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LATVIJOJE BUVO PRASIDĖJĘS
Iš MASKV OS PARUOŠTAS SUKI

LIMAS BET GREIT UŽGNIAUŽTA
Turkijos Naujos Reformos Panaikina Daugpaty- 

bę ir Sumažina Vertę Savo Šventraščio Ko
rano.

AMERIKOS VALDŽIA NEĮLEIDŽIA ANGLI
JOS PARLIAMENTO ATSTOVO KO
MUNISTO SAKLATVALA.

RYGA. 3-IX. (Elta). — Rygoj suimta 70 agitatorių 
kurie kaltinami sąmokslu prieš Latvijos vyriausybę. Slap
toji policija susekė, kad jie dirbą su Maskvos žinia ir bu
vę pasiruošę nuversti Latvijos vyriausybę.

KONSTANTINOPOLIS. — Turkijoje vyksta pasau
linės reikšmės reformos. Tautos Seimui Angoroje tapo 
suruoštas perleisti įstatymų kodeksas, palei kurį visai pa
naikinama daugpatybė, sumažinama reikšmė Korano, kai 
po musulmanų šventraščio, suteikiama didelė spaudos lai
svė, su didele atsakomybe už nusižengimus prieš valsty
bę — nusižengėliai prieš valstybę bus aštriau baudžiami 
negu žmogžudžiai. Tuo žingsniu naujoji turkų valdžia su
kėlė protestus musulmonų dvasiškijos, bet rodos kodek
sas bus priimtas, kaip paruoštas. Šituo Turkija prisiarti
na prie Vakarų civilizacijos.

WASHINGTONAS. — Valstijų Sekretorius Kellogg 
mušė telegramą Amerikos generaliam konsului Londone, 
kad atimtų vizą nuo pasporto anglų parliamento atstovui, 
komunistui Shapurji Saklatvala, kuris buvo pasiryžęs at
vykti Amerikon ir dalyvauti Inter-Parliamentarės Uni
jos konferencijoje Washingtone š. m. Spalio mėnesį. Ame
rikos valdžia paėmusi naują nusistatymą, — daugiau ne
įsileisti Amerikon aiškių revoliucionierių ir komunistų iš 
svetur. Administracija nutariusi: “Ši šalis nėra vieta 
svetimšaliams komunistų agitatoriams.” •

Fordas Pranašauja 
Ateinantį Gerovės 
Šimtmetį

Atsidaro Derybos Del 
Franci jos Skolų

Seal Harbor, Me. Milionie- 
rius Henry Ford, čia būdamas 
savo vasarnamy kalbėjosi su 
reporteriais ir pareiškė, jogei 
Amerika per visą ateinantį 
šimtmetį būsianti pilnovėje ge
rovėje. Ne dividenduose — jis 
sako — gerovė apsireiškia, bet 
patarnavime visuomenei.

Washingtonas. —•• šį antra
dienį čia prasidės derybos su 
Franci jos komisija apie atmo- 
kėjimą $4,000,000,000 Franci- 
jos skolų Amerikai. Franci jos 
draugai sako, kad jeigu Ame
rika norės greit visas skolas 
atgauti, tai sugriaus Franci ją.

Užmiršo Viduriuose
Reples

Fašistai Panaikino 
Rankų Sveikinimąsi

ne tik

Naujausi Telegramai
_______ ' į- ‘

ji mirdama pavedė vienok 
ne rusui vyrui Bachmetje- 
vui, bet savo amerikonui 
broliui, Truxton Beale.

—o—
Londonas. Įsibriovę komu 

nistai į anglų Trade Union 
Kongresą ir laimėję tenai 
pasisekimą, pareiškė planus 
vesti ir sugriauti Anglijos

Žinios Iš Lietuvos
ŽINIOS Iš VILNIAUS

Maskva. — Sovietų teismas 
teisė moteriškę daktarę, M. Ras 
kazovą. Ją skundė moteris M. 
Batajeva, reikalaudama 11,000 
rublių atlyginimo už palikimą 
jos viduriuose replučių, kai jai 
buvo daryta operacija dar 1918 
m. Tuomet prisiėję jai vėl da
ryti operacija ir sugadinę vi
durius.

Teismas daktarę išteisino, 
nes Ipasirodė, kad labai sunkios 
bųta operacijos, kurioje varto
ta viduriuose nemažiau, kaip 
50 instrumentų, iš kurių buvo 
20 replučių. Per daugumą, vie
nos kur ir užsislėpė.

Roma. — Fašizmas 
keičia visos italų tautos įsta
tymus, bet ir žmonių papro
čius. Dabar panaikino seną pa
protį rankų sveikinimąsi. Įsa
kyta sveikintis tik dešinės ran
kos pakėlimu prie smilkinio.

O štai Jums 
Moterys, Viltis!

Madridas. — Sename ispanų 
miestely Valladolid, tūla se
nukė 68 metų amžiaus, Kamilė 
Lorenzo, dar pagimdė kūdikį. 
Tas yra jos tryliktas kūdikis.

$10 Bausmės Už šiau
dinių Skrybėlių Daužymą

La Follette Eina 
Tėvo Pėdomis

Philadelphia. — Jonui Flynn 
lėšavo teisme $10 bausmės už 
prilaikymą sezoninio papročio

Milwaukee, Wis. — Jaunasis — daužymo šiaudinių skrybė- 
Robert La Follette, paveldėjęs lių Rugsėjo 15 d. Jis buvo at- 
savo garsingo tėvo griežtas pir- sistojęs gatvėje ir daužė, kur 
meiviškas ypatybes, šįmet lai- tik pasiekdamas skrybėles pra- 
mėjo primarijų balsavimus į S. ' 
V. senatą. Prieš jį stojo net 
trys priešai iš tos pačios re- 
publikonų partijos Wiskonsine, 
bet jis visus pralenkė.

einančiame gatvekary. Paskui 
sudaužytas relikvijas pakabino 
ant stulpo — viso apie 20.

Užsimokėjęs bausmę, Jonas 
pasakė: “Vis-gi to buvo verta.’

Geneva. Anglų valdžia į- 
teikė Tautų Sąjungai krikš
čionių dvasiškių, gyvenan
čių Irako apygardose Turki
joje, platokų skundą ant tur 
kų valdžios, kuri baigianti 
vyti laukan visus krikščio
nis. Turkų delegacija atsa
kė, kad tie skundai neteisin
gi, nes krikščionys iš tų vie
tų patys išsikraustę jau me
tai atgal. 

—o—
Londonas. Pamokslinin

kas Aitken Norwich kated
roje paskelbė sensacingą 
nuomonę ir pranašystę, kad 
Anglijos visuomenė per 
daug metų vis mažiau be
lankantį bažnyčią, ir jis per 
matąs, kad neužilgo visai 
ją apleisianU. Tą jis perma
ląs ne tik Anglijoje, bet ir , . . d- , , .
visame pasauly. Kun. Ait- į° } " ! n® • • ?• ° P- „ !
ken yra senas žmogus; jis “T
savo gyvenime jau pasakęs tatorybe wadedama IsPa">- 
22,000 pamokslų.

—o—
Cedar Rapids, Iowa. Jau-

dėsią nuo obąlsio — “atvira 
kova kapitalizmui ir impe
rializmui!”

—o— .
San Sebastian. Ispanijos 

karalius Alfonsas pats ati
darė ir pirmsėdžiavo Madri
do Augščiausį Teismą, kuris 
buvo dvejus metus uždary
tas nuo Rugsėjo 1923, kai 
gen. de Rivera paėmė dikta-

Vilnius. — 2 Nr. tik ką pra
dėjusio eiti Vilniuj gudų laik
raščio “Zyccia Bielarusa” su- 
konfiskuotas už įžanginį straip 
snį.

Vilnius. — “Vilniaus Aidas“ 
rašo: “Einant Vilniaus gatvė
mis lengva pastebėti skelbimų 
lentose daugybė pravalomų j ų 
licitacijų, tai magistrato, tai 
ligonių kanos, tai iždo naudai. 
Apie stambesnes licitacijas la
bai daug skelbiama laikraščiuo 
se. Gal niekur ir niekada taip 
daug tokių licitacijų nėra buvę. 
Įdomu, kad daugelis tokių lici- 
jacijų ir neįvyksta, nes niekas
neateina pirkti likviduojamų1 gyvenantis Klovainių parapi- 
daiktų. Kai kur likvidatoriai Į jos, Laipuškių kaimo, pilietis 
tuos daiktus patys išsiveža.

Charakteringa, kad prie Imi
tacijos prileidžia ir stambios 
įmonės. Seniau tatai būtų di
delė komercinė negarbė. Dabar 
visi tai laiko nelaime, kuri ran-
>a užuojautos.”

tyni nariai testato pieną ir su
vežą jo tik apie 200 litrų. Ver
tėtų apylinkės ūkininkams dau 
giau susiprasti ir prisidėti prie 
palaikymo tokios naudingos 
jiems įstaigos, šiemet visoje a- 
pylinkėje derlius yra geras.

Kįlant pieno ūkiui, daug pra 
dėta sodinti runkelių. Sekti
nas pavyzdys kitoms apylin
kėms. Kaimo Demokratas

mynai, vienas iš vaikų nuėjo į 
šeimyninko miegamąjį kamba
rį ir rado jį mirusį. Vaikai ir 
kaimynai yra nuliūdę, nes, sa
ko, velionis buvęs teisingas 
žmogus. Zapyškietis.

GAUSI AMERIKIEČIO 
AUKA

Klovainiai, Šiaulių apskr. — 
Klovainių bažnyčiai liepos m. 
pabaigoje tapo pargabenti iš 
Vokietijos du varpai, kuriuos 
užsakė ir parsiuntė Amerikoje

Petras Juraitis. Varpai sveria: 
vienas 8 pūdus, antras 12 pū
dų. Jiedu kainavo apie 20,000 
Etų ir pavadinti “šv. Petras ir 
Povilas.” Ant varpų išlietas au 
kotojo šioks parašas: “Auko
ju tuos varpus Klovainių baž
nyčiai. Petras Juraitis, gimęs

MIESTO ŠVIETIMAS IR Į Laipuškių kaime.”
KULTŪRINIMAS

Cedar Rapids, Iowa. Jau- Fez. Francų kariumenė, 
nas lenkutis farmeris, Leo sutuopusi visą savo galybę, 
Nowotny, Swisher apylenkė paėmę labai didelę murinų 
je šautuvu nužudė savo žmo stiprovę — BįbaAe. Rifų mu 
na ir paskui pats save nušo-'rinų armija tapo labai sunai 
vė. Jie buvę vedę tik nesenai kinta su 100 kamuolių ir 150 
ir dažnai bardavęsis. i 

—o—
Washingtonas. . Buvusio sias i Turkiją, kaipo į savo

rusų “ambasadoriaus” Bach' vienfikių kraštą • pasislėpti. (2 P° 3 komplektus, kitos po namuose kilo gąisras. Sudegė 
metjevo pasimirusi žmona, Gi • naujai iškilęs 
paliko $1,300,000 turto pini- “pranašas” y—-

Kaimo Demokratas

GAISRAS

oro planų bo i1 lUomis.' Mu rilių 
vadas Krimas, sakoma, bėg-

Anykščiai. Anykščių valsčių-’ 
j e 1924-25 mokslo metais veikė 
vidurinė mokykla su keturio
mis klasėmis ir 160 mokinių, 9 kių apskr. — Liepos

Kriauriiškė, Lukšių ša-vi 
__________  ..__ ...»........v, „ - ----- --- mėn. 27 

pradžios mokyklos: 7 lietuvių,! d. čia pil. Juozo Mikalausko

murinu 1 vieną — ir 2 žydų mokyklos po kluonas, jame sukrauti rugiai 
Zeroualas svy-1 2 komplektus. Lankė 800 mo- į ir šienas, tvartas, arklys, kar- 

gais ir nuosavybe. Tą viską ruojąs pasiduoti francams.

Lloyd George Paskelbė Italijoje suėmė 100 
Savo Planą Nacionali- ■ Komunistų 
zuoti Žemę

Florencija. — Valdžia areš-
Londonas. — Eks-premieras tavo 100 komunistų. Atidengta 

Lloyd George paskelbė savo 
planą, kuriuomi turėtui būti An 
glijos žemė nacionalizuota ir iš 
dalinta bežemiams. Kitaip — 
jis sako — tauta yra pavojuje. 
Apdalinus žeme būtų prašalin
ta apie 1,500,000 bedarbių.

sąmokslas visuotino sukilimo. 
Tarpe sukilimo vadų yra net 
18 metų mergaitė, Adriana Ma- 
resti, siuvėja.

Vokietis* Pasisakė, Jie 
Dirba šilką iš Medžio 

t ______

Rusai Kursto Karą 
Kinijoje

W ashingtonas. — Keliaujan
ti vandenais amerikonai prane
ša matę daugelį laivų, ginklais 
prikrautų ir rusiškai antrašuo- 
tų, siunčiamų Mangolijon. Tas 
patvirtina žodžius Sovietų am
basadoriaus Karachano, kurią 
tik pora dienų atgal pranašavo 
didelį karą Kinijoje. Sakoma, 
kad rusai rems “krikščionį” ki
nų generolą Feng-Yu-Hsiang, 
kuris sukilo prieš kinų tautietį 
generolą Wu Pei-Fu.

New Yorkas. — Atvykęs A- 
merikon laivu “Resolute”, vo
kietis Barthold Deutsch, garsus 
poperiaus tyrės gamintojas iš 
Manheimo, pasisakė, kad Vokie 
tijoje pastaruoju laiku šilkas 
labai atpigęs ir prastiems žmo
nėms tapęs prieinamas. O tai 
dėlto, kad vokiečiai pradėję dir 
bti šilką iš medžio, tam tikru 
chemišku procesu.

Bulius Sudaužė Automobilių 
Ir Užmušė šoferį

Lenkijos Atstovas
Atsisakė

Washingtonas. — Atsisakė iš 
savo vietos lenkų ambasadorius 
Amerikai, pan Wladyslaw 
Wroblewski. Jo įpėdininkas dar 
nežinomas.

Wilkes-Barre, Pa. — Sayre, 
Pa., ligoninėje pasimirė sužei
stas šoferis, Thomas Lynch. Šį 
pirmadienį, jam važiuojant au
tomobiliu, šoko ganantis bulius, 
sudaužė automobilių ir mirti
nai sužeidė šoferį bei kitus 
važiuotoju.

Lenkai Nori Nusikratyti 
Zlotus ant Dolarių

du

Darbas Per Rugpūtį
Amerikoje Pakilo

Washingtonas. — Darbo Biū- bai pakilo Amerikos dolariai. 
ras paskelbė žinias, kad praei- Pasirodė, kad lenkai skubinasi 
tu Rugpjūčiu po visą šalį dar
bas pakilo ant 1 nuošimčio, ži
nios buvo surinktos iš 52 išdar- 

o(bijų. Rytinės ir Pietų valstijos 
” (pasinaudoję geriausiai.

