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PRISIŽADA NIEKAD GINKLO

PRIEŠ KITS KITA NEKELTI
Naujausi Telegramai

Locarno. Mussolini, kuris 
čia atvyko pasirašyti po sau

Žinios Iš Lietuvos

Darbo Federacija Amerikoje Atmeta Komu
nizmą, Pripažinimą Rusijos ir Steigimą 
Atskiros Darbininkų Partijos.

PRASIDĖJO ILGAI VILKINTAS TEISMAS 
KUNIGO PETKAUS SU KOMUNISTŲ 
DIENRAŠČIU “LAISVE”.

LOCARNO, Spalio 15. — Franci j a ir Vokietija iš
kilmingai prisiekė per amžius daugiau nekariauti. Je: 
iškiltų kokie ginčai del rubežių, tai viskas turi būti per 
duota j Tautų Sąjungą išrišimui. Anglija ir Italija, savo 
keliu, prisižada pridaboti, kad abi valstybės savo iškil 
m ingus prižadus pildys.

LONDON, Spalio 15. — Pasikalbėjimas per telefo 
ną iš New Yorko į Londoną tampa tikrenybe. Už 3 mi 
nutų laiką bus imama $5 ir New Yorko biznieriai gale 
susikalbėti su Londono firmomis. Ikšiol del greitumo rei 
kėdavo vartoti telegrafą arba bevielį.

ATLANTIC CITY, N. J., Spalio 15. — Darbo Fede
racijos suvažiavimas vienu balsu atmetė steigimą atski 
ros darbininkų partijos Amerikoje idėją ir nutarė netik 
nesivienyti su anglų darbininkais, bandančiais sutaikin
ti rusus su kitų kraštų darbininkais, bet atsisakė priim
ti rezoliuciją, reikalaujančią pripažinti Sovietų Rusiją. 
Tas reiškia, kad Amerikos darbininkai gyvens sau vie
ni, nesiskaitydami su kitų šalių darbininkais. Green 
liko išrinktas Darbo Federacijos prezidentu.

PITTSBURGH, PA., Spalio 15. — Paskutinis gei
mas del pirmenybės beisbolio sporte davė laimikį Pitts- 
burgho jauktui, kurio žvaigždė stovėjo labai žemai tūlą 
laiką. Žmonės sunešė jauktams $1,820,854, idant pama
tyti jų žaidimą. Žmonių ėjo žiūrėti 283,830.

gurno šutančia, yra pats la
bai stropiai policijos sau
gomas.

Paris. Franci jos premje
ras Painlave, išgirdęs, kad 
vokiečiai ir francūzai susi
tarė daugiau nekariauti, su 
suko: “Tai isteriška die
na!”

Berlin. Rusai, užvėrę nau 
ją prekybinę sutartį su Vo
kietija, pagal kurią vokie
čių bankai duos jiems kre
dito, smarkiai džiūgauja.

New York. Tūlos rūšys 
peteliškių išsikraustė iš 
šių kraštų į įlietus, tuo ro- 
lydamos, kad žiema neto

li.

New York. Anglių par
davėjai kasdien kelia kai
nas po $1 ant dienos. Tonas 
kainuoja $22 ir daugiau.

Washington. Amerikonai 
kasmet brangių akmenų ir, 
deimantų išperka už 500Į 
milionų dolarių.

New York. Gražiausioms 
Amerikos merginoms ne- 
visada laimė šypsosi. Viena 
iš laimėtojų Atlantic City 
kontestų gražuolėms čia pa
'gauta bevagiant $4,000 ver
tės deimantų. Ji vogė dei
mantus, kad nusipirkus už 
jus narkotikų.

New York, čia teismui 
pakliuvo mergina, telefonų 
operatorka, kuri per du me
tu apsivedė su trimis vy-1 
rais. Ji sako, kad ji nega
linti gelbėti, jei vyrai prie 
jos limpa.

London. Mokslininkas■ 
Dawkins sako, kad sunku1 
yra tikrai nustatyti laikas 
žmogaus atsiradimo ant že 
mes. Istorija daugiau nesie
kia kaip 4,000 metų atgal. 
Kiti spėliojimai, tik spėlio
jimais ir liekasi.

Paris. Amerikonams at
sisakius duoti daugiau pa
skolų, kol Francija nefon- 
duos karo skolas, Herriot 
ir socialistai vėl pakėlė kal
bas apie konfiskavimą da
lies skolų atmokėjimui.

Amer. Nusikratys i Užmušimas
Anglų Gumos Ar Nelaimė?

LONG ISLAND CITY, Spalio 15. — šiandien po 
pietų Supreme Court salėje prasidėjo kunigo Petkaus 
byla su laikraščiu “Laisve”. Kunigas nori gauti $100,000 
už “libel”. Laikraščio advokatas nurodinėja, kad kuni
gas turėjęs bėdų su parapijonais pirma straipsnių til- 
pimo laikrašty ir todėl neturįs pamato prie laikraščio 
kabintis už dalykų aprašymą.

Mainierių Viršininkas Nepavyko Apgauti ‘ 
Kaltina Darbdavius Apdraudos Kompaniją

Harrisburg, Pa. United Mine 
Workers Unijos prezidentas, 
Lewis, pareiškė, kad kasyklų 
savininkai, sudarę tam tikrą 
planą klasifikuoti anglis, ku
ris pavelija maišyti gerą an
glį su prasta, pavagia kas
met nuo pirkėjų 16 milionų do 
larių, nes jkiša kartu su gera 
anglimi, prastą. Bosų atstovai 
tuoj šoko tą užginčyti ir sako, 
vietoje pelno, jie gauną “po 4 
centus nuo tono nuostolių”. 
Bet jų mielaširdingumui var
giai kas tikės.

New York. Lipant iš laivo, 
policijos tapo areštuotas an
gliakasys Turner, iš Kentucky, 
kuris, pasirodo, padaręs eks- 
plioziją kasykloje sausio 17, 
1925, kur žuvo du darbininkai. 
Vienas iš sudarkytų kūnų ta
po pripažintas kaip Turnerio 
ir jo žmona išsikolektavo iŠ 
apdraudos kompanijos $85,- 
000 apdraudos. Kompanijos 
vienok pradėjo tyrinėti ir pa
tyrė, kad ne Turneris tapo už
muštas, bet kitas žmogus. 
Turneris gi pasislėpė Vokieti
joje ir grįžtant į Ameriką ta
po suimtas.

Washington. Tapo paskelb
ta, kad amerikonas Firestone 
sutvėręs korporaciją, kuri Af
rikos “laisvoje” juodukų res
publikoje, Liberijoje, įsteigs 
milžiniškas gumos medžio plan 
tacijas. Tikslas yra pasiliuo- 
suoti nuo anglų monopoles, ku 
ri laiko veik visą pasauly ga
minamą gumą ir košia iš ame
rikonų, perkančių gumą auto
mobiliams, ar kitiems daig- 
tams, milžinišką pelną. Fire
stone taipgi daro bandymus 
gumą auginti Meksikoje ir 
Floridoje.

Anglijoje Medžiokle 
Ant Komunistų

London. Policijai padarius 
medžioklę ant komunistų, areš 
tuota 8. Tai vadai ir sekreto
riai komunistinių organizacijų. 
Visi pastatyti po $2,500 belos. 
Valdžia mananti patupdyt dar 
apie 40.

Philadelphia, Pa. Tokį klau
simą svarsto policija, kuri ra
do name 4333 Bermuda St. 
moterį ir du vyru, užtroškusiu ' 
nuo gazo. Keturi vaikai, gulė
ję kitame kambary, išgelbėti. 
Policija nužvelgia moteries vy
rą, Wszoleką, kuris turėjo gin
čą su motere del burdingie- 
riaus Peorempos iš Summit 
Hill, Pa. Peorempa pirma ap
sigyvenęs paskui parsikvietė 
draugą Jezabą ir vyrui visai 
vietos namie nebuvo. Spėjama, 
kad jis atvykęs naktį, radęs 
moterį su vyrais gulint vieno
je lovoje, atsukęs gazą ir pa
bėgęs.

Kaunas. (“V-bės” kor.) — 
Iš priežasties šaulių Sąjungos 
sukeltos “Vilniaus Vadavimui 

i Rinkliavos” visoje Lietuvoje, 
i girdėtis, kad tikslu išaiškinti 
broliams amerikiečiams, kas tie 
šauliai, ką jie yra padarę (pa
ėmė Klaipėdą) ir ką ruošiasi 
veikti (Viiniii vaduoti) rengias 
atvažiuoti Amerikon Lietuvos 
Šaulių Sąjungos viršininkas, 
majoras Pranas Klimaitis, ži
nomas ne nuo šiandien tarpe 
lietuvių kaipo veikėjas ir šau
lių chorų instruktorius, ir bu
vęs Liet. Valstybinės operos ar 
tįstas A. Vaičiūnas, tikslu ruo
šti koncertus. Programoje tik 
lietuvių muzikos kūriniai, ku
rių tarpe didžiulė St. Šimkaus 
balada “Nugrimzdęs dvaras”. 
(40 puslapių).

A. Vaičiūnas, kaipo žymus 
chorų vedėjas netik Lietuvoje, 
bet ir užsieniuose (ką broliai 
amerikiečiai galės įsitikint iš 
recenzijų tilpusių netik lietu
viu, bet ir svetimtaučiu laik- 
raščiuose) — galės suorgani-! 
zuoti Amerikoje šaulių chorus 
ir jei pavyks, ateinančiais me
tais dalyvauti Amerikos dainų 
šventėje. Etnografiniai chorų 
koncertai Rusijoje, Vokiečių 
dainų šventėje Rusnėje, Kau
ne, Dainų dienoje, jo vedami 
chorai užėmė pifmą vietą. Kai
po scenos dainininkas — bas
so, taippat yra žinomas. Bet 
ką čia! Patys įsitikinsite, jei 
tik atvažiuos!

Taigi, kaip matyti, šie šau
liai aukų nerinks; vienas savo 
paskaitomis, antras koncertais, 
stengsis padėti broliams Vil
niečiams. Ar ištikro važiuos ir 
kada, bus vėliaus pranešta.

Paukštutė.

'markacijos liniją lenkų šnipas 
Vaclovasc Zareckis, slapyvardė 
Česlav Maksimovski, kurs bu
vo pasiustas į Lietuvą iš Byd- 
goščio (Bromberga) defenzy- 
vos.

to direktorija savo posėdyje 
rugpjūčio 26 d. nutarė pradėti 
priruošiamuosius darbus lietu
vių gimnazijos rūmams sta
tyti. Už projekto paruošimą pa 
skirtos premijos 1,000 litų ir 
750 litų.

PR A PLA T/N S P RE K Y BOS 
SANTYKIUS SU RUSIJA

Kaunas. — Pastaruoju laiku 
valdžios sluogsniai susidomėję 
klausimu apie tai, kad būti] 
priplatinti mūsų prekybos san
tykiai su Rusija. Vyriausybė 
tuo reikalu pasiuntė tam tik
rą raštą Prekybos Rūmams, 
kad jie tuo reikalu pareikštų 
savo nuomonę.

Gautomis žiniomis, šio mė
nesio 5 d. tuo reikalu įvyksiąs 
Prekybos Rūmų posėdis. Jame 
būsianti išrinkta tam tikra de- 
tirti galimumą sustiprinti pre- 
legacija, kuri vyktų Rusijon iš- 
kybos santykiams tarp abiejų 
valstybių. Tame pat Prekybos 
Rūmų posėdy būsią svarstomi 
ir kiti svarbūs reikalai.

KIEK LIETUVA TURI ME
TALINIŲ PINIGŲ

Statistikos biuro žiniomis, 
metalinių pinigų iki šiol išlei
sta 4,299,998 lt. 28 et. sumai, 
kurių 55,4 nuoš. paleista apy
varton.

Išleistieji pinigai, paskirsty
ti monetomis atrodo taip: po 
1 centą 0.70 nuoš. visos išlei
stų pinigų sumos, po 5 — 9. 
28 nuoš., po 10 — 18.65 nuoš., 
po 20 — 24.86 nuoš. ir po 50 
— 46.51 nuoš.

NELEIDO

VEDYBOS MAŽĖJA

Statistikos žinioms, per 1925 
m. pirmuosius tris mėnesius 
buvo 7,420 vedybų. Per tą pat 
1924 m. įregistruota 8,694 ve
dybos. Tai irgi pažymis, kad* 
ekonominis skurdas didėja.

“PROGRESUOJA MA”

Newark, N. J. Iš visli ženkli] 
matyti, kad šįmet kova už gu
bernatoriaus vietą New Jersey 
valstijoje bus aštri ir smarki. 
Demokratai varžosi su repu- 
blikonais iš visų spėkų, kad 
laimėjus. Republikonai stato 
Whitney, o demokratai Moore. 
Registracija rodo, kad daug 
piliečių balsuos.

Boston. Darbininkai, kurie 
stato geležinę medžiagą į na
mus, čia sustreikavo, reikalau
dami $1.25 į valandą vietoje 
$1.10. Tokių darbininkų yra 
išviso Bostone 965 ir pusė jų 
išėjo streikam

Baltimore, Md. Vietos teis
muose laukia svarstymo 773 
bylos del degtinės pardavinė
jimo. Pirmą dieną išklausyta 
157 mylos. Penkiolika butlege- 
rių gavo kalėjimo, 38 piniginę 
pabaudą. Kiti aštuoni pasirin
ko verčiau kalėjime sėdėti, ne
gu Dėdei Šamui mokėti pabau
dą. Valdžiai teko $7,138. Ki
tiems bus teismas, kadangi 
prie kalčių neprisipažino.

Stokholm. Švediją apklojo 
stori sniego klodai. Ant Balti
jos jūrų įvyko stipri audra, tu
susis dvi dieni. Du nežinomi 
laivai išmesti ant kranto.

Walstrytas Pradėjo 
Smarkiai Spekuliuoti

New York. Pakurstyti, sako
ma, žiniomis apie “gerovę”, 
kuri viešpataujanti Amerikos 
pramonėje, spekuliantai čia 
per dieną perleido per rankas 
2,523,000 šėrų 568 pramonių. 
Dar niekad tokios apyvartos 
biržoje nebuvo nuo lapkr. 20, 
1924 metų, kada tapo išrink- 

i tas Coolidge ir visi biznieriai 
nudžiugo.

Vyras ir Moteris Nužudyti 
Netoli Kenosha, Wis.

Kenosha, Kviečių lauke 
čia rasta kūnas jauno vyro ir 
moteries. Vyras yra gara- 
džiaus savininkas mieste. Spė
jama, kad ant jo užpuolė kri
minalistai, norėjusio atakuoti 
merginą, o jis gindamas buvo 
peršautas du syk į galvą. Mer-| 
gina irgi gulėjo su kulka gal-! 
voje. Kiti spėja, kad juos pa
šovė koks kerštingas merginos | 
meilužis.

Majoriškių kaimas, Vilkaviš
kio vals. (“V-bės” kor.) — 
Doros stovis kaimo jaunime 
puola vydamasis ištvirkusį mie 
stą. Atsižvelgiant į tai, kad 
šiais laikais degtinės gali ger
ti kiek nori ir kas nori, visiš
kai neįstabu, kad atsitinka į- 
vairiausių įvykių, šių metų rug 
pjūčio pabaigoje žmonės va
žiuodami iš miesto namo pama 
tė tokį reginį: — Prie kelio, 
po kryžiumi guli pusiau apsi-

Kaunas. — Valstiečiai liau
dininkai sekmadienį, rugsėjo 6 
dieną buvo rengę Kaune Til- 
manso salėje susirinkimą su 
pranešimais ir diskusijoms del 
derybų su lenkais Kopenhago
je. Susirinkimui daryti leidi
mo negauta. Kažin ko bijoma?

