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VOKIEČIAI REIKALAUJA KAD
LENKAI SUMAŽINTU SAVO 

KARIUOMENE IKI 100000 VYRU

KAUNAS. — Lietuvos valstybės biudžetas nustaty
tas 249 milijonų litų pajamų ir 242 milijonų litų išlaidų.

Kaune Areštuota Valdyba Jaunuolių Komunis
tų Organizacijos — Visi Žydai.

LIETUVOS VALDŽIA 1926 METAIS RUO
ŠIASI SURINKTI MOKESTIMIS 249 
MILIONUS LITŲ IR IŠLEISTI 242 Ml- 
LIONU.

LOCARNO, Spalio 11. — Vokiečiai, konferuodami 
su alijantais, pareikalavo, kad kariuomene lenkų, čeko- 
slovakų ir pačių francūzų būtų sumažinta iki atatiks 
proporcionaliam skaičiui vokiečių armijos. O iki to ne
bus vokiečiai prašo suteikti militariškų privilegijų, kada 
jie stos j Tautų Sąjungą. Anglai ir francūzai nusileido 
vokiečiams ir pripažino jiems teisę būti neit raliais ir ne
siųsti kariuomenės Sąjungos tikslams. Jei kada įvyktų 
karas tarp Lenkijos ir Rusijos, ar Rumunijos ir Rusi
jos, ir jei Tautų Sąjunga stotų ginti savo narius, tai vo
kiečiai nuo to gynimo yra paliuosuojami.

BELLEFONTE, PA., Spalio 11. — Miške rasta kū
nas labūno Ames, kuris vežė paštą eroplanu ir dingo 
pora savaičių atgal. Daug žmonių jo ieškojo, kol ber
niukas rado kabanti už diržo nuo medžio. Lapai slėpė 
jo eroplaną. Maišai su paštu sveiki.

WASHINGTON, Spalio 11. — Kovoje už pirmenybę 
beisbolės lauke Washington© jauktas laimėjo 3 geimus, o 
Pif S- Jfd Washingt on asJjji mo dar vie
ną, tai jam tektų Amerikos pirmenybė.

. MASKVA. — Gėrimas vodkos kiek atslūgęs. Nuo 
pėrdidelio išsigėrimo mirė apie šimtas žmonių. Komu
nistai teisinasi buvę priversti atidaryti monopoles.

KAUNAS. — Lietuvos policija suėmė tris narius 
centro valdybos jaunuolių komunistų organizacijos. Jie 
laikė posėdį, kada buvo suimti. Visi suimtieji — žydai.

Ties demarkacijos linija lietuviai suėmė lenkų šnipą 
Zaleskį, kuris buvo lenkų generolo Garnickio siųstas 
šnipinėti parubežy.

Naujausi Telegramai Žinios Iš Lietuvos

Mes Turtingiausi 
ir Prakeikčiausi

London. Anglijos vyskupas 
Durham, laike pamokslo, nuro 
dė, kad Amerika turi turtin
giausią visuomenę pasauly, 
bet sykiu ir prakeikčiausią, pas 
kurią pilna kriminalistų. O tai 
esą dėlto, kad amerikonai at
žala nuo tikėjimo. Esą kūno 
geidulių negalima niekados 
patenkinti, jei jie nepažaboti 
doros principais. Todėl žmo
nės be tikėjimo nepasitenkinę, 
surūgę ir linkę išeiti iš krašto.

Algų Mokėtoją 
Pririšo Prie Medžio

Baltimore, Aid. Central Foun 
dry kompanijos kasininkas ir 
ofiso vedėjas buvo užpulti ita
lų netoli W. Poplar Ave. Jie 
buvo nuvesti j mišką ir prira
kinti prie medžio. Banditai at
ėmė $9,100, vežamus apmokė
ti algas darbininkams. ’

Pirmas Sniegas
Naujojoj Anglijoj

Boston. Berkširų kalnuose 
apie Pittsfieldą ir Vermont bei 
Maine valstijų dalyse iškrito 
pirmas šių metų sniegas. Pri- 
snigta nuo dviejų iki šešių co
lių. Sniegas ir audros atėjo 
nuo Chicagos.

Didelis Užpuolimas 
Ant Persišaldymų

Amsterdam. Olandijos svei
katos laboratorija prie vietos 
universiteto sudarė planus už
pulti seną žmonijos ligą — 
persišaldymą. Tapo sukvies
ta 8,000 pagelbininkų tam puo
limui ir darbas eis iki kitos 
vasaros. Norima surasti persi
šaldymo ir slogų priežastys ir 
būdais gydymo.

Lenkai Suima Du 
Lietuvius Lakūnus

Ryga. Eroplanas leitenanto 
Miltakio ir E nd rikio, kuris bu
vo išskridęs daryti bandymų 
kiek augštai gali lietuviai ore 
pakilti, ir dingo be žinios, pa
sirodo, buvo priverstas nusilei
sti lenkų žemėje, nes pristigo 
benzino. Lenkai abu lakūnu 
suėmė ir eroplaną pasisavino.

Streikininkai Darbuojasi 
Apie Savo Namus

Wilkes-Barre, Pa. Ant gat
vių angliakasiai jau netaip 
puikuojasi kaip pradžioje strei 
ko. Kurie galėjo, išvažinėjo ki
tur darbo gauti. Likusi gi dar
buojasi apie namus: maliavo- 
ja, taiso ir pagelbsti mote
rims.

New York. Debsas Car
negie salėje laikė prakal
bas, ragindamas balsuoti už 
socialia tų kandidatus į ma
jorus. Komunistai laike pra 
Kalbų platino lapelius, šmei 
žiančius socialistų partiją.

Konstantinopolis.. Kelei
viai pasakoja, kad elgetos 
Turkijos sostinėje turi pasi
dėję kirvius, kuriais grasi
na šykštiems praeiviams. 
Kiti elgetos sako tokį pra
keiksmą: “Kad Alia tavo na 
mą sudegintų ir tavo dūšią 
po mirties pekloj spirgin
ių”.

Atlanta, Ga. Iš čia palei
sti penki butlegeriai, Kurie 
sakoma pasidarė po mino- 
ną dolarių iš to biznio ma 
žiausiai. Jie atsėdėjo po me 
tus ir vieną dieną.

Washington. Cenzo biū 
ras skelbia, kad Chicag; 
dabar turi 2,993,239 gyven 
tojus, Philadelphia, 1,979,- 
364, Detroitas 1,242,014. Tai 
yra, įimant ir New Yorką, 
skaitlingiausi gyventojais 
miestai Amerikoje.

Bolševikai Rodo Caro 
Sūnaus Žaislus

Carskoje Seto. Specialiame 
muzėjuje čia rodoma bolševikų 
surinkti caro Nikalojaus vie- 
nintinio sūnaus, Aleksio, žais
lai. Rodomi su tikslu parodyti 
varguomenei kokių žaislų tu
rėjo carukas. Dabar Rusijoj 
vaikams žaislų veik negalima 
gauti.

Reikia 14 Vagonų 
Kanuolei Pervežti

Washington. Amerikos ar
mija įsigijo tokią kanuolę, 
kad reikia 14 vagonų jos perve 
žimui. Ji sveria 730,000 svarų 
ir bus pastatyta Kalifornijoj, 
kur gins Amerikos krantą nuo 
užpuolikų iš jūros.

Eliza be the Nušautas 
Italas Groserninkas

Elizabeth, N. J. Grįžtant na
mo, Į Gasparą Ludduto pasi
pylė kulkos, ir septynios įstri
go į jo kūną, šovusieji, kurie 
slapstėsi ir laukė jo namų lo
kėje, pabėgo, pirm negu atvy
ko policija. Priežastys to nu
žudymo neiaiškios. Italas buvo 
groserninkas ir turėjo krautu
ve ant Third Ave. ir John St.

*■ I

Lopšys 130 Metų 
ir Dar Geras

Sapalo, Okla. Tūlų Ander
sonų sūnus gali pasidžiaugti, 
kad supasi lopšy, kur gulėjo 
tėvų tėvai per penkias gent- 
kartes. Ir lopšys dar geras.

Leningradas. Bolševikai siun 
čia prof. Ivanovą į Afriką stu
dijuoti gyvenimą į žmogų pa
našių beždžionių. Profesorius 
tikisi savo studija įrodyti tvir
tumą teorijos, būk žmonės ki
lę iš tų beždžionių.

London. Anglų visuome
nė raginama pradėti kovą 
prieš žiurkes, kurios, sako
ma, padaro kasmet žalos 
ant 350 milionų dolarių.

Paris. Francūzų ministe
rial supuolę studijuoja sko
lų atmokėjimo laikiną su
tartį, kurią parsivežė Cail- 
laux. Francūzai gavo žinių, 
kad Walstrytas uždaręs du
ris tolimesnėms paskoloms 
Franci j ai.

Praga. čekoslovakai džiau 
giasi, kad susitarė Ameri
kai kasmet per 18 metų at
mokėti po 3 milionus dola- 

m skoios. Išviso skola sie
kia 115 miiionu dolarių.

London. Aristokratė Mo
sley 'ienė, kuri varosi sočia 
listų sąrašu į parliament, 
pareiškė, kad Clvde srities 
bolševikai esanti “gana kul
tūrinti žmonės”.

New York. Balsavimams 
miesto valdininkų susiregis- 
travo 1,240,432 piliečiai, ar
ba 23,000 mažiau negu 1921 
metais.

Eroplanai Bus 
Statomi be Sparnų

Baltimore, Md. Lakūnai, su
sirinkę į nuo vandens pakalan
čių eroplanu lenktynes čia,’pa
sakoja, kad netolimoje ateity 
sparnų eroplanams nereikės. 
Jau statoma tokie motorai, ku
rie galės sukti propelerį 2,500 
sykių į minutę ir padaryti tiek 
vėjo, kad eroplanas skris be 
sparnų. Jau dabar yra motorų, 
kurie išvysto 600 arklių spėką, 
o sveria tik 1,000 svarų, bet 
tikimasi pagaminti tokių mo
torų, kurie svers tik po svarą 
kiekvienai arklio spėkai.

Turtingų Tėvų Vaikas 
Gauna 6 Metus Kalėjimo

So. Boston, Mass. Jonas Šve 
das, jaunas lietuvis padauža, 
kurio tėvai gana turtingi, ga
vo šešius metus kalėjimo už 
apvogimą ir apdaužymą ketu
rių žmonių. Jį skundė J. Vi
nickas, o policija išgavo iš 
Švedo prisipažinimų prie kitų 
prasikaltimų.

Leningrad. Smarkių vėjų ir 
audrų dėka miestui vėl gresia 
potvinis, kaip 1924 metais, ka
da žuvo 19 asmenų ir tūlos 
gatvės buvo išplautos.

Philadelphia, Pa. Tūlas De 
M arto, pribėgęs prie policma- 
no, prašė jį areštuoti, nes ki
taip jis žmogų nušaus. Pas jį 
rasta revolveris, bet jis nesa
ko kurį žmogų jis nori nudėti.

Berlin. Vietos socialistai ir 
komunistai pasibučiavo ir pri
siekė bendrai veikti, kad rin
kimuose į miesto valdybą, ra
dikali! partijos gautų didžiu
mą.

Bayonne, N. ./. Vagys, įsi
laužę į Sakalauskienės krautu
vę čia išnešė 16 svarų pinigų, 
kurie buvo surinkti vienais cen 
tais.

M oriam Pole. (“V-bės” kor.) J ti
— Pastaruoju laiku, ypač šven 
tadienių vakarais, prie kino 
“Palas” ir miesto sode ma
tyti būrelis miesto berniokų, 
kurie kliudo tinkamai vaikščio
ti. Tiesiog reikia atydžiai dabo
ti, kad kur neužspjautų ar ki
tokį nekultūringą “šposą” ne- 
iškrėstų. Neretai galima pama 
tyti sode laipiojant po medžius 
ir laužant šakeles. Rėkauja, bė 
gioja vaikščiojamais takais, 

I net keista matant tokius “ne
kultūringus sutvėrimus.” Pri
valėtų juos, kieno tai pareiga, 
sudrausti, nes kitiems nė gero 
neduoda. A. Lakti naitis.

Rokiškis. (“V-bės” kor.) — 
Rokiškio dziekonas, tūlam L 
Sakalauskui sakė: kad vis 
biednieji išdvestų, tai tada bū 
tų pasauly gyvenimas. Pas 
kiaus viename ūkininkų suėj 
me pasakė: Ūkininkai! nepar 
duokite dabar javų, ba bu 
brangūs, o dabar tedvės’.e bied 
nieji, teeina dirbtų už pavalgy - 
mą.

Aš čia savo trumpą mintį 
pridėsiu. Kad tokie klebonai iš 
dvėstų, tai mažiau būtų mul
kintojų. Kai klebonas atėjo į 
Rokiški, tai buvo toks biednas, 
kad ir žipon.o sveiko neturėjo, 
o pats iŠAižiūrejo, kaip šusti- 
nių mūkelė. O dabar savo žmo i 
nėms linkėja dvėsimo, už tą, 
kad jie jam pilvą užaugino ir 
kišenes pripylė.

Buvęs Klapčiuku.
I 

f - i
Tolaikiai, Užpalių vals. (“V- 

bės” kor.) — šis sodžius bene 
ir bus didžiausias visam Užpa
lių valsčiuj, bet sodžiaus gy
ventojai tebėra paskendę tam-, 
sybėj. Mokyklą iš 300 žmonių i 
lanko tik du vaikai (vienas; 
prad., kitas vidurinę). Nors Į 
čion vaikų yra apie penkias 
dešimtis, bet vietiniai gyvento
jai nesirūpina įsteigimu pradi-1 
nes mokyklos. Daugybė pasken ' 
dę dar įvairiuose prietaruose 
ir nedaugiausiai moka skaity- ! 
ti. Laikraštis tik vienas visan i
sodžiui! teeina. Jaunimas taip 
pat užsiima tik girtuokliavimu 
ir muštynėmis. Ar ne laikas 
būtų susiprasti ir kilti į šviesy
bę ? Pabudęs Vaidyla

Jūžintai, Rokiškio aps. (“V- 
bes” kor.) — Nuo viso rugsėjo 
čia lįja daugiau ne mėnuo; klo 
nius apsėmė vanduo; daugelio 
pūsta vasarojus, ir bulvės. Jei
gu taip lis ilgiau, tai daug vie
tų liks ir rugiai nesėti; žmo
nėms gana baimės, net ir tos 
davatkos susirūpino del ilgo 
lietaus: surinko iš žmonių po 
keletą centų ant šventų mi
šių. padavė klebonui, kad at
laikytų mišias ir kad sustab
dytų lietų. Rods pastarasis mi
šias atlaikė ir žmones ragino 
melstis prie Dievo, kad nusto
tų lyt. bet kaip lijo, taip ir 
lija; nieko “nemačijo”; žmo
nės juokauja: “klebonui, tai 
mačijo.” Briedžio Ragas

NAUJI BANKNOTAI 
LIETUVAI

Anglų firma Bradbury Wil
kinson ir Co. Ltd. turi užsaky
mą iš Lietuvos Banko 500 li
tų 1,000 litų banknotams. Pen- 
kiašimčiai banknotai žada bū-

išsiųsti Lietuvon ši mėnesi, 
gi tūkstantiniai — vėliau.

Sąryšy’ su šitų banknotų dir
bimu, nesenai buvo nuvažia
vęs Londonan p. J. Kaupas, 
Lietuvos Banko direktorius ir 
p. A. Galdikas, kuris darė mi
nėtų banknotų piešinius.

MIRTINGUMĄ S LIETU VOJ

Statistikos biuro žinioms, 
per šių metų 7 mėn. visoj Lie
tuvoj mirė 10,154 žm„ tuo 
tarpu kai per tą pat 1924 m. 
laiką mirė 9.927.

NA UJA S LA IKRĄ Š T IS

Kaunas. — Netrukus žada 
pasirodyti naujas laikraštis ru 
jų kalba “Kauno gyvenimas”, 
m ris eis kasdien priedu prie 
lygoj leidžiamo rusų kalba lai 
raščio "Segodnia.”

Jezavilu Kalviai, Kapčiamie- 
čio v. — čia pil. Mendelis 

nesenai atgaivino savo prieška
rinę tarputino (deguto) ir sma 
los dirbyklą.

