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Naujausi Telegramai Žinios Iš Lietuvos I
i

Socialistai Susiblokavę su Buržujais Gauna 47,- 
466 Balsus ir Vokiečių Atstovų Bus 29.

LIETUVOS DELEGACIJA JAU IŠVYKO 
LUGANĄ TARTIS SU LENKAIS

^..... v.

Washington. Amerikos London. Policijai čia pa; 
valdžia nutarė neįleisti žmo ’ vyko sugauti šešis bandi
nes buvusio Vengrijos prem tus, pasirengusius apiplėš- 
jero Karolyj, kuris perdavė į ii uanKo vedimą, vežantį 
valdžią bolševikui Belą Ku- auksą, 
nui ir kuriam Amerikos; —
valdžia uždraudė kalbėti,’ Athens. Graikai už užpuo 
besilankant Am‘rikoje per- Įima jų žemės reikalauja iš

Abeliai. šiemet apylinkėj 1 dieną ir naktį žardžiuose, nes 
buvo numatomas labai geras • dieną ir nuo piemens jau pra- 
derlius. Bet paskutinėmis rug-'dėjo nešt. Nunešta V. Tamu- 
pjūčio mėn. dienomis, tiek laičio ir kitų ūkininkų avių, 
daug čia prilijo, kad potvynis 
didesnis, negu pavasarį. Dirvo
je žlūgsojo apsemtas vasaro
jus; puvo bulvės ir daržuose i
kopūstai. Rugiams sėti ūkiniu-j Iš Kamajų Padangėse, Rokiš

buliam $80,000 atlvginimo.T“1 i,r"-uoitiTio .TIT T S‘ m' rugp!ačio
- •'° .Nuo oro atšalimo ir maisto ne- > m. 10 d. į Kamajus atvažiavo

I tekusių, galima buvo matyti du matininkai, kurie parce- 
palėpėse stimpančias kregždes.1 liuos Kamajų dv. ir skirstys 

------------ j vienkiemiais miest. ūkininkus.

Laisvūnėlis.

PARCELIUOS

nai.

pa- 
pat

KLAIPĖDA, Spalio 21. — Lietuviai skaudžiai pra
laimėjo rinkimuose į krašto seimelį. Iš 30 vietų jie gavo 
tik vieną. Prieš juos buvo susiblokavę vokiečių socialde
mokratai, dvarponių partija ir vokiečių žmonių partija. 
Tos partijos gavo išviso 47,466 balsus, o lietuviai tik 
3,677. Seimely bus dvylika dvarponių ir didžiųjų ūkinin
kų, vienuolika vokiečių liaudininkų, šeši socialistai ir 
vienas lietuvis.

Vokiškosios partijos reikalauja Klaipėdai autonomi
jos ir plebiscito nutarti kur Klaipėda turi priklausyti.

(Klaipėdos Krašte, kaip žinoma, yra 170,000 gyven 
tojų, bet didžiuma smarkiai įtūžę ant Lietuvos klerika 
lų, vedusių labai netikusią politiką Klaipėdos krašte.)

KAUNAS, Spalio 8. — “Lietuva” praneša, kad Li°- 
' tuvos naujas ministerių kabinetas sutiko tartis su len

kais ir vėl tęsti toliau Kopengahoje nutrauktas derybas. 
Šį sykį valdžia vėl pasirinko tolimą nuo Lietuvos mies
tą, o ne Varėną, Alytų, ar kitą netoli parubežio miestą 
Lietuvoje. Tuo miestu yra Šveicarijos kurortas Lugano, 
kur turtuoliai suvažiuoja sveikatos- atgauti. Delegacija 
iš lietuvių pusės susideda iš pirmininko Jurgio Šaulio, 
patarėjo Ig. Jonyno ir Petkevičiaus.

KAUNAS, Spalio 6. — “Foundation” kompanijos 
atstovai, Faiferis ir Iršavičius tarėsi su Lietuvos finan
sų ministerių apie paskolą ir gavę sutarties projektą iš
važiavo Amerikon pasikalbėti su savo kompanija. Mi- 
nisteris Karvelis jiems išleidimo pietus iškėlė.

ATHENS, Spalio 22. — Ant Makedonų parubežio 
susikovė graikų ir bulgarų kariuomenė, kuri panorėjo 
užimti dali Graikijos žemių.

Kairo. Policija Egypte Maskva. Rockefellerio I 
sujodė 54 žmones, susirin-i fondas suteikė rusų moksli- 
kusius į atlaidus. Mat, ji da- ninkui Frenkeliui dovaną 
re kelią valdžios ministeriui už geriausius teknikos išra-j 

dimus 1925 metais.
•• • «• ••

Maskva. Bolševikai atsa-l Rėvai. Estijos valdžia i- 
kė popų prašymą suteikti I sakė savo ambasadoriui n- 
jiems balsavimo teises. : merikoje sudaryti su Ame-|

per minią.

Haifa. Sukilimas prieš 
francūzus Sirijoje plėtoja
si. Sukilėliai suėmė 400 
Prancūzam tarnavusių juod 
veidžiu. Svarbu miestą Da
maską francūzai bombarda- 
zo užmušdami tūkstanti gy 
ventojų. Ant jo uždėjo l,>- 
kai metų karo stovį.

Kriaučiai Rūgštimi 
Kovoja su Skebais

Chicago. Amalgameitų strei
kas prieš International Tailo
ring kompaniją apsigaubia 
žiauresniais apsireiškimais. 
Aną sykį policija nekaltai su
mušė kelis unijistus, o dabar 
nušovė Beinaravičių, biznio a- 
gentą, kuomet jis ir kiti bėgo 
neva po metimo deginamos 
rūgšties bombų į automobilį, 
kuris vežė kompanijos skobus 
į darbą. Užpuolimas Įvyko ant 
kampo Monroe 
gatvių,
kampų stovėjo vyrų. Iš visur 
į skobų karą pasipylė maišai 
su deginimo rūgštimi. Policija, 
lydėjusi skobus, pradėjo šau
dyti ir peršovė Beinaavičių. 
Paskui areštavo septynis 
vyrus.

ir Sagamon 
kur ant visų keturių

Atmeta Skolų 
Atmokėjimo Sutartį

Paris. Franci jos parliamen- 
tas atmetė sutartį, kurią mi- 
nisteris Caillaux buvo užvėręa 
su Amerika per 5 metus mo
kėti po 1 nuošimtį ant karo 
skolų. Prancūzai žada kitokį 
pasiūlymą duoti Amerikai. 
Mat, amerikonai atsisakė to
liau duoti privatiškų paskolų, 
kol francūzai neureguliuos ka
ro skolas pilnai, o ne 
kiems metams.

