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325 ANGLIAKASIU UNIJOS L0-
KALAI GAVO INSAKYMA STREI

KUOTI PRADEDANT RUGP. 31
Popiežius Matulevičių už Apleidimą Vilniaus 

Vyskupijos Padarys Kardinolu, Sako Len
kai.

ŠIAULIŲ POLICIJOS VIRŠININKAS UŽ NE
DAVIMĄ PAPIROSŲ, AREŠTAVO MIE
STO VALDYBOS NARĮ

PHILADELPHIA, PA., Rugp. 27 d. — United Mine 
Workers Unijos viršininkai išsiuntinėjo visiems lokalams 
Įsakymą išeiti Į streiką, pradedant Rugp. 31 diena. Prie 
darbų paliks tik kasyklų palaikymo darbininkai, jei bus 
susitarta su savininkais. Streikas apims 158,000 kieto
sios anglies kasėjų. Bitumino kasyklas streikas neapima. 
Streiko Įsakymą gavo 325 unijos lokalai, prie kurių pri
klauso nemažas skaičius lietuvių.

Tokiu būdu viltis taikos nutrūko. Biznierių koniite 
tas tikėjosi, kad bus galima atnaujinti derybas, bet ne 
pavyko.

VILNIUS (Elta). — Vietos laikraštis “Slowo” spė
ja, kad lenkų išėstas Vilniaus vyskupas Matulevičius bus 
popiežiaus padarytas kardinolu. Vilniaus gi vyskupu bus 
lenkas Mikalkevičius.

ŠIAULIAI. (“L. Ž.”) — Apie 4 vai. 11 d. rugp. pas 
miesto valdybos narį Alaką atvyko girtas 1-mos nuova
dos policijos viršininkas Bielskis ir pareikalavo, kad Ala- 
kas nupirktų jam papirosų. Alakas atsisakė. Įsižeidęs 

bartis, kad. Alakas neatidūodąs jam pa
garbos; į ką gavo atsakymą, kad pagarbos nei nereikia 
jam duoti. Už tai policijos viršininkas Alaką areštavo, 
nusivedęs kalėjiman primušė, o paskui paleido, sakyda
mas niekam apie įvykį nesakyti.

PARIS, Rugp. 27 d. — Po 48 valandų karštos kovos, 
f rančų 19-tas korpusas užėmė Morokiečių Branes kraštą, 
iš kurio eina trys keliai į Krimo sostinę. Kova buvo sun
ki, nes morokiečiai gynėsi.

WASHINGTON, Rugp. 27 d. — Prezidentas Cool
idge pareiškė, kad Francija galinti mokėti savo karo sko
las tokiomis pat sąlygomis kaip Anglija. Ji nėra biedna. 
Coolidge pyksta, kad Francija iš anglų išgavo prižadą 
gauti palengvinimų atmokant skolas Anglijai, jei ir Ame
rika padarys tokių pat palengvinimų francams.

Vos Išgelbėjo Suspenšinas Gal
Merginas Nebus ilgas

Brockton, Mass. Elena Mac-! 
kevičiūtė ir Marta Jezukevičiū-; 
tė, kartu su šios broliu Jonui 
gerokai išsimaudė ežere Nip- 
penicket, kada besiirstant lai
velyje, merginos sumanė per
simainyti sėdynėmis, ir susu
pę. laivą, jį apvertė. Kiti pri
siėjo visus išgelbėti.

Smithas Pasmerkia Hy- 
laną Kaipo Nemokytą

Brooklyn, N. Y. New Yorko 
valstijos gubernatorius Smith 
pasakė pirmą prakalbą prieš 
Hylaną, kurioje nurodė, kad 
tas vyrukas visai nemokytas ir 
netinka vesti reikalus tokio di
delio miesto kaip New Yor- 
kas. Esą Hylaną valdo bosai. 
Kova už 5 centų fėrą tėra dū
mai. Hylanas net su K1 uksais 
taręsis, kada ėjo kova demo
kratų partijos konvencijoj 
tarp Smitho ir McAdoo.

Hazleton, Pa. Prieš gręsia- 
ma streiką iš šio distrikto kas 
savaitė būdavo išleidžiama po 
37,358 tonus anglių. Viena ka
sykla Oneidoje jau atleido dar 
bininkus, nes yra prikasta tiek 
anglių, kad iki rugp. 31 vos 
jpės juos suskaldyti į tinka
mus gabalus. Bet kitos kasyk
los žada dirbti iki paskutinei 
dienai. Vis žmonės čia tiki, kad 
darbų sutrukdymas būsiąs ne
ilgas. Anglių verteivos turi pri 
sipirkę anglių ir todėl sakoma, 
kad trūkumo neturėtų būti.
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New York. Trys norve 

gai, būrių laively 12 tonų 
dydžio ir 45 pėdų ilgio, per
plaukė iš Europos į Ameri
ką į 73 dienas.

—o—
Chicago. Du armijos ero- 

planai čia susidūrė ore ir 
du lakūnai užsimušė.

—o—
Kanton. Šiame svarbiame 

cinų uoste, kurį dabar val
io “raudonieji” eina smar
kios kovos tarp įvairių 
Takcijų.

—o—
Chicago. Fosterio “gar- 

vežis” vėl išrinko jį i ko
munistų partijos preziden
tus tos partijos seime čio
nai. Taip vadinami “maža
mečiai” statė Rutenbergą, 
dėt pralaimėjo.

—o—
Maskva. Valstiečiams rei

kalaujant, valdžia žada par
davinėti monopoliuose tokia

Washington. Valdžia skel 
bia, kad šįmet bulvės bus 
brangios, nes jų mažai už
augo, o Kitur sugedo.

—o—.
Maskva. Japonai su ru

sais pradėjo tartis apie su
mezgimą gelžkelių Sibire, 
kad preKyba plauktų iš Ru
sijos Japonijon ir atgal.

—o—
Bayonne, N. J. American 

Radiator kompanija, kur iš 
600 darbininkų streikuoja 
jau 400, uždarė fabriką. Ji 
turi dar kitur. Darbinin
kai reikalavo panaikinti j 

| aarbą nuostukiu.
v —o—

Berlin. Du studentai, ku
rie norėjo pavogti keturių 
merginų drapanas, besimau 
dancių upėje, kurios kran
tais jie vaikštinėjo ir disKu- 
savo mokslą, gavo nuo mer
ginų po juodą akį.

—o—
Maskva. Karo tribunolas

Žinios Iš Lietuvos
ŽEMĖS NUOMAVIMAS

Pereitais metais žemės ūkio 
ministerija buvo išnuomavusi 
9,931 asmeniui 148,632 ha že
mės plotą už 1,812,820 litų, ar
ba po 12 su viršum litų ha.

žiaus, kitoje eglėje išpjautas 
rusiškas kryžius su parašu: 
“Prašau pranešti namiškiams.” 
nurodyta kaimas ir tt.

Pasikorimo priežastis nežino 
m a. Keleivis.

Naumiestis, šakių apskr. Lie 
pos m. 24 d. pil. Naujokaitis,Papilys. (“V-bės” kor.) —

Netoli miestelio yra vokiečių žvejodamas Šešupėje rado kul 
įsteigtos žuvusiem didžiajame 1 kosvaidį. Kulkosvaidis vokiš- 
kare vokiečių-rusų kariams ka-' kas, sunkusis, be užrakto ir 
pinės. Tas kapines vokiečiai iš- aprūdijęs, bet pataisius naudo- 
sinešdindami iš Lietuvos paliko ' ti dar tinka. Žirnis.
aptvertas gražia beržine tvora. 
Bet pakirstas medis neilgai te-' 
tveria. Papuvo mietai. Sugriu
vo dailioji jaunų berželių tvo
ra. Ir vietoje jos liko traškan-
ti laužyne.

Vokiečiai-kul turingi žmonės. 
Jie nepamiršo brolių žuvusių 
didžiajame kare. Atvyko iš Vo 
kieti jos atstovas. Supylė apie 
kapines didžiulį volą. Apdėjo 
jį žalia, kaip šepetys apžėlusia 
žole, vėją. Papuošė, sutvarkė 
kapus.

Dabar ir atsilankiusiems jau
}5at “vodka”, kokią pardav* pasmerkė miriop devynius ku» malonu. Nė vieno siela su 
nėdavo caras. -podstavčikus,” Kurie gro-| žeista gyvenimo dyglių kįla

—o— bišiavo darydami unuor-, augštyn, ten, kur viešpatauja
Lansford. Pa. 809 anglia mas raudonajai armijai, iš amžinoji ramybė, absoliutinė 

kasiu Lehigh kompanijom viso buvo kaitinama o? ku- tiesa...- J. Binkis
metė darba, nes nesusitaikė misarai iš valstyoinio dra
in kompanija apie darbo są | panų trusto. Aki gavo k.,- 
lygas. ; įėjimo.
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Darbo Federacija Nesi- Vokietis Plauke 22 v. 
Ris į Angliakasių Baltijos Jūroje 
Streiką | ----

-----  Berlin. Vokietis Kemmerich
Atlantic City, N. J. Darbo plaukė Baltijos juroje, apie 

Federacijos prezidentas Green Warnemundę, 22 valandas ir 
pareiškė, Amerikos unijų cen- perplaukė 36 mylias, nelydi- 
tras nesikiš į streiką angliaka- mas jokio laivo, ar draugų. Su 
šių. Esą angliakasių unija turi savimi turėjo tik neatšalamą

Pilviškiai, Vilkaviškio apskr. 
— Liepos 24 d. rinkoje mokė
jo rugių centneriui 20 litų, avie 
sto kilogr. 6 litus, jautienos kil 
2 lit., avienos — 2 lt., juodos
duonos kilogr. 80 et., pieno lit
rui — 40 et. kiaušinių 10-čiai 
— 2 lt., vidutiniam kaimiškam 
sūriui — 2 lt., vištai — 3 litus,
vyšnių litrui — 35 et.

užtektinai spėkos viena apsi
dirbti su bosais.

Angliakasiai Prisirengę 
Mesti Darbus

bonką buljono, kompasą ir laik 
rodėlį. Jis buvo pavargęs ka
da pasiekė krantą kitoje pu
sėje Warnemundes užlajos.

LAVONO IŠKASI KAl NU
BAUSTI PO 50 LITŲ

Šimkaičiai, Raseinių aps, — 
čia prieš keletą savaičių, buvo 
iškastas iš Šimkaičių apleis-
tų kapinių senelio laisvamanio 
Miliausko kūnas ir išmestas iš 
kapų ir griovin pakavotas. 
Tam visam juodam darbui dir
bti padėjo darbštus Vadžgirio 
kleb. Katela. Senelio giminėms 
tas nepatiko ir iškėlė prieš 
juos bylą. Liepos 17 d. Jur-
barko Taikos Teisėjas išnagri
nėjęs bylą, nubaudė visus iš- 
kasininkus po 50 litų, nesumo
kėjus pakeisti po 3 paras arės 
to.

Bet kaip bus su kunigu, ku
ris tame darbe bene yra daug 
kaltesnis? Tiesos Mylėtojas

IRGI ” PI LIET iŠ*

Konst, šventės pavakare vaik 
ščiodamas sutinku draugą An
taną. Pasisveikinam; užkalbi
nu :

Roseland, III. Nusigėręs tū
las Šalvis, čia iškrito iš antro 
aukšto trepais ir susikūlęs sau 
galvą, pasimirė. Tai auka 
munšaino ir naminių “baliu
kų.”

Mokslininkai Braidžiojo 
Lietuje

London, čia eina mokslinin
kų seimas, kur privažiavo 2,- 
000 profesorių. Vienas iškirto 
prastą štuką dėlto, kad kaip 
mokslininkas giliai buvo susi
mąstęs apie ką tokio. Jis kartu 
su būreliu kitų važiavo iš ho- 
telio į posėdžių vietą, bet išli
po nejučiomis ne toje vietoje 
ir pusvalandį braidžiojo lijant, 
kol atsipeikėjo iš minčių. Pas
kui jį ištikimai sekė ir jo drau
gai, tikėdami, kad jis žino, kur 
jis eina.

Wilkes Barre, Pa. Kasyklos 
čia skubina-skubina kodau- 
giausia anglių iškasti. Kitur 
net dirbama su naktų šiitais. 
Vietos verteivos nebijo, kad an
glių pardavimui pritruks, ka
dangi darbai ėjo gerai visą va
sarą. Kiekvienam darbininkui 
kompanijos teparduos vieną to 
ną anglių į mėnesį. Darbinin
kai, matyti laukė darbų su
stabdymo šįmet, nes bankų ra
portai rodo, kad pasidėta daug 
daugiau pinigų negu kitais me
tais. Darbininkai neleido taip 
pinigų, del ko biznieriai skun- j 
džiasi, kad jiems buvę “prasti 
metai.”

Bolševikų Manevrai 
Lenkijos Parubcžy

—

Maskva, šią vasarą bolševi-'
kai surengė kariumenės manev

Dantistas, Nužudęs
Pačią, Pasikorė

Los Angeles. Dant. Young 
nustebino visus, pasikardamas 
radio viela kalėjime, kur sėdė
jo už nužudymą turtingos žmo 
nos. Jis buvo areštuotos bir
želio mėnesį, kada policija 4 
mėnesius išieškojo jo žmonos. 
Ilgai klausinėjant, dantistas 
prisipažino, kad ją užmigdęs 
gazu, o paskui įmetęs į cimen- 
to duobę. Kadangi jis turėjo 
pinigų; tai tuoj atsirado advo
katų. Kurie būtų bandę įrody
ti, kad jis nesveiko proto, kad 
žmona mirė apsinuodijusi au
tomobilio gazu, ir tam pana
šiai. Bet jis atėmė jiems dar
bą, pasikardamas.

Kokį Sūnų Susilaukė 
Nepaisanti Lietuvybės
Tėvai

rus Minsko apylinkėje, parų- -----
bežy su Lenkija. Dalyvavo 200- So. Boston, Mass, čia tapo 
000 kariumenės, vedamos Troc areštuotas ir po $5,000 kauci- 
kio įpėdinio Frunzės. ' jos pastatytas Jonas Švedas,

----------- . kurio tėvas “prohibicijos” lai- 
Varšava. Daugely Lenkijos kais varo biznį. Vaikinas dar 

fabrikų pradedama įvesti 10 20 metų, bet jau kaltinamas 
v. darbo diena, kas yra priešių- trijuose ginkluotuose apiplėši- 
ga Tautų Sąjungos Darbo biū- muose, kuriuose gavo apie $155 
ro nustatymams. Darbininkai pinigų.
kai kur kelia streikus. -----------

----------- New York. Amerikoje da-
Ryga. Latviai iš Francijos. bar kasmet pagaminama pusė 

pasipirko 18 tankų (šarvuotų biliono įvairių elektrinių lem- 
Kubilų) pu, vertės 120 milionų dolarių.

Viešvėnai, Telšių apskrities. 
— Viešvėnai labai mažas baž
nytkaimis, savo išorine išvaiz- 
da atrodo labai skurdus, žmo-1 
nės apylinkėje neturtingi, ne- 
apsišvietę, mėgsta girtuokliau
ti, o pasigėrę peštis, arba jų 
žargonu betariant “pakaušius 
maustyti.” Dažnai peštynės la

ibai liūdnai baigiasi. Lėčiau
siam žmogui už mažiausią kas 
dieninį kivirčėlį, pasigėrę prie
šininkai keršija. Kas negali 
pats keršyti, tai keršija pasam
dęs už pusbonkį degtinės žino
mus apylinkėj mušeikas. Pa
garsėję mušeikos Gedvilai. Nu
kentėjęs, jei negali atsilygin
ti, turi kęsti. Šitas seka iš to-' 

1 kio samprotavimo, kad apskun ' 
dus mušeiką valdžiai, kuri jį 
daugių daugiausia nubaus me
tais kalėjimo, bet kai jau jis 

1 grįžš, tai drebėk ir vėl lauk, 
i kada jis tau “pakaušį maus
tys” arba dar blogiau padarys.

