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VIENYBE ’ TAMSUMĄ

IšBLAšKO-Iš VAIKO;
LIETUVIŲ TVIRTUMĄ
AMERIKOJ PALAIKO

TAD, MIELAS TAUTIETI^ 
SKAITYKI “VIENYBĘ” 
SUTEIKSI TĖVYNĖ!

DIDŽIAUSIĄ GALYBĘ

flV

LIETUVOS VALDŽIA PASODINA
SENUTE VEIKĖJA B0RTKEV1ČIENE

Kunigas Petkus Negauna iš ‘‘Laisvės” Nei Cen
to, Bet Džiurimenai Pripažįsta Jam Gerą 
Vardą.

POPIEŽIUS
BANKE
RIŲ PINIGU

PASIDEDA NEW YORKO
PUSANTRO MILIONO DOLA-

KAUNA (Šleževičiaus telegrama “Sandarai”). — 
Spalio 20. — Nesumokėjus pabaudos Bortkevičienė šian
dien pasodinta kalėjiman mėnesiui.

LON ISLAN CITY, N. Y., Spalio 13. — Garsioji 
kunigo Petkaus byla prieš komunistų laikraštį “Laisvę” 
prasidėjusi 13-tą dieną spalio pasibaigė džiurimenų nu 
sprendimu, kad “Laisvė” turėjo ribotą pavelijimą ta! 
pinti tuos dalykus, kuriuos talpino apie parapijos mitin 
gą lapkr. 5, 1925, bet džiurimenai rado, kad tie dalykai 
ypatingai gaspadinės Onos pasakos, nevertos tikėjim 
ir yra netiesa. Bet laikraštis teisingai jos pasakas per
davė ir turėjo teisę tą daryti, nes tą teisę įstatymai su
teikia po teknišku vardu “qualified privilege”. Mat, da
lykai buvo vieši.

Todėl kunigas Petkus negavo nei cento iš “Lais
vės”, kuriai byla kainavo virš 8,000.

NEW 5rORK. — Pirmą sykį istorijoje Vatikanas 
atidaro kredito sąskaitą New Yorko banke ir pasideda 
pusantro miliono dolarių pinigų. Iš to spėjama, kad po
piežius nori smarkesnę politišką akciją Amerikoje va
ryti.

WASHINGTON. — Amerikoje dabar apyvartoje 
randasi 4 bilionai 827 milionai dolarių, daugiausia do- 
larinių. Skaičius pinigų apyvartoje nuolatos auga ir 
biznieriai tame numato gerovę.

Lenkai Nori 
Fordo už Karalių

Tėvas Geriau Laikys 
Saliūną, Negu Sūnų

Naujausi Telegramai 1
New York. Prohibicijos 

^3,- 
000 tonų laivas Corone, su 
$250,000 vertės snapso. Lai
vas stovėję šimtą mylių nuo 
Amerikos krantų.

Berlin. Vokiečiai džiau
giasi Locarno sutartimis, 
uk nacionalistai jas peikia.

Washington. Coolidge! . __ ___________
skelbia, kad tik tikėjimas ’ laivynui pavyko sugauti 
išgelbės Ameriką nuo au-' ‘ ’‘
gančio krimįnalizmo.

Texas. Šios valstijos pilie
čiai apsidžiaugė motere-gu- 
bernatore. Ji tiek pat aik- 
voja valstijos pinigus kaip 
jos vyras, kuris tapo iš
mestas iš tos vietos.

New York. Už sugrąžini
mą Woolwortho dukters pa
vogtų deimantų sumoje 
383,000 dolarių, nežinomas 
zagis gavęs $65,000 dovanų 
ir liko neareštuotas.

Damascus. F rancūzams 
pavyksta numalšinti Drusų 
sukilimą šiame svarbiame 
Sirijos mieste.

Žinios Iš Lietuvos
KLIUDOMA LIETUVIŲ 

ŠVIETIMO DARBUI
Vilnius. Švenčionių lietuvių 

gimnazija buvo pakvietusi mo 
kytojauti du pašalintus iš Vil
niaus seminarijos profesorius 
— lietuvį kun. Skruodį ir gudų 
kun. Rešecą, bet vyskupijos a i 
ministratorius jokiu būdu ne
sutikęs leisti kun. Rešeco ir iš
kėlė jį Baltstogėn.

' yra girdžiama. Nieko negelbsti 
pasigėrus,1 nei arklių išduotieji pasai.

New York. Vokietijos vai 
stybinio banko prezidentas, 
kuris nori pamainų Daweso 
plane. Jis sako, kad vokie
čiai mokėdami reparacijas, 
sugadins alijantams preky
bą. Beto mokėjimai gadiną 
valiuta, v

New York. Valdžia užda
ro 30 “kliubų”, kur rinkda
vosi turtuoliai praleisti va
karus ir linksmintis. Mat, 
ten pardavinėta šnapsąs.

{siutęs Burdingierius 
Primuša Moterį

Jersey City, N. J. Policija 
vėdina šaltoje tūlą- Gurką, ku
ris skaudžiai primušė Kasper- 
skienę, gaspadinę, kuri neno
rėjo pasiduoti jo gyvuliškoms 
užgaidoms. Gurka atėjo gyven- 

įna-ti pas Kas per skus kaipo 
mis. Jis turi 30 metų.

Maskva. Aidoblistų vado, 
Bill Haywood, įsteigta an
gliakasių kolonija Doncio 
srity, gerai gyvuojanti ir 
jau turi $75,000 pastatymui 
moderniškų namų darbinin
kams.

ruošiasi prašyti kongreso 
paliuosuoti juos nuo parda
vinėjimo alkoholio ir degti
nės medicinos reikalams. 
Esą atsiradę “netikrų” ap- 
tiekorių, kurie visą aptiek a 
biznį gadina.

K un i ga s Ey line j asi 
Su Parapijonais

Hazleton, Pa. Vietos lietu
vių kunigas padavė teisman 
parapijos komitetą už tai, kad 
tas būk neduodąs jam ramiai 
pamaldas 'laikyti.

Vedasi Jau šeštą Kartą

’ Roma. Laikraščio “World” 
korespondentas praneša, kad 
Italijoje viešinti lenkų politi
kieriai ir biznieriai labai pa
geidauja Lenkijai karaliaus, ir 
tuo karalių nori matyti Ameri
kos Fordą. Anot jų, Lenkija 
taip įgrimdusi į bėdas, kad tik 
tokis biznio genijus, kai For
das, galįs prošepanus išgelbė
ti. Kiti lenkai irgi karaliaus 
nori, tik mano prašyti antrą 
Anglijos karaliaus sūnų. li
pas pačius lenkus esą kandi
datų į karalius, bet jie bijo 
rinkti, nes tas sukeltų tarpe 
šlėktų ginčus ir barnius, 
pavydą.

Philadelphia, Pa. Kuomet 
teisėjas paklausė tūlo King, 
kuris užlaiko saliūną savo na
me, ką jis nori pasilaikyti, ar 
saliūną, ar sūnų, King atsakė, 
kad saliūną. Jam pritarė ir 
pati. Todėl sūnus tapo pasių
stas į pataisos namus, 
buvo papuolęs policijai 
kį ten prasižengimą.

Įstatymas Prieš 
Komunistus Giliuoja

bei

nes 
už

j is 
ko-

Angliakasys Virto 
Detektyvu

Newark, N. J. Juozas Ditko, 
iš Hazletono, Pa., kuris, turė
damas dabar laiko streiko lai
ke, atvyko čia ir sumanė pasi
pinigauti. Jis staiga virto pro- 
hibicijos detektyvu ir nuėjęs 
pas saliūninką B'riedelį Bell- 
evilėje, pareikalavo ‘$25. Tas 
jį vienok nužvelgė ir- raporta
vo apie jį policijai, kuri Ditką 
pasodino kalėjimam

Gerai Pasidarbavo

Philadelphia, Pa. Per keletą 
valandų banda banditų spėjo 
apvogti 9 pieno išvežiotojus. 
Iš jų gavo apie $1,000. Bandi
tai vieną apvogę, pavogdavo 
vis kitą automobilį, ir tame ieš
kodavo kitą išvežiofoją kaipo 
auką.

Vaikas Sudegintas
Mokyklos Krosnyje

Washington. Supreme Court 
čia pripažino konstituciniu Ka
lifornijos valstijos įstatymą 
prieš sindikalizmą, kuris kalė
jimu baudžia kiekvieną narį 
organizacijos, skelbiančios val
džios nuvertimą smurto ir gin
klo pagelba. Taigi Kaliforni
joje nevalia gyvuoti komunis
tų organizacijoms.

Hartford, Conn. De Wolfe 
Hopper, garsus aktorius, 66 
metų amžiaus apsivedė su dai
nininke Glaser, iš Kalifornijos, 
29 metų. Tas aktorius jau 
rėjo divorsą su penkomis 
Čiomis ir ši yra jo šeštai.

30 Metų Šąlo, 
Paskui Staiga Sušilo

klConing, O. Mokyklos 
rasta pelenai vaiko. Dženitor

os n y Baltimore, M d. Pranas Kaz- 
< lauskas čia keistu būdu ie”

tu-
pa-

Baltimore, M d. Per 30 metų 
tūlas 
ofise 
dirbti 
ginų.

Davis dirbo valdiškame 
ir matė, kaip ateidavo 
nemažas skaičius mer- 

Tūlos, pabuvę metus, ar
.1 eškojo keletą mėnesių, ištekėdavo. A

ka, atėjusi ryte, užuodė kokį: savo dingusios žmonos. Jis už- tuoni* metai atgal, atėjo į of
tai nepaprastą kvapsnį, pana
šu į degintos mėsos. Ji pradė
jo tyrinėti ir rado kaulus, dan
tį vaiko.

New Yorke Anglies
Tonas Jau 25 Dolariai

New York. Kietos anglies 
tonas jau pasiekė $25 ir tai 
sunku gauti. Newarke visai to
kios anglies nėra. Raginama 
vartoti minkštą, bet valdžia y- 
ra ją uždraudusi dėlto, kad ji 
daug dūmų gamina. Todėl kai 
kur tie uždraudimai atšaukia
mi.

