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TURKAI IŠVEJA KRIKŠČIONIS
EUROPOJ PASKLIDO NUOGANDA

APIE NAUJA PASAULINI KARA
New York Primary Balsavimai Išvertė Majorą 

Hylan’ą, Bet Demokratai Vis Tiek Lai
mėjo.

ANGLIAKASIŲ PREZIDENTAS LEWIS SU
ŠAUKĖ SAVO KABINETĄ SLAPTAM 
PRANEŠIMUI APIE STREIKO PADĖTĮ.

GENEVA. — Anglijos valdžia įteikė Tautų Sąjun
gai skubotą skundą ant Turkijos. Pasirodo, kad turkai 
pradėjo miniomis guiti laukan krikščionis iš apginčytų 
teritorijų. Kariuomenė apsupę daugelį kaimų ir išvarė 
būrius gyventojų, kurie pusnuogiai ir suvarginti paspru
ko į Iraką. Vienuolynas Zarawake tapo išvaikytas, ir vi
so labo apie 8,000 krikščionių tapo deportuota į Baškalą 
Del šito visoje Europoje sukilo ant turkų piktumas. An
glija tiesiog karu grūmoja. Kadangi tūlos valstybės už
stoja ir turkus, todėl yra pavojaus kilti vėl pasaulinian 
karui, nes daugelis valstybių yra užinteresuotos turkų 
teritorijomis.

NEW YORKAS. — Praėję primary balsavimai pa
rodė, kad buvęsis majoras Hylanas gavo balsų mažiau, 
negu jo priešas Walker: Hylanas gavo balsų 81,181, 
Walker — 126,369. Todėl iš miesto Walker gavo 44,188 
balsų daugiaus. Nors dar yra, šiuos žodžius rašant, iš 
daugelio vietų pranešimai neparėję, bet vistiek spėjama 
Hylano kandidatūrą nupuolusia.

Republikonų kandidatas ant majoro, Frank Water
man, gavo 110,000 balsų. Todėl demokratų partija lai
mės savo majorą.

? PHILADELPHIA, PA. — Angliakasių prezidentas 
Lewis atvyko į Hazletoną, kur skubotai sušaukė visą sa
vo viršininkų kabinetą. Jis duos slaptą pranešimą apie 
rezultatus savo konferencijos su Penn. gubernatorium 
Pinchot, ir užsimena, kad “viskas eina gerai”. Tuo tarpu 
West Virginijoje vienok iššaukiama generalis angliaka
sių streikas nuo rugsėjo 25 d. i

5,000,000 dol. Gelbėti 
Kinijos Mergaites

Trys Seniausios

Naujausi Telegramai
Del kasyklųLondonas. Rusijoje nuo , Chicago

Volgos iki Maskvai paskli- streiko čionai pirkliai įspė- 
do gaujos vilkų, kurie apie jo publiką,
25 nuoš. gyvulių sudraskę Chicagai 500,000 tonų an- 
ir žmones labai įbauginę. 
Priežastis esanti, kad vil
kai niekuomet nebegirdi 
šautuvo balso, nes valdžia 
visus žmones nuginklavo, 
bijodama, kad prieš ją ne
su kiltu.

—o—
New Yorkas. Areštuota 

dar 600 kiniečių, kurių dau 
guma bus deportuoti Kini- 
jon del “tongų” karo. Areš
tavimai gresia visą čia gar
sų “kinamiestį” išnaikinti.

—o—
Mexico City. Miesto spor

tų Stadiume, kur tarpe žiū
rėtojų blvo prez. Cal-

jogei truksiu

Paryžius. Finansų minis- 
teris Caillaux jau išvyksta 
Amerikon. Jis tikisi Ameri 
ką numaldysiąs su pasiūly
mu atmokėti $70,000,000 
skolų per 60 metų.

—o—
Londonas. Iš Ispanijos 

fronto Marokoje pareina ži
nios, išgąsdinusios Ispaniją. 
Pasirodo, kad murinai at
kirto 12,000 ispanų armi
jos nuo maisto sądėlių ir 
grasina badu numarinti.

—o—
x Lausanne, Šveicarijoje,

es, šoko žmogus prie prezi- i Čionai yra planuojama su- 
dento bėgti, bet pas jį spro- šaukti viso pasaulio protes- 
go bomba, kuri jį patį į tonų sektas rugpjūty 1927. 
šmotelius sudraskė. Spėja-! Būsią bandoma visas sek
ma, kad norėta prezidentas! tas sutaikinti ir sudaryti 
nužudyti. t prieš katalikus “bendrą

—o— ' frontą”.£

Kįla Dideli 
Streikai Indijoje

Alkoholio “Šlapumą 
■ Siaubia po Ameriką

Žinios Iš Lietuvos
BEDARBIAI

7.

gija savo posėdyje nutarė tas rakintų komodos ir šėputės, at* 
kapines atremontuoti. Bet nuo

Vilnius. VII. (Elta) — Vii- to nutarimo praėjo jau kele- 
niuj šiuo metu 1558 darbinin-1 tas mėnesių, o dar nematyti 
kai neturi darbo. Tam skaičiuj nei pradedant remontuoti tą 
yra tik užsirašiusieji darbi-! 
ninkai, daug daugiau yra be 
darbo, 
darbo

brangią, istorinę Didžiojo ka
ro liekaną. G-s.

KĄ

kurie net nesikreipia į 
biurus. NAUMIESČIO KRONIKA

PADARĖ KRUVINI
ĮVYKIAI

Naumiestis, šakių aps. — 
Liepos 24 d. žvejodamas Šešu
pėje, II rajone, (ties Bajorai
čiais) pil. Naujokaitis rado kul 
kosvaidį, kurį pristatė polici
jai. Kulkosvaidis yra vokiško

plėšę spynas, pavogė 840 litų 
90 rub. rusų caro auksu, apie 
210 rub. rusų caro sidabru, vie
ną sidabrinį rusų caro rublį 
300 metų carų Romanovų su
kaktuvių, vieną Bulgarijos val
stybės sidabrinę 5 levų mone
tą, du rusų sidabriniu medaliu 
su parašu: “za userdije” ir ki
tus. Piktadariai nesusekti, bet? 
policija vietoje uoliai ieško.

Baltriškietis.

Bombay (anglų I nd i j o j e). 
20,000 indusų, dirbusių dvyli
koje fabrikų išėjo į streiką del 
algų jiems numušimo. Minios 
streikierių akmenais daužo fa
brikus ir visa policija sukelta 
tvarkos palaikymui.

Lenkija Galinti
Pasilikti už Durų...

Vilnius. — Ryšy su kruvi
nais įvykiais Vilniaus Leleve
lio gimnazijoj Lenkų mokyk- „ . . _
lų valdžia paruošė projektą,! tipo, be spynos ir ratų. Varto- 
kuriuo nuo 1925-29 m. VII ir ' ti greičiausia jau netinka. Ko- 
VIII klasių mokiniai išskiriami i kiu būdu jis atsirado upėje — 
iš gimnazijų ir sudaro dvi išaiškinti sunku. Karo laiku 
specialines klases su sumažin- ten nepateko, nes jis pagamin
ta programa, šiam projektui 
įgyvendinti jau gautas švieti
mo ministerio sutikimas.

tas Berline tik 1918 m.

SUŽEISTAS UŽ 50 CENTŲ

PASKOLOS VIEŠIESIEMS 
DARBAMS

Žagarinė, Zarasų aps., Sala
ko valse. — Latvių kompanija 
nupirko nuo francų pil. graf. 
Z. dalį žagarinės miško ir įsi-

Washington. Sugrįžęs iš Ki
nijos specialis Amerikos komi- 
sionierius Keegan paskelbė a- 
pie neišpasakomai išsiplatinu
sią kinuose paleistuvystę. Ki
niečių žmogvagių bandos kas
met pavagią tūkstančius tų pa
čių kiniečių mergaičių ir išve- 
žioją po įvairius miestus į kėk- 
sinyčias. Jau 1912 m. susitvė
rusi Anti-žmogvagių Draugija 
Kinijoj; jai pasisekę išgelbėti 
apie 4,000 mergaičių, bet žmog 
vagių darbo ncikiek nesustab- 
dę.

Keegan pasiūlo sukelti A- 
merikoje $5,000,000 kovai 
prieš tą paleistuvybės profesi
ją Kinijoje.

Havana. čionai surasta trys 
negrės, visos trys seserys, ku
rių amžių sudėjus į daiktą, iš
eina 355 metų. Seniausi sesuo 
Marienan turi 130, antroji 
Francisca — 115, o trečioji 
Justa — 110 metų. Jos kadai- 
siai buvę vergės pono Zulueto, 
kurio ir pavardę jos sau pasi
laikę.

Sakoma, kad tai seniausios 
trys seserys pasaulyje.

Varšuva. “Rzeczpospolita” 
straipsny “Po ministerio Meie- 
rovieso” pažymi, kad ministe
rio mirtis atsiliepsianti į toli
mesnį Lenkijos Latvijos santy
kių vystymąsi ir net galinti pa 
veikti į Lenkijos padėtį Pabal
ti jos valstybių tarpe.

Laikraščiai pastebi, kad Lat-

Washington. Federal Church 
Council tyrinėjimų 
paskelbė savo tyrimų išdavas 
apie platinimąsi girtuoklybės 
Amerikoje. Nors saliūnų iš
naikinimas kiek pakėlęs darbi
ninkų dorą, bet alkoholizmo li
gos labai pasidėję. Nuo 1920 
iki 1923 metų ligoninėse alko
holikų skaitlius nuolat augąs 
ir nesimatą sumažėjimo. Dar
bininkų klasėje girtuoklybė 
grįžtanti į senovines vėžes, o 
kai biznieriai — tai visi 
“šlapi”.

Vilnius. — Lenkų vyriausy
bė nuo nekurio laiko teikia at- taisė garinę lentpjūvę, kurion 
skirų vaivadijų savivaldybėms neturtingi apylinkių gyventojai 
paskolų viešiesiems darbams grūste grūdosi, prašydami dar- 
organizuoti. Iki liepos m. 10 d.. bo ir visai nesižvelgdami į at- 
tokių paskolų suteikta iš viso lyginimą. Todėl kompanija dar 
12,791,000 zl. sumai. Iš tos su- bininkų jėgas pigiai įvertino, 

; nes vyras dirbdamas su savo 
drapanomis ir valgiu uždirba į 
valandą vos 50 centų. Be to, 
lentpjūvė technišku atžvilgiu 
blogai įrengta ir joje dirbti pa
vojinga. šių metų rugpjūčio m. 
8 d., trūko lokomobiliaus dir
žas ir smarkiai sužeidė vieną 
darbininką, kurį nugabenus į 
Ežerėnų aps. ligoninę. Gydyto
jas pripažino, kad atkrėsti 
plaučiai su jaknomis. Barzda

mos Vilniaus krašto savivaldy- 
komisija ! bės gavo tik 90,000 zlotų,

E Šerėnai. — Pasikalbėjus su’ 
Ežerėnų apskr. pasienio polici
jos rajono viršininku p. V., te
ko sužinoti, kad lenkų pasienio; 
policija ėmė savaip tvarkyti de 
markacijos liniją. Tarp nusta
tytos Tautų Sąjungos schemoj 
ženklų lenkai kalą kuolus nuo 
1—0.5 met. augšč. ir 20—15- 
met. atstume viens nuo antro, 
Be to, lenkų sargyb. polic. pra
nešęs, kad jie savo pusėje 3j 
met. atstumu nuo linijos sta
tysią stulpus tautiškos spalvos. 
Ir kad neužilgo visą demarka
cijos baro policiją pakeisiu ka- 
riumenės dalimis.

Iš to matyt, kad lenkai noriį 
demarkacijos liniją paversti įj 
tikrą sieną Lenkijos su Lietuvį 
ir nemano mūsų pagrobtojo; 
krašto grąžinti. Barzda

esą

KASINĖJIMAI

pra-

Rasta Labai Senos
Spausdintos Knygos

Kaip pranešama iš Maskvos

Radio Vyrus Minkština, 
o Moteris Kietina

Londonas. Garsi biologijos 
mokslininkė, p-lė Strachan, 
paskelbė savo išvadas apie vi
sus klausytojus radio muzikos. 
Anot jos, kiekviename žmogu
je esą pusė ypatybių vyriškų, 
pusė moteriškų. Beklausant ra
dio miegančioji lyties ypatybė 
sukįlanti, dėlto vyrai einą mo- 
teriškyn, o moterys — vyriš- 
kyn. Del šito dabar vyrai pra
dėję nešioti trumpas kelnes, 
rangyti plaukus ir tam pana
šiai pamėgdžioti moteris. Gi 
moterys del to pradėję rūkyti, 
plaukus trumpinti, nešioti že
mas kurkas, imtis atletikos ir 
mokintis visai vyriškai koliotis.

Normalūs Santykiai 
Su Lenkija?

Dancigas. Sąryšyj su Lietu
vos-Lenkijos derybomis Kopen 
hagoje, “Kurjer Warsazwski” 
rašo, kad šios derybos esančios 
pirmu žingsniu normalius Len
kijos-Lietuvos santykius už
megzti. Kiti lenkų laikraščiai 
įkalbinėja, jog Lietuva, kaipo 
grynai tranzitinė valstybė, pra 
sidėjus ekonominiams Lenkijos 
Lietuvos santykiams, pakilsian 
ti ekonominiai.

vijos politikoj Lenkijos atžvil- švenčiamose rusų akademijos: 
giu buvo dvi srovės: nedrau- ! jubilėjaus iškilmėse, parodoje 
ginga Lenkijai ir jai palanki, būsią išstatyta greta kitų daly 
Ministeris Meierovicsas buvęs kų įr prof. Kozlovo mongolų 
draugingai nusistatęs prie Len 
kijos ir toj krypty veikęs, ei
damas prie Lenkijos Latvijos u jki jx amžiaus, spausdintų 
susiartinimo, bet turėjęs vii- knygų; jų tarpe bus net tokių 
ties, kad esama prieangy nuo- senų kjnų knygų, kurios buvu- 
latinio Pabaltijos valstybių sios spausdintos ant medžio, 
bloko sudarymo, dalyvaujant lentų.
Lenkijai ir Lietuvai.

Meierovicsui mirus padėtis, 
pasak laikraščio, pasikeitusi, 
nes esą* pavojaus, kad iškilsian 
ti Pabaltijos sąjungos progra
ma be Lenkijos.

Vilnius. — “Kur. Vii.
neša, kad žvirblių (lenkiškai 
Zwirble) sodžiaus (netoli Nau
josios Vileikos) laukuose esą 
daromi gausingų piliakalnių ka 
sinėjimai. Vadovaująs archeo
logas d-ras Romanas Jakimo- 
vičius. Esą randama kapų su 
sudegintais lavonais ir su 
griaučiais (šių tik pora atsi
tikimų). Atrasta daug padarų 
iš geležies, bronzos, molio: gin
klų, indų, padabinimų.

Anot dienraščio, randamieji 
daiktai priguli IV-V amžiaus 

j Kristui gimus, kitaip tariant, 
• turį apie 1500 metų.

Mariampolė. Naktį iš rugpjų 
čio mėn. 14 į 15 dieną vagys, 
po mišparų prieš “žolines” at
laidus pasilikę bažnyčioje ap
vogė parapijos bažnyčia. Pa
vogta brangūs bažnydaiktai: 
dvi auksinės kupkos (kielikai,. 
Greitai pranešta policijai. 
Kiek girdėti, jau vagys sugau
ti. V. Idz-tė

SKENDUOLIS

Kavarskas: Rugpjūčio mėn. 
14 d. šven. besimaudydamas, 
nuskendo Kovarsko pašto pašti 
ninkas Jonas Gaižutis. Sken
duolis nesurastas. ./. Poelmis

PLĖŠIKŲ GUDRYBĖS

Darbėnai. — Iš 13 į 14 d. 
naktį 4 vai. V-tos nuovados 
virš. pad. Danauskas ir šaulių 
skyriaus vadas Br. Matulaitis 
su trimis policininkais suėmė 
artimame kaime senai ieškomą 
netikrų banknotų po 50 dol. 
platintoją Antaną Galdiką.

