškiems muzikantams 
pasiūlome pirkti naują Albu
mą Lietuviškų šokių, išleistą 
Seirijų Juozo, sutaisyto V. Nic 
kaus. Turime keturių
del Piano ($1.50), del Smui- 
kos (75c.), del Klarneto (75c.), 
ir del Korneto (75c.)

šiame albume telpa sekanti 
šokiai: —

Gimnazistų Maršas,
Klaipėdos Valcas,
Seirijų Maršas, 
Maryte.
Seirijų Bernelis,
Skaistutė,
Seirijų Mergelė,
Smarkusis Dzūkas,
Noriu Miego,
Gedimino Maršas,
Suktinis,
Palangos Valcas,
Klumpakojis,
Kregždutė,
Bevardė,
Šiaulių Valcas,
Lakštutė,
Juzytė,
Gyvenimo Vaizdai.
Tėvai, kurie leidžia vaikus 

mokintis ant piano ar smuikos 
turėtų papirkti šitą albumą lie 
tuviškos muzikos.

Pinigus su pažymėjimu 
kiam instrumentui norite 
siuskite: —

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

(123)
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VU«LAS 
UtDBGI-

ZINS
New York City 

ir Irving Place

Daktaras
J. S. MISEVIČIUS

270 Berry St., B’klyn, N. Y.

Dr. John Waluk
Valandom 

nuo 8 
n no 1 
n no 6

Nedčliomia pagal lunltarinių

161 North 6th Street
Brooklyn, N. Y.

Garsioms “Vienybėje

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

110 Ė.
Tarpe

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

KAINOS MANO PRIEINAMOS
Ir viskas yra po mano asmeniška priežiūra 

X-Spinduliai ir Wassermano tyrimas ir Ke
lniškas Išnagrinėjimas kraujo. — Suteikiame 
tikrų atspĄilnų ir gydymų. —

PATARIMAS IR KOVITIMAS 
D Y K AI
D R .
16th SI.,
4th Av.

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

Kampas Berry Street

Specialistas
Pasekmingai Gydau Ypatingas 

VYRŲ, MOTERŲ LIGAS

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

SKAUSMAS! KUR?
PAMINKIT.

YRA GERAS DEL:

Rumatiško gėlimo.
Nerviško galvos skausmo.
Neuralgijos skausmo. 
Mėšlungiško traukimo.
Kietsprando.

(i. Skausmo šonu, krūtinės ir pečių 
Apsideginimo ir žaizdų. 
Apsisaugojimo nuo uodų. 
Skaudančių muskulų.
Apsisaugojimui nuo užnuodiji- 

mo, nuo silpnų atsitikimų, 
įdrėskimo ir tt.

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

rašykite į:
ALBERT G.

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

Susivienijimas Liet. Amerikoje
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDBAUDOS Dt P Ai ALPO! 
ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE VAUITIJOSB, KU

RIOS TURTAS ARTI $1,000,000.00

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

BLA. kuopoi randail vilnose dideiniuon midituoie. 
Nariai priimami nuo 18 iki 50 m. amilam. Viii na
rini gauna laikrašti „Tėvynę” dovanai ir taipgi 
gauna BLA. Išleistai knygai ui puię kalnoi.

PomlrtlnUl įkyriai — $180, 800, 400 Ir 1000

Pašalpos Skyriai —• 
|«.oo, 9.00 Ir II.00 į iivaitę.

Del plateinlų Informacijų krelpkltii lino adreiat

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

5



vai. vakare
Juozo Babravičiaus Koncertas

Bus Nedelioje, Spalio=October 11 d., 1925 m. Pradžia 8

ACADEMY OF MUSIC SVETAINĖJE, Brooklyn, N.Y.
PI ANU SKAMBINS LEO BERDICHEFSKY Tikietų Kainos: $2.20, $1.65 ir $1.10 PARSIDUODA “VIENYBĖJE”

“in Russia”, nei į “Russ-Po
land”. Geda tiems, kurie neži
no, kur gimę ir iš ko jie paei
na!

DAR DAUG ESAMA 
IR TOKIŲ LIETUVIŲ

Aną vakarą padariau ekskur-
PASKUTIN1S KVIETIMAS 
VISI į BABRAVIČIAUS 
KONCERTĄ!