STATYS LIETUVIŲ 
GIMNAZIJĄ

Bažnyčia Išgelbės
Nuo Kalėjimo

Washington, D. C. Tūlas 
Gulliekas buvo pagautas ped- 
1 i u o j ant degtinę ir gavo kaipo 
baudą vietoje sėdėti metus ka
lėjimo, kas sekmadienį per 
metus lankytis į bažnyčią ir 
melstis.

Kriminalistui Tarėsi 
Policiją žudyti

Albany, N. Y. Policijai į na
gus pateko “Willie the Wop”, 
italukas, kuris papasakojo, 
kaip jį tūli Schenectady mie
sto politikieriai nusamdė nu-į 
žudyti policijos viršininkus, 
idant miestą vėl padaryti “šla
piu ir paleistuvingu”. Italukas 
išdavė vardus penkių suokal
bininkų, kurie užmokėjo New 
Yorko gengsteriui $6,000 už 
nušovimą kapitono Youmans. 
Jam suokalbininkai siūlę $7,- 
400 už nudėjimą paties virši
ninko.

nuoginę du asmens ir bučiuo
jasi. Pasirodė, kad tai vietinio 
kaimo mergina U. Navickaitė 
ir Budežerių kaimo jaunuo-' 
lis Kižinaitis. Viena — pava
sarininke, vaikinas — šaulys.

Nors abudu dideli katalikai, 
bet nesidrovi dirbti tokių dar
bų viešoje vietoje po kryžiu
mi, kokių gėdisi suaugę žmo- 

tarp savų žmonių.
akyvaizdoje pašali-Į

Klaipėda. — Klaipėdos kraš

Per Šių metų 7 mėnesius d eg 
tinės parduota už 23,263,674 li
tus. Per tą patį pereitų metų 
laiką parduota už 18,340,238 li
tus. Tokiu būdu per tą patį 
laiką šįmet išgerta už 4,923,466, 
litų daugiau. Įdomu būtų žino
ti, kiek degtinės parduodama 
“blaivybės” įstaigose ir ar ten 
taipgi matosi žymus “progre- 
sas?” ________

M misterių Kabinetas rugsė
jo 3 d. priėmė maž-alkoholinių 
gėrimų mažemenomis pardavi
nėti įstatymo projektą. Einant 
tuo įstatymu mažalkoholiniais 
gėrimais laikomi tie, kurie tu- - 
ri nuo 1, 5 iki 40 alkoholio, • 
Gėrimai, turį virš 4 grad. al
koholio, laikomi svaigiaisiais. 
Mažalkoholiniai gėrimai išski
riami iš svaigiųjų gėrimų par
davinėjimo mažemenomis įsta
tymo ir ateity bus pardavinė
jami einant dabar priimtu įsta
tymu.

Išgertinai ir išsineštinai maž 
alkoholiniai gėrimai bus parda 
vinėjami visose gėrimų parda
vimo įstaigose, kur tik leidžia
ma mažmenomis pardavinėti 
svaigalai išgertinai, ir apskri
čių ir valsčių teisėmis miestuo
se valgyklose, arbatinėse, kavi
nėse ir bufetuose.

Išsineštinai mažalkoholiniai 
gėrimai buss pardavinėjami 
svaigiųjų gėrimų krautuvėse ir 
traktieriuose ir apskričių ir 
valsčių teisėmis miestuose ir 
miesteliuose — valgomųjų pro 
dūktų ir vaisių krautuvėse.

NAUJOS DAINOS CHORAMS!
Gavome pirmą, nedidelį siuntinį naujų gaidų korams 

Lietuvos. Jos sukomponuotos komp. Kačanausko. 
157.
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I £= 
pasakai, kad dora 

kunigai tuoj šaukia:
O juk

nes daryti 
nekalbant 
nių.

Kuomet 
puolus,
“tai bedievių darbas! 
šitie du jaunuoliai tikri kata- g 
likai. St. Mi—kas

VANDENS AUKOS

Kaunas. — šią vasarą besi-į 
maudydami prigėrė Kaune ir; 
provincijoj 25 žmonės, iš jų 20; 
žm. vienam Kaune.

SUGAUTAS LENKAS
ŠNIPAS

Šiomis dienomis ties Kalva 
rija sulaikytas pereinant de

S

t

Sese, sesiule, sese jaunoji, 
Del ko atstojai nuo motinėlės?__

Miškas ūžia, verkia, gaudžia
Vėjas žalią medį laužia_________

Aš mergytė, kaip rožytė, 
Kaip ant žemės šios uogytė____

Aušt aušrelė, tek saulelė, 
Jau man laikas išvažiuoti_____

Sunku gyventi Žmogui 
ant svieto______________________

162. Jau kad mes buvom
Trys brolužėliai________________

163. Puikus berniukas klaideles ganė,
Ir atsiduso, ak Dieve mano---------

Kas pirma užsisakys, tas greičiau gaus. 
Pinigus Siuskite 
“VIENYBĖ”

193 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
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Į PERŽVALGA j JĖZAVITAI
Rašo — T A SPAT S

Į| Redakcijos Straipsniai |Į
RAMYBE, SAUGUMAS — BET PRIE 
JŲ DAR NEPRIEITA.

Karo Atsiminimai
Jau minėjome “Vienybėje , 

kad rugsėjo 18 suėjo 10 metų 
kaip pirmieji vokiečių būriai į- 
žengė į lietuvių sostinę Vil
nių. “Laisvės Aidas” paduoda 
apie tai smulkmeniškų žinių.

Vokiškos kariumenės vadas 
buvęs Pfeilis, kuris tą pat die
ną išleido į gyventojus atsi
šaukimą, kuriame išvadino Vil
nių “Lenkijos karūnos perlu.” 
Tas posakis privertė lietuvius 
užprotestuoti, ir, vos spėjo vo

kiečiai atsišaukimus išlipinti, 
jau D-ras Basanavičius su bū
riu veikėjų buvo pas Pfeilį su 
protestais. Vokiečiai nusileido 
ir pirmuosius atsišaukimus nu 
plėšė.

Vokiečių okupacija suteikė 
i Vilniečiams daug varžymų. 
Pabaigoje 1916 metų prieita 
prie to, kad miesto gatvėse ė- 
mė virsti žmonės iš bado.

1917 Vilniuje, nežiūrint

j tų. Kainuotų brangiau, bet Ru- 
- sija duoda dykai kelią per sa

vo žemę.
—o—

Vilniaus “Aido” Įpėdiniai
Kaip žinoma, lenkai uždare 

lietuvių du kart savaitinį laik- 
Aidas.” Lcidi-

Pereitomis dienomis pasaulio domė buvo smalsiai 
sutuopta ant dviejų didelių konnferenncijų, kurios tu
rėjo pasiekti didelių išdavų santaikos ir sienų saugumo 
klausimu Europoje — ir visur. Pirmoji konferencija tai 
buvo Tarpparlamentarės Unijos Washingtone, bet ji,1 .. ................
kaip rodos, nuėjo ant smulkmenų ir tik gražiais palin-1 sunkenybių> tapo sušaukta pir- 
kėjimais vieni kitiems baigiasi. Antra konferencija jau ma lietuvių konferencija, ku- 
daug svarbesnė — tai Locarnos, Šveicarijoje.

Ši konferencija dar tebeveda derybas, 
joje klausimai — užtikrinti saugumą tų sienų, 
ligšiolei nustatyta tarpe įvairių Europos valstybių, ypa- ■ 
tingai tarpe Francijos ir Vokietijos. Tuo tikslu Vokie
tija buvo konferencijon įtraukta ir jau svarbiabalse val
stybe pastatyta, kad ji įeitų Tautų Sąjungon ir prisiža
dėtų nenpulti ateityje Francijos. Ši pastaroji atsiekė Vo
kietijos prižadų ir pritarimo kitų valstybių, kad f rančų 
teritorijos bus ateityje apsaugomos iš Vakarų pusės. Bet 
Franci ja neatsiekė, ko labiausiai norėjo — tai pripaži
nimo saugiomis dabartinių Lenkijos sienų, kurios aprė
pia ir Vilnių.

Locarno konferencijoje, kaip ir reikia tikėtis, labai 
svarbią rolę lošia Anglija. Ši valstybės griežtai atsisakė 
apginti Rytų sienas, tai yra sienas tarpe Lenkijos ir Ru
sijos, kurios bėga ir palei Lietuvą. Jeigu Rusija susipeš
tų su Lenkija, tai Anglija visai nepritaria leisti francus 
į pagelbą lenkams; jie, sako, gali tą daryti, bet ant savo 
rizikos.

Taigi ši konferencija rodos neatsieks pilno susitari-

raštį “Vilniaus 
mo naujam lenkai neduoda. 
Tad leidžiama po vieną nume
rį kaip ir “plekato,” kurio var
das susideda iš dvejų dalių: 
senojo “Aidas” ir kokio nors 
naujo žodžio. Taip, kad išeina 
lyg laikraštis, lyg ne. Po “Vil
niaus Aido,” jau turėjome pro
gos matyti sekančius “Aidus:”

Senovės, Būtovės, Senolių, 
Amžių, Laisvės, Praeities.

Vilniaus lietuviai daro ly
giai taip, kaip Smetona darė 
su savo “Balsu,” kada klerika
lai ėmė jį smaugti.

—o-—
Persekio ja

partijos suvažia- 
išnaikinimui ko-

ri išrinko Valstybės Tarybą, 
Svarbiausi o ta paskelbė Lietuvos Nepri- 

kurios klausomybę. čia vėliau gyveno 
! pirmieji Lietuvos ministerial,1 
I kuriems teko 1918 metų pabai
goje bėgti į Kauną, nes iš ry-. 
tų ėjo gaujos išbadėjusių ir 
sužvėrėjusių bolševikų, o vo
kiečių tarpe plito spartakai. 
Lenkai gi nesnaudė: jie suor
ganizavo slaptai savo ginkluo
tus būrius, ir, vos lietuviams 
pasitraukus, sausio 1, 1919 pa
ėmė Vilnių. Bet atėjo bolševi
kai ir lenkus išvijo. Bolševi
kai gyveno Vilniuje tik tris 
mėnesius.

Bolševikams išsikrausčius, 
lietuviai buvo paėmę Vilnių 
prieš Velykas 1919 metais, bet 
atėjo stipresni lenkų būriai 
nuo Lydos ir vėl atėmė. Prasi
dėjo lietuvių-lenkų karas, kū

mo palaikyti ateityje ramybę ir santaiką Europoje. Bet rį baigė francai, pakišdami de- 
I lietuvių žvilgsniu, kaip tik tas ir bus gerai, nes tuomi markacinę .,.linįj.ą,-._ Lietuviams 

nebus užtvirtinta lenku grobuoninga politika ilnkui Lie- clar teko Vilniuje būti 1920 me
tais, kada rusai, kariaudami su 
lenkais, juos iš Vilniaus ištrė
mė. Bet, atėjo Želigovskis ir 
vėl lietuvius išvijo.

Taigi Vilnius daug ką 
tuos 10 metų pergyveno. 

—o— 
Nemokanti Lietuviškai Negali 
Universitetan Eiti

Iš 153 kandidatų, kurie pa
davė prašymus stoti Kauno u- 
niversitetan, bet kurie nemo
kėjo lietuviškai, egzaminus iš
laikė tik 38. Kiti 115 neišlaikė 
ir universitetan negali eiti..

—o—
Svetimtaučiai Lietuva j e

Lietuvos policijos organas 
skelbia, kad Lietuvoje dabar
tiniu laiku gyvena 12,971 sve
timų šalių pilietis. Iš jų 6,- 
807 visai be jokios pilietybės, 
2,845 yra vokiečiai, 2,105 yra 
latviai, ir 200 amerikonai. So
vietų Rusijos “piliečių 
voje gyvena 331. 

—o—
Lietuviai Kini jo j e.

Lietuvos konsulas Kinijoje, 
Pališaitis, Kaunan atvykęs, { s 

papasakojo sekančių dalykų a- 
' pie lietuvius tolimoje Azijoje.

Lietuvių esama netoli 1500., 
Bet tai tik trijose provinci
jose, kur įvesta Lietuvos pilie
čių registracija ir lietuviams 
išdalinta pasai. Didžiausia lie
tuvių kolonija yra Charbine, 
kur gyvena daugiau kaip 400 
lietuvių. Mieste Shangai, kur, 
nelabai senai ėjo dideli streikai Į 
ir neramybės, gyvena 150 lie-, Matvti 
tuvil-L . privertė ’

Lietuvių didžiuma — papra-I frontą 
sti darbininkai. Jie pasidalina . 
į senus gyventojus, kurie Ki- Į 
nijoje gyvena virš 25 metus, i ~ 
karo pabėgėlius. Pirmieji gy-........ .......
vena gerai, nes turi namų, 
krautuvių ir biznių. Pabėgėliai 
gi dažnai gyvena labai vargin
gai. Daugelis stačiai elgetauja.

Daugelis nori grįžti į Lietu- ar darbu fabrikuose, bus tuoj 
va, bet kelias kainuoja 350 Ii- skaitomi Sovietų piliečiais.

tuvos, Baltgudijos ir Ukrainos.

KĄ SAKO VILNIEČIAI APIE 
KOPENHAGOS DERYBAS. per

Anglija Jau 
Komunistus.

Konservatų 
jvimas pritarė
munistų partijos Anglijoje ir 
dabar valdžia pradėjo darbą 

Įvykdinti, pasiremdama senu iš 
1797 metų įstatymu. Policija 
užpuolė komunistų partijos 
centrą, areštavo komunistų va
dus, tarp jų ir pagarsėjusį Pur 
cellį, konfiskavo literatūrą. 
Prie to valdžia žada išleisti 
naujus įstatymus, kurie suvar
žys išdavingų komunistų veiki
mą Anglijoje.

Anglijos kaimynas, Francija 
taipgi patupdė savų komunis
tų vadus Deriot ir kitus, ka
lėj iman už kurstymą kareivių 
prie maišto.

Tokiu būdu tik vienoje Ru
sijoje ir Amerikoje komunistai 
dar, turi laisvę veikti ir kalbė
ti ką nori.

—o—
Dar Reikia

Prarikę 
“The Daily Workerio

$30,000.
triukšmingu

Jėzavitai (jėzuitai, jėzuitų ordeno nariai) 
labai dažnai vartojamas žodis: vieni (ortodok
sai, klerikalai) taria tą žodį su didele pagarba, 
lyg kalbėdami apie didžiausią bažnyčios grožę 
ir galybę, o kitiems “jėzuitas, jėzavitas” tėra la
bai suktas ir visuomenei pavojingas žmogus, 
kurs gali, jei panorės, kiekvieną suklaidinti, ap
gauti, bet tik savo tikslą — bažnyčios išaugštini- 
mą pasiektų.

Visiems, kas norėtų nusikratyti visuomenės 
gyvenime nuo vidurinių amžių liekanų, klerika
lizmo, bažnyčios ierarchijos jungo, tikybos, — 
jėzavitai yra labai pavojingi priešai, nes jėza
vitų ordenas yra įsteigtas kaip tik kovai su nau
jų laikų pažanga, su visuomenės gyvenimo kitė
jimu, nepalankiu bažnyčiai. Jėzavitų kova su 
nauja visuomene nepasiliaus, kol jų ordenas gy
vuos. Vienas iš jų viršininkų (generolas), ita
las Ricci (Riči), griežtai atsisakė savo ordeno 
statutą pakeisti, kai Liudvikas XV ir jo ministe- 
ris Choiseul (šuazelis) pareikalavo; jis į tai 
stačiai atsakęs: “sint, ut sunt, ant non sint! 
(reiškia: jei ordenas negali toks, koks yra, pa
silikti —- težūna!)

kiekvienam jėzavitui 
kasmet. Atlikęs tuos 
jaunas jėzavitas pa- 
išbuvęs ten 2 metus,

Nežiūrint Lietuvos visuomenės protesting!! manifes
tacijų ir nežiūrintn Lietuvos. Šaulių Sąjungos bei Vil
niaus Vadavimo Sąjungos pradėtojo milžiniško vajaus 
po lietuvių tautą atvadavimui Vilniaus bei reikalavimų, 
kad Lietuvos delegacija pertrauktų derybas su lenkais — 
delegacija vistiek išvažiavusi!