Vienna. — Vietos biržoje la-

savo zlotus išparduoti už dola- 
rius. Jie didelėmis, dvidugnė- 
mis dėžėmis šmugeliuoja zlotus 
į užsienius ir parduoda ten už 
dolarius, kiek gauna.

t,

PA VYZDĮ S KITIEMS
___

Panemunėlis, Rokiškio aps.
— Panemunėlio valsčiaus val
dyba nutarė ir vykdo visus 
valsčiaus tiltus padaryti beto
ninius. Gražus pavyzdys kitiem 
valsčiam! Klišių Jonas

PRASTAS DERLIUS
Obeliai, Rokiškio apskr. — 

Nuo Obelių ligi Latvijos sienos 
labai šįmet yra prastas vasaro
jus ir rugiai, o nuo Obelių 
Augštaičių pusėn labai geras. 
Neužderėjusių vietų žmonės nu 
siminę. Klišių Jonas

FORDO SUNKVEŽIMIŲ 
PARODA

kinių, šiais mokslo metais 
dviem pradžios mokyklom pa
daugės.

Anykščių valsčiaus savivaldy 
bės 1925 m. pajamos siekia 55,- 
974 litų 40 et.; tiek pat ir iš
laidų. Valsčiaus valdyba dar 
priėmė 6,000 litų papildomąją 
sąmatą išgrįsti 1,500 kv. siek
snių Biliūno gatvės. Grindimui 
renkamos lėšos iš miesto neju- 
domojo turto savininkų. Viso 
valsčiaus ūkininkai veža akme
nius, smėlį ir žvyrą; priveži- 
mas įkainuojamas 18,450 litų. 
Iš pramonės veikia: 3 malūnai, 
prie kai kurių yra veltuvės ir 
lentpjūvės. ,

Anykščiuose yra šios visuo
menės organizacijos: šaulių bū 
rys su 30 narių, pavasarinin
kų kuopa su 150 narių, 
m ės 
riais 
m ės 
rių,

vė, telyčia ir net šuo. Liko žmo 
gelis be duonos, be triobų, be 
gyvulių ir be pašaro. Gaisro 
priežastis neatsargumas su 
pypkėmis prie šiaudų.. Atsar
giai, piliečiai, su pypkėmis 
kluonuose, o ypač šiuo laiku, 
kai duona ir pašaras yra juose 
sukrauti. . P. V.

Penktadienį, š. mėn. 21 d., 
nuo 5 iki 7 vai. buvo Fordo 
sunkvežimių paroda. Prasidėjo 
prie Rotušės aikštės. Sunkveži
miai važinėjo po visą miestą.

TILTO ATIDARYMAS I
___

Panevėžys. — Rugpjūčio 30 
d. bus naujo tilto ant Nevėžio 
atidengimas važiavimui. Į iš
kilmes kviečiami svečiai iš Kau 
no — ministerial ir kiti. Tiltas 
geležies-betono.

U

STAIGA MIRĖ

valsč. — 
Paliukai- 
amžiaus,

že- 
na- 
že- 
na-

Ūkio Draugija su 35 
ir Anykščių valsčiaus 
Ūkio Bankas su 130 
kuris turi kapitalo apie

19,000 litų. J. Poelmis

TVARKOSI

Gaižėnai, Zapyškio 
šio kaimo pil. Tomas 
tis, daugiau 60 metų 
nors nejaunas, bet atrodė ga
na tvirtas žmogus, šių metų. 
rugpjūčio mėn. 4 d. vaikščio
damas po lauką rodė, kas ką iš 
šeimynos turi dirbti, be to dar 
vakare, susirinkus šeimynai va 
karieniauti, sako, būk aiškinęs, 
kas rytojaus dieną bus veikia- 

po to visi išsiskirstė nak
ties poilsiui, Rytą, sukilus šei-
m a

Šilalė. — Valsčiaus Tarybos i 
nutarimu visame miestelyje tu i 
ri būti nutiesti šaligatviai. Nu- | 
tarimas jau vykdomas: beveik 1 
jau visur daroma platūs ir stip'S 
rūs cementiniai šaligatviai; jei' g 
prie kurių nors namų buvo -ant 
gatvės pristatytos “būdos,” tai 
jos nugriaunamos. Iš viso mie- 
stelis jau geriau tvarkomas 
kas teikia jam gražesnę išvaiz
dą. B. Vitaitis

L

ĮSISTEIGĖ DIENINĖ

Puodžiškiai, Šiaulių apskr., 
Klov. valsč. — Nuo pusės bir
želio mėnesio pradėjo veikti U- 
kininkų Sąjungos įsteigta Puo- 
džlškių dvare pieninė. Pieninei 
pradžia yra sunki, nes tik sep-

B

Bibliją Vartojo 
Šerus Parduoti

San Francisco. — Valstijos 
korporacijų komisija pradėjo 
tardyti klastingų korporacijų 
darbuotę. Ypatingai puolė a- 
kin Carson Valley Mining kom
panija, kurią įsteigė kunigas 
San Jose su draugais. Jie par
davinėjo šėrus su ištraukomis 
iš Biblijos, ir tvirtino, kad šią 
kompaniją “Dievas laikąs ypa
tingoje globoj.” Jie žadėjo 
$600 dividendo už kožną $100.

SETAS IŠ PENKIŲ 
LIETUVIŠKŲ PINIGŲ 

GALIMA GAUTI 
“VIENYBĖJE” 

Su prisiuntimu — 
50 >centų

AMERIKA
IR

AMERIKOS LIETUVIAI
i

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,

n
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Prenumerata reikia apmokėti 
iSanksto.

Apie Skelbimus Klauskit Laišku 
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Vienybė Publ. Co., Inc. 
183-197 Grand Street
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Ramioj Kopenhagoj
Rašo Č1M-ČYMAS
,'V

If Redakcijos Straipsniai Į;
KAIP “NAUJIENOS” ŽIURI Į 
KLAIPĖDOS RINKIMUS

i . —————————

Tilpus “Vienybėje” apie Klaipėdos rinkimus ir kaip 
tuose rinkimuose Lietuvos partijos neėmė jokios akci
jos, “Naujienos” šoko Lietuvos partijas ginti. Mes čio
nai praleisime visą virtinę kabliukų ir kriukučių, ku
riuos “N.” pri'kabinėja į “Vienybės” cituojamą straips
nį (nes tie kabliukai ir kriukučiai net jau ir del “Nau
jienų” yra per... vaikiški); pabriešime tik stambiausias 
dalis, kuriose “N.” pasistato save Klaipėdos rinkimų 
klausime.

- t

“Naujienos” sako, kad vokiečiai Klaipėdoje vistiek 
būtų laimėję, nors Lietuvos partijos būtų tenai pavedę 
savo akciją. Jeigu šitokiam naiviam tvirtinimui tikėti, 
kad gera propaganda neatneša savo vaisių, tai kamgi vi
si pasaulio propagandistai veda propagandą? Kamgi 
pačios “Naujienos” veda savo propagandą? Kodėl gi 
Lietuvos propaganda nebūtų turėjusi gerų vaisių Klai
pėdoje? Kodėl gi negalima buvo jos pabandyti? O iš kur 
gi jau “N.” žino, kad vokiečiai būtų vistiek laimėję?

Toliaus, “N.” pavadina šmeižtu, kad “Vienybė” pa
sakė, jog Lietuvos socialdemokratai išsisukinėjo nuo ė- 
mimo Klaipėdoje akcijos. Ir keliomis eilutėmis’ žeminus 
štai ką “Naujienos” pasako: “Mes manome, kad social
demokratai, gavę tą pasiūlymą (jeigu jisai tikrai jiems 
buvo duotas), ne “biskį išsisukinėjo,” kaip pasakoja Sir
vydas, bet atmetė jį be jokių diskusijų.” štai ir logika! 
Kai mes pasakėm, kad socialdemokratai išsisukinėjo, tai 
sako: “šmeižtas!” O kai “N.” patvirtino, kad tą social
demokratai atmetė be jokių diskusijų — tai ne šmeižtas!

Mes manome, kad tuos ginčus veda “Naujienose” 
labai pasenusi ir su savo mintimis nebesiskaitanti gal
va... L

•

Didžiausi vienok “Naujienų” baimė yra tame, kad 
Lietuvos partijos niekados nesusitartų į vieną politiką 
Klaipėdai. Tą jos aiškiai parodo sakydamos: girdi, jeigu 
dabar per Klaipėdos rinkimus Lietuvos partijos būtų 
parodę kokią nors veikmę, tai esą būtų buvęs ne demo
kratinis, bet “nacionalistinis” nusistatymas. (Jos, mat, 
norėtų Klaipėdą matyti ne prie Lietuvos valstybės ir 
tautos prigludusia, bet vokiečių socialdemokratų rėdo
mą “internacionalistiškai.”) Mes šitam štai ką turime 
pasakyti. Kiekviena valstybė stengiasi savo priimtuo
sius, savus kraštus subendryti politikoje ir valstybingu
me. Todėl ir Klaipėdai, kad ir autonomiškam kraštui, vis 
tiek reikės prie Lietuvos priglusti. Jeigu jai to nepa
vyks, tai Klaipėdą vokiečiai, paėmę į savo rankas, nuo
latos temps prie Vokietijos. Jie jau tempia ir dabar, — ir 
tempia net vokiečiai socialdemokratai! Ar tas jau bus 
demekratinga, kai lietuviškas kraštas vėl taps pajung
tas po germanizmo letena?

šituo punktu “Naujienos” aiškiai dabar pasirodė 
esą germanofilės^ kaip prie Kerenskio buvo rusofilės, 
kuomet jos aiškiai buvo nusistatę prieš pilną Lietuvai 
neprigulmybę ir linko Lietuvai pasilikti prie.“socialistiš- 
kos” Rusijos. Bet tuomet “Naujienų” doktrina bankrū- 
tijo, nes bolševikai visą Kerenskio “socializmą” išblaškė, 
ir tuomet pačios “Naujienos” “atsivertė.” “Naujienos’ 
dabar siūlo Klaipėdai eiti atsiskyrusiai nuo Lietuvos ir 
pataikauti vokiečiams (kad ir vokiečiams socialdemo
kratams); bet ar jos gali laiduoti, kad Vokietijos nepa
tiks toks pat likimas, kaip Rusiją — ar Hindenburgas 
nesukrius viso tariamojo Vokietijos republikonizmo ir- 
nepasiliks visai monarchistiniu diktatorium? Jeigu “N- 
nos” tą ir laiduotų, tai jų bankrūtingas laidavimas nieko 
mums nereiškia. Pagaliaus mes žinom, kad net ir vokie
čiai socialdemokratai mielai palaiko germanizacijos dar
bą Klaipėdoje net ir dabar. Tai ką čia niekus šnekėti.

‘Apie tai, ką “Naujienos” sako, kad “p. Naruševičius 
Vargiai bus dėkingas p. Sirvydui už išplepėjimą tų da
lykų,” mes tik turime pasakyti, kad “Naujienos” — me
lagės. Niekur mes nerašėm, kad tuos dalykus atsižino- 
įjom iš p. Naruševičiaus. Mes tuos dalykus žinome iš tų 
pačių šaltinių, iš 'kurių žino visa Lietuva, tik nuo visko 
atsilikę “Naujienos” nežino.

Tiek užteks, kad pabriežus mūsų visuomenei apie 
pavojingą “Naujienų” kursą — linkimą prie vokiečių.

J. Makauskis Pataikęs
Ne į Tą Vietą t

“Varpas” nurodo, kad netei
singai p. J. Makauskis, buvęsis 
Valst. Liaud. atstovas, sugrį
žęs iš Amerikos, gyręs Kaune 
“Naujienas,” kad būk prie jų 
esą “susispietę patys gabiausi 
amerikiečiai inteligentai.” “Var 
pas” sako, kad tada tik Ma- 
kauskio žodžiai būtų teisingi, 
jeigu “mokėjimą burbulus pū
sti galima būtų pavadinti di
džiausiu inteligentiškumo laips 
niu.”

Čia “Varpas” pasako teisy
bę. Niekas iš amerikiečių to
kios inteligentų krūvos prie 
■'Naujienų” dar neužmatė, kai 
tik p. Makauskis. čia gal bus iš 
anksto padarytas nusistatymas 
p. Makauskio, nes jis, dar tik 
Amerikon atvykęs ir to “Nau
jienų” panteono dar visai ne
matęs, jau agitavo už “ben
drą frontą” su socialistais, del 
to Brooklyno konferencijoje 
net gavo išbart.

Supraskime, kaip dalykai 
stovi.

—o—
Kiek Chicagoje Yra Lietuvių

p. A. Rūkas rašo “Varpe,’ 
jogei chicagiečiai lietuviai me
na savo skaitlių tenai iki 100,- 
000, tuo tarpu viešojo knygyno 
užveiz.da jam pasakęs, kad lie
tuvių Chicagoje tesą... 18,000. 
Lietuviškų laikraščių tenai jau 
yra apie 8, o tenai knygyne vos 
gaunama — “Draugas” ir “Vy
tis” (pastaruoju laiku prisidė
jęs “Varpas”). Kuomet p. Rū
kas padavęs užveizdai gana il
gą surašą lietuvių moksliškų 
knygų, kurios būtų gerai kny
gyne del lietuvių turėti, tai už- 
veizda su nusistebėjimu pasa
kęs: “Tai moksliškos! — argi 
lietuviai skaito moksliškas kny 
gas?”

Matomai tūli amerikonai ma
no apie lietuvius, kad jie paei
na kur iš Afrikos.

—o—
Patys Save Išsirinko?

“L. ž..” rašo: “Amerikos 
“Garsas” (33 Nr.) praneša, 
būk nuvykęs Amerikon kun. 
Šmulkštys pareiškęs, kad be 
jo, tarp-parlamentarinėje kon
ferencijoje Washingtone daly
vausiąs dar p. Karvelis. Jei tai 
tiesa, Įdomu sužinoti, kas juos 
išrinko tarp-parlamentarinėje 
konferencijoj dalyvauti?”

Mes paaiškinsime: Kam dar 
reikia mūsų panašiems džen
telmenams kokių rinkimų? Jog 
aną metą kun. Garmus, visai 
niekieno nekviestas, užsipuolė 
pašventinti protestoniškas A- 
merikos Tautos Arlingtono ka
pines ties Washingtonu. Ko ge
ro dar kun. Šmulkštys, ateis 
kokią dieną į Washington© kon 
gresą ir pasakys: “Nuo šios 
dienos aš esu jūsų dvasišku tė
vu”...

—o—
Kas Tas Kun. Klikna?

Garsus kun. Klikna jau tam
pa pačių klerikalų demaskuoja 
mas (nebėra kaip užslėpti). 
“Ryto” nr. 191 rašo apie kun. 
Klikna, dabar esantį jau Lietu
voje (Nemakščiuose) tokį pa
taisymą :

"Vietos korespondentas pra
neša, kad kun. Klikna ten ko
vojęs su tikėjimo priešais. Kas- 
žin, ar jis tenkinasi ta kova? 
Jog kun. Klikna kurį laiką 
priešinęsis dvasiška j ai vyriau
sybei, buvo išdūmęs į Lenkiją 
ir dirbęs Lietuvos nenaudai.” 

štai tau ir apaštalai, kokie 
renka Amerikoje aukas “Lietu
vai !” . •—A.