Ligi kokio nuobradiškumo 
peštukai prieina, aišku iš šito 
atsitikimo. Liepos 26 d. Vieš- 

|vėnuose buvo surengtas vaka
ras su vaidinimais. Salėj prisi 
rinko nemaža žmonių. Visi lau
kia vaidinimo prasidedant. Tik 
štai, — staiga kįla uždaroje 
scenoje bildesys, pasigirsta kaž 
kuo ir kaž kam tvojant. žmo
nės išsigandę išsiskirstė. Pasiro 
do, kad girti Gedvilai, įsibrovę 
pro langą artistų tarpe švais
tosi. žmonės laukia ir tikisi, 
kol valdžia visa tai pamatys.

S.

Imbradas, Ežerėnų apskr. — 
Liepos 31 d. miške rasta pasi
koręs rusas, apie 15 metų am-

— Na kaip šiandien Konsti
tucijos šventę šventei?

— Nagi visą dieną prie pe
čiaus sėdėdamas balanas skal
džiau...

— Na, tai tau... Tai toks tu 
esi pilietis!?

— Ką čia tą Konstituciją be

ŽMOGŽŲDYSTĖ
I. Gudelių valse., Būdviečių 

kaimo gyventojas Bendinskas 
pranešė policijai, kad jo uoš
vis Tamošius Jurėnas pasiko
ręs. Policija jo žodžiams ne
patikėjo ir užvedė tardymą. 
Apžiūrint lavoną rasta muši
mo žymių ir prieita, kad T. 
Jurėnas tapo pirma užmuštas, 
o paskui pakartas. Tardant 
rasta šulinėlyje kruvini na- 
bašninko marškiniai ir jaunes- 
nėsės dukters bliuskelė. Suim
ta įtariami nužudyme tėvo dvi 
dukters ir žentas (Bendins
kas, jo žmona Bendinskienė-Ju 
rėnaitė ir netekėjusi Jurėnai
tė). Priežastis — šeimyniški ne 
sutikimai. P.

Dusėtai, Ežerėnų apskr. —. 
Vainiūnų kaimo pil. Barzda ir 
Kairys, Dusetų miestely gerai 
įkaušę, grįžo namo, bet eida
mi pro Kazakevičiaus vienkie
mį rado ganantį gyvulius sene
lį, kurį gerokai primušė. Pas
kui nuėję L vienkiemį išėmė
tvarto duris, kurias nunešę į- 
metė balon. Bet čia juos su
čiupo pil. Kazakevičius, kuris 
tuos “didvyrius” nuvarė pas 
Dusetų policijos nuovados vir-
šininką. Policijoje jie su Kaza
kevičių susitarė: atlygino gy
dytojui už senelio gydymą ir

piliečiams kainavo pagirios!
i. Lapienis.

ILGAS LYTUS
Pradžioj rugpjūčio mėnesio

Mariampolės padangė apsiniau 
kė ir keletą dienų ir naktų ly-. 
tus pylė kaip iš kibiro. X

. ' VYŠNIOS

Lietuvos vyšnių daug išeina 
į užsienius ir duoda nemažai 
pelno, nes pabrango ligi 150- 
200 centų gorčius. Liepos 31 d. 
iš Mariampolės išvežė 33 di-

švęsi, kad aš jos nežinau, ne
mačiau ir nejaučiu. Gal kas 
iš jos naudos turi? O mane 
engė rusas, smaugė vokietis ir delius vežimus prikrautus bač-
dabar man negeriau gyvenasi... kų su vyšniomis, sako, fe'«be-

V. na Vokietijon. X

1



V I E N Y B E RUGPJUC. (AUG.) 2.9 d. 1025

Tsteigfiia 1886 m.
y I E N Y B fif
TRIS KART SA.VAITRJT

Leidžiamas Utarninkais, Kctvergals 
•- ir Sukatomis 
Brooklyn’e, N. Y.

METIN15 PRENUMERATA: 
Suvienytose Valstijose — $4.00 
Kanadoje — — — — — $4.50 
Lietuvoje ir k’tur---------- $5.00

Prenumerata reikia apmokėti 
jšanksto.

Apie Skelbimus Klauskit Laišku 
Adresas:

Vienybė Publ. Co., Inc. 
193-197 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

Established 1886

VIENYBĖ
LITHUANIAN TRI WEEKLY 

Published Tuesdays, Thursdays 
and Saturdays 

at Brooklyn, N. Y.
SUBSCRIPTION RATES:

Tn United States — — — $4.00 
Canada — — — — — — $4.50 
Other Countries-------------- $5.00

Advertising Rates on Application

Address:
Vienybe Publ. Co., Inc. 
193-197 Grand Street 

Brooklyn, N. Y. 
___

AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDA
V-’Spauda — tai pasaulio veidrodis. Tauta be spaudos, 

tai namas be langų, Kuomet lietuviai neturėjo spaudei 
savo tėvynėje — skurdo ir merdėjo; tautinis ūpas buvo 
apmiręs. Be spaudos lietuvių gyv’enimas nyko ir nėra 
abejonės, kad jei ne “Aušra,” ne laimingieji 1905 metai 
.vargiai Lietuva šiandien savo nepriklausomybe didžiuo
tųsi.

Tik spauda, galingiausia šių dienų įmonė, lietuvio 
užkiutinta sielą išjudino iš letargo ir mums pavyko sve
timųjų jungo nusikratyti.

Šiandien lietuviui spauda jau ne naujanybė. Šiandien 
lietuviai spauda jau net tiek apsidžiaugę, kad imasi prie
monių ją persekioti, varžyti. liai jau praktikuojama mū
sų tėvynėje, Lietuvoje.

Amerikos lietuviai, galima sakyti, spaudos bado nie
kad nekentė. Veik pirmose Amerikon atvykimo dienose, 
lietuvis jau bandė ir savo kalba laikraščių turėti. Ir jau 
apie 40 metų mes spaudos galimybėmis naudojamės.

Senesnių ir šių dienų, betgi, Amerikos lietuvių laik
raščių sulyginti negalima. Pirmiau mūsų spauda buvo 
tikras, idealio, švaraus gyvenimo šaltinis. Užtenka per
žvelgti senesnių laikų Amerikos lietuvių laikraščius, pa
matysime: juose lietuvio prispausta siela aiškiai vaizduo
jasi, juose matosi kova už lietuvybės žūtį-būtį; juose aiš
kiai įskaitysi balsą, šaukiantį vienybės, kilnaus gyveni
mo.

Bet šiandien? šiandien kiti laikai, kita giesmė ir lai
kraščiuose giedama. Šiandien daugiausia eina nešvari 
laikraštinė kova. Šiandien nekurie laikraščiai nežino, 
kur jie eina, kur jie savo skaitytojus veda. Nekuriuose 
laikraščiuose dabar nesuprantamas mišinys, chaosas, ko- 

“-'x.J^ones, demąrąliaacija, šiukšlyne. .

Tokia'šiukšline spauda daugiausia pasižymi mūsų 
raudonieji internacionalistai. Jų spaudoje aiškiai atsispin 
di puolančių, bevilčių gyvenime žmonių balsas. Supran
tama, tų žmonių už tai perdaug kaltinti negalima: pa
gal Jurgį ir kepurė; pagal tų žmonių kultūrinį išsiauklė
jimą — ir jų spauda. Kalta gal daugiau visuomenė, kuri 
tokią spaudą toleruoja, kuri tomis šiukšlynėmis minta ir 
pats šiukšlynan žlunga.

Kaip Lietuvoje, Amerikoje ir visame, taip sakant, 
lietuvių pasauly tautininkų spauda visgi dar geriausia 
laikraštinės lygsvaros išsilaiko. Mūsų spauda dar ir šian
dien branginama ir ji pilnai vaizduoja kilnius žmogaus 
gyvenimo idealus. Ji dar, nepalyginamai, ,švaresnė už 
kai kurių keikūnų laikraščius. Pas mus dar ištisai gyve
nimas idealizuojama, dar vis siekiama prie kokios tai 
kiliiTos gyvenimo žvaigždutės. Ir žmonės, kurie tautinin
kų spaudoje sau dvasinio peno ieško, — jį suranda. Ir tie 
žmonės todėl dar išpažįsta, jog gyvenimas yra mielas ir 
brangus daiktas.

Amerikos lietuvių gyvenimas, abelnai kalbant, jau 
siekia taip sakant visas “klesas.” Amerikos lietuvių rasi 
augštumose, pilna jų ir “žemumose” Augštumas pasie
kė tie žmonės, kurie sekė švarią spaudą ir jos praveda
mas idėjas gyveniman vykdė. “Žemumose” susmuko tie. 
kurie skaitė nupuolusių, bevilčių vadų — laikraštininkų 
spaudą, ir jų “idealizuojamo” gyvenimo pavyzdžius pa
sekė.

Apie tų laikraštininkų likimą mums galvos nė kiek 
■neskauda; žiūrint bet gi į tų laikraštininkų srutinan gy
veniman nustumtus mūsų vientaučius, mums — kaipo ti
kriems lietuviams — širdį suspaudžia. Suspaudžia širdį 
ir kįla klausimas: ar yra dar galimybės tuos “pražuvu
sius” mūsų vientaučius iš to purvo prikelti?

. Atsakymas: taip. Reikia tik iš tų nelaimingų žmonių 
purvais pasriuvusi spauda laukan ginti. Kaip ją išginti, 
tai jau nesunkus klausimas: vieton purvais prarūgusios 
spaudos reikia žmonėms duoti švaraus gyvenimo veid
rodis. Reikia tiems žmonėms duoti tie laikraščiai, kurie 
praveda gražias-kilnias gyvenimo idėjas.

Tik tokią spaudą-laikraščius žmonės skaitydami, ga
lės iš tos nelaimingos dumblynės išlysti, susiprasti ir sie
kti augštumų, kuriomis jau senai jų viengenčiai gėrėjasi. 
| ■ į ■ ■ . 11 ■■ — •

Šitas reikalas gyveniman įvykinti daugiausia pripuo
la laikraščių skleidėjams-agentams. Tik jie gali šiame 
reikale daugiausia pasidarbuoti. O tai padarę, jausis at-

ž PERŽVALGA X
Išradėjai Gali Pasipelnyti.

Lietuvos laikraščiai praneša, 
kad iš vieno apskrities miesto 
tapo prašalinti socialdemokra
tu partijos kuopos valdyba 
“visam kario stoviui” (reiškia 
amžinai). Iš Kauno gi ištrem
tas tokiam pat laikui artistas 
Biržinis, kurio dainos scenoje 
nepatiko komendantui.

navo rusų valdžiai už pinigus. 
Kada jam prigrasino revoliu
cionieriai, tuomet spruko i už- 
rubežį.”

Būtų Įdomu patirti, kur tas 
Mockaitis dabar gyvena ir ko
kios jo nuomonės.

—o—
Korespondentas Day
Vėl Sapnuoja

i

Likimas mane nunešė i Kiniją, kur aš apsi
gyvenau viename pajūrio miestely.

Buvo labai nuobodu.
Vienatiniu nusilinksminimu buvo pasivaik

ščiojimas jūrių krantu ir maudymasis.
Jūrės tiesiog žavėte žavėjo ir aš veik vi

ją laiką praleisdavau pajūry.
Prie pat jūrių buvo kinų tvirtovėlė, o toliau 

žibintuvas del laivu, kuris naktimis visuomet 
mirgėdavo ir tame mirgėjime jautėsi kas tai

Aš nežinojau ką daryti. Aš maniau, kad 
gal ji serga. Bet ji visiškai nesiskundė, kad jai 
kas skaudėtų.

Aš nutariau pakeisti savo kelionę. Nutariau 
važiuoti per Darieną, per Sibiriją atgal į tėvynę,
bet taipgi kreipiausi ir prie gydytojo. Mes grei
tai susiruošėme ir leidomės kelionėn. Diena, ku
rioje išvažiavome ant jūrų buvo graži, bet va
kare ištiko baisi viesulą — taifūnas, — ir mūs 
laiva labai mėtė.

Nėra abejonės, kad išradė
j ui, kuris išras aparatą kuriuo 
greitai būtų galima ištremti 
negeistini žmonės i Marsą “ka
rio stovio laikui,” Lietuvos val
džia užmokėtų didelius pinigus. 
Lietuva permaža trėmikų ener
gijai ir neturi savo Sibiro.

Bet kada lietuviai ims trėmi- 
kus tremti, kasžin kur jie dė-
ds ?

____ U.

—o—
Lietuviu Vargai Argentinoje

Tūla mergina iš Argentinos 
rašo sekamai: “Mūsų mieste, 
Berrisso tūkstančiai darbinin
kų be darbo. Daugelis lietu
vių nusišovė, kiti kiša galvas 
po garvežiu. Kol kantrybės tek
siu, tol ubagausiu.”

Lietuvos valdžia turėtų Įstei
gti Argentinoje konsulatą, ku
ris pasirūpintų nelaimėn pate
kusiais lietuviais. O Kaune tu
rėtų gerokai prižiūrėti saldlie
žuvius agentus, kurie vilioja 
žmones važiuoti į Argentiną, 
prižadėdami aukso kalnus.

A psiinainys Bolševikais
Lietuva ir Rusija tariasi ap

simainyti politiškais kaliniais. 
Reiškia, Lietuva atiduos visus 
oolševikus, sėdinčius kalėjime, 
o rusai sugrąžins visus “bur
žujus.” Tuomi Amerikos bol
ševikai neteks priežasties aukų 
rinkti “kankintiniams.”

—o—
Sumanė Teisybės Ieškoti.

Lawrence, Mass, veikėjas J. 
Sekys, sumanė teisybės pas 
“Laisvę” rasti ir parašė ati
taisymą jos plepalų apie Law- 
rence’o sandariečių veikimą. 
Užtai susilaukė iš ponelio Vidi- 
ko dviejų špaltų pajuokos ir 
gavo vardą ‘’buržuazijos rėmė
jo.”

Tas gal pamokins ir kitus su 
šmeižikų organais neturėti nie
ko bendro. Kada tokis organas 
Įkanda kriminališkai, tai rei
kia padaryti, kaip Strimaitis, 
padarė: pagrasino teismu, tai 
mažiukas Vidikas dar labiau su 
mažėjo ir Įdėjo Strimaičio lai
šką net šalia editorialų savo.

—o—
Trys Vyriausios Spėkos 
Europo je.

Didžiausias Europos literatū
ros kritikas, Jurgis Brand, ap- 
žvalgydamas dabartinę padėtį 
Europoje, sako, kad vyriausios 
veikiančios politiškos spėkos 
ten yra: nacionalizmas, arba 
tautiškumas, katalikybė, arba 
klerikalizmas, ir lengvo pobū
džio, minkštas socializmas.

Liberalizmo, kuris gynė lai
vę plačioms minioms, jau vęik 
lėra. žmonės atsisakė nuo idea
□ : gyvenk pats ir leisk kitam 
gyventi. Atsisakę, kenčia bai- 
nę, kad neužilgo vėl kils ka- 
■as, del žemių, turtų ir rinkų.

—o—
Kur jis Yra?

