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AMERIKOS PILIEČIAMS KONGRE
SAS ŽADA NUMAŽINTI TAKSAS

TARP 300 IR 700 MIL DOLARIŲ
Persijos Parliamentas 80 Balsų Prieš 5 Nuta

rė Prašalinti Savo Netikusį Karalių.

PASIMIRĖ TROCKIO ĮPĖDINIS, GENERO
LĄ FRUNZE; SAKOMA, NUNUODY
TAS.

Žinios Iš Lietuvos

WASHINGTON, Lapkr. 1. — Nors valdžia žadėjo 
ir nori nukapoti taksas tik sumoje 300 milionų dolarių 
šįmet, bet kongreso komisija jau gavo reikalavimų nu
kapoti apie 700 milionų. Ypatingai prašoma sumažinti, 
ar visai panaikinti taksas ant automobilių, ant kapita
lo serų, ant cigarų, ant tikietų, ant degtinės, ant broke
rių, ir taip toliau.

Mat, amerikonai pradeda gauti skolas iš Europos ir 
gali nuimti nuo savo piliečių dali naštos.

TEHERAN, Lapkr. 1. — Persijos parliamentas nu
tarė prašalinti savo karalių-šahą, kuris jau veik metas 
laiko gyvena Francijoje ir linksminasi, nemokėdamas 
šalies tvarkyti.

NEW YORK, Lapkr. 1. ,— Atvyko italų komisija 
tartis del skolų atmokėjimo. Fašistų priešininkai buvo 
susirinkę ją patikti kiaušiniais ir plytomis, bet policija 
ją slaptai išleido Washingtonan. Ją lydi 72 ginkluoti vy
rai.

BERLIN, Lapkr. 1. — Prūsija sutinka atmokėti 
kaizeriui 200 milionų dolarių už jo buvusius dvarus, 
miškus, dailės paveikslus ir taip toliau. Kaizeris gi nori 
eiti Į teismą ir tikisi atgauti visus Hohenzolernų šeimy
nos turtus.

MASKVA, Lapkr. 1. 
įpėdinis, karo komisaras, 
kad jis tapo nunuodytas.

Savižudybė Krutamu 
Paveikslų Artisto

Paris. Daug kalbų sukėlė 
mirtis garsaus juokdario kru
tamu paveikslų, panašaus i a- 
merikonų Čapliną, Makso Lin- 
deno ir jo gražios žmonos: Lin- 
deris buvo garsus juokdarys ir 
susidarė iš to nemaaž turto. 
Trys metai.atgal jis prikalbi
no su juo bėgti dukterį turtin
go valgyklos savininko. Tėvai 
nenorėjo, kad ji su juo ženy- 
tus, nes jis turėjo 40 metų, o 
ji dar nebuvo 20-ties. Jiems 
gimė duktė. Linderis jau tūlą 
laiką skundėsi draugams, kad 
jis norįs apleisti šį pasaulį, nes 
gyvenimas nemielas, pinigų tu
rįs tiek, kad negalėsiąs išleisti, 
o sveikatos nėra. Jau sykį jis 
bandė nusižudyti. Prie to, jis 
buvo labai pavydus, kad mote
ris neįsidraugautų su kitais 
vyrais. Moteris, sakoma, pasa
kojusi draugams, kad vyras ją 
kada nors užmuš.

Sakoma, aną savaitę Linde
ris nuėjęs pažiūrėti paveikslo 
“Quo Vadis”, kur Petronius nu 
sižudo su savo mergina, sėdė
damas šiltoje vietoje ir pers- 
kriosdamas savo rankų gyslas. 
Linderis ir gi sumanė tuo ke
liu apleisti pasaulį. Visą naktį 
jis kalbinęs jauną žmoną ir 
toji, ar sutiko, ar buvo priver
sta, niekas nežino. Ji turbūt iš
gėrė migdančių nuodų verona- 
lo, o vyras jai perpjovė gyslas. 
Paskui jis sau perpjovė gyslas 
ir išgėrė veronalo. Motina ir 
rado savo dukterį drauge su 
žentu negyvu.

— Pasimirė staiga Trockio 
Frunze. Pasalomis kalbama,

Smarkus Važiuotojai 
Galą Gauna

I

Wilkes-Barre, Pa. Grįždami 
iš “holloween” baliuko, keturi 
jauni vyrukai išlaužė Susque
hanna upės tilto užtvarą ant 
Carey Ave. ir nuskrido žemyn 
ant einančio gatvekario. Anta
nas Baigis, Vincas Bakunas (iš 
Plymouth) ir Jonas Narkūnas 
iš Nanticoke užsimušė, o An
tanas Narkūnas guli ligonbūty 
rimtai sužeistas. Sakoma, smar 
kiai bėgęs automobilius pasly
dęs ant sniego toje vietoje kur 
tiltas daro apsukimą.

Iš Europos į Amerikos 
Būta Sauso Kelio

Princeton, N'. J. Pasiremda
mi iškasamų gyvūnų kaulais, 
profesoriai vietos universiteto 
skelbia, kad tarp Europos ir 
Amerikos buvo sausos žemės 
kelias, rišantis Norvegiją ir 
Pabaltiją su New Yorku. Bet 
— tas kelias buvo 25 milionai 
metų tam atgal.
, '.Į iV . •. ,

Los Angeles, C ai. Tūlas Jake 
Bali gavo 250 dienų kalėjimo 
už tai, kad Amerikos vėliava 

J mazgojo ir šluostė langus. Jis 
i teisinosi, kad nežinojęs įstaty- 
' rniJ-

Budapest, čia areštuota 34 
kurie darydavo netikrus paš- 
portus ir išleido į Ameriką a- 
pie 400 jaunų vengrų, kaipo 
sūnus Amerikos piliečių. Jie 
gaudavo pilietines popieras 
mirusių Amerikos piliečių ir 
jas išnaudodavo.

Naujausi Telegramai
Haifa. Sukilėliai Sirijoje i Meksika. Čia viena valsti- 

nerimsta ir puldinėja kai-!ja išleido įstatymą, kad kū
mus apie Damaską. Prancū
zai gi, kėršindami, iš ero- 
planų tuos kaimus bombuo- 
ja.

Round Lake, N. Y. Se
kant seną prietarą, čia į eže 
ra buvo įmesta 30 kepahj 
duonos, sumaišytos su gy- 
vasidabriu, idant rasti kū
ną Troy Times laikraštinin
ko, Mr. Francis. Mat, seno
vėje tikėta, kad tokis duo
nos kepalas atsistoja virš 
tos vietos, kur koks žmo
gus paskendo. Bet Francis 
dar nerastas.

Cambridge, Mass. Harvai 
("o profesoriai antradienio 
i r ketvirtadienio vakarais 

[per stotį WEEI duos astro
nomijos paskaitas per ra
dio.

Roma. Mussolini įsakė fa
šistams, gyvenantiems sve
tur, gerbti to krašto įstaty
mus ir jų prisilaikyti. Kitas 
fašistų vadas pareiškė, kad 
neužilgo visame pasauly įsi
viešpataus fašizmas.

Sovietai Aprūpina 
300,000 Našlaičių j 

___
Maskva. Po tarpusavio karo 

liko Rusijoje daug našlaičių, 
kurių tėvai buvo bolševikų ar' 
baltųjų išpjauti. Tie našlaičiai ; 
vazojasi miestų gatvėse ir nai
kina savo gyvenimą be tikslo. 
Dabar Sovietai nutarė, kad R u 
sija turi atsakomybę prieš naš-J 
laičius ir nusprendė juos su-1 
gaudyti ir išdalinti ūkininkams j 
ant mitybos, primokant jiems, 
po 5 ar 10 rublių į mėnesį iri 
duodant našlaičiams drapanas. ! 
Bet našlaičiai turi būti auklė
jami komunistų dvasioje.

Lietuva Susilaukia 
Pagyrimo nuo Svetimtaučių

—
Washington. Kunigas Mac- 

farland, sekretorius federališ-i 
kos įvairių tikybų bažnyčių ta
rybos, pagyrė Lietuvą ir Če
koslovakiją, kad jos neperse
kioja savo tautinių mažumų. 
Lietuva, sako, pavelija vokiš
koms bažnyčioms ir parapi
joms turėti ryšius ir prigulėti 
nuo augštesnių dvasiškių Vo
kietijoje. Visai kitaip1 elgiasi 
lenkai ir rumunai, kurie įvai
riais būdais slegia savo tauti
nes mažumas.

Philadelphia, Pa. Policijai 
pavyko nušauti du banditu ant 
Montgomery ir Fawn St., o ki
ti du pabėgo. Tuo atkeršijo už 
mirtį policmano Stewarto, nu
šauto pora savaičių atgal. Tė
vas vieno nušautojo yra zakri
stijonas ir jis sako, kad sūnus 
jo pradėjęs neklausyti ir išė
jęs vėjais.

‘KELIO" BYLA

Vilnius. — Del Punsko korės 
pondencijos tilpusios Nr. 12 

į “Keliui” iškelta byla.

nigas, kuris neturi pačios 
negali būti kunigu. Keturi 
katalikų kunigai, pasiprie
šinę tam įstatymui, jau a- 
reštuoti.

London. Nuo nešiojimo 
plonų kojinių, merginoms 
kojos čia pradėjo tinti apie 
kulnis. Daktarai liepia ne
šioti storas pančiakaites.

Peking. Sakoma, anglai 
kas dieną turi milioną dola
rių nuostolių, dėlto, kad ki
nai boikotuoja jų prekes.

Roma. Popiežius nupirko 
už 8 milionus lirų sena vie
nuolyną, kur įsteigs semi
nariją mokinti rusams ku
nigų.

Berlin. Nacionalistų par
tija pradėjusi kovą prieš 
nuogų ir pusiau nuogų ar
tistų pasirodymą scenoje 
atsiekė to, kad merginos tu
ri nešioti pančiakas siekiau 

i čias augščiau kelių ir anda 
i rokus, siekiančius žemiau 
| kelių.

Kulkos Grafteriams 
Sovietu Valdžioje

Maskva. Bolševikai, norėda
mi išnaikinti grafterius ir ky
šininkus iš valstybės įstaigų, 
pradėjo paskutiniu laiku lais
vai vėl kulkas vartoti, kaip bu
vo jos vartotos prieš buržujus 
ir inteligentus.

New Yorkas — Vadas 
Drapanų Pramonėje

Neiv York. Statistikos paro
do, kad New Yorke pasiuvama 
trys penktadaliai visų drapa
nų, pagaminamų per metus A- 
merikoje. Adatinė pramonė 
Kasmet išleidžia prekių vertės 
virš dviejų bilionų dolarių. 
Kriaučių yra 6,934 su 114,4ū< 
darbininkais.

Galėsime snapsą 
Kišeniuose Nešioti

Washington. Prohibicijos di
rektorius įsakė visiems savo a- 
gentams negaudyti smulkių žu 
veliu ir neieškoti šnapso po 
piliečių kišenes ir keleivių au
tomobilius, bet visas savo spė
kas pašvęsti “dideliems paukš
čiams”. Ikšiol daugely Ameri
kos vietų mėgdavo stabdyti au
tomobilius ir keleivius, bei juos 
kratyti, o radę plečkutę džiaug 
tis ir žmones tąsyti po teis
mus.

Montello, Mass. Džiūrė per 
tris valandas negalėjo susitai
kyti, ar rasti Juozą Balevičių 
kaltu pardavinėjime degtinės 
ar ne. Tai vienatinė valdžios iš
kelta byla, kur ji pralaimėjo šį 
sezoną.

Philadelphia, Pa. Nors 18, Rokiškis. (“V-bės” kor.) — 
policmanų saugojo alų Ortlie-.Mūsų klebonui už valdomos 
bo bravoro, bet vagys iš po jų žemės sklypą buvo paskirta tai 
panosės išplėšė tris seifus, tik. syti keli sieksniai kelio, kaip! 
nieko gero nerado. Į ir kiekvienam ūkininkui. Bet j

NA V.J A S A RKI V Y S KŪPA S

Vilnius. — Plačiai kalbama, 
kad šio mėnesio gale bus pa
dalyta Vilniaus vyskupija ir

■ Vilniui tada tik būsiąs paskir
tas arkivyskupas. Vienan bai
sau tvirtina, kad arkivyskupu 

j bus vyskupas R. Jalbrzykow- 
! skis, kurio žinioje ligšiol buvo
Suvalkų ir Seinų apylinkės lie
tuviai.

ABITURIENTAI

Vilnius. — Valstybiniai kvo
timai Vytauto Didžiojo moki
niams pasibaigė. Išlaikė: Alek
sandras Birinčikas, Jadviga 
čenytė, Enrikas Horodničius, 
Juozas Gaivenis, Antanas Juk
nevičius, Petras Kunavičius, 
Augustas Mačionis, Vaitiekus 
Subačius - ir Laimutė šlapely- 
tė. Be gimnazijos mokytojų ko 
misi j on įėjo pirmininkas prof. 

[ Košcialkovskis ir prof. Otręb- 
skis iš universiteto.

“VILNIAUS AIDAS"

Vilnius. — Uždarytasai laik
raštis “Vilu. Aidas” leista spau 
sdinti pakeitus beraštį redak
torių p. Urboną redaktore p. 
Žukauskaite. Šią redaktorę po
licijos atstovas kvotęs, ar mo
ka lietuviškai rašyti, štai prie 
ko prieinama!

KUNIGO SUĖMIMAS

Vilnius. — Antrą kartą šven 
čionių apskr. žodiškio parapi
jos kleboną kun. Godlevskį su
ėmė ir pašodino Lukiškio ka
lėjimam Tas kunigas įvedė žo
diškio bažnyčion baltarusių 
kalba pamokslus, tai dėlto len
kai jam neduoda ramybės ir 
jau antrą kartą pasodintas ka-1 
Įėjimam žmonės labai mėgsta 
savo kleboną ir gina tiek Vii-] 
niuje, tiek Varšuvoje.

Rudikai, Kupiškio vai. (“V- 
bės” kor.) — šio kaimo daugu-. 
ma jaunimo dar apgailėtinai ' 
tamsi. Apie skaitymą knygų ir 
laikraščių nenori nei užsiminti. 
Labai nemalonu, kad dar net 
pasijuokti nori iš tų, kurie 
užsiima su raštais. Visas šio 
kaimo kultūrinis darbas, tai 
iki dugno visuomet išgerti, ir j 
susigrūdus į stubą su panelėm i 

! iki aušros padai plėšyti, — 
tas kiekvienam sekmadieny į- 

[ vyksta. O kiek ten paleistu
vysčių; kiek, anot jų “ramių” 
— peštynių, klaiku ir pagalvot.

To dar negana; čia dar yra 
du “milžinai” (vieną Dauku- 
čiuose pasiuntė dangaus kara
lystėn) kurie viršija ir alkaną 
liūtą...

Jaunime, susiprask! Nes nie
ko gero neatneš tie pykčiai ant 
vienas kito, tie “lenkitės ir dre
bėkit prieš mus.” Pradėk imt 
pavyzdį iš kitų kaimų jaunimo, 
kuris susibūręs į jaunimo kuo
pas, ir jei ne, tai šiaip nau
dingai leidžia laiką. Nendrė

KLEBONAS NENORI KELIO 
TAISYTI

jis tuojau ausis pastatęs pra
dėjo išsikalbinėti tos šventos 
žemelės nenaudojus, o ją val
dančios kelios davatkėlės.

Kamajai, Rokiškio apskr. — 
Rugsėjo 27-28 dd. čia įvyko 
žemės ūkio paroda. J parodą į- 
ėjimas 50c. žiūrėtojų buvo ma
ža, na ir žiūrėti nebuvo ko, iš
skyrus moterų rankų darbus ir 
prieglaudos vaikučių darbelius. 
Gaila, kad Rokiškėnai dar ne
supranta parodos reikšmės.

