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Vilniaus gedulo dienoje
KLERIKALU VALDŽIA SIUNČIA

DELEGACIJA PAS LENKUS
Tą Dieną Lietuvos Kunigija Dar Atžymėjo 

Konfiskacija “Lietuvos Žinių”, Kaip Pra
neša Šleževičius.

AMERIKOS DARBO FEDERACIJA STOVĖS 
UŽ DIDESNES ALGAS IR TRUMPES
NES DARBO VALANDAS.

Spalio 12 d. 12:00 vai. dieną “Sandaros” redakcija 
gavo sekančio turinio Radiogramą: — Vilniaus gėdulio 
dieną konfiskuota “Lietuvos žinios’’, reikalavusios nu
traukti derybas su lenkais. Bortkevičienei paskirta du 
tūkstančiai pabaudos arba pusantro mėnesio kalėjimo 
Delegacija gėdulio dieną išvažiavo derėtis su lenkais 
Vilniaus Atvadavimo Manifestacija reikalavo Ministerio 
Pirmininko Bistro nutraukti derybas. Bistras nieko ne 
atsakydamas užsidarė savo rūmuose. Praneškite laik 
rašciams. ŠLEŽEVIČIUS.

KAUNAS, Elta, Spalio 9 d., 1925. — Penkerių metų 
Vilniaus pagrobimo sukaktuvėms paminėti susidarė Ge
dulo Komitetas. Spalio devintą, dvyliktą valandą, visoj 
Lietuvoj buvo sustabdytas vienai minutei visoks judėji
mas; vakare buvo paskaitos. Spalio dešimtą ruošiamos 
protesto demonstracijos su fakelais; spalio vienuoliktą 
rinkliava Vilniui vaduoti. Liet. Pasiuntinybe Amerikai.

ATLANTIC CITY, N. J., Spalio 13. — Darbo Fe
deracijos seimas, vienbalsiai nustatė tokią darbininkams 
politiką Amerikoje:.kur tik delei teknikos tobulėjimo į- 
vyksta pramonės pagerėjimas, ten darbininkams turi 
būti mokama didesnės algos, o darbo valandos turėtų 
būti sutrumpintos. Tik neišrišta klausimas ką daryti su 
tais darbininkais, kuriuos mašinų įvedimas išmeta ant 
gatvės.

Vokietija Užsimoka 
2rą Daweso Įmokėjimą

Berlin. Vokietija užsimokėjo 
antrą įmokė j imą su lyg Da- 
wes’o plano. Ji davė alijan- 
tams 90 milionu aukso markių, 
neskaitant 47 milionu duotų 
įvairia žalia medžiaga. Vokie
čiai nurodo, kad pirmieji du 
mokėjimai nesudarė sunkeny
bių, kadangi amerikonai yra 
paskolinę vokiečiams tam tik
slui pinigų. Bet kada tie pini
gai baigsis ir vokiečiams rei
kės patiems iš savo kišenių 
mokėti, tai bus kita istorija. 
Vokiečiai tegali mokėti, jei 
eksportuotų daug prekių. Bet 
eksportavimas jiems sunkus, 
kadangi visi nuo jų rubežiuo- 
jasi augštų muitų siena.

Pereitą mėnesį Vokietijoje 
subankrutavo 887 firmos, o 
užpereitą mėnesį — 660. Vi
dutinė alga fabrikuose darbi
ninkui yra $1 ant dienos, o 
pragyvenimas tokio brangumo 
kaip Amerikoje. Valdžia šel
pia 485,000 darbininkų. Nevisi 
dirba pilną laiką. Jei kur rei
kia knygvedžio, tai norinčių 
yra 360, del raštininko vietos 
atsiranda 540 aplikantų, del 
teknikų atširanda net 848 dar
bininkai.

Nori Uždrausti 
Kapitalo Išvežimą

Washington. Senatorius Bo
rah, ir daugelis Naujosios An
glijos pramonininkų, reikalau
ja, kad Amerika uždėtų už
draudimą išvežti kapitalą į ki
tas šalis. Esą, tas kapitalas tu
ri pasilikti Amerikoje ir gelbė
ti vystyti pramonę Amerikoje. 
Dabar tas kapitalas, paskolin
tas pavyzdžiu vokiečiams gadi
na amerikonams dvejopai. Vo
kiečiai, gavę pinigų, gamina 
prekes, kurias pigiai pardavi
nėja ir varo konkurenciją su 
amerikonais. Arba jie paskoli
na gautus iš amerikonų pini
gus Pietų Amerikos biznie
riams ir pasigauna tų biznį, 
kuris taip tektų amerikonams.

Vokiečiai Ruošiasi
Prie Didelio Biznio

Berlin. Vokiečiai tiki, kad 
Rusijoj už keleto metų įvyks 
didelių ekonominių permainų. 
Todėl jie ruošiasi Smetonos pa 
griebti. Jie jau susitarė su lie
tuviais, latviais ir estais apie 
laisvą kelią gelžkeliais, kad ne
reikti! perkrauti vokiečių pre
kes, siunčiant jas per Pabal
ti ją į Rusiją.

Naujausi Telegramai
n f

New York. Woolworth o 
duktės deimantai, vertės 
$683,000, kurie buvo pavog
ti iš turtuolių h otelio pora 
savaičių atgal, tapo miste
rišku budu surasti. Juos ra
do apdraudos kompanijos 
agentas, kuris neišduoda 
vagies vardo.

Paris. Policija areštavo 
apie 50 komunistų vadų, ku
rie bandė sukelti revoliuci
ją aną dieną ir statė ant 
gatvių barikadas bei kovėsi 
su policija.

Tenafly, N. J. Inžinierius 
lokomotyvo čia užvažiavo 
ant automobiliaus, kuriame 
ouvo jo duktė ir jos kūdi
kis, bet ant liamės važiuoto
jai nesužeisti.

Washington. Amerikos ge 
neralis štabas skaito pėsti
ninkus svarbiausia armijos 
dalimi. Kiti visi ginklai, į- 
skaitant ir eroplanus, yra 
tik pagelbininkai pėstinin
kams.

Oslo. Amundsenas ir 
Ellsworthas vėl ruošiasi 
eroplanu skristi į šiaurės 
ašigalį. Kelionė kainuo
sianti $300,000.

Roma. Keletas kuopų fa- 
■ šistų tapo pabaustos už kė- 
: Įima riaušių Florencijos 
mieste prieš masonus. Tas 
parodo, kad Mussolini nor. 
kad fašistai tvarkiai elg
tųsi šaly.

Fez. Mo vokiečiai atakavo 
francūzus netoli savo sos
tinės Adjir, bet tapo atmuš
ti.

Karkov. Rusų mokslinin
kai raportuoja pastebėję 
xometa Pegaso žvaigždyne.

London. Čia nusižudė 49 
metų moteris, kuriai po li
gos plaukai pražilo, o dak
tarai sakė, kad ji negalė
sianti jų nudažyti kitaip.

Vienna. Tūlas hipnotis- 
_as Jugoslavijoj užmigdė 
Jvi merginas ir tos miegojo 
sešis mėnesius, nežiūrint 
bandymų jas išbudinti. Bu
vo ieškoma hipnotisto per' 
tą laiką ir jis tik dabar su
sirado ir apsiima merginas 
išbudinti.

jWashington. Karo sekre 
torius Weeks rezignavo iš 

vietos. Pasitiktas įpėdinis 
Davis iš Missouri.

Leninui Bus Statoma , Automobilninkai 
Puikiausias Paminklas Pirks Savo Laivus

Maskva. Bolševikai paskel
bė, kad statys savo vadui Le
ninui puikiausį marmuro pa
minklą. Dabar Lenino balza
muotas kūnas guli medžio bu- 
dinke. Sulyg plano bus pasta
tyta didelė centralė salė, kur 
grabas gulės, šonais tos salės 
bus kiti kambariai, kur bus iš
statyti visokį Lenino daigtai ir 
raštai. Tai bus kaip ir Lenino 
muzėjus. Ant viršaus pamin
klo bus pastatyta ambona, nuo 
kurios komunistai sakys mi
nioms prakalbas laike sukak
tuvių.

Maskva. Vienas iš narių Ru 
sijos centralio komiteto Niki 
tinas, kuris gavo dešims metų 
kalėjimo už vogimą valstybė- 
pinigų, sako, kad jį vogti pri
vertė moterys, degtinė ir kor- 
tavimas. Jis prašė teismo pa-; 
sigailėjimo, sakydamas, kad i 
jis yra sūnus biedno ūkininko 
ir kareiviu būdamas pagelbė-| 
jęs nuversti carą.

Washington. Amerikos vai-1 
džia ir prezidentas Coolidge' 
davė mandagiai suprasti Ame-! 
rikos skolininkams, ypatingai; 
Francijai, kad be fundavimo' 
karo skolų, jie negalės gauti 
naujų paskolii iš privatinių A- 
merikos bankininkų.

Žinios Iš Lietuvos
“ŠIAULIŲ NAUJIENŲ” 

REDAKTORIUS VĖL SUN
KIA JA ME K A LĖJIME

Gauta telegrama: — Vitkau- 
.kas sunkiam 
Naujienas.” Straipsniai 

74 ir 128, 129.

Užpaliai. (“V-bės” kor.) — 
Esant nedideliam skaičiui, mū
sų valsčiuje rusų-pravoslavų, 
jiems sunku išlaikyti ir esantį 
Užpaliuose cerkvė ir jų dvasiš-

APLEISTI KAPAI

kalėjime / už kis. Cerkvė tebėra apleista, nes 
73, ■ neturi lėšų ją atremontuoti. Į 

cerkvę niekada nesusirenka 
daugiau šimto rusų, o j on gali 
tilpti apie keturis šimtus. Da
bartės verkvės padėtis dar la
biau pablogėjo, nes nuo dva
siškio liko atimta žemė ir iš-

Jaugiliai, Krakių
Niekas neatmena ir 
kada ir kieno yra
Aukštuolių kapinės, kuriose y- ■ Anksčiaus 1921 m. atėmė dva
rą palaidoti ne vien mūsų bo- siškio namą ir tenai šiandien 
čiai, seneliai giminės, bet ir J vidurinė mokykla. Kaip tenka 
buvę Jaugėlių—Jankūnų dvar- girdėti, kad delei stokos lėšų

valsč. —
nepasako
įsteigtos' dalinta penkiems bežemiams.

• - a i v • ■< rv ■< i — ~ i

poniai su šeimynomis. Seni su išvažiuosiąs ir dvasiškis ir cerk 
lenkiškomis pavardėmis pa- vė liks tuščia. Gerai, kad tuo- 
minklai dar įskaitomi. į met atsiradę suprantančių as-

Augštas eglaitėmis apaugęs menų, paimtų cerkvę ir paver- 
kalnelis, keli gražūs naujo sti- stų kultūros žydiniu. Užpaliuo- 
liaus akmeniniai paminklai ga se dabar nėr jokios salės, tai 
lėtų stovėti per ilgas metų ei- čion būtų puikiausia, ją atre- 
les, jeigu šios kapinės nebūtų montavus. Pabud. Vaidyla
taip labai apleistos iš lauko 
pusės. Samanoti seni mediniai 
kryžiai vėjo išvartyti guli, pū
va. Tvoros nė ženklo. Gėlėmis 
apuostus kapus gyvuliai trem 

,)ia.
Gretimų kaimu rvventoDms

reikėtų būtinai visiems išvien 
pasitarti ir pataisyti griūvan
čius kapinių vartus ir aptvert
šią amžino gyvenimo vietą.

A. K. Liutkus

VYSKUPAS KAREVIČIUS 
RUOŠIA TIKINČIUOSIUS... 

SEIMAN

SMULKAUS KREDITO 
BANKAS

Alytus. — š. m. rugpjūčio 
m. 16 dieną įvyko Alytaus 
Smulkaus Kredito Banko visuo
tinas narių susirinkimas. Iš 
pranešimo valdybos ir revizijos 
komisijos paaiškėjo, kad Ban-

Meskva. Prasidėjo sesijos 
Rusijos centralinio komiteto, 
kuris yra kaip ir koks parlia- 
mentas. Susirinko apie 200 de
legatų, daugiausia darbininkų 
ir ūkininkų.

London. Sugrįžo Anglijos 
karalaitis, aplankęs Afriką ir 
Pietų Ameriką ir apsukęs 25,- 
000 mylių.

Syrijos Sukilėliai 
Skina Prancūzus

Kairo. Patikėtinos žinios skel 
bia, kad sukilėliai Drusai Sy- 
rijoj jau išpjovė apie 5,000 
francūzų ir sunaikino šešis 
kaimus. Prancūzai pasiuntė 
kariuomenę skaičiuje 9,000 vy
rų Drusus malšinti.

Roma. Profesorius Benaudi 
buvo įsigijęs vardą pranašo. 
Jis galėdavęs nuspėti, kada į- 
vyks žemės drebėjimai. Profe
sorius išpranašavęs drebėjimų 
del pereitos pėtpyčios, bet jie 
neįvyko. Tat supykę žmonės, 
kurie buvo išsigandę profeso
riaus žodžių, dabar rašo jam 
grasinančius laiškus. Valdžia 
patarė ‘profesoriui ateity lai
kyti liežuvį už dantų.

Detroit. Pasekdamos Fordo 
pavyzdį, keturios vietinės au
tomobilių kompanijos pirks už 
milioną dolarių laivų iš Ame
rikos valdžios, kuri jų turi tuš
čių ir rūdijančių. Tais laivais 
kompanijos vežios automobi
lius į Europą. Esą, Europoje 
yra didelis reikalavimas ame
rikoniškų automobilių.

Pieno Tinstąs 
jau Formuojasi

New York. Įsisteigimaš duo
nos kepimo trusto, Amerikos 
šeimininkams čia gręsia nauja 
kombinacija biznierių. Prade 
jo organizuotis pieno trustas, 
kuris jau atpirko Sheffield pie 
no kompaniją ir eina prie ki
tų.

Gclžkelių Remontininkai 
Prašo Algas Pakelti

Chicago. Gelžkelių remonti
ninkų atstovai įteikė darbo ko
misijai prašymą pakelti algas 
5 ir 6 centai į valandą. Dabar 
darbininkai gauna nuo $2 iki 
$6 už 8 valandų darbo dieną.

Šunies Ištikimybė
Užmuša žmogų

Strasburg, Franci j a. Mokyto 
jui Joergui čia einant gelžke- 
liu, ant jo užbėgo lokomoty
vas ir sutriuškino kojas. Tuoj 
atvyko daktaras ir pagelba, 
bet Joergio ištikimas šuo ne
prileido nieko prie pono ir kol 
šunį atviliojo, nutekėjo daug 
kraujo ir Joergis pasimirė.

London. Anglijos valstybinis 
bankas pardavė už 5 milionus 
dolarių aukso, didžiumą kurio 
nupirko amerikonai.

Ukmergė. Rugsėjo 19 ir 20 
d. lankėsi čia Vyskupas Kare
vičius. Pasitikimas buvo ne 
koks:, ant kelio niekur nebuvo

ko reikalai jau eina gerai: iš
gauta daugiau kreditų, įplaukė 
indėlių, kurių prie senos val
dybos beveik visai nebuvo, na
rių padidėjo dvigubai ir jų 
skaičius kasdien auga, pajų 
kapitalas padidėjo beveik tri
gubai. Be to, įsigyta piniginė 
nedegama spinta, persikelta 
naujan, gana puikion geroj 
miestelio vietoj, būtam Visa

jokių vartų, jokių organizaci
jų ir šiaip žmonių pasitikti bu
vo nedaug. Darė kiek įspūdžio 
tik išstatyti iš abiejų pusių 
gatvės į bažnyčią kareiviai. Ba
žnyčioje Vyskupas Karevičius 
pasitikusiems pasakė pamoks
lą, ypatingai skatindamas tver
ti ir dėtis į visokias klerikališ- 
kas brolijas bei organizacijas 
ir kad per būsimus rinkimus į 
savivaldybes ir į Seimą būtų 
renkami lik tų organizacijų na 
riai.... Vyskupas ruošia tikin
čiuosius ne dangun, bet Sei
man.