Įtaisytos dvi krosnys: vie
noje, iškastus smalingus pu
šies kelmus kaitina ir gauna 
skystimą, kurį suskirsto į tar- 
putiną ir degutą; kitoje kros
ny tuos pačius kelmus degina 
ir gauna smalą, dervą. Vietos 
žmonės tarputiną ir degutą 
vartoja vaistams: nuo skilvio 
skaudėjimo, nuo kirmėlių ir 
kt. Prieš karą veždavo į mies
tus. Smalą perka žmonės į- 
vairiems reikalams.

A. Stabingis

Iš Jezno Padangės, Alytaus 
ap. — Prieš rugiapjūtę rugių 
centneris čia kainavo 35—40 li
tų. Užtad prasikūlę kiėk nau
jo derliaus rugių, ūkininkai 
skubėjo į turgų. Bet čia jiems 
vietoj 40 litų pasiūlė 15—16 
litų.

Anykščiai. — Rugpjūčio 24 
prasidėjo smulkus lietus, 

truko penkias paras, nuo kurio 
ištvino slėniai ir upeliai. Nu
pjautas laukuose vasarojus su 
dygo. Buvusios geros bulvės 
daugumoj supuvo.

NAUJOS DAINOS CHORAMS!
Gavome pirmą, nedidelį siuntinį naujų gaidų korams 
iš Lietuvos. Jos sukomponuotos Teodoro Brazio, 

garsaus žinovo Lietuviškų Liaudies Dainelių.

154. Tu berželi, Tu žalias medeli,
Kodėl ne žalias žiemą-vasarėlę — 40c.

155. Vai gūdžiai barė motulė dukrelę
Kam sugurino aukso kupkelę-------- 40c.

(solo lydint, koriu)
Putinėli Raudonasai
Ko pavirtai i šalelę------------------------40c.
Vai tu sakai, sakale, 

Sakalėli raibasai------------------
Vai tu diemed, diemedėli —

161.

165.

166.
— 40c.
— 40c.

Kas pirma užsisakys, tas greičiau gaus.
Pinigus Siuskite

“VIENYBĖ”
193 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
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“PERKŪNO" KIRVELIS 
“GYDZYMUI” VARTOJAMAS,

Petraškai, Veisiejų valse. —> 
Parvažiavęs vasaros atostogų 
ir sužinojęs, kad pik M. rado, 
senovės akmens kirvelį, nue- 
jau prašyti, kad atiduotų mih 
ziejui. Bet kirvelio namie ne- 
buvo, nes paskolintas buvo K., 
kurio sūnus sirgo zovalkais 
(kaklas apaugęs gumbais, gu- 
žais), tai, kirveliu trinant, ta- 
rėsi išgydysiąs. Tačiau, sakė^ 
“nepamačino”. Iš minėtu 
Kriaučelio vėl skolino M., ku
ris “gydė” sutinusį karvės teš
menį. bet ir čia nieko negelbė
jo. “Perkūno” gydomąjį kirve
lį vos suradau, ir, Majauskui 
leidžiant, paėmiau, perduoti) 
muziejui. Minėtas kirvelis ras
tas Petroškų laukuose. Dau
giau jis panašus į lietą, o ne išį 
akmens kaltą, tašytą: nedide
lis, sauja (ranka) galima ap
imti, į skylę rankos pirštas ny- 
kštis vos lenda. Matyt, kad bu
vo vartojamas medžioklei ar^ 
karui. O gal archeologai dau
giau ką pasakys. A. Stabingis

Kaunas. — Rugsėjo 1 d. Kati 
ne ir apskrity buvo 3702 sve
timšaliai. Paskirsčius juos su- 
lyg verslais atrodo taip : amatĮ 
ninku — 579, dvasiškių — 16,: 
inžinierių — 25, gydytojų —< 
14, darbininkų — 1378, techni
kų — 29, pirklių — 192, mo
kytojų — 81, moksleivių —♦ 
125, valstybinių įstaigų tar
nautojų — 104, privatinių —< 
276, žemdirbių — 52, atvyku
sių į vaišes — 82, vaikų iki 17, 
m. amžiaus — 734, negalinčių, 
dirbti — 15.

Pilietybėmis: Jungt. Valsty
bių — 32, Anglų — 21, Aus
trijos — 38, be pilietybės —• 
2363, Belgijos — 3, Bulgarijos 
— 3, Čekoslovakijos — 20, 
Danijos — 16, Estijos — 18, 
Italijos — 6, Latvijos — 445, 
Norvegijos — 2, Olandijos —< 
3, Palestinos — '4, Persijos —-
1. Francijos — 9, SSSR — 31, 
Suomijos — 2, Švedijos — 6, 
Šveicarijos — 27, Turkijos —>
2, Vokietijos — 642, Vengri
jos — 1, Dancigo — 1 ir Grai
kijos --- 1. ! i*
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Laiškai iš Kauno Padanges
Rašo — Eks-Homo

Į| Redakcijos Straipsniai Į;
SPALIO DEVINTAI PRAĖJUS

9

Spalio devinta praėjo pas mus Amerikoje su griau- 
dingais paminėjimais, kaip lenkai viliugingai užgrobė 
Vilnių ir naujais užsibriežimais, kad “Mes be Vilniaus 
nenurimsim”. Nors nesu rengėm didelių demonstracijų 
ir anglų spaudoje nepagarsėjom, bet nors vienur-kitur 
prakalbas turėjom ir žmonelių širdis pagriaudinom b?i 
po keletą desėtkų dolarių surinkom Vilniaus vadavimui, 
kuriam tikslui Lietuvos Šaulių Sąjunga dabar daro ypa
tingą vajų. Visgi šis tas ir pas mus padaryta.

Su Vilniaus užgrobimu rišusi keletas svarbių datų, 
netik 9-ta Spalio. Tik pažvelgkim.

Lietuviai pas Bolševikus
Vaišėse

šįmet rusų mokslo akademi
ja šventė 200 metų sukaktu
ves ir pasikvietė apart savų 
626 mokslininkų, dar apie 1500 
iš užsienio. Tarp tų buvo ir 
trys lietuviai profesoriai. Vie
nas iš jų, Bagdonas “Lietuvo
je” dabar aprašo savo įspū
džius.

Iškilmės ir posėdžiai tęsėsi 
j 10 dienų. Sako, „svečiai visur 
j buvo gerai sutinkami ir aptar- 
Įnaujami!” Bilietai gelžkelių 
buvę dykai. Leningrade jiems 
duota vietos geriausiame vieš
buty “Europa.” Pirmas posėdis 
atsidarė su “Internacionalu.” 
O paskutinis taipgi ta darbinin 

! kų daina baigėsi. Paprašius Ka 
' rnenevui, visi mokslininkai su
stoję tą dainą dainavo, kuris 

( mokėjo. Bolševikų valdžios at-i 
stovai atvejų atvejais kalbo
mis tikino mokslininkus, kad 
prie buržuazijos mokslas buvo 
varžomas ir tik dabar, revoliu
cinėje Rusijoje, mokslas galės 
pilnai siekti savo tikslo, kuris

Jų vardas “Meilė” ir jos pa
ručių kaip meilė paprastai pra
sideda ir baigiasi.

Kas daugiau žino trumpų ei
lių lietuvių kalboje? Ar yra 
!ar trumpesnių? \

—Ov■
Smetona Aiškina Ministerių 
Išvertimą.

“Lietuvy” skaitome:
“Ko gi išvirto kabinetas? Juo 

kas iš pono cebatų. Niekas jam 
nereiškė nei pasitikėjimo, nei 
nepasitikėjimo, nes Seimas dar 
nesusirinko, laikraščių oficio
zų nepranešta, kad kuris nors 
ministeris būtų iškrypęs iš va
gos, o betgi kabinetas išvirto. 
Vadinasi esama Lietuvoje dar 
stipresniu už Seimą. Tai, sako, 
ieškomas, krikščionių demokra
tų partijos bloko šešios gal
vos, kurios be Seimo lemia vis
ką. Taip ir bus veikiausia. Rei
kėjo nuodėmių ožio dviem at
žvilgiais: viena, yra naujų žmo 
nių, norinčių būti ministeriais, 
antra, visa šalis murma, kad 
valdžia vienaip skelbusi, kitaip

XXI /.
“Tarnas Įpainiojo!”

Tai priežastis, del kurios vyksta šiomis die
nomis Lietuvos respublikos kabineto krizis. Be
je, jis reikia skaityti jau pasibaigusiu, nes šios 
dienos "Ryto” No. 208 “paskutinės žinios” pra
neša, jog krizis likviduotas ir kabinetas jau 
sudarytas su d-ru Leonu Bistru priešaky. Iš se
nojo kabineto yra užsilikę trys: Krupavičius, 
Endziulaitis ir Jokantas; šiaip visi nauji, nors 
kiti jau buvę pirmiau turėję ministerių portfe
lius, kaip tai: Oleka, Sližys, Karoblis. Apie są
statą naujo kabineto nėra ko kalbėti: jis nei 
geresnis nei blogesnis už savo pirmtakūną, ta
riant “vieno daržo uogutės.” Jeigu kalbėt, tai 
prisieina kalbėt vien tik apie pati krizį, kuris 
yra vaiskiai apibūdinąs šį momentą, o labiausia 
mūsų tvarką.

Telegramos jau senai yra pranešę ameri
kiečiams, jog tarp Lenkijos ir Lietuvos Kopen
hagoje vyksta derybos del padarymo sutarties 
plukdymui sielių Nemunu sekant pasirašyta 
Klaipėdos konvencija.

Pikti liežuviai jau nuo vasaros pradėjo pla
kti, jog tarp Lietuvos ir Lenkijos valdžių eina 
slaptos derybos. į tuos liežuvių tarškėjimus 
daugelis žiūrėjo, kaip į partinius mūsų krašto 
kivirčus ir daug domės nekreipė. Tik štai netikė

Spalio 9 d. 1920 lenkai su Želigovskiu užima viliu
gingai Vilnių.

Kovo 14, 1923, Ambasadorių Konferencija pripažįs
ta Vilnių lenkams.

Kovo 4, 1925, Romos Papa formaliai pripažįsta Vil
nių lenkams.

Akyvaizdoje tų faktų, paminint Spalio 9-tos godu
les, reikia mums ateityje neužmiršti ir šitų datų; kiek
vieną sykį reikia išnešti protesto rezoliucijas ne tik 
prieš lenkus, kaip dabar daroma, bet ir prieš Ambasado
rių Tarybą bei Romos Papą, šitas rezoliucijas reikia iš
siuntinėti į Ambasadorių Tarybą ir Romos Papos kan
celiariją, taipgi į visų šalių atstovus Washingtone.

Šito dabar pas mus nedaroma. Ne tik nedaroma, bet 
dar mėginama užglostyti. Tik vienas pavyzdis iš Brook- 
lyne buvusio Spalio 9-tos paminėjimo kun. Pauliuko pa
rapijoje. Čion kalbėjo kun. Šmulkštys, kuris visą savo 
prakalbą pašventė išgyrimui kademų politikos, kaip jie 
buvę “narsūs” ir net Papą pagąsdinę, atšaukdami savo 
atstovą (tą žinanti gali tik šypsotis, nes Papa jau iš ank
sto davė Lietuvos kunigams žinoti, kad jų atstovas prie 
Vatikano yra “negeistinas asmuo”, o paskui nuvažia
vusio kun. Purickio nei į akis neprisileido). Tą pamela
vęs, kun. Šmulkštys dar prikibo prie “Vienybės”, kam 
ji lenkus gąsdinanti su Šaulių skaitliumi ir jų darbuote 
(nors “Vienybės” redaktorius Lietuvoje apie tą su at- 
sakomingais žmonės kalbėjosi ir žinojo, kas reikia ra
šyti). Jis visai nenorėjo . teisybės aiškinti, kodėl 
kademų politikieriai veda Kopenhagoje derybas su mū
sų amžinaisiais priešais lenkais, pakol jie neatitaisė 
sulaužytos Suvalkų sutarties ir iš Vilniaus neišsinešdino. 
Jis tik pamuilino mums akis — ir kademų politikos tik
slas atsiektas.

Kaip tai keistai dabar atrodo, kad mes norime su
teikti laisvę mūsų tautiečiams Vilniaus teritorijoje, o 
pačioje Lietuvoj žmonėms laisvė atimama per kun. 
Šmulkščio vienminčių valdžią. Dabar Lietuvoje eina va
jus Vilniaus vadavimui, bet kaip tik reikia laikyti susi
rinkimas, tuojaus susiduriama su naujuoju Įstatymu. 
Apie tai Buvęs Karys rašo “Liet. Žin.” 211 nr. sekamai:

• “Kuomet reikia prabilti į visuomenę, išaiškinti Vil
niaus vadavimo reikalą, renkamu aukų tikslu — gauna
me policijos atsakymą — “ore įstatymu draudžiama ’.

“Nejaugi mes liejome kraują — tolinus sako tas ra
šytojas, — aukavome ne tik paskutines lėšas, bet ir pa
tys save Tėvynės aukurui, vien del to, kad šiandieną 
ne savo asmens, ne partijos, bet visos savo tautos ir 
Valstybės reikalu negalima viešai reikšti savo min
ties?!!”

Matote, kaip Lietuvoje kademai “Vilnių vaduoja”. 
Apie šitą kun. Šmulkštys nė žodžiu neprisiminė.
I< Pas mus net ir švenčiausius tautos uždavinius drįs
ta sudrumsti atvykę kademų politikieriai, muilindami 
žmonelėms akis. Giriasi savo “narsumu", o mes Vilniaus 
laipsnis po laipsniui, visose instancijose netenkame. Ku
riuo keliu eidami Vilnių atgausime, mums nepasako. 
Ragina tik duot jiems pinigų, o jie jau gerai suvartosią; 
nors mes žinome iš praeities, kad jie pinigus negerai su
vartoja.

Todėl šiai Spalio 9-tai praėjus, mes turime jau ren
gtis prie kitos Spalio 9-tos. Mūsų nusistatymas nėra te
kis klauniškas, kaip kad šitų politikierių, kurie net ir 
Vilniaus klausimą išnaudoja tik savo partijos naudai ir 
sykiu žudo visą Lietuvą. Mes atsiduodame Lietuvos lais
vei be jokių rezervų, ir kai protestuojame, tai protes
tuojame prieš visus Lietuvos priešus, o ne tik prieš 
parinktinius.

esąs “pavogimas gamtos jėgų 
žmonijos tarnybai,” kaip aiš
kino Kalininas. Pats socializ
mas esą priklauso prie mokslo 
ir visi mokslininkai turi jį pri
imti.

Zlnovjevas nurodė, kad mok
slininkai, kad ir nepriimdami 
socializmo dėsnių, vienok gali 
sutikti del šių tikslų: 1) kova 
prieš karus ir žmonių žudy
mą, 2) kova prieš anarkiją ir 
betvarkę gamybos ir pramonės 
srity, kur viešpatauja konku
rencija, vietoje tikslios koope
racijos, 3) kova už apšvietimą 
minių.

Po Leningrado posėdžių v h 
profesoriai buvo nuvežti j Ma ■ 
kva, kur vėl juos bolševikai 
gražiai priėmė ir vaišino. Išro
dė visą miestą, o paskui Luna- 

. čarskis juos kalboje begalo iš- 
gyrė, sakydamas: "Mes dabar 
statome savo kultūrą be viršū
nių — bajorijos ir buržuazijos. 

Mums šitoji aristokratija ne
reikalinga. Bet yra kita aristo
kratija — geresnėje to žodžio 

i prasmėje — tai mokslo vyrai. 
Be jų, be jų dalyvavimo, mums 
būtų sunku kurti naujas gyve
nimas ir nauja kultūra.”

Prof. Bagdonu* pripažįsta, 
kad tokių iškilmių mokslui, ko
kius surengė bolševikai, nei 
prie caro nebuvo. Nestebėtina, 
caras norėjo kad jo vergai bū
tų tamsus, o bolševikai gi nori 
gauti pritarimo iš visų pusių, 
kur tik gali.

—o—
“Vilnis” Žada liuli Dienraščiu

Gimus, kad kenkti “Naujie
noms,” “Vilnis” žada virsti 
dienraščiu ir komunistams Įsa
kyta tam tikslui dirbti iš vi
sų spėkų. Jei jų tikslai įsikū
nys. tai “Vilnis” nonsensus 
banguos kas dieną vietoje da
bartinių dvejų sykių i savaitę.