“Jaunoje Lietuvoje” 1916 me 
tais buvo sekantis Kačergiaus 
pranešimas:

“A. Mockaitis, mokinis penk
tos klesos Mariampolės gim
nazijos, buvęs tūlos grupės so
cialistų revoliucionierių vadas, 
virto tikru provokatorių ir tar-

jau sykį teko minėti “Chica- slaptingo.
go Tribune” korespondento 
sapnus iš Rygos apie Lietuvą. 
Dabar, pasirodo, jis vėl toje 
latviškoje gandų ir melagingų 
žinių kepimo sostinėje, prisi
gaudęs žuvelių. Esą, kils ka
ras, prie kurio Lenkija, Pabal
ti j a ir Rusija ruošiasi. Tame 
kare Lietuva gali būti visai “li
kviduota.”

Turbūt, p. Day negirdėjo, 
kad, amžiną atilsį caras Niko- 
laška ir jo tėvas, per 40 metų 
bandė Lietuvą “likviduoti” ir 
tik patys save susilikvidavo.

Toliau, p. Day dar tiek neži
no, kad pasakoja, būk Lietuvos 
valdžia Įsikūrė “padedant kai 
kuriems Amerikos piliečiams, 
kurie prarado savo pilietybę A- 
merikoje, ir grįžo Lietuvon sa
vo atgimusiam kraštui padėt Į- 
sikurti.”

Kad prie Lietuvos valdžios 
Įsikūrimo būtų buvęs geriausių 
amerikiečių būrelis, tai ta val
džia šiandien kitaip išrodytų ir 
Kitaip elgtųsi.

—o—
Padėjo Tašką

Mūsų įrodymai, kad Lietu- 
/os ir Amerikos socialdemokra- 
ai yra bejėgiai prisikalbinti 

Klaipėdos socialdemokratus vėl 
:<ti drauge, nepatiko “Naujie
noms,” nes tas gadina “inter
nacionalizmo” principui, kuris, 
rodos, turėtų vienyti visus so
cialdemokratus į krūvą.. Bet 
Klaipėdos krašto socialdemo
kratai skaito lietuvius kone 
“paršais” ir moka duokles Ber- 
linui, o laike rinkimų balsuo
ja drauge su nekenčiamais bur 
žujais — vokiečiais. Ir Lietu
vos soc.-dem. Markelis pritaria 
jiems, sakydamas, kad Klaipė
dą užėmė ginklu Lietuvos šau
liai.

Akyvaizdoje tų faktų, “Nau
jienos” tik dantimis pabarški- 

| na: “meluoja, melagiai, tai me- 
■ las.” Bet tais žodžiais faktų ne 
sunaikinsite.

—o— 
Nauji Žurnalai.

Gavome “Baro” No. 7 ii’ 8. 
Tai Lietuvos menininkų orga
nas, valdžios šelpiamas, šiuo
se numeriuose eina graži, iš 
Biblijos laikų, pasaka M. Vait 
kaus “Tvanas.” Herbacauskas 
nurodo, kad Lietuvos meninin
kai dar nesuradę savo “pama
to,” nes dar nežino kokią isto
rinę rolę turi suvaidinti atgi
musi lietuvių tauta. Prof. Mic
kevičius nurodo, kad lietuviai 
niekad negalės tapti skaitlinga 
tauta, kuri įstengtų ginklu vei
kti politikoje. Bet ji gali savo 
vardą įrašyti mene — dailėje.
Juk jau nevieną lietuviško krau 
jo menininką lietuviai yra da
vę lenkams, rusams ir vokie
čiams.

i Išėjo No. 6 Amerikoje lei- 
I džiamo žurnalo “Artojas,” tel- 
j pa biografija dailės milžino Ti- 
; ciano Vecelli, straipsniukas a- 
i pie Lolius ir jų legendas, Bee- 
' thoveno kompozitoriaus biogra- 
ifija ir keletas liaudies dainų.

lemkite Pažangią Spaudą 
Pirkit “Vienybės” Šerą!

likę milžinišką lietuvybei ir abelnai mūsų tautai darbą. 
Tššlavus srutiną spaudą iš mūsų gyvenimo, ir pats gyve
nimas staigiai ir žymiai kils ir gerės.

Todėl, artinantis rudeniui, prasidedant “naminiam” 
gyvenimui, tuomi geriausia proga ir pasidarbuoti.

Laikraščių skleidėjai, agentai būkite prisirengę ir 
atlikite šitą jums priklausomą svarbią pareigą. Tai pa
darykit tuojau, šį rudenį!

Vakare viešpatavo pilna ramybė ore, o jū
rės ką tik siūbavo. Aš vakarais tuomi visu gėrė
davausi sėdėdamas kliubo prieangy, į kurio pa
matą vilnys atsimušdavo. Aš ten sėdėdamas ar
ba, teisingiau sakant, gulėdamas parankioje sė
dynėje klausydamas "stebėtiną Vilnių muziką, 
svajodavau.

Man rodydavosi, kad kiekvienas pašalinis 
balsas galėjo pertraukti tą mano susijungimą 
su gamta. t.

Stebėtinos buvo mėnesienų naktis! Bet ma
no toks vienodumas buvo pertrauktas. Kiekvie
ną vakarą čionai pradėjo ateiti koks tai anglas.

Tas anglas buvo gana keistas žmogus. Jis 
išrodė pagyvenusiu, nors jam buvo tiktai 30 
metų.

Jis amžinai tylėdavo ir visiems darydavo 
nelinksmą įspūdi. Turbūt jis pergyveno kokią 
nelaimę. Aš pastebėjau, kad jis nuolat mane 
akimis sekioja, bet ąš tam nepridaviau jokios 
reikšmės.

Vieną kartą, vakare, tas mano kaimynas, 
besėdint kliubo prieangy, manęs paklausė:

— Tamsta rusas.
Ir dažinojęs, kad aš esu rusas, tarė:
:— Kaip puikiai dainuoja tamistos vien

taučiai! Kiek gilaus jausmo jų dainoje!
Reikia žinoti, kad čionai gyveno keletas 

rusų studentų besimokinančių kinų kalbos, ku
rie vakarais luotely važinėdavo jūrių pakraš
ty ir dainuodavo.

Nuo tos dienos mes su juomi suėjom į pa
siūti.

Pasirodė, kad tas anglas žingeidus žmogus; 
jis daug keliavo, daug skaitė ir mokėjo užiman
čiai kalbėti. Bet aš vis pastebėjau, kad jis ko 
tai nuliūdęs, bet neišdrįsau jo paklausti.

Vėliau mes dar labiau susidraugavome. Jis 
darėsi atviresniu, vienok nieko nepasakojo apie 
savo liūdesį...

Prabėgo mėnuo ir vėl užstojo šviesios mė
nesinės naktys.

Jūrės pamažėl šlamėjo. Tik staiga iš šešė
lio į šviesumą išplaukė valtis.

Tai buvo išvažiavę būrelis vaikų anglų pasi
vėžinti Į juras, ir dabar grįžo atgal. Valtis prisi
artino prie kranto ir iš jos pasigirdo vaikiščio 
skambus balsas:

— Stela, kodėl tu taip vėlai atėjai?
Mergaitė, kuriai buvo sakyti tie žodžiai, 

stovėjo ant kranto visa mėnulio šviesos apipil
ta. Ji nuliūdusiai atsakė, kad ją neleidę.

Kuomet ore praskambėjo žodis “Stela,” 
mano kaimynas-anglas kaip tai susijaudino, nu 
sisuko ir užsidengė akis.

Aš supratau, kad su tuomi vardu surišti 
jo koki tai atsiminimai. Man buvo gaila mano 
draugo ir man jį norėjosi suraminti. Bet kaip?

Už pusvalandžio laiko jis nuliūdusiu balsu 
pradėjo kalbėti į mane, bet vis dar uždengęs 
ranka savo akis:

— Atleiskite man, kad aš taip susijaudi
nau, nes aš negaliu būti ramus išgirdęs tą var
dą. Man labai sunku. Aš su jumis taip susidrau 
gavau, kad mudu jau galime būti atviri. Prie 
tam aš visiškai vienintelis, ir tamistos manda
gus apsiėjimas ir paguodojimas mano jausmų 
mane suramino.

Aš jam paspaudžiau ranką.
— Aš būsiu atviras, — tarė jis, — ir pa

pasakosiu baisų atsitikimą mano gyvenime.
Anglas truputį sustojo kalbėjęs, matomai 

jam buvo nesmagu atsiminti senus nelinksmus 
daiktus. Bet jis tęsė.

Trys metai atgal, aš vedžiau mylimą mo
terį. Ji irgi mane mylėjo. Mano moteris vadi
nosi Stela. . ‘

Tai buvo labai graži, jauna moteriškė. Mes 
buvome neišpasakytai laimingi.

Aš buvau turtingas ir galėjau sau viską pa- 
sivelyti.

Bet likimas mums kitą lėmė.
Mes pradėjome keliauti, kad pasaulį pama

čius.
Apvažinėjome Afriką, Ameriką, dasigavo- 

me į Japoniją...
Iš Japonijos mes nutarėme važiuoti į Kini

ją. Bet čionai su mano žmona atsitiko kas tai 
nepaprasto. Ji pasidarė nekalbi, užsimąsčiusi, 
ir vieną kartą ji man pasakė, kad ją kankina
kokis tai negeras prijautimas. Aš ją suraminau 
kaip mokėjau, išaiškinau, kad visoki prijauti
mai neturi vertės ir net pasijuokiau.

Vienok mano žmona pradėjo džiūti.

Aš maniau, kad mano žmona to labai bijo
sis, bet aš begaliniai nusistebėjau, kuomet pa
mačiau, kad ji laike viesulos net linksmesne 
pasidarė, net pasirodė raudonumas ant veido ir 
akys pradėjo labiau žibėti.

Ant mano užklausimo kas jai yra, ji tiktai 
atsakė: — “Ar atmeni mano tą prijautimą? 
Šiandien tai atsitiks, aš jaučiu.”

Aš užpykau ant jos ir pasakiau, kad net 
kvaila apie tai manyti. Bet dvasioje ir aš paju
tau kokį tai neramumą, kokį tai nežinomą man 
jausmą.

Staiga garlaivis į ką tai atsimušė.
Pasigirdo visokis barškėjimas, tarškėjimas, «

lūžimas, o ant galo balsai: “Mes skęstame!” 
Paskui vėl išgirdome balsą “Gelbėkitės!”

Mes iššokome ant laivo viršaus ir aš tenai 
viską supratau. Laivas smarkiai eidamas užšo
ko ant akmenų ir pusiau perlūžo.

Vanduo greitai bėgo į jį ir už kokių 10 mi
nutei laivas turėjo nuskęsti.

Įvyko baisi suirutė. Leido į vandenį luote
lius, bet vilnys juos apversdavo, žmonės šaukė 
ir skendo. Moterys, netekę proto, šoko į laive
lius, į vandenį, tai atkišę rankas maldavo pa
galbos. Bet pagalbos nebuvo iš kur laukti.

Tai buvo tikras pragaras. Vilnių ūžimas, 
šauksmai, keiksmai...

Kuriems pasisekė susėsti į laivelius, nelei
do kitų ir juos mušė irklais tiesiog per galvas. 
Aš gi niekad kritiškose valandose nenustoju są
vokos ir šiame atsitikime ramiai mąsčiau, kaip 
čia išsigelbėjus.

Krantas buvo netoli, ir daugelis plaukė link 
jo. Buvo pavėjui plaukti. Apie gavimą valties, 
nebuvo ką mąstyti. Pasiliko tiktai vienas: man 
su žmona reikėjo plaukti link kranto.

Aš geras plaukikas ir maniau, kad išplauk 
siu ir moteriai prigelbėsiu išplaukti.

Mes užsimovėme korkines išsigelbėjimo 
juostas ir įšokome į vandenį.

Laivas turėjo greitai nuskęsti ir todėl rei
kėjo kaip galima toliau nuo jo nuplaukti, kad 
nepakliūti į sūkurį. Aš priverčiau žmoną įsika
binti į mane, o pats smarkiai yriausi.

Plaukti buvo gana sunku, nes vilnys daž
nai panardindavo; sunku buvo kvėpuoti.

Prie pat skęstančio laivo tiesiog pragaras 
atsivėrė. Tenai buvo kokia tai košė žmonių kū
nų. Mus apsupo keletas žmonių ir norėjo į mus 
įsikabinti.

Aš turėjau juos mušti, kad išsigelbėjus.
Atsimenu prieš mane iš vandenio pasirodė 

moteriškės veidas...
(Anglas šioje vietoje sustojo pasakojęs sa

vo baisią pasaką ir apsiverkė).
Mėnulis pasislėpė už debesio, o vėjas sukė

lė dar didesnes vilnis. Juros rodos ant ko tai 
siuto.

Išverstos tos moteriškės akis maldavo pa
galbos ir tose akyse aš pamačiau ką tai pažįsta
mo, matyto. Tuom laiku šalta ranka pagriebė 
man už gerklės, bet aš vienu smūgiu pasiliuo- 
savau nuo jos...

Ji atidengė burną, norėjo ką sakyti, bet už 
bėgo didelė vilnis ir ji paskendo...

Aš Čia pat pamąsčiau, kad tą moterį kas 
nors myli ir nori išgelbėti.

Mintis, kad mano žmona taip pat gali pra
žūti be manęs, kad ir ją kas nors gali taip at
stumti, mane begalo kankino. Ta mintis mane 
privertė greičiau plaukti. Mano žmona vis buvo 
prie manęs, ir įsikabinusi laikėsi.

Išplaukęs iš skęstančiųjų aš jos paklau
siau :

— Ar tu gyva?
Ji juokdamasi kaip tai keista atsakė: “Taip 

ačiū.
Krantas pasirodė toliau, negu aš maniau ir 

aš pradėjau pailsti.
Man buvo aišku, kad tiktai mūsų pačių ran 

koše ir spėkoje yra išsigelbėjimas. Bet nelaimė, 
spėkos mūsų nyko kaip kokis rūkas.

Mano kojos jau ką tik judėjo ir skendo. 
Mes jau žuvome, man tai buvo aišku. Plaukai 
ant galvos atsistojo ir aš sušukau:

— Stela, gelbėkis viena, aš skęstu!
Ji nieko neatsakė ir aš pradėjau skęsti. 

Staiga mano kojos atsirėmė į ką tai kietą. Tai 
buvo negiluma, dugnas.

—- Ačiū Dievui! — sušukau. — Mes išgel
bėti.

Vėl atsirado naujos spėkos ir aš pagriebiau 
žmoną ir nešiau link krašto.

