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PADEGIMAS

Kasyklų Bosai Skelbia, Kad Susitaikymo su 
Unija Dar Nėra ir Nebus.

Berlin. Vokietijos nacio- { Paris. Prancūzų misijos 
nalistai, nesutikdami su Lo- atstovai, kurie buvo Ameri- 
carno sutartimis, -paprašė koje derėtis apie skolas, pa- 
keturių savo partijos žmo- — 
nių rezignuoti iš mmisterių 
kabineto.

“LIETUVA” APRAŠO ĮVYKUSIĄ KAUNE 
VILNIAUS GEDULO DIENĄ.

NEW YORK, Spalio 25. — Suplaukusios žinios ro
do, kad sekmadieny būta gerokos audros įvairiose Ame
rikos dalyse, ypatingai Alabama valstijoje, kur pasiekė 
baisaus tornado laipsnį ir užmušė 15 ypatų. Apie 500 na
mų nugriauta.

Baltimorėje audra sudraskė didžiąją dalį Amerikos 
oro laivyno jūrinių croplanų, kurie buvo sutelkti daly
vauti lenktynėse čia. Išviso žuvo 17 croplanų, pačių ge
riausių. Septyni suskaldyti į skutus, o kitų dalys bus iš
gelbėtos.

New Yorke pirm audros lijo 24 valandas. Viena mo
teris, traukdama drapanas nuo virvės, tapo vėjo ištrauk
ta iš namo ir užmušta. Laivuose pajūry žuvo du žuvinin
kai. Daugely vietų nuplėšta stogai ir išvartyta medžiai.

PHILADELPHIA, PA., Spalio 25. — Kasyklų savi
ninkų generolas, Warrinens, pareiškė, kad visi gandai 
apie greitą, susitaikymą anglių streike yra be pagrin
do. Esą bus streikuojama ir toliau, nes savininkai nema
no darbininkams nusileisti, o anglių parduoti visuome
nei brangiomis kainomis dar yra kalnai.

PARIS, Spalio 25. — Renkasi Tautų Sąjungos diplo
matai, kad sutramdžius graikus ir bulgarus, pjaunam

■'2'*:.' jwirUe “į.ki’i, nonsensų
iš Balkanų pusės nepakęsti”.

• KAUNAS. — Apie įvykusią Kaune Vilniaus ge
dulo dieną, “Lietuva” praneša:

Spalio 9 d. pirmąją po dvylikos minutę visą mūsų 
tautą sujungė didis susikaupimas. Tada tūkstančiai sielų 
sustingo vienos minutes ir vieno skausmo užburti.

Jau iš pat ryto gėdulos ženklais sujuostos vėliavos 
Kaune neramią mintį kėlė ir alpo liūdesiu širdis. Prieš 
didžiąją minutę sirenos balsą išgirdęs sustingo visas 
Kaunas. Nepaprastas vaizdas buvo Laisves Alėjoj: su
stoję autai, vežėjai, žmonės būreliais, tolumoj skambąs 
Laisvės varpas — tikra stebuklo valanda. Gražiai šią 
minutę praleido “Aušros” gimnazija. Visi mokiniai buvo 
susirinkę salėn, kur prof. M. Biržiška laikė paskaitą apie 
Vilnių. Po susitelkimo minutės užgiedota galinga gies
me “Mes be Vilniaus nenurimsim1’.

Sirenai sugaudus antrą kartą, vėl visas gyvenimas 
grįžo į savo vėžes. 

i

Rengėsi Kaizerį
Dangun Nukelti

Bankininkai Turi 
Viltį Del Lenkijos

Berlin. Du darbininkai, atėję Berlin. Nors laikraščiai

Berlin. Vokiečių spauda 
švenčia 175 metus kaip į 
Europą iš kinų atvyko pir
mas lietsargis. Per tą lai
ką lietsargis tapo paprastu 
dalyku.

sakoja spaudai kaip ameri
konai po posėdžių sudėdavo 
kojas ant stalų ir “draugiš
kai” su franciizais pasikal
bėdavo.

New York. Iš Europos at
plaukianti laivai per radio 
praneša, kad delei audrų,

\\ ilkes-Barre, Pa. Vienas į 
vietos kunigas skelbia, kad 
jam pavyks sutaikinti strei
kuojančius angliakasius su 
bosai;
pasidarbavęs toje linkmėje.

Tardant paaiškėjo, kad Kat- kacijos linijos lenkų sargybi- 
liorius pats persišovė, o pini-' nių būrys ir smarkiai primušę 

KarPiejai, Vilkaviškio apskr. gus paslėpė pas uošvį. Katlio- vėl pabėgo į savo pusę.
— Rugpjūčio 17 d. Čia sudegė rius su žmona ir uošviu suim- 
ūkininko Kezevičiaus kluonai ti. Karkliukas
ir tvartai. Įtariama padegus.! ------------
įtariamas ūkininkas Plečkaitis' Nasicdai, šakių apskr. — 
suimtas. S. ! Mūsų apylinkėje pastaruoju

------------ laiku atsirado gana daug vil-
Kaunas. — Komunistų laik- kų. Rugpjūčio 22 d. naktį vil- 

raštį sugavo. Pastaromis dieno-, kai papjovė ūkininko P. Astr. 
mis, Kauno policija, padarius ■ kumelį. Buvo užpuolę ir ark- 
kratą pas įtariamus asmenis, liūs ganiusį berniuką, bet, tas 
rado pas juos komunistinės Ii- atsigynė, šunų vilkai išpjovė 
teratūros, tarp kurios ir žydų jau net keletą, žmonės vilkais

VILNIAUS VYSKUPIJĄ SU* 
MAŽINS

Esą jis jau ngsyiųl. ... ., . ... or. ... .... , . ,- * kalba komunistų laikrašti Pro susirūpinę ir laukia, kad kas

Paris. Kas dieną laukia
me bus 2-3 dienas pavėlavę, ma kritimo ministerių ka- 

i bineto. Mat, nesutinkama su 
finansų ministeriu. Socialis-Philadelphia, Pa. Smai

kus vėjas išrovė keletą me- tai, remianti kabinetą, nori 
džių ir pažeidė desėtką žmo- uždėti ant kapitalistų Kon- 
nių. iXUKratyta kaminai nuu tribuciją, o ministeris Cail- 
nunių ir nuplėšta stogų. laux tam priešingas.laux tam priešingas.

Madrid. Ispanijoj pakilo Washington. Nuo Illinois 
ginčai spaudoje ir tarp? po- biznierių draugijos Ameri- 
litikicrių apie Moroką. Vie- kos valdžia gavo prašymą 
ni stovi, kad ispanai tą kra 
tą tuoj apleistų, o kiti kad ropos 
apsiliktų. skolų atmokejimo klausime,

kos valdžia gavo prašymą 
n. spausti tai]) žiauriai Eu- 

ypatingai Franeijos,

Keturios Gramafonų Norėta Išdinamituoti 
Kompanijos Susilieja Streiklaužio Namai

Lenkai steigia naują Pinsko! 
vyskupiją, kurios pagrindą su 
darys Minsko vyskupijos dalis 
Prie Pinsko vyskupijos bus 
priskirta Vilniaus vyskupijos 
kraštų. Be to, Lomžos (buv, 
Seinų) vyskupija taip pat es
anti maža ir prie jos manoma,' 
priskirti Vilniaus vyskupijos: 
dali, nes pastaroji esanti per- 
didelė. Tas reikalas lenkų spau 
doj, ypač tautininkų, sukėlė

letarų ženklą.” j padarytų medžioklę.
— Lietuvos universitetan no Susirūpinęs

rinčių stoti paduota su viršum' ------------
300 prašymų. Numatoma, kad Klaipėda. — Prieš keletą mė daug balsą, kad lenkiškieji dc- 
šjmet Universitetą lankys apie nesią Kretingos—Palangos pa-'kanatai nieku būdu negali būti 
2,500 asmenų.

Ežerėliai. Rugsėjo 22 ir 23 d.
Ežerėliuose rengiama antroji 
žemės ūkio ir pramonės paro
da. Eksponatai priimami do
vanai. Mūsų ktresp.

sugauti spirito atskirti nuo Vilniaus vyskupi- 
kuri pasidarytu mažiau

įjūryje buvo
kontrabandninkai dviejuose'jos, kuri pasidarytų mažiau 
motoriniuose laivuose. Vyriau-' lenkiška, negu kad iki šiol yrą' 
a:ą šmugelninką buvusio vokie- buvusi.
čių admirolo von Stocho sū
nų. padėjus užstatą, iki teis
mui paleido, I

' te.smą neatvyko. Kiti kontra-' kar ištiktas nelaimės. Važiuos 
kor.) — bandistai nubausti piniginėmis damas dviračiu sugriuvo ir lū» 

prekės ir žo ranka bei susižeidė galvą,
; Ligonis guli pas spaustuvinin-. 
ką šaulinskį Klaipėdoj, kur 
jis gydomas D-ro Didžio. Norg 
liga sunki, yra vilties, kad, 
p. Rimkus pasveiks. Linkima 
jam tad ir iš savo pusės.

. ‘ ■ r j ' 1_ m t,

ATVEŽTAS <NU$AUTAS 
BRIEDRULIS

KUNIGAI PEŠASI 
į Rokiškis. (“V-bės 
Rokiškėnuose maišosi vienas pabaudomis, o jų 
kunigas, labai apiplyšęs ir nu- motoriniai laivai konfiskuoti, 
dėvėtais rūbais. Tankiai ant at ’ S.
laidų drožia basutis. To kunigo 
pavardė — Stakėlė, Ragelių 

‘klebonas. J atlaidus važiuoda
mas jis irgi nepasipuošią. Tai-

Ponas Pranas Rimkus, grį-
bet aferistas į žęs nesenai iš Amerikos, užva-

Pittsbury. /^JMidlande bu- šįmet jis nuvažiavo RokjŠ- 
vo bandyta i/dinamituot narnas* kui į atlaidus ir del sūptyšu«:ų 

dirbančio, rūbų, vietos kunigas jį spyrė 
kompanijoj,; koja į užpakalį ir išstūmė iš 

dama tarptautišką gramafonų kuri atsisakė pripažinti uniją, zakristijos, lai buvo taip. Ro- ir
kompaniją su kapitalu 18 mi- Policijai pavyko pamatyti pik- 
lionų doiarių. Columbia kompa tadarius. ir tie pabėgo, neat i i-, 
nija yra pagaminusi daug 
tuviškų rekordų.

New York, Columbia graina- 
fonų kompanija susiliejo su vie 
na vokiečių, viena anglą ir vie- ■ tūlo darbininko, 
na olandą kompanija, sudary- Pittsburg Coal

Pataria Visiems
S n be r n i a m s A psi vesti

lie-lkę savo darbo.

Kunigas Prieš Laikraštį 
Su 50,000 Doiarių Byla

kiškio dziekonas pradėjo bar
tis: “Kad tu, Stakeie sau ir 
žipono nebesusilopi: tu mums 
visiems sarmatą darai!” Tuo-' 
syk į zakrastiją įėjo Abelių

Verobiejai, Krokalaukio v., 
Alytaus apskr. Rugpjūčio 20 
d. E-rnotiškių pievose rastas 
negyvas Verobiejų kaimo ūki- 
tar
ti 70 metu amžiaus žmogus. 
Mirties priežastis neišaiškinta 

sukėlė įvairių spėliojimų.
Al f, y/__sn

PLEČIA •KR ES U S

Vakar vakare parvežė gar
laivis “Capclla” vieną briedbu- 

' 11, kuris Juodkrantėj nušau
tas tapė. Jis svėrė apie 8 cent
nerius. Vienas vietinis mėsinin-

Pastaruoju laiku demarkaci- kas ji priėmė toliau priruoš

Purest Hills, L. /. Savo 
muose rasta negyvas tūlas 
Baxter, kuris pats nusinuodi
jo. kadangi jis sėdėjo kedėje 
prie staliuko, ant kurio buvo 
nuodų stiklas. Ant staliuko bu
vo ir laiškas: “Mano sveika
ta dingusi, nėra kam gyventi, 
ir aš noriu dingti taipgi. Mano 
patarimas visiems jauniems \y 
rams yra apsivesti jaunu ir 
pritūpti. Nešokinėkite kaip er- 
žilukai iki pasensite ir sveika
tos neteksite”.

■ kunigas \ irkutis. ir Stakelė. jį jos linijoj tarp Aprienų ir Ba-'ti ir mėsą parduoti. 
; pamatęs, sako: “Vot kad apsi- J__  “ L...L _

Worcester. Mass. Suomiu ku- taifięS’ kaip Paukįds- El v*-. stebėjo, kad linijos ženklai per 
kuli, gal manai ženytis! \o 4 metrus perkelti į lietuvių pū
kai aš. tai jau senas, man že 
nytis nebesinori, tai man 
ras bile žiponas. Bet tu. dzie- 3 no 

į kone, irgi nebejaunas, apsitai- 
’ sės. lig prie mergų eidamas”, 
i » * • 1 •Dziekonas tada sučiupo Stake- 
‘ lę už pečių, koja į užpakalį ir y 
“von Adomai iš Rojaus.”

\ ot kad apsi- jorų mūsą pasienio policija pa

na- nigas apskundė vietos suomių 
laikraštį ant $50,000 už įdėji
mą 
jas 
fo

straipsnių, kad jis draugau 
su palaidomis moterimis.

pastolio sūnus buvo augau-
I’rooklyne, N. Y. kaipoi,’ 

oandilas.

Sūnus Suvažinėjo Tėvą

VEDYBOS LIETUVOJE
Statistikos žiniomis, per 

sę. Mūsų policininkas ženk- 1925 m. pirmuosius tris mėne- 
Ro-jlus vėl grąžino į senąją vietą, i sius Lietuvoje buvo 7,420 ve

lninu policininkui grįž- j dybų. Per tą pat 1924 m. lai- 
puolė jį iš anapus demar-: ką įregistruota 8,694 vedybos.t an t

■■ ir - i, ■!';i ..--r■ri’i?issmmk: ..irrit

n Seminaristas ' C
___ -

pas stovylą kaizerio Wilhelmo kų padėtį aprašinėja juodose ------------
“* **’ ” ” ‘ spalvose, finansų rateliai pra- Teismas Sumala

deda kitokių nuomonių turėti. 1 Keletą Lietuvių 
kad jie taiso Jie sako, kad lenkai daugiausia, ------

• I ...
kentė nuo perdidelio skaičiaus1 Montello, Mass. Superior 
bankų. Pirm karo buvo 42 ban-Į(’ourt teismas čia perkošė by- 
kai, o dabar yra 210. j |as sekančių lietuvių. Kazys

Katkauskas ir Julius “Kelly” 
gavo užsimokėti po $110 už 
užpuolimą ant poiiemano, kada 
buvo girti. Jie pirmiau buvo i 
priteisti po I mėnesius kalėji
mo. Antanas Masonis užsimo
kėjo $100, kad girtas važiavo 
karu. Teodoras Kinilis rastas 
kaltu degtinės pardavinėjime. 
Dargenis užsimokėjo $100 
tokią pat kaltę.

Pirmojo, pradėjo apie jį trius- 
tis. Niekas nekreipė į juos do
mės, nes manė. I
ką nors. Tik vėliau, darbinin
kams prasišalinus, pradėta tei
rautis ir dabar policija spėja, 
apžiūrėjus darbininkų padary
tas skyles,kad į tas skyles reng 
tąsi įdėti dinamito. Nuožval- 
ka metama ant komunistų.

Albany. N. Y. Ant valstijos
vieškelio, grįždamas namo iš Pazvelsys, Andrvjavo valse, 
futboiės geimo, sūnus seno me-, (‘A -bės” kor.) — Neteko nie- 
džių pirklio Wendo pervažiavo | kur girdėti, kad šis kampelis 
savo tėvą, kada tas staiga tapo būtų kur laikraščiuose mini- 

! išmestas iš savo karo, kurį bu- nins. šiokie ir tokie — visi pra-
vo pasukęs į šalį, ką neįvažiuo-5 
t i į kitu karą.

L

Mokyklų Vedėjams!

32 Svarų Runkulis
Scotts Bluff, Nebr. Vietos, 

fatmeris savo lauke išaugino i 
cukrinį runkulį (buroką) 
svarų sunkumo. Ikšiol didumo 
rekordą turėjo tūlas runkulis 
iš Kalifornijos, sveriąs 2G sv.