P. Kriukelis

APGAVIKAI

Alytaus Kronika. — Vietos 
šmugelninkai Abromas Mocki- 
nas ir šepselis Brongolcas sa
vo laiku buvo pasiskolinę pas 
Jetuvius — “amerikonus” ir 
šiaip žmonelius nemažą pinigų 
sumą. Kada tie pradėjo reika
lauti skolos grąžinimo atgal, 
tada žydeliai sumanė bankru
tuoti ir vietoje kelių tūkstan
čių litų pasirodė skolingi esą 
kelis kartus daugiau negu jų 
turtas išneša. Dabar žmonės 
kruvinai uždirbtą skatiką pa
skolinę tokiems vertelgoms, ne
tik nuošimčių negaus, bet ir pa 
čios sumos vargiai kokią dalį 
begaus. Gaila žmonių, kurie tu
rėdami pinigus, kiša juos įvai
riausiems sukčiams ir apgavi
kams užuot dėjus juos bankan, 
kur visuomet ir nuošimčius 
gautų ir patys pinigai, būtų ge 
riau apsaugoti. Laikas būtų su 
si p rasti!

— Alytuje baigiama lieti 
nauji cementiniai trotuarai, 
kas Alytuj dar naujiena. Gai
la tik, kad grindimu gatvių 
nieks nesirūpina. Be to Alytu
je šią vasarą išaugo 7 mūri
niai keliais gyvenimais namai 
ir daugybė medinių; Alytus 
pradėjo smarkiai plėstis.

— Lietūs neleidžia žmonėms 
rugių įsisėti. X

KAIP TARIAMI BAŽNYČIOS 
REIKALAI

Vadžgirys, Raseinių apskr. -- 
Vadžgiry jau keleri metai kaip 
statoma nauja bažnyčia. Parū
pi j onis ji taip privargino, kad 
net -nenori parapijos susirinki
mų lankyti.

Susirinkimai daromi mokyk

KALENDORIAI I LIETUVA
Jau laikas pasiusti gražių sieninių kalendorių į 

Lietuva. — šimet turime sekančių:

1. Keistutis sveikina Birūtą.
2. Lietuviai dirbkim išvien. (Lietuva stovi su 

vėliava, o prie jos lietuvis darbininkas, 
biznierius, fabrikantas ir moteris)

ii. Kalėdų Diedukas (Eglaitė, vaikai, kampe 
trys karaliai Betlejuje)

Visi kalendoriai turi lietuviškus mėnesius, dienas, 
šventes ir žuvis.

Kaina vienam-----------------------------30c.
Triūbelė siuntimui------------------------5c.
Du Kalendoriai---------------------------50c.
Trys Kalendoriai------------------------75c.

________ V

VIENYBE.
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

los bute, ir prisirenka jos vos 
pusė vadinasi, vieno gero kai
mo gyventojai ir aptariami vi
sos parapijos reikalai, t. y. 
žmonės apkraunami dideliais 
mokesniais po 5—10 lit. nuo 
dešimtinės po kelis kartus ir 
dar nuo galvos, kurie verčia
mi greičiausiu laiku atiduoti.

į susirinkimą susirenka ke
lios dešimtys žmonių — da
vatkų — davatkinų, kurie sten
giasi visokeriopą kunigo už
krautą naštą be jokio murmė
jimo priimti, bet atlikti ne tik 
kitiems, bet ir jiems riestai.

Topelis

KOPERACIJOS ’S1GALI

Pagiriai, Ukmergės apskr. — 
Dabartiniu laiku koperacijos 
šviesa jau spindi net tamsiau
siuose Lietuvos kampuose. Ma
tyt, kad mūsų liaudis vis są
moningiau dedasi į koperacijos 
organizacijas; ji jau supranta 
jos būtiną reikalą ir tiki, kad 
koperacijai lemta ją išvesti iš 
ekonominio bei dvasinio skur
do.

šių metų vidurvasary Liau
dies Bankas įsisteigė ir Pagi
riuose Ukmergės apskr.

Steigiamasis susirinkimas į- 
vyko rugsėjo 20 d., dalyvau
jant apie 40 asmenų. Dalyva
vo taip pat ir Liet. Koper. Ban 
ko inspektorius.

Nekalbant apie susirinkimo 
smulkmenas, galima pasakyti, 
kad susirinkusieji Banko rei
kalais labai įdomavosi ir visus 
dienotvarkės punktus sprendė 
atydžiai. Nariais tą pat dieną 
prisirašė apie 30 su viršum as
menų.

Susirinkimas vienbalsiai nu
tarė įstoti nariu Liet. Kopera
cijos Bankan.

Į valdybą tapo išrinkti: Juo
zas Ureikas, Petras Marazas ir 
Antanas čepukėnas.

Vėlai vakare susirinkusieji, 
užbaigę pirmą savo darbą, link 
smi skirstėsi su viltimi greitai 
susilaukti Banko aktyvaus dar 
bo. >#•'*4

Linkiu jiems pasekmingos 
kloties! V. Y.

Pirkite “Vienybės"
Šerų! Vienas Šeras — i

10 dolarių.

1
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| PERŽVALGA |
Kritika.

Korespondencijose ir šiaip 
straipsniuose rašytojai kaika- 
da pakritikuoja veikalą, loši
mą, vaidintoją, dainininką, pa
sielgimą ir taip toliau. Skaity
tojai pamano, kad tokis kriti
kas turi kažkokią Dievo dova
ną dalykus numatyti, kaip jie 
turėtų būti.

Redakcijos Straipsniai j;
PRIE ĮSISTEIGIMO “CHAMBER OF 
COMMERCE” BROOKLYNE

Šio laikraščio vietinėse žiniose skaitytojai ras pa
žymėta vieną Brooklyne įvykį, kuris savo svarbumu tu
ri jau nebe vien tik vietinės, bet plačiai visuomeniškos 
reikšmės. Čionai įsikūrė “Lithuanian Chamber of Com
merce” (lietuviškai del parankamo pavadinta — Lietu
vių Biznierių Draugija). Tikslas šios organizacijos 
platus ir šiuo straipsneliu galima tik labai pavii 
svarbesnius jos uždavinius pabrėžti.

Pirmiausia, Brooklyno biznieriai apsižiūrėjo,

' Žurnalisto Privalumai.
Taip vadinama Taryba žur- 

' nalistų Mokslo išleido tam tik
rą pareiškimą, kuriame išdės
to savo pažiūras kokio mokslo 
turi būti pakenčiamas laikraš
tininkas. Tame pareiškime nu
rodoma, kad laikraštininkas 
(redaktorius, ar rašyto j as-re- 
porteris), turi žinoti svarbiau-

Iš mano atsiminimų emigracijos ir . 
' Vilniun grįžimo laikų. ’

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

Rašo D-ras J. Basanavičius

Bet ne: Šekspyro laikuose 
gyveno kritikas Greene, kuris 
manė ir skelbė, kad Šekspyro 
veikalai niekam netikę, šiandie 
gi jie gerbiami. Kritikas tik 
tą giria, kas jam patinka; o 
peikia tą, kas nepatinka. Jo 
nuomonė gali pagelbėti jums 
sudaryti savo nuomonę apie 
kritikuojamą dalyką, bet visa
dos geriausia yra pačiam da
lyką pamatyti, ar perskaityti 
ir išsidirbti savo nuomonę, ar 
kritiką, apie ji. Tada ir pats 

i būsi kritikas.
gana į __o_
šilini i Kodėl Pražilslame

, Visi yra girdėję pasakų, kad 
kad žmogus iš susikrimtimo, ar di- 

visokiose šakose sėkmingų lietuvių biznierių Brooklyne!delio jausmu sukrėtimo 
yra virš 1000, kurie savo rankose valdo gana didoką ka
pitalą krūvon paėmus. Bet ligšiolei, lietuviai biznieriai, 
neturėdami savo tarpe jokio sąryšio, — kaip kad turi 
visų kitų tautų biznieriai, — labai yra išnaudojami sve
timtaučių biznierių. Ligšiol dar veik nėra nė vienos ur
mo (wholesale) sąkrovos lietuvių rankose; na, o per
kant iš svetimtaučių urmininkų bile kokias prekes, lie
tuviai visuomet esti iki kailio nuskutami, taip kad jie 
savo žmonėms nebegali pigiai pardavinėti prekių, nė 
gauti šviežių ir gerų prekių. Tą jungą Brooklyno lietu
viai neša jau taip senai, kaip sena ši kolonija.

Tas yra kalbama apie krautuvninkus.
Negeresnėse sąlygose yra visoki lietuviai pramonin

kai, kontraktoriai, amatninkai ir visokios rūšies profe
sionalai, kurie visuomet esti organizuotų svetimtaučių 
išnaudojami. Jeigu susiorganizavę lietuviai biznieriai 
pastatys savo stambų frontą, tai sąlygos greitai pasi
gerins ir tuomi pasinaudos visa vietinė lietuvių kolonija, 
kadangi ji galės iš savo vientaučių biznierių gauti pi
gesnį ir geresnį gyvenime patarnavimą ir priteikimą.

Iš politinio atžvilgio taipgi viešpatavo negarbė lie-, 
tuviams. Žydai, lenkai, italai, vokiečiai ir kiti, turi savo j 
stambias organizacijas, kurios rinkimuose praveda sa
vuosius į valdžią, o lietuviai tegali tik balsus už juos ati
duoti (tokioje didžiulėje kolonijoje lietuviai dar neįstatė 
ligšiolei į valdininkus nė vieno savo žmogaus!). Vis tai 
dėlto, kad lietuviai neturėjo savo įtakingų organizacijų.

Draugijiniame ir tautiškame gyvenime lietuviai irgi 
daug negalėdavo padaryti, nes jų jėgos vis buvo išblaš
kytos. Seniausi lietuvių kolonija Amerikoje, ir dar ne
pasistatė savo svetainės! Arba, nelaimei atsitikus mažai 
buvo galima rasti kur užtarimo, nes nebuvo stambių 
piliečių, stambios organizacijos, kuri stovėtų savo tau
tos priešaky. Kadangi biznieriai visuomet skaitosi ir la
biausiai apšviesti, ir gerausiai pasiturinti, ir labiau ame
rikonų akyse gerbiami, todėl dabar manoma šita padė
tis žymiai pasikeis visos Brooklyno lietuvių kolonijos 
naudai. .

Todėl mes nuoširdžiai sveikiname Brooklyno “Li
thuanian Chamber of Commerce” ir drįstame prana
šauti skaisčios ateities šiai naujai organizacijai!

GALVOS SILPNUMUI NEGELBSTI JOKI AKINIAI
’■Mūsų silpnų socialistų, dar silpnesnė galva p. Gri

gaitis, sumanė padaryti sutrauką eigos Klaipėdos rinki
mų ir jų pralaimėjimo. Padaręs ilgus apysukius, kad ap
lenkus savo brolių socialdemokratų negarbingą tuose 
rinkiniuose politiką, įsireižia visą rinkimų nelaimės kal
tę suversti tik ant Lietuvos kademų, — jis pats anaip
tol nenorėtų pasidalinti su jais nors trupučiu tos negar
bingos garbės. Taip nusiplovęs rankutes, p. Grigaitis 
net pasigiria, kad ir “Vienybė” pasidėjusi “nacionaliz
mo akinius” ir priėjusi prie “Naujienų” nusistatymo.

j delio jausmų 
i ga pražįla. Gal jums ir tokių 
žmonių teko matyti. 
Thompsonas, pasiremdamas ki 
to profesoriaus knyga, aiški
na, kad tokis pražilimas i- 
vyksta iš to, kad i plaukus Įei
na gazai, kurie atmuša ir per
laužia šviesos spindulius, taip 
kad del šviesos nematyti dažų, 
esančių kiekvieno plaukuose.

Senatvės pražilimas įvykstąs 
del kitos gi priežasties, kaip 
pasakoja prof. Mečnikovas. Į 
plaukus Įsiveržia tam tikra rū
šis bakterijų, kurios minti į 
plaukų dažais, o suvalgius da
žus, plaukai išbąla. Tos bakte 
rijos yra baltieji kraujo kūne- 
liai-korpuskulai.

—o—
Kaip mūsų Žemė Sukasi

Mokslininkai per kelis de
šimtmečius žinojo, kad mėnu

lis “nelaiko laiko“ — tai yra: 
‘ kai kada jis užbėga už akių 
laikui, o kai kada pasilieka. Vi
si kaltino mėnuli, ir Šekspyras 
savo veikale “Romeo ir.Džiule- 
tė“ merginos lūpomis prašo 
jaunuoli Romeo neprisiegauti 
meilės “mėnulu, tuo nepatikė- 
tinu mėnuliu.“

Dabar Pietų Afrikos astrono 
mas, Dr. Innes surado, kad ne 
mėnulis kaltas, bet mūsų že
mė. Visi žino, kad mūsų žemė 
sukasi apie savo “ašį“ ir nuo 
to kila diena bei naktis. Vado
vėliai pasakoja, kad žemė apsi
suka syki Į 24 valandas, bet 
Dr. Innes prirodė, kad žemė 
kai kada i trumpesnį laiką ap
sisuka, o kai kada ima ilgiau. 
Del to ir regis, kad mėnulis tai 
greičiau bėga, tai 
reny beje gi kalta 
na“ žemė.

—o— 
Tarp Trumpiausių

Tūlas skaitytojas prisiuntė 
mums sekamas eiles, užvardin
tas “Kaip pasilikti turtingu,“ 
kaipo pavyzdi trumpiausių ei
lių lietuvių kalboje:

“Garbė jums,
Pinigai mums.“

Teisybė: žmogus be garbės 
dažniau praturtėja, negu gar
bingas.

stai-

Prof.

lėčiau. Tik- 
“nepatikėti-

sius faktus visose mokslo ja 
koše ir žinoti, kaip tuos fak
tus pritaikinti laikraščio rei
kalams. Tuos faktus būsintis 
žurnalistas tegali gauti išeida
mas keturių metų kursą kolegi
joje, ar universitete. Ten jis 
turi išeiti po kursą istorijos, e- 
konomikos, valdžios, ir politi
kos, sociologijos, literatūros, 
gamtos mokslų, psikologijos ir 
filosofijos. Einant tuos kur
sus žurnalistas turi ne tiek do
mės kreipti i faktų įsikrovimą 
galvon, kiek Į išsidirbimą ne
priklausomų būdų mąstyti ir 
drąsiai tiesos ieškoti.

Su tuo, kaipo pamatu, žur
nalistas vėliau turi išsilavinti 
rašymo ir laikraščių sudarymo 
teknikos, taipgi suprasti savo 
rolę ir svarbą visuomenei.

Iš to matyt, kad amerikonai 
pradeda rimčiau statyti laik
raštini darbą. Su laiku jis virs 
ne kokiu amatu, kaip plumbe- 
rio ar dailydės, bet profesija, 
kaip daktaro, ar advokato.

Lietuvių redaktoriai to laips
nio Amerikoje nepasivys.

—o—
Chorų Steigimo
Sunkenybės Lietuvaje.

“Dėdė Juozas“, aprašydamas 
“Muzikoje“ chorų padėti Lie
tuvos bažnytkaimiuose rašo:

“Karo šmėkla praslinko, bet 
paliko liaudy demoralizacijos 
ii- žmonės, begarbindami ma
terializmo dievaiti, stora neran 
gurno žieve apsitraukė. Norint 
choras Įsteigti, reikia dvilin- 
kon kupron susilenkti, raudo
na kepuraite užsidėti, ir, ne
lyginant pavargėliui išmaldos, 
prašyti kad nors truputi su
teiktų garbės savo dalyvavimu. 
Dažniausia i tokius visuomeni
nius darbus žiūrima kaip 
lų i varovo botagą.“

—o—
Susidomėjim as Liet u vių 
Kanklėmis.

