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Užsimušė 14 Žmonių, 2 Sužeisti, Kiti iš 42 Išsi
gelbėjo-

AMERIKONAI NERANDA IR EROPLANO- 
MILŽINO, KURIUO 4 LAKŪNAI SKRI
DO I HAWAII SALAS.

WASHINGTON, Rugs. 3d. — Laike smarkios aud
ros, žuvo orlaivis Shenandoah, vienatinis didelis ameriko
nų orlaivis, kurį jie patys pasistatė ir kurį galėjo varto
ti karo tikslams. Iš vokiečių gautas Los Angeles, kaip ži
noma, galima vartoti tik prekybos reikalams. Ameriko
nai, paėmę pavyzdžiu laike karo Francijoje numuštą zep 
peliną, per septynius metus planavo ir statė Shenandoah 
!Iš pradžių jis buvo geras laivas, du sykiu pergyvenc 
smarkias audras, bet trečioji jį pribaigė, kada skrido virt 
Ohio valstijos, ši audra sulaužė jį į tris šmotus, užmušda 
ma 14 vyrų iš 42 įgulos, sužeisdama 2. žuvo ir pats ko 
mandiras.

šituo orlaiviu norėjo skristi Fordas idant patirti, ar 
apsimoka dėtis prie kompanijos, ruošiusios steigti susisie 
kimo liniją oru del prekių ir pasažirų, bet orlaivis žuvo 
pirm negu pasiekė Detroitą. Vokietis Ekneris, kuris statė 
Los Angeles, sako, kad joki audra negalėtų taip sulamdy
ti jo statytą zeppeliną, kaip sulaužė Shenandoah.

HONOLULU, Rugs. 3d. — Dvi dienos jūros yra ieš
komos skersai ir išilgai del nusileidusio milžin >-eroplano 
PN-9 Nca-L kun^. baigus gj^l? v 6,-buvo p./.®* 'e_La < nu
sileisti su keturiais lakūnais i jūrą, ir apie kurį nėra jo
kių žinių. Jis bandė nuskristi nestodamas 2,000 mylių į 
Hawaii salas, darydamas manevrus karo tikslams.

Keletas Kitų Nelaimių 
Su Orlaiviais
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j Katalogą Priaufiia

Philadelphia. Angliakasių 
unijos viršininkas Lewis pa
smerkė tuos anglių pardavė 
jus, kurie jau pakele kainas 
nuo tono po $1.

—o—
Berlin. Teatrų savininkai 

nutarė, kad jokis artistas, 
nežiūrint kaip garsus, ne
gali gauti daugiau kaip $75 
už vieną vaidinimą.

—o—
Paris. Bolševikai siūlo at- 

____ ±.___ , o....... .....mokėti Francijai tik dešim- 
streiklaužius ir kompanijų tą dalį caro skolų, ir už tą 
jfisus.___________________ įprašo duoti jiems kredito.

Pottsville, Pa. Angliaka- Francai iš to tik juokiasi.
šiai tiki, kad Penn. valstijos1 —o—
gubernatorius neužilgo ims. New York. Tapo paskelb- 
žingsnį baigti streiką. Jis I ta vardai daugelio turtuolių, 

kurie nėra mokėję income 
taksų. Pasirodo, jie yra pri
sipirkę taip vadinamų nuo 
taksų liuosų bonų ir todėl 
nereikia jiems taksai mokė 
ti.

Roma. Italai gavę žinių, 
kad Bulgarijos karalius Bo
risas esąs užnuodytas ir sun 
kiai serga. Sakoma, jam 
keršina militaristai už nepa 
sirašymą po. mirties nuo
sprendžiais keliems komuni
stams.

—o—
London. Jurininkų strei

kas apsivelka griežtumu, 
kuomet darbininkai parodė 
pasirįžimo kovoti su polici
ja Southamptone, ginančia

Varėna. Kaip lenkai rūpinasi 
savo darbininkais galima ma
tyti ir iš šio pavyzdžio: Sek
madienį, liepos mėn. 12 dieną, 
Varėnos gelžkelio stoties darbi
ninką Spiridavičių apkramtė 
pasiutęs šuo. žmogelis nuva
žiavo Vilniaus gelžkelių direk- 
cijon prašydamas gelžkelio gy
dytojo pagalbos, bet tos pagal
bos Vilniaus gelžkelių direkci
ja veltui nesuteikė. Darbinin
kui, priklausančiam tos pačios 
gelžkelių direkcijai, reikėjo mo 
keti pinigus už tos direkcijos 
gydytojo pagalbą. Tai tau ir 
tvarka! V arėnietis.

PERKŪNAS DAUŽOSI

ištraukė valstijos “kazo
kus” iš Readingo distrikto 
ir praeity buvo darbininkų 
draugas.

—o—
London. Moterys čia įkū

rė draugiją, kuri lavins šei- 
myninkes kaip geriau suval
dyti liežuviais vyrus. Kiek
viena narė turi būti vedusi 
penkis metus, turėti tris vai 
kus ir kas dieną po tris sy
kius turi “loti” ant vyro po 
L5 minutų ant syk.

I—O—

Philadelphia. Weybache- 
ris, kuris statė orlaivį She
nandoah, stebisi, kaip jis ga
lėjo sutrūkti į 3 šmotus. E-j 
są jis statęs jį ir išleidęs iš 
savo rankų kaipo stipriausi 
ir geriausį orlaivį.

Perdaug Įstatymų
Amerikoje, Sako Hughes

“Meiles Lašai” Priverčia 
Vyrą Užmušti

Salamenka, Melagėnų p. — 
Didelis tai sodžius — nedau
giau kaip kilometras nuo Me
lagėnų miestelio. Išskiriant po
rą ūkininkų, visiems tenka pir
kti sau duonos. Uždarbių nė
ra — čia dar mokesčiai. Prieš 
karą daug kas važiuodavo Ry
gon ir neblogai gyveno. Moky
klos nėra, tai vaikus leisdavo 
Melagėnų mokyklon, nors ji ne
patikdavo.

Jaunimo yra. Dalis bernaičių 
— tikri pramuštgalviai. Mer
gaitės padorios ir moka gražiai 
lietuviškai padainuoti. Malonų 

I ir po darbo girdėti gražiai trau 
1 kiant lietuviškas daineles.

Katinėlis

Pašvitinys, Šiaulių apskr. — 
Liepos mėn. 28 d. 4 vai. pp., 
Gaubiu vienkiemy staiga užė
jusi perkūnija užtrenkė pil. 
Virbickienę, kuri tuo laiku bu
vusi trioboje su savo trimis 
vaikais, žaibas trenkęs į sto
gą, per lubas pataikė Virbickie 
nei, kuri tuo laiku valgė, ir iš
ėjęs pro duris užmušė lauko 
pusėje buvusią ožkelę. Penkių 
langų stiklai visai išdaužyti. 
Buvę tuo laiku viduje jos ma
ži vaikeliai skaudžiai nenu
kentėjo, tik vienai mergaitei 
žaibo užgauta ranka.

A. Narkevičius

dar ir valsčius grąsina jeigu 
nemoki, konfiskavimu paskuti
nės karvutės. Bėgi pas vieną 
ūkininką, bėgi pas kitą, bet kur 
tau rasi kur paskolinti, nes 
visi toki verkiantieji, visi ai
manuojantieji. Sugraibei iš vi
sų pakampių, pardavęs kokį pu 
rą rugių, kad ir paskutinių, už
simokėk?

Ir ant širdies žmogui leng
viau, kad jau nebastos tie vals 
čiaus ponai.

M

PILIAKALNIŲ
KASINĖJIMAS

New York. Laikraščiai, apra
šydami nelaimę su orlaiviu She 
nandoah, prisimena, kaip sun
kus yra kelias užkariauti orą. 
Prisimena kaip 1921 metais pa
našiai žuvo ZR-2, kurį anglai 
statė del amerikonų. Tas orlai
vis jau baigė 30-ties valandų 
bandymo skraidymą, kaip pate 
ko audron ant miesto Hull ir 
sutruko į šmotus, o gazui van
deniliui užsidegus, žuvo 44 žmo 
nes. Orlaivis trūkęs pusiau.

Paskui 1922 metais vasario 
mėnesį žuvo Italijoje pastaty
tas orlaivis Roma. Jis skraidė 
netoli Virginijos valstijos kra
štų. Pagedo vairas ir orlaivis 
krito ant žemės ir užkrito ant 
gyvų elektros vielų, kurios už
degė vandenilį ir sudegino 34 
žmones. Amerikonai po to vieto 
je vandenilio ėmė vartoti ne
degamą gazą heliumą, kuris y- 
ra kiek sunkesnis negu vandeni 
lis, bet labai sunkiai gaunamas. 
Amerikonai neturi tiek heliu- 
mo, kad galėtų išlaikyti ore 
Los Angeles ir Shenandoah vie 
nu laiku. Shenandoah žuvus ir 
pražųdžius heliumą, Los Ange
les turės ilgokai būti be darbo.

ZR-2 buvo 695 pėdų ilgio, o 
Roma 410 pėdų. Shenandoah 
buvo kiek trumpesnis už ZR-2.

1923 metais misteriškai žuvo 
Francijos orlaivis Dixmude, ku 
ris buvo laimingai nuskridęs į 
Afriką ir grįžo namo. Niekas 
nežino kaip jis žuvo. Vėliau ta
po rasta vado kūnas ir keletas 
dalykėlių. Ant jo žuvo 50 vyrų.

1921 metais Anglijoje žuvo 
orlaivis R-34, kuris buvo pririš
tas prie stiebo. Vėjai jį pradė
jo daužyti ir sudaužė. Tas or-

laivis tuomi garsus, kad buvo 
atskridęs į Ameriką ir vėl su
grįžo į Angliją. Tuo laiku ant 
jo nebuvo žmonių ir niekas ne
nukentėjo.

Tos nelaimės parodo, kad or
laiviai yra nesaugios priemo
nės oru skraidyti, žmonės tu
rės išrasti būdus kaip juos ap
saugoti nuo smarkių vėjų, pirm 
negu orlaiviai galės likti pla
čiai vartojama priemonė vežti 
oru prekes ir keleivius.

Iš Ko Shenandoah
Buvo Pastatytas

Wilkes Barre, Pa. Policijai
Hughes’, areštavus moterį Juozo Nevelio

New York. Buvęs užsienio 
reikalų sekretorius, _____________ r____________
čia pasmerkė amerikonų didė- ir buvusį jo burdingierių, Wal-'

ŽMONĖS IR GYVULIAI — 
VISI KARTU

Šeduva, Panevėžio aps. — 
l Šeduvos miestelyje yra apie

jantj nepakantumą, kuris pasi- terį Vandermarką, moteris pri, 3500 gyventoju. Vienintelė vie- 
reiškia vis didėjančiu skaičių sipažino, kad burdingierius ta kur jie gali "pasimaudyti yra
visokių įstatymų Amerikoje, 
varžančių piliečių laisvę veikti 
ir gyventi.

Bravorninkai Prieš
Policiją Gazą Atsuka

Philadelphia. Viršininko 
lerio “misterijos būrys” ;

“meilės lašais” ją priviliojęs ir 
prikalbinęs nunuodyti vyrą. Jie 
abu buvo areštuoti, ant kapi
nių, laike vyro laidotuvių. Mo
teris sakosi begalo mylėjusi 
burdingierių ir todėl norėjusi 
nusikratyti vyro.

Bet kur tau — atvažiavo mi
licininkas ir randa kiaulę kie
me, tuoj protokolas, ir pąęeina 
už kokios savaitės 25 aminai 
mokėti. Ir vėl bėgioji ir vėl pra 
šinėji kaimynų paskolinti, o ir 
atiduoti nevienas jau prašo.

Kad ir būtų galas. Tuoj at
važiuoja vėl valsčiaus ponai, 
surašo visus langus, ir sako, 
kad ir už langus reiks mokė
ti. Nejaugi manom, saulę už
valdė ir kiekvienas turi švie
są pirkti. Bet tolai juokėmės 
kolai mėlyno popieriuko nega
vome. Ir reikia vėl po auksiną 
su virš nuo lango mokėti.

Atvažiuoja vaitas ir klausia, 
kas turtingiausias sodžiuje. 
Niekas nenori būti turtingas. 
Bet vaitas pagąsdino, kad reiks 
visiems mokėti jai nepripažiif.. 
tai jr pripažino, pet ke|ią. ,-ĄtąL 
ir vėl gavome mokėti~TrmajoT'i 
kavus” po kelias dešimt auksi
nų.
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“Kur. Wil.” praneša, 
Žvirblių (lenkiškai Zwirble) so 
džiaus (netoli Naujosios Vilei- 
os) laukuose esą daromi skait 
ingų piliakalnių kasinėjimai. 
Vadovaująs archeologas d-ras 
Romanas Jakimowiczius. Esą 
randama kapų su sudegintais 
lavonais ir su griaučiais (šių 
tik pora atsitikimų). Atrasta 
daug padarų iš geležies, bron
zos, molio: ginklų, indų, pada- 
binimų.

dienraščio, ran
damieji daiktai priguli IV-V 
amžiams Kristui gimus, kitaip 
tariant turį apie 1500 metų.

Reikia tikėtis, kad kasinėto- 
jai išleis savo darbų aprašymą. 
Šie radiniai turi labai didelę 
reikšmę išaiškinant, kas gyve
no Vilniaus apylinkėse anais 
laikais, jeigu tik iškastieji da
lykai bus minėto senumo.

jog

Buckūnai, Melagėnų par., 
Švenčionių apskr. — šiame so
džiuje žmonės yra radę akme
ninio amžiaus laikų kirvelį. Į- 
domu žinoti, ką mūs žmoneliai 
sprendžia apie šį gilios senovės 
liekaną. Gal jie laiko jį padėję 
savo namuose, kaipo muziejuje 
ir pasakoja savo vaikams, kaip 
mūsų protėviai gilioj senovėj 
gyveno, kokie įrankiai buvo, 
koks tada gyvenimas buvo, pa
lyginus su šiuo laiku? Bet gai
la. Mūsų žmoneliai, ypač mo
terėlės, visai ką kitą ma’ • a-

Daugyvenoj upėje prie geležin
kelio tilto.

Atsiranda tokių, kurie atei
dami maudytis, atsiveda su sa
vim po kelis arklius, su ku
riais kartu “puškinasi” sudrum 
sdami, beveik stovintį, vandenį.

Laikas būtų sutvarkyti tas 
“bendrąsias vonas,” kurios nuo 
senai jau čia vyrauja.

A. Kilčius.

Marcinkonys, Gardino apskr.
— Sunku visiems dabar gyven
ti, bet gal sunkiausia — tai 
lietuviui sodiečiui. Kiek jis da
bar paneša vargų, bėdų, tai tik 
vienas Dievas 
Mokesniai 
nėra kur, _____ t
kiekvienas turi; reikia ir jos pie šį akmeninį kirvelį. Suiyg 
nusipirkti.
dideli būtų, bet kad būtų su- gaus iškritęs, kaip perkūnas 
tvarkyti, tai būtų pusė bėdos. | trenkęs. Tai esąs vaistas. Ir

5^3
i But 
gavo 

paragauti tikrą pasipriešinimą, 
kuomet užpuolė Atlantic bravo 
rą. Darbininkai tuoj užgesino 
ir pagadino žiburius ir atsuko 
visus gazo kranus.
vienok drąsiai laikėsi iki pribu
vo daugiau, ir areštavo 2,000 
bačkų gero alaus. Kai atvyko 
pagelba, pirmieji metėsi lau
kan, gauti šviežio oYo į plau
čius.