Už Ka Bortkevičicnė 
Pasodinta Kalėjiman

pen-

Lenkijos Finansai 
Vis Dar Tebesmunka

kitus

ri/-
fl«-

(SPalio 21 d., 7:30 vai. 
te, “Sandaros” Redakcija 
vo sekantį telegramų):

“Nenuilstanti už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę ko
votoja, “Lietuvos Žinių” re- 

. daktarė Felicija Borlkevičie- 
' nė, kaipo nesumokėjusi pabau- 
i dus už karikatūrų “Derybos su

Varšuva. Lenkų emisijos, Lenkija“ pašiepiančių, šiam 
bankui nustojus tiekti kredi- dien pasodinta kalėjiman.” 
tus, daug bankų jau visiškai 
subankrūtijo, kiti atsisako iš
davinėti klientams indėlius. Takia Tūlas japonų kuni- 
Šiomis dienomis suimtas L°- gas< pasirodo, 
dzės pirklių ir pramonininkų k;l> gautą laike 
banko direktorius už atsakymą karo, 21 meta 
išduoti vienai draugijai jos į- jam pradėjo skaudėti, kad rei- 
dėtus 20 tūkst. zlotų. Spaudos kėjo pasiduoti operacijai. Jis 
žiniomis, del sunkios lenkų iž-jbuvo peršautas į plaučius, bet. 
do padėties Varšuvoj stovinčių tuo laiku daktarai kulkos ne- 
kariuomenės dalių karininkam I rado. Tik dabar krūtinei pra- 
iki šiol neišmokėtos algos už! dedant skaudėti, kulka rasta ir 
rugsėjo mėn. išimta.

Šleževičius.

, Kauno apskr. policija sulai-
I kė pabėgusi iš Raseinių kalė
jimo plėšiką Juozą Liepuonį. ■ 
padariusį vėl tris plėšimus.

merikoje sudaryti su Ame-i 
rika draugiškumo 
kybos sutari į.

Nauji Šventenėliai (Vilnijo- 
). (“V-bės” kor.)

VĖL LIETUS

kad net gydytojas nebgali 
taisyti. “Daktarauja” taip 
ir visai žymus vietos asaba, ku
ris ypatingai gerai gydo mote
rėles. Pačiame miestely yra už
kalbėtojų nuo rožės, gyvatės 
Įkandimo, pasiutimo ir tt.; yra 
visokių bobučių — žydelkų, ku
rios savo “bankomis” ir kitais 
būdais traukia iš žmonių cen
telius, o vietoje sveikatos įva
ro neišgydomas ligas. Visokių, 
yra. Ar nevertėtų kam pridera 
mūsų apylinkę nuo tokių iš
naudotojų apvalyti?

Šimtaragis

Pašvitinys, Šiaulių apskr. —« 
Kaimų miškelius ir atžalas pra' 
dėjo kontroliuoti girininkas ir; 
medinčiai. Ūkininkai pasipikti-v -----o — Var-

11 l)l ' gingas yra mūs padėjimas Vil
nijoje. Mūsų miestelis turi a- 
pie 3 tūkstančius katalikų, dau 

Pa£ax 3 i ginusiai iš apylinkių suu-.u, . 
a i motų iietuvjLi kilmės; iš dalies sulen-

■ Jenk.narni 
miestelyje ’ 

____ .. nėra kam rūpinasi a- 
pie tai. Inteligento nėra jokio.* 

Apsiniaukęs mūsų dangus 
visuomet. Nustojom vii-

Fez. Morokiečiai 
keturias trancūzų 
batalijas ir išpjovė vie„„ kėję> kjti dabar 
tvirtovės kareivius ispanus., Lietuvia mokyk,os

„ ... J"*’”.., . J nėra ir nėra KamDublin. Paaiškėjo, kad 
šiame mieste 21,000 šeimy
nų gyvena vieno kambario 

Lawrence, Mass. Dn ligo-i apartinentuose, nes n įsū
niai, avykę pas daktarą-; gali mokėti rendų už dau-
kirurgą Beeley, mirtinai jį.giau kambarių. Išviso taip mūsų akialės.
peršovė, kada tas atsisakė i susikimšę gyvena 
jiems duoti pinigų. i ypatų.

" '■•••r, 
90,0.001

Kaliniai Negaus
Daugiau Snapso

Veždavo Alų į 
Chicagą Vagonais

Bayonne, N. J. Miesto kalė-' Chicago. Prohibicijos 
jimo langai ant Av. C ir 26th * tai patraukė atsakomybėn 5 
gatvės būdavo išeina ant gat-’ gelžkelius, 5 bravorus ir 50 po
vės i r 
d raugai 
kitokių 
kaliniai 
kus.

agen-

per štangas kalinių * licmanų bei taip žmonių, kurio 
įkišdavo degtinės ir‘buvo sutvėrė sindikatą prista- 

provizijų, su kuriomis 
gulėdavo kelti baliu-

Dabar kalėjimo viršinin
kas užkalė langus blėka. palik
damas mažas skyles del 
ir šviesos.

tymui istroškusiems 
čiams gero alaus.

ant
ties sulaukti giedrios saulelės;
gal tuose rūkuose užsimerks

Rado Dinamito
Bombą po Savo Namu

oro
Latvijos
Rinkimų Daviniai

578 rinkini

( Po smarkių lietų (VII 1-2—7 
d.) trumpą laiką buvo gražus 
oras. Buvo proga suvalyti (per 
lietus sudygusius) likusius ru-nę, kad ir baslio negali iškir-
gius ir kviečius. Dabar vėl sti be urėdijos leidimo. Del tos 
smarkiai, bet su pertraukomis priežasties Ūkininkų Sąjungos 
lyja kasdien. Bulvės pūsta. At- mūsų 
šalo oras, kaip rudenį.

IŠ JŪŽINTŲ PADANGĖS

Vagilis. — Jūžintų miestelio 
ūkininkai jau nuo senai skun
džiasi, kad jiems prapuola iš 
lauko tai geras apinasris, tai 
lenciūgas arkliams rišti, tai vir 
vės, tai kas kita. Piktadario ne 
susekdavo. Nesenai prapuolė 
vieno ūkininko virvės, kuriasJužintai, Rokiškio a.p$k. (“V-

bės* ’kor.) — Jurgiškių kaimo ’ surado pas vivtini neva ūklnin- 
A. K. mergina staigiai pasi- ką Joną T. Gyventojai virves 
mirė kad nespėjo ir kunigo at- atėmė ir vagį perdavė policijai, 
vesti; ligos priežastis — sako ------------
norėjus pasigydyt nėštumo? Iš ŽELVOS PADANGĖS 
Jos tėvas nuėjęs pas klebonai 
ir davęs 60 litų, kad gražiai,
palaidotų jo dukterį, ką kimi- apskr. 
gas ir padarė: sudegė daug 
žvakių, atlaikė pamaldas ir 
prie duobės pasakė gražų pa
mokslą, kad dorai gyveno ir tt. 
žmonės ir šneka: “tik turėk pi
nigų, tai būsi išganytas."

