
ji J -J

“VIENYBE ’’ TAMSUMĄ’ ' 

IšBLAšKO-IšVAIKO;

LIETUVIŲ TVIRTUMĄ
AMERIKOJ PALAIKO

4 Centai Ketvirtadienis, RUGSĖJO (SEPT.) 24, 1925, Brooklyn, N. Y. Kaina 4, Centai METAI XXXIX«

(Telephone: 2427 Greenpoint)|

NO. 115. Kaina

(Telephone: 2427 Greenpoint) Entered Aa Second Class Matter October 23, 1907, At The Post Office at Brooklyn, N Y.. Under the Act of March 3rd, 1879

LIETUVA SU LENKIJA
JAU BEVEIK PADARĖ

SUTARTI KOPENHAGOJ
Lietuvos Užsienių Ministeris Čarneckis Atsista

tydino iš Savo Vietos.

ČARNECKIUI ATSISTAČIUS, PETRULIS 
PADAVĖ PREZIDENTUI VISO MINIS
TERS KABINETO ATSISTATYDINI
MĄ. .

Naujausi Telegramai Žinios Iš Lietuvos
LIETUVIŲ MOKYKLOS Dancigas. — Sąryšy su Lie

Roma. Miestelis Rassongi New York. Perkėlimas 
visas išdabintas del vestu- dviejų milionų dolarių ver- 
vių Italijos karaliaus dūk- tės dailės dalykų, priklau- 
ters Maialdos su vokišku susiu . pasimirusiam Angli- 
princu iš Hesso. Europa jos muilo “karaliui” Lever- 
senai matė karališkas ves- hulmai, iš Londono į New 
tuves. ' Yorką, parodo, kad Londo-

—o— nas netenka savo vietos kai-
Londonas. Sovietų amba- po sostinė viso pasaulio dai- 

sadorius iškėlė puikų ban- 
kietą, puikesnį negu kapita
listai galėtų surengti, savo 
draugams Anglijoje ir rusų 
delegacijai į Anglijos unijų 
kongresą. Spauda dabar juo

Kurjer Warszaw-
tams švietimo kuratorija pa
tvirtino daugumą mokytojų, “Varpininkas” (Kudirkos gyve- 
bet atmetė tuos, kurie ligšiol 
negavo pilietybės dokumentų. 
Atmesti pp. Untulis, Sakavi
čius, Krutulis, Bucevičius, Va-J Balčiūnas sudainavo keletą pui 
lavičiūtė. Koncesija duodama 
tik metams.

nimas). Lošimas atliktas buvo 
gerai. Paskiau buvo dainos. Ve
damas mokyklos choras varg.

Lietuvių-Lenkų konferencija Kopenhagoje turėjo an
trą posėdį rugsėjo mėn. 15 d. Lietuvos delegacijos pirmi
ninkui Sidzikauskui pirmininkaujant. Susipažinus trijų 
komisijų: trafiko, susisiekimo ir konsularinės protekci
jos raportais, konferencija konstatuoja, kad abi delega
cijos principe priėjo prie susitarimo trafiko Nemunu, 
pašto, telegrafo, telefono susisiekimo, Lenkijos Lietuvos 
piliečių įėjimo ir buvimo atatinkamų Valstybių teritori- garsėjęs del neįleidimo 
joj klausimais.

Bet dar pasireiškia Lietuvos-Lenkijos nuomonės skir biržos gumos serais, 
tumas del klausimų liečiančių geležinkelių susisiekimą ir 
konsularinę protekciją. Atsižvelgiant į tai, kad negalima 
buvo išsemti dalykai, kurie sudaro Lietuvių-Lenkų konfe
rencijos objektą, abi delegacijos nutarė pertraukti konfe
rencijos darbus trims savaitėms. Sekantis konferencijos “ors 'pasikvietė"p-i^ą'l
rwxci zVrl i a ivvL-c ertai iii mnn 10 rl -i rr, r, 43. ,

lės. Anglai labai ant ameri
konų dėlto rūgo ja.

—o— 
Washington. Amerikos 

laivyno rateliuose eina smar 
kūs ginčai apie oro laivyną. I 

kiasi iš komunistų. Banke- Jūrų laivyno viršininkai no- turė3 teisės mokinti tik bos mo 
iri, kad oro laivynas butų jų k kiose Numatoma. kad tokie 
kontrolėje o orlaivinmKai katechetai labiausia bus

ttts buvęs slaptas.
—o—

London. Tapo patirta, 
Ikomunistas Sakatlava,

' JO 
'Amerikon, spekuliuojąs ant 
Inv/nc o'iimnc čnųoie

kad nori, kad būtų įsteigta visai' 
iš- atskira oro ministerija.

—o—
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T IKY B A — POLITIKA

Vilnius. — Vilniuj lenkų or
ganizuojama pasauliečiams ka
techetams kursai. Baigusieji

kių dainelių, iš kurių “Vilnius” 
už visas geriau buvo atliktas, 
žmonių atsilankė skaitlingai. 
Tvarka pavyzdinga. Pelnas 
gautas paskirtas mokyklos kny 
gynėlio padidinimui.

Pabudęs Vaidyla

Užpaliai. (“V-bės” kor.) —
Birželio 14 d. Užpalių viduri- tuvos-Lenkijos derybomis Ko 

Vilnius. — 1925-6 mokslo me nės mokyklos mokiniai surengė penhagoje,
spektaklį. Scenoje statė dramą į ski” rašo, kad šios derybos es

ančios pirmu žingsniu norma
lius Lenkijos — Lietuvos san
tykius užmegzti. Kiti lenkų lai
kraščiai įkalbinėja, jog Lietu
va, kaipo grynai tranzitinė vai 
stybė, prasidėjus ekonominiam 
Lenkijos Lietuvos santykiam, 
pakilsianti ekonominiai.

džiami į lietuvių ir gudų para
pijas

Įti’.
lenkiškai poterių mokin-

posėdis įvyks spalių men. 10 d.
Rugsėjo devynioliktą nepaprastame Ministerių 

bineto posėdyje svarstyta padėtis susidariusi dėlto, 
Ministerių Kabineto nustatytosios mūsų delegacijai 
penhagoje galutinosios svarbios instrukcijos savo laiku 
nepasiekė mūsų delegacijos ir kad todėl mūsų delegacija 
derybų protokoluose nuėjo toliau, negu kad galėjo eiti 
Ministerių Kabineto nusistatymu. Sąryšy su tuo buvo 
svarstytas Užsienių Ministerio Čarneckio atsistatydini
mo raštas. Rezultate Ministerių Kabinetas nutarė atsista
tydinti. Ministeris-Pirmininkas Petrulis įteikė Preziden
tui atsistatydinimą.

LIETUVOS PASIUNTINYBĖ AMERIKAI.
**!*< ■! ...... —jJl.-JL .. ----------- 'J—J-------------L"'. "*'l" J.-—----------------------

Ka- 
kad 
Ko-

policmanai areštavo 
gemblerius iš vieno urvo, 
kuri temijo jau pora mėne- 

kalbinti turkus geruoju at- siu. Gembleriai buvo užsi- 
įsisakyti nuo Mosulio sri- barikadavę.
ties, turtingos aliejaus lau-| —o—

London. Vidury jūrų pa- 
sažierai laivo Berengarda 
buvo išgazdinti prisirengi
mu laivo įgulos nuleisti lai- 
vukus ir apleisti laivą. Mat, 
buvo pranešta, kad aidoblis-

' Geneva. Anglai negali pri

bon Tautų Sąjungą, lodei 
eina kalbos apie karą.

—o—
Berlin. Vokiečiai ir ali- 

jantai susirinks spalio 5 ap
kalbėti “saugumo sutartį ’, 
kuri, nors rusų, yra atkreip 
ta svarbiausia prieš sovie
tus.

MOKYKLA

Vilnius. — Vilniuj projek
tuojama statyti nauja pradžios 
liaudies mokykla lietuvių vai
kams. Nužiūrėta mokytoja p. 
Tamulevičiūtė.

LIETUVIŲ PROTESTAS

Vilnius. — Kaip žinoma, Len 
kų švietimo ministeris St.

tai padėjo bombą ant to lai- jGrabskis išsiuntinėjo per kura
vo deltb, kad jis aptarnau-, tori ja lietuviu gudu 
jamas skebais. Bet nieko to- • 
kio nenutiko.

Senis Už Meilę
Užsimoka 15,000 Dol. Atvykusius Rusus

Gražiai Sutinka

Prancūzams Svečiai 
Pradeda Nepatikti

Fašistai ir Raudonikiai 
Bando Spėkas Anglijoj

venerinėmis ligomis 
lues, gonorea ir 

šankeris. Gydyti ser- 
venerinėmis ligomis

Mariampolėje š. m. rugsėjo 
16 ir 17 dieną rengiama žemės 
ūkio paroda su gyvulių, nami
nių paukščių, ūkio produktų 
bei gaminių ir rankdarbių sky
riais. Už geresnius eksponatus 
bus daloma pagyrimo lapai ir, 
piniginės dovanos. Vietos eks
ponatams (išskyrus fabrikų ga
minius) — nemokamai. Laike 
parodos įvyks pagerinto veis
linio prieaugliaus pardavinėji
mas iš varžytinių su ž. U. Mi-

Paris. Po karo Franci joj ap
sigyveno gana didelės minios 
įvairių svetimtaučių. Bet da
bar francūzai apsižiūrėjo, kad 
tų svečių buvimas nėra šalti
nis pieno upėms su medaus 
krantais. Tarp tų svečių yra 
tokių, kuriems geriausia vieta 
gyvenimui yra kalėjimas. To
dėl policijai įsakyta tyliai ap- 

svetimtaučius Franci- 
negeistinuosius

žiūrėti 
joj ir 
lauk.

išvyti

Operacija Vaišnorai
Sėkmingai Pavyko

London. Islingtono priemies
ty komunistai atakavo fašistus, 
o tie atakavo atgal ir gatvėse 
apie dvidešimts būrių diktatū
rų mylėtojų grūmėsi, kaip kar
žygiai, iki atvykusi policija, be 
šališkai atakuodama visus, pri
vertė spėkų bandymą apleisti. 
Tai vis prisiruošimai prie “re
voliucijų” ir “kontr-revoliuci- 
jų”.

Anglijos valdžia nutarė de
portuoti apie 50 rusų ir fran- 
cūzų, kurie nėra piliečiai, bet 
ragina anglus nuversti Angli
jos valdžią.

New York. Baigėsi teismas 
tūlo 68 metų James’o, 
p-lė Bauer, 28 metų, kaltino, kus”, kurie sakosi esą rusiškų 
kad jis sulaužęs jai duotą pri- unijų delegatai, skirti “apžiurę 
žadą ją vesti. Pats senukas tu-; jimui” japoniškų unijų. Dele- 
ri savo senę, bet meilinosi prie gacija japonų, kuri nuvyko pa- 
merginos, rašydamas karštus tikti rusus uoste, tapo pasodin- 
laiškus. Teismas priteisė mer- ta į kalėjimą, kartu su visais

Tokio. Japonų policija kara- 
kurį liškai sutiko keturis “darbinin-

ginai $15,000 už “pažeistą šir-

Philadelphijos Saliūninkai

žinomais mieste komunistų va
dais. Prie to policija uždraudė 
ruošiamą rusams vakarienę ir 
apie hotelį, kur jie apsibuvo 
pastatė sargybą.

Philadelphia. Policijos 
miesto valdybos rateliuose 
na gandai, kad saliūninkai 
ganizuoja draugiją, kurios tik
slas bus papirkinėti policma- 
nus, kad tų akys “žiūrėtų ir ne
matytų”. Esą, pavieniai, saliū-

ir Ugniagesių Inžinai 
ei. Susimušė Pittstone
or-

Shenandoah, Pa. žinomam 
vietos veikėjui, p. V. V. Vaiš
norai, daryta operacija, ir kaip 
gydytojai skelbia, puikiai pa
vykusi. Bet gyti ims laiko iki 
Kalėdų.

Streikas Bereikalingas, 
Sako Bosu Vadas

ka-

Netikrų čekių Dirbėjai 
Užsidirba 18,000 Dolarių

Philadelphia, Pa. Būrys ga
bių netikrų čekių padirbėjų, 
pasidarbavę ūmai užsidirbo 
$18,000. Apgauta liko trys įžy
mus bankai.

Philadelphia, Pa. Anglių 
sykių didžiausias “baronas”, 
Warrineris, kalboje į sau pa
našių draugų susirinkimą, pa
reiškė, kad darbininkai visai 
bereikalingai streikuoja. Esą, 
lai sutinka su arbitravimu, ar
ba išrišimu ginčų per tarpinin
kus, ir viskas bus gerai. 
Warrineris neprisiminė,
tie tarpininkai sykį jau gerai 
apgavo angliakasius.

Tik 
kad

Baltimore, Md. Ponia Ba- 
uernšmitienė, kuri rūpinasi vie 
šomis pradinėmis mokyklomis, 
parašė miesto majorui Jackso- 
nui laišką, kuriame reikalauja 
arba atsisakyti iš vietos, arba 
eiti į ligonbūtį pasigydyti nuo 
savo įpročio gerti degtinę. Ji 
nurodo, kad majoro girtuoklia
vimas atsiliepiąs į mokyklų pa
dėtį.

Lodon. Katalikų kunigas De
gen smarkiai pasmerkė Londo
no kabaretus, kur sako pusiau 
nuogos moterys, savo šokinėji
mais, įkaitina suaugusius ženo- 
tus vyrus “prisipumpavusius 
nikolio ir nusibodėjusius savo 
žmonomis”. Anot kunigo, Lon
donas palaidumu netoli seno
vės Romos.

Pittston, Pa. Beskubindami į 
gaisrą, du inžinai susidūrė ir 
trys ugniagesiai smarkiai su
sižeidė. Du gal mirs. Gaisras, 

nininkams brangiai tokios štu- •’ kurį skubinosi, buvo Antano 
kos kainuoja. Bet susiorganiza- žalinskio name.
vę ir sumetę po $50 jie gauna
fondą, iš kurio ilgai “deguto” Pardavė Mergaitę už 
užtektų policijai. Policijos vir- Automobiliaus Gumas 
šininkas, vienok, tiem gandam 
netiki.

Visas Miestukas
Ieško Užmušiko

Toluca, 111. 800 šio mieste

Marion, Ark. Policija Čia 
rinėja 4 metų mergaitę, kurią 
tūlas vyras, dabar areštuotas, 
pardavė Kailių šeimynai už po
rą automobilio ratams gumų, 
kelis galionus gazolino ir $1.50

i ir žydų 
gimnazijoms ir mokytojų semi
narijoms įsakymą dėstyti len
kų kalbą, literatūrą, visuotiną 
istoriją, geografiją ir mokslą 
apie dabartinę Lenkiją lenkiš
kai. Tą ministerio įsakymą Vil
niaus Lietuvių švietimo Drau
gija “Rytas” rugpjūčio pabai
goj apskundė Lenkijos augš- 
čiausiam administracijos tribu
nolui, išeidamas iš to, kad mi
nisterio įsakymas laužo tauti
nį lietuvių mokyklų pobūdį ir 
nesutinka su ministerio nurody 
to įstatymo punktu 4, o mi
nisterio nurodytasai punktas 7 
yra neaiškus. Prašyta visai at
mainyti tą ministerio St. Grab
skip įsakymą. Girdėti, kad gu
dai ir žydai taip pat pasielgsią.

DIE J OBA ĮMINGA S 
BROSTVININKAS

Dusetos. (“V-bės” kpr.)