(Žiūrėk ant 5-to pusi.)
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“VIENYBĖS” EKSKURSIJA LIETUVON

Rašo J. O. Sirvydas, “Vienybės” Redaktorius

XVII. Lietuvoje Kermošius

Iš Tindžiulių, su Kubiliumi nuvykome į Kamajus, 
kur Birželio 24 d. pripuolė šy. Jono atlaidai ir garsiau
sia apylinkėje metinis kermošius. Čionai anais laikais 
suvažiuodavo žmonių iš šių parapijų: Jūžintų, Dusetų, 
Užpalių, Svėdasų, Kupiškio, Pandėlio, Skapiškio, Žio- 
biškio, Onuškio, Aknistos, Rokiškio, Obelių, Kriaunų 
ir daugybės kitų. Atsidangindavo su įvairių-įvairiausio 
mis prekėmis pirkliai net iš rusų Dvinsko ir latvių Ry
gos. Kiek čia privažiuodavo kunigų, suplaukdavo da
vatkų, ubagų, čigonų, vagių, šposininkų, monelninkų, te 
atrininku. valkatų! Šis kermošius savo neapsakomu 
margumu traukdavo į save visus, lyg kokia magiška 
jėga. Koki didelė permaina čionai dabar! To kermošių 
įvairumo nebelikę nė šešėlio *

Teisybė, kad žmonių dar 
šiek tiek suvažiavo; bet dau 
giausiai tik bažnyčion pasi
melstų. O pamaldos atlai
duose čionai tęsiasi veik vi
są dieną: adynos, jutrinė, 
votyva, suma, ėjimas aplin
kui bažnyčią; paskui pamok 
slas, kurį kokis ten kunigas 
tęsė į 2 valandas, — nes bu
vo jam labai daug ko papa
sakoti apie bjaurumą viso
kių privisusių bedievių, ku
rie katalikiškąją Lietuvą 
varo prie “kaput” — tiesiog 
į liepsningą pragarą; pas
kui trumpas pasilsėjimas, 
kuriuo metu bobelės graužė 
šventoriaus patvoriais sau
sas plutas, o klebonijoje bu
vo naikinami kepti kaplūnai 
kaldūnai, salcesonai, ir nu- 
vilgomi vyneliu bei alumi. 
Botam mišparai, vėl ėjimas 
aplinkui bažnyčią; putam li
tanija, kurioje dalyvavo dar 
kokis ten neaptingęs nuo 
sočių pietų kunigėlis; po
tam karunka “Kas nor’ Pa
nai Marijai tarnaut,” kurią 
su ekstazu jau nutrenkė vie 
nos bobelės ir davatkos. Ant 
galo užbaigtinai poteriai, 
palieciavojimai, etc.

Tuotarpu vyrai jau buvo 
senai išvirtę iš bažnyčios: 
vienam reikia nusipiikti ke 
purė, kitam dalgis, trečiam 
pakinktų dalis; dar kiti at
sivedė arkliuką parduot, 
nes “baisiai reikia litu,” o a- 7 
kiti atėjo arkliuko paskuti
niais litais nusipirkt, nes ki
taip “nebus kuo pūdymas 
kartoti.” Visokių pas žmo
nes yra reikalėlių pirkt ir 
parduot, — nes tai metinis

jomarkas, kuris retai teat
eina ir kuris yra vienintelė 
vieta žmonėms viską prista 
tyt.

Bet piliečiai vieną dalyką 
buvo užmiršę — o gi naują 
švenčių įstatymą! 
buvo tą ir pirkliai, — ar gal 
jie netikėjo, kad 
žius buvę laisvos 
Joninės su sykiu taptų už
darytos. Ogi jos buvo užda
rytos. Vos pradėjo žmonės 
eiti iš bažnyčios, tuojaus po 
licistai pradėjo uždarinėti 
krautuves, vaikyti iš rinkos 
pirklius su jų visokiomis 
prekėmis, išvarinėti žmones 
iš turgaus su arkliais, etc. 
Pakilo ermyderis, protestai, 
rūgonės. Bet ką tu čion pa
darysi. Įstatymas — tai ne 
juokas, o policistai su bizū
nais — čia tau ne broliai. 
Važiuokit namo — ir vis
kas.

Jeigu kas nenorėjo, galė
jo ir nevažiuoti; mitrus kle 
kūnelis buvo parūpinęs žmo 
nelems ir pramogą. Apie tai 
pranešė rinkoje, ant vežimų 
užsilipę klebono “heroldai,” 
tarškindami į kokias ten 
skardines ir šaukdami: “Ei
kite visi, susirinkite svetai
nėn, nes bus parodoma ki
no (krutomais paveikslais) 
gyvenimas Jėzaus Kristaus! 
Eikite, eikite!” Pas mus A- 
merikoje, tik gavėnioje baž 
nyčiose rodo Kristaus gy
venimo paveikslus, o čia 
mat vidurvasary, pačiame 
karšty, per šv. Joną ir dar 
jomarke! Ar daug žmonelių 
susirinko į tą “pramogą,”

Užmiršę

per am- 
prekybai

<

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA

a

ir DIRBTUVĖ
geriausiai {rengtoje mokykloje. Prakti
kos pamokos išardyti ir sudėti visokius 
motorus, apie elektrą ir važiavimą. Ti
kras, pilnas kursas šoferio-mekaniko 
lietuvių ir anglą kalbom - veda visiem 
žinomas ir per 15-ką metą prityręs
INSPEKTORIUS L. TIKNIAVTČUS 

garantuojame laisnj ir diplomą — Pa
raškome darbo. Ateikite apžiūrėti mū- 

nuo 9 ryte iki 9 vakaro. Nedėliomis•9 mokyklą. Mokykla atdara
vai. po pietų. Klesoa dienomis ir vakaraia.

YORK AUTO SCHOOL
(Kampu 14 gatvfia) New York City

Muo 11 yal. ryto iki S 

NEW 
128 — 2nd Avenue,

I

GREITOS PASEKMĖS
Nervu, Odos, Kraujo Ligose, Išbėrimuose, Atvirose

Specialistas
Pasekmingai Gydau Ypatingas 

VYRŲ, MOTERŲ LIGAS

žaiz 
dose, Bendrame Nervų Silpnume, Inkstų ir šlapinimosi 
galėję, Raumatizme ir Visose Vidurių Ligose.

KAINOS MANO PRIEINAMOS

ne-
i

Z I N S
New York City 

ir Irving Place

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

110 E. 16th St., 
Tarpe 4 th A v.

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

jau neteko girdėti. Bet rū- 
gonių ir pasikeiksnojimų 
tai labai daug girdėjosi.

Viename rinkos kampe 
pamačiau būrį žmonių. Prie 
jęs pamačiau, kad ant veži
mo atsistojęs žmogus sako 
prakalbą. Užklausus, kas 
jis yra, man paaiškino, kad 
tai Seimo narys, socialde
mokratas Markelis. Jis kal
bėjo garsiai, turėjo rankose 
kokius ten poperius ir cita
vo visokias skaitlines. Tai 
buvo skaitlinės, skaitlinės ir 
skaitlinės. Ir jis kalbėjo, kai 
bėjo ir kalbėjo arti 2 valan
dų. Nuėjom mes tolyn, ap
vaikščiojom rinką ir po ilgo 
ko laiko sugrįžę, radom — 
jis dar vis kalba! O žmone- 
ės apstoję klausosi, klauso
si, kitas net galvą pakrei
pęs. Paklausiau vieną senio
ką: “Ką jis čia kalba?” man 
atsakė: “Tai bra geras kal
bėtojas! Puikiai kalba! Tik 
vat kad aš nieko nesupra
tau.”

Per jomarką teko sutik- 
ti daug įvairių žmonių. Di-

dėlė didžiuma vis skundžia
si ant sunkių laikų, ant litų 
stokos, ant didelių mokes
nių, ant kunigų už jų kiši
mąsi politikon ir už organi
zavimą moterų į tretinin
kes, nes tuo jau esą sukelta 
šeimynose daug nesusipra
timų ir suiručių.

Tokių įspūdžių patyriau 
iš vieno lietuviškųjų ker
mošių, kuris dėka nesąmo
ningo švenčių įstatymo, ne 
laiku gimė ir pasimirė.

/

Girdėjau, kad ant ryto
jaus, apylinkės žmonės la
bai” apsčiai Kamajuos suva
žiavę ir pasidarę sau kermo 
šių kur kas skaitlingesnį už 
vakarykštį. Dabar žmonės 
čionai ir kitose Lietuvos vie 
tose šitaip kalbą: “Tegul 
sau kunigai žinosi su savo 
šventųjų atlaidais; mes į 
juos nevažiuosime, bet pasi 
darysime sau ir “atlaidus” 
ir kermošius ant rytojaus 
po šventės!”

Gerai ir padarys.
(Dar bus)

PERKŪNIJA
Rašo J. Eskulapas

Dažnai šiltose, kaitriose va
saros dienose apie pietus pasi
rodo danguje debesys. Tie de
besys iš pradžių maži, ploni. 
Juo tolyn, juo labiau didėja, 
kol pagaliau viso, mums ma
tomo, dangaus neuždengia.

Drauge su šiais debesimis at 
eina didžiuliai lytūs ir trenks
mai. Debesys pradeda mėtyti 
juodoj padangėj visų visaip 
vingiuotas vilyčias, it žalčius, 
skriodančias orą ir visa kas ja 
me yra. Pradeda griausti. Dun
da žemė, dangus... Bijo trenks
mo 
vas

tik

šio laiko neišnyko 
Audrai kilus, mū- 
sengalvėlės sako 

kad Dievulis juos

žvėris ir žmogus... Kas gy- 
slepiasi, bėga... Iš tikrųjų 
baisu!... Juodieji debesys 
šaudo žemužę ir visą kas

joje yra ugninėmis vilyčiomis, 
žaibais.

Tie žaibai įvairūs: dideli, ma 
ži, vingiuoti, tiesūs, apvali (o- 
buoliniai) nudažyti raudona, vi 
oletine ir baltai gelsva spalva. 
Ir kaipgi nebijoti?!

Jau iš senų senovės lietu
viai perkūną dievu laikė. Jo 
garbei aukojo įvairias aukas ir 
giedojo vaidylos giesmes. Gar
binimas iki 
be pėdsakų, 
su motutės 
vaikučiams,
danguje bara, kad mažulėliai 
tėvelių neklauso ir poterėlių 
nekalba...

Krikščionystę, Lietuvoje įve
dus, krikščionis kitaip aiškina. 
Jie sako: “Elijošius padange 
ratais važiuoja. O žaibai — 
ugnis išskelta arklių pasagų į 
akmenis.”

Ar ištikrųjų yra taip? Dau
guma, manau, pasakys, kad 
ne; ne Dievulis bara vaikus, 
ne Elijošius padange važiuo
ja, bet yra tokia jėga, elektra 
vadinama. Taip — jėga.

šią elektros jėgą pirmi pa
stebėjo graikai. Jie parsivežu
iš Lietuvos gintaro, pastebėjo, lyčioj. 
jog gintarą patrynus į ką nors, 
jis traukia į save mažesnius | kademijos bažnyčią, Vindobo- 
daiktus. šią jėgą jie pavadino ’ " " ----- 1------— ----
graikiškai “elektron” kas reiš
kia gintarą.

Griausmas ir yra ne kas ki
ta, kaip elektros sprogimas de 
besyse. Tokių griausmų (elek
tros sprogimų), kaip ore pasi
taiko, nevienam mokslininkui, 
fizikui, pavyko kabinėtuose

kia mirtinai žmones, gyvulius 
ir visų — visaip suskrodo me
džius.

žaibas leidžiasi daugiausia Į 
šiuos daiktus: medžius, trobe
sius, vandenis, akmenis ir k.; 
todėl laike audros prie šių daik 
tų pavojinga stovėti žmogui.

žaibai esti: tiesi, vingiuoti, 
kamuoliniai (obuoliniai). Obuo 
linių žaibų maža pasitaiko. Ir 
pas mus Lietuvoje, matyti, o- 
buolinių žaibų yra pasitaikiu
sių.

Audros laike senieji žmonės, 
kad apsisaugoti nuo perkūne 
pataria einant neskubėti, bren
dant vandeniu nesikelti augš- 
tyn mergelėms sijonų, o berniu 
kams neraityti kelnaičių. Bristi 
vandeniu reikią su drabužiais; 
kurie einą pasikėlę drabužius 
augštyn, tuoj velniukas pasi- 
verčiąs ugnies kamuoliu, pabė
gąs tarp kojų ir sprogstąs. 
Sprogdamas užmušąs mergelę, 
berniuką...

žaibas užmuša ne vieną. Jis 
gali užmušti vienu trenksmu 
šimtus. Todėl laike perkūnijos 
nepatartina visiems šeimos na
riams sėdėti krūvoje, bet išsi
skirstyti kampuose, žaibas ne- 
visuomet pavojingas. Jis pavo
jingas tada, kuomet sužaibavus 
žaibui staiga girdisi trenksmas. 
Jei po žaibu ilgai negirdėti 
trenksmo, jokio pavojaus nėra. 
Nes griausmas galima girdėti 
už 20 kilometrų tolumo.

žaibas — juokdarys4 Kokių 
jis juokų yra nepadaręs. Jis 
laike audros susirenka ant žmo 
gaus plaukų, arklių karčių, au
sų, laivų stiebų viršūnėse lieps
nelės pavidalu, šią liepsnelę va 
dina švento Elmo liepsnele, 
žaibas papuošia ką nori. Pav. 
kartą perkūnas trenkė į bažny
čios bokštą Philippshofene, Če
kijoj. žaibas nuėmė paauksavi
mą nuo laikrodžio ciferblatto 
ir paauksavo juo prięlangį kop

Kitą kartą žaibas trenkė Į a-

pa-

pa- 
Jis

Pirmas žaibo (griausmo) 
žabotojas buvo Franklinas, 
apsaugojo mūsų trobesius nuo 
jo, ir privertė jį mums dar
bus dirbti. Kadangi žaibas pa
žabotas, tai nebaisus, žmonės 
žaibo nebijo, bet bijo trenksmo 
sukelto oro bangų laike elek- j 
tvos sprogimo. Nes trenksmas , 
— smarkus. Nevieno kūną pa
gaugais nuvaro.

Visas nelaimes žemėje daro 
žaibas, o ne trenksmas.

Jis padega triobas, nutren-

noj, nuėmė' paauksavimą nuo 
vieno altoriaus stulpo, ir su 
tuo auksu paauksavo sidabri
nę monstranciją.

O 1867 m. Anglijos laikraš
čiuose buvo rašyta: kad trys 
vaikai stovėjo po medžiu, žai
bas trenkė Į medį. Nusvaigino 
vaikus. Vaikai atsigavo. Apžiū
rint vaikus tėvams, rado ant 
vieno vaiko šono atsimušusį 
džio paveikslą, po kuriuo 
stovėjo.

žaibas padaro iš smėlio
vadi-

me 
jie

ir
vandens stiklines dūdeles 
namas fulguritais.

Nors audros ir daug 
j pridaro žmonėms, bet jos 
I ša ir naudos. Audra padaro į- 
vairias medžiagas reikalingas 
augalų organizmui, žaibas orą 
skriosdamas azoto duja sujun
gia su deguonio duja ir pada
ro naujas medžiagas, šios me-

žalos 
atne-

Iš Amerikos Lietuviu Gyvenimo %
s
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BROOKLYN, N. Y.

Vienybės” Išvažiavimas

d.Nedėlioj, rugsėjo-sept. 6 
Forest Hills Parke įvyks mil
žiniškas “Vienybės” Spaudos 
Bendrovės išvažiavimas. Bus 
prakalbų, dainų, įvairių žais
mų ir tt. Kiek tenka nugirsti, 
tai “Vienybės” direktoriai la
bai smarkiai darbuojasi, kad 
šį išvažiavimą padarius vienu 
,š gražiausių ir geriausiai nu
sisekusių išvažiavimų. Sakoma, 
čia nestoruos gėrimų ir užkan
džių. Patarnavimas tai jau ži
nomas: kada tik “Vienybė” ką 
rengia, visuomet juogražiausia 
atsilankiusiems patarnaujama. 
Dabar tokis patarnavimas bus 
suteiktas dar kur kas geres
nis.

Prie šio išvažiavimo jau visas 
Brooklynas rengiasi. Jame vie
šą dalyvumą ima sekančios 
Brooklyno Draugijos: Jauni 
Vyrai, Jaunos Lietuvaitės, šv. 
Jurgio Draugija, Lietuvių Pi
liečių Kliubas ir keletas kitų 
d ra u gi j ų.