Rinkimuose į lietuviškų ko
misarų centro biurą nepateko 
nei kailiamainis Bimba, nei pa

in pametęs Vidikas. Matyti, 
kad ir silpnapročiai komunis
tai jau pamate kas tai per 
paukščiai.

Trumpiausios Eilės 
Lietuvių Kalboje.

Pora mėnesių atgal, mes už
klausėme per šią skiltį, kas ži
no trumpiausių eilių lietuvių 
kalboje. Tada n u rotiem. kad
amerikonų kalboje trumpiau
sia “poezija" buvo “Eiles apie 
pirmutini atsiradimą utėlių." 
Angliškai tos eilės skambėjo:

Adam
Kad ’em.

Dabar "Naujienų“ Padauža 
paduoda sekamas eiles, kaipo 
trumpiausias lietuvių kalboje:

Aš ir tu
Mudu du.

Ty liūlia,
O. papai

daro tarybose su lenkais.”

Vėl Lošia Jurgių
Durnelių Rolę.

Keliais atvejais teko nuro
dyti, kad kairiųjų laikraščių 
redaktoriai, svajodami pagrob
ti Amerikos ekonominį gyve- 

j nimą i savo nagus ir atsitūp
ti (jei žydeliai pavelys) į Bal
tąjį namą, neturi jokio nusi
manymo apie ekonomijos įsta
tymus. apie biznį ir jo taisyk
le* ir apie kitus pramonės da
lykus. Tas labai gaila, nes ir 
pats Leninas liepė bolševikams 
g rai biznio pasimokinti.

štai. “Laisvės" eks-klerikas 
klausia, kodėl “Vienybė” kai 
pirko savo namą nesiskolino iš 
SI.A... bet iš banko, o tik da- 

’ bar “apšmeižus komunistus," 
užtraukė morgičių ant namo? J 
tai mažas vaikas, išėjęs dvi 
klases pradinės mokyklos A- 
merikoje lengvai atsakytų, bet 
vertėjas daugelio beverčių ir 

j lietuvišku žargonu parašytų 
'knygų del ALDLD to nesupras.
kad ir paaiškinsime. Kuomet 
“Vienybes” Bendrovė pirko na
mą, tai, kaip ir visi kiti namai, 
ji persiėmė buvusį ant namo 
pirmą morgičių. kuria tuo sy
kiu buvo banke užtrauktas ir 
kuriam laikas tik dabar pasi
baigė.. Pasibaigus laikui, “Vie
nybė“ norėjo, kati pinigai liktų 
apyvartoje pas lietuvius ir lie
tuvių rankose, sekdama savo o- 
be.lsj “savi pas savą", kurio bol 

Uevikai nepripažįsta, ir todėl 
prašė pirmo morgičio pas SLA

Bet to fakto vargiai Vidikas 
turės drąsos paskelbti savo 
mulkinamiems skaitytojams.

—o—

Lietuviai Darbininkai
Franci jo j

Lietuvos laikraščiai skelbia 
žinių, kad išvykusieji į Franci- 
ją darbininkai sunkiai gyvena. 
Keli jau badauja, o kitus sa
vininkai atleidžia, nes nenori 
pildyti Lietuvos valdžios pri
metamą kontraktą, kuriuo ūžti 
Dinama lietuviams darbinin
kams kambariai ir išlaikymas. 
Bosai dėlto atleidžia lietuvius 
nuo darbo ir šie neturi kur 
dingti, nemokėdami kalbos.

—o—

Socialdemokratas.
Klerikalų “Rytas" skelbia, 

kad vienas is Lietuvos socialde
mokratijos šulų. V. Bielskis, tu 
ris 28.000 litų serą Gubernijos 
dvaro alaus bravoro.

Reiškia jis jau tikslą atsiekė 
— “jau valdo dali pramones." 

--- <>h—
Vileišis ( Franci ja

Kauno miesto burmistras, p. 
Vileišis, išvyko dviem savaitėm 
i Franci ją. kur įvyksta Euro
pos miestų suvažiavimas.

tai Lenkijos valdžia pasiūlo pradėti derybas 
viršminėtu klausimu, o Lietuvos valdžia pasiū
lymą priima. Jau dabar nuo liežuvių klausimo 
nagrinėjimas ir partiniai ginčai pereina ir į 
spaudą. Valdžiai prikišama būtų ir nebūtų da
lykų. Valdžia, arba geriau sakant jos prisieku
sia gynėjas Liudas Gira (šis pastarasis užėmė 
vietą A. L. Akstino, išskridusių orlaiviu atosto
goms į siaurės polių ir ten be žinios dingusio...) 
apsiputojęs gina valdžią ir daro ant opozicijos 
kontrpuoiimus. Galop prieinama netik prie ne
rimtumų, bet, jeigu atmesim į šalį paties klau
simo svarbumą — prie juokingų dalykų.

Taigi derybos su Lenkija faktinai vyksta. 
Jųjų barometras tai kįlą, tai puola. Į tą viską 
visuomenė net mažai domūs tekreipė. Mes senai 
esame atsidavę dievų valiai... kaip jie nulems, 
taip ir bus. Nors, tiesa, valdančiosios sferos sa
vo agentų pastangomis per spaudą pačios sten
gėsi sukelti visuomenėje susidomėjimą tuo klau 
simu. I valdžios žygius šiame klausime iš opo
zicijos daugiausia, ir gana teisingai reagavo 
“Liet, žinios.”

Tik štai netikėtai "Rytas" No. 201 Eltos 
lupomis praneša iš derybų lauko tarp kil-ko 
štai ką:

"....Atsižvelgiant į tai. kad negalima bu
vo išsemti dalykai, kurie sudaru Lietuvių Len
kų konferencijos objektą, abi delegacijos nu
tarė pertraukti konferencijos darbus trims 
savaitėms. Sekantis konferencijos posėdis į- 
vyks spalių mėn. 10 d."

Prie šio oficialio pranešimo priduriama 
paaiškinamas sekančio turinio:

"šis lietuvių ir lenkų delegacijų bendru 
susitarimu paduotas spaudai pranešimas 
mums nenaudingas dviem atvejais: viena, 
kad iš jo gauni įspūdžio lyg Lietuvos delega
cija iš savo vyriausybės irgi dar galėtų gauti 
instrukcijų einančių toliau negu padaryti ligi 
šiolei pasiūlymai, o to tikėtis jokiuo būdu ne
galima ir antra, kad pranešime yra minimas 
geležinkelių klausimas, kurį Lietuvos dele
gacija atsisakė svarstyti jau pirmame posė
dyje... Terminas, kuriam atidėtos derybos kai 
ba mūsų nenaudai, jis bereikalingai duos pro
gos Lenkams klaidinti pasaulio politikos, ta
rytum tarp Lietuvių ir Lenkų Įvyksią.* susi
tarimas platesnis už išeinanti iš Klaipėdos 
konvencijos. Reikia laukti, jog neatidėliojant 
bus paskelbta derybų medžiaga, kuri nušvies 
visą reikalą... Delegacijos pirmininkas p. Si
dzikauskas skubiai iššauktas į Kauną pasiaiš
kinti.

Manome, jog tam tikroms įstaigoms reikė 
padaryti išvadų del tokių mūsų delegacijos 

nusileidimų, kurie yra priešingi visuomenės 
nusistatymui.”

O dar kita žinutė tuo klausimu šiaip skam
ba : —

“Iš tikrų šaltinių sužinojome, kad mūsų 
delegacija Kopenhagoje pasirašiusi protoko
lą del derybų su lenkais atidėjimo prasilenkė 
su vyriausybės instrukcijomis (mano pabrau
kta)....”

šiokio turinio žiniomis vaduodamoa “Lietu
vos žinios” padarė savo išvadą, pažymėdamos 
nepaprastą derybų eigą, delei kurios “tam tik
ros įstaigos” padarė savo “išvadą" — įvyko mi
nisterių kabineto krizis. Prisiekusia valdžios gy
nėjas Liudas Gira “Lietuvos žinių" paduotas 
tuo klausiniu išvadas išvadino “naujų necere- 
moningų melų gniūžtu” ir “insinuacijomis" at
sistatydinusiai vyriausybei“ (žr. “Ryto” No. 
206). To paties “Ryto" nr. žinutėje “Del mi
nisterių Kabineto krizio” stambesniu šriftu at
spausdinta :

“Iš patikimų šaltinių patyrėme, kad ka
bineto krizis įvyko del tokių priežasčių. Ko

penhagos derybose mūsų vyriausybė buvo 
griežčiausiai nusistačiusi neišeiti iš Klaipė
dos konvencijos ribų ir su lenkais derėtis 
tik grynais miško plukdymo technikos klau
simais. Tuo tarpu lenkai, norėdami šias de
rybas pakreipti į politinę vagą, kaip žinome, 
pastatė reikalavimą įsileisti į Klaipėdą jų 
konsulą. Su šiuo, kaip grynai politinio pobū
džio, išeinančio iš Klaipėdos konvencijos ri
bų, lenkų reikalavimu mūsų vyriausybė nega
lėdama sutikti, pasiuntė mūsų deleg. pirm. 
Sidzikauskui tuo tikslu instrukcijas, kurias 
delegacija būtinai turėjo vykdyti. Šių vyriau
sybės instrukcijų, Gtel vieno užs. reik, ministe
rijos valdininko kaltės, mūsų delegacija laiku 
negavo (mano pabraukta) ir sutiko pertrauk
ti derybas trims savaitėms. Tuo tarpu, einant 
pasiustomis instrukcijbmis, neatsisakius len
kams nuo jų politinio reikalavimo — įsteigti 
Klaipėdoje savo konsulatą — derybos turėjo 
būti nutrauktos, o neatidėtos. Todėl kabine
tas, kuris del šiokių ar kitokių priežasčių ne
išlaikė atatinkamos politinės linijos, turėjo 
atsistatydinti...”

Vyriausybė nustatė delegacijai instrukci
jas, kurias perdavė pasiusti liurbai “valdinin
kui,” tas užsižiūrėjo į “valdininkių” gražias 
kojas ir nesuspėjo laiku persiusti delegacijai 
reikalingų instrukcijų, delegacija, būdama taip 
gi savo rūšies liurba, pasirašė atidėjimą dery
bų sava valia. Vyriausybė atsidūrė kebliame pa
dėjime — ji atsistatydino. Komedija — "tarnas 
įpainiojo” — sulošta. Apie tai, kad belošiant 
komedijas gali atsitikti tragedijos — kas kam 
galvoj!

Iš virš cituotų pusiau oficialio organo “Ry
to” žinučių žinome, kad tas viskas pranešta va
duojantis “patikimais šaltiniais.” Netikėti joms 
nėra ko. Tuo tarpu, kaip praneša tas pats orga
nas (žr. “Ryto” No. 207, skyr. “paskut. žinios”), 

Į p. Sidzikauskis, aiškindamas Seimo užs. reika
lų komisijai Kopenhagos derybų eigą, pranešė, 
kad derybos visą laiką su lenkais ėjo griežtai 
nustatytose vyriausybės ribose ir delegacija su 
duotomis jai taisyklėmis niekur nebuvo prasi
žengusi. Reiškia, delegacija tame atsitikime vi
sai nekalta. Lietuvos visuomenė nekitaip ir ma
no. Nežinia, ką pasakys tas liurba “valdinin
kas”... Jeigu ir jis viešai praneš, kad išpildė 
viską sulyg instrukcijomis, liks tuomet bepri
imti visą kaltybę vyriausybei ant savęs, ką ji 
faktinai jau ir padarė reziguuudaoia >iš ^.val
džios... Katė pieną pa liejusi susipranta...

Nežiūrint farsų ir komedijų, nežiūrint į tai, 
kad valstybės gyvenime lošia rolę aptingę ir 
žioplus tarnai, kurie net visą vyriausybę išver
čia (mes tikimės, kad su jais bus pasielgta tin
kamais st r. iš Baudžiamojo kodekso apie “vy
riausybės nuvertimą!"), šios Kopenhagos de
rybos įeis į reikiamą vagą ir duos ant galo “tei
giamų” vaisių. Lietuvos visuomenė lai būna pri
sirengusi sekti, kiek Vilniaus krašto miškų — 
Lietuvos miškų. Lietuvos aukso — plaukia pro 
Lietuvos vyriausybės panosę, duodami save tik 
pauostyti, bet nenučiupti...

Ir greit bus tas laikas, kuomet Vilniaus 
k raštas u žd a i n u os:

“Kalnai kelmuoti, pakalnės nuplikę..." 
Kaunas, rugs. 23 d. 925.

o—————o---------------o

ŽIEMĄ SUTINKANT
(Oktava)

Snicgulis po erdvę laksto
Ir vėl tirpsta, lyg svajonės...
Augštuos medžiuos varnos mąsto.
Kur suradus maisto bones.
Rytą šalna aprasoja.
Dieną šaltis nosį riečia.
Kūdrą ledas veik sukausto, 
Šalta žiema atsikrausto.

— J. GIEDROVARA

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

SAULĖJ ANT...

Saujų Laikų žaros
Saulėti spinduliai
Tamsius apšvietė takus 
ir žemės,
Ir dangaus.
Ir žengiame visi į švintančių šalį 
Laisvais žingsniais.
Žengiame!...
Ir žingsnys, už žingsnio —
Ir saulė pakils...
Nužengsimi...
Ir iš plytų griūvančių pilių
Statysim saulės bokštų...

— MIŠKO DIEVAITIS.
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XXIV. Ekskursija po Knygynus ir šis Tas

Šiuo tarpu baigiame savo antrą apsilankymą Kau
ne. Jau antrą sykį Lietuvoje nuėjau pas barberį — čia 
vadina “kirpikas.” Kirpikų Kaune yra gana apsčiai, 
bet lietuvių nedaug. Jeigu kurie ir šneka lietuviškai, 
tai tik iš reikalo — jie yra žydeliai ir lenkai. Kirpikas 
“amerikoną” pamatęs, tuoj užlaužta visą toną kitoniš
kai: jis tuoj pradeda šnekėti apie “blogus laikus,” apie 
“šykščias ponus,” t. y. kostumerius: suprask — duok 
tipą duosnesnį. O jo lipšnumas apie tave: ponuti, ar 
nereikia čia biskį pakirtp? gal ponutis kvėpiančio vari 
dens užlašini? pasiremk, ponutis, va šitaip, ir tt. Kai
nos surašytos ant sienos, 
bet vistiek išeisi trilinkai ap 
mokėjęs. Net ir prie durų 
stovįs vaikiukas specialiai 
mokės taip gražiai tave 
“pašveisti,” kad ir čia litu
kas nukrinta.

Pradėjau susipirkinėt rei 
kalingai knygų. Knygynų 
Kaune apėjau apie 10. Pasi- 
pirkau knygų “Aušros” kny 
gynė, kurį veda p. Kaupie
nė. Jas išsiunčiau Ameri
kon. Man patinka patarnau 
tojai. Čia berniukas taip 
greit ir gražiai surišo kny
gas, kad nė Amerikoje taip 
greit nesurištų. Aš manau, 
kad jaunosios kartos priau
ganti lietuviai bus daug mi
tresni už senuosius. Jis pa
galinus man padėjo nueit į 
paštą. Ir pasirodė, kad bu
vo reikalingas: pastoje sve
ria knygas ir jei smilga 

‘ daugiau sveria kuriame pa
kely, — turi atrišti ir nu
imt vieną brošiūrėlę. Jis tu
rėjo vėl atraišioti pakelius 
ir viską gražiai man išeks- 
pedijuoti.

Antras knygynas — p-lės 
Stauskaitės. Graži sąkrova, 
gali z gauti visų naujovinių 
knygų.

Bet didžiausis knygynas

yra kooperatyvų. Čia draug 
turiu pažymėti ir stambų 
Spaudos Fondo knygyną. 
Juose gali gauti visokių 
knygų, kokios yra ne tik 
lietuvių kalboje, bet ir ru
sų. Pradeda net rinkti anti
kvarą, t. y. senovinių knygų 
sąkrova, kurios Kaune lie
tuviai ligšiolei neturėjo. Tai 
puiki idėja!

Du knygynai: “Knyga” ir 
“Literatūra,” nors turi ir 
lietuviškų knygų, bet dau
giausiai rusiškos. Rodos 
jie yra rankose žydų. Čia 
gali gauti neblogos rusų li
teratūros.