Po kiek laiko klebonas suži- litų iš kiekvieno. Nemažiau pra dėti. Laikraščių ir knygų skan 
nojo. kad A. K. mirė ne iš ge- garsėjęs Martnonių kraujolai- tymas didėja, 
ros valios; dėlto šventadieny

Skyriaus pirmininkas; 
pradėjo gerti... valerijonkas* 
nes. (?ako sekančiuose rinkimua 
se jie tikrai nustos trečdalio' 

f-balsų. Kietmedis
NETIKĖTA MIRTIS

Bernotiškės, Ūdrijos valse. — 
Rugpjūčio mėn. .19 dieną galę 
Bernotiškių kaimo prie vieške
lio rastas iš po nakties negy
vas Serebiejų km. gyventojai 
Liudvikas Zakarevičius. Paaiš
kėjo, kad pasimh’ė grįždama.-! 
iš Alytaus. Matyt, mirė iš se
natvės, nes buvo 72 m. amž<

Ten Buvęs

šundaklariai. Ukmergės

Ryga. Iš 578 rinkimų rajonų 
jau suskaityta 434 rajonų bal
sai. Numatoma tokia naujo sei 
mo sudėtis: kairiųjų socialde
mokratų — 33 (pirmam seime 
32), socialdemokratų mažumie- 
čių — 5 (5), ūkininkų sąjun
gos — 15 (17), demokratinio j 
centro - 5 (6), Latgalijos kri | gun „ dabar pr8garan?"

“Spalius” kratosi. — Nese
nai “Jaunime” p. Panelė rašė,- 

Gal niekur nėra tiek kad Južintiškiai vis dar “spa- 
šundaktarių, kiek pas mus. čia lių” nenusikrato, t. y. nieko ne-
pragarsėjusios šimtmetinės pa veikia. AŠ pridursiu, kad ar pa
nelės T., kurios gydo nuo plau- neles ar kieno kito rūpestingai 
čių “zapalenijos” ir kitų ligų,1 patarimo paklausė ir Južintiš- 
kokiu tai. labai Įtariamos spal- kiai. štai nesenai Įsteigė šau- 
vos marmalu, imdamos po 10 lių buri. Ir abelnai pradeda ju-

Spalius” jau 
jis leidžia kraują nuo vi- kratosi. Darbas girtinas! Lauk 

iš sakyklos ėmė bart davatkas; šokių ligų ir taip nuleidžia, ! sime jo vaisių! Žvagulis 
ir tėvus, užtai, kad nepranešė, j 
iš kokios priežasties mirė,
kad jį “apgavo." sakydamas: y 
“Vistiek dūšia bus pragare.".?,;

'Dabar žmonės šneka: “kaipgi 
i klebonas, pirmą pasiuntė dan-išį

ir A ' ':i 1 'HmrrfWKii'

Mokyklų Vedėjams!
t

č

Wilkes-Barre, Pa. Italas (’ia- 
botti rado po savo namu dina
mito bombą, kurios knato bu
vo belikę tik colis degti. Poli
cija spėja, kad bomba buvo
padėti naktį, šeimynai mie-( kščionių — 5 (6), Latgalijos 
gant, nes ji rasta ryte. Italas į darbo partijos — 2 (4), nauja- 
yra gavęs grasinančių laiškų, j klišių — 2 (3). artimų ūkinin

kų sąjunai naujakurių 
(0), sunaikintų sričių 
(0). Latgalijos ūkininkų sąjun 

,goa _ 2 (1), krikščionių tau- . 
'tininku - 2 (1). Latgalijos Rugpjūčio 11-12 <1. naktį Ku-;fi 

1S l Į mokratų — 2 (0). katalikų — 
;1 (1). nepartinių latgaliečių— 

. ‘ 1 (0). tautinio susivienijimo — 
i 3 (4), namų 

. (0), tautinėspuolę;. . . ! gos — 1 (0kariniu-

Tankai ir Kulkosvaidžiai 
Mahometo šventėje

2
1

Briedžio Ragas ,

VILKO GRUMTYNĖS SU 
KUMELE

Lekėčiai, šakių apskr.
S

Iš Lietuvos gavome šių vadovėlių vakarinėms mo 
kykloms lietuvių kalbbs. Lietuvoje jos vartoja

mos pradinėse ir augštesnėse mokyklose, 
dėstant lietuvių kalbą, rašybą ir gramatiką:

d
Į 
o

/. Prozos ir Poezijos Teorija. — Vadovėlis Vidurinėms 
Mokykloms apie rašymą poezijų, apysakų, straip
snių, korespondencijų, laiškų ir tt. Daugiausia tin
ka poetams _________________ ___________ $1.00

2. .4—B—C Skaitymo Rašymo Pradžiamokslis. Tinka
tik pradinėms mokykloms, kur mokoma pradžia lie
tuviško skaitymo ir rašymo__________________ 35c

3. Lietuvių Kalbos Gramatika. Damijonaičio. Mokslo
pradžios vadovėlis lietuvių kalbos. Tinka tiems, 
rie jau moka paskaityti ir rašyti lietuviškai, bet 
ri pramokti gramatiškai kalbą vartoti___ ____

/. Vaikų Darbymečiui Pirma skaitymo knyga po 
menturiui. J. Murkos _ •__ __________

5. Vaikų Darbymečiui. Antra dalis Skaitymai ir daik
tų pažinimas ______ _ _____________ $1.00

0. Vaikų Darbymečiui. Trečia dalis. Beletristika ir 
gamta. Pustoniu 399--   $1.25

7. Vaikų Darbymečiui LHros istorija, geografija
ir sp”ovn. (Skaitymai). apdaryta____________ $1.50

8. Vaikų Dar^mie'^’' r' '•••-♦« Pirmoji knyga
literatūros kursui antroj gimnazijos klės.___ $1.50

ro k. ties ūkininko V. Seniūno Į • 
i namais ėdančius arklius staiga i? 
1 puolė vilkas. Pirmiausia užpuo 
J lė kumeliuką. Kumelė, pama
čiusi draskomą jos vaiką, puo
lė prie vilko, smarkiai ji spy
rė, ir tvėrė dantimis. Vilkas 
pasitraukė. Vargšė motina 
džiaugėsi priešą nugalėjusi ir 
\aiką apgynusi. Kad pasitrau
kti iš pavojingos vietos, kume
lė įšoko kieman. Kumeliukas 
neįstengė sekti paskui motinos. 
Vilkas antru kartu puolė kūme 
liuką, o kumelė nespėjo ateiti 

sve-'čiai gresia skilimas. Bažnyčios įi pagalbą; kumeliukas sudra- 
bažny-'akytas, žmonės vėliau vilką nu-