Paris. Franeijos pinigai vėl 
nukrito šiandien. Mat. politiš
ka padėtis neaiški, o prie to vai 
džia ruošiasi paleisti apyvar
ton dar du bilionu popierinių 
frankų.

Worcester, Mass. American 
•v? Steel ir Wire kompanija siūlo 

'savo 6,000 darbininkų pirkti 
minkštų anglių, jei neturi kuo 
šildyti namus. Kompanija par
duos toną už $7.24.

Philadelphia. Pa. Tūlas Mur
14 metų, sakosi per “klai- 

apspjovęs tūlą R i veri y 13

u z

Franciizų N uostoliai 
M o rok o KareBaltimore, Md. Nežinomas 

piktadaris čia specializuojasi phy 
pjaustyme moterims ir vyrams dą” 
drapanų, kuomet tie važiuoja metų. Prasidėjo ginčai ir priei-
gatvekariais. Nukentėjo jau i ta prie muštynių. Riverly išsio- 
apie 2*3 moterys ir pora vyrų. ■ męs peilį perdūrė spjovikui ran 
Policija dar nesusekė piktada-. ką. Abu yra mokiniai vietinės 
rio. mokyklos.

Washington. 
kad ikšiol francūzai 
pie 200 užmuštą ir 
žeistu, maišydami 
Morokoje. Dabar del 
žygiai sustojo.

.S

i eina pro jį, nieko nepastebėję, 
{tarsi būtų viskas gerai. Bet 
|ne! Ne viskas taip esama, čia. 
progai esant, labai daug gali
ma būtų pasakyti. Pažvclsie- 
čiai niekieno nejudinami, nie
kieno nepastebimi ir niekieno 
nevedami iš tamsiojo kelio — 

degtinę.

Iš Lietuvos gavome šių vadovėlių vakarinėms mo 
kykloms lietuvių kalbbs. Lietuvoje jos vartoja

mos pradinėse ir augštesnėse mokyklose, 
dėstant lietuvių kalbą, rašybą ir gramatiką:

r

Didelis Pyktis 
Už Maža Juoką

U aukesha, U /s. Tūla Seile-j 
rienė liudijo teisme, kad kuo
met ji sykį pabaidė vyrą, at- težino vieną idealą — 
lenkdama kėdę, ant kurios jis Niekur neteko matyti taip my- 
sėdėjo. vyras pagrobęs ją. įkišo ■ ijn^ių degtinę, kaip minėtus 
jos galvą į kibirą vandens. Del ' “paukštukus.” Geria vyrai, bet 
tos ir kitų priežasčių Sellerienė 1 moterys irgi neapsileidžia. Ir 
reikalavo divorso ir jį gavo, j jow j|<i “dugno”! Bloga išeitis, 

------------ jeigu tokiais motyvais’minėtie- 
Philade!phia. Pa. čia prade- jj gyvena. Imsrys.

jo eiti paveiksluotas mažas laik j ----- ------- -
rastis panašus į New Yorko 
“Daily News”. Kad gavus dau-

Balninkus, Ukmergės aps. — 
Buvęs Balninkų policininkas 

giau skaitytojų, leidėjai dalina Katliorius pasiliuosuodamas iš 
• virš dviejų 

tūkstančių lit. valdiškų pinigų. 
Liepos mėnesio pabaigoje Kat
liorius atvyko iš miško peršau
tas ir pareiškė, kad jį užpuolė 

’plėšikai ir atėmė valdiškus pi
nigus.

! pirmiems 50 tą dieną maty- tarnybos turėjo 
Tapo patirta., tiems žmonėms, skaitantiems 

neteko a- laikraštkuą ant gatvekarių. 
4.000 su-i dvyliką “ferų” važiuoti dykai, 
sukilėlius Kasdien važinėja specialiai pa
lietų visi rinktas žmogus ir tuos f eros
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1. Prozos ir Poezijos Teorija. — Vadovėlis Vidurinėms
Mokykloms apie rašymą poeziją, apysaką, straip
snių. korespondencijų, laiškų ir tt. Daugiausia tin
ka poetams _______________________________  $1.00

2. .4—B—C Skaitymo Rašymo Pradžiamokslis. Tinka
tik pradinėms mokykloms, kur mokoma pradžia lie
tuviško skaitymo ir rašymo__________________ 3,5c

3. Lietuvių Kalbos Gramatika. Damijonaičio. Mokslo
pradžios vadovėlis lietuvių kalbos. Tinka tiems, ku
rie jau moka paskaitvti ir rašyti lietuviškai, bet no
ri pramokti gramatiškai kalbą vartoti______ -75c

•/. Vaikų Darbymečiui Pirm i skaitymo knyga po ele
mentoriui. J. Murkos ______________ _______ 50c

5. Vaikų Darbymečiui. Antra dalis Skaitymai ir daik
tų pažinimas _  __ ______________________ $1.00

6. Vaikų Darbymečiui. Tračia dalis. Beletristika ir
gamta. Puslapiu 399. . ___ ____________ , $1.25

7. Vaikų Darbymečiui istorija, geografija
ir senovė (Ska’tvmai). apdaryta___________ $1.50

8. Vaikų DttrhmriC Pirmoji knyga
literatūros kursui antroj gimnazijos klės.___ $1.50

Pinigus su užsakymais siuskite į
“VIENYBĖ”

/.93 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
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Leidžiamas Utarninkais, Ketyergals 

ir Subatomis
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METINIS PRENUMERATA: 
Suvienytose Valstijose — $4.00 
Kanadoje — — — — — $4.50 
Lietuvoje ir Irtur---------- $5.00

Prenumerata reikia apmokėti 
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fl Redakcijos Straipsniai
VĖL NAUJAS KARAS!

Naujas Dolarių Žvejoto jas
“Garsas” skelbia atvykimą 

kunigo Steponaičio parinkti 
apie 36,000 dolarių seminarijos 
pastatymui Vilkaviškio dvaro 
centre.

Tas kunigas yra vyriausias 
kaltininkas uždarymo Mariam- 
polės Realinės gimnazijos. Jis 
taipgi laike D-ro šliupo pa
skaitos, kaip bitės įgeltas, iš
bėgo iš salės.

—o—
Didelis Valgytojas Medžių

Popieros pramonė kasmet 
“suvalgo” šešius milionus siek
snių miško, kuris gaunamas 
nuo miliono akrų žemės. Tai-

koje organizuotai, per Tėvynės 
Mylėtojų Draugiją gelbėtų ir 
remtų “Kultūrą,” tai “Naujie
nos” tą sumanymą “bizniu” 
pavadino ir jį pasmerkė.

Tad ar galima jos džiaugs
mą tyru skaityti?

—o—
Locarno Sutartys

Ar užtikrins Europai taiką 
Locarno mieste padarytos su
tartys? Spauda rašo ir džiū
gauja. Politikieriai taipgi daug 
svarbos ant jų deda. Vienok ne 
matyt, kad valstybės šoktų ma 
žinti apsiginklavimus. Nesigir
di, kad vyrai būtų paleidžiami 
iš armijų. Rungtynės preky-

Iš mano atsiminimų emigracijos ir 
Vilniun grįžimo laikų.

(Skaityta Mokslo Draugijos prirengtame susirinkime Vilniuje geguž. m. 17 d. 1925 m.)

Rašo D-ras J. Basanavičius

Elenoje arti Balkanų kalnyno: ir čia teko tvar-

Vos spėjo Locarnos konferentai išsiskirstyti ir pa
sidavę sau rankas bei suvalgę gardžius santaikos ir sau
gumo pietus, važiuoti namo, kaip nuo Balkanų pasigir
do — naujas karas. Graikai savo armiją įvedė Bulgari
jos teritorijon, paleidė ant gyventojų galvų bombas, ap
šaudė miestus, sugriovė namus, praliejo kraują, užėmė! 
Strupa upės pasieniais miestus — ir tuomi įrodė gra-1 kus francams už paskolą. Pas- 
žiakalbiams Locarnos konferentams, kad saugumas šie-' klli atidavė tabako monopolę 
nu valstybėse toli gražu neužtikrintas. | italams už paskolą. Dabar par-

gi kasmet reikia iškirsti po mi- 
lioną akrų medžių, kad užtek
tų maisto popieros fabrikams.

—o—
Lenkų Nepriklausomybe

I Tirpsta.
j Lenkai atidavė aliejaus lau-

boje, konkurencija kapitalo, to 
mis sutartimis netapo prašalin
ti. O del tų konkurencijų, kaip 
jau pasaulis patyrė, šioje ga
dynėje daugiausia karų ir iškį- 
la.

—o—
Daugiau tokių Draugijų!

“Dirva” praneša, kad New 
Britaino L. N. Varpo Draugija

Tautų Sąjunga skubinai šaukia naują posėdį, taikin
ti Graikiją ir Bulgariją. Abiejų šių valstybių atstovus 
pakviečia pribūti. Abiejų šių valstybių atstovai kiekvie
nas iš anksto tvirtina, kad ne jo valstybė yra kaltinin
kė, ir taip toliaus.

Sunku ir pasakyti, katra yra kalta. Vienas aišku, 
kad pakol tautybių sienos neteisingai išspręstos, patol 
ramybės nebus. Tautų Sąjunga šito principo nepaiso, 
ką parodo jos nedoras pasielgimas pavedant Lietuvos 
žemės lenkams.

davinėja valstybinio banko Še
rus anglams ir siūlo jiems deg
tinės ir grūdų monopolį už pa
skolą.

Neužilgo lenkų valstybė vi
sas taksas ir muitus bus atida
vusi svetimoms valstybėms už 
paskolas ir gyvens, kaip gyve
na kinai, iš vardo nepriklauso
mi, o tikrenybėje kitų vergai.

O Lietuvos politikai pasinn-

prisidėjo su $50 prie išleidi
mo naujo teatralio veikalo 
“Galiūnas,” kurį parašė K. S. 
Karpavičius, autorius kelių 
veikalų mūsų teatrui.

Kad vaidintojų draugijos į- 
vairiose Amerikos kolonijose 
taip remtų savo dramaturgus, 
tai teatrui veikalų niekad ne
stigtų Amerikoje, kaip dabar 
stinga. Keli desėtkai dolarių

(Šį gerb. D-ro J. Basanavičiaus raš
tų, rašytą “Vienybei,” mes spausdi
name ne vien kaipo jo įdomius auto
biografinius atsiminimus, bet labiau
siai kaipo Peržvalgą to svarbaus lie
tuvių istorijoje atsitikimo — sušau
kimo garsaus “Vilniaus Seimo,” ku
rio 20 metų sukaktuves kaip tik reti? 
giasi visa lietuvių tauta apvaikšti- 
nėtėi šių metų Gruodžio pradžioje) 
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Pasibaigus 1879 metais rusų su turkais ka

rui, sutverus Bulgarijos kunigaikštystę ir jai 
besitvarkant viduje, gruodžio m. gavau iš nau
josios bulgarų valdžios pakvietimą kaipo gydy
tojas atvykti ten ir įstoti tarnyston, nes tuo
met Bulgarijai labai specialistų, ypač daktarų, 
stigo. Išsiėmęs iš Suvalkų gubernatoriaus kan
celiarijos užsienio pasą 1880 1. sausio pradžioje, 
per Bukareštą, Rusčuką, Plevną keliaudamas. 

: atsidūriau Sofijoje, Bulgarijos sostinėje, kur 
gavau paskyrimą Lom-Palankon ant Dunojaus 
kranto kaipo departamento gydytojas ir ligoni
nės direktorius. Sutvarkęs čia sanitarijos tarny- 
stą ir ligoninę ir prabuvęs Lom-Palankoje du 
metu, delei pakitėjusių politikos sąlygų, kuni
gaikščiui Aleksandrui suspendavus Bulgarijos 
konstituciją ir bulgarų rusofilams prie manęs, 
kaipo liberalo-opozicijonieriaus kimbant, 1882 
m. pavasarį apleidau Bulgariją, neketindamas 
jon grįžti. Po ilgokos kelionės per Serbiją ir 
Kroatiją, apsistojau Viennoje, kad pasitrūsus 
klinikose ir bibliotekose. Delei šeimyniškų rei
kalų pertraukęs čia darbą, rudenio pradžioje 
trumpam laikui iškeliavau Lietuvon, iš kur gruo 
džio 18 d. be užsienio paso, tik su bilietu sienai

kyti gyventojų sveikatos reikalus ir ligoninę. 
Bulgarų revoliucijos laiku Rumelijoj (piet. 
Trakijoj) 1885 m., kuomet ta Turkijos provin
cija tapo prie Bulgarijos kunigaikštystės pri
jungta ir tai davė progos serbams dėliai kom
pensacijos Bulgarijai karą paskelbti, šitų per
versmų metu rugpjūčio 21 d. kunig. Aleksandro 
dekretu buvau vėl Lom-Palankon perkeltas, kur 
aš iki rugsėjo 1892 m. tarnavau. Karo laiku su 
serbais buVau užsikrėtęs nuo ligonių kareivių 
dėmėtąja šiltine (typhus exanthematiens) ir 
vos gyvas iš jos išsiritęs ir pasveikęs tūlo psy- 
chopato buvau revolverio kulipkomis sužeistas, 
nuo ko, — vienos kūne likusios kulipkos — vė
liau pasirodė neurasthenija, kuri mane sulyg 
šiol kankina.

Rugsėjo m. 1892 — buvau perkeltas į Var
ną ant Juodmarių kranto I klasės ligoninės te
rapijos skyriaus vyriausiu gydytoju, čia pratar 
navęs ištisus metus, dėlei savo paties nervų li
gos turėjau iš tarnystės išstoti ir kunig. Ferdi
nando dekretu 1893 m. rugsėjo 4 d. buvau pa- 
liuosuotąs. Turėdamas didžiausią už visus kitus 
Varnos gydytojus praktiką, bet dėlei nervų sui
rimo negalėdamas pėsčias skaitlingų ligonių 
lankyti, dabar, nusipirkęs gražų faetoną ir porą 
dailių juodžių, vizitas atlikdavau važiuotas, kas 
sukėlė kolegų pavydą. Nežiūrint to, vyrų gim
nazijos direktoriaus buvau pakviestas mokinių 
gydytoju ir tuo pat laiku paskirtas prie kun. 
Ferdinando palociaus Euksinograde pas Varną.

Gyvenant Varnoje ir susirgus nervų liga, 
aš kaipo emigrantas, kursai be rusų valdžios lei
dimo buvau lapkričio m. 1891 m. įgijęs Bulgari
jos pavaldinystę, dabar ligos kankinamas, savo

Balkanai labai panėšūs i Baltiką ne tik iš vardo, 
bet ir iš padėties. Kaip Balkanų, taip ir Baltiko tautos 
amžinai grumdės, pakol jų teritorijos nebus pavestos 
pačių žmonių apsisprendimui, be įsikišimo kieno ginklo.

KODĖL TAIP SPARČIAI KRINTA 
FRANCUOS PINIGAI

Visą pereitą savaitę New Yorko biržoje krito Fran- 
cijos pinigai pastebėtinu greitumu ir visai be matomos 
priežasties. Visiems atrodė, kad po didžiulės valstybių 
konferencijos Loncarnoje, kur rodės Francija pasiekė 
visas savo militarizmo užgaidas, Francijos finansai pa
šoks augštyn. Bet priešingai — smuko.

Dabar Amerikos spaudoje pasirodė priežastys, del 
kurių taip nuogandžiai smuko Francijos pinigai. Pir
miausiai, tai padidintos f rančų taksos. Toliaus ketini
mas aptaksuoti Francijos kapitalus. Ant galo nepasiseki
mas susitarti su Amerika del atmokėjimo šiai Fran
cijos skolų.

Vyriausiai vienok Francijos pinigai krinta del angių 
politikos, nes tapę pastebėta, kad anglai komersantai, 
kaip tik po Locarnos konferencijos pradėję galvatrūk
čiais pardavinėti Londone ir Paryžiuje francų asekuraci- 
jas. Anglai komersantai akilai seka savo politiką ir tyčia 
smukdo francus už jų didelius užsimojimus Europoje — 
ginti Lenkiją ir Čekoslovakiją bei kitus savo vasalus, 
su pagelba Francijos ginklų.