— Ukmergėje rugsėjo 21 d. 
anksti rytą prie sentikių ka
nų, karo teismo nutarimu ta
no sušaudyti du pagarsėję čia 
banditai — plėšikai Marcinke
vičius ir šiško. L.

DARBININKU 1 FRANCU Ą 
IŠLEISTUVĖS

Rugsėjo 23 d. išvežamas į 
Franci ją antras lietuvių darbi
ninkų ešelonas.

Pirmuoju ir šiuo antruoju iš 
vežama po 800 žmonių. Stebė
tina, kad tokios minios savo 
brolių, vykstančių šiaip ar taip 
ne pyragų valgyti, niekas nepa 
sirūpino ateiti palydėti. Teko 
matyti daugelį ir su ašaromis 
apleidžiant savo nesvetingą tė
vynę. Gauta žinių, kad prava
žiuojant Švedijos pakraščius 
mūsų darbininkai sutikta su gė 
lemi s ir širdinga užuojauta. 
Nepadoru mūsų organizacijom, 
kurios taip moka gražiai byloti 
apie darbininkus, bet tingi iki 
stoties ateiti jų palydėti.

fai nauja valdyba suskubo pa
daryti bėgyje vos trijų mėne
sių. šitokios pažangos taip 
trumpu laiku nieks nesitikėjo: 
čia iš tikrųjų prisieina tarti 
ačiū naujai valdybai, ypatingai 
nariui V. Misiūnui, atsidavu- 

j šiai Bankui pasidarbavusiam.
Reik laukti, kad Alytaus Šmul 
kaus Kredito Bankas greitu 
laiku išsivystys į rimtą tos rū
šies kooperativinę įstaigą, kuri 

Į suteiks žmonėms daug palen
gvinimų ir apsaugos juos nuo 
išnaudojimo.

Bankas įstojo nariu į Ap- 
draudimo Sąjungą ‘‘Koperaci- 
ją.” Pavesta' rūpintis daugiau 
išgauti kreditų, kurių trūku-* 
mas Bankui besivystant, stip
riai jaučiamas.

Valio alytiečiai!
Banko NaryĄ

ATEITININKAI SLEPIASI
Deltuva, Ukmergės aps. —< 

žolinės atlaiduose, Deltuvos' 
miestelyje mokinės Mogenytę 
ir Dulksnytė ir dar du pilie
čių rinko kažin kam aukas. 
Reklamavo šitaip: “Ponas, prą’ 
sau paaukoti neturtingiems 
mokiniams.” O paskaitęs ant 
aukų dėžutės radau štai kaip 
parašyta: “Ateitininkų fon
dui.” Jeigu rinktumėt savu var 
du, tai nieko negalima būtų pa
sakyti — kas prijaučia, lai duo 
da. Bet meluoti visuomenei, 
nors ir klebono avelėms, yra 
negražu. Dabar, jeigu norėtų, 
mokiniai parinkti tikrai netur
tingiems Ukmergės gimnazijos 
mokiniams, aukotojai galėtų sa 
kyti: “Jau rinkot.” Tai šitaip 
ateitininkams rūpi mokyklos ir( 
mokiniu- autoritetas, fe

AR IR VISI KLEBONAI 
TAIP DARO?

Kaž kodėl mus klebono J. 
šųrno tvartų, stogsd taip “ply* 
šta:” beveik kasmet renka nuo 
kiekvieno valstiečio po kūlį, šįl 
met, girdėti, greitu laiku rinks 
jau ne be po kūlį, bet po pusę 
lito nuo dešimtinės. Deltuvie- 
čiai kantrūs — duoda, mano^ 
kad kartą atidavus daugiau 
nebereikės — pakaks. Bet, ma
tyt, kiauro maišo nepripilsi.

Užtai ir Bažnyčios Komitetą’ 
labai keistai renka: kuomet, 
del kelių ir oro pabjurimo baž
nyčioje esti tik kelios davat
kos, paskelbta Bažnyčios ko
miteto • rinkimus. Kandidatuą 
pats paskiria, špitolninkai pa
tvirtina, — vadinasi, vienas ka
la, kitas zalatija.

Bažnyčios komiteto rinkimai 
privalo būti skelbiami prieš 
tai nors per du sekmadieniu. 
Renkama irgi turi būti visu 
slaptu balsavimu. Kandidatus! 
turi siūlyti patys parapiečiai. ’

Liaudies Tribūnas.

! NAUJOS DAINOS CHORAMS! I
ii : J" A . D \ ■ 1 f
I SS • ' •'«. ’■ • • . ................... ‘

j J Gavome pirmą, nedideli siuntinį naujų gaidų korams S
i | .iš Lietuvos. Jos sukomponuotos komp. Kačanausko. LF*

157. Sese, sesiule, sese jaunoji,
Delko atstojai nuo motinėlės?___ 30c. g

158. Miškas ūžia, verkia, gaudžia
A . . g

Vėjas žalią medį laužia ___________30c. g
I * te

161. Aš mergytė, kaip rožytė, . |
® ’FKaip ant žemės šios uogytė______40c. k

161. Aušt aušrelė, tek saulelė, |
Jau man laikas išvažiuoti_______40c. |P 1162. Sunku gyventi Žmogui
ant svieto_______________________30c.

162. Jau kad mes buvom g
Trys brolužėliai________________ 30c. J

163. Puikus berniukas klaideles ganė,
Ir atsiduso, ak Dieve mano_______40c.

Kas pirma užsisakys, tas greičiau gaus.
Pinigus Siuskite Į
“VIENYBĖ” |
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Redakcijos Straipsniai |Į

Rezignavo Sandaros 
Sekretorius. ‘

Paskutinis “Sandaros” nume 
ris praneša rezignaciją Čeka
nausko, kuris buvo veiklus se- 
kretorius-administratorius San 
darai. Jis yra nemaža laiškais 
veikėjų raginęs atbusti ir pa
rodyti daugiau energijos San
daros reikaluose.

Jo vieton paskirtas buvęs se- 
kretorius-administratorius Pati 
lauskas.

—o—
Amerikos Darbo Federacija

Amerikos Darbo Federacijos

laiku, kūnų deginimas kenkia 
dievobaimingu! tikinčiųjų nu
sistatymui. Deginimas nesutin
ka su gražiomis apeigomis 
krikščioniškų laidotuvių. Baž
nyčios priešai Įsteigė tą laido
jimo būdą, idant nustumti Baž 
nyčią nuo vieno iš griaudžiau- 
sių jos ceremonijų.”

Todėl katalikui ir nevalia la
vono deginti.

—o—
Mirtis Literatūros Žurnalo

Lietuvos laikraščiai praneša 
mirtį literatūros žurnalo “Ba
ras”, prie kurio buvo, sųsispie-

KODEL KAUNE PRITREMTA 
LIAUDIES MANIFESTACIJA

Parėjęs iš Kauno radiogramas, kuri Įdedame kitoje 
vietoje, trumpai pasako gana liūdną istoriją: liaudis bu
vo susirinkusi Kaune padaryti manifestaciją, reikalau
dama valdžios pertraukti visas derybas su lenkais Ko
penhagoje, o valdžia liaudžiai atsakė pritrėmimu visos 
manifestacijos, pagalinus Ministeris Pirmininkas L. Bis
tras visai nuo žmonių užsidarė ir nenorėjo pasirodyti! 
Ne gana to, laikraštis “Lietuvos Žinios”, kurios įdėjo 
prie tos manifestacijos atatinkamų dienos reikšmei raš
tų, tapo konfiskuotas ir leidėja p. Bortkevičienė patrau
kta teisman su pabauda kalėjiman arba didele suma pi
nigu.

Minėtoji manifestacija, matomai, buvo tą pačią die
ną, kaip visoje Lietuvoje ir čionai Amerikoje mūsų tauta 
minėjo liūdną Spalio 9 d. įvyki — Želigovskio užgrobimą 
Vilniaus 1920 metuose. Todėl iš to viso galima numatyti, 
kad dabartinei Lietuvos vyriausybei nepatiko šis liaudies 
pasikilnijimas, kad neužrūstinti lenkų, su kuriais dabar 
Kopenhagoje vedama derybos.

Pritrėmimas Kaune šios liaudies manifestacijos duo
da dabar pagrindo spręsti, kad Kopenhagoj derybos kaip 
tik liečia ir paties Vilniaus klausimą. Lietuvos opozicija 
nurodė, kad dabartines su lenkais derybos veda prie išsi
žadėjimo Vilniaus, na, o leidžiant Kaune daryti tokias 
manifestacijas būtų Kopenhagoje ir visame pasaulyje pa
matyta, kad Lietuvos žmonės visai Vilniaus neišsižada, 
jodei valdžia ir neleido. Nes panašios manifestacijos 
anais metais sugriovė garsingąjį Hymanso planą Lietu
vą įkorporuoti į Lenkiją, ko gero dabar jos būtų sugrio
vę ir “antrąjį Hymansą” — tai Kopenhagos derybas, ku
rias klerikalai taip nuoširdžiai veda.

Kuomet čionai Amerikoje mūsų klerikalai ant lenkų 
“judošiuojasi” ir per Spalio 9-tą ant pagrindžių su visu 
Šmulkščiu kryžiavojosi Vilniaus neatsižadėsią, dabar 
Vilniaus neatsižadančią Lietuvos liaudį Katine iš mani
festacijų išvaiko tie patys mūsų klerikalų vienminčiai. 
Jau čionai nebe amerikoniškas bliofas, bet mūsų tautos 
istorijai rūstus momentas.

seimas Atlantic City mieste 
jau praėjo. Amerikos darbiniu 
kų viršūnės energingai atmetė 
pritarimą Rusijos sovietams ir 
nenori su rusų darbo unijoms 
veikti bendrai. Nenori veikti 
bendrai net su kitų valstybių 

I unijomis. Vidaus politikoje 
j Darbo Federacija nutarė ne
remti ‘‘darbininkiškų partijų,” 

! bet sekti Gomperso politiką ir 
i bešališkai remti darbininkų 
į draugus iš demokratų ar repu- 
blikonų pusių. Del darbininkų 
nutarta tik vienas principas: 
tai reikalauti didesnių algų ko 
daugiau mašinų ir pagerinimų 
bus Įvesta i fabrikus. Mašinos, 
pasirodo, išmeta darbininkus Į 
gatvę, kur juos niekas neglo- 
boja ir nesistengia vėl pritai
kinti prie darbų ir progų pra
gyventi.

Bet jei darbininkai neis į po
litiką ir nesistengs per politiš
ką partiją savo reikalavimus 
statyti, tai niekad nieko gero 
sau neatsieks.

—o—
Kristus Gimęs Keturiais 
Metais Anksčiau Negu 
Mes Manom

Istorikai, gerai ištyrinėję žy
dų karaliaus Herodo mirimo 
metus, randa, kad jis mirė 4 
metus prieš laiką, kurį mes 
skaitome Kristaus gimimo me
tu Kadangi Kristus gimė He- 
rodui dar karaliaujant, tai rei
škia, kad Kristus gimė mažiau
sia keturiais metais anksčiau 
negu mes manėme. Todėl mū
sų metai, skaitomi nuo Kris
taus gimimo, yra su klaida. 
Vietoje 1925 metų, turėtų tik
renybėje būti 1929. Bet daly
ką, regis, žmonija nesiims tai
syti.

—o—
Žydai Nori Surinkti 15 
Milionų Dolarių

tę tokie žmonės, kaip Faustas 
Kirša, B. Sruoga ir kiti. Jis 
pat savo lėšomis negalėjo išsi
versti ir švietimo Ministerija 
jį šelpė. Bet kadangi jis netal
pino gadzinkų ir litanijų, tai 
pašalpa buvo atimta ir žurna
las mirė. Tiesa, rašytojai ban
do ji palaikyti, bet litais nu
skriaustoje Lietuvoje vargu 
jiems pavyks.

žurnalo išėjo, regis, viso, 6 
ar 7 numeriai, neskaitant du 
numeriu, išleistu didžiojo ka
ro metu. Jame tilpo gana įdo
mios medžiagos. Jei susirastų 
prakilnių Amerikos biznierių, 
kurie sutiktų kokį tūkstantį-ki- 
tą garantuoti Lietuvos rašyto
jams kasmet, tai maž galėtų 
žurnalas eiti.

—o---
Trockis Vėl Susirgo

Trockis vėl išvažiavo į Kau
kazą gydytis, nes, sakoma, be
dirbdamas 18 valandų i dieną, 
kad pagerinus Rusijos fabrikų 
gaminius, perdaug nuvargo.

—o—
Išsigando

Apkalbėdamos Bostono lietu 
viškų biznierių sutvertą Vaiz
bos Butą, “Naujienos” pareiš
kia savo baimę, kad tas Bu
tas taps “Įrankiu Amerikos ka 
pitalistų.”

Kaip kapitalistas gali tapti 
Įrankiu kapitalistų, yra gana 
didelė misterija. Biznyje vie
nas biznieris daro biznį iš kito 
ir iš visuomenės. Kiekvienas 
yra “Įrankiu” kitam. Koki ta
me blogybė, nėra aišku.

—o—
Smetona Nesigaili Urachą 
Rinkęs.

Atsakymas i liaudininkų 
priekaištus, kad jis rinkęs vo
kiečių kunigaikštį Urachą į 
Lietuvos karalius, A. Smetona 
rašo:

AMERIKOS DARBO ŠŪVIS Į RUSIJOS SOVIETUS

Šiomis dienomis įvyko Amerikos Darbo Federaci
jos susivažiavimas Atlantic City, kur ši keleto milionų 
unijose organizuotų darbininkų jėga šovė aštrią vylą į 
Rusijos sovietus. Federacijos Prezidentas Green savo 
kalboje pabriežė Amerikos organizuotojo darbo politi
ką, kad jie nieko neturėsią su Rusijos save vadinančiais 
“proletariato diktatoriais,” nes tikrenybėje jie esą “dik
tatoriais ant paties proletariato.” Šitai politikai nuošir
džiai plojo visas susivažiavimas, nors šitos katutės atsi
lieps Maskvos diktatorių šonkauliuose šakotais bruz- 
gilais.

Amerikos darbininkai sako, jog bolševikų revoliuci
ja nieko gero nesuteikė Rusijos darbo žmonėms. Rusijos 
darbininkams šiandien randasi blogesnėje ekonominėje 
padėtyje negu buvo prie carų. Nieko nelaimėjo rusas 
darbininkas nė politikos gyvenime, nes jis šiandien, 
drauge su visa Rusijos visuomene, dejuoja po autokrati
jos letena. Rusijos darbininkas nė unijų laisvės turi, nū 
sunkioms darbo sąlygoms gali pasipriešinti, — kadangi 
už menkiausi pabandymą streikuoti bolševikų autokratai 
stato darbininką “prie sienukės” ir sušaudo, kaip ne
naudingą gyvulį.