Londonas. Radio žiniomis 
Jeruzalės, ryšy su pranašo M a j 
hometo gimimo sukaktuvėmis į 
Damaske (Sirijoj) įvykę prieš ' 
francūzus nukreiptų riaušių. Į 
Vietos mahometonai 
francūzus kareivius ir 
kus, nuplėšė nuo ju uniformas* "V 

, . .. i , . . ; (6). lenkuir sudraskę francūzų valstvbi-.......... ,
... rn i aiškintos keliosnes vėliavas, los riaušes turė

jusios ir antikrikščioniško po-' 
būdžio. 5000 kardais ir šautu- (galimas Estų Liuteriu 
vais apsiginklavusių mahometo Bažnyčios Skilimas 
nu. šaukdami, dainuodami ir1 

gatvė- { 
ir 
iš vie- konsistorija pašalino iš 1 
polici- čios Talino pastorių Kuljusą, 

, parsida- kurs atstovavo naujai estų sro- 
Francūzų , vei liuterių bažnyčio j. Pašalin

tas pastorius atsisakė iš bažny-
Jį palaiko ir para- 

Konfliktas eina vis di-

savininkų — 1 
ūkininkų sąjun- 
, vokiečių 
• (2), žyd ų

(1). Dar 
vietos.

neis-

•H

a

a

ku- 
no- 
75c 
ele- 
50c

s

išnešiojęs kul- šokdami, bėgioję miesto 
rusų-japonų mis ir žudę krikščionis 

ą ir tik dabar timtaučius. Jie puolę ir 
tos gyventojų sudarytą 
ją, kuri, jų nuomone, 
vusi francuūzams. 1 
kariuomenė numalšinusi riau 
šininkus tankais ir kulkosvai-j čios išeiti 
džiais. Per riaušes sužeista pija, 
daug francūzų ir mahometonų.1 dyn.

Talinas. Estu 1 inter iii bažny- 8

iĮĮ
vijo.

Mūsų valsčiuj ne pirmas ku- j 
meliukas ir veršelis papjautas, 
o avių ir šunų nesuskaitomai. 
Kadangi žmonėms šautuvai už
drausta laikyti, o lazdų vilkai 
nebijo

!4

J 
!H

Pinigus su užsakymais siuskite į 
“VIENYBĖ”

193 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

, tai žmonės turi ganyt

1
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fl Redakcijos Straipsniai Į)
KLAIPĖDOS RINKIMŲ PRALAIMĖJIMAS 
LIETUVAI

Vėl nemalonia žinią gauname iš telegramų Ameri
kos spaudon nuo Spalio 1 d. apie įvykusius rinkimus 
Klaipėdos Seimeliu. Apie šitą Lietuvos valstybei svar
bų klausimą buvo labai daug kalbėta ir rašyta. Lietu
vos ir užsienių patriotingieji ir valstybingieji žmonės 
reikalavo su Klaipėdos žmonėmis elgtis teisingai ir 
liberalingai, o dabar valdančiosios kademų partijos ne
tik vilkino rinkimus, bet dar importavo savo “katalikiš
kas jėgas” ir erzino-pykino protestoniškąją Klaipėdą. 
Dabar gi, jeigu tos žinios teisingos, prasideda rinkimas 
vaisių, kokia buvo sėjama sėkla — Klaipėdos rinkimai 
Lietuvai pralaimėti!

Perėję rinkimai į Klaipėdos Seimelį davė .47,466 bal
sus taip vadinamiems “autonomistams”, daugiausiai su- 
sidedantiems iš vokiečių ir tik 3,677 balsų pro-lietu- 
viams (komunistai ir kitos mažumos labai menkai pa
sirodę). Tokiu būdu iš 30 Seimelio sėdynių pro-vokiečiai 
gavę 29, o pro-lietuviai — 1!

Panagrinėjus dalyko esmę, mes suprasime, kokion 
rūsčion padėtin atsistojo Klaipėdos Kraštas. Skaitytojas 
turi žinoti, kad dabar laimėjusieji “autonomistai” gry
nu branduoliu siekia dviejų dalykų: 1) kuoplačiausios 
Klaipėdai autonomijos ir 2) apsisprendimo teisių, kur 
pasilikti: ar prie Lietuvos, ar grįžti prie Vokietijos.

Reikalavimas autonomijos buvo tik kaukė, priden
gimui tikslo pro-vokiečių, vis dar tebežvilgsinčių į Bėr
imą; juk tokia autonomija Klaipėda jau ir dabar naudo
jasi sulyg Ambasadorių Tarybos ir Lietuvos sutarties. 
Svarbiausia buvo jiems atgauti teises apsisprendimo ar
ba plebiscito, kuris Versalės traktatu buvo Klaipėdai 
užgintas, bet dabar pačiais liaudies rinkimais pro-vokie- 
čiams pasisekė kitokiu keliu pravesti. Žinoma, tas dar 
nėra plebiscitas; bet kas galės uždrausti vokiečiams da
bar šaukti į pasaulį: “Matote, kad mes norim nuo Lie
tuvos būti kuotoliausiai” (o patylomis rengs kelią tie
siai į Berliną sugrįžti).

Prie ilgos virtinės Lietuvai pražūtingų politikos da
vinių, prisideda dar vienas, kuris stačiai pareina iš ka
demų kuknios iškeptas.

PRIE KUN. PETKAUS IR “LAISVĖS” BYLOS
• Šiek-tiek tarpe komunistų išgarsinta Petkaus-“Lais- 
vės” byla jau užsibaigė su dviem gerais rezultatais: 1) 
teismas nustatė, kad laikraščiai gali rašyti, kas kitų esti 
kalbama ir daroma, nors tas būtų ir neteisybė; 2) teis
mas pareiškė, kad viskas tas buvo neteisybė, todėl su
grąžinta gerą vardą žmogui (šiuo atveju — kun. Pet
kui). Todėl laimėja abi pusės: laikraštis nereikalauja 
mokėti pabaudos už kitų apkalbos citavimą, o apkalbė
tasis atgauna savo reputaciją. Teismo lėšas pasikelia 
pačios abi pusės. Iš šalies žiūrint, atrodo painu supras
ti, bet įsigilinus pajunti, kad New Yorko valstijos teis
mai labai liberalingi ir giliai permato dalyką.

Minėtame teisme, kaip jau minėjome, išėjo abi pu
sės patenkintos. Šiuo atveju tikruoju pralaimėtoju tai 
bus bene tik parapija, kurios tūli vadai su “Laisvės” 
pagelba norėjo nusmerkti savo kunigą, bet visas triū
sas atsiekė tik tiek, kad gauta progos paleisti apie jį ne
gerų kalbų ir dar su komunistų pagelba!