ėjęs pas Gudauskus, gyvenau- Sil dirbti tūla Ona. Davis į ją 
čius virš jo ant Essex St. j pradėjo kaskart šilčiau žiūrėti 
užsidegęs degtuką, apžiūrinėjo | ir dabar apsivedė. Jis turi jau 
miegančios Gudauskienės vei-' 69 metus, o nuotaka 52.
dą. Teisėjas Kazlauskui parei-1 _______
škė: “Jei taip ieškosi žęonos I Naujj pini j Vengrijoje 
kitą sykį, tai galėsi susilaukti Į 
kulkos”, ir pabaudė Kazlauską1 
$6.45.

Budapest. Vietoje nusmuku
sių kronų, nuo Naujų Metų 
Venrijoje pradės vaikščioti 
nauji pinigai, vardu “pengo” ir 
“garas”. Pengo bus kai Ame- 

'rikoje dolaris.

Montello, Mass. Apie 400 lie
tuvių parapijom] dalyvavo va-į 
karionėje, iškeltoje savo* beis-' 
bolės jauktai, kuris per plauką i 
nelaimėjo pirmenybės tarpe 
šios apylinkės jauktų.

Magdalena Ronkaitienė, naš
lė, ištekėjo už Adomo Paulaus- savo žmoną. Jis buvo girtas

'tuo laiku. Svarbiausiu liūdinin- 
' ku prieš jį buvo jo 13 metų 
duktė, Ona.

Reading, Pa. Elektros kėdė
je žuvo Antanas Vikrauskas, 
kuris 1.924 metais čia užmušė 

žmoną.

Baltimore, Md. Smuteko 4
4 mėnesių sū-

New York, čia areštuota mo. ko, iš So. Bostono, 
teris, kuri sakoma apvogusi 
daugely vietų Amerikoje ble- 
šines, kurios kabo bažnyčiose1 metų duktė ir
del aukų neturtingiems. Ji tei- nūs smarkiai apdegė, kada iš 
sme aiškina, kad apvogimas to- nežinomos priežasties kilo gaiš 
kiu blešinių nėra kriminalia ras jo virtuvėje, žmona tada

Mt. Carmel, Pa. Jonas Sa
dauskas, girtas važiuodamas, 
pervažiavo ir užmušė Franą

prasižengimas, kadangi ji pati buvo krautuvėje, kurią jis lai-; Novakovskį. Jis pasodintas ka- 
biedna. 'ko ant Hudson St. į Įėjimam

durius baltu skystimėliu.
Publika buvo

tvarkdariai pasigėrę, tai pilnai 
suprantama, kad jokios 
kos jame negalėjo būti, 
liuobai pasigėrę ir dar 
ėmę po butelį degtinės 
toję vidury kambario dainavo __ __ „__, _____ __ „____ ,
negražiausias dainas: “Geriu j ūkininkų sąjungos, krikščionių 
degtinę, kad gardu, p..... mer
giną, kad smagu” ir tam pa
našiai.

Buvo, rodos, policininkas, 
bet jis nieko nesakė ir nusida
vė nieko nematąs; o jei kas 
nors būtų prasitaręs prieš ku-

P. Kriukelis.
tvar- 
Jau- 
pasi- 
atsis-

“ŽEMAIČIŲ BALSAS” 
PASMERKTAS!

Tauragės apskr. savivaldy-* 
bės Taryba, kurios daugiausiai

SUNKI VILNIAUS
EKONOMINĖ PADĖTIS
Vilnius. Vilniuj kasdien dar

bininkų ir šiiap jau neturtingų
gyventojų padėtis dieno die- nigą, tuoj būt policininkas su- 
non blogėja. Pirkliai ir bankai' statęs protokolą, 
bankrutuoja, darbininkai lieka 
be darbo. Zloto vertė labai svy 
moja.

Gėda jaunimui žudyti savo 
sveikatą degtinėje. Imkite pa
vyzdį iš spind u liečiu, kurie 
dorai lavinasi ir pasilinksmini 
mus ruošia ne vien šokiams, 
bet lavinimuisi, nes pasilinks
minimai Visuomet būna su pro
gramų. St. M i—kas. >

N Y KST ANTI E JI KAPAI 
IR KRYŽIAI

Dzūkija. Kas važiavo per I 
Dzūkiją, tai galėjo iš senelių' 
išgirsti, jog šalia arba gale jų 
kaimų yra senovės kapai. Bet 
nueik pažiūrėti, pamėgink juos 
surasti, tai kažin kiek laiko 
reiks padėti,, ir tai nežinia ar 
pavyks. Pavyzdžiui, šią vasa
rą ėmiausi darbo savo tėviškėj, 
norėdamas tikrai žinoti kapų 
vietą, nes seneliai, pasakoda-, 
mi, man vis rodydavo gana di
delį žemės plotą. Ištisą dieną valstybės iždan ir 
dvieje bekasinėdami, vos va
kare užtikom kapų vietą: čia, 
pakasus kokį 40-50 centimetrų, 
randama su puvusių,bet dar žy
mių, kaulų, šie kapai yra 
Petroškų kaimo, Veisiejų 
čiuje ir yra ūkin. Petro 
bingio, Antano Ivoškos ir 
Mazurkevičiaus ariami ir sėja
mi. Pažiūrėti į tą smėlio kal
nelį, kur, gal, guli jų seneliai 
proseneliai ir kad toji vieta ne
duoda jokio vaisiaus, nes nieks' 
neauga, — tai tik širdį spau
džia.

Antra, teko matyti daug 
griūvančių ir jau sugriuvusių i 
kryžių, žmonės naujų nestato,' 
tuos supuvusius, sugriuvusius 
mindžioja, 
laiko. Daugiausia 
matyti važiuojant 
į Lazdijus.

Ant.

demokratų ir kitų klerikališkit 
organizacijų atstovai, ilgai giiij 
čijosi ir visaip šmeižė “žemai
čių Balsą”. Vieni šaukė kam) 
“ž. B.” gauriškius vadinąs 
“vepeliais”, kiti, kam šmeižia) 
Adakavo vaikų prieglaudos ve
dėją. Bet svarbiausia tai, kam,' 
rašoma apie rusų bažnyčios 
nugriovimą. Ilgai pasiginčijus 
nutarė traukti teisman “ž« . 
Balso” redaktorių ir J. Belec
ką kaipo autorių straipsnių 
“Krikščionys griauna bažnyJ 
čią”. X.

Š ėl1 i 
vals-
Sta-

M ar.

Veliuona, Kauno apskr. Iš 
18 į 19 dieną, naktį čia suim
tas pragarsėjęs savo darbeliai^ 
^plėšikas Lieponis Juozas. Su
imtas Graužėnų kaime pas bat
siuvį, kuriam buvo davęs pa
siūdyti batus ir tą naktį norė
jo juos atsiimti. Suimant da- 

! lyvavo du policininkai ir tryą 
Juoz.

Berželių kaimas, Vilkaviškiu 
vals. (“Vienybės” kor.) Šio 
kaimo pavasarininkai didžiau
si išradėjai, jei reikia apeiti 
įstatymus ir patenkinti savo 
troškulį. Kadangi per pasiimk 
sminimus degtinės pardavinė
jimas draudžiama, arba reik'šauliai 

1 užmokėti tam tikrą mokestį ■ 
išgauti iš 

policijos leidimą,’ tad vietos 
pavasarininkai per pasilinks
minimą padaro Loteriją, kur 
galima išlošti degtinės. Visi 
traukia Loterijoj e ir vėliau pa 
sigėrę kelia didžiausi Triukš- 
mą> kad įvyksta net didžiau-' 
šio ištvirkimo darbai 
šaudo vienas kitą ir tam pa
našiai.

Vyrai pavasarininkai! Jūs. Višakį yra tiltas. Jau kelinti 
apgaunat valdžią, nuodijat sa-, metai, kaip tas tiltelis lopo- 

1 vo jaunimą ir “keliate” dorą 
Geras vykdymas obalsio 
“Tarnauti Dievui ir tėvynei”.

St. Mi—kas.

Darsūniškis, Trakų apksr. 
Pasklidus gandams, kad į 
Franci ją vežami darbininkai 
ir darbininkės laukų darbams 
už gerą atlyginimą, kaimo jau 
nuomenė subruzdo važiuoti. 
Ūkininkai aimanuoja, kad ne
užteks darbininkų mūsų ūky-

susi- j e. Dobilas.
Višakio-Ruda, Mariampolės 

apskr. Miestelio viduryje per,

sumestus krūvose 
jų galima, 
iš Veisiejų '

Stabingis.

,GERBIA KOVOTOJUS DEL 
N E PR I KLAUSOM Y B ĖS

Šiauliai. 217-to šaulių būrio 
iniciatyva buvo sušauktas šiau 
lių m. politinių ir visuomeni
nių organizacijų atstovų susi
rinkimas, kur nutarta Šiau
liuose, ant sukilėlių kalnelio 
pastatyti paminklą žuvusioms 
del Lietuvos nepriklausomy
bės. J. Z—lis.

X *

■mas, bet šiemet jau ir lopų lo
puose skylių atsirado. Dabar, 
norint pervažiuoti tiltu, reikia 
akyliai žiūrėti, kad arklys ko
ją nenusilaužtų. Tilto atramos

i taip supuvusios, kad vos lai
kosi, nors suramsčiotos lento- 

nakties laike iš lauko pavogė mis. Kaip geros atminties Vin- 
pil. Laukio gerą arklį. Iki šiol j cas Kudirba pasakė: “Perbėgs 

i arkliavagysčių nebuvo girdžia- katė — ir tai tiltas dreba”.

