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SKAITYKI “VIENYBĘ”—} 
SUTEIKSI TĖVYNEI

DIDŽIAUSIĄ GALYBĘ 7

KAUNO POLICIJA SUSEKA
RUSU MONARKISTŲ SĄJUNGĄ

KURI BUT GRIOVUSI LIETUVA
, i 1 ' i . , '

Nežinomu Būdu iš Bolševikų Traukinio Pra
puolė Lietuvos Diplomatinis Kurjeras.

RUSAI NEPATENKINTI LOCARNO UŽVER 
TOMIS SUTARTIMIS. AMERIKONAM 
JOS IR GI DAUGIAU RŪPESČIO PRL 
DARYS.

KAUNAS (Nuo mūsų kor., Spalio^. — Krikščionių 
demokratų labiau mylimi rusai monarkistai, negu liau 
dininkai, pasirodo gražių darbelių pradeda daryti, kurk 
gali pastatyti Lietuvą karo pavojūn, arba pridaryti bėdų 
Kaune policija šiomis dienomis susekė rusų monarkistų 
organizaciją, sudarytą iš buvusių Rusijos oficierų ir vai 
dininkų. Organizacija buvo slapta ir iš jos literatam 
matyti, kad jos tikslas buvo, prie pirmo ženklo monarkis 
tinio perversmo Rusijoje, kilti Lietuvoje ir, nušlavus lie 
tuvių valdžią, prikergti Lietuvą vėl prie “vienos ir neda 
lomos Rusijos”.

MASKVA, Spalio 16. — Bevažiuojant iš latvių pa- 
rubežio stoties Sebežo į Maskvą, keistu būdu dingo Lie
tuvos diplomatinis karjeras. Jo- asmeniškas turtas, di
plomatijos paketai ir bagažas rasta sveiki, -bet jo pa
ties niekur nematyti. Spėjama, kad karjeras yra nužu
dytas. Bolševikai daro tyrimus.

LOCARNO, Spalio 18. — Europa čia, sudarydama 
“saugumo” sutartis, sudarė ir bendrą frontą prieš Ame
riką, kuri kaltinama gobšume. Mat amerikonai griežtai 
reikalaudami atgal savo karo skolų, įsipyko Europos 
valstybėms ir jos dabar, sutaikę savo ginčus, galės ben
drai prieš Ameriką stoti.

Rusų spauda Maskvoje Locarno sutartis skaito di
deliu laimėjimu Anglijos diplomatijai. Rusai tikėjosi, 
kad didžiosios Europos valstybės nesusitars ir toliaus 
bus priešai. O tada rusams būtų nauda paskyrium iš 
kiekvienos vaalstybės ką nors iškaulyti.

Dariusi Biznį iš 
Burdingierių Mirties

Darbininkai Užpuola 
Kitus Darbininkus

Naujausi Telegramai
—

Los Angeles. Nuo perdi- 
delio girtuokliavimo čia štai 
ga pasimirė ponia Biddle, 
žymi turtuolė ii- “ponia” iš 
Philadeiphijos.

Žinios Iš Lietuvos
Paris. (Jei tikėti spaudai,« 

tai prezidento Coolidge no
ras sušaukti Europos vals
tybių nusiginklavimo kon
ferenciją, bus francūzų šal
tai atmestas. Esą, ameriko
nai tiek kartų pareiškė sa
vo nepaisymą Europos, tai 
ko lenda vėl.

Washington. Iždo sekre
torius Mellon pareiškė esąs 
priešingas paliuosavimui vi 
jų pajamų, iki $5,000 nuo 
ncome taksos mokėjimų.

New York. Komunistė 
itokes gavo divorsą nuo sa- 
zo socialisto, milionieriaus 
Itokes. Skundė vyras, pri
gėręs ją ryšiuose su tūlu 
lotelio savininku.

VILN1A U S GIMNA Z1.JOS 
SUKAKTUVĖS Lietuvos sritis. Pirmą kelionę 

norėdamas arčiau pažinti Lie- 
Vilnius. — šįmet sukanka 10 tuvą, jos gyvenimą ir liaudį, su 

metų kaip tapo įkurta Vilniuj p. konsulas mano pradėti spa- 
vidurinė lietuvių mokykla.! lių mėn. 1 d. Iš Kauno jis gelž 
1915 m. rusams iš Vilniaus iš-! keliu

Jacksonville, Fla. Netoli 
Floridos krantų jūroje su
degė laivas Comanche, ver-■ 
tas pusantro miliono dola-, 
riu. Trvs keleiviai sužeisti,1 
vienas dingo be žinios. Gai- ! 
sro priežastis nežinoma.

Detroit, Mich. Policija kvo
čia tūlą Vargdienę, pas kurią 
bėgy metų pasimirė keturi įna
miai. Mat policija nužvelgia 
faktą, kad Vargdienė neprii
ma kitų burdingierių kaip tų, 
kurie apsidraudžia gyvybę ir 
lakštą užrašo jai. Už tą ji pri
sižada juos globoti laike ligos 
ir dykai penėti laike bedarbės. 
Per metą vienas pasimirė nuo 
vėžio, kitas nuo susižeidimo, 
trečias nuo pneumonia, o da
bar ketvirtas nuo munšainės. 
Nuo pirmų trijų įnamių Varg
dienė išsikolektavusi $3,000 
apdraudos, ir tikisi gauti 
000 už mirtį paskutinio 
mio, tūlo Jono Nardai.

Scranton, Pa. Streikuojanti 
angliakasiai buvo užpuolę dir
bančius “plautynėje” darbinin
kus ir būtų juos apkūlė, jei ne 
policija. Užpuolime dalyvavo 
600 darbininkų.

Karo Teismas Nenori 
žydų Advokatų iš Svetur

$1,- 
įna-

Nauja Radio
Stotis Pabaltijo]

Ryga. Latvių valdžia baigia 
statyti naują radio stotį Ry
goje. Iš pradžių valdžia no
rėjo varžyti radio pramonę, 
bet dabar nutarė suteikti lais
vę skleidėjams ir priėmėjartis 
radio žinių. Kiekvienas, kas 
norės, galės turėti priimtuvą 
namuose.

Maskva. Rusai skelbia, kad 
neužilgo Kaune prasidės teis
mas 250 narių žydiškos “kul- 
turlygos”, kurios tikslas buvo 
skleisti komunizmo idėjas Lie
tuvoje. Bolševikai siūlėsi pa
siųsti savo geriausius advoka
tus, taipgi norėjo partraukti 
žydų advokatų iš kitų valsty
bių, bet Lietuva atmetė visus 
prašymus, pasiremdama tuo, 
kad tokie advokatai nemoka 
lietuvių kalbos ir jokios 
dos teismui nesuteiks.

Išgėrę šnapso, Dar 
Ieško T,000 Dolarių

nau-

Do-Philadelphia, Pa. Tūlas 
lan, išgėręs degtinės, kurią pir
ko pas B urkį, 
sau

ir susigadino

Gy-

Iš 400,000 Nerado 
Atsakančiai Sveiko

New York. Direktorius 
vybės Pailginimo Instituto,
Dr. Fisk, pareiškė, kad jo in
stitute per 12 metų yra išek- 
minavęs 400,000 asmenų, bet ik 
šiol neradęs tobulai sveiko ir 
tinkamo kūno.

manė pėsčias apeiti kai kurias i suinteresuotų asmenii žiniai, 
kad išduotas Lietuvių Mechani
kų Sąryšio Amerikoje, turin
čio 4,000 akcijų akcinės ben
drovės “Mechanikas” (Panevė
žys, Ukmergės gatvė, Nr. 44), 
įgaliojimas Juozui Beleckui ly
giai ir visi kiti augščiau iš
duoti įgaliojimai yra atšaukti, 
panaikinti ir nustojo galios ir 
kad vienintelis teisėtas Lietu- 
vių Mechanikų Sąryšio įgalio
tinis ir atstovas Lietuvoje yra 
žemiau pasirašęs, į kurį visais 
svarbesniais bendrovės reika
lais ligi nepaprasto visuotino 
akcininkų susirinkimo ir reikią 
kreiptis.

Be to, pranešu, kad esu pa
reikalavęs iš bendrovės valdy
bos kuoskubiausiai sušaukti vi
suotinį akcinės bendrovės —• 
“Mechanikas” susirinkimą ap
tarti bendrovės padėčiai.

Juozas Noburaitis, 
Liet. Mech. Sąr. Įgal.

(Karkazų kaimas, Plokščių v., 
šakių apskr.)

važiuoja į Ežerėnus, iš 
kur pėsčias eina į Pandėlį (Ro
kiškio apskr.), Biržus, Šiau
lius, Mažeikius, Telšius, Kel
mę, Veliuoną, iš 'kur grįžta į 
Kauną. Kitą kelionę p. konsu
las mano daryti po Klaipėdos 
kraštą.

ėjus švietimo reikalais teko 
rūpintasi pačiai lietuvių visuo- 

j menei. Tada jos pastangomis 
! buvo įsteigti vadinamieji gim- 
jnazijos kursai. Jų įsteigėjai bu 
vo d-ras Basanavičius, Myko
las Biržiška ir Pov. Gaidelio- 
nis. Vėliau tie kursai išaugo i 
gimnaziją, kuri dabar gyvuoja 

į Vilniuj Vytauto Didžiojo gim
nazijos vardu. Gimnazija yra 
nutarusi paminėti savo sukak
tuves tam tikru aktu.

Karo Muziejus praeitą sek
madienį pasipuošė nauju bran
giu paveikslu — “Žalgirio Mū
šių.” Atsilankiusi sekmadienį 
muziejun publika labai šiuo pa 
veikslu domėjosi. Paaiškinimus 
teikė patsai muziejaus orga
nizatorius — gener. Nagevi
čius.

Šis paveikslas šiomis dieno
mis perduodamas Karininkų 
Ramovei, o Karo Muziejus 
mano pasigaminti kitą — di
desnį. K. Nč.

Kalkuta. Indusas prof. 
Jagadis savo tyrinėjimais 
radęs, kad augalai turį mus 
kulus. Augalai, mirkomi al
koholy elgiasi kaip žmonės, 
tuoj įkaista ir smarkesni 
pasidaro.

Maskva. Rimtai susirgo 
Trockio įpėdinis karo mi
nisterijoj, Frunze, ir jam 
reikės daryti operacija.

UŽSIDARO VILNIAUS 
BANKAI

Vilnius. Vilniuj beveik visi 
centraliniai Lenkijos bankai bu 
vo atidarę savo skyrių. Visi tie 
skyriai markės laikais vertė
si valiutų prekyba.

Įvedus auksiną, reikėjo ten-' 
_ , kintis tikrai bankinėmis opera-

Yorke. Vėliaus sugauta ki- ingtone, kuri draudžia par- cijomis. Bet apmirusiame Vii-' 
ta banda iš 7 banditų, ku- davinėti karo laivus, o Fran njuj tiekai bankų nebuvo kas 
rie esą padarę 25 nuoš. vi-(cija pardavusi Lenkijai d»y veikia. Kol centrai palaikyda- 
sų vogimų bėgy 6 mėnesių liką mažų, 690 tonų, sub
New Yorke. 'marinų.

New York. Policija suga
vo banda banditu, kurie su- C.

siorganizavę į korporaciją 
ir vedami Columbia univer- Berlin. Vokiečiai kaltina į 
sitetą baigusio studento, pa- Franciją sulaužyme nusi
davė apie 70 vogimų New i ginklavimo sutarties Wash- - X T 1 X T — 1 • j i • ’ • i 1 • 1 1 v • ARDĖNŲ VEISLĖS ARK

LIAMS AUGINTI LIETU
VOJE DRAUGIJA

PERDAUG PROFESORIš- 
KUMO

Norėjo Merginą
Parduoti už 200 dol

Philadelphia, Pa. Areštuota 
trys italukai, kurie, pavogę 15 
metų Marę Dalton, ją laikė 
kambary Brooklyne, N. Y. sa
vaitę, o paskui bandė kitiems 
parduoti už $200. Mergina pra 
dėjusi rėkti ir vyrai išsigandę 

Philadelphijon,parvežė ją 
kur jie pateko į policijos na
gus. Pasirodo, 
apvogęs porą krautuvių 
gi.

kad jie yra 
taip-

šeškas Atima
Moterims Sąmonę

Korespondentai Gerai 
Pasaldė Mussolinį

Pottsville, Pa. Koks tai ge
rai smirdantis šeškas apsilan
kė į Cressona kaimą, kur ke
liuose namuose tiek nemalo
naus atsiminimo palikęs, kad 
moteris apalpdavę. Netoli 
Cressona nuo senų laikų gyve
na šeškų kolonija ir vaikai, ku-• 
rie būdavo nueina pažiūrėti | 
šeškų, turėdavo dažnai 
paleisti iš mokyklos kad 
sivėdintų”.

Dideli Bankrutavimai
Bankų Lenkijoje

būti
< i• * 

1b- i

ir f ir

j vo, tol skyriai laikėsi. Bet pa- 
[ skutiniu laiku matyti ir cent
rai ne kaip laikosi, kad sky
riai Vilniuje vienas po kito už
sidaro.

Locarno. Italijos diktatorius, 
Mussolini, dikčiai supyko, kuo
met anglų, francūzų ir ameri
konų korespondentai atsisakė 
būti pas jį ir turėti su juo pa
sikalbėjimą. Korespondentai 
mat protestuoja prieš cenzūrą 
ant spaudos, kurią fašistai į- 
vedė Italijoje. Mussolini jau
tėsi labai įžeistas koresponden
tų pasielgimu. Norėdamas pa
sijuokti iš tūlo anglų kores
pondento, jis paklausė: “Na, 
kaip gyvuoja komunizmas?” 
Korespondentas aatsakė: “Aš 
nesu komunistas”. Mussolini 
atsakęs: “Prašau dovanoti. Aš 
suklydau”.
ka”, atsakė kitas korespon
dentas.

ši draugija pradėjo regis
truoti ardėnų veislės arklius ir 
jų prieauglį. Norėdama išpla
tinti ardėnų arklių veislę tarp 
ūkininkų draugija nori suar
tinti ūkininkus, turinčius ar-

I& ŠVENČIONIŲ PADANGĖS veislęs arklių prieauglį 
 su ūkininkais, kurie nori tą 

Linkmenys, šv. Prieaugli įsigyti.
r Ardėmi Veislės Arkliams 

• .J Auginti Lietuvoje Draugija
■ • I praneša, kad yra ūkininkų, no

rinčių pirkti gryno ardėnnų 
veislės kraujo šių metų kume- 

augo bet ^us’ todėl prašo visus ūkinin
kus, turinčius parduoti kume
lius, pranešti kumelių spalvą, 

; ūgį, amžių ir kainą, nurodant 
eržilą ir kumelę iš kurių jie 
kilę ir savo adresą, 1 Ardėnų 

tai I Veislės Arkliams Auginti Lie
tuvoje Draugijai: Kaunas, Ge 
dimino gatvė Nr. 7 a.

■ Vilnius.
apskr. — čia iš pavasario ir j 
vasarą rodėsi labai gražus der-i 
liūs. Bet jau rugius kertant pa pi 
sirodė ne kokia branda, nors 
šiaudas ir augalotas. Vasaro
jus taip pat gražiai a 
sudoroti jo kaip reikiant nepa-| 
vyko, nes prasidėjo lietingi, 
orai. Kai kurie javai, kaip, pv., j 
avižos pradėjo byrėti, nes pjau! 
ti del nesiliaujančių lietų ne-, 
galima buvo. Kas nupjovė, 1 
bestovėdami javai lauke apipu
vo. Bulvės, kur smiltinga žemė

Tas dažnai nutin-Įdar laikėsi, bet kitose žemės 
rūšyse taip pat pradėjo pūti. 
Tuo būdu ir su maistu ir su 
pašaru, ypač kad šienas retai 
kam pavyko gražus sudoroti, 
ateinantieji metai bus sunkūs. 
Be to, kas per lietus šįmet pa
sėjo rugius, jie supuvo (su- 
šuto) visai nesudygę. Gavo an
trą kartą sėti.