Kaunas. — Ministerių Kabi
netas rugpjūčio 27 d. priėmė į- 
statymo projektą kovai su ve
nerinėmis ligomis. Einant tuo 
įstatymu, 
laikomos 
minkštas 
gautiems
vidaus reikalų ministerija stei
gia ligonines ir ambulatorijas. > nisterijos pašalpa. Ūkininkai 
Prie kiekvienos savivaldybių lė I turės progos prieinamomis kai 
šomis (?) išlaikomos ligoninėj 
turi būt atidarytas ambulato
rinis venerinis gydymas. Visi 
sergantieji venerinėmis ligomis 
privalo gydytis arba gydymo 
įstaigose arba pas privatinius 
gydytojus. Asmenys, žiną apie 
susirgimą venerinėmis ligomis, 
privalę apie tai pranešti apskri 
ties gydytojui. Nepranešę apie 
tai baudžiami einant 206 B. 
K. straipsniu. Vengią gydytis 
asmenys talpinami į gydymo 
įstaigas prievarta. Sergantieji 
pakartotinai, taip pat prostitu
tės, sergančios venerinėmis li
gomis, talpinamos į venerikui kur keliaus į Vokietiją, vėliau 
kolonijas.

nomis parduoti — pirkti geros 
kilmės kumeliukų, veršiukų, 
paršiukų ir tt. Vietoms užsaky
ti ir visais informacijų reika
lais kreiptis į Parodos Komite
tą, Mariampolės Apskrities Vai 
dybos bute arba pas Apskrities 
Agronomą. Mariampolės

Parodos Komitetas

LIETUVIS .KELIAUTOJAS 
APLINK PASAULĮ

Bronius Daujotas pastaruo
ju laiku pasiekė Suomiją ir 
rugp. 8 d. išvyko į Švediją, iš

B A ĮSI A U TOMOBILIO 
KATASTROFA

Prieš kelias dienas ant plen
to tarp Šiaulių ir Kelmės įvyko 
baisi nelaimė. P. Lemsono ke
leivių automobilis del vairo su
gedimo visu smarkumu užlėkė 
ant medžio ir apsivertė. Auto-

į Ispaniją, Afrikos link.
Br. Daujotas keliauja dvira

čiu. Kelionėj jis verčiasi par
davinėdamas kiekvienai šaliai 
tam tyčia gaminamus atviru
kus.

VARPAI

Greitu laiku išvyksta į Sovie
tus Lietuvos įgaliotas asmuo

mobiliu važiavo 3 keleiviai išjPrkniti ir grąžinti karo metu 
išvežtus iš Lietuvos varpus.kurių du užsimušė, būtent, Pa- 

girskis, geležies prekybos Šiau
lių skyriaus bugalteris ir Šiau
lių gyventojas Rubinšteinas, o 
trečias, Šiaulių manufaktūros 
pirklys Šliapoberskis, tapo sun

Ežerėlių apskr. Dusetų bažny- kiai sužeistas. Automobilio So
čios brostvininkas B. Baikaus- feris irgi lengvai sužeistas, 
kas 8 d. rugpjūčio, važiuoda-Į Automobilio savininkas 
mas dviračiu per Jaskoniškių , Lemsonas tapo areštuotas. . 

j mišką susitiko einančią iš Du-! 
setų panelę — mokinę ir pa- 

jvartojęs pajėgą išplėšė jai ne
kaltybę. Ant rytojaus t. y. 9 
d. rugpjūčio Dusetose buvo

p.

SETAS IŠ PENKIŲ 
LIETUVIŠKŲ PINIGŲ 

GALIMA GAUTI 
“VIENYBĖJE” 

Su prisiuntimu — 
50 centų ’’

i “Snieginės” atlaidai. B. Baikau i riii . , . ... • I§
AMERIKA

skas, kaip nekaltas Dievo avi
nėlis atvyko į Dusetų bažnyčią 
dalyvauti procesijoj. Kad ne
sutepus kryžiaus nešvariomis 
rankomis apsimovė baltomis

> IR
AMERIKOS LIETUVIAI

-*■ ''****'*»> - ~ uaiuuiuio
lio gyventojų drauge ieško Juo pinigais. Pasirodo, kad tas vy- j pirštinaitėms. Laike pamaldų 

60 metų angliakasio ras pavogęs mergaitę iš 
miesto ir ją pardavęs. Bet 
gaitė savo atsišaukusių 
nepažįsta.

zo Stem o, 
darbininko, kuris, staiga nuo 
munšainės sukvailiavęs, užmu
šė du policmanu, kada tie atė
jo ginti jo mušamą žmoną.

Galveston, Texas. 15 italų at
eivių, kurie buvo ruošiami įšmu 
geliavimui į Ameriką per Mek
sikos rubežių, tapo pagauti ir 
bus deportuoti. Jie agentams 
užsimokėjo nuo $50 iki $150 už 
pervedimą. Agentai ir penki 
kiti italai pabėgo.

kito atvyko į bažnyčią ginkluota po- 
mer“ licija ir vedė minėtą brotvinin- 
tėvų ką iš bažnyčios, kaip Dievas 

Adomą iš Rojaus, šis nuosta
bus įvykis darė keisto įspūdžio 
į esančius bažnyčioj žmones.

Nusikaltėlis, kol kas dar sėdi 
šaltuose mūruose, bet tikimasi, 

Agram. Jugoslavijos vyriau- kad kaipo brostvininką kuni- 
sias budelis pagavo šaltį ir sir- geliai išliuosuos iš tokios blo
go dvi dieni. Tuo pasinaudojo 
du mirtin nuteisti banditai ir 
pagyveno dar dvi dieni ilgiau, 
kol budelis išgijo.

Budelis Pagavo Šaltį, 
Banditai Ilgiau Pagyveno

gos padėties, žmonės stebisi, 
kad ir bažnyčios tarnai negali 
be panašių dalykų apsieiti.

Voras

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

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

VIENYBĖ
193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
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j PERŽVALGA Į Šaulių Sąjungos “Gryninimo” Vajus
Rašo — ČIM-ČYMAS

j| Redakcijos Straipsniai Į)

Bergždžias Nusistebėjimas
Lietuviai su lenkais pertrau

kė -derybas Kopenhagoje laiki
nai, kol delegatai susinės su 
savo valdžiomis ir gaus “in
strukcijų.” Nėra abejonės, kad 
laike derybų buvo kalbėtasi ne 
vien miško klausimais. “Nau
jienos” del to nusistebi ir su- ras šapas, 
sunka 4,1 
sprendžiamas — slaptos diplo- ' “ ' * 
matijos keliais.

Stebėtis nėra ko — diploma- nierikos darbininkams kitokio 
tai visados ir visur visus da- apsigynimo nėra I 
lykus sprendžia — slaptai. Gai-' 

i la, kad “Naujienos” to fakto 
'dar nepastebėjo. 

—o—
Lietuvių Rolė Pasauly

Nekalbant apie Amerikos lie
tuvius, lietuvių tauta gyvena 
ant rubežiaus

unijas. Minkštų anglių kasy
klų baronai įnirtę naikina uni
ja pas save. Net adatinės pra
monės unijos svyruoja New 
Yorke. Kas tam kaltas — sun
ku pasakyti. Visiems žinoma, 
kad fabrikantai nuo 1920 me
tų varo smarkų vajų už “atda- 
..... --------” Patys darbininkai

Vilniaus klausimas jau jrgį apsileido: pas juos ūpas 
kaž-koks nupuolęs.

O vienok be tvirtų unijų, A-

,VI5L SENU, BET VIS NAUJU KLAUSIMU
■ \ » -C X

Jau nebepamenam kelintą sykį mums patiems tenka 
rašyti ir kituose laikraščiuose skaityti kalbinimai mūsų 
veikėjų ir laikraščių korespondentų, kad paliautų per
daug domėjęsis svetimų partijų ir srovių reikalais, o dau
giau rūpintųsi savaisiais. Lankymaisi i svetimų srovių! Vakarų ir Rytu, tai yra, tarp!nOms.

su

—o—
Vanagaičio Solo Dainos

Kompoz. A. Vanagaitis 
(Dzimdzi-Drimdzi) tariasi 
p. Ks. Strumskiu, del naujų
dainų laidos. Jei jiems pa
vyks susitarti, tai greitu laiku 

taip vadinamų Igolistai praturtės naujoms dai- 
. žada pagaminti solo 

pramogas, aprašinėjimai ir kritikavimai šitų pramogų, dvejų skirtingų civilizacijos si- dainas ir porą duetų. Dainų 
polemizavimas su kitų srovių veikėjais ar laikraščiais stemiL A. Jakštas todėl teisin- vardai dar nežinomi, bet tur- 
yra taip žalingas užsiėmimas, kaipir ūkininkui, kuris ,ga‘ Barc ir sako: 
‘ • i • .-i ii« ii’i • ! “Ar mes to norim,ant tvoros užsigulęs vis tik seka kaimyno klaidas, vis tik 
šaiposi ir kritikuoja, o savo ūkėje nebeturi laiko dirbti yakaru ir Rytu 
ir ją apleidžia. Visose veikimo

Pastaruoju laiku, kieno tai iš juoko pakeltas klausi- teks daugiau ar 
mas apie “bendrus frontus” su socialistais privarė į re
dakcijas tiek daug straipsnių — už ii* prieš, — kad net 
gaila darosi, pagalvojus, kiek čionai aikvojama tuščiai 
laiko! 0 patys to klausinio sugalvotojai tik juokiasi, nes 
jiems tas tik ir rūpėjo, kad sukėlus į save dome ir gavus 
pigios reklamos... Tuo tarpu pačių lietuvių tautos gyve
nime yra tūkstančiai darbų-darbelių, kurie mums reiktų 
dirbti, bet jie apleidžiama. O tuo apleidžiama visi mūsų 
gyvieji reikalai, su kuriais mums gyvenime priseina kas
dien susidurti.

Mes dar kartą meldžiame mūsų veikėjus ir korespon
dentus, kad daugiau skaitytu savo laikraščius, labiau 
remtų savo draugijas ir lankytųsi i ju susirinkimus, 
įdomiau sektų savo tautiečiu gyvenimą ir ju tarpe atsi
tikimus, bei tą viską spaudon aprašinėtų. T iščia jų su 
tais, kurie lietuvių gyvenimu nesirūpina ir eina tautos 
šunkeliais! Mūsų užduotis yra daboti savo tautos ir savo 
kasdieninį gyvenimą. Veikime, kalbėkime, rašykime tik 
anie tą. kas tarp mūsų gero atsitinka, o klaiduoklius pa
likime jų pačių klystkeliais eiti. Kai jie pamatys, kad jais Kur Aristokratai, Kur 
geri lietuviai nesidomėja, tai iie pradės mumis domėtis. Socialistai?

būt teks matyti “Muzika, mu- 
ar ne, zika” ir “Naktis svajonėms pa

savo kūryboj ir gyvenime be^puošta!” Tie du duetai, dar ir 
T ....... i neapsieisim. dabar skamba ausyse nuo an-

srityse mums fru jų Dzimdzi-Drimdzi gastro- 
mažiau iš jų hu<

i skolintis, žinoma, tai negėda.’ _ o__
j Svarbu tik, kad skolindamies Chicago* “Birute’ Su 
mokėtume gerai pasirinkti. Iki Vanagaičiu
šiol mes tuo atžvilgiu klysda- Grįžęs iš Vakarų Amerikos 
vom, nes skolindavome* daž- komp. A. Vanagaitis, apsigy- 

jniausią pačius kraštutinumus: vens Chicagoj ir darbuosis su 
poezijoj — “keturiuš vėjus,” “Birute.” Suruošę* keletą kon- 

! dailėje — ekspresionizmą, po- certų, A. Vanagaitis žada pa- 
litikoj — komunizmą.”

Tas yra tiesa. Ir laikas bū- tuvių kolonijas 
tų lietuviams mesti grobinėjus 
kraštutinumus kitų tautų. Lie
tuviai, gyvendami tarp Vakarų 
ir Rytų, kaip prof. Šalkauskas 

i nurodė, turėtų uždaviniu pasi
statyti “suderinimą

vasarį gastroliuoti vėl po lie
su Dzimdzi- 

Drimdzi. Dzimdziai ruošis atsi
sveikinti su amerikiečiais, nes 
nori grįžti į Lietuvą pas savo 
draugus.

“Birutė” džiaugiasi susilau-
tų dvejų kus vedėjo, kuris nori naujų 

kultūrų. Tai yra lietuvių rolė dainų išmokinti ir dar nema
nei jtytų vaidinimų paruošti chi- 
lyg cagiečiams.

pasaulyje, ir jie, būdami 
Slavais nei Germanais, yra 
tam skirti. Valio “Birutė” su komp. A. 

Vanagaičiu!

Automobiliai ir Dora
Tautininku liberalu srovė dabar vra tnin stinga iri žinios iš Anglijos skelbia, Oklahomos valstijos universi 

tain savyje pilna praktiniu gyvenimu, kad svetimai- katl P°nia Moseley, duktė gar- tettas ir agrikultūros kolegija 
siais gaivalais domėtis yra jau juokinga ir bergždžia. ’ sios markizes Kurzon, stoja (uždraudė savo studentams tu- 

kandidatu darrbo partijos rin- rėti ir važinėti automobiliais

Ši organizacija, patapusi nuosavybe minis- 
terio Daukanto, visai baigia nususti ir numirti. 
Aš jau kartą buvau “Vienybėj” rašęs apie jąją, 
pranešdamas apie krikščionių pastangas šaulių 
S-ką nuginkluoti, p. Žmuidzinavičius tada spau
doj užginčijo, kad nieko panašaus nesą; bet vos 
jam užginčijus, atėjo Lietuvos laikraščiai ir a- 
merikiečiai juokėsi, kad “p. Žmuidzinavičius 
laikraščių neskaito” — mano pranešimas pasi
rodė teisingas.

Taigi, viešai nepasisekus vienu smūgiu š. 
S-gą nuginkluoti ir likviduoti, buvo nueita ki
tais keliais — nusavinimo keliais. Organizacija 
patapo nuosavybe ministerio Daukanto, kuris, 
kaipo gerokai surusėjęs, jaunai lietuvių dva
siai svetimas žmogus, ėmė spausti organizaci
jos centrą, verčiant jąją į grynai “kazioną” or
ganizaciją. Geriausi darbuotojai vienas po kito 
Centrą apleido ir liko tik kap. Klimaitis, kap. 
Džiūvė ir dar vienas kapitonas, — kurio pavar
dę nuolat užmirštu ir dabar berašant negaliu 
atsiminti, — nors gerai jį pažįstu. Jie tai ir ė- 
mė visai kaip kariumenės dalį S-gą tvarkyti. 
Kunigai ėmė sprausti skyrių vadais savo paka
likus ir — organizacija apmirė.