Cedar Rapids, la Tūlas Ripp 
čia keli metai nusipirko už 
$240 lotų Floridoje. Jis jų ne
matė ir nežino kaip atrodo, bet 
puvo prikalbintas agento, šian 
dien jam duoda už juos $15,000 

neparduoda. Sako, 
pirma pamatyti.

tesuskaitytų. 
dideliausi, uždirbti 
o ir duonelės ne

Mokesniai, kad ir jų nuomonės, tai esąs iš dan-PRI B AUS KĄ 
SKANDINDAMAS!PolicistaiPhiladelphia. Čia tapo 

skelbta, kaip ir iš ko žuvęs or
laivis Shenandoah buvo pasta
tytas. Jo pamatas buvo sukry
žiuoti ramsčiai iš durnalumino 
metalo. Tą metalą išrado vokie 
čiai laike karo. Jis tokio pat 
lengvumo kaip aluminas, o tuo 
pat tarpu toks pat stiprus, kai 
plienas. Maišai del gazo buvo 
suausti iš šilko, paskui sucimen 
tuoti su tam tikros žuvies plėve 
lėmis. Shenandoah galėjo pa
kelti 130,000 svarų ir galėjo 
vežtis 8,000 galionų gazolino 
motorams. Orlaivis turėjo ra
dio stotį, galinčią pasiekti 3,- 
000 mylių. Per visą laivo ilgį 
ėjo koridorius, kuris vedė į į- 
gulos kambarius, į gazolino ku
bilus ir kitokius sandėlius. Ar
ti vieno galo ėjo šaftas augš- 
tyn, kuris išvesdavo ant vir
šaus, kur stovėjo platforma ap
sižiūrėjimui. Pabaigus statyti, Dayton, O. Vietos Peerless 
ekspertai ištyrė ir išbandė visą 
orlaivį colis po colio. Todėl jie 
dabar stebisi, kaip vėjas galė
jo jį sulaužyti. Kitos žinios sa
ko, kad žaibas trenkė j orlaivį 
ir suskaldė jį. Ekspertai spė
ja, kad gali būti medžiaga per 
porą metų pagedo ir nebuvo 
tiek stipri kaip iš pradžių.

pa- •r jis jų 
turiu juos

Basanavičius serga

Vienuoliai Sustreikavo

Begrade. Vieno serbų vienuo
lyno broliai išėjo į streiką prieš 
tėvą perdėtinį, sakydami, kad 
jis jiems perdaug prastą mais
tą duoda. Valdžios tyrinėtojai 
rado klioštoriaus skiepuose 
daug supuvusios mėsos.

Haverhill, Mass. Avalo dar
bininkų unija tariasi su bosais 
apie naują darbo kontraktą. 
Manoma, kad nereikės streiko 
ir bus taikiai susitarta.

popieraunėje žuvo darbininkas 
Pendergris, kurio drapanos į- 
kliuvo j mašiną.

Baltimore, M d. Du juodukai 
tapo rimtai peršauti netoli El- 
licot City, laike bandymo už
pulti troką, vežantį 80 galionų 
munšaino.

: i-. '-., -r- Ąv'-

D-ras J.
rože. Pačiam ligoniui iš karto 
apsižiūrėjus liga pavyko lokali 
zuoti, taip kad ji eina lengves
ne forma.

Visi Važiuokite į 
MILŽINIŠKĄ IŠVAŽIAVIMĄ 

kurį rengia 
“VIENYBĖS” BENDROVĖ 

Šį Sekmadienį 
RUGSĖJO 6-tą D., 1925 M. 

Forest Hills Parke Vieta No. 
Pradžia 10 vai. ryte 

Prayramo pradžia 2 vai.
Programe įeina: 
Visokios Lenktynės 

Korų Dainos 
Prakalbos —

1

2.
3.

(Kalbės J. O. Sirvydas, J. W. 
Liūtas, S. E. Vitaitis ir Kiti 
Šiame Išvažiavime Dalyvauja

Visos Įžymios Brooklyno 
Draugijos

ĮŽANGA------------ DYKAI
Bus Užkandžių ir Gėrynių 
Nėatsilankę — Gailėsitės!

Širdingai užkviečia 
“Vienybės” B-vės

Direktorialas

Rietavas. — Liepos 25 d. 
pie 10 vai. vakaro pil. D. 
motinos subarta, už kaž kokius 
šeimyniškus dalykus, išbėgo ne 
žinia kuo tikslu į Juros upę. 
Tėvai pradėjo abejoti, ar tik 
duktė nemano ką blogo, ir iš
bėgo jos ieškoti.

Po valandėlės pasisekė mer
gaitė atrasti Jūroj. Pirmą žvil 
gsnį metus, atrodė, lyg nu
skendus, bet pasirodė, kad mer 
gaitė įbridusi į vandenį iki pa
žastų ir galvą pasidėjus ant 
kranto. Mat ji norėjo pabaugin 
ti tėvus. Prieš 7 metus ji buvo 
pabėgus nuo tėvų ir prasislap- 
stė net savaitę laiko ir vis no
rėdama tėvus pagąsdinti.

Alfas.

UŽTEKS ŠUNIMS IR 
KIAULĖMS LAISVĖS

a-
P.

Krokelaukis, Alytaus aps. — 
Šiame bažnytkaimy šventadie
niais matyti valkiojantis šunų, 
kurie dažnai pridaro žmonėms, 
ypač moterėlėms “strioko.”

Kiaulės po bažnytkaimį švai
stosi taip pat drąsiai, niekie
no iš miestelio neišprašomos.

Jonas Remunėlis

Dabar žiūrėk ir ateina iš vals
čiaus, tik po naujų metų žals- 

popierėlių ryšulėlio, už že- 
mokėti, o pinigų čia kaip 
po Kalėdų visur trūksta, 

reikia piemeniukui, tai tar-

vų 
mę 
tik 
tai
naitei algos išmokėti.. O čia 
ięiii'iiiiiniiiiiiniiiimiiiiiiiiiiiniiiiiiinmiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiuiiiiiuiihiiiiiiiiiifiiiiioiiu

kuomet karvių speniai sutins
ta, tai juomi moterėlės trina 
spenius ir tiki, kad padeda. 
Tiesa, brangina moterėlės tą 
akmenėlį, bet visai kitokioj pra 
smėj, kokioj turėtų būti.

L. Sūnus.

AMERIKA
ir

AMERIKOS LIETUVIAI

i

j

i

II

I
Nauja, K. Gineičio, Lietuvos Atstovybės Londo
ne sekretoriaus ir buvusio vieno iš “Lietuvos” 
redaktorių, išleista knyga apie Ameriką ir ame
rikiečius su 167 paveikslais draugijų, veikėjų, 
miestų, seimų ir taip toliaus.

Apdaryta į gražius apdarus, pusi. 325, 
stora knyga su persiuntimu — $3.00

knygų turime tik 25 egz., todėl norintieji 
prašomi pasiskubinti su užsakymais.
Tų

VIENYBĖ
193 Grand Street, Brooklyn, N. Y,
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vienas ars:GRĮŽŠIU MACIAU AŠ DAUG PLAČIAM PASAULY

mzi

VASARAI BAIGIANTIS
Ten

Ten

Ten

MIRĖ STASYS
PASAULIŲ

teatras. Puikiausias kultūros židinys! Už jo

LĖKIT MINTYS

tuojaus reiks vaidinti,

ŽVILGESYS
moti

GRAŽI.

Lietu

VILNIUS.

Ne vien tėveliams ašaros bjra, 
Kuriu vaitonės pertraukia tylą — 
Bet ir jo draugu, jo bendradarbiu 
Su kuriais manė pasiekt padangių.,

Atsakymą rašte apysako 
tik ką išėjusioje iš spaudos. Kai

Graži, kaip rytas, vos tik-ką švintąs 
Kuomet pro miglą matosi aušra.
Graži, kaip žiedelis gėlių nekaltųjų, 
Kuomet pasirodo jų spalva mišra.

Prakalbos. Tai agitacijos ir bėgančių reikalų priemo 
l^gt paskutiniais laikais ši svarbi priemonė mūsų gy- 
imn 'lzmn nv*n Hnrinrvin c o Ir t r 4-o •

Iš amžino siekio, klaikybių vystyklą 
Praskiesdamas, skrieja žaibų traukinys 
Nebuičiai at’davęs auksinę šventyklą, 
Jį lydi stiklinių akių žvilgesys.

Dailioje apysakoje “PASAI 
niduoja kaip tie Marsieėiai a 
kariauti žmoniją. Mareiečiai lw 
ą Ir žmonijai jau gręsia pražu

Tik ką pasimiręs garsus as 
kad ant-Marso gyvena protingi 
yra net protingesni už mns, žei

Pasekmin
VYRŲ,

Įsteigtus 1886 m.
VIENYBE

’•W* • a ryto iki 8 nkai 
Nedėliotu: 9 iki 4 po pie

Jaunimas. Šio klausimo niekad nereikia užmiršti. Ši
tą reikalą mes rokuojame vienu svarbiausių mūsų gyve
nime. Tad neatidėkim jo į šalį. Ypač pasidarbuokim atei
nančiame sezone. Ieškokim progų, organizuokim jaunuo
lius į atatinkamas organizacijas, steigkim mokyklas; pa- 
gelbėkim jau gyvuojančioms jaunuolių organizacijoms. 
Tai šventa kiekvieno darbuotojo ir visuomenės pareiga.

vienatybė.
L. SKABEIKA

TRIS KART SAVAITfiJT
Leidžiamas, Utarninkais, Ketvej

Graži, kaip rožė plačialapė, 
Kuomet išskleidžia pirmus žiedelius 
Graži, kaip lelija, kuomet pražydi, 
Kuomet augina pirmus lapelius.

no, turi išrinkę tam reikalui atatinkamus komitetus'ir 
jie prie pirmos progos imsis darbuotės,

Jei jūsų mieste dar nėra tokio komiteto, pasistengkit 
jį kogreičiausia suorganizuoti.

Dabar jau laikas.

’ . Paskaitos. Labai naudingas dalykas. Svetimtaučiai 
žiemos metu surengia ištisą eilę įvairiose mokslo srityse 
paskaitų ir jos, dažniausia, žmonėms skaitoma dykai. 
Veik kiekvienoj lietuvių kolonijoj randasi vienas-kitas 
profesionalas. Jei jie patys nesusipranta tokį darbą pra
dėti, tai reikia su jais pasitarti, reikia juos paraginti. O 
nėra abejonės, jie visgi išsitesės bent vieną kitą sveikatin
gumo ar kitoj kokioj mokslo srity paskaitą surengti. 0 
puikus tai darbas būtų atlikta!

Tik Stasys šiandien to nebejaučia!...
Jj šalta žemė meilingai glaudžia... 
Maži paukšteliai kapų medely 
Rengiasi traukti liūdną giesmelę...

J. ŽVELGUNAS

Nakty nemaringi klajojimų plotai, 
Ugnim veidmainingas jų kuorų žvelgimas 
Žvilgsnys tik — ir žemės kely, nesvajotas 
Sukaupęs širdužę tamsų nuliūdimas.

Graži esi, kaip gėlė darželio, 
Kuomet žydi skaisčiam pavasary, 
Kuomet skleidžia malonų kvapą 
Kuomet nutylsta vėjai — pavakary O naktys! Jūs skausmo žarijų įkvėptos, 

Jūs kuorų žalčiuotais žvelgimais išpintos! 
Ar tam tik ugnybių žarijos sužiebtos, 
Kad sielos kentėtų buičia surakintos?

Žvilgesys... —
Ir gaudžia audruotų tamsų nemarybė, — 
Su jąja slaptingas žvilgsnys

Mačiau aš daug plačiam pasauly 
Mergelių dvasioj nekaltų, 
Kurios man širdį nepritraukė 
Taip, kaip pritraukei mane tu. 
Jaučiau aš meilę daugel kartų, 
Del jos turėjau nukentėt, 
Bet taip mylėt, kaip myliu tave 
Aš negalėjau niekuomet.
Kas mane traukia taip prie tavęs? 
Tikrai atspėti negaliu. 
Jaučiu, kad tave dieną, naktį 
Karštai be galo aš myliu. 
Matau jau aiškiai, kad be tavęs 
Širdis ramybės neturės ~ 
Ir tik su tavim bus laiminga, 
Tavy jei meilę rast galės. 
Ar tavy rasiu tai, ko trokštu 
Ar neatrasiu niekados, 
Visvien tu mano turi būti, 
širdis mylėti nesustos. 
Ar tu suprasi mano širdį, 
Ar ji paliks tau svetima, 
Tu man, visviena, pasiliksi 
Užvis labiausia mylima. 
Ar tu man laimę pagaminsi, 
Ar ją nustūmsi nuo manęs, 
Išrauti meilę negalėsiu 
Ir neužmiršiu aš tavęs.
Ir nieks pasaulyje atskirti 
Mane nuo tavęs negalės, 
Tik vien nuožmi mirtis atėjus 
Atskirt nuo tavęs panorės. — 
Bet ji tegul atskirti kūną, 
Sielos gi niekad neatskirs; 
Jinai gyvens su tavo siela 
Ir niekuomet nebemirs. 
Tu mano kūną greit užmirši, 
Kai šaltoj žemėj jis gulės, 
Sielos niekuomet neužmirši — 
Ji amžinai tave mylės.

— J. NARUŠEVIČIUS

pasistengkit ją kogreičiausia suor

Vilnius sostas Lietuvos, 
Vilnius tautos židinys.
Neatvaduosim be kovos, —
Kris ne vienas lietuvis

Perkūnas skels ugnies žaibus.
Kils padange debesiai
Plaus kraujai mūsų kardus 
Mirs kovoje lietuviai.

Delei Vilniaus ir tautos
Delei žemės mūs brangios. •
Del tėvynės Lietuvos
E, narsiai-narsiai kovos!

— J. NARBUTAS

Graži... bet jau neman, neman!
Nes aš jau palioviau gražumui tikėt, 
Nes likau apviltas... todėl nutariau, 
Gražumo — sapno, daugiau nemylėt.
. , — PABUDĘS VAIDYLA

Jie šios organizacijos ku- 
bį, kaip ir paprastai vėžio 
iįa, pradėjo kramtyti pa- 
BŽėį Dcjučiomis. Išsyk bol 
šėrikai šitoje organizacijoje 
buvo nekalti avinėliai. Iš
irk j? niekas veik nė nepa
sėjo. Bet pamažėl vėžio 
perai-b^kterijos augo, bujo
jo, ir iki pastaru laikų Susi
vienijimo kūne tų bjaurių 
penį jau pusėtinai priaugo. 
Ir jie ne vieną Susivieniji
mo kūno dalį kramto, bet 
jie šitos organizacijos orga

Stebėtina, kad Šmulkštys bi
jojo pirmiausia pasirodyti Ry
tuose: New Yorke, ar Brook 
lyne, bet tuoj nuvyko į Chica- 
ga, kur katalikų daugiau.

Cenzūra Meno. s
“New York Times” gavo ži

nią iš Londono, kad Lietuvos 
kunigai uždraudė statymą ang 
lo' Shaw veikalą “šv. Joana,” 
sakydami, kad tas veikalas yra 
“bedieviškas” ir jo tikslas yra 
“pažeminti kunigiją.” Tą žinią 
deda Anglijos komunistams pa 
lankus dienraštis “The Daily 
Herald,” kuris prideda, kad pa 
prastas cenzorius veikale nie
ko tokio nematė, tik Lietuvos 
ministerių kabineto nariai, at
silankę į rusų Maskvos Dailės 
teatro vaidinimą, kada tas vei
kalas buvo statomas, patyrė jo 
“blogybes” ir uždraudė.

Tai ir m misterius mes turi
me Lietuvoje! Jie žino netik 
kaip šalį “valdyti,” bet gali pa
rodyti koks menas “blogas,” o 
koks “geras.” Joki kita šalis, re 
gis, tokių gabių ministerių ne
turi, kaip Lietuva.

nes į prakalbas nesilanko.” Netiesa, žmonės mėgsta pra
kalbas. Reikia tik gerų kalbėtojų, reikia tam tinkamo 
momento. O toks momentas dabar kaip tik ir eina. Lietu
vos seimo rinkimai artinasi. Lietuvos juodasis interna
cionalas puola pažangiąją visuomenę. Lietuvoje dabar 
jau rengiamasi prie prieš-rinkimų agitacijos. Lietuvos 
pažangioji visuomenė bei darbuotojai šiame momente rei
kalingi mūsų pagalbos. O tokią pagalbą galime suteik
ti sukeldami atatinkamo ūpo mūsų vientaučiuose Ameri
koje. Tai gi kaip tik ir geriausia atsiekti nrakalbų pa
galba. ~

Bet gražioji vasarėlė jau baigiasi. Dar vienas-kitas 
išvažiavimas — ir jau užbaigta. Todėl visas kultūris dar
bas grįžš atgal į miestą. Netrukus prasidės teatrai, kon
certai, baliai ir šiaip įvairūs parengimai.

Kadangi šią vasarą gražiai pasižymėta tyrame ore, 
nereik abejoti, kad ir rudens bei žiemos sezonai bus nau
dingai sunaudota.

O tą sezoną yra kuomi naudingai sunaudoti. Mūsų 
kultūris darbas, reikia prisižinti, apleistas. Toliau taip 
negali būti. Reikia daugiau veikimo.