Smarkus Ateivis — Tuoj 
Pinigus Pradėjo Daryti

Philadelphia, Pa. Rusas Wal 
teris Mirovas, 26 metų, tik še- 

l ši mėnesiai kaip atvykęs Ame
rikon, bet jau gudrumu bandė 
prašokti Dėdę Šamą, pradėda
mas gaminti to $20 pinigus. 
Policija vienok ji greitai suga
vo ir greičiausia deportuos at
gal Rusijon.

B A UDŽIA MI REDA K TORI AI

— “Bielaruskaja 
praneša, kad uždary-

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MECHANIKAI

šiuo pranešu visuomenės ir

Rokiškis. (“V-bės” kor.) —. 
Lietuvos laikraščiai aimanuo
ja, kad žmonės nepripranta jų 
skaityti — pamylėti. Bet kaltė 
bus pačių laikraščių leidėjų, 
kad jie nesitaiko su sodiečiais 
ir vartoja perdaug tokių žo
džių, kurių sodiečiai nesupran
ta. Sodietis paskaitęs laikraš
tį, ir radęs keletą sau nesu
prantamų žodžių,nesupranta ir 
viso straipsnio. Na ir sviedžia 
laikraštį ant stalo, sakydamas: 
“Dvidešimts centų kaip balon 
įmečiau 1 skaitau ir nieko ne
suprantu.” štai “Lietuvos” 
152 Nr. mažiausiam straipsne
ly, kiek daug sodiečiams nesu
prantamų žodžių: Filas, fobas, 
fobizmas,. fibizmas, deltoniz-' 
mas, principai, moderniniu, ori 
entacijos, antipatija, genialin- 
giausis, okrobatas, balansuoja, 
avanturizmas, problemos, lavi- 
ras; tikras esu, kad šie žo
džiai galima parašyti ir kiek^ 
vienam suprantamai išversti. 
Mat rašytojai iš didelio rašto, 
išeina iš krašto.

P. Kriukelis.

GVIIIMHIIM
s ' . • . I

NAUJOS DAINOS CHORAMS!

Varšava. Lenkų bankų 
mų bankrotai įgauna katastro- 
fingo pobūdžio. Didžiausią ban Penki Žydai’Atstovai 
krotą, kokį bendrai pažįsta ban Latvijos Seime 
krotii istorija po karo, paskel- 

I bė Varšavos “Bank dla Han- 
dlu i Przemyslu”. Su juo tu
rėjo santykių beveik viso pa-

vidurius. Jis dabar teis- šaulio finansistai. Užsienio kre 
mo keliu ieško $50,000 nuosto- ditų suma tam bankui siekian- 
lių. Teismas jam priteisė tik ti 10 milionų svarų sterlingų. 
$1,000.

Ryga. Tarp šimto delegatų i 
Latvijos seimą, penki yra žy
dai. Ta grupė žydų, kuri stovi 
už žydų su latvėj imą, neprava
rė nei vieno kandidato.

Baltimore, Md. Lietuvių at
letų basetbolės jauktas pradė
jo praktikas ir sutinka imtis 
su stipresniais jauktais, kur 
žaidžia 145 svarų svarumo 
vyrai.

Dabar į Varšavą susirinko to 
banko kreditorių ir tariasi 
del padaryti] nuostolių atlygi
nimo.

Galutinai bankrotą paskelbė 
ir Brunowiczo banko namas, 
kuris taip pat turėjo daug už
sienio kredito.

žydas Ministeris
Nemano Krikštytis

Vilnius.
Krynica”
to Vilniuj gudų laikraščio — 
“Krynica” redaktorius paleis
tas iš kalėjimo iki teismo už 
1,000 zlotų užstatą. Iš karto 
prokuratūra buvo pareikala
vusi 500 zlotų, bet, neturėjus 
redaktoriui kuo užstato sumo
kėti ir paprašius del to ji su
mažinti, jis buvo tyčia padi
dintas iki 1,000 zlotų. Laikraš
čio redaktorius turi iš 
10 bylų. Pati “Krynica” 
seniausias Vilnijoj gudų 
rastis, dvejus metus ėjęs
ske ir Petrapily ir septynerius 
— Vilnijoj.

viso 
buvo 
laik- 
Min-

|

a

Gavome pirmą, nedidelį siuntinį naujų gaidų kovams 
iš Lietuvos. Jos sukomponuotos komp. Kačanausko.

157.

158.

161.
. 30c.

40c.

g

L 
į
I

H

H

Roma. Lenkijos senatorius 
Buzeka čia paleido gandą, būk 
buvęs Italijos premjeras, žy
das Luzzati krikštysis. Luzzati 
visur tą gandą užginčija.

ŠVEICARIJOS KONSULAS 
LIETUVOJ

Kaunas. — p. G. Veing irtas

Sese, sesiule, sese jaunoji, 
Delko atstojai nuo motinėlės?__ _ 30c.
Miškas tižia, verkia, gaudžia 
Vėjas žalią medį laužia______

Aš mergytė, kaip rožytė,
Kaip ant žemės šias uogytė ■---

161. Aušt aušrelė, tek saulelė,
Jau man laikas išvažiuoti ____

162. Sunku gyventi Žmogui
ant svieto_____________ ______

162. Jau kad mes buvom
Trys brolužėliai______________

163. Pulkus berniukas kiauleles ganė,
Ir atsiduso, ak Dieve mano___

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

193 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

40c.

30c.

30c.

40c.
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jj Redakcijos Straipsniai J)
BYLOS, BYLOS IR BYLOS...

Del ko Pavelyta Vodka 
Rusi joj

! Bolševikų laikraščiai Rusi
joj skelbia sekančias priežas- munizmo vadai, mažai apie ko- 

: tis, kurios privertė atidarymą ; monizmą nusimano. Kuomet 
monopolių Rusijoje, prieš ku-jr.es pranešėme, kad komunis- 
riuos visi revoliucionieriai prieitų partija uždėjo cenzūrą ant 
caro protestuodavo, ir pirmiau lietuviškų laikraščių, tai re- 
sia daužydavo. ’ daktoriai šoko protestuoti. Bet

Esą, viename Sibire žmonės Į §js viešas išbarimas Pruseikos 
patys pasigamina 
antro miliono viedrų 
no, kuriam suvartoja 
nūs pūdų javų ir 12 
čių kubiškų sieksnių 
Pridėjus prie to valstybės nuo j 

istolių iš akčyžės sumoje 18 mi- 
lionų rublių, gaunama “nuo-j

Pruseiką, ir pamokina jį komu 
nizmo. Mes senai sakėme, kad 
Pruseiką ir kiti lietuviško ko-

Rašo — .4. CINIKAS

di-

namie pus- parodo, kad mes sakėme tiesą, 
samogo- i Pruseiką, pasirodo, įskundė 
3 milio- patys lietuviai, komunistų sek- 
tūkstan-1 cijos galvos (Gasiūnas ir kiti), 
rnallku. Įskundė todėl, kad savo rede- 

guojamame “Darbe” jis įdė 
jęs straipsnį, kritikuojantį kai 
rįjį sparną amalgameitų uni-

Buvo šalta žiema. Sniego pusniai, lyg 
dėlės kalvos, riogsojo patvoriais, prie trobų ir 
pakrūmių. Viso Paežerio sodžiaus gyventojai 
dejavo tokia dar negirdėta šalta žiema. Moterų 
per dienų dienas terškė rateliai, bildėjo staklė
se servietos; vyrams gi — tikra Dievo koronė: 
malkos iš miško reikia vežti, visa liuoba apei
ti. važiuoti užsidarbiauti į netolimą miestelį. 
Kitais metais visi ūkininkai užsikaldavo skatiką, 
kitą, veždami žydų javus į Panevėžį. Tačiau di- 
deliausias šaltis daugybės sumanymų neleido 
įvykdyti ir liepte liepė visiems sodiečiams darbo 
ieškoti kitoj srity.

Upės ir ežerai lig pat dugno įšalo, kas ypač 
buvo nemalonu Paežerio kaimo žvejams. Dažnai 
galima buvo girdėti jų nusiskundimus, jog vi-

spausta. Liūdna buvo Rimkonio namuose, tuo 
labiau, kad visi laukė girto staršinos pargrįž
tant, kuris, žinoma, daug nemalonumų pridarys.

Ypatingai kankino, visokios mintys Rimko- 
nienę: jai prisiminė praėjusieji laikai, kurie, 
dabar jai atrodė, atsidūrė už ginų, plačiųjų 
pelkių ir marių. Atsisukę Ona vakarų pusėn, į 
savo gimtąjį kaimą, kur gyvena pražilę tėve
liai, jaunieji broliai, seselės, o galvoj ūžė, zvim
bė, praėjusių dienų scenos vaizdai...

— Gaspadin, aš eisiu gulti: šiandien privar
gau, per visą dieną malkas beskaldydamas — 
krapštydamas pakaušį suniurnėjo Mataušiukas, 
ir prikėlo Rimkonienę iš svajonių sukūrio.

duslus Rimkonienes
balsas.

— Nebe gaspadinė,
i * K p 4* *

nebe manęs klausia, 
kampininkė aš, o Dieve, ko pasenusi sulaukiau!

i labui prasidėjusi byla kun. Petkaus prieš “Laisvę” 
nėra tai pirmutinė, bet viena iš čielos virtinės bylu, ku
rios tarpe mūsų .’e’kėju ir laikraščių buvo peivję. yra 
dar ir gal dar bus užvestos. Kiek tai tūkstančių dularių 
sunkiai uždirbto pinigo nužvanga i kišenes advokatų ir 
šimtams bylų besirišančių plyšių-plyšelių užkamšyti'. Iš
davoje esti tas, kad svetimtaučiai gauna progos pasi
juokti iŠ “foreignerių” kvailumo, o mūsų bylininkai gau
na pasitenkinimų, kad vienas kitą “pamokino”.

Kalbant tik apie šitą bylą, mes nenorime nei iš ank

štelis” bolševiku valdomai vai- 
stybei sumoje 20 milionų rub- i 
lių. Vietoje paleisti tuos pini-: 
gus ant vėjų, komunistai nuta-! 
rė patys pasiimti. Todėl vod
ka vėl liejasi Rusijoje upe-!

1 iiais.

joje ir neprisidėjęs pajuokiau 
čio ar iškoliojančio prierašo 
prie to straipsnio. Rutenber- 
gelis nurodo, kad komunistai
užimanti "bepartyvių” laikraš

Kas i ai — vergija?
“L. 2.” praneša apie sekan

tu nuotikį Klaipėdos uoste, lai-

čių redaktorių vietas, turi var
toti tuos laikraščius “parti
jos naudai.”

Dabar kriaučiai aiškiai ma
tys, kad jie redaktorių turi ne 
savo reikalams, bet komunistų

sos žuvys iššalsiančios, jog ateinanti metai sun
kesni būsią.

Veik visi Paežerio kaimo gyventojai gyveno 
vienu gyvenimu: kartu džiaugės, kartu liūdė- 
davo, kartu dejuodavo. Jokių piktumų, barnių 
čia nebūdavo, išskyrus ūkininką Rimkonį, senai 
staršinavusį gretimame valsčiuje. Rimkonių šei
mynoje nesutikimų buvo pilna; ten ne meilė, 
bet kumštis viešpatavo.

Kaimas tęsės iš vakarų į rytus. Pačiam kai
mo gale stovėjo staršinos Rimkonio trobos.

sto spėti, kuri pusė liksimės, nei gi potam džiaugtis, kad 
viena ar kita pusė pralaimės. Esame patys laikraštinin
ką! ir nujaučiame, kad ir mus pačius gali toki padėtis 
sutikti; juk anais metais Bagočius, kiek mums padarė 
lėšų ir net buvo priežasčių išėjimui iš proto “Vienybės” 
leidėjui a. a. Paukščiui. Teisybė, Bagočius tuomet nieko 
nelaimėjo, bet kas iš to? Krūvos pinigų išpilta, žmo
gus j grabą nuvaryta, o kitas nuėjo su savo sugadinta 
karjera.

Kas iš to? — mes vėl klausiame. Kam buvo nauda? 
Buvo nauda tik advokatams, o teismams proga pasižiū
rėti j mūsų gyvenimo puvėsius... Daug būtų geriau, kad 
mūsų gyvenime šituos puvėsius mes patys išvėdintume 
be lėšų ir be išjuokos mūsų pačių vardo.

Korespondentai daugiausiai kalti, kad ne vietoj ra
šo, o laikraščiams tenka už tai nukentėti. Tūkstanti ir 
vieną sykį esti prašomi ir vis dar neįeinu i kultūringą 
madą, kad korespondentai aprašytų tik teisingus fak
tus; kartais būna ir tokių faktų, kurie koresponden
tams reiktų pratylėti, nes pakol jie per teismą nepraei
na, įstatymai draudžia juos laikraščiuose skelbti. Tokių 
nuotikių jau buvo daugelis, tokiu yra ir šis prietikis tarp 
kun. Petkaus su “Laisve”.

Žinoma, del neteisingai aprašyto fakto yra viena 
džentelmeniška išeiga — parašyti kitą korespondenci
ją neteisingą žinią pataisančią. Tuomet abi pusės būna 
patenkintos ir išvengiama skaudžių bylų. Jeigu laikraš
tis pataisymo ar atšaukimo nepriima, tai jau laikraštis 
ima atsakomybę, ir tuomet {skaudintąja! pusei nėra ki
to išėjimo, kaip ieškoti atitaisymo savo gero vardo per 
teismą. Tarpe labiau džentelmeniškų žmonių ir laikraš
čių ši mada jau ir pas mus yra praktikuojama ir gra
žiai veikia: vienas atgauna savo vardą, kitas įgija žymę 
teisybę mylinčio laikraščio.

Dažnai vienok pas mus yra ii- tokių dalykų: kas 
nors tapo apšmeižtas ir parašė laikraščiui atšaukimą; 
laikraštis tą įdeda, bet nuo savęs prirašo dar ilgesni 
naują apšmeižimą arba patvirtinimą pirmojo! Tokie 
laikraščiai Įsigįja vardą neteisingo ir paskiaus nė vie
nas nuskriaustasis nebenori su juo džentelmeniškai kal
bėti, bet kreipiasi stačiai į teismą. Ir tokių laikraščių 
pas mus yra, tik geistina būtų, kad jų sumažėtų. Jie ir 
kitus korespondentus tos mados išmokina.

Teisybė, kad bylos kai kurias puses “pamokina”; bet 
geriau būtų, kad tarpe mūsų visuomenės veikėjų ir laik
raščių pasi plėtotų geresni ir mandagesni prietikiai, tuo
met nereikėtų išpilti tiek pinigų bereikalingai. Niekas 
taip visuomenės nebankrutina medžiagiškai ir doriškai, 
kaip bylos. f

kt kodavimo lietuvių darbinin
kų važiavimui j Franciją:

‘‘Viena darbininkė, lietuvai
tė, norėdama važiuoti toliau, 
pabėgo iš garlaivio į miestą, 

j Ijiivo tarnai bandė bėgančią 
sugauti. Tačiau jai pavyko pra 

į siveržti pro policiją. Vienas po 
licininkas nuo kranto bandė pa 

, jėga ją ant laivo atvesti, bet 
Į nepavyko. Pribėgo du polici
ninkai ir mėgino mergaitę at
gal vesti. Verkdama ir šaukda
ma, ji krito ant žemės. Susi
rinkusi minia žmonių mergaitę 
užstojo, ir galų gale jai pavy
ko pasilikti Klaipėdoje."

Tas įvykis parodo kiek "de- 
mokratingumo” yra Lietuvo
je. žmogų per prievartą nori 
priversti važiuoti ten. kur jis 
nenori! Ar tai "krikščioniška" 
kultūra? 

-I- I'■

\‘‘L. 2." Rylos
"Lietuva" praneša, kad pra

sidėjo nagrinėjimas • 15-kos 
i spaudos bylų, iškeltų prieš “L. 
2." Dvejų bylų sprendimai su
stabdyti, nes Bortkevičienė su
tiko atšaukti, vienas sprendi
mas nepaskelbtas, o už vieną 
straipsnį priteista 3 paros na
minio arešto. Viena byla visai 
numarinta, o 7 atidėtos toli
mesniam laikui.i

i ——

Lenkai Apsvilino “Brolius” 
Latvius.