Sąryšy su tuo bus vietoje pažymėti, kad mūsų se
nas tvirtinimas pasitikrina, .jog kaip kairieji, taip deši
nieji mūsų žmonės taip arti gyvenime stovi, kad rodos 
tik per tvorą. Byloje paaiškėjo, kad beveik visi “Lais
vės” liudytojai, brooklyniečiai komunistai, nuoširdžiai 
ir po prisiega prisipažinę jo, kad tai buvę, tai esą, para- 
pijonai arba su jais labai draugaują. Berods “Laisvė” 
pasiskubino parašyti, kad šitą bylą kun. Petkui padėję 
vesti “tautininkai ir socialistai”, bet ji, žinoma, kaip 
paprastai, pamelavo: nė vienas tautininkų ar socialistų 
žmogus dėjo bent centą ar ėjo liudyti — visi šios bylos 
“didvyriai” ir “didbobės”, organizavę tą bylą ir dėję 
jai pinigus buvo tik komunistai ir parapijonai, — ir da 
taip sumišę, kad juos pažįstantiems sunku ir atskirti 
“what’s what”.

Kalbant apie “Laisvę” reikia dar pasakyti, kad ji 
jau nėra tokia kankintinė, kaip nusiverkia. Anais metais 
ji pati buvo patraukusi teisman “Vienybę”, bet pralei
dusi tūkstantėlį-kitą ir atsižinojusi iš savo advokatų, 
kad New Yorko teismai ne taip lengvai laikraščius smer

Apaštalas Apaštalą Bara.
Naujo rojaus skelbėjas Kap

sukas, aną dieną, skaudžiai iš
barė taipgi rojaus apaštalą 
Baltrušaiti, išvadindamas ji 
“buržuazijos agentu, durnių ir 
veidmainiu”.

Tarp Kristaus apaštalų irgi 
buvo vienas Judesius.

—o—
Kaip Mąsto Būsinti 
Inteligentija?

“Lietuvy” piešiamas sekan
tis vaizdas mokslus einančios 
jaunuomenės Lietuvoje:

“Mokyklose jau pakvipo pa
prastu bizniu ir karjerizmu, ap 
vilktu idėjos forma. Kas, gir
di, yra tautiškumas arba tau
ta? Ką ji mums duos? Tautiš
kumas nuvalkiotas dalykas. Ar 
juo trobą išplūksi, ar rūbą pa
siūdinsi, ar žemės įsigysi? Jau
nimo tikslas turėtų būti mate
rialinė gerovė ne vien lietuvių, 
bet viso pasaulio prislėgėtųjų 
luomų, o jos pasieksi kovoje su 
slėgėjais. Tad visų pirma var
giųjų laisvė, socialistiškoje val
stybėje.

“Priešingo sparno jaunuome
nė kitaip auklėjama ir kalba 
kitaip. Esą, mums artesnis len
kas ar francas katalikas už 
lietuvi laisvamanį, o religijos i- 
dėja yra prakilnesnė už tautos 
idėją. Todėl verčiau Dangus, 
nei Lietuvos valstybė.

“Viduris gi tarp tų dvejų 
kraštų mokyklose dumba. Lie
tuvių tautos kultūros reikalas, 
lietuvių tautos vienybė, lietu
vių tautos vertė, apsitraukia pil 
ku rūku.”

—o—
Stato Klausimus

A. Smetona paduoda sekan
čius klausimus, kuriuos esą da
bartiniu laiku mąstanti Lietu
vos žmonės sau stato:

‘‘Kur mus veda, kuo mes se
kame ir kur mes atsidursime? 
Ir kam ta nepriklausomybė rei
kalinga lietuvių tautai? Gal 
jai verčiau turėti materialinė 
gerovė svetimųjų globoje, ne
gu skurdi laisvė, palaikoma sa
vomis, brangiomis lėšomis? 
Kas žino, ar ilgai mes tesėsime 
vilkti slogią laisvės naštą ant 
savo silpnų pečių?”

Tokių minčių esą prisilaiko 
ir Lietuvos augštieji valdinin
kai, kurie sako: “lupk karną, 
kol plyšta, paskui prikeps ir 
bus vėlu.” Todėl kiekvienas rū
pinasi tik savo materiale ge
rove: įsigyti dvarų, pinigų, pra 
monę ir tt.

Todėl, sako Smetona, mūsų 
žirgas sulyso, pailso, vos bepa- 
velka kojas. Baugu, kad kar
tais visai nenunyktų.

Jei vaduotis principu “ten 
mano tėvynė, kur man gerai,” 
tai aišku, kad Lietuva neužil
go glausis prie rusų, ar vo
kiečių. Bet jei skaityti nepri
klausomybės tikslu ne materia
linę gerovę, bet tautinės kul
tūros ūgi, tai netekimas tos ne
priklausomybės yra baugus tik
riems tautininkams. Smetona 
Wodo, kad materialistinės idė
jos lietuviuose mažai turi ga
lios. Pavyzdžiu, Amerikos lie
tuviai gražiai ii- turtingai gyve
na, o vienok dėjo milionines au
kas Lietuvos nepriklausomybei, 
tikėdamies,kad Lietuva atsistos 
šalia kultūriškų pasaulio val
stybių ir parodys, kad ir lietu
viai ne iš kelmo išspirti.

Nepriklausomybė lietuviams 
teiktų daugiau naudos ir kul
tūros ir medžiaginės gerovės 
atžvilgiu, jei tautos vadovybėje 
atsistotų kitokį žmonės. Liau
dis kada nors pamatys “biz- 
aingumą” dabartinių vadų li
tuos kitokius žmones pastatys 
į valdžią.-Bet tam tikslui reikia

vienos suvienytos Lietuvos ūki
ninkų partijos ir atskyrimo 
bažnyčios nuo valstybės.

—o—
Ar Yra Skirtumas?

Tūlas pasenęs Vincas bando 
apginti Rusijos bolševikus, 
kam jie turi pasodinę tūkstan
čius politiškų prasikaltėlių, o 
visur peikia kitas šalis, kurios 
irgi turi politiškų kalinių. 
Tautininkai ir liberalai, kaip ži 
noma, nepripažįsta principo so 
dinti žmogų į kalėjimą už jo 
politiškus įsitikinimus. Tik kle
rikalai ir komunistai tą daro.