Kap. Klimaitis yra žinomas senas visuo- 
■ menės darbuotojas, pažangus žmogus. Nors vi
si už jį jaunesni jau senai pulkininkais patapo, 
bet jis, kaipo pirmeivis, vis tarnavo kapitonu, — 
nes ministerių šližio, o dabar Daukanto, ir vy
riausio štabo rusofilų, del savo lietuviško nusi- 

l statymo buvo nepakenčiamas. Klimaitis buvo š. 
S-gos viršininku, štai šiomis dienomis išgirdome 

■kad Klimaitis netik iš š. S-gos pašalintas, bet 
i net iš kariumenės paliuosuojamas, — ir dar 
(buvo nuspręsta jį “išsiųsti iš Kauno, kaipo vi
suomenės tvarkai pavojingą asmenį.” Jo vieton 
laikinai tapo paskirtas Džiūvė. Kas čia pasida
rė? Ogi Klimaitis tapo įtartas, kad gale 1924 
m. kurstęs kariumenę prieš Vyr. štabą ir žy
miausias kariumenėje vietas užėmusius rusus, 
kurie turėjo ryšių su Nikolai Nikolajeviču ir 
ėjo prie nuvertimo Lietuvos valdžios. Kariume- 
nė tada sujudo ir rusai iš štabo ir žymių vietų 
buvo išvaikyti. To judėjimo pravedėju tapo 
įtartas Klimaitis, š. S-gos viršininkas. Aš gi 
žinau, kad Klimaitis tame judėjime nedalyva
vo; nedalyvavau ir aš, nes nebuvau kviestas, ir 
tik vėliau patys iniciatoriai man apie viską pa- 

jsakė. Bet V. štabo rusofilai ir pravytieji, griež
tai yra nusistatę, kad judėjimą yra sukėlęs Kli- 
;maitis ir — jį prašalino, šaulių S-ga rusofilų. 
lenkų ir “krikščionių” buvo ir yra nepakenčia
ma. Dabar, kada š. S-ga patapo savastis mi
nisterio Daukanto, šis pašalinęs visiems žinomą 
Klimaitį ir paskyręs Džiūvę, kurs niekam neži-

Į
nomas, o tik yra tikras kunigų pakalikai, š. fi
ga visai sumenkę ir ji turės mirti.

Renegatai, kaip Raseinių Mickūnas, pragė
ręs ir prakortavęs “Vilniui vaduoti” rinkliavos

O VIENOK VeL TARSIS SU LENKAIS...
Po “Eltos” nuraminimui, kad Lietuvos delegacija iš; 

Kopenhagos išvažiavo ir visas tarybas su lenkais paine- I 
tė, mums prisieina nustebti ir samprotauti, kad tasis, 
nuraminimas buvo lengvutis papūtimas dulkių Į akis, šio-! 
mis dienomis mūsų spauda vėl gauna pamatyti praneši
mą iš Kopenhagos, kad tos derybos netapo visai per
trauktos. šį pranešimą mums pirmiausiai tenka pamatyti į 
mūsų kunigėlių “Drauge”, kuris dabar tapo lyg kokiu | 
Lietuvos valdžios oficiozu, kur eina kokis opus klausi- Į 
mas. Štai kas tenai rašoma:

“Copenhagen, rugs. 17. — Lietuvių-Lenkų konferen
cija yra vakar nutraukta. Tai atlikta tuo tikslu, kad duo
ti progos delegatams gryžti namo ir gauti naujų iš savo 
valdžių instrukcijų.

“Konferencija bus atnaujinta spalių 10.
“Konferencija čia bus vedama Klaipėdos, Vilniaus 

ir kitais klausimais, del kurių tarp abiejų šalių vedami 
ginčai”.

Taigi i?i konferencija visai nebe Nemunu medžiu 
plukdymui susitarti, bet plačiausioms deryboms tarpe 
Lietuvos ir Lenkijos.

Lietuvos visuomenė šituo klausimu visai nepriruošta 
ir visos derybos vedamos jai nežinant. Todėl, nors mes | 
nesiskubiname išvadų daryti, vienok visą tą užsimojimą 
skaitome toli gražu lietuvių tautai neištikimu ir žalingu.

Nekantriai lauksime Spalio l()-tos, ką ji parodys.

JAU SUSITARĖ!
Kai rašėm pirmesnį vedamųjų straipsnelį dar mums 

nebuvo žinoma tolesni rezultatai apie derybas Lietuvos 
ir Lenkijos delegacijų Kopenhagoje. Dabar gavome Lie
tuvos Pasiuntinybės Amerikai pranešimą, kuris mato
mai, pirmiaus buvo “Eltos” pasiųstas “Draugui”, negu

kimuose į parliamentą. Ta mer- dėlto, kad automobiliai “plati- 
gina keli metai atgal sutren- na nemoralybę būdami rankose 
kė Anglijos aristokratiją, iš- nepasirenkančio jaunimo.” Prie 
tekėdama prieš tėvų valią už to, automobiliai kenkia ir stu- 
paprasto jauno darbininkų va- dentų mokslui.
do Moseley, socialisto. Vestu- Iš kitos pusės, taip vadina- 
vėse dalyvavo Anglijos kara- mas “hobo profesorius” Reit- 
lius su karaliene, nes Kurzo- man Chicagoje, pasakoja, kad 
nai yra viena iš seniausių aris- automobilius žymiai permainė 
tokratiškų šeimynų Anglijoje, gyvenimą “džentelmono valka-

Kitas aristokratas, kuris vir tos.” Kuomet seniau visi "hb- 
to socialistu, yra Anglijos pre- bo” važinėdavo traukiniais, 
miero sūnus, Oliveris Baldwi- tarp dulkių ir pavojaus, da
nas. Kairiojo sparno socialis- bar jie labiau mėgsta vaikšti- 
tai nekaip žiūri į savo naujus nėti gerais vieškeliais, prašy-
“draugus..” darni laikas nuo laiko prava-

—o— žiuojančių automobilių “paki-
/.š Karo Atsiminimų. Įėjimo.” ’

Dešimts metų atgal, rugsėjo ! —o—
19, vokiečių armijos iškilmin- Greitumas
gai įėjo į Lietuvos sostinę, Vii- Aną dieną amerikonas Ja
nių. kūnas eroplanu skrido 302 my

—o— lias į valandą. Nesenai francas
Unijų Nykimas lakūnas skrido 278 mylias į va-

Šaly, kur darbininkų nieks 
neapsaugo nuo ligos, bedarbių 
ir senatvės (jei jie patys ne-i 
apsisaugo), keista, kad unijos 
nyksta. Ta šalis tai Amerika. 
Štai, Kansas City įvyko seimai 
dviejų amerikoniškų darbo uni- 
jų-gelžkelio karmenų ir boiler- 
meikerių. Karmenai (vagonų 
aptarnautojai) 1920 metais tu 
rėjo narių 200,000, šįmet te
turi 48,000. Boilermeikeriai 
1920 metais turėjo 85,000, šį
met teturi 21,000.

landą.
Pradedant vaikščiojimu ir 

žmogaus bėgimu, susisiekimo į- 
monės vis tobulėjo ir tobulėjo 
greitumo prasmėje. Dar nela
bai senai arkliai buvo skaito
mi greičiausia priemonė susi
siekimui. Keli desėtkai metų 
atgal žmonės tsebėjosi kaip ga
ru varomas traukinis gali nu
važiuoti 20 mylių į valandą. 
Automobiliai tik labai nesenai 
pradėjo po 45 ir daugiau my
lių į valandą važiuoti. O dabar

Panašiai dedasi ir pas kitas 300!

PĮLIES GRIUVĖSIAI

(Aplankius Kauno Pilies Griuvėsius)

Pilies griuvėsiai
Nykstat pamažu,

Žiūrėt į jumis
Liūdna ir gražu.

Liekanos brangios
Nuo amžių senųjų, — 

Tiktai skeveldros.
Iš mūrų tvirtųjų.

Laikas besotis
Viskų sunaikino,

Begalėj amžių
Giliai nuskandino.

Ir šie griuvėsiai —
Didingi jie buvo,

Bet laiko glėby
Sugniužę jau žuvo...

Tik yru krūbbs
Liūdija tą vietą,

Kad‘ pilies būta
Gražaus rūmo, kieto.

— J. GOGELIS

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

2,122 litų ir 44 et., jau reiškiasi ir niekus jo ne
baudžia; dar kunigai šoka, kaipo savo paklusnų 
tarną, vaduoti. Kitur veik tas pats, nariai orga
nizaciją paliko ir liko vien patys vadai, gaunan
tieji algą iš valstybės iždo.

Nereikia būti pranašu, kad iš anksto pasa
kyti, kas laukia š. S-gą. Ji bus greitai nuginkiuo 
ta ir likviduota, kaipo “pavojinga visuomenės 
tvarkai organizacija.” Ot tada tai pradžiugs len
kai, rusofilai, bolševikai, ir visi tie, kas kovoja 
su jauna lietuvybės idėja.

Viskas griūva, viskas irsta; jėzuitai ir jų 
paklusnūs tarnai gena tautą, kaip kaimenę, į 
Varšuvą, kiti į Romą, o vergiška tauta tyli ir 
laukia ramiai savo galo.... Matomai, kad vergas 
be bizūno negali gyventi...

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

Apie Filosofijų Gerumą
žmogus, kuris nori šiek tiek sąmoningiau 

gyventi, turi, ar dabar ar rytoj, pasirinkti šio
kią tokią nuomonę apie savo kilmę, savo vietą 
gyvenime ir savo likimą. Ta nuomonė yra jo gy
venimo filosofija. Pasirinkti gi tinkamą filoso
fiją nėra lengva.

Pievų žolės, miškų medžiai ir laukų gyvu
liai, paprastai, ramiai gyvena. Mat, jie mažai 
gyvybės yra paragavę, arba gavę. Jie gyvena 
kaip Gamta nustatė jiems gyventi; jie miršta ir 
jų liekanos sueina į žemę.

Ir laukiniai plėšrieji žvėrys gyvena palygi
namai ramiai. Jie sujuda, pajutę nasrais pavo
jų; jie sujuda pavasariui atėjus, kuris atneša 
laiką patinuotis. Bet jų gamtiškas stovis yra 
ramybė: bile tik pilvas pilnas ir aplinkybės 
nebraižo kūno, — jie gyvena ramiai.

Bet žmogus tuo nelaimingas, kad turi pro
tą, gali galvoti, svarstyti. Tas verčia jį klaustis 
klausimų, kuriems atsakymo nėra. Na, o tas 
verčia jį atsakymus galvoti ir jų ieškoti, žmo
gus tuo netiek išminties ieško, kiek susiramini
mo nerimaujančiai sielai, o tas kas jo sielą ne
ramina tai pasaulio minklė, arba klausimas, iš 
kur pasaulis atsirado ir delko.

Skaitant, kad visi gyvi sutvėrimai pasiten
kinę gyvena, galima manyti, kad žmogus nesu- 
puola su Gamtos įstatymais, kuomet jis padaro 
save nepasitenkinusiu. O kadangi nepatenkin
tu jį padaro svajojimas apie pasaulio pradžią ir 
tikslą, tai galima sakyti, kad žmogus prisilaiko 
Gamtos įstatymų, jei savo protu suranda kokį 
nors atsakymą į jį varginančius klausimus.

Na, o kalbant apie žmogaus prigimtį ir gy
venimą čionai, mes turime tik dvi mokytojų 
sriovi. Viena sako, kad žmogus nėra niekas ki
tas kaip ištobulėjusis lašas gyvybės, buvusios ka 
da tai lašely balos vandenio. Mirtis ateina ir pa
daro jam galą. Kita mokytojų srovė tvirtina, 
kad žmogus yra Dievas,, kuriam lemta truputį 
Čia pakentėti, bet mirtis atvers jam rojaus var
tus, kur viešpatauja amžina laimė.

Nei viena nei kita srovė mokytojų, kol kas, 
negali įrodyti apčiuopiamais faktais tikrumo 
savo tvirtinimų tiems, kurie be apčiuopiamų fa
ktų niekam netiki. Bet bile žmogus gali pasi
rinkti eiti su viena srove, ar su kita; su moksliš
kais materialistais, ar su religiškais idealistais. 
Pyrago gardumas isirodo tik jį valgant. Taippat 
ir filosofijos gerumas įsirodo tuo, kokį paten
kinimą ji žmogui duoda. Ta taisykle sekant, ir 
reikia gyvenime filosofiją pasirinkti.

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

Neproduktivio žmogaus 
Nieks nepasigenda.
Kurs ant niekų 
Savo vieką 
Suaikvoti bando.

— A. J. Jokūbaitis

SENELIO SKUNDAS

mums.
Šis naujasis pranešimas, kurį įdedame į prie

kinį puslapį, nušviečia visai aiškiai, kad šitos nelemtos 
derybos buvo iš anksto apgalvotos, suplanuotos ir labai 
trumpu laiku pradėtos vykinti, taip, kad Lietuvos visuo
menė nė nespėjo apsižiūrėti, kas čia Kopenhagoje daro
ma. Iš šio pranešimo mes visai ne dviprasmiai atsižino- 
me, kad tarpe Lietuvos ir Lenkijos jau beveik susitarta, 
kaipir tarpe visai prietelingij šalių, atidaryti plačiausius 
susinėsimus!

Ar šitos derybos prieis prie užbaigos taip, kaip lie
tuvių-lenkų delegacijos jau nustatė? Ar tuos susitari
mus ratifikuos Lietuvos Seimas? Abejoti nelabai reikia, 
žinant kad Seime yra didžiuma kademų, kurie tas dery
bas suplanavo ir vykdo.

Vyksta istorinės Lietuvai permainos^ kurių pasekmių 
dar negalima permatyti. Vienas dalykas aiškėja, kad, jei
gu tos derybos įsikūnys, tai Vilniaus bus Lietuvos oficia
liai atsižadėta! |

Harfa jaunystės, 
Daina skambioji!... 
Vai, kur dingot, o kur?...

Tvirtieji žingsniai, 
Džiaugsmingi žvilgsniai!... 
Vai, kur dingot, o kur?...

Jaunystės metas — 
Takas gėlėtas...
Jausmais Virpa širdis...

KUt gamta minga —
Daina jausminga
Skrend* laukais, lyg vilnis...

O šiandien, šiandien?!...
Jau karstas arti...
Tų dienų nesulauki...

širdis liūsta jau,
Vis gyvent sunkiau —
Reikia Vargt, reik dūsaut...

— J. ŽVELGUNAS

Visuomet geriausi 
Būdą pavartok 
Niekad ant piktybės 
Ožio nebejok!...

— A. J. Jokūbaitis
O--------------o--------------o

Kosėk, nekosėk: vėdaro negausi.

AtidUos, kai kuolai žaliuos. \
Balai esant, kipšo netrūks.

Be šunies namai kurti, o be mažų vaikų akli.
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“VIENYBĖS” EKSKURSIJA LIETUVON

Rašo J. O. Sirvydas, “Vienybės” Redaktorius

XX. Dar Apie Parodą ir Toliaus

Parodos Lietuvoje yra svarbios, kaip man rodos, iš 
trijų atžvilgių: 1) Lietuvos ūkininkai ir pramonininkai 
gali vieni kitiems pasirodyti, ką jie savo šalyj naujes
nio ir geresnio yra pagaminę žemdirbijos, industrijos ir 
tolygiose šakose, iš ko paskui pasinaudoja naujų veis
lių, sėklų ir pagerintų dalykų pasipirkdami; 2) per Pa
rodas suplaukia į Kauną iš visos Lietuvos kaimiečiai, 
kurie susitinka su įvairių miestų miestiečiais, ir padary
dami pažintis, vieni su kitais pasipažįsta ir susiartina,
— tas labai reikalinga, nes 
ligšiolei Lietuvos kaimas 
nuo miesto stovi dar už tuk 
stančių mylių, — figuraty- 
viai kalbant, ir vieni kitų gy 
venimo visai nesupranta; 3) 
Parodos metu suvažiuoja 
Kaunan visokių partijų ir 
kultūrinių organizacijų at
stovai, kurie padaro čia sa
vo metinius susirinkimus ir 
apsvarsto labai svarbius Lie 
tuvos gyvenimo bei kultūros 
klausimus.