"Jaunukas Zinas" skelbia, 
kad lenkų firmos skolingos 
latviu biznieriams virš 600 tuk 
stančių dolarių už pirktas pre- 

; kės, teisindamiesi zloto kriti
mu ir bloga ekonomine padė-

i čia Lenkijoje.
"broliai latviai siunčia 

ekspertus ir diplomatus pas 
j lenkus, kad tuos dolarius iš- 
’ gelbėjus.

—o—
Pruseiką Gauna Per Nugarą

žydelio Rutenbergio veda
mas “amerikonų" komunistų 
partijos centras per "Daily

partijos bizniui. Pirmutinė pa
reiga Pruseikos, Rutenbergasį 
įsako, yra remti komunistų 
partijos reikalus, o ne amalga-, 
meitu unijos. Į -- (>—
Smetona Apie
Nauja Kabinėta

"Lietuvy” Smetona nurodo, l 
kad naujas ministerių kabine
tas Lietuvoje “nemins naujų 
takų." Nors yra jame naujų 
žmonių, liet Karvelis yra Vai
lokaičio auklėtinis ir seks to 
politiką, kaip sekė kiti minis
terial. Reinys irgi naujas žmo
gus, bet jis atsidavęs Vatika
nui. kuris iš visų spėkų nori 
suartinti Lietuvą ir Lenkiją. 
Naujo ministerių kabineto tik
slas. anot Smetonos, bus baig
ti susitaikymą su lenkais. Jauf 
ir tiltas statomas per Nemuną 
ties Druskininkais. Vilniaus mi 
nisteriai išsižadės.

Valdemaras irgi nurodo, kad 
sunku tikėtis, kad Karvelis ati-' 
taisys Lietuvos finansus. Litas 1 
yra tvirtas, kaip buvęs, bet 
pradžioje šių metų Lietuvoje 
vaikščiojo 93 milionai auksu 
padengtų litų, o rugpjūčio mė
nesy teliko apyvartoje 62 mi- 
lionu. Kitus Lietuvos Bankas 
buvo priverstas ištraukti iš a- 
pyvartos. nes neliko padengi
mo.
Lenkai Už Kropiantį
Nori Varpų

Iš žinių jau buvo pranešta 
kad du lietuviai lakūnai su e- 
roplanu buvo priversti nusilei
sti lenkų žemėje. Lenkai la
kūnus "broliškai" pasitiko: už 
darė į kalėjimą, o erolaną kon 
fiskvo. Dabar jie sutinka lakū
nus išmainyti ant dvejų len
kų oficierių sėdinčių Kūno ka
lėjime. o už eroplaną reika
lauja varpų, kūrinas Sovietų 
Rusija atidavė Lietuvai pasi
rašant taikos sutartį.

PIRKITE 
VIENYBES“

Gryčia buvo erdvi, nesenai dar žmonos kraičiu 
pastatyta; klėtys — vos metus dar teturėjo, ki
tos visos trobos buvo dar diedelių statytos, o klo 
j imas baigė virsti. Tvoros buvo visos supuvu
sios, sulūžusios, o į kiemą — baisu žiūrėti: par
šų išknistas, visokių pagalių pilna, šiaudų, ma
žiausia pusvežimis, pridraikyta. Per kiauras 
dienas ir naktis staršina Rimkonis sėdėdavo 
valsčiuje, — žmones, kaip jis sakydavo, tvarky
damas ir tarp jų ramybę palaikydamas. Tai bu
vo vyras vidutinio ūgio, negražaus veido, gir
tuoklis. Plaukus visada augštyn suversdavo, 
kas staršina dar bjauresniu darė. Viso vals
čiaus gyventojai pažino Rimkonį iš apsiavimo. 
Avėdavo bateliais — čeverykomis — kojines 
ligi kelių užtraukdamas; nes, mat, staršina tu
rėjo kuo nors išsiskirti iš paprastų sodiečių, ku
rie, jo nuomone, nieko nesupratę, mulkiai bu
vę. “Aš ponas, aš viską žinau, nėra valsčiuje 
antro tokio," dažnai sakydavo, girtas parvažia
vęs. savo žmonai Rimkonis. Ypatinga buvo Rim- 
koniui dar tas, kad visada būdavo išsižiojęs, ne- 
bennt išimtinuose atsitikimuose susičiaupdavęs.

Rimkonių gryčia didelė, tačiau švarumo 
joje maža buvo. Gryčios kampe stovėjo didelis, 
iš lentų sukaltas, stalas; pasieniais seni, tėvo 
palikimo, ąžuoliniai suolai; grindys jau keletas 
dienų nešluotas. Už šiltos sienos, ant ilgos lin
gės, kabėjo lopšys, o prie lopšio sena, sulūžu
si lova, ant kurios gulėjo serganti Rimkonio 
žmona. Ne meilė Rimkonį sujungė su Ona, bet, 
turtas, todėl gyvenimas abiem kartus ir nema
lonus buvo.

Pas Rimkonį jau kelinti metai tarnavo kvai 
lys Mataušiukas ir kurtinė Agota, kurios pa
vardės nė pats Rimkonis nežinojo. Gerų tarnų 
Rimkonio šeimynoje nebuvo, nes "gražūs" Rim
konio "monologai” kiekvienną greičiausiai iš
prašydavo iš tų nelaimingų namų. Rimkoniui 
nerūpėjo apie žmonos vargus, bėdas; jis nesukė 
galvos, jog kurtinė Agota tiesiog nesusikalba
mas žmogus. Taip tai vargo jauna staršinos 
Rimkonio žmona, prieš keletą metų turtingai 
gyvenusi pas tėvą Kudonių kaime.

Pradėjo temti. Ona gulėjo lovoje, kas mi
nute jausdama didesnius sopulius. Mataušiu
kas. apliuobęs gyvulius, su glėbiu pakulų ir ke
letą kablių įėjo į gryčią. Apsileidusi Agota, rie
sta, lyg korka, užlaužta nosimi, didcliausiomis, 
lyg replėmis, rankomis duoną minkė.

— Aš, gaspadin, nevalgysiu. Bjaurybė... J., 
i-i. — suniurnėjo Mataušas.

— Matai, aš sergu, kasgi daugiau minkys. 
Tu. Mataušiuk. rodos, supranti; tu esi ne Ago-

— ironingai dejavo Onytė, lipdama ant pe
čiaus. Onai dar labiau suskaudo širdį, nes ne 
tik kūniškos kančios reikėjo kęsti, bet ir dva
sinės: paniekinimas, neapykanta....

H.
Pasigirdo smarkus arklių bėgimas ir star

šinos Rimkonio riksmas. Gatvėj sustojo veži
mas. ir viskas lyg aptilo.

— V pravo! Stoi! — rėkė Rimkonis. Ona 
i išgirdo. Visą išpylė šaltas prakaitas. Nežinojo 
Ona, kas sakyti, kaip sutikti vyras. Važio girgž
desys ir arklių bėgimo bildesys pasigirdo kie
me. Ona prisiartino prie lango.

— V 8 časov — čionai! Supranti! Pačta- 
vais atvažiuok! — visa gerkle rėkdamas star
šina, matyti, įsakė vežėjui rytoj atvažiuoti į na
mus ir parsivežti staršiną į valsčių.

— Chorošo, gerai, — girdėjosi atsakanti 
kitą žmogų į staršinos įsakymus.

— Brauk namo! — stumdamas vežėją į 
važį rėkė Rimkonis. Vežėjas, erdviame Rimko
nio kieme, apsisukę, įvirto į važį ir bežiūrint 
iš akių pranyko. Ona išėmė iš pečiaus vyrui va
karienę, padėjo ant stalo lemputę, prie jos deg
tukus, ir metėsi vėl prie lango.

— Eik, įleisk... Aš nebe gaspadinė... Tu vis
ką žiūrėk, — įžeidžiančiai marčią stenėjo any
ta, ant pečiaus gulėdama.

— Br...r....r! U... ū...ū! — prie klėties priė
jęs Rimkonis, geru štankietu kirsdamas per šu
nies būdą, erzino Margį. Iš praddžių Margis 
urzgė, o staršina vis labiau erzino. Pagaliau 
šuo čypdamas metėsi iš būdos skersai gatvės.

Staršina leido šuniui į pakojas tik ką lai
kytą rankose štannkietą, tik bėda — pats par
griuvo. Visas snieguotas, staršina žingsniavo į 
trobą.

Praėjo keletas minučių. Staršina brazdėjo 
tai prie vienų, tai prie antrų durų, nieku būdu 

i negalėdamas įeiti j gryčią. Pagaliau pasigirdo 
’klebenimas gryčios durų klemkos, ir staršina 
pasijuto viduje. Gryčioj viešpatavo tyla.

— Gal Šiandien negirtas, — pamanė sau 
Ona. Apsiriko.

— Ciujis! Ar tu girdi! Degk lempą. Ona!
— Ar tu girdi kas parvažiavo?! — Ponas!

— Sergu... Užsidegk pats.... — liūdnu to
nu norėjo atsikalbėti žmona.

— Greičiau! Tu vis sergi! Ponas parva
žiavo! — Greičiau! — nebepermaldaujamu bal
su, akis vartydamas, rėkė staršina. Subraškėjo 
lova: Ona apgraibomis ėjo stalo link.

— Ona! Tu čia! — plavinėdamas apie pe
čių šaukė Rimkonis.

— Visas sodžius išgirs. Nutilk, — degdama 
lempą kalbėjo Rimkonienė.

Rimkonis pradėjo vakarieniauti, jo žmo
na. viską apžiūrėjusi, nuėjo gulti. Rimkonis 
žlerbė kopūstus; visur buvo tylu. ramu.

(Tolinus bus)
o--------------—o---------------- o

ŠVENTOJI UPĖ
L Sonetas

PRISIARTLNANT JI BILĖ.JI I KOVOS U* LAISVI
Ateinančio Gruodžio 4 ir 5 dd. apvaikštinėsime 20 

metų sukaktuves vieno milžiniško įvykio — Didžiojo 
Vilniaus Seimo, kurian visos Lietuvos atstovai, suvažia
vę Vilniun, padėjo pamatus Lietuvos neprigulmybės ir 
naujai įtemptos kovos už laisvę etapui. Mes amerikiečiai 
tą momentą irgi linksmai minėsime, nes nu .50 ar dan
gau metų mes vedėme tą kovą prieš visą pasaulį už 
Lietuvos laisvę. Mums labai arti prie širdies buvo mūsų 
Tėvynės ateitis ir Gruodžio 4 ir 5, 1905 m., mūsų širdis 
linksmai suplasnojo džiaugsmu, kad mūsų kovos už 
laisvę veltui nenuėjo.

Lietuvoje irgi prie šio istorinio momento paminė
jimo rengiasi. Tik...

Štai ką skaitome “Lietuvos Žinių” nr. 217:
“Lietuvos spauda šiuo laiku gyvena nepaprastas 

persekiojimo dienas, štai daviniai:
“Mariampolė. (Telegrama). Apskrities viršininko 

įsakymu sukonfiskuota “Šešupės Bangos“ Nr. 36. Prie
žastys nežinomos.

“O štai smulkesnės žinios apie “Šiaulių Naujienas”.

Worker" viešai nuplaka mūsų SERĄ!

Pasirodo, jų redaktorius L. Vitkauskas patalpintas sun
kiųjų darbų kalejiman už seniau tilpusius straipsnius, 
karikatūras ir eiles: “Piliečiai budėkite”, pasisakantį 
nrieš projektuotą apsaugos įstatymą, karikatūrą “Drau
gelių gaudytojai” ir Jovaro eiles “Viešpačiui”.

“Vitkausko kitaip iš kalėjimo neišleidžia, kaip 25,- 
000 litų kaucija. Klausiame tad: kuo skiriasi Nepriklau
somos Lietuvos lietuvių spaudos padėtis nuo tos padėties, 
kurioj randasi lietuvių bei gudų spauda okupuotame 
Vilniaus krašte?“

Iš tikro ir po 20-ties metų mums dar neprisieina 
padėti ginklus kovai už Lietuvos laisvę. Šiemet minėda
mi Vilniaus Seimo iškilmingas sukaktuves, mes nepamir
šime, kad Lietuvos laisvė dar tik pirmutinius etapus pe
rėjo, bet savo demokratingos pilnybės neatsiekė. Kaip 
anais metais po Rusijos jungu, taip dabar po “krikš
čionių” jungu, stengsimės kuodaugiausiai laisvų laikraš
čių Lietuvon siųsti ir budinti toliau Lietuvos visuomenę 
prie tokios laisvės, kokia mes džiaugiamės šioje Wash- 
ingtono žemėje.

iw“ - . «c<w. ■

ta: matai kad aš negaliu, — pagirdoma, lyg už 
protingą laikydama Mataušą, kalbėjo Rimko- 
nienė ir tuo norėjo išvengti muštynių, nes pas 
jį greit tas atsitikdavo.

— Gaspadin, tamsta padaryk viską, aš pa
supsiu. — toliau kalbėjo Mataušiukas. jau prie 
šeimininkės bestovįs ir beimąs supti mažą Rim
konio sūnų. Bet Rimkonienė toliau kalbos nebe- 
tęsė: ji pasijuto dar labiau dieglių suspausta. 
Mataušas nuėjo knatų sukti, kartais žvilgterė- 

j damas į Agotą ir smarkiai sukeikdamas.
Senai jau sutemo. Visose kaimo lūšnelėse 

galima buvo matyti žiburėliai. Vieni tų žiburėlių 
buvo didesni, kiti mažesni; trečiose gi surūku
siose lūšnelėse stovėjo "diedas" ir degino bala
nas. Rimkonis, kaipo staršina ir šviesesnis žmo
gus, senokai buvo išvijęs "diedą" iš namų, bet 
žibalo niekuomet nepirkdavo, todėl troboje degė 
maža maža lemputė. Vidury trobos, ant mažo 
uslanėlio, sėdėjo Mataušiukas ir šukė knatus; 
Agota — vakarienei bulves skute; Rimkonio mo 
tina, tikra gyvenimo sunkenybė ir tikras mar
čiai po kaklu peilis, mezginį mezgė; piemuo ba
lanas skėlė; Rimkonienė dejavo dieglių su-

Kur Tu, numylėta, tylėdama plauki 
Nuskendus svajonėj’ slaptos praeities? 
Visuomet Tu liūdna, visuomet Tu niauki, 
Pripildyta skausmo, gelmėse rimties.

Į .i, ' •» J - » I .,

Čia tylus paveikslas i džiaugsmą nejaukia, 
Širdis neparodo gilios paslapties,
Nes niekam nerūpi, kur Tu, miela, plauki, 
Kur mėlynes bangos plačiau išsities...

Krantai nevilioja, o liūdesio kloniu 
Tu nesužavėsi... Tik vieni šilai
Raudoja vis griaudžia aiduose dejonių.

Išeina, išplaukia, kaip sielos velionių, 
Ir rūkas skarotas naktimis vėlai 
Ret jį greit išblaško nakties vėsulai.

— A. BILIŪNAS.
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PRIE KO PRIVES KADEMAI 

LIETUVOS LIAUDĮ?
Rašo St. Mi-kas

Jei mes pažvelgtume šiandien į Lietuvos sostinės 
(žinoma, laikinos) vidurį, kur susibūrę įvairaus nusi
statymo, partijų lyderiai, tai pamatytume ten didžiau
sią sumišimą. Visi rėkia, vienus kitą nori perrėkti, siūlo 
įvairiausius projektus. Apie ką jie taip susirūpinę? Ar 
apie derybas Kopennhagoje, kur Lietuvos delegatai 
pažiūri į valdžios siunčiamas instrukcijas tik protoko
lą pasirašę, ar apie Genevoje svarstomą mažumų klau
simą Lietuvoje?