■ ( Kas gi veikti?
Darbo daugybė!
Štai

'Ųda pirmiausia griebtis. Kuriose kolonijose yra artis- 
•mėgėjų grupelė — imkitės darbo jau dabar. Atnaų- 

ifsavo jhu statytu^ veikalus, išmokit naujų?*Prie 
giliausios progos statykit juos scenoje. Kur tokios 

grupės dar nėra 
ganizuoti, nes laikas nelaukia, ruduo jau čia pat, netru 
kus užeis ir žiema

M Mokykla atdara noo I 
MllnLrytoikilvaLpo pietį

NEW YORK Al
B - fei Arenu, (Kampu

SUSIVIENIJIMO
ĮžYS-BOLŠEV

Rašo BEAl/Sn

' 7 Yra begalė ir kitų svarbių mūsų gyvenime reikalų, 
kuriuos privalome rudens ir žiemos sezone atlikti. Štai 
jų keletas: koncertai, pasilinksminimo vakarai, vakarie
nės, draugiški suėjimai.

, Visa tai reiktų atlikti.
Veikiant gi augščiau suminėtus darbus, mes progre- 

suosim, nebus kada aimanuoti apie mūsų apsnūdimą ir 
mūsų tautiškas bei kultūris gyvenimas kils kaip ant 
mielių.

O idant bent suminėtus darbus veikus ateinančiame 
sezone,, dabar jau laikas pradėti prie jų rengtis.

Daugely kolonijų darbuotojai jau, apie tai apsirūpi-

“VIEFT
1J3 GRAND STREET -

LIETUVIŲ TECHNIK
MOKYKLA ir

Lėkit, mintys begalinės 
Ant jūrių jautrios krūtinės. 
Lėkit, mintys, per girelę, 
Į audringąją jūrelę;
Pasilsėkit ant bangų, — 
Gal nejaus’te tiek vargų. 
Vandenynų gelmės’skęskit, 
Jūrių plotus jūs aprėpkit... 
Lėkit, mintys, kur skerdynės, 
žihonių pervertos krūtinės. 
Baisias vietas apgailėkit, — 
Lėkti greitai paskubėkit. 
Lėkit kraujas kur sriuvena, 
Mirties šmėklos kur gyvena!... 
Lėkit, lėkit prilankyti, 
Baisius vaizdus apsakyti.

— J. GOGELIS

rins: fašizmu, 
partijų, ir tam 
kui jis, kaip ir 
tai, pripažįsta,

5akau, vėžio liga yra tai bai 
p^ia vėžio liga, bolše- 

ganto serga dalis 
įjos. Vienur, kur anks
to apsižiūrėta, ta bjau
rį išpjauta ir ta žmonijos 
įjįgyjafėrėja;_ kitur gi,

mas Įsikūnijo - beda: ra 
žmonijos dalis merdi kančio 
se ir vargiai rasis chirur- 
nį kurie j? galės iš tos šių 
(Benų nelaimės išgelbėti 

Vėso liga-bolševizmas 
ijn pusėtinai apėmė ir mū
ši organizaciją — Susivie-

KAINOS MANO 
irtl*i> yn po nuo umenlSu pri< 

I-feito.si ir Wtsurmano tyrinus
Išųrntjunu kraują. — Šute 

tihp ir gydymu. —

patarimas ir KOVITIM
DYKAI

„ DR. ZINS 
™ E. IMSI, New York

Paklaustų Paprasto 
Darbininko.

“Laisvės” redaktoriai dar ne- 
išriša klausimo, ar geriau dar
bininkui dirbti neunijavoje ša- 
poje, jei jis ten galėtų uždirb
ti kelis syk daugiau pinigų Į 
metus, ar unijavoje, kur jis 
uždirbtų mažiau? Mes patar- 
tumėm pasiklausti apie tai pas 
bile paprastą, juodadarbį dar
bininką, kuris geriau tą klausi
mą išris, negu “inteligentai” 
redaktoriai. Darbininkui ten ge 
riau dirbti, kur jis daugiausia 
pinigų gali uždirbti. Tik dažnai 
taip išeina, kad be unijos dar
bininkas negali iškovoti sau ge
resnių algų ir darbo sąlygų. 
Todėl unija, kaip buvo taip ir 
pasiliks, vienatinė darbininkų 
tvirtovė, kuri gali darbininkui 
užtikrinti, kad jei jis darbo 
gaus, tai už tą, darbą jam bus 
žmoniškai užmokėta.

Latviai Areštuoja 
Komunistus.

Iš Rygos pranešama, kad lat 
vių valdžia areštavo virš 70 
komunistų iš kurių keli pasiro
dė prisiųsti iš Maskvos su į- 
sakymais šiais rinkimais į lat
vių parlamentą kelti suirutes 
ir agituoti, kad būtų rėnkftmi 
komunistai.

Kaip žinoma, Lietuvoje ko
munistai irgi bandė dalyvauti 2 
ro ir 3-čio seimo rinkimuose, 
bet valdžia juos išgaudė ir su
sodino i kalėjimą. Begaudyda- 
ma, apie pusę sugavo nekal
tai. Lietuvių pavyzdį, matyti, 
seka ir latviai.

Naujas Rusų Atstovas 
Lietuvoje.

Jau buvo “Vienybėj” rašyta 
apie priėmimą Kaune naujo 
Rusijos atstovo, Aleksandrov- 
skio. Kairiųjų “redaktoriai” nu 
sidžiaugė, kad esą “davatkos” 
griežė internacionalą. Vargšai, 
nežino, kad davatkos nemoka 
grajti orkestrose, bet ten graj- 
na muzikantai.

Tiek to. Bet, pasirodo, kad 
Aleksandrovskis visai nėra ko
munistas! Jis gimė Užkaukazy, 
mokslus ėjo Tomske ir vėliau 
komercijos kursą išėjo Vokie- 
;ijojc. Jis visą laiką yra išbu
vęs užsieny ir Rusijoje nieko 
neveikė. Tik po 1923 metų jis 
buvo Maskvoje, paskui dirbo 
Berlino rusų atstovybėje, iki ta 
po paskirtas Kaune.

Rusijoj vis daugiau žmonių 
iškįla į viršūnes, kurie nėra 
komunistai, nes pats komuniz
mas Rusijoje nyksta ir šeriasi.

Avinas Bolševikų Piknike
Pittsburgh bolševikai sugal

vojo avinu pritraukti publikos 
į savo pikniką, kaip rašo “N- 
nos” korespondentas. Bet varg
šai pamiršo mokslo principą, 
kad “vienodas prie vienodo ne
limpa.” Didelis vyras myli ma
žą pačią, ir antraip. Teiginė e- 
lektra limpa tik prie neiginės, 
sausa žemė myli lietų. Taigi į 
pikniką nesusirinko net bolševi 
kai-avinai, o rimtesnioji publi
ka senai neina į bolševikų pa
rengimus.

Established 1886

VIENYBĖ

Jurgiai Durneliai.
Vidikas, įdėdamas neva iš 

Lietuvos nuo draugo kitam 
draugui rašytą laišką, kuriame 
“Laisvė” išgiriama, sako: “ku 
nigai ragina skaityti “Vienybę” 
ir pamiršta paminėti, kad tai 
Kauno klerikalų leidžiama “V- 
bė” (redeguojama “mokslinin
ko” Maliausko).

Turbūt nei nešino “Laisvės” 
redaktoriai, kad Kaune yra 
“Vienybė” ir kad ją kunigai vi 
siems parapijonams bruka? Jei 
taip, tai kodėl neina molio min 
kyti vietoj laikraštį redeguoti?

' ir Subatomis 
Brooklyn ’e, N. Y<

METINE PRENUMERATA: 
Suvienytose Valstijose — $4.00 
Kanadoje — — — — — $4.50 
Lietuvoje ir k;tur —------- $5.00

Prenumerata reikia apmokėti 
iSanluto.

Apie Skelbimus Klauskit Laišku 
Adresas:

Vienybė Publ. Co., Ine. 
103-107 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

Lenino Garbinimas.
“Times” korespondentas pra

neša iš Rusijos, kad Lenino var 
das ir atmintis yra garbinama 
Rusijoje, kaip katalikai garbiu 
tų kokį šventą Izidorių, artojų 
užtarėją, ar šv. Nepomuką. Vi
sur randasi “Lenino kampai,” 
kurie atstoja altorių. Ten žmo
nės susirenka pasiskaityti kny
gų apie Leniną, pažiūrėti į jo 
paveikslą, o vienoje vietoje net 
elektros lemputę norėjo amži
nai prieš jo veidą laikyti. Tuo 
tarpu šimtai žmonių kasdien at 
eina atlankyti jo balzamuotą 
kūną Maskvoje. Viena mergina 
-komunistė, ateina kas savaitė 
po kelius kartus. Sako jai 
“gelbsti.”
Nelaimė Orlaivio Shenandoah

Sunkus yra kelias į progre
są ! Kol žmogus pramoko į orą 
pakilti, žuvo keli šimtai -drą
sių vyrų. Ir dabar dar oras 
veik kas savaitė ima savo au
kas.

Štai audra perplėšė pusiau 
garsų amerikonų orlaivį She
nandoah, kuomet jis darė skrai 
dymo bandymus Ohio valstijo
je. žuvo apie 14 žmonių iš 42, 
o pats orlaivis labai sugadin
tas, veik yra žuvęs. Ši katastro
fa pamurkdins tūlų skaisčias 
viltis, kad orlaiviai yra jau 
saugi priemonė keliauti ore ir 
prekes vežioti. Eroplanai yra 
daug saugesni, bet juose ma
žiau yra galima vežti. Ant She
nandoah važiavo net 42 žmo
nės, kas eroplanu, kol-kas, nė
ra galima.

Šmulkštys Nušviečia 
Dalykų Stovį.

Šmulkštys,- vienas 
70s diktatorių, Chicagoje turė
jo prakalbas, kur aiškiai nu
švietė klerikalų tikslus ir pla
nus. Jis pareiškė, kad klerika
lai valdo Lietuvą dabar ir val
dys ateity, nepaisant kokiais 
būdais tą valdžią jie sau užtik- 

slėgimu kitų 
panašiai. Pas- 
socialdemokra- 
kad Klaipėdą 

buvo užimta lietuvių kareivių ir 
šaulių ir kad prie to užėmimo 
buvo slaptai rengtasi Lietuvo- 
,e. Tokiu pat būdu jis tikisi, 
kad ir Vilnius bus paimtas. A- 
pie derybas, kurias, sakoma, lie 
tuviai su lenkais veda Kopen
hagoje, jis nepriminė nieko.

Grįžšiu į Tėvynę;
Atlankyt savus, —

Ten gamta Lietuvos;
' Atgaivins jausmus...

Ši aukso šalelė
Nedžiugin’ manę —

Aš Lietuvą mielą
Vis matau sapne.

Ar dirbu ar liuosas, 
Apie ją mąstau, —

Jai rūmus liuosybės
l • ''Dainelėmis ramstau...

Nors čfa patbgumai,
Auksas ir manta,

Bet manęs netraukia.
Šios šalies gamta, 

skamba paukštelių
Balsai maloniaus, 

dvelką vėjalis,
Kas rytas švelniaus.

ir lakštingėlė,
Ką čiulba sodne, — 

Sugrįžusius sveikins —
Tarp jų ir mane...

Ir raiba gegutė,
Girion skrisdama,

Sveikins, visiems lygiai, 
Laimę burdama...

Kas- svetur gyvena, 
Sielvartuos’ naivus, —

Tam linkėta grįžšti, ' 
Atlankyt savus...

Laisva mūs tėvynė —
1 ■ Didvyrių šalis, —
Ji laimė ir džiaugsmas, 

Ir mano dališl...
Grįžšiu1 į tėvynę,

čia liūdną, sakau!...
Bet ir ten brangiausios 

Vilties netekau!...
Ir kas-gi, sugrįžus,

Ten mane paguos?
Kad mano matužė,

Jau ilsis kapuos’!...
Gal vien tik girelių, 

Skrajūnai laisvi,
Kalnai ir lankelės,

Ir broliai gyvi!...
— J. S. GALUTIS

žvakės dega, mirga plasnoja, 
Tarp jųjų karstas Stasio juoduoja... 
Pasigirdo verksmas,''skurdžios dejonės 
Verkė parpuolus motin’ velionies.x.
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Rožių vainikai karstą marguoja, 
Balti kaspinai raidėms juoduoja — 
Ten griaudūs žodžiai draugų aiduoja, 
Jie jo praleistas dienas vaizduoja..

jena iiitėnij1®1 Tuo net i 
suteikti: chirurgas i 

iEis to tartais pagyja. 
S!|įe neBtėaiija®a. Ji, iss 

kurioje nors kūno dalj 
J įet vėliau, kada apima visą 
--nepaisant chirurgo operacij
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Pastarais metais daug dejuota apie Amerikos lie
tuvių apsnūdimą. Tos dejonės, beabejo, daug paveikė ant 
mūsų darbuotojų ir abelnai visuomenės. Todėl ši vasara 
darbuote gyvai pasižymėjo. Daug ir akyvaus veikimo 
pasireiškė šią vasarą mūsų pažangioje visuomenėje. Ne
buvo gal to šventadienio, sekmadienio ar šiaip kokios liuo 
sesnės dienos, kad mūsų kolonijose nebūt atsibuvę pa
žangiųjų organizacijų parengimų. Piknikai, išvažiavimai, 
prakalbos tyrame ore, šeimyniški pasilinksminimai taip 
ir skambėjo mūsų laikraščiuose.

Rengė juos TMD., ALTS., SLA. kuopos ir kitos su
sipratusių ir pažangių lietuvių organizacijos.

Tai gražus ir girtinas pasireiškimas. Tai jau gerai 
irod J kad pažangiųjų organizacijų veikiama-darbuoja- 
masi. .

KO GRE1
M. 04a, Kraujo Ligose,

Bendrame Nervų Silpnun 
tilėje, Rimnatizme ir Visose 1



Maiiao ai daaj pl^

Piknikas

LI

—

fe®

NAUJAS

AUŠROS KNYGYNAS
3210 So. Halsted St.

RUGSĖJO (SEPT.) 5 D., 1925 V E
hb

SUSIVIENIJIMO LIGA
VĖŽYS-BOLŠEVIZMAS

Rašo BEPARTYVIS

Kurios maaMįnepr^ 
T«>P. kaip pritHukei 
Jaučiau aš meilę daugelį 
Del jos turėjau nukentėt, 
Bet taip mylėt, kaip myli, 
Aš negalėjau niekuomet 
Kas-mana traukia taip prieki 
Tikrai atspėti negaliu. 
Jaučiu, kad tave dinų, uty 
Karštai be galo mįiin 
Matau jau aiškiai, kai tatai 
širdis ramybės neturįs ' 
Ir tik su tavim bus laiminga, 
Taty jei meilę mat gala. 
Ar tavy ratio <tai, ko trokštu 
Ar neatrasiu niekados, 
Visvien tu mano turi būti, 
širdis mylėti nesustos. 
Ar tu suprasi mano širdį, 
Ar ji paliks tau svetima, 
Tu man, vištiena, pasilikti 
Užvis labiausia mylima. 
Ar tu man laimę pagaminsi, 
Ar ją nustumti nuo manęs, 
Išrauti meilę negalėsiu 
Ir neužmiršiu aš tavęs. 
Ir nieks pasaulyje atskirti 
Mane nuo tavęs negalės, 
Tik vien nuožmi mirtis atėjus 
Atskirt nuo tavęs panorės. - 
Bet ji tegu! atskirti kūną. 
Sielos gi niekad neatskin; 
Jinai gyvens su tavo siela 
Ir niekuomet nebemirs.
Tu mano kūną greit užmirši, 
Kai kaltėj žemėj jis gulės, 
Sielos niekuomet neužmirši- 
Ji amžinai tave mylės.• -imu

Vėžio liga yra tai vienas aršiausių žmogaus priešų. 
Yra tai neišgydoma liga. Gerai, jei išpradžiu vėžio pa
sireiškimą užtėmijama. Tuomet dar šiokio-tokia pagel- 
ba galima suteikti: chirurgas išpjauna vėžio bakteri
jas ir ligonis dar kartais pagyja. Bėda bet gi, jei šitos 
ligos laiku neužtėmijama. Ji, išsyk pamažėl, lengvai į- 
sigyvena kurioje nors kūno dalyje. Išsyk ji nejaučia
ma. Bet vėliau, kada apima visą kūną — bėda: žmo
gus, nepaisant chirurgo operacijų, nepaisant vaistų, 
merdėja ir vėliau didelėse kančiose miršta...

