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Žinios Iš Lietuvos
UŽDĄ R Y TA S “ VILNIA U S 

AIDAS”

Prancūzai Pasipiktinę Elgesiu Generolo Sar- 
railio Sirijoje, Del Kurio Žuvo 3,000 Fran- 
cijos Kareiviu.

TAUTŲ SĄJUNGĄ SIUNČIA KOMISIJA Į 
BALKANUS SUTAIKINTI GRAIKUS 
IR BULGARUS.

inspektorius
kad aliejus baigsis Ameri-: metų sūnų nuogą laikė kiau 
koje už 25 metų, o visame1 lių migy ir liepė jam gulė- 
pasauly už šimto metų. ti ant šiaudų. Jis ten išbu

vęs jau tūlą laiką. Motina 
sako ji neturtinga ir netu
rinti drapanų.

— “Vilties Aidas,” 
uždarius “Vilniaus 
vieton ruošto vien-

OTTAWA, KANADA, Spalio 29. — Liberalų parti
ja skaudžiai pralaimėjo rinkimuose i parliaments. Da
bartinis liberalų premjeras ir septyni kiti ministerial net 
nebuvo vėl aprinkti. Liberalai dabar turės 54 vietas, c 
konservatai 88. ir progresyviai dvi. Seniau liberalų par
tija turėjo 117 atstovų. Liberalai pralaimėjo todėl, kad 
nenorėjo uždėti augštų muitų ant įvežamų iš Amerikos 
prekių ir nenorėjo stovėti už apdirbimą žalios medžia
gos ne svetur, bet Kanadoje.

PARIS, Spalio 29. — Tarpe francūzų viešpatauja 
didelis sujudimas del socialistų valdžios paskirto gene
rolo Sarrailo, kuris įvedė francūzus į tokią padėtį Siri
joje, kad ten sukilę finišai ir arabai išpjovė virš 3,000 
kareivių, o francūzai bombardavo sostinę Damaską ir 
sugriovė daug namų bei užmušė kelis tūkstančius nekal 
tų gyventojų. Amerika, tuo pasipiktinusi, pasiuntė Fran- 
cijai notą, liepiančią apsaugoti amerikonų turtą Sirijoj 
Naujas pusiau socialistų ministerių kabinetas yra pri 
verstas atšaukti Sarrailą ir paskirti kitą savo žmogų 
Boncour’ą.

GENEVA, Spalio 29. — Visi graikų kareiviai jau 
pasitraukė iš Bulgarijos ir Tautų Sąjunga siunčia savo 
komisiją tyrinėti įvykius. Komisija išvažiuoja lapkr. 6.

17 Metų Mergina Angliakasiai Esą
Nušauna Viliotoją Labai Ramūs Žmones

Philadelphia, Pa. Edwards 
Listeris, 30 metų ženotas vy
ras, gyvybe užmokėjo už su
viliojimą 17 metų merginos, 
Elenos šulčiutės, kuri nesenai 
dar apleido mokyklos suolą.. 
Listeris, pasirodo, pasipažino: 
su Elena 1924 metais ir pra- '

Washington. Darbo Federa
cijos organas “Labor” aprašo 
padėtį antracito srityse ir nu
rodo, kad angliakasiai streikuo 
ja be triukšmo ir muštynių. Su 
jais eina visi to krašto žmo
nės. Sako, Hazletonas su 40,- 
000 gyventojų apseina su 14 po

dėjo ją vilioti, nors turi žmo- licmanų, Shamokin su 45,000 
ną ir vaikuti. Po dviejų mene- gyventojų teturi 9 policmanus. 
šių jam pavyko ją išvežti au- Visi valdininkai pripažįsta, 
tomobiliu į mažai lankomą vie- kad Penn. užtenka vieno polic- 
tą. Po to jis išsigandusiai mer- mano tūkstančiui gyventojų, 
ginai pasakojo, kad jis ją ves, I kuomet New Yorke reikia vie- 
nes esąs neženotas. Tą patį jis I no ant 500, vien dėlto, kad an- 
papasakojo ir tėvams, kurie tracito kasyklos yra 100 uniji- 
mažai angliškai supranta. Bu- nes ir kad United Mine Wor- 
vo sutarta vestuves kelti Rug- kers unija yra gerai vedama ir
p j ūčio mėnesy, 1924 metais. 
Tuo laiku patirta, kad Elena 
liks motina. Prieš pat šliūbą 
Listeris atėjęs ir pareiškęs, 
kad jis vesti negali, nes jau 
ženotas. Tada mergina nusi
pirko revolveri, norėdama ver-i 
čiau nusižudyti, negu gėdą ken 
tėti. Bet tėvai padavė Listerį 
teisman ir Listeris pradėjo pra' 
šytis, kad gausiąs divorsą nuo 
pirmosios žmonos ir vesiąs Ele
ną. Viskas aprimo. Kovo mė
nesy gimė mergaitė. Listeris 
gavo divorsą šiame pirmadie
ny, bet ir girdėt nenorėjo apie į 
vedybas su Elena. Jis ruošėsi 
vesti kitą merginą.

Elena padarė sutarti pasi
matyti su Listeriu ii' nusinešė 
jam mergaitės paveikslą. Tas 
vėl atsisakė vesti ją. Tada ji 
ji nušovė.

Šimtai žmonių grūdosi i tei
smą, kur Elena vėliau buvo at
vežta. Visi kalbėjo, kad Liste
ris gavo ką užsitarnavo. Dau
gelis siūlo belos už merginą 
sudėti, bet ji nepaleidžiama, 
nes taip įstatymai rodo.

palaikoma.

Detektyvas Nušovė 
Rinkusius Anglį

Bayonne, N. J. čia pasipik
tinimo sukėlė detektyvas Sto
ne. dirbąs Leghih Valley gelž- 
keliui, kuris nušovė 19 metų 
bernaitį ir rimtai sužeidė jo 
brolį, kada tie rinko anglis 
ant gelžkelio nuosavybės. De
tektyvas pasakoja matęs kai 
jie vilko tris maišus kokso. Jį 
užmatę jie pabėgo, bet detek
tyvas’ laukęs ir sulaukęs jų 
grįžtant. Tada paleidęs pen
kias kulkas j juos. Jis areš
tuotas. '4

įpykę Emigrantai
Nušauna Suvedžiotoją

Neapolis. Nežinomi vyrai nu 
šovė baroną Lupareli, kuris 
imdavo pinigus iš italų, ir ža
dėdavo juos Amerikon prista
tyti. Spėjama, kad nužudymą 
atliko įpykę emigrantai, kurie 
buvo suvilioti.

Vilnius. 
rašo, kad 
Aidą,” jo 
kartinio laikraščio redaktorei
policijos komisariate buvo pa
daryti kvotimai. Teirautasi 
kaip gerai redaktorius pažįstąs

1 lietuvių kalbą, o vienas polięi- 
| jos valdininkų buvo net pradė- 

. , . , į jes daryti jam diktuotų.nyta pastatyti namu ver- ; t A, - -.o , ••• Pi • Pats Vilniaus Aidas' val-tes 12-kos milionu dolariu. 1V. V1 2" 1 I dzios uždarytas neteisėtai ir
I kalbama, kad netrukus Vilniuj 
vėl bus leidžiamas.

Buffalo, N. Y. šeši bandi
tai užpuolė šarvuotą auto-1 
mobilį su bankų pinigais iri 
pavogė $95,000, užmušdami i 
du sargu, o vieną sužeisda- linei parodai čia buvo ma- į 
mi,

Philadelphia, Pa. Pasau-

Binghampton, N. Y. čia Bet po ginčų tas nuvaryta 
iškrito du coliu sniego, ko iki 3 milionu. Delei to rezig-1 
senai nebuvo apie šį metų 
laiką.

Trenton, N. J. Sekdamas 
statymą socialistų-darbi- ■ 
/inkų kandidatas į guber
natorius pareiškė, kad agi-:

navo parodos direktorius.

Sofia. Brolis Bulgarijos 
premjero Zankovo tapo nu
šautas, kada ėjo ramiai gat
ve, su žmona ir jos sesere. 
Užmušikas pabėgęs.

SPROGSTA MOJI MEDŽIĄ G A 
BAŽNYČIOJE

Spalių m. 10 d.

Peoria, III. Šalčiai čia pa-
Berlin. Socialistai veika- sieke 13 laipsnių virš zero, 

lauja paleisti reikstagą ir, Nukentėjo bulvės ir tomei- 
skeibti naujus rinkimus. ' tčs ant laukų.

Vilnius
Vilniuj šv. Trejybės bažnyčios 
požemiuos buvo rasta kelios dė 
žės sprogstamos medžiagos, 

" | kurios sprogimas galėjo sunai
kinti visą miesto dalį.

PLĖŠIKAI miškuose

Kasyklų Bosai Norės 
Mažesnes Algas Mokėt

iki gyvos galvos kalėti. Juozui ■ Marcinkevičių prie “tris-syk va 
Stančikui vieton iki gyvos gal-' lytos’” (o gal pakrūminės) bo- 

i “susiprečino”, pir 
1 miaus visas nuo stalo stiklines 
su lėkštėm į galvas sutrupino, 
o paskiau orąn išsigrūdę vie
nam “kovotojui” Kaz. Dyrai ta 
jo su peiliu visi viduriai iš
leisti. Kadangi dar buvo gyvas, 
tai greitu laiku pristatė iš Ku
piškio gydytoją, kuris atrado 
besivoliojantį ant purvinos as
los ir savam kraujyje skęstan
tį. Gydytojas, purvinus ir su
irusius vidurius sutvarkęs už
siuvo ir patarė dar pabandyti 
nuvežti Panevėžiu. Ten nuvež
tas greitu laiku nužengė pas 
Abraomą ant rokundos.

Kaltininkai įtariamieji (J. 
Varža ir Liauška) suimti.

Kazys Dyra paėjo iš Rudikų 
kaimo, Kupiškio. 1921 m. grį
žęs iš Amerikos, jis buvo ve
dęs ir paliko žmoną ir tris ma
žus vaikučius. Rudikų k. ir 
apylinkėje jis buvo įžymiausia 
girtuoklis ir didžiausis mušė
jas žmonių; kiek nuo jo nu
kentėjo ir nekaltų žmonių, sun 
ku ir pasakyti, užtad gal jis to 

■ ir susilaukė. Bet Daukučiuose 
panašiai labai tankiai tas atsi
kartoja: 1920 m. su peiliu buvo 
nudurtas ant syk Marcinkevi
čius; š. m. žiemą vienam as
meniui per langą kulką plau
čiuose suvarė.

Tai tokios naujienos Lietu
vos kaimuose tarp tamsių žm- 
nių. J. Papyvesys

vos — penkiolika metų sunkių-1 sirokuodami 
jų darbti kalėjimai!, o kitą da
lį kariumenės teismo sprendi
mo patvirtino. • D.

LENKŲ BANKAI

Prieš karą Varšuvoj buvo 10 
banku, o dabar yra 62, Kro
kuvoj ir Lodziuj prieš karą bu
vo po 5 bankus, dabar Kroku
voj yra 25 ir Lodziuj 24 bankai 
Vilniuj prieš karą buvo 2 ban
ku, dabar jų yra 15, Lember- 
ge 5(33), Poznanioj taip pat 5 
(28). Prieš karą visoj Lenkijoj 
buvo 42 bankai, dabar jų yra 
209, tai yra penkis kartus dau
giau nei taikos metu. Be to, vi
sa dabartinė piniginė apyvarta 
Lenkijoj siekia 20 nuoš. prieš
karinės apyvartos.

Padainupis, Garliavos valse. 
— čionai lietus padarė ūkinin
kams nemaža nuostolio: ru
giai dar beveik nepradėti sėt, 
nes daug dirvų užlieta vande
niu, bulvių derlius būtų neblo
gas, bet j ii daug supuvo. Ben
drai šie metai ūkininkams bus

raitelių sunkūs. Kr-as

Vilnius. Miškuose tarp Sloni 
j mo ir Baranovičių pastebėta 
įginkluotas būrys iš 50 žmonių.

. , „ , . ... „ I Iš Slonimo pasiusta
Munich. Byloje tūlo laikras- ,............. ..., _ , v .. policija jiems suimti,cio, apskusto uz šmeižtą, Vo- j 

kietijoje išėjo įdomių dalykų
Pasirodo, kad kaize-

Socialistai su
Militaristais Draugavo

LENKŲ ŠNIPŲ BYLĄ

Philadelphia, Pa. Kasyklų 
savininkų vadas, Warrineris, 
pareiškė į klausimus, kad an
glių baronai nori pamokinti aikštėn,
darbininkus ir laikysis iki to ris, nors generolų .raginamas, 
atsieks. Jie nori, kad darbiniu- bijojo pasirodyti pirmose trail-1 
kai sutiktų dirbti už mažesnes 
algas ir prie to prisižadėtų nie
kad nestreikuoti, bet ginčus pa 
vesti tarpininkams, arba arbi- 
tracijai. Į tai atsakydamas 
prakalboje Shamokin, Pa., dar
bininkų unijos prezidentas Le
wis pareiškė, kad tokie reika
lavimai reikštų darbininkų ir 
jų vaikų pavergimą 
Kasyklų bosams.

Miestas Paskandintas 
Kaspijos Jūroje

Maskva. Tūlas laivų kapito
nas raportavo Sovietų valdžiai, 
kad jis laike dugno tyrinėjimų 
Kaspijos jūroje, netoli Kanka-( 
žo, 
ui m is 
spėja, kad tai senovės 
Kh arad as h ege r, k u r į
d rebė j i m as su nai ki nęs 
gramzdinęs į jūrą.

radęs itisą miestą, vande-' 
apsemtą. Mokslininkai 

miestas 
žemės 

ir

šėjų linijose, kad padrąsinus 
kareivius. 1918 metais Vokieti
joje prasidėjo revoliuciniai 
bruzdėjimai ir generolas Hin- 
denburgas davęs socialistų 
vadui Ebertui, vėliau tapu-į 
šiam Vokietijos prezidentu, de-i 
šimti divizijų kareivių maišiu-' 
ti revoliucionierius. Kitam so-Į 

keliems cialistų vadui Haasui buvo pa-| 
vesta malšinti unijų streikai, i 
Jis prašęs to neskelbti niekam ' 
ir militaristai neskelbė iki ne- 
neurisiėjo liudyti, gelbstint jų 
laikraštį. Tą viską liudijo ge
nerolas Groneris, antra ranka 
Liudendorfo. Socialistų vadai 
stovėję už prašalinimą kaize
rio, bet nenorėjo išnaikinti i 
monarchizmo ir norėjo, kad 
sostą apimtų kaizerio sūnus.

pa- ■

uosto

Middelboro, Mass. Tarnus 
vietinio restorano aną dieną 
nustebino apydiktis vyras, ku
ris atėjęs užsisakė pirmu sy- 

minkštai virintus kiauši- 
kavos ir duonos. Sunai- 

jis juto

Eroplanas Išmuša 
Narlaivei Akį

Roma. Netoli Spezios 
nutiko keistas dalykas, kuomet i
jūrinis eroplanas, “bekepda-Į 
mas blynus” po jūros pavirsi, | 
propeleriu kirto į submarine 
periskopą, kuris narlaivei yra ■ 
taip, kaip žmogui akis. Eropla
nas tuoj apvirto, bet lakūnai 
išsigelbėjo. Narlaivės vadas! 
tuoj laivą iškėlė augštyn ir iš
gelbėjo ją.

Kaunas. — Vyriausias Tribu 
uolas apeliacijos instancijoje 
uždaromis durimis nagrinėjo 
bylą Zigmo Osucho. Barboros 

, Proscevičiūtės, Juozo Stanči
ko, Melanijos Bartoševičaitės, 

* Stepono Stančiko. Miko Urbo- 
1 no ir Petro Jurkevičiaus, kalti- 
I namų, kad kai kurie iš jų, tar
naudami generaliniame štabe 
raštininkais, buvo lenkų žval
gybos agentais ir suteikdavo 

j lenkų karo žvalgybai Vilniuje 
.žinias apie leidžiamus krašto 
apsaugos srityje Įsakymus ir 
kariumenės padėtį.