Ne! Visi susirūpinę, kaip 
praeis būsimi rinkimai į sei
mą! Jei mes pasakytume, 
kad visi susirūpinę kaip 
praeis pati rinkimų eiga sei 
man, mes suklystame, nes 
dabartiniai Lietuvos šeimy- 
ninkai kademai puikiai ži
no, kaip jie juos ves; bet vi
si susirūpinę: koks bus są
statas būsimo seimo, kokius 
atstovus liaudis nusius šei- 
myninkauti, o ne kampinin
kauti, liuosininkauti.

Šiaip ar taip, rinkimai ne 
toli, o gyvumo ruošianties 
prie rinkimų kitose partijo
se, išskyrus kademus, ne
matyti. Kame priežastis? 
Nejaugi opozicija, kuri iš 
seimo tribūnos taip karštai 
svarsto ir taip smarkiai su
sirūpinus Lietuvos padėtimi 
neteko vilties ir sudėjo gin
klus :

Ne! To negalima pasaky
ti! Opozicija nežino iš ku
rio galo pradėti rinkimų 
kampaniją, nes kademai bu 
driai seka kiekvieną opozi
cijos žingsnį ir, jei pastaro
ji ras plyšį per kurį ji ga
lėtų iškišti galvą ir tarti žo
dį į liaudį, tai kademai, tu
rėdami seime daugumą pasi 
stengs įstatymų keliu tą 
plyšį taip užkišti, kad ir ta 
pelė, kuri graužė eretiko pil 
va, nepragraužtų.

Opozicija galvoja per kur 
išlysti,išlysti, o kademai jau 
darbuojasi; tik jai deja, ne 
savo visiškai naudai, bet ir 
opozicijos. Tai bus liaudžiai 
tik tuomet suprantama, kuo 
met jai bus tai išaiškinta, 
nurodyta kademų darbeliai.

Kademai jau eidami į šį 
seimą žinojo, kad jie nieko 
gero, išskiriant įstatymų lei 
dimo, kuriuos kas mėnuo 
taisys, negal duoti; tad gal
vojo, planavo, kaip čia pa
darius, kad išsilaikius per 
ateinančius rinkimus savo
se pozicijose. Ir sugalvojo. 
Ne veltui lankė Friburgo 
universitetą ir mokėsi loty
nų kalbą iš jėzuitų brošiūrė 
lių, kuriose nurodoma, kaip 
galima žmonėms užčiaupti 
burna. '

Visų pirmiausia pasisten
gė užčiaupti spaudai burną. 
Konfiskuoti laikraščius, vil
kti juos į nabašninko marš
kinius, išleidinėti įstatymus, 
kuriuo draudžiama mitin
gai, nors pavasarininkai ne 
tik mitingus ruošia, bet ir 
demonstracijas su vėliavo
mis ir lazdomis (Dzūkijoje, 

- Vilkaviškyje, Mariampolė- 
je ir kitur taip vadinami 
kongresai). Mitingai kade- 
mams nereikalingi, nes jie 
turi bažnyčias, kuriose jie 
gali kalbėti viską, ką jie no
ri, nes dargi ir sąžiningiau
sias policininkas ten turi ty 
lėti ir protokolus statyti po- 
perių grūsti kuogiliausiai į 
kišenę.

Ten jums jie lieps balsuo
ti už tuos, kurie vėliau iš 
jūs pačių juoksis; rėkti tuo
met, kuomet tiesą kalba; 
džiaugtis, kuomet jums sta
čiai į akis meluoja; ploti 
tuomet, kuomet jus plaka jų 
išleisti įstatymai ir tt.

Apsidirbę su šiais dviem 
dalykais kademai, norėdami 
daugiau išsireklamuoti pa
sauliui, kad jų valdomoji ka 
talikiška šalis didelė valsty
bė, su kuria reikia skaity
tis, — nors jie patys su ja 
nesiskaito: pagimdė guber
natorius, apskričių viršinin
kus, suteikė tokias dideles 
teises, kokių neturėjo ir ca
ro gubernatoriai. Apskri
ties viršininkas ką nori, gali 
daryti. Žmonės rinko į sa
vivaldybes, trukdė laiką 
vaikščiodami mitinguosna. 
dar tuomet jie buvo leisti, 
eidami balsuoti; bet galop 
išrinko, na mano: “Dabar 
lai jie posėdžiauja, gerus iš
sirinkome, o mes galėsime 
arti.” Kur tau! Mūs savi
valdybininkai posėdžiauja, 
dirba po keletą dienų, gin
čijasi, bet visgi prieina prie 
nutarimo. “Na, dabar reik 
nutarimą įvykdyti gyveni- 
man!” Tik štai, kaip Pily
pas iš kanapių išlindo ponas 
apskrities viršininkas ii' pa
sakė: “Veto!” (nesutinku) 
ir visas posėdininkų darbas

nuėjo ant šunns uodegos.
Rodos po tokio pasiruoši

mo būtų galima būti ra
miems, kad rinkimai bus lai 
mėti. Ne, to dar negana! 
Kad nukreipti žmonių dėmė 
sį nuo “valdonų” darbų, ka
demai sugalvojo susukti 
jiems galvas dar derybomis 
su lenkais Kopenhagoje, 
kurias jau senai ruošė, tik 
laukė momento pakišti liau
džiai: “Na, gėrėkitės mūs 
darbais.” Aišku, kaip die
na, kad, jei kademai derasi 
ir mano susiderėti su len
kais, tai jie susiderės, nes 
jiemsiems yra įsakęs jėzui
tų generolas, bet ir bėda ta
me, kad kademai mano sa
vo nusistatymą derybose pa 
rodyti tik tuomet, kuomet 
jau jie nė slapto liaudies bal 
so nebijos, tikėdamiesi bū
sią jie vėl išrinkti. Jie tol 
tęs derybas ir pasakos liau
džiai savo patvarumą tose 
derybose, kol ta liaudis, jų 
suviliota, vėl balsuos už 
juos ir tuomet jie pasakys.

— Na, vyrai, moters, iki 
rinkimų mes derybose laikė 
mės, nes nežinojome kas 
bus su mumis; bet dabar, 
kuomet jūs ir mus palaikėt, 
mes savo viržius derybose 
paleisime ir su lenkais geru
mu susiderėsime •— duosi
me jiems to, ko jie senai 
prašo, nes jėzuitų generolas 
prižadėjo kas penki metai’ 
atlaikyti mišias, kad Dievas, 
jums suteiktų kantrybės iš
kęsti visus mūs įstatymus 
ir tvarką.

Ir tuomet Nemunu vežš 
ne tik medelius, bet ir lenkų 
ponelius Lietuvon, kurie vai 
dys jus nemenkiau, lia'ip 
baudžiavos laikais.

Ir to dar negana! Nega
na, kad šiandieniniai Lietu-1

vos valdovai suvaržė žmo
gaus liežuvį, apkalė jį gele
žiniais jezuitiniais įstaty
mų pančiais, bet nutarė dar 
ir pačius žmones išguiti į ki 
tus kraštus, kad negalėtų 
jie paduoti per rinkimus sa
vo nuosprendį, įkainavimą 
del dabartinių mūs valdo
vų kademų darbų. Niekur, 
Franci jos įvairūs spekuliar 
tai baltųjų vergų, nepelnė 
tiek žmonių, kiek Lietuvo
je. Nueik į Laisvės Alėją 
Kaune, pamatysi ties fran- 
cų agentūros durimis pul
kus žmonių, kurie su ne
kantrybe laukia, kad juos 
greičiau išvežtų dar į dides
nį vargą, negu pas save. 
Kas ten važiuoja? Ar bent 
vienas kademų pakalikas? 
Ne; jie ir čia gyvena gerai, 
jiems nėr ko ten, svetur va
žiuoti; važiuoja tie, kurie 
per rinkimus būtų metę lai 
škelius į urnas su parašu: 
“Į Romą, juodojo internacio 
nalo vergai!” Lietuvių val
džia išreikalavo, kad Lietu
vos darbininkus iš Franci- 
jos nevežš Morokon. Kam 
juos vežti, kad jie stos f ran
čų valstiečių sūnų, lauko 
darbininkų vieton, o tuos 
siūs Morokos laukuosna 
plukdyti kraujuje sukilėlių 
kovojančių už savo krašto 
nepriklausomybę. Francai 
lietuviams už tai, už tą pa
galbą atsimokės: numalšinę 
morokiečius jie nusius Len
kijon keletą karininkų ir 
generolų, kurie mokys len
kus kaip jie turi paskandyti 
Lietuvos Nepriklausomybę; 
nusius lenkams dar neiššau 
dytus šovinius, kad juos su
varytų į Lietuvos valstie
čių ir darbininkų sūnų krū
tinę ! •

Štai kaip šeimyninkauja 
kademai Lietuvoje!

NAUDINGAS ŽMOGUS

„Plauk po A m e rikos Vėliava“

Nupiginta ten ir atgal kelione i

LIETUVĄ
tik $203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

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

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

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

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA

(Feljetonas)
Rašo P. Ridenąs

Pas mane į redakciją užėjo 
ponas. Be ceremonijų atsisėdo 
ant stalo:

— Tamsta?
— Aš.
— Redaktorius?
— Redaktorius.
— Labai malonu!
Pakišę man ranką.
— O aš poetas — Taratai- 

la! Pažįsti!
— Ne.
— Tfu! Negražu redaktoriui 

manęs nepažinti!
Patraukiau pečiais.
— Laikraščių, matyti, neskai 

tai... Apie mano poeziją visi 
laikraščiai puikiausiai atsilie
pia — sako: ‘‘Tamstos talen-į 
tingą poeziją studijuoja redak 
ei jos krepšys.”

— Labai malonu!
— Nori — padeklamuosiu.
— Atsiprašau, gal geriau 

muses redakcijoj pavaikytum- 
mėt.

— Aš galiu ir muses vaikyti 
ir savo poeziją deklamuoti — 
talentui tad nieko nereiškia!

Poetas Tarataila nušoko nuo 
stalo ir skrybėlę ėmė atakuoti 
muses:

O, muses, muses.
Jūs padūkę!
Tironai baisūs!
Ant snukio man nutūpę...
Jūs mano kraują
Geriat, lakat —
Ant mano kūno
Balių keliat!
Į kovą baisią aš jau einu—

I

Mao 11 vai. ryto iki 8 

NEW 
■28 — 2nd Avenue,

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

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

nuo 9 ryte iki 9 vakaro. Nedaliomis■ų mokyklų. Mokykla atdara
vai. po pietų. Klesos dienomis ir vakarais.

YORK AUTO SCHOOL
(Kampai 14 gatvfie) Mew York City

Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

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

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

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

Nusuksiu sprandus 
Jums visoms!
Tarataila, Tarataila, 
Marš pirmyn, 
Pirmyn, pirmyn!
Poetas Tarataila vėl strik

telėjo ‘ant stalo:
— Nu, patinka? Puiku?
— Man dantis pradėjo skau

dėti. z
— Talentas, a? Gal paimsi 

į savo laikraštį?
— Gerai.
Pašaukiau redakcijos tarną:
— Paimk iš šio pono jo po

eziją ir nunešk kur visus nerei
kalingus poperius neši.

— Na, o kaip tamstos laik
raščio gešeftai? Girdėjau, kad 
mūsų laikraščiai labai nedaug 
prenumeratorių teturi.. Teisy
bė, mūsų žmonės nekultūrin
gi — neskaito laikraščių.... Aš 
pats atsidėjęs seku spaudą — 
kaip tik šeimyninkė parneša sil 
kės įvyniojusi į laikraštį, vi
suomet perskaitau.... Bet tik 

j aš jums, redaktoriams, stačiai 
|į akis pasakysiu, kad jūs esa
te dideli kvaišos — nemoka
te pritraukti skaitytojų... Aš 
duosiu tamstai patarimą, kaip 
gauti daug prenumeratorių...

l Ir aš pats užprenumeruosiu 
i tamstos laikraštį, tik mokėk 
man po 100 litų į mėnesį už 
tai....

— Kad mano laikraštis me
tams tik 12 litų...

— Tai kas... Bet už tad pre
numeratorių turėsi... Kiek Lie
tuvoj yra gyventojų? Man sa
kė, kad du milionu su viršų... 
Mokėk visiems po 100 litų į mė 
nesį už prenumeravimą — 
skaitys ne tik žmones, bet ir 
visi gyvuliai... Rekordą laimė
si! Nebereikės aimanuoti, kad 

Imūsų spauda skursta... O, taip 
be prenumeratorių jūs, redak
toriai, visi badu iškeipsite! Nu, 
mokėsi?! Pagalvok! Aš rytoj 
vėl užeisiu... Ir poezijos dar 
atnešiu... Viso labo!

Poetas Tarataila išėjo. 
Aš nusispjoviau.

Panevėžio Pulsas

PHILADELPHIA, PA.
Nauja Tautiška Parapija ir 

Komunistų Grąžtas

darbininką slegia; tai esą visai 
nereikalinga. Senas Diedas

Spalio 4 d. Šv. Kazimiero 
parapijonai sumanė sušaukti 
visus parapijomis lietuvių tau- 
tinėn svetainėn, apsvarstymui 
kas daryti su parapija. Troc
kio pusberniai, pamatę gerą 
progą, tuoj aus prisidėjo prie 
parapijom!; girdi, reik pagar
sinti diskusijos, katrie nori 
palikti prie parapijos ir kat
rie prieš. Mat kun. Kaulakio 
parapijoj jau nuo kurio laiko 
eina nesutikimai tarp klebo
no gaspadinės ir parapijom!. 
Žmonių susirinko nemažai, ži
noma, Trockio pusbernių visas 
štabas atsigrūdo. Laukiam pa
sirodant “diskusantų.”

J. Lukoševičiui atidarius dis
kusijas, pasirodo ant pagrindų 
bolševikų pusbernis, J. Rim- 
kauskas su “įžanga,” kad “šian 
dien turim apsvarstyt, ar yra 
verta priklausyti prie parapi
jos; girdi, nėra verta priklau
syti, nes tai tik mulkinimas 
žmonių darbininkų ir išnaudo
jimas; kad neverta yra pri
klausyt prie jokios parapijos. 
Dabar, sako, kalbės kitas, — 
tai yra kitas Trockio pusber
nis, Merkis. Tas pliauškia apie 
valandos laiko, nieko naujo ne
pasakydamas, kaip tik vieną ir 
tą patį, kad: nereik kunigų, 
nereik parapijų, ir kad parapi
jonai kun. Kaulakiui nieko ne
padarys ir patsai pripažino, 
kad kun. Kaulakis yra geras 
biznierius. Sako: ‘‘aš išvaži
nėjau visą Ameriką, ir kitą to
kį kunigą neradau.” Gal būti 
ir tiesa, nes mat keliolika bol
ševikų buvo sulindę į parapiją 
ir buvo geri parapijonai; ko- 
lektai einant klojo dolarines. 
Bet ir čia padarė klaidą: kas 
duoda dolarį, tuo klausia var
do pavardės, ir tuom Kaulakis 
pamatęs savo draugus raudo
nuosius, tuojau visus prašali
no. Tai tie nabagai taip įsiuto 
ant klebono ir sumanė visus 
parapijonus atitraukti, šaukda 
mi, kad rašytūsi prie “aldu- 
aldu.”

Dar keletas kalbėjo vis vienu 
tonu, kaip ir pirmieji; plūdo 
visokiais būdais. O jau tas 
skandalas, alasas, šnekėjimas, 
— kaip karčemoj, nieko nega
lima suprasti, kas ką kalba 
ir kame dalykas.

Ant galo paaiškėjo. Mat at
važiavo iš Lietuvos kun. Žu
kauskas, kuris nori sutverti lie 
tuvių neprigulmingą parapiją, 
tai bolševikai net pavelijo jų 
užkariautoje svetainėj šventa
dieniais laikyti pamaldas ir pa 
mokslus.