Ossowskio knygyne lite
ratūra išimtinai — lenkiš
ka (nors turi kėlės knygeles 
ir lietuviškas). Čia randa 
knygas ieškotojai retenybių 
ir ne visur begalinamų raš
tų. Bet užtai ir plėšia! Pa
sirinkau knygelę, kurią bu
vau turėjęs Lietuvoje dar 
25 metai atgal, ir tuomet 
ji man lėšavo 75 kapeikas, 
dabar, žinotumėt — užpra
šė 60 litų (tai šeši dolariai!) 
Turėkis sau, pamaniau ir 
nebeėmiau. Dvasia — len
kiška, pasipūtusi. Į tave žiū 
ri nedraugingai, lyg į prie
šą.

tau ir biznis. Jokio katalo
go neturi, o patarnautoja 
tau nepadės, nes ir ji pati 
nežino. (Berods katalogų 
neturi dar nė vienas knygy
nas).

Tai vis knygynai ant Lais 
vės Alėjos. Yra jų ir kitose 
gatvėse, mažesnių, ypač žy- 
dijoje į senamiestį. Bet juo
se nebeteko apsilankyti.

Abelnai reikia pasakyti, 
kad lietuvių literatūra yra 
jau nemaža. Jeigu norėtum 
naujausių raštų susipirkti 
tik po vieną egzempliorį, aš 
manau neužtektų nė tūks
tančio dolariu. Mokslo vei
kalai irgi daugėja. Dailioji 
literatūra taipgi auga. Dau 
ginasi originalai, du syk 
tiek dauginasi vertimai iš 
svetimu kalbu. Mes ameri
kiečiai nė dešimtos dalies jų 
raštų čionai Amerikoje ne
turime, dėlto manome, kad 
mūsų literatūra biedna. A- 
naiptol! Kurion tik šakon 
dirstelėsi, visur pakaktinai 
tai dienai raštų randasi. 
Leidžiama gana dailiai ir 
artistingai.

Tik vienas dalykas yra ne 
pagirtinas — tai Lietuvos 
leidėjų nepaisėjimas sa
vo leidimus Amerikoje iš
reklamuoti. Mano nusimany 
mu, jeigu gerai išreklamuo
ti. tai mūsų knygų krautu
vės Amerikoje kasmet iš
parduotų geros ir naudin
gos literatūros iki $10,000. 
i'as dikčiai pagelbėtų Lie
tuvos leidėjams surinkti į- 
dėtus pinigus ir naujus raš
tus leisti. Dabar pūdo skie
puose bei lentynose,, ir skun 
džiasi, kad niekas neperka. 
Kasgi pirks? Lietuvoje kai
muose žmogus dreba už vie 
na lituką, o jis čia dar pirks 
knygą už 5 litus!

Pirm karo knygų preky
ba tarp Amerikos ir Lietu
vos gana puikiai ėjo. Tuo
met leidėjai kiekvieną savo 
knygą ar mažiausią brošiū

rėlę, tuojaus išsiuntinėdavo 
visiems Amerikos lietuvių 
laikraščiams ir knygynams; 
kaip tik laikraščiai paminė
davo, ar trumpą recenziją 
parašydavo, tuojaus skaity
tojai pradėdavo reikalauti 
ir daug išsiparduodavo. Da
bar tenai leidėjai apie ame
rikiečius nieko nepaiso; jie 
šykštisi keleto litų per me
tus išleisti ant išsiuntinėji
mo naujų raštų pavyzdžių, 
— na, ir patys nukenčia. 
Kalbėjau apie tai su keletu 
leidėjų; jie pripažino tiesą 
ir žadėjo keisti savo takti
ką. Ar išpildys, tai laikas 
parodys.

Galop reikia konstatuoti 
faktas, kad šiuo tarpu kny
gų leidimas Lietuvoje yra 
tačiaus sumažėjęs. Matomai 
yra kas nors į Lietuvos gy
venimą tuo žvilgsniu atsilie 
pę. Geriausi leidiniai ir žur
nalai siekia 1920 ir 1922 
mm.; dabar gi pasirodo tik 
silpnesnio turinio knygos, o 
dar menkesni žurnalai. Tie 
“gilaus mokslo” žurnalai, 
kaip “Logosai” ir “Kosmo
sai” visai nebeatstoja stam
bių, bet gyvai mokslingų ir 
populiarių “Skaitymų” ir 
“Švietimo Darbų” su “Mū
sų Senove,” bei ir dauges- 
niu kitų. Dabar vis mušama 
į “filosofijas,” bet vis ap
leidžiama visatinieji ir po
puliarūs mokslai (išskyrus, 
žinoma, “Kultūrą”). Teira
vausi tarp inteligentijos, ko 
ki priežastis pastaruoju lai
ku privertė mūsų literatū
rą biskį suskursti? Didžiu
ma nuomonių yra, kad sun
kus politikos gyvenimas ir 
reakcija atsiliepė taip jau 
ir į literatūrą. Pažangi min
tis slegiama ir persekioja
ma, nebeišduoda savo vaisių 
per literatūrą, kaip tai bu
vo anais laisvesniais metais.

Oi, Lietuva laukia sugrįž
tant anų linksmų ir entuzi- 
jazmingų laisvės metų!

PHILADELPHIA, PA.

Girias Parapijonas Mirė 
Kunigo Lovoj

- Nuo Skausmu |
H krutinėję ir strėnose, nuo N 
Šį strėndieglio, užsigavimo, ■ 
g įtempimo, štyvumo vartok g

! Severais | 
I Gothardol. i 
-• f
* Tai naminis linimentas greitai * 
H palengvina plėšiančius nepa- 
įį kenčiamus reumatizmo ir j| 
g neuralgijos skausmus. į|
ii iiKaina 30 ir 60 centai.i S

Pirmiausiai kreipkis į aptieką. M
i ____________ i

Vitkauskaitės knygynėlis 
labai dailiai aprūpintas nau 
jausiomis atvirutėmis. Nors 
tiesa pasakius, Lietuvoje at 
viručių pramonė varginga: 
kiek čionai yra gražių Lie
tuvos vaizdų iš gamtos ir 
gyvenimo, vienok nesiranda 
pramoningų fotografų da
ryti savas atvirutes! Dau
giausiai importuoja iš kitų 
kraštų ir net Amerikos pa- 

Įsenusius kalėdinius ir vely
kinius pasveikinimus, su ži
nomais “zuikiais” ir kiauši
nėliais... Apsileidimas foto
grafų ir knygų pardavėjų 
tuo žvilgsniu yra nemažas.'

Šv. Kazimiero dr-jos kny
gynas, perėmęs dabar “Švy
turio” knygyną, turi gana 
didelę sąkrova. Bet jokios 
tvarkos. Kokių jie knygų

PRAGARAS
Rašo Petras Kriukelis

Pragaras yra piešiamas po 
mirties, kaipo bausmė už nuo
dėmes. Pragaras yra ant žemės 
taip tvirtina šventraščiai. Su 
tuo galima sutikti; jog ant že
mės, ir gyvieji žmonės kenčia 
baisius vargus, o vargai pada
ro pragarą, kur kitą sykį pa
velytum sau mirti, negu gy
venti nepakenčiamame varge.

Karas paveizdan, visados ga 
Įima pavadinti pragaru su vi
sais velniais, velniškais Įran
kiais ir kankinimo būdais.

Aš dar prisimenu gyvenimą 
iš didžiojo pasaulinio karo. Bu 
vo velyku naktis; mes sėdėjo
me apkasuose prieš turkus.

bet vėl ūmai ji pranykdavo, 
nes suvarydavo visus į požemi
nį skiepą. Skiepe vietos yra 
del kokios 40 žmonių; bet taip 
žemas, kad vargiai gali parei
ti pasitūpęs. Ir taip ištupėjo
me 48 valandas nesijudinda
mi, net raumenys apmirė. Ta
me skiepe būdamas visados 
persistatai, kad vat jau, jau 
griūva ant tavęs skiepo sie
nos ir tu esi gyvas palaidotas.

Taigi toks gyvenimas žmo
gaus yra pragaras; kenti baus
mes už nuodėmes, bet ne už sa
vas. Kas vertas už nuodėmes 
tas kančias kęsti, tas linksmai 
sėdi prie šampano stalelio ir 
vargšus ragina žudytis.

Mūsų naujos parapijos kle
bonas čepukaitis, norėdamas 
greitu laiku pralobti, sumano 
visokių triksų, kad tik daugiau 
pinigų sužvejoti. Pereitą savai
tę buvo surengęs bazarą savo 
naudai. Parapijonai suaukavo 
netinkamus daiktus ir sunešė Į 
bažnytinę svetainę, o potam 
patys pirko tuos daiktus. Ku
nigui geras biznis iš to.

Pereitą šeštadienį buvo jau 
paskutinė bazaro diena, susi- 

Į rinko daug parapijonų ir buvo 
atvažiavęs vienas geriausių pa
rapijom], turtingas smuklinin
kas, kuris buvo paaukavęs pus- 
bačkį alaus. Bet kada reikėjo 
pradėti gert, apsižiūrėjo, kad 
krano nėra. Tuomet smuklinin
kas su klebonu susėdo automo
biliu ir išvažiavo ieškoti kra
no. Beieškodami, taip pavar
go, kad smuklininkas pradėjo 
guostis klebonui, kad jis esąs 
labai pavargęs, ir norįs važiuo
ti namo. Kunigas jam patarė 
eit j kleboniją, kur, įsako: “ga
lėsi atsigulti į mano lovą; pra 
migsi ir bus gerai.”

Taip ir padarė. Klebonas nu 
vedė savo parapijoną Į klebo
niją ir paguldė savo lovon, po
tam jis vėl sugrįžo į svetainę.

Kada daug vėliau klebonas 
nuėjo i kleboniją atsivesti savo 
gerą parapijoną — ogi prada
ro kambario duris, pamato, 
kad jo svečias guli lovoj visas 
kruvinas ir kūnas jau beveik 
sustingęs. Klebonas prisigan- 
do ir nežinojo kas daryti; tuo
jaus pašaukė ligoninės vežimą 
ir ./nugabeno ligonbūtin. Gydy
tojai apžiūrėję pasakė, kad 
smuklininkas jau negyvas.

Kaip to žmogaus vardas ir 
pavardė, ir kokia liga jis mirė, 
neteko sužinoti.

Z. Garleuskicnč

tainę turėsim išmokėtą. Tik 
kad mūsų valdyba biskelį ne
gerai elgiasi. 1) Visos Bendro
vės įeigos įrašomos į protoko
lų knygą, bet išlaidų niekad, 
todėl niekas nežino jų tikru
mo; 2) Atskaitos neaiškios. Pa 
veizdan: nuo apvaikščiojimo 
atidarymo svetainės 30 d. rug
sėjo pranešta, kad įeigų buvo 
$1,865.20, bet iš kur, už ką, ir 
per ką, nepasako ir tt.

Patartina, kad valdyba da
lykus sutvarkytų geriau, o tas 
bus į sveikatą kaip Bendrovei, 
taip ir jos valdybai.

Kaip jau minėjau, kad Ben
drovę visi remia. Atidarymui 
svetainės lietuviai vertelgos au 
kavo už dyką valgių ir gėri
mų; jie aukavo ne dėlto, kad 
perdaug turi, bet kad paremt
taip visiems lietuviams svarbų 
ir naudingą darbą.

Tik gaila, kad valdyba net 
gailisi pranešti aukautojų var
dų.

čion taipgi įdedu vieną šios 
Bendrovės plakatą, kad redak-
ei jai parodžius, kaip mūsų val
dyba kankina ir kryžiavoja lie
tuviu kalba. Nors lietuvišku a-a. v
spaustuvių yra, ir net vienas 
geras spaustuvininkas yra L. 
L. B-vės šėrininkas, bet jie krei 
piasi į kas žin kokias spaustu
ves, kurios darko lietuvių kal
bą. P. B. K.

KENOSHA, WIS.
Protesto Prakalbos ir Komu

nistų Erzeliai

KEARNY, N. J.

Prakalbos su “istorijomis" 
Apie Arklį

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

turi, kur jos padėtos — ne
žino. Mergaitė vaikščioja 
kaž-ką čepsėdama, kalbasi 
su ateinančiomis draugėmis 
visai ne apie biznio reika
lus, koks kunigėlis renkasi 
sau knygų pats prie lenty 1 draskė po keletą mūsų drau- 
nų pasistiepdamas, — tai gų. Troškome,' kad tik greičiau 

į tas pragaro bildėsis apstotų, 
kad nors šiek tiek suirusi dirg- i sniai atsilsėtų.

j Užkamandavojo pasitraukti.; 
i bėgom e pasilenkę nuo kulkų, 
I bet vis jos pasiekia, sužeidžia, 
■kraujas iš krūtinės kunku- 
liais verčiasi; bet vis bėgi, lyg 
tikėdamas, kad ten bus gerai, 
ten nejausi karo baisenybės.

Lietus pylė, kaip iš kibiro; 
mums tekėjo per visą kūną. 
Drebėjome nuo šalčio, kaip a- 
pušės lapai; alkio vilkas vidu
rius plėšė. Kulkos, granatos 
be paliovos mus gąsdino ir

Užrašykit “Vienybę” 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems 
Lietuvoje

Bell Phone Poplar 7545
A. STANKUS

— Lietuviškas Graborius — 
Geriausias patarnavimas, 

Daug metų patyrimo
1023 Mt. Vernon St. 

Philadelphia, Pa.

S. K. GRISIUS
Agentas “VIENYBES0 bei ki
tų tautiškų laikraščių Chicagoj. 
Norinti užsirašyti “Vienybę’’ ar 
užmokėti prenumeratų bei pirk
ti šėrų, kreipkitės šiuo antrašu:

3423 W. 61st STREET
Chicago, III.

Phone — Republic 8927

REIKALINGĮ AGENTAI

Rugsėjo 27 d. įvyko Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų Draugijos su 
rengtos prakalbos. Kalbėjo 
“gospodin” Mizara. Nieko nau
jo ir svarbaus apie draugijos 
reikalus nepasakė, tik išgyrė 
“matušką” Rusiją, ir papasako 
jo istorijas apie tūlą Chicagos 
apylinkės arklį, kuris į draugi
ją neprigulėjęs, o kaip padvė
sęs, tai nebuvę nė kam maršo 
pagriežti. Jo prakalba tiko tik 
į tvartą, bet ne tokiai garbin
gai organizacijai, kaip Sūnų ir 
Dukterų Draugijai. .

Pagaliaus dar vienas bolševi 
kas norėjo išnešti “rožoliuci- 
ją,” bet publikos tapo nušvilp
tas, ir nieko nepasakęs, tik kad 
gėręs nuo trejankos kad būtų 
diktesnis, nuraudęs, atsisėdo.

Kiek naujų narių prisirašė, 
neteko sužinoti; buvo matyt, 
kad rašėsi; ir verta rašytis, 
nes man rodos draugija yra 
padarius manifestą, ir numaži
nus įstojimą. Invyžabai

Rugsėjo 27 d. keturios pro- 
gresyvės draugijos (be komu
nistų) surengė prakalbas, kai
po protesto mitingą prieš kle
rikalus. Kalbėtoju buvo P. Gri
gaitis, kuris nuosekliai nurodė 
klerikalų išleistų įstatymų blė- 
dingumą Lietuvai. Jis nuro
dė, kad jeigu klerikalai nepa
liaus varžę Lietuvos žmonių 
laisvę, tai nupuls žmonių ūpas 
ir bile gražią dieną ateis Mas
kvos bolševikas ar Varšuvos 
prošepanas ir paims Lietuvą, 
nes nebus kam ginti. Nes, jeigu 
kas biskį pažįsta pasaulio isto
riją, tai tas gerai žino, kad kur 
tik daugiau buvo varžoma pi
liečių laisve, tai ten laipsniškai 
nupuolė žmonių ūpas ir toji 
valstybė subirėjo — paliko u- 
bagų šalis, p. Grigaitis nuo
sekliai pakalbėjo. Potam buvo 
priimta protesto rezoliucija. (Į 
dėsim kitame num. “Vienybės” 
— Red.)