šioji šnipų organizacija bu
vo suorganizuota atvykusio 
Lietuvon Lenkijos ekspozitūros 
karinės žvalgybos prieš Lietu
vą vedėjo poručninko Rišardo 
Gžibovskio. šnipų tarp savęs 
buvo pasiskirstytos šitokios ro
lės: agentai, rezidentai ir kon-' 
fidentai. Agentai turėdavo rin-į 
kti karinio pobbūdžio žinias ir 
rasti’tinkamu tam darbui ben-,S * *■ . ’ £5
dradarbių. Rezidentais buvo 
ekspozitūros agentas nuolatos H 
gyvenąs Lietuvoje ir turįs ben-|H 
dradarbių. Jis gautų žinių san-; ffl 
traukas si tįsdavo per agentus fj 
lenkų ekspozitūrai. Agentų ir BĮ 
rezidentų bendradarbiai vadino W 
si konfidentais. Jų pareiga bu-IS 
vo pildyti agento ar rezidento || 
reikalavimus ir tiekti žinių. Or- || 
ganizacija turėjo slapyvardį

Co.” at-
Giršavi- 
ministe-
išvyksta

Spalių m. 6 d. Amerikos fir- 
: mos “Foundation and 
stovai pn. Fiferis ir 
čius, taręsi su finansų 
rija paskolos reikalu,
Amerikon pranešti apie dery
bas savo firmai. Spalių m. 4 
d. finansų ministeris d-ras Kar 
velis suruošė jiems priešpie
čius. kur dalyvavo vyriausybės 
nariai ir miesto valdybos atsto
vai.

BŪTINAI REIKIA TILTO

Čia

Teismas buvo

BAISI TRAGEDIJA

Daukučiai, Kupiškio v. (“V- 
bės” kor.) — šiame kaime per 
Mykolo “pakermošes” (rugsė
jo 27 d.) įvyko dar kaikam 
neregėtas atsitikimas. Pas pil.

Girdžiai, Raseiniti apskr. — 
Per upę Mituvą Girdžiuose bū
tinai reikalingas tiltas, 
žmonės visą amžį vargsta ne
galėdami ir gyvais reikalais su 
miestu — Jurbarku upei patvi 
nūs susisiekti. Norint iš vie
nos pusės į kitą pervažiuoti, rei 
kia 10—15 klm. daryti į šalį 
labai nepatogią kelionę.

Topelis

£•■3 3

Mokyklų Vedėjams!
ši

lį

Garsaus fiziologo 
pagelbininkas, rusas 
Speranskis, pranešė 

kad radęs vais-

Berlin.
Pavlovo 
daktaras 
gydytojams,
tus nuo priepuolio, arba epi 
lepsi jos.

Washington. Skaičius indijo- 
nų, arba pirmykščių! Amerikos 
gyventojų, dabar siekia 349,- 
595. Per metus laiko skaičius 
padidėjo dviems tūkstančiais 
suvirs.

kiti 6 
nius, 
kinęs pirmą porciją,- 
dar alkį ir užsisakė vėl 6 kiau I 
šinius. Tuos suvalgęs, pareiką- į 
lavo dar šešių. Visi restorano Į 
tarnai ir valgytojai jau pra
dėjo į jį stebėtis. Suvalgęs 
18 kiaušinių ir išsigėręs vyru
kas atsistojo, užsimokėjo 
$1.85, turbūt jausdamas, kad j 
reikia kaip nors paaiškinti sa-1
vo elgesį, pašnibždomis kasi-j Kariumenės 
ninkui pareiškė, kad gavęs už- ■ pasmerkęs: Zigmą Osuchą, Ste 1 
kvietimą j puikią vakarienę, j poną Stančiką ir Mykolą Ur- i 
tat nutaręs truputį tik užkas- boną mirti; Juozą Stančiką, 
ti pirm bankieto. Pasirodo, kad Melaniją Bartosevičiūtę iki gy- 
jis tarnauja Boston and Maine vos galvos sunkiųjų darbų ka- 
gelžkeliui už brakemaną. I Įėjimam Petrą Jurkevičių de- 

----- . _ i šimtį metų ir Barborą Proscevi 
U ashington. Karo teismas čiūtę ketverius metus kalėti.

’enerolo Mitchell, kuris kriti- Vyriausiasis Tribunolas išna 
kavo oro laivyno vadovybę ir grinėjęs bylą, nubaustą mirti 
tvarką, prasidėjo. Byla įdomi Steponą Stančiką ir Petrą Jur- 
uo, kad norima uždrausti ak-įkevičių pripažino nekaltais ir 

tyviems Amerikos kariuomenės ‘ išteisino. O Osuchui Zigmui ir 
oficieriams kritikuoti klaidas j Mjkui Urbonui pakeitė bausmę 
savo viršininkų.

i

i
I

vieton mirties bausmės —

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

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

1. Prozos ir Poezijos Teorija. — Vadovėlis Vidurinėms
Mokykloms apie rašymą poezijų, apysakų, straip
snių, korespondencijų, laiškų ir tt. Daugiausia tin
ka poetams -----------------------------------------------

2. .1—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 lietuviui kalbos. Tinka tiems, ku
rie jau moka paskaityti ir rašyti lietuviškai, bet no
ri pramokti gramatiškai kalbą vartoti________75c

4. Vaikų Darbymečiui. Pirma skaitymo knyga po ele
mentoriui. J. Markos________________ _•____ 50c

5. Vaikų Darbymečiui. Antra dalis Skaitymai ir daik
tų pažinimas _rr_______ _____________ $1.00

(i. Vaikų Darbymečiui. Trečia dalis. Beletristika ir 
gamta. Puslan'ų 399. ___________________  $1.25

7. Vaikų Darbymečiui T/0*””ns istorija, geografija
ir senovė. (Skaitymai), apdaryta____________ $1.50

8. Vaikų Darbuiue^id T’ Pirmoji knyga
literatūros kursui antroj gimnazijos klės.___ $1.50

Pinigus su užsakymais siuskite į
“VIENYBĖ”

J93 GRANU STREET BROOKLYN, N. Y.
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Į| Redakcijos Straipsniai Į;
TAMSUMOSE ŽVAIGŽDELĖ

Tokiu pavadinimu mes apibudiname vieną Lietuvo
je išbujojusią, nors tamsių jėgų persekiojamą ir gniau
žiamą draugiją — “Kultūros” Bendrovę. Yra ir dau
giau Lietuvos tamsumose žvaigdelių, bet ši tuo tarpu 
skaidriausiai žiba.

Rugsėjo 20 d. Šiauliuose įvyko “Kultūros” būrelių 
atstovų suvažiavimas. Dalyvavo kelios dešimtys jaunos 
gadynės kultūrnešių, atstovaudami arti 1000 narių. Pra
dėta kadai darbas su keletu šimtų litų, dabar gi balan
sas siekia 534,000 litų, o knygų turtas siekia miliono 
litų vertės. “Kultūros” žurnalo buvo spausdinama vos;į] 
1000 egzempliorių, dabar spausdina 3500. “Kultūros” 
būrelių dabar yra 88, su 1674 narių.

Šitas parodo, ką energija ir neatalidus darbas gali 
atsiekti. Tas pavyzdys paskatina ir mus amerikiečius 
energingai ir neatlaidžiai auklėti mūsų dvi seniausias 
apšvietos įstaigas. Viena jų yra “Vienybės” Bendrovė, 
kurios leidžiamas laikraštis kitą metą sukanka 40 me
tų gyvavimo ir per tą ilgą periodą išleido daugybę kny
gų bei skleidė mūsų žmonėse tautybės ir pažangos su
sipratimą. Kita įstaiga yra Tėvynės Mylėtojų Draugija, 
kuri per daug metų nešė šviesą mūsų tamsumose Ame
rikoje ir Lietuvoje. Visos šios organizacijos,-dabar arti
mai pradėję bendradarbiauti ir leisti mokslo raštus, su
vaidins mūsų kultūros istorijoje labai stambu ir aukso 
raidėmis užrašytą vaidmenį.

Kauno Kalėjimas • rias išpildys tie nariai, norin-
Seime socialdemokratai, no- ti gauti nuo $2,000 iki $5,000 

rodami išsigarsinti, įnešė pa-’ pomirtinės ir nuo $15.00 iki 
klausimą apie kalinių padėtį $18.00 į savaitę už sirgimą. Jei 
Kauno kalėjime. Valdžios ;
stovas, Draugelis, atsakydamas ■ tokių 
į jų interpeliaciją, nurodė, kad įsteig 
viešpataujant premjerui Šleže
vičiui, buvo išleistas įstatymas, 
kuris neliepė skirti politiškų 
kaliniu nuo kriminalistu. Krikš t. *■
čionys to dabar ir laikosi.

Politiškų (bolševikų) Kauno 
kalėjime yra 90. Jie nuolatos 
triukšmus kelia ir rūtų šake
lių mojavimu tuos triukšmada
rius negalima numalšinti. To
dėl kalėjimo sargai pamosuoja 
lazdomis. Buvęs bolševikų am
basadorius, Lorencas, atsilan
kęs porą sykių į Kauno kalė
jimą, 
škęs: 
vė j e 
Tai, 
j ums

at-1 susidarys atatinkamas skaičius 
narių, kad galima bus 

ti augštesnių laipsnių sky 
rius ir prisilaikyti valstybinių 
apdraudos įstatymų, tai tie 
skyriai

apžiūrėjęs viską, ir parei 
“Tai draugai, mes ir lais- 
nevisados taip 
draugai, aš tik
tabako pasiūlyti.”

Rašo D-ras J. Basanavičius

Įstatymų, 
bus įsteigti.

—o— 
“Veikėjas” 
Lauke.

Narsus 
U n i jos

Amalgameitų unija pasiuntė 
į Baltimorę “proletarą” Jan
kauską organizuoti kriaučius į 
uniją. O. kaip rašo Jaras “San 
daroje,” jis suorganizavo ne 
kriaučius, bet komunistų parti
jos kuopą iš 11 narių ir plati
no “L.” kur galėdamas.

Dabar tas ponas nusikraustė 
į Bostoną ir jau pasipylė iš

(Tąsa)
čia dabar vieta nors trumpai žvilgterėti į 

tą mano 25 metų gyvenimo tarpą daugiausiai 
Bulgarijoj praleistą ir nuveiktus darbus.

Po atvadavimo iš po turkų jungo Bulgarija 
pirmaisiais metais, kada man buvo tekę ten ap
sigyventi, buvo tai didžios nekultūros kraštas, 
kuriame gyvenimui nebuvo beveik nekokių dar
gi elementarinių patogumų: butuose nebuvo 
reikalingiausių Europos komforto rakandų: me- 
belių, stalų, lovų; susisiekimas, gelžkelių nebe
sant — buvo tik vienas trumpokas geležinkelis 
tarp Rusčuko ir Varnos — buvo labai sunkus: 
iš Rusčuko Sofijon arkliais teko man beveik 
visą savaitę važiuoti. Trobos miestuose, iš tur
kų laiko likusios, buvo labai menkos: pačioje 
Lom-Palankoje, kaip ir josios departamente 
dar daug žmonių žemėje iškastuose butuose 
(“bordei”) gyveno; liaudies mokyklų visiškai 
buvo maža, taipgi ir vidutinių: dargi keliolikai

Ver

valgome, to miesto šmeižtai, ergeliai ir . metų praėjus nuo pasiliuosavimo iš turkų ver
gą lesiu ginčai unijoje.

DAR NAUJA KUNIGO BYLA PRIEŠ 
LAIKRAŠTĮ AMERIKOJE

Nespėjo nuaidėti byla kun. Garmaus prieš “San
darą”, ir štai ant tų pačių pėdų pasigirsta, kad kun.! 
Milaška,, Seimo narys, traukiąs teisman kitą mūsų laik
raštį, būtent Clevelande einančią “Dirvą”. Byla esanti: 
Užvedama būk už “Dirvos” šmeižtą prieš kun. Milaška! 
ir perduota vesti Chicagoje adv. Bračiuliui.

Nors mes nematėm 
to”, bet jau iš anksto 
kokis menkniekis. Mes 
Mielaška ne tiek paiso 
Amerikos laikrašty, kiek vaduojasi politiniais motyvais, 
kad nusmaugti vieną tautininkų liberalų laikraštį. Tai 
yra organizuota akcija užgniaužti lietuvių opozicijos 
spaudą užsieniuose — papirkimais, parapiniais boiko
tais, cenzūros uždraudimais ir nualsinimais per teis
mus. Taip buvo kabintasi prie ‘Sandaros’, ‘Tėvynės’, 
o dabar ‘Dirvos’. Tik ačiū tiems jų žygiams, tų laikraš
čių skaitytojai žymiai padaugėjo ir Amerikos lietuviuo
se pakilo dar didesnis pasibjaurėjimas tokiais Lietuvos 
kunigais, kurie jau tiesia savo ilgus nagus į pakaklę ra
miai čia gyvenančių lietuvių.

O kad ši byla yra organizuota, tą mes matome iš 
“Draugo”, kuris jau siūlosi kun. Mielaškai į talką — 
šią bylą atimti iš adv. Bradčiulio ir pavesti liet, kataliku 
Federacijai, kuri ją pavesianti žymesniems advokatams.

“Dirvoje” to tariamojo “šmeiž- 
galime nujausti, kad ten buvo 
esame linkę manyti, kad kum 
atitaisyti savo vardą viename

LENKIJOS ADVOKATAI
Nebereikia didesnės prostitucijos mūsų laikraščiui, 

kuomet jis apsiima ginti lenkų interesus. 0 vienok tokiu 
laikraščių atsiranda. Štai paimkim, kad ir kunigėlių 
“Draugą”. Jisai savo nr. 352 štai kokią giesmę nugie-

“Tečiau derėtis su lenkais del miško plukdymo Ne
munu Lietuvos vyriausybė yra verčiama Klaipėdos kon
vencijos” ir paskui cituoja Klaipėdos konvencijos straip
snį 17, kuris... apie lenkų miškų plukdymą nieko nesa
ko, prie nieko neverčia ir niekuo Lietuvai negrumoja!

Matomai kunigėlių “Draugas” savo skaitytojus lai 
ko už nieko nenusivokiančius žmogelius, jei jis tokias ne 
sąmones pirma parašo, o paskui visiška nesąmone ir 
grynu išmislu paremia.

Jei Klaipėdos konvencija lenkams miškų plukdy
mą aiškiai numatė, tai nebereikėjo jokių derybų, nė rei
kėjo mūsų valdžiai su tų derybų rengimu nuo visuome
nės slapstytis; jeigu lenkai tą plukdymą palei konven
ciją galėjo daryti, tai kodėl jie nedarė?

Gal del Vilniaus klausimo? Bet jeigu Klaipėdos 
konvencija paliko Lietuvos su Lenkija klausimą pa
tiems lietuviams su lenkais išrišti, tai kodėl lenkai ne-

dinosi, kaip ir vienas ispaniolis žydų tarpe tuo 
laiku buvo Varnos mokytojas Bassan pavarde; 
šitie tai vardai, palyginus juos su mano pavar
de ir vertė juos taip manyti. Delei ispaniolių 
sympatijos aš visados, kaip Lom-Palankoje, 
taip ir Varnoje, buvau jųjų “komunitų” vargdie 
nių gydytoju. Iš konsulų — Austrijos ir Vokie
tijos buvau: nuolatiniu gydytoju, kaikada ir ita
lų. Buvau tapęs įgaliotoju-ekspertu
trauensaarzt arba Agenturarzt asekuracijos 
draugijų: “Der Anker. Lebcns — und Renten- 
versicherungs-Gesellschaft” Viennoje, “The 
Gresham Life Assurance Society Lemt,” Londo
ne “Assicurationi generali” Trieste ir bulgarų 
apdraudimo draugijos “Balkan” Sofijoje.