Kuosiai, Rokiškio vai. (“Vie 
nybės” kor.) Rugsėjo 18 d

Laukia tiltas diena iš dienosma. Prasidėjus rudeniui ir il
goms tamsioms naktims arklia savo galo, rudens potvyniams 
vagystės visuose kampuose jau prasidedant. Zanavykas.

t \

! E

i į---: *

Susekė caro monarchistus 
IJetuvoje. Politinė policija šio HE=į mis dienomis susekė Kaune ru- || 
sų monarchistų organizaciją,1# 
— slaptą rusų karininkų ir B 
kareivių sąjungą, kurios tiks-, 
las — įvykus pervesmui Ru-: 
sijoje padaryti itą patį Lietu-j 
voje t. y. atstatyti nedalomą-1 
ją Rusiją. Pas organizacijos' 
narius rasta daug monarchis-1 
tinęs literatūros.

s

į (j

NAUJOS DAINOS CHORAMS!
Javome pirmą, nedidelį siuntinį naujų gaidų kotams 

Lietuvos. Jos sukomponuotos komp. Kačanausko.
157. Sese, sesiule, sese jaunoji, 

Delko atstojai nuo motinėlės?  30c.
158. Miškas ūžia, verkia, gaudžia

Vėjas žalią medį laužia_________ 30c.
161. Aš mergytė, kaip rožytė,

Kaip ant žemės šios uogytė
161. Aušt aušrelė, tek saulelė,

Jau man laikas išvažiuoti
162. Sunku gyveni i Žmogui

ant svieto_____________
162. Jau kad mes buvom

Trys brolužėliai_______________ 30c.
Puikus berniukas kiauleles ganė, 
Ir atsiduso, ak Dieve mano______40c.

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

193 GRAND STREET • BROOKLYN, N. Y.

1S

. >■

1

40c.

_ 40 c.

30c.

u-
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p

s-

f-

Matuliškiai, Vilkaviškio ap. 
(“Vienybės” kor.) Rugsėjo 3 
d. Įvyko šiame kaime pavasa
rininkų pasilinksminimas, ku
riame katalikiškai nusistatęs 
jaunimas “valstybino” savo.vi
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MUSŲ TAUTININKŲ LIBERALŲ NUSTOVUMAS

Mūsų Lietuvių 
Vargai Francijoj

“Krikščioniška” valdžia Lie
tuvoje taip tvarko šalį, kad 
tūkstančiai žmonių ieško kelių 
iš Tėvynės ieškoti laimės ki
tur. Agentų prikalbinti, apie 
2,000 lietuvių jau išvyko Fran
ci jon, bet “Lietuva” skelbia ke 
lių papasakojimus kaip jiems 
vyko pas francus. Pagal kon
trakto, sako darbininkas V. Ba 
ronas, f rančai žadėję duoti vi
siems atskirus kambarius. 'Bet 

“paguldė arklydėje, kur bū
tų parazitai suėdę, būčiau džio 
va gavęs nuo smarvės, nuo 
mėšlo, nuo arklių prakaito.

“Gairės,” “Vėją,” “Skaitymai,” 
ir “Baras.” Visi tie žurnalai 
žlugo, nes pasirodo, kad visuo
menė Lietuvoje literatų nepa
taiko.

Balys Sruoga prie to pridū
rė: “Knygų maža teišeina, 
spauda neapsimoka. Didesnės 
knygų leidinio firmos, kaip 
“Švyturis” žlugo; silpnėja 
“Vaiva”, menkai gyvybės rodo 
“Dirva,” “Aušros” knygynas, ir 
kiti. Stambiausia nūdien knygų 
bendrovė, tai “Kultūra,” bet 
ji varo savo idėjini darbą, dai
liai literatūrai maža ką gali 
pašvęsti. Bet ir prieš “Kultū
rą” galandama peilis, šv. Kaži-

(Užbaiga)
— Nelaiminga... nelaiminga... — pamažu, 

pamažu sudejavo Rimkonienė.
— Ko tu nelaiminga? Ko tau trūksta? Bū

tum supelėjusi. Paėmė senmergę — dar nelai
minga, — nilo pečiaus girdėjosi išmėtinėjan*! 
Onytės žodžiai. Išgirdo Rimkonis; jo motina 
ioliau tęsė:

— Pustyt žinai gaspadą, į visas puses blaš
kydama mano sutaupytus skatikus, visokias 
pročkas pirkdama. Greit būsim kampininkai, 
greit reiks kitiems tarnauti...

Ona tylėjo, staršina kaskart labiau pyko. 
Pagaliau pakilo nuo stalo, priėjo prie žmonos 
ir, pakišęs kumštį panosėn, pradėjo rėkti:

— Aš viską žinau! Tu pustelninke! Vienas 
kartas nemeluos, išklypėle tu!...

— Puspaltį šiandie dovanojo Pranienei. Iš

rankytes į motiną. Ona bijoj pasijudinti iš vie
tos ir mažą savo sūnelį gelbėti. Galų gale pasi
girdo dideli staršinos žingsniai. Po trumpos 
valandėlės metė staršina vaiką į lopšį. Ona 
pradėjo sūnelį maldyti, o Rimkonis įširdęs del 
visokių “netvarkų” ir “vaikų ištvirkimo” tarė 
savo žmonai:

— Nesupk, žiūrėk kaip nenusigargaliuos.
Ona neklausė vyro ir pradėjo liūliuoti ma

žytį sūnų.
— Nesupk, dren tu! — smarkiai įpykęs su

liko Rimkonis. ; ,
— Kaip gi vaikas užmigs? — atsiliepė 

anyta.
— žydo vaikus, kas supa? Ar miršta?! — 

įširdęs rėkė Rimkonis ir paėmė vyresnįjį sūnų 
nuo motinos lovos. Jau iš vakaro motinos pri
mokytas vaikas tyliai gulėjo pas tėvą.

Pesimistų arba vis blogą ateitį numatančių pas mus, 
kaip ir pas visas tautas nestoka. Kartais pesimistai rei
kalingi, nes iš jų išsivysto geri kritikai, kurie išjudina 
miegančią visuomenę. Bet negeistini pesimistai tokie, ku 
rie viską sprendžia nei į praeitį atsižvelgę, nei ateities 
numatyti pasistengę.

Pas mus pradėjo rastis spaudoje ir prakalbose pe
simistų, kad viskas “Lietuvoje supuvę” ir kad “mes čia

Valgis prastas, o dirbti reikia 
nuo tamsos iki tamsai. Vo
kiečių nelaisvėje mane geriau 
užlaikė negu čia.”

Kitas darbininkas, V. Januš
kevičius, pasakoja: “Buvo ža- 

į dėta, kad dirbsiu kartu su žen
tu, bet Paryžiuje mus atsky- 

: rė, o protestuojant, koks ten

miero draugija, kuri užvis dau 
giausia galėtų leisti knygų, už- 
siimdinėja tik religinėmis bro
šiūromis. Apverktina dailiosios 
literatūros padėtis.”

Tai toki knygų leidimo pa-! 
dėtis, šaly, kur puikiausia bu
joja “krikščioniška” kultūra.

—o—
Amerikoje pradedame pūti”. Tie pesimistai apie Lietuvą i lenkas sušuko: “milcz Litwin, 
sprendžia tik iš dabartinės kademų valdžios viešpatavi-i swinska morda.” Valgis praš
iną, o mūsų pačių gedimą paremia baisum pasiplatini- tas, darbo daug.”

kur bus, kad į visus šonus švilpia, — siundė sū
nų su žmona Rimkonio motina. Tai buvo boba 
kokių septynių dešimtų metų, nedidelio ūgio, 
raukšlėto veido, šykšti, nežmoniška pikčiurna 
ir pletkininkė.

Rimkonis bjauriausiais žodžiais koliojo sa
vo žmoną, kuri, lyg bernelis nustojęs žirgo, ty
lėjo.

— Nu! Atmink! Pirmas ir paskutinis kar-

mu girtuoklybės.
Tai siauri samprotavimai.
Kademų valdžia Lietuvoje ne amžina, todėl nėra ko 

taip nusiminti. Ateis laikai, kuomet iš vis daugėjančios 
apšviestos jaunuomenės pribrens nauja gentkartė, ir vi
suomenė nutruks nuo pavadžio vedančio ją šunkeliais. 
Jeigu mes norime šitos gadynės greičiau sulaukti, tai pri
valome du dalyku tuVėti omenyje. Pirmas — nelaukime

P. Aušruotas pasakoja: — 
“Maistas nekoks, mėsa pasmir
dusi. Lova nuo kažinkada sto
vi — tai kokio šunio būda. Ant 
farmų visai nenoriu dirbti. Lai 
duoda darbą fabrike ar kasyk
loje. Buvau Anglijoje ir Vo
kietijoj, bet niekur tokio dar-
bininkų užlaikymo nemačiau.

to įvykstant per metus ar kitus, bet būkime pasirengę S. Oronovas pasakoja: “Pa-

Stumdo Lietuvius
Klaipėdos Gatvėse

Klaipėdoje tebeina aštri ko
va tarp lietuvių ir vokiečių. 
Puolikai yra vokiečiai, kurie 
bando įvairiais būdais įkasti lie 
tuvius. Naujesnieji, laikraščiai 
iš Klaipėdos praneša, kad jau
ni vokietukai, susikabinę ran
komis, svirdinėja gatvėmis it 
girti ir stumdo praeivius, ypa
tingai lietuviškai kalbančius.

—o—

tas tau sakomas! Aš rasiu kuo tave sugydyti! 
Tau visi diegliai iš šonų išlakstys! Palauk! — 
nežmoniškai rėkė ir keikės Rimkonis, eidamas 
nuo žmonos į kitą gryčios pusę. Baisus, beveik 
kiekvienos dienos vakarinis egzaminas tuo ne
sibaigė: Rimkonis užsidegė didelę balaną ir svi
linėdamas išėjo į priesenį. Pagaliau smarkiai 
girgždėlėje kamaros durys ir pasigirdo balsas:

— Mataušai! Kak diela? Stavai!
— A! Gaspador, ką nori iš manęs, — girdė

josi Mataušiuko balsas.
— Kaip gyvuliai?! — Tarytum rėkė, tary

tum klausė staršina.
laukti dešimtis metų. Antras — pridėkime savo pastan
gų ir energingo triūso švietime savo ir Lietuvos jauni
mo: šelpdami pažangius neturtėlius moksleivius, siųsda
mi Lietuvon kuodaugiausiai gerų knygų ir užrašydami 
laikraščių.