Šituo žvilgsniu Amerikos organizuoti darbininkai 
unijose kur kas laimingesni ir laisvesni. Dėlto jie, drauge 
su visais Europos organizuotais darbininkais, smerkia 
Rusijos sovietus, už visišką panaikinimą demokratybės, 
be kurios darbininkų padėtis visuomet bus apverktina ir 
joki pažanga negali klestėti. Kur nėra laisvės, ten gerovė 
negali būti. Rusijoje laisvė yra paminta po kojų, ir dėlto 
Amerikos Darbo Federacija labai sveikai padarė užsto
dama Rusijos smaugiamą darbininką.

Amerikos žydų komitetas pa 
skelbė, kad Amerikos žydai tu
ri sudėti 15 milionų pašalpai 
savo brolių Europoje, ypatin
gai Rusijoj. Tie milionai, kaip 
kiekvienas gali aiškiai supras
ti, didžiumoje paeina iš kiše
nių ne žydų, kurie supila juos 
žydams, valdantiems biznius ir 
krautuves.

—o—
Kodėl Katalikai Priešingi 
Deginimui Lavonų?

Kaip žinoma, Katalikų Baž- 
' nyčia priešinga deginimui la
vonų. žmonėse dėlto skleidžia
si nuomonė, būk kunigai drau
džia pasimirusių lavonus degin 
ti, kad, sudeginus kūną, Sūd- 
noje Dienoje, žmogus neturės , 
su kuo prieš Dievo akis stoti.

Ta nuomonė, kaip aiškina tū 
las kunigas, neatatinka tiesai. 
Katalikų Bažnyčia priešinga 
deginimui dėlto, kad jis išnai
kintų žmonėse pagarbą linkui 
laidojimų ir kunigijai pakenk
tų atlikinėti pareigas ir cere
monijas laike laidotuvių, už 
kurias gauna pinigų.

Deginimą Bažnyčia uždrau
dė gegužio 19, 1886 metais. Baž 
nyčios tvarkos knyga, aptarda
ma tą uždraudimą rašo:

“Dalyko* esmėje nėra nieko 
blogo lavonus deginti. Kai ka
da tas net reikalinga, pavyz
džiu, kada daug žmonių vienu 
sykiu miršta, arba kada kįla 
pavojus gyvenantiems, kaip, 
po mūšio, ar maro. Bet ramiu

“Kad rinkau Urachą ir kad 
to žygio nesigailiu, ne kartą 
viešai turėjau progos pasisaky
ti. Ir šiandien tebesu įsitiki
nęs, kad jį rinkdamas, gerai 
dariau Lietuvai.”

—o—
Gabrys Apgavo Skulptorių

A. Aleksandlravičius prane
ša, kad Gabrys-Paršaitis apsu
kęs jį, nes suderėjo pirkti Sme
tonos stovy 1 ūkę už 500 litų, bet 
sumokėjęs tik 100 litų, nudau
žęs nosį, ir likusių pinigų ne
mokąs.

O krikščioniškos kultūros 
steigėjai Lietuvoje broliaujasi 
su Gabriu!

—o—
Nauja Knyga Komunistams

ALDLD išleido šįmet savo 
nariams Bukarino ir Preobra- 
ženskio knygą “Komunizmo A 
B-C,” kurią lietuvių kalbon ver 
tė Tauras. Vieną egzempliori 
ir mums prisiuntė. 
Parodė Iltis

Kuomet Bimba likosi išmes
tas iš SLA. tai kairieji visokių 
spalvų pradėjo rėkti net pamė
lynavę, kad spenduojama už 
“politiką.” O dabar bolševi/cz/ 
valdoma APLA suspendavo 3 
kuopos “tautininkus” Liepą, 
Balčiūną, Kavaliauską ir dar 
vieną. Suspendavo, kad tie tau 
tininkai drįso nurodyti tūlo Ga 
taveckėlio logikos suirimą, ir 
užtai, kad nenorėjo pasiduoti 
bolševikų diktatūrai. Ar čia ne 
“politika?”

Trys metai jau praslinko nuo to laiko, kaip 
Teklytė su Petreliu, užbaigę savo dienos darbus, 
susėdę ant suolelio sode, gėrėdavosi gamtos 
gražumu, žiūrėdavo į žvaigždes ir svajodavo; 
kiekvienas ieškodavo savo žvaigždės, ir radę 
pradėdavo kalbėti apie šį bei tą. Teklytė buvo 
labai pripratus prie Petrelio, kad ant jo žiūrė
davo, kaip ant tikro brolio, nes savo neturėjo. 
Petrelis gi kitaip manydavo apie Teklytę, — 
tikėdavosi, kad ateis kada nors laikas, kada jis 
ją galės vadinti “savąja.”

Teklytė buvo daili mergelė, todėl ir vaiki
nai apie ją sukdavosi, kaip bitės apie medų. 
Teklytė tik ant vieno akį turėjo, ir tas laimin
gas bernelis buvo netolimo kaimyno vienturtis 
sūnus, Jonelis. Jisai per žiemą išvažiuodavo mo- 
kinties i miestą, o parvažiuodavo i savo tėviškę 
praleisti vakacijas. Bet miestas ji pagavo i sa-. 
vo nagus. Mokslas jam pradėjo mažai apeiti. 
Pinigus, kuriuos tėvai prisiūsdavo del mokslo, 
ėjo kaip vanduo draugystėje negerų mergaičių 
ir vaikinų. Todėl tą vasarą, kada Jonas parva
žiavo pas savo tėvelius, Teklytė labai nudžiugo, 
nes tikėjosi linksmai praleisti šią vasarą. Jonas 
matydamas, kad Teklytė nebėga nuo jo, labai 
nudžiugo, nes ir jam mat norėjosi užmiršti ma- 
levotas paneles, o laiką praleisti nekaltos mer
gelės draugystėje.

Nuliūdo Petrelis, matydamas Teklytę su 
Joneliu besidraugaujant. Nes matė, kad kiek
vieną dieną ji rasdavo laiko tam “palaidūnui,” 
o jam net ir žodelio nenorėdavo pratarti. Vieną 
nedėldienį, išklausęs mišias, Petrelis išėjęs iš 
bažnyčios netikėtai sutiko Teklytę. Pradėjo jis 
kalbėti, ir perspėjo ją, kad ji tiek daug laiko 
nepašvęstų del Jonelio; nes gandas eina, kad 
jis yra palaidūnas..

— Petrai! tu man pavydi laimės, jeigu taip 
kalbi. Jis mane myli ir sakė, kaip tik mokslą 
užbaigs, tai tuomet mes apsivesiva, — atsakė 
linksmai Teklytė.

— žmonės negerai apie jį kalba, sako kad 
jis tėvo sunkiai uždirbtus skatikus praleidžia 
ant niekų, kaip ant mergaičių, kurios myli link
smus laikus praleisti, — kalbėjo Petrelis.

— Tai yra melas! Jeigu jis kitas mylėtų, 
tai nė nekalbėtų su tokia prasta kaimo mergele,” 
kaip aš. Prie to, jis mane prižadėjo šiandien 
nuvežti Į miestą ir sakė nuvešiąs Į teatrą. Aš pri 
žadėjau važiuoti, — biskį lyg užpykus kalbėjo 
Teklytė.

— Kaip žinai, Teklyte, taip ir daryk, — 
' liūdnai atsakė Petrelis. Aš ilgai slėpiau nuo ta
vęs, bet aš tave myliu. Pamesk tą Jonelį! Tegul 
jis sau ieško tokių draugų, koks jis pats yra, 
o mudu apsiveskiva ir laimingai galėsime dar
buotis drauge. Jis yra miesto paukštis, o mes 
esame kaimo paukščiai, tai todėl mes ir turi
me vengti tokių draugiškumų, kurie gali mūsų 
laimę sudrumsti. Ką ant to sakai Teklyte?

— Ką? Tu nori, kad aš už tavęs eičiau? — 
nusistebėjus užklausė Teklytė. — Bet, juk tu 
gerai žinai, kad aš tavęs taip tikrai nemylėjau 
niekuomet, kad galėčiau tapti tavo moteris; ma
no akyse tu visuomet buvai tik brolis. Tas yra 
negalimas daiktas. Prie to aš perdaug ilgai už
sišnekėjau, nes ant dviejų aš turiu būti paskir
toje vietoje, tuomet mes važiuosime į miestą. 
— Tą pasakius apsisukus ir nuėjo.

Liūdnumas suspaudė Petrelio širdį. Matė, 
kad jau jo viltis turės pranykti. Bet ausyse kas 
tai šnibždėjo: nesibijok, ji sugrįžš prie tikro
sios meilės.

žinodamas, kad Teklytė jo nemyli, suma
nė jis apleisti tą kaimą ir eiti pas savo dėdę, 
kuris senai kviečia, kad jis pas jį atvažiuotų 
dirbti, nes pats jau sensta, o visi vaikai aplei
do ji išvažiuodami į Ameriką. Parėjęs Į namus 
susidėjo visa, kas jam priklausė, ir parašęs, kur 
jis išvažiuoja, apleido tą kaimą, išsinešdamas 
vien tik svajones.

Tuom tarpu Teklytė nerimastavo atėjus 
ant paskirtos vietos, nes jau gerą pusvalandį 
išlaukė, o Jonelis nepasirodė. Dar palaukėjus 
ilgą laiką ir nesulaukus jo, sunkiai atsiduso ir 
nuėjo į namus. Namiškiai klausinėjo, kas per 
priežastis jos liūdnumo; bet ji niekam nenorėjo 
sakyti, nes jautėsi apvilta, šėjo į sodną ir at
sisėdus ant suolelio, pradėjo graudžiai verkti. 
Koks tai liūdnumas spaudė jos širdelę, ir au
syse skambėjo Petrelio žodžiai: Gal jis ir tei-‘ 
sybę kalbėjo. Pagailo jai Petrelio, — jis toks vi
sados geras buvo del jos, ir jis ją myli gal ne 
tokia meilei kaip Jonelis. “Eisiu, perprašysiu 
Petrelį; tegul jis ant manęs nepyksta.” Atsikė
lus ir nusišluosčius ašaras, pasileido bėgti per 
pievą i tą kraštą, kur Petrelis kiekvieną nedėl
dienį, neturėdamas ką daryti, ateidavo į paupę 
su knyga ir atsigulęs ant minkštos žolelės skai
tydavo balsiai. Bet kaip ji nusistebėjo, kad nėra 
do jo toje vietoje. Pasuko ji link namų, kur jis 
gyveno. Aplinkui buvo tylu, nes kaip nedėldie- 
nį, tai kiekvienas eina ten, kur jam patinka. 
Buvo likę vien seneliai, kurie sau saldžiai snau
dė. Patylomis Teklytė atidarė duris. Apsidairė 
ir nieko nematydama, prisiartino prie stalo, 
nes jai akyse puolė poperėlis. Paėmus perskai

tė ir rankas nuleidus sunkiai atsiduso. Išėjo į 
kitą kaimą, tas reiškė, kad jis ją apleido ant 
visados. Nežinomas liūdnumas suspaudė jos šir
dį. Ašaros pačios veržėsi iš akių; tuomet ji su
prato, kad tai nebuvo broliškas prisirišimas 
prie jo, bet tai buvo tikra meilė.

Praėjo keli metai nuo to laiko. Laukė Tek
lytė Petrelio sugrįžtant, bet veltui. Suprato Te
klytė padarius didelę klaidą. Jonelis, kuris 
kalbėjo jai meilius žodelius, pranešė tėvams, 
kad jau apsivedė su turtinga miesčionka. Pet
relis, kurio ji dabar taip išsiilgus, negrįžta pas 
ją. Ką jai buvo daryti? Liūdnumas spaudė jos 
jauną širdelę, prapuolė linksmumas nuo veide
lių, o jų vietoje matėsi ašarėlės. Ant galo me
tė i šalį savo puikybę ir parašė Petreliui laišką, 
primindama apie jo meilę del jos, ir prašė, kad 
jeigu dar jis ją myli, kaip mylėjo, kad sugrįž
tų pas ją. Su nekantrumu Teklytė laukė atsa
kymo. Praėjo kelios dienos, bet Petrelis vis ne
sirodė. Sulaukus nedėldienį nuėjo ant to pačio 
suolelio, atsisėdo, kur sėdėdavo su Petreliu ir 
graudžiai apsiverkė. Nes matė, kad jau ir Pet
relis jos nemyli, kad jokio atsakymo neduoda. 
Tik staiga pajuto kieno tai rankas apie save. 
Pakėlė galvelę ir kaip nusistebėjo pamačius Pe
treli prieš ją stovintį. Nenorėjo savo akimis ti
kėti; bet jis ten buvo.

— Ką, Teklyte? Matai, kaip sunku pabėg
ti nuo tikrosios meilės? — linksmai nusijuokė 
Petrelis.

— Taip, Petreli; dabar aš jau ją nebepalei- 
siu nuo savęs. — Tą sakydama apkabino Pet
relį. Petrelis jautėsi septintame danguje. Tris 
metus turėjo gyventi vien tik svajonėse. Bet da
bar išsipildė jo svajonės, nes galės Teklytę va
dinti “savąja.”

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

KAITULIO VAKARAS

Jūs šokate valsą ir šėlstat kadrylį.
Ir šnera padrikos suknelių šilkinių;
Gracija, šablonas, bučkiai, — drama tyli. —
Jūs šokate valsą ir šėlstat kadrylį,

Pasiuntat suktiny’...
Pečius, nuogas krūtis, plaukai užudangsto.
Kažin kas liepsnoja. Aistra sieloj tampos... 
Kaž-kur siekia rankos, kūnas išsilanksto, —
Pečius, nuogas krūtis plaukai užudangsto,

Užgesintos lempos.^,,.r,, . n
Pasaka ar tiesa? Nerimasčiai kaupias.
Prisipažinimai ir saldžios padėkos;
Tai prašymai griaudu s; augšti stuomeno

klaupias...
Pasaka ar tiesa? Nerimasčiai kaupias, 

Čerška kardai, blėkos...
Dejavimas' tylus, širdžių išsiilgimas
Neišreikštas plunksna, neapimtas žodžių;
Kvailas, kas dar klaustų iš kur aistros imas, —
Dejavimas tylus, širdžių išsiilgimas

Kugžda aidu godžiu...
Gyvata prakeikta, gyvata užmiršta —
Purvais apdrabstyta pajuokiančios dramos.
Nuo grindų ir veido dulka.... čAtlkių tiršta 
Gyvata prakeikta, gyvata užmiršta, —

Šoka, ponios, mamos...
Kantrus, Atpirkėjau, ateik nešdam’s kryžių! 
Gal vietoje tulžies gausi taurę vyno...
Ar gal į pakampes galvas slėps nugrįžę
Kantrus, Atpirkėjau, ateik nešdam’s kryžių — 

' Jie Tavęs nežino!...
— A. BILIŪNAS.

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

AR PAMENI?...

Ar pameni tą skaistų gėlyną, 
Ką kaupė sapnus ir dūmas?
Ar pameni jąją — gėles tas kur pynė 
Ir skleidė jausmingas dainas?

O skaidrus ramybėj tu jųjų klausei — 
Prie saulės pakilti norėjai
Ir meilės žvilgsnį. į ją tu siuntei — 
Tyromis svajonėm’s jo sveidą lytėjai.

Kur dingo tos akys šiandieną? — 
Išnyko su saule ugninga 
Ir liko tik atminti vieną 
Ir ateitį liūdną, vylingą.

— L. GYTIS.

o—-------------o----------------o

ŽVILGSNYS.

-t

Žybt sužibo jos žvilgsnys...
Sielos griuvėsiuosna įlindo... 
vėl gundo... meilę kurti bando...
Siela giedo:

— Kas apvylė nemylės,
— Ką užmiršo neminės!

Žvilgsnys širdo,
Traukė taręs: “Et, kvailys!”