Juodvarnis

SMARKI AUDRA

Padėtis Sirijoje

iš Je-

mieste Khara Khoto surastas 
2000 su viršum senovės, nuo

Francų-Lenkų Politika 
Estijai Labai Nepatinka

Šeduva. Rugpjūčio 16 d. 12
30 m. kilo smarki audra, 

kuri pridarė žmonėms daug 
nuostolių. Per Šeduvos mieste
lį audra pradėjo eiti nuo šal
tinio gatvelės, kur išnešiojusi 
vienam namui stogą į padan
ges, paskiau pasuko į Panevė
žio g-vę, kur su dideliu ūžimu, 
troškėjimu nudraskė mūrinio
namo stogą ir toliau nuėjo per i i 
Krekenavos gatvelę Kėdainių ' H 
gatvės link kur taip pat daug | 
stogų nudraskė, žmonės nenu- H 
kentėjo, nes audra ėjo su per- g; 
traukomis, tad žmonės spėjo 1 
pasislėpti. V. Karpavičius. S

v.

Naktį iš 8 į 9 d. rugpjūčio 
Ežerėnų apskr., Antalieptės v.. 
Pakunigės viens, nežinomi pik
tadariai padegė pasiturinčio ū- 
kininko Jurgio Jozėno pirtį. Vi 
sa šeima, palikusi tuščius na
mus, metėsi gesinti gaisrą. Tuo 
tarpu piktadariai įėjo į Juo- 
zėno gyvenamąjį butą ir iš už-

SETAS IŠ PENKIŲ 
LIETUVIŠKŲ PINIGŲ 

GALIMA GAUTI 
“VIENYBĖJE” 

Su prisiuntimu — 
50 centą

Talinas. Estijos užsienių rei
kalų min. Pūstos padėtis labai 
pablogėjusi. Pusta perdaug ne
atsargiai. pradėjo vesti francū- 
ziškai-lenkišką politiką ir tuo- 
mi atstūmė anglus. Del tos

Geneva. Pati būdama ekono
miniame suirime, Franci j a su
manė ir pasiūlė Tautų Sąjun- 7 
gai sušaukti dar vieną pasau
lio valstybių ekonomijos kon
ferenciją. Jon būsią kviečiami 
pasaulio literatai, ekonomistai, 
finansistai, diplomatai, tarp
tautinio darbo organizacijų va
dai ir tt. Tai būsianti didžiausi 
ekonomijos konferencija, kokią 
kada pasaulis matė.

Paryžius. Laikraščiai 
ruzalės ir Kairo praneša, kad 
padėtis Sirijoj esanti kritiška, j priežasties draug su Pusta at- 
Prieš Franciją agitacija nuola- sisakė važiuoti Genevon Tautų 
tos plečiasi; beduinai ir arabai Sąjungos posėdžiuosna genero- 
tautininkai, kurie eina išvien las Laidoneris ir kiti vyriausy- 
su drūsais, francus nuvarė iki bės asmens. Valstybės galva

1 Damaskos vartų. Francai 
jiems prielankūs gyventojai 
miestą apleido. Francų karino-1 konstatuota, kad vyriausybė ne 
menė kas valanda ir kas diena Į palaikanti kontakto su Seimu.

jr turėjo pasitarimą su Seimo už
sienių reikalų komisija, kur

gauna sustiprinimo. Francai ti 
kiši, kad greit galėsią numal
šinti drūsų sukilimą.

PIRKITE 
“VIENYBĖS 

ŠERŲ!

Lenkų vyriausybė patrauks 
teismo atsakomybėn maršalą 
Pilsudskį, kaltindama jį vals
tybės išdavime. Pilsudskis kal
bose ir raštuose įžeidęs Lenkų 
krašto apsaugos minister].

AMERIKA
IR

AMERIKOS LIETUVIAI

NESUTVARKYTOS
KAPINĖS

Meištai, šakių apskr. — Prie K 
Naumiesčio miestelio, Meištų |j 
kaime, yra Didžiajam kare žu- f 
vusiųjų karių kapinės.

Dar Lietuvoje 
čiams, jos buvo 
tvarkytos.

Vokiečiams iš 
jus, jos buvo visai užmirštos ir H 
apleistos.

š. m. balandžio mėn. ] 
goję, Lietuvai pagražinti drau

H

esant vokie- jį. 
šiek tiek su- i

Lietuvos išė

1 
pabai-. g 
drau- i

Nauja, K. Gineičio, Lietuvos einančio konsulo 
pareigas ir buvusio vieno iš “Draugo” 
redaktorių, išleista knyga apie Ameriką ir ame
rikiečius su 167 paveikslais draugijų, veikėjų, 
miestų, seimų ir taip toliaus.

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

VIENYBĖ
193 Grand Street, Brooklyn, N. Y

1



RUGSĖJO (SEPT.) 17 D. 1925

Įsteigtas 1886 m.
I E N Y B fli’l

TRM KART SAVAITEJT 
Leidžiamas Utarulnkais, Ketvergaia 

ir Sukatomis 
Brooklyn’e, N. Y.

METINS PRENUMERATA: 
Suvienytose Valstijose — $4.00 
Kanadoje — — — — — $4.50 
Lietuvoje ir k-'tur----------- $5.00

Prėnumeratn reikia apmokėti 
išanksto.

Apie Skelbimus Klauskit Laižku 
Adresas:

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

Brooklyn, N. Y.

------------------------------------------------

Established 1886

VIENYBĖ
LITHUANIAN TRI WEEKLY

Published Tuesdays, Thursdays 
and Saturdays 

at Brooklyn, N. Y.

SUBSCRIPTION RATES:
In United States — — — $4.00 
Canada — — — — — — $4.50 
Other Countries--------------- $5.00

Advertising Rates on Application

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

Brooklyn, N. Y. 
_____

T- i V

j PERŽVALGA j
, . ——-- y 7""«į ~ _

Pasauline Revoliucija
I Rašo VĖJO VAIKAS

DERYBOS LIETUVOS SU LENKAIS IR 
KAM JOS BUVO REIKALINGOS

Iš parėjusių iš Lietuvos laikraščių smulkiau atsiži- 
nome, 'kad Lietuvos valdžia ištikrųjų pradėjo derybas 
su lenkais del užleidimo jiems lengvo kelio Nemunu pluk
dyti miškus. Jau gerokai su lenkais išsikalbėjus, vyriau
sybė sumanė atsiklausti partijų, kaip jos žiūri į tas de
rybas. Iš partijų tik Valstiečiai Liaudininkai išsireiškė 
prieš šitas derybas. Jie paaiškino, kad sulyg Klaipėdos 
konvencijos, lenkai ir taip turi teisę plukdyti Nemunu 
miškus; jeigu jie dabar nori dar specialių derybų, tai tik 
su tuo tikslu, kad atidaryti visiškas susisiekimus su Lie
tuva ir jon įkelti koją. Todėl Valst. Liaudininkai pasiūlė 
rezoliuciją, šitas derybas suniekinančią; bet ši rezoliu
cija, suprantama, didžiuma kademų partijos tapo at
mesta.

Tokiu būdu dabar visai paaiškėjo, kad p. Čarneckis 
ir visa kademų partija pradėjo akciją, kad užvedus nor
malius santykius su Lenkija. Tie santykiai ves Lietuvą 
prie išsižadėjimo Vilniaus.

BARONAS VYSKUPAS ROPAS DAŽNAI 
PO LIETUVĄ LANKOSI

Dar tik nesenai “Lietuvos Žinios” buvo valdžios pri- 
tremtos už įdėjimą žinios, sulyg kurios lenkų žurnalistas 
(laikraščio “Gazeta Warszawska”), Adolfas Nowaczyn 
skis (žydelis — Abrom Neiwert) slaptai i Kauną atva
žiavęs, matęsis su Purickiu bei kitais ir išbuvęs net kė
lės dienas. Valdžios organai tikrina, kad Nowaczynskis 
išbuvęs Kaune vos 6 valandas ir su nieku nesimatęs. Bet 
šitą žinią patsai Nowaczynski savo laikraštyj patvirtino, 
aprašydamas su išjuokimu lietuvius, Lietuvą ir valdžią. 
Jis sako, išbuvęs Kaune 4 dienas, ir jam rūpėję pamatyti 
— kaip iš arti atrodo “kunigas Purickis”.

Akyvą slaptą Nowaczynskis išdavė apie dažną Lie
tuvoje lankymąsi didelio Lietuvos priešo, žinomo lenkų 
endeko, barono vyskupo Edwardo Ropo. Nowaczynskis 
sekamai apie tai pasako (“L. Ž.” nr. 190):

“Vienas lenkas iš Varšuvos, t. y. vyskupas Edwar- 
das baronas Ropas, kuris del paslaptingų priežasčių turi 
kokį tai geležinį dokumentą tranzitinį per Lietuvą, ku
riuo dažnai naudojasi”...

Taigi, kas Lietuvoje buvo laikoma didžiausioje pas- 
laptyj ir net laikraščiai už paminėjimą buvo baudžiami, 
dabar patys lenkai pradeda išdavinėti.

DU BAŽNYČIOS DIDUNAI KALBA APIE KARUS
Krikščionių religija rodos turi tuos pačius teisingu

mo ir žmonių brolingumo dėsnius, vienok įvairios sektos 
labai kitoniškai tuos dėsnius aiškina. Lai bus leista pa
vyzdžiui privesti mintis dviejų krikščioniškosios bažny
čios didžiūnų, tik šią savaitę “į pasaulį” prašnekusių.

Protestonų dvasiškių Amerikoje didžiūnas, garsus 
pamokslininkas Fosdick, nuvykęs Genevon, laikė kalbą 
Tautų Sąjungos seimelio akyvaizdoje ir priminė nuožmų 
Kalviną, kuris mirtin pasmerktajam savo priešui Serve- 
tui leido palengvinti mirtį — vieton sudeginimo ant lau
žo, leido jį kardu nudurti!... Kadangi Kalvinas buvo di
džiulės krikščioniškosios sektos galva, todėl Fosdick ir 
sako: “Kalvinas yra tiek kaltas, kiek ir visa tų laikų 
krikščionybė. Tais laikais krikščionybė nusilenkė prieš 
aplinkybes: ji karus pradėdavo, ji karus laimindavo, ji 
karams duodavo priežastį, ji pati karus vesdavo.” Dabar 
gi, civilizacijos laikuose, norint būti geru krikščioniu ir 
Kristaus sekėju, reikia karams priešintis — taip sako 
garsus dvasiškis Fosdick.
J Dabar štai ir kito dvasiškio didžiūno žodžiai. •I 4*1'

Katalikų kardinolas Hayes, laikydamas kalbą kata
likų labdarybės kongrese Washingtone, pasakė, kad da
bar esąs pasaulis linkęs viską materialistiškai apkainuo- 
ti, todėl sako: “Mes vesim karą prieš tokią tendenciją... 
Ve, komunistai šitą praktikavo, bet priėjo prie teroriz
mo, nes škelbė klasių kovą”. Tuo jaus po kardinolui ki
tas dvasiškis, kun. Carr pasakė: “Mūsų bažnyčia per 
daug metų veda karą su protestonais, ir mes to karo ne- 
liausim. Protestonai naudoja viešas mokyklas, ir prieš 
tai mes kariausim”.

Štai kito bažnyčios didžiūno ir jo draugų žodžiai. 
Vienas skelbia karus visai paliauti, kitas kalba apie vi
duramžių bažnyčios geležinį kumštį bei karus, karus ir 
karus, — jis kalba apie “kariaujančią bažnyčią”, kaip 
katalikų dvasiškiai apie save sako.

Girtuoklybė — 
k j* kKapitalizmo Mastas

Tūlas korespondentas, teisin
damas pasikorimą girtuoklio 
Labeckio Wilkes Barre, Pa., sa
ko, kad girtuokliavimo insti
tucija priklauso kapitalistinei 
tvarkai.

Reikia spėti, todėl ir Rusi
jos valdžia nusprendė parda
vinėti monopolėse “carišką vod
ka”, nes ir ji grįžta prie kapi
talizmo.

—o—
Dviejų Bažnyčių Priešai 
Susirėmė K t ai pėdo j e

Lietuvai užėmus Klaipėdą, 
kaip ir reikėjo tikėtis, Lietu
vos katalikai pradėjo tenai im
portuoti savo propagandistus, 
kad susilpninus Klaipėdos lie
tuvius protestonus ir įstiprinus 
katalikų bažnyčią. Pastaruoju 
laiku Klaipėdos lietuvių pro
testonų buvo iškelta prieš Či
tą didelė kova, kurią noriai 
palaikė ir jų dvasiškiai, tarpe 
kurių buvo daugelis aiškiai te- 
belinkstančių prie Vokietijos. 
Jie baugino — ir teisingai — 
“Kauno katolicizmu,” ir susiau 
rinimu religinės laisvės ir viso
kiomis baidyklėmis. Šito gal ne 
būtų įvykę, jeigu Lietuvos ka
talikų dvasiškiai būtų Klaipė
diečių neįbaidę savo greitu ir 
griežtu “katalikinimu.”

Nesenai net pati Klaipėdos 
valdžia įsikišo. Buvo neva pa
daryta ir pasirašyta tam tikra 
sutartis su protestonų ir kata
likų dvasiški j a, kad jos religi
nių nesutikimų nekels, bet ši
tos sutarties, kaip matosi, nei 
/iena nei kita pusė nesilaiko.

Bėda, kur religija maišosi Į 
valstybės reikalus! Klaipėdos 
krašte šitų kovų reikėjo vengti 
kuolabiausiai. Bet kur tau iš
kęs jėzuitai...

—o—
Pasisveikina “Savieji'’...

“NeLaisvė” atšauna “San
darai,” kuri buvo rašiusi, kad 

i amerikiečiai yra nepasitenkinę 
p. Bizausko atstovavimu Lietu
vai, ir sako:

“Vadinasi, jeigu Bizauskas 
ir kirn. Šmulkštys pasakytų po 
prakalbėlę ir pasisveikintų 
laiks nuo laiko su jų vadais, tai 
viskas kaip iš pieno plauktų ir 
jokio ergelio tautininkai prieš 
klerikalus nekeltų.”

Panašiai rašo ir klerikalų lai 
kraščiai, kad tautininkai dėlto 
esi1 nepasiganėdinę ponu Bi
zausku ir kitais kataliku veikė
jais, kad jie iš Lietuvos atva
žiavę neužeiną ir “garbės” ne
padarą tautininkų laikraščių 
redakcijoms.

Kaip gražiai abeji, ir komu
nistai ir klerikalai, moka ant 
tos pačios “internacionalų” vir 
vutės vaikštinėti!

Prašom, “draugai,” sveikin- 
kitės vieni kitus. Tautininkai 
šitų rankų nepaiso.

—o—
Kūno Lavinimo Mokslo
Naujas Lietuvių Autoritetas

Nesenai Kaunan grįžo iš 
Franci jos ir Lietuvoje apsigy
veno Dr. Antanas Jurgelionis 
(brolis chicagiškio Jurgelio- 
nio), kuris užsieniuose, prie 
medicinos mokslų, podraug stu 
diavo Kūno (Fizinį) Lavinimo 
si Mokslą. Laikraštyje “Spor
tas” (kuris Lietuvoje eina jau 
treti metai) randame plačius 
aprašymus, kaip apie Dr. Jur-i 
gelionio stambų asmenį, taip j 
didžias viltis apie pradžią dide- j 
lio judėjimo Lietuvoje, būtent 
sistematingo lavinimo žmogaus 
kūno jėgon ir grožėn, kaip kad 
yra pas švedus ir kitas skan
dinavų tautas.