KAS TAI: AR PROSTITUCIJA AR PASENĖJIMAS?
Žmogaus ar laikraščio pastovumas yra viena augš- 

čiausių dorybių. Pastovus žmogus išdirba visą eilę sau 
ištikimų idėjos draugų, o pastovus laikraštis visą būrį 
sau palankių skaitytojų, kurie jo mintimis seka ir va
dovaujasi. Tai didelė ir brangi retenybė.

Tarp Amerikos lietuvių ligšiolei buvo jau išsidirbu
sių gerokas skaičius ir pastovių žmonių ir gerai nusi
stačiusių laikraščių. Tik pastaruoju laiku pradėjo rody
tis žymės ko tokio, kas surūpina statyti klausimą: “kas 
tai — ar prostitucija, ar nusenėjimas?” Tūli žmonės 
pradėjo perbėginėti nuo partijų į partijas, iki patys pa
simatė bestovį už tvoros ir niekur nebepritinką. Tūli laik 
raščiai irgi pradėjo mainyti veidus — ką vakar gerbė ir 
kam dirbo, tą šiandien spiaudo, nes, mat — perėjo į 
“kitas vieras”. Nėra reikalo įvardyti nei vienų, nei kitų, 
nes visuomenė jau spėjo atsižinoti.

Prostitucija nėra būtinai tik moteries ar vyro palai
dumas; palaidumas ir nevarkumas žmogaus ar laikraš
čio nusistatymų yra ta pati prostitucija, jeigu ji paeina 
iš noro pasipelnyti. Geru ir stiprum proto gyvenimu 
žmogus ar laikraštis nebesujėgia pasidaryti gerą gyve
nimą, tai mėtosi į šalis, parsidavinėja už širmų laukian
tiems gešeftininkams, kad nors tuo savo nedatelius pa
lopyti. Tas jau yra prostitucija. Pas laikraščius yra tuo 
blogesnė, kad jie suvilioja? daug žmonių, savo skaitytojų, 
ir verčia keisi nuomones, eiti paskui save prostitucijos 
keliu.

Nusenimas fizinis ir nuomonių, yra kitas dalykas 
Čia jau tie persimetėliai žmonės ar laikraščiai, nėra tiek 
kalti, kaip prostitucijoje; kas nusensta, tas nebeatjau- 
nės. Vaistas tam yra tik pašalinti sudribusius ir nusenu
sius, o jų vietoje pastatyti viešumon jaunus veikėjus; gi 
prie nusenusių nuomonėse laikraščių — jaunų ir ener-

ko kaip tik gerą valandą su 
lenkais tartis!

—o— 
Mintaujos Gimnazija Parenka 
Lietuvius Garbės Nariais

Atėję iš Latvijos laikraščiai 
aprašo Mintaujoje buvusias iš
kilmes, švenčiant 150 metines 
Mintaujos gimnazijos sukaktu
ves. Tą gimnaziją įkūrė 1775 
metais hercogas Petras. Joje 
nemaža lietuvių mokslus baigė 
ir šiandien yra veikėjai. Lat
viai parinko Jablonskį ir A. 
Smetoną gimnazijos garbės na
riais.

—o—
Lenkai Permaino Frontą

“Vilniaus Aidas” praneša į- 
domų faktą iš lenkų spaudos 
gyvenimo. Kol francai rėmė 
lenkučius ir juos išnaudojo, tai 
rusai lenkų spaudoje buvo va
dinami “bolševikais budeliais, 
žydberniais, Maskvos laukiniai 
žmonės, azijatai, ir tam pana
šiai. O šiandien, kada lenkai pa 
sijuto be draugų Europoje, ka
da reikalas spiria juos flirtuo
ti su čičerinu ir rusais, tai 
lenkų spaudoje rusai ir lenkai 
jau yra “dvi pažangiosios sla
vų tautos,” o čičerinas esąs iš 
“šviesių, kilnių ir gudrių rusų 
bajorų šeimynos,” gimininejąs 
net su lenkų Hutten-čapskiais 
ir Wielhorskiais!

—o—
“Varpo” Ginčai su S LA.

Paskutiniu laiku skaitant 
“Varpą,” rodos, kad jis tam 
tik ir leidžiamas idant pulti 
dabartinę valdybą SLA. ir ve
sti ginčus su “Tėvyne.”

Nejau nėra prakilnesnio ir 
naudingesnio darbo visuome
nės naudai?

—o—
Gyvenimas Pamokina

“Naujienos” nusidžiaugia 
gražiu “Kultūros” būrelių šuva 
žiavimu Šiauliuose. “Kultūra,” 
kaip žinoma, yra viena iš pa
silikusių Lietuvoje mokslo ir 
apšvietus draugija. Ji leidžia 
knygas, ruošia paskaitas, švie
čia liaudį, tveria knygynėlius. 
Tad gerai, kad “Naujienos” 
džiaugiasi, bet kuomet buvo 
paraginta per jos špaltas id
ant lietuvių visuomenė Ameri-

d raugi j ai nieko nereiškia, bet 
leidėjui tai didelė parama.

—o—
Lietuviai Klaipėdoje

Rinkimuose į Klaipėdos sei
melį lietuviai skaudžiai praki
šo. Tas sudaro faktą, kuriuo 
vokiečiai plačiai naudosis, no
rėdami atgauti Klaipėdą atgal. 
Lietuvos valdžia per du metu 
neįstengė patraukti Klaipėdos 
visuomenės prie savęs.

—o—
Neieicvžia fsikorporuoti 
“Bedieviams-griovikams.”

New Yorke buvo susiorga
nizavusi įdomi draugija ateis
tų, su tikslu griauti tikybas 
ir bažnyčias. Ji norėjo įsikor- 
poruoti, kaip bile kita draugi
ja. Teisėjui klausinėjant įkor- 
poratoriai pareiškė, kad jų tik 
slas yra kaip ir namų griovi
kų, kurie nuvalo vietą idant 
galima būtų ką naujo pastaty
ti. Jie mano, kad laikas yra 
nugriauti esamas tikybas ir 
bažnyčias, kad visuomenė turė
tų laisvas rankas pastatyti ką 
naujo, paremto mokslo idėjo
mis.

Bet teisėjas jų draugijos ne- 
įkorporavo, sakydamas, kad 
gryno griovimo draugijų ne
galima patvirtinti. Esą prie 
griovimo turi būti ir konstruk
cijos tikslų.

—o—
Kiauras Maišas

Anglų kalboje leidžiamas ko
munistų dienraštis “The Daily 
Worker” su kiekviena diena di
desnį apetitą įgija. Pirma rei
kalavo tik $10,000 savo gyvy
bės išgelbėjimui, o dabar jau 
šaukiasi $40,000. Kitaip “jo ne
bebus.”

Tuos $40,000 turės sudėti a- 
pie 14,000 svetimtaučių, pri
klausančių komunistams, nes 
1,500 amerikonai komunistai, 
partijai priklausanti tiek pini
gų neįstengs sukelti. Prie to — 
jiems maloniau skaityti “Daily 
News,” “Times,” “Tribune,” ir 
kiti “kapitalistų” laikraščiai, iš 
kuriu daugiau žinių gauna.
t"

PIRKITE
“VIENYBĖS”

ŠĖRĄ!

gingų nuomonių redaktorius.
Ir vieni ir kiti persimetėliai mūsų tautos jauname 

gyvenime yra pavojingi. Tatai reikėtų skubintis praša
linti, pakol daug blėdies mūsų gyvenime dar jie nepada
rė. Čia mes tuomi nedaug pasakėme, bet tuom tarpu 
pasakėme užtektinai.

peržengti, jau vėl buvau išvažiavęs Vokietijon 
ir iš čia — tiesiog Pragon, Čekijoj, kur apsigy
venęs, įsirašiau pas tūlus universiteto profeso
rius klinikose lankytis, o atspėjamą laiką pave
džiau darbui bibliotekose, čia tai gyvenant, su
sitarus su And. Višteliu ir J. Mikšu, teko man 
1883 metų pradžioje realizuoti įkūrimas Ragai
nėje “Aušros,” kuri davė pradžią lietuvių tau
tos pabudimui iš ilgai dūruojančio nesąmonės 
snudulio.

“Aušrai” pasirodžius ir ją vienur-kitur iš
siuntinėjus, žmonės ją su dideliu entuziazmu 
priėmė. Taip tarp kitų gimnazijos mokytojas 
Jonas Juškevičius iš Kazaniaus man rašė: “A- 
čiu, šimtą syk ačiū už žodžius, parašytus tokiu 
gražum liežuviu lietuvišku, kokį skaityti ir sap
ny nesapnavau. Ačiū Viešpačiui, kad man nusi
davė ant pabaigos mano gyvenimo regėti “Auš
ros” pabudimą iš miego arba letargiško sapno 
Lietuvos ir lietuvių; galiu mirti, pamatęs aušrą 
mūsų atsigaivinimo, apie kurį aš per 25 metus 
dūmojau” ir tt. Taipogi Mikalojus Akelaitis iš 
Paryžiaus, Petras Vileišis iš Belgijos, kur jis 
tuomet darbavosi, mok. Gorodeckis, mok. Dagi
lis ir k. rašė su pasigėrėjimu laikraštį skaitę ir 
velijo jam geriausios kloties. D-ras V. Kudirka, 
vėlesnio laiko šulnus veikėjas, iki tol buvęs 
labai sulenkėjęs, bet paskaitęs “Aušros” nume
rius atsivertė lietuvystei: “Ėmiau — sako — 
skubiai vartyti “Aušrą” ir neprimenu jau visko, 
kas su manim paskui darėsi... Tik pamenu, kad 
atsistojau, nuleidau galvą, nedrįsdamas pakelti 
akių ant sienų mano kambarėlio... rodos, girdė
jau Lietuvos balsą, sykiu apkaltinantį, sykiu ir 
atleidžiantį: O tu, paklydėli, kur ikšiol buvai? 
Paskui pasidarė man taip graudu, kad, apsi
kniaubęs ant stalo, apisverkiau. Gaila man buvo 
tų valandų, kurios nesugrąžintinai išbrauktos 
tapo iš mano gyvenimo, kaipo lietuvio, ir gė
da, kad taip ilgai buvau apgailėtinu pagedėliu. 
Potam pripildė mano krūtinę rami, smagi šilu
ma ir, rodos, naujos pajėgos pradėjo rastis... 
Rodos, užaugau išsyk, ir ta pasaulė jau man 
perankšta... Pajutau save didžiu, galingu: pasi
jutau lietuviu esąs... Neužilgo susižiedavau su 
Lietuvos literatūra ir iki šiai dienai savo sužie- 
dotinės neapleidžiu.”

Iš visų “Aušrai” pagirti raštų įdėmiausias 
buvo M. Davainio-Silvestravičiaus atsiustasis 
laiškas su kelių pasirašiusių ūkininkų pavardė
mis iš Raseinių pavieto, kurie meldė Dievo palai 
minimo mūsų darbui, ragino tolyn jųjų gerovei 
trūstis, prašydami, kad “Aušros” išleistuvę Kau 
nan ar Vilniun perkeltumėm. Iš šito laiško prie
žasties, o, rasit, dar labiau del savo anų metų 
naivumo, aš balandžio 22 d. išsiunčiau Peter
burgan vidaus reikalų ministeriui gr. Tolstojui 
raštą, kuriame plačiai išdėstęs “Aušros” įsteigi
mo ir leidimo priežastį ir motyvus, o norėdamas 
kad lietuviškas laikraštis, legaliu tapęs, nereika 
Jautų kontrabanda šelptis, prašiau jo, idant 
leistų-: 1) aplamai imant, spausdinti lietuviškus 
raštus lotynų raidėmis ir 2) perkelti “Aušros” 
redakciją Kaunan. Atsako, kaip a priori many
ti reikėjo, nesulaukta.

Pragoję pragyvenęs iki 1884 m. pavasario, 
ypač daug pasidarbavęs bibliotekose, apsivedęs, 
dabar vėl grįžau Bulgarijon, kur gavau vietą

krašto meilės ir ilgesio verčiamas ir manyda
mas, kad mano neurasthenija, tėvynėn sugrįžus, 
pasitaisys, aš sausio m. 1895 iš Varnos buvau 
išsiuntęs vidaus reikalų ministeriui Peterburge 
laišką, remdamasis delei caro Mikalojaus II so- 
stan užžengimo išleistu lapkričio 14 d. 1894 m. 
augščiausio manifesto XI straipsnio par. 5, pra
šydamas amnestijos, ir leidimo grįžti Lietuvon, 
bet nieko nelaimėjau. Kadangi rusų valdžia bu
vo nutraukusi diplomatijos ryšius su Bulgari
ja delei Ferdinando Koburgo kunigaikščiu iš
rinkimo ir buvo atšaukusi savo atstovus, paves
dama Vokietijos konsulams globoti savo paval
dinius, tai Vidaus ministeriui litrus-,- vokiečių 
konsulas baronas von*Wangenheim iTtftfl iš bir
želio 11 d. 1895 m. man pranešė, kad rusų mi
nisterija negalinti duoti man leidimo peržengti 
sieną ir grįžti Rusijon, todėl mano prašymą 
paliekanti be pasekmės.

Tokiu būdu sulaukęs iš rusų valdžios pu
sės nemenką fiasco ir nepramatydamas bent 
tuo tarpu artimiausioje ateityje galimybės grįž
ti Lietuvon, lapkričio m. 1898 m. buvau pirkęs 
Varnoje nuosavius namus; tokiu būdu būdamas 
Bulgarijos pavaldinys, dabar tapau Varnos mie 
sto piliečiu.

(Toliaus bus)
o--------------o--------------o

GYVATĖS HYMNAI 
Iš ciklo.

1.
Einu per žemę kely suklupdamas, 
Kryžkelėj vienas klaikiai sustodamas... 
Lūkesio šydu laisvę apsupdamas, 
Einu per žemę kely suklupdamas. 
Prakeiktas odas bedugnėn stumdamas... 
Ilgėsįį amžių sieloj nešiodamas, 
Ilgesį amžių sieloj benešiodamas, 
Kryžkelėj vienas klaikiai sustodamas...

2. ■
Žengiu pasaulin kibirkštis žiebdamas... 
Dieviško ryto spindulius kaupdamas, 
Amžiną grožį sieloj įskiepdamas, 
žengiu pasaulin kibirkštis žiebdamas... 
Sielai gyvatoj budėt paliepdamas,’- 
Amžinai saulei žemėj priklaupdamas... 
Žengiu pasaulin kibirkštis žiebdamas... 
Dieviško ryto spindulius kaupdamas.

— Miško Dievaitis.
o--------------o--------------o

TRIOLETAS

Iškelk į Saulę vėliavą galingą!...
Prie vartų broliai lūkuriuoja;
Prie Tavo vartų žygiai jų sustingo... —
Iškelk į Saulę vėliavą galingą!
Pasaulis šaukia: — Eikite sumoję,
Kur aukurai Gabiją da liepsnoja!...
Iškelk į Saulę vėliavą galingą!... — 
Prie vartų broliai lūkuriuoja!

— Bern. Brazdžionis
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XXVII. Baigiam po Suvalkiją, ruošiamės kitan Kraštai!

Mariampolė teikia daug malonių įspūdžių. Čia kur 
tik eini, visur sutinki žmonių, kurie dar atsimena iš 
čion kilusius ar bent čia daarbavusius mūsų kilnius 
žmones: Basanavičių, Kudirką, Jablonskį, Žemaitę ir 
kitus, kurie čion sudarė tvirtovę gynimui atgimstan
čios Lietuvos prieš Maskolijos siaubūnus.

Miestas, nors . nedidelis, 
bet švarus ir grynai lietuvis 
kas. Po karo baigiama ly
ginti tos baisiosios žymės 
perėjusių audrų, ugnies ir 
išgriovimų. Daug statosi 
naujų namų ir vis mūriniai.