Pabaigus pusberniams savo 
pliauškalus, vedėjas išėjęs pa
klausė: ar pavelys klebonui, 
porą žodžių pakalbėti. Labai 
buvo nuostabu, kad nevienas 
nebuvo priešingas, ir leido kai 
bėti. Kun. Žukauskas išėjęs 
pranešė, kad jisai nemanęs tu
rėti parti jinius reikalus, tik 
parapijos reikalus ir išpeikė 
kalbėtojų netaktingas kalbas, 
ir kad nemoka gramatiškos 
kalbos, kad kožną žodį sakė su- 
kraipytai. Toliaus ragino dėtis 
prie tautiškos bažnyčios, su 
tverti parapiją, seneliams prie 
glaudą ir vaikams lietuvišką 
mokyklą ir nekreipti atydos, ar 
kas yra buvęs išpažinties, ar 
ne.

Dar kalbėjo ir socialistas Ge 
ležėlė; taipgi ragino atsitrau
kti nuo parapijos, o su tais pi
nigais įkurti mokyklas išmo
kyti žmones rašyti, skaityt, 
gramatikos, aritmetikos ir viso 
kiu mokslu. Tada trockininkai t 4
pradėjo šaukti: girdi, mokslo 
nereikia, nes mokyti vyrai tik1

PITTSTON, PA.
Streikas, Komunistų Kaverzos 

ir Kiti Dalykai

Anglekasių streikas įžengė į 
vėžes antro mėnesio. Ir nors ei
na gandai, kad darbai ryt- 
poryt prasidės, bet tik gandais 
ir pasilieka, o darbo pradžios 
nesimato. Buvo bandęs taikin
ti gubernatorius Pinchot. Taip 
gi ir dabar bando Wyomingo 
klonio stambesni vertelgos; bet 
visos pastangos eina niekais. 
Yra tvirtų pagrindų, kad strei
kas trauksis nemažiaus trijų 
mėnesių.

Sustojus darbams, dauguma 
lietuvių išvažinėjo į kitas apy
gardas ieškoti darbo. Taigi 
šiandien viskas ramu-tyku, tar 
si kapuose; tik dar privažiavo 
nekviestų svečių — komunistų 
agitatorių. Jie nori angliaka
siams įkalbėti, kad unijos va
dai esą parsidavėliai, kapita
listų bernai ir t. p. Jei sako, 
angliakasiai komunistų paklau 
sytų ir unijos vadus praša
lintų, tai tada jau būtų tikras 
Maskvos rojus, nes reikėtų tik 
dvi valandas dirbti, o 22 va
landos būtų galima praleisti 
miegui, valgiui, gėrimui ir ki
tokiems smagumams. Ypatin
gai gėrimo munšainės ir stip 
ro alaus angliakasių apylinkėj 
netrūksta, lygiai vietiniai ko
munistai ir atvykę su propo- 
ganda gerai kaušia.

Komunistų propoganda visgi 
prie angliakasių neprigijo. Du 
metai atgal kada angliakasiai 
sustreikavo, tai komunistai net 
laikraštį anglų kalba Įeidinėjo, 
ir tikrai manė angliakasių pro
tą apsukti ir uniją paimti sa
vo globon. Bet niekas iš to ne
išėjo. Dabar jau laikraščio iš
leisti neįstengia ir angliakasiai 
jų propogandoms nebetiki. Pa
galinus miestų ir kaimelių val
džios neduoda svetainių ir su 
prakalbomis komunistų neįsi
leidžia.

Pabaigoje pereito mėnesio 
Scrantone, trys-komunistų ly
deriai už dalinimą plakatų ir 
kvietimą slapto susirinkimo, be 
miesto valdžios leidimo, tapo 
areštuoti ir pinigais nubausti. 
Tai tiek iš Maskvos. Dabar k‘as 
link antro innternacionalo — 
Romos.

Streikuojant anglių kasėjam 
1923 m. visi Romos agentai- 
kunigai (ypatingai airių kuni
gai) rėkė labai išsižioję, kad 
streikieriai grįžtų į darbą, nes 
antraip užsitrauks Dievo baus
mę. šiandien jau jie visi tyli, 
yt musę nuriję! Ką šis tylėji
mas reiškia? Aišku, kad angle- 
kasiai kunigėlių nebeklauso.

Tai šiokį žiupsnį žinių iš 
anglekasių streiko patiekiau.

Wyoming Klonio Žvalgas

riau, kad Lietuvoje nėra to blo 
go, kas nebūtų ir gera. Nei pei
kia, nei giria; kaimiečių gyve-* 
nime nėra dar toli nužengta 
progrese, bet mieste, tai kas ki 
ta; esą ten yra jau daugiau 
lietuviškumo. Kas link valdžioj 
tai kokie žmonės, tai tokia jų 
ir valdžia. Nienių Jonas

R ALT I MORE, M D. 
Pabėgo Vaikučiai iš 

Prieglaudos

Baltimorės gelžkelio stoty, 
prekiniame traukiny rasta trys 
vaikučiai: James česnulevičiu- 
kas, 11 metų, jo broliukas Lou
is, 5 metų ir Charles Miller, 
10 metų, kurie pabėgo iš Pa
radise Protective Home, Abbot 
stown, Pa., norėdami pasiekti 
namus jų draugo Mill ėriuko tė 
vo, Harrisburge, Pa., bet trau
kinys juos atvežė į Baltimore.

Jaunus pabėgėlius sulaikė 
iki prieglauda atsišauks.

P. P. J.

REIKALINGI AGENTAI

Reikalingi Agentai-Įgalio- 
tiniai representavimui mū
sų laikraščio “SANDARA” 
visose lietuvių kolonijose. 
Atlyginimas geras. Apsuk
rus ir darbštus agentas ga
li uždirbti liuoslaikiu nuo 
$50 iki $75 ant mėnesio. 
Visos informacijos dykai. 
Darbas lengvas ir pelnin
gas. Atsišaukite tuojau se
kančiu antrašu:

SANDARA
327 E. St., Poston 27, Mass.

M. M. ŠLIKAS
Lietuvis Advokatas 

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

Namų Tel. Michigan 5751

Bell Phone Poplar 7545
A. STANKUS

— Lietuviškas Graborius — 
Geriausias patarnavimas, 

Daug metų patyrimo 
1023 Mt. Vernon St.

Philadelphia, Pa.

RICHMOND
TRUST

WILKES R ARRE, PA.
Sugrįžo adv. Lopalto

Sugrįžo iš Lietuvos Jonas S. 
Lopatto, vietinis advokatas ir 
iš Pittstono Antanas Valin- 
čius, fotografistas, pereitą sa
vaitę.

Iš Valinčiaus kalbos paty

COMPANY
2701-2703 E. Allegheny Av.

Philadelphia, Pa.

Apdraudžiame Nuosavy
bės Dokumentus, 

■n

Persiunčiame Kabeliu Pinigus

Perkame ir Parduodame 
Visų šalių Pinigus

Mokame 4% ant Padėtų 
Taupymui Pinigų

Puikiausias Patarnavimas 
Visuose Skyriuose

t
’IIIIIIIIIIBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllM

AMSTERDAMO LIETUVIAI! j
I ------- 1Norėdami gnnti visko, kų tik jums reikia prie namų: indu, pa- ė
II dabiniinų, įtaisymų, stiklu, lempų, pečių, arba odos išdirbinių ir na- 1
i| nu; išrengimo dalykų, taipgi langų, paveikslų, rėmų, muzikališkų in- S
Įg strumentų, kreikpitės visados pas lietuvį —

PELIKSĄ KARPAITĮ
127 E. Main Street, Amsterdam, N. Y. ' |a

Pastaba: Norintieji užsimokėti “Vienybės” prenumeratų, užsi- | 
s sakvti knygų, ar persiusti pinigų, galite tuos reikalus su Vienybe” i 
įj atlikti per F. Karpatų.
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VEIZINT IŠ PADANGĖS

Jei nori viską geri pamaty
ti, tai geriausia, pasikelti aug- 
štai j padanges ir su išpūsto
mis akimis veizėti, kas kur 
darosi.

Taigi ėmiau ir pasikėliau 
augštai-augštai i padanges, ap
sirinkau patogią vietą ir veiziu 
žemyn, kad ką Įdomesnio pa
matyti.

Ir matau aiškiai kaip ant 
delno:

I. Abrozdas:
Iš Lietuvos pribuvęs dvasiš

kas asaba rėžia prakalbą Wa- 
terburyje. Ragina pirkti Lais
vės Paskolos Bonus... Po pra
kalbu antrą vakarą surengta 
vienam šventam kampely, kai-

UOLLANn I ’H AMERICA„UNE
Tieaus trumpai kelias per Rotter

dam’ų, į ir iš visų dalių

LIETUVOS
Laivai kas navaltę 

Neprilygstami patogumai 
Mes pagelbatime gauti reikalingu 
dokumentus (affidavits). Mūsų 
Žmonės sutvarko visas smulkmenai, 
ir keleiviams rūpinamasi nuo pra
džios kelio iki pabaigos.
Kainos ir laivų tvarkraštis pasiun
čiamas paprašius.
Rezervavimui ir informaeijų delei 
rašyk bile vietiniam agentui, arba

HOLLAND AMERICA LIMB
24 State Street New Tork__

; betoj ui vaišės, kur dalyvauja 
šalyp kalbėtojo dar pora už- 
riestanosių profesionalų ir in
teligentų.

Tose vaišėse išgerta tiktai 6 
nelaimingųjų ligonių “porck 
jos” (pantės pasiutusios kal
vės pieno).

Iš to visko dvilinka nauda iš
ėjo: ir ligoniams buvo sveikiau 
ir “profesionalai,” gerokai i- 
sidrąsinę, griežtai vieni kitiems 
užreiškė: Į jokius lietuvių rei
kalus nereikia kištis, nes tas 
kenkia “bizniui.”

— pokšt! sau per kuktą. “Ei, 
Dikini, atėjo man i galvą gera 
mintis. Tuojaus imu ir para
šau. kad tai nekieno kito, kaip 
tiktai bedievių kaltė, už ne- 

I skaitlingą atsilankymą Į Ba- 
i bravičiaus koncertą. Nes, rųa- 
| tai, jeigu aš pirmiaus nepri- 
I mesiu bedieviams kaltės, tai ko 
1 gero jie gali mums Išbliauti, 
sakydami: kad mes per amžius 
lietuvius .pripratinom ražan- 
činių ir karunkinių giesmių, to 

i del dabar, parapijonai ištolo 
nenori eiti pasiklausyti neku- 
niginių, kokių ten nešventų gie
smių. Todėl aš už visus pir
miau, šaukiu visa gerkle:' Be
dieviai kalti ir dacol.”

Žiūronas

Rochester, čia btivo judri, 
mergina, p-lė Mery, 37 metų. 
Ji vis ligšiolei rinkosi vaiki
nus. Pasivedžioš su vienu, su 
kitu, su trečiu ir tt. ir pameta: 
tai perdaug vikrus, tai nemit
rus, tai kelnės negerai stovi — 
visokių priežasčių išrasdavo. 
Pagalinus surado: ir stiprų, ir 
vikrų, ir riestą, ir tiestą — tas 
jai patiko. Bet sykį nuėjus 
abiem į teatrą, nebuvo suolų 
greta susėst, ir jie susėdo sky
rium.

Nuo to persiskyrimo ji nie
kur nebegalėjo surast to vaiki-1 
no.

Dabar ' šiomis dienomis ta '

vėlume nakties ir pavogė iš po 
spąstų padėto žiurkėms sūrio...

Dabar, kaimynų žiurkės su 
Įtūžimu ir neapykanta Į jį 
skersomis žiūri, prie to ir mu
sės alkanam senberniui rodo 
savo užpakalius...

A. J. Gulbė.

patarimų, nei pavelijimų, nei 
papirkimų ir jokių dalykų, kas 
nėra tavo.

Mylėk savo organizaciją iš 
visos širdies, iš visų jėgų, karš
tu pasišventimu, kaip patsai 
save. K. S.

LAIMINGOS KNYGOS

TARKOS” POEZIJA

Nelys daugiau, nelys, 
Gyvensim gražiuos oruos;
Bet, po plynių, kaklą plausiu, 
Jei Dievas lietaus neduos?

UžRAšYKIT “VIENYBĘ” 
SAVO GIMINĖMS IR 

PAŽĮSTAMIEMS 
LIETUVOJE

1) Juoda Knyga, pusi., 200 $2.00
2) Sekretui MoniWhno, pi. 168 $2.00
3) Stebuklui ir Paslaptys, 240. $1.75
4) Lyties Mokslus, 400 . $5.00
5) Naujas Pilnas Orakulas, $5.00
6) Lietuviškas Sapnininkas $1.50
7) Burtiškos Kazy ros $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

mergelė pamišo prote.
Paukštelis

DEŠ1M T S G Y VEN1MO 
ĮSAKYMŲ

U. Abrozdas
Eina, skubina profesionalas 

ir tik su sykiu — šmukšt! ir 
Įlindo Į Račiūno rodomus ju
dančius paveikslus. Nusipirko 
bilietą ir tiesiai sau drožia Į 
vidų. Pas duris stovintis vyras, 
kuris bilietus atiminėja:

— Ei, drauge, meldžiu paro
dyti bilietą, tai nuvesiu i sė
dynę.

— Aš nesu tavo jokis drau
gas, traukis šalin!

— Na, ale, drauguti, nepyk, 
tiktai meldžiamas parodyk sa
vo bilietą.

— Tu svolačius, o mano 
draugas, t hats all.

III. Abrozdas
Sėdi sau susiraukęs “Darbi

ninko” redkatorius, p. Gudas 
ir kramto lūpą. Tik su sykiu

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

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

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

Tel. Richmond Hill 8066

» 
i

MUSŲ PŪDYMAI

lirooklynas. — Kun. Plikis 
Įspyrė “Trockio Milžtuvę,” ku
ri paliejo visą pieną sumelžtą 
iš senbernių, senmergių, gyva
našlių ir šiaip jau labai nu- 
bergždusių karvučių. Girdėtis, 
dabar bus vėl pradėta vajus 
me’žimo iš naujo visų senber
nių, senmergių, gyvanašlių ir 
visų kad ir visiškai bergždžių 
karvių. Net ir “Trockio Milž
tuvę” sergiantieji buliai žadė
ję nuo savęs duot po 10 kvortų 

| pieno (koks ten jau nebebūt).
Gum bas paudis

—o—
Įšalta Marė. — Senbernių 

nelaimė šįmet čia siaučia, kaip 
koks amaras. Nesenai vienas 
buvo sumanęs apleisti senber
nystės stoną ir Įsimylėjo 16-ki- 
nę. Jau buvo viskas surengta, 
kaip tik stoti Į jungą prie alto
riaus, tik dar ‘‘angelėlis” nuėjo 
parsinešti sau šliūbinės sukne
lės.. Bet... kaip išėjo, tai ir 
nebesugrįžo. Draug nebegrįžta 
ir mūsų nelaiku likusio gyva
našlio $150, kuriuos “angelė
lis” iš jo išviliojo.

Šventakupris
—o—

MUSŲ KLAIDINIMO
BLIU RAS

su kitom or 
tik su savo

kitų vardu, j

i

PIRMAS LIETUVY!
Chlropr&ktlkM-GydytojM

J. Vaitulionis, D.C. 
331 Grand Street 

Brooklyn, N. T.
Valandoi nuo 4 iki 8 vai. vak. 

Nediliomi ir šventadieniai*:
Nuo 10 v. ryto iki 1 v. po piet.