—o—
Nauji Lapeliai

Nesenai pasklido nauji la
peliai, kiršinanti SLA. narius 
prieš šios organizacijos valdy
bą. Manyta buvo, kad tai ko
kis SLA. geradarys, bet “Vil
nis” ėmė ir išplepėjo, kad tai

komunistų “draugučių darbas.” 
Mat lapely neva uždrožiama 
komunistams, tuo tarpu šis ko
munistų laikraštis ciniškai išsi
davė, kad tai tyčia buvę pa
daryta. Esą: “Lapely yra pasa
kyta, kad bolševikai nori SLA. 
skaldyti. To ir pakanka. Gali 
kažin kaip įžeisti mūsų ponus 
viršininkus, bet tik pasmerk 
bolševikus, tai ir pakaks.”

Tuo būdu nerami yla ėmė ir 
išlindo iš maišo.

Katalikai Atsisako Nuo 
Vilniaus Vadavimo

Chicagos Vilniaus Vadavimo 
Komitetas pasiuntęs “Drau
gui” savo atsišaukimą ir pri- 
kvietimą dėtis prie “Spalio 9- 
tos” demonstracijų prieš len
kus del Vilniaus užgrobimo. 
Bet šis laikraštis viešai pa
skelbė, kad to atsišaukimo ne
talpinsiąs, reiškia ir prie de
monstracijos katalikai neprisi
dės.

Tas galima buvo jau ir iš 
anksto nuspėti.

—o— 
“Moksleivių Kelių” Redakcijoj 
Permainos

p. Mikas Šileikis, buvęsis re
daktorius moksleivių skyriaus 
einančio prie “Naujienų” ir va
dinamo “Moksleivių Keliai,” at 
sidėkavoja ir užleidžia vietą 
naujai seimo išrinktam redak
toriui, p. J. Lapaičiui.

—o—
Tyli — Ir Gerai Daro!

Kademų agitatorius, kun. A. 
Šmulkštys, labai atsargiai tyli 
į visus mūsų laikraščių ir pra
kalbose duodamus užklausi
mus. Ką gi žmogus darys, ne
tylėjęs? Jog pradėjus aiškin
tis, labai daug išsiaiškins ne 
jo misijos naudai.

—o— 
Vaičkaus Teatras < 
Chicagoje.

Senai jau ėjo Kaune gandai, kad mūsų 
dievokratų yra vedama slaptos derybos su len
kais. šnibždėjo, šnibždėjo, paskui Purickis pra
dėjo su Nowaczynskiu polemiką del Vilniaus, 
išsipravardžiavo taip kaip tinka geram kata
likui baigusiam “augštus mokslus” Friburge ir 
ant galo išpravardžiuotas Nowaczynskis atsi
randa Kaune... Aplanko Purickį, paskui atsi
randa Palangoj ir, kaip skelbia rusų šaltiniai, 
sėdėjo gretimajam kambary, kai ėjo ministeriu 
kabineto posėdis del atvežtų pasiūlymų...

Nespėjo “pan Nowaczynski” išvykti, kaip 
išgirdom, jog jau delegacija į Kopenhagą iš
važiavo derėtis su lenkais... Viskas buvo daro
ma apsuptai’slaptumo oreolu. Dabar jau tre
čia diena, kaip eina derybos, vienok spaudoj 
tik trumpi dievobaimingos Eltos pranešimai, 
nieko nepasakantieji apie derybas su lenkais. 
Laikraščiai reikalauja viešumo, o mūsų valdi- 
mieriai tyli. Kas bus susilaukta? O pavojus grę- 
sia didelis, žinant, kad į Kopenhagą išvyko de
rėtis tarpe kitų ir p. Tamoševičius — žymus 
hymansininkas, kurio, žmonos sesuo gyvena Var 
šuvoj, ištekėjusi už žymaus lenko. Jis būdamas 
susisiekimo ministeriu, lenkais apsodino žy
mias vietas ir tame blogo nemato. M. Yčą ži
nom. “Daktaras” Karveliu yra tas pats, kurs 
per kelis metus bevaldininkaudamas sugebėjo 
dvarą už 9,000 dolarių nusipirkti, o 1917 m. 
Petrapily buvo apie 19 m. berniokas-studentas, 
ir buvo apiplyšusiais skvernais... Štai mūsų de
legacija ir šiurpas ima, prie ko toji “delegaci
ja” gali šalį privesti. Yra gandų, kad lenkai 
pareikalavo Klaipėdoje savo laivynui bazės, 
sieliams vietos ir visai laisvo tranzito Nemunu. 
Aš bijau, kad mūsų delegacija, nemokėdama 
atsispirti, gali su viskuom sutikti. Juk ir Galva
nauskas galėjo jokių “internacionalizacijų” ne
prisiimti ir Klaipėdafbūtų buvusi be jokių pre
tenzijų; bet jis pasirodė taipgi tik tešla ir f ran
čų tryptelėjimu kpja kaip ugnies bijojo. Del 
Galvanausko politikos ir hymansiškumo, Lietu
va susilaukė smūgių; dabar antroji sudėtina 
galvanauskijada išvyko su lenkais derėtis, kuri, 
be abejo, vėl eis į derybas del unijos su lenkais. 
Aš norėčiau, kad aš klysčiau, bet kaž-kas jau 
labai viskas išrodo nužvelgtina; o jėzuitų val
džia prie ko nori, šalį gali privesti. Trumpa at
eitis parodys, kur mes stovim ir derybos su len
kais Kopenhagoj dar gali privesti prie ginklais 
pažvanginiiiio. Manote, lenkai ginklo gali išsigą
sti? Ne. Kas jiems į Klaipėdą vėl atsiusti porą

J. Vaičkaus dramos teatras, savo karo laivų; jie turi jų dešimtį, gi “Pilsud- 
vėl apsilieka Chicagoje. Atsi- ‘ 
darė tenai Hull House Rugsė- 
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jo 13 d. su vaidinimu: “Ame
rika pirtyje” ir “Apdraustoji 
žmona,” kuri dar esanti chica- 
giečiams nežinoma.

Lietuvos Atstovas į Tautų 
Sąjungos Posėdi

Užsienių reikalų ministerijos 
direktorius p. Ignas Jonynas 
rugpjūčio 29 d. išvyko į Žene
vą dalyvauti Tautų Sąjungos 
tarybos ir plenumo posėdžiuo
se.

—o—
Apie Suteiktą Lenkams 
Paskolą

Spaudos žiniomis, lenkų val
stybės bankas gavo iš kelių A- 
merikos bankinių kontorų pa
skolą. Pinigai duoti zloto kur
sui palaikyti. Garantuodamas 
šią paskolą Lenkijos bankas į- 
dėjo tam tikrą sumą aukso pi
nigų į Anglijos banką. Garan
tija pasilieka Lenkijos nuosa
vybe.

NUTEISTI MIRTI

šiomis dienomis Kariumenės 
Teisme buvo nagrinėjama vie
na užmušimo byla, kurioje bu
vo kaltinami A. Panemunės 
v. Vaičiūnų kaimo piliečiai Pe
tras Gūžys, Zetkauskas, Jonas 
Gūžys ir jo žmona už užmuši
mą 1923 m. pil. Aleksnevi- 
čiaus. Teisme paaiškėjo, kad 
Petras ir Zetkauskas yra už
mušę kalbamąjį asmenį, o kiti 
suminėti asmens yra prisidėję 
prie šio įvykio. Teismas, išna
grinėjęs šią bylą, nusprendė 
nubausti: Petrą Gūžį ir Zet- 
kauską mirties bausme ir už 
dalyvavimą Joną Gūžį 15 metų 
ir jo žmoną 10 metų sunkiųjų 
darbų kalėjimu.

skį” ar “Hallerį” su pora “Mazūrų” ir “Kuja- 
viakų” visada gali į Klaipėdą atsiusti.

Taigi pavojus nemažas. Klaipėda gali būti 
prarasta visai netikėtai — ją gali bile dieną už
imti lenkai. Man išrodo, kad su tomis Kopenha
gos derybomis yra pradžia galo Lietuvos ne
priklausomybės. Lietuvai pavojus tačiaus grąso 
ne iš pusės lenkų sienos, bet iš pusės Klaipė
dos. Nuo Vilniaus lenkai neis, nes juos tyko 
bolševikai, kiirie tik iš čion lenkus ir sulaiko; gi 
iš pusės Klaipėdos, lenkai gali niekieno nekliu
domi į Lietuvą ateiti ir visai iš mūs jūrą atim
ti. Na tada — su lenkais unija ir — galas!... 
štai ką aš numatau.

Ar kam Lietuvoj tatai rūpi? Labai abejo
tina. Kad aš nepažinočiau tuos, kas “rūpinasi” 
šalies apsauga, tai dar galėčiau spėlioti ; bet sa
vo laimei (ar nelaimei) pažįstu ir žinau, ką jie 
mano ir daro; o jie nieko nemano ir nieko ne
daro. . i . , .

Amerikiečiai, nors jūs ten iš užjūrio sušu
kite ir parodykit mūsų Krašto Apsaugoj besė- 
dintiems ponams, kad jie nieko nelaukiant grieb 
tusi priemonių apsaugojimui Klaipėdos; kad 
rimčiau pasiimtų įgyti apgynimo priemonių mū 
sų uostui ir jūrai. Tai yra pragaištingas nieko 
nedarymas. Tik tada derybos su lenkais gali bū
ti pradėtos, kai Klaipėdoj stovės pora gerų sub- 
marinų ir koki pora batarejų pakraščio gynimui 
patrankų nušaunančių per 25 klm. Dabar Ko
penhagos derybos gali į Klaipėdą atkviesti len
kų karo laivyną.

o

PIRKITE 
“VIENYBES’’ 

ŠĖKĄ!

Ką mano S. S. S. R.? Maskva bruzda ir 
bruzda mūsų naudon S. S. S. R. gali dar karo 
jėga neprileisti Lietuvos padaryti su Lenkija 
taiką. Vilniaus galutinas lenkams atidavimas 
ar atsižadėjimas gali būti smarkiai baustas. Jau 
dabar rusai daro spaudimą neprileisti prie ne
palankių su lenkais derybų, kas galėtų sustip
rinti Lenkiją prieš S. S. S. R.; ir štai kas gali 
dar būti: bus susilaukta Kaune rusų ultimatu
mų, tą patį susilauks ir Varšuva, ir jei Lietuva 
bandys stiprinti Lenkiją, dar galo derybų ne
sulaukus, galima bus Vilniuje ir Kaune susi
laukti raudonųjų svečių iš anapus lenkų kori
doriaus... Kas tada bus? Aiškinti nereikia.

Kad rusai jau bruzda ir akyliai seką dery
bų eigą, tas jau žinoma. Ar Lietuvoje kas nors 
į tai atsižvelgia? Kurgi atsižvelgs! Juk ir 1920 
m. lenkams Vilnių atidavė pirma padarę Su
valkų sutartį ir tik porą batalionų “Vilnių gin
ti” tebuvo nusiuntę; ir džiaugtasi, kad lenkai 
bolševikus po Varšava sumušė. Bet tas džiaug

smas į sveikatą neišėjo — Vilnius buvo lenkams 
atiduotas. Dabar jis gali būti atgautas, kaip 
gali būti visos lenkų pretensijos į Lietuvą bei 
Klaipėdą atmestos; bet tam tikslui reikia pa
statyti Klaipėdoje submarinas ir susitarti su 
rusais del lenkų pretenzijų.

Del susitarimo su S. S. R. Lietuvoje senai 
buvo kalbama, bet mūsų minkštapilviai diplo
matai ir kunigai, kurių daugelis Rusijoj gavo 
iš bolševikų į kailį, išgirdę Rusija jau iš bai
mės kinkas drebina ir bijo to vardb minėti. Fak- 
tinai gi, Rusija — nieko baisaus, terorai praėjo, 
nuosavybė grąžinama ir kas nori dirbti bei pre
kiauti, gali visai laisvai verstis. Prieš lietuvius 
rusai nieko blogo neturi ir taip labai Lietuvą už
grobti nei nemano; tik nori turėti Lietuvą kai
po tiltą susisiekimui su Europa. Kodėl gi taip 
bijoti su rusais tartis? Ką rašau, rašau ne iš 
oro, bet besiremdamas šaltiniu ir faktais, delei 
kurių esu šiomis dienomis incognito kalbėjęs 
su žymiais Maskvos vyrais, vykstančiais tarybos 
reikalais į Vakarų Europą, traukiny. Aš, nieko 
nežinojęs apie slaptas su lenkais derybas, iš 
jų traukiny sužinojau visas smulkmenas ir jie 
man pasakė: “Jei gali ir sugebi, pranešk savo 
valdžiai, kad ji S. S. S. R. su lenkų derybomis 
neerzintų; visi slapti jūsų žygiai mums yra pui
kiausia žinomi. Atidavę lenkams Vilnių ir stip
rindami lenkus savo kūnu, būsite su jūsų sėb
rais lenkais sutriuškinti ir susilauksite Vrange- 
lio likimo... Jūs privalote žinoti, kas jus dabar 
nuo lenkų gina ir kas jūsų nepriklausomybę iki 
šiol išlaikė, žiūrėkit!” Aš bandžiau prieštarau
ti ir įrodinėti priešingą, bet kadangi jų buvo 
daug tiesos pasakyta, tai man nieko daugiau ne
liko kaip atsisveikinti ir pasišalinti.

Taigi, iš visų paskutinių dienų žinių, iš su
dėties mūsų delegacijos Kopenhagoj, bei tų pa
grūmojimų, kurie spaudoj Lietuvos adresu pra
deda girdėtis, baisu, kad pragaištingi Vailokai
čiai, Šmulkščiai, Vilimai, Tamoševičiai ir Ko., 
neprivestų Lietuvą prie galo.

o------------- o--------------o

MANO GYVENIMAS

Nečiūčiavęs, neliūliavęs
Neieškokis panos,
Nebučiavęs, nemylavęs
Nevesk nei vienos.

O tu mėilej tu klaštlnga — 
Nesuprantama, paini, 
Mergužėlė paslaptinga — 
Veido išraiška daili.

Oi gyvenime vargingas,
Kas pasaldina tave,
Oi, širdie mano jausminga
Kas ramina gi mane?

Daug vargų esu patyręs
Ir vis dar kenčiu,
Nes gyventi užsispyręs 
Tarp nelaimių šių.

Vargsiu, vargsiu, broli mielas — 
a

Nors skaudu kentėt,
Dar ne vieną žodį tarsiu,
Nes sunku tylėt.

— A.PETRAŠKA
& I 

o--------------o--------------o
I

RAUSTA TOLIAI...

Rausta toliai, tilsta vėjai — 
Traukia dainą vyturiai!...
Žvainios mintys toliais skrieja — 
Kur nus’leis jos — nežinau...

I
Rugiai ošia, bangoms supas — 
Širdis mano nerami...
Tu Brangioji, ko ne’teini?.... —
Tavęs laukiu aš senai... ’

Sujūruotų mano širdis,
Meilės liepsna užliepsnot’!...
Tau nupinčiau aš dainužę,
Čia ant kalno tarp rugių... <

— J. Žvelgimas
i 

o--------------O-------------- o

Nors turint ir daug narsumo 
Bet jei nėra atsargumo, — 
Niekur-nieko nelaimėsi — 
Nors ir daugel ką pradėsi...