šiame išvažiavime bene bus 
svarbiausiu svečiu tai tik-ką 
iš Lietuvos sugrįžęs “Vienybės” 
redaktorius, J. O. Sirvydas. P- 
nas Sirvydas, viešėdamas Lie
tuvoje, aplankė sekamas vie
tas: Jūžintus, Dusėtus, Užpa
lius, švedesus, Kupiškį, Pandė
lį, Skapiškius, Ziobriškius, On- 
šiškius, Rokiškį, Obelius, Šiau
lius, Kauną ir daugelį kitų ma 
žesnių ir didesnių Lietuvos mie 
stu, miesteliu bei kaimu. Todėl 
galima tikėtis kad šitas gerbia
mas svečias turės daug ko ir 
papasakoti.

Prie to Jauni Vyrai ir Jau
nos Lietuvaitės turi surengu
sios didelį gražų ir įvairų žai
dimų programą. Bus virvės 
traukimas, įvairios lenktynės. 
Todėl, nėra nė abejonės, kad 
šitas išvažiavimas bus vienas 
iš stambiausių ir smagiausių 
Brooklyniečių, taip sakant, pa- 
ūžimų.

Todėl aš ir tikiu, kad. ne tik 
Brooklyno, bet ir visos apylin
kės lietuviai, tą dieną, viską 
atidėję į šalį, atsilankys į šį 
išvažiavimą. Reporteris

neapsižiūrėjęs, nes atmetus 
“Saulę,” čia skaito šiuos laik
raščius: “Vienybę,” “Keleivį,” 
“Darbininką,” “Garsą,” “Tėvy
nę,” “Laisvę”, “Lietuvos ži
nias.”

Ypač “Tėvynė” čia turi dau
giau skaitytojų, negu “Saulė” 
(“Saulės” pareina apie 40 egz., 
o “Tėvynės” apie 70 egz.)

Taipgi netiesa, kad “ant Wa
ter stryto lietuviai gyvena ne
išpasakytai susikimšę.” Gal bū
tų vietoje pasakyti apie stoką 
švarumo, bet ne susikimšimo. 
Argi tai, susikimšę, kad kiek
viena šeimyna turi po 6-7 ar 8 
kambarius gyvenimui. Prie to 
turi gerus skiepus, kur supila 
anglius, bulves ir k. reikmenis. 
Ar turi tai lietuviai ten, kur 
“nesusikimšę” — didesniuose 
miestuose? Ten gal tai turi tik 
geriau pasiturinti, bet ne pa
prastų darbininkų šeimynos, 
kurios pasitenkina 2 ar 3 kam
bariais. Ir gorčių bulvių kar
tais po lova supila. Miestuose 
už tokius namus, kuriuose N. 
Philadelphijos lietuviai anglia
kasiai gyvena, reiktų mokėti 
mėnesiui nuoma $85 ir daugiau 
vienai šeimynai.

Kas del krikštynų, tai irgi 
kaip danguje, taip ir ant že
mės. Jas šauniai kelia anglia
kasiai, bet neblogiau “celebruo 
ja” ir didesnių miestų lietu
viai. Gal bus tik toks tų “ce
lebracijų” skirtumas, kad ma
žuose miesteliuose į lietuvių ke 
liamas krikštynas valdžia nesi
kiša, o dideliuose miestuose po- 
licmonas tuoj su buože paba- 
ladoja į duris. O jei to negana, 
tai tuoj būva sulioduoti į tre
ką ir po tam į šaltąją. Reiškia, 
dideliuose miestuose prie to
kios lietuvių “apšvietos,” apie 
kurią rašo V. Černiauskas, 
daug prisideda buožė ir šaltoji. 
Kiti V. č. suminėti dalykėliai 
labai vietoje.

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 dykai. 
Darbas lengvas ir pelnin
gas. Atsišaukite tuojau se
kančiu antrašu:

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

B

Bell Phone Poplar 7545
A. STANKUS

— Lietuviškas Graborius — 
Geriausias patarnavimas, 

Daug metų patyrimo 
1023 Mt. Vernon St.

Philadelphia, Pa.

Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

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

Nuo 9 iki 11
♦ Nuo 2 iki 4

Nuo 7 iki 8
Nedeliomis Nuo 10 iki 3 P. M.

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

M. M. ŠLIKAS
Lietuvis Advokatas 

2433 E. Allegheny Avenue 
Philadelphia, Pa.
Tel. Regent 0048

Namų Tel. Michigan 5751

SHENANDOAH, PA.

SLA. Apskričio Konferencija

Visos SLA. Skuylkill pavie
to kuopos yra kviečiamos į 1- 
mo apskričio suvažiavimą, ku
ris įvyks rugsėjo-sept. mėnesy, 
svetainėje ant kampo Main ir 
Centre Sts. Pradžia 10 vai. va
kare. šiame suvažiavime bus 
renkami apskričio viršininkai.

1-mo apskričio išvažiavimas 
ant tyro oro įvyks rugpjūčio 30 
d., prie Lakeside Ežero. Bus di
delis programas: dainos, dėklą 
ma'cijos, prakalbos, muzika ir 
tt.

Kviečiame visus lietuvius į šį 
išvažiavimą atvykti.

A. J. Banišauskas

N. PHILADELPHIA, PA.

“Vienybės” 100 n-ry V. Čer
niauskas žinutėje iš šio mies
telio labai nupeikė lietuvius. 
Jis rašo, kad čia “lietuvių tam 
sumas neišpasakytas; kitokių 
laikraščių, išskyrus “Saulę,” 
niekas neskaito.” Matyt, kad 
Vincas Černiauskas tai parašė

džiagos su lytaus lašais įsige
ria į žemę ir ją padaro trąšes
ne.

žaibas ir deguonyje padaro 
atmainas. Deguonį jis paverčia 
į ozoną, o ozonas naikina puvi
mo dujas.

CHICAGO, ILL.

Kliubų Piknikas

s.

Chi-Nedėlioję, rugp. 16 d. 
cagoje įvyko didelis Lietuvių 
Kliubų Federacijos piknikas, 
šion kliubų federacijon pri
klauso aštuoni Chicagos lietu
vių kliubai. Į pikniką suvažiavo 
daug jaunuomenės kaip iš Chi
cagos, taip ir iš apylinkių. Jau 
nuomenė gražiai ir blaiviai link 
sminosi iki vėlyvam vakarui.

ši Kliubų Federacija rengia
si netrukus švęsti savo 10-me- 
tines sukaktuves. Tai įvyks at
einančiame rudeny.

Pikniko surengime ir gražios 
tvarkos vedime verti pagyrimo 
šie kliubiečių komiteto nariai: 
Zakaras, Vaišvila ir Rukšėnas. •

Smagu pažymėti, kad mūsų 
jaunimas gali taip gražiai ir 
tvarkiai savo pasilinksminimus 
surengti. Kliubietis.

S. K. GRISIUS
Agentas “VIENYBĖS” bei ki- 
ty tautifikŲ Inikrafičių Chicagoj. 
Norinti užairafiyti “Vienybę’’ ar 
užmokėti prenumeratą bei pirk
ti Sėrj}, kreipkitės šiuo antrašu:

3423 W. 61st STREET
Chicago, UL

Phone — Republic 8927

TRUST
RICHMOND

COMPANY

Apdraudžiame Nuosavy
bės Dokumentus.

2701-2703 E. Allegheny Av.
Philadelphia, Pa.

Persiunčiame Kabeliu Pinigus

Perkame ir Parduodame 
Visų Šalių Pinigus

Mokame 4% ant Padėtų 
Taupymui Pinigų

Puikiausias Patarnavimas
Visuose Skyriuose

Oi

čia 
čiu

Phone Keystone 457
THE 

LYNDHURST HOTEL
(S. žvigaitis, savininkas)

236 Cedar Avenue 
Wildwood, N. J.

lankančius lietuvius kvie- 
užeiti. Valgiai puikūs

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

Kaina pigi, patarnavimas 
Lietuviškas

Puikus plaukai turžtų būti kiekvienos 
moteries pssididžiavimo turtu, bet 
pleiskanos ir naikinimo darbas eina 
ranka rankon.

Rpffl™
yra pleiskanų mirtinuoju priežu.

Pnžiurėkit gerai savo plaukus ir gal
vos odą pirm, negu tie paslaptingi 
parazitai pakirs plaukų iaknis, atidengs 
jūsų galvos odą netvariomis baltomis 
lupynomis, kas bus priežastimi jūsų 
plaukų slinkimo.

Pirkite bonką Ruffles už 65c pas 
savo vaistininką iiandien, arba 75c 
tiesiog per paltą ii laboratorijos.

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

Brooklyn, N. Y.
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Jaunimo Skyrius
-

i .., ...................................... ............. .........................

Lietuvių Jaunuoliu bei Sportininkų Savaitinis Kampelis

IR YRA KUO DIDŽIUOTIS!

Anądien tūlas jaunuolis, L. B., mums prisiuntė se
kamo turinio laišką: “Gerb. Tamstos! Širdingai ačiuo- 
ju jums už įsteigimą “Jaunimo Skyriaus.” “Vienybė
je..” O dar didesnį ačiū tariu už skleidimą idėjos lietu
viu kalba mokyklų steigimo. Musų miesto darbuotojai 
ir ‘jaunuoliai, prisiskaitę raginimų, jau išsijuosę dirba 
ir netrukus turėsime taip labai pageidaujamą lietuvių 
kalbos mokyklą.

Mokyklų steigimui dabar 
jau pilnai pribrendęs laikas, 
nes netrukus prasidės mok
slo sezonas, o tokias lietuvių 
kalbos mokyklėles kaip tik 
būtų patogiausia sykiu su 
viešomis mokyklomis atida
ryti.

“Mūsų miesto jaunimas ši 
tuo nuotykiu tiesiog krykš
tauja iš džiaugsmo, as mus 
tokia mokykla jau senai pa
geidauta, bet iki šiol vis ne
matyta galimybių ją įsteig
ti, bet dabar radosi ir noro 
ir galimybių.

.“Dar kartą tariu Tam-1 
stoms širdingą ačiū. Darbuo j 
kites ir ateity Amerikos lie 
tuvių jaunimo labui. Ragin
kite mūsų jaunimą prie lie-

gH '-U ■' ■ :BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
tai vienatinė linija, kurios laivąi re- 
guliariškai per ištisus metus susisiekia 
stačiai su laisvosios Dancigo valstijos 
portu, Taip Arti Klaipėdos, kad lai
vas ant kurio sėdot New Yorke at
veža Jumis beveik j pačią Tėvynę- 
Lietuvą, nes iš Dancigo j Klaipėdą, 
tai tiktai vienos nakties kelionė laivu 
be jokiu ekstra iškaščiu.

Sekantis išplaukimas iš New Yorko.
Laivas “LITUANIA” 1 Rugsėjo 
Laivas “ESTONIA” 22 Rugsėjo 
Laivas “LITUANIA” 13 Spalio 

Kainos laivakorčių: 
Į Klaipėdą visu keliu vandeniu 
3-čia klcsa $107; 2-ra $132.50 

BALTIC AMERICA LINE
9 BROADWAY NEW YORK CITY 

Kreipkitės čionai ar prie 
savo vietinių agentų

tuvybės, nes tik tuo būdu 
mūsų jaunimas susipras ir 
stos Jūsų eilėsna, idant ne
žavus šiame tarpinimo kati
le.”

Prie šio laiško mes turime 
tik tiek pridėti, kad tas jau
nuolis ištiesų turi kuo džiau 
gtis. Būtų gerai tik, kad 
daugelis tokių jaunuolių at
sirastu ir sudomėtu savo 
miesto darbuotojus lietuvių 
kalbos mokyklą bei kokią 
nors jaunuolių organizaciją 
sutverti.

cunard]
I LIETUVA

(per Angliją) 
sumažinta kaina 3 klesos sugrąžti- 

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-

Kad šį sezoną daug lietu
vių kalbos mokyklų išdygs, 
mes visai neabejojame.. A- 
pie tai kalba ir rašo dau
gelis Amerikos lietuvių dar
buotojų. O kur dar nėra lie
tuvių kalbos mokyklos, pasi
stengiate ją kogreičiausia į- 
steigti.

BROOKLYNO .JAUNŲ 
LIETUVAIČIŲ DR-JOS 

DARBUOTĖ

' CUNARD LINE,
25 Broadway, New York

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

Kaip jau žinoma, “Vieny
bė” rengia didelį išvažiavimą 
rugsėjo 6, Forest Hills Parke. 
Jaunos Lietuvaitės šiame išva
žiavime ima dalyvumą ir tuo- 
mi, pasitiki, atsidėkuos “Vie
nybei”. už moralę mūsų orga
nizacijos paramą. “Vienybė” 
Jaunas Lietuvaites gelbsti or- 
ganizatyviam darbe, todėl Jau
nos Lietuvaitės ims dalyvumą 
visuose išvažiavimo žaidimuose 
ir dės visas pastangas, idant 
“vienybiečiai” turėtų vieną iš 
pasekmingiausių išvažiavimų.

Basket ball prasidės sekamą 
savaitę po “V.” išvažiavimui, ir 
mergaitės kurios norėtų prie 
mūsų draugijos basket ball 
jaukto prisidėti, dar turi pro
gos. Mokėti žaisti nereikia; 
mes turime geru mokytojų, 
kurios kiekvieną išmokys.

Spalio 10, Jaunos Lietuvai
tės turės savo dailų šokių va
karą Feldman’s Queens Coun
ty Parke. Griežš Melody Boys 
orkestras, kuris, pilnai tikime, 
pasistengs visus šokikus paten 
kinti. Jauni ir seni kviečiami 
į šį šokių vakarą atsilankyti. 
Visi turėsit gražaus laiko!

Sekantis Jaunų Lietuvaičių 
susirinkimas bus Antradieny, 
Rugsėjo 8 d. Narės kviečiamos 
atsilankyti, nes yra labai daug 
ir svarbių reikalų aptarimui.

Ona Pečkaiučiutė.

JAUNATVEI

RAGANIAUS STEBUKLAI
Magijos raganius, J. čekanavičius išleido 10 paslapčių, 

kaip išvesti kitam pinigą iš rankų. Taip pat pačiam rankoj 
pinigas pranyksta, kuris potam pasirodo prikibęs kam tai prie 
padalyki;, tai prie lubų ir tt. Išleido ir kitus stebėtinus monus. 
Taippat išleido monų magnetiškas kazyras, kurias iŠegzami- 
navus pasirodo, kad kazyros kaip ir paprastos, bet čia pasi
rodo kas tik tokią kazyrą sau ištraukia iš tos kaladės, potam 
visos pavirsta tokios, arba tą kazyrą gali suplėšyti j mažus 
šmotelius, bet kazyros šmoteliai sugyja ir vėl čiela kazyra. 
Su kalade kazyrų gali daryti 20 skirtingų monų. Kuris turės 
šituos 10 sekretų ir tą kaladę kazyrų, tas pridirbs kur susi
rinkimuose namažai baimės ir juoko. — Taigi prisiūskit money 
orderį tik $2.25 ir viską gausit sykiu su pilnu paaiškinimu.

PROF. J. ČEKANAVIČIUS

Jaunatvės sapnų 
Nesapnuos’ jau kitų: 
Pakako saulėtų 
Dainų numylėtų, 
Kurias pyniau slapčia, 
Besva  jodant’s nakčia.

I ‘

Jaunatvei — sudie 
Puiki sapnų eilė 
Lydėki į kapą, 
Lyg vystantį lapą 
Man brangią jaunatvę 
Į amžinatvę.

— Simas Baltutis193 Grand St., (Box 88) Brooklyn, N. Y.
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ELENA TAREILAITE

B M!
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Ji dalyvavo Sandaros Centro piknike, kur šoko klasiškus 
šokius su savo partneriu Charles Brown (lietuviu) ir išrinko 
gražiausią merginą piknike.