Čia mums bus įdomu pasiklausyti pačios Vilnijos lie
tuvių balso, kaip jie žiūri į šitas derybas, ir kokias jie 
numato pasekmes, jeigu šitos derybos suvestų krūvon, 
lietuvius su lenkais. Tik dabar Ameriką pasiekęs, Vilniu
je einąs vienakartis leidinys: “Amžių Aidas,” rašo illgo- 
ką vedamąjį straipsnį, kuriame pabrėžia Lietuvos visuo
menės pasidalinimą į dvi dalis — poziciją ir opoziciją, ku
rių pirmoji nori su lenkais derėtis, o antroji priešinasi. 
Ir sako:

“Kokios* gi išvados? Išvada tik viena. Toks klau
simas, kaip santykiai su Lenkija, kol Vilniaus byla nėra 
patenkinamai išspręsta, jokiu būdu negali eiti vienos 
nors ir trilypės (kademų. “V.” red.) partijos atsakomy
be. Galima išleisti spaudą varžančių įstatymų, galima iš
mesti keletą opozicijos atstovų iš seimo, nes tatai vis 
dar galima aiškinti partijų kova: kuri stipresnė tos ir p. 
viršus. Bet pasielgti vienos partijos protu tuose klausi
muose, kurie liečia visą tautą iš pagrindų ir kurie ligi šiol 
jungė visas partijas, tai tikrai perdaug. Tokio pasielgimo 
žalingumas ypač matyti mums esantiems Vilniuje” ir tt.

Ant galo nurodo, kad Lietuvos vyriausybė, pradė
jusi derybas del prekybinių santykių Lietuvos su Lenki
ja, nieko daugiau nesiekia, kaip tik pagerinimo Lenkijai 
situacijos.

Lenkijos situacija dabar labai sunki, žlugo bankai, 
tūlos Amerikos firmos net sustabdė pinigų siuntimą Len
kijon per jos bankus, pati Lenkija, kaip eina gandai, pra
šanti Tautų Sąjungos, kad ją paimtų Į paglobą (receiver
ship), na, o mūsų kademai metasi lenkams į glėbį, kad 
palengvinus jų situaciją ramum susitaikymu del ilges
nio palaikymo Vilniaus Želigovskio banditų rankose!

Reikia dar pažymėti, kad minėtasis Vilniečių balsas, 
visai nėra kokios nors opozicijos balsu, nes tą laikrašti 
leidžia ir rašo patriotingi Vilniečiai, kurių tarpe sutelpa 
pasauliniai inteligentai taip lygiai kaip ir dvasiškiai.

Šituo rūstum ir istoriniu klausiniu Vilniečiai taria 
tolygius žodžius, kaip ir Amerikos spauda (žinoma, ne 
davatkinė).

balsu t 
leidė- 

jai-komunistai surinko iš savo 
avelių $25,000 ir išgelbėjo tą 
dienraštį iš skolų. Bet dabar 
skelbia, kad ateinantiems 
tams reikės dar $30,000, 
laikraštis išliktų gyvas.

Ir vėl bus kolektavimas 
tų iš darbininkų.

—o—
Broliai Latviai.

Mes juokėmės iš mūsų
lių Lietuvoje, kurie prikepė a- 
pie 20 partijų laike rinkimų į 
Seimą. Bet ką reikia pasakyti 
apie “brolius” latvius, kurie 
visadosxsave skaitė “Pabaltijos 

bet rinkimais į sei- 
44 partijas! O 
tereikia tik

nie
kad

cen-

bro-

matyti

šim

lat-

Lietu-

smetona 
mą turėjo net 
atstovu seiman 
to.

Demokratija
viams visai galvą apsuko.

—o—
Piniginė Lazda Skaudi

Francnui Caillaux išvažia
vus, amerikonai palaukė kol 
jis nuvyks i Paryžių. Nespėjus 

j jis kojų apšilti, Coolidge, ir 
! kiti Amerikos valdininkai pą- 
I skelbė, kad joki valstybė ne
gaus paskolų iš privatiškų A- 
merikos bankų, kol nefonduos 
savo paskolas. Franci j a to nė
ra padariusi.

Caillaux, kaip tik išgirdo tą, 
susirūpino, nes pinigų fran- 
cams reikia. Todėl jis jau pa
sakoja spaudai, kad turįs ko
kių tai “naujų planų” apie 

| paskolos
“naujų planų 
atmokėjimą Ameri-

Dėdės Šamo dolariai 
francus permainyti

----- O——C

ir ■ Grįžtanti Rusai Skaitysis 
Piliečiais.

Rusijos komisarai priėmė iš
statymą, kuriuo visi iš Ame- 

; rikos grįžtanti rusai, turinti 
Tikslą užsiimti žemės dirbimu

Ir ištikro atėjo jėzavitams blogi laikai, kai 
“švietėjai” (filosofai) ėmė viešpatauti visuose 
beveik Europos kraštuose; tuomet jų ordenas 
buvo papos Klemenso XIV panaikintas 1773. 
VII.21 (Apaštališko Sosto brevė: “Dominus ac 
redemptor noster”). Bet jėzavitai susispietę ru
sų žemėse, išliko per visą draudimo laiką, glo
biami Katarinos II, kuri neleido papos paliepi
mo savo teritorijoje skelbti.

Pagaliau 1814.VIII.7. išėjo Pijaus VII nau
ja bulla “Solicitude omnium ecclesiarum,” ir 
jėzavitai liko vėl bažnyčios pripažinti. Bet ko
va prieš juos atskirose valstybėse iki šiol nepa
siliovė: Šveicarija išvarė juos 1847, Francija — 
1830, 1880, 1901, Ispanija — 1820, 1833, 1868. 
Garsingasai vokiečių Bismarkas mėgino su jė- 
zavitų ordenu aštriai kovoti, buvo pradėta va
dinamoji kova už kultūrą (“Kulturkampf”). 
Atskiru įstatymu,. 1872-VII-4, Vokietijoje jėza- 
vitų veikimas buvo uždraustas, panaikintas or
denas; pradėjo katalikai kovą prieš to įstaty
mo paragrafą 2, kuriuo buvo neįsileidžiami į 
Vokietiją svetimšaliai jėzavitai: valstybė buvo 
priversta bažnyčiai nusileisti; katalikų partija 
(Centras) toje kovoje sustiprėjo ir galutinai 
laimėjo, būtent, 1904-III-8. buvo tam tikru įsta
tymu Vokietijoje jėzavitams teisės grąžintos.

Jėzavitų būklė visur pakitėjo, senovinė reik 
šmė visgi nebegrįžo, bet jų įtaka bažnyčios gy
venime radosi dar didesnė: dabar prieš jų orde- 
ną nebedrįsta kaip seniau kelti balso nei baž
nyčios augštiej i ierarchai, nei vienuolių atskiros 
brolijos bei ordenai; kas jėzavitus peikia viešai, 
tas bažnyčios priešas. Bažnyčios teologijos mok
sle jėzavitams priklauso dabar jau vadovauja
mas balsas, būtent nuo to laiko, kai papa Pius 
IX (kuris tik po 1849 m. pasidarė jėzavitų glo
bėjas) įtraukė į bažnyčios dogmas jėzavitų my- 
dėjimą (1854) ir papos neklaidingumą (1870). 
limiausias idėjas apie nekaltą P. Marijos prasi- 
Tas pats papa patvirtino maloniausią jezavi- 
tams maldą Jėzaus širdžiai ir jėzavitų doro
vės principus, išdėstytus jų mokslinčiaus Li- 
guori (Pijaus IX buvo jis pripažintas bažnyčios 
mokytoju “doctor ecclesiae”).

Leonas XIII irgi išaugštino jėzavitus, iš
kilmingai 1886 m. patvirtinęs visas senųjų papų 
jėzavitams duotas privilegijas.

Tokia yra jėzavitų galybė bažnyčioje. Kiek 
žmonių yra visame jėzavitų ordene (lot. Socie- 
tas Jezu; sutrumpintai: S. J.), sunku dabar po 
karo susekti. Prieš karą buvo jų visame pasau
lyje išmėtyta daugiau ne 15,000. Jų vadas (ge
nerolas, viršininkas, monarchą) yra dabar Le- 
dochovskis, ir iš jo, kaip gero lenkų patrioto, ir 
jo valios aklų pildytojų (kaip nelemtasai Zec- 
chini) galima mūsų visuomenei ir valstybei lau
kti pavojingiausių smūgių.

šio galingo ir mums pavojingo bažnyčios 
ordeno praeitis yra be galo įvairi buvusi. Jų is
torija sekti ne mūsų žurnalo uždavinys. Bet kas 
jie buvo ir yra žmonijai, reikia pasakyti.

Jėzaus draugija įsteigta 1534 m. Joso stei
gėjas buvo ispanas Ignas Loyola. Jos vyriau
sias tikslas O. A. D. G., lotyniškai reiškia: — 
“Omnia ad majorem Dei Gloriam” (viskas Die
vo garbei didinti). Jos statutai buvo papos Po
vilo III, 1540 m. patvirtinti, ir yra daug leng
vesni už kitų vienuolių ordenų statutus; pavyz
džiui, nenustatyta jėzavitams atskirų kūno ma
rinimų, bendros maldos, net privalomų visiems 
ordeno nariams rūbų. Bet ištikimumas ir paklus 
numas yra labiau, negu kituose ordenuose, pasi
reiškęs. Jėzavitai nuėjo pagonių ir netikėlių 
šviesti, savo mokyklų visur pristeigė ir visur 
veikė, kaipo uolūs pamokslininkai, išpažinties 
klausytojai ir tt. Ordeno įstatymai (Institutum 
societatis Jesu, 3 tomai, Roma. 1869) — yra vi
siems prieinami ir žinomi.

Ordeno nariai yra keturių rūšių: novicijai, 
Novicijai yra mėginami (bandomi) per dve

jus metus ir atlieka pirmiausia per 3 savaites 
“sielos mankštinimus,” kurie buvo paties Loyo-

los nustatyti, privalomi 
ir atliekami per 8 dienas 
pirmuosius mankštinimus 
tenka į noviciato įstaigą;
jis daro įžadus neturto, skaistybės sir aklo pa
klusnumo; nuo to laiko jau, kaip scholastikas, 
nebegali iš Ordeno išstoti be savo vyriausybės 
leidimo. Per 5 metus eina jis savo mokslus (že
mesnius ir filosofiją) vienoje iš jėzavitų kole
gijų, paskum eina mokytojo pareigas, toliau ke
turis metus mokosi teologijos ir gavęs kunigo 
šventimus atbūna 1 metų mėginimus (terciatą). 
Tuomet, prileistas prie viešų įžadų, pasidaro 
coadiutoro spiritualis. Jis kartais pasilieka ko- 
adiutorium per visą savo gyvenimą taip ir neta
pęs tikru ordeno professu. Tik professai, pada
rę dar ketvirtą ištikimybės papai įžadą, yra pil
nateisiai ordeno nariai, gali užimti ordeno va
dovaujamas vietas ir sudaro tikrąjį ordeną, va
dinamą lotyniškai “corpuss societatis.”

Bažnyčios ierarcho vietą paima jėzavitas 
tik pačiam papai paliepus: labai retai jis tampa 
vyskupu, dar rečiau kardinolu (betgi kardinolų 
kolegijoje beveik visuomet yra nors vienas jėza
vitas). Papa dar nė vienas jėzavitas iki šiol ne
buvo išrinktas.

Pasauliniai žmonės įsileidžiami irgi į jėza
vitų ordeną, kaipo laikinieji padėjėjai (coadiu- 
tores temporales). Kiek jų yra, ne visuomet 
galima susekti.

Seniau jėzavitai versdavosi visokiais vers
lais savo kapitalams padidinti. 1750 m. jie buvo 
už tai iš Portugalijos kolonijų išvaryti. 1755 m. 
vienas jėzavitas Laveletas nusmuko vesdamas 
didelę prekybą Martiniko saloje. Francijos jė
zavitų viršininkas atsisakė už jį sumokėt 2 mi- 
lionų svarų (“livres”), bet 1761 m. teismas 
privertė.

Jėzavitų dorovės principai, surankioti iš jų 
raštų, pasidarė jau senai Europos visuomenei 
pasibaisėtini; jie buvo pirmą kart paskelbti 
1656, 1657 mm. jų priešo, garsingo mokslinin- 
koo Paskalio knygoje “Lettres provinciales.” 
Jėzavitų misijos buvo irgi kitų misionierių nie
kinamos ir peikiamos už tai, kad jėzavitai, patai 
kaudami 
čiams jų 
vartoti.

Ir iš

savo “avelėms,” leisdavo naujakrikš- 
senus prietaruss ir pagonių apeigas

tikro niekas kitas taip gerai, kaip jė
zavitas, nemoka prie aplinkybių prisitaikinti. 
Pavyzdį mes jau iš pat pradžios ordeno gyve
nimo galime rasti. Buvo tai humanizmo laikas, 
kada Europos visuomenei stebuklų nebereikė
jo; kad pats Loyola tuomet savo autobiografiją 
rašydamas pasistengė save, kaip paprastą žmo
gų, visai realiomis spalvomis, be stebuklų nu
piešti ; taip pat realiai, kaip tikras humanistas, 
aprašė Loyolos gyvenimą jėzavitas Ribadeneira 
1527—1611 m., bet jis pats leisdamas antrą kar
tą tą pačią Loyolos biografiją, prikaišiojo vi
sur Loyolos gyvenime stebuklų, kaip reikalavo, 
prasidėjusi katalikų reakcija.

Suvienytos lietuvių bei lenkų respublikos 
(Rzeczpospolitos) istorijoje tas pat jėzavitų 
lankstumas ypač pasireiškė ir kadangi jie daug 
įtakos visuomenei darė, tai, galima sakyti, be
veik suardė tą valstybę. Kol nebuvo dar aišku, 
kas įsigalės, ar šlėktų visuomenė, ar karalius, 
— jie laikėsi monarchos, dėjosi su karaliais: 
Steponu Batoriu ir Vazais, o kai įsigalėjo “auk
so laisvės,” jėzavitai norėdami likti visuome
nės vadais, pasidarė dideli šlėktų rėmėjai ir 
gerbėjai. Taigi ir dabarties Lietuvai reikėtų pa
sisaugoti, nekartoti senovės klaidų, kad jėzavi
tai nepamintų po kojų mūsų laisvės ir valsty
bės “ad majorem Dei gloriam,” vadinas didesnei 
papos valdžiai pasaulyje. — Kultūra.

o o o

LIŪDNA...
(Trioletas)

Liūdna, kai vėjai šiauriniai sukaukia, 
Kai miršta gamtužės šventi kūriniai.
Širdužė tada gailiai sudejuoja:
Liūdna, kai vėjai šiauriniai sukaukia...-

Gailu žiūrėti į rūtų darželį
Naikinamą šalčių — žieminių speigų... 
Liūdna, kai vėjai šiauriniai sukaukia, 
Kai miršta gamtužės šventi kūriniai...

— J. GIEDROVARA

o o o

Kaip kirvelis praaikvota, 
Nebedirbk jam tuomet kotą.

— A. J. Jokūbaitis

Pinigas tokią daro pagarbą:
Užugdo gurklį. — pilvinę tarbą!...