Laikydamas arklių prieš piet ir pavaka
riais, atlikęs vizitas pas ligonius ir namieje juos 
priėmęs, beveik kasdien, koks nebūtų oras buvęs, 
išvažiuodavau j tyrą orą už miesto, daugiausiai 
prieš piet — į miesto “priemarių sodą” vaikšty
nių, o po pietų — povakare į vynasodus arba Do 
bričo plentu į k. Pašakioi, Adžemleri ir k. Tarp 
šitų dviejų kaimų yra “ajasma” (iš graikiško 
“agiasma” — šventa versmė), ties kuria pirmo
jo kaimo gyventojų rūpesniu 1893 m. buvo pa
statyta vardan š. Konstantino ir Elenos Koply
tėlė, kur bulgarai iš apylinkėse kaimų tą šven-

gijos 1888 metais visame Lom-Palankos depar
tamente buvo rasta mokančių skaityti tik 6.4 
nuoš., taigi analfabetų tuomet būta 93.6 nuoš! 
Tų 25 metų mano Bulgarijoj buvimo laiku, ši
tas kraštas ir gyventojai labai pakitėjo: Bul
garija virto beveik tikros kultūros šalimi: pri
dirbta daug geležinkelių, \ arnoje įtaisyta ge- j tjieną susirenka pamaldoms ir pasilinksmi-

Kodėl Amalgameitų centro 
valdyba to visko nemato? Ar ji 
nori, kad unijos lokalai silp
nėti!?

Kitas klausimas: komunistų 
viešai Įsakė “Darbo”

Pamoka
Lietuvių 

Įsikūrimo 
..I upščiavo

| tuviai rengėsi išp jauti bermon-i redaktoriui klausyti ne unijos, 
tininkus alei vieną. įsikišo fran bet komunistų partijos? Ką a- 
cai ir lietuviai nusileido. Kada 
lietuviai norėjo po Suvalkų su
tarties pulti ir sumušti lenkus, 
įsikišo Chardigny su “demar- Kaip Kultūros Miršta 
kacijos linija” ir vėl diploma
tai nusileido. Klaipėdoje 
buvo pastebėt tas pats nuolan
kumas, kurį kritikavo amerikic ginčų, ir kuri šįmet pasirodė 
čių lietuvių spauda. Iš to viso1 angliškame 
nuolankavimo Lietuva i___ 2 ’___N________ , ___ ___
laukė nieko — francai net jos žmonijos civilizacija ir kultūra 
darbininkus Francijoje užlaiko gimsta, auga, bujoja ir mirš- 
aršiaū gyvulių. ta, lygiai kaip gimsta, auga,

Panašią skaudžią pamoką pa bujoja ir miršta žmogus. Pa
tyrė ir lenkų diplomatai. Fran-į matę seną žmogų: žilus plau- 
cai, melžianti
būdais, dabar juos paliko vits Į judėjimus, 
nūs tartis su 
kų diplomatai, kurių kelnės iš j žinome, kad jis neatliks tokių ir jos presoje aktyviai dalyvaujant, man pa- 
baimės čarlstoną savaime šo- darbų, kuriuos priprasta atli-,čiam medžiagos žvilgsniu neperdaug buvo nau- 

i ka, pergyveno proto permainą' kinėti jauniems. ; ‘ .....................
ir pradėjo manyti, kad velnias Panašiai protaudamas, Spen 

i nėra toks baisus, kaip jis ma-:gleris bando surasti kas suda- 
liavojamas. ir pradėjo rasti J ro jaunumo, augimo ir senimo

i kad “rusai ir lenkai — tai dvi pažymės bile kultūroje ir civi- 
! pažangiausios slavų 
Dmovskis džiaugiasi 
jaliu, pučiančiu iš Maskvos.’ 
Lenkijos nacionalistai sveiki' 
naši su Maskvos imperialistais 
O vien dėlto, kad rusai mano, Spengleris prieina prie išva- 
jog Locarno sutartys atkreip
tos prieš juos ir ieško draugų, kultūrų gyvenimo periode, ka- 
Jei rusų baimes pasirodys ne- ■ da kultūra sensta, kada 
pamatuotas, tai nėra abejonės, nijoj išsenka kūrybinė, 
kad bolševikai ir vėl skelbs, tvėrimo naujų dalykų ir 
kad Lenkija tai didžiausių bur 
žujų šalis, o lenkai tada

‘azijatiškais

diplomatai nuo pat. 
Kaune labai kelia-j 
francams. Kada lie- partija

ras laivams uostas, miestuose pristatyta daug 
europiškai įtaisytų namų, pristeigta kaimuose 
daugybės liaudies mokyklų, miestuose gimnazi
jų, dargi universitetas Sofijoje, departamentų 
ir apskričių centruose — ligoninės. Atsirado 
teatrai, bibliotekos, muzėjai. bankai, įvairios 

Vokietis Oswaldas Spengle- draugijos ir kitos įstaigos. Dargi kaimuose pa- 
irgi ris pora metų atgal išleido kny , statyta daug geresnių, gyvenimui patogesnių 

gą, kuri sukėlė daug kalbų ir namų, o pačioje Lom-Palankoje ir josios ap
skrityje žemėje įtaisyti “bordeji” beveik išnyko. 
Palikau, su Bulgarija atsisveikindamas, tą kra
štą pradedant žydėti. Prie pakėlimo kultūros 
Lom-Palankoje ir kitur teko ir man šiek-tiek 
prisidėti. Esmi patenkintas, kad nebuvau bul
garams parazitas. — Patys bulgarai mano spė
kas ir darbuotę, galiu sakyti, brangino: turėjau 
jų tarpe daug gerų pažįstamų ir draugų ypač 
inteligentijoj ir demokratų partijoj, prie kurios 
prigulėjau, ką rodo manęs Varnos miesto tary-

malgameitų centras su Pruaei- 
ka dabar darys?

—o—

vertime. Joje jis 
nesusi- bando išvesti, kad kiekviena

lenkus įvairiais kus, raukšlėtą odą, neskubius 
, mes tuoj spėjame.

vokiečiais. Len- kad neilgai jam gyventi ir net bon ir kongresai! atstovu rinkimas. Bet partijoj

tautos.” lizacijoje. žinodami tas pažy- 
šiltu vė- mes, mes galime atspėti, kokia

me gyvenimo laipsny randasi 
mūsų dienų civilizacija. Ir pa
siremdamas įvairiais faktais,

dos, kad mes gyvename tam

ž mo
il rba 
min-

čių. dvasia.
pieši Keisčiausia tas, Spengleris iš 
vėl- istorijos nurodo, kad kiekviena 

kultūra turi tam tikrą būdą 
įvykių diplomatai mirti. Indųsų kultūra mirė, ka- 

valstybių turėtų

bolševikus
niais.”

Iš tokių 
mažųjų valstybių turėtų pa- da pas juos išsiplėtojo budiz- 
simokinti, kad niekad nereikia mo filosofija. Senovės Graikų-

Romėnų civilizacija mirė, vieš-
Stoikų filosofijai.

s vienybės su tokio- , Mūsų gi civilizacija miršta 
mažesnėmis valstybė

įsikibti j uodegą didesnės val
stybės. Verčiau eiti savo keliu pataujant 
ir laiky 
mis pat 
mis.

is 
siplėtojus socializmo filosofi
jai. Kiekviena iš tų filosofijų

—o— t ■ nepripažįsta vieno Dievo, ir la- 
Organizavimas biausia yra mėgiama žmonių.
SLA., paskui SLRKA kurie nemėgsta ir neturi vaikų, 

įpie pritrauki-

Jaunimo
Pirma 

pradėjo kalbėti 
mą čia augusio jaunimo prie
organizacijų. Katalikų susivie
nijimas jau paskelbė dovanas 
už jaunimo pritraukimą ir ieš
ko čia augusio organizatoriaus, 
kuris važinėtų po kolonijas ir 
prirašinėtų jaunimą prie SLR 
KA. Pas SLA. darbas eina lė
čiau, nes ten perdaug domės 
reikia dėti į kovą su ardytojų 
elementu — bolševikais.

SLA. daro žingsnius įvesti 
augštesnius pašalpos ir pomir
tinių laipsnius. Jau yra išsiun
tinėta pareiškimų blankos, ku-

Spengleris sako: “Branduolis 
kiekvienos gyvos ir augančios 
kultūros yra religija; iš to se
ka, kad branduolis kultūros, 
kuri apstojo augus, yra bedie
vybė.” Augančioje kultūroje 
proto dalykai maišosi su prie
tarais, 
j e 
tik 
ta.

o senstančioje kultūro- 
prietarai išnaikinti, palikta 
protas — bet kultūra mirš-

Užrašyki! “Vienybę” 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems 
Lietuvoje

sistengia šito klausinio su Lietuva išrišti sulyg Suvalkų 
sutarties, — tai yra, kodėl iš Vilniaus neišsikrausto?

Kam “Draugui” rūpi lenkų miškai? Jeigu lenkams 
rūpi jų (lietuvių !) miškai, tai mums labiaus rūpi Vil
nius.

Oi, jūs lenkų advokatai!

dingą, nes kitų, priešingų partijų žmonės — 
dargi ligoniai ėmė mane, kaipo priešingos jiems 
partijos gydytoją kai-kada boikotuoti — pas 
kitus gydytojus lankytis. Už mano moksliškus 
darbus — platų tyrinėjimą ir aprašymą švieti
mo ministerijos išleistame veikale “Materiali 
za sanitarnata etnografija na Bolgarija” (So
fia 1891), kuriame yra apipiešti Lom-Palankos t 
departamento bulgarai antropologijos ir etno
grafijos žvilgsniu, o kursai sulyg šiol liekti 
kaipo vienintelis šios rūšies veikalas bulgarų 
literatūroje, kuris labai palankiai buvo sutik
tas Europos mokslininkų kritikos; “Bulgarų 
mokslo draugija.” kuri 1912 m. tapo “Bulgarų 
mokslo akademija” išrinko mane savo nariu — 
korespondentu, taipgi “Bulgarų gamtos tyrinė
tojų draugija,” “Bulgarijos medikų sąjunga,” 
“Bulgarų raudonojo kryžiaus draugija” ir k. 
Po kunigaikščio Ferdinando protektoratu buvęs 
veikalo “Bulgarų Tėvynė" redakcijos komitetas 
1897 m. mane kvietė dalyvauti tos monografijos 
IV dalyje, kad aprašyčiau “gyventojus antro
pologijos žvilgsniu" ir “Tautos sveikatą.” Pagal 
mano įteiktą švietimo ministerijai instrukciją 
pradėta rinkti antropometrijos žinias kariume- 
nėje, mokyklose, kalėjimuose ir tt.

Įvairiais laikais rašinėjau į demokratų par
tijos organą “Nezavisimost” Sofijoj ir į Varno
je leidžiamus demokratų organus. “Narodna 
Sila.” “Svoboden graždanin.” taipogi kituose 
laikraščiuose, kaip “Potik,” “Izviestnik,” “Stran 
dža” dalyvavau.

Kaipo gydytojas turėjau gyventojų tarpe 
labai gerą reputaciją kaip Lom-Palankoje, Ele
noje taip ir Varnoje ir jos apylinkėje. Varnoje 
didžiausią praktiką turėjau tari) bulgarų, bet 
ir turkų ir graikų — nestigo, čia esant nekartą 
buvau šaukiamas į konsultacijas pas ligonius i 
tolymesnius ir artimesnius miestus: Provadiją, 
Balčiką, Kavarną, Dobričą ir net į Šumną ir 
Razgradą. Būdamas dabar nors našlys, bet ga
na švarus vyras, buvau Varnos moterių myli
mas gydytojas; buvo čia dargi kandidačių — ir 
tai ne viena — kurias vieną ar kitą būčiau ga
lėjęs vesti, jei nebūtų mano velionės Eilės at
mintis dar taip gyva likusi ir jeigu būčiau svei
kesnių nervų. Ypač žydų ispaniolių tarpe kaipo 
gydytojas buvau populiarus ir mylimas kaip 
Lom-Palankoje, taip ir čia Varnoje, net buvau 
pramokęs šiek-tiek jųjų ispanų kalbamo žargo
no. Varnoje net buvo pasklydęs gandas, būk aš 
pats esąs žydas-ispaniolis, tik nenorįs prisipa
žinti prie jųjų tautos. Mat, senovės Palestinoje 
būta galvijais turtingo krašto, kursai Basan va-

nimui. Ant kalvos už kokių 100 žingsnių nuo 
“ajasmos” stūkso, labai didelis augštas senovės 
trakių kapas ir ant jo nulyginto viršaus jau su
griauta turkų “tekė” (koplytėlė). Kapas aplin
kui turi apie 215 žingsnių; jo viršus nukastas, 
sulygintas; tekės mūrinės sienos turi ilgio 10, 
pločio 8 žingsnius. Tekės stogas nuplėštas; vi
dury po plynu dangumi matomas tik iškilęs tū
lo turkų šventojo pailgas karstas (“tumba”) 
šitame trakių kapo šiaurės ir rytų šone bulga
rų “skarbų” ieškotojų (“maldži” turkiškai) jau 
išrausta gilios duobės .Turkų laikais kada šita, 
“tekė” dar buvo sveika, Varnos ir apylinkės tur
kai čia per Jurgines rinkdavosi, prie karsto 
meldėsi; žibindami žvakes, o paskui pasipjovę 
avinus (“kurban”) vaišes kėlę, linksmindamies, 
kaip dabar bulgarai pas savo “ojasmą.” Nuo ši
to milžiniško didumo kapo puikus reginys į kal
nus žaliais kerais ir vynasodais šiaurėje ir ry
tuose apdengtus, į Juodmarį su Varnos miestu 
ir Devnės ežeru rytu ir pietų krašte. Tarp šito 
kapo ir Varnos lygumoje riogso daug kitų dide
lių kapų, kurių du augščiausiu ties Paskalevo 
“chanu” (smukle) stūkso, šitie nežinomo vardo 
senovės trakių didvyrių kapai mane visados 
traukte prie savęs traukė ir aš pas juos dažnai 
lankydavausi, progos gaudamas seniai praėju
sio laiko atsitikimus iš trakių tautos istorijos 
šiame krašte apmąstyti. Sic transit gloria man- 
di!

(Tolinus bus)

o o o

KROLIUI UŽ JŪRIŲ 
(Iš Lietuvos)

Už kalnų, miškų žaliųjų, vandenų gilių, 
Ten toli, kur tik mintimis aš pasiekt1 galiu; 
Kur didžbangės nenurimsta minutės vienos, — 
Siunčiu savo širdies skausmų ilgesy dainos. 
Jis pakils man iš krūtinės virpesio aidais, 
Atsisveikino su tėvyne, darželio žiedais 
Ir nuplauks per jūrų bangas, mėlyna erdve, 
Nuramint1, brolau už jūrų, aplankyt1 Tave. 
J argas siuntė iš tėvynės, ten gal vėl vargai 
Tave spaudžia ir kankina sunkiai ir ilgai? 
Gal nors mano giesmėj vargšo atilsio rasi. 
Juk ir Tu tėvynės girių auklėtas esi... 
Juk ir Tau gal dar vaidenas šalies reginiai. 
Pilni liūdesio, bet širdį guodžianti švelniai? 
Tatai tėviškė tavoji; sodybos draugų, 
Kuriems Tu tartai su dievu nešamas bangų. 
Jei matysi debesėlį pilkumoj erdvės, 
Sveikink jį; jis i.š tėvynės plaukia prie Tavęs. 
Ir ant savo aukso rūbo, minkštųjų pūkų 
Jis tau neša šiltų drėgmę tėviškės miškų. 
Jei užgirsi paukštužėlį giedantį vėlai, 
Tu svajok, jog jis atskrydo iš ten, kur šilai 
Tebesuokia neišverkė sopulių slaptų, — 
Vis tiek pat. kaip širdies skausmo neišreiški Tu.. 
Tu svajoki ir klausyki, kaip jisai čiulbės, 
Gilų skausmų senos močios Tau jis iškalbės. 
Ir prašys, kad Tu nors malda liūdesio dienų 
Siūstum močiai užudėjęs ant jojo sparnų, 
liet gana! Liūdnos svajonės Tu nesuprasi: 
Mano žodžiuose paukštelio giesmės nerasi. 
Tik žinau aš tikrai vienų: aiduose giesmės. 
Nors toli už vandenyno, Drauge būsim mes...