— BANAIČIŲ JUOZAS

2



SPALIO (OCT.) 15 D., 1025 b aV

LIETUVA IR IŠEIVYSTĖ

Rašo — Anis Rūkas

Ar miela bent vienam, važiuot svietur gyvent? 
Tikrai — nevienam.

I Gal tūlas pasakys: “ge rai tokiam savo tėvynėj gy
vent, kurs ko nuosavaus turi; tarnautojui visur tėvy
nė.” i

Man rodos, taip sakyt gali toks, kurs blaivai gal- 
nors pasvaigimas paaksti-vot nesugeba, kuriam koks 

na “galvojimą.”
Svetur nuvažiavęs nors 

ir gudrus ir sumanus, be 
tos šalies kalbos, esi neby- 
>lis. Ilgesnį laiką pagyvenęs, 
vietos kalbos šiaip-taip pra
moksta susigrabaliot, pa
klaust būtiniausių dienos 
reikalų; bet toli gražu nuo 
išmokimo liuosai išreikšt 
mintis, kaip savo motinos 
kalboj. Kurkas blogiau atė
jūnui, prisitaikint prie vie
tos papročių; mat vietos gy 
ventojai į atėjūną jei ne su 
panieka, tai bent kaipo į ne
pageidaujamą, kaipo į iš
matą, kurs savo tėviškėj 
buvo kaipo perviršis, nerei
kalingas.

Kada mūsų tėvynė Lietu
va buvo po caru, visą išeivy 
stės kaltę mesdavome cariz
mui; sakydavome, kad jeigu 
Lietuva būtų laisva, nerei
kėtų svetur važiuot, gyven
tume savo šaly, būtume lai
mingi savam krašte.

Taip laukta, trokšta, sal
džiai svajota ir — sulaukta 
savo šalies neprigulmybės.

Taip, sulaukta — nepri
klausoma Lietuva!

Nemaža garbės. Tik, de
ja! Garbe negalima gyveni
mo aprūpint. Is neprigul- 
mingos Lietuvos tesidžiau
gia valdininkai ir kunigija, 
kurie susisukę šiltas gūš- 
tas, kuriems prie caro nebū
tų ištekę Lietuvoje tokių 
vietų.

Kada lauktieji troškimai 
bei šventas, tėvynės mei
lės svajonės, netaip išsipil
dė, kaip laukta tikėta, — 
sopa širdis...

Lietuva tapo laisva; ta
čiau nei žodžio, nei spaudos, 
nei susirinkimų laisvės pi
liečiai neturi. Turi manytis, 
kaip gyvent...

Sakoma, kad Lietuvoj gy
ventojų “perdaug,” dėlto 
negaudami darbo, ieško kur 
svetur išvažiuot; valdžia, 
netik kad mažiausia nesirū
pina, ką su žmonių “pervir
šiu” daryt, bet ir viliokliam 
agentam leidžia žmones 
skriausti.

Kur tokie agentai nori, 
ten veža, bile išvežt. Su- 
skurdusiems kaimiečiams to 
kie agentai moka nusakyt, 
kokį puikų gyvenimą “gaus 
nuvažiavę,” kokių pasakų 
karaliją jie ten ras.

Parduoda lietuvis pasku
tinius palaikus, paklausęs 
saldliežuvio agento, važiuo
ja tos “laimės” iešškot; -Ar
gentinon, Brazilijon, Kubon 
ir kt. Ką bemokslis Lietu
vos žmogelis žino, kas jo ki
tur laukia, — laimė ar kan
čios? Jis įtikėjęs kūnu ir 
siela agentui, blogo nelau
kia; o gero, o jei ir ne — 
visgi bus geriau negu Lie
tuvoj. Jo svarbiausis klau
simas darbas — žemė, ku
rių Lietuvoj jis neturėjo; 

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
ir DIRBTUVĖ

gerinusiai įrengtoje mokykloje. Prakti
kos pamokos išardyti ir sudėti visokius 
motorus, apie elektrų ir važiavimų. Ti
kras, pilnas kursas šoferio-mekaniko 
lietuvių ir anglų kalbom veda visiem 
žinomas ir per 15-kų metų prityręs
INSPEKTORIUS L. T1KNIAVICUS 

garantuojame laisnį ir diplomų — Pa
ieškomo darbo. Ateikite apžiūrėti inū- 

nuo 9 ryte iki 9 vakaro. Nedėliomii

MOKYKLA

■y mokyklų. Mokykla 
■■o 11 vai. ryto iki X

NEW
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itdara
vai. po pietų. Klesoii dienomis ir vakarais.

YORK AUTO SCHOOL
(Kampai 14 gatvė!) New York City

gaus darbo, gaus ir algą, pa 
sitaupys — turės pinigų. 
Tai svarbiausis tokio žmo
gelio klausimas.

Tačiaus gaunama žinių, 
kad Argentinon nuvažiavę 
lietuviai, negaudami darbo, 
žudosi; “drąsesnieji” pus
badžiu išmaldom gyvena. 
Ar tas yra Lietuvos krikš
čioniškai valdžiai žinoma? 
Vargiai. O ji turėtų netik 
žinoti, o ir parūpint kelio
nę grįžimui Lietuvon, iš ku
rios išvažiavo.

Jei Lietuvos valdžia ne
sumano kaip savo pavaldi- 
nius-piliečius aprūpint — 
sudorot, teplečia žinias gim 
dymo valdymo, bei įstaty
mišką šeimų rybojimą, tad 
bent vienu ruožtu matysi
me valdžios “rūpestį,” bus 
išmintingiau, negu augint- 
daugint piliečius vien karui, 
arba siūst svetur kankintis, 
keikt valandą gimimo, mirt 
svetimųjų tarpe, kaipo nie
kam nereikalingam...

Lietuvos kademų valdžia 
nustatė savo pavaldiniams 
švęsti šventes, melstis, lauk 
ti iš dangaus malonių, o pa
ti valdžia mažiausia netiki 
į dangų; ji smurtu ir be- 
gailestingai plėšia nustaty
tą savo pavaldiniam mokes
ti: gali, ar ne, — mums 
reik! Netik svietiškiams, 
bet ir “Dievo tarnams” ku
nigams, kurie visada būna 
turtingiausis luomas, nusta
tyta algos, kuriems vienok 
moka ne Dievas, kuriam jie 
giriasi tarnauja, bet žmo
nės — žemės skruzdės, ir 
marškinius nusivilkę turi a- 
tiduot.

Gal tūlas valdžios užsto- 
vas, bandys pateisint bent 
tuom, kad ir kitų šalių pilie
čiams savo šaly nebėra vie
tos, o turi keliaut svetur. 
Tokiems atsakau tautiškai, 
o ne tarptautiškai; kalbu 
apie savo viengenčius, kurie 
man artimesni; žėdnas .rū
pinasi pirma savais, t. y., 
kas arčiau, ir mes turime 
žiūrėt savu — lietuviškai 
siaurintu, o ne plačiu plotu.

Lietuvos “krikščionys” da 
bartiniai šalies valdovai vi
sa savo kepurine mandrybe 
ir raumenų spėka, .seka ki
tų šalių diplomatų pavyz
dį, visai nepaisydama į savo 
šalį, nė į lėšas, o by tik gar- 
be! Jei Lietuvos preziden-1 ap*e 746,000,000,000 kubiškų pė
tas, karūnos su kryžium ne
turi, tai vien todėl, kad 
“karūnacijos” eina iš ma
dos. Kad Lietuvos kleras ti 
geidžia, aišku iš jų to žmo 
gaus garbinimo. Tokios 
menkutės šalies kai Lietu
va, kuri vos įsipirko kitų 
šalių pripažinimą, kurs pa
čiai gJna brangiai atsiėjo 
žmogelis niekuom neatsižy
mėjęs, vos patiems težino

mas, išrinktas šalies prezi
dentu, “jo ekscelencija” liau 
psinamas! Palyginkim tur
tingiausią pasauly, su virš 
100 milionų gyventojų šalį, 
kurios prezidentas vadina
mas paprastai “Mr. Presi
dent” arba “President and 
his wife!”...

Iš to aišku, kas klerui 
rūpi.

Sumanymais Lietuvos kle 
rikališki valdininkai gana 
sugabūs. Ve žemės reforma, 
kurią vykinant “visi beže
miai,” ypač užsitarnavę 
gaus po 8 hektarus žemės; 
kas tos žadamos žemės ga
vo, kas ne, o krik-demų val
dininkai ta žemės reforma 
puikiausia pasinaudojo; ne
užmiršo save aprūpint ir sa 
vo artimų sėbrų, kurie be 
užsitarnavimo gavo po skly 
pą geros žemės, o patys kr.- 
demų šulai, — po dvaro cen
trą įsigijo! Arba vėl; anais 
metais, Lietuvos atstovas J. 
V. Amerikos, p. Čarneckis 
sumanė po $10 nuo Lietu
vos piliečio “palaikymui” pi 
lietybės. Tik, deja! Ameri
kos lietuviai, pratę liuosy- 
bės, kitaip apvertino to “di
plomato” malonę; net patys 
klerikalai, kurie neva stojo 
už tą sumanymą, dešimti
nių nesiuntė. Jie aprūpino 
algoms kunigus, kurie ir be 
to Lietuvoje skaitėsi tur- 
tingiausis luomas. Jų suma
nytas pensijų įstatymas, už 
sitarnavusiems Lietuvos vei 
kėjams pašalpa teikt, kurią 
gavo visi iki Lietuvos neprb 
klausomybės laiko buvę ne
žinomi, nė girdėti; o senieji 
veikėjai, kurie veikė nuo 
“Aušros” laikų, per kėlės 
dešimtis metų žadindami lie 
tuvius iš snaudulio — kaip 
ve D-ras J. Šliupas, dirbęs 
visą savo amžių, grįžęs Lie
tuvon, kad sulaukus išsva
jojus laisvą savo šalį galė
tų ramiai bent savo gyveni
mą baigti — ką gavo? De
ja! netik kad neužsitarnavo 
pensijos, o ir vietos neturi, 
kur savo galvai priglaust.

Lietuvos klero “krikščio
niškos” dorovės vaisiai!

Jų dorovės suoprotis — 
jų pačių ir jų sėbrų labas.

Suvienytų Valstijų Miškai
Suvie- 
apėmė 
žemės.

Daugelis metų atgal 
nytų Valstybių miškai 
apie 822,000,000 akrų 
Bet dabartiniu laiku apima tik 
apie 463,000,000 akrų, iš kurių, 
137,000,000 akrų niekad nekir
sti. Pacifiko pakrantis ir Rock- 
y Mountain valstijos turi apie 
118,000,000 akrų tų miškų; pie
tinės valstijos apie 177,000,- 
000 akrų, ežerų valstijos 57,- 
000,000 akrų, šiaur-rytinės ir 
vidurinės Atlantiko valstijos 
53,000,000 akrų, centralės val
stijos 56,000,000 akrų.

Apskaitoma,kad medžio yra 

du, kurių pusė randasi Pacifiko 
pakranty ir Rock Mountain vai 
stijose. Iš visų miškų, 360,697,- 
000 akrų yra privatiškos nuo
savybės ir 94,764,000 akrų vi
suomeniškos nuosavybės.

Suvienytose Valstybėse ran
dasi daug minkšto ir kieto me
džio. Yra apie šeši šimtai įvai-

REIKALINGI AGENTAI

Reikalingi Agentai-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.

Nėra pasauly didesnio, go 
dišio, kai katalikų kunigų 
luomas! Tačiau nūdien tas 
luomas, pasigriebęs Lietu
vos vairą savo rankosna, 
valdo jį savo pilvu!

Lietuviams patiems sar
mata, kad šalį valdo tik ku
nigai, kurių abelnas moks
las — 4 gimnazijos klasės, 
ir seminarijos katalikizmas; 
tačiau kur kas didesnė sar
mata, kada kitų šalių laik
raščiai ima skelbt, kas Lie
tuvą valdo!

Šiomis dienomis, Chicago 
Daily News korespondentas 
P. S. Mourer, rašo tam lai
kraščiui iš Paryžiaus žinias 
apie Baltijos valstybes; ra
šiniuose apie Lietuvą, patė- 
mija, kad Lietuvos politikoj 
katalikų kunigai daugumoj: 
t. y. lošia svarbiausi vaid
menį; jų seimo pirrminin- 
kas — kunigas; asmeniškas 
prezidento raštininkas — 
kunigas; vadas (leader) kr. 
dem. partijos — kunigas; 
taipgi kunigas Valstiečių 
Banko pirmininku.

Iš to svetimšaliui išrodo, 
kad Lietuva visai neturi 
svietiškių inteligentų; kad 
sumaniausi ir mokyčiausi, 
tai tik katalikų kunigai. To 
kia nuomonė, žinoma, lietu
viui tėvynainiui neglai būti 
maloni, žinant, kad šioje ša
ly katalikų kunigai netik 
politikoje, bet ir viešajam 
gyvenime nieko nereiškia.

Pakol Lietuvą krik-demai 
valdys, pakol juodasis kle
ras klestės, patol Lietuvos 
liaudis skurs, vargs po sun
kia mokesčių našta; pato 
pavaldiniai ieškos išeities 
svetur, kad uždirbus duo
nos kąsnį, — nors daugelis, 
svetimos duonos beieškoda
mi, netik skurs daugiau ne
gu savo šaly, o ir žūs, ne
galėdami prie svetimų gy
venimo sąlygų pritikt. *

Savo pavaldinių medžiagi 
nis aprūpinimas krik-de- 
mams, kaipo valdančiai par
tijai — nerūpi; ji turi dar
bo, rūpesnių, kaip išsilaikyt 
užimtose vietose; jie Lietu
vos nepriklausomybe susikū 
re sau rojų ant žemės, ki
tiems — senoviška ašarų 
pakalnė.

rių rūšių medžio. Aržuolas turi 
apie 50 rūšių.

Yra tarpe 30,000 ir 40,000 
lentų pjovinyčių Suvienytose 
Valstybėse, kur pjaunama apie 
30,000,000,000 pėdų medžio. 
Didžiausia pjovinyčia supjau
na apie milioną pėdų į dieną, 
arba ta viena pjovinyčia į me
tus daugiaus medžio sup j au
sto, negu visa Norvegija. Pjo
vinyčia randasi Louisiana val
stijoje, kur apie 12,000 žmo
nių samdyti medžio išdirbystėj. 
Beveik 93 nuošimčiai viso me
džio, gaminamo šioje šalyje, 
yra čia pat ir sunaudojama. 
Tik apie 7 nuošimčiai siunčia
ma į užsienius, kaip Australi
ją, Pietinę Ameriką ir vakarų 
Europą. Normališkais metais 
apie 28,000,000,000 pėdų me
džio yra čia sunaudojama.

LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ

“Vienybės” Redakcijai
193 Grand St., Brooklyn.

Kauno Apygardos Teismo 
darbuotojų knygyno Valdyba 
skaito sau pareiga išreikšti 
Tamstom gilios padėkos žo
džius už nuolatinį siuntinėjimą 
mums gyvai reikalingo Jūsų 
laikraščio “Vienybės”.

Prašome priimti mūsų gilios 
padėkos ir augštos pagarbos 
'^reiškimą.
Valdyba: —

Pirm. Juozas (neįskaitau) 
nariai: Masiulytė,

Ant. Laucevičius 
St. Vaitkevičius, 
A. Buržinskiene.

WILKES BARRE, PA.

Kunigas Teisine su 
P arapi jonais

Hazleton lietuvių parapijos 
kunigas Simas J. Struckus ap
skundė parapijos komitetą už 
kišimąsi į jo reikalus, nes ne
duodą jam pamaldas ramiai at 
laikyti.