— A. J. Jokubaiits

■»
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“VIENYBĖS” EKSKURSIJA LIETUVON

Rašo J. O. Sirvydas, “V ienybčs” Redaktorius

XXV. Išvažiavimas į Suvalkiją

Liepos 5 d. su Pijum Norkum, buvusiu “Vienybės” 
redaktorium išvažiavom iš Kauno, pasižiūrėtų nors tū
los dalies Suvalkijos, kurioj o šiuo tarpu dar ne esu bu
vęs. Graži sekmadienio diena. Žmoneliai daug iš Kauno 
važiuoja tan kraštan pas savo gimines ir pažįstamus 
ant laukų, nes Kaune labai daug valdininkų ir pramo
nininkų, taipgi raštinių darbininkų yra kilę iš Suval
kijos. Taigi važiuoja praleisti sekmadienio — kaip mes 
sakom: “pakvėpuoti.” Traukinis pilnas jaunuomenės.
Pasitaikė važiuoti drauge 
su ekskursija Lietuvos pra
dinių mokyklų mokytojų. 
Jie važiuoja užsienin, tikisi 
pasiekti Paryžių ir Šveica
rijos kalnus. Daug tarpe m o 
kytojų yra žydelių ir žydei- 
kaičių; tie šneka rusiškai. 
Iš kur jie? Turbūt jie iš pa
ties Kauno ir apskrities mie 
stų žydų mokyklų. Bet eks- 
kursijon jų daugiau pateko, 
negu lietuvių. Vis mat žy
dai apsukresni.

Viename vagone patėmi- 
jau sekantį dalyką. Ant sie
nos yra buvęs parašas: “Ne 
spiaudyti!” Atsirasta kokio 
savotiško juokdario, kuris 
mikliai ištrynęs raidę “i” 
ir prieky prirašęs žodį “mer 
gų.” Todėl išėjęs parašas: 
“Mergų Nespaudyti!” Nors 
tą parašą konduktoriai skai 
tė šimtus sykių, bet niekas 
parašo nepataisė. Visiems 
mat juokas iš menko, bet ne 
visai pritinkamo šamo j ūmo. 
' Nuvykom į Pilviškius, o' 
iš ten į Jurkšų kaimą, pas 
P. Norkaus pusbrolį Joną, 
kuris valdo jo (Pijaus) ūkį. 
Dailus ir pavyzdingai veda
mas ūkis. Nesenai įtaisytas 
vėjo malūnas, lėšavęs apie 
$2,000 ir duodąs pelno 7 li
tu į valandą, dvejoms gir
noms Krupiai ir piklium) 
maldamas. Pažymėtina, kad 
Suvalkijoje malūnų gana 
daug: jie matosi viens nuo 
kito dažniau, negu Kauni- 
joje bažnyčios; Kauni j oje 
malūnų daug mažiau. Ūki
ninkai Suvalkijoje irgi sti
priau stovi už Kauni jos, nes 
čionai mat jau arti 50 metų, 
kaip išsiskirstė į vienasė- 
džius, kuomet Kaunijoje 
dar tik trejetas metų kaip 
skirstosi, o kitur dar tebe
stovi kaimai su ilgais siau
rais rėželiais ir gryčios su
kimštos eilėmis, kaip mies
teliuose žydų.

Pas malonią Norkų šei
myną teko subūti keletą die 
nų, gi Pijus vėl sau Kaunan 
sugrįžo, kur dirba Finansų 
Ministerijoje. Žmonės apsi
skaitę, pažangūs, kaip Pi- 
jušienė, taip ir Jonas Nor
kus 
nors

bei jo žmona: Jonas, 
valstietis liaudininkas,

bet jų netolimos bažnytėlės 
klebonas visuomet šaukią- 
sis jo, nors “bedievio,” pasi
tarti, kai susikivirčijąs su 
savo įbingusiais pavapijo
nais. O tų kivirčų jau ir 
Lietuvoje parapijose esama 
tarpe kunigų su parapijo- 
nais.

Čia mums teko ir ba
siems po gražias pievas pa
sivaikščioti, ir Šešupės upė
je pasimaudyti ir jos pa
kraščiais pirmą kartą išgir
dome Lietuvoje lakštutę 
čiauškiant. Pirmą sykį ma
tau dainose apdainuotąją 
Šešupę; ji atrodo siauras ti
pelis, bet esąs taip smar
kus, kad dažnai užliejąs pla
čias apylinkes.

Vieną pavakarį, kieme 
besišnekant su suėjusiais ap 
linkiniais žmonėmis, aš tarp 
kitko užklausiau: kodėl da
bar Lietuvoje ’taip mažai 

. girdėtis mergeles ir berne
lius bedainuojant? Man at
sakė, kad dar karo laikais 
vokiečiai buvę uždraudę dai 
nuoti. Todėl žmonės dar 
nuo tų laikų ir nuo baisiojo 
karo įspūdžių tebėra lyg 
kaip ir prislėgti. Bet kiti pa 
aiškino, kad ir kunigai pas 
juos nuolatos draudžia dai
nuoti nedėldieniais; saką: 
“netinka dainuoti dienoje 
pašvęstoje Viešpačiui.” Kiti 
dar vėl aiškino, kad ir Lie
tuvos valdžia karo metu 
draudusi dainuoti vakarais 
po saulės užsileidimo. Kaip 
ten nebuvę, bet visoje Lie
tuvoje man mažai teko dai
nų girdėti. Gali būt, kad 
susidėjo visos krūvon, vir
šuj minėtos aplinkybės ir 
nužavino mūsų jaunimo gra 
žiausią linksmybę — dainas. 
Užtai prasiplatino girtuok
liavimas, kazyravimas ir pa 
leistuvybė.

Buvodamas Suvalkijoje 
girdėjau ne vienoje vietoje 
tvirtinant, kad šiais laikais 
nebe tik vaikinai vaikščio
ja naktimis po klėtis pas 
merginas su “meilės” eks
kursijomis, bet ir merginos 
ta pačia privilegija jau drą
siai naudojasi — jos jau ir
gi eina pas savo Jonukus

ir Petriukas. Žinoma, ne vi
sur, bet sakoma, kad tokis 
pap rotis jau platinasi. Tai 
vaisius iš visų pusių draudi
mo dainų, gražių “jaunimė
lių” ir padorių pasilinks
minimų. Kaip Amerikoje 
degtinės butlegerystė baigia 
nuodyti prastąją liaudį, taip 
Lietuvoje gražių pasilinks
minimų butlegerystė baigia 
griauti jaunimo dorą. Oi 
jūs vadai, kur jūs nuvesite 
mūsų gentkartę!...

Tūlą dieną su Jonu Nor
kum nuvažiavom į Pilviš
kius. T’ai buvo antradienis 
ir turgus. Čia teko sueiti 
daug žmonių. Jų tarpe iški
lo šnekos apie Ameriką. Ki
ti mannęs klausė: “kaip pas 
jus begyvuoja kun. Gar
mus?” Sakau, nieko: su lai
kraščiais bylas veda. Vieti
niai papasakojo, kad kun. 
Garmus buvęs ir Pilviškiuo 
se už vikarą. Išsikalbėjus, 
kad “Sandarą” jisai skund- 
dė del korespondencijos jį į- 
tarusios prietykiuose su 
merginomis, man papasako
jo, kad ir čia turi apie jį 
labai daug savotiškų atsimi
nimų daugelis merginų, y- 
pač stambių ūkininkaičių, 
kurių vienos net brolis čio
nai radosi ir pusėtinų juo
kų pakrėtė ant tos temos.

Pilviškiuose man su žmo
na teko apsinakvoti pas Juo 
zą Andriušį — tai mūsų 
senas “Vienybės” draugas, 
amerikietis, seniaus gyve
nęs Detroit, Mich. Jis parsi
vežęs gerokai pinigų ir įsi
taisęs puikią geležų krautu
vę. Iš pradžių jį labai norė
jo iš biznio išspausti žy
dai, bet jis visgi atsilaikė, 
ir dabar ne tik turi dailia

krautuvę, bet mieste namą 
ir pirko netoliesia ūkį.

Pasivaikščiojant apie Pil
viškius ir keliais važiuojant, 
matosi labai gerai derėta 
rugių ir kviečių, tik vieto
mis keistų žirnikų-parazitų 
lailėjami ir suvystomi.

Liepos 8 d. atsidūrėm Ma- 
riampolėje. Pirmutiniu žin
gsniu atsilankėme pas po
nios M. Danielienės motiną, 
kuri čionai laiko studentam 
bendrabutį. Moterėlė mus 
gražiai pavaišino ir paren
gė vidurdieny nusnūsti, nes 
buvome labai nuvargę.

Apsilankėm “Šešupės Ban 
gų” redakcijon, kur radom 
jų redaktorių seną pažįsta
mą, dar nuo 28 metų atgal 
buvusį “Vienybės” bendra
darbį — Kastantą Stiklių. 
Jis vis toks pat tebėra link
smas “Liepukas,” kaip bu
vęs. Tik dabar jau nebera
šo “Davatkoms gadzinkų,” 
kurias čia amerikiečiai taip 
mėgdavo iš “Vienybės” pir
kti ir giedoti; žmogus užim
tas bėdomis su valdininkais 
ir kitais “unaravaisiais”, 
kad jo laikraštis kartais 
prasišoksta prieš visokias 
rašytas ir nerašytas taisyk
les, darytas laikraščiams 
nieko apie laikraštiją nenu
simanančių žmonių ir kle
bonų. Bet jis visgi mažai 
dar yra įlindęs, ir tuo žvilg
sniu laimingesnis už “Šiau
lių Naujienų” redaktorių, 
L. Vitkauską (bet apie tai 
vėliaus). Pasišnekėjom. Dar 
nuėjom pas seną patriotą 
Penčylą, kuris laiko puikią 
valgyklą. Čia suėjo būrys 
mariampoliečių, su kuriais 
mano susitikimą atidedu ki
tam laiškui.

VAKARIUKAS
(Feljetonas)

Rašo Jonas Narbūtas

šešėlio nesimatė, 
jų šypseną... O 
žiūrėjau i juos... 
mane visuomet

Puikus plaukai turėtų būti kiekvienos 
moteries pasididžiavimo turtu, bet 
pleiskanos ir naikinimo darbas eina 
ranka rankon.

yra pleiskanų mirtinuoju priešu.
Pnžiurėkit gerai savo plaukus ir gal

vos odą pirm, negu tie paslaptingi 
parazitai pakirs plaukų šaknis, apdengs 
jūsų galvos odą nešvariomis baltomis 
lupynomis, kas bus priežastimi jūsų 
plaukų slinkimo. *

Pirkite bonką Ruffles už 65c pas 
savo vaistininką šiandien, arba 75c 
tiesiog per paštą iš laboratorijos.

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

Brooklyn, N. Y.

Linksmai skambėjo muzikos 
akordai laike pertraukų, o dar 
garsesni rankų plojimai nu
stelbdavo jos garsus, nusilei
dus uždangai. Išsibaigė scenos 
programa ir prasidėjo salėje 
šokiai. Daugelis mano draugui 
ir draugių,. užmiršę visa, link
smai sukosi valso bangose ir 
jų veiduose buvo vien links
mybė,.’. jokio 
kad drumstų 
aš sėdėjau ir

Matydami
ant vakariukų linksmą ir šo
kantį, labai stebėjosi, kokiu 
būdu aš šiandien sėdžiu vienas 
suole. Manydami, kad aš ne
pradedi! iš karto, tai pradėsiu 
šokiams esant pačiam karštu
me... Bet apsivylė... Pažiūrė
jęs da biskutį aš apsirengiau 
ir pradėjau atsisveikinti... visi 
nustebo ir daugelis, net pajuok 
darni, pavadino “davatka”... Aš i
į tai nieko neatsakiau, tik kuo- 
greičiausia apleidžiau salę ir iš 
ėjau namo...

Many šiandien buvo kas tai 
lepaprasto ir aš kovojau tarp- 
>avy. Dvi jėgos plėšė mano sie
lą: viena, vienur ’ kita kitur. 
Eidamas nieko nemačiau, tik 
paskendau kovon. Viena mintis 
sakė: — “Grįžk atgal ir, pa
skendęs muzikos bangose, už
mirški viso pasaulio liūdnu
mus, ateitį ir praeitį, ir nesi-

REIKALINGI AGENTAI

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA

gų mokyklą. Mokykla 
>■0 11 vai. ryto iki S

NEW
■28 — 2nd Avenue,

1

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

INSPEKTORIUS L. T1KNIAVIČUS 
garantuojame laisnį ir diplomą — Pa
raškome darbo. Ateikite apžiūrėti mū- 

nuo 9 ryte iki 9 vakaro. Nedėliomiuatdara
vai. po pietų. Klesos dienomis ir vakaraia.

YORK AUTO SCHOOL
(Kampu 14 gatvės) New York Olty

Saa Iš Amerikos Lietuviu Gyvenimo ag
ČIA TALPINAMA ŽINIOS IS AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMO IŠIMTINAI. RAŠOMA MUSŲ GABIŲ 

KORESPONDENTŲ APIE TEATRUS, BALIUS, PRAKALBAS IR ABELNĄ JUDĖJIMĄ.

PHILADELPHIA, PA.

Visokios Žinelės

ku.Spalio 3 d. į 4 naktį pas 
J. J. čepukaitį pasimirė žmo
gus, Jonas Barčianskas. Jis 
buvęs benamis; vietos laikraš
čiai rašė, kad jis vidurnaktį 
paskambinęs durių varpelį ir 
kun. Čepukaitis davęs jam nak 
vynę, o pats išėjęs į savo para
pijos bazarą, ir sugrįžęs radęs 
svečią mirusį.

Tikrenybėje, Barčiauskas ro 
Jos yra plačiai pažįstamas ir 
žinomas kadaise buvęs pas p. 
Monkų už barkyperį, o pasku
tiniu laiku pats Barčiauskas 
laikęs spykyzę; yra vedęs ir 
esąs apie 35 metų amžiaus. 
Būk pats kun. čepukaitis par
sivedęs Barčiauską pas save iš 
bazaro. Galimas daiktas, kad 
tas įvykis paaiškės vėliau.

Laike šv. Andriejaus parapi
jos bazaro, labai apmušta za- 
krasti jonas Kraujutis. Sako
ma, kad airišiukai turėjo pa
sekmių! ant bazaro laimėdami 
daug daiktų; tada Kraujutis 
norėjo atstatyti nuo laimėjimo 
daiktų, o airišiukai netik nepa
klausė, bet be pasigailėjimo 
jį labai sumušė.

Philadelphijoj oras taip Li
mai atšalo ir nelaiku; tokie 
šalti orai buvę 30 metų atgal. 
Visa bėda tame, kad namų už 
laikytojai nenori dar pečių kū
renti, o korespondencija sun
ku parašyt stuboje su pirštinė
mis. K. J. Geležėlė.

streiko lau

savo propa- 
subujojusią

ko neveikia; kiti mėgino dirb
ti, bet buvo sulaikyti nuo ne 
savo darbo ir dar 
žymo.

Komunistai varo 
gandą ir griauna
per 35 metus U. M. of A.; ne
žinia kas būtų, jeigu jie paim
tų vadeles į savo kromelį; gal 
netik į Maskvą, bet ir į praga
rą nuvestų.

Jauni Padaužos

Mountain Top Bulvarde su
laikė padaužos autovežimą su 
J. Seiber ir prikišę revolverį 
prie nosies, atėmė jo autove
žimą ir nuvažiavo savo keliais. 
Vėliaus sugavus pasirodė pa
daužos esą iš Wilkes Barre, 
A. Kumaitis ii' J. Kovalanski.

Už keleto dienų gauta žinia 
iš Bloomsburg, kad sulaikyti 
yra du jauni vaikinai ir nuva
žiavus, pažino, jog tie patys, 
ką nuo jo atėmė automobilį, ir 
tenai dar apvogė banką netoli 
Millville. Gaus už tai gerą “už 
mokestį” — kalėti kelis metus 
ir vardas bus amžinai krimina- 
lis. Nienių Jonas

nėja ūkininkų karves, kad ne
būtų ligotos; katro karvė ne
sveika, valstija užmoka už kar 
vę ir atima.

Čia lietuviai labai tamsiai gy 
vena, paskendę munšainėje. 
žydai nespėja vežti del lietu- ■ 
vių medinį spiritą. Vienas lie- ' 
tuvis nuėjo beprotnamin, kitas 
apjako, vis nuo tnunšainės. 
Kai ūkininkas paprašo saliū- 
ninko už kvortą pieno 14c., tai 
sako, kad brangu ir kitus at
kalbinėja; o kai jis, tai ima 
25c. už stikliuką nuodų.