Amerikoje mes lauksim to 
judėjimo, nes pas mus toje

linkmėje nieko nėra daroma, 
tik vis niūniuojama apie ne
sveikatą ir sulinkusius senber
nius bei senmerges. Kūno lavi
nimas tuos gaivalus senai būtų 
išnaikinęs.

—o—
“Spalio 9-ta”

Kai-kurių kolonijų (pav. Chi 
cagos) lietuviai baudžiasi su
ruošti “Spalių 9-tos” viešus mi 
tingus. Šįmet tą dieną sueina 
jau 5-ti metai, kai lenkai už
grobė Vilnių.

Idėja graži ir kilni; nors da
bar ji skambės truputį betiks
liu daiktu, akyvaizdoje to, kad, 
Lietuvos valdžia jau bando 
užmegsti derybas su lenkais 
pirmiaus medžių Nemunu pluk 
dymo, o paskui savaime išeis ir 
visų kitų santykių užmezgimas.

To nežiūrint, amerikiečiai tu 
retų tuos liūdnus paminėjimus 
padaryti. Vienok tas reiktų ne 
mitingais, bet viešomis demon
stracijomis po gatves, su ame
rikoniškais parašais apie len
kų šunybes.

—o—
Klaipėdoje Susiorganizavo 
“Autonomijos Sąjunga”

Klaipėdos Krašto gyvento
jai, lyg nujausdami, kad jiems 
iš dabartinės Lietuvos valdžios 
gali prisieiti įvairių susiauri
nimų, suorganizavo sau “Auto
nomijos Sąjungą.” Jos progra
ma tilpo “Kl. žinių” nr. 199, 
kur Klaipėdiečiai reikalauja, 
kad Lietuvos valdžia jų auto
nomijos nevaržytų, kad sku
bintus! neatidėliojamai vykin
ti į Seimelį ir Seimą rinkimus, 
kad nevaržytų spaudos ir su
sirinkimų laisvės, kad bažny
čios netarnautų jokiai politi
kai, kad mokyklosna nebūtų lei 
džiama politika ir tt.

—o— 
Tėvynės Mylėtojų Dr-jai 
Nuo “Kultūros” B-vės

New Yorką pasiekė naujas 
stambus siuntinys knygų, iš
siųstų Tėvynės Mylėtojų drau
gijai iš “Kultūros” B-vės. Yra 
šių knygų: “Kalnuose ir Miš
kuose,” “Aukso Žirgas,” “Ot
elio,” “Gimtoji Senovė,” “Gam
tos Mokslo Vadovėlis,” “Poe
zijos ir Prozos Teorija,” “Lie
tuvos knygų likimas,” “Pasau
lio Istorija.”

—o—
Žadasi Naujas Juokų 
Laikraštis

So. Bostone ketina pasirody
ti naujas mėnesinis juokų laik
raštis “Rimbas,” prie kurio esą 
susispietę visi geresnieji hu
moristai ir karikatūristai. Kai
na metams būsianti $1.00. Ant
rašas būsiąs — “Rimbas,” 3 
Bateman Pl., So. Boston, Mass. 
Pradėsiąs eiti apie pabaiga šio 
mėnesio.

Linkime geros kloties, geram 
sumanymui!

(—o—1
Lietuva Užkviesta Pasaulinei! 
Amerikos Parodon

Tarpe kitų valstybių, ir Lie
tuva gavo pakvietimą iš Ame
rikos, dalyvauti pasaulinėje pa 
rodoje, kuri įyyks Philadelphi- 
joj, Pa. ir tęsis nuo Birželio 
1 iki Lapkričio 30, 1926.

Ar Lietuva tą pakvietimą 
yra priėmusi, dar neteko gir
dėti.

—o—
Ristikas Požėla Clevelande

Garsus lietuvių ristikas, Ka
rolis Požėla, — kaip rašo “Dir
va” — šiuo tarpu yra Cleve
lande, Ohio. Jisai rugsėjo 11 
d. turėjo ristis tenai su lenkų 
drūtuoliu, T. Zawadskiu.

PIRKITE 
“VIENYBĖS” 

ŠĖRĄ!

Katra puse laiko pusę Kristaus (numylėjusio meilę) 
ir katra pusė laiko pusę legendario “Antikristaus” (į- 
vaizduoto su įkaitusiu geležiniu karo pečium), skaityto
jas lengvai dasiprotės...

Vienoje žymesnėje valstybėje, didžiojo ir 
pilietinių karų nuvargintoje, pergyvenusioje 
kruviną revoliuciją, išrovusią su šaknimis feo
dalizmo bei baudžiavos likučius, bet savo uto
pinių idėjų nevykusiais eksperimentais visiškai 
sunaikinusią nualusią šalį ir išmetusią ją net 
iš didžiųjų valstybių skaičiaus, — toje valsty
bėje mažai ištirtose pirmiau vietose buvo atras
ta labai daug aukso. Pasklydus pirmai žiniai, 
tūkstančiai žmonių bėgo fenai ieškoti savo lai
mės. Bematant išaugo didžiausios aukso kasyk
los, gaminančios negirdėtą aukso kiekį.

Auksas vagonais keliavo valstybės sosti- 
nėn,tačiau didesnė tų vagonų dalis plaukė už
sienin pasaulinei revoliucijai sukelti.

Praslinko vieni, antri, penkti, dešimti me
tai, nieko neatnešdami pasaulinio gaisfo kurs
tytojams. Skepticizmu, apsivilimu ir pesimizmu 
pradėjo vienas po kito užsikrėsti patys žymiau
si vadai ir galvoti apie atsitraukimą iš kovos 
laukų. Aršiausi fanatikai kraštutiniai optimis
tai, nepagydomi utopistai pradėjo netikėti į pa
saulinę revoliuciją.

Niekas jos jau nelaukė, niekas jos nebijojo, 
niekas apie ją nesvajojo, kuomet vieną gražią 
dieną iškilo ji visai netikėtai, kaip griausmas 
giedrią dieną, uždegus visą mūsų ritulį.

Užsidegė pasaulis kaip tik pačių kurstyto
jų šaly, o ne ten, kur jų buvo laukta, ir užsi
degė stebuklingai, fanatiškai, suardę iki pa
matų visą gyvenimo tvarką, sulyginęs viską 
šioje žemėje.

Pirma tos ugnies kibirkštis išsiveržė augš- 
čiau minėtos valstybės sostinėj.

Bekraunant vagonan pasaulinei revoliuci
jai skirtą aukso skrynelę, pastaroji nepapras
tu būdu visos skaitlingos apsaugos akyvaizdoje 
išlėkė atgal iš vagono. Vos tik ją iškėlė antrą 
kartą — ji vėl išsirito atgal iš vagono, tarsi vel
nio apsėsta, ir iš vagono sienų pasigirdo kaž 
kokių ypatingu balsu ištarti žodžiai:

“Mes atsisakome nuo šios valandos būti 
jūsų vergais ir reikalaujame lygybės, absoliu- T •tęs lygybes. Mes geerai susiorganizavę ir stip
rūs. Ilgai mes kentėm, bet dabar atėjo mūsų 
valanda. Joki jėga neįkraus į mus nieko, nes 
mes reikalaujame visiškos lygybės. Kiti mūsų 
įrangai stovi tušti, o mums užkrauna didžiau
sias sunkenybes ir priverčia dar bėgti. Kuom gi 
mes blogesni už kitus? Mes ir gi norime sto
vėti tušti, norime būti lygūs su kitais, kaip kad 
jūs skelbiate. >

— Gerai, — tarė išbalęs krovimą prižiūrįs 
valdininkas, — bet tuomet viso pasaulio trau
kiniai sustos, visas ekonominis gyvenimas su
irs, miestuose iškils didžiausias badas, kultūra 
nusmuks iki viduramžio.

— Kas mums darbo! Mūsų išnaudotojai ga 
Ii visai sau išnykti, mums tas visai mažai rūpi; 
juk jūs rodos irgi tą patį tvirtinai, — atsakė 
stebuklingas balsas. Ir valdininkas nieko nepe
šęs turėjo atsitraukti.

Tai buvo pirmutinė revoliucijos kregždutė, 
pirmas kareivis, įsiveržęs į priešo tvirtovę. Tą 
pačią dieną viso pasaulio vagonai sustojo, o jų 
įtalpis išlėkė laukan!

Sukilimas plėtėsi nepaprastu greitumu.
— Kuo mes blogesni už vagono ratus, — 

pasakė garvežio ratai mašinistui, — o ant mūsų 
pečių užverčia tokią sunkenybę. Mes norime 
lygybės ir ją turėsime tuč tuojau, — ir viso pa
saulio garvežiai, atskirti nuo ratų pargriuvo 
ant šono.

Pasaulis paliko be gelžkelių.
— Kodėl mes turime mirkti visą laiką šal

tam Vandeny ir bijoti prigerti, — pasakė lai
vai, — kuomet kiti talpinantie žmones įtaisai, 
pavyzdžiui namai, stovi ramiai sau ant sausos 
žemės. Mes reikalaujame lygybės!

Ir viso pasaulio dideli ir maži laivai iššoko 
ant žemės ir joki jėga negalėjo jų nuleisti į 
vandenį.

Susisiekimas jūra tapo visiškai uždarytas.
— Malūno ratai sukasi pamaži, o kodėl 

mes turime zimbti, kaip įšėlę, — pasakė įvai
rių mašinų ratai inžinieriams. — Mes reikalau
jame lygybės. Kuom gi mes blogesni už malū
no ratus?

— Tik supraskit, — aiškino inžinieriai, — 
kad jūsų greitumo negalima pakeisti; jis yra 
tiksliai nustatytas, išskaičiuotas ir surištas su 
kitų mašinos ratų greitumu; supraskit, kad ki
taip mašina negali veikti, negali atlikti jokio 
darbo.

— Mums darbas mažai rūpi, o mūsų išnau 
dotojų nauda dar mažiau, — atšovė ratai, ir 
pradėjo suktis visi vienodu lėtu tempu, nuo ko 
akimirksny dantys ištrupėjo, mašinos sugedo, 
sulūžo, pavirtę į geležgalių krūvą.

Taip išnyko visos mašinos.
— Štai didžiausi akmenų kalnai stovi sau 

ramiai niekeno nejudomi, o mus išrausia iš že
mės ir begailesčio kaitina pečiuose, kad atsky
rus mūsų žmonas, — kalbėjo įvairūs minera
lai, — o paskui išėmę iš pėsčių mus tąso, kalinė
ja, spaudo presais. Kuom gi mes esame bloges
ni už kitus akmenis? Mes reikalaujame lygy

!

i

bės ir atsisakome pasijudinti iš mūsų tėviškės.
— Klausykit, juk be metalo žmonija grįžš 

prie akmens amžiaus, — pastebėjo kaž kas.
— Lai grįžšta, — laimingos kelionės; mum 

mūsų laisvė brangesnė, — atrėžė mineralai. Ir 
joki jėga negalėjo jų iškasti iš žemės. Meta
lai ir gi nutarė nesiduoti save kalti, tarpyti, 
lankstyti.

Visa žmonija paliko be metalų.
Muzikaliai instrumentai, reikalaudami bau 

džiavos panaikinimo, griežtai atsisakė klausyti 
žmogaus pirštų ar lūpų; teptukas — dailinin
ko, o raidės —poeto, ir pasaulis liko be meno, 
to dvasinio peno, kurs atskiria žmogų nuo 
gyvulio.

Gyvenimas keitėsi taip greitai, kad žmonės 
nespėdavo prie jo nei prisitaikinti. Kas diena 
laukė juos, bent koks naujas sukilimas, darąs 
ir be to sunkų gyvenimą visiškai nepakenčiamu.

Vaistai nutarė pasiliuosuoti iš amžino ka
lėjimo — vaistinės bonkų, ir grįžšti savo tėviš
kėn į augalus ir mineralus.

Pasaulis paliko be medicinos ir mūsų ri
tulio gyventojai, sunkių gyvenimo sąlygų su
spausti, mirė kaip musės.

žmonės aplipo parazitais, nes visų šunų 
blusos pareikalavo lygybės.

— Šunies kraujas turi specifinį kvapą, o 
žmogaus kraujas gardus, kaip nektaras, — tvir
tino blusos. — Mūsų kolegai gyvena kaip ro
juje, šokinėdami ant minkštos išlepintos odos, 
o mes šalame šunies kudlose. Mes irgi norime 
lygybės!

Avys atsisakė duoti savo vilnas, — ir visi 
paliko be šiltų drapanų. Medžiai nesidavė nei 
pakirsti, nei šiaip save išnaudoti, ir pasaulis ne 
teko kuro. Didesnė pusė šiaurės šalių, iššalo, o 
su jais ir sukilusios blusos.

Išbadėjusios, sunykusios, sergančios, su- 
žvėrėjusios be meno žmonijos menki likučiai 
skurdo savo paskutines dienas, nežmoniškų gy
venimo sąlygų pusiau numarinti, kuomet pašau 
line revoliucija persimetė į žemės gelmes.

— Mes amžius kenčiame, karščio sutal
pinti, nematome šviesos ir mūsų laisvė storos 
žemės plutos supančiota.

— Šalift vergija, lai gyvuoja laisvė! — 
pratarė žemės ugninės gelmės, ir, pralaužę 
kietą žemės plutą, ugniakalniais išsiveržė pa
viršiun, sudegindamas, užliedamos paskutinius 
žmonių, gyvulių ir augalų likučius kartu su vi
sais revoliuciniais ir paversdamos kultūringą 
žemę į karštos mases besisukantį kamuolį.

Šisai pasaulinis kataklizmas nepraėjo ne
pastebėtas. Marso gyventojų vienas garsesnių 
mokslininkų, atydžiai studijavęs nežinomų 
mums instrumentų pagelba visa revoliucijos 
bėgį, paskelbė kultūringoms planetoms apie 
naują atrastą nepaprastai pavojingą planetų 
gyvybei ir pasaulinei kultūrai bakteriją, siau
rakakčių, bukagalvių kilmės, vardu “Pasaulinė 
revoliucija”, prieš kurią veikia puikiausiai vie
nas radikalis vaistas: maža sveiko proto doza.

o :—o —o t .*■ * f • *

LAIŠKAS TĖVUI

Labas, Tėvai! — Aš Tavo sūnus
Ir sveikinti kitaip nemoku! 
Kai raitosi po Tavo laukus 
Piktos gyvatės — šaramokų!...

Juk žinai, kad ir aš nemoku
Pakelt čigoniškai ponautos,
Komikui išėjus “kazoką”,— 

Tad pilvais kvatoja maefamos...

Ir Tit pypkę trauk po senovei. 
Temato visi, kad ne Kaune 
Vailokaičio dešrų dirbtuvėj, 
Bet M arty novo j dūmai auga.,.

Te žino ir pats Turkestanas, 
Kad Kosto Bernatoni6 pypkė 
Išrūkyt, tai ne “padesptinos” 
Išeit, kurį* kynai įvykdė...

Tai yra šventas palinkimas,
Atmintis Hindenburgo laikų, 
Nors būtų kaž-koks iškrikimas — 
Ta pypkė — nuosavybe vaikų!...

— Pranas Bernatonis

o--------------0--------------0

Geriausius būdus vartok!
Tik juos visuomet kartok- 
AteitiS laimę tau suteiks, 
Daugiau tau nieko nebereiks.

—- A. J. Jokūbaitis

šis takėlis minimas
Bet mažai kam žinomas.

— A. J. Jokūbaitis.
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ATSIŠAUKIMAS Į AMER. LIETUVIUS
f.