— A. J. Jokūbaitis

Turint gerą norą, 
Užtversi nors tvorą! 
Jei snausi, tingėsi 
Ir ėst neturėsi!...

2
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XIX. Kelionė į Ūkio ir Pramonės Parodą Kaune 
---------------- i

Su savo gimtinės žmonėmis šiuo kartu labai mažai 
teko pasisvečiuoti, nes štai prisiartino visų laukiamoji 
Ūkio ir Pramonės Paroda Kaune. Man, kaipo laikrašti
ninkui, labai rūpėjo šią Lietuvos kultūros iškilmę pa
matyti. Kaipogi valsčiuje tuojaus užsiregistravau va
žiuosiąs (mat užsiregistravusiems buvo duodama bilie
tas į Kauną gelžkeliais tik už trečią dalį kainos.. Ne pi
gumas man rūpėjo, bet išbandyti bendras važiavimas 
su kitais). Ir štai kaip tik pasitaikė būti net “ekskursi
jos vadu” iš Jūžintų į Kauną (tos vadovystės negali 
atsikratyti!) Valsčiaus sekretorius p. Petravičius būti
nai man pripiršo važiuoti ant vieno liūdymo su: K. Šir- 
vydiene (mano žmona), Antanu Vaškeliu, Emile Vaške- 
liene ir Veronika Lasyte. •

“Dokumentas” kišenėj, ke 
leiviai su manim — ir marš 
iš Jūžintų arkliais į Rokiš
kio stotį — 28 varstus. Pra
dėjo lyt. Supėmės, gaubti
ni ės, bet vis tiek, kaip antys 
įšlapom.

Stotin pribuvom pavaka
ry. Svietelio renkasi pul
kais, su maišeliais, maišais, 
skrynutėmis. Nustoję, kai 
debesys, laukia traukinio. 
Atvažiuoja traukinys: kaip 
ims visi kimštis! Prikimšo, 
kaip silkių į statinę; kiti 
beveik ant stogu sulipo; nie 
kas nenori ant rytojaus sto
ty pasilikti, o traukinys tik 
vienas eina į dieną. Vago
nuose, kur turi tilpti po 20 
žmonių, sutilpo į 100. Reika
las padaro vietos. Bet užtai 
beveik vieni kitiems ant ke
lių sėdėjo. Mums pasitaikė 
dar gauti kertelė, bet iš tos 
negalėjom pasijudinti /— 
per ištisą naktį! Kiti miego
jo ant grindžių susirietę. Ki 
ti barėsi už stumdymąsi, pa

skui vėl susigerino, nes ma
to, kad nėr kas daro. Ant 
stočių vėl randam pulkus 
žmonių. Iš vidaus mūsiškiai 
per duris šaukia: “Nebeikit, 
nėra vietos!,” o nuo platfor
mos sulyti žmonės šaukia: 
“Šūd.. nėra vietos! vat iš
trauksim keletą jūsų laukan 
— ir bus vietos!” Mūsiškiai 
tik atsitraukia nuo durių ir 
nutįla. Kai-kurie iš lauko 
visgi įsispraudžia. Vieną, la 
bai ilgą ir nuo gumos žipo- 
no nesmagiai atsiduodantį 
žydą ištikro tik neišstūmė 
laukan, — nes buvo toki 
smarvė, kad viena bobelka 
pasigyrė baigianti alpti. 
Nuo Panevėžio stoties vie
nas patriotingas lietuvis 
kaimietis susibarė su žydel- 
ka dėlto, kad ji, mokėdama 
lietuviškai, su dukteria kal
bėjo rusiškai. Vos peštynės 
neįvyko ir žydelka labai 
greitai “sulietuvėjo.”

Taip susikimšę važiavom
S. S.

LEVIATHAN
išplaukia 
spalio 3

“Plaukite po Amerikos vėliava"
Papiginta ten ir atgal kelionė i

UVĄ
T.k $.0: C0 ir daugiau per Bremen ar Cherbourg

Dabartini* taika* yra ideališka* atlankyti Tėvyne. O 
ypatingai kad variuojate vienu iš pasaulio geriausių laivų 
prik!au*anėių Ameriko* vaidilai.

l.rdvų* trečio* kie«o» kambariai, puiku* maiata* ir vieta 
ant dėnių, greita* *a*i»iekima* *u kelionės galai* yra u/tik 
rmti keleiviam* ant bile šių laivų: leviathan, George U a»ti- 
ington, America, Pre*. Harding, Pre*. Roosev.lt. Republic. 
Pasiklauskite pilnų informacijų pa* savo vietos laivakor
čių agentą arba

United States Lines
45 Broadway New York City

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA ir DIRBTUVE

gerinuaiai jrengtojfl mokykloje. Prakti
koj! pamokos iSnrdyti ir hudėti visokius 
motorus, apie elektrą ir važiavimą. Ti
kras, pilnas kursas Šoferio mekaniko 
lietuvių ir anglų kalbom • veda visiem 
žinomas ir per 15 ką metų prityręs
INSPEKTORIUS L. TIKNIAVICŪS 

garantuojame laisnj ir diplomą — Pa- 
ieSkomo darbo. Ateikite apžiūrėti mil- 

nuo 9 ryte iki 9 vakaro. Nedaliomis

ir iki Radviliškio, iki Kė
dainių, ir pagaliaus iki Kau 
nui. Ant galo visi “pradžiū- 
vo,” apsiprato ir jau baigti
nėse stotyse į Kauną pradė
jo lengviau įlipti vis laukian 
ti žmonės.

Turėjom savo tarpe tik 
vien kaimiečius ir žydus. 
Mat važiavom IlI-je klasėj. 
Gi inteligentai iš miestų va
žiavo II-je klasėj, kuri taip
gi buvo prikimšta. Ten bu
vo brangi važiuotis, nes 
jiems valdžia jokios nuolai
dos nedavusi; bet gi ir ten 
buvo prisikimšę, tik švares
nė publika.

Kauną pasiekėm rytmetį 
praaušus. Lietus lyt mažai 
ką paliovė.

Jau iš stoties pamatėm di 
deles minias žmonių pulkuo
jant po miestą — tai vis Pa 
rodon atvykusius, kitus dar 
nuo kitų traukinių, nuo Su
valkijos miestan įmaršavu- 
sius bei nakvynės ar apsisto 
jimo vietos beieškančius 
žmones. Tai buvo vyrai, mo
terys, vaikinai, merginos ir 
net vaikai. Vieni nešiojasi 
pundelius, kiti maišelius, tik 
“mandresni” jau kokius nu
nešiotus čemodanėlius — 
visi atsivežę savo “Dievo 
dovanos:” kumpio, dešros, 
sūrio, duonos, kad Kaune 
per Parodą pramisti, — nes 
jie girdėjo, kad Kaune kote
liuose maistas bus jiems ne
įkandamas. Kiek čia šnekų, 
alaso, barnių, nusiskundi
mu, vaiku riksmo! Vietų 
Kaune sunku gaut, nes kiek 
šiuo tarpu žmonių suvažia
vę, tai visą Kauną ir jo dar
žus galėtum pripildyti (tik
renybėje taip ir buvo; girdė 
jau, kad žmonės nakvoję 
daržinėse, pašiūrėse, sodnuo 
se, daržuose — bile tik kur 
'vora aptverta; o jau kai už 
sienų, bile Židikai neprieis 
ai visai gerai!). Kurie Kau 

ne turėjo pažįstamus, tai 
pas juos virtinėmis susi
kraustė. Bet kurie neturėjo, 
tai Vertėsi, kaip galėjo; ki
lis mačiau ir pasėdžiais na

ktį sėdint ir policininkui tei- 
•inanties, kad nėra kur 
lingt. Ką policininkas su to
liais darydavo, nežinau.

Tai toki buvo kelionė mū- 
ai į Parodą.

Gi pati Paroda buvo del 
nanęs labai įspūdingu regi- 
liu. Nors šiemet ji anksty
bi sezonu buvo laikoma, 
nors nedaug dar javų ir 
vaisių pavyzdžių iš Lietuvos 
kaimų dar galima buvo pri- 
Uatvti, vienok tą spragą 
papildė eksponatai iš gele
žies, medžio, porceliano, 
šlynos ir audimų išdirbinių.

Tai jau pačios Lietuvos žmo 
nių darbas, — o ypač gražių 
audimėlių: abrūsų, staltie
sių, juostų, kaklaraiščių, 
žiurstų, plonutėlių drobių - 
tai jau mūsų melsvakėlių 
mergaičių ir moterėlių dar i 
bas. Gyvulių srityje maty
tis buvo puikių pavyzdžių: 
bulių, karvių, kiaulių ir kt. 
Ypač buvo dailių žirgų, kaip 
“žemaitukų,” taip ir maišy
tos anglo-arabų veislės, ku
rie savo raus vai-j uodą spal
va tąip blizga, kad rodos jų 
šilkiniai šeriukai tik var
va! Daug gyvulių Parodos 
Komisija premiravo aukso 
ir sidabro medaliais bei I, 
II ir III laipsnio Pagyrimo! 
Lapais (Kauno burmistro, 
Jono Vileišio, gražus sartis, 
‘žemaitukas,” bet tuknus 
žirgelis, iš jo Girstaitiškių 
dvarelio, gavo irgi sidabro 
medalį). Geriausiais gyvu
liais, bene visoje parodoje, 
buvo iš grafo Zubovo aukli- 
nyčios: jo buliukai, karvai
tės, arkliai ir kiaulės didžiu
ma buvo premiruoti ir buvo 
ko pasižiūrėti. To paties Zu
bovo javų pavyzdžiai, nors 
taip ankstyvu laiku pristaty 
ti, bet buvo vieni iš visos 
Lietuvos pavyzdingiausių; 
mačiau kuokšteles rugių ir 
kviečių nuo dirvos pakirstų, 
ir jie buvo taip augšti, kad 
iš negalėjau stačias ir ran
ką iškėlęs viršūnės varpų 
pasiekti (tiek tik nusiskai- 
to, kad mano augumas jau 
nėra toks didelis). Čia ma
tėsi įvairių firmų agentų iš 
Vokietijos, Latvijos ir Če
koslovakijos atgabenti pa
vyzdžiai įvairių žemdirbys
tės mašinų.

Berods apie eksponatus 
nu metu Kauno Parodoje 
jau buvo mūsų laikraščiuo
se rašyta, todėl aš čia tą ir 
iraleisiu. Kitam laiške dar 
pakliudysiu kitas kai-kurias 
smulkmenas iš Parodos.

PAGELREKITE alRDZlAl!

■U mokyklą. Mokykla atdara
Mao 11 jai. ryto iki I vai. po pietų. Klesos dienomis ir vakarai*.

NEW YORK AUTO SCHOOL
128 — 2nd Avenas, (Kampa* 14 gatvfia) Mew Tsrk City

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

Specialistas
Pasekmingai Gydau Ypatingas 

VYRŲ, MOTERŲ LIGAS

! t
• LIETUVIS ADVOKATAS Į 
; Užsiima varymą bylų visuose j 

Tolsmnoso
> Skolina pinigus ant mortgedžių 
| ir priima pinigus del iftskolinimo • 
« ant mortgedžių nešančių Šeštą 

i{ nuoširntj. Norinti pirkti namus, j 
j gauti paskolą ar invorstinti M- Į 

J vo pinigus ant mortgedžių ant • 
j nuosavybės (real estate) mio*- I 
{ tuose, lai kreipiasi pa* 1

JONAS S. LOPATTOI
; Attorney and Oonnsellor-at-L*w
I 308 9 10 Oonl Exchange Building
; (Cor. River and W. Market St.) j
; Wilkes Barre. Pa.
! Bel. Tel.: 1884. Res.: 3532 J

širdis yra mažas organas, 
sveriantis tik vieną 50-tą da
lį kiek sveria vyro kūnas, o 
160-tą dalį kiek moteries. Gy
vybė priguli nuo maisto (krau
jo) suteikiamo pavieniems kū
no organams. O lygu kraujo iš
dalinimą atlieka pumpa-širdis. 
Ji dirba 14 valandų per parą 
del kūno, o ilsisi ir save mai
tina per 9 valandas. Sveika šir
dis plaka 70 sykių į m in u tą, 
o 36,792.000 per metus. Kuo
met viduriai negaluoja, muši
mų skaičius didesnis, ir tada 
širdis negauna tiek atilsio ir 
maisto. Neduokite širdžiai ken
tėti, imkite Trinerio Kartų vy
ną. kuris atgaivins normal) vi
durių veikimą. Atgis apetitas, 
virškinimas, pranyks gazai ir 
galvos skaudėjimai. Jei jūs a- 
pylinkės aptiekorius neturi Tri 
nerio Kartaus Vyno sandely, 
rašykite į Joseph Triner Com
pany, Chicago, Ill.

REIK A L INGI A GEN TA l

Reikalingi A genlai-fgalio- 
liniai 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.

SCRANTON, PA.

Angliakasių Streikas ir Vienu 
Rėdos, Kitų Džiaugsmai

Mūsų mieste, staptelėjus 
kasykloms, žmonės labai nusi
gando; angliakasiams sustrei
kavus, didelė bedarbe užviešpa
tavo; krautuvės užsidarinėja, 
Kitos atleidžia darbininkus. Dir 
btuvės taipgi atleidžia darbi
ninkus; karšapė ir mašinšapė 
atleido 1,500 darbininkų, o ki
vi mažesnieji fabrikėliai irgi 
pradėjo sustoti, sakydami, kad 
neturėsią anglies. Visokį biz
niai taip susirūpinę, kad nega
lima nė aprašyti.

Du mėnesiai atgal jau pra
dėjo kristi visokį bizniai dar 
prieš streiką; karčemninkai 
taipgi bėdavojo, kad ir jų rei
kalai prastai eina. Daug strei
kų esame perleidę, bet dar 
taip prastai niekados nebuvo, 
kaip šiuos metus. Nežinia, ar 
prieš gerą, ar prieš blogą taip 
yra; kur tiktai pasisuksi, visur 
pamatysi pilnas gatves žmo
nių vaikščiojančių.

O karštis užėjo neišpasaky
tas; dienas ir naktis be su
stojimo karštis; dar bravorai 
po stubas nenustoję ūžę, dar 
nekurie žmoneliai išsigerdami 
“skystimo” pasilinksmina. Ki
ti lietuviai apleidžia savo na
mus, važiuoja Į kitus miestus, 
i minkštąsias anglis, kiti į New 
ark, N. J., Philadelphia, Pa.

Iš kitų miestų, dabar nieks 
nevažiuokit į Scranton, Pa., 
darbo ieškoti; jei katras išdrįs- 
tūmėt važiuoti, didžiai apsirik- 
sit!

Farmeriai irgi didžiai išsi
gandę, kad bedarbiai neišva- 
ginėtų kopūstus, bulves, tomei- 
tes ir obuolius; o dabar far- 
mose jų daugiausiai yra. Mat 
šiuos metus viskas gerai užau
go, o kitas neturi nė vienam 
sykiui pavalgyti. Dar yra įva- 
les tokių anglekasių, katrie bu
vo įsiskolinę į krautuves nuo 
pereito streiko, tai ir dabar dar 
tebemoka skolas; o jau čia vėl 
ir kitas streikas! Nėr kada 
žmoguj atsigauti; tai ir būk 
kad nori, mandras. Biednieji 
dejuoja, o turtingesnieji džiau
giasi, kad jiems nesą jokios 
bėdos.