Kaltininkais yra Jonas Rėk
laitis, Juozas Zajanckas ir An
tanas Žukauskas ir dar dvyli
ka kitų, kurie gavo laikiną 
drausmę nuo teisėjo McLėan. 
Vaidai buvo 27 rugsėjo baž
nyčioje.

Tas kunigėlis yra žinomas, 
kaipo tvarkos ir žmonių valios 
ardytojas. Plymoutho parapi
joj, kuomet buvo jis klebonų 
pernai, kovo 1 d. jį vyskupas 
Hoban perkėlė į Hazletono pa
rapiją, manydamas gal aprims 
bet kas tau! jis smarkauja, 
kaip liūtas, ir nieko nenori 
klausyti. Nienių Jonas

E. SETAUKET, L. I.

Pradėta Organizuoti Jaunuo
lius ir Statyti Svetainė

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubo pereitame susirinkime 
daug kalbėta apie ateitį. Pir
miausia apie metinį maskara
dą su prizais, kaip kasmet per 
Dėkų Dieną (Thanksgiving). 
Tapo išrinkta komisija.

Taipgi kalbėta surengti kokį 
koncertą ar teatrėlį ir mėginti 
suorganizuoti čionykščius jau
nuolius. Setauket ir Port Jef
ferson apylinkėje yra nemažai 
paūgėjusio jaunimo, ir mažiu
kų ; kaip tik laikas įkurti mo
kyklėlė ar taip ką. Bet tam 
reikia būto, triūso ir tt. Taigi 
keletas lietuvių sumanė pri
traukti visus lietuvius ir mėgin 
ti pasistatyti savo saliukę, tik 
bėda, kad nekurie mūsų lietu
viai nepaiso, kad jų jaunuoliai 
linktų prie lietuvių; sako: — 
“ką mano vaikai turi su lietu
viais mokintis girtuoklybės!” 
Iš dalies jie turi tiesą, nes čia 
daug tokių vyrukų, kurie algą 
gavę, neis į darbą kol pabai
gia; niurkso kur pas kokią 
‘‘misiukę,” kuri gerai išverda 
būzę, kol kitus net į pataisos 
namus turi išvežti (vienas ir 
šiandien ten yra). Tad gi tie 
mūs broliai ir priešingi vis
kam; sako: “o kam man čia 
reikia?” Nei jis į draugijos su
sirinkimus lankosi, nei save no 
ri pasirodyt (nes kartais ir bai 
su būna).

Jau buvo pradėta ir surink
ta svetainės statymui kapita
las, bet permatę, kad negalės, 
atsidarė su viskuom prisijung
ti prie čionykščio . Pašalpinio 
kliubo. Tokiu būdu gal ir pa
vyks darbas atlikti. Kliubiečiai 
išrinko komitetą iš trijų narių: 
A. Augimas, J. Spurga ir V. 
Bubnis, kad apieškotų tinka
mą sklypą žemės.

Korespondentas

KENOSHA, WIS.

Protesto Rezoliucija Prieš 
Klerikalų Smurtą

Priimta Bendrojo Komiteto 
sušauktame Kenoshos Pažan
giosios Lietuvių visuomenės su
sirinkime Schlitz Svetainėj, 
1925 m: Rugsėjo mėn. 27 d.

Kadangi šių metų birželio 
mėnesio 20 d. krikščionių de
mokratų blokas Lietuvos sei
me, nesilaikydamas Seimo Sta
tuto, priėmė savo balsais įsta
tymus, varžančius spaudos ir 
susirinkimų laisvę, ir įvedan
čius mirties bausmę;

Kadangi tie krikščionių de
mokratų priimtieji įstatymai 
aiškiai prieštarauja Lietuvos 
Respublikos konstitucijai, kuri 
garantuoja piliečiams spaudos 
ir susirinkimų laisvę;

Kadangi, pravedant tuos ne- 
konstitucinius ir anti-demokra- 
tinius įstatymus, buvo neteisin 
gai slopinama opozicijos bal
sas ir prieš atstovus, pasiprie
šinusius tai sauvaliai — val
stiečius liaudininkus Dr. Gri
nių ir Lapinską bei socialde
mokratą Bielinį buvo pavarto
ta ginkluotos policijos jėga — 
tai

Tebūnie nutarta, kad šis ma
sinis Kenosha Lietuvių mitin
gas griežčiausia protestuoja 
prieš begėdišką Lietuvos kon
stitucijos trempimą ir prieš 
žiaurų krikščionių demokratų 
smurtą bei sauvaliavimą Sei
me, ir taip pat,

Tebūnie nutarta, kad šis mi
tingas griežčiausia pasmerkia 
Lietuvos valdančiųjų partijų 
bloko kėsinimąsi sugriauti tei
sėtumo ir demokratybės pagrin 
dus Lietuvos Respublikoje, že
minant Seimo ir atstovų auto
ritetą liaudies akyse ir dedant 
nesenai pasiliuosavusiam nuo 
svetimų' despotų kraštui naujo 
despotizmo jungą; ir pagaliau

Tebūnie nutarta, kad šis mi
tingas šaukia visus laisvę my
linčius Amerikos Lietuvius vi
sais galimais būdais padėti 
Lietuvos demokratijai, kovoj an 
čiai už savo teises prieš kle
rikalinius despotus.

Tebūnie nutarta, kad ši rezo
liucija būtų pasiusta Lietuvos 
Respublikos Prezidentui, Stei
giamojo Seimo Pirmininkui, 
Valstiečių Liaudininkų Blokui, 
Socialdemokratų Blokui, ir pa 
talpinta Amerikos lietuvių laik 
raščiuose.
Susirinkimo pirm. —

J. Marcinkevičius, 
Susir. Rašt. —

Juozas Kasputis, 
Rezoliucijų Komisiją —

Kazys Brdzevičius, 
Antan A. Pakšys.

PHILADELPHIA, PA.

Rengia Artistui Babravičiui 
Koncertui

Spalio 4 d. įvyko SLA. 135 
kuopos mėn. susirinkimas, Lie
tuvių Muzikališkoj Svetainėj. 
Kuopos pirmininkui J. Ivanau
skui, nepribuvus, susirinkimą 
vedė vice-pirm. A. Meškaus
kas. Narių buvo visai mažai. 
Bet visgi padaryta keli svar
būs nutarimai. Svarbiausis, tai 
nutarta surengti artistui p. J. 
Babravičiui koncertas. Koncer
tui rengti išrinkta komisija iš: 
J. Streleckio, A. Tvaranavi- 
čiaus ir J. Kaulinsko.

Koncerto laikas, dar nenu
statytas, iki bus susižinota su 
gerb. J. Babravičium.

A. Tvaranavičia

LAWRENCE, MASS.

Kunigėlio “debatai” ir Naujas 
Advokatas

Andai čia kun. Virmauskas 
surengė debatus temoje: — 

AMSTERDAMO LIETUVIAI!

Norėdami gauti visko, kų tik jums reikia prie namų: indu, 
dabinimų, įtaisymu, stiklu, lempų, pečiu, arba odos išdirbinių ir 
mil išrengimo dalykų, taipgi langų, paveikslų, rėmų, muzikališkų 
strumontų, kreikpitės visados pas lietuvį —

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

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

“Ar verta katalikams skaity
ti bedieviškas knygas ir laik
raščius?” “Debatoriais” buvo: 
davatkinas Bugnaitis ir davat
kėlė Vičaitė. Suprantama, “nu- 
čebatavo,” kad neverta. Jeigu 
būtų buvę sušaukta susirinki
mas viešas iš katalikų, o ne 
dviejų davatkų, tai jie būtų 
tinkamai nusprendę, kokie laik 
raščiai visuomenei naudinges
ni. Bet kunigėlis net ir kata
likų į tokius klausimus nepri
leidžia. ' •včia atidarė ofisą pirmas lie
tuvis advokatas, p. Kalinaus-į 
kas iš So. Bostono. Jis buvo 
ir karo metu čia atidaręs, bet 
tuomet neišsilaikė. Dzūkas

---------------------------------------------------------- ------------------------ i

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

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

Nedeliomis Nuo 10 iki 3 P. M.

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

Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

M. M. ŠLIKAS
Lietuvis Advokatas 

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

Namų Tel. Michigan 5751

Bell Phone Poplar 7545
A. STANKUS

— Lietuviškas Graborius — 
Geriausias patarnavimas, 

Daug metų patyrimo 
1023 Mt. Vernon St.

Philadelphia, Pa.

RICHMOND
TRUST

’ COMPANY
2701-2703 E. Allegheny

Philadelphia, Pa.
Av.

Apdraudžiame Nuosavy
bės Dokumentus.

Persiunčiame Kabeliu Pinigu:

Perkame ir Parduodame 
Visų šalių Pinigus

Mokame 4% ant Padėtų 
Taupymui Pinigų

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

K
pa- 
na- 
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3



mt

vienybe SPALIO (OCT.) 15 D., 1925
II UIHII IH I <i 1 .1111 —

VISIEMS, VISIEMS, 
VISIEMS!!!

Kadangi buržujų atstovas 
Sirvydas viešai paskelbė, jogci■ 
Lietuvoje toil etai tokie švarūs, 
kad nepriimtų nei Prūseikos 
su Vidiku už vačmanus prie 
toiletų, o jų laikraščių nė už 
reikiamąjį toletuose poperių, 
todėl mes dabar aiškiai mato
me, kad Lietuvos buožių val
džia visai velnią galvoja. Jau 
jeigu nei Prūseikos su Vidiku 
nepriims prie toiletų už vačma
nus, tai matosi, kad paskutinė 
laisvė yra atimta. O komunis
tai tiek kandidatų į toiletų 
vačmanus turi prirengę! Visas 
šitas triūsas nueis biesop...

Prieš tą buožių reakciją rei
kia visomis keturiomis kovoti, 
ir dėlto mes, šventakuprių Par 
tija, iškilmingai nutariame į- 
kurti — “Toiletų Laisvės Fon
dą..” Visus gerus ir raudonai 
susipratusius darbininkus kvie 
čiame į šitą fondą kuodaugiau- 
siai aukoti.

Į “T. L. F.” priimame ne tik 
pinigais, bet ir daiktais: kas 
turi nudėvėtas kelines, senus 
šiūsus, prasigėrusius komunis
tų gyvanašlius, nunešiotas ko
munistes gyvanašles, sukerpė
jusias “progresistes,” — vis
ką, viską priimsime ir savo or- j 
ganė “Tarkoje” talpinsime pil-į 
ną atskaitą.

Jau šį atsišaukimą berašant 
atėjo gausūs paaukavimai nuo 
šių įstaigų ir asmenų:

“Trockio Milžtuvė” aukavo 
pabėgusį savo pinigų dirbėją 
Račį.

Draugas Kumštvydas — sa
vo kumštį,

Drg. P. — savo pabėgusią 
pačią.

Viso fonde yra — 00000000
Šv. Partijos
Finansų Ministerija

Iš LIETUVIŲ-LENKŲ DERY
BŲ FRONTO

(Nuo “Tarkos” spec, koresp.)

Kopenhaga. — čia vėl prasi
dėjo lietuvių-lenkų derybos...

Atsiprašau: Jos vėl pertrau
ktos...

Atsiprašau: Jos vėl prasidė
jo...

Atsiprašau: Jos vėl pertrau
ktos...

Atsiprašau: Jos vėl prasidė
jo...

(Rytoj pranešiu daugiau re
zultatų).

V AŽIUOJA M!

Ilgai derėjosi Kaune Novo- 
činskis su Mykolo Jonu ir Pet
ro Baltru ir triukšmą jie kė
lė. Tik staiga išsikišo iš Ožeš
kienės gatvės barzda ir ilgas 
rūbas ir suriko:

— V-a-ž-i-u-o-j-a-m!
Ir NovoČinskis ir Mykolo Jo 

nas su Petro Baltru galvatrūk 
čiais metės... ir traukinys nu
važiavo į Kopenhagą pietų su 
vakariene valgyti...

— Pliumpis.

IR DAR BROLIUKAS!

STOGŲ DENGĖJAS

GRAVEL
Roofing

Repair WorK a Specialty 
' JAMES J. HOLT 6-SON

Tūlas J. Pėža, pabėgęs “Ke
leiviu” nuo Sandariečių vis dar 
rašo apie reikalingas “refor
mas” Sandaroje, iš kurios jau 
pabėgo (o gal gailisi!). Jis dar 
tebeūžia,kam buvo remta “Neo 
-Lithuanijos” tautininkai stu
dentai, nes jie esą “reakcionie
riai” (apie kuriuos p. Pėža ne
turi jokio nusimanymo).

Bet štai ko mes iš p. Pėžos 
lauksime: kokį jis vainiką už
dės “keleivininkui” Bagočiui, 
kuris kelkiūpsčiais pasitiko kn. 
Šmulkštį?

Ar gal p. Pėža ir kun. 
Šmulkštys jau susiuostė?!

Yla

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

Reikale klauskite:
Ofisas: 1163 Gates Avenue 

Tel. Jefferson 3957
Yardas: 161 Clifton Place 

Tel. Prospect 1023

KOM P LI MEN TA S TA R KO S 
KLEBONUI

Kauno “Garnys”, juokų laik
raštukas kuris ir pas klebonų 
gaspadines bei davatkėles kar-

MES NEPARDUODAM SVETIMŲ NAMŲ
Bet mes parduodame savo budavotus namus Richmond Hill 

Į; Sekcijoj: — 1 ir 2 šeimynų. 1 šeimynos $5,500 ir augščiau 
l 2 šeimynų $10,000 ir augšč. Perkant namą, kurie turite lo- j 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
)--------------------------------------------------------------------

tais į svečius apsilanko, suma
nė pasijuokti iš Tarkos Kle
bono sekamai:

Ratilas (Mikui): Kodėl bro
lau J. O. Sirvydas Amerikiš- 
kos “Vienybės” redaktorius 
taip nusiminęs ir liūdnas atro
do?

Mikas: Ogi dėlto, kad į Lie
tuvą sugryžęs, neberado tos 
savo plytnyčios, kurią palikęs 
Amerikon išbėgo.

Tarkos parapijos mitinge ši
tas komplimentas josios klebo
nui svarstyta ir rasta visai šlei 
vas. Mūsų klebonas sugryžo iš 
Lietuvos labai linksmas, nes 
rado savo plytnyčią pasidalin
tą kunigo Šereivos su rusų žan
daru, kuriam kun. šereiva į- 
skundė mūsų dabartinį klebo
ną. Dabar būsią iš tos plytny
čios mūrijama klebonijos kiek
viename Lietuvos kaime, todėl 
mūsų klebonas ant vienos ko
jos šoka, kad jo buvusi plyt- 
nyčia išėjusi ad-majorem Del 
gloriam.

MUSŲ KLAIDINIMO 
BLIURAS

Klausimas: — Aš esu mer
gaitė 15 metų ir dar einu mo
kyklon. Mano mokytojas man 
blogai pažymėjo ant pamokos 
iš gramatikos, dėlto, kad aš 
parašiau sekantį sakinį: “Jis ir 
mergina.” Ar gi aš turėjau 
klaidą? — A. Šsmilkau.

Atsakymas: — Mokytojas tu 
rėjo tiesą, mergyt, nes žodis 
“mergina” yra daiktavardis ir 
jis jokiu būdu negalėjo būti 
sujungtas su “jis,” kuris visai 
nėra daiktavardis, bet vartoja
mas tik skysto pasijuokimo vie 
toje, paveizdan: “jis, jis jis!”