Vienu iš stambiausių di
delių naujų triobėsių — tai 
nauja gelžkelio stotis. Ji ne
senai pastatyta ir dar ne
vartojama (dabar biletus 
pardavinėja... sukrypusiam 
sename vagone). Iš tolo pa
žiūrėjus į stotį, sakytum, 
kad tai koki katedra ar ko
kio Radzivilio magnato pa- 
locius. Didžiulis mūro na
mas, su augštu ir sparnuo
tu bokštu. Man kas ten sa
kė, kad esanti statyta sulyg 
“Gedimino stiliaus.” Ką tas 
reiškia, aš nenusimanau. 
Bet triobėsių labai apsi
džiaugiau. Jis praneša net 
Kauno gelžkelio dvarą, 
nors ir tas jau nemažas ir 
grąžo kas.

Apleidę Mariampolę vėl 
gryžom pas Norkus į Jurk- 
šų kaimą. Šiandien Liepos 
10; oras biskį prasauso; 
dviejų savaičių lietus apri
mo ir Norkaus barometras

rodė permainą į giedrą. Vi
si labai pradžiugę, nes galės 
baigti vežt įlytą šieną. Da
bar veža mėšlą ir eina art.

Jonas Norkus, mums išė
jus į lauką, parodė artimais 
esantį gražų vienasėdį — 
tai esą čia gimtinė “ir jū
sų vieno amerikiečio.” Atsi
žinojau, kad tai kun. Jono 
Žibaus. Dabar ten gyvena, 
rodos, jo brolis.

Vakare nuėjau į Šešupės 
krantus, kur dienai subrėk- 
štant, atsiguliau ant kran
telio ir klausiausi susipy
nusiuose krūmeliuose laKš- 
tingalės čiulbėjimo. Antrą 
sykį girdžiu Lietuvoje lak
štutę, nuo senovės mūsų 
krašto apdainuotą sparnuo
čių artistę. Tik gaila buvo, 
kad moters ateidamos pa
baidė ir vargšė — nutilo. 
Pasirodo, ji tapo labai ka- 
prizna! Gal dėlto, kad la
bai mažai jos veislės Lie
tuvoje beliko, ir ji save 
brangina... Paskiaus iš vieti 
nių atsižinojau, kad lakštin 
galų metlaikis dabar esąs 
praėjęs; paprastai jų pati
nėliai linksmiausiai čiulba

S Nuo Skausmu !
n ‘i
S krutinėję ir strėnose, nuo Į
hr strėndieglio, užsigavimo, ■

įtempimo, štyvumo vartok g
I H

: Severa’s s 
ž Gothardol. Š
I ■

Tai naminis linimentas greitai B 
w palengvina plėšiančius nepa- U 
g kenčiamus reumatizmo ir Į|

neuralgijos skausmus. jįg
B NKaina 30 ir 60 centai.eį S

Pirmiausiai kreipkis į aptieką. I 
i ________   i

5 A W. F. SEVERĄ CO.
■ CEDAR RAPIDS, IOWA

Gegužės mėn. ir iki Berže
lio pabaigai, kuomet patai
tės vaikus peri; mat pati
nėliai tuomet patys džiau
giasi ir pataites linksmina; 
dabargi jie užimti rankio- 

-jimu vaikučiams maisto, tai 
gi nuvargsta...

Čia man bebūnant, teko 
prisižiūrėti senai man gir
dėtai ir studijuotai, bet ma
no krašte nebuvusiai išdar
biai — kasimui durpių. Ne 
toli buvo juodžemio pievokš 
liai ir praeitų metų duobės. 
Čia pamačiau atvažiavo iš 
kito kaimo su vežimu trys 
vyrai ir mergina ir ėmėsi 
darbo. Du vyrai su lopeto
mis kasa juodžemį ir meta 
ant krašto, o mergina su lo
peta tai varto, gi vienas vy 
ras pilsto vandeniu ir vari
nėja du arkliu, minkyda-

A. Kandrotas A. Mikalauskas A. Vikrikaa

Didžiausia

Galima gnuti tikro Lietuviško Skilandžio, paršiuku, Kumpių ir Vi
sokios rūšies dešrų, pagal prieinamiausias kainas. Parduodame ogul- 
nai ir poakirai ant vietos ir išsiuntinėjamo ant pareikalavimo j visas 
kolonijas. Reikale kreipkitės ypatiškai ar per laiškus —

Bedarbės Lietuvoje privertė 
mūsą žmoneles bėgti uždarbių 
ieškoti net ir tokion Franci j on, 
iš kurios keikdami pabėgo tūk
stančiai importuotų lenkelių.

UŽSISAKYKIT SKILANDŽIUS 
ĮVAIRIOMS PRAMOGOMS

Lietuvių 
Mėsinyčia

Suvienytose 
Valstijose 
Amerikoje

K. & M. CO LT !

123—125-GRAND STREET
Brooklyn, N. Y., Telefonas Greenpolnt 3359

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA

M

ir DIRBTUVĖ
geriausiai įrengtoje mokykloje. Prakti
kos pamokos išardyti ir sudėti visokius 
motorus, apie elektrų ir važiavimų. Ti
kras, pilnas kursas šoferio-mokaniko 
lietuvių ir anglų kalbom • veda visiem 
žinomas ir per 15-kų metų prityręs
INSPEKTORIUS L. TIKNIAVIčUS 

garantuojame laisnį ir diplomų — Pa
ieškoms darbo. Ateikite apžiūrėti mu- 

nuo 9 ryte iki 9 vakaro. Nedėliomia

i

■ą mokyklų. Mokykla atdara
»no 11 vai. ryto iki I vai. po pietų. Klusoa dienomis ir vakarai*.

NEW YORK AUTO SCHOOL 
028 — 2nd Avenue, (Kampai 14 gatvė!) Mew York City

mas juodžemio košę. Kai 
išminko iki skystos pliores, 
tai su lopeta visą tą košę 
suraižo į ketvirtuotas ply
tas ir palieka džiūti Kar
tais ateidami, apvarto, ir 
kai kiek plytos sudžiūsta, 
tai stato Į krūveles, kad 
baigtų džiūti. Išdžiūvus ve
ža namo, krauna į pašiūres
ir kūrena per apskritus me
tus. Esąs daug geresnis ku
ras, negu malkos: kaitrus ir 
laikąs ugnį per dieną.

Nors durpių kasimo dar
bas sunkus, bet darbinin
kai linksmi. Dirbdami juo
kauja, dainuoja. Mergina — 
tokia platukė, raudonskruo
stė, pasikaišius iki kelių, mė 
to žemę, kad net tyška. Va
kare pro mus šalį važiuo
jant jiems namo, kaž kas 
ten šūktelėjo gale vežimo 
sėdinčiai merginai: “Ei. 
mergaite, tavo viedras iškri 
to iš vežimo!” O ji: “Tai pa 
siimk.” Tą vakarą girdėjau 
kur. ten toli labai gražiai 
mergaites dainuojant. Man 
sakė: “Tai durpiakasiai.”

Yra durpės ir kastines, 
kurių minkyti nereikia, bet 
kasa ir sausomis plytomis 
krauna. Kauno krašte lig- 
šiolei, nors daug durpingi! 
lauku turi, bet tos išdarbi- 
jos nežinojo. Dabar jau pra 
deda ir ten kasti. Girdėjau, 
kad apie Šiaulius kokie ten 
amerikonai net durpių fa
briką uždėję. Viename kai
me Rytuose, kai kaimas da
linosi, tai didelį žemės plo
tą, vadinamą “Pabaliai,” a- 
tidavė vienam iš lėčiausių 
ir netikiausių ūkininkų, kai 
ir ant išjuokimo. Šis buvo 
rankas nuleidęs, kad jį taip 
prigavo. Man -vėliaus apsi
lankius ir išbandžius žemę, 
pasirodė — visi tie dideli 
plotai susideda iš gryniau
sios durpės abiejų rūšių! 
Vos aš jam pasakiau, kad 
“čia tau labai didelis tur
tas; tik pasiteirauk su agro 
nomu.” Netoli agronomas 
dar žiūrėjo išdalinamuosius 
kaimus, ir mano patarto ū- 
kininko pas jį nuvažiuota, 
atsivežta ir pasitarta. Agro 
nomas apžiūrėjęs, paban
dęs ir pasakęs: “Čia yra 
durpių vertės apie 10 mi- 
lionų litų.” Matytumėt, tą 
žinią išgirdę kaip išsiviepė 
kiti to kaimo ūkininkai, kad 
taip kvailai paleido iš savo 
rankų tokį turtą; o būtų 
išsidalinę dalimis ir kiekvie 
nas būtų turėjęs kuro šim
tui metų. Dabar vienas liks

Lietuvon

Nupiginta laivakortė ten ir atgal 
Trečia Klesa į Kauna

$203 ir $215. Į Klaipėdą $181 iki 
$186, sulyg laivo

GERA NAUJIENA!
Naujas S. V. įstatymas pavelija 
atlankyti Tėvynę ir būti metus, pa
skui be kliūčių grįžti Amerikon ne
žiūrint kvotos.
Mūsų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND 

PITTSBURGH, ARABIC, etc.
Siūlo greitų Kelionę į

Cherbourg. Southampton, Antwerp 
Daug laivų išplaukia kas savaitę. 
Visi mūsų 3-čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.
Kreipkitės prie mūs vietinh) agentų 

arba
White Star Line 
Red Star Line

No 1 Broadway, New York

Užrašykite “Vienybę” 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems 
Lietuvoje

turtuolis. Ką daro nežinoji
mas!

Liepos 11 d. atsisveiki; 
noni su Suvalkija ir vėl at
sidūrėm Kaune, jį prava 
žinodami ir dienai apsisto
ję.

Kaune dar radau p. Liū
tą. Atsižinojau, kad Santa- 
riečiai rengia savo susirin-
kimėlį pas Dr. Vencių (ame 
rikietį), kuris dabar Kaune 
turi gana gražią praktiką. 
Tan susirinkimėliu ir mes 
su p. Liutu patekom. Buvo: 
Dr. Alekna, adv. Skypitis 
ir daug kitų. Jie kvietė ame 
rikiečius prisidėti išlygini
me jų santykių su kitomis 
partijomis. Turėjom ilgą ir 
svarbų pasišnekėjimą tuo ir 
kitais dienos klausimais.
Mes pareiškėm, kad del par 
tijų rėmimo, mes ameri
kiečiai tuo tarpu nusista
tę ir toliaus mums tram
dytas nėra išrokavimo; nes 
mes visgi gyvename toli ir 
negalime greitai bei tinka
mai orientuotis tarpe Lie
tuvos partijų. Prie to mūsų 
pačių gvvenimas sunkėja, 
turime žiūrėti save išeivi
joje išsilaikyti, ko Lietuvos 
partijos mums beveik ne
padeda. Žinoma, mes remia
me viską, kas Lietuvoje pa-
žangu ir patriotinga. Mes 
reiškėm nuomonę, kad Lie
tuvoje reikėtų sudaryti vie
na Lietuvos Demokratų ar
ba Lietuvos Liberalų par
tija. Tuomet viskas paleng
vėtų.

Išsiskyrėm labai draugin
gai.

Šiandien sutikau Kaune 
parvykusį iš Amerikos p. 
A. Olšauską, buvusį “Dzim- 
dzi-Drimdzi” draugą. Sakė 
rudenį grįžšiąs Amerikon. 
(Dabar šiuos žodžius ra
šant, rašė man iš Kauno, 
kad nelabai benorįs grįžti; 
labiausiai del nelaimės, kuri 
ištiko su jo broliu — jį nu
šovę laiku kareivinių ma
nevrų; kas nušovė, kaip tai 
atsitiko — viskas tas mig
lota). Dabargi Olšauskas, 
mane pamatęs, labai pra
džiugo ir apsibučiavom, 
kaip amerikonai.

Pavakary mačiau dar ki
tą Lietuvos įžymybę — tai 
“finansų karalių” Vailokai
tį. Man jį Kauno stotyje 
parodė P. Norkus. Vailo
kaitis rengėsi kur važiuoti, 
marširavo ten ir atgal ant 
perono, su mergina, kurią 
tai už rankos turėjo, tai pa
leisdavo. Petingas ir biznie
riškai mandagus ponelis.

Kaip Vargsta Lietuviai 
Iškeliavę Francijon

Kokias sąlygas rado jie tenai, 
parodo, kad ir trumputė iš
trauka iš laiškelio, pasirodžiu
sio jau “Lietuvoje,” kur kalba
ma vieno tokių nelaimingų lū
pomis :

...“Mane paguldė arklydė- 
je. Jei būčiau ilgiau pagyve
nęs, būtų parazitai suėdę, ir 
būčiau džiovą gavęs nuo 
smarvėės, nuo mėšlo, nuo 
arklių prakaito. Netikiu, kad 
francų sanitarinės taisyklės 
leistų darbininkus taip už
laikyti. Su tokiu valgiu nega 
Įima gyventi prie taip sun- 

■ kaus darbo — nuo tamsos 
iki tamsos. Rytą šaltas val
gis ir suvis mažai, šeštadie
nį iš ryto mėėsa visai smir
dėjo. Patys francai darbiniu 
kai pauostę raukėsi. Tokio
mis sąlygomis nesutinku to
liau dirbti. Važiavau norėdė- 
mas atsiimti ir žmoną pas 
save, bet pamačiau, kad tai 
visiškai negalima. Jei kal
bėti apie nuostolius, tai man 
padarė dar didesnių nuosto
lių; mano sveikata nusilpnė
jo nuo menko valgio, ir da
bar dar krūtinė tebesopą. E- 
su tikras, kad visi atvažiavę 
pabėgs. Geriau buvau užlai- 
konias vokiečių nelaisvėje,”.

SO. BOSTON, MASS.

Svarbūs Pasitikimai ir Šventa 
kuprių “Diplomai”

Vietos taip pasivadinęs Lie
tuvių Vaizbos Butas rengė šau 
nų koncertą p. J. Babravičiui 
spalių 4 d. Dainininkas atvy
ko iš Brooklyno į Bostoną rug
sėjo 23 d. Stoty jis pasitikta 
kelių papuoštų automobilių.
Tarp kitų buvo ir miesto ma
joro atstovaująs Glynn. Ang
lų laikraščių reporteriai nu
traukė dainininko vieno ir kar
tu su Glynn paveikslus, kurie 
paskui tilpo vietos dienraščiuo
se. Iš stoties nuvažiuota į City 
Hali, kur tapo įteikta svečiui 
Bostono raktas ir vėl nutrauk
ta jo paveikslas, jam priimant 
raktą. Iš čionai nuvažiuota pas 
kun. Urbonavičių.

šio pasielgimo tikslas aiš
kus, tačiau nepateisinamas ir 
žeminantis dainininką ir kartu
Vaizbos Butą. Kas per ponas 
tas Urbonavičius? Jei jis bū
tų buvęs džentelmenas, tai bū
tų patsai su savo Forduku nu-

gatvėje stovinčių būdavo. Da
bar ant namo uždėta iškaba iš- 
nuomuoti šokiams, o pačiam 
name jau kriaučių nesiranda. 
Lietuvių 138 lokalą kaip pa
smaugė komunistai, tai nėra 
vilties, kad jau būtų galima 
atgaivint.

Randasi trys bolševikų kriau 
čių šapos: Mačio, Grigonavi- 
čiaus ir Bekampio; bet jie išto
lo neprisileidžia unijos. O bet
gi skaitosi save “darbininkų1 
draugais,” ir yra “Laisvės” še-1 
rininkai, taip pat garbintojai 
Rusijos. O šeštadienį pakaišio- 
ję apytuščius konvertus savo 
vienminčiams draugams darbi
ninkams, sakydami, kad jie sto 
vi už “jų reikalus!”

K. J. Geležėle

bo ieškantiems, kreiptis į II. R. 
Worthingtono dirbtuvę. Taigi 
panašūs “darbininkų užtarė
jai” tik mūsų lietuvius darbi
ninkus klaidina.

Taipgi man teko patirti, kad 
komunistėliai ant manęs vie
šai puola už kokias ten kores
pondencijas “Vienybėje.” Aš 
atsiprašau: jūs patys košę ver 
date ir paskui kitiems siūlote. 
Kur mano korespondencijos, 
tai mano ir pasirašyta.

Sūnų ir Dukterų Draugijos 
manifestas baigiasi su 31 Spa
lio; kurie dar liko neprisirašę, 
tai pasiskubinkite; Spalio 31 
d. įvyksta susirinkimas; visi 
nauji nariai būtinai ateikit.

J. V. Baltrukonis

KEARNY - HARRISON, N. J.