Lietuvą jau du syk svetim
taučiai specialiai lankė, idant 
patyrinėti savotišką lietuvių 
tautos muzikos instrumentą- 
kankles. Pirma atvyko p. Prū- 
sis, latvis, kuris nori populia- 
rizuoti kankles tarpe latvių. 
Jis išklausė skambinimo se
nuko lietuvio-kanklininko, Pr. 
Puskunigio.

Dabar atvyko suomis, filoso
fijos magistras Waisanen, Suo
mijos muzikos mokslo draugi- 

! .jos sekretorius.
Delei to “Muzika“, Šimkaus 

leidžiamas žurnalas, ragina lie 
tuvius plačiau susidomėti savo 
tautos instrumentu. Dabar esą, 
sako, nėra net kur nusiperka 
kanklių.

Užrašykite “Vienybę 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems
Lietuvoje

asi-

Mat buvę taip: “Vienybė” nemačiusi kademų pavojaus
Klaipėdoje ir net.... “siūliusi eiti kademų pėdomis”, — 
tai yra briautis Lietuvos partijoms Klaipėdon ir torma- 
zyti tenai rinkimų eigą. Čia p. Grigaitis neiškentė savęs 
nors tuo pastiprinti, ką galėjo ant greitųjų sugalvoti.

Juokinga būtų ir kalbėti apie kokias nors rimtas 
“Naujienų” nuomones. Mes žinom, kad jos iki pat rin
kimų vieną kelią Klaipėdos rinkimų išganymui tematė — 
tai kuodaugiausiai importuoti Seimeliu socialdemokra
tų, nors jie būtų ir Berlinan traukianti Klaipėdą vokie
tukai (kaip ištikrųjų ir buvo). Pasitaikė, kad kademai, 
kaip tik tą patį kelią tematė — kuodaugiausiai impor
tuoti savo “federantų”. Valdžia nieko neveikė, o parti
nių kačių orkestrą grojo ir grojo rinkimų maršus, iki.... 
nugrojo Klaipėdos rinkimus prie urnos, o ten... vokiečiai 
nugrojo ir socialdemokratus, ir kademus, ir visą Lie
tuvą! Todėl “Naujienos”, užgirdamos tokią “politiką”,

pačios nuėjo paskui kademus. Be reikalo tik neprisiima 
pasidalinti su jais tokios “garbės” liaurais.

Tas ką siūlė “Vienybė”, tai buvo ne kademų pėdos; 
ji siūlė eiti Lietuvos valstybingumo ir patriotingumo 
keliu, kuriuo anuomet eidami (ir visai nesiklausę nei 
kademų, nei socialdemokratų), Klaipėdos sukilę gyven
tojai ir Lietuvos Šauliai atvadavo Klaipėdą ir jos gy
ventojus iš po vokiečių jungo. Jie Klaipėdą atgavo Lie
tuvai, o partijos vėl atgal pralošė vokiečiams!

Socialdemokratai aiškiai padėjo pralaimėti rinki
mus Lietuvai, prisidėdami prie aiškiai vokiškų gaivalų 
Klaipėdoje. Jie, gal to ir nenorėdami, pagelbėjo su
stiprėti ne kokiai ten Klaipėdos “autonomijai” bet vo
kiečių “Einheitfrontui” ir keliui... “nach Berlin”.

Gali dabar tuo pasididžiuoti mūsų ponai Grigaičiai 
savo “internacionališkais” akiniais.

didelei šio įvykio bylai, j on įsikišęs ir J. Grze- 
gorzevskis, kursai, ištardęs visą dalykų stovį, 
savo studijoje “Grob Warnenczyka. Badania au- 
tentycznošcei grobu przy 4-tym kilometre po- 
bojowiska Warnenskiego z d. 10 listopada 144 
r.” (Krakow 1911) yra Įsitikinęs, kad toje te
kėję buvęs palaidotas ne kas kitas, tik Jagėlos 
sūnus Vladislovas, kuri lenkų istorininkai 
“Warnenczyku” vadina, kursai čia pas Varną 
kovoje su turkais lapkričio 10 d. 1444 m., vado
vaudamas krikščionių kariuomenei, buvo užmuš
tas — nukirsta jam galva.

Dūliai ištyrinėjimo šito jau išgrobto kapo 
J. Grzegorzevskis, apsilankydamas del jo Var
noje, tuomet rašė: “D-ras Basanavičius, kurį 
taip labai gerbiu, lietuvis, lenkų auklėjimo ir 
apšvietimo, pabaigęs Maskvos universitetą, ap
sigyveno Bulgarijoj, kur buvo valdišku gydyto
ju, o šalia to užsiiminėjo mokslo darbais. Iš jo 
folkloro (geriau pasakius etnografijos) tyri
nėjimų daug naudojosi vokiečių rašytojai apie 
Bulgariją ir mes veikale “Za Dunajem“ išnaudo 
jom. Gausiai išleido savo rūpesniu lietuviškų 
pasakų. Labai teisaus būdo ir lietuvių patriotas, 
dabar grįžęs Lietuvon. Būdamas etnologas ir 
žymus kraniologas, aplamai osteologas, dabar
tės jei jis čia (Varnoje) būtų, galėtų suteikti

(Tąsa)
Tas augščiau aprašytasis plotas su augš- 

tais trakių kapais tarp marių ir Varnos miesto 
rytuose, Devnės ežero pietuose ir kalnų vynme
džiais apsodintų šiaurėje yra tyras dirvonas, ku 
riuomi Varnos gyventojai kaipo ganyklomis nau 
dojasi, kur lapkričio 10 d. 1444 metais Vladis
lovas Jagėlaitis kovoje su turkais žuvo. Nuo 
Varnos miesto vakarų link kokius 3 kilometrus 
plentu pravažiavus, atsiduriame prie vienos 
“češmės” (fontanos), kurią kairėje kelio pu- 
likę, atvažiuojame pas akmeninį tiltą, rodos, 
tarp 3 ir 4 kilometro, už kurio kelias biskį augš- 
tyn kįla ir čia, kur plentas i dvi šaki — Dob- 
ričo ir šumnos link dalijasi, guli tūlam Varnie
čiui Paskalevui prigulintis jau minėtasis dido
kas čatark-chanas. Prie pat akmeninio tilto iš 
kairės pusės nuo plento randasi žagarais aptver 
tas keturkampis plotas medžiais apaugęs su 
vadinama “Paša-baba tekesi” arba “Kesik-baš 

.tekėsi.” Prie vartų tuomet buvo maža grintelė, 
kurioje gyveno “tekės” sargas, o viduj to ap
tverto darželio — akmenimis apmūrytas kokį 
metrą augštas pailgas kapas (“mezaza”), kal
kėmis išbaltytas. Ties numirėlio galva buvo pa
statyta skardinė liktarna, kurioje naktimis žva
kė žibėjo; iš tiesės nuo liktarnos pusės gulėjo 
iš marmalo padirbta viršutinė žmogaus galvos 
dalis turkų “čalmos” pavidalu;
sės ties numirėlio krūtine buvo padėta skardi
naitė aukoms dėti, kurias sargas žiburiui Įgyti 
sunaudodavo. Patsai kapas už kokio žingsnio- 
kito dar akmenine tvorele buvo aptvertas ir ap
linkui medeliais apsodintas, ant kurių šakų — 
ypač iš kairėsės šalies — kabojo ir ore plevė
savo daugybė įvairiaspalivų mažesnių ir dides
nių skarmalėlių, nuplėštų nuo rūbų maldinin
kų, kurie melsdamiesi prie čia gulinčio žemėje 
šventojo, užkabinėdami ant medelių tuos skar
malus, tikėjo su tuomi ir savo ligą čia palieką, 
šita vieta yra šventa netik turkams, bet ir krikš
čionims, kur jie, atsilankydami, dėdavo menkas 
aukas (5—10 para), prašydami Paša-babos — 
tėvo Pašos — pagalbos Įvairiose ligose ir silpny
bėse. Ypač gaudavę pagalbą sergantieji “sat
iną” (drugiu) ir k. ligomis. Kasgi tai buvo per 
viens tasai šventasis ir kada jis gyveno — nieks 
tikrai nežinojo. Sargas Ali Hussein, senis susiku 
prinęs, 80 metų, žilabarzdis, jau žlibas (turėjo 

i kataraktą akyse) ir kurčias turkas man pasa
kojo apie Paša-babą, būk jisai gyvenęs labai se
niai, prieš kokius 12-3 šimtus metų ir, nurodyda
mas i k. Paša-kioi (Pašos kaimas), kursai netoli 
nuo čia šiaurės link guli, tarytum, manė, kad jis 
iš to kaimo buvęs.

Toje vietoje, kur dabar yra čatar-chan bu
vus didelė kova (‘kavga“). kurioje Paša-baba 
kritęs — jam galvą nukirtę. Nukirstąją savo 
galvą-jis, po pažaste pasiėmęs, dar keliu nuo 
mūšio vietos iki čion, kur dabar tekė guli, atė
jęs ir parpuolęs: Čia jis ir palaidota. Naktyje 
ties jojo galva atsiradęs žiburys ir nuo to laiko 
ties jo kapu sargas vakarais uždega žvakę. Nak
timis tačiau numirėlis vaidinąsis ir tiems, kurie 
prie jo kapo prisiartiną, kai-kada ir ką bloga 
padarąs, apleisdamas kokia neišgydoma liga. 
Vieną kartą tūlas žmogus apsinakvojęs pas jojo 
kapą: naktį pakilus smarki vėtra, ji išgąsdinus 
ir ji šalin nuvijus. Pavasarį, per Jungines ir k. 
dienomis, čia būna labai linksma, kada Varnos 
turkai čia susirenka ir visą dieną linksminasi, 
dainuoja. Anot K. Jirečeko spėliojimo (Cesty 
po Bulharsku p. 623) palaidotojo čia žmogaus 
lavonas buvęs tai Karadža-pašos, Anatolijos 
bęglerbego, kurs vedęs turkų kariumenės kairų
jį sparną ir kovoje 1444 m. su vengrų vadu 
Hunyadi buvęs užžmuštas.

Ne kartą aš būdavo lankausi pas šitą ka
pą, keliu pravažiuodamas. 1897 m. rudeniop vie
ną sykį man atsitiko, su ponia K. važiuojant, už 
sukti čion ir apsilankyti kapo darželyje. Tuo
met aš dažnai turėdavau širdies neregu liarį pla
kimą (arythmijas). Prie kapo stovint ir nusi
šnekėjus apie Įgijamus čia stebuklus, toji ponia 
sako Į mane: “padėk čia tamista, kokią- auką, o 
pamatysi, kad pagelbės.” Juokų dėlei josios pa
klausęs, Į skardinaitę įmečiau sidabrinę 50 
centimų monetą ir — ištikrųjų koki mėnesį lai
ko buvau visiškai liuosas nuo tų arythmijų: šir
dis buvo rami. Ir kaip netikėti stebuklams!...

Kiek vėliau, jau Bulgariją apleidus 1909 
m. vasarą būdamas Karlsbade iš mano gero pa
žįstamo lenko orientalisto Jono Grzegorzevskio 
straipsnių laikraščiuose “Slowo polskie” ir 
“Kurjer Warszawski” sužinojau, kad Varnos 
gyventojai tūlai Todorai Ilijevai birželio pabai
goje pasirodęs sapne koks-stebuklingas vaizdas, 
dėlei kurio jiji manius, kad tame Paša-babos 
kape turįs būti palaidotas krikščionių šventasis, 
todelei, susitarus su kitais bulgarais, naktyje 
birželio 28 d. ėmus kasti jame, kad suradus re
likviją ir ją išgelbėjus nuo turkų. Tokiu būdu 
jie išgrobstė rastuosius kopė kaulus ir k. Kilus

neapkainuojamą patarnavimą dalykuose karsto 
iš kairėsės pu- ’ likučių suieškojimo pas Varną” (“Kurjer Way- 

szawski” 2 d. 12 urzešnia 1909 N252). O tų li
kučių, dar neišgrobstytų, rasta žemėse, šalia
karsto išmestose, tiktai mažas misinginis byžan- 
tiško styliaus ignosėlis, supuvusio medžio ga
balėlis ir trijų žmogaus kaulų dalys: vienas 
sprandukaulis, vienas aplaužytas blauzdukau- 
lis ir peties kaulo dalis; visi kiti kaulai Todo- 
ros ir josios sėbrų, kaipo relikvijos, buvo iš
grobstyti ir paslėpti.

(Toliaus bus)

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

RUDENS SAULĖ

Suvėlavus saulė teka
O paukšteliai vos tik šneka, 

Rytas nejaukus.
Dienos trumpos, naktys ilgos,
Nyksta žolės, džiūsta smilgos, —e *

Šarmos po laukus.
Karvės kūtėj sumaurojo, 
Ir gaideliai sugiedojo, —

Kelia iš miegų.
Taip nejauku, nemalonu.
Tarp mirtingų rudens monų, —

Tamsu už langų.
Gulbės, žąsys lekia, skrenda 
ligą kelią bėgti randa

( Į šiltus kraštus.
Mat jiems čia nebėra vietos:
Laukai nuogi, pievos kietos —

Vėjas po miškus.
Tarsi būtum kuomi kaltas:
Veidą gnaibo oras šaltas —

Nėr kad pasvajot. 
štai jau krinta sniegurėliai, 
Slepias lauko gyvūnėliai —

Girion Žiemavot.
Šalta, šlapia, daugiau nieko!
Purvas bristi vien belieka

Tamsiame lauke.
Žiaurus vėjas, miškas ūžia, — 
Reiks daboti vėl bakūžę

Nuobodžiu vilties.
Taip ir sukas laiko ratas:
Bėga, skrieja, mainos metas

Į naujus laikus...
Nors ilgėsiu, bet kentėsiu, 
Vasarėlės dar lūkėsiu —

Sulyg praeities.
Dirbsiu, triūsiu, netingėsiu,
Šaltą žiemą pergalėsiu

Lauksiu ateities!...
A. J. JOKŪBAITIS

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

Kaip čia miela! — jūrų bangos, 
Platūs smiltynai, pušynai, 
štai valtelė, — sėsk, drauguže, 
Mums kelias — vandenynai.

Prisispauski prie krūtinės;
Aš, laimingas, mudu dviese, 
Mums, saulutė sidabrinė 
Spindulėliais kelią tiesia. —

Du irklai ir dvi širdužės,
Jūra, tai lig tavo akys,
Taip masina, taip žavėja,
Lyg ugnis lengvas plaštakes.

Nusiirsim į tolybę,
Kur vanduo, dangaus mėlynė;
Sups mūs valtį Vilnių vilnys, 
Nuramins ten, krūtinę...

— A. VAIČIŪNAS

/
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BETIKSLINGA BEVAIKYBĖ IR 
MAŽAVAIKYBĖ

Rašo Keturių Tėvas

Šiais, laikais tam tikrų propagandistų yra nuošir
džiai peršama visiška bevaikybė. Neturėti visiškai kū
dikių arba turėti viena ar du, įeina į tam tikrą “sti
lių.” Tokių propagandistų paklausė daugelis ir silpna
valių lietuvių, todėl dabar ant kiekvieno žingsnio jau 
sutinkame visiškų bevaikių, arba mažvaikių. Rezultate, 
matome lietuvių viešuose suėjimuose daugybę išblyšku
sių moterų, o gyvenime — daugybė suirusių šeimynų. 
Tos išblyškėlės, daugiausiai “gadinęsis” ir “vienuolia- 
vę” liguistos lietuvaitės, nes bevaikybė yra priešinga 
gamtai. Iš kitos pusės, čia augusių lietuviukų skaičius 

’ vis eina mažyn.
Kuo vadovavosi visi tie 

bevaikiai ir vienavaikiai, sa 
vo rasę žudydami?

Vieni pabijojo vaikų augi 
nimui rūpesnių, kitiems bu
vo įkalbėta, kad “pasauly 
žmonių perdaug,” ir kad iš 
skurdžių ir daugiašeimynių 
vaikų neišeiną žymių pasau
liui žmonių.