Hudsonictis.

DETROIT, MICH.

Kliuksai Laimėjo Nominacijas

BAYONNE, N. J.

Bolševikiškai iki Kaulo

Reikalingi Agentai-Įgalio- 
tintai 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.

rūpink būsiančia diena, o nau
dokis esančiu momentu ir nc- 
vargk veltui”... Bet štai kita, 
kaip žaibas trenkė galvon, kuo
met aš jau buvau sustojęs ir 
maniau grįžti. “Kas tu esi? Ar 
dvasioje tvirtas, ar koksai pa
laidūnas, kurs kiekvieną mo
mentą vartoja tuštiems links
mumams? Jei esi juo, tai grįž
ki, ir linksminkis su tais, ku
rie kaip drugeliai puola į žva 
kės liepsną ir žūva”...

Aš ilgai nemąstydamas žen
giau tolyn, ir į namus arčiau 
vis buvau, galutinai nutarda
mas nebesėdėti ir snausti toje 
pačioje vietoje kaip buvau, bet 
pabusti iš šio miego ir žengti 
pirmyn, o ne tenkintis tuštybė
mis. Tegul tie “linksmybės” 
draugai išjuokia už tai mane, 
bet jau su jais man nebeke- 
lias! Aš jau pasirinkau kitą ir 
žingsniuosiu. Vietoj sukimus! 
valso bangose, aš perskaitysiu 
įžymiij rašytoji! knygas ir pa
sistengsiu j ii reikšmę suprasti, 
o ko negalėsiu, tai prašysiu su 
prantančių paaiškinti.

Taip galvodamas parėjau 
namo ir savo kambary pada
riau pradžią savo darbo ir dir
bau iki išauštant.

Rytojaus dieną sutikau vie-j 
na iš vakarykščių draugų; jis 
skundėsi galvos skaudėjimu ir 
šiaip negale. O aš tuo tarpu, 
dirbdamas per naktį, nė kiek 
rytojui nejaučiau sunkumo, 
bet tik dar tvirtesniu buvau.

Daug kas stebėjosi nuo šio 
vakari ūko mano užsidarymu 
vienumon ir pradėjo išjuokti; 
gavau davatkos vardą... bet aš 
į tai neatsižvelgiau. Daug kas 
nustojo draugaut, bet jų vietoj 
radau šimtą sykiui geresnį 
draugą — knygą ir laikraštį, 
kurie nė vieno neišjuokia ir ne 
papeikia ir tik tiesos kelią ro
do.

LAWRENCE, MASS.

Grasino Išverst Washingtoną, 
Bet tik Apsiverkė

Rūgs. 28 d. vietos komunis
tai surengė “prakalbas;” gar
sinta plačiai, tad ir susirinko 
36 asmens, su kalbėtojais. Kal
bėjo A. Jankauskas, tas tuoj 
pasisakė, kad jis jau esąs Vik
toras Žilionis; mat (tik Balti
more] e ir Brooklyne jis yra 
“Jankauskas.” Jis ant pagrin
džių užsirūkė cigaretą ir trau
kė, bet iš publikos atsiliepė: 
“Kvaily, ar nematai iškabos, 
kad nevalia rūkyti?” Tuoj ci
garetą sutrynė, numetė ir — 
valiai! kėsotis, kad jis esąs 
komunistas, bolševikas, šaukė: 
“Kur jūsų prisiega čibo sa
lėje? Jūs prisiekėte, kad versi
te valdžią. Kur jūs dabar esa
te, kodėl neatėjote čia?!”

Paskui Prūseika paverkė, pa 
keikė Sandariečius ir socialis
tus ; užgyrė Lietuvos kunigų 
veikimą; beje dar sakė: “ne
rinkite pinigų, nes jie tuoj bus 
tokios vertės, kaip vokiečių 
markės” ir sakė, kad neims il- 

i giau kaip 4 ar 5 metai, ir A- 
i merikoje bus bolševikų valdžia 
i ir Washingtone plevėsuos rau
dona vėliava, (žmonės garsiai 
kalbėjo: “Ar nereikėtų nuve
dus pas gydytoją jo protas 
tirti?)

Aukii surinko $12; kadangi 
$6 už svetainę, spaudą $3, tad 
lieka $3. Klausimas: kas jiems 
kelionės lėšas apmokėjo? Vie
tos komunistai pinigų neturi, 
nes yra keli ir tie nusišpicavę, 
o iš Brooklyn© atvažiuot dviem 
reikia apie $40... Aišku, kad '|^ 
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Jau buvo rašyta “Vienybėje” 
kad buvusį bolševikų lyderi 
J. PIungį, bolševikai (prieša
ky su Bistrojiene) tąsė po teis
mus, iki apgynė, kaip jie sakė 
“buržujiški advokatai.” Nors 
jie Plungiui suėdė daug svei
katos ir pinigų, bet teisėjas vis 
tiek rado jį nekaltu. Tam už
sibaigus, tūlas ispanas pavilio
jo jo moterį. Kadangi Plungie- 
nė išeidama nieko neišsinešė, 
tai ji gerinąs atgal prie vyro 
iki tas vėl priėmė. Pagyveno 
apie 2 savaiti, vyras ją apren
gė, ir kada sykį išėjo į darbą, 
tada Plungienė iškraustė J. 
Plungio grosernios krautuvėlę, 
susirinko savo drabužius ir 
daug jo paties daiktų ir su tuo 
pačiu ispanu vėl pabėgo. Bet 
Plungis abudu areštavo. “Jau
navedžiai” užsistatė po $1,000 
užstato. Teismas perkeltas į 
Grand Jury. Abi pusės reika
lauja persiskyrimo.

Ar ne sulyg komunistų tai 
“vieros?...” Rep.

HUDSON, N. Y.

Kaip Čia Einasi

Hudsono miestas stovi tarpe 
New Yorko ir Albany, ant dai
lios Hudsono upės. Fabrikii y- 
ra 2 cementaunios, viena ge
ležies liejykla. Darbai viduti
niai eina, bet darbas gauti ne
lengva.

Lietuvių yra apie 40 šeimy
nų, keturi lietuvių saliūnai, vie 
na mėsinyčia ir grosernia — 
V. Palangeckio, ką nesenai už
sidėjo ir daro puikų biznį. Y- 
ra vienas pienius — Jonas 
Pauža, kuris kasdien anksti 
pristato lietuviams pieną.

Ant ūkių čia šįmet pusėti
nai užaugo; kokį daiktą ūki
ninkai miestan nuveža, tuoj 
greit parduoda.

kriaučiai jiems 
kad jie kriaučių 
o jie važinėja 
reikalais.

moka algas, 
labui dirbtu, 
su bolševikų

Dzūkas

WILKES BARRE, PA.
UŽRAŠYKIT “VIENYBĘ} 

SAVO GIMINĖMS IR
PAŽĮSTAMIEMS

LIETUVOJE

Streiko Galo Dar Nesimato

Kasyklos nedirba jau antras 
mėnuo ir nieko negirdėti, kada 
pradės. Lietuviai didumoje nie-

Spalio 7 buvo nominacijos į 
miesto valdybą koncilmėnų. 
Kandidatų buvo 46 ,visokių 
partijų. Bet nominacijas lai
mėjo, anot “Detroit Times”, 
Kukliuksai. Lapkričio 3 bus 
balsavimai. Kliuksai tikisi, kad 
1926 m. Detroito miesto visa 
valdyba susidės iš klansmenų.

Darbai čia eina neblogai, o 
labiausia Fordas dirba net ir 
viršlaikius. Patartina mekani- 
kams atvažiuoti ir gausite" 
darbo pas Fordą. J. P.

I
 Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

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

Nuo 9 iki 11 A.
Nuo 2 iki 4 P.
Nuo 7 iki 8 P.

Nedaliomis Nuo 10 iki 3 P.

M.
M.
M.
M.

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.

----------------„•

Valstijos komisija peržiūri-1||

RICHMOND
TRUST

COMPANY
2701-2703 E. Allegheny

Philadelphia, Pa.
Av,

Apdraudžiame Nuosavy
bės Dokumentus.

I ,
Persiunčiame Kabeliu Pinigus

Perkame ir Parduodame 
Visų Šalių Pinigus

Mokame 4% ant Padėtų 
Taupymui Pinigų

Puikiausias Patarnavimas 
Visuose Skyriuose

AMSTERDAMO LIETUVIAI!

Norėdami gauti visko, ką tik jums reikia prie namų: indų, 
dabinimų, Įtaisymų, stiklų, lempų, počių, arba odos išdirbinių ir 
my išrengimo dalykų, taipgi langų, paveikslų, rėmų, muzikališkų 
strumentų, kreikpitės visados pas lietuvi —

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

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

pa
na- 
in-

3
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Jaunimo Skyrius
Lietuvių Jaunuolių bei Sportininkų Savaitinis Kampelis I

iŠ

RAŠYTOJŲ TAKAIS

Rašo L. P. Cvirka 
L

Galingas yra šiandien žodis: 
“spauda”, o dar galingesni jos 
vaisiai. Spaudos pagelba ne 
viena valstybė iškovojo savo 
jiepriklausomybę, Spauda su
kėlė tamsioje liaudyje šviesią 
gadynę, — spauda pasaulyje 
pastatė galingus civilizacijos 
rūm us...

— Kas nežino šiandien 
“spaudos” žodžio galės, kas ne
supranta jo reikšmės!

II.
Mes irgi jaunuoliai, vieni ar 

tai norėdami įgarsėti, kiti tik 
thm tikru jaunystės “karščio” 
metu, užsibrėžiam sau galingą 
obalsį: “tapti poetu!”... Ir ne
sigailėdami poperiaus nei triū
so, pradedam tą sunkų iš pra
džios darbą.

(Atsiprašau!... gal klystu?.)

Lai PAIN- V
EXPELLERIS 

. Praveja Skausmus! • 
Trinkite greitai taip, kad šis 
stebėtinas linimentas persisunktų 
per odą j pat tą vietą, iš kur 
paeina nesmagumai. 
Pain-Expcllcris palengvina kraujo 
sukepimą ir atsteigia normali 
kraujo tekėjimą gjslomis.

35c Ir 70c vaistinėse. Tėmykite, kad butų 
, Inkaro vaizbaženklis ant pakelio.

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

Brooklyn, N. Y.

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

Gerklės Ligas
109 E. 87lh Street 

(tarpe Bark ir Lexinggton Avės.) 
New York, N. Y.

ral.: 10 iki 12 ryte.
6 iki 8 vakaro.
ir pagal susitarimų

ir

STOGŲ DENGĖJAS

GRAVEL
ROofinG

Repair Work. a Specialty 
’ JAMES J. HOLT £r SON

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

.Bet ištikrųjų daugelis tokių radėjai, ką tik pradėjo dirbti-- 
Į užsidegėlių nulipdę, j 
[rimuotą žodžių virtinę, įdėję 
vokan, peržegnoję ir “paidu” į 
redakciją kokio nors laikraščio 
ar žurnalo. Gi — redaktorius 
gavęs tokių eilėraščių pūdą, 
(mat jie daug prirašo) skaito:

Pavasaris.
Ir atėjo pavasaris, 

Medžiai susprogo...
Pievoj skamba dalgis 

Kviečiai jau prinoko.
Gi redaktorius perskaitęs, 

nusišypsojo ir atsilošęs parašo 
karštuoliui šiokio turinio atsa
kymą :

Pyplių Poetui. “Tamstos ei- j 
lės niekam vertos... Tai kur! 
jose poezija?!

Kad ir paimkime jūsų kiek 
geresnį eilėraštį “Pavasaris”. 
Vienoje vietoje rašote apie pa
vasarį, kad medžiai susprogo, 
gi kitame gale, — kad kviečiai 
prinoko... Ne-jau sveikas pava
sary kviečius pjauni... Ir išti
sos eilės be minties, tik rimuo-* 
tomis galūnėmis. Juk tas ’ne
reiškia kad galūnes, “pupt, 
kukt!” atitinki — tai jau ir 
poetas? Tamstai reik daug la
vintis kad šį tą geresnio para
šytumei. Verčiau mums para
šyk korespondencijų iš savo 
krašto — bus geresnė nauda.”

O tokį atsakymą gavęs jau
nuolis, užsidega pykčiu ir teš
kia visas poezijas į 
tąjį kilnųjį obalsį: 
etų...”

Ir daugelis gavę 
atsakymų, meta eiles lipdę, me 
ta viską, o antri net amžinai 
atsiskiria su plunksna literatū
ros srityje.

Čia jaunuoliams, pradedan
tiems literatūros vagoje, la
biau patarčiau įsidėti, kad ir 
šį posakį: “Nę žmogus gim
sta genijumi, bet jį pagimdo 
nuolatinis ir ištvermingas dar
bas...”

Ir daugeliui šis pagelbėtų, 
jei juo vaduotūsi, bet ištikrųjų 
pas jaunuolius atsiradęs karš
tis prakilniems darbams yra 
nustelbiamas tokio pat šalčio 
kiekis-nenoras.

Taigi norint tapti žmogumi, 
norint šį tą parašyt, reikia už
grūdint save plieninėmis iego- 
mis darbo.

III.
Ne-jau-gi dideli pasaulio ra

šytojai, tik pradėjo rašyti, dir
bti — štai pykšt pokšt ir para
šė dramą, ir net penkių veiks
mų... Nejaugi dideli pasaulio iš

nukalę tik štai jie padarė: dunda trauki- 
; niai, šviečia elektra, skrenda 

j orlaiviai... Ne, tą viską tik pa- 
11 darė dirbdamas nenuilstamu 
. darbu žmogus, dirbdamas kits 

! net visą amžių, savo pūslėto- 
mis rankomis prakilnų darbą, 

j sukūrė didelį ir galingą neuž
mirštamą žmonijai vaisių.

Juk ir pats didžiausias pa
saulio kompozitorius — muzi
kas Bethovenas, negriežė iš pra 
džių savo įstabių fantastiškų o- 
perų, “mirties valso” melodi
jų, bet nenuilstamai dienas ir 
naktis sėdėjo prie piano. Juk 

j ir jo pirštai įsmilkdavo nuo 
nuolatinio darbo. O jo piano 
klavišiuose liko duobelės, ku
riose kiauras dienas ir naktis 
akių nesudėjęs, dėjo pirštą 
prie piršto, klavišį prie klavi- 
šio, kol pagaliau jo įstabių kū
rinių melodija nesužavėjo viso 
pasaulio...

— Štai nuolatos per dvyliką 
metų rengėsi Racine prie “Es- 
theros” ir “Athalie,” kuriam ir 
suteikė žymiausią vardą dra
mos poeto Franci joj.

— štai Labruyer 
visą savo gyvenimą, 
bet turiningam savo 
“Les

Baltimore, Md. (Lietuvaitės 
darbuojasi). Lietuvių Moterų 
Pilietiškas Kliubas po vasaros 
sezonui pradėjo susirinkimus 
su dideliu pasilinksminimu. 
Per praeitą metą visos narės 
puikiai dirbo prie visokių ren
gimų, ir visi buvo labai sėkmin
gi; žmonės matydami darbštu
mą,labai rėmė.

Mergaitės ir moterįs, norin
čios pastoti Amerikos pilietėm, 
šis kliubas aprūpina pirmuti
nių ir antrųjų pilietybės po- 
perių reikaluose ir visas lėšas 
apmoka. Taigi tikimės, kad 
per ateinantį metą šis kliubas 
labai pasidaugins.

A. LevanaviČienė

Edwardsville, Pa. P-lė Kon
stancija Abraičiūtė baigė me
dicinos mokslą ir išvykusi Chi- 
cagon, ten atidarė savo prakti
kai ofisą.