A. BILIŪNAS
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“VIENYBĖS” EKSKURSIJA LIETUVON
»

Rašo J. 0. Sirvydas, “V ienybės” Redaktorius

tas, dabar Šiaulių gimnazi
joje mokytojas. Mus nuve
žė į kotelį “Berlin,” kur ir 
apsinakvojome. Mes pas

A A VIII. | Kultūros Miestą — Šiaulius!

Ilgai laukiau progos patekti į Šiaulius, kur ligšiolei 
buvo lietuviškiausis apskrit.es miestas Lietuvoje, ant
ras savo didumu sulyg Kauno; sena kultūros ir pažan
gos tvirtovė, kur dar caro laikais tekdavo dažnai ap
silankyti garsioje Zubovo “Gubernijoj,” pirmeivingo- 
jo jaunimo gegužynėse, bei susitikit mirusį rašytoją 
Biliūną, adv. Janulaitį, Žemaitę, “gramatikos tėvą” Ja
blonskį ir kit. Ta proga man pasitaikė Liepos 12 d.

■ Sekmadienis. Gražus ryt
metis. Atsisveikinę su Kau
nu, važiuojam su pačiute į 
Šiaulius. Traukiny žmonių 
nedaug. Netoli nuo Kauno 
(rodos ties “Palemono” sto- 
čia) matau sekantį reginį: 
Važiuojam visai vandens pa 
kraščiu; vandeny maudosi 
dvi merginos Ievos rūbuo
se; žmonės pro šalį eina 
bažnyčion. Eina du vyru
kai, vienas nešas armoniką 
po pažasčia. Priėję prie 
merginų jie sustojo “pasi
žiūrėtų.” Viena iš levučių 
išbėgo pakraštin, apsidengė 
nugarą rausva skepetaite; 
ir susirietus mosuoja vy
rams eiti šalin; kita tik nu- 
sigryžo į vandenį ir pasilen
kus taipgi ranka mosuoja, 
kad eitų šalin. Tie pasijuo
kę eina tolyn, o jos — vėl 
vandenin. Papročiai čia te
bėra. tuo atžvilgiu dar pa
triarchališki, ir niekas del 
šito nesipiktina. -

Traukiny susitinku “L. 
Ž.” korespondentą Kalnėną. 
Jis man pranešė, kad šios 
dienos “L. Ž.” numeris kon
fiskuotas; jis tik spėjęs

Kaune prie kiosko numerį 
nusipirkti, priėjęs milicinin
kas, ir visus numerius atė
męs. Sako: “gudriai pada
riau nusipirkęs ir “Lietu
vą,” kurią kišenėn viršun 
“L. Ž.” įsikišau.” Kitaip mi
licininkas, pamatęs “L. Ž.” 
jo kišenėje, būtų atėmęs. 
Man Kalnėnas tą numerį pa 
dovanojo, kaipo “souveni- 
rą.” Tai buvo menko aštru
mo straipsnelis: “Klerikali- 
nimas valdžios įstaigij.” Pir 
miaus tokie rašteliai galėjo 
tilpti, bet kademams perva
rius Seime naują spaudos 
įstatymą, dabar su tokiais 
straipsniais nebegalima Lie 
tuvoje pasirodyti.

Tiies Kėdainiais susitikom 
traukinyje Šaulių Sąjungos 
pirmininką, p. M. Šalčių (bu 
vusį amerikietį). Jis važiuo
ja taipgi į Šiaulius laikyti 
ten Šaulių skyriui paskaitą.

Atvykus į Šiaulius p. šal
čių sutiko Šaulių būrys, o 
mane irgi Šauliai ir p. Pra
nas Puivis, buvęs seniau 
“Vienybės” redaktorius, vė
liaus Kretingos komendan-

čios durių prikabinta pope- 
riaus lakštas, su visa eile ! 
nurodymų, už ką reikia pa- i 
lei numerius melstis. Apa
čioje stovi prikaltas lovelis, 
kurian sumesta numeriuo- 
tos korčiukės, lai yra savo
tiško burto loterija: saky
sim, meldžionis padeda pi
nigą (pinigai pasilieka ku
nigui) traukia korčiukę ir 
sulyg jos numeriu, žiūri į 
lakštą, o tada meldžias už 
tą ar kitą nusidėjėlių rūšį. 
Tarp tų rūšių, baisiai lenkis 

mums vakarienę. Buvo čia Tai ir senu žargonu surašy- 
visa Šiaulių miesto smeto^tų, išskaitėm mes kad ir ši-'demino Klubo bertaininis susi- 
~~ 1™.....- “Už duszias tų, kurie ' rinkimas. Atidarius posėdį,

’kenezia už nepamierkawoji- pirm. Ig. Liepai, ir perskai- 
mą paežių”... Kaip nori, ga-’čius protokolą, po raportų 
Ii gvildenti, bet vis išeina ab skaitytas laiškas nuo Petro Za- 

|surdas; (Tie maldingo bur-Teckio, kuris reikalavo nuimti 
i to lakštai — nebe naujas1 nuo jo suspensiją, nes buvo vie 
daiktas. Apie 30 metų atgal nam metui suspenduotas už ak 
kun. Jakimavičius atvežė tyviai palaikymą komunistų 
Kamajuos ir pakabino baž-1 draugijų konferencijoje, Rugs, 

'nyčioje tokį ranka rašytą.'24 d. (Konferencijos tikslas 
lakštą. Juos rašydavę Kre- buvo sušaukti Philadelphijos 
tingos vienuolyno pasenę1 Lietuvių mass-mitingą ir išne- 
vienuoliai).

Vakarieniavom pas Pur- 
iVį. Atėjo ir iš kalėjimo pa
leistas L. Vitkauskas bei ke

Oi Iš Amerikos Lietuviu Gyvenimo H i

H1S MASTER'S VOICE

Justas Kudirka
Garsus Lietuvių Tenoras

LAIKAS JAU NUSIPIRKTI
NAUJŲ VICTOR REKORDŲ

Victor kataloge yra muzikos pradžiu
ginti kiekvieną. Atlankykite arčiaus} pirklį 
ir paprašykite užgrajti šiuos naujus Victor 
Rekordus Justo Kudirkos:
78215 Sveika Marija (Vanagaitis 

Leiskit į Tėvynę
78239 Kaipgi gražus rūtelių darželis

1. Aš bijau pasakyt. 2. Ne Margi 
Sakalėliai.

(10 coliniai po 75c.)
Nauji Victor Šokių Rekordai

78269 Neužmiršk Manęs, polka
Seka Mane Marė, Valcas (Vitkov Ork.)

. (10 coliniai po 75c.)
Kiekvienas pirklis Victor produktų 

maloniai leis jums paklausyti šitų ir kitų 
naujų rekordų, taipgi parodys naujų Vic- 
trolos modelių nuo $15 ir brangiau. Katalo
gai siunčiami paprašius.

Yra tik viena Victrola ir tą padirba 
Victor Kompanija — įsitėmyk žemiau pa
dėtus vaizbos ženklus.

a'Įž "**" Victor Talking Machine Company. Camden. N..1.
HIS MASTAX VOICE" V.a.r IMi»U d LU.

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA ir DIRBTUVE

geriausiai įrengtoje mokykloje. Prakti
kos pamokos išardyti ir sudėti visokius 
motorus, apie elektrą ir važiavitny. Ti
kras, pilnas kursas šoferio-mekaniko 
lietuvių ir anglų kalbom veda visiem 
žinomas ir per 15-ky metų prityręs
INSPEKTORIUS L. TIKNIAVIčUS 

garantuojame laimų ir diplomą — Pa 
iežkome darbo. Ateikite apžiūrėti mū- 

•y mokyklą. Mokykla atdara nuo 9 ryte iki 9 vakaro. NedėliomU 
jiuo 11 vai. ryto iki > vai. po piety. Klesua diuuuiua ir vakarai!.

NEW YORK AUTO SCHOOL
€28 — 2nd Avenue, (Kamp»» 14 gutvM) Mew Terk City

p. Šalčius nuėjo prie paskai 
tos rengtis. Nuėjom ir mes. 
p. Šalčius skaitė gana ilgo
kai ir tvarkiai išdėstydamas 
Šaulių reikšmę Lietuvai. 
Publikos buvo daugiausiai 
šauliai, apie 50 asmenų (m 
žai ir tenai į paskaitas lan
kosi).

Vakare Šauliai surengė

na. Laikėm kalbas: Purvis, tokį: 
aš, mano žmona, Šalčius, UI 
bikas ir kiti. Susipažinau 
su p. Labanausku, mano dve 
jopu profesijos sądraugu: 
redaktorium “Šiauliečio” ir 
notaru. Tik nesimatė kito 
mano sądraugo — pil. L. 
Vitkausko, “Šiaulių Naujie
nų” redaktoriaus. Atsižino- 
jau liūdną žinią — jis šian
dien tapęs areštuotas ir pa
statytas po sunkia kaucija 
už “Marijos poterių” patal
pinimą. Tas jau sugadino 
man ūpą. čia Amerikoje iš

____ ____ ' i i.
ČIA. TALPINAMA ŽINIOS Iš AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMO IŠIMTINAI. RAŠOMA MUSŲ GABIŲ 

KORESPONDENTŲ APIE TEATRUS, BALIUS, PRAKALBAS IR ABELNĄ JUDĖJIMĄ.

PHILADELPHIA, PA. 
Gedemino Klubo Puiki 

Darbuotė

Spalio 21 d. Lietuvių Muzi- 
kališkoje svetainėje Įvyko Ge-

šti protesto rezoliuciją prieš 
Lietuvoje siaučiančią reakciją, 
o Konferencijoj paėmus viršų 
komunistams, mass-mitingaš

tokių menkniekių tik pasi-Tetas kitų veikėjų. Jie pri-1neįvyko). Dabar Zeleckis pasi
juokia ir niekam valdžioje pasakojo šiandieninės pade-'aiškino, kad jis komunistų par 
nė galvoj kelti kriminalių ties anekdotų. Vienas pasa-'tijon visai nepriklausąs, tik e-
bylų prieš redaktorius. kė sekantį kalambūrą: —'sąs Suv. Valstijų pilietis.

Ant rytojaus apsilankėm “šiandien Lietuvoje yra 3' 
su Purviu redakcijose. Nuė- rūšies piliečių — vieni ką 

buvo areštuoti, kiti ką yra laiko 
areštuoti, o treti ką dar bus 
areštuoti; 
nės, tai 
tranzitas.
juokti smagiai ir iš savo bė
dų.

Vitkauskas būsiąs kaltina 
mas dar senu, caro laikų 
kodeksu: “Za oskorblenije 
caria imperatora, pravoslau 
noj cerkvi, riz, ikon” ir tt. 
(už įžeidimą caro imperato
riaus, stačiatikių bažnyčios, 
kunigiškų rūbų, šventų pa
veikslų” ir tt.) Kur akėčios 
— kur vežėčios; kur “Ma
rijos poteriai” ir kur caras. 
Matomai, caro dar esama 
gyvo su visa jo pravoslavi- 
ja; jis dar nors savo kodek
sais Lietuvoje pasireiškia...

Šiauliai —- gražus mies-

jom ir į “Šiaulių Naujie
nas.” Radom tik p. Vitkaus
ko žmonelę, baisiai susirū
pinusią, kad nėra kam už 
vyrą kaucijos užstato. Jie 
tik nesenai vedę, žmonelė 
jaunutė, graži ir ji pati su 
vyru prie laikraščio dirba. 
Vaikelis kitam kambary 
klykia, o ji vargšė pasakoja
si mums savo bėdas. G nau
dus reginys.

Užėjom į “Kultūros” B- 
vę. Čia radom visą eilę švie
sių inteligentų. Ilgokai pasi
šnekėjom. Tai tikras kultū
ros židinys, tik ir jie skun
džiasi, kad skaudi reakcijos 
ranka labai darbuojasi juos 
iš gyvenimo išstumti. Žino
ma, to nepasiseks, bet mūsų 
kultūros eigą sutramdys. 
Tarėmės apie bendrą veiks
mą tarpe Lietuvos ir Ame-'tas. Karo metu išgriauto- 
rikos pirmaeivių. | sios dalys jau atstatomos

Vakarop su Purviu ūžė- naujais mūrais. Mieste gir- 
jom pakely esančion bažny-'dėti tik gryną lietuvių kai
čiom Ji esanti 200 metų se- bą, kurią vartoja net žyde- 
numo. Ištikro įdomi archi-|liai su žydelkaitėmis. Len- 
tektūra. Purvis man parodė 
vieną kurjezą. Prie bažny-

CUNARD
I LIETUVA 

(per Angliju) 
sumažinta kaina 3 klosos sugrųžti- 

nių laivakorčių

BERENGARIA ir 
AQUITANIA .... $215 
MAURETANIA ... $211

Pridėjus Taksų

I LIEPO JĄ IR ATGAL ŠIAIS 
LAIVAIS — $186.

| Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
kas Sereda. Keleiviai nepiliečiai į- 
leidžiami be kvotos varžymų. Visi 3 
klesos keleiviai turi kambarius. Ne
prilygstamas švarumas. Puikus mai
stas. Kreipkitės 
prie vietos agen- | ITSį.
t y ar i «£ rTVj

CUNARD LINE,
25 Broadway, New York

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

gi likusie žmo- 
- tik šiaip sau 
Jie moka pasi-

jei stato namą ar taiso svetai
nę, tai nepaveda darbo airiam 
ar makaronam, bet savo bro
liam lietuviam.

Kitaip daro mūsų klebonas. 
Stato svetainę vertės apie $250, 
000 ir atidavė svetimtaučiams 
visus darbus; lietuviai kontrak 
toriai negavo, man rodos, nė 
paipos galo Įmūryti i vanden
trauki. Betgi klebonas nepa
miršta ateiti pas tuos pačius 
žmones Į mitingus ir kaulyti 
aukų, kurių nuo svetimtaučių 
negauna. L. G. Natkevičius

BALTIMORE, Ml).
Niekšai Drapanų Pjaustytojai

lino.” Mat kai kurie jų buvo 
nusipirkę bilietus Į užpakalines 
sėdynes ir ten atsisėdę. Bet ka
da jau buvo daeita iki pusės 
koncerto ir matėsi, kad prieša
kinės sėdynės nebebus užpildy 
tos, tai socialistai, pravedus 
plikagalviui jų vadui, “inteli
gentui” M., nuėjo Į priešakinės 
sėdynes ir ten susėdo. Tas išro
dė labai negražiai. Tur būt jie 
mano, kad Symphony Hall, tai 
kaip Lietuvių svetainėje. Turė
tų tie ponai pasimokyti etike
to. Sandarietis.

— Labas Jokūbai! — Labas!
— Na, kur gi skubiniesi?
— Bėgu pietų valgyti.
— Kas ten elo pietūs?
— O ten gaunu gardžiai, 
švariai ir mandagiai patar
nauja.
— Kur?
— Nagi pas —

ANTANĄ USEVICIŲ 
1180-1178 Clinton Av.

Rochester, N. Y.

šiomis dienomis Baltimorėje 
atsiranda tokių niekadėjų, ku
rie važinėdami gatvekariais 
pjausto moterų drapanas. Per 
3 dienas tik ant vienos gatve
karių linijos supjaustė 19 mer 
ginų bei moterų overkočių, ki
toms net ir suknias perpjovė.

Suspensiją Klubas atšaukė. 'Po 3 dienų tie niekadėjai su 
Toliaus buvo kalbėta ir daug j savo niekšišku darbu persikė- 

sugaišta, besiginčijant1 lė jau ant kitų linijų, ir bėgy 
apie pardavinėjimą būsinčio1 
bankieto tikietų. Bankietas Į- 
vyks Sausio 1 d. 1926 m. Lie
tuvių Muzikališkoj Svetainėj. 
Prie to nutarta nupirkti 
naujų krėslų.

Taipgi buvo sumanyta, 
Gedemino Klubas, kaipo 
.Ižiausis šioj apylinkėj, įsteig
tų vaikučiams vakarinę moky
klą, lietuviškai skaityti ir ra
šyti. Vieni rėmė, kiti priešines; 
ypač 
rys, 
rius. 
lė.