P-lė Elena Tareiliūtė, Low- 
el lio lietuvaitė, trečiu kartu 
tapo išrinkta kaipo gražiausio
ji mergina. Dveji metai atgal 
ją vienam baliuje išrinko kai
po gražiausią iš visų ir dova
nojo jai eilę brangių karolių. 
Gegužės 1 d. p-lė Tareiliūtė ta
po išrinkta kaip gražiausia mer 
gina visam Lowell io mieste ir 
pavadinta 1925 m. “Miss Low- 
311.” O andai “Miss America” 
išskyrė ją iš 50 konteste daly
vaujančių merginų kaipo gra
žiausią ir ji dabar gavo vardą 
“Miss Merrimack Valley.”

Elena žada greitai pasirodyt 
Bostono teatruose kaipo šokė
ja. Ji yra talentinga šokėja.

Apart to p-lė Elena Tarei- 
laitė yra labai pavyzdinga lie
tuvaitė. Prie kiekvienos pro
gos ji kalba lietuviškai ir sten
giasi dalyvauti lietuvių paren
gimuose. Su ja išsikalbėjus, 
tarp kit-ko ji pareiškia: “Aš 
\su labai pašitenkinus, kad esu 
lietuvaitė ir visur aš didžiuo
juosi savo kilme ir abelnai lie
tuviais. Nieko vertos yra tos 
lietuvaitės, kurios nenori pasi
sakyti, kad jos tokios yra ir 
nenori kalbėti lietuviškai. Jos 
yra nesusipratę ir vertos pa
peikimo.” '

“Bet vistiek tamstą pavylios 
koks svetimtautis,” — nusijuo
kiama.

“Kaip tai?” — ji paklausia.
“Sakau, tamsta atiduosi savo 

širdelę ir rankelę kokiam sve
timtaučiui.”

“Eik, jau eik! Nekalbėk bent 
tokių niekų,” — sudraudė vyrą 
gražioji Elena ir pridūrė: — 
“Tarytum nebūtų lietuvių vai
kinų. Yra daug lietuvių vaiki
nų, kurie yra patogūs, išmin
tingi ir geriau moka prižiūrė
ti savo namus ir pagerbti savo 
moterį, už bile kokios kitos tau
tos vyrus. Lietuvis lietuvaitę 
moka geriau suprasti ir pa
gerbti, negu kas kitas. Man 
lietuviai ir nieks daugiau. Sve 
timtautis nepaveržš nei mano 
širdelės, nei rankelės.”

$45,000 LIETUVIS METIKAS 
(PITCHER)

New Philadelphia, Pa. — A- 
pie 2 metai atgal, Juozas Zub- 
ris, 20 metų jaunuolis, įstojo 
atletų lygon Reading, Pa. Jis 
nužiūrėtas geru metiku (pit
cher) prie base-ball. Algos gau 
na $350.00 į mėnesį.

šį sezoną minėta lyga nu
žiūrėjo Juozą dar neganėtinai 
išsilavinusiu ir pąrsamdė jį 
kitai žemesnio laipsnio lygai. 
Bet kada J. Zubris iš 18 “gė- 
mių” išlošė 16, tuomet Readin
go lyga Juozą atėmė sau. Sma
gią J. Zubrio ranką pajuto ir 
didelių miestų (Detroito ir Chi- 
cagos) atletai ir pradėjo dary-

JEI MOKI...

Jei ant knygos moki 
Kiek jau paskaityti, 
Imk tad rankon knygą — 
Mokykis rašyti.

Ar pabaigęs darbą, 
Ar liuosam jau laike 
Griebkis už knygelės 
Ir skaityki, vaike.

Jei mokėsi rašto,
Tai ir daug žinosi, 
Ir kitiems naujienų 
Daug papasakosi.

Dievo Muzikantas

PIRKITE 
“VIENYBĖS 

ŠĖRŲ!

ti Readingo lygai pasisiūlymų 
Juozo atpirkimui.

Pirmoji Detroito atletų lyga, 
Readingui už J. Zubrį pasiūlę 
$20,000. Readingiškiai pasiūlo
mą atmetė. Dabar eina derybos 
tarpe Readingo su Chicago. 
Chicagiškiai siūlo už J. Zub
rį jau $45,000. Bet Readingo 
lyga ir už tokią sumą nesisku
bina J. Zubrį parduoti.

Reporteris

RUGPJUČ. (AUG.) 29 d. 1925
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Užrašykit “Vienybę” 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems 
Lietuvoje
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Severn’s
Skin Soap

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

Pasekmingas muilas maudy- 
nosi kūdikių.

Kaina 25 centai.

B

B

B 
B
B

Kasdieninis vartok

B3B

Severa’s
Antisepsol

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

Kaina 35 ir 60 centai.
Pirmiausiai kreipkis į aptieką.

g
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PRIPA
ŽINO!

visi, kad Naujokų padaryti ;Ciga-
rai yra geriausi Amerikoje! Taip 
pat visuomenė gėrisi, kad garsi
nant laikraštyje ^emia lietuvišką 
literatūrą; tai yra puikus daly
kas; už tai vietoje kas-žin kieno 
cigarus rūkyt, kurio nieko gero 
nedaro, o gal dar lietuvių tautos 
priešus Šelpti, tad labai išmintin
gai darysit, kad visada 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, štofuose, 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. Temyk vardą ir paveik
slą ant bakso. Per pačtą išsiun- 
čiam Cigarus visur po Ameriką j 
kitus miestus lietuviškiems biznie
riams, ant pareikalavimo.

Tėmykl mes perkraustėme sa 
vo dirbtuvę Cigarų j didesnę vie
tą, priešais Public Library. Ra
šant adresuot:
NAUJOKŲ CIGAR DIRBTUVE

267 DIVISION AVE. 
Brooklyn, N. Y.

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

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS,IOWA

j= NESVAIGINK SAVO KŪDIKIŲ.
Geriau leisk kūdikiui verkti, negu pripildyti ji su narkotižkais nuodais, 

kad “apmalšinti” jo skausmą paeinanti nuo netvarkoj esančių vidurių.
Dar geriau—duokite jam truputį

»

Skaityk Katalogą Kairėj PniSj

Didyjį Katalogą PrisiunSiam Dykai

VIENYBĖ
193 Grand Street, 

Brooklyn, N, Y,

Naujų Gaidų iš Lietuvos
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. Puiki daina del 
solo J. Gruodžio kompozicija __ 50c

KATALOGAS 
—o— 

APYSAKOS

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

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

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

35c 
SEPTYNIOS KOMEDIJOS - šio

je knygelėje telpa septynios popu- 
leriškiausios lietuvių kalboje kome
dijos, būtent: 1) Uošvė į namus, ty
los nebebus; 2) Kurčias Žentas, 3) 
Vargšas Tadas; 4) Advokato Pata
rimai; 5) Gaila Ūsų; 6) Nesiprie
šink; 7) Nepavykusi Komedija. Kny 
ga netik lošėjams, bet ir skaityto
jams įdomi. Kaina__________ 75c

Keletas Praktiško Mokslo Knygų
Aritmetika. Kiekvienam reikia mo 

keti rokuoti, ypatingai kurie mano 
ar yra kokiame biznyje. Čia ir turi
mo labai gerą ir patogią knygą 
savamoksliams ir suaugusiems. Kal
ba aiški ir yra daug pavyzdžių la
vinimuisi. Kaina____ ________50c

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

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

žodynėlis Kišeninis.' Angliškai-lie- 
tnviškas ir lietuviškai-angliškas, grei 
tam suradimui žodžių. Su apdarėliais

11.00

tyriausio, saldaus-skonio, tikro vidurių paljuosuotojo. Jame nėra svaigalų. 
Nėra narkotižkų nuodų. Jis yra tik lengvai veikianti kombinacija, pada
ryta iš daržovių išsunki], kuri pagelbsti nuo vidurių užkietėjimo, vidurių 
dieglio, mėšlungio. Kūdikiai mėgsta jį. Jie net prašo dauginus.

Jūsų aptiekorius parduoda Bambino—35c. už bonkų, 
arba pasiųskite tiesiai į laboratorijų. r

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th Street Brooklyn, N. Y.

Vienybės 
Knygyne

v

Galima Gauti Visokių 
Knygų, Kokios Tik 

Yra Atspausdintos 
Lietuvių Kalboj

4



Suiręs Gyvenimas ®
ras floras, pasirįžinTas, teir

Rašo A. B. Strimaitis

Kokio nebūk žmogaus suirusį gyvenimą neperkra- 
tinėsime, galutiną išvadą gausime beveik tą pačią, ar 
vyro ar moters. Jei jo gyvenimas kokių priežasčių delei 
buvo sunkus, jis per kiauras dienas grūmėsi su įvairio
mis sunkenybėmis, bekovo-damas pailso, ar tai liga, ar 
silpna-protybė ėmė ant jo viršų ir neretai toks žmogus 
atsidūrė ligoninėje ar be protnamy. Reiškia, jo gyveni
mas galutinai suiręs.

Bet nustojimas sveikatos
ir nuovokos nėra vienintė-' to nemato galimybių prie 
liti žmonių gyvenimo suiri- pataisymo klaidų.'

dinėti vienam su kitu ir ne
kontroliuoti vienas kito, ne
persekioti. patol kol neatsi
ras pageidavimas vienas an 
tram nusilenkti, vienas ant 
ram pataikauti.

Jeigu ir turi gyveninio ne 
malonumus, niekuomet ne
manyk, kad tie nesmagumai 
jau nepataisomi. Atsimink 
tą priežodį: “Kur yra tik

yra galimybes ir pasiekimas 
tikslo.”

Aš esu prisižiūrėjęs gyve
nimui žmonių, kurie atrodė 
arti galutino suirimo: jau
jai! įdūkusi audra vijo ban
gas vieną paskui kitos, vis 
didesnes ir didesnes, bet 
kuomet pastebėjo vienas ar 
kitas, kad gamtos įstaty
mai negalima liuosai per- 
ženginėti, prisilenkė prie 
jos reikalavimų. Ten ir au
dros mažu-pamažu pradėjo 
apsistoti ir šiandien vėl sa
vo gyvenimo valtelėje plau
kią tykiu jūrių paviršium.
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mu. Kartais ir sveikas ir iš- Tokiame atvėjy, jei nori- 
,mintingas žmogus yra pa- ma pataisyti suirusį gyve- 
liestas gyvenimo suirimu. Tinimą, būtinai turi abidvi pu 
šią kategoriją priklauso ve-< sės vienodai to pageidauti, 
dusieji vyrai ir moters, ku- Jei viena kuri nors pusė, ai
rių šeimyniškas gyvenimas - * x----
begyvenant suįra.

Ar galima pataisyti sui
rusį vedusių žmonių gyveni 
mą? Ant šio klausimo gau
sime tik du atsakymu, nega
tyvi ir pozityvį. Vieni žmo
nės pergyvenę ilgus metus,' tai nėra taisymas gyveni- 
matydami, jausdami kaip jų 
gyvenimas kasdien eina blo 
gyn, stengiasi su kiekviena 
diena jį taisyti, lopyti kad 
tik nesuirtų, ir galų gale po 
ilgų pastangų, pailsę, nebe
tekę jėgų, nustoja priešta
rauti taip sakant, atsiduoda 
likimui, laukia rytdienos 
lyg kokios tai nežinomos 
permainos ir nepajunta kai 
vas rytojus nei jūrų banga 
pribloškia prie tvirtos akme 
nu sienos jo gyvenimo luo
telį ir susikulia bepasigailė- 
jimo. Šitokio likimo palies
ti žmonės tikrai pasakys, 
kad suirusi vedusiu žmonių 
gyvenimą negalima patai
syti, nes jau neliko kas tai
syti. Kas buvo, viskas jau 
žuvę ir jei dar norima gy
venti vedusio žmogaus gy
venimu, reikia visiškai iš 
palijo viskas pradėti.
, Prie antros kategorijos 
galima priskaityti tuos žmo 
nes, kurie nėra pilnai per
ėję per gyvenimo prakti
kos vartus; pagyvena trum
pą laiką, sukilus pirmai ar 
antrai audrai viską patys 
laužo, drasko, ir patys suar
do savo gyvenimą, o paskui 
kuomet audra praeina, ap
gailestauja savo neapmąsty 
to žygio. Šitokių žmonių su 
irusis gyvenimas dar yra 
galimas pataisyti ir jei kas 
mano kitaip, tai tam yra 
stoka pats savimi pasitikė
jimo. Atsiminimai kartaus 
prityrimo paskandina sa
vy visas puikiausias svajo
nes pirmųjų ženybinio gy
venimo dienų ir nesimato to 
viso gražumo per paskuti
nes gyvenimo suirutes ir del

Tokiame atvėjy, jei nori

vyras ar moteris, stengsis 
taisyti, o antra tam nesi
priešins, tai dar nereiškia, 
kad tas, kurs nesipriešina y 
ra pilnai patenkintas sueiti 
bendran gyvenimai!. Tokio 
taisymo reikia saugotis, nes

NUOMARAS

Išrišimus No. 12
F. Motuzą iš Detroit 
ras iš New Yorko.

Motuzą 
“ežeruos,’ 
Mūras 
“kara,” 
“šaus.”

Taigi 
niekas 
riaus.

Bandykite No. 
lengvas. Pirm siuntimo dar pa
tikrinkite, kad nebūtų klaidų.

prisiuntė 
ir A. Mu-

suklydo
“gilu” ir 

vietoj “kapų’ 
vietoje “sius

žodžiuose
“sius”, o

« « v —paraše
” parašė

gerai šio 
neišrišo,

kryžiažodžio 
apart auto-

Jei vaikas turi nuomarą, rei
kia tuojaus gydytoją šaukti •— 
ir jei jam pasakysi priežastį 
— jis greičiau atvyks, ir žinos 
ką su savim atsinešti. Jo lau
kiant, prirengk šiltą maudynę 
ir įdėk vaiką. Vanduo turi būti 
labai šiltas, bet ne taip karš
tas, kad galėtų nušutinti.

Nėra nemalonesnio dalyko, 
kaip kad ■ vaikas turi nuoma
rą. Bile kada gali tas patik-, 
ti tavo ar kaimynų vaiką ir to- ‘ 
del reikia žinoti, ką daryti tai 
nelaimei ištikus. Tai nėra liga, 
bet paprastai tik ligos žymė.

Vaikuose labai dažnai mažas

mo; tai, galima sakyti, tik 
pradžia tikrojo griovimo.

Kuomet atsiranda tikra- 
sai noras iš abiejų pusių tai 
syti gyvenimo klaidas, tai 
pats gyvenimo atstatymas
negali būti sunkus, nes jei- dalykas yra nuomaro priežas- 
gU abudu lygiai trokšta tos timi. Netinkamas valgis, išgą- 
laimės kokia per klaidą vie- stis, skilvio nemalimas, sun- 
no ar abiejų yra nustoję, kus dantų prasikalimas ir kir-' 
tai turi pasikartoti tos pa
čios dienos kokiose gyveno 
pirm suėjimo į porą.

Suprantama, kad tai yra 
nelengva pareiga atlikti; ne 
galima visiškai grįžti į tas 
jaunųjų dienas, kuomet vie 
nas rankos palietimas ture-1 Užaugusiuos inkstų liga ir 
jo didelę reikšmę, ar vienas sunkus gimdymas iššaukia nuo 
akių žvilgsnis pasakė visą is 1 marą. Niekas kitas, kaip gy- 
toriją, nes neretai moteris dytojas, neturėtų mėginti nuo- 
pagyvenusi poroje kelis me
tus, pražudė savo jaunystės 
išvaizdą. Dabar jos akyse 
nežiba toki spinduliai, ku
riais pirmiau kiaurai per
veikdavo savo auką. Vyras 
jjametęs ambiciją, sumažė
jęs pas jį entuziazmas ir gy 
venimo meilė, o neretai su
irusio gyvenimo tarpe stovi 
trečia ypata — moteris ar 
vyras, — kas yra prisidėjęs 
gal daugiausiai prie gyveni
mo suardymo. O to šešėlio 
nieku būdu negalima iš sa
vo vaidentuvės prašalinti.