Sakau, vėžio liga yra tai baisi liga.
Panašia vėžio liga, bolše

vizmu šiandien serga dalis 
žmonijos. Vienur, kur anks
čiau apsižiūrėta, ta bjau
rybė išpjauta ir ta žmonijos 
dalis gyja-gėrėja; kitur gi, 
kur ta bjaurybė-bolševiz- 
mas įsikūnijo — bėda: ta 
žmonijos dalis merdi kančio 
se ir vargiai rasis chirur
gai, kurie ją galės iš tos šių 
dienų nelaimės išgelbėti.

Vėžio liga-bolševizmas 
jau pusėtinai apėmė ir mū
sų organizaciją — Susivie
nijimą Lietuvių Amerikoje.

Jie šios organizacijos kū
ną, kaip ir paprastai vėžio 
liga, pradėjo kramtyti pa
mažėl, nejučiomis. Išsyk bol 
ševikai šitoje organizacijoje 
buvo nekalti avinėliai. Iš
syk jų niekas veik nė nepa
stebėjo. Bet pamažėl vėžio 
perai-bakterijos augo, bujo
jo, ir iki pastarų laikų Susi
vienijimo kūne tų bjaurių 
perų jau pusėtinai priaugo. 
Ir jie ne vieną Susivieniji
mo kūno dalį kramto, bet 
jie šitos organizacijos orga

nizme užima pusėtiną vietą.
Ir šitą organizaciją, kuri 

— kaip minėjau praeitame 
straipsnely — galėtų tokius 
kilnius, tokius didelius Ame 
rkos lietuvių darbus veikti, 
bolševikai jau taip užpuolė, 
kad apie visa tai nėra kada 
nė pamįslyti. Mokyklų stei
gimas, jaunimo organizavi
mas, knygų leidimas, apšvie 
tos skleidimas ir daugelis 
kitų reikalų, tai jau ne šių 
dienų klausimas. Norinčių 
minėtose srityse narių vei
kti mintis bolševikai nusu
ko priešingon pusėn — ko
vai priešais vėžį, kuris šitą 
organizaciją taip nemielašir 
dingai pradėjo kandžioti. Ir 
ta kova eina pavieniuose na 
riuose, ji eina kuopose, ap- 
s'kričiuose; šion kovon įtrau 
kta jau organas, centras. Sa 
kau, visa energija, visa ga
bioji Susivienijimo jiega ši
toje organizacijoje vieton 
veikus kultūrins lietuvybės 
darbus, nukreipta neigia
mai ir teigiamai kovai.

O kovoti reikia. Nes šian
dien jau nėra kiek maž pa
sižymėjusio Susivienijime 
ne-bolševikiško darbuotojo, 
kurio bolševikai nebūtų 
ausų apdrabstę purvais; 
ra to, kad ir geriausio, 
bolševikiško sumanymo 
ganizacijos bei lietuvių 
bui, kurio bolševikai nebūtų 
apvertę augštyn kojomis, ku 
rio — taip sakant tie vėži- 
ninkai — nebūtų pasiuntę į 
bolševikiško pragaro gel
mes.

žodžiu, vėžys-bolševizmas 
Susivienijime nejuokais dar 
buojasi, ir jei dar kiek il- 
giaus nebus surasta tinka-. 
mų vaistų bei gero chirurgo 
— bėda Susivienijimui! Ši
tos organizacijos visas kū
nas tuoj aus bus vėžio bakte
rijomis apimtas: SLA., mer
dėdamas ir didelėse kančio
se, žus. SLA., kuris gali to
kią puikią Amerikos lietu
vių gyvenime kultūrę rolę 
sulošti, žuvus — sutrumpins 
ir Amerikos lietuvių gyveni
mą.

iki 
ne- 
ne- 
or- 
la-

MIRS STASIS

Žvakės dega, mirga plasnoja, 
Tarp jųjų karstas Stasio juoduoju 
Pasigirdo verksmas,''sknrdiios dtjoB- 
Vericė parpuolus motin’ wIIouib,
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Rožių vainikai karšty ųų 
Balti kaspinai raidėms juod*)- 
Ten griaudūs žodžiai dringęsE. 
Jie jo praleistas dienas

• H
Ne vien tėveliams ašaros bjn, 
Kurių vaitonės pertrauka lyty- 
Bet ir jo draugu, jo bendradarbi), 
Su kuriais manė pasiekt paduųiiį.

U ■
Tik Stasys šiandien to nehejul 
Jį šalta žemė meilingai gtoii 
Maži JaukŠteliai kapų medely 
Rengiam Uiukii IIMriH-

1.IFM®

Nakty nemaringi klajojimų pluta 
Ugnim veidmainingas jų ktronj H* 
žvilganys tik - ir žemė 
Sukaupęs širdužę tamsy nuliidio^

ŽVMtSIS
H iH < <■ .

r

Iš amžino siekio, klaikybių vystyklą 
Praskildamas, skrieja tabę tnukaP 
Nebuičiai at’davęs subinę 
Jį lydi stiklinių akių iviW1

0 naktys! Jūs skausmo brij? MF 
Jūs kuorą žalčiuotaisžvelp®**1^ 
Ar tam tik ugnybiy išrijami  ̂
Kad sielos kentėtų buitis wnkinte
- žvilgesys--

Ir gaudžia audruotą tsmsu
Su jąja slaptingas j

FILMUS.

Vilnius sostas Lietuvos, 
Vilnius tautos židinys. 
Neatvaduosimbeta* 
Kris ne vienas lietuvi*

Perkūnas sk^ “P“8® 
Kils padangei. 
Plaus kraujui 
Mirs kovoje liet* 

Delei Vilniaus H M* 
Delei žemės ęis.bnM>* 
Del tėvynės Lietuvoa 
E, narsiai-narsiai kovos.

PASAULIŲ KARAS

Ar jau pervėlu šitos ligos 
— vėžio-bolševizmo Susivie
nijime gydytis? Ne, dar ne- 
pervėlu. Bolševizmas Susi
vienijime dar taip giliai sa
vo bakterijų įleidęs, kad jų 
nebūtų galima jų išpjauti. 
Sveiko elemento Susivieniji
me yra dar begaline didžiu
ma. Vėžio liga dar apėmusi 
tik mažesnę Susivienijimo 
kūno dalį. Reikia tik gero' 
chirurgo. Jisai SLA. dar iš
gelbėtų nuo vėžio ligos-bol- 
ševizmo. Tokiu chirurgu gi 
yra ta pati SLA. narių svei
koji dalis.

Į Susivienijimo kūno da
lis vėžys-bolševizmas įlindęs 
tik todėl, kad tenai sveikai

protaujanti, ramūs nariai 
biskį ramboki, ne visuomet 
laiko susirinkimus. O jei ir 
lanko susirinkimus, tai daž
nai, “ramybės šventos dė
lei,” tų bolševikiškų, nacha- 
liškų šūkavimų paklauso, ir 
tik todėl včžiui-bolševizmui 
sekasi šitos organizacijos 
kūne daugiau bakterijų sėti.

Ramieji nariai-chirurgas 
turėtų dabar tuo susidomė
ti. Kiekvieno nario pareiga 
lankyti susirinkimus, tėmy- 
ti vėžio-bolševizmo eiseną ir 
ją kiek galint slopinti, nes 
kitaip ištiesų, gali būt per
vėlu: vėžys apims visą orga
nizacijos kūną, o tuomet jau 
ir ta pati sveikai mąstanti 
visuomenė-nariai šitos ligos 
neišgydys.

Einant į susirinkimus, se
kant savo brangios organi
zacijos bėgį, vėžio liga ne
baisi: ji išdžius, šiti nelai
mingi ir neprašyti “svečiai” 
sau galvas nusisuks ir tik 
tuomet Susivienijimas galės 
veikti kilnius, neapsakobos 
vertenybės Amerikos lietu
viams darbus. Tik tuomet 
ir Amerikos lietuvių gyveni
mas daugesniam metų skai
čiui bus užtikrintas.

SLA. nariai šitai turėtų 
labai gerai įsitėmyti, nes 
jūsų pareiga savo organiza
ciją nuo neprašytų svečių — 
bakterijos ligos-vėžio — ap
ginti. Tie, kurie šitą organi
zaciją auklėjot, kurie ją iki 

i šio laipsnio išauginot ir ku
rie manot ją dar didesne ir 
lietuviams naudingesne įstai 
ga palaikyti, privalote bu
dėti.

Kitaip, jūsų daugelio me
tų sunkus triūsas nueis nie
kais: vėžio liga-bolševizmas 
jį sues...

MASPETH, L. L, N. Y.

Smarkus” Vyčių Piknikas

Maspetho Vyčių 110 kuopa 
surengė pikniką Feldman’s 
Queens County parke. Jaunimo 
buvo dikčiai, muzika griežė pui 
kiai, jaunimas kai šoko, tar
tum jūrės bangavo. O tų mer- 
ginų-merginųIr jų gražumė
lis neišpasakytas: lūpelės rau
donai nuteptos; šoka-sukasi 
kaip lėliukės. Vesk užfundyti 
— neina, bijosi, kad lūpučių 
gražumėlio nenumazgojus. Dvi 
mergaitės visą vakarą šoko 
skrybėlaitėmis užsidėję ir atro
dė, kad tai būtų kokios atei
vės, bet pasižiūrėjus į lūputes, 
išrodė tikromis “jankėmis.” O 
jaunikaičiai po vieną snapsojo 
prie stalų ir mazgojo “kavos” 
puodukus nosimis. Ant pabai
gos iškilo muštynė. Vieną poli- 
cistas tuojau paguldė ant grin 
dų, o kiti išsivertė į parką be- 
sikumščiuodami. Nekurie gi at
sidūrė net ant gatvės su rau
donais žandais. Ak, smarkus 
buvo tai piknikas!

Nusigandęs.

NEW BRITAIN, CONN.

Tik ką pasimiręs garsus astronomas Flamarion tikėjo, 
kad ant—Marso gyvena protingi sutvėrimai, kurie, gali būti, 
yra net protingesni už mus, žemės Gyventojus.

Dailioje apysakoje “PASAULIŲ KARAS”, H. G. Wells 
vaizduoja kaip tie Marsieeiai atvyksta į žemę ir bando nu
kariauti žmoniją. Marsiečiai turi baisų ginklų, keistų maši
nų ir žmonijai jau gręsia pražuvimas. Kas ją išgelbsti?

Atsakymą rasite apysakoje “PASAULIŲ KARAS,” 
tik ką išėjusioje iš spaudos. Kaina su prisiuntimu $1.00.

“VIENYBĖ”
193 GRAND STREET - BROOKLYN, N. Y.
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LAIŠKAS IŠ KURSKO
(Bolševikų Rojaus)

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
ir DIRBTUVE

geriausiai Įrengtoje mokykloje. Prakti
kos pamokos išardyti ir sudėti visokius 
motorus, apie elokt.ru ir važiavimą. Ti
kras, pilnas kursas šoforio-mekaniko 
lietuvių ir anglų kalbom ■ veda visiem 
žinomas ir per 15-ką metų prityręs
INSPEKTORIUS L. TIKNIAVIČUS 

garantuojame laisnį ir diplomą — Pa
ieškoma darbo. Ateikite apžiūrėti inū- 

nuo 8 ryte Iki 8 vakaro. Nedaliomis

MOKYKLA

itj mokyklą.. Mokykla atdara
vai. po pietų. Klosoi dienomis ir vakarais.

YORK AUTO SCHOOL
(Kampu 14 gatvės) New Teik City

h«o 11 vai. ryto iki 1
NEW

«23 — 2nd Avenue,

Pasekmingai Gydau Ypatingas 
VYRŲ, MOTERŲ LIGAS

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

KAINOS MANO PRIEINAMOS
Ir viskas yra po mano asmeniška priežiūra I 

X-Spindulini ir Wassermano tyrimas ir Ke-; 
miškas Išnagrinėjimas kraujo. — Suteikiame 
tikrų atspėjimą ir gydymą. —

PATARIMAS IR KOVITIMAS
DYKAI

DR. ZINS
£40 E. IGth St., New York City
Tarpe 4th Av. ir Irving Place

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

Gerbiamasai Tamsta!
Dauguma čionykščių gyven

tojų tiki, jog neužilgo ateis 
laimingas ir laisvas gyveni
mas: upėse vanduo pavirs į 
pieną, o jų krantai taps iš ki- 
sielio ir tada pražus rūpesčiai 
bei vargai, — nebereiks dirbti, 
o kiekvienas galės valgyti ki
sielių ir gerti pieną iš upių.

Bet kol-kas gyvenimas taip- 
sunkus, kaip ir pirmjaus bu- 

i vo. Tarnauti taipgi nevisai len
gva. Aš šiaip-taip galiu galas 
su galu suvesti. Seniaus betgi 
tuo nelaimingu laiku, kada dar 
mus kraugeringas caras kan
kino, aš dirbdamas tą patį 
darbą, ką ir šiandien dirbu, ne 
tik galas su galu suvesdavau, 
bet linksmai gyvenau ir galė
jau biskutį sutaupinti. Dabar 
ištarnavęs 22 metu prie tos pa
čios vietos ant gelžkelio, išsi
tarnavau tik to, kad ir yra gy
venti sunku, nors esu pavie
nis, nevedęs. Kitiems dar sun
kiau esti: daug ir senų darbi
ninkų visai iš darbo paliuosavo 
del “sokroščenija stata.” O dar 
oas pas mus labai sunku sura
sti.

Nebežinau, ką ir rašyti, jog 
iš laikraščių jūs gal būt daug 
visko žinote, ko mes čion gy
vendami visai negalime žinoti. 
Daleiskim, kad ir apie tai, ką 
rnįslija jūsų Amerikos buržu
jai apie pripažinimą sovietų 
valdžios ir kodėl jie ligšiol nesi 
skubino pripažinti. Pripažinus, 
mat ir aš be jokios kliūties gale 
čiau pas Tamsta atvažiuoti. — 
Dabar gi labai daug kliūčių. 
Visgi aš mįslinu atvažiuoti pas 
famstą kada nors, žinoma jei 
būsiu sveikas ir gyvas. Gal ne
užilgo bus labai pigus važiavi
mas oru ir tada aš lengvai ga
lėsiu pas jus atskristi, žino
ma, tas viskas yra tik svajo
nė, kuri vargiai išsipildys.

Regis, aš jums dar nera
šiau, kad pas mus parsiduoda 
daug visokio “vyno;” prastes
nė rusiška “karčioj!,” 30 gra-

ir 80dusų, kainuoja' 1 rublį 
kap. už bonką. Paskutiniu lai
ku labai daug pridygo alu- 
džių ir vis viena už kitą geres
nė — visos su muzika. Alus vie 
tinis ir iš Maskvos kainuoja 
nuo 25 k. iki 40 kap. bonka.

Kainos kolkas ne visiems pri
einamas. Aš pats nieko nege
riu, bet prie dabartinių uždar
bių nedaug galima ir begerti.

žodžiu, gyvenimas rodos grį
žta vėl prie savo vėžių, kaip 
kad buvo senovėj prie caro, bet 
vis dar nesugrįžta buvusieji 
liuosybė. Su pagarba, 

Sergei Kuznecov.

DARBO DIENA PRADĖTA
1882 METAIS

tada

mė-

Darbo dienos šventimą pra
dėjo Darbo Vyčiai New Yorke 
paroda 1882 metuose. Visų or
ganizacijų darbininkai
pradėjo agituotik kad ta diena 
būtų padaryta legališka šven
tė ir kovo 15, 1887 pirmasis 
įstatymas tuo tikslu buvo iš
leistas Coloradoj, New Yorke, 
ir New Jersey, Massachussets 
neužilgo pasekė ir dabar pir
masis panedėlis rugsėjo
nesy yra legališka šventė viso
se valstijose. Kiekvienas dar
bininkui sveikata yra didžiau
sias turtas. Kaip tūkstančims 
jų Trinerio Kartus Vynas pa
gelbsti, sekantis laiškas iškal
bingai parodo: “Dirbau prie 
kokso ir dulkėse. Susirgus, nie
ko pagelbėti negalėjo. Kas ten 
patarė vartoti Trinerio Kartų 
Vyną, ir dabar esu geroje svei
katoje, ir visiems rekomenduo.- 
ju gyduolę. — V. Fiala Cleve
land Ohio.” Trinerio Kartus 
Vynas prašalina menką ape
titą užkietėjimą, aptingusias 
jaknas ir abelną nusilpnėjimą. 
Tei jūsų aptiekorius neturi ra
šykite į Joseph Triner Compa
ny, Chicago, Ill.