Beje, pirm. gerb. Liepa, pra
nešė, kad Įvykusi Rugsėjo 27 
d. šeimyniška vakarienė davė’ 
gryno pelno apie $50. Taigi va-' 
karionės rengėjams daugiausia 
pasidarbavusiems be užmokes
čio: A. Meškauskui, A. Tvara- 
navičiui ir K. Arlauskui, pirmi
ninkas paprašė susirinkusių pa 
dėkavoti atsistojimu, ką susi
rinkimas ir padarė.

Į pabaigą, buvo kalbėta apie 
susirinkiman atsilankiusio sve
čio, žymaus biznieriaus (Real 
Estate) pil. Z. Jankausko pa
siūlymą. Jis perstatė klausimą 
apie kitąmet būsimą pasaulinę 
parodą Philadelphijoj, ir kad 
lietuviai ką-nors išstatytų pa
rodoje. Bet kad jau pervėlu 
buvo, tai palikta sekančiam su-

200

kad
di-

5 dienų supjaustė 23 mergi
noms ir 3 vyram overkočius. 
Policija iš karto manė, kad tą 
daro kokios pakvaišę bobos, 
bet dabar jau spėja, kad tai 
yra organizuotos gaujos dar-į 
bas. Gatvekarių kompanija ža-Į 
da duoti $500 tam, kuris pa-! 
gaus tokį niekšą.

Baltimorės lietuvių tarpe žie 
minio sezono veikimo kolkas 
dar nėra; tik mūsų klubietės 
pasirengė sau vakarienę, paval
gė, pašoko ir vėl viskas O. K.

priešinos vienas klubo na 
jau nebejaunas kavalie- r____  „ ____ _
Sumanymas, gaila, nupuo ■ Stambesnio veikimo ii* pas jas 

kol kas negirdėt.
Žinučių Rinkėjas

kiškai — poniško kvapo 
daug mažiau, negu kituose 
miestuose. Pramonė čia irgi 
pusėtinai kįla. Zubovo “Gu
bernijos” dvaras atimtas, 
tik jo centras jam palikta. 
Atimta žemė priskirta prie 
miesto ir dalinama beže
miams, kurie ruošiasi staty
ti namelius; tuo pasididins sirinkimui. Taigi gerb. G. Klu- 
miestas labai dideliu plotu i bo nariai sekamą susirinkimą 
šiaurę. Gavęs sklypelį ir 
Purvis, todėl atspėdamas 
nuo gimnazijos pamokų, 
nuo knygų (kurių turi vie- 

I na kambarį kuone lig lubų 
užverstą!), triūsias! apie bū 
simus namelius ir pasiliks 
jau miesčioniu...

turėtų visi būti ir sykiu apkal
bėti taip svarbų 
klausimą.

G. K. Korespondentas, —
A. Tvaranavičia

JJL4 TERBUR Y, CONN. 
Margi Vietos Bruoželiai

AUKSINIS RUDUO

Ruduo, trečiasis metų laikas, 
ir Gyvenimo Ruduo, abu gra
žūs, bet abiems reikia ypatin
gos priežiūros. Daržininkas ir 
ūkininkas turi apsaugoti gam
tos produktus nuo peraugimo, 
po kurio seka greitas sunyki
mas. Tie, kurie gyvena Gyve
nimo Rudeny turi visaip saugo
tis, kadd jaustųsi puikiausiai. 
Trinerio Kartus Vynas yra jų 
geriausias draugas. Jis išvalo 
vidurius, žarnas, suvikrina 
kraują, ir atgaivina visą kūną. 
Jūs jaučiatės tada kopuikiau- 
siai — ir išrodote kaip jaučia
tės. Jūsų aptiekorius turi Tri
nerio Kartų Vyną, o jei ne, ra
šyk pas Joseph Triner Compa
ny, Chicago, Ill. Rudenio šal
čiams Trinerio Kosulio Nura
mintojas yra tikriausia pagal
ba — pabandykite jį kartu su 
Trinerio šalčio Dilėmis!

Nors čia pusėtinai didelė 
lietuvių visuomenė — per ka
rą skaitėsi apie 15,000 bet ma
žai kas ką veikia. Socialistai 
jau visai išnyko; dar keli bol- 
ševikėliai čiaukši po kampus 
vaikščiodami, bet ir tie patys 
rodos mirs Į trumpą laiką.

Sandariečiai dar geriausiai 
laikosi, bet ir netaip, kaip tu
rėtų laikytis; i susirinkimus vi
sai mažai lankosi, netaip kaip 
prieš kelis metus būdavo.

Turime du klubu ir dvi sve
taines; abidvi svetainės gerai 
stovi. Paskiausi yra 103 Green 
St. vardu “Venta Hali;” 
jai perdirbta, su visokiais 
symais ir parankamais; 
komisijai, kuri energingai
bo, taipgi padėkos žodis kon- 
traktieriui Mot. Laukaičiui, ku
ris dėjo visas spėkas, kad kuo- 
greičiausiai svetainė būtų ga
tava. Mūsų pažangioji visuo
menė vis laikosi lietuvystės:

WILKES BARRE, PA. 
Juodvarniai į Kasyklas 

Atsiunčiami

Penn. gubernatorius Pinchot 
prisiuntė 110 “Anglies-Geležies 

Įpolicistų,” Į Jeddo-Highland 
, Coal kompaniją iš Freeland, 
j kuri gavo leidimą laužyti strei
ką. šiandien jie tapo teisme 
prisiegdyti, ir kuomet jie ėjo 
gatvėmis, tai vaikai paskui sek 
darni aplojojo juos, vadinda
mi “scabs.”

Tokis apsireiškimas nepagei
daujamas, ir yra ženklų, kad 
operatoriai pradės streiką lau
žyti; galima kad bus ir kruvi- 

^nų susirėmimų. 1922 m. nebu
vo nė vieno tokio prajovo, nors 
angliakasiai pusšešto mėnesio 
streikavo. Lietuviai turėtų bū- 

lietuviams J ti nuošaliai tokių nelabų sve
čių, nes jie yra pasiryžę visuo
met atkeršyti už bile jiems 
prasižengimą, — nes yra dau
giausiai valkatos, surinkti nuo 
gatvių New Yorke ir Philadel
phijoj e.

Jie yra kasyklų užvaizdoms 
ir raštininkams pavesti daboti 
kompanijos savastį; jeigu virš 
minėti bosai bus žvėrys, ta' 
net už pro šalį einant ir susto
jus pasižiūrėjimą, jie gali jau! 
kabintis prie tavęs; o jeigu mė
ginsi mesti akmenį į daržą, ži
nok, kad kulka jie tave pasvei
kins. Nienių Jonas

SO. BOSTON, MASS.
Dar Atbalsiai Babravičiaus 

Koncerto

nau- 
įtai- 
ačiu 
dir-

Dainininkui Babravičiui kon
certas buvo surengtas geriau
sioj svetainėj Bostone, tai yra 
Symphony Hali. Publika dau
giausiai susidėjo iš Sandarie- 
čių vietos ir apylinkės miestų. 
Buvo apie 800 publikos.

Kaipo dainininkas ir artis
tas, p. Babravičius publikai la
bai patiko ir amerikonų spau
da gražiai apie jį atsiliepė.

Socialistai ir čia “apsikia.il-

NAUJAS
Aušros Knygyno Katalogas 

Sykiu ir Kalendorius 
1926 ir 1927 Metų.

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

AUŠROS KNYGYNAS 
3210 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

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

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

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

Nedeliomis Nuo 10 iki 3 P. M.

M. M. ŠUKAS
Lietuvis Advokatas 

2433 E. Allegheny Avenue 
Philadelphia, Pa.
Tel. Regent 0G48

Namų Tel. Michigan 5751

Bell Phone Poplar 7545
A. STANKUS

— Lietuviškas Graborius — 
Geriausias patarnavimas, 

Daug metų patyrimo 
1023 Mt. Vernon St.

Philadelphia, Pa.

RICHMOND
TRUST

COMPANY
2701-2703 E. Allegheny

Philadelphia, Pa.
Av.

Apdraudžiamo Nuosavy
bės Dokumentus.

Persiunčiame Kabeliu Pinigus

Perkame ir Parduodame 
Visu šalių Pinigus

Mokame 4% ant Padėtų 
Taupymui Pinigų

Puikiausias Patarnavimas 
Visuose Skyriuose

3

apskrit.es


GYVENIMO TUŠTUMA

V I E; N . r iL SPALIO (OCT.) 31 D., 1925

Rašo JF. R. Baublis

Koks yra gyvenimo tikslas? 
Keli iš skaitytojų šį klausimą 
ėsa mąstę? Keli atsakymo ieš
kote? Nekurie tiktai patraukia 
pečius ir sako, kad tai cyniška 
atyda — mizantropo mintis. 
Tegul ir taip būna, — bet kas 
atplėšia gyvenimo uždangą ir 
parodo supuvusį vidų, kas drį
sta teisybę pasakyti, nors vie
nas būdamas? Atsakymas aiš
kus — tiktai cynikas turi tą 
drąsą.

Ką gyvenimas tau reiškia? 
Koki džiaugsmą Jums duoda? 
Kur randate tą meilę ilgai gy
venti, — ar darbe, ar žaidi
muose, ar meilėje? Kokią nau
dą gaunate iš darbo be žaidi
mų, iš žaidimų be darbo, arba 
abiejų be meilės. Kas yra toji 
meilė, apie kurią poetai rašo 
kaipo laimės svarbiausi įturį. 
Ar tik ne iliuzija, tuščia sva
jonė, iš kurios prabudę vėl prie 
gyvenimo tikrumos turime grį
žti ?

[ Kas mes esame? Del ko mes 
čionai pastatyti? Didžiausi dal
bai didžiausių vyrų tiktai trųm 
pam laikui pasilieka. Neužil
go pranyksta ir apie juos už
mirštame. Buk SAU teisingas 
ir pasakyk man, — kokia iš 
tavęs nauda — kokia iš ma
nęs? Ar mes nesame tiktai ma
žos lėlės bešokinėjančios ant 
laiko pastolio?

Kodėl tiek turime kentėti? 
Kodėl gyvenimas yra taip pil
nas vargų ir skausmų? Ma
tome darbininką namo einant, 
— nuvargęs, pailsęs, liūdnas 
paveikslas. Džiaugiasi žmoge
lis radęs gerą vakarienę, mink 
štą lovą. Ką jis gero nuvei
kia? Beveik nieko. Atsigula 
skirtu laiku, atsikelia skirtu 
laiku, valgo skirtu laiku. Vis
kas nustatyta. Viskas beveik 
automatiškai daroma. Ar tai 
toks yra gyvenimas?!...

Nekurie sakysite: “tas tai 
yra gyvenimas prasto žmogaus 
kuris dirba ne su ‘galva’ bet 
su ‘rankom.” Gerai, bet kokią 
naudą teikia net tas, kuris sie
kia augštesnių gyvenimo sieki

nių. Mes vadiname laime, jei 
sekasi pinigais. Iškeliame aug- 
štyn tą, kuris praturto. Tai, sa 
kome, geras pavyzdis. Bet ke
lis kartus esi šitaip pamąs
tęs: Kur vienas iš.liko, 20 eko
nomiškai žuvo; tas, kuris išli
ko, po kojų pamynė silpnes
nius, nustumdamas juos į skur 
dą. Na, o prisipylęs turto, ko
kią jis pats turi naudą? Jau 
per senas linksmai pagyvent, 
visi linksmumai jam atrodo vai 
kiški; jo geriausios dienos jau 
praėję, štai mūsų įsivaizduotas 
sėkmingas žmogus. Kvailių lo
gika !

Būk atviras su savim. Giliai 
pagalvok. Kokia nauda iš gy
venimo?

Nuo Redakcijos. Anaiptol 
mes nesutinkame su pagrindi
ne autoriaus minčia, kad jau 
gyvenimas būtų taip juodas, 
jog turėtume išvesti, kad ne
apsimoka nė gyvent. Mes kvie
čiame daugiau jaunuolių toj 
linkmėj išsireikšti ir nurody
ti gyvenimo šviesiąsias puses.

MUSŲ JAUNIMAS

tuviukai pradeda savo mokslo 
sezoną su nauja energija. Jie 
prie to lavinasi ir scenos meno. 
Lapkr. 8 jie išpildys L. Ukėsų 
D-jai teatrą ir koncertą, veda
mi p. Z. Neviackienės. Vaidins 
“Sniego Karalaitė.”

Mokinukas

Worcester, Mass. — P-lė Al
bina Osipavičiūtė, 16 metų mer 
gina, atsižymėjo tarpe, ameriko 
nu sporto rateliuose, kaipo eks 
pertė plaukikė ir narūne. Ji 
laimėjo keletą dovanų.

Kitas lietuviukas, P. A. Lu
košiūnas, taipgi gerai žinomas 
plaukikas, dalyvavęs daugely 
plaukimo lenktynių.

— Amerikos Lietuvis

ATEISIU AŠ...
(Skiriu a. a. savo tėveliui)

Rašo P. Cvirka

LIETUVOS KRIKŠČIONIŠKOJI 
MOKSLEIVIJA

Rašo Pagirio Aidas

Noriu aš čia papasakot nors 
keliais trumpais bruožais krik
ščioniškosios moksleivijos gy-

višką žinutę grūdo tamsiuose 
kalėjimo mūruose. Ar tai pagir 
tinas dalykas? Mano ateitinin
kai, kad žmonės nieko apie tai 
nejaučia. Gaila, jei jie tylumo-

mirties už tuos, kurie meldžias 
dieną ir naktį, bet kitaip mą
sto “Viską atnaujinti Kristu
je,” negu ištikrųjų reiktų.

Rodos, jaunuoliui reiktų pa
galvoti, susiprasti, neieškoti 
“šiltos vietos” iš Vailokaičio, 
bet rimčiau pažiūrėėti į gyveni

DIDELIS NUMAŽINIMAS KAINU ANT
NEW PLAYER PIANŲ

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

PA RS ĮDUODA LENG VOMIS 
IŠLYGOMIS

_____ \i 
I

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

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

A. ANTPUSAT & CO į
EKSPERTINIS TONUOTO J AS IR PATAISYTOJ AS
981 Broadway Brooklyn, N. Y.

(Pusė bloko nuo Myrtle ir Broadway “L” stoties) 
Telephone Jefferson 6993. Atdara vakarais iki 9 vai.t-i - m - j ■■■■ •-•••••j

Brooklyn, N. Y. (šaunios su 
kaktuvės). — Spalio 25 d. p-lė 
Elena Viziūtė, žinoma dekla- 
rnatorė, šventė savo 14 metų 
gimtadienio sukaktuves, kurio
se dalyvavo apie 40 asmenų, 
daugiausiai jaunuomenės, ku
rie sveikino jauną darbščią 
lietuvaitę. Daugiausiai buvo lie 
tuviai moksleiviai. Išpildė lie- 

i tuviškų dainelių ir šokių pro- 
gramėlį. Prie to senutė žarskie 
ne (kadai gyvenusi Vilniuje) 
pasakė puikią, visus sujaudi
nusią prakalbėlę, prie to pasa
kydama: “Norėčiau, kad va
žiuojant gatvekariu, mūsų jau
nimas skaitytų ir lietuviškus 
laikraščius, kaip dabar matau 
skaitant angliškus.” Griežė 4 
lietuviukų — Williams Orkes
trą, taipgi skambino pianu jau 
nas studentas J. Bagdonas.

Tėvai Vizai yra žinomi vi
suomenės darbuotojai ir lietu
vybės rėmėjai. Garbė jiems už 
savo vaikelių auklėjimą lietu
vybės dvasioje! Dalyvavęs

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ 
APDRAUDOS (INSURANCE) FIRMA

REIKALAUJANT apdruudos (insur
ance) nuo Ugnies, Gyvasties, {Sužeidi
mo (accident). Automobiliu, Stiklų, 
etc.., žodžiu sakant, suteikiam visokios 
rūšies npdraudų (insurance) kokia tik
tai randasi šioj šaly. Mūsų kompanijos 
vienos iš didžiausių, prekes yra lygios 
su kitais, bet patarnavimas yra geres
nis nelaimei atsitikus, nes pilnai nu 
stolius išmoka.