Vyskupas Gritėnas yra link
smas, kad Tautiškos Parapi
jos Ukėj turi |vales darbinin
kų; stato didelį namą, o ant
ra — viskas puikiai užaugo; 
seni farmeriai stebisi eidami 
pro sali, labiausiai žiūri į kor- 
nus, katrie išaugo suvirs 12 
pėdų augščio, iš kur, sako tie 
grinoriai išmoko taip puikiai 
viską užauginti.

Račių Juozas

Nuo 15 d. šio menesio atsi
daro visos augštesnės mokyk
los, na ir universitetai kartu 
atsidaro.

šį rudenį atsidaro naujas 
Romos katalikų “Misericordia 
College,” Dallase, 16 mylių 
nuo Wilkes Barre; ir lietuviai 
turėjo duoti pinigus šiai mo
kyklai, nes vyskupai paskyrė 
visoms parapijoms lygią dalį, 
nesvarbu, kas jis buvo, bile Ro
mos katalikas ir turėjo mokėti 
po $5.00.

Vieta labai graži, ant dide
lio kalno ir ūkėse; toli nuo 
miesto, bet privažiuoti galima 
karais ir aūtovežimais.

Nienių Jonas

se ir pažangiųjų draugijų pra
kalbose; tai jų nuopelnas.

Pagaliau koki jie katalikai, 
jei neklauso net savo dvasiško 
vadovo bažnytiniuose reikaluo
se, kad tas net — lazdą priver
stas vartoti jų apmalšinimui 
parapijos susirinkime.

Geras Katalikas

NEWARK, N. J.

Komitetas — ne Vilniui, Ret 
Savo Politikai Vaduoti

WILKES R ARRE, PA.

Lietuviai ir Jų Atsincšimas į 
Mokyklas

iNuo Skausmu m

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

Several I 
GothardoL»

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

iKaina 50 ir 60 centai.

Pirmiausiai kreipkis į aptieką. W

Po pabėgimui kun. Staknevi- 
čiaus jau šeštas kunigas mū
sų parapijoj, — ir visi buvo 
parapijonams negeri. Dabarti
nis kun. Kelmelis esąs taipgi 
negeras. Kas čia pas mus New- 
arke su tais parapijonais pasi
darė?

“Vienybės” No. 110, tūlas Ge 
rai žinantis, ilgokam aprašyme 
išsispaviedoja savo nuodėmes. 
Ar jos gi nušviečia bent.kiek 
Newarko “istoriją”.

Teisybė, kun. Garmus važi
nėjo ir įkalbėjo žmonėms ati
duoti viską, ką turi: pinigus, 
bonus ir tt. Kur tas katalikiš
kas universitetas, kuriam jis 
L. L. bonus rinko?—dabar jau 
ir parapijonai klausinėja. At
skaitų iki šiol nėra; žmonės au 
kavę tam tikslui, likosi suvilti, 
reikalauja savo bonų atgal. Ir 
gerai daro.

Tie, kurie bonus ir pinigus 
iš žmonių viliojo, yra prasi
žengę prieš teisybės dėsnius; 
gražiais žodeliais žmonių ūpą 
pagavę, anuos nuskriaudė.

Jau didelis laikas, kad žmo
nės susiprastų ir visokiems gra 
žialiežuviams pinigų ir bonų 
daugiau nemėtytų.

Taipgi tie vyrukai gėrisi, kad 
jie nuveikę didelius darbus 
tautos labo delei. O jų visas 
triūsas buvo tas,- kad rengiant 
kokiai pažangiai draugijėlei 
vakarėlį ir plakatus dalinant, 
jie atimdavo ir plėšydavo; tai 
visas “didvyriškumas” — nai
kinti nekaltus poperėlius!...

Kaslink to “viešo susirinki
mo,” kuris dabar Newarke pa
garsėjo, tai jis nebuvo viešas, 
tik katalikų “veikėjų;” bet su
sirinkę nutarė padaryti “vie
šu” ir išrinko komitetą “Vil
nių vaduoti.” Iš pažangiųjų nie 
kas negavo progos įeiti į tą 
“komitetą,” ir yra sutvertas 
tam tikros klikos — savo tik
slams, ne Vilniui vaduoti; ka
dangi apskelbimuose buvo ne
skelbta, kad bus tveriama ko
mitetas Vilniui vaduoti.

Dabar toji klika mano, kad 
jie turi įrankį diskredituoti vi
durinės srovės veikėjus ir ap
sišvietusius katalikus; kas ne
rems to jų “komiteto”, tai bus 
priešas Lietuvos — tai jų obal- 
sis.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPiDS,’ IOWA

UŽRAŠYKIT “VIENYBĘ” 
SAVO GIMINĖMS IR 

PAŽĮSTAMIEMS 
LIETUVOJE

Bell Phone: Oregon 0863-J.

Dr; Ignotas Slankus
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

į TRUST
| COMPANY
l 2701-2703 E. Allegheny Av. 

Philadelphia, Pa.
I 

—— ■
Apdraudžiamc Nuosavy

bės Dokumentus.
i •
! Persiunčiame Kabeliu PinigusI j
: Perkame ir Parduodame • 

Visu šalių Pinigusį I
Mokame 4% ant Padėtu

Taupymui Pinigų
I I

Puikiausias Patarnavimas | 
Visuose Skyriuose

Phone Keystone 457
THE

LYNDHURST HOTEL
(S. žvigaitis, savininkas)

236 Cedar Avenue 
Wildwood, N. J.

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

Kaina pigi, patarnavimas 
Lietuviškas

Šį rudenį j pedagogijos kur
sus įstojo dvi vietos lietuvai
tės į High School ir Mansfield 
Normal; tai yra jau vidurinė 
mokykla; tos lietuvaitės yra: 
Onytė A. Stankevičiūtė, 118 
Grove St., ir Onytė Stuckaitė, 
393 So. Empire St.; tai ir vis
kas — iš 300 tik dvi lietuvės 
buvo, o kiti visi svetimtaučiai.

žinoma, daug čia yra lietu
vių, bet savo vaikus tik tiek 
mokina, kol valdžia priverčia 
ir negauna darbo; reiškia turi 
ižbaigti pradinę 7 ruimų ir 
būti 16 metų, kad gavus dar
bą.

Praeitą pavasarį regis baigė 
daug lietuvių pradinę; pažiū
rėsime, kiek įstos j High School 
šį sezoną?

Visos informacijos dykai. 
Darbas lengvas ir pelnin
gas. Atsišaukite tuojau se
kančiu antrašu;

SANDARA

H2“AHD 
Tiesu* trumpa* kelia* per Rotter

dam’ą, j ir iŠ visų dalią 
LIETUVOS 
Laivai ka* savaitę 

Neprilygstnml patogumai 
Mes pagelbstimn gauti reikalinga* 
dokumentus (affidavits). Musą 
Žmoni5* sutvarko visas smulkmena*, 
ir keleiviam* rūpinamasi nno pra
džios kelio Iki pabaigos. 
Kninns ir laivą tvarkraŽtis pasine- 
l’inmaa papraSin*. 
Rezervavimui Ir informaelją dalei 
raSvk bile vietiniam agentui, arba

ne

KAINOS MANO PRIEINAMOS
ir'viskas yra po mano asmeniška priežiūra

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

PATARIMAS IR KOVITIMAS
I) Y K A I

DR. ZINS
110 E. IfJth St., New York City 
Tarpe 4(h Av. ir Irving Place

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

i ROLLAND AMERICA T.INB
24 Etate Street New Torfc__

327 E. St., Roston 27, Mass.

Bell Phone Poplar 7545
A. STANKUS

— Lietuviškas Graborius — 
Geriausias patarnavimas, 

Daug metų patyrimo 
1023 Mt. Vernon St.

Philadelphia, Pa.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Bi

Kiekvienas geras lietuvis, o 
ypač vidurinės srovės žmonės, 
Sandariečiai, nuolatos kovoja 
už laisvę Lietuvos ir jiems dau
ginus rūpi Vilniaus atvadavi
mas; bet, vyručiai, ne tokiu bū
du, tas komitetas reikia tver
ti. Visuomenės darbe, visuome
nė turi pasikalbėti ir steigti 
Tautos apgynimui bendrus ko
mitetus.

Tie “100 nuošimčio” katali
kai nuolatos atsižymėjo triukš 
mo kėlime parapijos mitinguo

3
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žinoti Į šį Sandariečių pikniką 
ir pasidaryti draugų jų tarpe 
— kalbėjo Katrina mūsų re
porteriui. — Dabar aš visada 
stengsiuosi draugauti su San- 
dariečiais ir dalyvauti Sanda
riečių parengimuose.”

SKIRTUMAS TARPE JAUNIMO ČIA IR LIETUVOJE

Rašo — Svečias
Nors sakoma, kad jaunimas visur yra toks pat, bet 

tai ne pilna teisybė. Lietuvių jaunimas Amerikoje la
bai yra skirtingas nuo Lietuvos jaunimo.

Čionai mūsų jaunimas y- 
ra drąsesnis apsiėjimuose 
draugijoje, o tenai jaunimas 
daug lėtesnis. Plis mus jau
nimas, įėjęs tarpan sveti
mų žmonių, tuoj aus pats su 
sipažįsta; gi Lietuvoje jau
nuoliai ilgai nedrįsta su sve 
timais kalbėtis ir susipažin
ti. Pas mus, jeigu nėra kam 
nepažįstamus supažindinti, 
tai jie patys be niekur nieko 
save persistato, pasisako sa
vo pavardę ir vienu momen
tu jaučiasi kaip savi >su vi
sais nepažįstamaisiais; o 
Lietuvoje būtinai laukia, 
kad kas perstatytų, — iki 
niekas neperstatys, tai jie 
nedrįsta su svetimais sueiti 
į santykius.

Amerikoje ne tik vaikinai 
drąsiai save persistato, bet 
merginos. Na, o Lietuvoje, 
vaikinai tai dar greičiaus 
sueina į pažintį svetimų tar
pe; bet jau merginos,dai tik 
šypsosi į svetimą ir manda
giai tyli.

Šitas skirtumas yra labai 
suprantamas. Amerikoj nuo 
pat mažens vaikai auga drą 
šioje draugijoje su sveti
mais vaikais. Todėl jiė ir už 
augę į kitus jaunuolius žiū
ri, kaipo į savo , draugus, 
kad ir ligšiolei buvusius ne
pažįstamus. -Bet Lietuvoje 
vaikai auga toli nuo miestų 
ir nuo kitų žmonių; todėl jie. 
drįsta sueiti tik su savo kai
mo vaikais, o paskui ir su 
jaunimu. Be to Lietuvoje ir 
tėvai kitaip vaikus augina,

net ir su savo kaimyno vai
kais nesueiti.

Toks auklėjimas daro di
delį skirtumą į suaugančius 
žmones. Reikia pripažinti, 
kad Amerikos auklėjimo si
stema yra geresnė. Juo drą
sesni žmonės išauga, tuo ge- 
riaus jiems paskui gyveni
me būna. Priešingai toks 
“lietuviškas’ ’ mandagumas 
ir kuklumas padaro mfuBį 
jaunimą tenai balium ir vis
ko naujo prisibijančių.

Nors mūsų jaunimas čio
nai ir tenai yra to paties 
lietuviško kraujo, vienok au 
klėjimas jį padaro visai ki
tais žmonėmis. Todėl mes 
galime suprasti, kaip svar
bu jaunimui iš mažens prak 
tingai auklėtis.

MUSŲ JAUNIMAS

Brooklyn, N. Y. — Columbia 
Universitete, New Yorke, dabar 
jau randasi keletas lietuviu 
studentų, abiejų lyčių. Jų Įžy
miausi — tai studentas p. Ta
mošaitis. Jo pastangomis keti
nama čionai sutverti čia gimu
sių lietuvių studentų draugija. 
Jeigu tas pasiseks, tai jie ke
tina paskui organizuoti ir di
desnę čia gimusio Jaunimo Są
jungą. Jie ketina nesišlieti prie 
jokių partijų. Studentas

būtent dažnai juos draudžia

Chicago, III. — čionai lietu
vių jaunimo labai daug, bet ne 
sant tikrai patriotingos lietu
vių organizacijos, jie krinka ir 
amerikonėja. Berods yra Vy
čiai, bet jie perdaug su para

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

Ruffles
yra pleiskanų mirtinuoju priešu.

Pnžiurčkit gerai savo plaukus ir gal
vos odą pirm, negu tie paslaptingi 
parazitai pakirs plaukų šaknis, apdengs 
jūsų galvos odą nešvariomis baltomis 
lupynomis, kas bus priežastimi jūsų 
plaukų slinkimo.

Pirkite bonką Ruffles už 65c pa 
savo vaistininką šiandien, arba 75 
tiesiog per paštą iš laboratorijos.

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

Brooklyn, N. Y.

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

HY-MAKE CLOTHING CO.
26 Waverly St.,

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

Nedėliom ir šventadieniais įėjimas 
ant Greene Str.

Dragūnas, vedėjas

pijomis susirišę, nebetenka sa
vo savistovumo ir yra labai iš
naudojami.

Būtų labai gerai čia susida
ryti jaunimo grupei prie vieti
nių Sandariečių, kurie užvis di
desniu patriotingumu atsižymi 
tarp lietuvių. Jonas B.

Homestead, Pa. — Nesenai 
dvi seserys Mišeliūtės pabėgo 
nuo tėvų ir apsivedė su svetim
taučiais. Dar vėliaus taip pat 
padarė B. Kunikauskiūtė. Jos 
būtų galėję apsivesti ir su lie
tuviais vaikinais, kurių čia aps
čiai yra dorų vaikinų; bet, mat, 
svetimtaučiai moka geriau Įsi
teikti su visokiais “saldumais.”

Visos trys minėtos merginos 
prigulėjo prie Vyčių 11 kuo
pos. Na, ir “nuvyčiavo.”

Kandidatas į Jaunikius

Jaunime, 
rašykit žinių “Vienybėn” 

Į Jaunimo Skyrių!

KATRINA SHEA

(Viršuj Įdėtas atvaizdas yra 
lietuvaitės, nors jos pavardė 
jau nebe lietuviška. Gaila! O 
apie ją “Sandara,” iš kurios 
gavome šį atvaizdėlį, štai ką 
gražaus ir teisingai parašo) :

Matote kokią saldžią šypse
ną ta gražuolė turi? Tai tik
ros lietuvaitės šypsena. Tik mū. 
su korespondentas nė kaip ne
galėjo ją Įtikinti, kad ji pasi
duotų po lietuviška pavardžia. 
Esą, “aš myliu lietuvius, aš tik 
su vienais jais draugauju. Bet 
kaž kodėl aš nemėgstu savo lie
tuviškos pavardės. Mat ji ne 
taip skamba, kaip aš norė
čiau.”

ši graži ir nepaprastai ma
lonaus būdo lietuvaitė užaugo 
ir gyvena Stoughton, Mass.