Vieni ir kiti yra didelėje 
klaidoj.

Sveikatos statistika ir gy
venimas rodo, kad daugia
vaikiai žmonės, nors ir ne
turtingi, bet daug geriau už

Ar turite KOSULYS?
Kodėl nepamėginti

Severa’s
Cough balsam.

Gera, saugi ir patikėtina 
gyduolė nuo kosulys.

Kaina 25 ir 50 centai.

Nuo peršalimo nėra 
nieko geresnio, kaip

y Severa’s
Cold and Grip Tablets.

Kaina 30 centai.
Tos dvi gyduolės yra geriausiai dėl 

kosulio, peršalimo ir užkimimo.
Pirmiausiai kreipkis j aptieką.

•t , W^. F. SEVERĄ CO. į, 
f L CEDAR RAPIDS*, IOWA , >

mažavaikius pasilaiko ir jų 
tėvai (ypač motinos) daug 
sveikesni ir gražesni atrodo 
bei ilgiau gyvena.

Antriems atsako rašyto
jas W. E. Chancellor, kuris 
po ilgų gyvenimo tyrimų, 
štai ką turi pasakyti: “Jei
gu neturtingų šeimynų ne
būki buvę, tai ar būtų pa
saulis gavęs vieną didžiau
sių dvasios milžinų — Jean 
Jacques Rousseau? Biedna 
ir daugiavaikė šeimyna da
vė mums genijų — Benja
miną Frankliną (jis buvo 
vienas iš 17 vaikų šeimyno
je!). Nebūtų pasaulis turė
jęs Abrahomo Linkolno, jei 
gu biedna motina jo nebūtų 
pagimdžiusi.” Pasaulis šian 
dien daug būtų biednesnis 
dvasios milžinais, jeigu bie- 
dnos motinos nebūtų pagim- 
dę tų trijų didžiausių min- 
tytojų ■— Rousseau, Frank
lino ir Linkolno. Tai tik 
trys iš tūkstančių pavyz
džių.

Kas del žmonių “perdau- 
gio” pasaulyje, tai tas irgi 
netiesa. Tas pats rašytojas 
priveda pavyzdį, kuris šim
tais atvejų galima pakarto
ti. Jis sako: “Prie Saskat
chewan upės, kur jį įkrin
ta į ežerą Winnepeg, yra 
tušti didžiuliausi žemės plo
tai. Jos pakraščiais galima

išstatyti miestus — kitą 
Buffalo, kitą Clevelandą, ki 
tą Toledo, kitą Detroitą — 
mažiausiai del 5,000,000 nau 
jų gyventojų.” Panašių vie
tų, ir daug didesnių, yra la
bai daugely Amerikos val
stijų.

Tas pats yra su Kanada. 
Pietų Amerikomis, Meksi- 
ka, Australija, Australazija 
ir Afrika. Jeigu visų pen
kių pasaulio dalių tuščiąsias 
vietas apgyventi, tai rastųsi 
vietos’ del žmonių du syk 
tiek, kiek dabar jų randasi 
pasaulyje. Šitokis pasaulio 
pripildymas imtų dar apie 
kokius 3,000 metų ateityje; 
todėl be reikalo tūli žmonės 
taip sielojasi “pasaulio per- 
sipildymu”.

Maloniu ir sveiku daug- 
šeimyniu gyvenimu baidosi 
tik besarmačiai ir bailiai. 
Besarmačiai bevaikiai ir 
senberniai vengia šeimynos 
gyvenimo dėlto, kad jiems 
niekas nekliudytų vesti gy
venimą pusiau-gyvulišką ir 
naudotis kitų žmonių mote-

rimis; tokie patys nežino, 
kam jie šiame pasauly gy
vena: jie tingi dirbt ir pa
likt po savim savo vardą. 
Bailiai nenori didelių šeimy 
nu ir sveikų žmonų dėlto, 
kad jie nesveiki ir bijosi 
neuždirbsią pragyvenimui.

Bevaikybės ir mažvaiky 
bes propagandą veda dau
giausiai žydai, kurie, kitus 
prie to agituodami, patys 
vienok vaiso iki 10 ir 15 vai
kų. Tuomi jie seka savo Tai 
muclo įsakymą, kuriame Die 
vas jiems liepęs: “Augkite

I 73

• A. Kandrotas — A. Mikalauskas — A. Vikrlkaa

UŽSISAKYKIT SKILANDŽIUS 
ĮVAIRIOMS PRAMOGOMS

Didžiausia 
Lietuvių 

M ėsinycia

Suvienytose 
Valstijose 
Amerikoje

Galima gauti tikro Lietuviško Skilandžio, paršiukų, Kumpių ir Vi
sokios rūšies dešrų, pagal prieinamiausias kainas. Parduodame ogul- 
nai ir paskirai ant vietos ir išsiuntinėjamo ant pareikalavimo j visas • 
kolonijas. Reikale kreipkitės ypatiškai ar per laiškus _

K. & M. CO.
123—125 GRAND STREET

Brooklyn, N. Y., Telefonas Greenpoint 3350

i
i AMSTERDAMO LIETUVIAI!
h

B gI

Norėdami gauti visko, kų tik jums reikia prie namų: indų, 
dabinimų. įtaisymų, stiklų, lempų, pečių, arba odos išdirbinių ir 
mų išrengimo dalykų, taipgi langų, paveikslų, rėmų, muzikališkų 
strumentų, kreikpitės visados pas lietuvį —

PELIKSĄ KARPAITĮ
127 E. Slain Street, Amsterdam, N, Y.

Pastaba: Norintieji užsimokėti “Vienybės” prenumeratų, užsi
sakyti knygų, ar persiusti pinigų, galite tuos reikalus su “Vienybe” 
atlikti per F. Karpaitį.

pa- 
na- 
in-

r
H 
s

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
ir DIRBTUVĖ

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

garantuojame laisnj ir diplomų — Pa
ieškomo darbo. Ateikite apžiūrėti mū- 

nuo 9 ryte iki 9 vakaro. Nedėliomls 
pietų. Klesoa dienomis ir vakarais.

MOKYKLA

gų mokyklų. Mokykla 
»«o 11 y*l. ryto iki S

NEW
■28 — 2nd Avenue,

atdara
vai. po
YORK AUTO SCHOOL

(Kampu 14 gatvė!) New York City

gį ČIA TALPINAMA ŽINIOS 13 A MUKTOS LTETW1U GYVENIMO IŠIMTINAI. RAŠOMA' MUSŲ GABIŲ 

KORESPONDENTŲ APIE TEATRUS, BALIUS, PRAKALBAS IR ABELNĄ JUDĖJIMĄ.

r aL

ROCHESTER, N. Y.

Prūseika su Samanoms ir 
Grybais

ir dauginkitės iki tiek, kadi jas Prūseika, 
jūsų giminė būtų nesuskai

čia buvo atsilankęs kalbėto- 
Darbo” redakto

rius. Pasirodė esąs žemiausios

Spalio 18 cl. lankanties Haz-- 
letone, užvis pirma maniau at
lankyti M. Vilkauską ir pasi
kalbėti apie prabėgusius atsiti
kimus ir lietuvių kilimo dar 
bus. P. M. Vilkauskas šiandien 
jau Hazletone nebegyvena, — 
yra persikėlęs atstu keleto my-

.... failui _— wo,’;

Turtas: Morgičių $533,700; 
Stako paskola 9,139.85; Del 
insurance apdrąudos 265.70; 
nuošimčiai pripuolanti ir neuž
mokėti 756.04; Del nario ap
mokėta paskola 91.67; Pinigų 
bankoj 1,303.08. Viso — $545,- 
256.34.

toma, kaip smiltis pajūrė- 
se.”

Reikia atiduoti kreditas 
“Gimdymo Kontrolės” pro
pagandai, kuri pataria mo
terims neturėti vaikų tan
kiau, kaip vieną per trejus 
metus, kad gimdymas nuo 
gimdymo sustiprėtų mote
ries organizmas. Bet visiš
kas vaikų neturėjimas, ar
ba pasitenkinimas vienu- 
dviem, yra beprotybė.

rūšies, nes visus žemino ir 
niekino. Kalbėjo du vakaru; 
vieną neva varde unijos siuvėjų 
amalgameitų, bet apie siuvė
jus nė žodžio nepriminė ir ne 
organizavo siuvėjus, kad vie- 
nytūsi, laikytųsi unijos ir neaiš 
kino žmonėms kaip pagerinus 
savo siuvėjų išdarbiją, tik pra
dėjo nuo Maskvos raudonųjų, 
Anglijos anglekasių ir Vokieti
jos darbininkų. Džiaugėsi, kad 
neužilgo jau visi prigulėsią 
prie Maskvos (kaip gi ne!) Ver

lių, miestelin McAdoo, šis mū
sų tautietis buvęs darbuotojas 
sulaukęs jau 69 m. išauginęs 
šeimyną; gyvena pasiturinčiai; 
tik prie lietuvių darbuotės jau 
neprisideda.. “Kas atsitiko, bro 
lūži, kad daug dirbęs del lie
tuvių apšvietimo, ir ant galo 
pagalios nuo savo idėjos atsi
traukei?” užklausiau įsidrąsi
nęs p. Vilkausko. “Pamečiau 
dėlto, kad lietuviai savo dar 
buotojus niekina, ir pajėgia 
tarpe savęs vien tik peštis,” jis

Apyvartos pereitu metu bū
ta $706,666.89.

Taigi, gerb. Elizabetho ir a- 
pylinkės lietuviai, kurie dar 
nesate šėrininkais, gera proga 
prigulėti. Nuošimtį! gausite 
gerą už įdėtus pinigus — 5 
nuošimtį, ko bankuose niekur 
nemoka; o saugumas yra ge
resnis, negu bankuose; bankų 
daugelis bankrūtija, o čia ban- 
krūto pavojus negręsia, nes tur 
tas yra gvarantuotas.

D. Petručionis

DAVATKOS MALDA
(Feljetonas)
Rašo Yla

žymiausia U. miestuko davat 
ka buvo Darataitė. Jos kaman- 
dos klausė visos kitos davatkos. 
Turėdama tokią augštą vietą 
gana gerai gyveno, nes pasista
tė sau namus vien tik iš “mal
dų.” Melsdamosi “už dūšeles,” 
pinigus vis dėjo bankam

Visokios bobelės ją labai ger 
bė ir maitino geriausiais val
giais: sviestu, kiaušiniais ir kt. 
Niekuomet pas ją šitokių vieš
nių netrūkdavo, nes tokią “pa- 
bažną” asaba daug kas pagar
boje laikė.

“Dieve palaimink mano trū- 
są... kažin, nuo kurios čia pra
dėjus... ak, kad gražus šis ka
valierius... Sveika Marija milis 
tos pilna... ar neturi tamsta 
parduoti kartais sūrių?” už
klausė davatka priėjus prie vie 
nos pažįstamos. “Turiu šir
dele, o po kiek duosi?” — “Po 
40 centų; brangiau negaliu.”

“Labai pigiai, bet del tavęs, 
sesele, tai jau turėsiu duot ir 
po tiek... kitiems po du litu...”

“Tai gerai, antradienį atneš
kit.” — “Gerai.” — “Sveika

Slinko gyvenimo dienos, Marija... ar neturi tamsta svie- 
drauge ir Darataitės; bet ji sto kartais parduoti,” tarė nu- 
nusibodo vienodai gyventi, to-1 šliaužus keliais prie kitos. “Til
dei sumanė pirkliauti, — tik 
netokiu būdu, kaip kad žyde
liai'. Ji kitokios prekybos pla
nus turėjo. Mat susitarė, vie
nam žydukui pristatyti vištų, 
žąsų, ančių, kiaušinių ir kit.1 
Todėl atėjus sekmadieniui ji 
pradėjo savo darbą. Vos tik 
prasidėjo pamaldos, į bažnyčią' 
suėjo daugybė bobų, o Daratai
tė jau su sieksniniu rožančium 
meldėsi:

PUMAI LIETUVY!
Ohlr oprak tik m- G y dy to j m

J. Vaitulionis, D.C.
331 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.
Valundo! nuo 4 iki 8 vai. vak.

Nedalioms Lr iventadieniaii:
Nuo 10 v. ryto iki 1 ▼. po piet.

■ ■■ . ...................   ĮįĮ

LIETUVIS ADVOKATAS
Užsiima varymu bylų vlsuoio 

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

tuose, lai- kreipiasi pas

JONAS S. LOPATTO
Attorney and Counsellor-at-Law 

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

Wilkes Barre, Pa.
Bel. Tel.: 1854. Res.: 3532-J

riu, sesut.” — “Tai atvežk tre
čiadieny, tik nebrangink.” — 
“Atvežšiu...” — “Sveika Mari
ja...” vis kalbėjo prie kiekvie
nos šliauždama ir vis derėda
ma ir prašydama tada ir ta
da atvežžti. Nė nepamatė, kaip 
kunigas ir “Aniuolas Dievo” už 
giedojo.

Taip pradėjo savo prekybą 
Darataitė ir kiekvieną šventa
dienį taip meldėsi, nors ir pir
ma ne “prasčiau.” Uždarbis 
buvo gana didelis, litų šimtai 
augo. Bet to dar negana buvo, 
sumanė dar turtingesne tapti 
ir naktimis, tankiai ir dieno
mis lengvai “apkraustydavo” 
kai kuriuos. Bet čia priėjo prie 
liepto galo, nes sykį buvo su
gauta besidarbuojant - ir jos 
pačios ilguoju ražančium suri
šus rankas, įduota policijai. 
Gavo už tai metų laiko “vie
nuolynam”

Jai “vienuolyne” bebūnant, 
staiga jos bankas “sugriuvo” 
ir visas turtas žuvo, o bobe
lės iš pykčio ant savo buvusios 
geradarės sudegino jos namus 
vds porai dienų jai išėjus “vie- 
nuolynauti.”

Atbuvus savo laiką, grįžo at
gal, bet jau gyvenimo nebebu
vo. Nebepadėjo toliau jai nė 
jokios maldos.

AKTORIA MS-MĖG Ė J A MS

VAIDINTOJAMS! ,

REIKALINGI AGENTAI

Reikalingi A gentai-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.
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REŽISIERIAMS

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

Kama su prisiuntimu — 75c.

“VIENYBĖ”
193 Grand St. Brooklyn, N. Y.

(Norinti šitų knygų gauti, pri
valo greitai siusti užsakymą,- 
nes mažai iš Lietuvos gavome)

kė, kad Amerikos Federacija 
suvažiavime jų atstovo neįsilei
do, kad jis turėjo pasilikti už 
durių, ir jis vis kalbėdamas sa
kė “Jūs žinot koks aš esu.”

man atsakė. Ir apipasakojo a- 
pie McAdoo miestelio lietuvių 
peštynes, kur būdami mažame 
skaitliuje (apie 40 šeimynų) 
nori statyti bažnyčią, ir, žino-

PHILADELPHIJOS
LIETUVIŲ MUZIKALIŠKO NAMO 

BENDROVĖS IR GEDEMINO 
KLIUBO VALDYBA 1S25 M.