Girtuoklybė sumažės vėlgi ne tiek kunigėlių stei
giamomis “blaivybės” draugijomis (kuriose kuopuikiau- 
siai galima ’pasigerti!), bet kova su girtuoklybės prie
žastimis ir laisvu žmonių švietimu. GirtUoklybę platina 
tūlų partijų tyčia sėjamas ištvirkimas, kad mūsų žmo
nės nustotų tvirto pobūdžio ir pavirtę į minkštagalvius, 
duotųsi vesti, kur tų partijų vadai nori. Tad kovokime 
su tai mūsų tautos priešais ir didinkime liberalizmo dir
va.

Mes, lietuviai liberalai, kuolabiausiai skiepijame 
žmonėms savistovumą ir užgrūdinimą pobūdžių, todėl 
liberalų tarpe nėra veidmainingų “blaivininkų”, bet nuo
šimtis supuvusių alkoholikų labai mažas. Tą mato kiek
vienas, kuri nori matyti.

Šalin pesimizmas! Reikia daugiaus rimto darbo.

KODĖL KUN. KEMĖŠIS LINČIUOJA 
BUVUSĮ KUNIGĄ ŽILIŲ

Garsus siundymo vienų prieš kitus politika kun. 
Kemėšis pradeda savo “profesorišką” karjerą lygiai tuo 
būdu Lietuvoje, kaip kad darė ir čia Amerikoje. Jisai iš 
ten dabar rašo “Darbininkui”, kad visuomenė, sudėjusi 
pinigus (dabar susiaikvo j tįsius) steigiamam “Žemės 
Bankui”, skųstų kun. J. Žilių teisman, — nes jis, 'girdi, 
rinkęs Amerikoje pinigus neįgaliotas Lietuvos vyriau
sybės.

Šiuo klausimu mes nesiimame kun. Žibaus ginti, 
bet norėtųsi bešališkos teisybės sužinoti. Ir dėlto norėtų
si kun. Kemėšio šių dalykų paklausti:

1. Kodėl jis tokio perspėjimo nepadarė tada kai kun. 
Žilius Amerikoje pinigus rinko? Ar gal laukė, rasit kun. 
Žilius dar nemes kunigystės, todėl neparanku buvo kun. 
Kemešiui prieš savo konfratrą išeiti!

2. Jeigu Lietuvos vyriausybė (tuomet šiuo klausi
mu pilnai vadovaujama Vailokaičio banko) meta bėdą 
ant kun. Žiliaus, kad jos neįgaliotas Amerikoje rinko 
pinigus, tai kodėl ta pati vyriausybė, galėdama tuos pi
nigus gerai sunaudoti, vienok leido išeikvoti?

3. Savo laiku kun. Žilius spaudoje plačiai nupasako
jo, kaip jam vyriausybė statė paines, kad amerikiečių 
surinktais pinigais bankas neįsisteigtų. Kodėl tas buvo 
daryta?

4. Galop, reiktų paklausti kun. Kemėšio, ar jis tuo 
patim nepataria bent ir save patraukti teisėn už jo pla
čioje globoje buvusį Tautos Fondą ir sueikvojusį tokį 
bažmą amerikiečių pinigų nežinia kam?

Statydami šituos nelabai profesoriškus paklausimus 
mūsų “profesoriui” Kemešiui, mes nesitikime susilauk
ti tinkamų atsakymų ir dar vėl pabriežiame, kad kun. 
Kemėšis anaiptol nebūtų puolęs kun. Žiliaus, jeigu šis 
nebūtų pametęs kunigystės, — nes jis ir pirmiaus apie 
tai tylėjo. Tik dabar pradėjo jį linčiuoti, kuomet buvęsis 
kunigu, Jonas Žilius pasiliko viso labo šiaip jau patrio- 
tingu džentelmenu, išsprukusiu iš po jėzuitų globos.

Iš šitos kurstomosios kun. Kemėšiaus bylos mums 
Amerikiečiams vistiek nieko doro neišeis, kaip tik pašal-

guldė arklydėje, kur stovėjo 
12 arklių, augštai ant palapi
nių. Baisus oras, smarvė nuo 
mėšlo. Darbas sunkus, bet bū
čiau kentėjęs. Valgis visai ne
pakenčiamas : pritrupinta duo
na sūriame vandeny”.

—o—
Sidzikauskas Nenori Su 
Lenkais Tartis

“Trimitas” praneša, kad Si
dzikauskas, pirmininkavęs lie
tuvių delegacijai Kopenhago
je, atsisakęs iš tos vietos. De
rybos prasidėsiančios išnaujo 

j ne Kopenhagoje, bet tolimes
niame nuo Lietuvos mieste Ita
lijoje — Lugane. Šleževičiaus 

i radiograma pranešė apie iš
važiavimą delegacijos, bet ne
išvardijo jos sąstato, neigi mie 
sto į kurį važiavo.

—o—
Kunigų Tarnai Vėl Ant 
Spaudos Joja

Paskutinis numeris “L. ž.” 
praneša, kad Mariampolės aps
kričio viršininkas, žinomas ak
las kunigų tarnas, konfiska
vęs No. 36 “Šešupės Bangų,” 
kurias redeguoja ir rimtai ve
da Stiklius, kovojęs už lietu
vybę dar tuomet, kada apie ap 
skrities viršininką niekas nieko 
nežinojo.

O “Šiaulių Naujienų” redak
torių Vitkauską klerikalai su
tinka paleisti tik po 25,000 li
tų kaucija. Jei jis tikrai prasi
kaltęs, tai kam leisti jį po kau
cija, o jei ne — tai kam toki 
augšta kaucija?

“žemaičių Balsas,” išeinąs 
Tauragėje yra traukiamas ku
niginių elementų teisman.

Jei taip toliau eis, tai Lietu
voje turės gimti “sklepinė” 
spauda. Nes tik toji spauda ti
krai atvaizduos žmonių mintis 
ir gyvenimą.

—o—
Dailiosios Literatūros 
Padėtis Lietuvoje.

Kaune buvo Lietuvos rašyto
jų vakaras, kur dalyvavo žy
mesnieji Lietuvos literatai. Krė 
vė nupiešė vargingą praeitį 
dailiosios literatūros; nurodė, 
kaip vargingai gyveno pirmas 
literatūros žurnalas “Vaivoryk
štė,” kaip išėjo “Pirmasis Ba
ras,” paskui “Dainava,” paskui

Lietuva Parduoda Anglams
36 Mil. Kiaušinių.

Londono laikraščiai skelbia, 
kad prekyba Anglijos su Lietu
va tiek išbujojo, kad 1924 me
tais anglai iš lietuvių pirkę 
virš 36 mil. kiaušinių, sumoje 
kone pusės miliono dolarių.

Anglai nori įsteigti banką 
Dancige, kuris tarnautų preky- 
bai su Baltija ir Lenkija. Jie 
dabar nepasitiki ypatingai len 
kų bankams. • j

—o—Į
Fts Kitur Geriau

Nors sako žmonės, kad ten 
gera, kur mūsų nėra, bet vis 
kiekvienas trokšta į tą “kitur” 

' nuvykti. Mes žinome, kad tūk
stančiai lietuvių bile dieną va
žiuotų iš Lietuvos į Ameriką,' 
kad tik kelias būtų. Ir važiuotų 
ne biednuomenė, bet ūkininkai
čiai.

Tą pat raportuoja ir prof. 
Sinicinas, tik ką atvykęs iš Ru
sijos. Esą žmonėms tai įkyrėjo 
politiška bolševikų valdžia, ku
ri negabi ir visą gyvenimą ar- 

! do, kad tūkstančiai jų važiuotų 
į į užsienį, jei tik galėtų. Ir da
bar tūkstančiai rusų, nelauk
dami nieko, plaukia į Sibirą, 
kur tikisi žemės gauti ir lais
viau (mat toliau nuo Maskvos) 
gyventi.

—o
Lietuvis į Elektros Kėdę

Laikraščiai praneša, kad 20 
metų amžiaus Petras Jankaus- 
kutis iš Indiana Harbor, Ind.
tapo nuteistas mirti elektros 
kedėje už nušovimą kito jau
nuolio, kuriam norėjo pavogti 
automobilį. Išnešus nuospren
dį, Petras pareiškęs:

“Aš mirsiu todėl, kad mano 
motina nemokino būti geru.Aš 
nekaltas, bet mano tėvai kal
ti.”

Tuos žodžius munšainę da
ranti, gerianti ir vartojanti tė
vai turėtų ypatingai įsitėmy- 
ti. Taipgi tie tėvai, kurie šąla *
nuo lietuvių gyvenimo ir lei
džia vaikams pilną valią augti 
be jokios tvarkos, ar tikslo.

PIRKITE 
“VIENYBĖS” 

ŠĖRĄ!

pa kunigui Kemešiui atsiekti jo tikslą — nusmerkti p. 
Žilių. O amerikiečių sudėti pinigai vistiek nebesugrįžš, 
kaip nebesugrįžo milionai sudėti į visokias avantūras, 
tų tarpe ir į Tautos Fondą.

— Gerai, gerai, ant anos pusės jam neina, 
gaspador, — jau įeinant abiem į grįčią kalbėjo 
kvailys Mataušiukas, su kuriuo ne kiekvieną 
kartą galima buvo žmoniškai susikalbėti.

Užsidegę mažą, surūkusią, šimtametę lem
pą, tarnas su staršina, didžiausio triukšmo ly
dimi, ėjo į diendaržius. Atrakino Mataušiukas 
diendaržio duris, ir abu atsidūrė viduje. Ma- 
taušas atidarinėjo tai arklydžių, tai karvių kū
tės duris, o staršina žiūrėjo, ar neperkritę ar
kliai, karvės... Mataušiuko ūpas šiandien buvo 
geras: jis kalbėjo su nė vienam nežinomomis 
pasaulio būtybėmis, dažnai girdėjosi žodžiai:

— Jam ant anos pusės, gaspador, neina. 
Gaspador, kad jis eitų ten, tai į tą pusę nesi
suktų iš naujo. — Staršina tai pyko, tai prie
kabių ieškojo, tai vėl būdavo priverstas šypte
lėti jo kalba.