Šio sekmadienio, Spalio 11 d. 
vakare, tikimasi dideliu minių 
žmonių i Brooklyn Academy of 
Music, nes visi norės išgirsti 
malonaus balso dainas mūsų 
talentuoto artisto p. Juozo Bab 
ra vičiaus.Sugrįžęs iš Italijos ir 
ilgą laiką ruošiąsis operon, p. 
Babravičius savo pirmu debiu
tu sukrutino iš pamatų visą 
muzikališkąjį Bostoną. Anglų 
spauda savo žymių kritikų raš
tais mums atidengė talentą mū 
su pačių tautos tarpe, asme
nyje p. Babravičiaus. Todėl 
riūsų apylinkės, lietuviai ruo
šiasi išgirsti savo žvaigždę, ku
ri sužavi klausytojus ir ilgam 
laikui palieka mielus atsimini
mus. Jo dainas ir arijų melo
dijas, paskui niūniuoja merge

lės, švilpauja berneliai...
Todėl šiuo paskutiniu kvie

timu lai įsidėmi visos apylin
kės lietuviai, kad nepraleistų 
išgirsti tą dainos perlą, p. Bab
ravičių, pakol jo dar neištrau
kė iš mūsų rankų viliojančios 
svetimtaučių operų ir koncer
tų scenos, — nes jau ketina iš
traukti !

Sekmadienio vakare visi va
žiuokit p. Babravičiaus koncer
tam štai kelrodys:

Važiuojant iš Williamsburgo, 
imkit '‘Crosstown” karus, ir pri 
važiavus Flatbush Extension, 
išlipkit ir eikit po kairei iki 
Fulton ir Flatbush Ave.

Kas važiuos Fulton St. ele
vatorium, išlipkite ant “Lafa
yette Ave.” stoties.

Kas važiuos B. M. T. subve, 
persimainius ant Canal St., va
žiuokit Brooklynan ir išlipkit 
“De Kalb Avė.” stoty.

Kas važiuos Interborough — 
7th Ave. arba Lexington Ave. 
subve, turi važiuoti į Brooklyną 
ir išlipti “Nevins St.” stoty.

Bile kuriuo keliu pasiekus 
Fulton St. ar Flatbush Ave., 
išlipus reikia eiti iki Lafayette 
Ave. ir Flatbush Ave., kur 
randasi Brooklyn Academy of 
Music — koncerto vieta.

Taigi — iki pasimatymo vi
siems didžiuliame p. Babravi
čiaus koncerte!

TĖMYKIT, REGISTRACIJOS 
JAU BAIGIASI!

DIDELIS NUMAŽINIMAS KAINU ANT
NEW FLAYER PIANŲ

Čia yra Player-piano, kurį dabar galite 
Įsigyti specialiai numažinta kaina ir ku
rį turėdamas didžiuosies dėlto, kad 
duos ilgą satisfakciją. Jo geras darbas 
ir materiolas užtikrins jums ilgų me
tų patarnavimą. Jo puikus padirbimas 
bus pagražinimas jūsų namams.

PARSIDUODA LENGVOMIS 
IŠLYGOMIS

Balsuotojų registracijos bai
giasi šį šeštadienį. Registraci
jos būdelės bus atviros nuo 
7:00 vai. iš ryto iki 10:30 va
kare. Kiekvienas pilietis ir pi
lietė būtinai turi užsiregistruo
ti, nes kitaip negalės balsuoti 
ateinančiuose Lapkričio 3 d. 
rinkimuose.

Lietuviai piliečiai privalo pa
siduoti gimę “in Lithuania”, ne

siją po keletą registracijos bū
delių Maspethe, ir tas ką aš 
patėmijau, mane labai nuste
bino. Daugelis lietuvių stačiai 
sakosi gimę “Rusijoje”, kiti vėl 
su grynomis lietuvių pavardė
mis sakosi gimę “in Poland”. 
“Rusais” pasiduoda daugiau
sia komunistų šalininkai; bet 
ko tie verti, kurie sakosi esą 
“lenkais”? Daugumas lietuvių, 
priėję prie registratorių ir už
klausti, kur gimę, atsako: 
“Ruš-Poland”, todėl registrato 
rius užrašo stačiai: “Russia”.

Registratoriai neverčia lietu
vius užsirašyti rusais ar len
kais, nes mačiau lietuvį, kuris 
pasisakė gimęs Lietuvoje, ir jį 
užrašė “in Lithuania”. Rep.

LIETUVIS, VINCAS
STANKŪNAS NUSKENDO

vakarės, kaip sako “Halo- 
ween”. Gal ir šiemet pareng- 
sim kokią pramogėlę, nes gir
dis, kad daugelis laukia, kada 
kas parengs ką “Vienybės” sve 
tainėje. Taigi, tėmykit ir ne
pamirškit 15 Lapkričio.