Po pirmos kalbos, buvo lei
sta duoti klausimai, kuriuos iš
imtinai davinėjo komunistai 
Baubonis ir Mačiulis. Vietoj 
davus klausimą, jie rėžia atsi
stoję “spyčių,” ir vis kad jų 
draugus komunistus tai vienoj 
tai kitoj šaly kiša į kalėji
mus, persekioją ir t. p. Į jų 
“spyčius” p. Grigaitis nuosek
liai atsakinėjo, bet jie neužga-

i LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ
MOKYKLA

■ų mokyklų. Mokykla 
Bao 11 vai. ryto iki S

ir DIRBTUVĖ
geriausiai įrengtoje mokykloje. Prakti- < 
kos pamokos išardyti ir budėti visokius } 
motorus, apie elektrų ir važiavimų. Ti- ’ 
kras, pilnas kursas šoferio-mekaniko Į 
lietuvių ir anglę kalbom veda visiem } 
žinomas ir per 15-ką. metų prityręs

INSPEKTORIUS L. T1KNIAVIUUS 
garantuojame laisnį ir diplomų — Pa- } 
ieškome darbo. Ateikite apžiūrėti mu

lki 9 vakaro. Nedėliomig
Klesun dienomis ir vakarais.

atdara nuo 9 ryte 
vai. po pietų.

NEW YORK AUTO SCHOOL
S28 — 2nd Avenue, (Kampas 14 gatvės) Mew Terk Olty

Bet kur tau I Suvarė mus į 
siaurą koridorių, o iš ten į ur
vą, kur galėjome tik ropom 
ropoti. Urvas toks siauras, kad 
mažu krustelėjimu tuojaus da- 
silieti šlapių molio sienų. Tam
su, dušna; skubios!, kaip Įma
nydamas priekin; bet, lyg ty
čia, nesiseka; nors ropoji, bet 
tai šen tai ten užkliūva galva, 
ir rodos kad amžinai iš to pra
keikto urvo neišeisi, štai blyk
stelėjo švieselė, —■ tai ėjo sky
le nuo viršaus žemės. Kiekvie
nas skubinosi prie švieseles,

Reikalingi A gen t ai-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.

ELIZABETH, N. J.

Nauja Svetaine Tarpsta, Tik 
Valdybai Biskio Pipirų

Spalio 1 d. Lietuvių Laisvės 
Svetainės Bendrovės įvyko mė
nesinis susirinkimas savo nau
joje svetainėj — 269—273 Se
cond St.

Iš valdybos pranešimų paaiš 
kėjo, kad Bendrovei pirmos die 
nos gerai sekasi. Mat visi re
mia. Jeigu ir toliaus taip visi 
rems, tai už kokių 10 metų sve-

nėdinti ir murma atsisėdę. Kad 
drg. B. rūpinasi darbininkų ge 
rovę, tai dar nieko, nes jo var
das kol kas dar yra geras, nors 
ir yra žinomas, kaipo nenuora
ma draugijų susirinkimuose, 
kame vis kalba apie darbinin
kų (suprask — komunistų) 
gerovę. Bet drg. M. tai kas ki
ta! Jis buvo pagautas varant

“makselioriją-munšainą” ir už 
tai gavo patupėt 6 mėnesius 
šaltojoj. Dabar kįla klausimas. 
Ką jis išnaudojo varydamas ir 
pardavinėdamas tuos nuodus — 
munšainą, darbininkus ar bur
žujus? Juk kiekvienam aišku, 
kad jis išnaudojo darbininkus. 
O dabar išėjęs iš kalėjimo 
vaikščioja pasirėdęs; mat jam 
nereikia dirbti, jis gali iš “dva
sios šventos gyventi.” Tai ma
tote, kokie jie darbininkų užta
rėjai. Kas jam galvoj, kad 
jis darbininkų sveikatą naiki
na ir dolarius vilioja. Bile jam 
gerai, o jūs galite sau ir nuo-i 
dus jo pagamintus gerti.

Padengimui lėšų buvo renka
mos aukos. Aukavo šie: po 
$1.00 A. Pakšys, T.Jelenevskas 
A. Kvedaras ir J. Gečius. Po
50c. S. Pocius, J. šalčius, J, 
Maenorius, A. Banis, V. Lin
kevičius, A., žemaitis, N. Jo- 
vavičia, J. Gedvilas, K. Kan- 
čienė, J. Kasputis ir vieno ne
įskaitoma pavardė. Bijūnėlis

Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

- L—I—E—T—U—V—-I—S 
DAKTARAS (gydo 
ligas) IR CHIRURGAS 
(daro operacijas). 
OFISĄ VALANDAS:

Nuo 9 iki 11 A. M.
> Nuo 2 iki 4 P. M.

Nuo 7 iki 8 P. M.
Nedeliomis Nuo 10 iki 3 P. M.

m: m. šlikas
Lietuvis Advokatas 

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

Namų Tel. Michigan 5751 

RICHMOND ;
Į TRUST - į
Į COMPANY :
» *•
! 2701-2703 E. Allegheny Av. !

Philadelphia, Pa.

I I

! Apdraudžiamo Nuosavy
bės Dokumentus.: s—

I Persiunčiame Kabeliu Pinigus •

I ; Perkame ir Parduodame
I

Visų šalių Pinigus
Į

; ; Mokame 4% ant Padėtų j 
Taupymui Pinigų

i tl Puikiausias Patarnavimas ; 
Visuose Skyriuose

Phone Keystone 457
THE 

LYNDHURST HOTEL
(S. žvigaitis, savininkas)

236 Cedar Avenue 
Wildwood, N. J.

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

Kaina pigi, patarnavimas 
Lietuviškas

AMSTERDAMO LIETUVIAI!_ __ S
Norėdami gauti visko, ką tik jums reikia prie namą: indų, pa- S 

diibiniinų. įtaisymų, stiklų, lempų, pečių, arba odos išdirbinių ir na- § 
mų išrengimo daly.kų, taipgi langų, paveikslų, rėmų, muzikališkų in- J 
strumentų, kreikpitės visados pas lietuvį —

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

Pastaba: Norintieji užsimokėti “Vienybės” prenumeratų, nžsi- J 
sakyti knygų, ar persiusti pinigų, galite tuos reikalus su “Vienybe” j 
atlikti per F. Karpaitį.
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vęs pavartoti biskį tiesioginio 
veiksmo su savo kumščia.

Romšvac Kimšvic, 
Atstovas Respublikos šlic.

MUSŲ PŪDYMAI

Brooklynas. - Vilniaus Klam 
pinimo Komitetas ir Raugintų

MANO ĮSPŪDŽIAI 
AMERIKOJE

(Iš Interparliamentarės Uni
jos Delegato Dienyno)

Rugs. 26. — šiandien pama
čiau tą Laisvės Statuvą, ties 
kuria mus pasitiko rengimo 
komitetas ir suteikė laisvę eit 
kur nori. Tą įspūdį truputį su
dergė pernokusi tomctė, kuri 
pataikė iš kažin kur į mano 
marškinių krūtinę; atsižinojau, 
kad buvo taikyta ne į mane, 
bet į Čekoslovakijos delegatą.

Rugs. 27. — Anksti išsėdom 
North Upės pakrašty. Mus pa
sitiko atstovas iš Valstybės De-

bančio ant gelžkclio. K u co-VI a-' 
chų delegatui išrovė barzdos 
pluoštą jo tautietė moteriška 
iš jų gimtinio miestelio. Voly- 
nijos delegatui pataikė į galvą 
Rumunijos lietsargis, bet jis at 
sikirto ir spyrė užpuolikui į 
šlaunį. Aš pats pasitenkinau 
su įdrėskimu į rankos riešą ir 

i pamečiau rankogalių sagu- 
čius.

Rugs. 30. — Washingtonas. 
Mus priėmė Jungtinių Valstijų 
Prezidentas, karštais palinkė
jimais darbuotis tarptautinei 
brolybei. Išeinant pasipylė po 
kojų ristynės; mat iš kažin kur 
atsirado neatvaduotas Serbo- 
Ukrainas ir pasveikino delega-

Kopūstų Draugija apvaikščio
jo Spalio 9 d. iškilmes, kaip 
Romos “šventasis tėvas” pave
dė pagoniškas lietuviškas ave
les Vilniuje augštai krikščioniš 
kūjų prošepanų globai. Kuni
gas Antanėlis, prie tos progos 
priminė, kad Vilniuje viskas 
ramu-sveika, ir pavalgęs ant 
tos intencijos parengtą vaka
rienę, išvažiavo sau Lietuvon.

Nuo iškilmių pasiusta labai 
didelis protestas Romos Pa
pai, kodėl su Vilnium sykiu ne- 
pavedė lenkams ir Kauno.

Parmazonas

nomis merginomis negaliu išlai 
kyti darbo. Ir dabar neturiu 
darbo. Turiu vienoje vietoj pa
siūlytą darbą su $10, kitoje su 
$18 į savaitę. Ar patariate im
ti iš tų bent vieną darbą, ar 
prisidėti prie komunistų ir lau 
kti kai bananai patys puls į 
gerklę? — And. Lepšinskis

Atsakymas: — Nors iš visko 
atrodo, kad sveikas į komunis
tų partiją tinki kuogeriausiai, 
bet atsižvelgiant į sveiko jauną 
amžių, mes jums, Andriau, dar 
to nepatartume. Geriausiai imk 
darbą tik su $10 į savaitę, tai 
kai neteksi jo, mažiau turėsi 
nuostolių, negu paėmęs darbą 
su $18 į savaitę.

PROGRESAS

(Feljetonas)

statė, kad šios indionų lieka
nos siekia 1,000 metų Pirm 
Kristaus.

LAIMINGOS KNYGOS
1)

Balta Marė — landi! — Mū
sų komunistai senberniai pra-

Namiškis į Viešnią:
— Aldonėle! Delko gi nei

mi, — imk! valgyk, kramtyk!...
Viešnia: — Ačiū, užtenka.
Namiškis: O! imk, imk! štai 

daili šlaunelė, kaip tik tamis- 
tėlės — valgyk!...

A. J. Gulbė
partamento ir puskapis kiau
šinių labai senoko amžiaus. No 
rėjau cit pirma, bet užleidžiau 
garbės vietą per tiltelį delega
tui iš Italijos. Jį tuoj pasitiko 
jo tautietis iš Trentino ir a- 
bu garsiai pasisveikino. Girdė
jau, kad jis išeis iš ligoninės 
per kokią savaitę ir dar pa- 
spės į posėdžių atidarymą.

Rugs. 28. — Puiki diena ant 
Fifth Avenue. Dangus mėly
nas. Vėjas truputį iš šiaurės. 
Dar niekas nieko į mane ne- 
sviedė šiandien.

Rugs. 29. — Atvykom į Phi- 
ladelphiją,, kur mus nuošir
džiai pasitiko Rusinu delegatas 
gavo į žandą nuo savo tau
tiečio eks-Rusino, dabar dir-

tą iš Przemyslio su ledų pei- 
kena iš užpakalio. Kaip dele
gatas taip ir kritikas, manoma 
abudu pagysiant.

Spalio 1. — Washingtonas 
neapsakomai puikus. Miestas 
yra neišmatuojamo pločio. .Ko
kis vyras per 200 sieksnių ant 
šalitakio metė basebolę Į dele
gatą iš Meksikos ir pataikė 
jam tiesiai į kaktą.

Spalio 2. — Washington© ho 
telių priemenės ertos ir įspū
dingos. Po pusryčių kažin kas 
pasilenkė iš už painios medžio 
ir užvožė man skrybėlę ant a- 
kių. Nors aš esu tvirtas par- 
liamentarizmo principuose, bet 
jeigu ir toliaus taip dėsis, tai 
būsiu priverstas pats nuo sa-

dėjo baisiausį terorą prieš mun 
šainą — naikina jį su didžiau
siu įnirtimu.

Tūli, parėję namo iš karo 
lauko, net ir savo šeimyninkių 
šėpas apžiūri ir sunaikina ant 
“šaknelių užpiltąją”. Draugui 
M. Klajūnui net nelaimė atsi
tiko, nes nakties laiku jam prie 
šėpos išpuolė iš rankų bonka 
ir susikūlė. Užtai gavo kailin 
nuo pabodusios šeimyninkės; 
sako: “tu, nevidone, ne tik 
mano vaistus prarijai, bet dar 
ir bonką su žolėm sunaikinaiI”

Girdėjęs

ŠMULKŠČIO SMARKUS
REIKALAS NAMIE

Tai “Bendras Frontas!”

Kažin kur pastvėręs gamją,

Klerikalų laikraščiai prane
šė, kad kun. Šmulkštys pasi- 
skubęs grįžt Lietuvon, nebelau
kęs nė Tarpparliamentarinės 
Unijos konferencijos pabaigos, 
nes esąs šaukiamas namo la
bai skubiais reikalais.

Girdėtis, kad tie “skubūs rei
kalai” — esą prakiuręs jo par
tijos stogas.

Čia dar reikia pataisyti kle
rikalų pranešimą: kun. Šmulk
štys ne tik nebelaukė tarppar- 
liamentarės konferencijos pa
baigos, bet jis nematė nė pra
džios. Yla.

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

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

Batvinis Bros 
10739 __ 115th Street 
Richmond Hill, L. L

Tel. Richmond Hill 8066
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“Keleivis” rašo apie sustojimą 
Chicagoje tautininkų laikraš
čio. Bet praneša sekamai:

“Mes gavome žinių, kad Chi- 
cagos tautininkų organas “Var 
pas” jau pakratęs kojas.”

Puikiai savo jausmus “Ke
leivis” moka pareikšti į tauti
ninkus, kuriuos dar tik nesenai 
kvietė į broliukus “bendrajam 
frontui!” Yla

ŽEMAIČIAI JUOKAUJA

MUSŲ KLAIDINIMO
BLIURAS

Klausimas: — Esu jaunas 
vyrukas, bet del dažnos pažin
ties su saliūnais ir vis su jau-

— Kopenhagoje eina ne de
rybos su lenkais, bet vakarienė 
su pietais.

— Dievobaimingi francai, 
gelbėdami rifus nuo pragaro, 
siunčia jų dūšeles stačiai į dan 
gų.

— Išgaravo Amerikos jūros, 
ir todėl pas mus lietus — iš
aiškino prof. Niam-Niam.

— Mergelių meilė sumažėjo 
ir todėl artinasi ruduo.

— Jonas Bulis užmušė Dūlį 
ir Dūlio (kiaulės) mėsą parda-. 
vė (iš Amerikos laikraščių).

Pliumpis.

Pirmutinis žmogus ant šios 
žemės apsidairė aplink ir pa
stebėjo, kad pirmapradis pa
saulis blogai surėdytas. Būda
mas iš prigimties naujų surė
dymų ieškotojas ir steigėjas, 
žmogus nutarė įsteigti civili
zaciją.

“Pirmiausia,” sako jis, “rei
kia pagerinti mano gyvenimo 
vietą. Uolos ir medžiai tinka 
tik žvėrims ir paukščiams, ku
riems oro atmainos netaip 
skaudžiai atsiliepia. Aš pasitai 
sysiu sau būstą, į kurį oras 
jokios įtakos neturės.”

Ir per amžius jis dirbo-var- 
go, kol surado kaip pasistatyti 
namą, į kurį netik oro kvapsne 
lis, bet net uodas snapo negali 
įkišti. “Dabar,” sako žmogus, 
“aš prie namo pritaisysiu ve
randą (gonkus) miegoti, nes 
yra geriau miegoti šviežiame 
ore kaip tai daro žvėrys ir 
paukščiai”

Pramokęs namus statyti, jis 
nulygino kalnus ir pripildė 
slėnius, nukirto miškus ir iška
pojo krūmokšlius. Padarė mie
stelį. “Ve kokį stebuklą pada
riau!” sušuko jis. Miestas au
go. Susikrovė akmenų namai, 
gatvės tapo išgrįstos, visur ak
muo ir mūrai. “Dabar,” sako 
žmogus, “reikia prisodinti m-e 
džių ir žolės, kad grįžus prie 
gamtos.”

Tuos visus darbus jis darė 
ne rankomis. Jis sugalvojo 
tūkstančius įvairių mašinų. 
Viena mašina vežė ir nešė, ki
ta pjovė ir kalė, trečia, paspau 
dus guzikutį, stebuklus tvėrė. 
Ir žmogus ėmė girtis: “Dar
bas yra praeities dalykas, ne
reikia mano raumenims varg
ti.” Bet — jis pradėjo galvo
ti tuoj kokių pramogų, kad 
gavus pasimankštinimo ir pa

ir pradėjo žaisti golfą.
Tas viskas vadinasi progre

su.