Viską rado Rimkonis tvarkoje, Mataušiu
kas džiaugės ir dar labiau kalbėjo.

Pagaliau pradarė kiauliamigio duris. Star
šina, ištraukęs iš tarno lempą, pats įėjo į kiau- 
liamigį, pakilo kiaulės, apžiūrėjo ėdalą.

— Skatinos! Kiaulių nepaliuobs žmoniš
kai. Palauk! Jos ėdalo kibirą (viedrą) į dan
tis įsikandusios atneš. Tu, Mataušiuk, mala- 
diec, — keikdamas moteris ir glostydamas tar
ną kalbėjo Rimkonis.

Po trumpos valandėlės, šeimininkas ir tar
nas buvo grįčioje. Ant stalo degė mažas žiburė
lis. ’opšyje knarkė Rimkonio sūnus, o prie pe
čiaus, ant patiesto ir po visą grįčią išsidraikiu
sio kūlio, giliai įmigusi knerkė Agota.

— Aš jum išmokysiu kaip reikia gyventi! 
— rėkė iš visos gerklės staršina ir spyrė koja 
Agotai, ši atbudo.

— Manęs niekas nebeklauso. Aš hebe gas- 
padinė. Vieną karvutę temelžiu. Tavo pati nie
ko nežiūri., — pasigirdo nuo pečiaus Rimkonio 
motinos balsas. Rimkonis dar labiau supyko.

— Kaip kiaulės paliuosuotos?! Greičiau, 
kad vėl nuneštum, nes tau bežiūrint kailį nu- 
tarkavosiu! — rėkė Rimkonis ir pradėjo lyg; 
juokais, lyg pyktuoju smaugti Agotą. Rimko
nis vis smaugė Agotą, kuri gargdama ėmė 
smarkiai gargaliuoti ir rėkti. Galų gale pradarė 
Rimkonis duris ir išstūmė jį į priesienį.

Mataušiukas rengės į kamarą gulti.
— Mataušai! užrakink diendaržinę! — su

riko išsižiojėlis Rimkonis ir svyruodamas nu
dūlino prie lopšio, kur mažas staršinos vaikas 
jau agoras pusvalandis rėkė. Išėmė Rimkonis 
savo sūnelį iš lopšio ir liepė vaikui nutilti. 
Vaikas vis labiau klykė.

— Tu įpratinai vaikus taip daryti, juos 
cukrumi numaldyti, bet aš juos kitaip pradėsiu 
pratinti, — ėmė bruzdėti staršina ant savo 
žmonos, turėdamas ant rankų mažyti vaikelį.

žargonizmas. B.
— Per naktis degina gazelį, cukrumi peni...

kip gi išaugs geri žmonės, — vėl anyta atsilie
pė nuo pečiaus.

Kalbos ir koliojimo žodžiai valandėlei ap
tilo, tik vaikas iš visos gerklytės rėkė. Ilgai 
Rimkonis, nauju metodu, tildė sūnų, tačiau 
visas darbas veltui ėjo, vaikas klykė, ištiesęs

Staršinai tas labai tiko. Viešpatavo ramy
bės ir poilsio angelo nešama žemės gyventojams 
tyla. Gazelį Ona užpūtė, visa ligos apimta išėjo 
į priesienį, ten užkišė velkę ir vėl sugrįžusi 
atsigulė. Jai prisiminė tie keli metai pas tėvus 
pergyventi, tos linksmos jaunystės, žaibo grei
tumu prabėgusios, dienelės ir dabartiniai var
gai. Liūdesio bahgų liko apsupta Ona. Svajo
nės, prisiminimų vaizdai, it nuskriaustos pra
garinių karalijos dvasios, šmėkčiojo galvoje. 
Galų gale pakilo nuo lovos, priėjo prie Nu
kryžiuotojo, pabučiavo jo kojas, rankas. Rim- 
konienės akyse pasirodė keletas didelių ašarų, 
o iš krūtinės tryško malda. Staiga Ona atsisto
jo ant suolo, nusikabino šv. Onos paveikslą, jį 
pabučiavo, vėl pakabino ir grįžo į lovą. Sieloj 
.jai lyg lengviau rados.

Girtuoklis, šykštuolis ir pilnas puikybės 
Rimkonis, lyg kariamas gyvulys, knarkė.

Visur tyla. Tik retkarčiais sukosėja anyta.
— Mama, aš atėjau — šnypštė prie moti

nos lovos sūnelis.
— Tėvas nepajautė? •— paklausė Ona.
— Ne. jau senai miega, — vėl kalbėjo 

vaikelis.
Motina pasiguldė mažą sūnelį, jį karštai 

pabučiavo ir. iš lengvo pradėjo snūsti, nors pri
kibusi prie Onos kvaraba ilgai trukdė sumerkti 
akis. >

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

KELIAUNINKUI
Štai, siauruoju keleliu
Ant pečių su maišeliu, 
Keliauninkas drąsiai žengia, 
Baltas rūbas kūną dengia...

Lūpos šypsosi meiliai, 
Nors jas degiu spinduliai, 
Veidas — raukšlės tiktai vienos 
Matyt, jam ne saldžios dienos...

Aplink žalia ir gražu,
Vėjas pučia pamažu,
Prakaitą braukia nuo kaktos, 
O aplink žolynai matos...

— Keliauninke, kur elitl, 
Nei sustot neketini?...
Atilsėk: čia, kur gėlės, 
Atsigerk, — štai šaltinėlis.

Nesustoji, kur skubi,
Kelio žvaigždę kur regi?...
Gal nueiti neppjėgsi,
Žvaigždės savo nepasieksi...

Kelio žvaigždę jei matai, 
Savo skirtą supratai...
Tai neliauki, mielas broli, 
Vis į tolį, vis į tolį...

— A. Vaičiūnas.

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

IR VĖL TAU...
(II Sonetas)

V/* O

Tat sveika gimtinės upele, Šventoji!
Vienoks mūs likimas, mes esam draugai: 
Tu plauki nuliūdus, o aš vis svajoju 
Į vandenį tavo žiūrėdams ilgai...

Gražiais atminimais mane Tu vilioji; 
Čia, rodosi, lieka lengvesni vargai. 
Sakyk, numylėta! Sakyki, Šventoji! 
Laimingų svajonių ar dar nestigai.

't L ; ■ (.i ■ > 1 . ,’r; ... .

Aš liūdnas nūn’ žiūriu į tolimą srytį, 
Kur nyksta žalieji tėvynės miškai, 
Ir verkia paukšteliai, lizdai išdraskyti...

Kiek maža svajonių Tu man palikai 
Gyvenime mano! Neteks jau matyti 
Nušvitusio veido, vien tiršti rūkai...

— A. Biliūnas.
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Pradėkite Dabar Taupyt
Leibelius del Gražių
Kalėdiniu Dovamj

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

SKAUSMAS! KUR?
PAMINKIT.

Rašo M. Pagiraitis

AMERIKOS LIETUVIAI

Užrašykite “Vienybę 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems 
Lietuvoje

161 North 6th Street 
Brooklyn, N. Y.

moja savo žmoną 
motina

SPALIO (OCT.) 22 D., 1925

PIRKITE
VIENYBĖS 

ŠERU!

NEW YORK CITY, N. Y.
44 Hudson Street
netoli Duane Street
426 West 42nd Street
netoli Ninth Avenue
1427 Third Avenue
netoli 80 tb Street ,

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

A. B. STANKUS 
Vienybės” Įgaliotinis,

Negrai Viršija 
Amerikonus Veislumu

Atsišaukimas į Bendradarbius 
Del “Vienybės” Metraščio

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

JAU vėl TURIME
Komedija

“ L A P K U S ”

PIRK “VIENYBĖS” ŠĖKU
VIENAS ŠĖRAS 

DEŠIMS
DOLARIŲ.

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

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

Tel. Stagg 4037

VIENYBĖ
Grand Street, Brooklyn, N. Y

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

Jus gaunate brangias dovanas už leibelius ir sykiu visas 
geras savybes šitų rūšių pieno. Matote ant paveikslo įvairių 
rūšių sidabru aplietų daiktų, naudingų namuose, kuriuos 
galite gauti už leibelius nuo Plėšinių, šeimininkes laikas 
nuo laiko dasipildo iš šito seto. Tuos daiktus galite gauti 
mūsų premijų krautuvėse. Jei nėra tokios krautuvės jūsų 
mieste, tai pasiūskite juos į The Borden Premium Company, 
41 Hudson St., New York City, New York kartu su nu
meriu tos dovanos, kuri yra ant paveikslo ir kurios norite. 
Gausite visai dykai.

KAMŠINYS KEKSAMS 
pieną, pagamintą kaip 
dugno puodą ir pridė-

Šeima lošia labai didelę ro
lę vaiku pobūdžio bei tempera
mento evoliucijos srity ir ji 
yra pirmoji ir svarbioji pagrin
dinė mokykla, kurioj vaikas į- 
gauna gerą ar blogą savo doro
vės išauklėjimą, kas amžinai

tik ima 
auklėj i-

151 Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y 
Telephone Graeapoint 1411

— Kaina 30c. —
VIENYBĖ

193 Grand St., B’klyn, N

BORDEN’S KARAMEL
Įdėkite karamelizuotą 
augščiau Į dubeltavo 
kite šaukštą sviesto bei bertainį puodelio kar
što vandens. Maišykite ir virkite ant verdan
čio vandens iki suskystės, kada duosis į pu 
sės, tada galima pridėti pjaustytų riešutų.

Ir kiekviena motina 
jusi pirmąjį savo vaiko šypsnį, 
gauna jau progos pradėti ji au 
kieti. Vaikutis mokosi ir iš to, 
ką jis šeimoj mato, pats visai 
nesistengdamas mokytis, tik 
stebėdamas motinos ir kitų, ten 
esančių, garsus, judesius, dar 
bą, džiaugsmą arba liūdėsi, ne-

Profilaktaa vyrame, 
gerinusia apsauga 

po užsikrėtimo. 
Didelė triūbelė 35c. 