PERKAM ir parduodam namus, lotus, farmas, biznius, morgičius; sko
linau! pinigus ant morgičių, suteikiam pilnų patarnavimų, namų pirkime 
ir pardavime.
NOTARY PUBLIC suteikia pilnų patarnavimą visokiu legaliu dokumen
tą, kokius tiktai tiesos daleidžia Notarams patarnauti.
Su visokiais reikalais ypatiškai, laišku ar telefonu kreipkitės j mūsą 
firmą, užtikrinam, kad gausit teisingą ir mandagų patarnavimą.

SCHEGAUS & GALE
BUILDERS, REAL ESTATE and INSURANCE

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

Waterbury, Conn. (Sėkmin
ga profesionalė). — Vietos an
glų laikraščiai įdėjo platų ap
rašymą ir paveikslus jaunos 
lietuvaitė — Elenos Tareiliū- 
tės (duktės žinomo seno vei
kėjo, Jono Tareilos), kuri iš
ėjusi vaistininkystės mokslus 
užsidėjo savo aptieką ant kam
po Bank ir North Riverside 
gatvių. Ji yra dabar vieninte
lė panelė laikanti aptieką Wa
terbury ir jai puikiai klojasi.

P-lė Tareiliūtė yra dar vie
na pažiba mūsų tautai, nes įj 
rodo, kad mūsų jaunuomenė 

| taip jau turi energingų talen
tų profesijose, ir kad panelės 
tame neatsilieka ir nuo jau
nų talentingų jaunikaičių.

Linksmutis
■ —-

So. Boston, Mass. (Jaunuo
liu Mokyklėlė veikia). — Si- . 1 ' ■ • ■” ' - ■' 
mano Daukanto Mokyklos lię-

Tu mirdamas uždėjai ant 
mano vaikiškos galvelės savo 
drebančią ranką ir palaiminai 
mane su gyvenimo ir kovos vil
timi...

Aš linktelėjau galvą — ir 
mano akyse pasirodė ašaros...

Ant dviejų lentų gulėjai tu 
sapnuodamas Amžių Ramybės 
Rūmus, — aš verkiau prie ta
vo atšalusių kojų...

Tu nebejautei...
Nematei... bet mano širdį su 

spaudė gedulo mintys...

Ir išklydai! pasaulin be tėvo 
ir motinos, bet širdyje išliko 
jo žodžiai: “Vargk ant že
mės...”

Mano akys apako nuo verks
mo, širdis apsiniaukė, o aš te
beklajojau nerasdamas nei 
kryžkelių nei kelių, kuriais pa
lengvinčiau savo naštą.

Bet granito keliai baigiasi, 
stačiosios uolos nebedrasko ma 
no kūno...

O rytmetį ankstų aš ateisiu...
Ateisiu aš į tavo tamsią ka

ralystę rankas sudėjęs ant krū 
tinęs...

Ateisiu aš į vieną karstą, į 
vieną duobę, vėl amžinai sap
nuoti, kaip pirma negimęs sap
navau...

JAUNYSTE!
Pabalnosiu aukso tymo 
savo žirgą aš balnu, 
ir nujosiu iš pat ryto 
į jaunystę su kardu.

Aš jaunystės šalmą, skydą 
sukaposiu su kardu, 
kad krūtinėj uždarytą 
galią išvaduot krauju.

O jaunyste! tu galinga, 
tu stebuklus padarai, 
nes tau galios nepristinga 
mus iškelt darbais augštai.

O jaunyste! ko slepiesi 
tu praamžių glūdumuos’, 
juk subręsiu, kai ištiesi 
ranką laimėj ar varguos’!

Kad galėčiau aš jaunystę 
į svečius nors parsikviest, 
o dabočiau ją suvystęs, 
kad vaiduokliai nepaliest!

Bėrą žirgą pas’balnosiu 
aukso tymo balneliu, 
ir jaunystę, kai nujosiu, 
versiu plieno kardeliu.

PIL. A. TVARANAVICIA i • ' f <
“Vienybės” įgaliotinis Philadel 
phia, Pa. Jis vietos lietuvių 
larPe užrašinės “Vienybę” pri
ims paskelbimus ir spaudos

venimą. Lietuvoje labai daug 
jos yra. Sunku skaičius pasaky 
ti, nes kiekviename miestely 
pilna, kur tik yra mokykla; 
bet iš jos naudos maža maty
ti.

Aš čia neminėsiu apie visą 
krikščionišką moksleiviją kalbė 
ti, bet tik paminėsiu patį bran
duolį, kuris man labiau yra ži
nomas, tai būtent ateitininkai. 
Jų svarbiausias obalsis “Viskas 
atnaujinti Kristuje.”

šitas obalsis gana būtų ge
ras ir kilnus, jei jie visi tin
kamai atliktų arba pildytų tą 
obalsį gyvenime, kitaip pasa
kius, vykdytų, įgyvendintų žmo 
nėse. Bet kiek gyvenimas paro
do, tai labai maža dalis tą 
obalsį vykdo gyvenime, štai fa
ktas. Užklausk Rokiškio atei
tininką (pavardės nematau rei
kalo skelbti) : Argi tu liksi at
eitininku pabaigęs gimnaziją? 
(Turiu pabriežti, kad tai rim
tas ateitininkas yra tą pasa
kęs.) Jis tuojau atsakė: “Ką tu 
čia kalbi? Aš tik dėlto esu at
eitininkas, kad man žada Kau
ne, užbaigus gimnaziją, duoti 
Vailokaitis šiltą vietą.” Visas 
jo atsakymas.

Aš šitą pavyzdį paėmiau dėl
to, kad jis tinka netik Rokiš
kio ateitininkui, bet ir kitiems 
ateitininkams. Kiek man teko 
kalbėti asmeniškai su jais, tai 
nevienas pareiškė, kad šiais lai 
kais laisvamaniui sunkus gyve
nimas, tai geriaus būti ateiti
ninku, o ne kitokiu, tai visur 
tau kelias atviras ir jautiesi 
žmoguy laisvas.

Jei tokios idėjos pas ateiti
ninkus yra, tai labai apgailė
tinas daiktas, nes jis gyveni
me nieko brangaus nepaliks, 
— jam tik rūpi “šilta vieta 
Kaune;” o kad ateitininkas liau 
džiai patarnautų, tai sunku iš 
jo tikėtis; jei žmogus gyveni
me nežengia pirmyn, tai reiš
kia jis eina atgal ir galų ga
le nuskęs gyvenimo bangose. .

Kita dalis ateitininkų, tai 
skaitosi patriotais. Visur kur 
stengiasi patriotizmą vykdyti, 
tik žinoma, savotišką patriotiz
mą. Jie sako: “Dievas reik la
biau mylėti negu tėvynė.” Jiem 
svarbu tik tas, kad tėvynę val
dytų žmonės krikščionys: ar 
tai bus žydai, ar lenkai, bet 
tik “krikščionys,” — nes jei 
paimtų valstybės vairą kairio
sios partijos į savo rankas, tai 
jie sako, kad valstybė negali 
gyvuoti, turi žūti. O kodėl? 
Trumpas atsakymas, kad neti
ki į Dievą.

Ir ištikrųjų pažiūrėkime į jų 
leidžiamą “Ateitį”, ką mes ten 
pamatysime. Daug ten parašy
ta, daug visokių pasakų pama
tysime, bet kas iš to. Ar jos 
gyvenimui atatinka? Ar gi 
mums šiais laikais gyvenime 
reikalinga šventųjų gyvenimas 
žinoti, kada minios reikalauja 
darbo, kada žmogus pavalgyti 
tai dienai neturi, kada varg
šai eina, dejuoja, keikia savo 
kietą dalį, kur jiems pasakos 
ir šventųjų gyvenimas visai ne
įdomus, kai žmogaus pilvas rei 
kalauja maisto. Tai yra fak
tas, nes Lietuvoje ubagų vis 
daugiau ir daugiau atsiranda.

Ar gi mes pamatysime jų lei 
džiamame organe nors vieną 
straipsnelį, kur būtų pasakyta, 
kad čia Kristaus sekėjai pa
darė klaidą, reikia ji atitai
syti. Niekur to nematėme ir 
gal nematysime; o kaip žino
me, gyvenime by vienas daug 
klaidų padaro. Paimkim spau
dos ir laisvės suvaržymą ai
tai yra geras daiktas? Ar tai 
yra leistinas toks atsitikimas? 
Kiekvienas galvojantis žmogus 
pasakys, kad Lietuvoje gyve
nimas yra rusų laikų gyveni-

je gyvena. Jei tėvas žengia 
į pražūtį, tai ir sūnus turi jo 
pėdomis sekti? Geriau būt, kad 
sūnus atsisakytų tėvo pėdomis 
eiti, negu aklai sekti paskui.

Visgi reiktų suprasti žemiš
kas gyvenimas, daugiau kreip
ti domės į šitą gyvenimą, o ne 
j kitą, kokį ten... Jei žemėje 
žmogus gyvens sąžiningai, žmo 
nių neskriaus, kad ir jis bus 
prakeiktas žemėje, bet jam ne
bus baisesnis gyvenimas po

DIDŽIAUSIAS 
Victrolų 

Išpardavimas!
•*

Dviem T recdaliais 
Pigiau!

Tikra Victrola No. 100 
Vėliausio 1925 mados Victrola su 
pakuota skrynioje ir g Victor Al
bumai Rekordams ir 500 Adatų

už OCĮ Rfl Buvo
Mažai jų jau turime 

Pirkite tuoj!

ŠIANDIEN IŠĖJO
Nauji Lietuviški Victor Rekordai 

Justas Kudirka (Tenoras) 
78239 Kaipgi gražus rūtelių darželis 

Aš bijau pasakyt. 
Ne Margi sakalėliai 

Vitkov Orkestrą
78269 Neužmiršk Manęs, Polka 

Seka Mane Marė, Valcas
Nauji Columbia Lietuviški Rekordai

16027E Meilės ir jausmų, Valcas 
Stasės, Polka
Kabareto Orkestrą 

16028F Įvairybių Valcas 
Kaminakrečio, Polka

Visi viršminėtėi rekordai 10-eoliniai 
po 75c. kiekvienas

Turime visus lietuviškus Victor ir 
Columbia rekordus. Siunčiam paštu. 
Reikia pridėti po 10c. už persiunti
mų. — Atdari Vakarais

NEW YORK BAND 
INSTRUMENT CO.

Ill East 14th Street
Netoli Union Square

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, gardus rūkyti, 
puikiai dega ir dūmas maloniai kvepia jog visiems 
patinka net šaly sėdintiems arba praeinantiems myli

kad pagaminti iš Importuoto ir

mą.

PIRK “VIENYBĖS” ŠĖRŲ 
VIENAS ŠĖKAS

DEŠIMS
DOLARIŲ.

LAIMINGOS KNYGOS
1) Juoda Knyga, pusi. 200 $2.1)0
2) Sekretai Moninimo, pi. 168 $2.00
3) Stebuklai ir Paslaptys, 240. $1.75
4) Lyties Mokslas, 4.00 $5.00
5) Naujas Pilnas Orakulas, $5.00
6) Lietuviškas Sapnininkas $1.50
7) Burtiškos Kazyros $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! 
Reikalauk laimingų knygų

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

(134)

A. L. CEAS AR, MD.
• Gydo Akių, Ausies, Nosies Ir ; 

Gerklės Ligas
109 E. 87th Street 

i •
! (tarpe Park ir Lcxinggton Avės.) »

New York, N. Y.
į Vai.: 10 iki 12 ryto.

6 iki 8 vakare.I I
ir pagal susitarimų

-------------------------------- —

STOGŲ DENGĖJAS

GRAVEU
Roofing

Repair WorK a Specialty
JAMES J. HOLT & SON

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

Reikale klauskite: 
Ofisas: 1163 Gates Ąvonue 

Tol. Jefferson 3957
Yardas: 161 Clifton Place 

Tel. Prospect 1023

Geras abelnam naudojimui 
linimentas

Pain-Ęxpelleris
Kuomet reumatizmas ar neuralgija 
vargina jus, ištrinkite skaudamas 
vietas šiuo atsakančiu šeimyniniu 
linimentu ir tuojas pajausite paleng
vinimą.
35c ir 70c bonka vaistinėse. Tėmy- 
kite, kad butų Inkaro vaizbaženklis

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

Brooklyn, N. Y. - /u

LINKSMI VYRAI!

kvepėjimų todėl, 
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 reikalaukit ir rūky
kit po vardu — JONO—JOHN’S CIGARĄ arba bro
lio Petro bei L. D. K. Vytauto! Tėinykit, kad būtų 
vardas ir paveikslas ant bakso kaip Jonas su pirštu 
rodo i auksinius medalius, — o rūkysi ir džiaugsies, 
rūkai! — Į kitus miestus iŠsiuntinė'jam biznieriams ant pareikalavimo 
per pačtų. Adresas: —

J. and P. Naujokų Cigarų Dirbtuvė
267 Division Avenue Brooklyn, N. Y.

Kurie netingi liuesam laike .kaipo agentai kituose miestuose gali užsi 
dirbti ekstra pinigų, ir kodėl nepradėt biznieriaut ir agentnut?

kad gerų cigarų

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

mus ant jūsų pačių loto. Pa
darome pienus, pastorojame ! 
paskolas, taipgi sutaisome 4r 
senus namus: medžio, rhūro 
ir cemento. Darbas užtikrytas* 
— Reikale kreipkitės pas —-

■ V .. ;

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

Tel. Richmond Hill 806G
darbus. mas, kada už mažiausią lietu-

I
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beginkliai su įvairių įvairiau- tui; nieko daugiau duryse ne- 
; siomis vėliavomis ir plakato- simatė. — “Protestuoti!” “Pa-j^*? 
imis. Ėjo ir Universiteto stu- siūst delegaciją!” — pasigirdo, 
j dentai, šiaip moksleiviai, mote- balsas. “—Pasiust delegaci ją!” 

Kaunas. — žmogui užsiėmus j rų pulkelis su vėliavuke, senu — suskambėjo virš žmonių mi-
ir jaunų eilė, apie du kilomet-į nios.

Pasiustoji delegacija tuoj 
sugryžo pranešdama, kad nie
ko neradę; ministerial pasika- 
voję. — “Protestuot, išnešti re-, 
zoliuciją! Šalin, šalin Vilniaus 
pardavikai!” — ūžė, skambėjo į 

-1 įniršusi minia.
Kai patriotizmu užžsidegęs 

jaunuolis, tai kas čia stebėti
na, — jaunas — kiekvienas, ga 
tavas pareiti ir per ugnį, kad 
savo tikslo atsiekus. Bet čia pa 
mačiau visai ką kitą, kas, pri
sipažįstu, nemažai mane nuste
bino. Greitai pralindęs pro žmo , 
nes, žmogus metų 50 su nepa

Rašo “Vienybes” Kor,

Įspūdžiai

savo kasdieniniu gyvenimu, o 
ypač neprigulint prie jokių or
ganizacijų, nėra galimybės ži
noti net didžiausios rengiamos 
visuomeninės iškilmės. Taigi ir 
aš būčiau nič-nieko nežinojęs 
apie demonstraciją spalių 10 
d., jeigu netikėtai pasitaikius 
proga.

Einant Maironio gatve į Lai
svės Alėją ištiko mane netikė
tas reginys. Didžiausia eisena 
apšviesta nepaprasta švyturių 
šviesa, griežiant orkestrui mar
šą, traukė Soboro link. Atsi
grįžau norėdamas pamatyti il
gį tos žmonių eilės, bet jokio 
galo nesimatė, gatvė tik dūmą- skambėjo po visą sustojusią mi • prastai didele barzda ir plau- 
vo nuo liepsnojančių smaluotų nią. Pasigir 
pagalių, kuriuos laikė iškėlę. nius be derybų! 
kuone kiekvienas demonstraci
jos dalyvis.