Rašo K. A. Lietuvis

Gerbiamieji broliai amerikiečiai! Kuomet mes galėsi
me sulaukti tos laimės nuo jūsų; kuomet mes tėvynės 
Lietuvos tamsieji jūsų broliai, tėvai, motinos ir sese
lės sulauksime nuo jūsų tos malonės, to džiaugsmo, kuo 
met jūs, mylimieji užrašys it savo laikraščius.

Mes norime skaityti, švie-
stis ir tobulintis, bet be jū
sų pagalbos, mes tos lai
mingos progos negalime tu
rėti; būkit mūsų prieteliai 
ir geradėjai, nors po vieną 
laikraštį del mūsų užrašy- 
kit. Tlai būtų geriausi do
vana; kuomet į kaimą kas 
atneša kokį numerį “Vieny
bės”, “Dirvos” ar kt. laik
rašti, tai veržiasi, kaip už 
didelius turtus, vienas “pa- 
velykit man”, kitas “man” 
ir tt. ir tt.

Mes norime susipažinti su 
pasauliu, mes norime žinoti, 
kas yra politika; mes nori
me pažinti savąją lietuviš
kąją laikraštiją ir literatū

rą; bet be jūsų pastangų 
to viso mes negalime atsiek
ti. Lietuvos laikraščiai mum 
nesuprantami. Todėl mes 
Lietuvos kaimo liaudis ir 
kreipiamės į jus, broliai a- 
merikiečiai, prašome užpre
numeruoti savuosius laik
raščius, nes mes be jūsų 
spaudos-laikraščių pasilik
sime tamsiais ir nenaudin
gais nei jums, nei savo kraš 
tui; mums gyvenimas betik
slis be jūsų spaudos; kaip 
jūs, broliai, net po kelis laik 
raščius skaitote kiekvienas, 
del mūs nepavydėkite nors 
po vieną, kuris eina, ypač

tris sykius savaitėje, būtent 
“Vienybę”.

“Vienybė” mūsų reikalam 
ir mūsų supratimu tai ge- 
riausis laikraštis; jisai yra 
tautiškų pažiūrų, kuris ra
šo Lietuvos reikalus ir in
teresus; ypač artinasi pas 
mus seimo rinkimai, mums 
nebepakenčiama krikščionių 
demokratų valdžia; šiandie
ną mes daug kalbame ir sva 
jojame apie viduriniąja par
tiją, būtent Valst. Liaudi
ninkų Sąjungą. “Vienybė” 
kaip tiktai yra tos pakrai
pos laikraštis; todėl mes 
“Vienybės” ir reikalaujame. 
■Jau trumpas laikas, artinas 
tie svarbūs rinkimai; jūs 
broliai taip gi esate nema
žai susiinteresavę tais sei
mo rinkimais; todėl duoki
te mums tą medžiagą, ku
rios prašome nuo jūsų, o 
mes — taį kariuomenė, ku

ri stosime kovos lauke; mes 
ir jūs norime laimėti, tą 
taip svarbų strategingą mū
šį. Apšarvuokite mumis; 
jog tie šarvai jums nėra 
taip brangūs; o mūšis bus 
užtikrintas mūsų ir jūsų 
naudai.

Geistina, kad “Vienybė” 
lankytųsi kožnoje . mūsų 
šiaudinėje bakūžėlėje ir švie 
stų kaip saulės spindulys; 
šviesos mes trokštame: 
šviesa mums reikalinga! To 
del, broliai ir seselės, gyve
nantieji anapus Atlantiko 
vandenyno, laisvoj šalyje 
Suvienytose Valstijose, švie 
skite ir tobulinkite mus; 
mes trokštame tos šviesos, 
bet be jūsų pagelbos neišsi
galime įsigyti. Turime tvir
tą viltį, kad mumis nepa
miršite ir visiems užprenu
meruosite laikraštį “Vieny
bę”!

Dar Viena Baisi Tautininko 
Buržujaus Prigavystė 
(Šių dienų pasaka-teisybė)

Rašo ŠELMIS kis j aki, ir iš pradžių nudavė

KEARNY, N. J.

Kliubo Ii alins ir Įsimaišęs 
Neramus Škotas

Tai Ne Sapnas
Pirmų-pirmiausias išplaukimas ?'

iš New Yorko Tiesiog į Klaipėdą

BALTIJOS AMERIKOS LINUOS
EKSKURSIJA LAI VU “LITUANIA”

13-tą Spalio, 1925 
Pirmą Kartą Istorijoj

Reguliaria piusažierinis laivas vežš ekskursiją stačiai 
į Tėvynę-Lietuvą

IS NEW YORKO | KLAIPĖDĄ
Nereikės persėst, nereikės bagažą vilkti iš vietos į vietą, iš laivo 
į laivą, iš traukinio į traukinį — tiesiai iš porto į portą — tai tik
ra geradėjystė šeimynoms, moterims ir vaikams. Tuojau užsisakykit 
vietas ir prisidėkit prie būrio ekskursantų, nes kita proga važiuoti 
stačiai į Klaipėdą greit nepasitaikys. »

Kompanijos ištyręs palydovai, Jūsų tautietis Juozas Smitras, va
žiuos drauge ir suteiks savo pašalpą.

Išplaukimai iš New Yorko:
LAIVAS “ESTONIA” 22 RUGSĖJO
TJKSK. LAIV. “LITUANIA”, 13 SPALIO 

tiesiog į Klaipėdą
LAIVAS “ESTONIA’’ 3 LAPKRIČIO

KAINOS LAIVAKORČIŲ:
3-čia klesa į Klaipeda —-------------------------------------- $107.00

3-čia klesa į Klaipėdą, perkant abi pusi, sučėdysi $44.50, $181.00
2-tra klesa į Klaipėdą--------------------------------- ----------$132.50

2-tra klesa į Klaipėdą, perkant abi pusi, sučėdysi $27.50, $247.50 
“Head-Tax ir “Revenue-Tax’’ atskirium.

Kreipkitės prie vietinių agentų, ar į
BALTIC AMERICA LINE

9 Broadway, New York

Tai buvo graži rudenio ir pa
vasario diena. Į turgavietę, ku
rion niekuomet jie abeji nu- 
sueidavo, netikėtai sutropo at
vykti sykiu tautininkas-buržu- 
jus ir komunistas-proletaras.

Ir jie ne del tuščio atvyko; 
jie atsivedė savo žirgelius ap
mainyti: tautininkas turėjo 
šiaip dar neblogą, bet truputį 
surambėjusį prie darbo žirgelį. 
Del senumo, kaip sakoma, jis 
dar nebuvęs senas, ir dar ge
rokai kaip kada pažvengdavęs, 
bet prie darbo, sakoma — j.į 
užkinkysi, o jis ir žiūri atgal, 
ar tu turi rankoj botagą, ar ne. 
Jis sumanė jį išmainyti ant 
šmaikštesnio arklioko, kad ir 
biskį senesnio.

Komunistas proletaras irgi 
atsivedė savo gana strainų 
juodbėrį. Jo širgelis, po teisy
bės, didelių ydų neturėjo ir nei 
vežimo nei plėškių nesibaidyda
vo, bet ilgainiui įgavo keistą 
būdą — negalėdavo iškęsti ne
ėdęs ir negėręs; na, o komunis
tas proletaras nenorėdamas vi
sokių parazitų maitint, kaip tik 
stengėsi atpratinti nuo ėde
sio, ir savo žirgelį, kuris jam 
atrodė es’is perazitu, arba gau
ti kur kitą, visai tobulą žirgelį, 
kuriam nesinorėtų nei ėsti nei 
gerti.

vienas kito nematą, nes niekad 
jie del klasių kovos geros šir
dies į viens kitą neturėjo. Vie
nok nepadarę su kitais biznio, 
o pasirįžę savo žirgelius išmai
nyti, ir vienas ir kitas savo šir
dyje nusprendė viens kito pri
siartinti ir mainomis apgauti.

Greit laikas bėga, greitai bo
ba blynus kepa ir greitai pasa
ka sakosi, bet negreitai mainos 
įvyko. Tačiaus jos visgi įvyko. 
Iš pradžių pašnairomis, paskui 
jau ir pažiūrėdami viens ki
tam į akį, o paskui ir visai 
triukšmingai, tautininkas bur
žujus ir’komunistas proletarai 
□radėjo viens kitam savo žirge
lių dorybes pasakoti, muštis į 
Krūtinę ir bažytis. Mainos įvy
ko, ir abu mainininkai, sėdę ant 
įgytųjų žirgelių skrido iš mie
stelio, kiekvienas vis atsigrįž
damas ir pasižiūrėdamas, ar jo 
sėbras maininųikas neątsiveja 
savojo žirgelio,atsiimti.

Rugs. 7 d. (Darbo Dienoje) 
įvyko balius L. P. Kliubo, jo 
naujoje svetainėje.

Tai buvo balius, kokio Ker- 
ayj nėra buvę; prisirinko žmo- 
nių visokių pažiūrų pilna sve
tainė, linksminosi, visi prisi
šoko ligvaliai. Tik gaila, kad 
zisas statymas dar galutinai 
įcužbaigtas; bet ne ilgai tru
kus jau baigs. Dabar dar buvo 
neužbaigta antras gyvenimas ir 
Irapanų padėjimo kambaris, 
nei kiti kambarėliai. A. P. Mi
linavičius ketina į keletą sa
vaičių! pabaigti.

Laike baliaus įvyko biskį ne
susipratimo, kurį sukėlė tūlas 
škotas, besikabinėdamas prie 
moterų ir merginų. Kada ka
binosi prie p-lės Mačiulskiūtės, 
jos brolis, J. Mačiulskas, už 
ją užstojo, ir minėtas škotas 
jau buvo pradėjęs muštis; bet 
greitai tapo išvestas, ir pašau
kus policijos vežimas, tapo nu
gabentas į sau tinkamą vietą — 
kalėjimą.

Dažnai padaužos atėję suke
lia tarpe lietuvių nesmagumą; 
dėlto visi lietuviai turėtų pa
našai žmogiukii neįsileisti, kad 
tokių nesmagumų daugiau ne
padarytų.

Minėtas balius davė kliubui 
pelno apie $145.

Daugiau tokių balių!
J. V. B.

Holy Cross College — Juozas 
C. Ginkus ir Juozas žemaitis; 
Massachusetts School of Phar
macy — Juozas Budnis; Clas
sical High School — Vincas 
Kereišis, Juozas Matulaitis, A- 
domas Tereškiavičius, Elena 
Stoškiūtė, Marė B. Tumosiūtė, 
Juozas Vaičiulis, Juozas J. A- 
leksiūnas; High School of Com 
merce — Ona V. Ališauskaitė, 
E. Pranckevičiūtė, Edvardas 
Keturakis, Ona Rugeniūtė, M. 
Matiošaičiūtė, Juzė M. Keblin- 
skiūtė, V. Budla ir S. V. But
keviciute; Worcester State Nor 
mal School — Marė Leonaitė.

Garbė tėvams, kad vaikus lei 
džia į mokslus ir pavyzdingai 
auklėja lietuvių dvasėje. Nors 
dar yra daug, kurių negalima 
sužinoti; mat iškraipo pavar
des, o ypatingai nėra žinoma 
dėlto, kad stoka pažinties; dėl
to pasilieka išskirti iš lietuvių. 
Aš žinau, kad yra daug dar to
kių, kurie pavardes padavė, kai 
Johnson, Stefenson, Shmit ii 
dar kiti. Tai tiek iš Worces- 
terio šiuom tarpu. J. K.

belės sako: “Tai ir tiek mums 
užteks;” girdi, tu bolševikas. 
“Ačiū”. Žinučių Rinkėjas

UžRAšYKIT “VIENYBĘ” 
SAVO GIMINĖMS JR 

PAŽĮSTAMIEMS 
LIETUVOJE

REIKALINGI AGENTAI

• *.

ATHOL, MASS.

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

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

E

WILKES BARRE, PA.

Del kasyklų Streiko Pradėtos 
Tarybos. Žiūrėsim, Kas Bus

Einant Nuo Šliūbo Pakliuvo Po 
Automobiliu Viešnios

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
ir DIRBTUVĖ

geriausiai įrengtoje mokykloje. Prakti
kos pamokos išardyti ir sudėti visokius 
motorus, apie elektrą 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 laisnj ir diplomų — Pa
ieškomo darbo. Ateikite apžiūrėti mū- 

nno 9 ryte iki 9 vakaro. Nedėliomia

MOKYKLA

Tautininkas buržujus ir ko
munistas proletaras iš 
viens kitą pamatė 
j e. Tarp daugybės 
gonų, žydų ir kitų 
telgų, jie netikėtai

tolo 
turgavietė- 
žmonių, či- 
arklių ver- 
susidūrė a-

■ų mokyklų. Mokykla atdara
11 yal. ryto iki 3 vai. po pietų. Klesos dienomis ir vakarais.

NEW YORK AUTO SCHOOL
>28 — 2nd Avenue, (Kampas 14 gatvės) New Tor k City

Specialistas
Pasekmingai Gydau Ypatingas 

VYRŲ, MOTERŲ LIGAS

LIETUVIS ADVOKATAS
Užsiima varymą bylų vlsuoao 

Teismuose
Skolina pinigus ant mortgedžių 
ir priima pinigus del išskolinimo 
ant mortgedžių nešančių šeštų 
nuošimtį. Norinti pirkti namus, 
gauti paskolų ar inverstinti sa
vo pinigus aut mortgedžių ant 
nuosavybės (real estate) mies

tuose, lai kreipiasi pas

JONAS S. LOPATTO
Attorney and Counsellor-at-Law 

308-9-10 Coal Exchange Building 
(Cor. River and W. Market St.)

Wilkes Barre, Pa.
Bel. Tel.: 1804. Res.: 3532-J

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

i KAINOS MANO PRIEINAMOS
» ir viskas yra po mano asmeniška priežiūra
; X-Spinduliai ir Wassermano tyrimas ir Ko- 
! miškas Išnagrinėjimas kraujo. — Suteikiamo
• tikrą, atspėjimą ir gydymą. — ; ,

i PATARIMAS IR KOVITIMAS
DYKAI

Š D R . Z I N S
110 E. 16th St., New York City

; Tarpe 4th Av. ir Irving Place
I 
I

Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakaro.
Ncdėlioms: 9 iki 4 po pietą 

t
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I ’MAMERICA
Tiesus-trumpas kulias per Ko i lor

dam ’ą, į ir iš visų dalių

Laivai kas savaitf
Neprilygstami patogumai 

Mes pagelbstime gauti reikalingas 
dokumentus (affidavits). Mūsų 
žmonės sutvarko visas smulkmenas, 
ir keleiviams rūpinamasi nuo pra
džios kelio iki pabaigos.
Kainos ir laivų tvarkraštis pasiaa- 
čiamas paprašius.
Rezervavimui ir Informasljų delei 
rašyk bile vietiniam agentui, arba

HOLLAND AMERICA LIMB
24 Bute Street New Tork__

ši pasaka turi savo gana liū
dną užbaigą del vieno mūsų 
viršuj minėtų j lį didvyrių.

Nepraėjo ir kelios dienos, 
kaip komunisto įgytasis žirge
lis ne tik kad nenorėjo apsi
prasti su nauja tvarka ir rei
kalavo, kaip ir kiekvienas sąži
ningas žirgas, sau gero ėdesio 
ir tyro vandenio atsigert, štai 
tau kad nori, kaip žmogus gali 
nusiverst! — pirštan sau kan
dėsi komunistas. Jis bandė vi
saip jį pratinti, bet nieko ne
išėjo: žirgelis nustojo net žven
gęs, sulieso, sumenko — pasi
darė visai Menkutis.