Narys.
— Asmeniškai. P-lė Milda 

Ukeliutė, duktė “Vienybės” šė- 
rininko Mikolo Ūkelio, 629 
Driggs Ave., pereitą šeštadienį 
turėjo savo 18 metų sukaktu
vių vakarėlį. Buvo daug gra-

Reikalingas vargonininkas - 
kuris apsipratęs su Bažnyčios 
reikalais. Reikalaujam į Lie
tuvių Tautos Katalikų Šv. Jur
gio parapiją, S. S. Pittsburgh, 
Pa. Malonėkit atsišaukti į trum 
pą laiką, nes yra gera vieta ir 
kreipkitės su visais reikalais 
pas kleboną kun. K. Petruševi
čių, 1713 Sarah St., S. S. Pitts
burgh, Pa.

Paieškai: Barnasiaus Rukš- 
tailio, kuris 4 metus atgal dir-

žaus jaunimo, kurie sveikino 
jauną lietuvaitę įeinančią drau
gijom Re p.

UŽRAŠYKIT “VIENYBĘ” 
SAVO GIMINĖMS IR 

PAŽĮSTAMIEMS 
LIETUVOJE

oo ant farmos Elmhurst, L. L 
Jeigu kas žino kur jis gyvena, 
arba patsai, praneškite Frank 
Zuyus, 23-81 Hemlock PI., Ma- 
speth, L. I., N. Y.

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

Real Estate

PIANAI IR PLAYERIA1

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.

A. Antpusaičio krautuvėj galima gauti netik geriausių 
ir lengvomis sąlygomis pianų ir gramafonų, bet ir naujau
sių lietuviškų Kolumbijos rekordų — monologų, dialogų, 
dainų ir muzikos. Taipgi galima gauti naujų įvairių piano 
rolių.

Parduodama ir išsiunčiama į kitus miestus taipgi.
Iš visur kreipkitės čia pažymėtu adresu:

A. ANTPUSAT & CO
EKSPERTINIS TONUOTOJAS IR PATAISYTOJAS 
1)81 Broadwpy Brooklyn, N. Y.
(Pusė bloko nuo Myrtle ir Broadway “L” stoties) 

Telephone Jefferson 6993. Atdara vakarais iki 9 vai.

Didelis Didelis

Balius
Rengia 

LIET. GIMNASTŲ KLIU B AS
Ine.

Subatos Vakare

Spalio=oct. 10,1925
LABOR LYCEUM

949 Willoughby Av., Brooklyn, N. Y. 
Muzika James Passella

Durys atdaros nuo 6:30 vai. vak.

ĮŽANGA — 50c. VISIEM

Rugsėjo 26 d. nelaimė patiko 
tautietį Vincą Stankūną, vyru
ką 28 metų, dirbusį prie New 
Yorko Marine Co. Laivelis, prie 
kurio jis dirbo, ties Governors 
Island užsidūrė signalo lem
pos stiebą ir , tuomet nukrito 
vandenin trys darbininkai; du 
jų pasisekė išgelbėti, bet a. a. 
Vincas nuskendo. Jo lavonas 
Spalio 1 d. rastas So. Brook
lyn© pavandeny ties 45-ta gat.

PO MIESTĄ PASIDAIRIUS

Kliubo kambariai—168 Marcy Ave.

— Visi tėmykit, kad 15 d. 
Lapkričio pripuola TMD. 3 kp. 
susirinkimas “Vienybės” svetai
nėje. Malonėkite visi susirin
kti ir kurie dar neatsiėmė kny
gų, malonėkite ateiti ir atsiim
ti, nes jūsų laukia “Pasaulio 
Istorija”, kad ją paimtumėt.

Jau nebetoli Visų šventų iš-

Woodhaven Sekcijoj: 2 šei
mynų, mūrinis namas, 2 karam 
garadžius; su visom įtaisom, 
lotas 35 per 100. Labai gražioj 
vietoj, palei Jamaicos stotį. 
Kaina $15,500.

2 šeimynų mūrinis namas, 
kampinis, su 2 garadžiais su vi
sais įtaisymais. Kaina $13,500. 
Cash $5,000. Puikiausioj vietoj. 
Kambarius galima gauti tuo- 
jaus.

6 šeimynų mūrinis namas, 5 
kambarių ir maudynė. Rendų 
metam $2,436. 1 morgičius — 
$6,000. Nėra antro. įmokėti 
$6,000. Netoli Broadway.

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.

7 šeimynų, 1 storas, kampi
nis mūro namas. Netoli stoties. 
Rendų $3,588 meetam. Kaina 
$31,000. Cash $8,000. štoras ne 
turi lysto, labai geroj biznio 
vietoj.

VIENYBĖ” REAL ESTATE 
(VI. šabūnas, vedėjas)

193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Parsiduoda laikrodžių krautuvė. Per 
daugelį metų įdirbtu geroj vietoj ir 
turi gerą vardų kaslink biznio .reika
lų. Parsiduoda dėlei 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. kampų su narnu ir garadžiu. 
Flllsworth’s office, 1338 Bushwick Av., 
Brooklyn, N. Y. (122

Parsiduoda bučernė ir grosernė, ge
roje vietoje, kampinis namas, biznis 
gerai įdirbtas. Jei norėtų, galėtų pu
sę pirkti. Atsišaukite į “Vienybę.’’ 