Prisiartinau arčiau, sumišau 
su einančia minia, kad galė
čiau įsižiūrėti į tą stebėtiną į- 
spūdingą eiseną. Pasirodė, kad 
pirma visų ėjo orkestras, pas-i 
kui šaulių būriai ginkluoti ir — ūkė minia žmonių, bet

ru ilgio. Tarpais birbėjo sun-' 
kieji transporto automobiliai 
su gyvaisiais paveikslais; vaiz
duoją, tai Vaidylą su vaidylu- 
tėmis šventąją ugnį kūrenant, 
tai Vytautą Didįjį soste sė- 
džiant, o prieš nusilenkusius - 
totorį, su stebėtinai kuprota no 
simi; turką, lenką ir tt. Jojo 
Kęstutis su pulku raitelių.

Apsukusi Soborą eisena pasu 
kė link Karo Muzėjaus ir ap
sistojo prie Ministerių Kabine
to rūmų. Prieangy pasirodė 
ministeris pirm. L. Bistras. Pa
sigirdęs “Valio!” garsiai nu-

Nusibodus laukti aš išsibru- 
kiau iš vidurio kelio į šalygat- 
vę, kur buvo šiek-tiek liuosiau. 
Netoli manęs stovėjo trys žmo
nės ir energingai kalbėjo. Pri
ėjau arčiau. Vienas iš jų, su 

* smaila barzduke, susiraukęs -- 
j matyt, nepatenkintas ošiančia 
' minia — paklausė šaly stovin
čio karininko: — “Bet, kas čia 
taip šūkauja, jūs nepažįstat 
nė vieno?” — “Ne, ką čia nak
tį pažinsi” — atsiliepė šis (mat 
buvo 7 vai. vakaro); “tai sužiū 
rėsi, — tęsė toliau; “vaikai, 
piemenys, sulipę į medžius, o 
kits atsitūpęs sušunka; o jūs, 
— kreipėsėi Į policininką, — 
nuvaikyki! nuo tvoros tuos vai- 

I kus, jie vis šūkauja, betvarkę 
1 kelia” — ir parodė į įsilipusius 
jį tvorą vaikus. “Tai ką .jiems 
padarysi” — suniurnėjo susi-

Kryžiažodžių Išrišimai
No. 16 Niekas neišrišo gerai. 

Išrišimus prisiuntė V. Alksni
nis, J. Antanavičius ir J. Ces.

No. 17 išrišimai tilps antra
dienio numery.

“Vienybės” Kryžiažodžio Ved. 
Gerbiamieji: —

Mano nusimanymu Kryžiažo 
d is “Vienybėje” yra pageidau
jamas, ir juomi turėtų susido
mėti didelis skaičius skaityto
jų. Viena, kryžiažodis mikli
na protą. Antra, praplečia žmo 
gaus kalbą, o trečia, gali būti 
šeimynoje kaip žaislas šimto 
nuošimčių geresnis už kortas.

Talpinant kas savaitę 
toliaus gyvenantiems, 
kiekvieną sugrąžinti į 
nes kartais “Vienybė” 
vėliaus ateina. Arba tą dieną

mums 
sunku 
laiką, 
diena

’■ r n
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(Šitą kryžiažodį mums pri- žodis labai gudriai sugalvotas, 
siuntė amerikietis A. Vaivada,
iš Vilniaus, kur jis dabar gy- žodis “Vienybė.” čia galime į- 
vena. Delei tekniškų kliūčių ne

nes iš juodu sklypeliu susidaro

dėti tik pirmas tris to žodžio
galime viso dėti, bet šis kryžia- raides “Vie.”) 

k- f • / V. ■ l

Skersai: —

I raukęs policininkas ir liepė vai esmi užimtas, o kiti jau vėlu 
i kams nulipt. Galų-gale, nieko 
nesulaukus, minia patraukė į 
Karo Muzėjų.

Eidamas pastebėjau vieną 
Šaulių vadą, kurs eidamas gar
siai su panele lenkiškai kalbė
jo, kas labai gadino ūpą.

Prie K. Muzėjaus buvo pasa
kyta bent dvi kalbos. Kur be 
šauksmų: “Vilnius buvo, yra ir 
bus mūsų sostine!” — daugiau 
nieko nebuvo girdėti. Kalbėjo 
kunigas ir vienas šiaip žmogus. 
Iš kunigo kalbos išgirdau tir
štą brėžimą: — “Mums nėr ko 
skubintis; mes privalome auk
lėti jaunime šventą pasiryžimą 
atvaduoti Vilnių.”

Užbaigus kalbėtojams, žmo-;
nes pradėjo skirstytis. Grįžda- • čionai kalinių šelpimo fon 
mas, pamačiau užpakaly žmo- (|0 mes neturim, 
nių, būrį raitosios policijos. A
ha! supratau, tai aniuolai sar-, nizuotas ir savatiksles įstaigas 
gai. Bet kas-gi ten per derybos Laikraštį gal kas malonės, ši- 
būtų ? Pasukau į kampą prie perskaitę, Tamstai užrašyti, 

, . . laikraščiais apkrauto staliuko,!
ti, pas prezidentą! - pasigir- (tikėdanlas rasti opozicijos laik.

būna.
Gero pasisekimo.

Su tikra pagarba,
F. Motuzas 

(Red. — Imdami domėn p. 
Motuzo minti, kryžiažodžių at
sakymus skelbsime antradienio 
numeriuose. Kryžiažodžiai tel
pa kas šeštadienį ir jų atsakus 
reikia Įdėti nevėliau sekančio 
penktadienio vakarą pašton, 
kad antradienio numery galė
tumėm paskelbti laimėtojus.)

Išilgai: — \
2. Dirbt, poetiško šišo pagau

tas.
3. Rūšis brangių akmenų (dei

mantų)
4. Pasakos.
6.

Viena pusė to, kas pasidaro 
žemei apie ašį apsisukant

4. Nagais
5. Paleis

Tęsimo
Pirmos 

mojo 
tuvos

1.

do šauksmai: “Vii-! kais, įsibruko į patį vidurį su
šaliu dery-! sispaudžiusių, kaip silkės bač- 

!koį žmonių, šaukdamas: “Ką?!. v v I b neatsako! Rezoliucija išnešt, 
rezoliucija!” “Pamanykit tik
tai” — įsikarščiavęs kalbėjo 
aplinkui jo stovintiems žžmo- 
nėms: — “kas čia jų klausia? 
čia klausia ne išgamos kokie, 
bet geriausi Lietuvos vaikai! 
klausia ne keli, bet tūkstan
čių minia! Jau reikia kas nors 
pasakyti, paaiškinti!... Pama
nykit, tiktai” — tęsė toliau — 
vakar ged ulių dieną, visa Lie- 

i tuva liūdi, o jie išsiuntė dele- I įgaciją su lenkais tartis.” — Iš 
ijo labai švarios kalbos supra
tau, kad tai ne šiaip prastas 
žmogus. — “Pas prezidentą ei-

bos,” “Paaiškinimo apie dery
bas!” Bet p. ministeris greitai 
apsisuko ant vienos kojos ir... 
dingo už durų. Tuoj užgeso jo 
languose šviesa ir viskas nuti
lo.

“Mes laukiam paaiškinimo!”
vel-

rezoliucija!”

REDA KCIJOS A TSA K Y M AI

8.
10.

suimam.
iš rankų smarkiai, 
žodis.
trys raidės iš 

vardo pirmojo 
prezidento.

pir-
Lie-

Geras paprotys
Naudokit Ruffles kasdien, kad užlaikius 

galvos odą sveika ir kad turėti puikius 
žvilgančius plaukus,

CHAS. WIRFEL

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

tuoj atvykstu pataisyti pagedimus

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

Tel. Stagg 4037

A. G. (Šiaulių kalėjime): — 
Tamstos atsišaukimą gavome, 

su gaila turim atsakyti,

o pavieniai
( žmonės deda aukas tik j orga-

sunaikina pleiskanas, tą svarbiausi 
priešą gražių plauki).

Nusipirkite bonką už 65c šiandien 
pas savo vaistininką. 75c kuomet " 
ciumčiama tiesiog iš laboratorijos.

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

Brooklyn, N. Y.

Geriausias

do balsai. “Francijoj — pasiek 
jį, važiuok tenai!” — ironiškai 
atsiliepė stovįs šaligatvy ele
gantiškai 'apsirėdęs viduramžis 
žmogus. — “Tai pas Petrulį” -- 
šaukė minia. “Nueik pas jį — 
priims ant arbatos” atsiliepė 
šis vėl su ironija.

Ačiū užMiško Dievaičiui 
pluoštą eilučių, kuri tik ką ga 
vome. Jei Tamsta bend radarraščiuose kokių nors žinių. “L. 

žinios” yra?” —
kuota,” atsakė šaltai susitrau
kęs Į kailinukus vaikėzas.

Hm, hm; reiškia paslaptis,
— pamaniau sau ir kupinas ne- džiūt; . ~................. ....
jaukaus jausmo, dideliais žings i<o]onijų lietuvių statistiką “V-

Nėra, konfis- bjausite ir toliaus, tai nuo Nau
jų Metų nuosekliai laikraštį 

; siūsime.
Nienių .Jonui ir F. Šedvy-

— Labai ačiū už Tamstų j

1 niais nutraukiau į namus. B.

Atsišaukimas į Bendradarbius 
Del “Vienybės” Metraščio

Ateinantį melą sueina 40 i 
melų kaip Vasario 10, 1886, 
būrelis lietuvių įkūrė lai kr aš

GYDAU VYRUS IR 
MOTERIS 

Pasekmingai Moderniškiausiais 
Būdais

Parodau Greitas Pasekmes
visose formose nervų, odos ir kraujo suirimų, odos išbėri
mų, įsisenėjusių žaizdų, nervų silpnumo, inkstų ar šla
pumo suirimų, raumatizmo, hemoroidų, fistulų, ištinusių 
liaukų, ar kitokių pilvo, vidurių, žarnų ligų. Ištiriu krau
ją ir apsakau tikrą jūsų stovį.,

Mano Kainos Prieinamos — ir asmeniškai prižiūriu 
kiekvieną sykį atėjus.

Kraujo tyrimas Wassermano sistema, ir kemiška ana
lyze šlapumo, X-spindulių kvotimas.

Pasitarimas ir Patarimas Dykai

S pecialistas
110 East 16th Street, New York City

Tarpe 4th Av. ir Irving Place
Valandos: 9 iš ryto iki S vakaro. — Nedeliomis: 9 iki 4 po

fe

te

Tel. Stagg 0783.

SKAUSMASI KUR? 
PAMINKIT.

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

10. Apsisaugojimui nuo užnuodiji- 
rno, nuo silpnų atsitikimų, 
įdrėskimo ir tt.

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

rašykite j:
ALBERT G.

GROBLEWSKI & 0'0., 
Dept. 15, Plymouth, Pa.

Juozas Levandauckas
Patarnauju visiems be skirtumo, parsamdau auto
mobilius kiekvienam reikale: vestuvėms, krikštynoms 
ir šiaip pasivažinėjimams. Kainos žemos.

Ateikite ir Persitikrinkite

107 Union Avenue, Brooklyn, N. Y
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Ii “Vienybę,” šiandien pasieku
sią laipsnį mūsų nacionalės 
reikšmės or y ano. 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 įdėti “Vie
nybės” bendradarbių šiokius- 
lokius atsiminimus bei jų pa
veikslus. Metraštis nebus labai 
didelis, bet spausclinsis ant ge
ro poperiaus ir technikos žvilg
sniu prižiūrėtas.

Nors jau mažai laiko belu-. 
rim, vienok kreipiamės į savo 
bendradarbius prašydami para 
šyli savo atsiminimus, neilges
nius 100-150 eilučių formato 
1924 melų “Vienybės” Metras- 

! 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 tt. Prašome rašyti labai 
trumpai, nes maža turim vie
tos.

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

Viskas šitas turi būti prisiū- 
sla ne vėliau Lapkričio 30 d. 
(Lietuvos bendradarbių rašte
liai bus priimami iki Gruodžio 
15 d.) ir antrašuojama seka
mai:
193 Grand St., Brooklyn, N. F.

bes” Metraščiui!
Bern. Brazdžioniui: — Pluo

štą eilučių gavome. Labai ačiū.
V. Guroniui (Shenandoah) : 

— Tokia lyčia rašomos žinu
tės mums labai tinka. Malonė
kit ir toliaus rašinėti.

“Kultūrai”: — Gavome raš
telius:. Kaušiškio, Miško Die
vaičio, P. Erūno, A. Smilingio. 
J. Linksmūnėlio, Enriko Lu- 
monio, Bern. Brazdžionio, K. 
JakubėnO. Ačiū.

K. Amešiejui: — Del L. A. 
B-vės reikalų raštelio nedėsim, 
nes seni ir nebepataisomi rei
kalai. Kai del konsulo antrašo, 
tai jis šitokis: Lithuanian Con
sulate, 38 Park Row, New 
York, N. Y.

Vienybes” Metraštis

11. Ano.
12. Vanduo krint’.
13. Uzbono dalis.
14. Atsiliepimas.
15. Iš audeklo drapaną daryt.

7.
8.
9.

12.

Tas, kuris duoną mieste
lėnams pagamina.

Miestelis Ukmergės apskr. 
Prašo daugiau.
Paukštis, kuris būdamas 
laukinis skrenda, o nami
nis — ne.

Sutrumpintas parašymas 
pietinės Amerikos valsti
jos kur randasi miestas

llllillMBffllIlIlIlIlIlffllIlIlIlIH

LIETUVIŠKA VALGYKLA
(RESTORANAS)

—o—
Šviežus, Lietuviški Valgiai Dideliame Pasirinkime.

Specialiai Kopūstai ir mėsos gaminama geriausiu lietu
višku skoniu. Visi esat kviečiami atsilankyti —

103 St. Marks Place, tarpe Av. A. ir 1st Avė.
New York City, N. Y.

Savininkas J. Gąlaskus

r

-i

HY-MAKE CLOTHING CO.

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

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

New York City
Nedeliom ir šventadieniais įėjimas 

ant Greene Str.
Dragūnas, vedėjas

Tel. 4418 Groenpoiit.

6 iki 8 vakar*

Dr. John Waluk
Valandos:

nuo 8 Iki 10 II ryto
nno 1 iki i po piettj ' 1 
nuo

Nedeliomis pagal susitarimą

161 North 6th Street
Brooklyn, N. Y.

Tek 595 Greenpoint.

270
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Daktaras
S. MISEVIČIUS
Berry St., B’klyn, N. Y.

___ ____ ._____ .. ž.—- ■ . .

AjaMfok rtMkati J

SANYKIT

UBDBGI-

ProfUaktaa vyrama, 
geriausia apsauga 
So niaikrėtimo..

elS triūboIS 3Se.
(Tarba (4’a) >*1.

Visose apttekose ar
8an-Y?5it A.

81 Beekman St." 
New Tark 

Praiyk apraiymų

Kas yražmogani amžiais prltiaa? — Baltu 
Jis netik sunkiausias ligas įvare, bet Ir J (ra
bi paguldo. Bet ttę, kurie vartoja po plačią 
Amorlki pagarsėjusius 
POWDERS (Milteliu auo 
nebijo. Už 76 centas už 
nuo savo nuožmaus prlelol

URBO LAX TABB (IB cental už skry- 
nutę) yra kai kanuolB prlel kit| amžini žmo-

. gaus priefli — vlduriq ažkletSJlmi — kuris 
žmogui pagamina daug rtlpesčlų Ir tankių ligų.

Lietavlžkų, Bulgariškų, Alopatiikų, Homeopatilkų ir kitokių 
vaistų tegalima gauti gerų pa# —

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

Telephone Greea»oini 1411

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

W.

•h'

URBAN’S OOIJ)
Baldo), Joklq Gaidę 
bakai apriginkiaok

5



“Vienybės” Milžiniškame Koncerte Lapkričio 22 diena Dalyvauja žymiausios Meno Spėkos

g
3

£ Brooklyno ir Apylinkes Žinios a

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

K n
LAPKRIČIO 22-RAI 
PROGRAMAS DIDĖJA!