šiandien jį komunistas lai
ko savo ganykloje, kad nors 
kiek atsiganytų, nes mano vis- 
tiek jį dar šį rudenį išleisti vėl 
kam mainais.

Bet dar ne viskas, žirgelis, 
kuris iš komunisto parėjo į ran 
kas tautininko pasirodė dar 
stipresnis, negu pirma. Ir pa
žiūrėkite, kokius šposus jis pra 
dėjo krėsti: jisai reguliariš- 
kai kas savaitė nubėga į savo 
buvusio pono komunisto buvei
nę ir su užpakalinėmis kojo
mis daužo viską, kas tik jam 
pasisuka rasti komunisto kie
me. Taip ve anądien, radęs ant 
kiemo pastatytą ir nuo tuštu
mo perdžiūvusią, žirgelis sukū
lė garsiąją “Trockio Milžtu
vę”, kurion komunistas būdavo 
melžia savo ištikimas komunis
tiškas karvutes.

Manoma, kad jis keršija sa
vo buvusiam ūkininkui už savo 
visas pirmesnes skriaudas.

Tautininkas buržujus, tai 
matydamas, nei ūsu nekripteli: 
jis šaiposi, kad jį kur galas, ir 
tiek.

Sulaikymas angliakasių nuo 
darbo, arba bedarbė, yra tai sa
vo rūšies sutartis anglekasių 
ir operatorių, kur paliekama 
žmonės, kurie prižiūri kasyk
las nuo visokio pavojaus; van
dens užliejimo, gazu užplauki
mo, ir kiti] čia neminėtų pavo
jų, iki vėl susitaikins.

Lietuviai anglekasiai norėjo 
uždaryti kasyklas visai; bet 
pasirodė negalima, nes yra jau 
pasirašyta kantraktas, kurį lau 
žyti negalima; ir, antra ver
tus, be priežiūros jog yra pa
vojinga ir gyventojams prie ka 
sykių, jeigu gazai užeitų visas 
kasyklas. Kartais galėtų vis
kas nueiti į padanges, jei kas 
padegtų praeidamas pro šalį 
gazus.

Dabar visi sau vaikščioja ir 
daug šneka apie darbus, tik nie 
ko gero. Bus laikas, kuomet 
pradės tartis ir susitars; yra 
net jau pašaukti pas Penn. gu
bernatorių ir John T. Lewis ir 
nuo operatorių pusės yra šau
kiamas Majoras W. W. Inglis; 
žiūrės, ką galės jiems pasa
kyt, nes jis du metai atgal pri 
vertė susitaikyti abi puses ir 
gavo anglekasiai 10 nuoš. algti 
pakėlimo.

Viskas ramu, niekas nieko 
neveikia; tik iš streikierių pu
sės yra skebų, kurie dirba už 
pusdykį kitus darbus viršuti
nius ir pagadina vardą U. M. 
W. of A.; godumas ir neapsi- 
.rokavimas tą daro.

Tiek tuom tarpu apie kasyk
las. Nicnių Jonas

Atvykę čionai į vestuves iš 
Lowell, Mass., dvi lietuvaitės: 
M. Klingienė ir K. žebrienė, ei
damos iš lietuvių bažnyčios ant 
Main St. nuo šliūbo, tapo smar 
kiai sutrenktos automobiliu va
žiavusio tūlo H. W. Munn, ku
ris buvo leįdęs mašiną 30 my
lių į valandą. Klingienei labai 
sudaužė galvi ir veidą apdras
kė, o žebrienei pramušė galvą 
ir tos rankos negali valdyti.

Abi lietuvaitės1 yra geros tė
vynainės ir visi jų draugai la
bai apgailauna, kad joms toki 
nelaimė atsitiko. Svečias

UTICA, N. Y.

Krausto iš čia Fabrikus.
Bobelės sako: “Važiuosim ir 

Mes!”

WORCESTER, MASS.

Būrelis lietuvių, baigusių augs- 
tesiu mokslą

Epilogas. Skaitytojai yra į- 
spėjami, kad nemanytų, jog 
čionai eina kalba apie poetą 
eilėmis Baniui) ir poete visai 
prozoje, židžiūną.

Worcesterio lietuviai jaunuo
liai šįmet baigė augštesnes mo
kyklas šie: Bostono universite
to fakultetą — Stasys Vaške- 
liavičius ir Pranas Baublys;

čionai bovelninės dirbtuvės 
dirba po keturias dienas į sa
vaitę po 10 valandų į dieną. Da 
bar, kaip katros jau pradeda 
dirbti po penkias dienas po 10 
vai. Varguoliai džiaugiasi, kad 
laikas jau ateina geresnis. Bet 
ne kas per gerovė, jei į savai
tę gauna $14 ,o jau kad $16 ir 
$19, tai jau didelis užmokes
tis..

Paklausiau vieno: “o kiek 
tamsta turi šeimynos užlaiky
ti?” Girdi, aštuonetą. Ar tams
tai užtenka savaitinio uždarbio 
užlaikyti tokią šeimyną?” Gir
di, turi užtekti. Prasčiau bus 
Utikos darbininkams, kai visas 
bovelnines dirbtuves išveža į 
Vakarui valstijas, o Utikoje dar 
negirdėtis kokios išdirbystės 
prasidės. Jau Skenedos Bovel- 
ninė išvežė didžiumą savo ma
sini! ten kur apie Kentucky, 
taipgi ir kitos ieško vietų, šią 
savaitę buvo vietos laikraščiuo
se, kad ir States St. Bovelni- 
nė persineš į Pietų Valstijas; 
joje dirba per virš 1600 darbi
ninkų; darbininkai ją vadina 
“mūsų motina,” nes ten dirbą 
tik vienos moterys — vyrai tik 
už pastumdėlius; mokesties į 
savaitę gauna tik po $12 už 10 
vai. dienos darbo. Ką tos bo
belės veiks., kaip jų “motina” 
persineš į Pietų Valstijas? Jos 
sako: “ir mes važiuosim.” Tas 
nesvarbu; čia darbininkai gau
na nors po $12 į savaitę, o 
ten nei to tieko negaus. Kom
panija reklamuojasi, kad gavo 
darbininkų pilnai po $9 į savai
tę už 10 vai. dienos darbo. Bo

Bell Phone Poplar 7545
A. STANKUS

— Lietuviškas Graborius — 
Geriausias patarnavimas, 

Daug metų patyrimo 
1023 Mt. Vernon St.

Philadelphia, Pa.

Bell Phone: Oregon 08G3-J.

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

- L—I—E—T—U—V—I—S 
DAKTARAS (gydo 
ligas) IR CHIRURGAS 
(daro operacijas). 
OFISĄ VALANDAS:

Nuo 9 iki 11 A. M.
® Nuo 2 iki 4 P. M.

Nuo 7 iki 8 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
f T

TRUST
COMPANY

W:
2701-2703 E. Allegheny Av.

Philadelphia, Pa.
I 
I

—

I Apdraudžiame Nuosavy
bės Dokumentus.

i ’ i

! Persiunčiame Kabeliu Pinigus j

! Perkame ir Parduodame
I

Visų šalių Pinigus
i

į Mokame 4% ant Padėtu 
Taupymui Pinigų 

t
It! Puikiausias Patarnavimas

Visuose Skyriuose
i 
<

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
dynes. Nuomuojamų kamba
rių 60. Adara žiemą ir vasarą 

Kaina pigi, patarnavimas
Lietuviškas

3
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buržujus J. Besusparis, parda
vęs kareiviams kelis vežimus 
šieno, nusipirko lentų, užkalė 
langus nuo 1915 metų, ir vis 
tebedaro ventiliaciją vedinda
mas rusų-vokiečių degutą.

John

DVIEJl STROŠNI KARŽY
GIAI IR ABIEJI 

MUSĘ-ČIUŽĖJ

apsčiai namie keptos “očysce- 
nos.” Visa vaiskava “žyvnas- 
tis” atvežta ir giliai į skiepą 
sudėta ir su keliomis zomkoms

MUSŲ KLAIDINIMO 
BLIU R AS

Pirmi karžygiai: —
1898 metais, laike Amerikos 

su Ispanija karo, gudrūs Bo
stono ateiviai žydeliai, kasžin iš 
kur nu jautę, kad jau karas

užrakinta. Iš lauko-gi aplink 
skiepą, pastatyta ant visų ke
turių kampų po didelę kanuolę. 
Prie tų gi kanuolių pristatyta 
pora tuzinų drūčiausių ir sto

baigsis, sumanė iš to pasinau
doti. Užsinorėjo lėkiai pasiro

riausių vyčių, kurie su šoblio- 
mis, virvėmis, vėzdais ir durtu-

dyti save gerais patriotais, to
dėl šakar-makar suorganizavo 
pulką liuosnorių iš 300 žydelių. 
Dar prieš organizavimąsi, jie 
gerai žinojo, kad jiems jau ne
reikės Į frontą stoti, nes iki 
jie šiek-tiek išsimuštravos, tai 
karas pasibaigs.

žydeliai, įsitaisę munderas, 
šautuvus, durtuvus, bubną ir 
kitus ginklus, muštravojosi sa- 
vaitę-kitą; viskas gerai klojasi. 
Užsinorėjo tam žydelių “vais
kiu” surengti kur nors netoli 
Bostono farmoje pikniką ir į tą 
piknikų visiems po komanda su 
uniforma ir ginklais numaršuo

vais turėjo labai atydžiai sau
goti pondziaus gerybėmis pri
pildytą skiepą.

Na, ir įspėkit kas atsitiko?
O jergutėliau! O Jackau 

brangus!
Ve, tie nelemti “bedieviai,” 

stebuklingu būdu, pro kanuo- 
les, pro visus užraktus, pro gin 
kluotus’ vyčius, ėmė ir įsikrau
stė į skiepą ir sunaudojo visą 
vyčių “zopostų”. Ir negana dar 
to, tie patys “bedieviai” ir vy
čių pikniko muzikantus “pamo
kino,” kad tie eidami į pikniką 
nesineštų su savim jokių cim
bolų, švilpynių, arpų, gitarų,

(Vieton p. Čarneckio numa
rintojo a. a. Informacijos Biū- 
ro, mes vis tik norime palaiky
ti mūsų Klaidinimo Bliūrą, ku
ris norrs mums didelių lėšų pri 
daro, bet išriša ne vieną svar
biausių gyvenimo problemų. 
Kviečiame ir šviesią publiką pa 
dėti, prisiuntinėjant šin sky
riui! svarbiausių patarimų ir at 
sakymų. — “Tarkos” Kleboni
ja)

ti. Taigi dar prieš maršavimą, 
nusiuntė keletą savo “vaiska- 
vų” viršininkų pas Bostono Po
licijos Chief’ą, paprašyti, kad 
jis duotų šiam garsiam žydiš
kam “vaiskui” nors porą polic- 
monų, kurie apsaugotų žyde- 
lius-kareivius nuo galinčio į- 
vykti bent kokio užpuolimo. Na 
ar tai nebūta narsių žydelių- 
kareivių?

neigi kitų instrumentų.
Taigi per tuos “baisius bedie 

vius” Vyčių vaiskavas piknikas 
ant niekų susimarnavojo.

Na, vyrai, ką jūs pasakysit 
apie šiuos žydiškus ir lietuviš
kus “ricierius?”

Well, jie abieji pasirodė to
je pačioje valstijoj, tai yra M u 
sečiūžėj. Žiūronas

Klausimas. Aš esu profesio- 
nalis butlegeris. Pastaruoju 
laiku biznis kiek sumažėjo, nes 
daug butlegerių atsirado. Esu 
55 metų, nevedęs ir gana gerai 
groju saksofoną. Kokiu bizniu 
patartumėt užsiimti? —

Š. N. Apsys.
Atsakymas.— Nors nenorėtu 

mėtė, kad žmonija nustotų ge
ro muzikanto ant saksofono, 
vienok patariame kietai laiky
tis prie butlegerystės. Turėk 
viltį, drauge, kad laikai page
rės, nes daugelis jūsų lenkty- 
ninkų greit keliaus pas Abrao
mą patys nuo savo vaistų. Tik, 
susimildamas, mesk grojęs sak
sofoną! Taipgi šalinkis ir nuo 
vedybų, nes ir taip jau daug 
šiame pasauly sijono kankinių.

Mes, tavo vaikai, nors per- 
siskyrėm su savo didžiai ger
biamu Tėvu Antanu, bet jo dva 
šia su mumis, todėl susirinkę 
į pikniką didžiai tapome suju
dinti, kad mūsų tarpe Antano 
jau nėra. Ir dar kas — norėjo
me turėti pikniką ant to isto
riško kelmo Glendale, ant ku
rio mūsų Tėvas Antanas buvai 
apvainikuotas, bet jau beširdė 
ranka kapitalisto išrovė netik 
kelm’i, bet ir medžius ir jau pa 
statė namus! Todėl turėjome 
kreiptis į Cypress Hills girią ir 
prisiminę mūsų didžiai gerbia
mo Tėvo Antano nuopelnus 
čion gyvenant Brooklyne, sudė
jome po keletą centų nors Tė
vo raštinės reikalams! Gerai 
pamename, kad tėvas Antanas 
buvo pirmutinis visur, visus rei 
kalus vienas atlikdavo, ypatin
gai ant istoriško kelmo pra
kalbą! Ir kaipo Tėvas ir kaipo 
delegatas į draugijas. Mes tavo 
Vaikai linkime didžiai gerbia
mam Tėvui Antanui ilgiausių 
metų ir kad mūsų šventakup- 
rių Partija Lietuvoje pakiltų 
ant augščiausio laipsnio, nes 
tik tada pasaulyje bus gerai, 
ne tik kad bus visi pavalgę, bet 
kad visi ir juoksis!

Viena kupra už visas, o visos 
už vieną! Viso Pasaulio šven
takupriai, Vienykitės!
Varde Brooklyno šventakuprių 
A. V. Žemaitis, Ambasadorius 
Originalui atitinka — 
Stasys Plonas 13-tas Sekr.

A. B. STANKUS 
“Vienybės” Įgaliotinis.

NAUJI “VIENYBĖS” 
SKAITYTOJAI

Scranton, Pa.: — G. L. Ra- 
dzivillas, A. Venslavičius, J. 
Stepanauskas, A. Navasaitis, 
Karolina Menkelienė, J. Kaze- 
vičius, J. Jotautas, K. Lesa- 
jus, Dr. J. A. Raklevičius, A. 
Stanynas, J. M. Navickas, V. 
Tamošiūnas, A. C. Kubilius, J. 
Vėževičius, A. Bokanas, P. Pu- 
tirskas.

Utica, N. Y.: — P. Antana
vičius, A. Kauskis, Kun. P. Za
biela, S. Klimąitis, Teklė Green

ŽINIOS IŠ ROMUVOS
štai ir antrieji karžygiai: —

Lowell, Musečiūžėj, lietuviš
ki vyčiai, kurie jau nuo keleto 
metų mokinasi pas kunigus vi
sokio muštro, dabar nelabai se
nai irgi surengė savo vaiskavą 
pikniką. Į tą pikniką dar iš 
vakaro pristatė labai daug pro- 
vizijos, susidedančios iš: suka- 
rių, binzų, lašinių, žirnių, kopū
stų irgi dar, pagal įsakymą 
vyriausio geperolę •— paimta

Znočkų kaimas (Vilkaviškio 
par.) — čionai Amerikos lie
tuvių Audimo ir Verpimo Kor
poracija bildina savo fekterį, 
kurio šonai jau už rugių gali
ma buvo matyti. Tikimasi, kad 
apie šv. Oną 2,000 metuose ir 
bokštai pasirodys. Pole.

Javaravo valse. — Strolių 
;(kermušinės) kaimo žinomas

ŠVENTAKUPRIŲ PARTIJA 
Viso Pasaulio šventakupriai, 

Vienykitės!
Viena kupra, už visas, 
o visos už vieną!