Visko po Biskį

Lietuvių Politikos Kliubas
' surengė prakalbas, kurios įvy
ko Spalio 18 d. Klubo svetainė
je. Kalbėjo “Vienybės” redak
torius gerb. J. O. Sirvydas ir

važiavęs mūsų dainininko pa- gerb.
sitikti, kaip kad nuvažiavo del 
kun. Šmulkščio, šitas “monkey 
business” padarytas F. Bago- 
čiaus iniciatyva.

Tą pačią dieną, vakare, at
važiavo į Bostoną ir kademų 
vadas, reakcionierius kun. A. 
Šmulkštys. Pasitikus Babravi-
čių, adv. F. Bagočius davė su
manymą, kad esą būtinai Vaiz
bos Butas turi pasitikti ir
“augštai gerbiamą kun. Šmulk
štį.” Jo draugai pasakė “all 
right.” čia buvo padaryta pa
staba, kad tas gali sukompro
mituoti Vaizbos Butą. Tada 
jos pirmininkas Jenkins pasa
kė, kad “sure thing” tas gali 
atsitikti. Šidlauskas čia pakrap 
štė galvą, bet nežinojo ką sa
kyti. Tada adv. Bagočius pra
dėjo savo litaniją: esą, reikia 
kunigas pasitikti ir viskas.

Na, ir pasitiko. Socialistas 
Šidlauskas ir socialistų “fren- 
tas Jenkins,” kun. Šmulkščio 
vakarienėj dar sveikino tą re
akcionierių nuo Vaizbos Buto. 
Esą: “toksai didelis žmogus 
(sic!) tiek daug gero Lietuvai 
padaręs;” Butas įvertinąs jo 
darbuotę.

Už šitą “nuopelną,” girdėjau
Brooklyno šventakupriai at
siuntę po škaplierius Bagočiui 
ir Šidlauskui, kaipo “brandos 
diplomus.” O Vaizbos Bute au
gąs nesusipratimas.

Sandarielis.

PHILADELPHIA, PA.

Žadami ir Nežadami Koncertai

Teko nugirsti rimtesni dar
buotojai čia ketina rengti šau
nų koncertą gerb. Mikui Pet
rauskui, žymiausiam lietuvių 
muzikos kompozitoriui, kuris 
dabar atvažiuoja iš Lietuvos, 
Gerai, piliečiai. Petrauskui su
rengsi!; bet kaip bus su pil. 
Juozu Babravičium!

Vyrai! Juk Phila. inteligen
tijos yra nemažiau kaip Bo
stone, arba Brooklyne. Jeigu 
jie gali pasididžiuoti su p. Ba
bravičium, tai mūsų inteligen
tai, kaip daktarai Klimas, Stan 
kus ir kaip tai Jankauskas su 
savo partneriu, Garliauskai, 
Grinius, Masickis ir aibės kitų, 
jog irgi ne iš šonkaulio išlauž
ti. Tad parodykit žmonėms, 
kad Philadelphijos lietuviai ly 
gūs kitų miestų lietuviais; o 
tas galima, tik reikia truputį 
gerų norų.

šalia mano rezidencijos ran
dasi A. C. W. of A. ofisas. A-
pie trys metai atgal būdavo pil 
nas namas siuvėjų, daug ir

Širvydienė. Savo kalbo-
mis apibūdino savo kelionę po 
Lietuvą, ir mūsų brolių gyve
nimą tenai. Iš kalbų buvo ga
lima patirti, jogei Lietuva spar į 
čiai atsistato, bet tikros lais-' 
vės Lietuvoje nebus tol, kol
krikšč. dem. bus valdonais. Pu
blikai jų kalbos patiko.

Pastaruoju laiku pasirodė ke 
lios žinutės iš mūsų kolonijos j 
“Laisvėje” .kurios ne atitinka
teisybei; būtent, savaitė atgal 
rašė, jog Linoleum (Congole- 
um) kompanijoje pasilikę tik 
200 darbininkų, o ta patį va- 

1 karą dasižinojau, jog dar 700 
dirba (patvirtina S. Gergelis). 
Toliaus rašė ir apie Pump 
Works, kur sakė, jog kompa
nija atleidus pusę darbinin
kų, ir nemoką daugiau kaip 
30c. į valandą. Aš Čia dirbu 10 
metų ir visą dalykų stovį ži
nau. ši kompanija darbininkų 
mažne visai neatleido; nes tik 
liejyklos pusę remontavo, tai 
buvo paleidę ant kelių savai
čių, bet paskui vėl pašaukė at
gal. O dabar darbininkus ima, 
kad ir neprityrusius, mažiausia 
moka 50c. į valandą, o ne 30c., 
kaip “L.” Kearnietis sako. Da
bar patartina lietuviams, dar-

“VIENYBĖS”

Keliaujantis Agentas

JONAS KULIS

nybę”, rinks paskelbimus, 
užsakymus knygų ir tt.

S. K. GRISIUS
Agentas “VIENYBĖS” bei ki
tą tautišką Inikraftčią Chicagoj. 
Norinti užsirašyti “Vienybę’’ ar 
užmokėti prenumeratą bei pirk
ti šorą, kreipkitės šiuo antrašu:

3423 W. 61st STREET
Chicago, HI.

Phone — Republic 8927

Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

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

Nuo 9 iki 11
Nuo 2 iki 4
Nuo 7 iki 8

Nedeliomis Nuo 10 iki 3 P. M.

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

REIKALINGI AGENTAI

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

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

M.M.ŠLIKAS
Lietuvis Advokatas 

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

Namų Tel. Michigan 5751

’TMIHMIIM IMP IMWI-WOIMU nu'

Bell Phone Poplar 7545
A. STANKUS

— Lietuviškas Graborius — I 
Geriausias patarnavimas, Į 

Daug metų patyrimo 
1023 Mt. Vernon Št.

Philadelphia, Pa.

.Jonas Kulis yra mūsų įga
liotas keliaujantis agentas 
po Chicago ir Illinois apy
linkes. Jis užrašinės “Vie-

RICHMOND
TRUST >

COMPANY
ir-r ~
2701-2703 E. Allegheny Av.

Philadelphia, Pa.

Apdraudžiamo Nuosavy
bės Dokumentus. I

Persiunčiame Kabeliu Pinigus

Perkame ir Parduodame 
Visų šalin Pinigus

Mokame 4% ant Padėtų 
Taupymui Pinigų

Puikiausias Patarnavimas 
Visuose Skyriuose
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savininką nusivedė pas save 
ant GO dienų rekolekcijų.

Argi ne kiauliškai išėjo vi
sas tas gražus biznis?...

• šventakupris

Utica, N. Y. (Lėkė kaip sa
kalas, nutūpė... kai musė). Mū
sų garsus bažnyčios vadas p.

ATSIŠAUKIMAS Į " T AR
KOS" DŽENITORIŲ

Ih skaitydamas “Tarkutę,” 
patėmijau, kad ir gerb. “Tar
kos” dženitorius pradeda poli
tika užsiimti. Tas mane labai 
užkaitino, kas tai yra ta politi
ka? Jis mat korespondentą su
kirto, tai reiškia geras politi
kierius. Taigi ir aš norėčia iš 
jo pasimokinti, ir porą klausi
mų paklausti, ar tas būtų Į po
litiką, ar prieš politiką.

LA r dar tebėra Amerikoje 
kademų ambasados? O jeigu 
tebėra, tai kur jisai gyvena, — 
ar Vašingtone, ar kur bažny
tiniame skiepe, nes jo niekur 
negirdėtis?

2. Girdėjau, kad Philadelphi- 
joj 1926 m. bus didelė visapa- 
saulinė paroda, kurion valdžia 
visas šalis užkvietusi dalyvau
ti. Ir kaip rodos visos daly
vaus, — net ir lenkų plėšrioji 
pelėda rengias kaip atsikulti. 
Ar kartais mūsų kliurkiai ne
sugėrė Lietuvos arkliuko pelė
dai, kad ji ant tiek stipra pa- 

I ——------ :------------------- i
r--...................... . ......... ... ... ...............

PIRMAI LIET U VTA 
Ohiropr&kUkaa-GydytojM 

r'> * * •*. y

J. Vaitulionii, D.C.
331 Grand Street 

Brooklyn, M. T.
Valandos nno 4 iki 8 vai. vak. 

Nedillomi 1» šventadieniais:
Nuo 10 v. ryto iki 1 ▼. po plet.

liko, net i šiapus okeano atsi- 
kraustyt, gi mūsų arkliuko nie
kur nesigirdi žvengiant? Juk 
žirgelis rodos stipresnis už pe
lėdą, bet nesigirdi, kad atbėg
tų pasirodyt parodom

Daug gerbiamas “Tarkos” 
dženitoriau! Kaip išliuosuosi 
prieangi, turėdamas laiko kol 
pypkę išrūkysi, apsvarstyk ge
rai ir Į mano klausimus malo
nėk atsakyti. Mat didelių po
litikierių bijau klausti apie po
litiką, kad negauč i žandą, kai 
ministeris kum Krupavičius; 
jis tai dar turi barzdą, tai ne
simatė guzo, o aš barzdos ne
turiu, tai bus sarmata ir gat
vėn išeiti. Jaunas Politikierius 
Antrašas:

Po Didžiuoju Tiltu,
Nr. 0001.

K., taip buvęs smarkus ber
nas, kad sakydavo: “Už man 
nieks daugiau prie baro neiš- 
gers, nieks geresnės prakal
bos nepasakys, nieks greičiau 
prie merginų neprieis,” — že- 
nijas su našle boba su vaikais. 
N usmarkavo I Žemaitis.

saulę* nemato.
(Stuobrys). i- . < f
3. Du bėga, du gena,, du 

spokso, du riogso, du kiokso, 
vienuoliktas pliekia.

(Su jaučiais važiuoja).
4. Miške gimęs, miške au

gęs, parein namo lotų.
(Mintuvai).
5. Prašau tave, prispausk 

mane.
(Kėdė).

---------„—*./ j

KAIP KAS PASIELGIA SU 
MUSE ĮKRITUSIA Į KOKĮ 

NORS GĖRALĄ?

KNYGOS
Rašo Anis Rūkas

Knyga, tai draugas, ku
ris niekad nesuvilios. — 

G. De Pixerecourt.
Knygos kalba atvirai, 
kada patarėjai blanksta

— Racon

Nors lietuviai nepąskiausio- 
je vietoj stovi pažangos eigoj, 
tačiau apsčiai dar yra tokių, 
kurių proto kevale tebėra nuo
monė: “knygos nevalgysi.”

tas be knygos, tai diena be 
saulės.

Nūdien jokis žmogus, nors 
vargingiausis, negali pasitei
sinti negalėjimu pasipirkt jam 
norimos knygos. Nūdien ir pa
mokintas gali rast sau dvasi
nio maisto savo kalboje knygą. 

; Nenoriu savo patarimo duot, 
kas geriausia skaityt; mat tas 
klausimas sauskirus; priklau
so nuo asmens, išsilavinimo 
laipsnio, pažiūrų krypties, pa
linkimo, dvasinio skonio, įžval
gos ir suopročio. Te skaito, ką 
mėėgia, ką supranta, arba kas

LAIMINGOS KNYGOS
1) Juoda Knyga, pušį. 200 $2.00
2) Sekretai Moninimo, pi. 168 $2.00
3) Stebuklai ir Paslaptys, 240. $1.75
4) Lyties Mokslas, 400 $5.00
5) Naujus Pilnas Orakulas, $5.00
6) Lietuviškas Sapnininkas $1.50
7) Buitiškos Kazy ros $1.50
8) Paslaptys Magijos bei Spiri
tizmo $1.25

Jau tūkstančiai žmonių pasinaudojo 
burtiškų knygų mokslu paliko turtin
gi, todėl ir tamsta išmėgink laimę! 
Roikąlauk laimingų knygų

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

(134)

MUSŲ PŪDYMAI

Rrooklynas. — Byloje tarpe 
kun. Plikio ir “Trockio Milžtu
vės,” iš kurios kun. Plikis spir
damas paliejo visą senmergių 
pieną, išsiaiškino, kad visos tos 
išmelžtosios senmergės yra sy
kiu ir parapijonkos. Teisėjui 
klausinėjant, jos viena po ki
tos sakėsi: “ir aš priguliu pa- 
rapijon,” “ir aš,” “ir aš” ir tt. 
Dabar kunigo Auliuko ir “Troc 
kio Milžtuvės” parapijos taip 
susimaišė, kad rodos pasidarė 
viena ir ta pati. Tik kažin kas 
pasiliks klebonu: pats kun. Au 
liukas, kun. Vabaleika ar kun. 
Vidikručkas ? Gumbaspaudis

MUSŲ KLAIDINIMO 
RLIURAS

LIETUVIS ADVOKATAS j 
Užsiima varymu bylą vlsuoie ;

Teismuose
Skolina pinigus ant mortgedžių ! 
ir priimu pinigus del iŠskolinimo ; 
ant mortgedžių nešančią šeštą 
nuoširntj. Norinti pirkti namus, ; 
gauti paskolą ar inverstinti sa- ! 
vo pinigus ant rnortgodžių ant ; 
nnosnvybfis (real estate) miea- < 

tuose, lai kreipiasi paa

JONAS S. LOPATTO
Attorney and Counsellor-at-Law 

308-9-10 Goal Exchange Building 
(Cor. River and W, Market 8t.)

Wllkea Barre, Pa.
Bel. Tel.: 1864. Bea.: 3532 J

Raila Marė. (Kiaulės išdavė 
bravarą). — Tūlas mūsų pilie
tis, besu likdamas iš brogos 
“Magdalenos ašaras” pamiršo 
uždaryti savo kiaulių tvartą. 
Na, o kiaulės — vis kiaulės — 
pajutę laisvę, tuoj kiauliškai 
jąja ir pasinaudojo — nubėgę 
išknisė kaimynui bid ves. Kai
mynas neliko skolingas — par- 
kvietė negeistinus svečius, ku
rie užgriuvo ant “Magdalenos 
Ašarų and Co.” bravoro, su
ėmė 30 dėžių su ašaromis ir f *

'Gerb. “Tarkos” Klebonas!
Malonėkit man paaiškint, ko 

del bolševikai niekina savo bu
vusius narius, kaip tai gerai 
Brooklyniečiams žinomą Mat- 
jošaitj, kuris jų veikium na
riu čion Brooklyne ir su viso
kiais įrankiais sugrįžo “darbi
ninkų” Rusijon o iš ten sugrį
žo i buožių Lietuva su mote- v 4-
riškais marškiniais apsivilkęs 
— o kadangi tai buvo nedėlios 
rytas, tai jis gėdydamasis par
eiti į savo tėvo namus, tupė
jo jau paaugusiuose rugiuose, 
pakol šeimyna išeis į bažny
čią?! Dabar jiems tą primi
nus, kad jis buvo jų partijos 
draugas, jie jį visaip niekina 
sakydami, kad jis “nebuvo ko
munistas, nemokša” ir tt.

Su augšta pagarba, 
Proletaras

P. S. Būtų labai malonu, kad 
gerbiamas klebonas surinktu
me! visų išvažiavusių komunis-į 
tų pavardes ir jų nuopelnus 
nuvažiavus į “darbininkų” Ru
siją, ir kaipo didvyrius apskelb 
ti “Tarkoj.”

Atsakymas. — Komunistai 
Matjošaitį paniekino ne užtai, 
kad jis moteriškais marški
niais apsivilkęs sugrįžo, bet del 
to, kad jis ištikro yra nemok
ša: jisai iš komunistų “ro
jaus” turėjo sugrįžti Adomo 
fraku apsivilkęs. Tai būtų bu
vęs bent įrodymas, kad rojuje 
pasisvečiavo.