Kitą vakarą kalbėjo apie 
tuvą, bet nieko gero nenukal- ■ 
bėjo ir nenušvietė Lietuvos dar 
bininkų padėjimo. Matyt, pats 
nieko nežino apie tai, neatmena 
ką vakar kalbėjo. Kadai jis 
pats kalbėjo Rochestery ir šau
kė: “žiūrėkit, kaip klerikalų 
valdžia suėmus dvarus laiko 
ir nedalina darbininkams, ma
žažemiams ir bežemiams.” O 
šiandien šaukė: “žiūrėkit, kle
rikalai atėmė iš ponų žemes ir 
išdalino žmonėms, apsunkino 
juos, nes negali išdirbti tos 
žemės ir ji stovi tuščia. Ge
riau, kad ponai tą žemę val
dytų; jie turi mašinas ir dar
bininkus.” Paskui verkė, kad 
“Laisvė” eina žemyn, nes es
anti atpiginta, todėl po tūk
stančių dol. nuostolio turi.” 
(prastas agitatorius!). Tautiš
kus laikraščius labai išpeikė, 
tik vieną “Vienybę” labai iš
gyrė, kad esanti “samanoms 
apžėlus ir grybais apaugus.” 
Tie visi daiktai esą naudingi ir 
patys bolševikai naudojąsis: 
Fordu važiuojant bolševikas 
grybauti, kai šinos trūkstą, tai 
su samanoms galįs užkišti, o 
grybų privalgę, tai nereikią 
“Castor Oil.” 
f

Per abu vakaru buvo daug 
žmonių : pirmą vakarą buvo 28, 
antrą buvo 43. Nejaugi tiek 
bolševikų Rochestery beliko? 
Gerai vienas žmogus sakė, kad 
jų čia beesą tik dvylika ir pu
sė.

Ir geriau, kad jų nebūtų vi
sai. žmonijai nieko gero neat
neša, tik šaukia: “revoliucija, 
revoliucija.”

Naujas Skaitytojas

Lie ma, nepastato bažnyčios ir nie
ko naudingesnio del savęs ne
nuveikia, tik vaidijasi.

E ks-Hazletonietis.

ELIZABETH, N. J.

Lietuvių Statymo ir Skolinimo 
Bendrovė.

Dvylika metų atgal čia susi
tvėrė Liet. Stat. ir Paskolos 
Bendrovė, kuri pirmas dienas 
taip sakant labai vargingai gy
vavo, kadangi sunku buvo pri
kalbint šėrininkų, ir nelabai 
kas norėjo skolint pinigų iš 
virš minėtos bendrovės; net bu
vo ir tokių kalbų, girdi: “Ką 
mes čia pinigus dėsim, kad kas 
pasinaudotų iš mūsų pinigų”. 
Tai tokių buvo minčių. Bet to 
nežiūrint, bendrovė pergyveno 
visus blogus laikus, ir jau da
bar daug geriau stovi, negu ku 
rios seniau susitvėrę bendro
vės čionai Elizabethe, kurių y- 
ra visokių tautų ir šėrininkų ir 
pinigų turime pusėtinai, kaip 
matysite iš sekamos ištraukos 
iš metinio raporto: —

Šėrininkai: Skaitlius narių 
Spalio 1, 1924 825 turinti 8002 
šėrų; naujų narių pristojo 126 
turinti 1526 šėrų. Narių atsime 
tė 54 su 425|4 Šerais; Skaitlius 
narių Spalio 1, 1925 m. — 897 
turinti 9102 (Zj šėr.ų.

Pirmininkas — Ig. Liepa, 
2G15 E. Westmoreland St.

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

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

Fin. Sekr. — B. Bairūnas, 
3118 Belgrade© St.

Iždininkas — Kl. StaponaviČia, 
3304 Richmond St.

Direktoriai: — V. Tamošaitis, 
3120 Belgrade St.

B. Sarcevičia,
3148 Tilton St.

K. Arlauskas,
2433 E. Allegheny Ar.,

P. Šliogeris, 
3292 Miller St.

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

PIRKITE 
“VIENYBĖS” 

ŠĖRŲ!

M. M. ŠLIKAS
Lietuvis Advokatas 

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

Namų Tel. Michigan 5751

HAZLETON, PA.

Iš Senesnių Prisiminimų

Prieš 30 metų t. y. vos pra
sidėjus lietuvių judėjimui, Ha- 
zletono lietuviai daug yra pri
sidėję prie Amerikos lietuvių 
atbudimo. Prasidedant nuo 
1885 m. čion gyveno stropus 
darbuotojas Matjošius Vilkaus 
kas, SLA. eks-sekretorius, ku
ris per “Vienybę” straipsniais 
ir vietoje savo darbu, bei kal
bomis Hazletono lietuvius iš le
targo budino, šiandien Hazle
tone apie lietuvių kilimą nie
kas nesirūpina. Viskas čion ty- 
ku-ramu. Rodos čion randasi 
lietuvių bažnytėlė ir kai-kada 
per ją lietuviai pakelia savo 
balsą. Klebonauja čion kun. 
Struckus ir pešasi su parapijo
nais už Dievo namą ir visoga- 
lintį dolarį. Peštynės šiandien 
nuėjo net į apskrities teismą; 
ir iš priežasties kunigėlio užsi
spyrimo, tas lietuviams garbės 
nedaro!

“VIENYBĖS”

JONAS KULIS

Jonas Kulis yra mūsų įga
liotas keliaujantis agentas 
po Chicago ir Illinois apy
linkes. Jis užrašinės “Vie
nybę”, rinks paskelbimus, 
užsakymus knygų ir tt.
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VĖJOGRAMOS
(Per Agentūrą “Veltą”)

Kaunas. — Dabar paaiškėjo 
ir kita priežastis, kodėl kun. 
Šmulkštys taip skubotai grižo 
iš Amerikos Lietuvon, nebelau
kęs nė Tarpparliamentarės Li
nijos konferencijos. Mat apsi
žiūrėjus, kad neturi nuo savo 
kademų bloko pilnų instrukci
jų, kokius pranešimus duoti 
kongresui link Vilniaus, — kad 
gink Dieve, lenkų neužrūstinus 
ir nepakenkus lietuvių, lenkų 
deryboms Kopenhagoje. Kai 
kun. Šmulkštys mišias atlai
kys ir visas instrukcijas nuo 
kademų gaus, tai vėl atvyks A- 
merikon ir bus pilnai "prisiren
gęs stoti i virš minėtą kon
gresą. Taip sau žmogus

tarp poteriaujančiųjų, jautėsėi 
lygiai taip, kaip Lietuvoje žy
delio garbarneje.”

Vienas tik Pondzius žino, ar 
ta taip didelė atmaina kva
po, prieš gerą ar prieš blogą.

—o—
V. Abrozdas

rašytus į laikraštį patalpino; 
todėl jam parvažiavus, pačiam 
prisieina tuos laiškus gazeton 
sudėti.

Senis Tarkos klebonas yra 
“orait” vyras; jis daug laiškų 
iš seno kontro prirašė. Pats 
gi iš kelio neišklydo, nes su 
kuria gaspadine išvažiavo, su 
ta pačia ir parvažiavo. Reiš
kia, Tarkos senis klebonas yra 
cnatlyvesnis, už visus kitus kle
bonus. Žiūronas

VIEŠA S PA RA PIJA I
PERSPĖJIMAS

VEIZINT Iš PADANGĖS

IV. Abrozdas

Nekurie probarščiai labai už
sirūstino, ant Dzimdzių tėvo 
Vanago, kodėl jis šelmis juos 
pasgardzino išleisdamas pir
miausia vargamistrams Alma
nachą. Anot vieno probarščiaus 
išsitarimo: “Regi, Mose panie 
kad žiopliausias parapi jonas 
gali suprasti, jog dzimdzinis 
Vanagas ne iš to galo pradėjo. 
Reikėjo jau pirmiausia dukau- 
niems tėveliams koki nors ka
lendorių su šventėmis ir pas
ninkais išleisti, o ne vargamis
trams Almanachą. Su tuo sa
vo darbu jis labai pazgardzi- 
no.”

—o—

Šmulkščiui atjojus ant jo į Bo-- apie šv. Petrą, bet jis pasirodė, 
stoną nuo stoties neįstengė jau Į kas esąs, 
nunešti į kun. Urbanavičiaus
kleboniją, ką matydamas sočia 
listas Bagočius pasigailėjo ir 
nuo stoties automobiliu parve
žė klebonijom O apie dabarti
nį arkliuko padėjimą, nieko ne
galiu pasakyt, nes kun. šmulkš 
tys raitas išsimūfino į Lietu
vą; rodos dabar kelionėje. Bet 
vėliausi pranešimai “Tarkos 
Virvegramų Agentūros” skel
bia: kad jojant kun. Šmulkš
čiui per lenkų karidorių, len
kai arkliuką gerai pašėrę ir jis 
išjojęs Lietuvos link.

“Tarkos” Dženitorius

2-roji Dūšelė: Kaip tai?
1- ji Dūšele: Kuomet aš pri

ėjau prie dangaus vartų jis į 
mane sukeikė.

2- ji Dūšelė: Ką jis pasakė?
1-ji Dūšelė: Jis suriko:, “Eik 

peklon!”

Poniutė (žvėryne) : Kodelgi 
jūs šiandien paleidote visas 
beždžiones iš jų narvelių?

Žvėryno Tarnas (pasijuokda

mas) : šventadienis, poniute. 
Šiandien yra Darvino gimimo 
diena.

Slapta išsiaiškino
Sufragetė No. 1: — A-a, da

bar aš susekiau, kur mano vy
ras visus vakarus praleidžia.

Sufragetė No. 2: — O-o, na. 
o kurgi?

Sufragetė No. 1: Ogi namie. 
Matai, pereitą vakarą aš pati 
turėjau būt namie, tai ir suži
nojau.

KIENO ČIA KALTYBĖ

Vienas žmogelis parėjęs iš 
bažnyčios, skundėsi savo bo- 
belkai. Šakį: “Nuo tada, kaip 
tiktai Amerike prabišinas at
sirado, taip ir visų parapijo
nų persimainė kvapas. Sėdint

VI. Abrozdas

Padangėse betupint įsižiūrė
jau, kad buvęs Tarkos jaunik
lis klebonas lyg ne visus senio 
klebono laiškus iš Lietuvos pa-

Netikėtai užžvelgiau “Sanda
roje” pranešimą, kad Brook- 
lyno šventakupriai nusiuntę p. 
p. Bagočiui ir Šidlauskui po 
škaplerius, kaipo diplomą už 
atsižymėjimą priimant iškil
mingai kun. Šmulkštį (ir dar 

'škapleriai nelygūs — vieni bu
vę didesni, kiti mažesni!)

šiuomi perspėju savo para
pijomis, kad tokių diplomų be 

i mano žinios niekam ateityje 
i nesiuntinėtų. Užtenka jau Troc 
į kio Milžtuvės parapijono Ra
čiaus, kuris taip liurbiškai iš
garsino Brooklyną su falšyvų 

! pinigų dirbimu, dar pradės ma 
: no parapijonai dirbinėti falšy- 
i vus diplomus!
j Visus suinteresuotus drauge 
perspėju, kad minėti diplomai 
visai netikri, falšyvi, nešven
tinti ir mano klebonijos neuž
tvirtinti. Tarkos Klebonas
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MUSŲ KLAIDINIMO 
BLIU RAS
i .--------u i

Klausimas: aš esu sportas ir 
noriu atmušti nuo kitu tokia 
merginą, kuri turėjo kuodau- 
giausiai kavalierių. Ar tamstos 
nežinot, paskui kokią merginą 
lakstė daugiausiai vaikinų? —

P. Ukšis
Atsakymas: Paskui Orleano 

Mergelę rodos lakstė labai 
daug, nes bėgo paskui ją ištisi 
kariumenėės pulkai.

UŽRAŠAS ANT KAPO

Šičia ilsis (raštas rodo) — 
Geras žmogus ir lietuvis; 
Viskas jam jau nusibodo, 
O labiaus — pačios liežuvis.

Rašo P. Kriukelis del moksleivių; jei nėra savų 
pinigų, galima trumpam lai
kui užtraukti paskola. Jog ke
turi 
deli

litai moksleiviui yra di- 
pinigai ir su jais jis daug 
ką nuveikti savo naudai.
kaslink užmetimo, kadO 

moksleiviai ištvirksta, tai yra 
kaltė tame. Miestuose, mieste
liuose gyventojų yra tirštai. 
Moksleiviai abiejų lyčių susi
kemša viename kambarėlyje 
nuo penkių iki viso desėtko. 
Tokiame susikimšime nieko nė-

Labai daug girdžiama nusi
skundimų ant moksleivių, kad 
jų dauguma vagiliauja, ir taip 
yra ištvirkėlių. Jokiu būdu 
tam negalima būtų tikėti, kad 
nebūtų tam tikrų priparody- 
mų. Nusiskundimų girdžiama 
beveik visur, bet aš čia minė
siu tik savo kampelį.

Vieną sykį man sveikinantis 
su gimnazistu, aš, atsižvelgda
mas į mandagumą, pakėliau ke
purę; bet prekiautoja knygo-j ra ir nuostabaus, kad mūsų 
mis pradėjo juoktis, kad prieš ’ moksleivija tvirksta. Dar laimė 
gimnazistus kepurę keli; nes kad butas papuolė tarpe dorų 
gimnazistai, tai esą ištvirkę- Į žmonių; bet jei tarpe girtuo- 
liai, vagys. Nenoromis turėjau kliu, ištvirkėlių, tai labai Jeng- 
raudonuoti prieš tokius užme- vai jaunos moksleivių sielos pri

A TSA K Y M A S JA UN A M
POLITIKIERIUI

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ 
APDRAUDOS (INSURANCE) FIRMA

Permaina Varsų
Dėdė Samas tokį veidą paro

dė raudoniesiams, kad tie pa
mėlynavo.

timus ant mūsų moksleivių. Ji 
sakėsi, kad nėra tokios dienos, 
kad gimnazistai šio to nepa- 
glemžtų iš jos krautuvės.

sigeria ištvirkimo raugo. Tan
kiausiai būtų stokoje ėsti kalta 
pati valdžia arba miestų val
dybos, kad nesirūpina miesto

Grečiumais randasi Pavasari auginti. Miesto valdyba, žino-

S. K. GRISIUS
Agentas “ VIENYBES ” bei ki
tų tautiškų laikraščių Chicagoj. 
Norinti užsirašyti “Vienybę’’ ar 
užmokėti prenumeratą bei pirk
ti Šerą, kreipkitės šiuo antrašo:

3423 W. 61st STREET
Chicago, IU. ......

Phone — Republic 8927

SETAS Iš PENKIŲ 
LIETUVIŠKŲ PINIGŲ 

GALIMA GAUTI 
“VIENY BĖJĘ” 

Su prisiuntimu — 
50 centų

"i-

DRAUGIJOS! KLIUBAI!
CHORAI IR TT.

Jei Rengiate Kokį Balių, Pikni
ką, Išvažiavimą, Koncertą 
ąr šiaip koki parengimą
Taipgi Sporto Reikmenų

• - Krautuvės
GARSINKITĖS

JAUNIMO SKYRIUJE 
Pasekmės Bus Užtikrintos

REIKALAUJANT apdraudos (insur
ance) nuo Ugnies, Gyvasties, Sužeidi
mo (accident), Automobilių, Stiklų, 
etc., žodžiu sakant, suteikiam visokios 
rūšies apdraudą (insurance) kokia tik
tai randasi šioj šaly. Mūsų kompanijos 
vienos iš didžiausiu, prekės 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- 
linam pinigus ant morgičių, suteikiam pilnų, patarnavimą namų pirkimo 
ir pardavime.
NOTARY PUBLIC suteikia pilną patarnavimą visokiu legalių dokumen
tu, kokius tiktai tiesos daleidžia Notarams patarnauti.
Su visokiais reikalais ypatiškai, laišku ar telefonu kreipkitės j mūsų 
firmą, užtikrinam, kad gausit teisingą ir mandagu patarnavimą.

SCHEGAUS& GALE
BUILDERS, REAL ESTATE and INSURANCE

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

Labai man malonu, kad ir 
jaunas vyruks, bet jau apie po 
litiką pradedi galvot. Na tas ir 
gerai, nes dabar politikos ga
dynė; bet Lietuvoje didžiuma 
jaunųjų ponaičių politikuoja 
tik su panelėm.