Ruošiasi pasverti kongreso 
Smagenis

Washingtonas. — čionai gy
venąs Dr. Arthur MacDonald, 
autorius veikalo “žmogus ir 
Nenormalus žmogus,” ruošias 
pateikti kongresui įstatymą, ku 
ris priverstų duoti jam pasver 
ti smagenis visų 435 kongreso 
atstovų ir visų 96 senatorių. Iš 
tokių surinktų davinių, Dr. Mac 
Donald tikisi parodyti Ame
rikos visuomenei, kokias ji iš-j 
sirenka kongresai! proto jėgas, 
dirbančias šalies valdymui 
statymus.

$5.00
$5.00
$1.50
$1.50

Juoda Knyga, pusi. 200 $2.00
Sekretai Moninimo, pi. 168 $2.00 
Stebuklai ir Paslaptys, 210. $1J5 
Lyties Mokslas, 400 
Naujas Pilnas Orakulas, 
Lietuviškas Sapnininkas 
Burtiškos Kazyros
Paslaptys Magijos bei Spiri

tizmo $1.25
Jau tūkstančiai žmonių pasinaudojo 

burtiškų knygą mokslu paliko turtin
gi, todėl ir tamsta išmėgink laimę! 
Reikalauk laimingų knygų

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

(134)

8)

PRIPA
JAU

MUZIKANTŲ DOMEI!

V. Nic 
rūšių: 
Smui- 
(75c.),

MARGUMYNAI
Indionų gyventa Amerikoj 

1,000 metų Pirm. Kr.

Lietuviškiems muzikantams 
pasiūlome pirkti naują Albu
mą Lietuviškų Šokių, išleistą 
Seirijų Juozo, sutaisyto 
kaus. Turime keturių 
del Piano ($1.50), del 
kos (75c.), del Klarneto 
ir del Korneto (75c.)

Šiame albume telpa sekanti 
šokiai: —

Gimnazistų Maršas,
Klaipėdos Valeas,
Seirijų Maršas, 
Maryte.
Seirijų Bernelis, 
Skaistutė,.
Seirijų Mergelė,
Smarkusis Dzūkas,
Noriu Miego,
Gedimino Maršas,
Suktinis,
Palangos Valeas,
Klumpakojis,
Kregždutė, 
Bevardė, 
Šiaulių Valeas, 
Lakštutė, 
J uzytė, 
Gyvenimo Vaizdai.
Tėvai, kurie leidžia vaikus 

mokintis ant piano ar smuikos 
turėtų papirkti šitą albumą lie 
tuviškpę muzikos. .

Pinigus su pažymėjimu 
kiam instrumentui norite 
siuskite: — .

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

(123)

ko
pa-

ŽINO!
visi, kad Naujokų padaryti Ciga
rai yra geriausi Amerikoje 1 Taip 
pat visuomenė gėriai, kad garsi
nant laikraštyje remia lietuvišką 
literatūrą; tai yra puikus daly
kas; už tai vietoje kas-žin kieno 
cigarus rūkyt, kurio nieko gero 
nedaro, o gal dar lietuvių tautos 
priešus šelpti, tad labai išmintin
gai darysit, kad visada remsit lie
tuvišką 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 gerą Ci
garą!
Viengenčiai vietoje žydberniaut, 
visada rūkykit ir reikalaukit vi
sur Lietuviškose užeigose, restau
racijose, Storuose, pas barbenus, 
kliubuoso ir draugysčių salėse, 
ant piknikų ir pas biznierius, po 
vardu rankomis padarytą

Jono-John’s Cigarą 
arba brolio Petro Naujokų arba 
Vytauto. Tėmyk vardą ir paveik
slą ant bakso. Per pačtą išsiun- 
čiam Cigarus visur po Ameriką į 
kitus miestus lietuviškiems biznie
riams, ant pareikalavimo.

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

267 DIVISION AVE.
Brooklyn, N. Y.

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

ątnŲšjįT* i'*11*1 i1

DIDELE PERMAINA PO 10 METU PASMACYS BROS. FURNITURE CO.
NAMAS PERTAISYTAS MODERNIŠKIAUSIAI 

FURNIŠEI VĖLIAUSIOS MADOS, TIK KĄ Iš DIRBTUVIŲ 
STOCK’AS DVIGUBAI PADIDINTAS

GVARANCIJA Iš DIRBTUVIŲ DAUGIAU UŽTIKRINAMA 
PATARNAVIMAS DAUG TOBULESNIS DEL PUBLIKOS 

IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS LENGVIAUSIOS

i

Geografinė Klaida
New Yorke ant 3rd Ave. tū

la delikatesų krautuvė turi se
kančią iškabą: “Geriausi šveL 
cariški sūriai, šviežiai impor
tuoti iš Švedijos.”

Kuriems tik

reikaliaga

kreipkitės

į. 
I 
!

I
ko

8

Bimba gudrus kai avinas,
Vidikas drąsus kiškis;
Jie abu kad suduoda tauti

ninkams, kaip kiškis kumelei, o 
susikalba tarp savęs, kai šuo 
su žąsinu.

Santa Fe, N. M., kasinėjant 
indionų senovinės būklės griu
vėsius, rasta žmonių griau
čiai, kaukuolės ir kitokios lie
kanos. Tarpe radinių yra: du 
keistai iš kriauklių išdrožinėti 
antrankiai, atvaizduoja susiran 
giusius žalčius, molio puodai, 
šermenims vartojami kauliniai 
apeigų instrumentai ir tt. Ant 
rastųjų puodų ir vazų yra iš
piešta įvairūs paukščiai ir šiaip 
gyvūnai.

Wesley Bradfield School of 
American Research Dr-ja nu-

LIETUVIS ADVOKATAS
Užsiima varymu bylų visuose 

Teismuose
Skolina pinigus ant mortgedžių 
ir priima pinigus del išskolinimo 
ant mortgedžių nešančių šeštą 
nuošimtį. Norinti pirkti namus, 
gauti paskolą ar inverstinti sa
vo pinigus ant mortgedžių ant 
nuosavybės (real estate) mies

tuose, lai kreipiasi pas

JONAS S. LOPATTO

Wilkes Barre, Pa.
Bel. Tel.: 1864. Res.: 3532-J

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

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 pagal susitarimą

Ir

STOGŲ DENGĖTAS

GRavėL 
Roofing 

fbipair Work, a Specialty 
' JAMES J. HOLT & SON

Attorney and Counsollor-at-Law 
808-9-10 Coal Exchange Building 
(Cor. River and W. Market St.)

____

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

Reikalo klauskite:
Ofisas: 1163 Gatos Avenue 

Tel. Jefferson 3957
Yardas: 161 Clifton Place 

Tel. Prospect 1023

RAŠYK!
(Persiuntė Leonas Vitkauskas)

198-200 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y
TARPE DRIGGS IB BEDFORD AVENUES.

Pristatom į vinaa New Yorko ir Brook lyno apylinkes Dykai Ir Bangiai

Rašau, rašau, nors nežinau 
Nei kam, nei ką. 
širdis man sako, 
Rašyki tą.

O sąžinė sako
Rašyk viską,
Bet žmonės sako, 
Rašyk nei šį, nei tą.

Aš ir rašau, 
Nors nežinau kam klius. 
Dabar aš klausiu jūs’ 
Kaip gi su manim bus?

Balbireiškis.

Tikri Lietuviška Duona !
kurią kepa

: „Garsas" Keptuve
(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.

J W. MASIULEVICH
A. SHRUPSKIS 

(Savininkai)

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

$15,00 ir augityn
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Biznieriai, Norinti Pritraukti Daugiau Kostume 
rių, visados ant Kalėdų Duoda Pirkėjams Do

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

resu. Jis Kabo Pas žmogų Stuboje 
ir Kasdien Primena Jumi.

te

Logingas klausimas
Vienoje sostinėje supyškėjo 

triukšmingas kanuolių saliutas 
Kada triukšmas nutilo, vienas 
vaikiukas klausia motiną:

— Mama, kas čia taip pyš
ka?

— Tai, vaikeli, karaliaus sū
nus reiškia gimė.

— Ar tai vis su tokiu bilde
siu pas juos vaikai gimsta? — 
nusistebėjo berniukas.

Balto, žalio ir Raudono 14kt. 
aukso moteriškų laikrodėlių 
Galima gauti mūsų krautuvė 

RASHKINIS
Ir 

VOKETAITIS
141 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.
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“VIENYBE” Turi šįmet 
Gražiausių Kalendorių. Sem- 

pelį, arba Pavyzdį Pasiunčiame, už 
25c Turime Lietuviškų ir Amerikoniškų 

Paveikslų. Rašydami Nurodykite Kokios 
Maždaug Rūšies Norite: didelių, mažų, su kiše

nėmis ar be kišenių. — Adresuokite sekančiai

VIENYBĖ
193 Grand St Brooklyn, N. Y
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Rašo J. Valas

Atsišaukimas į Bendradarbius 
Del “Vienybės” Metraščio

ra- 
W.

Netikėtai šiuos žodžius 
Šančiam teko atsilankyti j 
Virginijos miestą Clarksburgą 
ir čia praleisti nedėldienis. Čia 
lygiai, kaip kad ir Pennsylva- 
nijoje, veikia taip vadinami 
“mėlynieji įstatymai’ (blue 
laws). Užtad sekmadieny, ap
art bažnyčios, kitokių pramo
gų nėra; jei bent ateivių ap
gyventose vietose galima su 
“mėnesiena” pasilinksminti, ką 
dauguma čia ir daro.

Apie 3 savaitės atgal teko 
nedėldienį praleisti kietųjų an
glių apylinkėje; ten pastebė
jau taipgi, kad kitos visos pra 
mogos nedėliomis uždraustos, 
tik bažnyčios ir smuklės atvi
ros, — ypač smuklės, tai jau 
plačiausiai atdaros; tačiaus 
bažnyčia tame nieko blogo ne
mato. Gi čia, — W„ Virginijoj 
Viskutį kitaip; smuklių nėra, 

vadinami “Pool- 
veikia, — seni ir 
lanko ir, sakoma, 
“Dievo dovanos”

bet taip 
rooms” čia 
jauni juos 
čia gauna
kiek norint. Taipgi kitose į- 
staigose k. a. grosernėse, mėsi- 
nyčiose, — ypač namuose da
ro ir geria “Dievo dovaną.” 
Bet čia girtu žmonių gatvėse e * *■
nesimato, nes, sakoma, polici
ja girtus, sugautus gatvėse 
areštuoja ir teismas baudžia. 
Už tad kaip kas jau nusigeria 
ne namie, tai vežama tokius

UMLANhI HaMERICALINkIsP 
Tiosus-trump&s kelias per Rotter

dam’ų, į ir iš visų dalių

Laivai kas savaitę
Neprilygstami patogumai 

Mes pngelbstime gauti reikalingai 
dokumentus (affidavits). Mūsų 
žmonos sutvarko visas smulkmenas, 
ir keleiviams rūpinamasi nuo pra
džios kelio iki pabaigos.
Kainos ir laivų tvarkraStis pariun- 
činmas paprašius.
Rezervavimui ir informasijų delei 
rašyk bilo vietiniam agentui, arba

HOLLAND AMERICA LIMB
24 Stato Street New York__

namo automobiliais, šitaip de
dasi tik miestuose panašiuose 
kaip ir Clarksburgas. Bet 
“kempėse” — kur vien tik an- 
glekasiai gyvena, už gėrimą ir 
pasigėrimą tokios bausmės kai 
miestuose nėra, čia miestuose, 
mat, dauguma gyvena t. v. 100 
nuošimčio amerikonų. Protes- 
tonai čia veik visus viršina: 
katalikus ir žydus, na, o jie 
yra šalininkai kaip prohibici- 
jos, taip ir “kluksų.” Beje, čia 
jie ir valdo viską. Del to mie
stuose ir nesimato girtų gat
vėse
riančių 
žesnis 
j imas 
paviršj

Kliuksai čia tvirti, 
damas laikraščius, 
straipsnį, rašytą

gal sieks 200,000 klaniečių, ta
čiaus aktualiai dalyvavo ma
žiaus nei 25,000. Del to klano 
vyriausybe, vėliaus skelbė, 
ši demonstracija buvusi 
“vietinė,” o ne nacionalė, 
šis skelbimas buvęs tik su

padengimo klano silpny-

kad 
tik 
bet 
tik-

siu 
bes.

Tačiaus neveizint Į tai, 
narių klanas gali turėti,

Ateinantį metą sueina 40 
melų kaip Vasario 10, 1886, 
būrelis lietuvių įkūrė laikraš
tį “Vienybę,” šiandien pasieku
sių laipsnį mūsų nacionalės 
reikšmės organo. Todėl “Vie
nybės” Bendrovė nutarė išleis
ti 1926-iems melams Metraš
tį, su kiek galiniai pilnesnė
mis ir reikalingesnėmis žinio
mis bei informacijomis iš mū
sų gyvenimo, taipgi įdėli “Vie
nybės” bendradarbių šiokius- 
tokius atsiminimus bei jų pa
veikslus. Metraštis nebus labai, trumpai, nes maža turim vie- 
didelis, bet spausdinsis ant ge
ro poperiaus ir technikos žvilg
sniu prižiūrėtas.

Nors jau mažai laiko betu
rint, vienok kreipiamės į savo

bendradarbius prašydami para 
šyli savo alsiminimus, neilges
nius 100-150 eilučių formato 
1924 melų “Vienybės” Metraš
čio. Taipgi prašome labai sku
binai parašyti iš kolonijų A- 
merikoje: 1) kiek lietuvių ran
dasi, 2) kiek draugijų turi, 3) 
kiek draugijų turtas sudėjus 
neša, 1) kiek turi mokyklų, 
4) kiek turi lietuviškų bažny
čių ir jų turtas, 5) kiek yra 
biznierių, (i) kiek jų turtas ne
ša, ir ii. Prašome rašyti labai

Kurie bendradarbiai ir veikė
jai norės jų fotografijas įdė
li Metrašlin, meldžiami pri
siųsti savo paveikslų klišes (tik 
kad būtų nedidelės) ar bent 
paveikslus (už klišes reikės Iru 
pūtis apsimokėti, nes mums 
Metraščiui pasidaro labai daug 
išlaidų, kadangi spausdinsis į

JL

nors geriančių ir pasige- 
skaitlius gal ir 

kaip kitur, tik 
gražiai užslėpti, 
gana blaiviu.

nema- 
mokė- 

daro

Bevarty- 
užtikau 

Bertram 
Wales, kuriame paduodama ga
na Įdomių faktų apie kliuksus:

a) Esą William J. Bryanas 
buvęs žymus šios organizaci
jos narys. Jam mirus, dauge
ly miestų klaniečiai speciales 
pamaldas nulaikę. Gi kliuksų 
organas — “Fellowship Fo-

t

rum” leidžiamas Washingtone, 
paskelbė, jogei A. a. Bryanas 
buvęs “žymiausia klansma- 
nas.

mis 
apie

Neoficialėmis skaitlinė- 
remiantis, 
11,000,000 
65 n uos.

klaniečių yra 
Amerikoje.

kongresmanų 
Washingtone esą balsuoja už
kliuksų nurodytus dalykus. 
Skiriant senatą ir žemesnįjį bū! 
tą, pasirodo, jogei kongresma
nų bute nuošimtis kliuksų yra 
didesnis negu senate. Tačiaus 
iki šiol tik vienas žymesniojo 
būto atstovas — Upshaw iš 
Valstijos Georgia viešai prisi
pažįsta esąs klano nariu; kiti 
viešai neprisipažįsta.

d) Esą klanas dabar jau ne
augąs, o greičiau gal puoląs 
narių skaičiumi. Tas bus aiš
ku iš buvusios anuomet de
monstracijos Washingtone. 
Klano vyriausybė esą buvo pa
skelbusi, kad demonstracijoj 
dalyvaus nemažiau 100,000, o

GREITOS PASEKMES
Nervų, Odos, Kraujo Ligose, Išbėrimuose, Atvirose žaiz
dose, Bendrame Nervų Silpnume, Inkstų ir šlapinimosi ne
galėje, Raumatizme ir Visose Vidurių Ligose.