(Tarba (4's) |1.
Visose antiškose ar 
Ban-Y-Klt Dept. A. 

tl Reokman st.
Nėw Torfc' • ' 

Praiyk apralymij

....Svarbu 
ir matyli.

(“La commedia dell’ arte”)

ATYDA! ŠEIMININKĖM

Ateinanti metą sueina 40 mis ir 
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 melams Metraš
tį, su kiek galimai pilnesnė-

Kurie bendradarbiai ir veikė
jai norės jų fotografijas įdė
li Metraštin, meldžiami pri- 
siūsli savo paveikslų klišes (lik 
kad būtų nedidelės) ar bent 
paveikslus (už klišes reikės tru 
pūtis apsimokėti, nes mums 
Metraščiui pasidaro labai daug 
išlaidų, kadangi spausdinsis į 
50,000 egzempliorių; klišes su
gražinsime savininkams ).

Viskas šitas turi būti prisiū- 
sta ne vėliau Lapkričio 30 d. 
(Lietuvos bendradarbių rašte
liai bus priimami iki Gruodžio 

antrašuojama seka- 
Vienybės” Met rast is, 

193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

rimą... Tad svarbiausia yra vai 
ką auklėti pavyzdžiais.

Gi visa kita, vėlesnė pedago
gika, lieka tik priedas pirmyk
ščio auklėjimo, nes tas pats 
pirmasis Įdiegtas dorovės die
gas nekitėją ir jis lydi vaiką 
iki karsto bei mirties.

Šie, blogi ar geri akstinai 
auga ir tolesniame gyvenime, 
nes jie dar mažutėliui lopšy 
tebesisvarstant pridygę jokiu 
būdu nebeišdils iš jo sielos, bet 
atvirkščiai lemia žmogaus po
būdį visam jo amželiuii

Mažytis vaikelis pradžioje 
tenkinas tik žiūrėjimu ir maty
mu, o vėliau jis stebi, lygina, 
tiria... tada jis protingai va
dovaujamas gali tame laiko
tarpy tikrai daug pažengti.

O jei tokioj šeimoj, pav., jei 
tėvas gryžęs iš smuklės gru- 

vaikelio 
visaip plusta kai

mynus, tad, kaip sau norit, — 
joje neišaugs dori žmonės. Juk 
kūdikėlis, it bezdžioniukas, pri
sižiūrėjęs- tų tėvo dūkimų liks 
pats ne kiek negeresnis už tą 
savanaudį tėvą.

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

D R .
110 E. 161h SI
Tarpe 41h A

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

YRA GERAS DEL:
Ramatiško gėlimo. 
Nerviško galvos skausmo. 
Neuralgijos skausmo.
Mėšlungiško traukimo.
Kiefsprando.
Skausmo šonu, krūtinės ir pečių 
Apsidoginimo ir žaizdų. 
Apsisaugojimo nuo uodų.
Skaudančių muskulų.
Apsisaugojimui nuo užnuodiji- 

mo, nuo silpnų atsitikimų, 
Įdrėskimo ir tt.

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

rašykite Į:
ALBERT G.

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

pasilieka jojo pasauly (nes 
kiekvienas individas turi savo 
atskirą pasauli).

Ir savaime aišku, kad šeimo
je, daugiau negu kur kitur, 
šlifuojasi širdis (čia, suprask, 
širdis — meilė, o ne širdies mo
delis), gauna pradžią įpročiai 
ir tampa žmogus džentelme
nu ar vulgarišku chamu.

Taigi iš šio fantano veržiasi 
geros ar blogos srovės, kurios 
net visuomenę valdančias sfe
ras diriguoja. Net patys Įsta
tymai — ne kas kita, kaip tik
tai šeimos atspind u lys.

“Pilietinės dorybės, neturin
čios savo pagrindė j e didesnių 
šeimos dorybių 
nes dorybės, - 
sako 
nėra 
gali skelbtis tikrai mylįs 
niją.” Nes šeima žmogų 
ro! o žmonės — žmoniją! Gal 
nieks neginčys, kad kūdikis mū 
sų pasaulin atėjęs yra bejėgis, 
pareinąs nuo tų individų, kurie 
laiko ji apsupę. Kaip 
jis gyventi, tada ir 
m as jo prasideda.

Nagrinėjant skirtingų rasių 
grupes surandama, jogei skait 
liūs baltų vaikų sumažėjo ant 
571, o juodveidžių pasidaugi
no ant 1250. Skaičius baltų 
vaikų sumažėjo ant 2225 laiko
tarpy trejų metų; tuo pačiu lai 
ku juodveidžių liaudis pasi
daugino mokyklose ant 6899. 
Skaitlius negrų vaikų Phila- 
delphijoj yra priaugęs nuo 12,- 
945 metuose 1915, iki 26,903 
metuose 1925. Viso pasidaugi
no iki 13,958, arba 107 nuošim
čiu.

Specialistas
Pasekmingai Gydau Ypatingas 

VYRŲ, MOTERŲ LIGAS

reikalingesnėmis žinio
mis bei informacijomis iš mū
sų gyvenimo, taipgi įdėti “Vie
nybės” bendradarbių šiokius- 
tokius atsiminimus bei jų pa
veikslus. Metraštis nebus labai 
didelis, bet spausdinsis ant ge
ro poperiaus ir technikos žvilg
sniu prižiūrėtas.

Nors jau mažai laiko betu
rint, vienok kreipiamės į savo 
bendradarbius prašydami para 
syti savo atsiminimus, neilges
nius 100-150 eilučių formato 
1924 melų “Vienybės” Metraš
čio. Taipgi prašome labai sku
binai parašyti iš kolonijų A- 
merikoje: 1) kiek lietuvių ran
dasi, 2) kiek draugijų turi, 3) 
kiek draugijų turtas sudėjus 
neša, -1) kiek turi mokyklų, 
1) kiek turi lietuviškų bažny
čių ir jų turtas, 5) kiek yra 
biznierių, 6) kiek jų turtas ne
ša, ir lt. Prašome rašyti labai 
trumpai, nes maža turim vie-

Del emigracijos suvaržymo 
mažėjo, o juodveidžių pasi
daugino. Toki faktą pranešė 
baltveidžių vaikų skaičius su- 
Philadelphijos Švietimo Tary
bos, Dr. Edwin C. Brown, Spa
lio 13 d. užbaigus registraciją 
lankančių mokyklas vaikų, nud 
penkto iki aštunto skyriaus. 
Pirmame skyriuje vaikų suma- 
mažėjo 1650, ketvirtam rodo 
sumažėjimą 3387; tik augštes- 
nių mokyklų laipsniuose pasi
daugino 4447. Dr. Browne sa
vo pranešime sako:

“Aš atydžiai studijavau ši
tą padėtį, ir prirengęs visą prie 
žastį sumažėjimo vaikų, ra
dau tame reikalą padaryti iš
vadą tokią, kad ateiviai turi 
daug daugiau vaikų už ameri
konus; ateivių šeimynos papras 
tai yra didelės.

Skaitlinės už šiuos metus ro
do, kad vaikų nuo 6 iki 15 metų 
sudaro 337,028; pasidaugino 
per 1924 ant 705. Skaitlius 
vaikų viešose ir privatinėse mo 
kyklose yra 316,935;, pasidau
gino nuo pereitų metų ant 
1751; skaitlius vaikų viešose 
mokyklose šįmet 270,711; pa
sidaugino 944 daugiau kaip pe
reita meta.

$203
Iš NEW YORKO Į 

KAUNĄ ir ATGAL 
(Pridedant Rev. Taksą)

Niekad nebūsite iškcjię tokį skanų .keik č ’my
liai kaip tą, kurį galite padaryt i, varl e James 
Magnolia ar Star Pieną ir sekdamo” sekantį pa
tarimų. Jei niekad nc.ate vartoję Magnolia ar 
Star Pieno virėjvstej, pradėkite su šiuo receptu. 
Vartokit tą pieną kur tik reikia pieno ir cuk
raus, krūvoje, ar tai bus kava, ar koko, ar kitkas.

Siūkime puikią progą atlanky
ti Tėvynę nupiginta 3-ein kle- 
sa. Mūsų keleiviai iš Ham
burgo traukiniais nuvežami j 
vietą su gera priežiūra, 
formacijų klausk vietinio 
Del grįžimo leidimų ir kitu in j 
agento arba

United American Lines 
(Harriman Line) Joint Service with 

Hamburg American Line 
35-30 Broadway, New York.

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

Geriausias 
P LU M BE RIS

CHAS. WIRFEL

iki 10 13 ryto 
iki B po pietą 
iki 8 vakare

Nedeliomia pagal anaitarimą

Kas yražmogana amžinas prlalaal — Baltic. 
L _  Jis netik snnkianaiaa ligas įvara, bet it Į gr*«
Vf' 'Wjhpaguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią

Ameriką pagarsėjusius URBAN’S GOLD 
POWDERS (Miltelius ano Šalčio), jokią lalčlą 

V' nebijo. Už 75 centus už bakaą apsiginkluok
nuo savo nuožmaus prložol

< URBO LAX TABS (28 cental Ui akry- 
M ? Wnntg) yr* kal kanuolS prie! kitą amžiną Imo-

gans Prl°5* — vidurių užkietėjimą — kuria 
žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkią Ilgą.

Lietuvišką, Bulgariškų, Alopatifikų, Homeopatilką tt kitokią 
vaistą tegalima gauti gerą pas —

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

Pomirtiniai skyriai — 91SO, 300, #00 tt 1000

Patalpos Skyriai —•
$«.oo. O.oo Ir 12.00 l «avaltf.