Vincas teisindamas bolševi
kus, bando įrodyti skirtumą 
tarp pasielgimų Lietuvos žval
gybos ir raudonųjų čekistų. 
Bet rimtas žmogus mato, kad 
kaip vieni, taip kiti sodina į 
kalėjimą savo politiškus prie
šus, kurie nori gyventi ir veik
ti kaip patys sodintojai. Ir vie
ni ir kiti varžo sąžinės laisvę 
ir kalėjimu baudžia laisviai ar
ba kitaip manančius žmones.

Tuo atžvilgiu, tarp Lietuvos 
valdžios ir rusų jokio skirtumo 
nėra.

Socializmo Žinovas
Šveicarija netoli nuo Italijos 

ir su ja rubežiuojasi. Todėl, re 
gis, žmogus einantis mokslus 
Šveicarijoj, turėtų nusimanyti 
apie italų dalykus bent kiek. 
Bet, “Naujienų” redaktorius 
drįsta skelbti, kad per 30 me
tų Italijos darbininkus vedė ne 
socialistai, bet anarkistai!

—o—
“Vilniaus Aidas” Vėl Eina

Lenkų uždraustas “Vilniaus 
Aidas” jau vėl eina nuo spa 
lių 4 d. Paaiškėjo, kad lenką’ 
jį uždarė dėlto, kad jo redakto 
rius nebuvęs užtektinai diplo
muotas ir mokytas, sulyg šlek- 
etskų reikalavimų. Dabar lie
tuviai pastatė žmogų, kuris ata 
tinka prošepanų mokslo augš- 
tumui, ir lietuvių laikraštis vėl 
eis.

Amerikos lietuviai turėtų jį 
remti prenumeratomis ir pla
tinimu.

7 —o— .
Ko Atvažiavo Kun. A. 
Steponaitis?

Atvažiuoja — išvažiuoja, at
važiuoja — išvažiuoja iš Lietu
vos kunigėliai; tik dabar jau 
iš anksto nebesiskelbia aukas 
rinksią: dabar jau tvylina jie į 
katalikų kišenes per užpakali
nes duris. Taip, kun. Šmulkš
tys sakėsi atvykęs “informuoti 
apie Lietuvos padėtį” (ir “in
formavo,” kad visur ir viskas 
gerai!) Dabar atvykęs ir Brook 
lyno davatkėlių išbūgnytas kn. 
A. Steponaitis, pasiskelbė at
vykęs pasiteirauti “pas savuo
sius lietuvius,” apie seminari
jų statymo techniką (mat čia 
mes turime labai daug tokių 
“technikų!”). Esąs nupirktas 
už $26,000.00 Vilkaviškio dva
ro centras, kur būsianti įtaiso
ma kunigų seminarija. Sako: 
tepasišviečia bent ir suvalkie
čiai. O jūs, mano mieli, susi- 
spraskit, ko aš atvažiavau...

Del ko Atskyrė Nuo Bažnyčios 
Kun. T rastiną

Pareina žinių iš.- Rygos, kad 
Latvijos arkivyskupas Springe 
vičius (lenkas?) atskyrė nuo 
bažnyčios lietuvį kunigą, Pra
ną Trasūną. Vyriausi kaltė kn. 
Trasūno buvusi tame, kad jis 
reikalavęs iš Latvijos pašalinti 
iš Kauno Rygon atsikrausčiusi 
paps atstovą, jėzuitą Zecchini, 
kaipo lenkų agentą.

Matote, kaip kun. Trasūno 
prasižengta prieš Dievą ir Baž
nyčią — jis drįso užgauti len- 
:ų politiką!

kia, pasiskubino “Vienybę” atsiprašyti ir “bylą” ji pati 
suvalgė.

Per šitą bylą paaiškėjo, kad laikraščiai turi pla
čiausias teises, žinoma, negali tik žmogaus šmeižti.

V

I.
— Mano mieliausiasis, — tarė ponia Prin

cienė. — štai jau veik mėnuo, kaip mudu prisi- 
pažinom vienas kitą mylį. Mano nuomone, mes 
turim būt laimingi (aš, žinoma, ir laiminga....), 
bet tu-tu mane rūpini! Kas tau? Tu įsimąstęs, 
-ylus, dažnai, kamputy sėdėdamas, ką tai sau 
šnabždi, į klausimus nepataikai atsakyt.... Mie
lasis! Gal tau nubodo mane mylėt? Gal aš tau 
per mėnesį nubodau? O, gal kitą radai? žino
ma, jei tu manęs nemyli — nieko nepadarysi... 
širdžiai neįsakysi. Aš reikalauju tik viena — 
atvirumo. Radai kitą — ką padaryt... Galima 
sakyt... Tik turėk omeny — jei tai tiesa, to aš 
taip nepraleisiu. Dėkų Dievui sieros rūgšties 
dar visada, kiek tik nori, galima gaut...

Ir iš tikrųjų Glibas buvo giliai įsimąstęs, 
svajonėse praskendęs ir akys liūdnai, liūdnai 
žiūrėjo ne į Princienę, bet kur tai į kampą.

Jis atsiduso.
— Žinoma, tą ką tu kalbi apie kitą moterį,

— netiesa. Aš myliu tiktai tave ir, gal būt, tas 
mane ir kankina.

— Kankina? Del ko?
— Sakyk, ar tau niekad neįėjo į galvą min

tis del tavo vaikų?
— Prie ko čia vaikai?
— Vaikai — tai žemės angelai. Vaikai — 

purpurinės, saulės sudegintoj dirvoj, gėlės...
— Na, ir ką?
Jautrus Glibas rankomis užsidengė akis ir 

sušnibždėjo:
— Aš juos myliu, kaip savo vaikus... Ma

ne baugina jų ateitis.
— O, Dieve mano... Del ko?
— Tau niekad neatėjo į galvą — kas bus, 

jei tavo vyras sužinos apie mūsų sątykius?
— Kas bus? Bus triukšmo.
— O, — atsidusdamas, pradėjo Glibas. — 

Aš kitko bijau... Užmušimo!
— Tu manąj, jis tave užmuš?
— Kaip tu mane mažai pažįsti... Nejau aš 

apie save manyčiau! Ne, ne mane... Aš bijau, 
kad beprotinga keršijanti ranka ant tavęs nu
sileis!

Ponia Princienė prisiglaudė prie Glibo ir 
laklausė to; ko, tikrai, jau keli tūkstančiai 
metų panašiais atsitikimais klausiasi:

— Jei aš mirsiu, tau bus gaila?
— O, o, ai’ tu gali dar klaust! Bet, neuž

miršk, tau mirus, liksis tavo vaikai — du ne
kalti krisleliai... Kas bus .su jais? Užmušėjas
— tėvas, arba, geresniu atveju, ištiesintas, no
rėdamas alkoholiu nuslopint sąžinės grauži
mą ir metavones, — pradės lakt... Girtas, ištvir
kęs, ateis jis į šaltą neapkūrentą kambarį, muš 
ir draskys savo nekaltus vaikus. “Tėte,” — ant 
krūtiniukių sudėję sudžiūvusias rankutes, klaus 
jie: “už ką tu mus muši?” — “Tylėk, prakeik
toji veislė,” — suriks tėvas...