Katrina sako, kad jinai ne
randa jokio smagumo kur iš
važiavus su kokiuom svetimtau 
čiu. Girdi, “gal tik del to, kad 
aš lietuvė, aš tegaliu rasti pil
ną pasitenkinimą lietuvių drau 
gijoje.” ši panelė vokuoja, kad 
motinos, kurių dukterys vaikš
to su svetimtaučiais, turėtų pa
imti joms gerą bizūną.

Katrina Shea laimėjo antrą 
dovaną Sandaros Centro pikni
ke.

“Kokie širdingi ir sąžiningi 
žmonės tie Sandariečiai. Man 
linksma, kad pasitaikė atva-

o 
o o

Tik’ ją vieną as temylėjau.
Rytmečio maldoj dažnai jai 

nusilenkdavau.
Ir tyku buvo mano sieloje.
Vakar praėjo ji pro mano 

langą.
Toli, toli akimis palydėjau aš 

ją. 1
Ir šventa buvo mano sieloje.

Už valandėlės atvėsusią žemę 
sutemos pabučiavo.

Sėdėjau tada žaliame sode ir 
klausiau vyšnių pasakos. 

Ji žemei likimą būrė.
Blakstienuos’ degė stebuklinga 

ugnis.
Už valandėlės užsidegė ir toli

mieji skliautai.
Kur karščiau: blakstienuos’, 

ar skliautuos’ — nesu
pratau ir grįžau prie 
manojo lango.

Siela dar laukė kaž-ko praei
nant.

Supratau:
— Tik ją — mergaitę — aš 

temyliu...
L. S kabei k a

I nių Argentinoje, gerai padary
tų, jei praneštų jų antrašus Re 
dakcijai. Tada būtų galima su 
jais susinešti ir paprašyti pra
nešti informacijų Į klausimus, 
kurie mums ir Lietuvos lietu
viams būtų įdomūs..

PASIP1RK1T “VIENYBES” 
šfiRĄ!

. SKAUSMAS! KUR?
\ PAMINKIT.

KOKIOS TAUTOS GYVENA ARGENTINOJ
< * « i i >; • ■ i ■ ’

Rašo — V..

Rasdami Amerikos duris už
darytas, daug lietuvių klabena 
duris Į Pietų Ameriką, dau
giausia Į Argentiną, kur kas 
mėnuo iš Kauno išvažiuoja a- 
pie 50—100 lietuvių. Kokias 
tautas jie ten randa, kokią kal
bą?

Paprastai tikima, kad Pietų 
Amerikoje daugiausia yra ispa 
nų. Mat, seniau tuos kraštus 
valdė ispanai. Bet dabar ispa
nai nėra svarbiausi tauta. Be
veik pirmą vietą užima ita
lai* Argentinos sostinėje, Bue-

čiai, kaip mes, klimatas, maty
ti, nekenkia.

Abelnai, reikia pastebėti, kad 
iš Argentinos žinių apie lie
tuvių gyvenimą, apie klimato 
veikimą, apie fabrikus ir dar
bus, apie ateitį ir progas, lie
tuvių spauda mažai gauna. Ar
gentinoje, spėjama, yra apie 5- 
000 iki 10,000 lietuvių, bet jie 
atsiskyrę nuo viso pasaulio, ar
ba neturi inteligentinių spėkų, 
kurios rūpintųsi augščiau pa
minėtais klausimais. “Vieny
bės” skaitytojai, turinti gimi-

YRA GERAS DEL:
1. Ramatiško gėlimo.
2. Nerviško galvos skausmo.
3. Neuralgijos skausmo,
4. Mėšlungiško traukimo.
5. Kietsprando.
6. Skausmo šonu, krūtinės ir pečiu
7. Apsideginimo ir žaizdų.
S. Apsisaugojimo nuo uodu.
9. Skaudančių muskulų.

10, Apsisaugojimui nuo užnuodiji- 
mo, nuo silpnu atsitikimų, 
įdrėskimo ir tt.

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

rašykite į:
ALBERT G.

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

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.

■ - 1 ’ > j M «-• ♦ ■
JAU 

PRIPA- 
ŽINO!

visi, kad Naujokų padaryti Ciga
rai yra geriausi 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 nioko gero 
nedaro, o gal dardietnvių tautos 
priešus šelpti, tad labai išmintin
gai darysit, kad visada rcmsit 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 padaryti, 
malonūs rūkyt, lengvi, gražiai de
ga ir dūmas puikiai kvepia, net 
moteris ir merginos myli ir pat
sai džiaugsies, kad rūkai gerų Ci
garų!
Viengenčiai vietojo žydberniaut, 
visada rūkykit ir reikalaukit vi
sur Lietuviškose užeigose, restan- 
racijose, Storuose, pas barbenus, 
kliubuose ir draugysčių salėse, 
ant piknikų ir pas biznierius, po

nos Aires (arba B. A., kaip an
glai ją vadina) yra'italų sek
cija, tbkio pat’ didumo, kaip 
Roma. Ketvirta dalis viso skai
čiaus gyventojų Argentinoje y- 
ra italai. Taigi lietuvis, mokan
tis italų kalbą, neturėtų vargo 
būti suprastu Argentinoje, 
nors ir nemokėtų ispaniškai.

Per paskutinius 50 metų ve 
kiek kokių tautybių žmonių at
vyko Į Argentiną: italų virš du 
milionu, ispanų pusantro milio 
no, francų 210,000, rusų 155,- 
000 (čia Įskaityta ir lietuviai, 
kartu su kitomis Rusijos tau
tomis), syriokų 130,000, austrų 
85,000, vokiečių • 60,000, anglų 
53,000, šveicarų 32,000, portu
galų 25,000, belgų 22,000, grai
kų 11,000, amerikonų 6,000. 
Viso gyventojų apie 9 milionai,

Iš darbų, svarbiausi Argen
tinoje yra gyvulių auginimas, 
žemės dirbimas, skerdyklos ir 
gelžkelių tiesimas. Argentinoje 
yra tiek gyvulių kiek Rusijoj.

Argentiniečiai labai mėgsta 
geros veislės karves ir bulius. 
Nesenai už vieną bulių tapo už
mokėta $60,000. Už gerą avi
ną moka po $10,000. Gyvuliai 
yra skerdžiami skerdyklose ir 
mėsa šaldoma bei eksportuoja
ma Į visas pasaulio dalis. Sker
dyklas valdo vokiečių, anglų ir 
amerikonų kompanijos, žemė, 
ant kurios gyvuliai ganosi, tin
ka ir žemės dirbimui, bet da
bar, kada žmonių Argentino
je permaža, tai ji paversta ga
nyklomis.

Javai sudaro vieną iš svar
biausių eksporto prekių. Argen 
finoje randasi apie 800 malū
nų, kurie iš kviečių padaro 
miltus ir juos eksportuoja. Eks 
portui vartojami ir kiti že
mės produktai. Net sodai duo
da pelnų. Mendozos vynuogės, 
sakoma, duoda nuo $800 iki 
$1,000 nuo akro. Padaryta pra
džia auginimui bovelnos, bet 
kasmet padaroma tik apie mi- 
lioną svarų. Yra apie pusė tu
zino audinyčių, apie 50 mezgi
mo šapų.

Fabrikų, apart skerdyklų, di 
dėlių nėra, bet Argentina skai
toma viena iš šalių, kur Įsi
steigs didelių pramonių, žino
vai pasakoja, kad Argentina ir 
kitos Pietų Amerikos šalys ran 
dasi tokioje padėty, kokioje 
Amerika buvo 50 metų atgal. 
Per 50 metų jos gali taip išaug 
ti kaip Amerika, žmonės, pa
sinaudoję tuo laikotarpiu, ga
li ir praturtėti, kaip daugelis 
amerikonų yra praturtėję. Lie
tuviams tik tas bloga Argenti
noje, kad klimatas karštokas. 
Italams ir ispanams, vienok, 
kurie yra tokie pat Europie-

MES NEPARDUODAM SVETIMŲ NAMŲ
Bet mes parduodame savo budayotus 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, mes1 priimame prie mokesties. Taipgi pastatome na-
»i ■ "■ ■ i 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 — H5th Street 
Richmond Hill, L. I.

Tel. Richmond Hill 8066

vardu rankomis padarytį

Jono-John’s Cigarą 
arba brolio Petro Naujokų arba 
Vytauto. Tūmyk vardų ir paveik
slų ant bakso. Per pačtų išsiun- 
čiam Cigarus visur po Amerikų j 
kitus miestus lietuviškiems biznie
riams, ant pareikalavimo.

Tėmyk! mes perkraustūme sa 
vo dirbtuvę Cigarų j didesnę vie
tų, priešais Public Library. Ra
šant adresuot:
NAUJOKŲ CIGAR DIRBTUVE 

267 DIVISION AVE.
Brooklyn, N. Y.

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

KATALOGAS
APYSAKOS

PAŽVELGUS ATGAL. Aprašymas 
kaip, žmogus, gyvendamas 2,000 me
tais prisimena kaip mes gyvenome 
ir palygina savo tikrai rojiškų gyve-* 
nimų su dabarrtinin mūsų___ $1.25

KUDIRKOS RAŠTAI. Še3i tomai, 
kurie po kelių metų bus verti dau
giau negu_____________ _ $10.00

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

36c
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

Vienybės 
Knygyne

Keletas Praktiško Mokslo Knygų
Aritmetika. Kiekvienam reikia mo 

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

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

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

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

11.00

Naujų Gaidų iš Lietuvos
Aguonėlės. Juozo Gruodžio kom

pozicija, apie kurių Babravičius 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 del
solo J. Gruodžio kompozicija_ 50c

J

Galima Gauti Visokių 
Knygų, Kokios Tik 

Yra Atspausdintos 
Lietuvių Kalboj

Skaityk Katalogų Kairėj Pusėj

VIENYBE
193 Grand Street, 

Brooklyn, N. Y.
B ..
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Rašo Petras Kriukelis

Viename “Vienybes” numery aš rašiau, kad rei
kia vestis arba tekėti už lygaus sau, nes susituokę vie
nokio luomo laimingiau gyvena. Su tuo mano straips
neliu nesutiko p. Pabudęs Vaidyla. Gerbi P. V. rašo, kad 
meilė nežiūri Į luomą, nes, girdi, ir Birūtė-vargdiene 
mergelė, ištekėjusi už Lietuvos kunigaikščio Kęstučio ir 
laimingai gyvenusi.

Tiesa, kad meilė nežiūri 
j luomą, Į turtus; bet Įgyti 
pastovi ir tikra meilė reika
lauja tam tikrų sąlygų ir 
aplinkybių. Tarpe dorų, su
sipratusių žmonių meilė ne
turi skirtumo luome, bet mū 
sų liaudies tarpe yra dar di
delis skirtumas. Jeigu vy
ras turtingas, paima žmoną 
iš vargingos šeimos ii* jei 
dar yra dora, susipratusi, iš 
mintinga, tai toki moteris 
savo kilnumu priverčia vyrą 
save mylėti ir gerbti. Bet

jei ji nors labai graži, bet 
i turi netikusį pobūdį, kuri 
meilę po truputį vyro širdy
je slopina, tai tokių žmonių 
vedimas luome turi didelę 

i reikšmę. Jog Birutė buvo ne 
| paprasta mergelė, o vaide- 
! liūte, kas tuose laikuose tu
rėjo didelę reikšmę. Vaidi- 
liutės pareigas ėjo tik doros 
gražios mergelės, dėlto nėra 
nieko nuostabaus, kad kuni
gaikštis ja pamylėjo.

Bet reikia atsižvelgti ir į 
pačią gadynės dvasią. Tada

DIDELIS NUMAŽINIMAS KAINU ANT
NEW PLAYER PIANŲ

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

PARS ĮDUODA LENGVOMIS 
IŠLYGOMIS

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

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

A. ANTPUSAT & CO
EKSPERTINIS TONUOTOJAS IR* PATAISYTOJ AS
981 Broadway Brooklyn, N. Y.

(Pusė bloko nuo Myrtle ir Broadway “L” stoties) 
Telephone Jefferson 6993. Atdara vakarais iki 9 vai.

I 
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Manhattan Hats
'» - ' 1 ’ ' 

“Žinomos Kaipo Geriausios”
P A B AN D Y K VIENĄ !

į

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

širdingai užkviėSiam jus atsilanky
ti j mūsų naują krautuvę ir apžiū
rėti rudenines madas Skrybėlių ir 
Kepurių. Perkant galvai apdangalą 
Si 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. Mos 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
264 Grand St., Brooklyn, N. Y.

InMIMIIIHIIIIIIIIIIIIIIMIIIlM

PUIKUS CEVERYKAI!
PIGIOS KAINOS!!

Užlaikau didelį pasirinkimą 
Tinkamų čeverykų 
pigiomis Kainomis

Atsilankykite ir persitikrinkite
S. POCIŪNAS

127 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Kampas Berry Street

f
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(Feljetonas)

kunigaikštis mažiau puiky
bės turėjo, negu dabartinis 
koks nors policiantas. Gyve
nimas parodo faktus. Karo 
metu daug lietuvaičių tarna 
vo gailestingomis seselėmis 
ir daugumas jų ištekėjo už 
dvarponių, pulkininkų, arba 
taip už turtingų žmonių. 
Bet jeigu jos nebūtų buvę 
gailestingomis seselėmis, tai 
esu tikras, kad jų tie turtin 
gieji žmonės nebūtų pamy- 
lę. Prieš vardą “Gailestinga 
sesutė” koki tai slaptinga jė 
ga vyrą verčia ją gerbti.

Iš to aišku, kad turte mei
lė skirtumo neturi, bet luo
me yra didelis skirtumas. 
Miesto šarka nuo kaimo žą
sies daug ką skiriasi. Miesto 
mergelė, išlepinta, negali bū 
ti ištekėjusi laiminga, jeigu 
jos vyras yra ūkininkas. U- 
kininkas valgo duonelę pra
kaite maišytą, ir ūkis išle
pinto žmogaus nemėgsta. 
Kada vyras prakaituos, o jo 
žmonelė mėgs ilgai išsimie
goti ir veidą miltuoti, ten 
negali būti draugiškumo; o 
be draugiškumo ir meilė ne
gali pastovi būti.

Jeigu vyras yra apsišvie
tęs, myli knygas skaityti, 
dirbti visuomenės darbo, o 
moteris tamsi, paskendusi 
rąžančiu virtinėse, ten tvir- 
tos meilės niekados negali 
būti. Gal jie nesipeša, gal 
jie viens kito nekeikia, bet 
širdyje jaučia nevienodumą 
ir slapsto apgailestavimą, ir 
koki tai geidimą prie kitų.

Nelaimingas vedybų gyve 
nimas skaitosi tas, kuris pil
nai kaip kūno taip ir dva 
sios geismų nepatenkina. O 
patenkinimas gali tik tada 
būti, kai abu lygūs. .

CUNARD
I LIETUVA

(per Angliją) 
sumažinta kaina 3 klesos sugrąžti- 

nių laivakorčių

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

Pridėjus Taksą

Į LIEPOJĄ IR ATGAL ŠIAIS 
LAIVAIS — $186.