Susivienijimas Liet. Amerikoje
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDRAUDOB IK PAŠALPOS 
OkGANIZAOIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE, KU

RIOS TURTAS ARTI $1,000,000,00

2 Sumner Avenue near Broadway
570 Atlantic Avenue near 4th Avenue

KITOS PREMIJŲ KRAUTUVĖS 
61 East 125th Street 
netoli Madison Avenue 
BRONX. N. Y.
578 Courtlandt Avenue 
netoli 150th Street 
LONG ISLAND CITY 
44 Jackson Avenue 
netoli 4th Street

,Milk
Įįglwticnrn OUNCES

yra tik sceni- 
Jules Simon 

— ir žmogus, kurio širdy 
meilės savo kūdikiui, ne- 

žmo- 
;uda-

Dr. John Waluk
Valandom 

nno 8 
nno 1 
nuo 8

BORDEN’S KARAMEL PUDINGAS
(I’a gri jį d i n i s Rece p t as)

Įdėkite neatplėštą blešinę Borden’s Kondensuoto 
Magnolia arba Star Pieno Į puodą verdančio 
vandens ir virinkit pustrečios valandos, prižiū
rint kad puode vis vandehs būtų. Nuimkite dabar 
blešiiiės viršų, pjaunant šalimis, ne pati viršų, 
taip, kad galima viską išimti čiclai, padėkit ant 
lėkštės ir apibarstykite riešutiena ir suplakta Sme
tona. Kiekvienam duodant, reikia supjauti šmotais 
ir tik tada apibarstyti

KAINOS MANO PRIEINAMOS
Ir viskas yra po mano asmeniška priežiūra f

X Spinduliai ir Wfissermano tyrimas ir Ke- 
miškus Išnagrinėjimas kraujo. — Suteikiame 
tikrą atspėjimą ir gydymą. —

PATARIMAS IR KOVITIMAS
D Y K A 1

ZINS
New York City 

ir Irving Place

M

SANYKlTg

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

tuoj atvykstu pataisyti pagedimus

-L ' —.. .

i i

+ t

'Sęąsraj—J f
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Artistas Juozas Babravičius Dainuos Milžiniškam “Vienybes” Koncerte Lapkričio 22 ii.

sc Brooklyn© ir Apylinkės Žinios a
O “Vte.nybės’’ Adresas: 193-197 Grand Street. Brooklyn, N. Y. Telefonas: 2427 Greenpolnt

50

.MIKAS PETRAUSKAS
JAU AMERIKOJE!

DIDELIS IR DRAUGIŠ
KAS VISŲ “VIENYBĖS”
DRAUGŲ SUĖJIMAS

“Vicnybės” direktoriato 
rengiamas pirmas metinis 
koncertas yra tikslu pra
skinti kelią dideliems moti
niems “Vienybės” draugų, 
skaitytojų ir šėrininkų su
ėjimams. Apart puikios kon 
certifies programos, vakare 
bus puikus balius, griežiant 
vienam iš geresnių apylin
kes moderniškų benų. Ta
da bus proga visiems “Vie
nybės’’ draugams susipažin
ti, pasikalbėti, pasižmonėti 
ir gražiai laiką praleisti. 
Tokie suėjimai norima įgy
vendinti kasmet.

O tasai koncertas ir ba
lius įvyks Lapkričio-Nov. 
22 d., Miller’s Grand Assem
bly Hall, Grand St. ir Ha- 
vemeyer Sts., Brooklyn, N. 
Y. Todėl visi nepamirškite} 
dienos ir vietos, o 
laikas kiekvienam 
tuojama.

puikus
garan-

f

NAUJAS SKYRIUS
“VIEN Y B ĖS” K N Y G Y NE

Norėdama paskleisti lietuvių 
visuomenėje naujų rekordų, 
įdainuotų Lietuvos operos dai- 
ninkų ir geresnių rhorų (apie 
tuos rekordus jau buvo rašyta 
Lietuvos spaudoje, kad bus pa
daryta išviso 62). “Vienybės” 
knygynas įveda Lietuviškų Re
kordu Skyrių. Jau turime Kip
ro Petrausko, dainininko šul- 
gio, Sodeikos, Grigaitienės, 
Kauno šaulių Choro, vedamo 
Vaičiūno (kuris atvyksta į A- 
meriką), Lietuvos kariuomenės 
pėstininkų pulku kapelijų, įgra 
jusiu maršų, polkų, šokių ir 
tam panašiai.

Visi rekordai parsidavinės po 
75 centus. Bus siunčiama ir į 
kitus miestus, kurie norės.

SPECIALISTAS

Katalogas reikalaujant pri
siunčiama dykai.

“ Vienybės” Knygynas.

PETKAUS BYLOS
PABAIGA

Spalio 20 į teismabūtį iš pra
džių mažai lietuvių buvo, bet 
vėliau pribuvo visas raudonas 
žvaigždynas: mat, visi tikėjo, 

du metu 
su laik- 
buvo iš- 
nušviesti

cius nurodė, kad Ona prisipa
žino prašiusi Masiulio “tikieto” 
išvažiuoti po to, kaip mitinge 
savo pasakas apreiškė. Ven
cius sako, kad ji norėjusi visai 
iš Amerikos išvažiuoti dėlto, 
kad žinojo pamelavus ir bijojo 
pasekmių. Paskui Vencius nu
rodo, kad “L.” neturi prisiek
to pareiškimo raštu nuo Onos. 
Šmeižtus rašė koks tai ten Jur
gis Parapijonas, tai Senas Pa- 
rapijonas, tai Teisingas Para- 
pijonas. Bet kur jie? klausia 
Vencius. Kodėl jie nebuvo čia 
pakviesti liudyti? Vencius bai-

Mikas Petrauskas, žinomas 
ir amerikiečių lietuvių mylimas 
kompozitorius bei dainininkas 
laimingai atvyko į Ameriką lai 
vu “Leviathan” ir, paviešėjęs 
New Yorke, išvažiuoja į Wa- 
teburį, o paskui pradės kon
certuoti nuo Chicagos.

Kambarius galima gauti tuo- 
jaus.

6 šeimynų mūrinis namas, 5 
kambarių ir maudynė. Rendų 
metam $2,436. 1 morgičius — 
$6,000. Nėra antro. Įmokėti 
$6,000. Netoli Broadway.

Keturių augštų mūro, kam
pinis namas. 6 šeimynų, dide
lis štdras, vieta 2 karam ga- 

25x100. Renda 
Kaina $19,000,

Parsiduoda “Police Dog’’ labai pa
mokintas. Greit atsišaukusiam pigiai 
parduosi u. — J. Adams, 61—45 Hull, 
Av., Maspeth, N. Y. (128

PIANAI IR PLAYERIAIPasirendavoja, didelis Storas ant 
726 Third Av. Brooklyn. Tinka del 
stationary, army and navy storo arba 
pardavinėjimo malt ir hops arba bile 
kokiam bizniui. Labai puiki vieta 
kriaučiui. Pigi lendu telefonus Stagg 
6805 (129

ku- 
ir

PO MIESTĄ PASIDAIRIUS
storas, kampi-

kad šiandien baigsis 
vilkinta kunigo byla 
raščiu. Ir tiesa: dar 
šauktas kun. Petkus
porą klausimų, ir abiejų pusių 
advokatai pareiškė, kad jie “ei-* gia, sakydamas, kad jei Pet- 
na pailsiu”. ; kus norėjęs sėti “laukines avi-

Užbaigiamą kalbi) į džiurę žas” (wild oats), tai būtų jas 
pirmiausia sako apgynėjas ad-j pasėjęs, kada buvo jaunas ir 
vokatas, Roe. Jam teisėjas I kraujas jaunas virė, o ne da- 
duoda 30 minučių. Jis primi-! bar, turėdamas 58 metus, 
nė, kad “amerikonų džiurė” ne
gali išnešti nuosprendį prieš 
laikraštį, jeigu tik tikės, kad 
kun. Petkus yra atlikęs nors 
vieną nemoralybės aktą, ar ban 
dęs atlikti. Roe nudeklemuo- 
ja apie kunigo vietą visuome
nėje, kaip jo “šventos rankos” 

j priima mus prie krikšto, kaip 
kunigas mokina katekizmo, lai 
mina apsivedant ir patepa ap
leidžiant šį pasaulį. Paskui iš
dėstė mitingo lapkr. 5, 1923, 
įvykius ir išvadina šviesų ge
sinimą ir gaisro varpo skambi
nimą “horid things,” kuris te
galįs papildyti “desperacijon 
įpuolęs žmogus”. Esą šita byla 
yra “filthy cesspool” (purvi
na išmatų duobė), kur valkio
jama parapijonai. Pats kun. 
Petkus esąs “vile person” 
(bjauri ypata).

Po to ima 
advokatas Vencius. Jis išvadi
na visus Onos tvirtinimus kai
po “malicious lie” (piktas me
las). Sako, ar galite tikėti, kad 
senas, 58 metų kunigas, už ku
rio stovi 33 metai nesutepto 
kunigavimo, lįstų su nemoralia 
kais pasiūlymais prie 45 metų, 
apysenės merginos, ir tai pir
mą vakarą, kada ji atėjo kle
beni j on dirbti, kada jiedu dar 
nespėjo nei susipažinti? Ven-

radžius. Lotas 
$2,760 metam, 
kash $4,500.

7 šeimynų, 1
nis mūro namas. Netoli stoties. 
Rendų $3,588 meetam. Kaina 
$31,000. Cash $8,000. storas ne 
turi lysto, labai geroj biznio 
vietoj.

VIENYBĖ” REAL ESTATE 
(VI. šabūnas, vedėjas) 

193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

JEI TURITE $7,000 GRYNAIS 
PINIGAIS

Aš galiu parduoti jums puikų, 8 šei'- 
myną plytą namą, 29 pėdą priekis, po 
5 kambarius ir maudynė šeimynai, o- 
lektya, viskas puikiojo tvarkoje nuo 
viršaus iki skiepo. Kaina $2.3,000. A- 
gcjitą 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, 1G8 Grand St., Brooklyn, 
N. Y. Tel. Greenpoint 5975

streiko pa-

J. Treigis 
Jamesport, 
“Vienybės”

J0N/\5 AMBR0ZAITIS--
Naujausios mados su pirmos rūšies ak
cijoms ir metalinėms dūdelėms, 
ries niekad nepasigadina. Turim
antrarankią ir labai pigią. Taipgi Re
kordą gramafonams ir iš Lietuvos ir 
rolą playeriams. Reikalaukit katalogo 
veltui.