Gerbiamas “Tarkos” Klebonas 
Meldžiu man paaiškinti se

kantį reiškinį: kadangi “Lais
vė” pagarsino, kad jos byla su 
kun. Petkum atsibus antradie
nį 13 d. Oct., tai aš iš žingei
dumo ir nuvažiavau į teismą 
pažiūrėti, kas ten dėsis; teis
mas turėjo būti 10 valandą ry
te ir del kokių tai priežasčių 
buvo atidėtas ant 2 po pietų, 
tai aš visgi laukiau, kas gi ten 
bus iš tos bylos; sėdžiu ir lau
kiu. štai teismo tarnas pra
neša, kad teisėjas jau ateina. 
Mūsų darbininkų vadai: Bim
ba, Mizara ir Vidikas, kurie 
pirma neduodavo valdžiai “gi- 
liuot,” strykt! ir pašoko pir
mutiniais, kad teisėjui pagar
bą parodžius. Aš pamislinau: 
tai tau ir darbininkų vadai — 
prieš “buržujišką” teisėją šo
ka, kaip žaibas! Kur jų idėja? 
Mūsų darbininkus mokina per 
“Laisvę” buržujus visai igno
ruoti, smaugti etc., o patys pa
sirodo pirmutiniais buržujų 
pataikūnais. Na ir kodėl? —

Plioretaras.
Atsakymas: Klausyk pliore- 

tare! Ir vėl tokio žioplo klau
simo klausinėji! Juk žinai, kad 
yra pasakyta: “Nežiūrėkite, 
ką jie daro, bet klausykite ką 
jie sako!” Ar dar nesupranti? 
Prašyčiau manęs negaišinti to
kiais žioplais klausimais, nes 
aš ir taip jau daug turiu į- 
valės reikalų su savo parapijo
nais, o pats nė stampos atsaky 
mui neįdėjai. O jei neaišku, 
klausk dženitoriaus.

1. Neturėk ryšių 
ganizacijom, kaip 
viena.

2. Neprisidengk 
savo turėdamas.

3. Atmink šventas turėti pa
reigas tik savo organizacijoje.

4. Gerbk savo organizaciją

5. Nežudyk jų bereikalo, nes 
jie tau kelią rodo.

6. Nesvetimauk ir nesigerėk 
kitų organizacijomis.

7. Nevogk ir neparduok 
vo balso kitų naudai.

8. Nekalbėk neteisiai prieš 
savo organizaciją.

9. Negeisk dalyvauti keliose 
klasėse, turėdamas savo vieną.

10. Negeisk nei balsų, nei

Į Tikra Lietuviška Duona ;
kurių kepa

i „Garsas” Keptuvė i
(Seniausia įstaiga) {Į

i Kepa duonų iš ruginių miltų. ! 
i Taipgi kepame keiksus, vestu-1 
| voras ir kitiems pokiliams. Vi-1 
Į suomet kreipkitės su užsakymais į 
| prie “Garsas” Keptuvė. Siunčia-1 
Ine duonų ir j kitus miestus.

W. MASIULEVICH 
A. SHRUPSKIB

I (Savininkai)

209 Bedford Ave.,
i Brooklyn, N. Y. Tol. G’p’t. 2876 j 
!- -r » ■ ■ r 7 i i i i n r i nu i » i ~ r -

NORTH

3106 So. Halsted St. Chicago, III.
(134)

RMAN

sa- Lietuvon

SUGRETINĘS LAIVKORTES 
NUPIGINTA KAINA 

j LIETUVĄ
PER BREMENĄ 

Puiki Trečia klesa, kajutos
, Nepiliečlai grįžtanti bėgy 12
1 mėnesių, be kliūčių įleidžiami

32 Broadway, New York 
arba pas vietos agentus

Nupiginta laivakortė ten ir atgal

$15.00 ir augityn

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

RASHKINIS

VOKETAITIS 
141 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Trečia Klesa J Kaunu 
$203 ir $215. Į Klaipėdą $181 iki 

$186, sulyg laivo
GEBA NAUJIENA!

Naujas S. V. įstatymas pavelija 
atlankyti Tėvynę ir būti metus, pa
skui bo kliūčių grįžti Amerikon ne
žiūrint kvotos.
Mūsų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND

PITTSBURGH, ARABIC, etc.
Siūlo greitų Kelionę į

Cherbourg. Southampton, Antwerp 
Daug laivų išplaukia kas savaitę. 
Visi mūsų 3-čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.
Kreipkitės prie mūs vietinių agentų 

arba
White Star Line 
Red Star Line

No 1 Broadway, New York

A. L. CEASAR, MI)
Gydo Akių, Ausies, Nosies 

Gerklės Ligas
109 E. 87th Street 

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

Vai.: 10 iki 12 ryto.
6 iki 8 vakare.
ir pagal susitarimų

ir

STOGŲ DENGfiJAS

Gravel
Roofing

Repair Work. a Specialty
• JAMES J. HOLT 6-SON

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

Reikale klauskite:
Ofisas: 1163 Gates Avenue 

Tel. Jefferson 3957
Yardas: 161 Olifton Place 

Tel. Prospect 1023
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DRAMOS

i.

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

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

GVARANCIJA Iš DIRBTUVIŲ DAUGIAU UŽTIKRINAMA 
PATARNAVIMAS DAUG TOBULESNIS DEL PUBLIKOS

IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS LENGVIAUSIOS

SKELBIMAS

Geresnė proga padaryti pinigų 
negu kačių skūrų filtrų 

korporacijoj!

Nauji 
Teatro

2.

4.

5.

25c

25c

50c

■b nava

Kuriems tik ko

relkaliaga j

kreipkitės

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

Priitatom j viuni Now Yorko ir Brook lyno apylinkes Dykai ir Saugiai

Reikalingas žmogus turintis 
daugiau pinigų negu proto 
(Jeigu neturi iš tų nė vieno — 
bus ir taip gerai), jau egzis
tuojančiame bizny tarpe Lie
tuvos ir Amerikos, kaipo Kom
panijoms su $000,05 dolarių. 
Algos $01,000 Į mėnesi ir pro
centai.

Kreipkitės šiuo antrašu: 
Marmonato Mokinys, Aliejaus 
Sulieta (bet dulka) No. neuž
rašytas. Kaunas.

P. S. — Už šį skelbimą “Tar 
kos” dženitorius neatsako.

Dieve duok dangų — nė 
nepažinau.

Veikalai

SUSITAIKYMO ŠVENTĖ arba SUGRIUVUSI 
ŠEIMYNA. Lošia 8 ypatos. 3 aktai _____

ANT BEDUGNĖS KRAŠTO. Lošia 8 ypatos.
B aktai ________ ___________ _______ _____

ŽODŽIAI IR ATBALSIAI. 3 aktų misterija. Lo
šia 9 ypatos, ir SIELOS VIRPĖJIMAS. Lošia 

8 ypatos___ ________________________
MILDA, MEILĖS DIEVĖ. 3 aktų, lošia 12 

ypatų ____ _____________________________
6. MOTINOS ŠIRDIS. 4 aktų. Lošia 9 yp. _____ _
7. STEPAI arba MEILĖ TYRUOSE. 4 aktų, lošia

8 ypatos ______________ __________________
8. TRYS SESERYS. 4 aktų, lošia 14 yp. _____
9. ALENUTĖ. 2 aktų, lošia 8 ypatos ____________

10. PALAIDŪNAS. 2 aktų, lošia 6 ypatos_______ _
11. NETIKĘ GANYTOJAI. 5 aktų, lošia 25 yp.____
12. JUOZAPAS IR ZELBORA. 2 aktų, lošia 13 yp. _.
13. VERGIJOS GRIUVĖSIUOSE. 4 akt., lošia 16 yp. .
14. PANČIAI. 4 aktų, lošia 10 ypatij__ ________
15. GAISRAS. 5 aktų, lošia 14 ypatų. (Iš Penkaičio

raštų) _________________________________

—: KOMEDIJOS

30c
50c

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

90c

...... ęT«,or »< > <> 0:0:0:0:00 oo:o;o:oa<n>on:o:o:o:o:o:oo Į: lYAVrUjlOlOO't >00 O OO O'O'.OOO'dlO O O 0:0'0:0:0:0:0:0:0.0:0:0:0:010 <

Kartą viena moteris, didžia
jam penktadieny, grįždama iš 
bažnyčios, pakeliui užėjo kūmu 
tę atlankyti.

— O kur kūma vaikštinė- 
jai? — klausia atsilankiusios.

— Nugi bažnyčioje, širdele, 
buvau, — šermenyse, — atsa
kė užklaustoji.

— Tai kas-gi toks mirė? — 
vėl klausia savo viešnios.

— Viešpats Jėzus, širdele, 
— Viešpats Jėzus..

— Dieve duok dangų — nė 
nepažinau — ir tvėrėsi su su
terštu žiurstu šluostyt nebi- 
rančias ašaras. Ugikai.

Senbernis Vogė Sūrio...
Antai, senbernis, nusigramoz 

dino laiptais žemyn, į virtuvę

75c

Skaitykit Katalogu Dešinėj Pusėj

VIENYBĖ

7 ragedijų, Misterijų ir 
Monologų, reikalaukite 
“Vienybės” katalogo 

prisiūsdami 2c. štempų

iii i* :i. '• "■

Reikalaukit Vienybės 
Knygų, Katalogo

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

Del kitų Dramų, Komedijų,

Uošvė į namus — tylos nebebus.
Kurčias žentas
Vargšas Tadas
Advokato Patarimai
Gaila Ūsų
Nesipriešink
Nepavykusi Komedija

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

D
2)
3)
4)
5)
6)
7)

17. KOMEDIJOS ČIURLIONIENĖS. Vienoj knygoj ___ 60c
Telpa šios komedijos: 
... 1)

2)
3)
4)

18. VIENAS
lošia 4 ypatos----- ---------------------------- —_____20c

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

193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

19.
20.
21.
22. .
23. PONAS KOMITETAS. 3 aktų, lošia 19 yp. (B

Lenkaičio 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.

20c 
10c 
60c

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

90c 
25c 
30c 
50c 
50c 
40c 
50c 
25c 
50c
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Ar “Progresistės” Yra Net Ožkų Vertos

Rašo Motina

“Vienybės” Nr. 121 rašo P. 
Kriukelis, kad jam prisiuntė 
“Moterų Balso” ir “Laisvės”, 
iš kurių jis pastebėjęs, kad ši
tie du laikraščiai griauna pa
saulio kultūrą.

Aš nenorėčiau sutikti, kad 
jie galėtų pasaulio kulūtrą su
griauti. Bet lietuvių, tai laiki
nai sulaiko, nes jie per savo 
spaudą nieko kito nerašo, kaip

ir niekuomet

moterys dar 
Ožka tai pil-

dieną ir nuvazotos būna išmes
tos gatvėn. Toks progresas yra 
ne žmoniškas ir civilizuotas pa 
saulis nepriima 
nepriims.

Bet bolševikėš 
ir ožkų nevertos,
nai daboja savo namus ir myli 
tą žmogų ar ūkininką, kuris ją 
užlaiko; ji visados išreiškia pa 
garbą, priėjus prie šėiinynin- 
ko pauosto,tjofrankas ir ji nie
kuomet nenueina nuo namų to-

gyventi? jog tavo. ..gyvenimą 
tuščias...

kusi. Svetimi j linkiniai ieško 
jau jaunesnių; vyro širdis irgi 
verkia, nes jis nuskriaustas. 
Vaikų jie nenori turėti, per 
tai ir gyvenimas nueina nie
kais, be jokio tikslo; ir puola,bėga prie dujų triūbelės 
desperacijon, jai viskas stojas tveriasi už revolverio ir tt.

Moterys bolševikėš, kaipo į 
motinos, tuščia knyga — nė- j 
vienas lapas nėra geru rasa- j 
lu parašytas, — vis krauju. ; 
Tautos gyvenime irgi tik krau-' 
jo parašai. Ot taip jai prade-i 
da rodytis ir nemato jokio ki-' 
to išėjimo, nes neturi energi-1 
jos kovoti prieš tą regini. Ir į

ar !

akyse iš blogos pusės, o gerų | Taigi bolševikėš nevertos ir; PIL. A. TV ARANA VIČ1A 
nėra; ir pristoja pagunda: ap ožkų vardo, nes ožkos yra nau-; 
žiok dujų triūbelę! kam tau dingos savo gyvenime.

Kada motinos pieno pristinga, var
tokite Borden’s Eagle Pieną, viena
tinį tikrą pavaduotoją motinos pieno

tik lietuvius ir Lietuvą šmeiž
ti ir rusų “matušką” garbinti. 
Mat pas juos viskas eina at
bulai: civilizuotas pasaulis 
skelbia, kad sava tėvynė vis y-1 
ra artimesnė, taip kaip vaikanY 
tėveliai yra už viską branges
ni, o bolševikams tėvynės nėra 
nei tėvų nėra, nes jie dar neat-, 
siskyrę nuo gyvulio proto. A- 
not p. Kriukelio, rusų bolševi
kai sumobilizavo visas moteris- 
į valstybės priežiūrą ir jas pa
davė visų žydų ir burliokų gir
tuoklių valiai. Tai jau menka; 
valstybės nuosavybė, kur girti 
moteris gėdina ir bjauroja. Mo 
teris turi kentėti pragarą kąs!

. ■ ‘ ' I---------------------------------------------- —
<....................... ’ .....................

Ii,, — ji žino, kad namai yra 
brangūs. Gi bolševikėš moterys 
nežino namų ir jų nemyli. Ne
myli ir savo gimtosios šalies, 
ją visaip keikia ir nenori net 
priminti. Jei reikia kada pri
minti tėvynė, tai jos mini sa
vo “matušką” ar Vokietiją; 
bet nemini Lietuvos; kurioj gi
mė ir augo, tą niekina; kurios 
nežino ir kalbos nesupranta, tą 
giria ir naktį sapnuoja apie sve 
timą. O kiek jos paleidžia sa
vo energijos begirdamos Rusi
ją ir moteris ruses!

Jei jos pamislytų nors tru
puti, kas jos esą, tai joms vis
gi ateitų mintis, kad jos stovi 
ne ten, kur reikia, mestų tą 
kelią ir eitų, kur eina visa tau-

Svarbus Natūralizacijos Klausimai
ir Atsakymai

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

Jei pasiusite šį apgarsinimą j The 
Borden Company, Borden Building, New 

t York, jie pasakys jūsų kalboje, kaip 
penėti jūsų kūdikį su Eagle Pienu.

Ar turite KOSULYS?
Kodėl nepamėginti

Severa’s 
Gough Balsam.

Gera, saugi ir patikėtina 
gyduolė nuo kosulys.

Kaina 26 ir 50 centai.

Nuo peršalimo nėra 
nieko geresnio, kaip

Severa’s
Cold and Grip Tablets.

Kaina 30 centai.
Tos dvi gyduoles yra geriausiai dėl 

kosulio, peršalimo ir užkimimo.
I"-* '■ , . ■■

Pirmiausiai kreipkis į aptieką.

ta, dirbtų del savo brolių pakė
limo, kad vįsi lietuviai būtų 
;garbingi ir prakilnūs. Bet jos 
to nesupranta ir eikvoja savo 
spėkas del svetimų; ir nusen- 
sta, pačios pasijunta, kad jau 
niekam netikę ir visą energi
ją išliejo ant tuščio; pasiju

kę, kad buvo suklaidintos, puo
la desperacijon ir nieko kito 

I nebeturi daryti, kaip tik apžio
ki dujų triūbelę ir — užbaiktas 
pasaulis.