Prisiglaudus prie šnekančio peties, ponia 
Princienė tyliai verkė.

—O paskui, klejodamas, numirs šalia vir
pančių, išgąsdintų vaikų. Bijodami, jie žiūrės 
į jo veidą nuo piktumo ir beprotystės sugadintą. 
Beje, ar jis turi kiek pinigų banke?

— Ką?
— Aš klausiu, ar jis turi ko nors? Procen

tinių dokumentų ar bėgamųjų sąskaitų?
— Ką tu! Iš kur?... Mes viską pragyvenom. 

Bet del ko tu taip netikėtai paklausei?
— Dėlto, kad tokiu atveju, vaikai bus į 

gatvę išmesti. Kokia jų ateitis? Kišeninis vagis 
ir nupuolusi moteriškė!

— O, nešnekėk taip! — griebdamosi už 
galvos, suriko ponia Princienė.

— Tai matai, — iškilmingai tiesdamas ran
ką, tarė Glibas. — Štai, kas mane vargina ir slė 
gia! Ar mes turim teisės siekt sau laimės ant 
šių mažučių lavonų?

— Ką gi daryt? Dieve, ką gi daryt? — lau
žydama rankas, suriko ponia Princienė. — Ko
kia išeitis? Klausyk... O del ko tu manai, jog 
jis mane būtinai užmuš?

— Jis? žinoma, užmuš. O, mano brangioji.. 
Tu dar mažai pažįsti mylinčius vyyrus... Jiems 
joki įstatymai, joki vaikai nesutrukdys...

— Reiškia — kągi? Iš tavo žodžių aišku, 
kad mums tenka skirtis?

— Saugok Dieve! Bet aš noriu būti už
tikrintas tavo vaikų likimu. Sakysim, jie jo vai
kai — visvien, — bet aš per tą mėnesį prie jų 
taip prisirišau, kad myliu, kaip savo vaikus.

— Bet... jiems vis dėlto kas nors liks! Aš 
turiu brilijantų...

— O, brijantai! Tėvas juos atims ir pra
gers... Kaip juos nuo to apdrausi?

— štai ką... Aš turiu vieną seną tetą. Tiesa, 
neturtinga...

— Ar ji, mirčiai ištikus, apdrausta?
— Rodos ne.
— Na, tai, matai. Kuom tu apdrausta, kad 

jie daugiau giminių neturi? Na, sakyk... Kuom 
apdrausta?

— Apdrausta... Akimirksniu tarė ponia 
Princienė. — O ką, jei aš apsidrausčiau?

— Tu? Hm... Tai tiesa, nebloga idėja. Jei

gu, polisą, žinoma, užrašyt vaikam. Bet, kad 
tik vyras apie tai nesužinotų...

Mažam ponios Princienės buduare dar il
gai buvo girdėt įsimylėjusių šnibždesys.

II
Vieną kart, kada ponia Princienė grakščioj 

pozoj pusiau gulėjo ant kanapos, o sėdįs ant 
žemutės kėdutės jautrus Glibas bučiavo jai ran
kas, — įėjo vyras, ponas Princas.

— Atsiprašau, — sausai tarė jis. — Aš, ro
dos, sutrukdžiau?

— Ne, nieko, — atkirto Glibas, išlaikyda
mas nepaprastą sielos ramumą. — Aš, kaip 
tik, dėkoju poniai už man jos atliktą vieną ge
rą darbą. •

— Taip? — šaltu tonu tarė vyras. — štai 
ką, ponas Glibai...

— Aš noriu šį tą rimtai su jumis pakal
bėti. Gal tamsta malonėtumei į mano kabinetą.

— Mieliausiu noru!
Vyrai išėjo.
Iš baimės persimainiusiu veidu, ponia Prin

cienė pašoko iš kanapos ir įsiklausė. Aštrus 
pasikalbėjimas, koks tai trenksmas, paskui, šū
vis, prislėgtas riksmas ir duslus kūno puolimas
— vaizdavosi jai. Bet, ne! Kabinete, sulyginant, 
buvo visai tylu.

— Aiškinasi, — manė ponia Princienė. Ir, 
ranka laikydama smarkiai plakančią širdį, išė
jo į valgomąjį kambarį vakarinės arbatos gert...

Iš valgomojo kambario durys ėjo į kabine
tą. Iš ten girdėt kalbantis, bet žodžių negalima, 
suprast. Nugirdo tik aštrius pono Princo pro
testus ir kai kuriuos Glibo žodžius: “Jūs netei
sėtas! Blogai elgiatės! Jei jūs nieko apie ją ne
norit manyt, tai pagalvokit nors apie vaikus!”

— Stebėtina! — pamanė ponia Princienė.
— Jis daugiau mano apie mano vaikus, ne kaip 
apie mane. Ot, tai ištižėlis!

Toliau klausėsi...
— “žinoma, kas pirmiau mirs, tai dar 

klausimas!” — O aš jums sakau”... “Jūs turit 
įsivaizdint, kad ji dar jauna moteris!” — “O, 
kas man rūpi! Ir šeimos laimė man visai ne
svarbu...”

Toliaus nebuvo galima nieko suprast.
Uždegė lempą. Atėjo, guvernankos veda

mi, vaikai — penkių metų Jurgutis ir septynių 
metų Katrytė.

Gėrė arbatos. Vaikai jau atsigėrė, padėkojo 
mamai ir sėdo žiūrint paišinėlių. Peržiūrėję, 
nuėjo miegot, o ponas Princas, tai pakeldamas, 
tai nuleisdamas balsą, vis apie ką tai su Glibu 
ginčijosi:

Iš vienos pusės, Princienei buvo smagu, kad 
reikalas baigėsi be triukšmo, peštynių, šaudy- 
mosi ir užmušimų, gi iš kitos — sunkus kokio 
tai nesuprantamo nepatenkinimo ir apvilto lau
kimo jausmas įžeidė neištikimos žmonos širdį.

— Tik tas? O, kiti vyrai, norėdami ją pasi
savint, net į dvikovas eitų ir ne taip elgtųsi; 
bet čia, it komercijos reikalais tariamasi. Nejau 
ji toks jau pigus sutvėrimas, del kurio netektų 
nei bartis, nei ginčytis, nei šaudytis ar varžytis.

Ir, pagaliau, ponia ėmė godžiausiai domėtis 
jų kalba: gal, išgirs: “pykšt!” (šūvį), kūnui 
puolant, nuslopintą ir nejautrų bildesį...