Chicago, III. Mūsų ristikas, 
Karolis Požėla, atvyko čionai 
kaipo svečias. Buvo pakvies
tas į lenkų rengtas ristynes 
Columbia Hall, ir pergalėjo 
stambų ristiką italą. Net len
kai Požėla nusistebėjo: sako: 
“To bracie, tęgi litvin!”

MANO JAVNA KRŪTINĖ

caracteres...

purvą ir 
“būti po-

neigiamų

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

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

Reikale kreipkitės pas —

Batvinis Bros 
10739 — 115th Street 
Richmond Hill, L. 1.

Tel. Richmond Hill 8066 '

♦ 
t

t

pašventė 
mažam, 
veikalui

daug daug del žmonijos 
dirbo ir daug aukų krito 
darbo kovose.... Tik jau-

Ir 
gero 
savo 
nuoliai, suspauskime save; už-
grūdinkim savo dvasios raume
nis plieno valia, o mes, darbo 
pagimdyti, tapsime genijais, — 
rašytojais ir kitais!

MUSŲ JAUNIMAS

Ko liūdi, ko trokšti, 
jaunute krūtinė, 
Ko ašara gaili dabina 
skruostus?
Ko žiūri į mirgančią 
žvaigždę auksinę, 
Ką nori surasti augštybės 
skliautuos?

Pažvelgki, štai gamta, 
jau bunda iš miego, 
Upytė čiurlenna 
laisva;
švelnutis vėjalis 
mas veidą

Dainelę tau gieda 
aistra.

Uždek tad krūtinę 
liepsna,
Palieski užmigusios

, stygas;
Įgrimk į pavasario 
giesmę —
Sieloje atgimsi, užmirši audras

J. Puodžiūnas

linksmutė

bučiuoda-

gyvybės

pavasario

lyros

švelniąją

Mokina keturiomis

Brooklyn, N. Y. — Jaunuo
lių Mokykla puikiai pradėjo 
pamokų sezoną. Mokinių -jau- 
nuoliukų susirašė gana apstus 
skaičius.
klasėmis, sulyg mokiniukų iš
silavinimo; pamokos eina — 
lietuvių kalbos ir rašymo. Mo
kytojai: Pr. Bajoras, S. E. Vi- 
taitis, V. Sirvydas ir Regina 
Plaušinaitė. Dainavimo pamo
kas duos p. K. B. Kriaučiūnas.

Ši mokykla, po 83 kp. prie
žiūra, 
visam

įgijo plačios reikšmės 
Brooklynui.

Mokinys.

Boston, Mass. (MerginaSo.
į meno profesiją). Emilė Tata- 
roniūtė, talentinga lietuvė pia
nistė, šiomis dienomis atidarė 
savo studiją So. Bostone. Lin
kime jai gerų pasekmių.

— Sandara.

Chicago, III. (Atsidaro mo
kyklėlė). Spalio 14 d. atsidarė 
“Jaunosios Birutės” mokykla 
su prakalbomis adv. Bračiulio 
ir S. Geniočio Draugijos pirmi
ninko. — Varpas

Chicago, UI. (Jaunas veikė
jas pribūna). Buvęsis Sanda
ros sekretorius, p. Čekanaus
kas, ketina atvykti Chicagon ir 
čionai rodos apsigyvens. Chica- 
giečiai jo laukia, kaipo darbš
taus jaunuolio ir veikėjo.

NAUJI RAŠTAI
Rimbas. — Juokų ir Satyros 

Mėnesinis žurnalas. Nr. 1. 
Spalis, 1925. Pusi. 30. Leidžia 
R. židžiūnas ir K. J. Paulaus
kas, 3 Bateman Place, So. Bo
ston, Mass. Kaina — Dešim
tukas.

šis naujas laikraštis yra tuo 
tarpu šiek tiek naujiena pas 
mus Amerikoje, nes po dauge
lio bandymų, jau kelinti metai 
atskiro juokų ir satyros laik
raščio mes nebeturėjome. O jis 
labai buvo reikalingas. Berods 
mes turime prie “Vienybės 
“Tarką,” prie “Dirvos” 
“Spragilas,” bet mūsų gyveni
me tiek yra pajuokos ir pašiepi 
mo reikalingų apsireiškimų, 
kad kiekviename mieste reika
linga būtų turėti po satyros 
žurnalą ir vis būtų jis pilnas 
juokų, jeigu tik būtų kam ge
rai pajuokti. Tik vat ir bėda, 
kad pas mus labai mažai yra 
mokančių sveikai ir sąmonin
gai pasijuokti ir pašiepti! Tą 
mes jau gerai žinom.

Mes todėl labai apsidžiau
gėm ‘‘Rimbu,“ nes jisai duos 
dar vėl vietos, nors retai eida
mas, bandyti plunksną vyru
kams lavintis smagiai pasijuo
kti. Rašyti juokus mikliai ir 
kad kiti iš jūsų juoko sveikai 
ir linksmai nusikvatotų, yra 
darbas tam tikro talento ir kul 
turingų žmonių. Skubinkimės 
lavintis ir šito meno, kuris pas 
mus labai apleistas ir dauge
lis tikrai gabių satyristų yra 
labai nesveikai “surimtėję.” 
Nes juokas dažnai paveikia 
ten, kur nevalios ilgiausi strai
psniai.

ši mūsų naują draugą svei
kiname ir linkėjame jam il
giausio gyvenimo!

Amerikos Lietuvių Vaizbos ‘asmeniškai vertė jūsų kūno y- 
Būto Žinios. Vol. I. No. 1. Spa- 
lis-October, 1925. 312 Broad
way, So. Boston, Mass.

Šį, matomai mėnesinį laik
raštėlį, leidžia naujai susida
riusi Bostone įstaiga — Ame
rikos Lietuvių Vaizbos Butas. 
Tuo tarpu straipsneliai pavir
šutiniai, skatinanti prie domė
jimosi lietuvių pramone. Jei ši 
įstaiga pasilaikys ir šį laikraš
tėlį reguliariai išleidinės, pa
darys gražų priedą amerikie
čių lietuvių pramonės gyveni
me. šito nuoširdžiai reikia lin- 
ėti.

ra daug didesnė. O kad pa
laikius jį geroje tvarkoje jums 
reikia Ti'inerio Kartaus Vyno! 
Šis patikėtinas vaistas išvalo 
vidurius, prigellbsti virškini
mui, paakstina apetitą, suvik- 
rina kraują ir jus. Jei jūsų 
aptiekorius negali jums vaiste 
gauti, rašyk Į Joseph Triner 
Company, Chicago, Ill. Paban
dykite taipgi Trinerio Kosulio 
Nuramintoją, greitą palcngvin 
toją šalčių!

LAIMINGOS KNYGOS
1) Juoda Knyga, pusi. 200 $2*00
2) Sekretai Moninimo, pi. .168 $2.00
3) Stebuklai ir Paslaptys, 240. $1.75
4) Lyties Mokslas, 400 $5.00
5) Naujas Pilnas Orakulas, $5.00
6) Lietuviškas Sapnininkas $1.50
7) Burtiškos Kazyros $1.50
8) Paslaptys Magijos bei Spiri- >
tizmo $1.25

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

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

(134)
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IŠ KO ŽMOGUS 
PADARYTAS

Garsus Rochester (Minn.) 
daktaras Dr. Chas. H. Mayo sa 
ko, kad vidutinio žmogaus kū
nas turi tiek riebalų, kad pa
darius 7 šmotukus muilo, tiek 
geležies, kad užtektų mažai vi- 
nei, tiek cukraus, kad pripil
džius druskinyčią, užtektinai 
kalkių nubaltinimui vištinyčios 
tiek fosforo, kad padarius 2,- 
200 degtukus, tiek sieros, kad 
išhaikinus vieno šunio blusas, 
tiek pbtašo, kad iššovus iš žais 
lines kanuolės, tiek magneso 
kad užtektų dožai. To viso ver
tė yra apie 95 centai. Bet jum

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

AA7/1Y4 USEVIČIŲ 
1180-1178 Clinton Av.

Rochester, N. Y.

JAU
PRIPA-
ŽINO!

visi, kad Naujokų padaryti Ciga
rai yra goriausi Amerikoje! Taip 
pat visuomenė gėrisi, kad garsi
nant laikraštyje romia 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 romsit lie
tuviškų pramonę, ir brolių lietu
vių Jono ir Petro Naujokų išdirb
tus cigarus rūkysit; nes ir cigarai 
labai geri, sumaniai iš geriausio 
tabako ir iš Havanos padaryti, 
malonūs rūkyt, lengvi, gražiai de
ga ir dūmas puikiai kvepia, net 
moteris ir merginos myli ir pat
sai džiaugsies, kad rūkai gorų Ci
garų!
Viengenčiai vietoje žydberniant, 
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-John’s Cigarą 
arba brolio Petro Naujokų arba. 
Vytauto. Tėmyk vardų ir paveik
slų ant bakso. Per pačtų iššiun- 
čiam Cigarus visur po Ameriką į 
kitus miestus lietuviškiems biznie
riams, ant pareikalavimo.

Tėmyk! mes perkraustėme sa 
vo dirbtuvę Cigarų į didesnę vie
tų, priešais Public Library. Ra
šant adresuot:
NAUJOKŲ OIGAR DIRBTUVĖ 

267 DIVISION AVE.
Brooklyn, N. Y.

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

CONARD
I LIETUVA

(per Angliju) 
sumažinta kaina 3 klesos sugrąžti- 

nių laivakorčių

Į KAUNĄ ir ATGAL ant 
BERENGARIA ir 
AQUITANIA .... $215 
MAURETANIA ... $211 

Pridėjus Taksų
I LIEPOJĄ IR ATGAL ŠIAIS 

LAIVAIS — $186.
Į Lietuvų greitu laiku. Išplaukimai 
kas Sereda. Keleiviai nepiliočiai į- 
leidžiami be kvotos varžymų. Visi 3 
klesos keleiviai turi kambarius. Ne
prilygstamas švarumas. Puikus mai
stas. Kreipkitės 
prie vietos agen- f 
tų ar į

■ 1 '

- -I ' ’T

18.

VIENYBĖ

M

19.
20.
21.
22.

4)
5)
6)
7)

90c 
25c 
30c 
50c 
50c 
40c 
50c 
25c 
50c

Reikalaukit Vienybės
Knygit Katalogo

Pinigėliai
Karalaitė Tikroji Teisybė
Gegužis
Kuprotas Oželis
Iš MUSŲ TUR APSIVESTI. 1 aktas

193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

8.
9.

10.
11.
12.
13.

> —: KOMEDIJOS

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

NAUJAS
Aušros Knygyno Katalogas

Sykiu ir Kalendorius 
1926 ir 1927 Metų.

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

AUŠROS KNYGYNAS 
3210 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL. GUNARO LINE, 
25 Broadway, • New York

—: DRAMOS

Nauji 
Teatro
Veikalai

Del kitų Dramų, Komedijų, 
Tragedijų, Misterijų ir 
Monologų, reikalaukite 
“Vienybes” katalogo 

prisiūsdami 2c. šlempų

Skaitykit Katalogą, Dešinėj Pusėj

1. SUSITAIKYMO ŠVENTĖ arba SUGRIUVUSI
ŠEIMYNA. Lošia 8 ypatos. 3 aktai ________

2. ANT BEDUGNĖS KRAŠTO. Lošia 8 ypatos.
B aktai ________________ _________ ___ _

4. ŽODŽIAI IR ATBALSIAI. 3 aktų misterija. Lo
šia 9 ypatos, ir SIELOS VIRPĖJIMAI. Lošia 
8 ypatos_____ _____ ___ _ ____ ___ _ _____

5. MILDA, MEILĖS DIEVĖ. 3 aktų, lošia 12
- ypatų_ z___-___________________ _______ -____

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

8 ypatos ----- ---------------- --------------- -----------
TRYS SESERYS. 4 aktų, lošia 14 yp. _________
ALENUTĖ. 2 aktų, lošia 8 ypatos __ __________
PALAIDŪNAS. 2 aktų, lošia 6 ypatos_________
NETIKĘ GANYTOJAI. 5 aktų, lošia 25 yp._____
JUOZAPAS IR ZELBORA. 2 aktų, lošia 13 yp. ___ 
VERGIJOS GRIUVĖSIUOSE. 4 akt., lošia 16 yp. __

14. PANČIAI. 4 aktų, lošia 10 ypatų__ ______ _ __
15. GAISRAS. 5 aktų, lošia 14 ypatų. (Iš Penkaičio

raštų) ___________________ ._ ______________

25c

25c

50c

30c
50c

25c
50c
25c
30c
60c
50c
50c
25c

90c

75c16. KOMEDIJOS MĖGĖJAMS. Vienoje Knygoje ___
Telpa šios komedijos:

1) Uošve j namus — tylos nebebus.
2) Kurčias žentas ,
3) . Vargšas Tadas 

Advokato Patarimai 
Gaila Usiį 
Nesipriešink 
Nepavykusi Komedija

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

D
2) 
8)
4) 

VIENAS
lošia 4 ypatos--- - --------- ---------------- —____ 20c

BYLA DEL LINŲ MARKOS. 2 aktų, lošia 6 yp. __ 25c 
TEODOLINDA. 1 akto, lošia 6 yp.---------------- — 20c
KRYŽIOKAS. 2 aktų, lošia 2 ypatos------------— 10c
VYŠNIŲ SODAS. 4 aktų, lošia 15 yp. _--------- -__ 60c

23. PONAS KOMITETAS. 3 aktų, lošia 19 yp. (I§
Penkaičio raštų)__ ________________ —-----

24. AMERIKA PIRTYJE. 3 akt., lošia 9 yp.-----------
LAPKUS. 3 aktų, lošia 5 ypatos ___---------—_-—
GIRINIS. 4 aktų, lošia 13 yp.--------------- —------
BURIDANO ASILAS. 3 aktų, lošia 14 yp. ___------
POTAŠAS IR PERLAMUTRAS. 3 ak., lošia 18 yp. 
KAROLIO TETA. 3 akt., lošia 11 yp.------------- -
PONIA PIPSĖ IR P-LĖ TIPSĖ. 1 ak., lošia 4 y. __ 
NERVAI. 3 akt., loš. 8 yp.__ _______ •-------------

4
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APIE MINTIES SVEIKATA £ U

B
Stanley P. Davies, New Yor- 

ko Valstijos Protinės Higienos 
Komiteto Sekretorius sako, 
kad savo mintį reikia taippat 
kaip ir savo kūną prižiūrėti. Tą 
galima padaryti duodant min
tims protinį maistą, kaip gerus 
draugus, gerus vaidinimus ir 
linksmus draugavimus, pada
linant lygiai protinnį poilsį ir 
pasilinksminimą.

Ar mes kada nors pagalvoja
me, kad yra minties sveikata, 
taip kaip ir fizinė sveikata? Jei 
mūsų mintinė sveikata pasiga
dina, tuomet tampame mažes
niais, negu galėtume būti; ne
galime atlikti darbo kuogeriau- 
siai ir negalime gauti užtekti
nai pasilinksminimo ir pasiten
kinimo iš gyvenimo.

Gyvenimas yra naudojimas 
gyvos energijos, kuri mumyse 
randasi. Mums protas duoda
mas, kad galėtų mums nuro-

neapykantos ir k. taip, 
kad jie mus pradėtų kontro
liuoti, o ne mes juos. Jei leisi
me savo jausmams mus valdy
ti, tuomet mes patys savęs ne-

nau-1 bevaldome ir nusitoliname nuo 
mintines sveikatos.

BALTIC AMERICAN LINIJA

PARANKIAUSIAS
KELIAS

dyti kokiais būdais tą energiją vydo, 
turime sunaudoti. Normalus 
žmogus savo protą naudoja nu 
rodymais, kokiais keliais tą en- j 

' orgiją paleisti, kad ji jam ga-j 
lėtų atnešti daugiausiai
dos. Jis daug tos energijos su
naudoja uždirbdamas sau kas
dieninį užlaikymą. Dalį tos en
ergijos sunaudoja skaitydamas 
ir mokindamasis, kad tuomi j 
savo žinojimą prap lėtus. Ir 
vėl dalį sunaudoja fiziniu [ 
mankštinimu ir kitais būdais.