Plauk po Amerikos Vėliava

Nupiginta ten ir atgal kelione į

LIETUVĄ 
tik 3203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

TUS pasidžiaugsite maloniausia ke- 
" lione ant pasauly geriausių laivų, 
pigia kaina, jei plauksite bile laivu 
United States Lines, kurius valdo 
Suvienytų Valstijų Valdžia.

Ant puikių laivų Leviathan. George 
Washington, America, Pres. Harding, 
Pres. Roosevelt ir Republic pasažirai 
gali būti tikri kad gaus erdvius tre
čios klcsos kambarius, puikiausi mai
stą, daug vietos pasivaikščiojimui ir 
greitą susisiekimą su keliones galu. 
Gaukite šiandie pilnų informacijų 
nuo savo vietinio agento arba nuo

United States Lines
45 Broadway (Phone, Whitehall 2800) New York City

Specialistas
Pasekmingai Gydau Ypatingas 

VYRŲ, MOTERŲ LIGAS

KAINOS MANO PRIEINAMOS
Ir viskas yra. po mano asmeniška priežiūra )

X Spindulini ir Wassermano tyrimas ir Ko
miškas Išnagrinėjimus kraujo. — Suteikiame 
tikrų atspėjimų ir gydymų. —

PATARIMAS IR KOVTTIMAS
D Y K A I

DR. Z I N S
110 E. 161 h St., New York City
Tarpe 4th A v. ir Irving Place

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

50,000 egzempliorių; klišes su
grąžinsime savininkams).

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

O put:pA0|3 ; . . . onuaAy jouadtis ZS£ĮJ
SVNADANN uSOAHIG,,

kiek 
du faktai yra žymūs, kad kla
nas: 1. Yra svarbus veiksnys 
ir galingas Amerikos politikoj. 
2. Klanas tur būti naudoja 
tam tikrais laikais savą galy
bę ant Kongreso, Washingto
ne; nesą įstatymai Kongreso 
perleisti, vėlesniais laikais, iš
rodo nepriešingo pobūdžio kla
nui. Kuomet tokie įstatymai 
kaip Ateivybės suvaržymo, bu
vo plačiai priskaitoma klanui, 
— net patsai klanas, esą gyrė
si pravedimu šio įstatymo.

f) Klanas pasireiškęs už 
šiuos principialius dalykus: — 
1. Už dar didesnį sumažini
mą ateivybės kvotos, tokioje 
linkmėj, kad davus didesnės ga 
limybės “Nordikams” įeiti A- 
merikon, o kad visiškai užda
ryti duris Lotynų, žydų ir Sla
vų rasėms bei tautybėms. Yra 
jau oficialiai paskelbta klano 
vyriausybės, kad dabar prasi
dėsianti vieša kampanija šiuo 
klausimu — prieš Įleidimą A- 
merikon minėtu tautu bei rasiu v *- *>
(žemiaus bus suprantama ko
dėl negrai neįeisią progra- 
mon). 2. Klanas ima savo kre- 

! ditan prohibicijos įvedimą ir 
skelbiasi kovosiąs už jos pil
niausi palaikymą. 3. Klanas 
stoja už taip vadinamą — “fun 
damentalizmą”, beje pilnutė
liai palaiko mirusio Bryano šie 
kini uždrausti mokyklose dės
tyti evoliucijos pamokas, o į- 
vesti priverstiną dėstymą Bib
lijos. 4. Prieš negrus nekovo
ti panašiai, kaip prieš Lotynus, 
žydus ir Slavų tautas, bet juos 
priversti apsigyventi Amerikos 
Pietuose. Tačiaus šis klano nu-i 
sistatymas nėra galutinas; jis 
tebėra ginčijamas, nes žiūrint 
“demokratinio apsisprendimo” 
principu, ir iš kitos pusės į tai. 
kad didžiojo karo metu negrai 
išmoko puikiai vartoti ginklus, 
tai galėtų, mat, jei ko ir pavo
jaus klaniečiai sau susilaukti. Į 
5. Klano kalbėtojas Washing-: 
tone (bene laike buvusios de
monstracijos) — pareiškęs, i 
kad jo organizacija stovi uz: 
laisvę garbinimo Dievo katali- narname piene, tai 

ideališkų maistų, 
vienodas.
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karus lygiai su protestonais; 
vadinasi šiuo atveju klanas 
stovėsiąs rybose Pirmojo A- 
merikos Konstitucijos Priedo.

Tai tiek pateikiau žinučių 
apie garsu j i K u K lux Klaną,! 
kuris yra užsimojęs ant atei
viu visame Amerikos krašte.

SKAUSMAS! KUR? 
PAMINKIT.

1.

4.

G
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YRA GERAS DEL:
Ramatiško gėlimo.

. Nerviško galvos skausmo.
Neuralgijos skausmo.
Mėšlungiško traukimo.
Kietsprando.
Skausmo šonu, krūtinės ir pečių 
Apsideginimo ir žaizdų. 
Apsisaugojimo nuo uodų. 
Skaudančių muskulų.
Apsisaugojimui nuo užnuodiji- 

mo, nuo silpnų atsitikimų, 
įdrėskimo įr tt.

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

rašykite j:
ALBERT G.

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

y

los

— t?.iX iv) smi

STRAIPSNIS 146

Tel. 4418 Greenpolnt.

j

pienui.

savaitę

iki 10 ii ryto 
iki 1 po pietą 
iki 8 vakare

161 North 6th Street 
Brooklyn, N. Y.

Reikia Reguliarfiškai Rodavytis su 
Daktaru

Daktaras
J. S. MISEVIČIUS

270 Berry St., B’klyn, N. Y.

Dr. John Waluk
Valandos: 

nuo 8 
nuo 1 
nuo 6

Nedoliomis pagal susitarimu

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

^'XUSUC^'

&
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Kiekių

URBAN’S GOLD 
Balčio), jaklų lalčlų 
b ak tą ajtlglnktiok

Kas yražmogana amžinas pritiasl — Baltis. 
Jis netik sunkiausiu Ilgas {vara, bet ir į gra
bą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią 
Ameriką pagarsėjusius 
POWDERS (Miltelius nuo 
nebijo. Už 75 centus už 
nuo savo nuožmaus prleiol

URBO LAX TABS (til cental ui skry
nutę) yra kai kannolfi prie! kitą amžiną žmo
gaus priešą — vidurių nžkletSJlmą — kuris 
žmogui pagamina daug rūpesčių Ir sunkių Ilgų.

51 '■
Lietnvlžkų, Bulgariškų, Alopatižkų, Homeopątilkų ir 

vaistų tegalima gauti gerų pas — < > ■ ■■ i į*

F. URBONAS
■ - M.......... ’ _

151 Metropolitan Avenue Brooklyn, 
Telephone Greenpolnt 1411

kUDIKIų
GEROVės skYRIUŠ
DEL APRŪPINSIMO

MOTINŲ IR. JŲ 
JDIKIŲ SVEIKATOS.

Štame skyriuje mes laikas 

no* laiko gvildensime rei

kalus įdomius būsiančioms 

motinoms ir motinoms jau
ny kūdikių.

Rodikly aprūpininuta Ir pe

nėjimas yra dalykas gyvos 
svarbos kaimynai ir tautai 
ir mes jaučiame, kad tai 
yra dalykas, kutj mes tu
rime reguliarikkals laiko
tarpiais atvirai ir laisvai 
pergvUdentl.

Borden’s Eagle Pie 
nas nėra naujas 
maistas kūdikiams. 
Motinos jį vartoja 
per virš šešiosde- 
šimts septynius me 
tus.
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Pranešu
Visiems pažįstamiems, draugams ir geros valios lietuviams 

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

f t '■ 7 r

Kūdikio viduriavimas yra ženklas pa 
vojaus, kuriam reikia tuoj atsižiūrėti. 
Ekstra atyda ir tinkama priežiūra iš 
motinas pusės, daug padarys, idant kū
dikį pernešus per šį pavojingų laiko
tarpį.

Visados reikia saugotis viduriavimo, 
kadangi mažiausias užpuolimas, jei ne
gydomas. gali privesti prie rinitų pai
niavų. Reikia gydytojų šaukti net men
kiems nuotikiams. Jei, vienok gydyto
jo nėra galima gauti, tai būtų patar
tina neduot maisto per 24 valandas, 
duodant tik paprasto Vandens arba niie 
žinio vandens. Jei po 24 valandų kū
dikiui pagerėjo, bandyk labai silpnų 
mišinį (sakykime, pusę paprastos for- 
niulos) ir stiprinkime iki mišinis ata 
tiks kūdikio amžiui. Paprastai ima , 
10 dienų iki dvejų savaičių kol kūdi
kis atgauna normalę padėtį viduriuo
se. Liga antrą sykį užpuola greičiau 
negu pirmų syki.

Visados reikia bonkutes,. čiulpikus ir 
virimo indus laikyti griežtai švarius. 
Tai geriausia atlikti pavirinant juos 
vandeny. Vandenį vartojamų maistų 
gaminant reikia išvirinti, ir atvėsinti 
bei laikyti gerai uždaromame puode — 
o puodų ir uždangalų reikia pirma ge
rai pavirinti. Sykiu tik tiek vandenio 
išvirk, kiek reikia visos dienos penėji
mams.

Krūtų -pienas yra saugiausias pie
nas visados. Jei jo nėra, tai reikia pa
rinkti maistui švarų, sveikų pienų, at- 

I miežtų sulyg kūdikio amžiaus ir svo- 
; rio. Jei nesi tikras savo apylinkės gau- 

kondensuotas pie- 
| nas suteikia ideališkų maistų, dėlto, 
■ kad yra švarus, vienodas, maistingas, 
’ lengvai suvirškomas, ir visados galima 
I jį greitai paruošti.

Jei duodama orančtų sunka ir koše
lės (kaip rekomenduoja bile pieno for 
mula), tai kondensuotas pienas tinka
mai vartojamas suteikia visus auginiui 
reikalingus elementus.

Vidurių suirimo galima išvengti, 
švarus maistas, švarūs virimo ir pene-

Motinos kurios pa
čios išaugo Bor
den’s Eagle Pienu 
šiandien peni jį sa
vo vaikučiams.

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

cDept.

Tel. 595 Greenpoint.

«1 2o. Snd Str., Brooklyn, N. Y.
Telephone 885 Greenpoint

., Kandrotas A. Mikalauskas A. Vlkrikas

UŽSISAKYKIT SKILANDŽIUS 
ĮVAIRIOMS PRAMOGOMS

Didžiausia Suvienytose 
Valstijose 
Amerikoje

Galima gauti tikro Lietuviško Skilandžio, paršiukų, Kumpių ir Vi- 
aokios rūšies dešrų, pagal prieinamiausias kainas. Parduodamo ©gili
nai ir paskirai ant vietos ir išsiuntinėjamo ant pareikalavimo į visas 
kolonijas. Reikalo kreipkitės ypatiškai ar per laiškus —

123—125 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y., Telefonas Greenpolnt 5359

vanduo atsigėri-
maisto atatinka-
su ganėtinu kie-
"s yra dideli žing
•ngti. Musės yra

dažnai užteršia
tuos niekingus

kūdikio ir jo mai
j stubų.

ai nutinka, kad
kūdikių ir turi

eras, grynas kar
sulietas su tin

jimo indai, grynas ’ 
nuli, tinkamas kiekis

I mais tarpais, drauge i 
I kiu šviežio oro ir saulė 
i sniai viduriavimų išve 
| mikrobų nešiotojos ir 
'maistą. Todid svarbu 
tvarinius vaikyti nuo I

> sto. Neįleiskite musių 
l Kaip rašėme, dažni 
| motinos negali žindyti 
i duoti kitokį maistų. Gi 
vės pienas tinkamai 
kainu kiekiu geriausio 
motinos pieną. O geriausias suliejimas 
parinkto pieno ir geriausio cukraus 
parduodamas po vardu Borden’s Tagle 
Brand Pieno. Per tris gentkartes Ame
rikos motinos pasitikėjo šiam 
Penint sulyg nurodymų, jie yra 
sius sale motinos pieno.

Skaityk Situs straipsnius kas 
ir pasidėk ateičiai.

PIXM.AH LIETUVY® 
Ohlropraktlkaa- Gydyto j m

J. Vaitulionis, D.C 
331 Grand Street 

Brooklyn, M. Y.
Valandos nuo 4 iki 8 vai. vak. 

Nediliomt ir iventadieniaia: 
Nuo 10 v. ryto iki 1 y. po piet.

FUBIdtM 
UŽDBGI-

4

Aysiwugok Sveikatą

■ ‘i
Profllaktai vyrami, 

geriausia apsauga 
po užsikrėtimo. 

Didelė triūbelė 35o. 
(Tarba (4’s) |1.

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

M Beekman Bt.
New York 

Prašyk apraSymų
Bot

Susivienijimas Liet. Amerikoje
• • ■ > l • b > ■■ ■’ • - -•

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDRAUDOS IR PABALFOI 
ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE VAUBTIJOBH, KU

RIOS TURTAS ARTI $1,000,000.00

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

--------------- ,
SLA. knopoi randasi visuos© didesniuose miestuos*. 
Narini priimami nuo 18 iki 50 m. smilaus. Visi na
rini gmina laikrašti „Tėvynę” dovanai Ir taipgi 
gann& 8LA. išleistas knygas ui pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — |1W, 300, 000 ir 1000

Pašalpos Skyriai — 
is.ao. B.oo Ir 12.oo | savaitę.

1 *1 1 l - * * ■'

Del platesnių informacijų kreipkitės lino adresui

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

*
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SVEČIAI “VIENYBĖJE”

3
3 Brooklyno ir Apylinkes Žinios •s lXS?

Vienybės” Adresai;! 103- 19Z Grand Street, Brooklyn, N. Y. Telefonas; 2427 Greenpoint m

Pereitą savaitę aplankė ‘‘Vie
nybės” įstaigą pil. Jonas ir 
Mikalina Kadžiai iŠ Denver, 
Colo., švogeris p. Wm. Shed- 
low, “Vienybės” Bendrovės di
rektoriaus (ponia Radžienė y-

BA BRA VIČIA U S KONCER
TAS PUIKIAI NUSISEKĖ

Praeito sekmadienio vakare 
įvyko artisto p. Juozo Babra
vičiaus koncertas, Brooklyn 
Academy of Music. Išpildė g. 
Babravičiaus sekantį progra
mą: 1. “Visur Tyla”, 2. ‘‘Mė
nulis šviesus užtekėjo”, 3. “Ty
kiai, tykiai Nemunėlis teka”, 4. 
“April”, 5. “Vorrei Morirre”, 
6. “Canzone” iš op. “Sivilės 
Kirpėjas” abi šias italų kal
ba), 7. “Aguonėlės”, 8. “Caro 
kaime statuva”, 9. “Aš esu ne 
pranašas” (rusiškai), 10. “Al
fredo arija” iš op. “Traviata,” 
11. “La Tristesse”, 12. “Kur 
bakūžė samanota”, 13. “Pava
sario diena”, 15. Arija iš op. 
“Eug. Oniegin”, 16. “Indusų 
meilės daina iš op. “Sadko”, 
17. “Karvelėli”, 18. “Maskos 
bučkis” (graikų kalba) ir 19. 
“Lolita”.

Publikos iššaukiamas, gerb. 
Babravičius pakartojo šias da
lis: “April” (jos labai graži 
melodija, nors italų kalboj), 
“Tykiai, tykiai Nemunėlis te
ka”, “Aguonėlės” (net tris kar 
tus turėjo pakartoti), “Aš esu 
ne pranašas”, “Pavasario die
na”, “Kur bakūžė samanota”, 
“Indusų meilės daina”, “Kar
velėli” ir “Lolita”.

Taipgi davė priedu labai gra 
žią dainą: “Summer night” 
(anglų kalba).

Akompaniavo garsus pianis
tas, Leo Berdichevsky, kuris 
dar ir nuo savęs programon į- 
dėjo savo šiuos numerius pia
nu: “Ballade”, “Hungarian 
dance” ir “Variation”.