Ne visų tautų žmonės vieno- 
dai pasielgia su. muse ir gėra
lu į kurį muse įkrinta. Sakoma, 
kad —■

ispanas radęs stiklinėje mu
sę. smarkiai supyksta, išbėga 
iš kambario ir daugiau tą die
ną to gėralo negeria;

francas — išima abiem pirš
tais musę; jei dar ji gyva, tai 
ją užmuša, paskui išbara kel
nerį, tarną, šeimyninką arba 
žmoną ir pats nusispjovęs iš
eina ;

anglas — nepyksta, tik išlie
ja tą gėralą iš stiklinės ir 
paprašo pripilti jam kitą stik
linę;

vokietys — išima iš stiklinės 
musią ir paskui kai niekur nie
ko išgeria gėralą;

rusas — išgeria iš stiklinės 
viską draug su muse;

kinas — pirmiau suvalgo 
musę, o paskui išgeria stikli
nę.

lenkai — elgiasi nę vienodai, 
vieni jų pasielgia kaip ispanai, 
kiti kaip francai, dar kiti — 
kaip rusai arba kinai;

kaip lietuviai pasielgia — 
mokslo tikrai neištirta, o pa
tys lietuviai apie tai gerai žino.

"Keleivio” Auklėtinis
“Jis visados pasipūtęs, tarsi 

ežys, visur, visad ir su visais 
pešasi ir ieško sensacijų ir prie
kabių. A. J. Gulbė

Tegul būna "Demokratas”

SLA P TIN ĖS M IN KLĖS

L M is Ii ų tėvas klane guli. 
(Liežuvis)

2. Su medžiu lygus, niekad

Kartą tūlas airio sūnus už
simanė apsipačiuot. Po šliūbo 
parsivežęs skaisčią Keidukę ir 
suėję j paskirtą jiems kamba
rį. pakuždomis ėmė kalbėtis, 
ką jie išaukles iš savo pirm- 
gimio. Pačiutė norėjo, kad bū
tų kunigas, o vyras, kad turi 
būt lojeris. Senis tėvas tuo tar 
pu klausė ausį prikišęs prie du 
rų. Bet kuomet jaunųjų gin
čai nesiliovė ir vis ėjo garsyn, 
senis neiškentė nesurikęs už 
durų: “gadem!... ką darysite 
darykite, bet tegul būna “de
mokratas” — Ugikai.

Tokiais išsireiškimais nejučio- teikia norą skaityti (smalsa); 
mis išsiduoda, kad nors augę, teskaito apysakas, ar pasakas; 
.................................... o jei tas “per sunku,” teskai

to žaislus, ar sapnininką, iki 
pripras skaityti: tada galės 
skaityti Būtovę ar žemetyrą,' 
kurios gana žingeidžios ir aki
nančios.

Asmuo įpratęs skaityti, bile 
klausimu ras knygų, kurios pil1 
niausią patenkins jo smalsą.' 

I Toks asmuo stengsis turėėt po 
i ranka knygų, kurios niekada 
nepasensta, o vis šviežios; toks 
asmuo išmoks daugiau galvot- 
žinot, mažiau kalbėt — ginčy- 

' tis.
Joki mokykla nepadarys 

žmogaus įžvalgiu išminčium, 
jei jis gavęs diplomą atsisvei-

bet tebesilaiko kūdikio nuovo
kos, kurs bile daiktelį palietęs, 
kemša burnon. Tiesa, kad kū
no sudėčia (fiziologiškai) žmo
gus — gyvulis; jam artimesni 
kūno, negu proto geismai. Ta
čiau suaugusiam, vien valgiu 
ir poilsiu ganėdintis, ir miške 
jau nebegalima, žmogus tuom 
ir tesiskiria nuo gyvulio, kad 
jo protas miklesnis.

Kas protą miklina, jei ne 
knygos ?

Knygos, ar mūsų pačių skai
tytos, ar kitų atpasakota, ką 
kada skaitė; ką mes žinome, 
nuvokiame, netik apie praeitį, 
o ir ateitį — dėka knygų.

Knyga mokina, knyga rami- kins su knygomis, manydamas 
na, užtai skaitymas net blo- es?s viską žinančiu; toks as- 
giausios knygos, bent tuo ge- muo pataptų tuščiu barškalu, 
ras, kad pratina skaityt. Iš-. Pats gyvenimas 
mokt skaityti, kur kas leng-, mokykla;
viau negu įprast skaityt. Užtai į protui miklinti, kad lengviau iš 
tas geresnis kurs 
tas knygas skaito, negu kurs 
visai neskaito.

Knygų skaitymas, miklina 
protą, išvysto sielą, praplečia 
nuovokos ir sumanumo jėgą.

Kuomet asmuo įpranta skai
tyti, jaučia vis didesnį patrau
kimą, kaip kūno alkis gimdo 
ypatingą skonį prie tūlo mais
to daugiau, kito mažiau, sulyg 
galės suvirškinimo, taip lygiai 
knygos, žėdnas turinis, pakrai
pa, turi savytą dvasios skonį. 
Miklus skaitytojas žino, kokios

A. L. C E AS AR, Ml)
Gydo Ąkių, Ausies, Nosies 

Gerklės Ligas
101) E. 87th Street

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

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

ir

STOGŲ DENGĖJAS

Gravel
Roofing

Fiepair Wo r K a Spec»a/Cy 
JAMES J. HOLT fir SON

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

Reikale klauskite:
Ofisas: 1163 Gates Avenue 

Tel. Jefferson 3957
Yardas: 161 Clifton Place 

Tel. Prospect 1023

nuolatinė 
knygos, tai būklai

nors pras-irišti gyvenimo užduotis.
žmogaus protas daugiau lin

kęs pasiduot betiksliems įspū
džiams ar patukai, negu apma
tuotam galvojimui. Knyga kai 
tik tam patarnauja; ji žadina 
vaizduotę, sutuopia atydą, ke- 
ravija protą; tokiu būdu mik
lina ir ugdo proto smagenų tvė 
riją.

Knygų mėgėjams patartina 
įstoti į Tėvynės Mylėtojų Dr- 
ją, kur už $1 metams gauna ke 
lėto d oi ariu vertės naudingų 
knygų. Vienas dolaris metams

knygos, kada jo ūpui geriau
siai tinka. Knygos — proto 
maistas.

Istorija moko išmintingu
mo; poezija — prašmatnumo; 
matematika — gudrumo; filo- 
zofija — dorovingumo; logika 
su retorika — pasitenkinimo ir 
tt.

Mažos, pigios knygelės, pa
tarnauja tikslui tuom, kad pa- 
akstina prie skaitymo. Viena 
atidžiai perskaityta knyga, da
ro taką kitai knygai. Kaip ju
dėjime gyvastis reiškias su

mažmožis, tačiau jei visi suau
gę prigulėtume, galėtume long 
vai ir pigiai savo būtus pa
puošt puikiais knygynėliais, 
taip kad žėdnam kambary ant 
skuomės būtų keletas dailiai 
apdarytų mėgiamų knygų.

Pirkime knygas, skaitykime, 
gerbkime jas — Knygos mūsų 
gyvenimo rodyklės. _ _ __ ’_

Užrašykit “Vienybę” 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems 
Lietuvoje

At atiko kirvis akmenį
Prohibicijos agentas: A-a, 

paukšteli, aš tave pagavau ant 
karštųjų. Duok še man savo 
bonką!

Pagautasis: še!
Prih. Ag.: Palauk, aš dabar 

paragausiu, kas čia yr (geria). 
Viau! Tfiu! Juk šita buizė —. 
nuodai!!!

Pagautasis (šėtoniškai juok
damasis): Taip, čionai arseni
kas. Aš bandau nusižudyti!...

Nuodėmės Alga
— Kur tu eisi, sūnau?
— Eisiu į cirką, tėte.
— O kur tu gavai pinigų?
— Man mama davė kvoteri 
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už pasakymą, kad aš tave ma
čiau bučiuojant mūsų tarnai
tę.

— štai tau pusė dolario, sū
nau ; grįžk pas mamą ir pasa
kyk, koks tu esi didelis mela
gius.

Dar Negavo Progos žodžiui
Poniutė (laukia ir trepinė- 

ja prie telefono būdelės, ku
rioje kokis vyriškis kalba): — 
Klausyk, žmogau, tamsta stovi 
jau pusė valandos būdelėj ir 
dar nė žodžio neištarei! Ska
byk, aš laukiu kaleinos.

Vyriškis: — Aš kalbuosi su 
savo pačia.

ElOLLAtmi■ ’■AMERICA UNE@!^ 
Tiesne-trumpM keliai per Rutter- j 

dam’ą, j ir iš visų dailų

LIETUVOS
Laivai kai savaitf

Neprilygstami patogumai
Mes pagelbstimo gauti reikalingai 
dokumentus (affidavits). Mūsų 
žmonės sutvarko visas smulkmenas, 
ir keleiviams rūpinamasi nno pra
džios kelio iki pabaigos.
Kainos ir laivų tvtirkrastis pasiau
čiamas paprašius.
Rezervavimui Ir Informacijų dėlei 
rašyk bilo vietiniam agentui, arb»

HOLLAND AMERICA LINU
24 State Street New York, j I

NORTtfWRMAN
LL.PYE5“’3

SUGRETINĘS LAIVKORTESl
NUPIGINTA KAINA 1

| LIETUVĄ I
PER BREMENĄ

Puiki Trečia klesa, kajutos ■ 
Nepiliečiai grįžtanti bėgy 12 &
mėnesių, be kliūčių įleidžiami
32 Broadway, New York i 

arba pas vietos agentus

geismu ją plėst-tobūlint, taip 
žmogaus lavinimasis niekada 
neužbaigiamas. Asmuo, kurs 
smalsauja knyga, smalsauja 
plačiuoju gyvenimu. Smalsa 
yra asmens gyvumo laipsnis. 
Pigiausia smalsvo pasotinimas 
— knyga.

Knygos be skaitymo naudos, 
yra kilniu papuošalu įdarbin- 
go asmens būto.

Gaila, kad mažuma, net iš 
apsišvietusių to boja. Nemaž 
dar tenka patėėmyt būtų, kur 
svaigalų stiklai, ir kiti gėrimo 
.būklai užima lentynas ar šė
pos geriausią vietą, kame dai
liai sudėtos knygos kiltesnį 
vaizdą priduotų.

Yra dar apsčiai žmonių, ku
riuos nelengva įtikinti, kad bū

PIL. A. TVARANAVIČIA 
"Vienybės” įgaliotinis Philadel 
phia, Pa. Jis vietos lietuvių 
tarPe užrašinės “Vienybę” pri
ims paskelbimus ir spaudos 
darbus.

SMAGŪS VYRAI
Netik sportai, bet ir darbininkai ir geresnės kliasos 

lietuviai biznieriai, rūkydami NAUJOKŲ BROLIŲ 
padarytus cigarus visi džiaugiasi, nes jie žino jog 
tai yra geriausi Cigarai Amerikoje, gardūs rūkyti, 
puikiai dega ir dūmas maloniai kvepiu jog visiems 
patinka net šaly sėdintiems arba praeinantiems myli

kvepėjimą todėl, kad pagaminti iš Importuoto ir ge
riausio Domestik Tabako! Nors daugiau mokėtum, bet 
geresnių Cigarų negali gaut! Visi inteligentai juoos rū
ko! Broliai Lietuviai — labai puiku, kad mumis — tai 
yra lietuviška išdarbystė paremiat, nes visiems garbė 
už lietuvių pramonystę, todėl ir toliau užprašom, kad 
Restauracijose, Kliubuose, storuose, pas Barbenus ir 
visose lietuviškose užeigose visur reikąlaukit ir rūky
kit po vardu — JONO—JOHN'S CIGARĄ arba bro
lio Petro bei L. D. K. Vytauto! Tėmykit, kad būtų 
vardas ir paveikslas ant bakso kaip Jonas su pirštu 
rodo į auksinius medalius, — o rūkysi ir džiaugsies, 
rūkai! — Į kitus miestus išsiuntinėjam biznieriams ant pareikalavimo 
per pačtą. Adresas: —

J. and P. Naujokų Cigar Factory
267 Division Avenue Brooklyn, N. Y.

Kurie netingi liuosam laike kaipo agentai kituose miestuose gali užsi
dirbti ekstra pinigų, ir kodėl nepradėt biznieriaut ir agentautt

kad gerą cigarą

MES NEPARDUODAM SVETIMŲ NAMŲ 
Bet mes parduodame savo budavotus namus Richmond Hill 
Sekcijoj: 1 ir 2 šeimynų. 1 šeimynos $5,500 ir aukščiau
2 šeimynų $10,000 ir augšč. Perkant namą, kurie turite lo
tus, mes priimame prie mokesties. Taipgi pastatome. na

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

Reikale kreipkitės pas —
Batvinis Bros 

10739 — 115th Street 
Richmond Hill, L. I. 

Tel. Richmond Hill 8066
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(Feljetonas)
Rašo Jozis Burba

Veinas išeigas šįmetą monei 
pasitropej! Jau aš, matyte, po 
toke pleinatu gimęs. Kas galė
ję mislyte, kad monei, tokem 
nabageliou, prisiees ir po Kau
na meistą pasišvaistyte? Juk 
ir sapnio nieks aplee ton naga- 
lėje sapnoute. Aš mislijau, kad 
tik didilims ponams, vinistram 
ir kitim aukštysim Kauna mie
stas yra paskirts, vo tokių 
Mole Motiejų, kap šitaa aš, pri 
Kauna kriepastes vartų nieks 
nė iš tola naprileed. Dėlto aš 
niekoke norą naturėjau i ton 
Kauną važioute. — Kon ten, 
misliju, reeks tik pavėpsote 
pri vartų, kap Striauks i rūk- 
štinį vobala ir grįžti nomei lei- 
žuvį išleedus, kap Braukle ka
le varlę ginusi.

No, tataa, ta mona kelione 
tep atsitika. Mūsų Barbe už
ginusieji i Metiką važioute. Ir 
ana reeki prašporta, visokių 
liūdymų (dastavierenijų, zno- 
čijes) ir kitokių dokumentu.

— Tu-, saka, Juzupali, esi 
akyla ir na su koje paspirams 
žmogus. Moki ir paskaityto ir 
pasirašyte ir kožnam veiilam 
žmogov i akis paveizėto. Va- 
žiouk tu, saka, — viskon pui- 
kiauseę atliksi!

Prižadėję už viskon monei i 
užmokėte, vo iš Merikos pui-; 
ke grometą pakitina parleeste j 
ir, jee norėsu, šėpkartę atsių
stu (Kas tau, bobele, nanorės! 
Kožnas veins, kad tik galėtų 
kap padūkęs važioutų i ton au
ksą šalį pinigų kišenes prisi
pilto!) Vo dar kap pamerkė 
su kaire ake monei Barbe, tda 
mona širdį kap su sietiniu nu-

l j'..

$15.00 ir augityn

Įkilto, žalio ir Raudono 14kt. 
takso moteriškų laikrodėlių* 
'lalima gauti mūsų krautuvė, 

RASHKINIS

=

Kaip Kulių Žemaitis 
Kaunan Nukeliavo

šveite Ek, ek! Kur če tau na- na! Ir knygos yr parašyta, 
važiousi! kad už sava teises reek lig pa-

Su veinu brontu majednus skutine krauje laša kovote. Aš 
būva mona i ton Kauna važia- tep ir darau. Kaip ons rūką 

ten, kur nagai?... Kon norat, 
ton darykit, vo 50 litų iš me
nes nagausat.”

Sustatė pratekolą, — kaži- 
na, kap če bus. Priš pat Kau
ną pasiutusių jouku turėjom. 
Aš vis lauku, kumet če tei var- 
taa pasirodys ir mumis (ir 
daugiau tokių driskių, kap aš, 
prisirinka) laukan išmėtias. A- 
li matyte, ton mašinistą kas 
nors papirka. Musėk žydaa, 
kurių ciela pekla važiava. Vo 
anei visumet tur pinigų, kap 
šeina.

Pri Kauna kriepastis vartų 
privažiavus, mašinists i žemę 
gelžies kelį pakreepe, kad pro

būva mona i ton Kauna važia- 
vims! Par visą savo omžį aš 
nagalėsu tų visų atsitikimų už
miršto!

Šep tep lig Kretingos dasi- 
gavęs įsėdau i gelžeis kelį. Kap 
koks pons įlipau sau i puikiau- 
se stonciję! Če daug puikiau, 
kap mūsų viršininką pakajus.