Yra daug nekuriu blogų min 
tinių papročių, į kuriuos įpuo- 
lame, ir kurie suima daug teš 
brangios mūsų energijos. Vie
nok, šiuos blogus papročius 
kiekvienas maždaug gali kon
troliuoti. Turime dėti visas pa
stangas, kad juos pergalėjus, 
jei norime šiame pasauly ką 
nors naudingo pasiekti.

Vienas iš paprasčiausių tų 
blogų papročių, tai rūpestis. 
Ar randasi nors vienas, kuris 
prie jo nebūtų palinkęs? Gydy
tojai sako, kad rūpestis nuodi
ja žmogaus sistemą, o links
mumas tai tikri vaistai žmo-1 
jaus protui ir kūnui. Kartais į 
yra dalykų, kurių negalima iš-i 
vengti nesirūpinus. .Bet labai' 
dažnai mes esame linkę rūpin- ! 
tis apie nebūtus dalykus.

Yra daug negeistinų minti
nių papročių, apie kuriuos ga
lėtume kalbėti. Jei pats ar ta
vo šeimynos kuris nors narys 
nėra protiniai sveikas, ir jei 
pačių pastangos padėties nei

prie akių gydytojo, kuomet a- 
kis skauda. Dar greičiau reikia 
kreiptis, nes, ar yra svarbes
nis dalykas už protą? Jei no
rima gauti patarimų kur ra
dus protinį specialistą ar kli
niką, galima kreiptis į Proti
nės Higienos Komitetą, 105 
22nd St., New York City.

Prižiūrėk savo mintis gerai, 
j Jei gerai savo kūną prižiūri ge
ru valgiu, poilsiu, pasilinks
minimu, gydymu sergi, žiūrėk, 
kad taip-pat darytum ir su pro į 
tu. Duok savo protui mais
tingą protinį maistą, kaip ge
ras knygas, gerus draugus, ge- 

j rus vaidinimus, ir linksmus 
draugavimus. Duok protui po- 

! ilsi ir pasilinksminimą tokį, ko 
kio jis reikalauja. Eik prie pro*

KR] ŽIAZODIS NO. 16. Pridavė J. Stanislovaitis, New York

Tai
gulia.riškai per ištisus metus susisie
kia stačiai su laisvosios Danzigo val
stijos pertu. TAIP ARTI KLAIPĖ
DOS, knd laivas, ant kurio sėdat New 
Yorke atveža Jumis beveik i pačia 
Tėvynę — l’ietuva, nes iš Danzigo į 
Klaipėda, tai tiktai \ ienos nakties ke
lionė laivu be jokiu ekstra iškašČiy.

Laivas
Laivas

“ESTONIA” 3 Lapkr. 
“ESTONIA” 8 Gruodž. 
Lietuvą ant Kalėdą) 

nikus Įiainislyti ir rengtis j 
Lietuvą ant Kalėdų!

numos la i va Korei u : Į Klaipedii visu 
keliu vandeniu: 3 klesa $107; abi pu
si tiktai $181. 2-ra klesa $132.50; abi 
pusi tiktai $244.50.

BALTIC AMERICA LINE
9 BROADWAY NEW YORK CITY

Kreipkitės čionai ar prie
' savo vietinių agentų

. vJei yra rūpesčiui priežastis,
reikia stengtis tą priežastį kuo- 
greičiausiai prašalinti. Jei rū
pesčiai išsivaizdinami, tuomet 
reikia stengtis mintyti apie ■ 
linksmesnius dalykus. Jei min-' 
tyse bus pilnas linksmų daly
kų, rūpesčiams neliks vietos. 
Geriausis būdas yra apie save 
pamiršti, ir užsiimti kitų reika-!

Harvardo Universiteto Pre
zidentas Emeritus Eliot dabar 
jau turi devynias dešimts me
tų amžiaus. Nesenai jis buvo 
paklaustas, kokiu būdu jis pa
siekė taip laimingą, smarkią ir 
protiniai sveiką senatvę. Jis 
atsakė: “Virš visų dalykų, kre
ditą duodu tam, kad visuomet 
stengiaus prisilaikyti ramaus 
būdo.”

Niekuomet neturim prisileist 
tokių jausmų kaip pykčio, pa-

PUIKŪS CEVERYKAH
PIGIOS KAINOS!!

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

Užlaikau didelį pasirinkimą 
Tinkamų čeverykų 
pigiomis Kainomis 

Atsilankykite ir persitikrinkite
S. POCIŪNAS

127 Grand St. Brooklyn, N
Kampas Berry Street

Specialistas
Pasekmingai Gydau Ypatingas 

VYRŲ, MOTERŲ LIGAS

ne

k.

KAINOS MANO PRIEINAMOS

New York City 
ir Irving Place

110 E. 16th St.
Tarpe 4th A v

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

ir viskas yra po mano asmeniška priežiūra
X Spinduliai ir Wassermano tyrimas ir Ko
miškas Išnagrinėjimas kraujo. — Suteikiamo 
tikrų atspėjimų ir gydymų. —

PATARIMAS IR KO VITIM AS
I) Y K A I

11*)!

kiek nepagerina, yr agydytojų tinio specialisto, jei jauti, kad; 
patyrusių tame dalyke, prie ku nervai pradeda suirti, 
rių galima kreiptis. Turi taip-1 jauties protiniai suvargęs. At- 
pat kreiptis prie specialisto _ mink, jei nori savo likimą val- 
protiniame ar nerviniame sui- dyti, tuji pirma išmokti val- 
rime, kaip kad kreiptumeis dyti savo protą.

Kryžiažodi No. 15 gerai iš
rišo: V. Alksninis (New Ha
ven, Conn.), E. Katilienė (Eli
zabeth, N. J.), J. Ges (Brook
lyn, N. Y.) ir P. Mačys (Broo
klyn, N. Y.), F. Motuzas (De
troit, Mich.)

Suklydo poroje žodžių J. An 
tanavičius (Brooklyn, N. Y.)

LIETUVOS MOTERŲ DRAUGIJOS
Rašo Marė Kriukclienė

Mūsų spaudoje plačiai rašo
ma, kad Lietuvos moterys pra
dėjo judėti ir spiestis į draugi
jas. Vien “Moterų Draugijo
je” randasi 60 tūkstančiu na- 

Tai rodos nemažas pulke-rių 
lis, ir jei jos visos dirbtų kokį 
nors išganingą darbą, tai ne
truktų Lietuvoje pražydėti ge
resni laikai. Bet kaip dabar, 
moterų draugijos yra vedamos 
kunigų ir tamsių fanatikių da
vatkų, tai nieko naudingo jos 
nenuveikia; dar atbulai — 
drumsčia tarp žmonių vienybę 
ir slopina apšvietą.

Man teko daug sykių būti 
“krikščionių” moterų susirin
kimuose, ir net buvo pakilęs no 
ras būti nare, bet pamačius 
kokiais keliais draugija eina, 
pasilioviau. Kuopos vedėja yra 
paskirta koki nors sena merga- 
davatka, kuri kuopą taip tvar
ko, kaip kunigas įsako. Toki 
vedėja rimtesnio, naudingesnio 
nieko kito nežino, kaip rąžan
čių pagiedoti. Tai kaipgi ji sa
vo kuopos tamsias nares gali 
apšviesti, kad ji pati tamsoje j 
pražuvus. Taigi tokios moterys ; 
susirinkę, sprendžia, kur koks 
vyras neina į bažnyčią, kur kas 
skaito pirmeiviškus laikraščius, 
koks jaunikaitis kokią merge
lę myli, ir tą viską perdirba 
ant bolševikų, ir nutaria su 
jais kovoti. Kova esti 
tri: keikia, skundžia 
policijai, pletkavoja, 
ir kai kada ši kova 
pasiseka.

Pačiame “krikščionių” mote
rų susirinkime, jos pilnos plet- 
kų; dažnai viena kitą špygomis 
išsibado. Kai kada jos suma
no ką nors ir rimtesnio svar
styti, bet tas svarstymas visai 
tautai atneša nenaudą. Pavyz- 
din “krikščionės” moterys visa 
gerkle šaukia, kad sekmadie
niais krautuvės būtų uždary
tos, nes ateina į bažnyčią jau
nikaičiai ir mergelės, švariai 
apsirėdę, ir landžiodami po 
krautuves, susimiltuoja, susi- 
silkiuoja. Bet priežodis sako: 
“Kiaulė purvo nesisaugo.” To 
kių motinų vaikai netik susimil 
tuoja, bet nuo kojų iki galvos! 
susivolioja ir purve; nes tokių! 
motinų vaikai 
nežino, kaip 
karčiamą.

lės darbuotis ir pirmeivės mo
terys, kurių tauta laukia su 
nekantrybe. Mišių užpirkimas, 
tanki išpažintis, visokios novė- 
nos, ilgi rąžančiai moterų ne
apšvies, bet dar labiau paliks 
tamsiomis fanatikėmis. Mūsų 
moterims reikia apšvietos; ši
tą jos gali gauti tik mokslo 
knygose ir laikraščiuose, kurie 
nėra sufanatikėję ir tarnauja 
visai tautai.

arba j ei

PI L. A. TVARANAV1ČIA 
“Vienybės” įgaliotinis Philadel 
phia, Pa. Jis vietos lietuvių 
tarPe užrašinės ‘‘Vienybę” pri
ims paskelbimus ir spaudos 
darbus.

Skersai: —
žemės plotas apsuptas van

deniu
3a. Lietuvos miestas

7. Puolimo šauksmas
8. Skersai
9. Skrido

11. Rūsčiai kalbėjo
12. Nevažiuojąs
14. Pirmas kiemuo bereikšmio 

žodžio vartojamo lietu
vių dainose.

16. Dalis žmogaus kūno
19. Gėrimas

Įsodinta
Kitų dienų
Ne jus
Parodymo žodis
Ugnies kalnas Italijoje.

1.

21.

24.
25.
26.

Išilgai: —
1. Tūlo medižo “kraujas”
2. žemę dirbo
3. Katė pietavo
4. Smūgis
5. Vėl
6. žemę dirbom

10. Ritmo raštas
11. Vyro vardas
13. žodis vartojamas vietoj

“ir”
15. Baust
16. Alaus kepure
17. Kabint
18. Ne pabaiga
20. Vandenį laisčiot
22. Ne čia.

Atsišaukimas į Bendradarbius
Del “Vienybes” Metraščio

labai aš- 
kunigui, 
šmeižia; 
joms ir

Ateinantį metų sueina 40 
metų kaip Vasario 10, 1886, 
būrelis lietuvių įkūrė laikraš
tį “Vienybę,” šiandien pasieku
sią laipsnį mūsų nacionalės 
reikšmės organo. Todėl “Vie
nybės” Bendrovė nutarė išleis
ti 1926-iems metams Metraš
tį, su kiek galimai pilnesnė
mis ir reikalingesnėmis žinio
mis bei informacijomis iš mū
sų gyvenimo, taipgi įdėti “Vie
nybės” bendradarbių šiokius- 
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 
šyli savo atsiminimus, neilges
nius 100-150 eilučių formato 
1924 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 tt. Prašome rašyti labai 
trumpai, nes maža turim vie
tos.

Kurie bendradarbiai ir veikė
jai norės ją fotografijas įdė
ti Metrašlin, meldžiami pri
siusi i savo paveikslų klišes (tik 
kad būtų nedidelės) ar bent 
paveikslus (už klišes reikės iru 
piltis apsimokėti, nes mums 
Metraščiui pasidaro labai daug 
išlaidų, kacAtngi spausdinsią į 
50,000 egzempliorių; klišes su
gražinsime savininkams).

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

■

s

Sį

Hm Skausmu
krutinėję ir strėnose, nuo 
strėndieglio, užsigavimo, 
įtempimo, štyvumo vartok

I I
i 
i 
s 
i

kito geresnio ir I 
tik bažnyčią ir Į

moterų Lietuvo-1 
j e yra daug, bet jos neturi jo-į 
kios organizacijos; jos yra iš
siblaškę. Jei kur nors pirmei
vis moterys mėgina susiorgani- i 
zuoti, tai bažnytinės moterys i 
pakelia tokį lermą, kad net gė
da ir kalbėti: “Paleistuvės, va- 
gilkos, komunistės, — sudegin
ti jų namus, pakarti, užmuš
ti!” tokie riksmai nuslopina ne 
gausią pirmeivių moterų 
nizaciją.

Bet yra labai didelė 
kad padedant lietuvėms
rikietėms, Lietuvoje drąsiai ga-

Pirmeivišku

orga-

viltis.
ame-

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

HY-MAKE CLOTHING CO.
26 Waverly St., 

kamp. Greene St., 1st floor
New York City

Nedeliom ir šventadieniais įėjimas 
ant Greene Str.

!

Dragūnas,' vedėjas

Tel. 4418 Greenpoint.

Dr. John Waluk
Valandos: 

n no 8 
nuo 1 
nuo fl

Nedėliomis pagal snsitarimę

iki 10 iš ryto 
iki S po pietą 
Iki 8 vakare

161 North 6th Street 
Brooklyn, N. Y.

*

Tel. 595 Greenpoint.

270

8-10

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

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

S

|
įh

Kaina 50 ir 60 centai.

Pirmiausiai kreipkis į aptieką.

Del platesni? Informaciją kreipkite lino *dre»ni

Tai naminis linimentas greitai 
palengvina plėšiančius nepa
kenčiamus reumatizmo ■ ir 
neuralgijos skausmus.

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

.i

SKAUSMAS! KUR? 
PAMINKI!’.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPID S, IOWA

BLA. kucpo* randai! visuose didesniuose miestuose. 
Narini priimami nuo 18 iki 50 m. am liaus. Visi na
rinį gauna laikraitį „Tėvynę” dovanai Ir taipgi 
gauna BLA. Kleistas knygas ui pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — >1*0, 300, *00 Ir 1000

Paialpos įkyriai —
*« ,oo, B.oa Ir 12.oo į savaitę.

Susivienijimas Liet. Amerikoje
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDBAUDOS ER PABALFOB 
OEGANIZACIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE, KU

RIOS TURTAS ARTI $1,000,000.00

pomirtinių. Pašalpų Išmokėta $413,550.13
Nuo cuslorganljiavlmo Iki šiam laikui išmokėta $375,122.80

URBAN’3

Aysaagok •vaikau »

SANYKlTg

Baltis. 
1 fr»- 
ploSlę 
COLD 
lalfiiq

S. Apsisaugojimo nuo uodų.
9. Skaudančių

10. Apsišautoji

Kas yražmogans amžlaos prlslMl — 
Jis netik sunkiausias Ilgas Įvirs, bet Lt 
bą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po 
Ameriką pagarsėjusius
POWDERS (Miltelius aso Balčio), JekiĘ 
nebijo. Už 76 centus ai balsę apilglnkiaok 
nuo savo nuožmaus prleiol

URBO LAX TABS (25 centai ui skry
nutę) yra kai kanaolS prie! kitę amžinę žmo
gaus priešę — vidurių aikletčjlmę — kuris 
žmogui pagamina daug rūpesčių ir šankių ilgų.

Lietuviškų, Bulgariškų, AlopatlSkų, HomeopatiSkų it kitokių 
vaistų tegalima gauti gerų pas —

F. U R B O N A S . v
151 Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y,

Telephone Greeapolnt 1411

Severais 
Gothardol

I

I

I i 
i 
i

YRA GERAS DEL:
RamatiŠko gėlimo.
Nerviško galvos skausmo.
Neuralgijos skausmo.
Mėšlungiško traukimo.
Kietsprando.
Skausmo šonų, krūtinės ir pečių

muskulų.
ni nuo užnuodiji- 

mo, nuo silpnų atsitikimų, 
Įdrėskimo ir tt.