Šitokiam atsitikime veika 
laujama išmintingos gyduo
lės, t. y. pakankamai kan
trybės iš abiejų pusių ir 
tam tikro laiko.

Kuomet vyras ar moteris 
negali panešti ženybinio gy
venimo sunkenybių, prade
da vienas kito nepakęsti, 
dar pirm suardymo gyveni
mo, neblogas patarimas per 
siskirti tūlam laikui, nesuei-

; melės dažniausiai būna prie
žastimi. Ligos su karščiu užau- 
gusiuos prasideda su drebuliu 
— bet vaikuose vietoj drebu-

I lio pasirodo nuomaras. Tymai, 
i skarlatina prasideda kartais su 
■ nuomaru.

ti Nemėgink ligonio atgai
vinti pildamas vandenį ant bur 
nosir duodamas kvėpinti gai
vinančius kvepalus.

i 2) Kuomet nuomaras tęsia
si, nemėgink burnos atidaryti, 
nes gali dantis išlaužti. Vie
nok jei nuomaras nesustoja, 
gerai yra ką nors įsprausti 
tarp dantų, kad tuomi neleidus 
liežuvio perkąsti.

3) Nemėgink duoti vaistų ir 
stimuliantų ypatai, kuri be ža
do, nes gali būti blogai, jei 
vaistai subėgs negeron vieton. 
Vaistai, kad būtų naudingi, tu
ri būti įkvėpuojami arba ada
ta įleidžiami, ir tik gydyto
jas tai turi padaryti.

4) Nemėgink ligonio per- 
greit ant kojų statyti; palauk 
kol gydytojas ateis.

REIKALINGOS RŪŠIES
IŠRADIMAI

13. šis tai

KRYŽIAŽODŽIŲ 
KONTESTAS

(Tąsa nuo antro pusi.)
Mano įsitempimas buvo tokis didelis, kad 

išsigelbėjęs ant kranto aš apalpau. Kiek laiko 
aš tenai gulėjau, nežinau, bet kuomet atsipei-
kėjau, tai jau švito.

Visa mano galvoje greitai perbėgo kas at
sitiko; mano siela džiaugėsi, kad aš išgelbėjau 
žmoną ir kad aš ją dabar pamatysiu. Aš sušu
kau :

— Stela, kur tu ! ?...
Ir ties manim pasilenkė bjaurus senelės 

veidas... Jos lūpos norėjo nusišypsoti, ji pabu
čiavo man ranką ir prašnabždėjo:

— Laimink jus, Viešpatie!...
Aš pašokau ir sušukau:
— O kur mano žmona, kurią aš išgelbėjau?
Senelė atsakė, kad jokios žmonos nema

čiusi.
Tuomet aš jai apipasakojau mano žmonos 

išvaizdą ir paaiškinau, kaip aš ją išgelbėjau. Ta 
ragana man paaiškino, kad ištikro kokia tai mo
teriškė buvo įsikabinusi į. mane, bet senelė ją 
nustūmusi ir ji prigėrė...

Aš viską supratau. Aš supratau, kad išgel
bėjau tą, kuri pražudė mano žmoną. Supratau, 
kad aš pats savo Stelai uždaviau smūgį ir ji pri 
gėrė. Atsiminiau, kaip aš mačiau mirštančią

užaugęs gauna nuo 
išsigąsta. Pirmiau- 

reikia padėti tokio- 
kur jis negali su-

marą gydyti. Patentuoti vais
tai negelbsti. Tik tokius vais
tus tegalima imti, kuriuos gy
dytojas pataria.

Kuomet 
marą, visi 
šiai ligonį 
j e vietoje,
žeisti savęs ar kitų. Geriausia 
vieta ant žemės. Augštai nerei
kia guldyti, nes nuomarui tę
siantis jis gali ant žemės par
griūti ir save sunkiai susižeisti.

Paskui reikia paliuosuoti vi
sus drabužius, ypač apie kaklą 
ir krūtinę, kad tuomi leidus 
jam liuosai kvėpuoti.

Reikia tėmyti, kaip ligonis ei 
giasi, tai yra, žiūrėti kurios kū
no dalys yra nuomaro apimtos, 
kaip ilgai tas tęsiasi, ir viską 
pasakyti gydytojui, kuomet jis 
ateis. Tuomi jis galės spręsti 
apie ligą ir žinos kokiuos žings 
nius imti ją gydant.

Dalykai, kuriuos neturėtum 
daryti yra svarbesni negu tie, 
kuriuos turi daryti.

Thomas Aiva Edisonas stovi 
kaipo pirmas išradėjas pasau
ly. Jei kuris turi daugiau savo 
varde patentų išėmęs, tai mes 
jo vardo dar nežinome. Vienok 
Edisono tikroji vertė guli ta
me, kad jis išranda tik tokius 
dalykus, kurie naudingi kasdie
niniame gyvenime. Visi jo di
dieji išradimai tarnauja ko
kiam nors gyvenimo reikalui. 
Ir Joseph Trinerio vertė guli 
tame. Trinerio Kartus Vynas 
tinka kasdieną, visokio amžiaus 
žmonėms. Jis patenkina reika
lą patikėtino vidurių atgaivin
tojo, nes tikrai išvalo vidurius, 
pagelbsti virškinimui, prašali
na užkietėjimą, nemigą ir ner
viškumą. Jūsų apylinkės aptie- 
korius parduoda Trinerio Kar
tų Vyną, o jei ne, rašykite i Jo
seph Triner Company, Chica
go, Ill. — Ar reikia jums pre- 
perato, kuris išmuštų muses ir 
uodus? Pabandykite Trinerio 
Fli-Gass!

Stelą, negelbėjau jos, o vietoje to išgelbėjau ši
tą seną raganą. Aš kaip pasiutęs žvėris pagrie
biau tą seną raganą už gerklės ir nuvilkau link 
vandens. Ji šaukė pagelbos ir gynėsi, jos akys 
kone iššoko iš antakiu, bet aš vis jai keršijau.

Aš panėriau ją vandenin ir jos muistymasis
iššaukė many džiaugsmą. Aš ją tolei laikiau pa
nardinęs po vandeniu, kol ji nustojo judėti. Pa
skui aš apalpau ir kuomet atsipeikėjau, tai bu
vau korėjiečių fanzoje (stuboje), Senės nebuvo.

Mane apėmė karštis. Aš ką tik galėjau pa
sakyti, kad mane nugabentų į kokį nors miestą.

Ligonbūty aš išgulėjau visus metus ir nuo 
to laiko be sudrebėjimo negaliu išgirsti Stelos 
vardo. . ,

Iškarto aš norėjau nusižudyti, bet nutariau, 
kad tai permenka man bausmė už tą, ką aš pa
pildžiau. Aš pasižadėjau visą savo amžį kankin
tis. :-

Ir dabar kaip amžinas žydas slankioju po 
pasaulį. j .« ■ - t ,

Anglas tai pasakęs paspaudė man ranką ir 
išnyko tamsoje.

Tuom tarpu jurose siautė stnarki viesulą, 
kuri aiškiai parodė tas baisenybes, kokias jam 
reikėjo pergyventi.. Ir man rodos iš vandenio 
pasirodė galva gražios Stelos su išbalusiu veidu 
ir drūčiai suspaustais pirštais...

PUBUtl
Ū1DBGI-

v - •• ».'/•

'j Apsaugok Sveikatą

w B c i
ProfilaktM vyrama, 

geriausia apsauga 
po nžiikrStimo.

DidelS triūbėlS 38c.
(Tarba (4’s) $1.

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

92 Beekman St.
New York

Prašyk aprašymų

Jau dešimts kryžiažodžių 
vėjo per “Vienybę” ir pradė
jome antrą dešimtį. Pasirodo, 
kad jie užinteresavo mūsų skai 
tytojus nuo Brooklyn© iki De
troit, Mich., bet išrišimų ma
žai gerų prisiųsta. Didžiumoje 
išrišti pataiko gerai, bet vieną- 
kitą žodį ima ir suklaidina.

Iš pirmo desėtko kryžiažo
džių daugiausia gerai išrišo P. 
Mačys, iš Brooklyn, N. Y. Jis 
išrišo No. 5 ir 7, J. Antanavi
čius iš Brooklyn, N. Y. gerai iš 
rišo No. G, o F. Motuzą iš De
troit, Mich, ir J. C. iš Broo
klyn, N. Y. No. 7.

Taigi skiriame dovanas: P. 
Mačiui naujai išleistą Vitaičio 
knygą “Gyvenimo Dumble,” o 
kitiems visiems po 1 egz. kny
gos apysakos “Jaunieji Skriau
da.”

Kryžiažodžius parūpino: 4 
“Vienybės” redakcijos narys V. 
Sirvydas, 4 — K. B. Kriaučiū
nas ir 2 — J. Bublelis.

Užrašykite “Vienybę 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems 
Lietuvoje

Tel. 595 Greenpoint.

270
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pe-

Išilgai: —
1. Liežuviu skystimą srėbt.
5. Grudų gryninimo mašina.
9. Kas nuo juokų dažnai į- 

skausta.
10. Pašalimas
12. įvaryk plaktuko pagelba.
13. Pagrimdzdint į kokią gilybę
14. Neigimo žodis.
17. Pirmas skiemuo to, kas pas

vežimą keturi.
18. Pridėjus raidę “a” reikštų

dvi.
19. Parodymo žodis
20. Prielinksnis
22. Prielinksnis rodantis darbo 

įrankį, ar bendrą.
24. Parodymo žodis (moteriš

kei)
25. Ko nesakyk neperšokęs gra-

bę.
27. Pirmutinės 2 abėcėlės rai

dės
29. Duonos tėvai.
32. Nenorinti pinigų leisti.
34. Platus, ruimingas.
35. Kam daugiausia odos išeina

čebatuose?
3G. Pinigų suma, laisvai duota.
37. Plaukai kurių vyrai nebe

nešioja.

Skersai: —
1. šunio kalba pakalbėk.
2. Pridėjus “b” išeitų vaisius,

kurį valgydamos kaž-ko- 
del merginos juokiasi .

3. šunio pati
4. žodis parodantis iki kol

arba iki kiek.
5. Trūksta “s” kad padarius

tą ant ko ratus užmauna 
G. Netriukšmingas.
7. Draskys
8. Tas
9. šieno pjovimo laikas

11. Sakoma, kada norima ati
dėti atsiskaitymas kokia 
me dalyke kitam laikui.

15. Girnas pajudink
17. Suieškos
18. Laižybos (angliškai)
21. Ką Brooklyno artistai da

rytų jei salę gautų.
23. Medžio smalas
26. Dalgį aštrink.
28. Popiežiaus prakeiksmo raš

tas.
30. Gadynė
31. Uzbono dalis
32. Ne jam ir ne tau.
33. Skiemuo iš žodžio “Paskui”

Daktaras
S. MISEVIČIUS
Berry St., B’klyn, N. Y.

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

Tel. 4428 Greenpoint. *

■, ■ ; i
iki 10 iš ryto 
iki X po pietų
iki 8 vakare

Dr. John Walufc
Valandos: 

nuo 8 
nuo 1 
nuo 6

NodSHomii pagal anaitarimų

161 North 6th Street
Brooklyn, N. Y.

GROBLAUSKIO GUMBALAŠAI 
DEL VIDURIŲ ’ 

SUVERŽIMO MOTERIMS 
i l, l»k IS.

Nuo Skilvio 
Skausmo, Dieg
liu ii- Gazo Ne- 
pripuoląs nuo 
Užsikimšimo.

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

Vartota suvirs 30 metų
Ne jokis bandymas

ALBERT G. GROBLEWSKI and CO.,
Dept. 15, PLYMOUTH, PA

De! plateiulq Informacijų kreipkite fino adrelal

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

pomirtinių. Pašalpų išmoksta $413,550.16
Nuo susiorganlzavimo iki šiam laikui išmoksta $375,122.80

BLA. kuopos randasi vianoio didoininOle mieituoae. 
Nariai priimami nuo 18 iki 50 m. amžiam. Vlal na
riai gauna laikraštį „Tėvynę” dovanai Ir taipgi 
gauna 8LA. išleistai knygas ui puif kalno*.

Pomirtiniai įkyriai — $180, 300, «O0 Ir 1000

Pašalpoe įkyriai —
$«.oo, S.Oo ir 12.oo i aavaltg.

Susivienijimas Liet. Amerikoje
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDRAŪDOfl IR PAŠALPOS 
ORGANIZACIJA BUVIENYTOSE VALSTIJOSE, KU

RIOS TURTAS ARTI $1,000,000.00

Baltfa. 
į gr*- 
plačlg 
COLD

Lletnviškų, Bulgariškų, Alopatigkų, Homeopatilkų if kitikių 
vaistų tegalima gauti gerų paa —

Kas yr&žmogaua amžinai prieina? —
Jis netik sunkiausias ligai Įvare, bet Ir 
bų paguldo. Bet tie, kurie vartoja po

URBAN'ii
Balčio), jokių lalčlų 
bakig apalglnkluok

Ameriką pagarsSjualui
POWDERS (Milteliui ano 
nebijo. Ui 75 centui ui 
nuo savo nuožmaus p rialo!

URBO LAX TABB (15 cental ui ikry- 
4į_ nntę) yra kai kanuold prieš kltg amitug Imo- 

gaua priešą — vidurių ulkletSJlmg — kuria 
žmogui pagamina daug rūpesčių Ir aauklų ilgų.

151 Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y. 
Telephone (Ireeupolnt 1411
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„Vienybes” Išvažiavime Rugsėjo G, 1925, Forest Hills Parke bus įvairiŲ lenktynių ir žaislu
’ 6 ' VIENYBE RUGPJUČ. (AUG.) 29 d. 1925

s i Brooklyn© ir Apylinkes Žinios >

“Vienybes” Adresas: 193-197 Grand Street, Brooklyn, N. Y. Telefonas: 2427 Greenpoint

“VIENYBĖS” 
IŠVAŽIAVIMO 
PROGRAMO DALIS

—
Prie “Vienybės” išvažia

vimo jau veik galutinai pri
sirengta. Paruošti valgiai, 
gėrimai ir šaltakošė ir visa 
eilė įvairių žaidimų, žaidi
mų surengimu pasirūpino 
Jaunų Vyrų Lietuvių Dr-jos 
ir Jaunų Lietuvaičių Dr-jos 
parinkti komitetai, žaidimų 
programą mums jau prida
vė ir jis yra sekamas:

1. Vaikinų lenktynės;
2. Merginų lenktynės;
3. Virvės traukimas;
4. Kiaušinio lenktynės;
5. Pieno gėrimo kontes“ 

tas;
6. Trikojo lenktynės;
7. Lenktynės maišuose;
8. Riebių vyrų lenktynės;
9. Moterų lenktynės;
Prie to turime paminėti, 

kad “Vienybės” redaktorius, 
J. O. Sirvydas jau kelyje ir

netrukus bus Brooklyne. To 
del, į išvažiavimą kaip tik 
prispęs ir ten pasakys savo 
įgytus Lietuvoje įspūdžius.

Bus ir daugiau kalbėtojų. 
Operetės Choras padainuos 
gražių dainų, žodžiu, išva
žiavimas bus toks, kokio 
Brooklyno ir apylinkės lie
tuviai dar niekad neturėjo. 
Todėl ir tikimasi, kad šia
me išvažiavime publikos at
silankys didelis skaičius. 
Tikime, todėl, kad ir Tam
sta tame išvažiavime būsi
te.