“Dainų šventės” šįmet ne
buvo. Bet užtai Lietuvos 0- 
pera nutarė duoti tuo laiku 
porą vaidinimų. Buvau ir aš 
juose. Statė: vieną vakarą 
“Pikų Dama,” kitą — “Tos- 
ca.” Čia man teko pirmą sy
kį matyti visas Lietuvos 0- 
peros jėgas, su įdievintuoju

Kipru Petrausku, kuris abe 
jose operose dalyvavo. Ma
čiau ir mūsų Mariutę Rakau 
skaitę bei A. Sodeiką. Dide
lę pažangą jie padarę, kaip 
mes juos Amerikoje matė
me! Tikrai nebegalima pa
žinti. Iš kitų artistų įžymes
ni yra: A. Galaunienė, V. 
Grigaitienė, S. Sodeika, M. 
Vaičkienė ir J. Katelė; bent 
man jie labiausiai ^įžymė
jusiais atrodė. Vaidina pui
kiai, — negėda būtų tą lie
tuvių artistų grupę perkelti 
į mūsų Metropolitan Operą, 
— ir gal dar geriau publiką 
sužavėtų, negu kokie italai. 
Vaidina gražioje lietuvių 
kalboje, — išskyrus artistus 
Prozorovą ir Šulginą, kurie 
būdami rusais, dar neturi

gero lietuvių akcento (tik 
rusė Veriovkinaitė kalba ge 
rai). Bet visų viršūnėje sto
vi dieviškasis Kipras Pet
rauskas, kuris savo prigimi
mu turi tris, ne kiekviename 
artiste esamas dovanas: 
gražų ūgį, puikų balsą ir 
vaidinimo graciją. Tai ro
dos gimęs artistas, kuriam 
Lietuvoje lyg ir būtų perauk 
šta. Užsienių kritikai juomi 
gėrisi, ir labai teisingai. Lie 
tuva turi didžiuotis savo 
žvaigžde, o mes amerikiečiai 
turime gėrėtis Maryte ir So
deika, — nes visi kalba, kad 
kokioje nelaimėje Lietuvai 
netekus Petrausko, nes kas 
kitas, kaip Sodeika turės 
stoti į jo pėdas...

Lietuvos Operos namas - 
valstybinis namas. Yra pui
kiame miesto sodne, Lais
vės Alėjoje, netoli Nr. 49, 
kur gyvena Dr. Grinius ir 
Šleževičius. Priekis namo 
baltas, ir iš oro ne kažin 
kaip atrodo. Tačiaus archi
tektūra daili, kuo tai futu- čiai: V. Jankus, artistė Jan-

(vargonininko) žmoną, kuri 
mokinasi dainuoti Italijoje, 
bet dabar buvo trumpam lai 
kui Kaunan atvykus.

Iš tikro, kas apsilanko Lie 
tavoje ir negauna progos 
matyti Lietuvos Operą, dide 
lę progą praleidžia savo aki
mis išvysty vieną iš gra
žiausių kultūros dalių Lietu
voje.

Jau minėjau, kad šiuo me
tu Kaune būna didelė tirš
tuma. Tą pačią dieną, kaip 
buvau Operoje, prisiėjo bū
ti nemažame susirinkime 
pas p. K. Norkų, pas kurį 
gyvena ir mūsų kompozito
rius, Mikas Petrauskas. Mū
sų kompozitorius visas raš
tais ir savo darbais apsi
krovęs, bet gyvas ir veiklus. 
Pas jį nuolatos lankosi sve
čiai, studentai, mokiniai ir 
suinteresuoti koncertų bei'pažįstami buvo priversti prie
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g ČIA TALPINAMA ŽINIOS IS AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMO IŠIMTINAI. RAŠOMA' MUSŲ GABIŲ 
KORESPONDENTŲ APIE TEATRUS, BALIUS, PRAKALBAS IR ABELNĄ JUDĖJIMĄ.

NEW PHILADELPHIA, PA.

Kunigėlis Nuvarė Žmogų į 
Lenkišką Dangų

Rugsėjo 14 šio miestelio lie
tuviai stebėjosi, kad čia mirusį 
Antanų Rimkų, seną lietuvių 
parapijos pavapi joną, nulydėjo 
į miestelį Cumbola, Pa., į lenkų 
bažnyčią ir iš ten į lenkų kapi
nes, kur ir užkasė.

Vėliau šis reikalas išsiaiški
no, kad A. Rimkaus giminės ir

dar ir tos priklauso, 
gyvanaš- 

Fydas —

nos, 
kurios mano tapti 
lėmis... Chorvedis J. 
patyręs mokytojas; jis mokina
gerai, jei būtų choristai tinka
mesni. Net kartais ir mokytoją 
iš kantrybės išvaro. Repetici
jos niekad į laiką neįvyksta. 
Vieni ateina kaip 8-nios, kiti 
kaip 9-nios, o kiti kaip 10-ta. 
Tad šposus pakrėtę, skirstosi. 
Per žiemą dar vis šiaip taip ju
da. Bet jau užstojus pavasa
riui, kaip paleido tą chorą ant 
stogų, tai ir su policmanais

5,000 Naujų Skaitytojų Lietuvoje —
— Ir tiek pat Amerikoje \

1 “ŠIAULIŲ NAUJIENOMS”
vieninteliam puikiai paveiksluotam savaitraščiui

Lietuvoje greitu laiku susiras,
kai tik kiekvienas mylintis tokį laikraStj, kuris vienodu įdomumu yra skai
tomas netik po visus Lietuvos kampelius, bet taipgi ir Anglijoje, Amerikoje 
ir kitose šalyse — tuoj užsisakys jį sau ir savo artimiesiems Amerikoj, Lie
tuvoj ar kur -kitur* gyveiimiiivnis, o taipgi nuo1 savęs kiekvienas suras' dar 
po penketą — ar kiek tik gali — nauju skaitytojų, kad didesniam ir vis di
dėjančiam to puikaus laikraščio skaitytojų būriui po visą pasaulį esant būtų 
jį smagiau visiems skaityti.

Užsakyti saviškiams Lietuvoje “Šiaulių Naujienas“ geriausia per
1 artimiausĮ Lietuvos paštą:

pasiųskite tam paštui perlaidą lygiai 15 litų ir aiškų antrašą tų, kam užsa
kote laikraštį, ir “Šiaulių Naujienos“ bus jiem siuntinėjamos per visus metus

Kaina: Amerikoj — metams 3 dol., pusei metu 1 dolaris 50 centų; 
Lietuvoje — metams 15 litų.

Reikalingi Amerikoj “Šiaulių Naujienų’’ Platintojai

“ŠIAULIŲ NAUJIENOS”
Šiauliai, Bažnyčios gatvė, 58. Lietuva

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ
MOKYKLA ir DIRBTUVĖ

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

INSPEKTORIUS L. TIKNIAVIČŪS 
garantuojame laisnį ir diplomą — Pa
ieškomo darbo. Ateikite apžiūrėti mu

ll) mokyklą. Mokykla atdara nuo O ryte iki 8 vakaro. Nedaliomis 
n*o 11 vai. ryto iki S vai. po pietų. Klesos dienomis ir vakarais.

NEW YORK AUTO SCHOOL
B28 — 2nd Avenue, (Kampas 14 gatvės) New York Olty

Specialistas
Pasekmingai Gydau Ypatingas 

VYRŲ, MOTERŲ LIGAS

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

KAINOS MANO PRIEINAMOS 
ir viskas yra po mano asmeniška priežiūra f

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

PATARIMAS IR KOVITIMAS

žaiz-
ne-

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

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

simirė Rugs. 18 d. Ameriko
nų vietinė spauda plačiai apie 
jį rašo su pagaila.

Rugsėjo 18 d. čia buvo vaidin 
ta “Vortinkliai”, — rodos ver
sta iš Ukrainų kalbos; statė 
jį progresisčių kuopa ir Dra
matiškas Ratelis; žiūrovų buvo 
gana apsčiai. Vieniems patiko, 
bet kiti sako: “perdaug darbi
ninkiškos propagandos,” — kas 
netinka meno veikaluose mai
šyt. Rodos jau būtų laikas su
prasti, kas yra menas, ir kas 
politika. Bet kur tau mūsų pyp 
liai supras. Skirpstasdainos menu. Tenai pas Nori lenkų kreiptis. Matote, laike ke I nebesurinktum, čia paaiškin- 

kų turėjome pietus, kuriuo- lių dienų, Antanas taip 
se dalyvavo gražus būrelis i smagino, 
svečių, tų tarpe ir amerikie- pas S. šitkauską, — kur buvo' 

\r t™ !“anį burdo”, — dainuodamas •
: “absoliucijos.” KaipI 

ten nebūtų buvęs su ta “abso
liucija,” bet svarbiausia tai, 
kad New Philės lietuviškas ku
nigas savo knygose rado, kad A I 
Rimkus šį metą nemokėjęs už 
velykinę, žmonės bandė kuni
gui įrodinėti, kad velionis yra! 
atlikęs velykinę išpažintį ir kas 
nedėldienis ėjęs klausyti mišių. 

Tokie įrodymai negelbėjo, 
nes “skola-nerona, neužgys”. 
Ką giliuoja ta išpažintis, ar 
mišios prieš $9.00, kuriuos ve
lionis buvo skolingas, “parapi
jai?” Už tą skolą lietuvis kuni
gas davė vietą A. Rimkaus la
vonui palaidoti ant nešventin
tos vietos. Mirusio giminės to
kį kunigo pasiūlymą atmetė ir 
nuėjo pas lenkų kunigą, kuriam 
trys žmonės parašais paliudi
jo, kad velykinę atlikęs; to Už
teko, atlaikė pamaldas ir pa
laidojo ‘‘šventoje vietoj.” žmo- * 
nės sako, kad į lietuvių kapi-, 
nes Rimkaus lavoną kunigas už ■ 
tai nepriėmė, kad pinigų ma
žai buvo. Jeigu būtų pinigų bu
vę “iki valiai,” tai netik kad 
būtų užtekę vietos “šventoje 
žemėj” kūnui, bet ir vėlė bū
tų nuėjusi tiesiai į dangų, šis 
jaunas lietuviškas kunigėlis iš
rodo labai “pabažnas” ir turbū- 
ti visai nepagalvojęs tokį kvai 

, Tv.n -. , , - ,1a žingsnį padarė. Lietuviai)
dą Išleidome tulus savo są-|skaito lenkus didžiausiais

LtMuid ucun, Miu xuizu- ciai: v. janKus, artiste aan-i"ant duj 
ristišku kvėpia ir jaukų pa- kienė, I. Rūkštelienė, chica-lmirė be 
rlav»n i arm r] i nairalvninc ant- I 1- x__ ____ r.-.daro įspūdį pagalvojus ant
rą sykį. Įėjus vidun, randi 
nediduką, bet gana augštą ir 
erdvų trobesį. Publikai, be 
orkestros, yra dar trys bal
konai ir 1 pusbalkonis, taip 
kad viso labo sutalpina į 800 
žmonių. Jis visuomet, operą 
vaidinant, būnąs pilnas; bi
lietus reikią įsigyti už savai
tės laiko ir tai dar per pro
tekciją. Kitaip, dažnai stų 
vis negausi (Man malonę pa 
darė p. Šleževičius, kuris 
dar man provincijoje esant, 
parūpino bilietus; gi bilie
tus del valstybinės dramos 
parūpinęs buvo mano bend
ras, buvęsis “Vienybės” re
daktorium, P. Norkus, bet 
tą vakarą man reikiant būti 
.svarbiame susirinkime, ant 
nelaimės, mano bilietai su
dilo, — o labai gailėjaus, nes 
nepriėjau ir Lietuvos dra
mą pamatyti, kuri, sakoma, 
taipgi gera, kaip opera).

Publikos visokios. Ant pir 
mojo balkono ložos; pačiam 
prieky loža Lietuvos prezi
dento. “Pikų Damą” vaidi
nant mačiau prezidentą p. 
A. Stulginšką, savo ložoje 
betupiantį. Sako jis visados 
ateinąs. Jis buvo apsuptas 
keleto svečių, — man rodos 
tuo laiku buvo svečiai iš An
glijos. Taipgi keletas ponių 
ar panelių abipusiai prezi
dento glūdojo. Mačiau ložą 
ir ministerio p. V. Čarnec
kio, — jis mane pažino, ir 
mandagiai galva linktelėjo 
(paskui jo nebesutikau, bet 
mačiau porą sykių Kauno 
gatvėmis važinėjant savo 
naujame automobiliuje, ku- 

' riame sėdėjo su augšta skry 
bele). Aplinkui balkonuose 
mačiau keletą pažįstamų a- 
merikiečių, tų tarpe “Dro- 
biečius” ir brooklyniečius,

gietis Bručas ir k.
Po pietų buvau nuėjęs į 

Varpininkų Moksleivių Są
jungos susivažiavimą. Daly
vavo apie 40 iš kuopų at
stovų. Jauna, daili ir pažan
gi inteligentija. Skaitė refe
ratus, darė rezoliucijas, sa
kė kalbas. Tik vis ne labai 
ramūs buvo, nes prie durų 
sėdėjo milicininkas ir vis ką 
sau ant poperėlio rašė. Tuo 
laiku, mat, kaip tik Kaune 
prasidėjo reakcija prieš pa
žangiuosius. Čionai ir man 
duota proga i pasakyti pra- 
kalbėlė su pasveikinimu nuo 
amerikiečių.

Vakare vėl buvo vienas 
susirinkimas pas M. Šleževi
čių, kur dalyvavo apie 40 in
teligentijos iš įvairių kraš
tų ir vietinės. Poniutė Šle
ževičienė patiekė dailią va
karienę. Laikėm kalbas: j 
Šleževičius, D r. Grinius, J. • 
Vileišis, aš ir Dr. Drauge
lis. Jie sveikino mus ir pra
šė paturėti Lietuvą jos ko
vose už šviesesnę ateitį, mes 
žadėjom ir kvietėm užmeg- 
sti vis tampresnius santy
kius su Amerika.

Ant rytojaus — vėl ta pa
ti darbymetė. Lankėme paro

keleivius iš Parodos. Užėjo 
K. Marčiulionis kviesti va
karienei! į Versalę nuo “Neo 
-Lithuania;” turėjau atsisa
kyti del laiko stokos. Šį va
karą — opera “Tosca.” Lan
kiau savo brolį Antaną. Už
ėjo Domas Šidlauskas, gar
sus “Perkūno religijos” stei 
gėjas, kuris pasirodė steigia 
religiją visai ne “Perkūno”, 
bet visai naujos filosofijos. 
Jis turi daug rankraščių, 
tik nėra kaip išleisti: ir cen 
zūra spaudžia ir pinigų ne
turi. Vat ir steigk naujasp. I. Rūkštelienę, p. V. Jan-!re]igijas Lietuvoje! 6 jo

kų, ir kitų keletą: taipgi 
brooklyniečio J. Jankaus “religija” visgi labai įdomi...

NAUJAS
Aušros Knygyno Katalogas 

Sykiu ir Kalendorius 
1926 ir 1927 Metų.

Visi, kurie prisius 15 centų 
įtampomis padengimui per
siuntimo lėšų,—aplaikys Au
šros Knygyno Katalogą. Ka
taloge randasi visos geriau
sios knygos, kurios buvo iš
leistos Lietuvoje ir Ameriko
je iki Rugp.-August 1 dienai, 
1925 m. Taipgi Kalendorius 
192G ir 1927 metų su ameri
koniškoms ir bažnytinėms 
šventėmis. Vienas iš turtin
giausių katalogų lietuviuose, 
gausiai iliustruotas.

AUŠROS KNYGYNAS 
3210 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

PHILADELPHIJOS
LIETUVIŲ MUZIKALIŠKO NAMO 

BENDROVĖS IR GEDEMINO 
KLIUBO VALDYBA 1025 M;

Bell Phone Poplar 7545
A. STANKUS

— Lietuviškas Graborius — 
Geriausias patarnavimas, 

Daug metų patyrimo 
1023 Mt. Vernon St.

Philadelphia, Pa.

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

Vice-pirm. — St. Znbaitis, 
3418 E. Mcrcor St.