Rugpjūčio 30 d., New Britai- 
no dailės draugija “Varpas’ 
.urėjo savo privatišką pikniką 
int p. Žukausko ūkės. Piknike 
dalyvavo netoli šimto ypatų: 
merginų, vaikinų, vyrų, mote
rų ir vaikų. Visą laiką, prade
dant nuo pietų ir tęsiant iki 
vėlybam vakarui, visi smagiai 
linksminosi žaidimais, užkan
džiais ir draugiškais pasikalbė
jimais bei dainomis.

Buvo ir šiaip netikėtų įspū
džių k. t. nudažymas vieno sen 
bernio merginų dažais, kuris at 
rodė į sorkių klauną. Taipgi į- 
vyko keletas imtynių tarpe sen 
bernių ir ženočių, bet šis žais
mas neilgai tęsėsi: tūli varpie- 
čiai turėjo sustabdyti, mat lai
ku ristynių tarpe ristikų užvieš 
patavo nedraugiškas ūpas.

Pikniką dalinai sudarė nariai 
-varpiečiai, kurių tarpe buvo 
keletas ir įžymių vietos biznie
rių: Osteika su Bruzausku — 
čeverykų krautuvės savininkai; 
Kazūnas — Montville Clothing 
Co. drabužių krautuvės vedėjas 
ir darbininkas; Daunius — 
duonkepyklos savininkas ir Ra
čiūnas — garsus vietos fotogra 
fas.

Abelnai imant pikniko įspū
dis buvo neblogas, tik reiktų 
daugiau patriotiškumo pana
šiuose piknikuose. “Varpas” 
kaip įžymiausia draugija ne
tik tarpe newbritainiečių, bet 

.visoj Conn, valstijoje, turėtų 
nepamiršti ir Lietuvos Himno 
savo panašiuose pasilinksmini
muose. Neužtenka, kad padary 
ti kokį parengimą, tik tuom tal
pu, bet reikia dėti pastangas 
išauklėjimui patriotiškumo tar 
pe lietuvių čia augusio 
mo. Jeigu mes pamiršim 
lėti patriotiškų jausmų 
čia augusio jaunimo, tai
bėgant pranyks mūsų draugi
jos įvairūs susirinkimai bei pik 
nikai.

Tikiu, kad ateity varpiečiai 
savo parengimuose nepamirš 
dadėti minėtų trūkumų, kurie 

labai svarbūs mūsų gyveni
mai yvavęs.

nesirastų ne lietuvių negi jų 
veikimo. O vienok visai priešin
gai.

ši lietuvių kolonija auga ga
na smarkiai. Kearny lietuviai 
apsigyvendami, visi stengiasi 
įsigyti nuosavią grįčią, ir tokiu 
būdu šiame mieste jau randasi 
apie 150 lietuvių, kurie turi sa
vo namus; tūli net gana tur
tingai gyvena. Taipgi čia ir lie
tuvių biznierių netrūksta; ypa
tingai mėsininkų.

Čia randasi lietuvių kliubas, 
kuris dabar tik baigė statyti 
nuosavą svetainę. Svetainė bu
vo pradėta statyti pereitą ru
denį, ir greitai buvo pastatyta, 
bet priešakinė dalis dabar tik 
baigiama.

Šita svetainė, tai tas daly
kas, kuris užganėdins lietuvius 
ir gal atnaujins veikimą. Ant 
pirmo augšto yra svetainė 
Klub-rūm, ir kiti reikalingi 
kambariai, o ant antro gyveni
mo yra įtaisyta du susirinki
mams kambariai.

Kliubui kapitalą sukėlė pa
tys nariai ir ant nuosavybės 
nesiranda jokios paskolos. Ypa 
tingai garbės vertas J. Jan
kauskas, kuris paskutiniu laiku 
kliubui paskolino $2,000 be di
delių prašymų; paskui seka 
V. Kulikauskas, ir kt. Taipgi 
kontraktierius yra labai pla
čiai lietuviams žinomas, gerb. 
A. P. Milinavičius, kuris dai
liai ir sparčiai darbą varo pir
myn. Ant Labor Day kliubas 
rengia naujoje svetainėje ba
lių, kuris kiekvieno lietuvio pa
reiga atsilankyti. J. V. B.

JAU VĖL TURIME!
Komediją

“LAPKUS”
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VIENYBĖ

Grand St., B’klyn, N. Y.

UŽRAŠYKIT “VIENYBĘ 
SAVO GIMINĖMS IR 

PAŽĮSTAMIEMS 
LIETUVOJE

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 petin
gas. Atsišaukite iu< 
kančių antrašu:

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

•.e-

'W

Bell Phone Poplar 7545
A. STANKUS

— Lietuviškas Graborius — 
Geriausias patarnavimas, 

Daug metų patyrimo ■ 
1023 Mt. Vernon St.

Philadelphia, Pa.

DAYTON, OHIO.

T M D. 8 K p. Piknikas

Rugp. 16 d. įvyko draugiškas 
ir taip vadinamas krepšių pik
nikas Triangle parke, šitą pik
niką surengė TMD. moterų 8- 
ta kuopa. Už tokį prakilnų dar 
bą 8-tos kuopos moterėlės ver
tos augštos pagarbos.

Ši moterų kuopa ne vien pa
rengimais pasitenkina; jos ne
užmiršta ir labdarybės reikalų, 
kaip tai šelpia našlaičius Lie
tuvoje ir Amerikoje, taipgi ne
apleidžia savo narių nelaimei 
ištikus. Sergančias nares ąplan 
ko, suteikdamos gėlių bukie
tus, o reikalui esant ir medžia
giniai pagelbsti. Užtai pareiga 
visų Daytono lietuvių remti jų 
parengimus, o moterims ir mer 
ginoms rašytis prie šitos kil
nios organizacijos.

čionai gyvuoja ir vyrų TMD 
kuopa, bet ji dabar yra pusėti
nai apsileidus: nariai netik 
kad nesilanko į susirinkimus, 
bet ir duoklių neužsimoka.

J. A. U.

PIRK “VIENYBĖS” ŠERŲ 
VIENAS ŠERAS 

DEŠIMS 
DOLARIŲ.

PIRKITE 
VIENYBES 

ŠERŲ!

Bell Phone: Oregon 0863-J.

Dr; Ignotas Slanki
1210 S. Broad St., Philadelpnu.

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

Nuo 9 iki 11
9 Nuo 2 iki 4 

Nuo '7 iki 8

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

Nedeliomis Nuo 10 iki 3 P. M.

M. M. ŠLIKAS
Lietuvis Advokatas 

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

Namų Tel. Michigan 5751

RICHMOND^
TRUST

COMPANY
2701-2703 E. Allegheny Av.

Philadelphia, Pa.

Apdraudžiame Nuosavy
bės Dokumentus.

Persiunčiame Kabeliu Pinigus

Perkame ir Parduodame 
Visu šalių Pinigus

jauni- 
išauk- 
tarpe 
laikui

Mokame 4% ant Padėtų 
Taupymui Pinigų

Puikiausias Patarnavimas 
Visuose Skyriuose

Aušros Knygyno Katalogas
Sykiu ir Kalendorius

1926 ir 1927 Metų.

yra 
me.

KEARNY, N. J.

Lietuvių Judėjimas

Iš šios kolonijos daugiau ne
simato jokių žinučių laikraš
čiuose; tarytum čia daugiau Į

—~ *.........1"

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

CHICAGO, ILL.

Phone Keystone 457
THE 

LYNDHURST HOTEL 
(S. žvigaitis, savininkas) 

236 Cedar Avenue 
Wildwood, N. J.

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

Kaina pigi, patarnavimas 
Lietuviškas

elokt.ru


Rašo PetLietuvių Jaunuolių bei Sportininkų Savaitinis Kampelis

PRADŽIA IR PABAIGA
VAIKYSTĖS AIDAIS

■

P-LĖ UNĖ B ABIC KAITĖ (BAY E)

as tai yra

kas iškalno užsiprenume

Parla-

'Plauk

KATALOGAS

supęs

RAGANIAUS STEBUKLAI

Skaityk Katalogf KalrSJ PtuBJ 4

Telephone 7817 Main

Viriui minitale reikalai* kreipkite* pa* mane, o' būsit uiganiūlnti
Didyjį Katalogą Prisiunčiam Dykai

auklėjimą ir šiandien jau gė 
ri tartum gražioji žvaigžde-

Vienybės 
Knygyne
Galima Gauti Visokių 
Knygų, Kokios Tik 

Yra Atspausdintos
Lietuvių Kalboj

^IrOuoN*.
tuo

laikraš- 
pasakė: 
talentą, 
menkoj

Yra tokių laikų, kad moi 
risi nėra laiko skaityti knj 
gis; bet yra tokių,.kad gi 
ima. Na, ii’ ką gi veikia mi 
si moterėlės per liuesų lai 
kį? 0 gi šueina kur nors i 
iena pletkų blynus: “T; 
taipant tavęs sakė; ta sakė 
M tavo duktė negraži, iš 
iwkus, tą ir tą padarė.’

“VIENYBĖS” 
METRAŠTIS

mokslo, bet jie savo prigim
tą talentą jau pražudo ii 
dažniausia ir savo išmokto 
je profesijoje pasekmių ne 
turi. Daugelis tokių jaunuo 
liti net ir visai niekais nuei

(Keli bruožai iš mano 
autobiografijos)

PIRKITE 
VIENYBĖS 

ŠĖRĄ!

VIENYBĖ
193 Grand Street, 

f Brooklyn, N, Y.

Rl’GStJOfSEPTJjDj^

DRAUGIJŲ 
PREZIDENTAMS!

daineles, aš vėl praverkčiau 
taip liūdnai ir tyliai, kaip ver
kė mano alksnio birbynė... Kaip 
dejavo jos melancholingi bal
sai tylu gegužės vakarą...

RUGSĖJO (SEPT.) 5 D., 1925

Unė Babickaitė yra 
Lietuvoje. Vaidinimo

..Ii* MUM.ii
Dibirtinia laiku 

ypaiitjai kad vai? 
prikiaulančii) Amrr

Ėrdvųi trečios k 
ant dteiti, greitas i 
nuli keleiviams ant 
mpon, America, P 
Pasiliaukite pilnų 
či» agent? arba

artis- 
su tvirtu pasirjži- 

įstoti Amerikos

Aš vis atsimenu jaunystės 
birbynėlę su kuria nenoriu skil
tis ir didelis užaugęs!,..

— P et r. Cvirka.

/r Vartota suvirs 
/ Ne jokis ban 
ALBERT g. groble

Turime del jūsų labai rei
kalingą knygą 
mentarinės Taisyklės,” ar
ba kaip tvarkiai ir iš
mintingai vesti susirinki
mus. Kaina su apdarėliais 
tik 25 centai. Užsakymus 
siuskite į

VIENYBĖ
193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Jeigu ką nors vyras t 
“Et, saka, padarei, kai b 
hoi’s ginčas išrišti, ii’ tą g 
Ii, tai vyrai gena ją šalin,' 
ta nieko neišmanai.”. Jeij 
nia, tai tuojaus klausia: “ 
nuo moterų, tai reiškia — 
vyrai daugiausia nepasiti 
snius.

šeimynų suirimai irgi 1 
bai tankiai pasitaiko iš m 
tarų pusės. Tokie ant m 
teru užmetinėjimai ir jų p 
niekinimai nėra pramanyt 
bet jos pačios to užsipeli 
per savo neragumą.

Vyrai yra daugiau sus 
pratęnegu moterys; tai yi 
dėlto, kad jie yra daugiai 
apsišvietę. Nora dalinai m 
terų tamsumui yra kalti 
vyrai, bet moterys užvis k 
musios. Niekas apie jum 
nesirūpins, jei pačios sav 
mi nesirūpinsite. Nedovani 
tinas moterų apsileidimą 
tingėjimas eiti prie apšvii

Puiku man buvo girdėti “jan
kius” ją vadinant “The great 
actress” dėlto, kad Unė Ba- 
bickaitė yra lietuvaitė, pirma ir 
kol kas vienintelė lietuvaitė 
taip augštai iškilus Amerikos

“DIRVOS” KNYGYNAS
3352 Superior Avenue Cleveland, O

“GALIŪNAS”
Drama iš lietuvių pasakiškų kovų su žmogėdžiais seno
vės laikuose. Irgi leidžiama prenumeratos keliu, kaina 

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

geibu, ištobulinti.
Jaunuoliai gi turėtų savo 

tėvams pasisakyti ko dau
giausia jie trokšta, kurlink 
jų siela traukia.

Tuomet pasekmių bus at
siekta.

Tuomet ir pradžia su pa
baiga visuomet gerai ir sėk
mingai susisieks.

Tai reiktų gerai įsidėmė
ti dabar, kada prasideda 
mokslo sezonas: jaunuoliai 
stengkitės eiti tuos moks
lus, kurie jus daugiausia in
teresuoja, tėvai tokiems vai 
kams savo tikslo pasiekti ne 
drauskit ir kiek galėdami 
prigelbėkit.

“ŽMONIJOS ISTORIJA”
Tai yra puikiausia paveiksluota, 500 suvirs puslapių kny
ga pradedanti apsakyti žmonijos gyvenimą ant žemės 
su pradžia jos vystymosi iš žemiausių gyvūnų apsako pla
čiai tą šiose dienose svarbų klausimą, Evoliuciją.
Leidžia “Dirva’
ruoš gaus už $2.00 (ir 25c. už persiuntimą.)

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

(Reikalaukit cinkulioro dykai, paaiškinančio apie knygą)

Biznieriai, norinti turėti pa
garsinimus šiame Metrašty, 
lai kreipiasi sąlygų prie —

“Vienybės” Metraščio 
193 Grand St., B’klyn, N. Y.

’feitfelinoj piuvijo, 
fewpfe, kaip lelijai 
h"®UP£8 BANGOS ekambio* 
Mh aro patik vijosi

“Šešupės Bar 
Uetuvoje metams 12 litų, pus 
Atskiro Nr. 25 c. Amerikoj n

Kuogreičiausiai ki 
WJPĖS BANGOS“ I

Marijampolė,

Jaunas dar buvau kai mirė 
mano geriausias prietelis, tė
vas... Ilgai verkiau aš prie jo 
atšalusių kojų... ilgai ašarojau 
ant jo kapo, kol mano ašaros 
nesudrėkino smėlėtos žemės...

Ir pažinau aš tą dieną var-

Keletas Praktiško Mokslo Knygą
Aritmetika. Kiekvienam reikia mo 

keti rokuoti, ypatingai kurie mano 
ar yra kokiame .biznyje. Čia ir turi
me labai gerą ir patogią knygą 
savamoksliam* ir suaugusioms. Kal
ba aiški ir yra daug pavyzdžių la
vinimuisi. Kaina____ _______ 50c

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

Mokinkimės Rašyti. Labai geras 
Vadovėlis korespondentams, prade
dantiems rašyti. Parodoma kas yra 
visi ženklai ir kur juos dėti. Yra 
pora formą laišką._________  SOc

žodynėlis Kišeninis. Angliškai-lie- 
tuviškas ir lictuviškai-angliškas, grei 
tam suradimui žodžią. Su apdarėliais

81.00

Magijos raganius, J. Cekanavičius išleido 10 paslapčių, 
kaip išvesti kitam pinigą iš ranką. Taip pat pačiam rankoj 
pinigas pranyksta, kuris potam pasirodo prikibęs kam tai prie 
padalyką, tai prie lubų ir tt. Išleido ir kitus stebėtinus monus. 
Taippat išleido monų magnetiškas kazyras, kurias išegzami- 
navus pasirodo, kad kazyros kaip ir paprastos, bot 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 kazyrą gali daryti 20 skirtingą moną. Kuris turės 
šituos 10 sekretą ir tą jkaladę kazyrą, 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. CEKANAVIČIUS
Grand St., (Box 88) Brooklyn, N. Y.