Brooklyn, N. Y.
197 Grand St.

Rugs.. 7, 1925
Tėvas Antanas Didysis
Trys mylios pavandeniui 
nuo ten kur Nemunas su 
Vilija susibėga.

Lietuva.
Didžiai Gerbiamas Antaną,i!,

■»’ jy ĮL

Pasitikėjimo
reikia turėt pasirenkant vaistus tinkamus jūsų negalei. Tūk

stančiai užganėdintų šeimynų rekomenduoja 
Severos Šeimyniškus Preparatus

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

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

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

Severn’s Esko
Antiseptiška mostis. Prašalina 
niežėjimų ir kitas odos ligas.

Kaina 50 centų

Severn’s Cough Balsam
Maloni ir pagclbinga gyduolė del 
kosulio paeinančio nuo gerklės 
skaudėjimo, ir užkimimo.

Kaina 25 ir 50 centų

Severn’s Gothardol
Linimentas del išlaukinio varto
jimo. Rekomenduojamas del reu- 
matiškų ir neuralgiškų skausmų, 
niksterėjimų, ausi braukimų, išsi
pūtimų, skaudančių raumenų, rau 
menų traukimo ir skaudančių ir 
Slyvų sųnarių.

Kaina 30 ir (50 centų.

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

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

Kaina 75c. ir $1.50

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

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

JUOKIS

KAD IR

NENORI

Sermegės Kerštas
— Man jau 33 metai ir iki 

šiam laikui manęs dar niekas 
nepabučiavo. Gerai gi! Ot čia 
stovėsiu visą naktį, ir jeigu 
kas mane patamsyj pabučiuos, 
patrauksiu teisman. Tegul pa
sėdės už visus kitus.

Gaila Jo Skriaudos
— Net baisu! Namų savinin

kas man pakėlė nuomą už būtą 
iki $85.00 mėnesiui.

— Ko čia tau bėdavoti? Jog 
tu vistiek po senovės jam nie
ko neužmokėsi.

— Tame tai ir dalykas, kad 
man jo gaila. Toks geras žmo
gus ir dabar turės dar dides
nius nuostolius!

■■

■■

■■

Du Kūnai, Viena Miutis
Du piliečiai labai vėlai eina 

namo. Eina draugiškai ir vie
nas kitą palaikydami. Tuo tar
pu nukrinta danguose žvaigž
dutė.

— Ko tu sau panorėjai, kuo
met pamatei krintant žvaigž
dę?

— Kad mano senukė jau stip 
riai miegotų, kai sugrįžšiu.

— Aš... taipgi.

Sugedus Barometrui
Vyras: — Ačiū Dievui, jau 

man visai pranyko reumatiz
mas.

žmona: — Ot kad nori! Kaip 
gi mes atsižinosime apie oro 
permainą?

Viršui minėtai* reikalai* kreipkitės pa* mase, o būait uiganėdintl

Mano firma gera! atlieka lekanfila* darbu*: iibahjamwoja ir laldeja mirusiu ant visokią 
kaplaių. F a grate a* paruošia nuo papraačlaarių iki prakllnlaulų. Parausto karieta* lal- 
lotuvėme, veselljomi, krikštynom* ir kitiem* vaslvašlnfijlmazu*. t

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

Neapsižiūrėjo
Draugė draugei: — žinai, 

kad pas mane čiela drama. 
Aš išėjau, pasisakius vyrui,kad 
einu pasivaikščiotų. Gerai. Už 
poros valandų sugrįžtu. Vyras 
žiauriai klausia: “kur buvai?!” 
— Visą laiką vaikščiojau. — 
“Vaikščiojai?! Meluoji! tu išė
jai susišukavus vienaip, dabar 
sugrįžti kitaip!” Na, ir papuo
liau.

PIRK “VIENYBĖS” ŠĖRŲ 
VIENAS ŠĖRAS

DEŠIMS 
DOLARIŲ.

S. Rusas, M. Gelčius, N. Ba- 
racauskas, V. Pauliukonis, P. 
Uždavinis, V. Karbočis.

Lietuvon užsakė savo gimi
nėms šie: K. Stašaitis — Juo
zui Stašaičiui, Šėtos pašta: S. 
Janužis — Jonui Jonučiui, Klo 
vainių pašta.

Herkimer, N. Y.: — F. Našu 
tavičius, V. Aidukevičius, V. 
Biuras.

Amsterdam, N. Y.; — J. Ur 
belis.

Frankford, N. Y.: — A. Pet
rauskas.

Westmoreland, N. Y.: — C. 
šležis. .

Visi šitie vientaučiai užsi
rašė per “Vienybės” Įgaliotinį, 
p. A. Stankų.ų

Užrašykit “Vienybę” 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems 
Lietuvoje

PASKIRKIT “VIENYBĖS” 
ŠĖRĄ!

Tel. 595 Greenpoint.

Daktaras
J. S. MISEVIČIUS

270 Berry St., B’klyn, N. Y.

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

Tel. 4428 Groonpoint.

Dr. John Waluk
Valando*:

n no 8 Iki 10 19 ryto 
nuo 1 iki 3 pų pintų 
nnu fl iki 8 vakaru

Ncdčliomi* pagal risltarimų

161 North 6th Street 
Brooklyn, N. Y.
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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 pas’tatome na

mus ant jūsų pačių loto. Pa
darome pienus, pastorojame 
paskolas, taipgi sutaisome ir 
senus namus: medžio, mūro 
ir cemento. Darbas užtikrytas 
— Reikale kreipkitės pas —

Batvinis Bros
* 10739 — 115th Street 

Richmond Hill, L. L
Tel. Richmond Hill 8066

B
 JAU

PRIPA
ŽINO!

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

Jono-John’s Cigarą 
arba brolio Petro Naujokų arba 
Vytauto. Tomyk vardų ir paveik
slų ant bakso. Per pačtų iSsiun- 
čiam Cigarus visur po Aincrikų į 
kitus miestus lietuviškiems biznie
riams, ant pareikalavimo.

Tėmykl mes perkraustėme sa 
vo dirbtuvę Cigarų į didesnę vie
tų, priešais Public Library. Ra
šant adrosuot:
NAUJOKŲ OIGAR DIRBTUVE 

267 DIVISION AVE.
Brooklyn, N. Y.

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

d VIENYBE
193 Grand Street, 

Brooklyn, N, Y.

KATALOGAS 
-- o--  

APYSAKOS
PAŽVELGUS ATGAL. Aprašymas 

kaip žmogus, gyvendamas 2,000 me
tais prisimena, kaip mos gyvenome 
ir palygina savo tikrai rojiškų gyve
nimų su dabarrtiniu mūsų___ $1.25

KUDIRKOS RAŠTAI, šeši tomai, 
kurie po kelių metų bus verti dau
giau negu______________ $10.00

VILKŲ LIZDAS- Istoriška apy
sakaitė iš kryžiokijos laikų, kaip 
lietuviai šimtus kryžiokų prigirdo

35c
SEPTYNIOS KOMEDIJOS - šio

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

Keletas Praktiško Mokslo Knygų
Aritmetika. Kiekvienam reikia mo 

kėti rokuoti, ypatingai kurie mano 
ar yra kokiame biznyje. Čia ir turi
mo labai gerų ir patogių knygų 
savamoksliams 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
tas Lietuvoje _______________ 75c

Moklnklmės Rašyti. Labai geras 
Vadovėlis korespondentams, prade
dantiems rašyti. Parodoma kas yra 
visi ženklai ir kur juos dėti. Yra 
pora formų laiškų.________ __80c

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

*1.00

Naujų Gaidų iš Lietuve*
Aguonėlės. Juozo Gruodžio kom

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

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

Rūta. Juozo Gruodžio kompozicija 
50c.

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

Vienybės 
Knygyne;
Galima Gauti Visokių 
Knygų, Kokios Tik 

Yra Atspausdintos 
Lietuvių Kalboj

Skaityk Katalogų Kairėj PusSj

Didyjį Katalogų Prisiuačiam Dykai

4
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3 SROVĖS IR SIAURAMANIAI

Rašo Anis Rūkas

1 Tautystės žvilgiu, kurie esame iš Lietuvos, vartoja
me lietuvišką kalbą ir kurių visa ta pati būtovė (isto
rija) esame lietuviai, kadangi visų kelmas lietuvyste. 
Nors žinoma ir kiti, kaip ve žydai, kurie Lietuvos tau- 
totyrinėse (etnografinėse) rybose gimę vadinasi lietu
viais, aš turiu omeny tuos lietuvius, kurie save jaučia 
tikrais lietuviais, nuo kurių pratėvių toji šalis — Lie
tuva vardą sau gavo.
• Jei gyvenimas būtų vis- ’
kuom aprūpintas, kaip bib-Unitų geriau be jų; kad bu
liškajam Jevos Darže, kame tume vien lietuviais, būtų 
nežinotume rūpesčio, nė ko- galima didesnę vienybę išau 
vos už būvį, pilnai būtume klėtųir daugiau nuveikt a- 
aprūpinti, ko tik širdis gei- belnai labui. Kol kas toks 
dzin — beabejo pakaktų vie noras — tuščia svajonė.
nos srovės, arba — geriau j Mano geismu yra, kad es- 
be jokios; — būtume tik ančios 
lietuviai
s Tačiau taip nėra; per Je- tarptų. Turime keturias vy- 
vos smalstumą ragaut už- raujančias sroves: tautinin- 
drausto vaisiaus, “Laimės kų, socialistų, katalikų ir 
Daržą” amžinai palydėjo- bolševikų, kurių žėrinti turi 
me; už Daržo sienų gyveni-j .savytą plotmę ir uždavinį, 
mas reikalauja sumanumo' siekt abelno gėrio pažangos 
ir įtemptų kūno bei proto link; viena eina tiesiu (sta- 
spėkų kovai už būvį. Juo gi- čiu), kita lenktu (lengves- 
liau žiūri, tuo matosi pai
niau ir juo plačiau žvelgi, 
tuo daugiau kįla klausimų, 
reikalų, geismų ir pageidavi 
mų, siekių ir užgaidų tik 
praplėstom sava, apžvalgos 
regratį, gims aibės troški
mų širdy ir prote, kurių 
bent dalis nelengva atsiekt. -

Tie geismai — troškimai;
gimdo galvotojus-sumanė-; vės gimdo ir auklėja neda- 
jus, kurie sudarę tūlą skai-i keptus veikėjus, karštako- 
čių sekėjų, patampa vadais 
į geresnę ateitį arba lengvos 
nius būdus kovai už būvį.
Gema srovės.

Tokiu būdu srovės yra 
gamtiškas reiškinis; jas gim 
do ]>ats gyvenimas su jo ko
va už būvį.

Pabrėžiau buitį, kad sro
vės yra, o ne kad aš esu už 
jas; kad yra — turime su 
jom skaityties ir duot žėd- 
nai vietą.

Tautystės žvilgiu, rodos

srovės, tautystės 
klausimuose glūdžiausia su

niu), trečia senu (pramin
tu) ir kt. keliais. Tai yra ge
roji arba išviršinė srovių 
pusė, siekianti gero, sulyg 
savo geriausių įsitikinimų.

Išsireiškiau apie sroves 
platesniu mastu ir apgalvo
jęs. Tai srovių veikmės gero 
ji pusė.

Blogoji pusė ta, kad sro-

sius, siauramanius (fanati
kus), kurie toliau savo par
tijos neužmato. Nors toks 
veikimas, ūr nusistatymas 
dažnai kenkia savai srovei, 
nors tokie “veikėjai” išvi
rinus žiūrėdami “savęs neuž
mato,” mano kad ir iš oro 
niekas nemato.

Mėgiu asmenį, kurs dirba 
savo srovėj sulyg geriausių 
savo išgalių; mat žėdna ypa 
ta turi savitus įsitikinimus, 
nors ir tuo pačiu tikslu. Te-

“Žinomos Kaipo Geriausios”
PAB A NDYK V I E NĄ!

ŠVENČIAME JAU 20-TAS SUKAKTUVES NUO BIZNIO UŽDĖ
JIMO. ĮS1KRAUSTYDAMI Į NAUJĄ, PUIKIĄ KRAUTUVĘ PO 
NUMERIU 264 GRAND ST., KAMPAS ROEBLING ST., B’KLYN-

Širdingai užkviečiam jus atsilanky
ti j mūsą naują krautuvę ir apžiū
rėti rudenines madas Skrybėlių ir 
Kepurių. Perkant galvai apdangalą 
šį rudenį, žiūrėkite, kad būtinai tai 
būtą Manhattan Hat Išdirbystės. Ta 
da dėvėsite netik naujausią madą, 
bet ir gerinusį darbą ir medžiagą. 
Turime mados ir spalvos, koki jums 
patinka. Mes išdirbant Society Club 
skrybėles, su kiekviena kur duoda
me parašytą garantiją ištarnavimo 
ir patenkinimo.

KAINOS: $3, $4, $5 ir $7.

Pasinaudokite brangiomis dovano
mis, kurias dabar duodame!

MANHATTAN HAT STORE j
264 Grand St., Brooklyn, N. Y. |
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GROBLAUSKIO GUMBALAŠAI 
DEL VIDURIŲ

. SUVERŽIMO MOTERIMS

Nuo Skilvio 
Skausmo, Dieg
lių ir Gazo Ne- 
pri puoląs nuo 
Užsikimšimo.

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

/ Vartota suvirs 30 metų X.
Ne jokis bandymas >

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

žiūri savo nusistatymo; te
dirba savo srovės labui, tik 
tenepei'kia, ir dar su priedu 
kitos sroves, nors jo įsitiki-| 
nimams priešingos. Buitis 
(taktas) tepalieka buičia, o 
ne išmislu ar iškreipimu.

Teisingumo dorovė pas 
mūsų partijų veikėjus, ar re 
mėjus yra retenybė. Tokiem 
negalvoj, kad būdami vienos 
tautos auginti turim bend
rinis lietuvystės reikalus, ku 
rių šaknis giliau srovių mus 
vienija; čia turėtume visi su 
tikti, kaipo lygūs.

Paimkime srovių laikraš
čius, peržvelgkim vedamuo
sius ir korespondencijas, o 
pamatysime “savotišką” ap
rašymą, veikalo ar nuoty
kio. Sakau “savotišką” — 
nes kitos srovės laikrašty 
lygiai tą patį aprašymą ra
sime visai kitokiu! Čia tu
riu savo ir svetimo aprašy
mą: kada rašė jas “piešia” 
savo srovės reikalą ar gerus 
darbus, nupiešia pagražinta 
spalva, ir keleriopai padidin 
damas . veikėjų garbę, ir

skambiu slapyvardžiu, ma
no gerą darbą atliekąs sa
vo srovės labui. Draugai pa
giria — “Tai jis pastabas 
rašo' ’ — šypsos iš savo “su
manumo. ”

Tokių darbuotojų ir meš
kos patarnautojų savo sro
vei nė avinėliais vadint ne
galima; ties dažnai tai daro 
— kas lakina, už tą loja — 

i arba bent tikisi tokiu arti- 
i mu patapt. Tokiais be savo 
nusistatymo asmenimis joki 
srovė pasidžiaugti negali; 
kaip iš priešo srovės per 
kartus, taip vis savo srovės 
persakius asmuo — Medin
gas. Daleiskime sau kad tū
las karštakošis veikėjas turi 
savo įsitikinimus, kurių uo
liai laikosi; visgi toks vien 
savo srovės žiūrėdamas, 
siauru mastu tegal žengt 
(progresuot); reik rimto ir 
aiškaus permatymo, viršpar 
tinių pažiūrų, o ne: kas mū
sų balta — jūsų juoda.