M O TER Y S N E SNA UDŽIA

Kelios moters susitarę
Ir Bendrovę tuoj sudarę, 
Pasisamdę būtą rinkoj — 
žada steigti “Manopolkę.” 

Didžiai džiaugias Pirmininkė; 
Džiaugias ir Pagelbininkė, 
Džiaugias “Krautuvės” vedėja, 
Džiaugias ir jos pardavėja.

Ir mes moterys didvyrės.
Atsiskirsime nuo vyrų.
Nereiks mums namie sėdėti.
Bulves skųst, vaikus perėti.

Vyrai vaikščioja į Kliubus, 
Vyrai lošia “proferancus,” 
Geria “Vermutą” iš Prūsų, 
Ir konjaką iš Francūzų.

Ir mes laisvės paragausim, 
Ir baltakės išsitrauksim, 
Ir mes vyrams nieko gero; 
Lai sau eina restauranan...

Tai išgirdę katalikės, 
Kad nesnaudžia blaivininkės. 
Tuoj Ona Agotai taria: 
Ar girdi, ką jos padarė?

Ir, Agota, mes nesnauskim. 
Tuoj moterų kliubą steikim. 
Mes jų vyrus priviliosim...
Ir per naktis “ulevosim” 

Mes juk senmergės — nevedę, 
Ir nuo vyrų jau užpratę... 
Reikia kartą bent atokti — 
Jaunas dienas pakartoti.

šaukė, rėkė, šturmuliavo,
Statė, rinko ir balsavo, 
Vyrus šmeižė — liežuvavo — 
Viską užprotokolavo.

— Šešupės Bangos

Du Kalakutai...
Kalakutė: — pirmu sykiu 

tenka važiuoti iš farmų į mie
stą — kaip puiku ir smagu bus 
čia apsigyventi!

Kalakutas (po valandėlės ty

Įėjimo): Bus tai bus, — tau 
ir man gerai,> jei neprisieis a- 
biems čia galvų netekti...

.4. J. Jokūbaitis.

JUOKIS

KAD IR
O

NENORL

Vietoj laimės, prikibo nelaimė
— Vaje, Andriau! Tu visas 

sukultas! Kas atsitiko?
— H-m-m... na, kaip čia tau 

pasakius, — bet, pasakysiu. 
Matai, man miegant prisisap
navo laimė, pavidale gražios 
mergaitės. Aš, luopt! jąją už 
kasų, kad nepabėgtų. O čia 
būta, kad aš savo bobelką nu
sitvėriau. Na, ir išėjo makamo- 
lė...

Tai Paveldėta
žioplys: Kodelgi tu taip 

šiurkštus žmogus?
žioplevičius: Nieko nepada

rysi — tai paveldėta: mano 
motina buvo telefonų šaukėja.

Pertraukė Sapną
Prašmutas Studentas: Įsi

vaizduok sau — aš gavau nuo 
tėvo iš namų čekį ant $100...

Draugas: A-a, tai atiduok 
man penkinę, ką esi skolingas!

P. S.: Palauk, dar aš nepa
sakiau tau viso savo sapno..

Juk tai Greitas
Visi pasakoja, jog suomas 

Nurmi yra be galo greitas bė
gikas. Bet dar jie to nežino, 
kad Nurmi po kiekvienų lenk
tynių turi penkias minutes pa
laukėt, iki jį pasivys jo paties 
šešėlis!

Bijo Pagrindžių
Scenos Direktorius: Baisu! 

Ką aš turiu daryt, kad tu į- 
dėtum daugiau karštumo į bu- 
čiavimosi scena?

Būsiantis žvaigždė: Užleisk 
uždangą, išvaryk visus laukan 
iš čionai, ir palik mane vieną 
su šita gelsvaplauke — pama
tysi, ką galiu!

CHICAGOS KONSULATAS 
PAIEŠKO

Lietuvos Konsulatas Chica
goj e paieško šių asmenų Ame
rikoje:

Konrado Aisteteno. Gyveno 
kadaise Clevelande. Atsiliepė 
jo žmona iš Lietuvos.

Vlado ir Edvarde Benedikta- 
vičių iš Kudulių valse., Ra
seinių aps. Gyveno kadaise Chi
cagoj e — Roselande.

Vinco ir Petro Černauskų iš 
Reitavo valse., Telšių aps. Yra 
gyvenę Rochester, N. Y.

Leono Dirvinskio iš Skaud
vilės valse., Tauragės aps. Gy
veno kadaise Chicagoje. At
siliepė jo žmona iš Lietuvos.

Mykolo Grabažio iš Židikų 
valse., Mažeikių apskr. Gyveno 
kadaise Chicagoje. Atsiliepė jo 
žmona iš Lietuvos.

Gabrio Raginio iš Švenčionių 
aps., Vilniaus krašto. Gyveno 
kadaise Chicagoje.

Antano Jablonskio iš Alvi
to valse., Vilkaviškio aps. Gy
veno kadaise Steubenville, O.

Prano Jokūbaičio iš Kidulių 
valse., šakių aps. Gyveno ka
daise Herrin, Ill.

Petro Pundino. Gyveno ka
daise Milwaukee, Wis.

Jono Paplausko iš Višakio- 
Rudos k. ir valse., Mariampo- 
lės aps. Gyveno kadaise Chi
cagoj e.

Jono Prielgauskio iš Tirkšlių 
valse., Mažeikių aps. Gyveno 
kadaise Chicago Heights, Ill.

Prano Pucevičiaus kilusio iš 
Panevėžio aps. Prieš karą gy
veno Chicagoj e.

Juozo Razmino iš Kražių v., 
Raseinių aps. Atsiliepė jo žmo
na iš Lietuvos.

Jurgio Stadalninko, gyveno 
Chicagoje. Atsiliepė Marė Am- 
brozaitė iš Kybartų miest.

Juozo Šimkaus iš Batakių v., 
Tauragės aps. Gyven. Chicagoj. 
Atsiliepė jo žmona iš Lietuvos.

Pranciška Višinskienė vadina 
si save Miller, arba jos dukte
rų Magdės ir Elžbietos. Gyve
no kadaise Harrisburg, Ill.

Augusto Vimerto. Gyveno ka 
daise Cleveland, Ohio.

Jono Vaitekūno iš Vilkijos v. 
Kauno apskr. Gyveno kadaise 

Į Kankakee, Ill.
! Fiodoro Žubačiuko vadinasi
' save Feodor Zalkavski, iš J ur- 
i barko miesto. Gyveno kadaise 
Detroite

Kazio Žilinskio vadinasi save 
Charles Richards. Ieškomasis 
gyveno Chicagoje, o vėliau Pa
sadena, Calif.

Vinco Žilėno iš Tauragės v., 
Utenos aps. Gyveno kadaise Ra 
cine, Wis., o vėliau Chicagoje.

Jono ir Kazimiero Zabelskių 
ir Viktorijos Zabelskaitės (Pau 
lauskienės), gyven. Philadel
phia, Pa.

Kas žino apie čia ieškomus 
asmenis ar jie gyvi ar mirę, 
malonėkite pranešti: —

Lietuvos Konsulatui,
608 S. Dearborn St., 

Chicago, ill.

Kiti ministerial, žinoma nesu
tiko, ii' tik be biskio vieną die
ną gyvavęs kabinetas būtų 
griuvęs del kunigo sutanos. Bet 
kaip tas konfliktas tapo išriš
tas, nėra žinių; pasilieka lauk
ti ir daboti, ar kun. Rainis mi- 
nisteriaudamas dėvės sutaną, 
ar ne.

Tegul tai kuri j ozas, tegul tai 
paremtas gandais, bet Kaune 
tas nieko nestebina, nes per
daug jau žinoma dabartinės 
Lietuvos Vyriausybės, visiškas 
vergavimas Romai.

A ntskaitis.
Kaune 1925, Rugs. 30.

LAIMINGOS KNYGOS
1) Juoda Knyga, pusi. 200 $2.00
2) Sekretai Moniniino, pi. 168 $2.00
3) Stebuklai ir Paslaptys, 240. $1.75
4) Lyties Mokslas, 400 $5.00
5) Naujas Pilnas Orakulas, $5.()0
(i) Lietuviškas Sapnininkas $1.50
7) Burtiškofl Kazyros $1.50
8) Paslaptys Magijos bei Spiri
tizmo $1.25

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

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

(134)

PIRKITE 
“VIENYBĖS” 

ŠĖRŲ!

Ministerių Kabinetas ir 
Kunigo Sutana

Pereitą kartą rašiau tuo mo
mentu, kada besiformavo nau
jas Ministerių kabinetas. Taigi 
nekartosiu, pasiliko patvirtin
tais tie patys, ką pranešiau, iš
skiriant Dr. Karvelį. Mat Dr. 
Karvelis būtų netapęs Finansų 
Ministerių, jei p. Radusis bū
tų apsiėmęs.

Sudarius ir patvirtinus Pre
zidentui naują kabinetą įvyko, 
sulyg vaikščiojančių Kaune 
gandų, arba anot Smetonos 
“girdų” tikras kuri j ozas. Dak
taras Rainis yra kunigas; jis 
būk pareiškęs savo kolegoms 
ministeriams kad ir ministe- 
riaudamas nepadėsiąs sutanos.

Tikra Lietuviška Duona į
kurią kepa , \

„Garsas” Keptuve i
(Seniausia įstaiga) J

Kepa duoną iš ruginių miltų. J ! 
Taipgi kepamo keiksus, vestu- j 
veins ir kitiems pokiliams. Vi- i 
suornct kreipkitės su užsakymais ♦ 
prie “Garsas” Keptuvė. Siunčia-į 
ne duonų ir į kitus miestus.

W. MASIULEVICH
A. SHRUPSKIS j 

(Savininkai) ♦

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

B
 JAU
ų*, PRIPA

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

Jono-John9 s Cigarą 
arba brolio Petro Naujokų arba 
Vytauto. Tėmyk vardų ir paveik
slų 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
gaut adresuot:
NAUJOKŲ CIGAR DIRBTUVĖ 

267 DIVISION AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

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

—: DRAMOS

Nauji
Teatro 
Veikalai

Del kitų Dramų, Komedijų, 
Tragedijų, Misterijų ir 
Monologų, reikalaukite 

“Vienybės” katalogo 
prisiūsdami 2c. štempų

Skaitykit Katalogą Dešinėj Pusėj

VIENYBĖ
193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Reikalaukit Vienybės 
Knygų Katalogo

1. SUSITAIKYMO ŠVENTE arba SUGRIUVUSI
ŠEIMYNA. Lošia 8 ypatos. 3 aktai ________ 25c

2. ANT BEDUGNĖS KRAŠTO. Lošia 3 ypatos.
B aktai _____ _________________________ _ 25c

4. ŽODŽIAI IR ATBALSIAI. 3 aktų misterija. Lo
šia 9 ypatos, ir SIELOS VIRPĖJIMAS. Lošia 
8 ypatos_____ ___________ _____ __ ________ 50c

5. MILDA, MEILĖS DIEVĖ. 3 aktų, lošia 12
ypatų __ __________________________________ 30c

6. MOTINOS ŠIRDIS. 4 aktų. Lošia 9 yp._____ _ 50c
7. STEPAI arba MEILĖ TYRUOSE. 4 aktų, lošia

8 ypatos___ __________ ____________________ 25c
8. TRYS SESERYS. 4 aktų, lošia 14 yp. ___ 50c
9. ALENUTĖ. 2 aktų, lošia 8 ypatos ______________25c

10. PALAIDŪNAS. 2 aktų, lošia 6 ypatos_______ _ 30c
11. NETIKĘ GANYTOJAI. 5 aktų, lošia 25 yp._____ 60c
12. JUOZAPAS IR ZELBORA. 2 aktų, lošia 13 yp. ___ 50c
13. VERGIJOS GRIUVĖSIUOSE. 4 akt., lošia 16 yp. __ 50c
14. PANČIAI. 4 aktų, lošia 10 ypatų ___________ 25c
15. GAISRAS. 5 aktų, lošia 14 ypatų. (Iš Penkaičio

raštų) ____________ _-___________-_____90c

—: KOMEDIJOS

16. KOMEDIJOS MĖGĖJAMS. Vienoje Knygoje _____75c
Telpa šios komedijos:

1) Uošvė į namus — tylos nebebus.
2) Kurčias žentas
3) Vargšas Tadas
4) Advokato Patarimai
5) Gaila Ūsų
6) Nesipriešink
7) Nepavykusi Komedija

17. KOMEDIJOS ČIURLIONIENĖS. Vienoj knygoj ___ 60c
Telpa šios komedijos:

1) Pinigėliai
2) Karalaitė Tikroji Teisybė
3) Gegužis
4) Kuprotas Oželis

18. VIENAS Iš MUSŲ TUR APSIVESTI. 1 aktas
lošia 4 ypatos________ _______________ _____ 20c

19. BYLA DEL LINŲ MARKOS. 2 aktų, lošia 6 yp. __ 25c
20. TEODOLINDA. 1 akto, lošia 6 yp.----------------- — 20c
21. KRYŽIOKAS. 2 aktų, lošia 2 ypatos------------- —
22. VYŠNIŲ SODAS. 4 aktų, lošia 15 yp. ----- -__
23. PONAS KOMITETAS. 3 aktų, lošia 19 yp. (H

Penkaičio raštų) ___ ________________________
24. AMERIKA PIRTYJE. 3 akt., lošia 9 yp.-----------
25. LAPKUS. 3 aktų, lošia 5 ypatos --------------—
26. GIRINIS. 4 aktų, lošia 13 yp.-------------- -------------
27. BURIDANO ASILAS. 3 aktų, lošia 14 yp. -----------
28. POTAŠAS IR PERLAMUTRAS. 3 ak., lošia 18 yp.
29. KAROLIO TETA. 3 akt., lošia 11 yp.-------------- -
30. PONIA PIPSĖ IR P-LĖ TIPSĖ. 1 ak., lošia 4 y. __
31. NERVAI. 3 akt., loš. 8 yp. -------------------------------

10c
60c

90c 
25c 
30c 
50C 
50c 
40c 
50c 
25c 
50c
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BAMBIZUI ŠVENTŲJŲ PAGELBA

(Feljetonas)
Rašo Petras Kriukelis

Biržų reformatas lietuvis Ja-

gelia, todėl ir sumanė šauktis statyk Mikalojui sviečką, o Pe- 
’ pagelbos pas šventuosius: — teriui ir mūsų Martinui tai gai- 
“Martinai Liuteris, padėk, man džio kiaušinį.
vežimą per tiltą pervežti!” Bet i klausė pardavėjas Janio. “Anis

‘Kodėl taip?”

nis sumanė pasižiūrėti sostapi- Martinas į pagelbą neatėjo ir! 
lės Kauno. Pasikinkė kumelė- Janis pradėjo šauktis pas kata 
lę. ratus prikrovė ūkiškų pre
kių, nes girdėjo, kad Kaune 
viskas brangiau negu Biržuo
se, ir Janis geidė šio-to pasipel
nyti.

Visa kelionė Janiui labai se
kėsi; bet kaip tik jo nelaimei, 
vos užvažiavus ant tilto per 
Nemuną, jo kumelėlė stapt ir 
nė iš vietos. Mušė, keikė, bet 
kumelėlė nebevežė vežimo. Ja
nis buvo dievobaimingas žmo-1

man vežimo per tiltą nepadėjo 
pervežti.”

likų šventąjį: “šventas Peteri 
ribokai! tu pripratęs tinklą 
traukti, pertrauk ir mano veži
mą per tiltą”! Tas irgi, nežinia 
del kokios priežasties, Janiui 
į pagelbą neatėjo. Tad Janis 
sumanė šauktis pas rusų šven
tąjį: “Cudotvorec Nikolai pa
dėk man vežimą per tiltą per
traukti! aš tau sviečką pa
statysiu.”