Į pirmą Tamistos klausimą 
turiu atsakyti nepilnai. Kade
mų ambasada vyriausia yra 
Aušingtone;, bet kadangi am
basadorius vis užimtas lanky
mu bažnyčių ir klebonijų, tai 
jam ilgoką laiką nebūnant na
mie ir gal nesumokant ren- 
dos, namo savininkas įdėjo į 
langą iškabą “To let.”

Kaslink antro klausimo, t. 
y. Lietuvos arkliuko, tai jis 
dar drūtokas; bet jau matyt 
ilsta, nes kademų lyderiui kn.

Savas pas Savų
Amerikonai pradeda reika

lauti deportacijos nepiliečių 
butlegerių.

Tikrai patriotiškai: lai ame
rikonai butlegeriai bizniu nau
dojasi, o ne svetimtaučiai.

JUOKIS

KAD IR
t . i ■<1

NENORI.
. . • j.

; j; 6:oryoOO'olo:o:oo:o;o:aft'np.n

DIDELE PERMAINA PO 10 METŲ PAS
MACYS BROS. FURNITURE CO

NAMAS PERTAISYTAS MODERNIŠKIAUSIAI 
FURNIŠEI VĖLIAUSIOS MADOS, TIK KĄ Iš DIRBTUVIŲ 

STOCK’AS D VIG UBAI PADIDINTAS 
GVARANCIJA Iš DIRBTUVIŲ DAUGIAU UŽTIKRINAMA 
PATARNAVIMAS DAUG TOBULESNIS DEL PUBLIKOS 

IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS LENGVIAUSIOS
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198-200 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y
TARPE DRIGGS IR MEDFORD AVENUES.

Pristatom į visas Now Yorko ir Brook lyno apylinkes Dykai ir Saugiai
.'< i c>Q!0.o:ocyoox>xy.o,go:o.'o;6:o;o;c įocixYo;voT)o:a:o;o'o:o:o:oroox

Tel. ilso Greonpolni Telephoaa 7117 Main

Juozas Garšva
Mano firma gerai atlieka lakančias darbus: tfibalsamvoju ir laldeja alinusias ant visokių 
kapinių. Pagrėbus peraoiia naa paprasčiausių iki jprftkUniauaiij. Farlamdo karietas lal- 
dotuvfirūE, veMlijoms, krikStynomj ir kitiems pasivallnSjlsiaDU.

Flršul minėtina r«ikalB.i« kreipkitės pa* mase, o būsit uiganėdlnti

231 Bedford Ave 264 Front Street
BROOKLYN. NEW YORK

O F I 8 A I i

Žydelis “ant vainos”
— Niu, męs nuėjom ant vai

nos. Vokietys pyks, pyks!... 
kad jam galas. Taip pradėjo 
šaudyti... pyks, pyks!...

Niu, aš ir klausė savo drau- 
ir gulėm, kaip negyvi.

Niu, aš ir klausė savo drai- 
go:

— “Maiša, ei — Maiša, ar 
tu dar gyvas?”

— “Oi, kaipgi gyvas, gyvas”..
— “Oi, aš jau numiriau. Ir 

Maiša, tu žinai, kad aš ne tik 
numiriau, bet... bet jau pradė
jau pūti...”

— “Kaip tu tai gali žinoti?”

ninkų knygynas, kuriame kny
gos būdavo laisvai sukrautos, 
ir pirkėjas galėdavo pasirinkti. 
Bet vargiai tik knygynas išsisu 
kė iš bankrūto, jei nebūtų pa
stebėję vagysčių. Knygų ir ki
ti mokslo daiktai žūdavo pre
kiautojos akyse. Užtvėrus kny
gas, juokėsi, kad gimnazistai 
nustojo lankyti knygyną.

Kasgi čia kaltas? Nejaugi 
kaltybė krinta ant mūsų vie
nų moksleivių? Ne, tai būtų di 
dėlė neteisybė. Kalti tėvai, kal
tas vargas, ir kalta pati liau
dis ir mokytojai. Juk niekur ne 
sigirdi, kad gimnazistas būtų 
pavogęs kam nors iš krautuvės 
tokį daiktą, kuris būtų buvęs 
nereikalingas’ del mokslo. Tė
vai išleidžia savo vaiką į gim
naziją, ir nori, kad jis išmoktų, 
kad jų dėkis nė aruodas ne
pajustų. Vargais negalais nu
perka knygas reikalingas mok
slui, ir šiek tiek poperio, ir — 
mokykis sūneli! Pinigų tau ne
reikia; kai atvažiuosiu per porį 
savaičių, tai vėl sąsiuvinį nu
pirksiu. Nepraėjo trijų dienų

ma, namų nestatys; bet turi 
kaip galima lengvinti tiems, ku 
rie nori statyt. Labiausiai duo
ti geriausios privilegijos mūsų 
amerikonams, kurie beveik visi 
stengiasi apsigyventi mieste.

Nupuolimas moksleivijos, 
krinta daugiausia ant mūsų pa 
čių sąžinės. Mokslai vėju nepa
gaunami. Moksleiviai turi mo
kytis, ,o tėvai ir visa liaudis 
turi jais rūpintis.

ir • v. ■ .t »

LAIMINGOS KNYGOS
u 1) Juoda Knyga, pusi. 200 $2,00

2) Sekretai Moninimo, pi. 168 $2.00
3) Stebuklai ir Paslaptys, 240. $1.75
4) Lyties Mokslas, 400 $5.00
5) Naujas Pilnas Orakulas, $5.00
6) Lietuviškas Sapnininkas $1.50
7) BurtiSkos Kazyros $1.50
8) Paslaptys Magijos bei Spiri
tizmo $1.25

Jau tūkstančiai žmoniy pasinaudojo 
burtišku knygų mokslu palikę turtin
gi, todėl ir tamsta išmėgink laimę! 
Reikalauk laimingų knygų

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

(13.4) . ..

— “Niu, kaip kaš ne prade 
da pūti, kad aš taip negar- 
dzei kvėp!... A. Gielutis

Naujiena iš Lango 
(Restorante)

Nesišaipyk, praeivy, iš mūsų 
kavos silpnumo; žinok, kad ir 
tu po kiek laiko pasensi ir nu
silpnės! panašiai!...

A. J. Gulbė.

Slaptinės Minklės
1. žydas pirty, žydo barzda 

lauke. (Morkva).
2. Plaukuose rakštis, (šieno 

peštukas).
3. Tėvo diržas be galo. (Ke

lias).
4. Pilni laukai rankšluosčių 

prikloti. (Laukų ribos).
5. Saldus-gardus, ant toriel- 

kos nepadedamas. (Miegas).
6. Per sekundą visą pasaulį 

aplekia. (Mintis).
7. Šulnis be dugno, (žiedas)
8. Tišku-tašku ant lentos, ki- 

bur-vibur ant tvoros. (Kultu
vė). Surinko Kazys Stonis

Šv. Petras Pagadino Savo 
Vardą

JAU VĖL TURIME!
Komediją 

“LAPKUS”
— Kaina 30c. —

VIENYBĖ
193 Grand St., B’klyn, N. Y.

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

Gerklės Ligas
109 E. 87th Street 

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

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

išžššžšSs.5E

ir

STOGŲ DENGĖJAS

GRAVEL
KOofinG

Repair Work a Specialty 
JAMES J. HOLT6-SON

PIRK “VIENYBĖS” ŠERŲ 
VIENAS ŠĖRAS 

DEšIMS 
DOLARIŲ.

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

Reikale klauskite: 
Ofisas: 1163 Gates Avenue 

Tel. Jefferson 3957 
Vardas: 161 Clifton Place

Tel. Prospect 1023

nuo tėvo išvažiavimo, kaip rei
kalinga poperio, rašalo, knygų, 
o kišenėje — nė cento. Na ir 
lieka moksleiviui viena išeitis, 
ar mesti mokslas, ar eiti ieško
tų sau reikalingų daiktų kito
kiu būdu. O kur dar laikraš
čiai, ir taip knygos pasiskaity
mui; moksleivis turi džiūti sa
vo troškimuose, arba sapnuoti
apie jas.

Antra, kalti patys mokyto
jai, kam leidžia išnaudoti juos 
žydeliams. Provincijose už kny 
gą septynis litus užmoka, o nu
važiuok į Kauną į- kurį nors di
desnį knygyną, ta pati knyga 
tekainuoja tik trys litai. Kaip 
tik čia mokytojai gali pasidar
buoti ir atvežti įvairių daiktų

PI L. A. TVARANAVIČIA
“Vienybės” įgaliotinis Philadel 
phia, Pa. Jis vietos lietuviu 
tarPe užrašinės fiVienyb^” pri
ims paskelbimus ir spaudos

1-ji Dūšelė: Daug maniau darbus.

LINKSMI VYRAI!
Netik sportai, bet ir darbininkai ir geresnės kliasos 

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

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

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

Kurie netingi liuosam laiko kaipo agentai kituosą miestuose gali užsi
dirbti ekstra pinigų, ir kodėl nepradėt biznieriaut ir agentaut?

kad gerą cigarą

MES NEPARDUODAM SVETIMŲ NAMŲ 
Bet mes parduodame savo budavotus namus Richmond Hill 
Sekcijoj: — 1 ir 2 šeimynų. 1 šeimynos $5,500 ir 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 ir 
senus namus: medžio, mūro 
ir cemento. Darbas užtikrytas 
— Reikale kreipkitės pas —

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

Tel. Richmond Hill 8066

4
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TOTORIAI VILNIAUS KRAŠTE

savo tikslą pasiekti ir verčiamis tradicijoms, Vilniaus kra
što totoriai, daugumoj pate- mahometonus dar šįmet paskir

Vytauto Didžiojo laikais Lie
tuvoj’ apsigyveno nemaža to
torių kolonistų, kurie mūsų Di- kę ir neįstengę atsispirti lenki- ti antrą suvažiavimą, kur tu- j

i nėra kilę. Tačiau didelis nuo-i 
I monių skirtumas tarp abiejų 
į pusių pasireiškė del bažnyčios 
'galvos nuolatinės rezidencijos.
Mahometonai yra to nusistaty
mo, kad, Įvykdžius varu 
kairiąją autoket'aliją,

cŪPIKUjK
/(jEROVes skYRIUS

bru- 
j ų baž

nyčios galvos sostinė turi būti 
Vilniuj. Tuo tarpu lenkai grie
žtai siūlo muftiatui sostinę Var i

MOTINŲ IR. JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

daugiausia buvo Įgiję savo ne
paprastu narsumu karuose. Di
džiuma tų laikų totorių pasi-' 
rinko sau gyvenamąją vietą j 
Vilniaus apylinkes, kur jų už-i 
siliko ir iki šių dienų. Apytik
riais daviniais Vilniaus krašte' 
šiuo metu priskaitoma apie 600 
totorių šeimynų, kurių 200 ten-į 

ka pačiam Vilniui.
Vilniaus krašto totoriai, lai

kui bėgant asimiliuodamiesi 
tautybės, būtent kalbos atžvil
giu, vis dėlto iki šiandien ne-1 kai savo politinių tikslų veda- 
nustojo charakteringesnių savo; 
rasinių bruožų ir pilnai išlai
kė mahometonų tikybą. Pasi- Į 
likdami ištikimi savo tikybinė-;

yra prisirišę prie savo prabo- klausimai.
Kongresas, kaip spėjama, į- 

vyks apie š. m. lapkričio men. 
Tačiau del jo vaišių Vilniaus 
krašto mahometonų sferose la
bai abejojama.

Mahometonų bažnyčios gal
va Lenkijoj numatomas žino
mas Rytų žinovas Lietuvos 
torius Jokūbas Sinkevičius, 
inr gyvenas Vilniui’.’ Del

čių antrosios tėvynės ir nesidro 
vi vadinti save tik Lietuvos to-

šuvą. Kadangi klausimas 
gana aštrus, tai Vilniaus 
kų “didžuma” jau reiškia

Lietuvon

Nuplginta laivakortė ton ii- atgal 
Trečia Klesa į Kauną

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

GERA
8. V.

NAUJIENA!
Naujus S. V. įstatymas pavelija 
atlankyti Tėvynę ir būti metus, pa
skui be kliūčių grįžti Amerikon ne- 

. žiūrint kvotos.
i Mūsų dideli laivai milžinai, kaip 

MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND

PITTSBURGH, ARABIC, etc. 
greitą Kelionę į 
Southampton, Antwerp 
išplaukia kas savaitę.

3-čios klesos keleiviai

Siūlo
Cherbourg. 
Daug laivų
Visi m ūsų
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturioms ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ii; manda
gumas.
Kreipkitės prie mūs vietinių agentų 

arba
White Star Line 
Red Star Line

No 1 Broadway, New York

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

sirišimas iškilo paskutiniuoju 
laiku, iškėlus lenkams 
mą apie mahometonų 
čios autoket’aliją.

Prieš karą Vilniaus
totoriai tikybos atžvilgiu buvo
Krimo mufliato žinioje. Su juo ibar gyven.JS Vilniuj. Del 
\ ilniaus mahometonai palaiko > įciatūuos mahometonų 
ryšius ir iki šiol. Tačiau ler

tuo 
susirūpinimo ir ragina vyriau
sybe nenusileisti.

kiausi 
bažny

to- 
da- 
jo 
ir

i lenkų tarpe tuo tarpu ginčo

j Turint tai galvoj, yra pa
grindo manyti, kad ir čia len-

laikyti Įprastomis jiems “hu-! 
maniškomis’’ priemonėmis, pa
imdami ir mahometonus visišr 
kon savo “tėviškėn” globom .

1 .
— I uties Aicl^s į

Siame skyriuje mes laikas 

nuo laiko gvildensime rel* 

kalus jdomiua būsiančioms 

motinoms Ir motinoms jau* 

ny kūdikiu.

Kūdikiu aprūpinimas ir pe

nėjimas yra dalykas gyvos 

svarbos Šeimynai ir tautai 

ir mes jaučiame, kad tai 

yra dalykas, kurį mes (u* 

rime regu Ha riš k a is laiko* 

tarpiais atvirai ir laisvai 
pcrgvlldenll.

i
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VINIMAS IR PAPROČIAI

mi, sumanė Vilniaus mahome
tonus, panašiai kaip stačiati
kius, padaryti Krimo nepriklau 
somos, Įvesdami Lenkijoj jų 
bažnyčios autoket'aliją. Tuo tik 
siu Vilniuj’ praeitą pavasari tu 
rėjo Įvykti mahometonų suva
žiavimas, kur tuo klausimu tu- 

1 rėjo būt išsitarta ir išrinkta 
mahometonų bažnyčios galva. 
Tačiau kongresas neįvyko. Ny- 
riausybė vis dėlto užsispyrusi

Keli Faktai Apie Imigracijos Leidimus 
Sugrižšti į Suvienytas Valstijas

Sekančios informacijos delei piytų Valstybių ketino gryžti at 
sugryžimo leidimų 
Imigracijos Biuro 
ne.

Aplikacijos del

KCN?rR<£RMAN | Su7"-Vt

I
’WKSJMn g
SUGRAŽTINĖS LAI VKORTĖsI

NUPIGINTA KAINA B 
j LIETUVA I

PER BREMENA

Puiki Trečia klesa, kajutes

■ Nepilicčiai grįžtanti bėgy 12 i I

; mėnesių, be kliūčių įleidžiami I
32 Broadway, New York Sarba pas vietos agentus |į

gautos nuo j gal, jog turi gyvenimo vietą 
Washingto-i Suvienytose Valstybėse, ir de- 

! lei gerų priežasčių buvo priver- 
leidimų su- 

gryžti i Suv. Valstybes nebus i 
priimtos kuomet ateiviai jau iš: 
vykę iš šios šalies. Tą reikia*- 
atlikti prieš išvažiuojant iš Su-: pilną kontrolę duodant viza 
vienytų Valstybių. | . . F. L. 1. i

Atsitikime, kur gryžtant is at j 
eivis neturi leidimo sugryžti Į ■'

stas ilginus išbūti užsieny negu tėvas tu 
ketino. Amerikos konsulai, pri- mainai, 

silaikydami prie Valstybės De-1, .'; 
parlamento instrukcijų, turijom

Geriausias 
P L U M BE R I S 

CH A S. WIRFEL

GYDAU VYRUS IR 
MOTERIS

Pa se k m i ilga i M ode r n i šk ia u s i a i s 
Būdais

Parodau Greitas Pasekmes
višoše formose nervu, odos ir kraujo suirimu, 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 stovi.