JONAS AMBROZAITIS 
560 GRAND STREET 

Brooklyn, N. Y.
Telephone Stagg 6202

UžRAšYKIT “VIENYBĘ
SAVO GIMINĖMS IR

PAŽĮSTAMIEMS
LIETUVOJE

Tel. Greenpolnt 7831

Po to kalba teisėjas į džiurę 
ir nurodo, kokie yra įstatymai 
apie “šmeižimą”. Jo kalba bus 
“Vienybėje” vėliau.

Džiuri išėjo į savo kambarį 
10 minutii iki pirmai, paskui 
ėjo valandą pietums ir svars
tė dalyką iki 4:10 po pietų. 
Prisilaikydama teisėjo paduo
tų instrukcijų ji turėjo išnešti 
nuosprendį trimis klausimais: 
ar teisybė ką “L.” rašė, ar tu
rėjo privilegiją rašyti, kad ir 
neteisybė, ir kiek pinigų Pet
kui priteisti.

Pirmu klausimu džiurė rado, 
kad Onos' pareiškimams nėra 
ko tikėti, ir “L.” tilpę straips
niai yra neteisingi. Bet kadan
gi dalykai juose liesti buvo vie 
ši, tai “L.” turėjo “ribotą tei
sę” juos spausdinti, kad ir ne
teisingus. Todėl “L” nekalta

— Svečiai apsilankė. Spalio 
20 d. apsilankė redakcijoje S. 
L. A. iždo lobe j as M. A. Ra- 
ginskas ir J. Karaniauskas iš 
Plymouth, Pa. Jie čionai apsi
lankė pasisvečiuodami pas sa
vo gimines Brooklyne. Apie 
Pennsylvania kasyklų streiką 
jie pasakoja, kad jis galįs dar 
prasitęsti iki Naujų Metų, nes 
kompanijos turį anglies sam
pilo užtektinai ir 
baigos nė nenorį.

Taipgi atsilankė 
su motere iš So. 
L. L ir išgirdę, kad
Knygynas įtaisė Lietuviškų Re
kordu Skyrių, pasipirko Kipro 
Petrausko ir kitų Lietuvos 
operos dainininkų rekordų.

— “The Brooklyn Times” 
praneša, kad teisėjas Garvin 
nubaudęs Jokūbą švilpą nuo 
Kent Avė. ir Joną Starikūną 
nuo Kent Avė. po $103 už deg
tinės pardavimą. L Sirutis nuo 
lay St. gavęs $50. Išviso tą 
dieną nubausta 51 ypata.

— Kietos anglies, sakoma, 
yra užtektinai, tik ji spekulian
tų slepiama. Valdžia turi tei
sę priversti slepiamą anglį par 
davinėti, bet neturi teisės jos 
kainą nustatyti.

— Teisėjas Campbell sutei
kė teisę uždėti “spyną” (pad
lock) ant Vinco Vaišniaus res 
torano Long Island City. Spy
na bus šešis mėnesius.

— 4 metų mergaitė iš So.

SETAS IŠ PENKIŲ 
LIETUVIŠKŲ PINIGŲ 

GALIMA GAUTI 
“VIENYBĖJE” 

Su prisiuntimu — 
50 centų

aš radau

trokštaate dasisiekti geresnį dar-

kalbėti lietuvis šmeižime ir Petkus negali gau- Brooklyno paspringo “lolipop' . . .v, ,< ■ • ________ i... _ ati jokio pinigiško atlyginimo
— F.

LIETU VIUKA S K A L TINA - 
MAS PADEGINĖJIME.

Ar 
bą ?

LLAUKUg F0T0GRAFA*

saldainiu, kada bečiulpiant jis 
įkrito jai gomerin.

Real Estate
šei-

Ar karštai jaučiatės paliuosuot ir 
plačiai išvystyt savo dabartiniai mie
gančiai bet galingai EGO, ypata?

Ar ukvaatytute su šaknoinis ir šal
tiniais literatūros, religijos, logikos, e- 
konomijos, psychologies ir politikos 
principais atsakančiai pasipažint?

Tai turite mokėt Angliškai!

Su mano naujai atrasta Psyehologiš- 
ka Metodą i trumpą laiką tapsite įga
lioti bagotai vartot ir užlaikyti gra
matiką, Skaitymą, Laišką rašymą, Re
toriką ir iškalbą Angliškos kalbos.

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

kalti- 
12 m. 
Juozą

Pol ici j a B rownsvil 1 ė j e 
na Juozuką Baltrušaitį, 
nuo 435 Ashford St. ir 
Bomirką, 8 metu, nuo 498 Ash
ford St. padeginėjime. Jiedu 
yra mokiniai pradinės mokyk
las 158. Teisėjas vaiku teismo 
O’Keefe paskyrė lapkr. 2, ka
da jų byla bus tyrinėjama.

Woodhaven Sekcijoj: 2
( mynų, mūrinis namas, 2 karam 
garadžius; su visom įtaisom, 
lotas 35 per 100. Labai gražioj 
vietoj, palei Jamaicos stotį. 
Kaina $15,500.

2 šeimynų mūrinis namas, 
kampinis, su 2 garadžiais .su vi
sais įtaisymais. Kaina $13,500. 
Cash $5,000. Puikiausioj vietoj.Surgeon Dantistai — ■PEOIALIBTAJI

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

(Viršuje mėsinyčios)

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

(Nepaklyskite po kitu numeriu)

Susikalbam Lietuviškai EGZAMINĄ GIJA DYK Ali

ANDRIUS TURAUSKAS
592 FLUSHING AVENUE

Brooklyn, N. Y.
Telephone Williamsburg 3009

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

(Praeidami atsižvelgkite į šį namą) 
260 HUMBOLDT ST.

Brooklyn. N. Y.
Telefonas Stagg 2481 

Užlaikome lietuviams užeigos
ir turime Gražią Ruimingą Svetainę 
del įvairią Mitingi) ir Pokilių (Lie 
tuviu Kriaučią Kontraktoriai už
laiko savo ofisą mūsą svetainėje) 
Visuomet reikale kreipkitės pas: —

K ASM OPIU S ir TUBA
260 Humboldt Street

, Brooklyn, N. Y.

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.

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

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

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ 
APDRAUDOS (INSURANCE) FIRMA

REIKALAUJANT apdraudos (insur
ance) nuo Ugnies, Gyvasties, Sužeidi
mo (accident), Automobilių, Stiklą, 
efe., žodžiu sakant, suteikiam visokios 
rūšies apdraudę (insurance) kokia tik
tai randasi šioj šaly. Mūsą kompanijos 
vienos iš didžiausią, prekės yra lygios 
su kitais, liet patarnavimus yra geres
nis nelaimei atsitikus, nes pilnai nu 
stolius išmoku.

PERKAM ir parduodam namus, lotus, famias, biznius, morgičius; sko
linau! pinigus ant morgičiu, suteikiam pilną patarnavimą namą pilkime 
ir pardavimo.
NOTARY PUBLIC suteikia pilną patarnavimą visokią legalią dokumen
tą, kokius liktai tiesos daleidžia Notarams patarnauti.
Su visokiais reikalais ypatiškai, laišku ar telefonu kreipkitės į mūsą 
firmą, užtikrinam, kad gausit teisingą ir mandagu patarnavimą.

SCHEGAUS & GALE
BUILDERS, REAL ESTATE and INSURANCE

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

vietą

.tWWWWWwwrwwwwawmwwwwwomMv

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

♦4

i

— 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

Fotografuoju ve 
selijas, Bankie- 
tus, nnbašninkus, 
Mokinių grupes 
ir tt. Abelnai at
lieku visus foto
grafijos darbus.
Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės Šiuo 
adresu: —

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

Brooklyn, N. Y.

Telephone Triangle 1150

IR MALIORIUS 
Nufotografuoja ir 
numalevoja viso
kį us paveikslui 
įvairiausiomis sp
alvomis. Atnauji
na senui ir kra- 
javus ir sudaro 
su amerikoniškais 
Darbą atlieka ge
rai ir pigiai.

Areipkitės tino adresu;

8TOKE8
O. Brooklyn, N. T.

Jeigu atsibodo Žodynai ir vakarinės 
mokyklos, kviečiu pabandyti mane.

(128) •

JONAI
173 Bridge St.,

Išsirandavoja storas t i n k namas bent 
bizniui. Atsišaukit po No. 932 Liber
ty Av., kampas Crystal St., East New 
York. (127

Pasirendavoja 6 dideli, šviesūs kam
bariai su maudyne ant 251 Cooper St., 
kampas Knickerbocker Av. Elektra, 
visi įtaisymai, apart šilumos, prieina
ma remia, geidžiami gyventojai kurie 
neturi vaiką. Mažeika. (129

ęjr* Marijona TamklenS 
Cjprie palagą ant pareikalavimo 
O dieną ar naktį, taipgi ir nedčl 
Wdieniais. Darbą atlieka atsakam 
Jočiai už prieinamą kainą 

7 Stagg Street
ęs (arti Union Av.) 
M Brooklyn, N. Y.
VC Tel. Stagg 6711

mJ LIETUVIŠKA AKUSERKA

ŽINOM VISUSMES

Brooklyn, N Y.

in

esat kviečiami pas ura?

arba šaltam Ore

S. PAUŽA 
131 GRAND STREET

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

Vyrams, Moterims
Prašau Tamistą reikale atsilankyti,

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savninkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINE
Čia galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir už 
prieinamą kainą; taippat pasirendavoti svetainą susirinki' 
maras, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

#99 GRAND 1TREET (Tel. Stagg 3922) BROOKLYN, N.

Užtai visi

šiltam
P. YANKUS (didysis) 

ir P. PUSNIKAS
115 NORTH 6th ST.

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

ir Vaikams 
o busite pilnai užganėdintai

Tel. Stagg 0783.

Juozas Levandauckas
Patarnauju visiems be skirtumo, parsamdau auto
mobilius k.ekvtenam reikale: vestuvėms, krikštynoms 
ir šiaip pasivažinėjimams. Kainos žemos.

Ateikite ir Persitikrinkite

107 Union Avenue,

K
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