Ligi Janis meldė šventuosius 
pagelbos, kumelėlė atsilsėjo ir 
be jokio raginimo lengvai per
traukė vežimą netik per tiltą, 
bet nuvežė ir ant rinkos.

Kada prekės buvo išparduo
tos, Janis nusisamdę nakvynei 
butą, o sulaukęs vakaro išėjo 
savo prižado išpildyti.. Kada 

, įėjo į rusų cerkve, pamatęs, 
i kad priebažnytėje pardavinėjo 
į žvakes, priėjo prie pardavėjo: 
“Tu ponas girdi? Te litas, pa

A. B. STANKUS 
“Vienybės” Įgaliotinis,

REDA K C UOS .4 T S.4 K Y M .4 /
$203

1 4 : t 
Iš NEW YORKO Į

KAUNĄ ir ATGAL
(Pridedant Rev. Taksą)

Siūlome puikių progą atlanky
ti Tėvynę nupiginta 3-čia kle- 
sa. Mūsų keleiviai iš Ham
burgo traukiniais nuvežami j 
vietą su gera priežiūra, 
formacijų klausk vietinioi 
Del grįžimo leidimų ir kitų in 
agento arba

United American Lines 
(Harriman Line) Joint Service with 

Hamburg American Line
J

35-39 Broadway, New York.

UOLLANn
Tiesui-trumpai keliai per Rotter

dam ’ą, j ir iš visų dalių

PIRMĄJĮ LIETUVY!
Chiropraktlku-Gydytoja*

J. Vaitulionis, D.C. 
331 Grand Street 

Brooklyn, M. Y.
Valandoi nuo 4 iki 8 vai. vak. 
Nediliomi ir iventadieniali: 

\uo 10 v. ryto iki 1 v. po piet.

Laivai kai savaitę 
Neprilygstami patogumai 

Mes pagelbstime gauti reikalingu 
dokumentus (affidavits). Mūsų 
žmonės sutvarko visas smulkmenai, 
ir keleiviams rūpinamasi nuo pra
džios kelio iki pabaigoi.
Kainos ir laivų tvarkražtis pasiun
čiamas paprašius.
Rezervavimui ir informacijų delei 
rašyk bile vietiniam agentui, arba

HOLLAND AMERICA LINU
24 State Street New Tork__

SKAUSMAS! KUR?
PAMINKIT.

.4. .Jokūbaičiui: — Vat už 
ntas smulkmenėles ‘‘Tarkai” - 
ačiū! Tik jas rankiodami, ban
dykite trumpesniu ir vaizdes- 
niu stylium paruošti. Sklype
liai poperiaus truputi permaži.

.Jonui Narbutui: — Peržiū
rėdami T-tos rankraščius dar 
sumanėm palėmyti: reikia a- 
tydžiau ir aiškiau rašyti, nes 
labai susilieję ir neaiškios rai- 
lės. šiaip gerai — ir ačiū!

Varguoliui: — Tamstos strai 
panelis: “Ir mano žodis del 
bendro fronto” jau truputi per 
vėlyvas, nes šis klausimas per 
nūsų spaudą jau perėjo ir nu
mirė. Išdavos buvo tokios, kad 
parodė, jog nė viena pusė jo
kių frontų rimtai nenori. Todėl i

ir T-tos straipsnelio nebedė- 
sim. Meldžiame rašinėti kitais 
klausimais.

Alf. šeštokui: — Už visus 
smulkius raštelius — ačiū. Kai; 
tik tokių ir daugiau laukiame. !

J. P.: — Ačiū už feljetonėli, 
bet jis spaudai netiks; viena,1 
kad silpnokai paruoštas, antra : 
— feljetonai rašyti apie dan
gų neapsimoka; meldžiame ra
šinėti feljetonus iš pačių lietu-j 
viu gyvenimo. *

—

NAUJI “VIENYBĖS” 
SKAITYTOJAI

i
_______ J

Union City, Conn.: — J. Po-: 
ška, J. Glinskas, Ona šedlaus-į 
kienė, J. Stačiokas, Elžbietai 
Poškevičienė, J. Antanaitis, J.i 
Sadlauskas, A. Sakalauskas, J.' 
Bubnis, V. Krajauskas, R. šak- 
naitis.

Rochester, N. Y.: — K. Pau
ža, J. žigelis, K. Gečas, P.. 
Norkeliūnas,

Užrašė Lietuvon: A. Barno-į 
tovičius — Jonui Zuzui, Kau-■ 
piškio pašta; Veronika Vile-! 
mas —< Antosei Račkiūtei, Pa
nevėžio mieste; J. Vilemas —į 
Kazimierui Vilemui, Skapiškio 
pasta; V. Petronis — Petrui 
Petronui, Skapiškio pašta.

Mechanicsville, N. Y.: — V. 
Ribelis, A. Pilaitis, J. šūkis, 
B. Jankauskas.

Užrašė Lietuvon: George Ju- 
zaitis — Stanislovui Juzaičiui, 
čekiškio pašta.

Amsterdam, N. Y.: - Prince 
Albert, A. Jute, V. Kazilas.

Yonkers, N. Y.: — Helena 
Baliukoniūtė, R. Zagrackas.

Hudson, N. Y.: — V. Pikun.
Waterbury, Conn.: — J. Ber 

notas.
Visi viršuj einanti užsirašė 

per “Vienybės” Įgaliotinį, pil. 
A. B. Stankų.

Kankakee, III.: — K. Stan- 
keviče, M. Sabaliauskas, V. Ša
pranauskas, K. Nenius, Jonas 
Kasparaviče.

Iš šios pastarosios vietos už
sirašė visi per “Vienybės” Įga
liotinį, pil. 'Joną1 Kulį.

“VIENYBĖS”
METRAŠTIS

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

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

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

YRA GERAS DEL:
1. Ramatiško gėlimo.
2. Nerviško galvos skausmo.
3. Neuralgijos skausmo.

Mėšlungiško traukimo.
Kietsprando.
Skausmo šonų, krūtinės ir pečių 
Apsideginimo ir žaizdų. 
Apsisaugojimo nuo uodų. 
Skaudančių muskulų.
Apsisaugojimui nuo užnuodiji- 

mo, nuo silpnų < atsitikimų, 
įdrėskimo ir 11.

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

rašykite j:
ALBERT G.

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

4

6

8.
9

10.

Specialistas
Pasekmingai Gydau Ypatingas 

VYRŲ, MOTERŲ LIGAS

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

KAINOS MANO PRIEINAMOS

DR. ZINS
110 E. 161 h St., New York City 
Tarpe 41 h A v. ir Irving Place

\ alandos: 9 iš- ryto iki 8 vakaro.
Nedėlioms: 9 iki 4 po pietų

ir viskas yra po mano asmeniška priežiūra 
X-Spinduliai ir Wassermnno tyrimas ir Ko
miškas Išnagrinėjimas kraujo. — Suteikiame 
tikrą atspėjimą ir gydymą. —

PATARIMAS IR KOVITIMAS 
DYKAI

Atsišaukimas į Bendradarbius 
Del "Vienybės” Metraščio

Ateinantį metų sueina 40 
metų kaip Vasario 10, 1886, 
būrelis lietuvių ikūrė taikias- 
'į “Vienybę,” šiandien pasieku
sia laipsnį mūsų nacionalės 
reikšmės organo. Todėl “Vie
nybės” Bendrovė nutarė išleis
ki 1926-iems metams Metraš
tį, su kiek galimai pilnesnė
mis ir reikalingesnėmis žinio
mis bei informacijomis iš mū
sų gyvenimo, taipgi įdėti “Vie
nybės” bendradarbių šiokius- 
tokius atsiminimus bei jų pa
veikslus. Metraštis nebus labai 
didelis, bet spausdinsis ant ge
ro poperiaus ir technikos žvilg
sniu prižiūrėtas.

Nors jau mažai laiko betu
rint, vienok kreipiamės į savo 
bendradarbius prašydami para 
syti savo atsiminimus, neilges
nius 100-150 eilučių formato 
1921 metų “Vienybės” Metraš
čio. Taipgi prašome labai sku
binai parašyti iš kolonijų A- 
merikoje: 1) kiek lietuvių ran
dasi, 2) kiek draugijų turi, 3) 
kiek draugijų turtas sudėjus 
neša, 4) kiek turi mokyklų, 
4) kiek turi lietuviškų bažny
čių ir jų turtas, 5) kiek yra 
biznierių, 6) kiek jų turtas ne
ša, ir lt. Prašome rašyti labai 
trumpai, nes maža turim vie
tos.

liai bus priimami iki Gruodžio 
15 d.) ir antrašuojama seka
mai: — “Vienybės” Metraštis, 
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Apsisaugojimas
Nuo Šalčių

Atsiminkime, kad paprastai 
šalčiai yra užkrečiami. Gema
lai šalčio gan veiklūs ir tik ga
vus progą greit platinasi, bet 
daugelyje atsiitkimu šie gema
lai būtų per niek, jeigu tik iš- 
anksto aplinkybės būtų geriaus 
prižiūromos.. štai paprastos 
aplinkybės, kurias turime turė
ti omenyje.

1. Nosyje ar gerklėje užsise- 
nėjusios ligos.

2. Nusilpnėjimas paprastai 
nuo ligų, girtuokliavimo, per- 
sidirbimo, prasto maisto ir 
damiegojimo.

3. Ūmus persidirbimas 
sušlapimas, ypatingai kojų 
perlengvas apsirėdymas.

4. Vidurių užleidimas ar už
kietėjimas.

5. Prastas vėdinimas kamba
rių ar net ir per didelis užsi
sėdėjimas nevėdintuose kam
bariuose.

Turint koki nors užsisenėj tį
si nesmagumą privalome tuoj 
kreiptis gydytojaus pagelbos.

meldžiami pri- Sergėkimės patarimų puSgydy- 
siūsti savo paveikslų klišes (lik tojų ar tokių kurie save augš- 
kad būtų nedidelės) ar bent i tinasi gydytojais. 
paveikslus (už klišes reikės Iru 
pūtis apsimokėti, nes mums J 
Metraščiui pasidaro labai daug \ 
išlaidų, kaulingi spausdinsis į \ 
50,000 egzempliorių; klišes su
gražinsime savininkams).

Viskas šitas turi būti prisiri

ne-

ar
ar

Kurie bendradarbiai ir veikė
jai norės jų fotografijas įdė
li Metraštin,

Laikykimės nuosaikumo kas- 
link valgio, pailsio ir miego, ir 
kiek galint praleiskime laiką 
tyram ore.

Vėdinkime kambarius ir dar
bavietes nuolatos.

Kiek galint užlaikykime ko-
sią ne vėliau Lapkričio 30 d. jas sausai ir šiltai. 
(Lietuvos bendradarbių rašte F. L. I. S.
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Šie Puikūs Daiktai Spausto 
Stiklo už Leibelius DYKAI

Star
♦

ir Magnolia Pieno
Sutaupote darbo ir pinigų vartodami šias rūšis kondensuoto pie
no kur reikia cukraus ir pieno virimui ar prie stalo. Jie visur 
priduoda riebumą ir skanumą. Ir ekonomiški, kadangi negenda 
ir nereikia jiems ledo. Visados patogu laikyti po ranka pora blc- 
šiahi virtuvėje, kad reikale tuoj būtų.

DYKAI
Jūs gaunate brangias dovanas už leibelius, nekalbant apie gerą pieną. 
Viršuj;? matysite paveikslą keleto kavalkų puikių spausto stiklo daiktų, 
kurie duodami už leibelius blėšinių. Jie padabins jūsų namus. Galite gau
ti vieny po kitam. laikas nuo laiko. Daiktus gausite tik iš mūsų premijų 
krautuvių. Paštu nesiunčiame. šiandien pradėkite leibelius taupyti ir neš
kite į arčiausią premijų krautuvę.

MUSŲ BR00KLYN0 PREMIJ4 KRAUTUVES RANDASI 
570 Atlantic Avenue, netoli 4 th Avenue

2 Sumner Avenue, netoli Broadway
KITOS PREMIJŲ KRAUTUVĖS:

NEW YORK CITY, N. Y.
41 Hudson Street 
near Duane Street 
4„'i West 42nd Street 
near Ninth Avenue

61 East 125th Street 
near Madison Avenue 
BRONX, N. Y.
578 Courtlandt Avenue 
netoli 150th Street

Pradėkite tuoj taupyti leibeiius del dovanų kalėdoms

“J?
JAU VĖL TURIME!

Komedija
“ L A P K U S ”

— Kaina 30c

193 (.'rand St., B’klyn, N.

Tel. 595 Greenpoint.

Daktaras
J. S. MISEVIČIUS

270 Berry St., B’klyn, N. Y.

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

TeL 4418 Greenpoint.

Dr. John Waluk
Valandos:

nuo 8 iki 10 Iš ryto 
nuo 1 iki 8 po pietų 
nuo 6 iki 8 vakare

Nedėliomii pagal suiitarlmą

161 North 6th Street
Brooklyn, N. Y.

į Aps&agok Sveikatą

Profilaktai vyrami, 
goriausia apsauga 

po užiikrūtimo. 
Didelė trinkelė R5a. 

(Tarba (4’s) (1.
Vilose aptiekose ar 
8an-Y-KIt Dept. A. 

M Beekman Bt.
Now York

Prašyk aprašymų

?U»LėM
UBDBGI-

MA1

Susivienijimas Liet. Amerikoje
4 I

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDBAUDO! IB PABAUPO3 
ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE, KU

RIOS TURTAS ARTI $1,000,000.00

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

BLA. knopoi randasi visuose dideininoie miestuose. 
Nariai priimami nuo 18 iki 50 m. amiiaut. Visi na
riai gauna laikraitj „Tėvynę” dovanai Ir taipgi 
gauna 8LA. Išleistai knygai ui pusę kainos.

Pomirtiniai įkyriai — |l*0, 300, *00 ir 1006

Patalpos Bkyrlal — 
BB.oo. B.oo Ir ll.oo į savaitę.

Del platesnių Informacijų kreipkitės Uno adresu

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

Kas yražmogani amžinai prlilail —• Baltis. ; 
Jis netik sunkiausias Ilgas įvare, bet ir į gra- } 
bą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačiu ; 
Ameriką pagarsėjusius URBAN’! COLD Į 
POWDERS (Miltelius nuo Balčio), jokių Ulfilij • 
nebijo. Už 75 centus ui bakią apslglnkinok J 
nuo savo nuožmaus priežo! ' |

URBO LAX TABB (£5 cental už skry
nutę) yra kai kannolė prieš kitą amžiną žmo
gaus priešą — vidurių nikletėjlmą — kuris 
žmogui pagamina daug rūpesčių Ir sunkių ligų.

Lletiviškų, Bulgariškų, Alopatiškų, HomeopatUkų ix kitikių 
vaistų tegalima gauti gorų pas —

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

Telephone Orunpoint 1411

5
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Brooidyno ir Apylinkės Žinios
Vienybės” Adresas! 193-197, Grand Street, Brooklyn, N. Y, Telefonas: 2427 Greenpolnt

JAU RENGKITĖS į 
KITAS IŠKILMES!

Brooklyno ir apylinkės 
suomenei skelbiame kitas 
oteles iškilmes — “Vienybės” 
Koncertą ir Balių, kurie įvyks 
Lapkričio 22 d., 1925 m., 
Miller's Grand Assembly Hall, 
Grand ir Havemeyer Sts., Bro
oklyn, N. Y. Koncertas bus po 
pietų, o balius vakare, todėl 
bus kupinai visokios grožės ir 
pasilinksminim ų.