Bolševike nueina anon pusėn* 
grabo nieko gero nepadarius ša 
vo gyvenime nei tautai, nei šei 
mynai. Tautą keikė, ant jos 
spjaudė; vyro nemylėjo, ku
riam prisiekė būti ištikima, bet 

! naudojo kaipo Įranki. Taip gy- 
i venant išdrikusiai, moteris 
1 greitai palieka niekam nebeti-

A. Kandrotaa — A. Mikalauskas — A. Vikrikas

UŽSISAKYKIT SKILANDŽIUS
ĮVAIRIOMS PRAMOGOMS

Didžiausia 
Lietuvių 

M ėsinyčia

Suvienytose
Valstijose
Amerikoje

Galimn gauti tikro Lietuviško Skilandžio, paršiuką, Kumpią ir Vi
sokios rūšies dešrą, pagal prieinamiausias kainas. Parduodamo ogal- 
nai ir paskirai ant vietos ir išsiuntinėjamo ant pareikalavimo Į visas 
kolonijas. Reikalo kreipkitės ypatiškai ar por laiškus —

123—125 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y., Telefonas Greenpoint 3352

Specialistas
Pasekmingai Gvdau Ypatingas 

VYRŲ, MOTERŲ LIGAS

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

ne

KAINOS MANO PRIEINAMOS

New York City 
ir Irving Place

Ir viskas yra po mano asmeniška priežiūra
X Spinduliai ir Wassermano tyrimas ir Ke
lniškas Išnagrinėjimas kraujo. — Suteikiame 
tikrą atspėjimą ir gydymą. —

PATARIMAS IR KOVITIMAS 
DYKAI

110 E. Hit h St., 
Tarpe 4th A v.

Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakaro. 
Nedalioms: 9 iki 4 po pietą

KL: Kaip ilgai pilietystės ap 
likantas gali būti išvažiavęs iš 
Suvienytų Valstybių per pen
kius metus prieš padavimą ap- 

! likacijos?
Ats.: Galima sakyti, kad ne- 

j patartina išbūti dauginus kaip 
6 mėnesius prieš padavimą ap
likacijos, arba geriau sakant, 
per penkius metus prieš pada
vimą aplikacijos. Nekuriuose 
atsitikimuose pilietystė buvo at 
sakyta žmonėms, kurie išbuvo 
mažiaus kaip šešius mėnesius 
iš šalies. Kiton pusėn, buvo at

itikimų kur žmonės pasiliko 
jilgiaus kaip šešius mėnesius už 
■sienyje, bet galėjo prirodyti,

gyveni, tavo natūralizacijos cer 
tifikatas gali būti pertrauktas. 
Suvienytų Valstybių diploma
tai, ypatingai konsuliniai ofi- 
cieriai, svetimosee šalyse, laiks 
nuo laiko, pristato Valstybės 
Departamentui ir Teisingumo 
Departamentui vardiis natura- 
lizuotų amerikiečių kurie jų j u 
risdikcijose apsigyvenę ir-ku
rie savo gimimo šaly nuola- 
ati apsigyvenę, šita Įstatymo 
sekcija (15) liečia tik tuos na- 
turalizuotus piliečius, kurie pi
liečiai mažiaus penkius metus.

KL: Vienas iš mano liūdinin 
kų, kuris pasirašė ant mano pe 
ticijos, išvažiavo. Ar galiu gau

Kūdikių aprūpinimas ir pe
nėjimas yra dalykas gyvos 

svarbos šeimynai ir tautai 
ir mes jaučiame, kad tai 
yra dalykas, kurį mes tu

rime reguliariikais laiko
tarpiais atvirai ir laisvai 
pcrgvildentL.

šiame skyriuje mes laikas 
nuo laiko gvildensime rei

kalus įdomius būsiančioms 
motinoms ir motinoms jau
nų kūdikių.

STRAIPSNIS 147

Taisyklingas Maudymas ir Rėdymas 
Svarbus

kUDIKIu 
GEROVes skYRIUS

c.

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR. JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS

Gydytojų Rekomenduojamas

Dept P,

kad turėjo, del gerų priežasčių, 
išbūti ilgiaus. Natūralizacijos 
tyrinėtojai prisirengę atsakyti 
pilietystę tiems, kurie išbuvo
ilgiaus šešius mėnesius iš Su- klausinėti 
vienytų Valstybių.

KL: Kaip ilgai naturalizuo- 
tas amerikietis gali išgyventi ;liudininkais? 
užsieny be pametimo pilietys- j 
tės?

Ats.: Penkius metus svetimo
je šalyje ir dvejus metus jo 
gimimo šalyje.

KL: Jeigu išvažiuosiu Euro
pon tuoj po mano naturalizaci 
jos, ar neteksiu savo Amerikos 
pilietystę?

Ats.: Jeigu išvažiuoji pasi
svečiuoti, pavojun nestatai pi
lietystę; bet jeigu Į penki •'> 
metus po išdavimu natūraliza
cijos certifikato gryžti i gimti
ną šalį, arba važiuoji į bile ki
tą šalį ir tenais nuolatai apsi-

ti kitą jo vietą užimti?
Ats.: Taip. Bet pirmiaus pa

sitark su natūralizacijos tyri- 
nėtojum, nes jis gal norės įs

naują liudininką 
prieš išklaušimą.

KL: Ar giminės gali būti

Ats.:' Nekuriuose natūraliza
cijos teismuose (ypatingai Chi 
cagoje) artimos giminės nega
li būti liudininkais. Bet visuo
met patartina prašyti pažįsta
mus vieton gimines.

Kūdikius syki j dieną mau-

metis geriausias laikas (pirm penėji
mo), nors galima ir vakare, jei pato
gu. Kūdikio nereikia maudyti bent va-

vežimą oran.

nubraukti. Paskui

o paskui

termometrą. Jie 
: ui <j

KL: Kalbu ir galiu rašyti į liną 

angliškai, bet nežinau gramati-į 
kos. Ar užteks dėl egzamino? .

Ats.: ’Turi suprasti anglis— 
kai gana gerai atsakyti visus ( 
klausimus. Kaslink rašymo, Į-1 
statymas reikalauja, kad tik | 
turi pasirašyti po peticija.

F. L. I. S.

kia tik 
maudyti 
Įšildyti 
dapilti 

būti to
kio šiltumo, kai kūnas, apie 98 iki-100 

. Patartina varto- 
nebrangūs ir būti- 

negalima, tai tno-
tnri patikrinti vandenį su alkū- 

Jei vanduo patogiai šiltas ku
tai gana. Niekados neliek karšto 

vonią kūdikiui ten esant, 
pavojus nuplikinti jo opią

Atsišaukimas į Bendradarbius 
Del “Vienybes” Metraščio

Ateinantį metą sueina 40 r mis ir reikalingesnėmis žinio- 
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-

PIRKITE
VIENYBĖS 

ŠĖRŲ!

SKAUSMAS! KUR?
PAMINKIT.

YRA GERAS DEL:

1. Ramatiško gėlimo.
2. Nerviško galvos skausmo.
3. Neuralgijos skausmo.
4. Mėšlungiško traukimo.
5. Kietsprando.
(>. Skausmo šoną, krūtinės ir pečių
7. Apsideginimo ir žaizdą.
8. Apsisaugojimo nuo uodą.
9. Skaudančią muskulą.

10. Apsisaugojimui nuo užnuodiji- 
mo, nuo silpną atsitikimą, 
Įdrėskimo ir tt.

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

rašykite Į:
ALBERT G.

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

ne. 
n ui 
vandens. į 
nes yra 
odą.

ą Pirm nurodymo, pridabok, kad 
kas jau būtą prirengta. Abrūsai, 
las ir milteliai turi būti po

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 melų “Vienybės” Metraš-

1 čio. Taipgi prašome labai sku- 
, biriai parašyti iš kolonijų A- 
I menkoje: 1) kiek lietuvių ran
dasi, 2) kiek draugijų turi, 3) 
kiek draugijų turtas sudėjus 
neša, 4) kiek turi mokyklų, 
4) kiek turi lietuviškų bažny
čių ir jų turtas, 5) kiek yra 
biznierių, 6) kiek jų turtas ne
ša, ir lt. Prašome rašyti labai j 
trumpai, nes maža turim vie-' 
tos.

Kurie bendradarbiai ir veikė
jai norės jų fotografijas įdė
ti Metraštin, meldžiami pri 
siūsti savo paveikslų klišes (tik "1(-'

mui- 
ranka. 

Muilas turi būti gryniausias, baltas ir 
be kvepalą. Labai mažai jo vartoti, ir 
svarbu pridaboti, kad kūdikis būtą 
po maudymui gerai numazgotas, kad 
muilo nei trupučio ant odos neliktą. 
Motinos rankos turi būti švarios, o 
drapanose nereikia špilką, kad neį- 
drėskus kūdikio.

Maudant, kūdikio galvą reikia plau
ti pirmučiausia. Pridabok, kad muilo 
neįeitu Į akis, švarus rankšluostis ap
rištas ant akią išvengs to.

Tmuįlyk galvą gerai ir numazgok pil 
nai ir greitai... Po to reikia atydžiai 
ir lengvai nutrinti visą kūnelį su min
kšta skepetėle. Po to pilnai numazgok 
visą odą nuo muilo. Nušluostyk su šil
tais minkštais abrūsais, netrinant, bet 
pridėliojant. Jei kūdikis atydžiai nu
sausinamas, tai miltelią labai mažai 
reikia. Grynas taikumas reikia įdul
kini tik j odos raukšles, po ranko
mis ir tarpukišky.

Muštardo maudynės naudingos del 
nerviškumo ir nemiegojimo. Taisant, 

pilną šaukštą muštar- 
galioną šilto vandenio, 
laikyti reikia dvi ar 

o išėmus gerai nutranti

ods Į šešetą 
Kūdiki tenai 
tris miliutas, 
ir tuoj paguldyti. Šita metode papras
tai tuoj iššauks atgaivinantį miegą. 
Nepatartina muštardo maudynė šilta
me ore, jei to neįsako gydytojas.

Tėmyk Pavojaus ženklu Nedapenėjimo
Didžiuma tėvą nedapenėtą vaiką 

neturi nei mažiausios idėjos, kad jie 
yra aukos pavojingos padėties. Ar 
jūs manot, kad vienas trečdalis mūsą 
vaiką mokyklose būtu nedapenėti ir 
nedasverti jei tėvai tą žinotą? Nedapc 
nėjimos yisados veikia paslapčiomis. 
Visą sistemą galima pakast jei nebus 
ganėtino skaičiaus sotybės maisto, bet 
tas kasimas eina

Irinos ne tuoj jį pastebi.
taip išloto, kad mo-

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

tuoj atvykstu pataisyti pagedimus

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

Tel. Stagg 4037

Geriausias 
PLUMBERIS

CHAS. WIRFEL

r

ALEX SHRUPSKI
Pranešu

Visiems pažįstamiems, draugams ir geros valios lietuviams 
atsilankyti pas mane pasikalbėti ir susipažinti vieni su kitais.
Taippat patarnauju su AUTOMOBILIU vesolijoms, krikš
tynoms, šermenims ir šiaip linksmiems pasivažinėjimams ir 
pokiliams. Nepamirškite reikale

•1 So. Ind Str., Brooklyn, M. Y-
Telephone 885 Greenpoint

Tel. 4428 Greenpoint. Tel. 595 Greenpoint.

Daktaras
J. S. MISEVIČIUS

270 Berry St., B’klyn, N. Y.

kad būtų nedidelės) ar bent 
paveikslus (už klišes reikės Iru 
pūtis apsimokėti, nes mums 
Metraščiui pasidaro labai daug 
išlaidų, kadangi spausdinsis į 
50,000 egzempliorių; klišes su
grąžinsime savininkams).

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

Vienybės” Metraštis,

ik savo vaiką pridėliodama 
Eagle Pieną prie jo kasdie- 

i ainiu valgią. Nesenai vesti eksperi- 
! mentai tarpe mokyklos vaiku pa.ro- 
, .kad Eagle Pienas ypatingai vei
kia gydant neda penėtus.

Del platesnlą informaciją kreipkitės lino adresai

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

161 North 6th Street 
Brooklyn, N. Y.

Dr. John Waluk
Valandos:

nuo 8 Iki 10 iš ryto 
nuo 1 iki 8 po pietą 
nuo 8 iki 8 vakare

Nedčliomls pagal susitarimą

BLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. 
Nariai priimami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi na
riai gauna laikraštį „Tėvynę” dovanai ir taipgi 
gauna BLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — |150, 300, 600 Ir 1000

Pažalpos Skyriai — 
|«.oo. B.oo ir 12.00 l savaitę.

Susivienijimas Liet. Amerikoje
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDBAUD01 Dt PATALPOS 
ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE VAI48TZJOSE, KU

RIOS TURTAS ARTI $1,000,000.00

pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.15
Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $375,122.80

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

URBAN’S GOLD 
Balčio), joklf lalčią 
bakst apsiginkluok

Kas yražmogaus amžinas prlslasl <— Baltis. 
Jis netik sunkiausias ligas įvars, bet U 1 gra
bą paguldo. Bot tie, kurie vartoja po plačią 
Amerlkp pagarsėjusius 
POWDERS (Miltelius nao 
nebijo. Už 75 centus už 
nuo savo nuožmaus priėjo l

URBO LAX TABS (IS cental ui skry- 
£nutę) yra kai kannolė prieš kltg amžini 
p gaus prieši — vidurių užkietėjimu — kuris 

žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

LietavUkų, Bulgariškų, Alopatiflkų, Homeopatiikų ir kiteklų 
vaistų tegalima gauti gerų pas —

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

Telephone Greeupolnt 1411

Apsaugok Ivatkata

HA*

Skaityk šitus straipsnius kas savai
tę ir pasidėk ateičiai.

ProfUaktsa vyrama, 
gerianiia apsauga 

po užaikrėtimo. 
Didelė triūbelė 31c. 

(Tarba (4’e) 41.
Vilose epttekose ar 
Bnn-Y-KH Dept.A. 

’ Beekman St. 
New York

Praiyk aprašymą

ĮMES.

Garsinkites “Vienybėje”

5
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Brooklyno ir Apylinkės Žinios
‘(š

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

“VIENYBĖS" KONCERTE 
DALYVAUS IR MUSŲ 
ŽVAIGŽDĖ BABRAVIČIUS

Gerb. p. Juozas Babravičius, 
operos artistas ir lietuvių žvaig 
ždė, davė sutikimą dalyvauti 
“ Vienybės" Didžia jame 
certe, Lapkričio 22 d., 
Miller’s Grand Assembly

9 'dygsnių. Piktadarių pėdsa
kų liko mažai, tik kas ten pa- 
tėmijo, kad buvęs New Jersey 
automobilius, kuris ant ryto
jaus rasta pamestas ant 
Wythe Ave. ir So. 3rd St.

K on- 
1025, 
Hali.

DAILIOS PIL. ALEX
SHRUPSKIO ĮKURTUVĖS

OPERETĖS CHORAS MUSŲ 
KONCERTE DAINUOS 
ŠIMKAUS KOMPOZICIJAS

Gerbiamasis Operetės Cho
ras, vedamas Prof. K. Strums- 
kio, davė žinią, jogei tarp ki
tų dainų, choras dainuos “Vie
nybės” Koncerte žymiausią St. 
Šimkaus kompoziciją: “Atsi
sveikinimas su Tėvynė”, kurio
je solistais bus: M. Strumskie- 
nė, p. Butėnienė ir K. B. 
Kriaučiūnas.

Spalio 15 d. vakare įvyko 
dailus vakarėlis pas pil. A. 
Shrupskį, kaipo įkurtuvės ne
senai pirkto jo namo ant 431 
E. 4th St., Flatbush. Dalyva
vo apie 30 svečių ir viešnių, 
kurie maloniai praleido vaka
rėlį, pasidžiaugdami tuomi, 
kad dar vienas mūsų tautietis 
įsigijo gražią nuosavybę, kaip 
kad svetimtaučiai 
nai išpirkinėja
gražioje Flatbush sekcijoje.

Pil. Shrupskis yra “Vieny
bės” direktorius ir vienas iš 
žymesnių veikėjų, todėl ‘‘Vie
nybės” Bendrovė linkėja po
nams Shrupskiams ilgai ir 
laimingai gyventi savo nau
joje vietoje.

Biznis pil. Shrupskio palie
ka po senam: “Garsas

labai skubi- 
rezidencijas

“VIENYBĖS" DIREKTORIŲ
SVARBUS SUSIRINKIMAS

“Vienybės" direktorių susi
rinkimas įvyks Antradieny, 
Spalio 20 d. Pradžia 8 vai. vak. 
Direktoriai, visi i 

nes yra svarbių reikalų apta
rimui. Valdyba.

t o uui. vccrv. . ----- - --------

dalyvaukit, kery, 209 Bedford Ave.
Bu-

APSILANKĖ SVEČIAI

JAUNI VYRAI PASIRODYS 
SU STIPRIU BASKETBALL 
JAUKTU SPALIO 22

Praeitą penktadienį apsilan
kė p-lės Ona ir Petronė Mor- 
ganiutės, dukterys “Vienybės” 
šėnninko ir seno skaitytojo 
Germantown, N. Y. Panelė 
Petronė dabar įstojo į Brook
lyn State Hospital mokintis 
ant slaugės..