Šitą savo turiningą progra
mą mūsų artistas, gerb. Bab
ravičius išpildė labai jautriai 
ir energingai. Jo malonus ir 
muzikalingai tyras tenoro bal
sas sužavėjo visus klausyto
jams. Teko patėmyti, kad p. 
Babravičiui dainuojant “Kur 
bakūžė samanota”, “Tykiai, 
tykiai Nemunėlis teka” ir 
“Karvelėli”, jautresni klausy
tojai šluostėsi ašaras, nes ne 
tik pati melodija, bet jos jaus
mingas p. Babravičiaus balsu 
išreiškimas, tiesiog už širdies 
tveria.

Koncertas visais žvilgsniais 
puikiausiai nusisekęs. Publikos 
buvo apie 1200 žmonių, ko lie
tuviai dar beveik niekados sa
vo koncertuose neturėjo. Ne 
tik Brooklyno visa pažangioji 
ir šviesesnė publika susirinko, 
bet atvyko daug iš Newarko, 
Long Island, Boston, Mass., 
Philadelphia, ir visų apylinkių 
miestų, ir visi skirstydamiesi 
negalėjo atidžiaugti tuo, ką jie 
šį vakarą girdėjo iš p. Babra
vičiaus.

P-as Babravičius, kaip at
rodė, buvo labai linksmas, kad 
Brooklyno ir apylinkės lietu
viai taip pamylėjo ir pagerbė 
jo talentą, kaip kad jį gerbia 
ir kultūringi amerikonai.

Valio, mūsų scenos žvaigždė!
Reporteris.

S L A. 83-ČIOS KUOPOS 
JAUNUOLIŲ MOKYKLA 
JAU PRASIDĖJO

Praeitą šeštadienį įvyko pir
ma Jaunuolių Mokyklos pamo
ka. Susirinko pusėtinas skai
čius jaunuolių visokio amžiaus 
— nuo 7 iki 18. Sudaryta ketu
rios klesos: IA, IB, IIB ir 
IIIB. Mokytojauja: Pr. Ba
joras, S. E. Vitaitis, V. Sirvy
dai* ir p-lė Ragina Plaušinaitė. 
Dainavimo mokins p. K. B. 
Kriaučiūnas. Pamokos bus lai
komos du kart savaitėje: 

•Antradieniais — dainavimo, ir 
šeštadieniais — lietuvių kalbos 
ir rašymo. Tėvai, kurie norite 
kad jūsų jaunuoliai išmoktų 
lietuviškai skaityti, kalbėti ir 
rašyti, leiskite į šią mokyklą. 
Nauji dar priimami. Užsire
gistruoti galima mokykloje, 
190 Grand St., “Vienybėje”, 
193 Grand St. ir pas Paužą, 
131 Grand St.

KOMUNISTŲ INTRYGOS
SIUVĖJUOSE

Nepersenai komunistai palei 
do paskalą, kad rūbsiuviams 
vėl reiksią mokėti assementų 
kožnam net po $50.00. šitą iš
girdę rūbsiuviai klausinėjo vie
nas kito, bet paaiškėjo, kad čia 
tik komunistų norima suerzin
ti rūbsiuvius.

Bet dabar štai kaip atsitiko. 
Spalio 1 d. įvyko Joint Boardo, 
sykiu su Pildančios Tarybos 
nariais, susirinkimas, kur buvo 
žmonių pilnutėlė didžiulė sve
tainė. čia ir pastatyta klausi
mas: kaip bus galima ant to
liaus palaikyti streikuojančius 
darbininkus iš International 
Tailoring Co., kur tęsiasi strei
kas jau ketvirtas mėnuo. Uni
jos valdyba nurodinėjo, kad 
to streiko palaikymas lėšuoja 
kas savaitė iki $10,000 ir sa
kė, kad tų assementų neužten
ka, kur buvo nesenai uždėta 
$2.50 kožnam nariui. Dabar ki
tokio išėjimo nerado, kaip tik 
vėl uždėjo assesmentų ant tų, 
kurie dirba; turės mokėti nuo į 
dolario po 3c. kol streikas tę
sis.

Dabar komunistai pradėjo 
rūbsiuviams įkalbėti, sakyda
mi: na, ar mes nesakėm, kad 
taip bus? Sako, iš ratelninkų 
tik tūli laikė slaptą susirinki
mą ir nutarė remti tokį Joint 
Boardo veikimą ir uždėti da
bartinius assesmentus.

Tūli minkšti žmonės ir pati
kėjo toms komunistų intri
goms. Jie privalėtų turėti gal
vą ir pamislyti, kad dar jokio 
kliaučių mitingo nebuvo ir jie 
dar negirdėjo, ar ratelninkai 
siovės už mokėjimą assesmen- 
tu, ar priešinsis tam.

Kokios komunistų šunybės, 
o žmonių tikėjimas.

Rūbsiuvis.

“LAISVĖS” BYLA SU 
KUN. N. J. PETKUM

“Laisvė” praneša sekamai:
“Pereitą ketivrtadienį turė

jo prasidėti “Laisvės” byla su 
kunigu Petkum. Nuėjus dien
raščio advokatui su keletu liu
dininkų, teismabūty matėsi ir 
kun. Petkus su savo advoka
tu. Pasitarus abiem pusėm, by
la tapo atidėta iki sekančio an
tradienio, spalių 13 d.”

ra p. Shedlow sesutė). Svečiai 
labai apsidžiaugė “Vienybės” 
įstaiga ir pasigerėjo Brookly- 
niečių darbštumu, kad įsigijo 
tokią kiltą ir brangią įstaigą,— 
nes jie yra gyvenę Brooklyne 
20 metų atgal, kuomet dar čia 
nieko panašaus nebuvo.

P. p. Kadžiai buvo ketinę il
giau pasiviešėti, bet gavę svar
bią žinią iš namų, turėjo grei
tai grįžšt į tolimo krašto savo 
namučius. Reporteris.

PO MIESTĄ PASIDAIRIUS

LIETUVIAI VEDASI

George Lapinskas, 99 So. 3rd 
St. su Grace Snyder, 592 E. 
22nd St.

Felix Kopsick, 554 Linwood 
St., su Ona Minelgiute, 436 
Pine St.

— Šalčiai ir audros. Pereitą 
šeštadienį jau per visą dieną 
buvo šalta, o vakare pradėjus 

įsnigti ir audroms, jos siautė 
per visą naktį, šaltis merkurą 
nukrėtė iki 35 laipsnių žemyn, 
o vėtros išvartė daug medžių, 
nunešė namų stogus ir nudra
skė iškabas. Pridarė daug kla
stų ir žalos. Iš tos priežasties 
mirė 4 žmonės, o sužeistų 8 
po visą miestą. Tokio šalčio čia 
nebuvo Spalyje nuo 1870 m.

Ant rytojaus šaltis žymiai 
atpuolė.

— Balsuotojai sumažėjo, ši 
šeštadienį užsibaigę registraci
jos parodė, kad užsiregistravo 
viso labo balsuotojų 1,240,432. 
Skaitlinė mažesnė ant 23,123 
už 1921 m.

— Lietuviai vedasi. Edvar
das Pačėsa, su p-le Ana Ab- 
raičiute. Vestuvės bus Spalio 
18 d., 199 Bedford Ave., Bro
oklyn, N. Y.

— TMD. susirinkimas. Tė- 
mykit visi nariai TMD. 3-čios 
kp„ jogei mūsų susirinkimas 
įvyksta šį ketvirtadienį, Spalio 
15 d., “Vienybės” Svetainėje. 
Bus svarbių reikalų, taipgi 
išdalinimas knygų, kurie ne- 
atsiėmėt. Atsiveskit ir naujų 
narių prirašyt!

Rast. V. Višnius.
— Čekoslovakai ir mes. Tam 

tikras komitetas čekoslovakų 
suruošė savo krašto pramonės, 
darbų ir tautiškų papročių pa
rodą hotely Majestic. Kad ati- 
rastų ir tarp lietuvių panaši// 
biznierių, kurie suruoštų lietu
viškos pramonės parodą!

— Lietuvis Klasčius Mas- 
pethe jau pradėjo statyti salę 
įvairiems parengimams.

— Pas buvusius Operetės 
Choro narius, pil. Bacevičius,

nedėliojo buvo “parė” — pa
minėti metines “vatos” sukak
tuves ženybinio gyvenimo.

— Lietuviško Palociaus lan
gai išsidabinę velniūkščiais, 
raganomis, kupranugariškomis 
katėmis ir kitokiais žvėreliais. 
Mat, netoli Visų šventų (Hal
loween) diena ir Juozas Cin
kus nesnaudžia.

— Subatoje Maspethe buvo 
Jaunų Moterų Draugijos ba
lius, kur susirinkęs jaunimas 
dailiai pasilinksmino.

— Lietuvių Gimnastikos 
Kliubo pirmininko Kaizerio 
“lunch-vežimą” banditai apvo
gė pora subatų tam atgal ir 
išsinešė apie $35.

— Prie vis didėjančio skai
čiaus pažangių lietuvių biznie
rių, kurie randa “Vienybę” ge
riausia išsigarsinimui priemo
ne, prisidėjo Juozas Levandan- 
ckas, laidotuvių direktorius, ir 
E. Turauskas, savininkas užei
gos. Jų skelbimai telpa šiame 
numery.

— George M. Valys, jaunas 
lietuvis iš Scranton, Pa., praei
tą pirmadienį apsilankė redak-* 
ei joje ir papasakojo, kad an-: 
glies streikas girdėtis dar tę-' 
sis tenai apie 2 mėnesiu; kom
panijos tyčia tęsia streiką, kad ' 
savo anglies sądėlius ištuštin
ti. Visi streiką labai atjaučia, 
nes pramonė sustojo ir bedar
bė darbininkus gnyba. P-as Va
lys yra mašinistas. Jis sustojo 
pas savo dėdę, Mikolą Ūkelį, 
629 Driggs Ave.

UžRAšYKIT “VIENYBĘ” 
SAVO GIMINĖMS IR 

PAŽĮSTAMIEMS 
LIETUVOJE

Reikalauja darbininko dirbti aut far j 
mos; darbas lengvas ir sveikas. Valgis 
geras ir šviežias. Geram žmogui dar 
bas ant visados. Užmokestis gera. Per 
žiemą po 25 dol. ant mėnesio ir bar
das. Aut vasaros daugiau. Taipgi, ku
rie neturit darbo mieste, tai man 
reikia poros darbininkų kirsti malkas 
miško. Moku nuo kordo po 3 dola- 
rius. Galit padaryti pinigų. O vienas 
vyras gali dirbti prie namų ant visa
dos. Atsišaukit greit. Charles Cherka 
Woodstock. Vt. R. F. D. No. 1. (125

Pasirendavoja storas, tinkamas del 
visokių biznių: groserrtės, dry-goods, 
ar kitokių. Atsišaukite: 363 Cornelia 
St., Brooklyn, N. Y. (125

Išsirandavoja 5 kambariai, elektra, 
apšildymas, — 2836 W. 21st St., Coney 
Island. F. Dūlis. 127

Parsiduoda bučernč ir grosernė, ge
roje vietoje, kampinis namas, biznis 
gerai įdirbtas. Jei norėtų, galėtų pu
sę pirkti. Atsišaukite į ‘‘Vienybę.’’ 

(123

Parsiduoda, kampinis mūro namas 7 
šeimynų, geram stbvy, netoli eleveite- 
rių, karų, subway. Pasiteiraukit. Dide
lis bargenas. Informacijų klauskit pas 
Mrs. Link, 1377 Madison St., Ridge
wood, N. Y. 124

Parsiduoda fornišiai 5 kambarių 
Galima parendavoti ir kambarius. For 
nišių kainą susitaikysim ir rendą susi- 
taikysim. Parduoda savininkas to na
mo v. Kalauskas, 976 E. C3th St. Ca- 
narsie. Galima matyt vakarais po 7

Parsiduoda grosernė ir delikatesen, 
su visais įrankiais. Lietuvių lenkų ir 
rusų a pgy v e ntoj vietoj. Taippat yra ir 
keturi kambariai prie pat Storo. Biz
nis eina gerai., Duodam savaitę laiko 
praktikuoti. Kaina labai žema. Pra
šau atsilankyti W. J. Rogers, 787 Wa
shington St., New York City.

SPALIO (OCT.) 13 D., 1925

PIANAI IR FLATERIAIParsiduoda laikrodžių krautuvė. Per 
daugelį metų įdirbta geroj vietoj ir 
turi gerą vardą kaslink biznio reika
lų. Parsiduoda dalei savininko nesvei
katos. Greitu laiku turi būt parduota. 
Kreipkitės po antrašu; M. G. Witort, 
854 Bank St., Waterbury, Conn. (124

ir

JONAS AMBROZAITIS-
Naujausios mados su pirmos rūšies ak
cijoms ir metalinėms dūdelėms, ku
rios niekad nepasigadina. Turim
autrarankių ir labui pigių. Taipgi Re
kordų gramafonams ir iš Lietuvos ir 
rolę playeriams. Reikalaukit katalogo 
veltui.

JONAS AMBROZAITIS 
560 GRAND STREET 

Brooklyn, N. Y.
Telephone Stagg 6262

SETAS IŠ PENKIŲ 
LIETUVIŠKŲ PINIGŲ 

GALIMA GAUTI 
“VIENYBĖJE”

Su prisiuntimu — \ į
50 centų

Tel. Greenpolnt 7831

LLAUKUB FOTOGRAFAS

adresu;lino

IR MALIO RIUS 
Nufotografuoja ir 
numalevoja viso
kius paveikslus 
įvairiausiomis sp
alvomis. Atnauji
na senus ir kra- 
javus ir sudaro 
su amerikoniškais 
Darbą atlieka ge
rai ir nigiai.

Kreipkitės

Fotografuoju ve- 
selijas, Rankio
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

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.

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTA3

X-Spindulių Diagnoza 
221 SOUTH 4th STREET 

BROOKLYN, N. Y.

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

2—8 po piet.
Penktadieniais ir Sekmadieniais 

tik sulyg sutarties

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ
APDRAUDOS (INSURANCE) FIRMA

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

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

Mūsų darbo apsiaustu 
kostumeris džiaugiasi.

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

T.Tu<r<TrrrTitr * a TrrraV.WW A V-VLIETUVIŠKA AKU8EBKA

— Petrai, kur taip skubi
niesi ?

— Einu pas Juozą Aba- 
zonų.

— 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

Geriausias
P LU M B E RIS

CHAS. WIRFEL
-------- ■■ ’Nį

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

PERKAM ir parduodam namus, lotus, farmas, biznius, morgičiua; sko- 
linam pinigus ant morgiėių, suteikiam pilną patarnavimą namų pilkime 
ir pardavime.
NOTARY PUBLIC suteikia pilną patarnavimą visokių legalių dokumen
tų, kokius tiktai tiesos daleidžia Notarams patarnauti.
Su visokiais reikalais ypatiškai, laišku ar telefonu kreipkitės 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

MW

ANDRIUS TURAUSKAS
5.92 FLUSHING AVENUE

Brooklyn, N. Y.
Telephone Williamsburg 3009

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

(Praeidami atsižvelgkite j šį mimą) 
260 HUMBOLDT ST. 

Brooklyn, N. Y.
Tele fonas Stagg 2481 

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

K AS MOČIU S ir TUBA
260 Humboldt Street 

Brooklyn, N. Y.

Marijona Tamkienė jv 
palagų ant pareikalavimo^^jOprie palagų ant pareikalavimo?^ 

4^dieną ar naktį, taipgi ir nedėl-^ 
Wdieniais. Darbą atlieka atsakan-^ 
Ličiai už prieinamą kainą
** 7 Stagg Street vį
us (arti Union Av.) W 
fn Brooklyn, N. Y. mJ
jg Tel. Stagg 6711 ££

JONAS
173 Bridge 8t.,

STOKUS
O. Brooklyn. N. Y*

ŽINOM VISUSMES
Užtai visi

O

esat kviečiami pas mus

arba šaltam Ore
& o

šiltam
P. YANKUS (didysis) 

ir P. PUSNĮ KAS

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

Vyrams, Moterims ir Vaikams
Prašau Tamistą reikale atsilankyti, o būsite pilnai užganėdintas

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savninkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINE
Ola gulite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir už 
prieinamą kainą; taippat paslrendavoti svetainę susirinki" 
mama, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

999 GRAND STREET (Tel. Stagg 3922) BROOKLYN, N.

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

Tel. 1727 Greenpoint

S. PAUŽA
131 GRAND STREET 

Brooklyn, N Y.
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