Mano Kainos Prieinamos — ir asmeniškai prižiūriu 
kiekvieną syki atėjus.

Kraujo tyrimas Wasserman o sistema, ir komiška ana
lyze šlapumo, X-spindulių kvotimas.

Pasitarimas ir Patarimas Dykai

Specialistas
110 East 16th Street, New York City

Tarpe 4th Av. ir Irving Place
Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakaro. — Nedaliomis: 9 iki 4 po piety

nekvoti- j
Ameri-1

I m {gra
nu skai- 

imigrantas, kuris pir-

paduoti aplikaciją del 
nes imigracijos vizos 
kos konsulini užsieny, 
ei jos Aktas iš 1924 
to, jog 
miaus buvo legališkai Įleistas]

ris sugrįžta nuo laikino išva-1 
žiavimo, yra nekvotinis imi
grantas.”

Po sesių menesių išvažiavimo i 
gryžtantis ateivis turės priro- j 
dyti, kad pirmiaus buvo lega-! 
liškai Įleistas Į Suvienytas Vai-' 
stybes, nuolatiniu! apsigyveni
mui, kad važiuojant iš Suvie-

du ug

ĮD|A L 1 SHA T E|J|O
Į i R R A M z
E A S|M E{N 1 S M K
GJA L A P o N|O

1 S B T O s B Z U S
R U T A E M E M

O
8
SSJ 1 O J Į M K L

o g 1 A » Ha K T A
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Kūdikis nėra žaislas. Jis žmogus, bu 
pilnai organizuotu kūnu, su gerbtino
mis teisėmis. Motina neprivalo nie
kad prie jokią a|dink.vl>ią tas teises 
paniekint idant palinksminti gimines 
:ir draugus. Per didelis ‘‘žaidimas” 
s,, kūdikiu jį erzina, ir net gali kliū- 
dvii normaliam augimui.

Supimas, kratymas, arba mėčiojirnas 
tik ką papenėto kūdikio yra blogas 
papratimas. Yra tokiu ką mano, kad 
tuomi maisto virškinimas pagrėitina- 
mas. l’-'t jeigu pats perkentėtam toki 
p:: teigimą, su pilnu pilvu, tai sutiksi, 

į kad greičiau ateina noras išvemti niai- 
negu laikyti jį viduriuose.

Cūdikio lavinimo programe kūdikio 
savo vietą. Jis turi padėti 

nes kitaip visos pastaugęs 
kainai lavinti bus bergždžios. Daž- 

kūdikis puikiausia elgsis prie mo- 
>s, bet tuoj persimainys pasirodžius 

tėvą ir seneliu pusės ypa- 
palinkimas lepinti kūdikį ir 
jį. ’kokis perdidelis ūžsie- 

la\ininro priešas. Kūdikis 
auta ir jo reikalauti imti, 

ramintojo, jis verkia, kad 
ranką imti, jis verkia, kad supti, 
utis įauga, nes nėra lengvesnio 

ji auginti kaip pavelyti kūdi- 
gi;ii! i \ iską ka jis nori. Niekas

pagadint i
Ulinius yi

........ i i * ‘ vei Ksnio.
Viso -lavinimo parimtas yra 

i iškurnąs. Kūdikio papročiai 
sn.si fiii'in uoj:i. Ankstybas

nos duos 
i<» namu.

rėguli ti
grei tai 

la vininias 
palengvinus mo
jai daugiau liuo- 
Prisilaikant va- 

penėjinio ir man
kūdikis tuoj pramoksta gyven- 
“ laikrodžiu.’’ Dar kas svarbu 
karnas lavinimas kūdikystėje 

No. 17 kryžiažodi gerai išrišo palengvina mokinimą vėliau.
įtik P. Mačys, iš Brooklyn, N.Y. I , i r ,,» n n n mi < z :

PIRKITE 
“VIENYBĖS” 

ŠĖRĄ!

Atsišaukimas į Bendradarbius 
Del “Vienybės” Metraščio

Ateinanti metą sueina 40 
melų kaip Vasario 10, 1880, 
būrelis lietuvių įkūrė laikraš-

SKAUSMAS! KUR?
PAMINKIT.

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

Iii. Apsisaugojimui nuo užnuodiji- 
mo, nuo silpnų atsitikimų, 
įdrėskimo ir tt.

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

rašykite į:
ALBERT G.

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

G R A B O R I U S

107 Union Avenue

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

Ateikite ir Persitikrinkite

; tcl. Stagg 0783.

Juozas Levandauckas

Ii “Vienybę,” šiandien pasieku
sią laipsni mūsų nacionalės 
reikšmės organo. Todėl “Vie
nybės” Bendrovė nutarė išleis- 

i Ii 1926-iems melams Metraš
tį, su kiek galimai pilnesnė
mis ir reikalingesnėmis žinio
mis bei informacijomis iš mū- ' 
^ų gyvenimo, taipgi įdėti “Vie
nybės” bendradarbių šiokius- 
lokius atsiminimus bei jų pa- 

j veikslus. Metraštis nebus labai 
didelis, bet spausdinsis 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” Metraš
čio. Taipgi prašome labai sku
binai parašyti iš kolonijų A- 
merikoje: 1) kiek lietuvių'ran
dasi, 2) kiek draugijų turi, 3) 
kiek draugijų turtas sudėjus 
neša, 4) kiek turi mokyklų, 
4) kiek turi lietuviškų bažny
čių ir jų turtas, 5) kiek yra 
biznierių, 6) kiek jų turtas ne
ša, ir it. Prašome rašyti labai 
trumpai, nes maža turim vie
tos.

Kurie bendradarbiui ir veikė
jai norės jų fotografijas Įdė
ti Melraštin, meldžiami pri- j 

siūsli savo paveikslų klišes (tik 
kad būtų nedidelės) ar bent !

pūtis apsimokėti, nes mums 
Metraščiui pasidaro labai daug 
išlaidų, kadangi spausdinsis i 
50,000 egzempliorių; klišes su
grąžinsime savininkams ).

Viskas šilas turi būti prisių
sta ne vėliau Lapkričio 30 d. 
(Lietuvos bendradarbių rašte
liai bus priimami iki Gruodžio 
15 d.) ir antrašuojama seka
mai: — “Vienybės” Metraštis, 
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

sveikas kūdikis yra na- 
ginins. Jo linksmumas vi- 
linksmais. Nustatyti pa- 

i nročiui. ir tinkama priežiūra yra rei- 
i kalingi kūdikio sveikatai ir linksmu- 
i niui. Niekas taip neatjaučia 1 
| ligos, kaip motina.

Motina dažinos, kad sistematiškas 
lavinimas yra būtinai reikalingas kai 
kūdikio gerovei taip jos pačios. Dauge
lis įtempimą motinos nervą paeina 
nno nereguliarišką papročią pas kūdi
kį. Atminkite, kad papročiai, geri ir 
blogi, sunku sulaužyti? Todėl išmin
tingiau auklėti gerus papročius.

Dept. 9

UOLLANrtE «AMERICA BJME
Tiesns-trumpas kelias per Batter

dam’ą, j ir iš visų italių

LIETUVOS
Laivai kas savaitę

Neprilygstami patogumą!
Mes pngelbstimo gauti reikalingas 
dokumentus (affidavits). Mūsų 
žmonės sutvarko visas smulkmenas, 
ir keleiviams rūpinamasi nūn pra
džios kelio iki pabaigos.
Kainos ir laivu tvarkraštis pasiaa- 
čiamas paprašius.
Rezervavimui Ir Informaciją deloi 
rašyk bile vietiniam agentui, arba

HOLLAND AMERICA LINE
24 State Street New York...

inKsmu- 
kūdikio

Dažnai kūdikio maistas daro jį er- 
zulingu. Ypatingai dirbtinas maistas. 
Gali tokie maistai netinka kūdikiui 
viduriams it ardo ją veikimą. Pasiren
kant dirbtiną maistą, svarbu pasi
rinkti tokį, kuris lengvai suvirškomas, 
ir kuris tuom pačiu sykiu suteiks kū
dikiui visus elementus reikalingus au
gimui. Eagle Brand Kondensuotas pie 
nas yra piirinktinai puikus dirbtinas 
maistas. Jis buvo vartojamas per me- 

ir tapo įrodytas geriausiutii eiles 
kūdikių maistu.

Skaityk šitus straipsnius kas savai
tė atydžiai ir pasidėk ateičiai.

Tel. 4418 Greenpoinf.

Dr. John Waluk
Valandos:

nuo 8 iki 10 ii ryto 
nuo 1 iki X po piety 
nno 0 iki 8 vakare

Nedėliotais pagal susitarimą

161 North 6th Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. 595 Greenpoint.

Daktaras
J. S. MISEVIČIUS

270 Berry St., B’klyn, N. Y.

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

V’naLAS
U2DBGI-

*LA»

Apaaagok Bvslkatą

SANYKITg
Profilaktas vyrams, 

geriausia apsauga 
po užsikrėtimo. 

Didelė triūbelė 38e. 
(Tarba (4’s) $1.

Visose aptlekoso ar 
Ban-Y-Klt Dept. A. 

•1 Beekman St.
Nėw York 

Praiyk apraiymų

Per virš šešiosde- 
šimts septynius me 
tus gydytojai išra
šinėjo ir rekomen
davo Borden’s Ea
gle Pieną motinom 
kurios negalėjo žin 
dyti savo kūdikių.

Eagle Pienas yra 
švarus, saugus ir 
sveikas maistas, ty 
čia prirengtas kū
dikių penėjimui.

Jei prisiusite šitą 
apgarsinimą į The 
Borden Company, 
Borden Building, 
New York, tai bus 
Jums jūsų kalboje 
paaiškinta kaip pe
nėti jūsų kūdikį su 
Eagle Pienu.

$15.00 ir aukštyn

Balto, žalio ir Raudono l ikt, 
aukso moteriškę laikrodėliu 
Galima gauti mūsų krautuve 

RASHKINIS
Ir 

VOKIETAITIS
141 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tikra Lietuviška Duona 
kurią kepa 

„Garsas” Keptuvė 
(Seniausia įstaiga)

J Kopa
| Taipgi
j V(.‘H)S 11 -UULJU1UB

l suoinet kreipkitrs
* Drift * * fin ran e ’ ’ T

ruginią miltą. I 
keiksus, vestu- J 

pokiliams. Vi- | 
bu užsakymais i 

j prie “Garsas” Keptuvė. Siunčia-1 
Ine duoną ir j kitus miestas.

duoną, iš 
kepame 

ir kitiems
’•s

J W. MASIULEVIOH 
A. SHRUPSKIS

t (Savininkai)

209 Bedford Ave.,
| Brooklyn, N. Y. Tel. G’p’t. 2870

Užrašykit “Vienybę” 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems 
LietuvojeALEX SHRUPSKI

Pranešu
Visiems pažįstamiems, draugams ir geros valios lietuviams 

atsilankyti pas mane pasikalbėti ir susipažinti vieni su kitais.
Taippat patarnauju su AUTOMOBILIU veselijoms, krikš
tynoms, šermenims ir šiaip linksmiems pasivažinėjimams ir 
pokili&ms. Nepamirškite reikale

ALEX SHRUPSKI
SI lo. 2nd Str., ‘ Brooklyn, N. ¥•

Telephone 885 Greenpoint

Susivienijimas Liet. Amerikoje
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDBAŪDOS IK PABALTOS 
ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOMIS, KU

RIOS TURTAS ABTI $1,000,000.00

pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.18
Nuo suslorganlzavlmo Iki šiam laikui išmokėta $375,122.80

BLA. kuopos randa«i visuose, didesniuose miestuose. 
Nariai priimami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. VIa! Ba
riai gauna laikraitį „Tėvynę” dovanai ir taipgi 
gauna BLA. išleistas knygas nl pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $180, 300, «00 Lt 100©

Paialpoa Skyriai —
89.00. 9.00 ir 1S.OO | savaitę.

Del platesnių informaciją krelpkitia lino adresai

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

SWAIMS

Kas yražmogaus amžinas priešas? — 
Jis netik snnlrianslM Ilgas įvare, bet ir 
bą paguldo. Bet tie, knrle vartoja po 
Ameriką pagarsėjusius 
P0WDER8 (MUteUns nuo 
nebijo. Už 75 centus nl 
nuo savo nuožmaus priešo 1

URBO LAX TABS (25 cental nl skry- 
yra kai kanuolė prieš kitą amžiną žmo

gaus priešą — vidurių oiklatčjimą — kurie 
žmogui pagamina daug rūpesčių Ir sunkių Ilgi).

Lietuviškų, BulgarlSkų, Alopatlgkų, Homeopatilkų ir kltsklų 
vaistų tegalima gentį gerų pas —

F. URBONAS

Haitis 
t jfra- 
plačlą 
GOLDURBAN’S

Balčio), jeklų Kalčių 
baksą apalglnkiaok

1.51 Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y,
Telephone Greopoint 1411
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“Vienybes” Milžiniškame Koncerte Lapkričio 22 dieną Dalyvauja žymiausios Meno Spėkos
i Brooklyn*) ir Apylinkės Žinios y M

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

“VIENYBĖS” KONCER
TE BUS GARSIEJI
AKOMPONIATORIAI

SUSITVERĖ lietuvių
BIZNIERIŲ DRAUGIJA

Vardai New Yorko 
miųjų pianistų: Berdichev- 
skio ir Petrovo yra jau ir 
lietuvių visuomenei žinomi, 
nes vienas ir kitas yra gir
dėti mūsų stambiuose kon
certuose. Todėl šiuomi pasi
daliname linksma žinia su 
gerbiamąja publika, jogei 
jie abu dalyvaus “Vieny
bės” koncerte, Lapkričio 22 
d. Miller’s Grand Assembly, 
Grand ir Havemeyer Sts., 
Brooklyn, N. Y.

Tua būdu “Vienybės” Di
dysis Koncertas turi savo 
programoje sekamas įžy
mybes :

Gerb. JUOZĄ BABRA
VIČIŲ, operos artistą ir 
scenos žvaigždę;

LIETUVIŲ OPERETĖS 
CHORĄ, — su geriausių 
kompozicijų dainomis;

VINCĄ ENDZIULI, — 
talentingą smuikininką;

MARŲ STRUMSKIENĘ 
— dailiabalsę soprano;

MARŲ BUTĖNIENĘ, - 
žymia mezzo soprano;

L. BERDICHEVSKY ir 
PETROV — garsūs pianis
tai akompaniatoriai.

Po visą apylinkę dabai 
tik ir kailius apie “Vieny
bės” Didįjį Koncertą. Vis: 
sako: “Jau kad “Vienybė’ 
ką rengia, tai vis būna ori
ginališka ir puiku, todėl bū
tinai reikės atsilankyti”.

Ir ištikro šios iškilmės bus 
didelės. Po pietų koncertas 
vakare balius — tai jau net 
tirštai.

zy-
Per. penktadienį įvykusiame 

lietuvių biznierių susirinkime 
“Vienybės” svetainėje, tapo į- 
kūrta ir bus įkorporuota dar 
viena nauja šioje apylinkėje 
organizacija, — Lietuvių Biz
nierių Draugija, kuri anglų 
kalboje bus vadinama “Lith
uanian Chamber of Commerce. 
Tuo tarpu jau susirašė šie vei
kėjai ir biznieriai: X. Strums- 
kis, V. šabūnas, J. O. Sirvydas, 
A. šrupskis, J. Ginkus, J. Gar
šva, p. Mičas, Chas. Kulboką 
G. Abraitis, St. Pauža, A. Kan- 
drotas, A. Tautkus, F. Norus 
J. May, J. Naujokas.

išrinkta: Pirm, 
vice-pirm. — J. 
St. Pauža; ižd.

svet'. įvyko p. K. Menkeliūniū- 
tės-Januškienės vakarėlis su 
vaidinimu operos “Cavaleria 
Rusticana”, kuri buvo gana 
gerai suvaidinta, italų kalbo
je ir padedant geriems, dau
giausia italams, artistams. Pu
blikos buvo veik pilna svetai
nė, nes operomis žmonės jau 
pradeda domėtis.