Kraštybė (ekstrymizmas) 
mūsų srovių silpniausioji ir 
ryškiausioji yda. Perdėt bile 
dalyką, net ir rimtam galvo- 
tojui sekas, ypač palygini
mas tarp savo ir kito; o ką 
besakyt, kada asmuo karšto 
ūpo diktuojamas rašo-teisia. 
Savęs perdėtas pagyrimas, 
taip jau blogas, kaip kito nu 

Ipeikimas; aš pats tai galiu
duosniai padaugindamas su nepamatyt, bet kiti matys, civinlniainui alrmnni • QV- • x • * t j* j. . . ir savaip gali apvertint ma-
kiais o-4 sykius daugiau, no perūejimą. Toks siaura

manis rašėjas netik save, 
bet ir laikraščio vardą že
mina. ? ' > ■' .

Siauramanybės yda pas 
mus reiškiasi nė vien žinių 
rašėjuose, korespondentuo
se, bet neretai ir pačiuose 
redaktoriuose.

Pavyzdžių nestoka. Tūlas 
drąsuolis, ar paplakūnas, 
kurs turi drąsos visur pri- 
lyst, prisiplakt, pasigirt sa
vo gabumu, su kuom kal
ba, ar kam dirba, tas randa 
sau garbę pasigirt, kad toks 
ir toks pas mus buvo užė
jęs, šnekėjomės: puikus, iš
našus asmuo ir t. p. Žinoma, 
kad drąsus, nors ir be jokio 
gabumo ar noro dirbt, visur 
prilys, ir įgys užuojautą; 
bet permanyt jo dorą ar ką 
toks mano, kasgi įstengs. 
Tik tegul toks asmuo susi
teps kokiu negražiu darbu, 
tuč-tuoj pasiusime į priešo 
srovę: jis jų, o ne mūsų!

Tai vaizdus nesubrendė
lių ūpas, kurs turi būti vi
su įnirtimu smerkiamas!

Žinome,kad ir priešo sro
vė nemoko blogo, tačiau nė
ra galimybės pas bile iškal
bų ar priplaikų narį įžiūrėt, 
kas už jo mandagumo šiepia 
si; o tokių randasi pas tau
tininkus, socialistus ir kitus.

Esama nemažai veiklių, 
pažangių asmenų, su plates
ne viršsrovine pažiūra, ku
rių negalima jokiai srovei 
priskirt, kurį galima teisin
giausia pavadint lietuviu, 
nors, žinoma, sroviniais aki
niais toks atsiskyrėlis rody
sis niekam tikęs, neveiklus

• ir t. p. Tokiam asmeniui, vi-
■ Sos srovės nors žengiančios
• skirtingais takais, — geros;
■ jų visu tikslas žmonijos la-
■ bas; ir vienoj ir antroj ir 

trečioj galima surast gero ir 
čia sutikt su ta srove, pa
kalbėt. Toks gali net būt už 
kviestas dalyvaut, vienos ar

' kitos srovės sueigose, arba 
ir be kvietimo prisišliet. Jei 

' tokiam asmeniui netyčia ar 
palinkimu tenka paslyst iš 
tiesos kelio, tarini toki netik 
apdrėbs su priedu, o ir mė
tys, kaip sviedinį, vieni nuo 

. savęs, kiti nuo savęs: “jis ne 
' mūsų,” “jis jums priguli.”
• Tokiam ir įrodymų ir “bui

čių” surasime, kad jis ten 
dalyvavo, pas juos lankyda
vos ir tt.

Suaugę asmenys turėtų 
bent mažą žymę išauklėt sa
vy pobūdžio. Ar mūsų ar jū-

surinkusiųjų skaičių; : 
kiais 3-4 sykius daugiau, 
negu buvo! Paimkime — 
“svetimos” srovės laikraštį; 
panašus atsitikimas peizoja
mas vieną akį užmerkus, 
kaire ranka; veikėjai neti
kę iš susirinkusiųjų keleto 
šimtų skaičiaus — šimto ne
surandame.

Panašūs apsireiškimai mū 
sų srovėse — dienos mais
tas. Labai ir labai neigtinas 
ir peiktinas! Paprastai ko
respondencijų nemėgiu, nes 
žinau, kad jų pagražinimai 
dirbtiniai; sykiais netyčia 
žvilgteriu į aprašymą, kur 
paties būta... akys kaista pa 
skaičius, kiek koresponden
to “padėta,” padidinta, ar 
sumažinta, ne ant pusės, o 
keleriopai...

Klausi savęs: ką tokie ko
respondentai mano su tikre
nybe, su buitim nesiskaity
dami, o vien karštu ūpu? 
Nejaugi tuom mano savo 
srovei patarnaują?... Taip 
manyt tegali siauramanis; 
nors toks gali būt uoliausis 
savo srovės rėmėjas, ar 
stambiausia šulas, visgi to
kiu siauru ūpo vaizduotės 
patarnavimų savo srovės la
bui ir garbei, daugiau pa
kenkia, negu didina.

Reikia neužmiršt, kad į 
parengtus susirinkimus, at
eina ir svetinių srovių sekė
jų, kurie irgi mato, nors sa
viškai susirinkimo pobūdį, 
tvarka ir skaičių lankiusių
jų; iš perdėto padidinimo, 
nusijuoks ir tokiam laikraš
čiui jau netikės. Blogas žen
klas kada laikraštis praran 
da skaitytojų pasitikėjimą.

Užtai redaktorių daug 
į kaltint negalima; daug, mat 

iš toliau — jie nežino; bet 
sykiais telpa vietos aprašy
mai; dikčiai perdėti, ir ku
rių redaktoriai, rodos, ne
gali nežinot; už tokius re
daktoriai ima dalį atsakomy 
bes.

Kita, įėjo madon feljeto
nų bei pašaipos rašymas, ne 
va satyros pavydale. Tikru
moj tai ne satyra, o p riklus 
asmeninis šmeižtas, kurį pa
rašyt nereik galvojimo. Ko 
ieškoma? Ydą ir pas tobu
liausi rasime. Tokiems pa
stabų rašėjams neateina gal 
von, kad jųjų pastabomis ar 
pašaipa, nepamokinama, ne
pajuokiama, o sužiniai trau
koma bendrieji srovių ry
šiai. Tokie juokai gali vai
kams tikt, o ne ūsuotiems 
vyrams.

j Toks rašėjas, prisidengęs

sų; kas buvo ir kaip buvo 
buitis, lieka buitim, kurios 
iskreipt nė perdirbt negali
ma.

Man daugiausia metasi 
galvon santykiai tautininkų 
ir socialistų, kurie, rodos, tu 
retų sutarpt arčiausia; ta
čiau kįla kivirčai iš vienu- 
kitų perdėjimų — siau raina 
nijos.

Srovės te sau palieka: tau 
tininkams sava dirva tauti
nė, jausmai, brangi Lietu
vos būtovė; socialistams — 
draugijinė ir subendrinimo 
ateities srytis; gi viduj — 
dabartyje esame lygūs. Bū
kime lietuviais, kada tokiais 
jausimės, išnyks aiškioji ry- 
ba tarp tautininko ir socia
listo. Man rodos ir karštas 
tautininkas, ar socialistas 
negalės pravest tiesaus ruo
žo t 
mo.

mas verčia mus imtis įmo
nių kovai už būvį.

Nesmagu, kad mano akim 
matosi nemažai dėmių ant 
man artimesnės srovės — 
tautininkų, negu socialistų, 
t. y. perdėjimų, tuščio pasi
pūtimo... O gal tik man taip 
rodos; gal kiti mato geriau. 
Beveliju žlibu būt, negu ta
tai pastebėt, nes tai neigti
nas reginis.

Aš tikiu — dorovės žvil
giu — savas ydas pirma pri 
mint, o po tam kito.

REDA KO U OS A TSAKYMAl

Pluo

arp tautos ir socializ- 
Pats gyvenimo painu-

Pranui Bernatoniui 
kštą eilučių gavome. Ačiū.

J. J. 'Niėniui: — Ačiū už lin
kėjimus, Taip. Dar bus apsčiai 
laišku iš redaktoriaus kelionės 
Lietuvon. 1

A. J. Jokūbaičiui: — Pluokš 
telis Tamstos minėtu rašteliu

muš pasiekė, tik neturėdami lai 
ko nesuspėjom laiškelio para
šyti. Labai ačiū. Prie progos 
sunaudosim.

Vincui J. Višniui: — Straip
snelį įdėjome dikčiai sutrum
pinę! nes kiek tas bus pastebė
jimu kitiems, tai užteks, o kiek 
liečiasi paties “Vienybės” išva
žiavimo, tai jam ši pastaba bu
vo nereikalinga. Tame išvažia
vime iškabos buvo, tiktai ne
didelės. Gi dideliu buvo norė
ta padaryti, bet per trumpą 
laiką nesuspėta.

Leonui Vitkauskui: — Mainu 
skelbimą pasiuntėm. Ačiū už 
persiustuosius kitų raštelius.

“Kultūrai:** — Labai ačiū 
už rankraščius. Meldžiame jr 
tol i aus.

P. p. Jarui, GrišiUi ir kt.: — 
Už linkėjimus grįžusiam redak 
toriui — labai ačiū. Vėl sto
kim prie bendro darbo visi po 
atostogų!

&

URBAN’S GOLD

^jWiHur^ /) Apsasgek Sveika^

SANYKIT

426 West 42nd Street 
netoli Ninth Aveuao
BRONX, N. Y.
578 Oourtlandt Avenue 
netoli 150th Street

ATGAL
Nupiginta Kaina

1 šaukštelis druskos
2 kiaušiniai, lengvai suplakti
1 puodelis karšto vandens
2 šaukšteliai sutirpinto svie

sto
beveik užvirink. Sumaišyk 
kitką. Pridėk pienų, suversk

YORKO Į 

ir ATGAL 

Rev. Taksų)

Siūlome puikią progą atlanky
ti Tėvynę, nupiginta 3-čia k le
sa. Mūsų keleiviai iš Ham
burgo traukiniais nuvežami j 
vietą su gera priežiūra.
formaciją klausk vietinio 
Del grįžimo leidimą ir kitą in- 
‘i gonto arba

United American Lines
(Harriman Line) Joint Service with

Hamburg American Line
35-39 Broadway, New York.

> t ■ ' ’• J, ■' -i * t ' ♦

Kis yražmogam amžinas prliiaal — Baltis, 
Jis netik sunkiausias Ilgai įvare, bet Ir į gra
bą paguldo. Bot tie, kurie vartoja po plačią 
Ameriką pagarsėjusius
POWDERS (Miltelius ano Balčio), Jokių žalčių 
nebijo. Už 75 centui už bakią apsiginkluok 
nuo savo nuožmaus priešo! •

URBO LAX TABS (M cental nl ikry- 
; nntę) yra kai kanuolS prlež kitą amžiną žmo

gaus priešą — vidurių užkietėjimą — knrli 
žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ilgų.

Lietuviškų, Bulgariškų, Alopatiškų, Homeopatlškų Ji kitikių 
vaistų tegalima gauti gerų pas —

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

Telephone Greeupolnt 1*11 7 ■ ‘

$203
IS NEW

KAUNĄ
(Pridedant

APETITINGAS VALGIS
Korinis yra mylimas valgis ir daugelis šeiminin
kių is jo visokių valgių padaro. Jei jūs mėgtumėt 
korno pudingą, kuris sutirptų burnoje iš gardu
mo, pabandykite šitą patarimą su Magnolia ar 
Star Pienu. Pabandykite šitas rūšis ir su kava, 
koko, ar kituose valgiuose, kur teikia sykiu ir 
pieno ir cukraus. ,

NAMIE PADARYTAS KORNO PUDINGAS
1 puodelis Magnolia ar 

Star Pieno
1 kenas komą, kapotų
Aštuntadalis šaukštelio pi

pirų
Atmicšk pienų vandeniu ir 
kiaušinius, kornus, sviestą, ir 
viską, iš gerai išsviestuotą pudingo indą ir lai kepa išlėto 
iki “sustings.”

Leibcliai nuo blėšinių šitų yra brangus. Už 250 leibelių ga
lite gauti aštuonius šmotus peilių jūsų virtuvei kaip mato
te savo virtuvei. Kiekvienai šeimininkei naudinga šita do
vana. Pradėkite šiandien taupyti leibelius. Dovaną galite 
gauti bile mūsų krautuvėje. Jei jūsų mieste nėra tokios 
krautuvės, tai pasiūskit Į Borden’s Premium Company, Inc. 
44 Hudson St., New York City, pažymėdami numerį nori
mos dovanos, ir ją gausite visai dykai.

KITOS PREMIJŲ KRAUTUVĖ

NEW YORK CITY.N.Y.
1427 Third Avenuo 
netoli 80th Street 
44 Hudson Street 
netoli Duano Street

tap • 1t’ .<

Susivienijimas Liet. Amerikoje
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ AI’DEAUDOS IB PABALPOi 
OBGANIZAOIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE, KU

RIOS TURTAS ARTI 51,000,000.00

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

BLA. Jruopoi randasi visuose, didesniuose miestuose. 
Nariai priimami nuo 18 iki 50 m. amžiau®. Vili na
riai gnnna laikrašti „Tėvynę” dovanai ir taipgi 
gauna BLA. išleistai knygai ui puią kaindi.

Pomirtiniai įkyriai ■— |1SO, 300, ®00 ir 1000
Pašalpofl Skyriai —■

.oot t.oo ir 12.oo į lavaitą.

Del plnteinlą informacijų kreipkltėi lino adreJ«l

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

*#V$£

PUSLfcS
UŽDEGI

MAI

Profllaktai vyruun, 
geriausia apsauga | 
po užsikrėtimo. 

Didelė triūbelė 35c. 
(Tarba (4’s) *1.

Vilose aptiekosa ar 
8an-Y-Kit Dept. A. 

9S Beekman St.
Now York

Prašyk aprašymų

5
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§ Brooklyn*) ir Apylinkės Žinios
Vienybės” Adresas;. 193-197 Grand Street, Brooklyn, N. Y. Telefonas: 2427 Greenpolnt

MIKAS PETRAUSKAS 
AT V YKS A MERI KO N

rašo
Mikas

“Vienybės” redaktoriui 
mūsų kompozitorius, 
Petrauskas, sekamai:

“Atsisveikint Lietuvoje jau 
nebeteko. Mat, aš važinėjau 
po plačiąją Lietuvą su koncer
tais. žmonės tuomi labai pa
tenkinti ir buvo visur už tai dė 
kingi. Moralė nauda labai di
delė. Medžiaginiai 
eito, nors bilietus 
giai dariau.

“Namo negaliu 
Muzikos Vokalės
tuom tarpu neįkūriau; nėr kur 
be namų. Važiuoja Amerikon 
su koncertais. Mezliavų man 
nereikia, nes kultūros dirvoje 
aš ten daug dirbau garbei ir 
labui lietuvių, tai laikinas ma
no apsilankymas nebus jiems 
atkarus. Manau sėst į “Levia- 
thaną” spalių 13d.”

(Pasirašo: M. Petrauskas)

— be defi- 
ir labai pi-

užbaigt ir
Akademijos

Korporacijos “Neo-Lituania” 
atstovas, p. Vytautas Banaitis, 
rugsėjo 16 d. iškeliavo Lietu
von laivu “Berangeria”. Jo iš
lydėti susirinko būrelis lietu
vių, tų tarpe J. M. Danielius, 
kun. A. M. Milukas, p-lė M. 
Kižiūtė, p-lė J. Pranaičiūtė, 
p-lė Jonaičiūtė, p-lė Juodakiū- 
tė, p. A. Ccrakavičius, p. J. 
Ginkus ir kiti.

P-as Banaitis pastaruoju lai 
ku buvo įstojęs į Pennsylvania 
Universitete, kuriame savo 
są dabar, turbūt laikinai, 
traukė.