Į Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
kas Sereda. Keleiviai nepiliečiai į- 
leidžiami be kvotos varžymų. Visi 3 
klesos keleiviai turi kambarius. Ne
prilygstamas švarumas. Puikus mai-

CUNARD LINE, 
25 Broadway, New York 
----------------------------------------------------/

I Tel. 4418 Greenpoint.

i Dr. John Waluk
Valandos: 

nuo 8 iki 10 II ryto 
nuo 1 iki 1 po pietą 
nuo 0 iki 8 vakare i

Nedėliomis pagal suiltarimę

161 North 6th Street 
Brooklyn, N. Y.

PIRMAI LIETUVY! 
OhlxopraktlkM-Gydy tojai

J. Vaitui ioni», D.C. 
331 Grand Street 

Brooklyn. N. Y.
Valandos nuo 4 iki 8 vai. vak. 
Nedilioma far iventndleninla:

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

Užrašykit “Vienybę” 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems 
Lietuvoje

Rašo A. Lakūnaitis 
f. e- ‘,-- >. ■■

— Laikas, mielasis, greit bė
ga, jau tamsi naktis ir vyras 
gali netrukus parvažiuoti; bai
su, kad mudu čia neužtiktų, — 
tarė baltplaukė moteriškė i 
kunigėlį, sėdintį kartu prie sta
lelio, apkrauto baltake ir ska
niais valgiais.

— Na, tik dar po vienukę ir 
eisiu. Sveika, dūšele! — atsakė 
jos “mylimasis.”

širdingai atsibučiavę, persi
skyrė. Lauke tamsu. Vėjas pa
šėlusiai neša sniegą su žeme, 
kankindamas keleivį, kurio 
skvernai plevėsuodami daro jį 
panašų į baidyklę. Kad nesu
sitiktų su jos vyru, pasuko tie
siog pabaliais, pro durpinyčias. 
Kelias netolimas, bet protas ir 
akys nuo baltakės ir meilių žo
delių vargiai tarnavo — bus i i Y. » •sposų.

Staiga po kojų pamatė kaž
ką juoduojant, o toliau nei ko
kią žmogystą (ištikrųjų tik 
medį) tolinantis. “Na, tur būt, 
nekrikštytas kūdikėlis,” — ma
no sau dvasiškis. “Parnešęs pa 
krikštysiu, užauginsiu (nors ir 
vienom bulvėm) ir bus garbė 
ne tik man, bet ir parapijai, o 
ne tik parapijai, bet ir vysku
pijai. Džiaugsis parapijonys 
turėdami tokį labdaringą... ku
nigą ir taip pat tuo padengsiu 
savo pasielgimus, tokius kaip 
štai šiandien su svetima žmo
na...” — pamanė dvasiškis.

Kiša ranką kišenėn, norėda
mas išsitraukti rąžančių ir at- 
šveplenti keletą eilių, kad vel
nias kely nepersekiotų. Nera
dęs, prašydamas visų šventų at 
leidimo už šį nusidėjimą, ant 
pirštų atvaro porą kartų “Tė
ve mūsų.” Maža ką galvoda
mas, paima paskui sustingusį 
lavoną ir neša namo, šviesia at- 
eičia...

čia staiga nutrūko kunigė
lio mintis. Jo girta vaizduotė 
sukūrė štai ką: atjoja kuiliu 
kaž-kokia žmogystė, kurios, ro
dos, ragai auga, lyg tamsėja.

— Ah! tur būt velnias. Ma
rija apgink, padėk šioj baisioj 
valandoj tavo tarnui! Sveika 
Marija, mylistos pilna... — 
šnibždėjo . jis.

Plaukai pasišiaušė, visas kū
nas dreba it apušės lapas, aky
se tamsu ir tik žiūri, kada pra
garo tarnas apkabins savo ge
ležinėmis rankomis. Tik šoks 
staiga atgal... ir pargriuvo gi- 
lion, smėliu išimton, duobėn. 
Vos trupučiuką alsuoja, guli 
lyg numiręs ir derasi gal del 
neesamo “rojaus” kampelio. 
Paskui visas snieguotas paki
lęs, lekia, kiek drūtas, su ne
krikštyta dūšele namo.

Sniegas tik dulksta, kai bė
ga, nes kunigėliui rodos, kad 
vėl koks velnias vejasi; juk iš- 
tiesų šiandien jis be šventų re
težėlių.

Parbėgęs, visiškai uždusęs, 
namo, nudrėbė nekrikštytą dū
šelę čia pat miegamajam kam
bary, o pats, kaip rąstas, griu
vo lovon.

Ryto metą šeimininkė, atėjus 
pažiūrėti kaip einasi tėveliui, 
rado ant skrynios gražiai padė
tą, šlapią, negyvą katiną. Ir 
tėvelis dvasiškas, praplėšęs a- 
kis, tą pat pamatė. Jis prisime
na, kad vakar parnešė nekrik
štytą dūšelę, bet dabar, pama
tęs baisią klaidą, liepia kuo 
greičiausia išmesti laukan ir 
niekam apie tai nesakyti. Pas
kui pats, piktas ant savęs už 
savo žioplumą, verčiasi ant ki
to šono ir užmiega, šeimininkė 
kvatodama išpildo jo reikalavi
mą, bet, būdama plepi, kaip ir 
kuone visos bobos, neužlaiko 
tai paslapty.

—oo—
Ir po šiam atsitikimui dar 

dažnai kunigėlis atsilankydavo 
pas savo seną pažįstamą, mei
lės žodelį tardavo, bėdas pasi
pasakodavo.

Viskas pasauly keičiasi. Jau 
ir tikrasis vyras truputį suži
nojo apie paslaptingą svečią, 
rįžosi viską gerai ištirti ir dva
sišką1 tėvelį pamokinti.

Jųdviejų santykiai vis tvir
tėja ir tvirtėja. Gražų ketvir
tadienio vakarą susitaria klebo
nėlis vėl atsilankyti Katriutės 
dūšelę ganyti. Mat, vyras iš- 
anksto žmonai buvo pasakęs, 
kad šią naktį nebūsiąs namie, 
važiuosiąs medžių pasivogti, 
kaip tas dažnai Lietuvoje prak
tikuojama. Taigi dabar, norėda 
mas juodu užtikti, miškan lei
džia berną, o pats, kol ateis dū
šelių ganytojas, nueina už tar
ną pas kaimyną neva su reika
lu. šeimininkas sugrįžęs tiesiog 
eina “seklyčion,” kanfe tikėjo
si rasiąs porelę kaip tvorelę. 
Ir iš tikrųjų: sėdi du vienu, 
arti viens kito... ir meiliai kal
basi. Stalas skaniais valgiais 
apkrautas, pilna gražiai nuda
žytos baltakės.

Dvasišką tėvelį paėmė be
veik tokia pat baimė kaip smė-, 
lio duobėj; tik čia viskas yra 
ištikrųjų, o ten nesveikos fan
tazijos sukurtas kipšas. Ant 
greitųjų ir pasiteisinti nežino 
kuo, kokiu reikalu čia atėjęs.

— Norėtų gauti arklius miš
kan važiuoti, bet aš sakau, kad 
blogas oras, kažin!... — bandė 
nors kiek pateisinti šeimininkė 
savo ganytoją..

— Aha! arklius! Ar jau į pe 
klą važiuoja? Per pamokslus 
pats gąsdini žmones pekla, lie
pi dorai gyventi, o dabar kokį 
pavyzdį duodi! Tikėk manim, 
jei neturėtum ilgų skvernų, tai 
pažiūrėčiau koks greitas. Da
bar to išvengsi, nes esi sutu- 
kęs ir greitas, kaip apatinis gir 
nu akmuo.tLauk iš mano na
mų, kad daugiau tavęs čia ne
pamatyčiau !

Išpradžių kunigas, šis nuoti- 
kingas asmuo, tik klausėsi ir 
pyko; paskui strapaliojo, lyg- 
išbėgti norėdamas. Galutinai, iš 
girdęs šiuos paskutinius žo
džius, spruko pro duris, kad 
net skvernas plyšo ir kriokda
mas kūrė namo. Dažnai suki up 
damas ir vėl atsikeldamas, bė- 
go po meilių žodelių, jau gal 
ant visados, nė “sudiev” savo 
meilužei nepasakęs.

PHILADELPHIJOS
LIETUVIŲ MUZIKALIŠKO NAMO 

BENDROVĖS IR GEDEMINO
KLIUBO VALDYBA 1925 M.

Pirmininkas — Ig. Liepą,, 
2615 E. Westmoreland St.

Vice-pirm. — St. Zubaitis,
3418 E. Mercer St.

Protokolų Sekr. — J. Ivanauskas,
3585 Salmon St.

Fin. Sekr. — B. Baironas,
3118 Belgradee St.

Iždininkas — Kl. Staponavičia,
3304 Richmond St.

Direktoriai: — V. Tamošaitis,
3120 Belgrade Si.

B. Sarcevičia,
3148 Tilton St.

K. Arlauskas,
2433 E. Allegheny Av.,

P. Šliogeris, 
3292 Miller St.

Svetainės gaspadorius J. Balinskas,
2715-17 E. Allegheny Ave.

PIRK “VIENYBES” ŠERU

AKTORIAMS-MEGEJAMS
VAIDINTOJAMS!
REŽISIERIAMS

-R’

Brangi ir Neįvertinama kny
ga, pirmą syk lietuvių kalbo
je leidžiama pirmas didelis ir 
pilnas vadovėlis kaip statyti 
teatrus ir vaidinti veikalus 
scenoje. Su paveikslais.

Kama su prisiuntimu — 75c.
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“VIENYBE”
193 Grand St. Brooklyn, N. Y.
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(Norinti šitų knygų gauti, pri
valo greitai siusti užsakymą, 
nes mažai iš Lietuvos gavome)
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Biznieriai, Norinti Pritraukti Daugiau Kostume-. 
rių, visados ant Kalėdų Duoda Pirkėjams Do- 

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

■ < • e 
resu. Jis Kabo Pas žmogų Šluboje

ir - Kasdien Primena Jumi.
“VIENYBĖ” Turi šįmet

Gražiausių Kalendorių. Sem- 
pelį, arba Pavyzdį Pasiunčiame, už

25c Turime Lietuviškų ir Amerikoniškų
Paveikslų. Rašydami Nurodykite Kokios 

Maždaug Rūšies Norite: didelių, mažų, su kiše-
nėmis ar be kišenių. — Adresuokite sekančiai:

VIENYBĖ
193 Grand St., Brooklyn, N. Y

&

g

i 0

kr

DIDELIS BARGENAS
. . t 4

Ridgeivoode, 6 šeimynų mū
rinis namas po 5 kambarius ir 
maudynės, elektros šviesa. Kai
na $13,500. Cash $3,000.

Richmond Hill, 2 šeimynų 
statytas 2 metai atgal; neveik 
taksų mokėti, gražioj vietoj, U 
kambarių, 2 porcini, garadžius 
del 2 automobilio. Kaina $10,- 
500. Cash $2,500.

Woodhaven, ant 77th st., ne
toli Jamaica Av., 2 šeimynų 
mūrinis namas 11 kambarių, 
steam ant dvejų pečių. Kaina 
$10,300. Cash $3,000. Medinis 
namas, taip įtaisymai, tik nėra 
steamo. Kaina $7,200, cash $2,- 
000.

Maspethe: aš turiu daug na
mų ant pardavimo, visokiom 
kainom nuo $6,000 iki $14,000 
ant 2 šeimynų po 11 kamba
rių. Norinti pirkti pirmiaus 
atvažiuokit pas mane. Aš paro
dysiu daug gražių namų ir už
tai nereiks mokėti.

J. STANKUS 
36 Lexington Av., 

Maspeth, L. I.
Tel. Newtown 0113 

(118)

'j Apsaugok Bvatkstę

SAKYKITE
Profilaktaa vyrama, 

geriausia apsauga 
po užsikrėtimo. 

Didelė triūbelė 38c. 
(Tarba (4’a) gi.

Visose Motiekose ar 
Ban-Y-Kit Dept. A. 

•1 Beekman 8t. 
New York 

Praiyk apraiymų

= NESVAIGINK SAVO KUDIKIŲ.<=į
Geriau leisk kūdikiui verkti, negu pripildyti jį su uarkotiškais nuodais, 

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

tyriausio, saldaus-skonio, tikro vidurių paliuosuotojo. Jame nčra svaigalų. 
Nėra narkotiSkų nuodų. Jis yra tik lengvai veikianti kombinacija, pada-. 
ryta ifi daržovių išsunkų, kuri pagelbsti nuo vidurių užkietėjimo, vidurių 
dieglio, mėšlungio. Kūdikiai mėgsta jį. Jie net prašo daugiaus.

Jūsų aptiekorius parduoda Bambino—35e. už bonkg, 
arba pasiųskite tiesiai j laboratorijų.

F. AD. RICHTER & CO.
' 104-114 So. 4th Street C Brooklyn, N. Y.
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Susivienijimas Liet. Amerikoje
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDBAUDOS IB PA1ALPO1 
OBGANIZAOIJA BUVIENYTOBE VALJBTLJ08B, KU

RIOS TURTAS ARTI >1,000,000.00

pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,650.15
Nuo Busiorganlzavlmo iki šiam laikui išmokėta 1376,122.80 

i .
BLA. kuopoa randasi visuose dideaniuoaa mieatuoae. 
Narini priimami nuo 18 iki 60 m. amiiaua. Vial na- • 
rial gauna laikraitj „Tėvynę” dovanai far taipgi 
gauna BLA. lileiataa knygaa nl puaf kainoa.

Pomirtiniai akyrial — |l*0, 300, 000 lf 1000

Paialpoa ■tyriai — 
|«.oo. i.oo lx IS.00 į Bavallę.

Del plateanlq informacijų krelpldtėa lino tdreaai

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

&

k*

Kas yražmogaua amžinai prlalail — Baltia. 
Jis netik sunkiausiai ligai (vari, bet tt | gra
bą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačiu 
Amerlkp pagarsėjusiu URBAN'i OOLD 
POWDERS (Milteliui Mio BalCis), Jsklg lalfiių 
nebijo. Už 76 centus ui kaki% apslglnkiaok . 
nuo savo nuožmaus priėjo I

URBO LAX TĄSI (15 centai nl skry
nutę) yra kai kanuoli priel kitę amžinu imo- 
gaus priešę — vidurių aiklitėjimę — kuris 
žmogui pagamina daug rfipesfilę ir rankltj llgij.

LletnviAkų, Bulgarilkų, Alopatižkų, Homeopatilkų ir kitokių
vaistų tegalima ganti gerų pas

F. URBONAS
151 Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y 

Telephone Greeapolnt 1U1

5
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prosyti ant mašinų. Darbus ant visa-

dos. 5604 — 8th St., Brooklyn, N. Y.
(120

Reikalingas Kriaučių Bušelman ant 
seno ir naujo darbo ir turi mokėti

Brooklyn© ir Apylinkės Žinios
“Vienybės” Adresas: 193-197 Grand Street, Brooklyn, N. Y. Telefonas: 2427 Greenpoint

J. BABRAVIČIUS SKUBINAI ceum, 949 Willoughby Ave. Bus
RENGIA DIDELĮ
DAINŲ PROGRAMĄ

Mūsų publikos numylėtasis 
operos dainininkas, Juozas Ba
bravičius, šiomis dienomis jau 
skubinai rengia savo didelį pro 
gramą koncertui, kurį duos 
Brooklyno ir apylinkių visuo
menei Spalio 11 d. Brooklyn 
Academy of Music. Jis suko: 
“Dabar duosiu jums tą, ko dar 
negirdėjot!” Ir mes pilnai ti
kim !