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

rašykite į:
ALBERT G.

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

PL£MAB LIETUVY# 
Chiropraktikas-Gydytojoa

J. Vaitulioni*, D.C 
331 Grand Street 

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

Nedšlioms ir šventadieniais:
Nuo 10 v. ryto iki 1 v. po piet.

pucizf.a
UtDHdl-

MAB

ProfilaktM vyrama, 
geriausia apsauga 

po užaikrStimo. 
Didelė triūbelS 36c. 

(Tarba (4’s) $1.
Visose aptiekose ar 
San-Y-Klt Dept. A. 

M Beekman Bt., 
New York 

Prafiyk apraiymą

5
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Brooklyno ir Apylinkės Žinios

B 6 SPALIO (OCT.) 17 D., 1925

3 "Vienybės” Adresais 193-197, Grand Street, Brooklyn, N. Y. Telefonas; 2427. Greenpoint

JAU RENGEI T ĖS l 
KITAS IŠKILMES!

vi- 
di- 

Vienybės”

Brooklyno ir apylinkės 
suomenei skelbiame kitas 
deles iškilmes 
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 
pasilinksminimų.

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

Rengimo Komisija.

pagal tautų, regis, airių. Bylo
je liudininkų yra apie 30; di
džiuma “Laisvės” pusės liudi
ninkų yra karšti katalikai, ku
riuos į teismą reikėjo per prie
vartą “subpoenas” atitempti. 
Juos “draugai” maitina, teksi- 
kebais atveža ir parveža, ir ki
tais būdais bando jiems pagel
bėti.

KUN. PETKAUS BYLA
PRIEŠ “ LAISVĘ”

Byla turėjo prasidėti Spalio 
13-tą, bet buvo vis atidėlioja
ma iki Spalio 15-tos po pietų. 
Ji sprendžiama prie 12 prisai- 
kintųjų, arba džiūrės, kuri su
sideda didžiumoje iš senukų;

Atidarymo kalboje, adv. Ven 
cius (lietuvis), pasakė į džiūrę 
smarkią^ kalbą, kurioje nurodė, 
kad “Laisvė” penkiais atvejais 
įskaudinusi kun. Petkaus repu
taciją ir pobūdį, pasiremdama 
žodžiais gaspadinės Onos, ku
rią adv. p. Vencius apibudino 
kaipo “gold digger” (pinigų 
ieškotoją). Po Venciaus kalbos 
negarsiai prabilo keletą žo
džių “L.” advokatas, p. Roe. 
Jis senukas atrodo rimtas, pa
našus į Darrow’ą, kuris gynė 
Scopes prieš Bryaną. Jis nu
rodė, kad kun. Petkus niekad 
nebandė pasiųsti “L.” atitai
symų, taipgi nebandęs patrau
kti atsakomybėn Oną, arba ki-

tus, kurie pasakojo tuos da
lykus, apie kuriuos “Laisvė” 
rašė.

Po to prasideda liudininkų 
klausinėjimas. Pirmiausia klau 
sinėjama kun. Petkaus pusė. 
Pašaukiamas kėdėn pats kun. 
Petkus ir prisaikdomas teisy
bę sakyti. Visi liudininkai taip 
gi Dievo vardan turės prisiek
ti. Klausinėjamas, kun. Petkus 
pasisako kiek metų buvęs ku
nigu, kokių organizacijų na
riu esąs, kiek plačiai jis žino-

Taip bent jie sako.
Džiūrimėnai gi gaus po $3 

į dieną už darbą, o pasibaigus 
bylai, dar po naują kvoterį.

šį penktadienį iš ryto nieko 
nebešaukė, nes teisėjas, kito
mis bylomis apkrautas, atidėjo 
šią bylą iki pirmadienio.

V.

(jį ateiti, o pačią “L.” jis lai
kąs paniekoje ir jos neskaitąs. 
Į teismo rekordus įtraukta fak 
tas, kad kun. Petkus išleido 
knygutę-pamfletą vardu “At
skaita” ir ją dalinęs parapijo
nams, kur nušvietęs jo santy
kius su parapijonais ir parodas 
kad turėjęs su jais bėdų pirm 
straipsnių tilpimo “Laisvėje”.

Tuo klausinėjimas Spalio 
15 d. pasibaigė. Teismabūty 
buvo susirinkę didžiuma 
munistinių veikėjų. Iš “L.” 
sės diriguoja redaktorius 
dikas ir p. Roe. Iš “Garso’
matyt žmonių. Tautininkų irgi 
nėra. Daugelis žmonių sako, 
kad ši byla tik žemina lietu
vių vardą. Keli liudininkai yra 
baisiai įtūžę, kadangi 
traukiami nuo darbų, 
nieko įdomaus negali

Reikalingas vaikas, baigę* mokyk
lų, ir turinntis poperius leidimui dirb
ti. Pradžioje mokestis $13.00 j savai
tę. Proga išmokti geras darbas. Man
hattan Spring Bed Co., 197—199 Mott 
St., New York City, N. Y.

ko-
pu- 
Vi-
ne-

Reikalauju darbininko dirbti ant far 
mos; darbas lengvas ir sveikas. Valgis 
geras ir šviežias. Geram žmogui dar
bas ant visados. Užmokestis gera. Per 
žiemą po 25 dol. ant mėnesio ir 
das. Ant vasaros daugiau. ' 
ric neturit, darbo mieste, 
reikia poros darbininkų kirsti i 
miške. Moku nuo kordo po 3 
rius. Galit padaryti pinigų. O vienas 
vyras gali dirbti prie namų ant visa
dos. Atsišaukit greit. Charles Cherka 
Woodstock. Vt. R. F. D. No. 1. (125

PARSIDUODA KOTELIS
New Jersey Valstijoj, Burlington 

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

PIANAI Hl PLAYER1A1

. JONAS AMBROZAITIS1-
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 
rolų playeriums. Reikalaukit katalogo 
veltui.

JONAS AMBROZAITIS 
560 GRAND STREET 

Brooklyn, N. Y.
Telephone Stagg 6262

b u r- 
, ku

tai man 
malkas

Parsiduoda fornišiai 5 kambarių. 
Galima parendavoti ir kambarius. For 
nišių kainą susitnikysim ir rendą susi
taikysimi. Parduoda savininkas to na
mo v. Kalauskas, 976 E. &6th St. Ca- 
narsie. Galima matyt vakarais po 7.

(125

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

su
Parsiduoda groserne ir delikatesen, 

visais įrankiais. Lietuviu lenkę ir

jie ati- 
o veik 
liudyti.

Išsirendavoja štoras, tinkamas del 
groesrnūs, dry-goods ir kitokių bizniu; 
labai geroj vietoj. Kampas Irving Av. 
ir Cornelia St. Ridgewood. (125)

keturi kambariai prie pat Storo. Biz
nis eina gerai. Dumiam savaitę laiko 
praktikuoti. Kaina labai žema. Pra
šau atsilankyti w. J. Rogers, 787 Wa
shington St., New York City. (126

B

didelis numažinimas kainu ant
NEW PLAYER PIANŲ

.1

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

PARSIDUODA LENGVOMIS 
IŠLYGOMIS

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

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

mas Amerikoje, ir priežastis, 
del ei kurių jis atsistatė iš pa
rapijos. “Laisvės” advokatas 
trim atvejais neprileido pasa
kyti teismui tų priežasčių. 
Kunigas Petkus pasisakė — 
gaudavęs iš parapijos į metus 
$6,000 pajamų, kurių netekęs 
po “L.” užpuolimų. Bandymas 
išklausti iš kun. Petkaus, ko
kių principų yra “Laisvė”, su
silaukė smarkaus pasipriešini
mo iš p. Roe pusės ir į teismo 
rekordus neįėjo.

Po to adv. Vencius aiškiai ir 
tinkamai perskaitęs tilpusius 
“Laisvėje” keturis straipsnius, 
parodė teisėjui paveikslą-kari- 
katūrą. Tie straipsniai tilpę 
Lapkričio mėn. 1923 metuose 
po parapijos triukšmingo mi
tingo.

Adv. Venciui baigus straips
nius skaityti (apie jų išverti
mo teisingumą į anglų kalbą 
abiejų pusių buvo susitaikyta 
išahksto), p. Roe ima klausi
nėti kun. Petkų ir atsižino iš jo 
kad parapijonai kilę prieš jį 
pirm straipsnių pasirodymo 
“Laisvėje” ir kad kun. Petkus 
niekad nėra patraukęs atsako
mybėn nei Onos, nei kitų para- 
pijonų, kurie ant jo puolę. 
Straipsniams tilpus, 
bandęs pasiųsti jokių 
mų į “L.”, tikėdamas, 
žinių “L.” redaktoriai

jis ne- 
atitaisy- 
kad del 
turį pas

A. ANTPUSAT & CO
EKSPERTINIS TONUOTOJAS IR PATAISYTOJAS
981 Broadway Brooklyn, N. Y.

(Pusė bloko nuo Myrtle ir Broadway “L” stoties) 
Telephone Jefferson 6993. Atdara vakarais iki 9 vai.

Išsirandavoja štoras tinknamas bent 
bizniui. Atsišaukit po No. 932 Liber
ty Av., kampas Crystal St., East New- 
York. (127

AR NORI PADARYTI PINIGŲ
Jeigu taip,, tai kreipkis į mano a- 

gentūrą ypatiškai ar laišku; aš tu
riu labai pigiai parduoti bučernę su 
naujausiais įtaisymais; biznis geras. 
Priežastį ir sąlygas sužinosite pas J. 
Ambraziejus, 168 Grand St., Brooklyn, 
N. Y. Tel. Greenpoint 5975

SETAS IŠ PENKIŲ 
LIETUVIŠKŲ PINIGŲ 

GALIMA GAUTI 
“VIENYBĖJE” 

Su prisiuntimu — 
50 centų

Tel. Greenpoint 7831

PO MIESTĄ PASIDAIRIUS

nes p.
ramiai 

meilužio 
linksmu

— Nabagas “Lapkus” bus 
statomas Lapkričio 10 d. va
kare, Y. M. C. A. Memorial 
Hall, 376 Schermerhorne St., 
Sakoma: “statomas”, 
Lapkus ligšiolei labai 
“sėdėjo” pačios ir jos 
prislėgtas. Visi tuo
vakarėliu susidomėkite, nes lo
šia publikos mylimiausi vai- 
dylos.

“Tėvynė” praneša, jogei p. 
Tarnas Paukštis, SLA. centro 
iždininkas, sunkiai susirgęs.

“Vienybės” štabas, kaipo 
SLA. nariai šiuomi reiškiam p. 
Paukščiui užuojautos ir nuo
širdžios vilties greito pasvei
kimo !

Reikalaujame moterų į dirbtuvę prie 
lengvų darbų. Atsišaukite pas: L. 
Buchman, 18 Johnson Av., Brooklyn, 
N. Y.

Reikalingi vyrai i dirbtuvę. Tuo
jau* atsišaukite. L. Buchman, 18 John 
son Av., Brooklyn, N. Y.

»

»

Parsiduoda storas — groserne ir de- 
likntesen. Greitu laiku nori parduoti ii 
pigiai. Biznis gerai eina. Atsišaukite: 
410 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

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

KAS NORI GERŲ, SKANIAI 
IŠVIRTŲ LIETUVIŠKŲ VALGIŲ 

Lai Atsilanko Į 
V. BERENK) 
RESTORANĄ 

673 DRIGGS AVENUE 
(kampas Fillmore Pl.) 

Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKA
RESTORACIJA

Gaminame visokius valgius: —■ 
Lietuviškus ir Amerikoniškus. 
Pas mus galite pavalgyti kaip 
"namie:” sveikai ir sočiai. Ei
kite pas mus kasdien ir tėmyki- 
te kaip augs jūsų sveikata ir 
energijai

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

Alex Velička ir j. Sutkus 
Savininkai

— Petrai, kur taip skubi
niesi ?

— Einu pas Juozą Aba* 
zorių.

— Kas tenai naujo yra?
— Tai yra geriausi lietu

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

— Koks jo adresas?
93 WYTHE AVE., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. 4520 Greenpoint

LXAUKUS FOTOGRAFAS

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

Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės Šiuo 
adresu: —

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

Brooklyn, N. Y.

tino HUruau;

STOKER
O. Brooklyn. N. Y.

Telephone Triangle 1450

IR M ALTORIUS 
Nufotografuoja ir 
numalevoja viso
kius paveikslui 
įvairiausiomis sp
alvomis. Atnauji
na lenui ir kra- 
javns ir sudaro 
su amerikoniškais 
Darbą atlieka ge
rai ir nigiai.

Kreipkite!

JOM AB
173 Bridge St.,

PUIKIAUSI SVETAINĖ
Del Mitingų, Vestuvių, Vakarienių ir 

Pakeleiviams Nakvyne
Taipgi ir šiaip del visokių pasilinksminimų 

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

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

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

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

Brooklyn, N, Y
TELEPHONE STAGG 4697

Geriausias

CHAS. WIRFEL

ANDRIUS TURAUSKAS
592 FLUSHING AVENUE

Brooklyn, N. Y.
Telephone Williamsburg 3009

----- o-----
Užlaikau užeigos vietą, visiems prieinamą ir 
priegtain viešbšūtis atkeliavusiems iš toliaus; 
gera vieta apsistojimui

(Praeidami atsižvelgkite į šį namą) 
260 HUMBOLDT ST. 

Brooklyn. N. Y.
Telefonas Stagg 2481 

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

KASMOČIUS ir TUBA 
260 Humboldt Street 

Brooklyn, N. Y.

Marijona TamklenS 
^prie palagų ant paroika_____ #

dieną ar naktį, taipgi ir nedol-O 
dieniais. Darbą atlieka atsakan tį 

Mačiai už prieinamą kainą 
S 7 Stagg Street 
Eu (arti Union Av.) 
LU Brooklyn, N. Y.M Tel. Stagg 6711

Mūsų darbo apsiaustu 
koatumoris džiaugiasi.

216 Manhattan Avė

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

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

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

tuoj atvykstu pataisyti pagedimus

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

Tel. Stagg 4037

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ 
APDRAUDOS (INSURANCE) FIRMA

REIKALAUJANT apdraudos (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, farinas, biznius, morgičius; sko- 
linam pinigus ant morgičių, suteikiam pilną patarnavimą namų pilkime 
ir pardavime.
NOTARY PUBLIC suteikia pilną patarnavimą visokių legalių dokumen
tų, kokius tiktai tiesos daleidžia Notarams patarnauti.
Su visokiais reikalais ypatiškai, laišku ar telefonu kreipkitės j mūsų 
firmą, užtikriuam, kad gausit teisingą ir mandagų patarnavimą.

SCHEGAUS & GALE
BUILDERS, REAL ESTATE and INSURANCE

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

LIETUVIŠKA AKUSEBKA

XSpinduliu Diagnoza 
221 SOUTH 4th STREET 

BROOKLYN, N. Y.

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savninkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINĖ
Čia galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir ui 
prieinamą kainą; talppat pasirendavotl svetainę susirinki" 
mami, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

099 GRAND 8TREET (Tel. Stagg 3922) BROOKLYN, N. T.

Pilešais ‘‘Bridge Plaza” 
Valandos: 10—12 prieš piet 

2—8 po piet.
Penktadieniais ir Sekina dieniais 

tik sulyg sutarties

ŽINOM VISUSMES

A .1

Brooklyn, N Y.

-4
j'«

esat kviečiami pas mus

arba šaltam Ore

S. PAUŽA 
131 GRAND STREET

Užtai visi

Šiltam
P. YANKUS (didysis) 

ir P. PUSNIKAS

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

Vyrams, Moterims
Prašau Tainistą reikale atsilankyti,

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

Tel. 1727 Greenpoint

ir V alkams
o būsite pilnai užganėdintai

I iUd aVhmmhhbb

T ei. Stagg 0783.

107 Union Avenue

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

Juozas Levandauckas

Ateikite ir Persitikrinkite
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