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

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

Iždininkas — Kl. Staponavičia, 
3304 Richmond St.

Direktoriai: — V. Tamošaitis, 
3120 Belgrade St.

B. Sarcevičia,
3148 Tilton St.

K. Arlauskas,
2433 E. Allegheny Av.,

P. Šliogeris, • 
3292 Miller St.

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

Užrašykite “Vienybę” 
Savo Giminėms ir

Lietuvoje

pasi- siu priežastį: mat senberniams 
kad parėjęs namo, j ir gyvanašlėms per vasarą la

bai patinka “good-time” turė
ti, o iš jų veik žėdnas turi for- 
duką ar kitokį vežimėlį; gi sek
madienio sulaukus, gyvanašlę 
už rankos į forduką ir — tru- 
tru nupleška į krūmus, kur 
kojas užrietę dainuoja solo be 
balso. Na, ar čia ne progresas? 
O čia gyvanašlių irgi netrūk
sta. Ir vis “pirmeivės,” “ap
šviestos” ir dainininkės, net jau 
senbernių lietuviškų visoms ne
ištenka. Tad vienos sėbrauja 
su žydais, kitos su “prosze-pa- 
nais” ir tt. Mat Rochestery dau 
giau gyvanašlių, nekaip She- 
nadoryje saliūnų.

Paukštelis

vo priešais, bet tai netiesa: ma 
tote, kad prieš lietuvius yra dar 
ir didesnių už lenkus 
telis, kuris del pinigų 
gun žmogaus neįleistų!

ROCHESTER, N.

WILKES BARRE, PA.

Stasys Morkūnas Pavalgęs 
Maudėsi ir Nuskendo

Praeitą sekmadienį nuvažia
vo Stasys Morkūnas į ūkę ir 
ten jam besimaudant, jį sutrau 
kė vandeny; vieni sako, kad 
mėšlungis, kiti kitaip; bet buvo 
šiaip: po valgiui tuojaus ėjo 
į vandenį, kas yra uždrausta 
visų gydytojų. Na, ir prigėrė- 

A. a. Morkūną palaidojo Lie 
tuvių laisvose kapinėse Wyo
ming-Wilkes Barre. Buvo vien
gungis ir prigulėjo tik į SLA. 
35 kp., tai ir nebuvo daug kas 
veikti jo palaidojime, nes pi
nigų nepaliko niekam: gyve-

sa-'nant pats praleido visus savo 
reikalams.

Iš Lietuvos velionis paėjo iš 
Kauno apskrities, Zapiškio vals 
čiaus, Vilamų kaimo. Paliko 
brolį Brooklyne ir daug pažį
stamų ir giminių kaip Ameri
koje, taip ir Lietuvoje.

Lai būna jam lengva ši že
melė. Nienių Jonas

neprie- 
ir dan-

Kor.

Y.

POTTSVILLE, PA.

PIRKITE 
“VIENYBĖS 

ŠĖRĄ!

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.

P.
P.

M. 
M. 
M. 
M.

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

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

Nedeliomis Nuo 10 iki 3 P.

Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

M. M. ŠLIKAS
Lietuvis Advokatas 

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

Namij Tel. Michigan 5751

RICHMOND
TRUST

COMPANY

skaitytis: tiktai 
kiti gi visi niekai, 
turėjo priežodį: 
ten galybė; bet 
jau išėjo iš ma-

Nepadarė Prohibicija 
tarties su Abraomu?

Su 2701-2703 E. Allegheny Av.
Philadelphia, Pa.

Rugpjūčio mėnesy apylinkės 
miesteliuose prohibicija parodė 
savo vaisius. Ir taip: Pottsvil
le, Pa., slavas, 6 vaikų tėvas, 
“vos spėjo” atsisėsti pas šė
mius saliūne, kaip už 20 minu
čių jį rado “sėdintį” ir lau
kiantį graboriaus. Cumbola, Pa 
tūlas lenkas tol sėdėjo ant lo
vos, kol graborius įsilaužė pas 
jį per užrakintas duris. New 
Philadelphia, Pa., lietuvis su
laukė graboriaus ant sofos 
dėdamas. Minersville, Pa.,
las slavas gulėdamas iš nak

Apdraudžiame Nuosavy
bės Dokumentus.

Persiunčiame Kabeliu Pinigus

Perkame ir Parduodame 
Visų šalių Pinigus

Mokame 4% ant Padėtų 
Taupymui Pinigų

i

sė
tū-

Rochesterio lietuviai visi kiek 
draugiškiau sugyvena, išski
riant komunistus; jie išdidūs, 
puikybės pilni, išsipūtę, su nie
kuo nenori 
“aš” ir “aš;” 
Seniaus jie 
kur vienybė, 
tas pas juos
dos; dabar jų šis obalsis: kur 
puikybė, ten kvailybė. Jeigu 
kas nors ir ką nors veikia, pir
miau jų nepaklausęs, tai jie 
tuoj boikotuoja. Jie turi savo 
ir korespondentą, geriau sa
kant šmeižiką, kuris jam nepa
tinkamas ypatas be jokio reika
lo per “Laisvę” apšmeižia. Ir 
jeigu kas nori kokiam parengi
me ar koncerte dalyvauti, ir 
jei nenori būti apšmeižtas, tu
ri su juom matytis, ar pave-J ties susilaukė graboriaus. Rugs, 
lys. Bet jei kas tarp jų pačių mėn. New Phila. kitas lietuvis 
“tūzų” atsitinka, tad jie to ant “i 
“Laisvei” neparašo. Pavyzdis, iki graborius atėjo pas jį. 
nelabai senai du tokie “karžy
giai” per susirinkimą susipešė, kad žmogų nusiunčia pas 
tai jie tą nuglostė. O šmeižikas patį” 1 
irgi sykiu buvo, bet nei mur- griežimų, 
mur apie tai. Mat pas juos kad 
ir susipeša, tai vis “kovoja už 
darbininkus.”

Dabar keli žodžiai kaslink 
vietinio Gcdemino choro. Jis y- 
ra mišrus; susispietę senber
niai, senmergės, gyvanašliai, 
gyvanašlės ir gal trys mergi-

I

porčių” atsigulė ir laukė

Prohibicija, tai toks daiktas, 
; “vieš 

be skausmų, be dantims 
Pašalinis.

BINGHAMTON, N. Y.

Mirė Advokatas ir Apie Mūsų 
Pyplių Teatrą

H. J. Hennessey, garsus šio 
miesto advokatas ir net dauge
liui lietuvių žinomas, staiga pa

Puikiausias Patarnavimas 
Visuose Skyriuose

Phone Keystone 457
THE 

LYNDHURST HOTEL
(S. žvigaitis, savininkas)

236 Cedar Avenue
Wildwood, N. J.

lankančius lietuvius kvie-
užeiti. Valgiai puikūs,

čia 
čiu 
kambariai švarūs. Jūrių mau
dynės. Nuomuojamų kamba
rių 60. Adara žiemą ir vasarą 

Kaina pigi, patarnavimas 
Lietuviškas

3



KLEBONAS Į KLEBONĄ

N 15 RUGSĖJO (SEPT.) 24, 1923’

gieda nuplėšė maenai jo rau- 
donlunkio garbę. Tuomet jis' 

(Labai užjausdamas dikčiai ją kur šalčiau padėjo ir, manė 
nuskriaustam savo profesijos dar toliau nuvesti, bet netikėti 
draugui, dedu į “Tarką” savo 300 litų, prisiuvę apdraskytą 
kolegos paieškojimą, neturėjęs 
laiko nė rankraščio pataisyti, 
nes buvau krikštynose, todėl 
galva pasiutusiai sunki ir tt. — 
“Tarkos** klebonas.)

! lanką ir ji liuosa vėl liko. Li
tas nuo visų pagarbintas.

Yla.

MUS PŪDYMAIi • M - • *

Kokia čia tvarka?
Vaikai, nuo mažiausio, iki už

baigiant mokslą mokinama be 
pagalbos kunigėlio. Vai jai! Va 
jai! Kunigėlių surištas (žino
ma, už pinigus) poras, koki ten 
bedieviški teisėjai atriša, per
skiria. Vai jai! Vai jajai!

Nei vieno valdininko, nei vie 
no teisėjo nėra, kuris prigulė
tų prie gyvojo Rožančiaus, ar
ba vakarais karunką nobažnai 
pagiedotų. Vai jai! Vai jajai!

Žiūronas

Brauningas, bomba, ‘ kumščia, 
liežuvis, priekalas.

Senos monetos, baltintos nosys 
— mūs idealas! Ar 

;čions 
Šiandien galingi, ryt nuodėmin

gi — švilpaukim, gerkim!
Valsas po kojų staugia, Tėplio

ja. Stipriai sustverkim
Linksmą nuvytusių lūpų, din

gusio grožio mergužę, 
Sukimės, siųskim, su mumis 

šiąnakt pragaras ūžia!
. i • ■ W, ,Šešupės Bangos

V -i- «.»•«» 1 • * V* W.» -i .

▼

MUSŲ KLAIDINIMO
BLIURAS JUOKIS

Tinkamai Adresuok Laiškus 
ir Pakietus

Rev. S. B. Kryszczunas
5 Pearl str. Baltimore, M. D. 

Gerb. Vienybes Redagtoru!
šiuomi širdingai kreipiuos 

pas tamsto; su pakarniausiu 
prasimu... mažum busite loska- 
vi tamstus pranešti man laiš
ku ; apie Garsa Redagtoriu 
Leonarda šimuti, ar jisai na
mie sėdi? ar jisai išvaževis 
kor? Nes aš noriu žinoti apie 
ji-

Dalikas taksai; jisai savo lai
krašti Garse No. 36 Sept. 3 d. 
1925 m. bjaurei mani apšmeižė.

Delko aš jam nusenčiau laiš
ką, idant tas apšmeižimas bu
tu graitu laiku atšauktas.

A kitoniškai busi šauktas 
tiesma, $50,000 atliginimui.

Nes praejusei'savaite laikraš 
tis Garsas ne buvo atejas pas 
mums i Baltimore M. D. del
ko nežinau?

Tokiu dalikli meldžiu jusu
l ’ • 1bukite loskavi pranešti man, 

apie Redagtoriu Leonarda Si- • * ’ . . . .muti, ar jisai namie?
Kunigas S. B. Kryszczunas

in

ŽINIOS Iš ROMUVOS

Užpaliai. — “Bedieviai” sa
ko, kad už pinigus galima ir 
dangus nusipirkti. Ir aš tą tad 
patvirtinsiu ir dar pridėsiu, 
kad už pinigus galima ir vagiu 
esant, šventuoju tapti ir turėt 
žmonių malonę. Taip ir pas 
mumi buvo. Ugi vienai asabai 
su raudonu lanku kepurėj, mo
teriškė būdama išgėrus tik ne

Chicago, III. (Atitiesinimas 
žinios). Pereitame “Tarkos” 
blyne buvo nupieštas paveiks
las apie nelaimę, patikusią mū
sų garbingą pilietį, Pijušą M ti
kėlę, būk jisai tarpe savo dau
gybės kriukučių pasikoręs ir 
tapęs savo paties duobėje pa
laidotas.

“Tarkos” reporteris tą žinią 
ištyrė ir įsitikino, kad tą žinią 
jo “draugai” (?) labai padidi-, 
no, ar ant šposo savo draugui 
iškirto. Tikrenybėje Pijušas 
Mūkelė, nors buvo pasikoręs, 
bet atsiminė, kad dar dauge
lis reikalų neatlikta stokjardų 
pašau Įėję, sudavė sau per pa
kaušį su bonka “Bingolo” ir 
per pakinklius su bonka “Ku- 
jolo,” ir atsigaivino.

Neatlikti Pijušo Mūkelės rei 
kalai yra dar šie:

1, “Draugo” redaktorius dar 
neįtikintas, kad socializmas ir 
klerikalizmas yra vienas ir tas 
pats. ,

2- Sandariečiai dar nesukvai
linti ir neužkinkyti į Pijušo Mū 
kėlės biznį.

3- “Senienų” spulka dar ne
turi miliono dolarių.

4) Klaipėda dar neatiduota 
vokiečiams.

5) Sirvydas dar nenuginčy
tas, kad Pijušas Mūkelė yra 
didžiausis pasauly žmogelis.

Klausimas. Malonėkite patar 
ti, ką aš turiu daryti su mano 
sūnum. Jis pareina namo la
bai vėlai ir dažinojau, kad ve
džiojasi merginas į judės (mū- 
vis). Niekaip negaliu priversti, 
kad lavintųsi ant piano ar sa
vo pamokas ruoštų mokyklai. 
Dažnai pareina su juodu paa
kiu. — Susirūpinusi Motina.

Atsakymas. Brangi Poni: 
Tamstos sūnus, matomai, turi 
palinkimus į tris puses: tapti 
kokios korporacijos vedėju, ar
ba stoti Į seminariją arba pasi
likti komunistų agitatorium. 
Auklėkite tose linkmėse ir pui
kiai išeis.

SENBERNIO FILOSOFIJA

Moteries sąvoka apie neišti
kimą vyrą yra tame, kad jis de 
šimts minučių vėliaus pareina 
iš darbo. Aš esu liuosas nuo to!

Yra vyrų taip taupių, kad 
jie rūko cigarą iki tol, kai at
rodo lyg jų čiūlė užsidegė.

pastebėtina 
žmonių pa-

Yra žmonių su 
atminčia atsiminti 
vardes ir veidus. Bet net ir to
kie žmonės negali prisiminti 
savo mažiukių skolų.

r e" ' *' •r

t'-

•» KLUBE
(Satyra)

KAD IR

NENORI

Vargiai tą Galėjo
Pati vyrui: — Kam užsikvie-1 

tei tuos Bubilaičius pas save? , 
žinai, kad aš tik su parinktais i 
žmonėmis tenoriu susieiti!

Dukrelė (į ją): — Mama, tai 
reiškia, kad tu ir mus, vaikus, 
taipgi pasirinkai?

siūsi pakietą kam nors 
Amerikoje arba Europo

je? Jeigu taip, vartok tvirtą 
popeių apvyniojimui ir stipro 
šniūro. Užrašyk asmens vardą, 

j kuriam siunti pakietą, labai 
laiškiai ant vienos pusės. Reikia 
į užrašyti kuopilniausį antrašą, 
(namo numerį, gatvės vardą, 
j vardus miesto, apskričio, val
stybės ir šalies. Ir nereikia už
miršti uždėti savo vardą ir ant
rašą — taipgi aiškiai — į kam
pelį.

Jeigu taip nedarysi, gal ta- 
;vo pakietas dasieks dėdės Sa- 
'mo “dead letter” ofisą. Ar ži- 
jnai, kad 800,000 pakietų ten 
j kasmet 
iš jų, 
prastas 
šniūras

Taipgi tinkamai antrašuok 
laiškus. Kur laiškai netinkamai 
antrašpoti, pašto tarnai priva
lo spėti tinkamą antrašą arba 
turi vartoti tam tikrą knygą, 
kur užrašyti visos vietos Su
vienytose Valstybėse. Reikia 
samdyti darbininkus pertikrin
ti neaiškius antrašus ir dėdei 
Šamui kaštuoja apie $1,740,- 
000 tą darbą atlikti. Vienas 
miestas šioje šalyje praleidžia 
$500 į dieną tą tarnystę užlai
kyti.

Ant suvirs 99 nuošimčio laiš
kų į “dead letter” ofiso, nėra 
užrašyta siuntėjo vardas ir ant 
rasas. Pačtas negali pertikrinti 
visus antrašus. Miesto knygos 
neturi visų gyventojų vardus 
ir adresus. Jeigu nesulauki nuo

AR TURIT ŠIAS
DAINAS?