Tą pačią dieną apsilankė pp. 
Kablys ir V. Praninskas, abu 
“Vienybės” šėrininkai ir drau
gai, iš Baltimore, Md. Jie at
vyko pasitikti ponios Bronės 
Praninskienės ir p. Kablio se
sutės, kuri laivu “America” 
atvyko iš Lietuvos.

stipresnis už 
įtaisyta nau-

šio sezono

ANT GRAND ST. BANDITAI
PUOLĖ PAINŠAPĘ

Užsidarius beisbolės sezonui, 
Jaunų Vyrų Lietuvių Draugija 
atgaivino savo pernykštį bas- 
betball jauktą, kuris yra po 
vodavybe kapitono K. Akro- 
maičio. šįmet jauktas turi nau 
jų spėkų ir yra 
pernykštį. Jiems 
ji rūbai. i

Pirmą žaismą
Jauni Vyrai turės su Original 
S. Raphael Five jauktu, salė
je po No. 505 W. 40th St., New 
York. Susikirtimas įvyks Spa
lio 22 ir prasidės 9:15 vakare. 
Pirm žaismo ir po tam bus šo
kiai. Įžanga 50c. Lietuviai jau 
išpirkę virš 200 tikietų tam 
vakarui. Rep.

Praeito penktadienio rytme
ty apie 9:05 vai. septyni ban
ditai privažiavo prie žinomos 
painšapės (Loan Office), 274 
Grand St ir palikę vieną au
tomobiliu je, kiti subėgo vidun 
ir suriko į savininką: “Pakelk 
rankas!” žydelis J. Woldar, 
matydamas būsią blogai, svie
dė langan kujalį, kad duot ži
nią praeinantiems, tuomet vie
nas banditas jam daužė gal
von su buože ir visi išbėgę sė
do sutomobilin ir nuvažiavo.

Banditai suspėjo pagriebti 
brangumynų vertės $6,000 ir 
savininkui galvą pramušė iki

į)

KUN. PETKAUS PRIES 
“LAISVĘ" BYLOS EIGA

prašį pirmadienį iš ryto vėl 
dėta byla nuo baigimo išklau
sinėti kun. Petkų. Vyriausiai 
ėjo apie algą, kurią kun. Pet
kus sakė nustojęs per “Lais
vės” straipsnius.

Kun. Petkus buvo atsivedęs 
daugelį liudininkų, kurie liudi
ja apie jo gerą pobūdį ir var
dą. Tačiaus teisėjas atsakė, 
kad tie liudininkai nereikalin
gi, nes teismo akyse kiekvienas 
yra geras žmogus, pakol ne
tampa įrodyta priešingai. To-

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.

M Krautuvė atdarą paprastom dienom nuo 8:30 ry-
Mūsų darbo apsiaustu to iki 9:30 vakaro. Nedėldieniais ir šiaip švento- 
kostumeris džiaugiasi, mis dienomis nuo 7:30 ryto iki 1:30 popietų.

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

ANDRIUS TURAUSKAS
502 FLUSHING AVENUE

Brooklyn, N. Y.
Telephone Williamsburg 3009

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

cTel jų neklausinėta.
Potam paimta kvosti' ‘‘Lais- 

vės” atgabentus liudininkus, 
tų tarpe One Čieliutė buvusi 
kun. Petkaus gaspadinė; ji 
maždaug atkartojo tą, kas 
buvo “Laisvėje” rašyta, tik be 
pačios “Laisvės” spirgučių. 
Taipgi išklausinėta parapijos 
pirmininkas Masiulis, kuris nie 
ko daug nepasakė; o vokietis 
Kunkelis, kvočiamas apie tūlą 
kun. Petkaus rašytą jam iš 
Lietuvos laišką, liudijo, kad 
tame laiške apie “Oną” nieko 
nebuvo rašyta.

Tiek įdedame trumpai. Kita
me numery bus plačiau.

UŽSISAKĖ SIENINIUS
KALENDORIUS 1026 M.

“Vienybės” įgaliotinį, 
Kaltavičią, sekanti vie- 
tolimesnių kolonijų biz-

Per 
Petrą 
tos ir 
nieriai: Macy Bros., J. Vaigi-
nis, A. Sinuš, J. Adomėnas, S. 
M. Milčius, M. Bartkus, J. Vo
gei, A. Ragelis, šie visi Brook- 
lynieČiai. J. Subačius, J. Deks- 
nis, P. Biržis, J. Mendelis, J. 
Juotautas, S. Puskepalis, šie 
visi iš Philadelphia, Pa. Per 
įgaliotinį A. B. Stankų užsisa
kė kalendorius šie waterburie- 
čiai: pil. K. Kažemėkas 
Rakauskas.

SUBVĖJE UŽMUŠĖ
TRIS DARBININKUS

ir J.

Spalio 15 d. subvės Lexing
ton Ave. traukinys užbėgo ties 
108-th St. New Yorke ant te
nai dirbusių žmonių ir tris jų 
suvažinėjo negyvai: John Hal
sey, Louis Riordan ir Stanisla
vą Rapackį (šis, rodos, buvo 
lenkas, gyv. 522 — 61st St., 
Brooklyne; jis buvo darbinin
kų formanas). Nelaimės prie
žastis dar nepaaiškėjo.

PO MIESTĄ PASIDAIRIUS

— Baisi katastrofa galės 
daugeliui atsitikti iš juoko, 
kai matys komediją “Lapkų”, 
Lapkričio 10 d. vakare, Y. W. 
C. A. Memorial Hall, 376

i suveržus savo kūno centrą. Ir 
gerai daro!

Rengimo Komisija.
— Komunistai irgi dalyvau

ja rinkimuose į New Yorko 
miesto valdavietes. Majoru no
ri būti Benjaminas Gitlbwas, 
finansų kontrolierių Weinsto- 
nas, aldermanų prezidentu 
Krumbeinas. Kiti — ir gi žy
deliai. Tik vienai lietuvei “duo 
ta” vieta Brooklyno registrato. 
Tai Margarita Undzienė, kuri 
nesenai persiskyrė su savo vy
ru. Pereitais rinkimais komu
nistai gavo apie 3,000 balsų.

Girdėtis vienok, kad Gitlow 
nebūsiąs prileistas į kandida
tus, nes jis nesąs S. V. pilietis.

— Ragina naują stotį. Grand 
St. Board of Trade sudarė re
zoliuciją reikalaujančią panai
kinti pasenusią Marcy Ave. 
elevatoriaus stotį ir pastatyti 
naują ant Williamsburg Plaza.

— Anglis pašoko iki $25.
Pasiteisindami Pennsylvania 

angliakasių streiku, pirkliai 
įkėlė kainas iki $25 už toną. 
Tačiaus anglies komisioniesius 
Berry patyrė, kad auglininkai 
turi ganėtinai anglies sampilo 

*ir gali lengvai pardavinėti po 
$16 už toną augščiausiai. Per
žengianti tą taisyklę bus bau
džiami teismu ir jų vardai bus 
del sarmatos skelbiami laik- 
raščiuose.

— DvynuČių postėbis. Bronx 
ligoninėje nutiko retas postė
bis. Tūlos moterys: Mrs. De- 
Roberts ir Mrs. Roth atgaben
tos ligoninėn gimdymo reika
lu. Jos abi yra dvinukės sese
rys ir jos pagimdė abi tą pa
čią dieną po kūdikį, kurie abu 
svėrė lygiai po pusdevinto sva
ro.

teste geriausį anglų kalbą 
straipsnį apie apsisergėjimą 
ndo gaisrų.

— “Vienybės" Metraštis 
1026 metams, apart įdomios 
statistinės medžiagos, dar tu
rės apie 40 puslapių paskelbi
mų. Tas rodo, kad jo vertę 
biznieriai supranta, ir žino, 
kad tai yra gera priemonė sa
vo biznį pakelti.

— Sekmadieny, ant Fulton 
St., netoli nuo Norwood Ave. 
stoties, staiga negyvas krito a- 
pysenis žmogus, kuris taisė ša- 
lygatvį..

— Pas Litvaičius, East New 
Yorke, praeitą sekmadienį bu
vo įkurtuvės; dalyvavo gražus 
būrelis svečių.

Parsiduoda “Police Dog’’ labai pa 
mokintas. Greit atsišaukusiam pigiai 
parduosiu. — j. Adams, 61—45 Hull 
A v., Maspeth, N. Y. (128

aš radau

Ar 
bą ?

trokštaate dnsisiekti geresnį

Ar 
plačiai išvystyt savo dabartiniai 
gnnčiai bet galingai EGO, ypata?

dar-

PARSIDUODA KOTELIS
New Jersey Valstijoj, Burlington 

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

PIANAI IR PLAYER!AI

SPALIO (OCT.) 20 D., 1025

J0N&5 AM BROZ AIT IS!
Naujausios mados su pirmos rūšies ak
cijoms ir metalinėms dūdelėms, ku
rios niekad nepasigadina. Turim ir 
antrarankią ir labai pigią. Taipgi Re- 

i gramafonams ir iš Lietuvos ir 
rolą playeriams. Reikalaukit katalogo 
veltui.

JONAS AMBROZAITIS 
560 GRAND STREET

Brooklyn, N. Y.
Telephone Stagg 6262

C1-6 kordų

JEI TURITE $7,000 GRYNAIS 
PINIGAIS

Aš galiu prirduoti jums puikų, 8 šei
myną plytą mimą, 29 pėdą priekis, po 
5 kambarius ir maudynė šeimynai, e- 
lektra, viskas puikioje tvarkoje nuo 
viršaus iki skiepo. Kaina $23,000. A- 
gentą nenoriu. Teiraukitės pas A. Ko
no, 235 Penn St., Brooklyn, N. Y. ne
toli Marcy Av. (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, 

i (127

SETAS IŠ PENKIŲ 
LIETUVIŠKŲ PINIGŲ 

GALIMA GAUTI 
“VIENYBĖJE" 

Su prisiuntimu — 
50 centų

karštai jaučiatės paliuosuot ir ZZZ Z__ Z ZZ
mie- N. Y. Tel. Greenpoiut 5975

Ar ukvaatytute su šnknomis ir šal
tiniais literatūros, religijos, logikos, e-1 
konomijos, psychologijos ir politikos 
principais atsakančiai pasipažint?

Tai turite mokėt Angliškai!

Su mano naujai atrasta Psychologiš- 
ka Metodą j trumpų laiką tapsite įga
lioti begotai vartot ir užlaikyti gra
matiką, Skaitymą, Laišką rašymą, Re
toriką ir iškąlbą Angliškos kalbos. !

Ypatiškai lekcijas vesiu savo stu
dijoj 293 Wythe Av., Brooklyn, N. Y. 
Karolis Bartkus (Globėjas ir Psycholo
gy s)-

Jeigu atsibodo Žodynai ir vakarinės 
mokyklos, kviečiu pabandyti mane.

• (128)

Tel. Greenpoint 7831

LIAUKUJ5 FOTOGRAFAS

VIt!'

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

Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės šiuo 
adresu: —

— Lietuviai vedasi: Antanas 
Tvarijonas, 2.41 Humboldt St. 
su Uršule Petrauskaite, 264 
Myrtle Ave.

Frank Barauskas, 404 Wythe 
Ave. su Helen Danieliūte, iš 
ten pat.

— Net akys apžilpo! Aną
dien minia įmonių susirinko 
prie East Upės, kur policija 
atgabeno trokais konfiskuotus 
nuo butlegerių smarkius skys
čius ir — pūpt! pūpt! į van
denį suvertė 51 bačką ir kelis 
šimtus žvilgančių bonkų ge
riausios Scotch degtinės ir vy
nų. Aplinkui stovintiems žmo
geliams net išdžiūvę lūpos su- 
trėško ir akys padrėgo iš gai
lesio, kad tiek “Dievo 
lės” nuėjo žuvims!

— Aklas didvyris. 
mokykloje Nr. 187

dovanė-

Viešoje 
laimėjo'

Schermerhorne St. Todėl tūli, augščiausią dovaną tūlas mo
jau ieškosi kaž kur pernai nu- kiniukas, Paul Zaffaro. Jis yra 
kištus diržus, kad tą vakarą' visiškai aklas ir parašė kon-

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ 
APDRAUDOS (INSURANCE) FIRMA

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

PERKAM ir parduodam namus, lotus, farmas, biznius, morgičius; sko
linau! pinigus ant morgičių, suteikiam pilną patarnavimą namą pirkime 
ir' pardavime.
NOTARY PUBLIC suteikia pilną patarnavimą visokią legalią dokumen
tą, kokius tiktai tiesos daleidžia Notarams patarnauti.
Su visokiais reikalais ypatiškai, laišku ar telefonu kreipkitės į mūsą 
firmą, užtikrinam, kad gausit teisingą ir mandagą patarnavimą.

SCHEGAUS & GALE
BUILDERS, REAL ESTATE and INSURANCE

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

Reikalinga mergina prie abelno na
mą darbo. Maža šeimyną, geras na
mas. Atsišaukite: &53 East 7th St., 
Flatbush, Telefonas 1620 (128

Išsirandavoja Storas tinknamas bent 
bizniui. Atsišauki t po No. 932 Liber
ty Av., kampas Crystal St., East New 
York. (127

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

Parsiduoda grosernė ir delikatesen, 
su visais įrankiais. Lietuvių lenku ir 
rusu apgyventoj vietoj. Taippat yra ir 
keturi kambariai prie pat Storo. Biz 
nis eina gerai. Duodam savaite, laiko 
praktikuoti. Kaina labai žema. Pra
šau atsilankyti W. J. Rogers, 787 Wa
shington St., New York City. (126

— Petrai, kur taip skubi
niesi ?

— Einu pas Juozą Aba- 
zoriu.

— Kas tenai naujo yra?
— Tai yra geriausi lietu

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

— Koks jo adresas?
93 WYTHE AVE., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. 4520 Greenpoint

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

Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKA AKUSBBKA į*

žino adresu:

Telephone Triangle 1450

IR MALIORIU8 
Nufotografuoja ir 
numalevoja viso
kius paveikslus 
įvairiausiomis sp
alvomis. Atnauji
nu senus ir kra- 
javus ir sudaro 
su amerikoniškais 
Darbą atlieka ge
rai ir pigini.

Kreipkitės

BTOKF.1
O. Brooklyn, N, T.

JONAM
173 Bridge St.,

ANTANAS TAČ1LAUSKAS
(Savnlnkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINĖ
Čia galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir už 
prieinamą kainą; taippat pasirendavoti svetainę susirinki" 
manu, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

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

Telefonas: Stagg 9105

CR. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spindulių Diagnoze 
221 SOUTH 4th STREET 

BROOKLYN, N. Y.

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

2—8 po piet.
Penktadieniais ir Sekmadieniais 

tik sulyg sutarties

ŽINOM VISUSMES
esat kviečiami pas mus 

arba šaltam Ore

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

Vaikams 
būsite pilnai užganėdintas

Užtai visi

Šiltam
P. YANKUS (didysis) 

ir P. PUSNIKAS
115 NORTH 6th ST.

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

M Marijona Tamkienė 
.Vjprie palagų ant pareikalavimo^ 
į^ dieną ar naktį, taipgi ir nedėl 

dieniais. Darbą atlieka ateakan 
ilčiai už prieinamą kainą *** 
2 7 Stagg Street
Ja (arti Union Av.) 
n Brooklyn, N. Y.
M Tel. Stagg 6711

j

(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 Mitingi) ir Pokilių (Lie- 
invią Kriaučių Kontraktoriai už
laiko savo ofisą mūsą svetainėje) 
Visuomet reikale kreipkitės pas: —

K AS MOČIU S ir TUBA
260 Humboldt Street 

Brooklyn, N. Y.

3

Brooklyn, N Y.

ir 
o

Vyrams, Moterims 
Prašau Tamlstą reikale atsilankyti,

S. PAUŽA 
131 GRAND STREET

Tol. S lay y 07 S3.

Juozas Levandanckas

-

Patarnauju visiems be skirtumo, parsamdau auto
mobilius kiekvienam reikale: vestuvėms, krikštynoms 

šiaip pasivažinėjimams. Kainos žemos.

Ateikite ir Persitikrinkite

107 Union Avenue Brooklyn, N. Y. j
£ S
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