Busimasis “Vienybės’’ Di
dysis Koncertas pradeda ju
dinti stambųjį mūsų meno 
pasaulį. Gerinus sakant 
stambioji mūsų dainos me
no žvaigždė, operos artis
tas gerb. JUOZAS BAB
RAVIČIUS, pradeda prie 
savo šviesos sutraukti visas 
kitas mūsų apylinkės žvaigž 
d u tęs, kad padarius šį “Vie
nybės” Koncertą ilgai pa
tveriančiu pasigrožėjimu 
mūsų visuomenei. Prie g. 
Ba bra vič ia u s, p rogra m on 
stoja dar šie talentai:

LIETUVIŲ OPERETĖS

CHORAS — su geriausių 
kompozitorių dainomis;

VINCAS ENDZIULIS — 
talentingas smuikininkas;

MARĖ STRUMSKIENĖ 
dailia balse soprano;

MARĖ BUTĖNIENĖ, — 
žymi mezzo soprano.

Temykit, kaip tų iškilmių 
programas auga!

Todėl visos apylinkes lie
tuviai pasižymėkite ant ka
lendoriaus sau Lapkričio 22 
d., nuo 3 vai. po pietų, Mil
ler’s Grand Assembly, 
Grand ir Havemeyer Sts.. 
Brooklyn, N. Y. Tai “Vie
nybės” iškilmių diena: po 
pietų Didysis Koncertas, va
kare — Didysis Balius.

IS SUSIRINKIMO
L. M. G. DRAUGIJOS

K -r _E__ji Jsu^- -Ztzsl.

Cavalleria Rusticana
RENGIA K. MENKELIUNIUT/?-JANUŠKIENE 

SU PAGALBA OPERŲ DAINININKŲ 
-----  Įvyks Nedėlioję -----

1 d. Lapkričio-Nov., 1925
LABOR LYCEUM SVETAINĖJ 

919 Willoughby Avenue Brooklyn, N. Y. 
Durys bus atdaros 2:30; Programas lygiai 3:30

1
2. Lola, mezzo-soprano —
3. Turiddu, Tenor — —
4. Alfio, bariton----------
5. Lucia, contralto-------

j.

OPERĄ VAIDINS—DAINUOS ŠIE ŽYMUS 
OPEROS DAINININKAI:

Sanluzza, soprano — — — — K. Menkei-Januškienė 
-------- — Miss Kelly 
— — A. Jannuzzi 
■--------S. Garavelli
-------B. Barducci

Director — Ugo Barducci 
Operos Choras ir pilna orkestrą

PIRM OPEROS BUS KONCERTAS
Kuri išpildys Sekami:

I’tigliucci I sceną, su kostiumais dainuos S. GARAA'ELLI ir 
ZZI su orkestrą ir choru.

4. J. SALA. Pianistas.
Operos istorija versta Lietuviškai. Tai pirmas toks parengimas Lietuvių 

tarpe, kurio kiekvienas turi pasinaudot.
ĮŽANGA: — $2.00, $1.50, $1.00 IR 75c.

592 FLUSHING AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Telephone Williamsburg 3009 
----- o------

Užlaikau užeigos vietą visiems prieinamą ir 
piiegtam vlešbšfttis atkeliavusiems iš toliaus; 
gera vieta apsistojimui >

ANDRIUS TURAUSKAS

Pereitą ketvirtadienį “Vie
nybės” Svetainėje įvyko L. M. 
G. D. susirinkimas; dalyvavo 
gražus būrelis narių. Po visų 
apkalbėjimų, kaip geriausia pa 
sitikti “Lapkų”, dar pridėjom 
istorišką pagražinimą, tai per
traukoje perskaityti pareiški
mą Vilniaus seimo, kuriam su
kanka 20 metų šį Gruodį. Kaip 
visi geri lietuviai daro pami- j 
liejimus per visą mėnesį, taip 
ir mes L. M. G. D. paminėsim.

“Lapkus” sakė ateis scenon 
kaip 8:15 vakare, Lapkričio 10, 
pasipasakoti savo bėdų, kurias 
turėjo su savo padykusia žmo
nele.

Taigi visi ir visos “Lapkaus” 
ramintų ! 
ir 50c.

Tikietai pigus: 75c.
L. M. G. Dr-ja.

LIETUVIŠKASUDEGĖ
BAŽNYČIA MASPETHE

Pereitam ketvirtadieny 
nakties Maspethe sudegė lietu
vių bažnyčia, valdoma kun. 
A. Miluko, ant Hull Ave. ir 
Remsen St. Ugnis kilusi iš ne
žinomos priežasties ir beveik 
visą bažnyčią sudegino; da
bar stovi tik apgriuvę sienos. 
Bažnyčia buvusi verta $50,000.

Ši bažnyčia jau sykį degė 
1918 m. ir potam buvo parapi
jos atstatyta.

Pamaldos sekmadieny dabar 
oūsią laikoma 8:15 ir 11 vai. 
xš ryto airių senojoj bažnyčioj 
mt Perry Ave.

POLITINĖS PRAKALBOS

iš

nu- 
ir 

va- 
val.

Kurie dar užžvelgsite šį 
merį, meldžiami įsitėmyit 
kitiems pasakyti, jogei šį 
karą, Spalio 30 d., nuo 8
“Vienybės” Svetainėje įvyksta 
labai svarbios politinės rinki
mų . prakalbos, rengiamos 
Williamsburgo biznierių. Tar
pe svečių ir kalbėtojų lietuviš
kai, atsilankys ir amerikonai

i rėš pranešimą iš Lietuvos. To-, jos kambariuose, 110 Union 
del vyrai ir moterys, nariai ir ; Avenue, 
nemariai, visi be skirtumo su- — 
sirinkite.

Po prakalbų bus teikiama pi- donas 
lietiškų popierų reikale pata-laukų 3 pakelius rūbų. Turi bū
rimai ir b lankos. B ilsintiems ti — 4 pakelius, ir labai gra

žių rūbų.
Natalia Urnevičienė vėl pri

davė didelį rišulį puikių rūbe
lių, ir dar sakė daugiaus pa
rinks. Varde našlaičių — labai 
ačiuojam.'

L. M. G. D. Pirmininkė.
— Sakom, valio! (tik ne taip 

jau smarkų), mūsų gerb. šėri- 
ninkui p. Kaziui Jovaišai ir jo 
žmonelei, gyvenantiems Flat
bush, nes šiomis dienomis juos 
aplankė svečias — p. Garnys, 
kuris paliko jiems viešnutę, 
gražią dukrelę. Teauga puiki 
lietuvaitė!

— Klaida. “Vienybės” nr.
i 128 buvo pasakyta, kad p. Bag-

> prisiuntė našlaičiams

37 Charles St., 3 šeimynų, 
medinis namas su elektros švie 
sa. Kaina $6,500. Cash $600.

8 šeimynų mūrinis namas po 
4 kambarių kiekvienai šeimy
nai. Lotas 25 per 109. Renda 
$2,100 metams. Kaina $15,000,

piliečiams šis būtinai įsidėmė
tina. A. Kundrotas,

L. U. K. Vadas.
VIENYBĖ” REAL ESTATE 

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

PIANAI IR P LAY E RI AI

JONAIS AM8R0ZAITIS-
Naujausios mados su pirmos rūšies ak
cijoms ir metalinėms dūdelėms, ku
rios niekad nepasigadina. Turim ir 
antrarunkių ir labai pigių. Taipgi Re
kordų gramafouams ir iš Lietuvos ir 
tolų plnyeriams. Reikalaukit katalogo 
voltui.

JONAS AMBROZAITIS 
560 GRAND STREET

Brooklyn, N. Y. C 
Telephone Stagg 62G2

DAR PRIE NUŽUDYMO
KATRĖS ULČICKIENĖS

Prie to, kas buvo rašyta 
“Vienybėje” per. nr. apie nusi
žudymą Katrės Ulčinskienė iš 
Maspetho, galima pridėti se
kamus faktus, kuriuos aplin
kiniai žmonės pasakoja (nors 
vieni kitiems prieštarauja).

Ulčickų šeimyna labai nesu
gyvenus. Velionė mėgdavusi 
gaminti “naminę” ir vaišinti 
“svečius”, kurie dažnai lanky
davosi, sukeldavę triukšmo ir 
sykį net policija įsimaišiusi 
Vyras Ulčickas del šito irgi su 
žmona nesutikdavęs, nors ir 
pats ne labai namų prižiūrėda
vęs. Abelnai buvusi šeimynėlė 
tamsi ir nelabai pavyzdinga.

Tragedija prasidėjo nuo pe
reito penktadienio, po tam 
kaip Ulčickienė gulinčiam vy
rui užpylus ant galvos deginau 
čios rūgšties. Vyras dar porą 
dienų vaikščiojęs, bet kai pa
jutęs blogiau, pasidavęs ligo
ninėn. Tuomet velionė gerus 
spiritą tiesiog iš galiono ir 
vieni sako, prapuolus iš namų 
jau penktadieny, ir naktiniuose 
marškiniuose dar matę šešta
dieny vaikščiojant tūlose vie
tose; kiti tvirtina, kad šešta
dienio vakare dar parėjusi na
mo, sugirdžiusi .vaikučius ir 
tada pasiėmus skustuvą, išė 
jus už namų giraitėn ir misi 
žudžiusi. Pinigų pas ją su sa
vim rasta ne banko knygutė 
bet pastos įdėlio certifikatai 
ant $1,600. Velipnė turėjusi ir 
namus, kuriuos sykiu su pašto 
Įdėliais, užrašiusi anksčiau sa
vo dukrelei.

Velionė Ulčickienė palaidota 
pereitą trečiadienį iš kun. Mi
luko bažnyčios. Norėta su mi- 
šiemis, bet apsiėję ir taip.

G A RSINKITĖS “ VIEN YŲĖJ”

Real Estate
Pigūs Namai ant Pardavimo

Kampinis 
šeimynų ir 
$230. Kaina 
garadžiams. Cash $4,500.

TERRACE HALL
1880 Ralph St. (Ridgewood) 

Brooklyn, N. Y.
Miuouii pranešu, kad užlaikau gražią 

ruimingą svetainę del mitingų, veseli- 
,jų, bulių, šokių ir šiaip pasilinksmini
mams. Išrandnvoju visai lengvom iš
lygom. Užlaikau pirmos klesos RES- I 
TORANĄ, valgiai dideliame pasirinki- i 
nie ir lietuvišku skoniu padaryti. Fa- į 
tarnavimas mandagus. Visuomet ir visi į 
esate kviečiami atsilankyti.

1880 Ralph Street (Ridgewood) 
Brooklyn, N. Y.

savininkas BORONSKIS

PO MIESTĄ PASIDAIRIUS

— Menkeliuniūtės opera.
žinoma dainininkė K. Menke- 

valdininkai bei jų atstovai. To- liuniutė-Januškienė rengia pa- 
del visi susirinkite pasiklausy- statyti scenon operą “Cavale- 
ti. Rengėjai. I rįa Rusticana” su pagalba sve-

----------- timtaučių artistų, Lapkričio 
11 d. nuo 2:30 vai. po pietų 
j Labor Lyceum svetainėje.

— Sniegas jau pasirodė šio-
Lietuvių Ukėsų Kliubas šįlje apylinkėje šį penktadienį, 

sekmadienį, Lapkr. 1 d. nuo pirmiaus dieną gerokai paša- 
3 vai. po pietų, rengia didelį1 lūs ir įvykus žymiai oro per- 
viešą susirinkimą savo name, mainai.
1153 Putnam Ave., del ateinan
čių rinkimų. Bus žymūs kalbė
tojai amerikonai ir lietuviai, 
tų tarpe ir J. O. Sirvydas tu-

UKĖSŲ KLIUDO
I IEŠA S SUSIRINKIMĄ S

— Jaunų Lietuvaičių Dr-ja 
rengia gražu vakarėli — “Hol- 
loween Party”. Tai įvyks Spa
lio 31 d. Jaunų Vyrų Draugi-

PUIKIAUSI SVETAINĖ
Del Mitingų, Vestuvių, Vakarienių ir 

Pakeleiviams Nakvynė
Taipgi ir šiaip del visokių pasilinksminimų 

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

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

(Praeidami atsižvelgkite j šj namą) 
260 HUMBOLDT ST. 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Stagg 2481

Užlaikome lietuviams užeigos vietą 
ir turime Gražią Ruimingą Svetainę 
del Įvairiu Mitingij ir Pokilių (Lie
tuvių Kriaučių Kontraktoriai už
laiko savo ofisą mūsų svetainėje) 
Visuomet reikale kreipkitės pas: •—

KASMOČIUS ir TUBA 
260 Humboldt Street 

Brooklyn, N. Y.

iiciKninign opereitorių visokio pa 
tyrimo. Grcenpoint Shirt. Co., 95 Hi 
chardson St., Brooklyn, N. Y. (13.3)

Iš.si renda voja kambarys su '’įsais 
Įtaisymais ir elektros šviesa, atkirus 
kambarys. Mr. V. Mikauskas, 17.36 
Grove St., Brooklyn, N. Y. (142)

NEPRALEISKITE PROGOS!
Jei dairotės pirkti gerai Įdirbtą bu- 

žemės biznį (Greenpoint sekcijoje), su 
visais Įtaisymais, dešroms dirbti ma
šinerija ir vieta vitidymui; mes gali
me jums tą gauti prieinama kaina. 
Klauskitės: Shega.ua ir Gale, 134 
Broadway, Stagg 6805.

UŽRAŠYKIT “VIENYBĘ” 
SAVO GIMINĖMS IR 

PAŽĮSTAMIEMS 
LIETUVOJE

Tel. Greenpolnt 7831

LIAUKUI TOTOGRAFAX

mūro namas, 6 
bučernė. Renda 
$19,500. Vieta 2

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

Fotografuoju ve- 
selijas, Rankio
tus, nabafininkus, 
Mokinių grupes 
ir tt. Abolnai at
lieku visus foto
grafijos darbus. 
Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės šiuo 
adresu: —

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

Brooklyn, N. Y.

Telephone Triangle 1450

— 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

sdroau:lino

173

ir pigiai.
Kreipkitės

J ON AB 
Bridge St..

STOKES
0. Brooklyn, N.

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savninkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IK

SUSIRINKIMAMS SVETAINE fiU galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir už 
prieinamą kalną; taippat pasirendavoti svetatiią, susirinki’ 
marus, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

999 GRAND 1TREET (Tel. Stagg 3922) BROOKLYN, N. Y.

KAS NORI GERŲ, SKANIAI 
IŠVIRTŲ LIETUVIŠKŲ VALGIŲ 

Lai Atsilanko į 
V. BERENIO 
RESTORANĄ 

673 DRIGGS AVENUE 
(kampas Fillmore Pl.) 

Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKA 
RESTORACIJA

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

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

Alox Velička ir J. Sutkus 
Savininkai

Brooklyn, N Y.

$

S. PAU2A 
131 GRAND STREET

Vyrama, Moterims 
Prašau Tamlstf reikale atsilankyti,

W LIETUVIŠKA AKUSERKA

VYRIŠKŲ DRAPANŲ KRAUTUVĖ 
Didelis Pasirinkimas Vyrams — Drapanos Geriausių Kompanijų 
PADARAU NUO LIETAUS APSIAUSTUS (RAINCOAT’08) 

ir Valkams 
o būsite pilnai užganėdintas

Telefonas: Stagg 9105

OR. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spinduliu Diagnaza 
221 SOUTH 4th STREET 

BROOKLYN, N. Y.

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

2—8 po piet.
Penktadieniais ir Sekmadieniais 

tik sulyg sutarties

; Marijona Tamkienš
prie palagų ant pareikalavimo 
dieną ar naktį, taipgi ir nedėl- 
dieniais. Darbą atlieka atsakan
čiai už prieinamą kainą

7 Stagg Street
(arti Union Av.)

Brooklyn, N. Y.
Tel. Stagg 6711 <

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

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

Krautuvė atdara paprastom dienom nuo 8:30 ry- 
Mflsų darbo apsiaustu to iki 9:30 vakaro. Nedėldieniais ir šiaip švento- 
kostuineris džiaugiasi, mis dienomis nuo 7:30 ryto iki 1:30 popietų.

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