Bavažioudams įsistebėjau 
parašą: — “Nerūkantiems.” 
Znočijes, če nagai rūkyte. Nu 
gera, — misliju sau. Aš pats 
nesu didilee smalsus ont rū
kymą. Jee kas doud bankrutką 
mylu noru pri j emu. Vo šep sa
va naperku. Bet jee kas kits 
mėgins rūkyte, tad naprileesu, 
spirsous iš paskutines. (Mat, 
aš esu toks žmogus, kad kas 
yr parašyta, ton reek ir pildy
to). Je, ilgaa nutrukus veins 
toks i pišoraatį padabnus pus- 
ponatis, popirosą isikonda. Aš 
anam ir sakau: “Jau, melda- 
masis, če ir nurūkysi! Juk ma
tau, kas ont durų parašyta!”

Vo ons monei piktaa atša
ka : “Aš su tavim nekokios 
rodos naturu, driski! če aš ga
lu daryte, kon tik noru!”

Visus mona kraus užsidegė.! 
Palauk, misliju, aš tavi pamo
kysiu !

Kap tik pons su cieku kak- 
too bilietų parveizėte ateje, 
tep aš anam ir sakau:

— Ponali! Tas ontaa, pik
tybe, rūką, vo če “nerūkan
tiems” parašyta.

— Kad napatink, kitur išee- 
kis! — atrėžė monei bilietų 
pons.

Ne jau, pamislijau, kas rū
ką tur kitur išeete, vo na aš! 
Ir iš 
žemą 
n c m s 
dis!”

STRAIPSNIS 148

Apstus Miegas Apdraudžia 
Jūsij Kūdikiui

Siame skyriuje mes laikas 

nu, laiko gvildensime rei
kalus įdomius būsiančioms 
motinoms ir motinoms jau
ny kūdikiu.

Kūdikiy aprūpinimas Ir pe
nėjimas yra. dalykas gyvos 
svarbos šeimynai ir tautai 
ir mes jaučiame, kad tai 
yra dalykas, kurį mes tu
rime reguliariškals laiko
tarpiais atvirai ir laisvai 
pcrgvildentl.

KŪDIKIŲ GEROVĖS skYRIUŠ
DEL APRŪPINIMO

MOTINŲ IR. 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Sveikatą

laikotarpiai

to įpykimą patraukiau i 
ton lazdele, kur raudo- 
litaroms parašyta “Stab-

keliov apsistojus, tu- 
visokių ponų su ku- 
ir pradėję klausinė- 
atsitika, kas atsiti-

Gelžeis 
jau ilipa 
kardoms 
te: “Kas 
ka?”

Aš parodiau i ton puspona- 
ti ir pasakiau, kad ons rūką ir 
nieką nagai anam padaryte.

Pradėję visi šaukte ont mo- 
nęs, kad del to nagai važiavi
mą sustabdyti ir leip monei 50 
litų “stropas” užmokėte. V o 
aš sakau: “Namokėsėu ir ga-

nejudomo 
augančiam 

Be ganėtino pasilsio gero 
ir priežiūros vaisiai dingsta, 
patogiausia miegoti vienam, 
reikia gerai išvėdinti. Ma-

miego b 
kūdikiui, 
penėjimo 
Kūdikiui 
Kambarį
trasas turi būti lygus ir iš bovelnos, 
plaukų arba vailoko. Paduškos nerei
kia, bet jei norima, tai galima patiesti 
švarią, sulenktą skarelę po galva. Mie
go iššaukimui kambarį reikia pritam- 
sinti. Reikia vengti kūdikio supimą ir 
kitus nuraminimo būdus. Atmink, kad 
miegojimas yra Įgimties paprotis ir tu 
ri ateiti gamtiškai. Vengk visų gy
duolių del miegojimo, nes jos visos la
bai pavojingos rankose neprityrusio 
asmens.

Geriausias

CHAS. WIRFEL

žaiz
ne

VOKETAITIS 
141 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

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

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

tuoj atvykstu pataisyti pagedimus

YRA GERAS DEL:
1. Ramatiško gėlimo.
!. Nerviško galvos skausmo.
I. Neuralgijos skausmo.
. Mėšlungiško traukimo.
. Kietsprando.
. Skausmo šoną, krūtinės ir pečių
. Apsideginimo ir žaizdų.
. Apsisaugojimo nuo uodų.
. Skaudančių muskulų.
. Apsisaugojimui nuo užnuodiji- 

mo, nuo silpnų atsitikimų, 
įdrėskimo ir tt.

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

rašykite į:
ALBERT G.

GROBLEWSKI & CO., 
Dept. 15, Plymouth, Pa.
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y 237 Knickerbocker Avenue 

kampas Starr St., Brooklyn, N. Y.
Tel. Stagg 4037

Speciahstas
Pasekmingai Gydau Ypatingas 

VYRŲ, MOTERŲ LIGAS

GREITOS PASEKMĖS

KAINOS MANO PRIEINAMOS
ir viskas yra po mano asmeniška priežiūra 

X-Spinduliai ir Wassermano tyrimas ir Ko
miškas Išnagrinėjimas kraujo. — Suteikiamo 
tikrą atspėjimą ir gydymą. —-

PATARIMAS IR KOVITIMAS
D Y K A I

110 E. 16th St., New York City 
Tarpe 4th Av. ir Irving Place 

į
Valandos: 9 iš’ ryto iki 8 vakaro. 

Nedalioms: 9 iki 4 po pietų

kelį veins 
i lašinius 
nusigavu- 
Kap mes 
tas vyrs

kriepastes apate i miestą įlys- 
te ir visus keleivius ivežte.

Kap iš tomsios žemes išlin
dom, tad visko pamatėm. Vei- 
na pora, kuri visą 
i ontra, kap katins 
veizėję, dar kertiov 
si, tabsibučidujenti. 
pradėjom joukteis,
piktaa saka: “Ko če joukatės, 
juk ta mona pati yra!” — “Je 
tava pati yr, tad galėjee ir 
šveisoo bučioute, — juk tu- 
met pats Pondeivs tau anon 
davė, ir nėr ko bijoteis,” — at
sakiau.

Vo veins toks ponatis uorėje 
priš Kauną kitaas drabužees ir 
marškinees parsidaryte. Tad i 
žemę gelžeis keliov įvažiavus, 
ons 
tep 
j e. 
tas
bals, bastovis! Mažne .parspro- 
gom basijoukdamis!

Kokius stebuklus aš Kauna 
mieste matiau, kitą sykį pa
pasakosit. — Kl. Žinios

viskon žemen nusivilka, vo 
gret užsivilkte nabsuspė-

Ir kap iš žemes išlindom, 
ponatis pliks, kap bim-

Tinkamas maistas ir penėjimas daug 
turi su miegu. Nedapenėtas kūdikis 
bus alkio išbudinamas. Perpcnėtas bus 
neramus nuo suirimo viduriuose. Svei
ku kūdikių niekad nereikia budinti, 
kaip tiktai del penėjimo. Vienok del 
permainymo sušlapintų drapanų tą 
taisyklę galima peržengti. Kūdikiai 
tuoj pramoksta prabusti penėjimo lai
kui, ir , nėra stebėtina, ka dkūdikis 
po trijų mėnesių Įpranta miegoti išti
sai visą naktį, prabusdamas tik del pe
nėjimo pavakary, šitame amžy kūdikis 
turi pramigti bent du sykiu po dvi 
valandi per dieną, ryto ir po pietų. 
Kūdikiui augant, vieno snustelėjimo 
užtenka, bet patartina popietinį už
migimą tęsti iki penkto ar šešto meto.

Jei po to, kaip padarei visus pasi- 
saugojimus, kūdikis vis 
sirodavyk su gydytoju, 
yra kokia besivystanti 
duoda ramiai ilsėtis.

nerimauja, pa
nes gali būti 
liga, kuri ne-

Sena Problema Motinoms
Nedapenėjimas yra didžiausias prie

šas bręstančiai merginai. Kiekviena 
motina turi tą pavojų sutikti. Nese
nai įžymus anglų kirurgas pareiškė, 
kad minios bręstančių mergaičių yra 
nedapenėtos. O blogiausia to dalis yra, 
kad liga tuoj po to seka. Džiova ypa
tingai gręsia bręstančioms mergai
tėms.

Mokslo eksperimentai tarpe mokyk
los vaikų nesenai įrodė, kad Eagle 
Pienas ypatingai veikia gydant neda- 
penčjimą. Vaikai auklėti su Eagle 
Pienu du syk greičiau augo negu pa
prastai. Po teisybei, vidutiniškai jio 
daugiau augo negu paprastu pienu iš
auklėtieji. Jų mokytojai raportuoja, 
Kad jie netik geriau išrodė, bet buvo 
sveikesnis ir greičiau mokinosi.

Skaityk gitus straipsnius kas savai
tę ir pasidėk ateičiai.
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„Garsas” Keptuvė i

K UOMET motina turi Jaimės sulaukti kūdi
kio, ji turi suprasti, jog jos kūdikis gimė 

su jgimta teise gauti geriausią globą ir geriau
si galimą maistą. Vienok, yra tūkstančiai mo
tinu, kurios negali žindyt savo kūdikio, ir duoti 
jiems atsakantį maitinimą, reikalingą jų pil 
nw vystymuisi

Toms motinoms 
daktarai rekomendavo 
ir išrašė Borden’s Ea
gle Pieną per virš 65 
mėty, kaipo vienatinį 
saugu ir išbandytą pa 
vaduotoją mot i n o s 
pieno.
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Atsišaukimas į Bendradarbius 
Del “Vienybės” Metraščio

Ateinanti metą sueina 40 
metų kaip Vasario 10, 1886, 
būrelis lietuvių [kūrė laikraš
tį “Vienybę,” šiandien pasieku
sią laipsnį mūsų nacionalės 
reikšmės organo. Todėl “Vie
nybės” Bendrovė nutarė išleis
ti 1926-iems metams Metraš
tį, su kiek galimai pilnesnė
mis ir reikalingesnėmis žinio
mis bei informacijomis iš mū
sų gyvenimo, taipgi įdėli “Vie-

SKAUSMAS! KUR? 
PAMINKIT.

nybės” bendradarbių šiokius- 
tokius atsiminimus bei jų pa
veikslus. Metraštis nebus labai 
didelis, bet spausdinsis ant ge
ro poperiaus ir technikos žvilg
sniu prižiūrėtas.

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

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

Viskas šitas turi būti prisiū- 
sta ne vėliau Lapkričio 30 d. 
(Lietuvos bendradarbiu rašte
liai bus priimami iki Gruodžio 
15 d.) ir anlrašuojama seka
mai: — “Vienybės” Metraštis, 
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.
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Kadangi
Eagle Pienas yra len
gvai ir greitai suvirš
kinamas ir patiekia 
kūdikiui maistingą 
peną, kuris nefiuvar- 
gins jo švelnaus skil-
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Jūsų kūdikis 
del palaikymo atsa
kančios sveikatos, tu
ri būti maudomas kas 
dien, aprengiamas pa
togiomis drapanomis, 
ir valgydinamas mais
tingi! penu,

J eigų 
jūs norit gauti dykai 
nurodymus jūsų kal
boje, kaip maitinti kū 
dikį su Eagle Brand 
Pienu ir padaryti jį 
tvirtu ir sveiku, išpil- 
dykit sekantį kuponą 
ir prisiūskit mums.

THE BORDEN COMPANY
Bor Jen Busiding New York 11 .............. . . ~~*

ot Tkk Bonos*4 
H., u.S F»* °>

KUPONAS
Pažymėkit, katrą Norit

Penėjimo Kūdikių Kūdikių
Instrukcijos Valgiai Knyga
VARDAS -------- 9
ADRESAS (Lithuanian

Tikra Lietuviška Duona
kurią kopa

(Seniausia

duoną iš 
kepame 

ir kitiems

įstaiga)

ruginių miltų, 
keiksus, vostu- 

pokiliams. Vi
su užsakymais

Kepa 
Taipgi 
vėms 
suomet kreipkitės
prio “Garsas” Keptuvė. Siunčia- 
ne duoną ir į kitus miestus.

W. MASIULEVIOn 
A. SHRUPSKIS 

(Savininkai)

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

Tel. 4428 Greenpoint.
' ■ 1 ’■'' '■

Dr. John Waluk
Valandoi:

nno 8 iki 10 iš ryto 
nno 1 iki 8 po pietų 
nno 8 iki 8 vakare

Nedėliomis pagal susitarimą

161 North 6th Street
Brooklyn, N. Y.

t

flL&X SHRUPSRI
Pranešu

Visiems pažįstamiems, draugams ir geros valios lietuviams 
atsilankyti pas mane pasikalbėti ir susipažinti vieni su kitais.
Taippat patarnauju su AUTOMOBILIU veselijoms, krikš
tynoms, šermenims ir šiaip linksmiems pasivažinėjimams ir 
pokiliams. Nepamirškite reikale

61 So. Ind Str., Brooklyn, N. Y-
Telephone 886 Greenpoint

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

Susivienijimas Liet. Amerikoje
DIDtlAUSIA LIETUVIŲ APDRAUDOI IR PAŽALPOI 
ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE VAU3TIJO1K, XU-

BIOS TURTAS ARTI $1,000,000.00

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

L;

i

BLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. 
Nariai priimami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Viri na
riai gauna laikrašti „Tėvynę” dovanai ir taipjfi 
gauna BLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $190, 800, ®00 Ir 1000

Pašalpos įkyriai — 
žl.oo, l.oo ir ll.oo i savaitę,

Del platesnių Informacijų krelpkltSs lino adresai

Lithuanian Alliance of America
807 W. 30th Street, New York, N. J,

■ - - t • *
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Daktaras
S. MISEVIČIUS
Berry St., B’klyn, N. Y.

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

Tel. 595 Greenpoint.

SANYKITg

WISLKI
U1DBGI-

p—
ProfUaktaa vyrama, 

geriaaaia apsauga 
po užsikrėtimo.

Didelė triūbelė 85c.
(Tarba (4’s) $1.

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

M Beekman Bt.
New York

Prašyk aprašymų

Baltli. 
I 
plačią
GOLD

Kas yražmogana amžinas pritias? — 
Jis netik sunklanslM Ilgas (vara, bet ir 
bą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po 
Ameriką pagarsėjusiu URBAN'I
POWDERS (Miltelius nuo Šalčio), jokią Baldą 
nebijo. Už 76 centus už bakią apiiglnkiuok 
nuo savo nuožmaus priešo I

URBO LAX TABS (SS centai už ukrjr- 
nutę) yra kai kanuold prieš kitą amžiną žmo- 
gaus priešą — vidurių niklatfijlmą — kuris 
žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkią Ugą.

Lietuviškų, Bulgariškų, Alopatlšką, Homeopatlšką ir kitokią 
vaistų tegalima gauti gerą pas —

r. x
151 Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y 

Telephone Greoapoint 1411

5



Jau Visi Brooklyniečiai Rengiasi į Milžiniška “Vienybės” Koncertą Lapkričio 22 dieną
te! T “VIENYBĖS" REKORDŲ

SKYRIUS PASEKMINGAS
PO MIESTĄ PASIDAIRIUS

.-sc Brooklyn© ir Apylinkės Žinios L'

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

“VIENYBĖS”
KONCERTAS

Apie “Vienybės” koncer
tą, kuris įvyks Lapkričio 22, 
1925, Miller’s Grand Assem
bly Hali, vietos ir apylinkių 
lietuviai plačiai kalba. Kur 
neisi, ką neužsiminsi, apie 
“Vienybes” koncertą vis iš
girsi. Tai vyrai ragina sa
vo žmoneles “pasirodyti pil
noje grožybėje” pasiperkant 
naujus drabužius, tai mote
rys tarp savęs tariasi, kuri 
kaip pasirėdys, kad pilnoje 
skaistybėje pasirodžius. Jau 
nimas taipgi nesnaudžia: 
tariasi, rengiasi ir nėra vil- 

• ties, kad taipgi pasirodys 
pilname savo žydėjime.