Kalėdų giesmė _____ 30c
Stasys____________ 50 c
Malda, žuvusiems už Lie-
Dul dul dūdelė_______50c
Dzimdzi-Drimdzi____ 25c
Vilnius_____________35c
Nesegk sau rožes, Pau

lausko ___________ 50c
“VIENYBĖ”

193 Grand St., Bklyn, N. Y.' , . , , D. . I; .• •

JAU

LIETUVIS KUNIGAS
DEJUOJA

Kokia čia šalis?
Kokia čia valdžia?

Biznieriai, Norinti Pritraukti Daugiau Kostume- . - r
rių, visados ant Kalėdų Duoda Pirkėjams Do

vanų. Geriausia Dovana, tai Gražus Sieninis 
‘ : : , i. - • i / '

Kalendorius, su Atspaustu Biznio Ad-
'• . , -f. 1 1 * B ' • ’ ’ ‘

resu. Jis Kabo Pas žmogų Stuboje
.. ; r <5 7.

ir Kasdien Primena Jumi.
“VIENYBĖ” Turi šįmet

Gražiausių Kalendorių. Seni- i
pelį, arba Pavyzdį Pasiunčiame, už

■|i - “
25c Turime Lietuviškų ir Amerikoniškų

Paveikslų. Rašydami Nurodykite Kokios r y • ’ ! • t
Maždaug Rūšies Norite: didelių, mažų, su kiše-

nėmis ar be kišenių. — Adresuokite sekančiai:VIENYBEĮ ; T '
193 Grand St., Brooklyn, N. Y

Tel. nito Greenpolul

Viršui minėtai! reikalais kreipkitės pas mane, o būsit užganėdinti
............................ - - - _________ - ——1—■ 1   * LJ— -----------------------------------------------------<  

—*« to *
&

Juozas Garšva
Ji t

Mano firma gerai atlieka aekančiaa darbui: libahamaoja ir laifieja miraaiu ant vlaokių 
taplalų. Fagrabaa paraolia n«e paprasčlaaaių iki prakllnlaaiiu. Paraamio karietai Lal- 
iotuvėms, veMlljoma, krikltynoma ir kltlema paaivailnfijlmaiiu.

i

8
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Ilgo cigaro laižomas galas 
nubalo!

Ei, patarnautoja, imki, štai, 
taurę pilstyki alų!

Gersime bier’ą, gersime snapsą’,: 
konjaką —

Taip pašnekėsim, kaip “Mira- 
mare” puskvailiai šneka.

Kortos? Kortų nereikia. Loši
me partiją šacho.

Laikrodis, laikas? Laikas susto 
jo. Mums jo pakako

Tyliai suskambo valso nuvalkio 
tos bangos —

Ritasi, raitos, šliaužia, linguo
ja, erzina, rangos.

Myliu aš tave! Myliu be galo, 
mano mergyte,

Bet pasakyki, kodėl lūputės ta
vo nuvytę?...

Gersiu lig dugno smarvės ir 
prakeikimo dožą —

Duok pabučiuoti vystančias lū
pas bent rozą!

E, kiek energijos, kiek Čia emo
cijų žūva be laiko

Smarvėje klubų, gęstančiam 
kaubury tvaiko!

Nieko! Sėdėkim. Pasišnekėkim, 
keikim, pliovokim —

Teisę, žmogišką teisę sau iš- 
kovokim!

Kur gi kovoti? Kam barikadų, 
plintančių aikščių?

Kam prakeiktųjų šeimų, kultū
ros, kovos pagaikščių? —

Telephone 78C7 Malu

i iiV/jivž'iv7

•' ■ ir

— Kaina 30c. —
VIENYBĖ

193 Grand St., B’klyn, N. Y.

231 Bedford Ave. ol,laAl1 264 Front Street
BROOKLYN. NEW YORK

Net ir Gerkle Dirbtinė!
Sūnus (kurį tėvas būtinai 

spiria apsivesti su parinkta 
mergina): — Jau kaip nekalbė 
si, tėvai, aš nevesiu špicukai- 
tės! Tik pagalvok, ji turi įdė
tus dantis ir prisegtus plaukus, 
be to priedui dar rodos turi ir 
džiovą — dažnai kosti.

Tėvas: — Padėkim sau ji tru 
pūtį pakosti, bet tik tada, kai 
jai maistas patenka į netikrą
ją gerrklę...

Sūnus: — Kaip tai! Ir ger
klė jos netikra! Na, tai tegul 
eina po biesų! Taip jai ir pa
sakyk nuo manęs!
Nenori Sunaikint Amunicijos
— Nagi tu apšvilpei akto

rius ir sviedei į juos porą su
gedusių obuolių. Kokiam galui 
dar vėl juos nori iššaukti?

— Pas mane dar liko pora 
obuolių.

pasiusta? 30 nuošimtis 
netinkamai apvyniota, 
poperius arba prastas 
vartojama, ir negalima draugo arba giminės atsakymo,

spėti kieno ir kam siunčiama, gal jie visai negavo jūsų laiš- 
Kitas 70 nuošimtis netinkamai 
i nepilnai antrašuoti.

Tie pakietai dėdės Šamo par
duoti. Pereitais metais suvirs 
$120,000 surinkta nuo tokių 
pardavimų. Dėdė Samas neno
ri pinigų nuo tokių pardavi
mų, pageidauja, kad pakietai 
pasiektų jiems paskirtas vietas. 
Todėl atsargiai apvyniok ir ap
rišk pakietus.

ko.
Pereitais metais “dead let

ter” ofisas surinko $55,523.96 
pinigais iš netinkamai antrašuo 
tų laišku.

PIRKITĘ 
“VIENYBĖS

MES NEPARDUODAM SVETIMŲ NAMŲ 
Bet mes parduodame’savo budavotus namus Richmond Ėill 
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. L

Tel. Richmond Hill 8066

PRIPA
ŽINO!

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

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

Tėmyk! mes perkraustėme sa 
vo dirbtuvę Cigarų į didesnę vie
tų, priešais Public Library. Ra
šant adresuoti
NAUJOKŲ CIGAR DIRBTUVE 

267 DIVISION AVE.
Brooklyn, N. Y.

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

tI.1-*’

Skaitykit ir platinkit 
“Vienybę**

JAU VĖL TURIME!
Komediją 

“LAPKUS”

Sveikas Patarimas
Jauna mamė (prabudino 

jauną tėvą pasupti lopšio) : — 
Eik, tėvai, pasupk bent kiek 
Beniuką. Jis murkia ir murkia 
be jokios logikos.

Jaunas tėvas (tingėdamas 
trina akis): — Pravyniok vy
styklus. Be abejonės, kad ten 
yra koki-nors “logika!”

Nudegęs Kopūstas ir į Daržą 
Pučia

— Kas tau yra, kad tu taip 
bijaisi automobilio ragelio?

— žinai, mano pačią pavo
gė su automobiliu. Kaip tik 
išgirstu automobilio ragelį, 
man vis rodosi, kad ją atga
lios atveža.

A. B. STANKUS 
Vienybės” Įgaliotinis.

KATALOGAS
APYSAKOS

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

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

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

35c
SEPTYNIOS KOMEDIJOS - šio

je knygelėje telpa septynios popu- 
leriškiausios lietuvių kalboje kome
dijos, būtent: 1) Uošvė į namus, ty
los nebebus; 2) Kurčias Žentas, 3) 
Vargšas Tadas; 4) Advokato Pata
rimai; 5) Gaila Ūsų; 6) Nesiprie
šink; 7) Nepavykusi Komedija. Kny 
ga netik lošėjams, bet ir skaityto
jams įdomi. Kaina___________75c

Keletas Praktiško Mokslo Knygų
Aritmetika. Kiekvienam reikia mo 

keti rokuoti, ypatingai kurie mano 
ar yra kokiame biznyje. Čia ir turi
me labai gerų ir patogių knygų 
savamoksliams ir suaugusiems. Kal
ba aiški ir yra daug pavyzdžių la
vinimuisi. Kaina _____________ 50e

Aritmetikos Uždavinynas. Čia tel
pa vien tik “zadočiai” kaip kiti 
lietuviai sako. Tai yra gera prakti
ka mokinantiems rokuoti. Spausdin
tas Lietuvoje _________ ____ 76c

Mokinkimės Rašyti. Labai geras 
Vadovėlis korespondentams, prade
dantiems rašyti. Parodoma kas ysa 
visi ženklai ir kur juos dėti. Yra 
pora formų laiškų._________  80c

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

91.00

Naujų Gaidų iš Lletuvoa
Aguonėlės. Juozo Gruodžio kom

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

Rugiagėlės. Kita Juozo Gruodžio 
kompozicija'‘Vien tik mėlyna a- 
kyse!” Kaina________  60c

Rūta. Juozo Gruodžio kompozicija 
50c.

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

Knygyne
Galima Gauti Visokių
Knygų, Kokios Tik

•

Yra Atspausdintos
Lietuvių Kalboj

Skaityk Katalogų Kairėj Pusėj

VIENYBE
193 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

Didyjį Katalogu Priaiunčiam Dykai
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VIEŠAS ŽODIS VISIEMS 
NAŠLAIČIŲ ŠELPĖJAMS
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Rašo K. Širvydienė
nigų akyse, kad šelpia varg
dienius !

Jau ir Čia jaučias davatkų
dabar dengia ir rūpinasi jais 
nors iš tolimos šalies.

Visi vienu žodžiu prašė ma- balsai apie mūsų L. M. G. D., 
nęs, kai sugrižšiu
kad pasakyčiau tamstoms, ger
biamieji, kad jie labai dėkuoja 
už tamstų pašalpą ir prašo,

Grįžus iš Lietuvos, norisi tart 
žodis visiems, kurie šelpė naš
laičius Lietuvoje per mūsų L. 
M. G. Draugiją ligšiol; paska- 
tint visus, kad nepailstam ir 

. tolinus pagelbos siusti vargdie
niams.

Jau kurie Šelpėt, tai žinot, ko kad toliaus jų nepamirštumėt 
ir kas gavo tamstų pašalpas. 
Dabar savo akimi mačiau, kaip 
buvo ir yra reikalinga pašalpa 
ir kiek vargdienių mes padarėm 
laimingais, juos aprengdami ir 
leisdami mokyklon, kad pama
tytų pasaulį plačiaus.

Dabar kalbėsiu apie Ulytėlės Kriukelienė, J. Petrulytė ir B. 
Patiekos Draugiją, su kuria Smalstys. Visi darbštūs ir tei- 

ir L. M. G. D. turi santykių. sįngį žmonės. O Grigonytė la
bai geros širdies mergina ir pa
siturinčio ūkininko duktė, pas 
kuriuos ir laiko “Patiekos Dr- 
ja” susirinkimus; nes jie turi 
labai gražią seklyčią, kaip ten 
vadina.

Juos pamačius, taip griaudu 
pasidarė, kad ir aš verkiau su 
jais sykiu; nes skaudus regi
nys.

“Patiekos Draugijoj” darbuo 
jasi jau visiems žinomas P. 
Kriukelis, A. Grigonytė, M.

Amerikon, kad leidžia i 
ja, kad žmonės nešelptų ar ne
siustų pašalpos per mūsų L. M. 
G. D. Matyt, kad yra kai-kurios 
davatkos ir čionai kunigų pa
samdytos, kad drumstų mūsų 
darbuotę taip gražiame labdary 
bes darbe.

Bet aš, varde visų našlaičių 
ir mūs L. M. G. D., prašau,

Man nuvykus Ulytėlės kaiman, 
mus pasitiko visi varguoliai 
našlaičiai, kuriuos tamstos šel- 
pėt per mūsų L. M. G. D. Tam
stos negalit įsivaizduoti, koks 
skaudus reginys, žiūrint į būrį 
našlaičių ir jų motinų; primi
nus, kas juos padarė taip ne
laimingais ir juos paklausus, 
visi vienu žodžiu sako: “nelai-

Aš čia 
kad ten 
Rokiškio

juos suminėjau dėlto, 
juos labai persekioja 
kunigai, ir juos gąs-1 

mingas karas išplėšė mūsų tė- dina, kad nepriims išpažinties 
vėlius.” Jie gynė savo tėvynę ir mirusių nepriims kapuos, | 
nuo priešų. Jų akutėse žiba a- vien užtai, kad jie darbuojas 
šarėlės, taip kaip perlai link-;del vargdienių ne po kunigų 
smybės ir padėkos, kad jie ga- globa. Taigi tamstos spręskit 
vo kitus tėvelius, kurie juos ! patys, kokią nuodėmę daro ku- ’

kad tamstos neklausytumėt jo- raminti: “pažangesnių” elemen 
kių paskalų ir tęstūmėt labda- tų prie valdžios vargu lenkai 
rybės darbą toliauš, nes jis yra besitikėtų susilaukti, kokie yra 
brangiausia ir reikalingiausia dabartiniai. Juk kad ir dabar 
vargdieniams. Aš esu tikra, kad niekas dar tokių komplimentų 
Dievas mus nebaus užtai, nors nėra iš lenkų gavęs, kaip pp 
nekurie kunigai baido, kad ne-. Vailokaičiai, p. Petrulis ir kt 
priims kapuos. Dar aš pastebė-; Taigi kas liečia lenkus, po 

į čiau, kažin ar vertėtų tokius nas daktare, galite nesirūpinti 
nė viena kita partija <ų- grupė 
neturi tokių bendrų su lenkais 
reikalų, kaip dabartiniai kade- 
mai, būtent: bankininkai — biz 
nio ii* kunigai — bendro kleri
kalizmo.

Galop maža pastabėlė: ir me
luoti reikia su saiku. Kas tai 
daro? Jei Tamsta ir turi tokia 
dovaną įmatyti ko kiti, saky
sim, socialdemokratai nori, tai 
dar nereiškia, kad gali viešai 
dienos metu sakyti, jog liau
dininkų buvę įnešamos inter
peliacijos, kam neduodama 
Klaipėdai miškas. Reikėjo pir
ma imantis rašyti perskaityti 
v. liaud. interpeliacijos del Kl. 
krašto konvencijos vykdymo į- 
teiktoš Seimui 1923 m. spalių 
9 d. stenogramą iš tų pačių me
tų spalių 14 d. Tačiau ir da
bar dar galima tai padaryti. 
Seimo raštinė neatostogauja.

— Liet. Žinios.

čiau, kažin ;
kunigus priimti kapuos, kad jie 
prigaudinėja žmones: jie iš sa- 

paskalus ir agituo- ,kyk11’ šaukia šelpti vargdienius, 
nes nešelntu ar ne- 0 kai žmonės šelpia, tai jie

juos gąsdina ir samdo davat
kas, kad tiems žmonėms keršy
tų, ir dar kad kaip sudegintų 
namus tų žmonių, kurie darbuo 
jasi labdarybėje. Taigi palie
ku skaitytojams tą mintį ir sa
kau, kad ką parašiau, tai tei
sybė. L. M. G. D. Pirm.*

Va, Kodėl

(Feljetonas)
Rašo — ilgis.

Krikščionys Nuvažikvo 
Pas Lenkus

Čiulb’ volungėlė liepos 
pasakėlėj, 

UI b’ karvelėlis Mar via n- 
kos dvarely.

Tel. 595 Greenpoint.

270

8-10

iki 10 ii ryto 
iki X po piety 
iki 8 vakare

SKAUSMAS! KUR? 
PAMINKI!'.

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

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

Tel. 4418 Greenpoint.

Dr. John Waluk
Valandom 

nuo 8 
nno 1 
nuo fl

Nedaliomis pagal susitarimų

161 North 6th Street
Brooklyn, N. Y.

P A R A N D Y K VIENĄ!