Išvažiavimo pradžia 10 v. 
ryte, programo pradžia 2 
vai. po pietų. Įžanga vi
siems dykai.

IŠKELIAUJA LIETUVON

Gerai žinomo pil. Jono Dum
blio moteris, p-nė Marijona 
Dumblienė, pasipirko laivakor
tę “Vienybės” agentūroje ir iš
keliaus rugsėjo 5-tą dieną lai
vu “Leviathan.” Dumblienė ke 
liauna per Franci ją ir Vokie
tiją, kur mano atlankyti tų 
kraštų žymesnes vietas.

LINKĖJIMAI

Piliečiai Makarevičiai iš An
sonia, Conn, prisiuntė “Vie
nybės” įstaigai- linkėjimus iš 
Southampton, Anglijos. Jie 
lankėsi Lietuvoje, Francijoje 
ir dabar atsilankė Anglijoj. 
Grįžta vėl Amerikon.

SVEČIAS

Penktadienį atsilankė “Vie
nybės” įstaigoje aptiekorius 
Karuža iš Amsterdam, N. Y., 
kuris tūlą laiką svečiavosi pas 
Dr. Waluką.

IŠ KRIAUČIŲ MĖNESINIO 
!R EKSTRA MITINGO

Didelis Metinis NEDĖLIOJĘ 
POP ir VAK.

— rengia —

LietuviŲGimnastŲ Kliubas, Ine.
CYPRESS HILLS PARKE 
Stony Road and Cypress Ave. 
Muzika Prof, James Passelos

RUGPIUŪIO

30
August 1925

Įžanga 50 Centų
Kl. buveinė: 168 Marcy Av. B’klyn.

Parkas Atsidarys 
2:30 vai. p. p.

Pirkite Savo
Geriausią Mėsą, Paukštieną, šviežią Jersey Kiau
lieną ir Provizijas

Grand St, Didžiausioje Mesinycioje 
Garantuojame tavoro gerumą ir patarnavimo 
mandagumą. Su mūsų kainomis niekas negali 
susilyginti. Mes tavorą patys aptaisome.
KRAKOW PROVISION COMPANY 
340 Grand St., Brooklyn, N. Y.

tarpe Havemeyer ir Marcy Ave.

NEPAPRASTAS IŠPARDAVIMAS
tik trumpam laikui siūlome publikai 

Didelį Pasirinkimą tikrą 
Victor Victrolų

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

(Mes neduodame kitų mašintj vietoje 
Victrolų. Mūsų fonografai yra gry
nai tikros Victor Kompanijos, Vic- 
trolos, nos mes jų agentai)

Mūsą darbo apsiaustu 
kostumeris džiaugiasi.

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 popietų.

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

HtS MASTERlS VOICE"

GRAHAM TALKING MACHINE SHOP
VICTROLOS IR VICTOR REKORDAI

74 Graham Avenue, Brooklyn, N. Y.

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.

Mitingas įvyko 2G d. rugp. 
Narių atsilankė pustrečio šim
to. Delegatas raportavo, kad 
sezonas nekoks, bet lietuviškos 
šapos veik visos dirba. Pasi
skundė, kad lokalas klaidą pa
darė, nutardamas nemokėti a- 
sesmentų. Joint Board dėlto 
stabdo darbus šapose ir nepri
pažįsta jo delegatu ir nemo
kės jam algos. Raportas iš 
Joint Board narių patvirtino 
delegato žodžius: esą Joint 
Board laukia šio mitingo, ką 
jis nutars. Jeigu nemokės lietu 
viai asesmentų, tai bus imta 
griežtas veikimas.

Juokingoj padėty atsidūrė ir 
tie 9 “beliežuviai,” kuriems lo
kalas aną sykį dovanojo. Joint 
Board pranešė, kad jie skaito
si suspenduoti, dėlto, kad jie 
pirmiausia kreipėsi į Joint 
Board su savo skundais.

Pranešta, kad Joint Board 
nepriima ir mūsų naujo sek
retoriaus, Montvilos. Boardas 
pastebėjo, kad lietuviai nori 
vis navatniau daryti negu ki
ti. Nutarta dar pasiusti laiškas 
unijos viršininkams, kad pri
imtų Montvilą.

Toliau apkalbėta asesmen- 
tai. Jau dabar ir komunistai 
stojo už mokėjimą. Jankaus- 
Kas atėjęs irgi prisispyręs ra
gino mokėti, šitas nelabai se
nai svolačiavo Joint Boardą ii 
per “L.” varė agitaciją neduo
ti nei cento “buožėms,” o da
bar stojo už mokėjimą. B. Jo- 
kubonis pašokęs liežuvį paleido 
būk Beržiečio šapoje tik Biel- 
skus ir Beržietis nori asesmen
tus mokėti, bet priėjus balsa
vimams, visi Beržiečio kriau- 
čiai kėlė rankas už. Ir nubal
suota didžiuma balsų asesmen
tus mokėti, kaip Sąjungiečiai 
ir ragino senai. O komunistai 
prisivirę košės turi patys ją 
valgyti.

Komunistai norėjo ir Bubnį 
nukryžiavoti, bet tam faktais 
įrodžius, kad jis negalėjo ki
taip elgtis su apleidimu vie
tos, visi nutilo.

į Joint Boardą išrinkta Mi- 
chelsonas ir Sabaliauskas. Ko
munistai siūlė rezoliuciją prieš 
Joint Boardą, bet kriaučiai ją 
pasiuntė į gurbą, kur vieta ir

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

tuoj atvykstu pataisyti pagedimus

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

Tel. Stagg 4037

komunistų politikai.
Mitingas pasibaigė 12 v. nak 

tięs. Komunistai dabar beabe- 
jonės teisinsis, kad jie ir da
bar balsavo prieš asesmentus 
tik maršalkos balsus suvogė.

Kriaučius.

MIRĖ

Charles Kaye (Kazimieras 
Katkauskas), 25 metų, 37 Me- 
serole St. Jis mirė bedirbda
mas Edisono kompanijai, kuo
met alkūnėmis įsirėmė į “gy
vą” vielą ir tapo nutrenktas. 
Palieka moterį nuliūdime.

Laidotuvės Įvyks rugp. 29 d. 
su bažnytinėmis apeigomis pas 
kunigą Pauliuką 10 vai. ryte. 
Bus palaidotas ant Traicės ka
pinių.

Laidotuvių direktorius Juo
zas Garšva.

mynų mūrinis namas, 17 kam
barių, visi įtaisymai. Kaina 
$11,200. Cash $3,000.

8 šeimynų baltų plytų na
mas po 5 kambarius, maudynės 
ir elektra, netoli Broadway. 
5 kambarius. Kaina $8,500. 
Cash $3,000. Rendų $150 į mė
nesį.

Richmond Hill — nauji na
mai, mediniai po 11 kambarių; 
yra steamas, visi įtaisymai. 
Kaina $10,500. Cash $1,500 su 
jaradžiais $11,000. Graži vieta.

J. STANKUS
36 Lexington Av. (Netol Grand 
St.j\ Maspeth, L. I. T el. New
town 0113.

Reikalinga Kukorka arba kukorius, 
pagaminimui pietų. Darbo valandos 
nuo 8 ryte iki 2 vai. po pietų. Užmo
kestis gera. Tuojaus atsišaukite pas: 
A. Turauskas, 592 Flushing Av., cor. 
Marcy Av., Brooklyn, N. Y. (105

Reikalinga moteris, nuliekamu lai
ku apvalyti stubą mažos šeimynos, su
žinoki! pas Lietuviškų rekordų ir lie
tuviškų rolų krautuvėje, Joną, Ambro- 
zaitį, 560 Grand St.., Brooklyn, N. Y. 
Tel. Stagg 6262. (101

Kambariai ant rendos: — Visi įtai
symai, elektros šviesa, baltos sinkos. 
3 kambariai su maudyne $22 ir $23. 
5 kambariai su maudyne $40. Krei
pkitės: — Smith, 89 Grand St., Brook
lyn, N. Y. (106

Parsirendavoja 4 kambarini, .18 Irv
ing Av., remia $26 mėnesiui, elektra, 
naujai išdekoruoti, langai visuose rui
muose. Imkit Union Av. karą ir nu- 
lipkit ant Jefferson St., eikit vieną 
bloką iki Irving Av. klauskit Janito- 
riaus arba Stagg 6805 (104

Parsiduoda restaurantas. Biz 
nis daromas įvairių tautų. Ge
ras pirkimas. Norintis gali pir 
kti ir namą. Prie šio biznio ap
sukrus biznierius gali padaryti 
didelį pelną. Kreipkitės pas: — 
M. Kichas, 579 Grand St., Broo 
klyn, N. Y. Tel. Stagg 4032.

“SAULĖS” UŽTEMIMAS
Laikraštis “Saulė” labai “už

temo”, paskelbdamas žinią a- 
pie G. šliakio pirkinį netoli e- 
žero Ronkonkoma. Ji sumaišė 
brooklyniškį šliakį su šliakiu 
(Stagaru) gyvenusiu Shenan
doah ir buvusiu “Sandaros” re
daktorių, ir sako: “Szenadorie- 
cziams bus tai maloni žinia, 
nes czionais p. Szliakys (Sta
garas) buvo gerai žinomas vi
siems.”

BAYONNE, N. J. 
PRANEŠIMAS

Tur būti jau visi žino, kad A. L. P. 
Kliubas rengia iškilmingą išvažiavimą, 
ant Willich Fanuos, Linden, Nt J., 
kuris atsibus September-Rugsėjo 7 d., 
1925 (Labor Day). Todėl kurie ma
note važiuoti, nusipirkit tikietus iš
kabto, kad paskui nesigailėtumėt. Ant 
plakatu yra pažymėta, kur galima ti
kietus įgauti. Komitetas.

(104

Paieškau pusbrolio P. Gerybos, gyve
na kur apie Chicago, Ill. Iš Lietuvos 
paeina išjViešvianų miestelio. Taipgi 
paieškau švogerio D. Jenkausko, gy
vena apie Kenosha, -Wis. Su abiem tu
riu didelei svarbius reikalus. Malonė
kite atsišaukti, o jeigu kas žinote, ma
lonėkite pranešti už ką būsiu didžiai 
dėkingas j. Žukauskas, 306 Green St. 
Schenectady, N. Y. (106

Pasi'rendavoja 5 kambariai, garo 
apšildymas. elektra, pečius, gražioje, 
vietoje, Woodhavene, ties DForcst 
Parkway stotim. Renda prieinama. — 
8030 — 88th Av., Woodhaven, L. I., 
N. Y.

S3 LIETUVIŠKA AKUSERKA W

Marijona Tamklenė 
palagų ant pareikalavimo

EKSTRA PARDAVIMAI!

Maspelhe — gražioj vietoj 
2 šeimynų namas, kaina $6,000 
cash $1,000; morgečiai ant ilgų 
metų.

2 šeimynų namas, 11 kamba
rių, visi įtaisymai, garadžius 
del 2 karų ir ekstra lotas. Kai
na $10,600; įmokėjimas mažas.

Ridgewoode — 3 šeimynų 
mūrinis namas, 17 kambarių, 
elektros šviesa. Kaina $12,000. 
Cash $3,500.

6 šeimynų geltonų plytų na
mas, po 5 kambarius šeimynai, 
elektra, maudynės; rendų $175 
į mėnesį. Kaina $15,500. Cash 
$4,000.

Kampinis namas geltinų 
plytų, 5 šeimynų, storas ir del 
1 automobilių vieta. Namas 12 
metų kaip statytas. Kaina $21,- 
000. Cash $5,000.

Bushwick Section — 3 šei-

MOTERYS TĖMYKITE!

Čjl)rie
£4 dieną ar naktį, taipgi ir nedėl 
■^dieniais. Darbą atlieka atsakau 4^ 

už prieinamą kainą

<&. 7—9 STAGG STREET
Brooklyn, N. Y.

W Tel. Stagg 07X1

j

Parsiduoda kendžhj Storas geroje vio 
toje ir biznis daromas didelis. Par
davimo priežastis ligos. Atsišaukit pis 
637 Driggs Driggs Av., Brooklyn, N. 
Y. (105

Parsiduoda Grosernė ir Delecatessen 
krautuvė. Biznis nuo senai įdirbtus. 
Pardavimo priežastis, iškeliavimas 
Lietuvon. Atsišaukit: 266 Wythe Av.,. 
kampas Metropolitan Av., Brooklyn, 
N. Y. ■ (104

Tel. Greenpolnt 7831 
i

NIAUKUS FOTOGRAFAS

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

Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės šiuo 
adresu: —

— Petrai, kur taip skubi
niesi ?

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

Brooklyn, N. Y.

! Tol. Greenpoint 6195

M. KREIVĖNAS

Gėlės del Namą, Daržo, 
Vestuvią ir Laidotuvių 

208 BEDFORD AVENUE 
(arti North 6-tos gatvės)

Brooklyn. N. Y.

Telephone Triangle 1450 
Fotografas 

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

Kreipkitės šiuo adresu;

Lai PAIN- 
EXPELLERIS

Praveja Skausmus!
Trinkite greitai taip, kad šis 
stebėtinas linimentas persisunktu 
per oda j pat tą vietą, iš kur 
paeina nesmagumai.
Pain-Expelleris palengvina kraujo 
sukepimą ir atsteigia normali 
kraujo tekėjimą gjslomis.

35c ir 70c vaistinėse. Tėmykite, kad butii 
Inkaro vaizbaženklis ant pakelio.

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

Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-SpinduliiĮ Diagnoza 
221 SOUTH 4th STREET 

BROOKLYN, N. Y.

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

2—8 po piet.
Penktadieniais ir Sekmadieniais 

tik sulyg sutarties

Geriausias 
P L U M BE RIS 

CHAS. WIRFEL

Lietuvis Plauką Taisytojas
ANTHONY MOLLYN

Nestle Lanoil Permanent Wave
yra geriausias, gražiai atrodo ir 
laiko apie 9 mėnesius. Galima 
šlapint, ar mazgot. Kerpam plaukus 
naujausiom madom, plaukus nudažom, 
Marcel Wave, Facial ir Scalp Treat
ment.

VENUS BARBER SHOP

— Einu pas Juozą Aba- 
zonų.

— 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 JONAS STOKES

173 Bridge 8t., O. Brooklyn, N. T,

463 LORIMER STREET 
Kampas Grand St. Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 6533

J. STANKUS
Parduodu namus ir duodu morgi- 

čius. Jei nori parduoti namą ar
ba pirkti namą, pirmiausia atsi
šaukit pas mane, o aš jums pa
tarnausiu teisingai; būsit abudu 
pirkėjai ir pardavėjai pilnai 
užganėdinti.

36 Lexington Avenue 
Maspeth, L. I.

Tel. Newtown 0113

STOGU DENGĖJAS
GravėL 

Roofing
Repair WorK a Specialty 

JAMES J. HOLT & SON

.’aisau Ir Dedu Stogus. Darbą Garan 
tuoju ilgam laikui. Kainos Prieinamos

Reikale klauskite:
Ofisas: 1163 Gates Avenue

Tel. Jefferson 3957 
Yardas: 161 OUfton Place

Tel. Prospect 1023

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savninkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINĖ
Ola gailio gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir už 
prieinamą kainą; taippat paslrendavoti svetainą susirinki" 
manu, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

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

S. PAUŽA
131 GRAND STREET 

Brooklyn, N Y.

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

Vyrams, Moterims ir Vaikams '
Prašau Tamistą reikale atsilankyti, o būsite pilnai užganėdintas

•iŠ
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