“Vienybės” B-vė 1926 me
tams leidžia Metraštį ir 
Jubilėjinę Knygą, kuris bus 
duodamas visiems skaityto
jams pilnai užsimokėju
siems prenumeratą iki 1 d. 
Sausio, 1926 metų.
Knyga bus stora, pilna įdo
mios medžiagos, patarimų, 
informacijų, žinių, juokų, 
straipsnių, ir eilių.

— Tai vis vargas! — saky
davau aš sekdamas paskui ža
grę... bėgiodamas pilkais ari
mais su akėčiomis...

— Tai vis mes nelaimingieji 
“Vargo” ponai! — mąstydavau 
traukdamas dalgį žalioje pievo 
je... O mano atminty tebebuvo 
ta jaunystės birbynėlė, su ku
ria aš dabar nenorėčiau atsi
skirt, o jei kas man ją paduo
tu, aš vėl birbinčiau liūdnas

PIRMAI LIETUVY!
OhlropraktlkM-GydytojM

J. Vaitulionia, D.C< 
331 Grand Street 

Brooklyn, M. Y.
Valandos nuo 4 iki 8 vai. vak. 
Nediliom* tr šventadieniais:

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

Atsimenu, dar būdamas ma
žas mėgdavau aš birbynėles.

— Jonai! — man padaryk 
birbynę — prašydavau aš sa
vo draugą.

Dažnai ant Skardžių kranto 
sėdėdamas birbindavau liūdnas 
daineles... skambus mano triū- 
belės aidas kartodavosi pakrū- 
my.

išilgi

B
 JAU
į. PRIPA

ŽINO!
visi, kad Naujoką padaryti Ciga
rai yra geriausi Amerikoje! Taip 
pat visuomenė gėrisi, kad garsi
nant laikraštyje remia lietuvišką 
literatūrą; tai yra puikus daly
kas; už tai vietojo kas žin kieno 
cigarus rūkyt, kurio nieko gero 
nedaro, o gal dar lietuvią tautos 
priešus šelpti, tad labai išmintin
gai darysit, kad visada rcmsit lie
tuvišką pramonę, ir brolių lietu
vią Jono ir Petro Naujoką išdirb
tus cigarus rūkysil; 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 vietojo žydberniaut, 
visada rūkykit ir reikalaukit vi
sur Lietuviškose užeigose, restau
racijose, Storuose, pas barberius, 
kliubuoso ir draugysčią salėse, 
ant pikniką ir pas biznierius, po 
vardu rankomis padarytą

Jono-John’s Cigarą 
arba brolio Petro Naujoką arba 
Vytauto. Tčmyk vardą ir paveik
slą ant bakso. Per pačtą išsiun- 
čiam Cigarus visur po Ameriką į 
kitus miestus lietuviškiem^ biznie
riams, ant pareikalavimo.

Tėmyk! mos porkranstėme sa 
vo dirbtuvę Cigarą į didesnę vie
tą, priešais Public Library. Ba- 
Sant adresuoti
NAUJOKŲ OIGAR DIRBTUVE 

267 DIVISION AVE.
Brooklyn, N. Y.

Naujoką Cigarai labai geri, 
verta paremt teisingą pramonę. 
Agentai gali užsidirbti ekstra pi
nigą, liuosam laike ir vakarai*.

jaunuolių dingsta šiame su-1 
kuriuotame pasauly. Dings
ta gi delei daugelio priežas
čių. Pirma ir svarbiausia 
jų — negera pradžia. Pavyz 
džiui jei vaikas turi palinki
mo smuikuoti, o tėvas jį 
leidžia ar net verčia mokin
tis elektrikos inžinierystės; 
Marytė mėgsta pianą, bet tė 
vai ją verčia visai ko kito 
mokintis. Tie vaikai, kartais 
ir pasiekia juos verčiamo

Naujų Gaidų Iš Lietuvos
Aguonėlės. Juozo Gruodžio kom

pozicija, apie kurią Babravičių* sa
ko: “O-o tai augštas ir puiku* 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 
60c.

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

Paaugau. Mane leido j mo
kyklą... Bet vis dar nežinojau 
kas tai yra “vargas” — tas 
nelaimingųjų prietelis... Vis aš 
daugiau juokaudavau, negu 
verkdavau...

T*L 1380 GseenpointGR ABORTUS 
Juozas Garšva

Mano firma gerai atlieta sekančiu darbus: Ubalsamcoja ir lalleja mirusia* ant visokių 
kapiniu. Pagrabu pamolia na* papraičlauių iki prakilnlauiq. Parsamdo karlatai 1x1- 
gotnvčm*, vesėlijomi, krikštynom* Ir kitiem* paslvatinėjlmama.

scenoje, į kurią kas metai tūk
stančiai visų šalių talentų ban
do įsigauti.

. Sužinojau, kad panelė Babic- 
kaitė nevažiuos į kitus miestus 
su “What Price Glory,” kad 
ji jau turi rolę kitam veika
le, kuris bus statomas New 
Yorke sekantį sezoną.”

Todėl tėvai, kurie turi iš
tekliaus ir gali savo vai
kams suteikti tinkamą išau
klėjimą, visu pirma turi nu
žiūrėti kur link jo vaikas 
linksta, ir tik tuomet dėti 
pastangų jam savo prigim-

GROBLAUSKIO (
DEL VK

< SUVERŽIMO

MINIS LAIKRAŠTI!
- taggoji Nemunėlis, 

fešefapė miela plaukia”...
BANGOS” rangos

•' Arirjtsją sau laukia!

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 

/ *1 — Paskolas, taipgi sutaisome ir 
A senus namus: medžio, mūro

’r cemenf°‘ Darbas užtikrytas
* IB BI 11 — Reikale kreipkitės pas —

JL —Batvinis Bros 
ipW ■ ssffl 10739 ~il5th street

Richmond Hill, L. I.
Tej. Richmond Hill 8066

231 Bedford Ave. 0F1BAI» 264 Front Street 
BROOKLYN. NEW YORK

APYSAKOS

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

KUDIRKOS RAŠTAI. Šeši tomai, 
kurie po kelią motą bus verti dau
giau negu_____________ _ $10.00

VILKŲ LIZDAS. Istoriška apy
sakaitė iš kryžiokijos laiką, kaip 
lietuviai šimtus kryžioką prigirdė

35c
SEPTYNIOS KOMEDIJOS - Šio

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

gimusi Hopkins, vienas iš didžiausių 
mokėsi j Amerikos direktorių, davė jai 

Rusijoje. Amerikon atvyko dar kontraktą visiems metams jo 
nelabai senai. Pirmiausia ji see garsiam veikale: “What Price 
noje pasižymėjo tarp lietuvių Glory*’ (Kokia Garbės Kaina). 
— daugiausia vakaruose. Bet Dauguma New Yorko lietuvių 
lietuvių scena jai buvo per ma-į matė ją vaidinant ir džiaugė- 
ža. Todėl ji leidosi plačiajai!, si jos pasisekimu. Mačiau ir 
meno pasaulin. Dabar Unė jau ! aš pereitą savaitę (paskutinę 
yra amerikonų scenoje gerbia- ’ savaitę jos vaidinimo) ir nega- 
ma aktorė ir ji yra geru pa- Įėjau atsigėrėti jos vaidinimu, 
vyzdžiu daugeliui čia gimusio 
ir augusio jaunimo.

Štai kaip apie Unę aprašo 
“Tėvynės” Reporteris:

“Lietuvaitė — Amerikos 
Scenos žvaigždė

Per pastaruosius kelis me
tus Amerikos lietuvių scena pa 
sigedo Unės. Teatro mėgėjai 
klausinėjo viens kito: “Kur da
bar Unė vaidina?” Ir gavę atsa 
kymą, kad ji vaidina ameriko
nų scenoje — vieni džiaugės ir 
linkėjo jai pasisekimo, o kiti 
pyko, įtardami ją stoka pa
triotizmo. Visiems neįtiksi, sa
ko patarlė. Bet tas tiesa ir ne
tiesa, nes Unės Babickaitės ar
tistiški gabumai yra visiems į- 
tikę, visų pripažinti gabumai.

Visur kur tik Unė vaidino, 
gavo geriausias recenzijas. Po 
jos debiuto Chicagoje “Naujie
nos” ilgam entuziastiškam 
straipsnely rašė: “Taip buvo 
malonu tėmyti. Rodos žmogus 
pamatei tą, apie ką ilgai sva
jojai, ko ilgai laukei. Unė Ba- 
bickaitė visukuo parodė, jog ji 
sceną supranta puikiai, jog ji 
yra ištikro pašauktoji scenos 
vaidilutė — ir lakštingalė ir 
gulbė.”

Naujosios Anglijos 
čiai tarp kit-ko taip 
“Skauda matyti tokį 
kaip Babickaitė, taip 
svetainėj, net norisi pasakyti, 
kad Unė pergera mūsų klesos 
žmonėms.”

Prieš mane štai guli storiau
sia knyga iškarpų iš laikraščių 
apie Unę ii’ tarpe jų Chicagos 
“Drauge” skaitau: “Panelė Ba 
bickaitė gabi bei išsilavinusi ar 
tistė su geni j aliai maloniomis 
vaidinimo jėgomis. Pas ją tar
si įgimta mimika, stebėtinai na 
turalė gestikuliacija, retai su- 
gebiama, balso bei dikcijos mo
duliacija.”

Vasario m. 1922 m. Unė at
važiavo New Yorkan 
tų* Meccon 
m u įstoti Amerikos scenon. 
Tuojau pradėjo mokintis ang
lų kalbą, kurią dabar gerai mo
ka ir lošė krutamuose paveiks
luose, Lasky, Apollo, Metro ir 
Bennett kompanijoj, kurioj ir 
vaidino, ir buvo scenos mana- 
džeriu. Per tą laiką jos vardas 
taip augštai iškilo Amerikos ar 
tistiniam pasauly, kad Arthur

Kiekvienas jaunuolis turi prie ko nors ypatingesni 
palinkimą: Jonas griebiasi smuiko, Petrui patinka ma
šina, Juozas nori dainuoti, Marytė per gyvą Dievą tro
kšta pianu skambinti; Ir jie būdami jaunučiais daug 
naktų ir dienų praleidžia apie savo palinkimus besva
jodami-. Jie galvoja: kaip būtų gera, kuomet nors tai at
siekti.

Toks jau gamtos patvarkymas.
Prie to juos traukia taip 

vadinama gamtos dovana — 
talentas, kurio bent maža 
dalelę kiekvienas šin pasau
lin atsineša. Ir jei tie jau
nuoliai iš pat mažens gauna 
progos savo palinkimus iš
bandyti — tais jaunuoliais 
pasaulis gėrisi: daug tokių 
Juozų, Jonų, Petrų ir Ma
ryčių tampa savo pašauki
mo žvaigždėmis.

O taip įvyksta todėl, kad 
buna padaryta gera pra
džia: tėvas numatė savo sū
naus ar dukrelės palinkimą, 
pasiuntė jį geron mokyk
lon; jis ten įgijo tinkamą iš-1
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Rašo Petras Kriukelis

'AXY.N Y P?

193 Grand St
Kaina 30 ir 60 centai,

Pirmiausiai kreipkis į aptieką,

PIGIOS KAINOS

KAIP SENOVĖJE GĖRĖ IR VALGĖ

Atliekame
GREITAI-GRAŽIAI-PIGIAI

Spaudos Darbus

Spausdiname

SAVAITINIS LAIKRAŠTIS EINA MARIAMPOLĖJE

Ap«a*gok Sveikatą

Tel. 595 Greenpoint,

aityk KM10Q lalrt) M <

Tek 4418 Greenpoint.

Bet, jei moterys butų apsi 
Švietę, kad liuosą laiką su

vau) 
ievo
IUV0

PUKdUI 
UtDBGI-

Vienu žodžiu, per pastaruo
sius 700 metų įpročiai ir sko
nis taip daug pasikeitė, kad 
jau nebegalima ir sulyginti. Da 
bar paprasčiausias ir biedniau- 
sias žmogus puikiau valgo, ne
gu kitą kart karaliai valgyda-

V1ENYBB
193 Grand Street, 

i Brooklyn, N J.

PIRKITE 
“VIENYBĖS' 

ŠĖRĄ1

Užrašykite “Vienybę 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems
Lietuvoje

daineles, aš -vėl pravirkčiaa 
taip liūdnai ir tyliai, kaip ver
kė mano alksnio birbynė... Kaip 
dejavo jos melancholingi ball 
sai tylų gegužės vakarą... f

161 North 6th Street 
Brooklyn, N. Y.

Moteris privalo 
visados laikyti 
šitų gyduolių, 
taJppat kaip ir 
motkoms ir du
kterimi.

Severa’s
Gothardol

VlENYBfi 
193 Grand Street 
Brooklyn/N. Y.

PALANKIAUSIAS 
KELIAS

Del platesnių Informacijų krelpkltti lino advent

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

RUGSĖJO (SEPT.) 5 D., 1925

Aš vis atsimenu jaunystės 
birbynei? su kuria nenoriu aku 
lis ir didelis užaugęs!,..

- Pelr. Čvtrku.

ma Gauti Visokių 
ygą, Kokios Tilt 
ra Atspausdintos
Lietuvių Kalboj

Cukrus senovėje buvo labai 
brangus. Tryliktame metašim- 
ty už cukraus svarą mokėdavo 
apie 6—7 dolarius. Tuomet dar 
žmonės nemokėjo daryti jį iš 
burokų, bet darydavo iš cukri
nių nendrių sulčių. Jį turėdavo 
parvežti iš šiltų kraštų.

Eik, boba, šalin!
Jeigu kur nors pasigirsta koki ži- 

Kur tą žinią išgirdai?” Jeigu 
žinia pramanyta. Be to dar

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

Iki 10 Iš ryto 
iki K po pietų 
iki 8 vakare

Daktaras
J. S. MISEVIČIUS

270 Berry St., B’klyn, N. Y.

Yra tokių laikų, kad mote 
riai nėra laiko skaityti kny
gas; bet yra tokių, kad ga
lima. Na, ir ką gi veikia mū
sų moterėlės per liuosą lai
ką? O gi šueina kur nors ir 
kepa pletkų blynus: “Ta 
taip ant tavęs sakė; ta sakė, 
kad tavo duktė negraži, iš: 
tvirkus, tą ir tą padarė.”

BLA. kuopoi randai! vliuoie dideininoie mieituoie. 
Nariai priimami nuo 18 iki 60 m. amliaua. Viri na
riai gauna laikraitj „Tėvynę” dovanai Ir taipgi 
gauna BLA. Išleistai knygas ui pusę kainos.

Pomirtiniai įkyriai — |1M, 300, SOO ir 1000

Pašalpos įkyriai — 
la.oo, a.oo Ir IS-oo | savaitę.

CUNARD LINE, 
25 Broadway, New York

Jeigu ką nors vyras blogai, neišmintingai padarė: 
“Et, sako, padarei, kai boba!” Jeigu prisieina kokis 
nors ginčas išrišti, ir tą ginčą mėgina moteris isiskverb 
ti, tai vyrai gena ją šalin, sakydami 
tu nieko neišmanai 
nia, tai tuojaus klausia 
nuo moterų, tai reiškia 
vyrai daugiausia nepasitiki moterims ir sekioja jų žing 
snius.

Šeimynų suirimai irgi la
bai tankiai pasitaiko iš mo 
teini pusės. Tokie ant mo 
terų užmetinėjimai ir jų pa-Į naudotų skaitymu knygų, 
niekinimai nėra pramanyti; tai jos suėję į vieną vietą 
bet jos pačios to užsipelnė (turėtų ką nors rimtesnio kai 
per savo neragumą. bėti; kaip daro nekurie ap-

Vyrai yra daugiau susi-1 sišvietę vyrai, 
pratę negu moterys; tai yrai 
dėlto, kad jie yra daugiaus 
apsišvietę. Nors dalinai mo
terų tamsumui yra kalti ir 
vyrai, bet moterys užvis kai j 
čiausios. Niekas apie jumis 
nesirūpins, jei pačios savi-Į 
mi nesirūpinsite. Nedovano
tinas moterų apsileidimas, ( 
tingėjimas eiti prie apšvie-;

krutinėję ir strėnose, nuo 
strėndieglio, užsigavimo, 
įtempimo, štyvumo vartok

Plaukite po Amerikos vėliava” 
Papiginta ten ir atgal kelionė j

Profllaktai vyrami, 
geriausia apsauga 

po užsikrėtimo. 
Didelė triūbelė 35c. 

(Tarba (4’s) $1.
Vilose aptlekosa nr 
8an-Y-Kit Dept. A. 