A»8»agok Bveikatį

SANYKITg

FUBLM 
USDEGX-

ProfllaktM vyrama, 
geriausia apsauga 

po užsikrėtimo. 
Didelė triūbelS 35c. 

(Tarba (4’s) $1.
Visose aptlekose ar 
Ban-Y-Kit Dept. A. 

•2 Beekman hit. 
New York 

Prašyk aprašymų

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

Pasinaudokite brangiomis dovano
mis, kurias dabar duodame!

Km yražmogaui amžinu prlelaal — Baltis. 
Jis netik sunkiausiu ligas įvare, bet ir | Kra
bų paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačių 
Ameriką pagarsėjusius ' URBAN’S
POWDERS (Miltelius nuo Balčio), jokit lalčlą 
nebijo, Už 76 centus už baksų apiiglnkmok 
nuo savo nuožmaus priešo!

URBO LAX TABS (16 centai Už akry-
„nntę) yra kai kanuolč prieš kitų amžinų žmo

gaus priešų — vidurlą ■žkletejlmų — kuria 
žmogui pagamina daug rūpesčiu ir sunkią ligą.

Lietuviškų, Bulgariškų, Alopatilkų, Homoopatilką lt Idteklą 
vaistą tegalima gaatl gerą pu —

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

Telephone Greeapolnt 1411

ŠVENČIAME JAU 20-TAS SUKAKTUVES NUO BIZNIO UžDfi- 
JIMO, ĮSIKRAUSTYDAMI Į NAUJA, PUIKIĄ KRAUTUVŲ PO 
NUMERIU 264 GRAND ST., KAMPAS ROEfcLlNG ST., B’KLYN.

Širdingai užkvięčiam jus atsilanky
ti į mfisij nauji) krautuvę ir apžiū
rėti rudenines madas Skrybėlių ir 
Kepurių. Perkant galvai apdangalą 
šį rudenį, žiūrėkite, kad būtinai tai 
būtu Manhattan Hat išdirbyatės. Ta 
da dėvėsite netik naūjaurią madą, 
bet ir gerinusį darbą ir medžiagą. 
Turime mados ir spalvos, koki jums 
patinka. Mes išdirbam Society Club 
skrybėles, su kiekvieną kur duoda
mo parašytą garantiją iŠtarnavimo 
ir patenkinimo.

Žinomos Kaipo Geriausios
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MANHATTAN HAT STORE 
264 Grand St., Brooklyn, N. YI tvirtumo neišeiti nė už 

konvencijos ribų.”
Tai yra raidė į raidę ištrau

ka iš buvusio krikščionių de- 
Jmokratų visų galvų galvos d- 

ro Karvelio nuosavios rankos 
įrašyto “Ryto” 191 nr. straips-, 
nio “Kopenhagos derybos.”

šis posmas matyt taikytas to 
paties, kaip jis pats bagažo in- 
dividumams, studijavusiems jei 
ne Friburge, tai bent pas ma
rijonus, nes šiaip publikai čia 
pat žemiau papasakota daug 
suprantamiau, būtent:

1) Gavus lenkų pasiūlymą 
derėtis, atmesti pasiūlymas bū
tų nepatogu, nes lenkai būtų 
galėję pasijusti nuskriaustųjų 
rolėje.

2) Reikia skubėti, kol Len
kija randasi sunkioje krizio a- 
gonijoje.

3) Reikėjo patiems su savo 
“namie augintais diplomatais” 
imtis to riesto darbo, nes su
rasti kito, kurs tai atliktų, taip 
ūmu laiku nepavykę.

O kas esą ir nepasiderėti — 
juk derybų su lenkais esame 
jau daug turėję, girdi, nuva
žiavę pasakysime — prašome 
pasirašyti su mūsų departa
mentų direktoriais taisyklių 
perėmimo — perdavimo proto- 
lų, jei ne — atsisveikinę gali
me važiuoti vėl kas sau.

Štai kur trumpai ir aiškiai. 
Visi kaip namie: ei, tamstos pa 
sas, numeris! — Ne? — Prašau 
i nuovadą! — Ir nėra pamato 
abejoti, kad šiuo ženklu bus 
nugalėta. Pirmiausia d-ro Kar
velio nupiešimu dabartiniai 
Lietuvos valdovai dideli džen
telmenai — pirmoji diploma
to privalomybė: priėmė len
kų pasiūlymą del to, kad šie 
paskui nepasijustų nuskriausti 
ir gink Dieve eitų vėl skustis 
per visus Europos kiemus.

Toliau jie, būdami ramūs, 
kaip balandėliai — o gudrūs 
kaip žalčiai — o tai kita diplo
mato privalomybė: nusiskubi
no Į Kopenhagą lenkus ap
mauti, kol jie randasi krizio 
agonijoj.

štai ir visos priežastys, ko
dėl taip paslaptom ir paplas- 
tom nuskubėta su jais derėtis.

Tačiau ir daktarą vienoj vie
toj suspaudė sopulys, girdi, ga 
limas daiktas, kad lenkai Ko
penhagos derybų slieku nori su 
meškerioti ne užsienio, bet daug 
naiviškesnius 
augintus diplomatus...

Girdi, lenkai tatai gali pa
daryti prie (Lietuvos) valdžios 
“pažangesnių” elementų, kurie 
derybose su jais būtų minkš
tesnį... j

Taip, ponas daktare, yra sa
koma, kad bijodamas vilkų į 
mišką nelandyk: gali, ne Die
ve, atsitikti, kad tie namų dar
bo (būtų friburgiečių daugiau 
pasiuntę!) diplomatai ten nu
važiavę ne tik Lietuvai reika
lą pagadins, bet ir jūsų pačių 
kailius parduos. O juk sena ir 
tikra pasaka sako, kad savi 
marškiniai arčiau nugaros guli.

Nors visa to Tamstai nebė
ra reikalo aiškinti.

Vis tiktai galiu p. Karvelį su-

ką iš 1

Tai Ne Sapnas 
Pirmų-pirmiausias išplaukimas 

iš New Yorko Tiesiog Į Klaipėdą
BALTIJOS AMERIKOS LINIJOS

EKSKURSIJA LAI VU “LltUANIA”
13-tą Spalio, 1925 Į

Pirmą Kartą IštoHj’oj
Reguliaris pasažiėrinis laivas vėžŠ ekskursiją stačiai 

į Tėvynę-Lietuvą

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

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

Išplaukimai iš New Yorko: 
LAIVAS "ESTONIA" 22 RUGSĖJO 
EKSK. LAIV. "LITUANIA" 13 SPALIO 

tiesiog į Klaipėdą
LAIVAS "ESTONIA’’ 3 LAPKRIČIO

KAINOS LAIVAKORČIŲ:
3-čia klesa į Klaipėdą —------------:-------------------------- $107.00
3-čia klesa į Klaipėdą, perkant abi pusi, suččdysi $44.50, $181.00
2-tra klesa į Klaipėdą------------------------- ----------------- $132.50
2-tra klesa į Klaipėdą, perkant abi pusi, sučėdysi $27.50, $247.50 

"Head-Tax ir "Revenue-Tax" atskirtum.

Kreipkitės prie vietinių agentų, ar į
BALTIC AMERICA LINE

9 Broadway, New York

“Rytas” prabilo. Pats dakta
ras Karvelis naturalėj pozoj 
išėjo viešumon papasakoti, kas 

51 “katalikiškąjį,” anot jo, sparną 
■varė taip paslaptom, paslap
tom į Kopenhagą bėgti.

Sunkus Piloto darbas be mui 
lo, ir d-ras Karvelis šią teisy
bę žino, todėl besiimdamas sa
vo nedėkingo darbo — nuplau
ti šeškomą — pradėjo plakti 
muilo putas. Deja p. Karvelis 
nebūdamas chemijos daktaru 
negalėjo žinoti, kad ne kiekvie
nas muilas ir burbulams tin
ka, ir todėl iš jo putų išėjo 
nei šuva, nei kėdalė.

Duodu savo kepurę, jei kas 
supras, kas čia pasakyta:*

“Kai socialdemokratų iš se
no yra žinomas noras eiti prie 
lenkų-lietuvių konflikto likvida 
ei jos, o liaudininkų buvo įneša
mos interpeliacijos, kam ne
duodamas Klaipėdai miškas (? 
ir kam per 
tinę politika 
spirti Seimo 
lengva (!).
tikinimas ir gyvas jausmas,kad 
katalikiškojo sparno politika 
stovėti Vilniaus reikalų sargy
boje yra visos sveikosios mū
sų tautos dalies politika, davė

Užrašykit “Vienybę 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems
Lietuvoje

M ILK

daug atkakli tau- 
vedama, (?) alsi- 
didiimai buvo ne- 
Tiktai tvirtas Įsi-

U0UNO5

t

KAUNĄ
(Pridedant

YORKO Į 

ir ATGAL
Rev. Taksy)

HOl&ANn 
I S H AMER1CA UNE M?
I Tiesus-trumpas kelias per Rotter

dam’ų, į ir iš visų dalių

s. K. GRISIUS
Agentas "VIENYBES" bei ki
tų tautiškų laikraščių Chicagoj. 
Norinti užsirašyti "Vienybę’’ ar 
užmokėti prenumeratų bei pirk
ti šery, kreipkitės šiuo antrašu:

3423 W. Gist STREET
Chicago, Ill.

Phone — Republic 8927

TIKRO PJAUSTYTO STIKLO
STIKLINĖS 

UŽ 35 LEIBELIUS
Star ir Magnolia Pieno

Nepraleiskit ėprogds gauti šitas šešias pui
kias stiklines, kurias matote ant paveikslo, 
už 35 leibelius Star ar Magnolia Pieno

Pradėkite leibelius taupyti šiandien ir kada pri
rinksite užtektinai nuneškite i arčiausią Premijų 
Krautuvę, kurių adresai žemiau, ir pasiimkite sa
vo setą šešių stiklinių. Tą dovaną galite gauti tik 
mūsų krautuvėse. Paštu nesiunčiame. Apsimoka 
taupyti leibelius nuo kenų.

Star ir Magnolia turi tik tiek pieno ir cukraus 
kiek reikia, kad padarius jūsų pudingus, sosus, 
keksus, pajus, ir užsigardavimus skanius. Jie tin
ka visur kur reikia cukraus ir pieno kartu. Jie 
kavai suteikia malonų skanumą. Užsisakykit savo 
dali pas krautuvininką šiandien. Nevilkinkite.

MUSŲ BROOKLYNO PREMIJŲ KRAUTUVĖS

570 Atlantic Avė., netoli 4th Avenue
2 Stunner Avenue, netoli Broadway

KITOS PREMIJŲ KRAUTUVĖ

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

Avenue 
Street
Street

42G West 42nd Street 
netoli Ninth Aven jo
BRONX, N. Y.
578 Courtlandt Azenue 
netoli 150th Street

ŠIS SPECIALIS PASIŪLYMAS TIK IKI 
RUGSĖJO (SEPT.) 30, 1925 
TIK VIENAS SETAS YPATAI 

“APSIMOKA TAUPYT LEIBELIUS

Laivai kaa savaitf 
Neprilygstami patogumai 

Mes pagelbstime gauti reikalingai 
dokumentus (affidavits). Mūšy 
žmonės sutvarko visas smulkmenas, 
ir keleiviams rūpinamasi nno pra
džios kelio iki pabaigos.
Kainos ir laivų tvarkraštis pašilui-1 
čiamas paprašius.
Rezervavimui ir informaciją delei 
rašyk bile vietiniam agentui, arba

HOLLAND AMERICA LINE 
24 State Street New York—

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

10. 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.

Susivienijimas Liet. Amerikoje
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDBAUDOB I* PABALTOS 
OJtUANIZAOUA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE, KU

RIOS TURTAS ARTI $1,000,000.00

pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,650.16
Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmoksta $376,122.80

BLA. kuopos randasi visuose, didesniuose miestuose. 
Nariai priimami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Viri na
riai gauna laikrašti „Tėvynę" dovanai Ii taipgi 
gauna BLA. išleistas knygas ui pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $140, 300, BOO Ir 1000

Pašalpos įkyriai — 
is.oo. B.ob ir 12.od | savaitę.

Del plate*nių informacijų kreipkite* lino adreaai

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

TEN IR ATGAL 
Nupiginta Kaina

$203
IŠ NEW

Siūlome puikių progų atlanky
ti Tėvynę nupiginta 3-čin kle- 
sa. Mūsų keleiviai iš Ham
burgo traukiniais nuvežami į 
vietų su gera priežiūra, 
formacijų klausk vietinio 
Del grįžimo leidimų ir kitų in- 
ngento arba

United American Lines 
(Harriman Line) Joint Service with 

Hamburg American Line 
35-39 Broadway, New York.

musų namie

JUS

COLD

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

i išdrykusios meiles
BAISI TRAGEDIJA

MEILUŽIS SUDEGINO
GYVĄ SAVO 

MEILUŽĘ

Pereito antradienio rytmetį 
apie 5 vai. policija išgirdo bai
sų moteriškės riksmą, išeinantį 
iš malkų kiemo firmos F. 
Eckenroth and Son, prie Lewis 
ir 5th gatvių prie East upės 
New Yorke. Per tvorą įšokęs ir 
per malkų krūvas perlipęs, po- 
licmanas Herrick įsilaužė į 
malkų daržinę, iš kur pasigir
do riksmas ir rado karštai de
gančiai! pečiun įmestą moteriš
kę, kurią ištraukus pasirodė ji 
esanti Sophie Poleskienė, 28 
metų, iš 551 E. 11th St. Jos 
veidas jąu buvo sudegęs ir ne
begyva.

Drauge tapo sugautas to mal 
kų kiemo sargas, George Su
niuk, kurį policmanas nutvėrė 
belipant iš kiemo per tvorą; 
Symukui uždedant ant rankų 
grandinius, jisai perkando po- 
licmanui ranką ir bėgo į East 
upę nusiskandinti, bet polic
manas šūviais jį sulaikė ir vis 
dėlto areštavo.

Nuvežus sudegintą Poleskie- 
nę ligoninėn, o Symuką polici
jom šis prisipažino Poleskienę 
pirmiaus per galvą malkinėje 
apdaužęs, potam drabužius ap-

draskęs, jai gerklę užkimšęs ir žti. Kai grįžęs, tai jie su drau-
tuomet užkūręs pečių, kuriuo 
buvo medžiai džiovinami, ir į- 
metęs ją ugnin dar gyvą. Už
klaustas, kodėl jis taip darė, 
Symukas teisinosi, kad Poles- 
kienė pas jį malkinėn atsine-
šusi degtinės maišytos su nuo
dais ir norėjusi nunuodyti, kad 
juo nusikratyti ir kitiems mei
lužiams vietą pasidaryti, — 
nes Symukas vis raginęs Pq- 
leskienę nuo vyro su juo pa
bėgti. Bet paskui Symukas su
sipainiojo ir pasisakė, kad jam 
Poleskienė nusibodusi, nes 
daug pinigų išmelžusi.