Akompaniatorių p-ui Babra
vičiui bus garsus pianistas L. 
Berdichevsky, kuris vartos ša- 
liapino pianą.

Rengkimės visi. Tik iš ank
sto pasipirkit bilietus!

Rengimo Komisija

PO MIESTĄ PASIDAIRIUS

— Iš T. M. D. Susirinkimo. | 
šio ketvirtadienio vakare įvyko 
T. M. D. 3 kuopos susirinki
mas. Prisirašė dar vienas nau
jas narys, veiklus darbuoto
jas Antanas Lučka.

— Aido Choro Koncertas — 
įvyksta sekmadieny rugsėjo 20 
d., 3 vai. po pietų, Labor Ly-

ir šokiai. Dalyvauja artistai: 
Jonas Pruselaitis, S. Vaineikis,
K. M enkeliuniutė-Januškienė, 
Barnett Alper, taipgi Aido ir 
Lyros chorai.

— Maspetho Liaudies Mo
kykla. Maspetho Lietuvių Pi
liečių Kliubas, 160 Perry Av., 
nuo Rugsėjo 14 d. įkuria lietu
vių vaikučių mokyklą. Mokyto
jauti pakviestas p. A. J. Dyni- 
ta.

— Aukos našlaičiams. Pra
leidus vasaros karščius vėl pra
dedam labdarybės darbą, štai
L. M. G. Dr-ja jau gavom rū
belių nuo A. Žuko iš White 
Plains, N. Y. Aukauta 7 poros 
čeverykų, tiek pat žekių, vai
kams 2 siūtuku, didelį paltą ir 
sijoną, taipgi kitokių rūbų. Vi
so 25 šmotai.

Taigi pil. Žukas pirmasis pa 
siskubė pradėti labdarybės dar
bą, užtai varde našlaičių ta
riame jam širdingą ačiū!

L. M. G. D. Rūbų Kom.
— Atsiganys! pil. Vytautas 

Sirvydas, 2-rasis “Vienybės” re

daktonus rašo atostogų 
Stottville, N. Y., atvirutę, kuri 
skamba labai poetiškai ir su di
delėmis viltimis, būtent: — 
“Kiaušinius valgau, Pieną ge
riu, Vyną ragaunu, į debesius 
žiūriu, Ir lašinius auginu.” 

Mes sakom — “Go ahead!” 
— M. Ambrozaičiūtės vestu

vės. Rugsėjo 12 d. įvyko dai
lios vestuvės Mikalinos Ambro
zaičiūtės, trečios iš eilės duk- 
teries žinomo tautiečio Jono 
Ambrozaičio, savininko pianų 
krautuvės, 560 Grand St. P-lė 
Ambrozaičiūtė ištekėjo už Al-’ 
vino Malthanero. Jungtuvėse 
dalyvavo nepaprastai skaitlin
gas būrys giminių iš abiejų pu
sių. Po šliūbo jaunavedžiai iš
vyko medaus mėnesį praleisti 
i Vermont valstiją, o grįždami 
žadėjo aplankyti Washington, 
D. C. Laimingos kloties jau
navedžiams.

LIETUVIŠKA 
RESTORACIJA

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

117 LORIMER STREET 
(“Laisvės” Name) 
Brooklyn, N. Y.

Alex Velička ir J. Sutkus 
Savininkai

Telefonas: Stagg 9105

RUGSĖJO (SEPT.) 19 D. 1925

Reporteris

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTI8TAS

TIESIAI IS NEW YORKO Į 
KLAIPĖDĄ.

“Vienybės” laivakorčių agentūrai 
tapo pranešta iš Baltic-American lini
jos, kad ta linija ruošia special? lie
tuvių ekskursijų į Lietuvę, spalio 13tų 
vadovaujant lietuviui Juozui Smitrui.

Tos ekskursijos svarba tame, kad 
laivas LITUANIA plauks iš New Yor- 
ko tiesiai į Klaipėdų ir tuomi įkū
nys lietuvių karščiausį troškimų — be 
persėdimų nuvažiuoti laivu iki Lietu
vos kraštų.

Klaipėdoje ekskursijai bus suruoš 
tas iškilmingus patikimas.

Visas informacijas ir dalykus jums 
geriausia aprūpins “Vienybės’* Agen
tūra, 193 Grand St., Brooklyn, N. 
Kurie manote Lietuvon važiuoti, 
Syki te tuoj mums.

ATYDA
šiuomi pranešame gerb. Brooklyno 

lietuviams, jogei mes atpirkome lies- 
taurautų “Kaunas” po No. 673 Driggs 
Ave. ir kampas Filmore PI. 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 ii’ su mandagiau
siu patalan vinių.

V. Berenis ir S. Norvaiša.
(113)

IŠ FABRIKO TIESIAI PAS JUS

Player-pianai, Lietuviški Rekordai ir 
Rolai. Gramafonai ir sampalai pianų 
ir Playerių. Didžiuma stako fabrike.

JONAS B. AMBROZAITIS
560 Grand St.., Brooklyn, N. Y..

Telefonas Stagg 6262

Parsiduoda, kampinis mūro namas 
šeimynų, geram stovy, netoli ele-

ra-

•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 
Lietuvoje. Žinias malonėkite 
Lenkijos konulatui, .sekamu 
Consulate General of Poland, 
Ave., New York City.

7
veiterių, karų, subway. Paaiteiraukit. 
Didelis bargenas. Informacijų klauskit 
pas Mrs. Link, 1377 Madison St., 
Ridgewood, N. Y. (115

DI DELIS PARGENĄS

PIRKITE 
“VIENYBES 

ŠERŲ!

Kad Vasaros Karščių Gali Nejausti, Bet Tyrame Miško Ore Gerai 
Atslvėdyti ir Pasilinksminti. Tai Pas Gerai Brooklynlečiams žinomų

Adomą T. Ginkų
Turiu Pulkų Vasarnamį MERRICK, L. I. Kviečiu Atsilankyti kiekvienų. 
Specialiai Pagaminu Valgius: Ančių, žųsų Ir Vištų del pavienių, ban- 
kietų Ir šiaip Svečiam. Adresas: —

A. T. G1NKUS
Camp A v., Merrick, Long Island

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

apskrity, 
suteikti 
adresu: 

953 3-rd
(114)

Parsiduoda studija su visais mo
derniškais įtaisymais už $400. J. Sut- 
kaitis, 826 Elizabeth Av., Elizabeth, 
N. J.

Ridgewoode parsiduoda s šeimynų 
mūrinis namas, po 5 kambarius šei
mynai. Atskiras dining ruimis, netoli , 
subway. Rendu $250 per mėnesį. Kai
na $22,000. Cash $5,000. Kreipkitės pas 
savininkų H. c. co Vienybė, 193 Grand 
St., Brooklyn, N. Y.

X Spindulių Diagnoza
221 SOUTH 4th STREET 

BROOKLYN, N. Y.

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

2—8 po piet.
Penktadieniais ir Sekmadieniais 

tik sulyg sutarties

ŽA vejantis

RENGIA AIDO CHORAS 
---------- Įvyks Nedėliojo ------------

20 D. RUGSĖJO-SEPT., 1925 M

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

J. Ambraziejus, 
Real Estate Agentūra

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

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 Chicagoje. 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 žinoti ar 
jis dar gyvas, ar miręs. Marijona Že- 
belienė, 75 So. 2nd St., Brooklyn, N.

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

Parsiduoda grosernė ir Delicatessen. 
Labai geroj vietoj, biznis išdirbtas. 
Prie šstoro yra trys kambariai su vi
sais įtaisymais. Atsišaukit: 294 Powers 
St., Brooklyn, N. Y. (113)

G A RSINKITĖS “ VIEN YBĖJ

Tikra Lietuviška Duona
kurių

„Garsas"

LIETUVIŠKA AKU8ERKA VV

Paiešknu Jono Valonio, kuris paei
na iš Pndvarkininkų 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)

“VIENYBES”
METRAŠTIS

(Seniausia

duonų iš 
kepamo 

ir kitiems

kepa

Keptuve
įstaiga)

t 
i 
l 
t

ruginių miltų. ’ 
keiksus, vestu I 

pokiliams. Vi- ! 
su užsakymais j

Kepa 
Taipgi 
v ė m s 
suomet kreipkitės
prie “Garsas” Keptuvė. Siunčia- 

ne duonų ir į kitus miestas.

W. MASIULEVICH 
A. SHRUPSKIS 

(Savininkai)

♦ 
f 
i 
•

Marijona Tamklenė
S^prie palagų ant pareikalavimo 

dienų ar naktį, taipgi ir nedėl 
dieniais. Darbų atlieka atsakan

čiai už prieinamų kainų

7—9 STAGG STREET
& Brooklyn, N. Y.
W TeL Stagg 6711

$prie

I

Tel. G'p’t. 2876*
“Vienybės’’ B-ve 1926 me
tams leidžia Metraštį ir 
Jubilėjinę Knygą, kuris bus 
duodamas visiems skaityto
jams pilnai užsimokėju
siems prenumeratą iki 1 d. 
Sausio, 1926 metų.
Knyga bus stora, pilna įdo
mios medžiagos, patarimų, 
informacijų, žinių, juokų, 
straipsnių, ir eilių.

209 Bedford Ave., 
{ Brooklyn, N. Y. 
I Tel. Greenpolnt 7831

LIAUKUS FOTOGRAFAS

ir

adresu:iiuo
ir pigiai.

Kreipkitės

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

Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės šiuo 
adresu: —

949 Willoughby Av., Brooklyn, N. Y.
Durys atsidarys 3 vai. po pietų. Programa prasidės 

lygiai 3:30 vai. Po programui šokiai
Programos išpildymo dalyvauja 

šios spėkos:
Pianistas Prof. O. Sommovigo

1. Jonas Prūsalaitis (iš Water
bury. Conn.), smuikorius, kuris 
ne tik tarpe lietuvių geriausias 
smuikorius, bet ir tarpi! svetim
taučių. Jau angliški laikraščiai 
yra daug rašę npie jo gabumą ir 
pripažino nauju genijum.

2. S. Vaineikis (iš Bingham
ton. N. Y.), tenoras, vienas iš 
geriausių lietuvių tarpo. S. Vai
neikis, turėdamas ant vietos ge
rų mokytojų, padarė didelį pro
gresų dainavime.

3. K. Menkeliflniūtė-Januškienė 
dramatiškas sopranas, dainuos so
lo ir duetus su 8. Vnineikiu.

4. Bamott Alper, rusas basas, 
turintis stiprų ir malonų balsų; 
pasižymėjęs dainininkas.

5. Aido Choras, prisirengė su 
naujomis dainomis.

6. Lyros choras taip pat 
sirengė prie šio koncerto.nau

NEPAPRASTAS IŠPARDAVIMAS
:TLKIETŲ KAINA:

50c., 75c. Ir $1.00

Mūsų darbo apsiausta 
kostumeris džiaugiasi.

216 Manhattan Ave

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

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

Krautuvė atdara paprnatom dienom nuo 8:30 ry
to iki 9:30 vakaro. Ncdėldlenlais Ir šiaip švento- 
mis dienomis nuo 7:30 ryto Iki 1:30 popletų.

Brooklyn, N. Y
TELEPHONE STAGG 4697

tik trumpam laikui siūlome publikai 
Didelį Pasirinkimą tikrų 

Victor Victrolų 
pusę kainos,'nupiginę 50 c. nuo dolario

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

(Mes neduodame kitų mašinų vietojo 
Vlctrolų. Mūsų fonografai yra gry
nai tikros Victor Kompanijos, Vic- 
treles, nes mes Jų agentai)

“HIS MASTER^, VOICE”

GRAHAM TALKING MACHINE SHOP
VICTROLOS IR VICTOR REKORDAI

74 Graham Avenue, Brooklyn, N. Y.

CHAS. WIRFEL

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

Tel. Stagg 4037

Geriausias

Sanitariškai Ir Stipriai Atlieka 
Visus Pluinberlo Darbus: Van
dens ar Apšildymo. Pašaukus, 

tuoj atvykstu pataisyti pagedimus

r

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

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

IOTAI1JUI 
(Bsjsntu) 

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

Kokie tik leg&liiki poperiai 
dokumentai reikia užtvirtinti 

padaroma: 
bilos, liu- 
vekeeliai

padaryti — ėia yra 
Daviernastje, pirkimo 
dijimai, certifikatai, 

ir tt.

$15.00 ir augityn

— Petrai, kur taip skubi
niesi?

— Einu pas Juozą Aba
zo riy.

— 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. 6th ir 6th Sts.) 

Brooklyn, N. T.

Telephone Triangle 1450

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

- 173
JONAI

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

S. VAINEIKIS
Išanksto pirkite “Laisvė*” ofise; pas A. Veličkų ir J. Sutkų, 417 L rimer 

St. ir pas Aidiečius
Kviečia visus į šį koncertų — AIDO CHORAS

(Praeidami ntsižvelgkite j šį nnmų) 
260 HUMBOLDT ST. 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Stagg 2481 

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

KASMOČIUS ir TUBA
260 Humboldt Street 

Brooklyn, N. Y.

PUIKIAUSI SVETAINĖ
Del Mitingų, Vestuvių, Vakarienių ir 

Pakeleiviams Nakvynė
Taipgi ir šiaip del visokių pasilinksminimų 

randasi LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ 
KLIUBE, kuris randasi 115.3 Putnam A v., 

tarpe Halsey St. ir Gates Ave., Brooklyne.
Telefonas Jefferson 66.39

... te

i

Balto, Žalio Ir Raudono 14kf 
aukso moteriškų laikrodėliv 
Galima gauti mūsų krautuvė 

RASHK1NIS

VOKETAITIS 
141 Grand Street 
Brooklyn, N. Y

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savninkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IB

SUSIRINKIMAMS SVETAINĖ
Ola galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintas Ir ai 
prieinamų kalnų; taippat pasirendavoti svetainę susirinki* 
marui, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

999 GRAND STREET (T*l. Stagg 3922) BROOKLYN, N. Y.

Brooklyn, N Y

ir 
o

Valkams 
būsite puriai užganėdintas

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

Vyrams, Moterims 
Prašau Tamlstų reikale atsilankyti,

A. L. CEAS AR, M D
Gydo Aklų, Ausies, Nosies 

Gerklės Ligas
109 E. 87th Street

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

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

STOGŲ DENGĖJAS
GRAVEL 

ANO ALU KINDS ©R 

ROOFING 
Rapair WorK • Specialty 

JAMES J. HOLT 6- SON

Taisau ir Dedu Stogus. Darbų Garan 
tuoju ilgam laikui. Kainos Prieinamo: 

Reikale klauskite:
Ofisas: 1163 Gates Avenue 

Tel. Jefferson 3957
Vardas: 161 Clifton Place 

Tel. Prospect 1023

S. PAUŽA
131 GRAND STREET

6
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