01 Beekman St. 
New York 

Prašyk aprašymų

WiL, PRI>A.| 
ŽINO!

visi, kad Naujoką padaryti Cip. 
ni yra pruoai Amerikoje! Taip 
pat vuuobmž gerui, kad gini 
nant laikraštyje remia lietaviių 
literatūrą; tai yra paiku ^y. 
ta; d lai vietoje kube kino 
cigaru rūkyt, kurie lieko gete 
nedaro, o gal dar lietuvių tautai 
priedu šelpti, tad laki ilaiatia-

■ gal darysit, kad v'iada remit fe 
i tavižką pramonę, ir brolių lieta 
; vią Jonė ir Petro Nadjokų IMA 
| tu eigvu rikyail; Ms Ir eigrnl 

labai geri, amnia! ii genuine 
j tabake ir ii Havanoa padaryti, 

j malonūs rūkyt, laigrl, gfifiti fe 
L ga ir dūmu paikiai kvepia, mi 

moterie ii merginai tnyli ir pi 
Į aai diiangsies, kad rokai gerų Q.

Nuo Skilvio 
Skausmo, Dieg
lių ir Gazo Ne- 
pripuoląs uuo 
Užsikimšimo.

VlenpsnJial vietoje fydbeniutj 
visada rūkykit ir reikalaukit tij 

eur Lietuviškose užeigose, testu i 
racijose, Urnose, pas tatWss.; 
kliubuore ir drangya&ą nfe 
ant pikniką ir pu biaierim, pa 
vardu rankonūi padarytą Į

Jono-John’s Cigarq 
arba brolio Petro Naujoką ute ’ 
Vytinto. Ttayk vartą it

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

Kampas Berry Street

“Kur darželiuos pinavijos, 
Kur mergelės, kaip lelijos”...
Ten “ŠEŠUPĖS BANGOS skambios
Ieško savo parakvijos!

Rašo — P. N

Knygas, Konstitucijas, 
Afišas, Laiškams Po- 
pieras, Konvertus, Vizi
tines Korteles, Plaka
tus, Baliams Tikietus, 
Vestuvėms ar Bankie- 
tams Užkvietimus ir tt.

Vartota suvirs 30 metų X.
< Ne jokis bandymas

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

Ku yrašmogaui amfiau priiluj — Baltli.
L Jis netik sunkiausiu Ilgai Jvari, bet Ir Į gra-

' "*^>1paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačių 
Ameriką pagarsėjusius URBAN'B O OLD 
POWDER! (Miltelius aao Bričlo), jiklų laidų 

' \ nebijo. Už 76 centus aš bakig apsiginkluok
nuo savo nuožmaus prielof

~URBO LAX TAB! (U cental ui ikry.
/ §Lnnt?) ’r™ kal kanM01s prlei klt* aurtUnų žmo-
/ gaus priešų — vidurių ažkiitSjlmų — kuris

žmogui pagamina daug rdpesOų ir sunkių Ugų.

Lietuviškų, Bulgariškų, Alopatllkų, Homeopatlškų ir kitikių 
vaistų tegalimu gauti gerų pu —

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

Tiliphoni Grmpolnt 1411

Reikale Kreipkitės Pas Mus 
— Adresuokite —

Tai naminis linimentas greitai 
palengvina plėšiančius nepa
kenčiamus reumatizmo ir 
neuralgijos skausmus-

a * v u * ■ •

Nuo Skausmu

S s
AMERICA 

išplaukia
Sį rugsėjo 19

met technika pasigerino. Jis da 
bar prieinamas ir beturčiams.

Reikia pažymėti dar ir tai, 
kad senovėje labai plačiai bu
vo naudojami ir mediniai in
dai: lėkštės, bliūdai ir tt.

Kaslink stiklinių skįstimams 
gerti, tai pirmiausiai jos buvo 
padirbamos iš rago (taurės) ar 
ba iš medžio (kubkos). Stikli
nių būdavo labai mažai, jos 
daugiausiai būdavo vartojamos 
Anglijoje. Kas Jink bonkų, tai 
jos pradeda atsirasti nuo pa
baigos XIV metašimčio, bet tuo 
met jos buvo labai brangios; 
jos buvo tiktai kaipo pagražini
mas stalų. Tuomet už bonką 
mokėdavo po 5 dolarius, kurią 
dabar galima nupirkti už 5 ces

S. K. GRISIUS
Agentas “VIENYBES” bei ki
tų tautiškų laikraščių Chicagoj, 
Norinti užsirašyti “Vienybę’’ ar 
užmokėti prenumeratų boi pirk
ti šėrų, kreipkitės šiuo antrašu:

3423 W. 61št STREET
Chicago, DL

Phone — Republic 8927

Dr. John Waluk
Valandos: 

nno 8 
nuo 1 
nuo- fl

Nedčliomii pagal iniitarimų

nis purcelėnas 
mas visiškai iš 
gos; jis dabar 

Tuomet] kart pigesnis ir 
paprasti

Nedovanotina jų yda ta
me, kad jei kada nors ką 
joms Skaitai, tai jos skai
tymo neklauso, bet varo sa
vo malūną, teisia kitus, pirš
liauja. Jos skaitymą palai 
ko už dykaduonių darbą. 
Vaikinai, tai beveik kiek
viename kaime turi išsirašę 
laikraščius, skaito knygas. 
Bet mergelės iš keleto tūk
stančių, rasit tik viena išsi
rašo laikrašti. Skaitančių ra 
sime ant tūkstančio viena, 
nors ant šimto moka skai
tyti penkiosdešimts.

Lietuvos motinėlės savo 
dukreles labai gerbia, ilgai 
migdo, duoda laiko padyki- 
niauti. Bet tą liuosą laiką 
mergelės praleidžia prie

“Kur tur žmonės gerų širdį, 
Kad kiekvienų šauksmų girdi”... 
Ten “ŠEŠUPĖS BANGOS” landžios 
Nor be vargo įsiskverbti!

AR TURIT ŠIAS
DAINAS?

Kalėdų giesmė _____  30c
Stasys_____________ 50c
Malda, žuvusiems už Lie- 
Dul dul dūdelė______ 50c
Dzimdzi-Drimdzi____ 25c
Vilnius ____________  35c
Nesegk sau rožės, Pau

lausko _________  50c

Francų didžiuomenė XVI me 
tašimty labiau buvo panašesnė 
į gailus Kristaus laikų, negu į 
civilizuotus žmones 
Franci j oje netiktai 
žmonės valgė ir gėrė iš vieno] lenas pasidarė visai pigus, kuo 
stiklo, iš vieno bliūdo, bet tą da 
rė ir didžiuomenė.

• Iš seniausių laikų buvo gerb
tinas paprotis, kad valgant vis
ką reikia imti trimis dešinesės 
rankos pirštais. Tų laikų ricie- 
rių pilyse būdavo šaukiama: 
“Vanduo prirengtas,” o tas jau 
reiškia, kad valgis paduotas. 
Mat prieš valgį kiekvienas tu
rėdavo nusimazgoti rankas.

Prie Franciško pirmojo pie
taudavo 10 valandoje ryte, prie 
Liudviko XIV — 12 vai. dieną, 
o prie Liudviko XVI jau pietau 
davo 5 valandą po pietų. Vi
duramžiuose liekanas, nuo mė
sos, kaulus, paprastai mesdavo 
po stalu, o po pietų tarnai tą 
viską iššluodavo lauk. Tik vė
liau tas jau būdavo laikoma 
negražiu apsiėjimu.

Senovėje net turtingi žmo
nės neturėjo tiek komforto, 
kiek jo šiandien turi papras
tas žmogus. Bet užtai nebuvo 
matyti rubežių visokiems išmis- 
lams. Taip va pyragus iškepda
vo pavidaluose bažnyčių, palo- 
cių. Būdavo padirbtos arklių 
galvos, iš kurių šnervių bėgda
vo vynas ar šiaip įvairūs gėri
mai. Ypačiai tuomet būdavo 
daug domės kreipiama į auksą 
ir sidabrą. Tik pas vieną Fran 
cijos karalių buvo sidabrinių ir 
auksinių indų net už 15 milio- 
nų dolarių.

Nors daug būdavo įvairių 
auksinių torielkų, bet šaukštų, 
tai būdavo labai mažai, nes 
žmogus važiuodamas į svečius 
veždavosi ir savo šaukštą. Tas 
pats buvo ir su peiliais. Apie 
šakutes tai ir kalbos nebuvo, — 
jų tuomet visai nebuvo.

Pradžioje viešpatavimo Liud
viko XVII palociuje buvo ga
na daug rakandų padirbtų iš 
gryno aukso. Būdavo auksiniai 
stalai, kėdės, šėpos ir tam pa
našiai.

Šakutės įėjo madon Franci- 
joje tiktai prie Henricho XIII, 
bet iškart jomis naudojosi la
bai mažas žmonių skaitlius. 
Kurie naudojosi šakutėmis, tie 
buvo pajuokiami. Tiktai nuo 
1650 metų pradeda visur įeiti 
madon šakutės tokiame pavyda 
le, kaip dabar kad žmonės nau
dojasi.

Apie paprastus žmones, tai 
galima pasakyti tiek, kad jie 
naudojosi molinėmis torielko- 
mis, kur-ne-kur buvo ir švini
nės, bei cininės. Tuomet jau bu
vo gerai žinomi purcelėniniai

veidrodžio, prie rūpesčių, 
“kad tik būcia graži, kad 
tūrečia kraičio, kad pasida
botų vaikinai. Armonikai su 
žviegus, mergelės turi laiko 
tupinėti visą parą, ir per tą 
laiką klausyti tamsių vaiki
nų blevyzgų. Bet toms mer
gelėms užmink, kad reikia 
šviestis, tai greit tau atkirs: 
“Mes — ne ponios, neturim 
laiko tokiems niekams; iš
tekėsime ir be to.”

Tiesa, išteka. Bet tas ište
kėjimais padaro nelaimingo
mis, vieton padaryti laimin
gomis. Štai gimsta vaikas; 
ji, kaip ir pirmametė katė, 
nežino, kaip apsieiti su vai
ku, kaip jis auklėti. Vaikas 
po vaiko gimsta ir eina i ka
pus, o Lad ir gyvena
ži vaikučiai auklėjami blogo | iš dangaus ir vyrų malonių 
se aplinkybėse, nieks jiems’Diibkite pačios ir vyrai pa- 
neduoda gerų pavyzdžių, iš dės.

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA 
tai vienatinė linija, kurios laivai ro- 
guliariSkai per ištisus metus susisiekia 
stačiai su laisvosios Dancigo valstijos 
portu, Taip Arti Klaipėdos, kad lai
vas ant kurio sėclot New Yorke at
veža Jumis beveik į pačię. Tėvynę- 
Lletuvą, nes iš Dancigo į Klaipėdę. 
tai tiktai vienos nakties kelionė laivu 
be jokiu ekstra iškaščių.

Sekantis išplaukimas iš New Yorko. 
Laivas “ESTONIA” 22 Rugsėjo 
Laivas “LITUANIA” 13 Spalio 
Laivas “ESTONIA” 3 Lapkr.

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

BALTIC AMERICA LINE
9 BROADWAY NEW YORK CITY

Kreipkitės čionai ar prio 
savo vietinių agentų

indai, bet delei brangumo jais 
mažai kas naudojosi. Dabarti- 

(valas) dirba- 
kitos medžia- 
lengvesnis, 10 
drūtesnis.

Vėliausiuose laikuose purce-

Užlaikau didelį pasirinkimą 
Tinkamų čeverykų 
pigiomis Kainomis 

Atsilankykite ir persitikrinkite

CUNARD
I LIETUVA

(per Angliję) 
sumažinta kaina 3 klesos sugrųžti- 

nių laivakorčių

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

Pridėjus Taksų

I LIEPOJĄ IR ATGAL ŠIAIS 
LAIVAIS — $186.

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

1 fUa Ciginu rinf po Aaniią j 
I kitus miestus lietuvilkieal toic- 

riuns, uit pueihlsrino.
Tūnykl hm pwknmttai a! 

į vo dirbtuvę Cigarą Į ditaią rla- 
tą, priėjus Ltay, fe 

Į šaut adresuoti 
I NAUJOKŲ OIQAB DEBITO 

287 DIVISION ATI
Brooklyn, H. L

I Naujoką Cigarai labai pį 
I verti paremt teiaiagą pruaq. 
I Agentai gali uhddirirti datn į- 
I nigą, Ihosam laike Ir rakini!

Tik $203.00 ir daugiau per Bremen ar1; Cherbourg
Dabartinis laikas yra ideališkas atlankyti Tėvyne. O 

ypatingai kad važiuojate vimu iš pasaulio geriausių laivų 
priklausančių Amerikos valdžiai.

Erdvus trečios klesos kambariai, puikus maistas ir vieta 
ant dčhių, greitas susisiekimas su kelionės galais yra užtik
rinti keleiviams ant bile šių laivų: Leviathan, George Wash
ington, America, Pres. Harding, Pres. Roosevelt, Republic. 
Pasiklauskite pilnų informacijų pas savo vietos laivakor
čių agentą arba

United States Lines
■ 45 Broadway New York City

KAS KALTAS KAD MOTERYS 
. PANIEKINTOS

Sešupes Bangos::

“VIENYBĖ”
193 Grand St., Bklyn, N. Y

GROBLAUSKIO GUMBALAŠAI
DEL VIDURIŲ 

v SUVERŽIMO MOTERIMS

“Kur banguoju Nemunėlis, 
Kur Šešupė miela plaukia”...
Ten “ŠEŠUPĖS BANGOS“ rangos 
Ir skaitytojų sau laukia!

kurių užaugę galėtų pasinio 
kyti. O čia; vėl su savo se
niais reikia peštis, nors nė
ra už ką.

Moterys- mano, kad vyrą 
nuo visokių ydų galės atpra 
tinti tik paleidus savo kaka
rinę. Bet vyras to nemėg
sta, įsipyksta su savo žmo
nele, ir lyg tyčiomis viską 
daro del moteries priešin
gai. Apsišvietusi moteris sa
vo kantrumu, savo pavyz
džiu, malonumu ir tigrą vy
rą paverčia avinėliu.

i arpe tamsių moterų sten 
giasi įsiskverbti šeimynų 
griovikai. Jie privilioja mo
terį gražiais žodžiais, sutei
gia ją, suardo šeimynišką 
gyvenimą. Bet apsišvietusi 
moteris giliai apgalvoja, tu
ri energijos apsiginti nuo 
viliotojų, gerbia motinišką 
luomą.

Taigi, brangios sesutės, 
kad jums neprikaišiotų, jog 
esate “durnos bobos,” eiki
te prie apšvietos pačios; ne- 

ma-1 laukite krintančios mannos

Susivienijimas Liet. Amerikoje 
( 2__ ’

DIDtlAUBIA LIETUVIŲ APDEAUD01 IR FAAALFOB 
ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOMS, KU

RIOS TURTAS ARTI (1,000,000.00

pomirtinių. Pašalpų Išmoksta $413,550.15 
Nuo sualorganliaviino Iki Siam laikui ISmokSta $376,122.80

Tad liotuvi-lietuvaite!
Skirk litelių tuzinaitį — 
Te “ŠEŠUPĖS BANGOS” lanko 
Tavo ramių bakūžaitęl

“Šešupės Bangų” Kaina:
Lietuvoje metams 12 litų, pusmečiui 6 litai, 3 mėn. 3 litai, 
Atskiro Nr. 25 c. Amerikoj metam 2 dol., pusmeč. 1 dol.

Kuogreičiausiai kreipkitės adresu: 
“ŠEŠUPĖS BANGOS” P. KRIAUČIŪNO G. 6 

Marijampolė, Lithuania

VĖLIAVOS
Vienybės Krautuvėje galite gauti Lietuvos ir Amerikos 
Vėliavas. Didelis pasirinkimas jvairių rūšių. Atsilanky
kite ypatiškai arba klauskite laiškais.

SANYKITg

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA
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(Telephone: 2427 Greenpo

du syk nežinomi vokiečių 
langus buto, kuriame gyi

leskojo Kurkinų, 
Rado Degtinės

MASKVA. — Lietuv 
takovą, pirm, pagelbinin 
juo kalbėjosi apie ekono. 
vos ir Rusijos. Rusai lai 
ryšius su Lietuva.