(123

Parsiduoda, kampinis mūro namas 7 
šeimynų, geram stovy, netoli eleveite- 
rių, karų, subway. Pasiteiraukit. Dide
lis bargenas. Informacijų klauskit pas 
Mrs. Link, 1377 Madison St., Ridge
wood, N. Y. 124

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ
APDRAUDOS (INSURANCE) FIRMA

JONAS AMBROZAITIS 
560 GRAND STREET 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone Stagg 6262

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

417 LORIMER STREET 
(“Laisvės’’ Name) 
Brooklyn, N. Y.

Alex Velička ir J. Sutkus 
Savininkai

LIETUVIŠKA 
RESTORACIJA

I

Tel. Greenpoint 7831

LIAUKUS 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: —

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

216 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.
TELEPHONE STAGG 4897

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.

Mūsų darbo apsiaustu 
kostumeris džiaugiasi.

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

tuoj atvykstu pataisyti pagedimus

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

Tel. Stagg 4037

Geriausias 
PLUMBERIS

CHAS. WIRFEL

REIKALAUJANT apdraudos (insur
ance) nuo Ugnies, Gyvasties, Sužeidi
mo (accident), Automobilių, Stiklų, 
etc,, žodžiu sakant, suteikiam visokios 
rities apdraudų (insurance) kokia tik
tai randasi šioj šaly. Mūsų kompanijos 
vienos iš didžiausių, prekės yra lygios 
su kitais, bet patarnavimas yra geres
nis nelaimei atsitikus, nes pilnai nu - 
stolius išmoka.

Telefonas: Stagg 9105

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

PERKAM ir parduodam namus, lotus, farmas, biznius, inorgičius; sko- 
linam pinigus ant morgičių, suteikiam pilnų patarnavimų namų pirkimo 
ir pardavime.
NOTARY PUBLIC suteikia pilną patarnavimų visokių legalių dokumen
tų, kokius tiktai tiesos daleidžia Notarams patarnauti.
Su visokiais reikalais ypatiškai, laišku ar telefonu kreipkitės j mūsų 
firmų, užtikrinam, kad gausit teisingų ir mandagų patarnavimų.

SCHEGAUS & GALE
BUILDERS, REAL ESTATE and INSURANCE

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

KAS NORI GERŲ, SKANIAI | j 
IŠVIRTŲ LIETUVIŠKŲ VALGIŲ .

Lai Atsilanko į

V. BERENK) 
RESTORANĄ

673 DRIGGS AVENUE 
(kampas Fillmore Pl.) 

Brooklyn, N. Y.

— Petrai, kur taip skubi
niesi?

— Einu pas Juozą Aba- 
zorių.

— Kas tenai naujo yra?
— Tai yra geriausi lietu

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

— Koks jo adresas?
93 WYTHE AVE., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. 4520 Greenpoint

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

Brooklyn, N. Y.

adresu;Sinn

IR MALIORIUS 
Nufotografuoja ir 
numalevoja viso
kius paveikslus 
įvairiausiomis sp
alvomis Atnauji
ns senus ir kra- 
javus ir sudaro 
su amerikoniškais 
Darba atlieka ge
rai ir pigiai.

Kreipkitės

JONAH BTOKE1
173 Bridge St., O. Brooklyn, N. Y

Telephone Triangle 1450

KASMOČIUS

LIETUVIŠKA AKUŠE1KA

ir TUBA
(Praeidami atsižvelgkite j šį namų) 

260 HUMBOLDT ST.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas Stagg 2481 
Užlaikome lietuviams užeigos vietų 
ir turime Gražių Ruimingų Svetainę 
del įvairių Mitingų ir Pokilių (Lie
tuvių Kriaučių Kontraktoriai už- 
l'iko savo ofisų mūsų svetainėje) 
Visuomet reikale kreipkitės pas: —

KASMOČIUS ir TUBA 
260 Humboldt Street 

Brooklyn, N. Y. M Tel. Stagg 6711 g
SwMKWMKRIWKa?1

Marijona TamklenG 
paiagų ant pareikalavimo^*prie 

dienų ar naktį, taipgi ir nedėl 
dieniaia. Darbų atlieka atsakau 
Šiai už prieinamų kainų

7 Stagg Street 
(arti Union Av.)

Brooklyn, N. Y

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savniukas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINĖ
Čia galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir nl 
prieinamų kainų; taippat pasirendavoti svetainę susirinki" 
mams, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

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