Po vaidinimui buvo balius.

DAILIOS LIETUVIŲ 
BIZNIERIŲ PRAKALBOS

GARSINK1TĖS “VIENYBĖJ

v

M

*

1

Valdybon 
X. Strumskis; 
Ginkus; rašt. 
J. Garšva.

Metinė mokestis $10. Išrink
ta statuto parengimui komisi
ja: J. O. Sirvydas, A. šrups- 
kis ir J. Naujokas.

Ši organizacija ketina su- • 
traukti į save virš 1000 šioje 
apylinkėje esančių biznierių ir 
profesionalų iš visokių šakų. 
Tos uždaviniai labai platūs ir 
bus visuomenei naudingi.

Pramonietis.

“VIENYBĖS” DIREKTORIŲ 
SVARBUS SUSIRINKIMAS

“Vienybes” direktorių susi
rinkimas įvyks Antradieny, 3 
d. Lapkričio. Pradžia 8 vai. 
vakare. Visi direktoriai malo
nėkit dalyvauti.

Valdyba.

NUO MENKELIUN1UTĖS
OPEROS- VA K A RĖLIO

Lapkr. 1 d. Labor Lyceum
iiililiilillliiiiililllliiillliliiiillliN

MokyklŲ Vedėjams!
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___________________________  $1.00

2. A—B—C Skaitymo Rašymo Pradžiamokslis. Tinka
tik pradinėms mokykloms, kur mokoma pradžia lie
tuviško skaitymo ir rašymo________________ 35c

3. Lietuvių Kalbos Gramatika. Damijonaičio. Mokslo
pradžios vadovėlis lietuvių 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. Murkos__________________ 50c

5. Vaikų Darbymečiui. Antra dalis Skaitymai ir daik
tų pažinimas__ ______________________$1.00

6. Vaikų Darbymečiui. Trečia dalis. Beletristika ir
gamta. Puslapių 399. ____________________$1.25

7. Vaikų Darbymečiui. Lietuvos istorija, geografija
ir senovė. (Skaitymai), apdaryta__________ $1.50

8. Vaikų Darbymečiui. Ketvirta dalis. Pirmoji knyga
literatūros kursui antroj gimnazijos klės.___ $1.50

Pinigus su užsakymais siuskite į

“VIENYBĖ”
193 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

rd
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1153 Putnam Ave., surengė po- ponas Lapkus su visu savo 
litines rinkimų prakalbas. Bu- štabu ateis į Y. M. C. A. Me- 
vo kalbėtojų apie desėtkas, vai1 morial Hali, 376 Schermer- 
dininkų ir kandidatų, kurie horn St. ir parodys pilvus rai- 
aiškino rinkimų ir partijų 
svarbą, anglų kalboje. Lietu
viškai kalbėjo J. O. Sirvydas, 
taipgi apie rinkimus ir biskį 
apie savo įspūdžius iš Lietu
vos. Klausytojų buvo gražus 
būrelis. Po prakalbų susirinki
mas užgyrė 
Partiją, šio 
vimuose, 

Po tam
Kliubo reikalai. Tarp ko kito 
apkalbėta prisirengimas prie 
“Dėkų Dienos” vakarienės, ku
rią Kliubas rengia Lapkr. 26 d.

Narys.

remti Demokratų 
antradienio balsa-

buvo apkalbama

I ĖL TURIME REKORDŲ!

Gavome naują siuntinį lietu
viškų rekordų, .kurių buvome 
jau pritrūkę, nes išsipardavė. 

įvyko Williamsburgo Atėjo populiariški Kipro Pet- 
' rausko “Dul-dul-dudelė” ir A. 
Sodeikos-Grigaitienės “Oi, ber
neli vientury” bei šulgino “Vi
sur tyla”. Taipgi turime mono
logų “šmikis Dainininkas”, 
“Bevaikis pas daktarą”, “Dan
ties Išrovimas”. Yra ir vėliau
sių “džėzo” rekordų.

tančią juokais komediją. Tikie- 
tai: “Vienybėje”, pas St. Pau
žą, O. Jonuškiutę ir visas L 
M. G. D. nares.

— Automobiliu iš California. 
“Vienybės” redakciją aplankė 
nepaprasti svečiai, būtent Pet
ras Bubnys su savo broliu Ka
ziu, kurie Rugsėjo 10 d. išva
žiavo automobiliu iš San Fran
cisco ir pribuvo Brooklynan 
Rugsėjo 22 d., pervažiavę sker
sai Ameriką per 12 dienų 3600 
mylių. Kelionė lėšavusi $90 ir 
vykusi gerai, tik vieną dienr 
reikėjo važiuoti lįjant. Pavie
šėję pas savo tėvą Brooklyne, 
Bubniai grįžš į California au
tomobiliu po Naujų Metų.

— SLA. 83-čios kuopos su
sirinkimas įvyks Lapkričio 5 d. 
vakare, 46 Ten Eyck St. Visi 
nariai dalyvaukite.

Prot. Rast. M. P.

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.

SPECIALIS NUPIGINIMAS
(arba specialiai nupiginta)

Susirinko veikliausi pi- 
Kalbėjo gana dailiai 

vietos viršininkų ir kan 
tų tarpe aldermanas 

potam piliečiai pa- 
apie ateinančius

Spalio 30 d. “Vienybės” Sve
tainėje 
liznierių rengtos politinės pra 

kalbos, 
liečiai. 
meletas 
didatų;
Sullivan;
sikalbėjo apie ateinančius šį 
antradienį balsavimus ir nuta
rė — užgirti šiuose rinkimuo
se vien tik Demokratų Partiją.

Dalyvavęs.

ŽYDELIAI VĖL “SUMUŠĖ 
LIETUVIUS SIUVĖJUS

Kaip žinoma, New Yorko 
kairieji žydeliai sumanė išrin
kti miesto majoru savo tautie
tį Gitlovą, bet pasirodė, kad 
“draugas” Gitlow jau sėdėjęs 
3 metus kalėjime ir dar gresia 
jam 4 metų kalėjimas; be to 
jis prakišęs savo pilietybę. To
dėl visais atvejais netinka kan
didatu į tokią augštą vietą, 
kaip miesto majoras.

Patys žydeliai apie savo to
kį “nelaimingą” tautietį daug 
galvos nė nesuka, todėl jie už- 
šriubavo mūsų komunistėlius, 
kad) protestuotų valdžiai už 
“nuskriaudimą” Gitlowo. Tai
gi mūsiškiai komunistėliai ir 
atvežė visą tą bylą į siuvėjų 
54-to skyriaus susirinkimą, 
Spalio 28 d. čia po didelio er- 
myderio ir juokų, komunistai 
būdami didžiumoje ir pervarė 
tą juokingą “protestą”.

Gaila, kad mūsų siuvėjai ne
silanko į susirinkimus ir tuomi 
vėl paleidžia siuvėjų reikalus į 
komunistų rankas.

Senas Siuvėjas.
(Apie tą susirinkimą mes tu

rime dar ir kitas koresponden
cijas, kurias įdėsim sek. nume
ri n. Red.)

PILIEČIŲ KL1UBO 
PRAKALBOS

Pr. sekmadienį Liet.
Kliubas, savo

Pil. 
kambariuose,

SURADO LIETUVI 
SKENDUOLĮ

North upėje tapo surasta la
vonas žmogaus, išbuvusio van
deny jau apie mėnesį laiko, ir 
sulyg rastų pas jį popierių, su
sekta jį esant lietuviu — var
das Antanas Kovera, iš Wash
ington Depot, Conn. Sakoma, 
kad jis buvęs pasiruošęs va
žiuoti Lietuvon, tik neturėjęs 
tinkamų dokumentų, dėlto jo 
neįleidę laivan ir jis palikęs 
Hoboken, N. J. Manoma, kad 
jis pats nusiskąndino iš susi
rūpinimo.

PO MIESTĄ PASIDAIRIUS

— Rinkimai čia pat! šį an
tradienį, Lapkričio 3 d įvyksta 
rinkimai. Kiekvienas pilietis 
privalo pasistengti balsavimuo 
se dalyvauti. Brooklyno orga
nizacijos daugiausiai nutarė 
remti Demokratų Partiją. Lei
džiamuose referendumui 
mendmentuose” 
balsuoti: už Nr. 1 
už Nr. 2 — “No 
“Yes”; už

patariama 
— “Yes”; 

; už Nr. 3 — 
Nr. 4 — “No”.

Pilietis, 
pagijo, šiomis die- 
p agi j o gerb. A. Mi- 
“Vienybės” Bendro-

— Jau 
nomis jau 
kalauskas, 
vės pirmininkas, ir stojo prie
savo užsiėmimų.

— “Lapkus”. Tikietai į gar
singą “Lapkaus” komediją ei
na, kaip šilti pyragaičiai. Po
nai ir poniutės, kurie turi šei
mynose savo tarpe nesusipra
timų, labai susidomėjo garbin
ga diena Lapkričio 10, kurioje

□oa

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

i ta 
k a

Reikalinga opereitorių visokio pa
rimo. Greenpoint Shirt Co., 95 Ri 
ardson St., Brooklyn, N. Y. (133)

Išsirondavoja kambarys su visais
lisymais ir elektros šviesa, atkirus
imbarys. Mr. V. Mikauskas, 1736
•ove St., Brooklyn, N. Y. (142)

NEPRALEISKITE PROGOS!
•i dairotės pirkti gerai įdirbtą hu
es biznį (Greenpoint sekcijoje), su

visais įtaisymais, dešroms dirbti ma
šinerija ir vieta vindymui; ntes gali
me jums tą gauti prieinama kaina. 
Klauskitės: Shegaus ir Gale, 134 
Broadway, Stagg 6805.

VIENYBĖ” REAL ESTATE 
(VI. šabūnas, vedėjas) 

193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Columbia, Odeon 
ir kitų kompani- 
jų fonografai, —- 
naujir ir antra- 
rankiai nuo $15 
iki virš $100. (Ir 
'springs įdedant). 
Lietuviškų ir iš 
Lietuvos ir kito
se kalbose rekor: 
dų turime. Par
duodam už cash 
ir ant išmokėjimo 
Taipgi turime Pi
anų ir riayerių 
antra rankių. Taip

gi sutūninam pianus, žodžiu sakant, 
viskas labai nupiginta. Reikalankitae

JONAS B. AMBROZAITIS
560 GRAND ST.

Brooklyn, N. Y. Tel. Stagg 6262

Tel. Greenpoint 7831

MAUKUI FOTOGRAFAM

štai — Jums Ir Ateina

Telephone Triangle 1450

10, 1925 
vakare

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

Visuose fotogra 
fijos reikaluos* 
kreipkitės šiut 
adresu: —

LAPKR.-NOV.
8:15 valanda

Y. W. C. A. Memorial Hali
376 Schermerhorn St., B’klyn, N. Y.

(kampas Flatbush Av.)

Vargingas ir pačios prigaudinėtas 
“Lapkus” šioje juokaplyšio komedijo
je ateis su visu savo štabu, publikos 
mylimiausiais artistais: Jonas Valen
tis, K. B. Kriaučiūnas, Margaret Tei- 
beriūtė, Uršulė Bacevičienė, K. šir- 
vyjienė. Visi nuskriaustieji ar ketina
mi būti nuskriaustais ateikit į šį pri- 
gavysčių universitetą, kurian įžanga

Tik--------------------------- 75c. ir 50c
nuo galvos (bile kokios).

Tikietai parsiduoda iš anksto: “Vie
nybėje,” 103 Grand St., pas Oną Ja- 
niuškiūtę, 197 Grand St., St. Paužą, 
131 Grand St. ir visas L .M. G. D-jos 
nares. Pelnas — Lietuvos našlaičiams.

Kelrodys: Visais keliais važiuojant, 
reikia pasiekti Fulton St. ir Flatbush 
Av. stotį. Iš tenai jau nebetoli 376 
Schermerhorn St.

Lietuvių Moterį} Globos Draugija

— Petrai, kur taip skubi
niesi?

— Einu pas Juozą Aba“ 
zoriu.

— Kas tenai naujo yra?
— Tai yra geriausi lietu

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

— Koks jo adresas?
93 WYTHE AVE., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. 4520 Greenpoint

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

Brooklyn, N. Y.

IR MALIORIU8 
Nufotografuoja ir 

• numalovoja viso
kius paveikslus 
įvairiausiomis sp
alvomis. Atnauji
na senus ir kra- 
javus ir sudaro 
su amerikoniškais 
Dariuj atlieka ga
rai ir pigini.

Kreipk i t Si lino

rtokeb
o. Brooklyn, N. Y.173

JONAI
Bridge 8t.,

Real Estate
Pigūs Namai ant Pardavimo

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

6 šeimynų mūro namas. 5 
kambariai šeimynai su elektros 
šviesa. Namo frontas 37 pėdų 
pločio. Renda $235. Kaina $20, 
000. Didelis bargenas.

Kampinis mūro namas, 6 
šeimynų ir bučernė. Renda 
$230. Kaina $19,500. Vieta 2 
garadžiams. Cash $4,500.

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savninkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR \

SUSIRINKIMAMS SVETAINĖ 
čia galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir ui 
prieinamu kainą; taippat pasirendavoti svetainę nusirinki' 
manu, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

»99 GRAND STREET (Tel. Stagg 3922) BROOKLYN, N. Y.

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

ir Vaikams 
o būsite pilnai užganėdintas

mwwa.'imaK

H

Vyrams, Moterims 
Prašau Tamlstą reikale atsilankyti,

S. PAUŽA
131 GRAND STREET 

Brooklyn, N Y.

LIETUVIfiKA AKŪftEBKA

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spindulių Diagnoza 
221 SOUTH 4th STREET 

BROOKLYN, N. Y.

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

2—8 po piet.
Penktadieniais ir Sekmadieniais 

tik sulyg sutarties

ii i cm s

(arti Union Av.)
Brooklyn, N. Y.
Tel. Btagg 0711

l’»c,

(Praeidami atsižvolgkito į šį namą) 
260 HUMBOLDT ST.

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Stagg 2481 

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

KASMOČ1US ir TUBA 
260 Humboldt Street 

Brooklyn, N. Y.

\ isų pareiga apsiginti nuo šalčio, pasiperknnt 
Naujausios Mados ir Geriausio Materiolo bei 
Išdirbinio ()\erkotus, JJetuvin Kopcratyvės į- 
staigos krautuvėj. Dirbtuvė vedama pilnai paty
rusių krinučiško amato siuvėjų. Užlaikėm didelį 
overkotii ir siūtų pasirinkimą suaugusiems, jau

si n va m ant. užsakymų kuris 
navų, overkotai nuo $15 ir 

angšč. Siūtai nuo $18 ir augšč. Ant orderio nuo 
$25 ir angšč. pagal materijos vertę. Priimam už
sakymus ir per laiškus. Darbas garantuojamas. ■ 
I ž netinkamumą drabužio pinigai grąžinami, 
biotini, atmink šią pirmutinę lietuvišką įstaigą.

A. L. Clothing Co.
216 Manhattan Avenue

Brooklyn, N. Y. Tel. Stagg 4697 
Vedėjas — V. KERSHULIS

Marijona Tamktenfl 
palagą ant pareikalavime

saugykla
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