Tuom pat laiku, kada ėjo 
Symuko kvotimai, Poleskienės 
namuose buvo atidengta kita 
tragedija. Kaimynkos nujaus
damos ką blogą, norėjo įeiti vi
dun, bet rado duris užrakintas. 
Pašauktas vyras duris išlaužė 
ir rado Joną Poleskį, sudegin
tosios Poleskienės vyrą, su su
daužyta galva ir apsvaigintą. 
Jį ligoninėje atgaivintą prista
tė tardymams, kuriuose paaiš
kėjo, kad jisai yra daug senes
nis už savo pačią, su kuria ap
sivedė keletas metų atgal, turi 
5 metų sūnų Vladek, kuris da
bar yra išvežtas į laukus. Jis 
liudijo, kad jo pati susidėjusi 
su kitais, ypač su jo geru drau 
gu Symuku. Del šito kilę bar
niai, jis buvęs pačią apleidęs^ 
bet paskui ji prisikalbinusi grį-

SPECIALISTAS — Surgeon Dantytai — IJPECIALISTAB

DR. J. HOROWITZ, Dentist
124 Union A v. kamp. Grand St 

(Viršuje mČBinyčioi)

Dantys trenkiami vartojant Novocain anestetiką atsargiai ir pri
tyrusiai. Visokį aptrauk ima i — šakny ir piviršio darbai. — 22 karato 
aukso — Imamo paveikslus su X Ray,

(Nopaklyskite po kitu numeriu)

Busi kalbam Lietuviškai EGZAMINACTJA DYKAII

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ 
APDRAUDOS (INSURANCE) FIRMA

-------------- o 0 o------
REIKALAUJANT apdraudcs (insurance) nuo Ugnies, Gyvasties, Su
žeidimo (accident), Automobilių, Stiklų, etc., žodžiu sakant, suteikiam 
visokios rūšies apdraudę, (insurance) kokia tiktai randasi šioj šaly. Mu
sų kompanijos vienos iš didžiausių, prekės yra lygios su kitais, bet pa 
tarnavimas yra geresnis nelaimei atsitikus, nes pilnai nuostolius išmoka.
PERKAM ir parduodam namus, lotus, farinas, biznius, morgičius; sko
linau! pinigus ant morgičių, suteikiam pilnų patarnavimą namų pirkimo 
ir pardavimo.
NOTARY PUBLIC suteikia pilną patarnavimą visokių legalių dokumen
tų, kokius tiktai tiesos daleidžia Notarams patarnauti.
Su visokiais reikalais ypatiškai, laišku ar telefonu kreipkitės j mūsų 
firmą, užtikrinam, kad gausit teisingą ir mandagų patarnavimą.

SCHEGAUS & GALE
BUILDERS, REAL ESTATE and INSURANCE

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

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

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

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

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

Mūsų darbo apsiaustu 
kostumerls džiaugiasi.

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

Geriausias 
PLUMBERIS

CHAS. WIRFEL

RUGSĖJO (SEPT.) 24 D. 1925

gu Symuku susitarę pačia da
lintis pusiau. Bet matyt, “da
linosi” nelygiai, todėl kilęs pa
vydas tarpe visų trijų pusių, 
šį rytą jis miegojęs ir nežinąs, 
kas jam davę į galvą ir apsvai-
ginę. Tai ir viskas iš jo pusės.

Dabar pilni laikraščiai apie 
šitą tragediją. Vieni laikraš
čiai Poleskių šeimyną vadina 
lietuviais, o kai “World”, tai 
visus vadina “lietuviais” ir iš- 
giria sudegintąją Poleskienę, 
kaipo buvusią “tarpe lietuvių 
gražuolę”, tik patvirkusią mo
teriškę, kiti jų tautystę užtyli. 
Gi Symuką tai visi vadina ru- 
minu. Gali būti, kad jie visi bu
vo ruminai, arba lenkai, nes 
tarp lietuvių Poleskių nebuvo 
girdėtis. Taipgi ir sūnaus “VIa 
dek” vardas — lenkiškas.

Toliaus, paaiškės ir dau
giau. Vienas dabar aišku, kad 
nužudymas Poleskienės ir visa 
ši trikampė tragedija yra vai
siumi palaidos meilės ir degti
nės, taipgi — tamsybės.

Lietuvių organizacijoms rei
kėtų tokius nedorus atsitikimus 
ištirti ir dažinoti, ar tas nuti
ko tarpe lietuvių? Kur tik ne, 
reikia organizacijoms protes
tuoti, kad viską blogą ant lie
tuvių verčia.

PASIMIRĖ LIETUVIAI

Frank Andrius, 38 metų, ve-

Tūli Beržiečio šapos darbi
ninkai neaukavo, sakydami, 
kad komunistai labai vienpu
siai žmonės. Pirmiaus kada iš 
tos pačios šapos darbininko 
Juodzevičiaus mergaitė numi
rė, tai komunistai nė žodžiu 
netarė sumesti gėlėms. Pas- 
kiaus kada numirė prosytojas

sylvanijos.
— A. B. Stankus, “Vieny

bės” keliaujantis įgaliotinis, 
atvyko su savo maršrutu nuo 
Albany, N. Y., į Brooklyn^ ke
lioms dienoms.

— Juozas Babravičius, mūsų 
dainininkas operose, šį trečia
dienį ryte išvyko į Bostoną,

DIDELIS BARGENAS

Andriuškevičius, ir čia komu- kur jam ruošiama grandioziš-
nistai — kad nors žodį apie su
metimą gėlėms! O jau tam 
žmogeliui tikrai tiko gėlės nuo 
Beržiečio darbininkų, nes senai 
čia buvo dirbęs, prie to labai 
biednas ir jo šeimyna negalėjo
nė gėlelės nupirkti. Bet komu
nistai neturi žmoniškumo, — 
jie tik apie save rūpinasi. Kur 
jų gėda?

A. a. Šimkuvienė palaidota 
su visomis bažnytinėmis pamal 
domis. Gana keista atrodė, kaip 
keli kunigai laikė mišias ir sa
kė pamokslus, na ir šalia jų ir 
Prūseika surėžė savo pamoks
lą, nors kunigus ir bažnyčias 
susiriesdamas keikia. Ar ne 
veidmainiai?!

Apie velionę nieko blogo ne
reikia sakyti. Bet apie komu
nistų veidmainybę, tai kodėl 
ne?! Buvęs Šermenyse.

LENKTIENĖ NEPALIKO
SAVO VYRUI NIEKO

Mrs. Uršulė Lenktienė, pa- 
'simirusi rugsėjo 2 d. savo na
muose 172 Leonard St., savo 
testamente, dabar įduotame į 
Surrogate biurą, pasirodo ne
paliko nei cento savo vyrui 
Juozui, gyvenančiam 62 So. 
3rd S.t Ji savo turto “apie 
$2,000” paliko pusiau savo sū
nui Williamui ir dukterei, Iza
belei Gallianatei.

dęs, 83 Gold St., mirė rugsėjo 
22, bus laidotas rugsėjo 26, iš1 
kun. Kodžio bažnyčios, šv. Tre
jybės kapinėse. Laidoja grabo- 
rius Juozas Garšva.

LIETUVIAI VEDASI
•<

Dominikas Smaidžiūnas, 220 
Berry St. su Ona Stočkiūte, 98 
No. 3rd St.

Valentinas Smykla, 643 — 
40th St. su Mare Bernačiute, 
549 — 39th St.

Adam Dicks, 17 Filmore PI., 
su Mare Palapis iš ten pat.

KOMUNISTŲ GĖLĖS, 
PAMOKSLAI IR — 
VEIDMAINYBĖ

Kada rugsėjo 17 d. priepuo
lyje tapo užmušta Šimkuvienė, 
o Šimkus dirbąs pas Beržietį 
buvo komunistų laikomas už 

.“savą žmogų”, dėlto jie suma
inė padaryti šapoje rinkliavą 
kad nupirkus gėlių ant velio
nės karsto. Taigi šeštadienį su
stojus darbui, čėrmanas aprei
škė, kad prie durų stovi rinki
kas su kepure, kurion galima 
mesti aukos. Kadangi suauka- 
vo nedaugiausia, tai kuone pu
sę pridėjo Biržietis. Potam nu
pirkta gėlių už $25.

AR TAI BUVO LIETUVIS, 
TOKIS VERŠIS?

Mes jau rašėm, kad Conėy 
Islande tapo areštuotas ir $25 
nubaustas tūlas John Brantzer, 
iš 239 — 15th St., už negerbi
mą Amerikos vėliavos. Bet štai 
“Brooklyn Eagle” įdėjo didelė
mis raidėmis ■ pranešimą, kad 
tas žmogynas buvęs lietuvis. 
Jisai sakęs, kad jam vėliava 
gera esanti tik raudona, dėlto 
gavęs bausmės, 10 dienų kalė
jimo.

Ar tai bus tas pats, ką Bran
tzer? Ar tai bus tik to laikraš
čio lietuviams primetimas to
kio šlamšto?

PO MIESTĄ PASIDAIRIUS

— Sugrįžo. Praeitą pirma
dienį sugrįžo p. Vytautas Sir
vydas, antrasis “Vienybės” re
daktorius iš savo atostogų, ku
rias praleido pas p. A. Stankų, 
Stottville, N. Y.

— Išvažiavo. Praeitą pirma
dienį išvyko savaitei atostogų 
p. J. M. Danielius, “Vienybės” 
administratorius. Jisai viešė- 
sis pas J. Treigį, So. James
port, L. I.

— J. W. Liūtas, U. S. Lines 
atstovas, jau sugrįžo iš Penn-

KASMOČIUS ir TUBA
(Praeidami atsižvelgkite į šį namą) 

260 HUMBOLDT ST.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas Stagg 2481 
Užlaikomo lietuviams užeigos vietą 
ir turime Gražią Ruimingą Svetainę 
del įvairių Mitingų ir Pokilių (Lie
tuvių Kriaučių Kon t rak tori ai už
laiko savo ofisą mūsų svetainėje) 
Visuomet reikalo kreipkitės pas: —

KASMOČIUS ir TUBA
260 Humboldt Street 

Brooklyn, N. Y.

PUIKIAUSI SVETAINĖ
Del Mitingų, Vestuvių, Vakarienių ir 

Pakeleiviams Nakvyne
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

H Lp

kas priėmimas ir rengiamas 
koncertas spalio 4 d.

— Ne pamirškite bilietų! Jau 
netoli gerb. Babravičiaus di- 
džiuliausio programo koncer
tas, kurį duos Brooklyne spa-
lio 11 d. vakare, Brooklyn 
Academy of Music. Bilietai jau 
beveik visur baigiasi. Dainos 
mylėtojams patartina pir
miaus įsigyti. Gaunama “Vie
nybėje”.

— Piknikas, šį sekmadienį 
įvyksta didelis piknikas SLA.
83 kp., Queens County Feld
man’s Parke, Grand ir Garri
son gatvių, Maspethe.

UŽRAŠYKIT “VIENYBĘ” 
SAVO GIMINĖMS IR 

PAŽĮSTAMIEMS 
LIETUVOJE

“VIENYBĖS” 
METRAŠTIS

“Vienybės” B-vė 1926 me
tams leidžia Metraštį ir 
Jubilėjinę Knygą, kuris bus 
duodamas visiems skaityto
jams pilnai užsimokėju
siems prenumeratą iki 1 d. 
Sausio, 1926 metų.
Knyga bus stora, pilna įdo
mios medžiagos, patarimų, 
informacijų, žinių, juoku, 
straipsnių, ir eilių.

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

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

Tikra Lietuviška Duona
kurią kepa

„Garsas” Keptuvė
(Seniausia įstaiga)

Kepa duoną iš ruginių miltų 
Taipgi kepame keiksus, vestu 
vėms ir kitiems pokiliams. Vi
suomet kreipkitės su užsakymais 
prie ‘•Garsas” Keptuvė. Siunčia 

ne duoną ir į kitus miestus.

W. MASIULEVIOH
A. SHRUPSKI8 

(Savininkai)

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

$15.00 ir augityn

Balto, žalio ir Raudono 14kt 
aukso moteriškų laikrodelii 
Galima gauti mūsų krautuve 

RASHKINIS 
ir 

VOKETAITIS 
141 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

A. L. CEASAR, MD.
Gydo Akių, Ausies, Nosies ir 

Gerklės Ligas
109 E. 87th Street

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

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

STOGŲ DENGĖJAS
GRAVEL

Roofing
Impair War H a Specialty 

JMAtS J.HOLT6-SON

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

Reikale klauskite:
Ofisas: 1163 Gates Avenue

Tel. Jefferson 3957
Vardas: 161 Olifton Place 

Tel. Prospect 1023

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

Richmond Hill, 2 šeimynų 
statytas 2 metai atgal; nereik 
taksų mokėti, gražioj vietoj, 11 
kambarių, 2 porčiai, garadžius 
del 2 automobilio. Kaina $10,- 
500. Cash $2,500.

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

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

J. STANKUS
36 Lexington A v., 

Maspeth, L. I.
Tel. Newtown 0113

(118)

Reikalinga 2 jaunų vyrų sun
kokam darbui. Kreipkitės: A. 
Aron, Ine., 335 Johnson A v., 
Brooklyn, N. Y. (116

Reikalingas Kriaučių Bušelman n n t 
seno ir naujo darbo ir turi mokėti 
prosyti ant mašinų. Darbas ant visa
dos. 5604 — 8tli St., Brooklyn, N. Y.

(120

Išsirendavoja dveji kambariai. Kiek 
vienai šeimynai po 4 kambarius su 
maudyne. Kambariai visi naujai iš
taisyti. Apielinkč graži. Renda priei
nama. Atsišaukite pas Joną Bartkų, 
716 Starr St., Ridgewood, N. Y. (U«

Parsiduoda, kampinis mūro namas 
7 šeimynų, geram stovy, netoli nio
vei terių, karų, subway., Tasiteiraukit. 
Didelis bargenas. Informacijų klauskit 
pas Mrs. Link, 1377 Madison St., 
Ridgewood, N. Y. (115

TĖMYKITE!

Giminės ir pažįstami: —
M.cs, išgyvenę per 30 metų New Yor 

ko ribose, persikeliamo pabaigoj Rugs. 
-Sept. nuo 101-10 — 118th St., Rich
mond Hill, N. Y. į North Olmstead, 
Ohio, R. D. — 1., Cleveland Rd. Stop 
499. Jei kas norėtų susinešti, malo
nėkite vartoti laikinai naują antri- 
šą. Kaip įsigysini nuosavybę, tai pra
nešime ir naują antrašą. Su guodone ir 
meile visiems: — Stasys ir Julia Luko
ševičiai, Kaimo Grigaliūnų, parapijos 
Skriaudžių.

GARSINKITĖS “VIENYBĖJ”

Tel. Greenpolnt 7831

— Petrai, kur taip skubi
niesi?

— Einu pas Juozą Aba- 
zorių. '

— Kas tenai naujo yra?
— Tai yra geriausi lietu

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

— Koks jo adresas?
93 WYTHE AVE., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. 4520 Greenpoint

MAUKUS FOTOGRAFAS

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

Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės šiuo 
adresu: —

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

Brooklyn, N. Y.

Telephone Triangle 1450
Fotografas

IR M ALIOKI US 
Nufotografuoja ir 
numalevoja viso
kius paveikslui 
įvairiausiomis ip- 
alvomis. Atnauji
na senui ir kra- 
javus ir sudaro 
su amerikoniškai! 
Darbą atlieka ge
rai ir pigiai.

Kreipkitėi

STOKES
O. Brooklyn, N. Y.

JONAS
173 Bridge St.,

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savninkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

• SUSIRINKIMAMS SVETAINE 
čia galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir ui 
prieinamą kainą; taippat pasirendavoti svetainę lusirinki' 
manu, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

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

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

Vyrams, Moterims 
Prašau Tamistą reikale atsilankyti,

S. PAUŽA
131 GRAND STREET

Brooklyn, N Y.

ir Vaikams 
o būsite pilnai užganėdintai

MES
Užtai visi

šiltam
P. YANKUS (didysis) 

ir P. PUSNIKAS

VISI ŽINO MUS
ŽINOM VISUS
esat kviečiami pas mus

arba šaltam Ore

115 NORTH 6th ST. 
kampas Berry Street Brooklyn, N. Y.

Tel. 1727 Greenpoint
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