Visas tas rengimasis ne- 
dykoms: mūsų vientaučiai 
jau žino, kad “Vienybės” 
parengimais dar niekad ir 
niekas nebuvo suviltas. Jei 
“Vienybė” rengia vakarie
nę. galima vadinti pilnoje to 
žodžio prasmėje vakariene; 
jei “Vienybė” parengė išva
žiavimą — daug lietuvių at
vyko, gražaus progranio pa
siklausė. Ne kitaip bus ir su 
koncertu. A, ką čia ne ki- 
taips! “Vienybės” koncertas 
bus toks, kokio ‘Brooklyne 
dar niekad nebuvo. Ir štai: 
naujutėlė, milioninė svetai
nė, geriausi artistai, pui
kiausiai sumokintas choras. 
Kas tie artistai? Kas tas 
choras?
kas nesigėrėjo mūsų ger
biamo ir visų mylimo artis
to JUOZO BABRAVI
ČIAUS nesenai buvusiu kon 
certu? Nėra tokio nė vieno. 
Taigi visi atsilankę į “Vie
nybės” koncertą, turės pro
gos išgirsti tą patį mūsų 
mylimą Babravičių dainuo
jant. Bcabejo, šį sykį jis j 
dainuos daug naujų dainų, kas įsteigė naują biurą specia- 
O, je, kas per choras? Nugi listų, kurių tikslas bus mokslo 
Operetės Choras! Šis choras būdais apsvarstyti kiekvieną 

pėdsakėlį ir nustatyti kas at
lieka įvairius kriminališkus pra 
sižengimus. Nutikus kur to- 

nusižengimui visa me
džiaga turės būti perduota ši- 

: drapanos, ženklai,1

O aš paklausiu:

toksikologai, balistikai, krimi- 
nologai, kirografai ir kitokiau- 
si augštais vardais vadinami 
specialistai tars savo mokslo 
žodi apie juos.

Viršininkas tiki, kad šis biu
ras bus didelė pagelba polici
jai.

Apie muziką “Vienybės” 
baliui nėra nė kalbos. Paim
ta viena iš geriausių muzi
kų, prie kurios gali šokti- 
šokti ir dar šokti! Taip mat 
gražiai grajina visokius mo
derniškus šokius.

“Vienybės” koncerte da
lyvaus dar keletas artistų: 
smuikininkų ir dainininkų, 
bet apie juos — vyručiai ir 
moterėlės, jaunikaičiai ir 
mergelės — kitą sykį pakal
bėsime. O, jie ir gi žvaigž
dės, žvaigždės, kuriomis jau 
nekartą mes esame pasige
rėję ir žvaigždės, kuriomis 
svetimtaučiai jau senai gė
risi, O lietuviai tik piimą I kviečiumi atsilankyti, 
sykį “Vienybės” koncerte 3 Val. po pietų, 
turės progos pasigėrėti. ---------

Taigi, visi vietos ir apy- NORI ĮSIŪLYTI 
linkių lietuviai prašomi įsi- MINKŠTŲ ANGLIŲ 
tėmyti, kad “Vienybės” kon
certas bus vienas iš geriau
sių, jis įvyks 22 Lapkričio, 
Miller’s Grand Assembly 
Hali, ir visi tą dieną pasirū
pinkit į “Vienybės” šaunų 
parengimą atsilankyti.

LIETUVIŲ PILIEČIŲ 
POLITIŠKAS MITINGAS

sauSekmadienį, lapkr. 1 yra 
kiamas į Amerikos Lietuvių | 
Ukėsų Kliubo kambarius, 1150 
Putnam Ave. lietuvių, Ameri
kos piliečių mitingas, idant ap
tarti bendrą nusistatymą laike 
šio rudenio balsavimų. Bus iš
klausyta įvairios kalbos. Visi 
įsiregistravę balsuoti piliečiai 

Pradžia

rūpinasi

DIDELIS POLITIŠKAS 
SUSIRINKIMAS

Panedėlio vakare, Spalio 26 
d., 8 vai. vakare, “Vienybės” 
salėje, 193 Grand St., yra šau
kiamas susirinkimas apkalbėji
mui šių metų busiančių New 
Yorko miesto rinkimų. Visi lie
tuviai, turinti Amerikos pilie- 
tystės popieras, yra kviečiami 
ateiti į šį susirinkimą.

Susirinkime bus apkalbėta 
i kaip ir už ką lietuviai turi šiuo 
se rinkimuose balsuoti, 
rinkimą yra kviečiami 
vyrai taip ir moterys.

Valdininkai, kurie 
kad anglių miestelėnams ne
pritruktų, pasirodo, nekaip 
miestą aprūpino, nes dabar iš 
visų spėkų siūlo žmonėms de
ginti minkštas anglis. Bet, pa
sirodo, kad prie minkštų anglių 
deginimo reikia mokėjimo. Ne 
bile kas gali juos kūrenti.

Tuo tarpu pirkliai lupa nuo 
žmonių po $23.50 ir daugiau 
už toną antracito, ir tie politi
kieriai, kurie daug žada rinki
mų laikais, nieko negali pada
ryti, kad tokį visuomenės 
naudojimą sustabdžius.

DEMOKRATAI TIKISI
LAIMĖTI RINKIMUS

iš

Į susi
lygini 
X. S.

NA UJA S “MOKSLIŠKA S 
BIURAS" KOVAI SU 
KRIMINALISTAIS

New Yorko policijos viršinin

savo gražiomis dainomis y 
ra žinomas ne tik lietuviam, 
bet ir mūsų apylinkės sve- kiam 
timtaučiams. Jis dabar mo- (-- 
kinaši naujų dainų. Jas iš- tam biŪrui- luapauuo^ -
girsite “Vienybės” koncer- j kraujo lašai, ir tam panašiai,! 
te, i o biuro kemikai, patologai,!

fe

3 W

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

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

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

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

Mūsų darbo apsiaustu 
kostumeris džiaugiasi.

ANDRIUS TURAUSKAS
592 FLUSHING AVENUE

Brooklyn, N. Y.
Telephone Williamsburg 3009 

------o-----
Užlaikau užeigos vietą, visiems prieinamą ir 
priegtam viešbšūtis atkeliavusiems iš toliaus; 
gera vieta apsistojimui

skelbia, 
400,000 

republi-

Demokratų lyderiai 
kad Walkeris gausiąs 
balsų daugiau, negu 
konų Watermanas. Republiko-
nai gi skelbia, kad taip vadi
namas “tylus balsas”, tai yra 
balsas tų piliečių, kurie mažai 
šneka, o daug mąsto, duos per
galę Watermanui.

Kaip vienas, taip kitas kan
didatas iškilmingai prižada 
New Yorkiečiams palikti 5 cen
tų ferą ir žada naujų gelžkelių 
pastatyti.

“Vienybės” Knygyno lietuvis 
kų rekordų skyrius nors gyvuo
ja tik savaitė, bet jau išparda
vė pirmą siuntinį lietuviškų re
kordų taip, kad neliko Kipro1 
Petrausko “Stasio” ir “Dul-du- 
delės”, Sodeikos su Grigaitie
ne duetų ir kitų dainų. Vienok 
tikimės apie ketvergą vėl gau
ti naują siuntinį.

Žmonės labai 
naujų lietuviškų rekordų ir ma 
tyti pas lietuvius jau įsidirbę: 
skonis: 
prastai 
gerai.

Visi, 
nūs, esate kviečiami ateiti į 
“Vienybę” pasiklausyti naujų 
rekordų.

Rekordų Skyrius.

iš 
Av. 
Be

Patyrusių siuvėjų ir guzikinių ant 
vyriškų marškinių. Taipgi norinčių nio 
kintis. — b. and S. Shirt Co., 700 Lo
rimer St., kampas Prost St., Brook
lyn, N. Y.

IRT. gelžkelių kompanija 
pradeda leisti ekspresus 
East New Yorko nuo Utica 
į New Yorką. Gyventojai 
nai to reikalavo.

— “Vienybės” redaktorius, 
J. O. Sirvydas, buvo išvykęs į 
Waterburj su prakalbomis.

— Columbia rekordų kompa
nija pakvietė artistą Babravi
čių įdainuoti lietuvišku rekor- 

pageidauja dų. Kviečia taip gi ir Victor

Pasirendavoja šapa, 457 Essex St., 
East New Yorke, tinkanti bile kokiam 
bizniui, namas mūrinis, yra “dry 
heat kaina $80 už abu florų — 
atsišaukite 10713 — 113th St., Rich
mond Hill, L. I. Tol. Virginia 3986

PIANAI IR PLAYERIAl 
■m

pažįsta pirkėjai kur 
pagaminti rekordai ir

kurie turite gramafo-

TRYS VYRAI NUŠAUTI 
RUTLEGERIŲ GINČE

Ant W 57 atvės tūlo Mitti- 
oreto face nušauta trys vyrai. 
Policija prakaituoja išgauti 
daugiau žinių apie tą dalyką, 
bet neįstengia. Savininkas, pas 
kurį rasta 50 galionų vyno, ne
nori nieko kalbėti. Jis sako, 
atėję penki vyrai, pradėję val
gyti, paskui atėjo kiti, kilo gin
čas ir pasipylė šūviai. Policija 
nužvelgia ginčą tarpe butlege- 
rių.

PA ROD Y M A S NA UJO 
VICTROLA G R A M A F ON O

ir Straus krautu- 
viešas parodymas

Abraham 
vėje buvo 
naujos rūšies gramafono Vic- 
trola kompanijos, kuri perduo
da balsus tokius, kurių negali
ma buvo gauti iš senų modelių. 
Su nauja mašina galima gauti 
balsas, virpąs tik 100 sykių į 
sekundą, kuomet senojo sti
liaus gramafonas žemiau nėjo 
kaip 300 virpėjimų, 
viktrolos augščiau 
kaip 3,500 virpėjimų 
dą, o naujose rūšyse
gauti tiek virpėjimų kiek nori.

Su naujos rūšies gramafonu 
galima girdėti visi orkestros 
instrumentai ir įvairūs viršto- 
niai, kurių negalima guvo Įdai
nuoti į senos mados mašinas.

Kompanija gamins ir naujos 
rūšies rekordus, kurie tik ir 
ant senų mašinų.

Senosios 
nesiekė 

j sekun- 
galima

st

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ 
APDRAUDOS (INSURANCE) FIRMA

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

PERKAM ir parduodam namus, lotus, farinas, biznius, morgičius; sko
linau! pinigus ant morgičių, suteikiam pilną patarnavimą namų pirkime 
ir pardavime.
NOTARY PUBLIC suteikia pilną patarnavimą visokių legalių dokumen
tų, kokius tiktai tiesos daleidžia Notarams patarnauti.
Su visokiais reikalais ypatiškai, laišku ar telefonu kreipkitės į mūsų 
firmą, užtikrinam, kad gausit teisingą ir mandagų patarnavimą.

SCHEGAUS & GALE
BUILDERS, REAL ESTATE and INSURANCE

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

a
į.

•ffik’:-

m?

Mg

(Praeidami atsižvelgkite į šį namą) 
260 HUMBOLDT ST.

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Stagg 2481 

Užlaikome lietuviams užeigos vietą 
ir turimi' Gražią Ruimingą Svetainę 
del įvairių Mitingų ir Pokilių (Lie
tuvių Kriaučių Kontraktoriai už
laiko savo ofisą mūsų svetainėje) 

Visuomet reikale kreipkitės pas; __

KASMOČIUS ir TŪBA
260 Humboldt Street 

Brooklyn, N. Y.

kompanija.
— Sekmadienį ryte nežinomi 

vyrai pavogė iš Mejerofo šapos 
140 žiponų, gatavai pasiūtų.

Parsiduoda 2 šeimynų namas, me
dinis, garadžius dviems karams, nerei
kia taksų mokėti; elektra, yra .sew
ers, lotas 25 per 100. Kaina $10,300; 
pirmas, morgičius $3,250, antras — 
$1,450 — privažiuoti Flushing Av. 
karu j Maspethą, išlipt ant Collins 
\v.. namas 2380 Hubbard Av. (129

JONAS AMBR0ZAITIS-
Naujausios mados su pirmos rūšies ak
cijoms ir metalinėms dūdelėms, ku- 
rios niekad nepasigadina. Turim ir 
anl Tarankių ir labai pigių. Taipgi Re
kordu gramafonams ir iš Lietuvos ir 
rolų pluyeriams. Reikalaukit katalogo 
veltui.

JONAS AMBROZAITIS 
560 GRAND STREET 

Brooklyn, N. Y.
Telephone Stagg 6262

Real Estate
Woodhaven Sekcijoj: 2 šei

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

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

6 šeimynų mūrinis namas, 5 
kambarių ir maudynė. Rendų 
metam $2,436. 1 morgičius — 
$6,000. Nėra antro. Įmokėti 
$6,000. Netoli Broadway.
VIENYBĖ” REAL ESTATE 

(VI. šabūnas, vedėjas) 
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Parsiduoda trys lovukės, sulenkia
mos. su matrasnis ir viskuo. Taipgi du 
mažu staliuku i frontini pastatyti. Vie 
■ią stalą virtuvei blokiniu viršum. Po
ra krėslų ir supamu kėdė. Atsišau
ki t ei 072 Driggs Av., Brooklyn, N. Y.

(129

UŽRAŠYKIT “VIENYBE 
SAVO GIMINĖMS IR 

PAŽĮSTAMIEMS 
LIETUVOJE

Tel. Greenpolnt 7831

LIAŪKU1 FOTOGEAFAB

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

Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės šiuo 
adresu: —

Išsirandavoja 5 kambariai, visi švie
sūs, elektra, maudynė, baltos sinkus. 
Randu pigi. Taippat išsirandaveja du 
gražūs fornišruimiai. Atsišaukif po No. 
267 Kent Av., kampas So. 1st St., 
Brooklyn, N, Y- (130

Pasirendavoja 6 dideli, šviesus kam
bariai. su, maudyne amt 251 Cooper St., 
kampas Knickerbocker Av. Elektra, 
visi įtaisymai, apart šilumos, prieina
ma remia, geidžiami gyventojui kurie 
neturi vaikų. Mažeika. (129

Pasirendavoja, didelis storas aut 
726 Third Av. Brooklyn, 'rinka del 
stationary, army and navy Storo arba 
pardavinėjimo malt ir hops arba bile 
kokiam bizniui. Labai puiki vieta 
kriaueiui. Pigi renda telefonas Stagg 
6805 (129

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spindulių Diagnoza 
221 SOUTH 4th STREET 

BROOKLYN, N. Y.

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

2—8 po pi et.
Penktadieniais ir Sekmadieniais 

tik sulyg sutarties

g LIETUVIŠKA AKUSE1KA

M

Marijona Tamkienė
&prie palagų ant pareikalavimo^ 

dieną ar naktį, taipgi ir nedol 
dieniais. Darbą atlieka atsakan-^

Sičiai už prieinamą kainą mJ 
S 7 Stagg Street
E3 (arti Union Av.) mJ 
rn Brooklyn, N. Y. vvXt Tel. Btagg 6711 M

|0Įprie

r

— Petrai, kur taip skubi
niesi?

— Einu pas Juozą Aba* 
zorių.

— Kas tenai naujo yra?
— Tai yra geriausi lietu

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

— Koks jo adresas?
93 WYTHE AVE., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. 4520 Greenpoint

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

Brooklyn, N. Y.

in i ------------ ... ' 1
t

Telephone Triangle 1450
F o t o g 

IR MALIORIU8 
Nufotografuoja ir 
numalevojn. viso
kius paveikslus 
įvairiausiomis sp
alvomis. Atnauji
na senus ir k ra
gavus ir sudaro 
su amerikoniškais 
Darbą atlieka ge
rai ir pigiai.

Kreipkitės tinu adiuou*

STOKES
b. Brooklyn. N. Y.173

JONAM
Bridge St.,

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savnlnkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINĖ
Ola galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir už 
prieinamą kainą; taippat pasirendavoti svetainę susirinki' 
niami, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

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

MES
ŽINO MUS
ŽINOM VISUS
esat kviečiami pas mus

arba Saitam Ore
Užtai visi

Šiltam
P. YANKUS (didysis) 

ir P. PUSNIKAS
115 NORTH 6th ST.

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

S. PAUŽA
131 GRAND STREET 

Brooklyn, N Y.

Vyrams, Moterims 
Prašau Tamlstą reikale atsilankyti,

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

ir Vaikams 
o būsite pilnai užganėdintas

Tcl. 0783.
į

fess :

į

Juozas Levandauckas B
G R A B O R I U S į

Patarnauju visiems be skirtumo, parsamdau aulo- 
mobilius kiekvienam reikale: vestuvėms, krikštynoms 
ir šiaip pasivažinėjimams. Kainos žemos. įs 

Ateikite ir Persitikrinkite

ihiiiiit aMWMiaM] 107 Union Avenue, Brooklyn, N. Y. 1
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