Hemo. Fašistai čia varo a 
Uciją apšvilpti krutamu 
veikslą artistą Valentino, 1 
i jo paveikslai bus rodo 
U jis išdrįso išsiimti pirn 
ypieras Amerikoje įr nori i 
i Amerikos piliečiu. Italai p 
Bant Valentino už “isds 
a tėvynės”.

KAUNAS?-Poftij 
buvo rusai, vienas lietu 
toriai Lietuvos kariui

---------
Tėvas Peršovė Miege
Vaikščiojančią Dukterį

leney City, N. J. Ita 
Carbone čia peršovė savo d 
tai; žandą ir jšmušė du d 
iii bei pagadino lietuvį, pai 
danas ją per klaidą už va 
kka toji per miegus ė 
Wioti po stubą.

Visi Dalyvaukite “Vienybės” Išvažiavime Nedalioj, Rugsėjo 6,1925, Forest Hills Parke
• 6 '

S

į
Brooklvno ir Apylinkės Žinios

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

VIEN B Ė RUGSĖJO (SEPT.) 5 D., 1925

“VIENYBE’’ TAM! 
BBLASKO-IŠVAIK 
lietuvių tvirt 
AMERIKOJ PALA

DAUG DRAUGIJŲ, DAUG KALBĖTOJŲ BUS 
VIENYBĖS” IŠVAŽIAVIME. PRISIŽADA BŪTI 

ŠV. KAZIMIERO IR JUOZAPO DRAUGIJA

Nuo Šv. Kazimiero ir Juozapo Draugijos protokolų 
raštininko gavome sekantį laišką:

“Viršminėta Dr-ja, laikytame mitinge rugsėjo 1-mą 
dieną, 1925 m., nutarė dalyvauti “Vienybės” išvažiavime 
6-tą dieną rugsėjo Forest Hilis parke. Draugai prisiža
dėjo iš liuosos valios dalyvauti kožnas beivienas. Su pa
garba, prot. rast.. T. Sušinskas.”

Taigi “Vienybės” išvažiavime prisižadėjo dalyvauti 
šios draugijos:

Šv. Jurgio — didžiausi nariais ir turtu draugija 
Brooklyne.

Šv. Kazimiero ir Juozapo — antra didžiausi dr-ja.
Lietuvių Ukėsų Kliubas — vienatinis veiklus politi

kos dirvoje kliubas Brooklyne, žymiai pagelbėjęs ne vie
nam lietuviui įsigyti pilietiškas popieras.

Jaunų Vyrų Lietuvių Dr-ja — energingiausia vietos 
jaunimo sporto ir draugiškumo organizacija Brooklyne, 
vi(2dos dalyvaujanti su lietuviais ir lietuviškuose paren
gimuose.

Jaunų Moterų Lietuvių Dr-ja — nesenai susiorga
nizavusi, bet smarkiu veikimu pasižymėjusi čia augusių 
lietuvaičių draugija.

Maspetho Lietuvių Auditorium, Ine. — maspetiečių 
bendrovė, turinti tikslą pastatyti salę lietuviams Mas- 
pethe.

Sandaros 1-ma kuopa — Lietuvių demokratų orga
nizacija. /

Tėvynės Mylėtojų 3-čia kuopa — lietuvių kultūriškos 
organizacijos kuopa.

Šventakuprių Partija — Didžiausia šventų kuprų 
partija pasauly.

Kalbėtojais tikrai bus: J. O. Sirvydas, J. W. Liūtas, 
S. E. Vitaitis, J. Šaltis, (nuo Ukėsų Kliubo), J. G. Vaškas 
(nuo Jaunų Vyrų), p-lė Phillips (nuo Jaunų Moterų).

Tad visi į Forest Hills parką rugsėjo 6-tą dieną! Lai 
gyvuoja “Vienybės” metinis išvažiavimas!

Prakalbų ir Dainų Programas: —
1. Atidarymas išvažiavimo;
2. Dainuoja Operetės Koras;
3. Kalba Draugijų Atstovai;
4. Kalba J. W. Liūtas;
5. Kalba S. E. Vitaitis;
6. Kalba J. O. Sirvydas;
7. Dainuoja Operetės Koras;

(Pertrauka)

žaislų Programas: —
1. Vaikinų Lenktynės;
2. Merginų Lenktynės;
3. Virvės Traukimas;
4. Kiaušinio Lenktynės;
5. Pieno Gėrimo Kontestas;

Trikojo Lenktynės;
Lenktynės Maišuose;
Riebių Vyrų Lenktynės;
Moterų-merginų Lenktynės.

Išvažiavimo pradžia 10 vai. ryte 
Programo pradžia 2 vai. popiet.

Įžanga visiems Dykai

6.
7.
8.
9.

KOMISIJOS: —
Išvažiavimo Pirmininkas — A. Mikalauskas.
Dainų Programo Vedėjas — Ks. Strumskis.
Žaislų Programo Komisija: —

Pr. Bajoras, G. Struogis, Chas. Akromaitis, 
B. Swedish, L. Stochkus, A. Budriūtė, L. Bene- 
dickiūtė, N. Jurgeliūtė, A. Filisiūtė ir J. No- 
vakiūtė. j ■

Valgių, ir gėrimų komisiją: —
Juozas Ginkus, A. šriupskis, J. Beržietis, 

M. Miltakienė.
Iždininkas V. Šidlauskas.
Parko tvarkos vedėjas V. šabūnas

Visus dalyvauti širdingai užkviečia
“Vienybės” Direktoriatas

Kelrodys: — Jamaica “L” važiuoti iki Woodhaven 
Boulevard; ten išlipus, eiti į kalną iki prieisite išvažiavi
mo vietą Forest Hills Park. Atvažiavę iš kitų vietų, atsi- 
klauskit Jamaica “L” ir važiuokit pagal augščiau nuro
dytą kelrodį. Važiuojant automobiliais atsiklauskit Fo
rest Hills Parko, Brooklyne.

"VIENYBĖS” 
REDAKTORIUS 
JAU SUGRĮŽO

Ketverge rytą laivu "George 
Washington” laimingai sugrįžo 
iš ekskursijos Lietuvoje “Vie
nybės” redaktorius J. O. Sir
vydas ir būrys iš 80 lietuvių, 
kurie laike kelionės nusitrau-

kė paveikslus ir sako, turėję la 
bai smagius laikus. Tik tie, ku
rie išvažiavo laivu “Pres. Roos- 
velt” sako, kad tas laivas, 
nors mažesnis, bet geriau juo 
buvo važiuoti negu “Jurgiu.”

Kartu sugrįžo p. Rūkštelienė 
su duktere, Vladas Jankus, 
Saurusaitis — brooklyniečiai; 
Liziūnienė su duktere, maspe- 
thietės.
Grįžo daug čikagiečių.

Kitų sugrįžusių vardai bus 
paskelbta sekančiame "Vieny
bės” numery.

MIRĖ

Uršule Briedis, 56 metu, 172

i

Mfisij darbo apsiausta 
kostumerls džiaugiasi.

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

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

rengia

South Brooklyno
LIETUVIŲ GIMNASTIKŲ KLIUBAS
Nedėlioję, Rugsėjo (Sept.) 6 d., 1925 m.

ĮŽANGA 50C. Pradžia 2 vai. popiet

FELDMAN’S QUEENS COUNTY PARKE
Garrison Ave., Mivspeth, N. Y.

Muzika Prof. A. Beniulio Orkestrus

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.

HY-MAKE CLOTHING CO.

■

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

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

New York City
Nedėliom ir šventadieniais įėjimas 

ant Greene Str.
Dragūnas, vedėjas

NEPAPRASTAS IŠPARDAVIMAS
tik trumpam laikui siūlome publikai

Didelį Pasirinkimą tikrų

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

(Mos neduodame kitų mažinu vietoje 
Victrolų. Mūsų fonografai yra gry
nai tikros Victor Kompanijos, Vic- 
trolos, nes mes jų agentai)

'HIS MASTER'S,VOICE"

GRAHAM TALKING MACHINE SHOP
■ ’ VICTROLOS IR VICTOR REKORDAI

74 Graham Avenue, Brooklyn, N. Y.

Geriausias

CHAS. WIRFEL

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

tuoj atvykstu pataisyti pagedimus

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

Tel. Stagg 4037

Leonard St. Pasimirė rugs. 2, 
laidotuvės 5-tą iš kunigo Pan
iuko bažnyčios ant Kalvarijos 
kapinių.

Laidotuvių direktorius 
zas Garšva.

ONA ŠIMOLIŪNIŪTĖ 
IŠTEISINTA

Juo-

Ketverge vakare įvyko tos 
kuopos mitingas, kur prisirašė 
du nariai ir numušta pirminin
kui alga, o pakelta kasieriui. 
Į mitingus dabar nesilanko ki
tokių pažiūrų žmonių ; vieni tik 
bolševikai. Mat, kiti nenori eiti 
į “raudondvarį.” Tas kenkia 
kuopos energingumui.

Kaip buvo galima laukti, Ci
ną šimoliūniūtė tapo Federa
tes džiurės išteisinta. Ji buvo 
kaltinama dvejais punktais: 
dirbime netikrų pinigų ir turė
jime pas save namuose aparato 
pinigų dirbimui. Ji rasta ne
kalta abejais punktais. Mat, vi 
sas šešėlis metamas ant pabė
gusio Račio, artimo komunis
tams vyruko. Tas paukštis yra 
pabėgęs, nunešdamas užstaty
tąją belą ir ikišiol neranda
mas, nors, nėra abejonės, ka
da nors jį policija vistiek ras.

Kadangi šimoliūniūtė sakėsi 
esanti neturtinga ir be draugų, 
tai valdžia jai davė advokatą 
dykai. Tai buvo Petras Bran- 
cato, buvęs prokuroro pagelbi- 
ninkas, nesenai dar buvęs stu
dentas. Valdžios pusę palaikė 
prokuroro pagelbininkas Giac- 
coni. Byla užėmė apie 4 valan
das, džiūrė svarstė apie 15 mi
liutų.

Kasžin ką dabar progresistės 
sakys, apkaltinę šimoliūniūtę 
savo kuopos susirinkime ir iš
metę ją iš organizacijos?

Buvęs.

' K A IRIEJI” A TA K A V O 
UNIJOS MITINGĄ

Seredos vakare buvo Arion 
salėj vieno amalgameitų loka- 
lo mitingas ir rinkimai valdy
bos. "Kairieji,” norinti uniją 
išardyti, dėlto, kad ji gina dar
bininkų reikalus, o ne komunis
tų, du syk atakavo salę, bet 
buvo atmušti. Vienam kairiųjų 
perskelta galva, o du areštuo
ti ir pastatyti po $500 belos.

SLA. 83 KP. PIKNIKAS

Rugsėjo 27-tą įvyks SLA. 83 
kuopos piknikas Feldmans Par 
ke, Maspethe. 
r 71

I

PAJUOKIANTIS
APRAŠYMAS

Tūlas korespondentas, apra
šydamas “Aido” dainavimą 
Prospect Parke, sako: “Buvo 
apstoję choriečius italų vaikai 
ir ėmė daryti pašaipas iš dai
nuojančių, tačiau Keršulio dir
žas veinam užkirto ant nuga
ros, tai visi ir išbėgiojo. Cho
riečiams patiko tokis pasilink-

m3 LIETUVIŠKA AKUŠERKA vJ

♦Y* Marijona Tamkienė 
fjgprie palagų ant pareikalavimo 
&dienų ar naktį, taipgi ir nedėl-^ 
^dieniais. Darbų atEeka atsakau 
^čiai ui prieinamų kainų

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

LIETUVIŠKA 
RESTORACIJA

— Petrai, kur taip skubi
niesi?

— 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

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

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

Alex Velička ir J. Sutkus 
Savininkai

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Splndulių Diagnoza 
221 SOUTH 4th STREET 

BROOKLYN, N. Y.

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

2—8 po piet. ■ 
Penktadieniais ir Sekmadieniais 

tik sulyg sutarties

STOGŲ DENGĖJAS

GRAVĖU
Roofing

R*p»ir Work a Specialty 
JAMES J. HOLT 6-SON

Taisau Ir Dedu Stogus. Darbų Garan 
tuoju Ilgam laikui. Kainos Prieinamos 

Reikale klauskite:
Ofisas: 1163 Gates Avenue 

Tel. Jefferson 3957
Vardas: 161 Clifton Place 

Tel. Prospect 1023

sminimas, tai bus bandoma 
daugiau į laukus išvažiuoti.” 
Mat, kas choriečiams patinka! 
Italukai, kaip žinoma, priklau
so tautai, kuri pagamino operą 
ir kur visi mokinas dainuoti. 
Jiems gal rėžė ausis “Aidiečių” 
dainavimas ir jie protestavo, 
bet gavo nuo Keršulio diržų, o 
choriečiams tokis “pasilinksmi
nimas” visgi patiko.

HO. B

Reikalinga moteris arba mergina o- 
pereitorka. Mokanti gerai siūti ant 
mašinos. 300 Irving Av., kampas Myr
tle Av., Ridgewood. (108

iB!W

Parsiduoda grosernė labai pigiai, vie 
ta geni, lenkų lietuvių apgyventa. Prie 
žastis pardavimo: pirkau formų. Atsi
šaukite greitai į “Vienybės” Ofisų, 
193 Grand St., Brooklyn, N. Y. (Ill

Parsiduoda ant Crescent St., East 
New York, 2 šeimynų, mūrinis mi
nias, 11 kambarių, 2 atskiri furnisai 
baltos (tiled) maudynės, namas apie 
14 metų senumo; bargenas greitam 
pirkėjui. Cohen, 309 So. 1st St., Broo
klyn. N. Y. (109

Tel. Greenpolnt 7831

MAUKUS 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: —

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

Brooklyn, N. Y.

Tel. Greenpoint 6195
M. KREIVĖNAS

Gėles del Namų, Daržo, 
Vestuvių ir Laidotuvių 

202 BEDFORD AVENUE 
(arti North 6-tos gatvės) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone Triangle 1450

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

Kreipkitės tine adresu:
I

173
JONAS

Bridge St.,
STOKES
O. Brooklyn, N. T.

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savninkas)

- LIETUVIŠKAS RESTORANAS 
IR 

SUSIRINKIMAMS SVETAINE
Ola galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir už 
prieinamų kalnų; taippat pasirendavotl svetainę susirinki' 
mina, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

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

VYRIŠKŲ DRAPANŲ KRAUTUVE 
Didelis Pasirinkimas Vyrams — Drapanos Geriausių Kompanijų 
PADARAU NUO LIETAUS APSIAUSTUS (IIAINCOAT'US) 

Vyrams, Moterims ir Vaikams
Prašau Tamistų reikale atsilankyti, o husite pilnai užganėdintai

S. PAUŽA
131 GRAND STREET 

Brooklyn, N Y.

esat kviečiami pas mus 

arba šaltam Ore

MES
ŽINO M
ŽINOM VISUS

Užtai visi

šiltam
P. YANKUS (didysis) 

ir P. PUSNIKAS
115 NORTH 6th ST.

kampas Berry Street Brooklyn, N. Y.
Tel. 1727 Greenpoint

BOTO VA!
Vokiečių Šovinistai

Konsulo Langi

KAUNE AREŠTUC 
PAI, VEIKE 1 
KIJOS NAUDA

HARRISBURG, PA 
Pinchot šaukia ekstra { 
paėmimą j valdžios konl 
monę. Sykiu bus aptart 
bematoriaus nuomone, a 
nę Amerikos gyventojų 

i kaip gazo, ar elektros k 
bininkai, suprasdami sv< 
tiko derėtis gubernatoii 
su savininkais, bet savini 
lyvauti. Todėl jie tuomi 
suomenė turi imtis žygit

Fašistai Piktinasi ant 
Artisto Valenntino

Camden, N. J. Detektyvai 
čii buvo nuvykę pas Jurgį 1 
selą, an tjo farmos, pažiūri 
ar jis neturi pavogtų kurki 
ir kumpių, dingusių iš Pe 
Beef Co. krautuvės prieš J 
ky Dieną. Mėsų nerado, bet: 
do puskvortę degtinės, ku 
tamfiskavo ir už kurios tu 
jima Nusalus turėjo užsin 
keti $300 belos.

Baltimore, Md. Pereitą n 
neaj čia įsisteigė naujos šap 
ir trys padidino savo darbut 
Tas reiškė 301 darbininkas į 
vo darbo. Kapitalo invest) 
B.000.

Baltimore, Md, 
agentai čia iškratė tris sal 
aut ir areštavo tris aviniuku