Visą p. Banaičio kelionę
rūpino “Vienybės” Agentūra, 
ir linkėja mūsų keleiviui links 
mos ir smagios kelionės!

“Vienybės” Agentūra.

mui, seseriai Viktorijai, švoge- 
riui Joe Vilkauskui ir švoge- 
riui St. Sedeckui, ir visiems, 
kurie atlankė ir palydėjo į ka
pines. Taipgi Draugijos na
riams, kurie budėjo šermenyse 
ir lydėjo į kapines.

kūr 
per

ap-

WATERBURIETIS PAKLIU
VO Į ŠIRDIES SPĄSTUS

gistrate, nubaudė Brantzerį 
dol. už negerbimą vėliavos.

25

Mano vyras, Vincentas, bu
vo amžiaus 37 mėtų, paėjo iš 
Lietuvos, Utenos apskrities, 
Antalgio kaimo. Atvyko Ame
rikon 1912 m. Buvo labai geras 
žmogus, iš įsitikinimų — tauti
ninkas; aukojo visokiems tau
tos reikalamas ir pirko Šerus 
bendrovėse, katros tik lietuvių 
reikalus veda prie gero.

Stambus ir visam Waterbu
ry pažįstamas biznierius, p. 
Aleksandras Namuras, atvy
kęs į Brooklyną su gražia Ma
ryte Gurskiute, apžiūrėjo New 
Yorko gražiąsias vietas: muzė- 
jus, parkus, Coney Island ir 
kitas, ir pagaliau sumanė iš
krėsti šposą — ėmė abu ir ap
sivedė rugsėjo 9. Kun. J. Pau
liukas, Apreiškimo Parapijos 
klebonas, davė šliūbą. Pamer
gėmis buvo: Veronika ir Julė 
Kairiūtės, pabroliais: T. To- 
luba ir L. Stočkus. Piršlys — 
J. Ginkus. Vestuvės atsibuvo 
pas pp. Ginkus, kur dalyvavo 
daug svečių.

Dalyvavęs Vestuvėse.

PO MIESTĄ PASIDAIRIUS

DIDELIS BARGENAS

Greitai turi būt parduota 
bučernė, Grosernė ir Delica
tessen, viskas kartu. Visos 
reikalingos mašinos del da
rymą dešrų ir skilandžių, 
rūkinyčia, automobilius-tro- 
kas ir arklys su vežimu. Vie
nu žodžiu, sumaningam bu- 
čeriui biznieriui gera 
padaryti pinigų. Del 
macijų kreipkitės:

J. Ambraziejus, 
Real Estate Agentūra

168 Grand St., Brooklyn, N. 
Tel. Greenpoint 5975.

Jei kas žinote, malonėkit suteikti 
žinių apie Galjunų (pirmas vardas ne
žinomas), kuris mirė rodos 1915 ar 
1916 metų Amerikoje, ir kuris yra gi
męs Biesogaloj, Panevėžio apskrity, 
Lietuvoje, žinias malonėkite 
Lenkijos konulatui, sekamu 
Consulate General of Poland, 
Ave., New York City.

REIKALAUJA merginų. Nuolatinis 
darbas. Brooklyn Yarn Dyeing Co., 
Neptune Ave. and West 23rd St., 
Coney Island.

IŠVAŽIAVO LIETUVON
VYTAUTAS BANAITIS

Čionai tūlą laiką viešėjęs, 
buvęsis Tautininkų Studentų

i<

PUTRIMIENĖS PADĖKA
ŠF. VINCENTO DR-JA1

Šiuo reiškiama viešą padėką 
šv. Vincento Draugijai iš Mas- 
peth, L. L, už gerą patarnavi
mą prie mirusio mano vyro, a. 
a. Vincento Putrimo, kurį la
bai gražiai palaidojo visa Dr- 
ja incorpore. Taipgi dėkuoju 
giminėms: broliui Jonui Pitri-

Velionis savo nelaimę pati
ko išvažiavęs pas švogerį Se- 
decką į Bridgeport, Conn., kur 
beviešėdami nuvažiavo miškan 
grybauti ir grįžtant automobi
lis susikūlė, sužeisdamas a. a. 
Vincentą mirtinai (gyveno dar 
tik 2 valandas); pasimirė rug
sėjo 8 d. Bridgeporto ligon- ■ 
būty. Jo moteris ir sūnelis Al
fonsas, taipgi ir švogeris 
tapo lengvai sužeisti, bet 
sveiksta.

TMD. 3-čios kuopos susirin
kimas bus rugsėjo 17 d., šį 
ketvirtadienį nuo 8 vai. vaka
re, “Vienybės” Svetainėje. Mel 
džiu visus narius dalyvauti. 
Bus suvesta reikalai nuo buvu
sio išvažiavimo, taipgi ir dau
giau svarbių reikalų apsvars
tyta kuopos gerovei.

Rašt. V. J. Višnius.

irgi 
jau

naš-

proga 
infor-

ATLDA
šiuomi pranešame gerb. Brooklyno 

lietuviams, jogei mes atpirkome Res- 
taurantų “Kaunas” po No. 673 Driggs 
Ave. ir kampas Filmore Pl. ir subatoje 
rugsėjo 19 d., 1925 bus atidarymas, 
nes pertaisome viską naujai. Todėl su
batoje meldžiame visus atsilankyti. 
Mes darysime geriausių lietuviškų ir 
amerikoniškų valgių ir su mandagiau
siu patatnaviniu.

V. Berenis ir S. Norvaiša.
(113)

suteikti 
adresu: 

953 3-rd
(114)

Paieškai! savo vyro Kazimiero Že
belio, kuris paeina iš Tauragės miesto, 
Tauragės apskr. Amerikoje gyvena jau 
virš 20 metų. Tik kų atvažiavęs iš 
Lietuvos, apsigyveno Chieagoje. Kas 
apie jį žino, malonės man pranešti, 
arba jis pats atsišaukti. Aš jo mote
ris per daugelį metų nesusižinau ir 
esu labai išsiilgusi bei noriu žiuoti ar 
jis dar gyvas, ar miręs. Marijona Že- 
belienė, 75 8o. 2nd St., Brooklyn, N. 
Y. (113)

Parsiduoda vienos šeimynos medi
nis namas su visais įtaisymais, gerai 
subilda vol as, vienas blokas nuo stoties. 
Prieinama kaina. D. Koelle, 10429 —- 
118th St., Richmond Hill,.N. Y. (113)

Saldainių krautuvė ant pardavimi; 
geroje vietoje, biznis išdirbtas, viskas 
pirmos klesos. Savininkas 
žiuoti į kitų kraštų. Del 
gaus gesa vieta. Atsišaukit: 
St., Brooklyn, N. Y.

nori išva- 
gero žmo- 
404 Grand

Išsirendavoja dviejų šeimynų na
mas kampinis, tinkamas bordinghousei 
arba rest ranui arba dantistui. 200 
Graliam Avė., kampas Scholes St., Bro
oklyn, N. Y. (112)

Reikalinga moteris prižiūrėjimui ser
gančios moteries ir 3 metų kūdikio. 
T. Urban, 27 Scholes St., Brooklyn, 
N. Y. (112)

REIKALINGA MOTERIS prie na
mų darbo ir prižiūrėjimui poros vaikų. 
Valgis ir kambarys. Atsišaukite: 
10718 — 115th St., Richmond 1111, 
N. Y. (112)

Kad Vasaros Karščių Gali Nejausti, Bet Tyrame Miško Ore Gerai 
Atsivedyti ir Pasilinksminti. Tai Pas Gerai Brooklynlečlams žinomu

Adomą T, Ginkų
Turiu Puikų Vasarnamį MERRICK, L. I. Kviečiu Atsilankyti kiekvienų. 
Specialiai Pagaminu Valgius: Ančių, žųsų ir Vištų del pavienių, han
kie tų ir šiaip Svečiam. Adresas: —

Jo moteris, Zosė, likosi 
lė su trimis vaikučiais didelia
me nuliūdime. Teilsis a. a. Vin
centas lengvai šioje žemelėje! 
Prašė perduoti šią padėką 
draugams. Reporteris.

Perėję į kitas rankas bizniai. 
Sophie Berenienė ir Josephine 
Norvaišienė atpirko nuo Lenas 
Thomas restauraciją ir užkan 
džių biznį ant 673 Driggs Ave.

Už negerbimą vėliavos. Tū
las John Brantzer, nuo 239 — 
15th St., tapo minios apkultas 
ir areštuotas už nenusiėmimą 
kepurės kai pro šalį ėjo paro
da ir nešė Amerikos vėliavą 
Coney Islande parodoj. Teisė
jas Steers, Coney Island ma-

Paieškai! Jono Valonio, kuris paei
na iš Padvarkininkų kaimo, Ramyga
los vals. Jei kas apie jį žino, malonė
kite man pranešti, už kų būsiu labai 
dėkingas. Wm. Daučiunas, 16 Elm St., 
Newark, N. Y. (114)

Tikra Lietuviška Leoną 
kurių kepa 

„Garsas” Keptuve 
(Seniausia įstaiga)

V

i

“VIENYBĖS”
METRAŠTIS

duonų iš 
kepame 

ir kitiems

ruginių miltų, 
keik sus, 

pokiliams.
su užsakymais

vestu
Vi-

Kopa 
Taipgi 
veins 
suomet kreipkitės
prie “Garsas” Keptuvė. Siunčia- 
ne duonų ir į kitus miestus.

W. MASIULEVICH
A. SHRUPSKI8

(Savininkai)

Parsiduoda Central Brooklyne kriau
čių Storas pigini; vieta gera, lietuvių 
apgyventa ir tik vienas kriaučius apy
linkėje. Buznio senumas jau dauginu 
kaip 12 metų. Noriu kogreičiausiai 
parduoti. Kreipkitės pas: John Lom
bardi, 51 Hudson Ave., Brooklyn, N. 
Y. (112)

Parsiduoda grosernč ir Delicatessen. 
Labai geroj vietoj, biznis išdirbtas. 
Prie šstoro yra trys kambarini su vi
sais įtaisymais. Atsišaukit: 294 Powers 
St., Brooklyn, N. Y. (H3)

LIETUVIŠKA AKUŠERKA

Marijona Tamkienš
^prle pnlagų ant pareikalavimo?n 

dienų ar naktį, taipgi ir nedėl-jM 
/^dieniais. Darbų atlieka atsakau 
^čiai už prieinamų kainų 
jįį 7—9 STAGG STREET $ 
& Brooklyn, N. Y. &
W Tel. Stagg 6731 &

A. T. GINKUS
Camp Av., Merrick, Long Island

(Automobiliais važiuojant: iš Brooklyno, Metropolitan Av. iki Hillside 
Av., paskui pasukti po dešinei į Merrick Road; pravažiavus Freeportų, 
reikia pasukti po kairei j Merrick Av. paskui į dešinę į Camp Av. ir 
pravažiuoti “Fire House No. 2” tai mano vieta).

PIRMUTINĖ LIETUVIŠKA ĮSTAIGA 
----- o-----

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

Mūsų darbo apsiaustu 
kostumoris džiaugiasi.

216 Manhattan Avė

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

Brooklyn, N. Y.
TELEPHONE STAGG 4697

NEPAPRASTAS IŠPARDAVIMAS
tik trumpam laikui siūlome publikai 

Dideli 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

j

Sešupes Bangos
• ’ . I ■ _ ui - .

SAVAITINIS LAIKRAŠTIS EINA MARIAMPOLĖJE
“Kur banguoja Nemunėlis, 
Kur Šešupė miela plaukia”...
Ten “ŠEŠUPĖS BANGOS” rangos 
[r skaitytojų sau laukia!

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

Tad lietuvi-lietuvaite!
Skirk litelių tuzinaitį — ■
Te “ŠEŠUPĖS BANGOS” lanko
Tavo ramių bakūžaitę!

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

“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

(Praeidami atsižvelgkite į šį namų)
260 HUMBOLDT ST.

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Stagg 2481 

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

KASMOČIUS ir TUBA
260 Humboldt Street 

Brooklyn, N. Y.
iW/ftl

**H1S MASTER’S voice"

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

GRAHAM TALKING MACHINE SHOP
VICTROLOS IR VICTOR REKORDAI

74 Graham Avenue, Brooklyn, N. Y.

PUIKIAUSI SVETAINĖ
Del Mitingu, Vestuvių, Vakarienių ir 

Pakeleiviams Nakvynė
Taipgi ir šiaip del visokių pasilinksminimų 

randasi LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ 
KLIUBE, kuris randasi 1153 Putnam Av., 

tarpe Halsey St. ir Gates Ave., Brooklyne.
Telefonas Jefferson 6639

Geriausias
Surgeon Dantistu SPECIALISTAS

DR. J. HOROWITZ, Dentist , ICHAS. WIRFEL

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

tuoj atvykstu pataisyti pagedimus

SPECIALISTAS

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

Tel. Stagg 4037

124 Union Av. kamp. Grand St i
(Viršuje mėsiriyčios)

Dantys traukiami vartojant Novocain anestetikų atsargiai ir pri
tyrusiai. Višaki aptrankimai — šaknų ir piviršio darbai. — 22 karato 
aukso — Imamo paveikslus su X Ray.

(Nepaklyskite po kitu numeriu) '

Busikalbam Lietuviškai EGZAMINACTJA DYKAI!

“Vienybės” B-vė 1926 me
tams leidžia Metraštį ir 
Jubilejinę 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.

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

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

(Bsjsntu)

Juozas O. Sirvydas
193 Grand Str., Brooklyn, M. Y.

Kokie tik legališki poperial 
dokumentai reikia užtvirtinti 
padaryti — ii* yra padaroma: 
Daviernastje, pirkimo bilos, liu
dijimai, sertifikatai, vekseliai 

ir tt.

ir

Tel. Greenpolnt 7831

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

LIAUKU8 FOTOGRAFAIS

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

Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės šiuo 
adresu: —

fi

$15.00 ir augityn

Balto, žalio ir Raudono 14kl 
aukso moteriškų laikrodėli t 
Galima gauti mūsų krautuv* 

RASHK1NIS

— Petrai, kur taip skubi
niesi?

— Einu pas Juozą Aba- 
zorių.

— Kas tenai naujo yra?
— Tai yra geriausi lietu

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

— Koks jo adresas?
93 WYTHE AVE., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. 4520 Greenpoint

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

Brooklyn, N. Y.

adresu:lino

STOKES
O. Brooklyn, N. T.

Telephone Triangle 1450

IR MALIORIU8 
Nufotografuoja ir 
numalovoja viso
kius paveikslus 
įvairiausiomis sp
alvomis. Atnauji
na lenus ir kra- 
javns ir sudaro 
su amerikoniškais 
Darbų atlieka ge
rai ir pigiai.

Kreipkitės

JONĄ*
178 Bridge St.,

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savninkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINĖ 
61a galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir ui 
prieinamų kalnų; taippat pasirendavoti svetainų susirinki* 
manu, vestuvėma bei kitokioms apeigoms

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

Brooklyn, N Y,

ir Vaikams 
o būsite pilnai užganėdintai

STOGŲ DENGĖJAS
GRAVEL 

Roofing
Repair WorH a Specialty 

JAMES J. HOLT & SON

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

Vyrams, Moterims
PraSau Tamistų reikale atsilankyti,

VOKETAITIS 
141 Grand Street 
Brooklyn. N. Y

A. L. C E AS AR, M D
Gydo Akių, Ausies, Nosies 

Gerklės Ligas
109 E. 87th Street

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

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

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

Reikale klauskite:
Ofisas: 1163 Gates Avenue 

Tel. Jefferson 3957
Yardas: 161 Clifton Place 

Tel. Prospect 1023

fr„- vdOS

S. PAUŽA
131 GRAND STREET
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