Visi ir visos pasižymėkite 
sau ant kalendoriaus tą dieną, 
kad niekur daugiau, tik į “Vie
nybės” Koncertą ir Balių!

Rengimo Komisija.

vi- 
cl i-

tuviai buvo nekalti, visi buvo 
blaivus ir ramiai važiavo.

J. G inkus.

SPALIO 9-TOS APVA1KŠ- 
ČIOJIMAS IR KUN A. 
ŠMULKŠČIO PRAKALBOS

LIETUVIŲ NELAIMĖ 
SU AUTOMOBILIU

Spalio 10 d. naktį, ties Mau- 
jer St. ir Union Avė. į ramiai 
važiuojantį lietuvių automobilį 
įlėkė teksikėbas ir jį apvertė, 
taip kad visi lietuviai važiuo
janti pateko apačion. Pradėjus 
šaukti pagelbos, pribėgo žmo
nių, kurie atvertė automobilį ir 
paliuosavo keleivius, kurie bu
vo pusėtinai sužeisti. Tris jų 
tuoj aus nuvežė šv. Kateriuos 
ligoninėn: automobiliaus savi
ninką, biznieriaus sūnų (mė
sinę laiko) — F. Milišauską; 
jam ranką užgavo; M. Dudo
nis, 147 Starr St. — labai su
žeistas: galva sutrenkta ir pa
lei akį turėjo šešis dygsnius; 
J. Kanišauskas nuo Division 
Ave. — ranką įlaužė ir nu
garkaulį sudaužė. Nesužeisti 
likos S. Dudonis ir J. Belskis.

Teksikėbo šoferį areštavo; 
jis prisipažino kaltu, nes va
žiavęs 40 mylių į valandą. Mi- 
lišauskas karo nebegalės var
toti, nes labai sudaužytas. Lie- 
r-

Pereitą penktadienį1, kun. 
Pauliuko parapijos svetainėje 
buvo prakalbos, liūdnam pami
nėjimui, kaip Spalio 9 d., 1920 
m., lenkai užėmė Vilnių. Vaka
rą vedė p. šimutis (jis labiau
siai gyrė Pakštą). Kalbėjo 
kun. Pakalnis (jis lyg buvo pri 
verstas). Paskui “Dr.” Pakš
tas — šaukė, kad Lietuvos atei 
tis tik katalikų jaunuomenėje. 
Pagaliaus kalbėjo kun. Šmulk
štys (per du atveju). Vilnius 
būsiąs atvaduotas, nežiūrint 
už kiek metų. O šiaip Lietu
voje viskas einą geryn, — ži
noma, ačiū kunigėlių valdžiai. 
Pagaliaus atsisveikino, nes ry
toj su Pakštu išvažiuoją Lie
tuvon.

žmonių buvo artipilnio sve
tainė, bet prakalbomis nelabai 
užsiganėdino. Buvo rinkta au
kos, kurių skelbė esą $116 su 
centais. Nežinia, ar tiek buvo.

Klausęs.

AR PASIILGOTE 
“LAPKAUS”?

jį matysite Lapkri- 
vakare, Y. W. C. A. 
Hali, 376 Schermer-

Na, tai 
čio 10 d. 
Memorial 
horn St., Brooklyn, N. Y. Mū
sų publikos artistai mėgėjai, 
kaip: J. Valentis, K. B. Kriau
čiūnas, U. Bacevičienė, p-lė M. 
Teiberiutė, K. širvydienė, ma
loniai apsiėmė L. M. G. Drau
gijai sulošti “Lapkų” Lietuvos 
našlaičių naudai. Visi vedusieji 
ir nemokanti suvaldyti pačių.

J| (■ tarę varytis per teismą. 
$ Teisme laisviečiai pri

taipgi kurie ketina dar vestis 
ir nori pasimokinti, kas reiks 
ateity daryti 
Lapkričio 
doriaus!

pasižymėkit 
10-tą sau ant kalen- 

R engimo Kom.

ATVYKO
ARTISTAS LEBEDIS

LIETUVIS

“World” nuo Spalio 4 d. ap
rašė ir įdėjo paveikslą atvyku
sio iš Europos krutomų pa
veikslų artisto, Ivano Jean Le- 
bedievo'. Jisai esąs “Lietuvos 
didžiūnas”, tarnavęs rusų ka
riuomenėje, o dabar pasižymė
jęs talentu kino paveiksluose. 
Čionai atvykęs su kunigaikštie
ne Galatzine, kuri jį proteguo
ja ir bando Amerikos scenoje 
iškelti.

Sąryšy su tuo mums rašo p. 
Wm. Witkus, kad p. Lebediev
esąs jo kaimynas lietuvis, Jo-'Ir Paužienė prisiuntė kelis tu
nas Lebedis, paeinąs iš Kriukų 
miestelio, Šiaulių apskrities. 
Prieš karą jis išvykęs Rusijon, 
kur jau senai gyvenę labai gra 
žios jo trys seserys ir, priė- 
musios pravoslaviją, ištekėję 
už oficierų, visų trijų broliu, 
šis Jonas Lebedis kariavęs 
prieš bolševikus ir daugiausiai 
gyvenęs Turkijoje.

SPECIALISTAS

prisikvie- 
tę daugybę savo liudininkų, tų 
tarpe ir buvusią kun. Petkaus 
gaspadinę; taipgi jie atsigabe
nę visus kompletus “Laisvės”, 
kur tik buvo apie kun. Petkų 
rašyta.

Rašant šiuos žodžius “Vie
nybei” (Spalio 14, 12:00 vai. 
per pietus), teismas dar ne
prasidėjęs, bet jaučiasi tvanki 
atmosfera. Reporteris.

les ir senmergėles, kad šiuk
štu nebegrįžtų prie savo tau
tos reikalų, bet laikytųsi prie 
Rusijos, kaip ir pradėjo.

Turbūt po jos įtaka šis susi
važiavimas ir permainė dabar 
net savo vardą; vadinsis: “Lie
tuvių Darbininkių Susivieniji
mas Amerikoje”. “Progresis- 
čių” vardą atmetė, nes pačios 
mato, kad joms, kaipo atgalei- 
vėms, jis nebetinka.

Senbernis.

Parsiduoda štoras — grosernė ir do- 
likatesen. Greitu laiku nori parduoti ir 
pigiai. Biznis gerai eina. Atsišaukite: 
410 Lorimer St., Brooklyn, N. Y. (125

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

PIANAI IR PLAYERIA1

JONAS AMBR0ZAITIS:
Naujausios mados su pirmos rūšies ak
cijoms ir metalinėms dūdelėms, ku-

* rios niekad nepasigadina. Turim ir 
' antrarankių ir labai 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

AUKOS NAŠLAIČIAMS PO MIESTĄ PASIDAIRIUS

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

Mūs L. M. G. D. gavo nuo 
Natalijos Urnevičienės labai 
gražių rūbų 2 ryšuliu: visokių 
suknių, paltų, čeverykų ir že- 
kučių. Ji dar žadėjo daugiau 
parinkti nuo savo pažįstamų 
del našlaičių. Urnevičienė yra 
darbšti moteris, daug pasidar
bavus mūs L. M. G. D.; kai 
rengiam bile kokį vakarėlį, ji 
daug parduoda tikietų. Mes 
tikim, kad ponia Urnevičienė 
pasidarbuos ir parinkdama rū
bų del našlaičių.

Taipgi gavom nuo Šukienės 
per V. Paužienę kelis paltus.

zinus kalnierių.
Taigi tariam širdingą padė

kos žodi vardu našlaičių au
kotojoms.

L. M. G. D. Rūbų Kom.:
V. Paužienė,
K. Širvydienė.

— Lietuviai vedasi. Michael 
Chernick, 479 Essex St. su 
Mare Sakaičiute, iš ten pat.

Jonas Jovaišas, 704 E. 96th 
St., su Ona Sadauskiute, 377 
Sackman St.

— Oro lenktynės. Mitchel 
Field erodrome ties Mineola 
eina eroplanų lenktynės, prie 
daugybės publikos. Praeitą an
tradienį buvo 13 lenktyninkų, 
kuriuos pralenkė visus Įeit. E. 
E. Harmon, armijos lakūnas, 
su “Huff Daland” eroplanų, 
padaręs 120 mylių ir 10 liuokt 
snių (laps) į valandą.

— Linksmas p. Garnys, pe
reitą antradienį apsilankė sve
čiuos pas “Vienybės” prietelių; 
p. Juozą Gegužinską (May), 
gyvenantį Richmond Hill, ir 
paliko jo jaunai žmonelei Onai 
(po tėvais Kijauskiutė) gražią 
dukrelę. Teauga, sakom, puiki 
lietuvaitė!

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

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

SETAS IŠ PENKIŲ 
LIETUVIŠKŲ PINIGŲ 

GALIMA GAUTI 
“VIENYBĖJE”

Su prisiuntimu — 
50 centų

KUN. PETKAUS SU 
“LAISVE” TEISMAS

Šį trečiadienį, Queens Coun
ty Supreme Courte prasidėjo 
byla kun. N. J. Petkaus su 
“Laisvė”, prie teisėjo p. Cars
well. Kun. Petkaus advokatu 
yra lietuvis, p. A. Vencius, o 
“Laisvės” — p. Roe. Dar va
karykščiai ir trečiadieny išryto 
girdėtis laisviečiams jų pačių 
advokatas pataręs geruoju tai
kintis ant kun. Petkaus paduo
tų atšaukimo šmeižtų ir pini
ginių išlygų, bet laisviečiai tu
rėję savo konferencijas ir nu-

“PROGRESISTĖS” PER
MAINO SAVO VARDĄ

Keletas moterėlių, senmer
gėlių ir gyvanašlių šiomis die
nomis turėjo savo susirinkimė
lį, pavadintą Lietuvių Moterų 
Progresyviško Susivienijimo 
“suvažiavimu”. Pats “suvažia
vimas” išėjo labai skystas ir 
nuobodus; matyti, labai be ūpo 
del mažai bedalyvavusių dele
gačių. Del didesnio įvairumo 
pasikvietė žinomo komunistų 
agitatoriaus Gitlovvo (žydelio) 
žmoną, kuri atnešė neva “pa
sveikinimą” nuo “darbininkių 
moterų suvienytos tarybos”, 
tikrenybėje gi tik paagitavo 
šitas mūsų nusenusias moterė-

Tel. Greenpolnt 7831

J. PRUSELA1TIS 
mokins smuiką $2.00 į valandą 

35 Sheriff an Ave., 
Brooklyn, N. Y.

LIAUKUS F0T0GRAFA8

_ Folografuojn ve-

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

Brooklyn, N. Y.

sėli jas, Bankie- 
tns, nabašninkus, 
Mokinių grupes 
ir tt. Abelnai at
lieku visus foto
grafijos darbus. 

Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės šiuo 
adresu: —•

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

— Petrai, kur taip skubi
niesi ?

— Einu pas Juozą Aba* 
zori u.

— 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

Telephone Triangle 1450

IR MALIOBIUS 
Nufotografuoja ir 
numalevoja viso
kius paveikslui 
{vairiausiomis sp
alvomis. Atnauji
na senui ir kra- 
javus ir sudaro 
su amerikoniškaii 
Darbų atlieka ge
rai ir pigiai.

Kreipkitės šiuo adresus

Surgeon Dantistu SPECIALISTAS

DR. J. HOROWITZ, Dentist
124 Union Av. kamp. Grand St 

(Viriuje mėsinyčios)

Dantys traukiami vartojant Novocain anestetiką atsargiai ir pri
tyrusiai. Visokį aptraukiami — šaknų ir piviršio darbai. — 22 karato 
aukso — Imame paveikslus su X-Ray.

(Nepaklyskite po kitu numeriu)

Susikalbam Lietuviškai EGZAMINACIJA DYKAI!

Geriausias mūsų

ANDRIUS TURAUSKAS
592 FLUSHING AVENUE

Brooklyn, N. Y.
Telephone Williamsburg 3009

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

(Praeidami atsižvelgkitc į šį namą) 
260 HUMBOLDT ST.

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Stagg 2481 

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

KASMOČIUS ir TUBA 
260 Humboldt Street 

Brooklyn, N. Y.

Mūsų darbo apsiaustu 
kostumerls džiaugiasi.

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

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

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

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

CHAS. WIRFEL
-----------

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

tuoj atvykstu pataisyti pagedimus

237 Knickerbocker Avenue 
kampas Stan- St., Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 4037

PUIKIAUSI SVETAINĖ
Del Mitingų, Vestuvių, Vakarienių ir 

Pakeleiviams Nakvynė
Taipgi ir šiaip del visokių pasilinksminimų 

randasi LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ 
KLIUBE, kuris randasi 1153 Putnam A v., 

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

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ 
APDRAUDOS (INSURANCE) FIRMA

REIKALAUJANT apdrnudos (insur
ance) nuo Ugnies, Gyvasties, Sužeidi
mo (accident), Automobilių, Stiklų, 
etc., žodžiu sakant, suteikiam visokios 
rūšies apdraudę (insurance) kokia tik
tai 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.

PERKAM ir parduodam namus, lotus, farnms, biznius, morgieius; sko
linant pinigus ant morgičių, suteikiam pilna 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 
firma, užtikrinam, kad gausit teisingą ir mandagų patarnavimą.

SCHEGAUS & GALE
BUILDERS, REAL ESTATE and INSURANCE 

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

173

Išsirendavoja Storas, tinkamas del 
groesrnės, dry-goods ir kitokių biznių; 
labai geroj vietoj. Kampas Irving Av. 
ir Cornelia St. Ridgewood. (125)

1JT0KE8
c. Brooklyn. N. Y.

JONAM
Bridge fit.,

Marijona Tamklena 
prie pailgų ant pareikalavime

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

LIETUVIŠKA AKU6EBKA ££

Opereiteris reikalingas prie siuvimo 
moteriškų overkotų. 300 Irving Av., 
pagal Myrtle Av., Brooklyn. (129

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savninkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINĖ
Čia galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir ui 
prieinamą kalną; taippat pasirendavotl svetainę msirlnki' 
manu, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

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

Brooklyn, N Y.

Vyrams, Moterims 
Prašau Tamlstą reikale atsilankyti,

S. PAUŽA 
131 GRAND STREET

VYRIŠKU DRAPANŲ KRAUTUVE
Didelis Pasirinkimai Vyrams — Drapanos Geriausių Kompanijų 
PADARAU NUO LIETAUS APSIAUSTUS (RAINCOAT’U8) 

ir Vaikams 
o būsite pilnai užganėdintai

fa (arti Union Av.)
8 Brooklyn, N. Y.
M Tel. Stagg 6711

PARSIDUODA KOTELIS
New Jersey Valstijoj, Burlington 

County. — 3jų fliorų namas, 21 kam
barys, bar-ruimis, pulruimis, pastogės 
automobiliams, sodnelis, didelis kiemas 
du bloku nuo Delaware upės, 14 my
lių nuo Philadelphi jos, biznis geras. 
Gera progn ansukriam žmogui. Par
davimo priežastis — surištas kitu biz
niu. Kreipkitės po numeriu 3245 Edge
mont St., Philadelphia, Pa. (126

Kampas

JIES ŽINOM VISUS
Užtai visi

Šiltam
P. YANKUS (didysis) 

ir P. PUSNIKAS
115 NORTH 6th ST.

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

esat kviečiami pas mus 

arba šaltam Ore

Tel. SIaęj() 0783.

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

Ateikite ir Persitikrinkite

107 Union A venue Brooklyn, N
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