Tada gal jai palengvėtų.
Šūvių nebuvo.
Vietoj to, dešimtą valandą vakaro durys iš 

kabineto, galop, atsidarė ir išbėgo raudonas, 
prakaituotas Princas. Jis, išvargęs, svyravo ir į 
visa žiūrėjo neaiškiomis akimis.

Glibas, priešingai, buvo ramus, kaip visa
da; jis ėjo tvarkingas, susisagstęs, nuo arbatos 
atsisakė, pabučiavo namo šeimininkei ranką, at
sisveikino su šeimininku, praeidamas, ką tai ta
rė guvernantei ir dingo.

— Ką jūs su Glibu kalbėjotės? — pavir
šutiniu ramumu paklausė Princienė, pildama 
arbatos.

— Nenaudėlis jis, tas tavo Glibas, — aš
triai tarė vyras.

žmona užsikniaubė.
— Pirmiausia, kas tas “tavo,” o antra, aš 

su mano pažįstamais prašau mandagiau elgtis!
— Pažįstamas! geras pažįstamas!
— Aš su jumis ne visiškai sutinku, — 

netikėtai įsimaišydama i kalbą, tarė guvernan- 
ka. —- Ponas Glibas labai malonus žmogus...

— Taip? Leiskit, jei galima, sužinot, del ko 
gi jūs juom taip užburta?

— Jis taip meiliai kreipėsi į mano motinėlę, 
kurios net ir nepažįsta... Taip atjautė. Norėda
mas, kad ji neliktų be duonos kąsnio, man pata
rė net apsidraust. Jeigu aš ištikus...

Ponas Princas pakėlė galvą.
— Kaip?! Jis ir jus apdraudė?!
— Kaip tai taip “ir jus?”
— Del to, kad jis mane taip pat tik ką ap

draudė. Visą valandą aš jo kračiaus, bet, ar 
nuo to durnaropio atsikratysi? Apie vaikus, 
apie žmoną man tokių išvadų pripasakojo, kad 
aš vos neapsiverkiau. Ką daryt — apsidrau
džiau. Bendrai, žinote, tie gyvybei apdraust 
agentai — tai visiški begėdžiai!

2
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Lietuvos Sodžiaus Jaunimo Gyvenimas S

S

Rašo Pagirio Aidas

so-
yra

žydėti jaunystėj, neužtenka jo būt laisvė atimta.
jam fizinio darbo, bet dar
trokšta ko tai prakilnaus, tro- sekėjai nuėję į sodžių, sušau- 
kšta žinių, trokšta mokslo, o 
kol jaunuolis tą pasiekia, turi 
dau vargo padėti.

Sodžiuje jaunimas ana įvai-
rudeni rus. Vieni yra demoralizuoti

Moksleiviai, laisvos minties
Nė vienas neginčys, kad 

džiaus žmonių gyvenimas 
sunkus, o ypač Lietuvoje, žmo
nės vargsta nuo tamsos iki 
tamsai. Darbas vienodas kas 
metai: pavasarį ark,
pjauk, žiemą kulk ir taip me- dvasiškių ir be jų nė vieno žing 
tai iš metų sukas gyvenimo ra- snio negali apsieiti. Kiti mėgs
tąs. Senesniam žmogui toks ta laisvai gyventi, mėgsta į gy- 
gyvenimas gal ir patinka, bet' venimą rimčiau žiūrėti, nenori 
jaunuoliui, kuris tik pradeda kitų skriausti, bet stengiasi pa-

kia jaunimo būrius, papasako
ja iš šių laikų gyvenimo, nu
šviečia tikrenybėje gyvenimo 
faktus; ne taip, kaip “krikščio
niški” laikraščiai skelbia, bet 
nori moksleivis parodyti viską 
tikrumoje, o ne taip, kad jauni
mui suburti įvairiai, o pas
kiau neatskirtu kur tiesa ir me
las.

Niekas neali būti palyginama, kaip 
ištrynimas su geruoju, senuoju

Pain-Expelleriu
Kai tik pastebit apsireiškimą šalčio, 
tuojaus naudokit šj garsų naminį 
pagclbininką, kad išvengus tolimesnių 
komplikacijų.
35c ir 70c vaistinėse. Tėmykit, kad 
butų Inkaro „vaizbaženklis ant pake- 
lio.^ '

^fJJTdJrichter & CO.
Aflcrry & South 5th Sts. , 

^Brooklyn, N. Y.

dėt kitam, moka atjausti žmo
gaus vargingą gyvenimą, šito 
jaunimo grupė, kaip tik turi 
gyvenime nukentėti, nes ją

1 skriaudžia iš visų pusių gyve
nimo priešai, o labiausiai tie 

i
1 žmonės, kurie svajoja tik apie 
dangaus karalystę, nes jiems 
šitas gyvenimas visai mažai 
reikšmės turi.

Sunku pažangesniai mokslei
vijai padėti sodžiaus jaunimui, 
nes ir jiems mokyklos suoluose 
prisieina nukentėti, už tai, kad 
nori žmogus jaunuoliams pa
dėti žinių gavimui, platesnėms uždarytos. Nusipirkti nieko ne- 
akims į pasaulį pažiūrėti, pa- ’ galima jei neturi pažįstamo žy- 
kilt iš tamsybės, už tai turi būt’delio. Taigi vietoje manyto nau 
moksleivis baudžiamas, turi iš Į dingo įstatymo, išėjo labai ne-

I LIETUVIŠKA VALGYKLA
Į (RESTORANAS)
1 —o—

Šviežus, Lietuviški Valgiai Dideliame Pasirinkime.
Specialiai Kopūstai ir mėsos gaminama geriausiu lietu- 

| višku skoniu. Visi esat kviečiami atsilankyti —
H 103 St. Marks Place, tarpe Av. A. ir 1st Avė. 
h New York City, N. Y.
H Savininkas Galaskas

Viskas vyksta tik per didelį 
vargą. Daug jėgų reikia visai 
bereikalingai išaikvoti. Na,

kaip jaunuolis gali būt laimin
gu arba jaustis laisvu, jei tik 
pajudėk, tuojau pribus kunigė
lis, tuoj aus pamokslas nuo jo 
tėvams ir sūnui. Prasideda blo
gi santykiai tarp tėvų ir vai
kų,. suardo gyvenimo ramybę, 
atvažiavęs iš klebonijos, ir vis
kas kitaip vyksta. Tai ar gi ne- 
vargingas Lietuvoje sodžiaus 
jaunimo gyvenimas? Ar jiems 
neužtenka kantrumo? Kenčia, 
laukia pavasario ateinant; gal 
tada pagijus kiek laisvesni, o 
dabar sunku tikėtis geresnių lai 
kų.

Sunku jaunuoliams išreikšti 
savo laisvesnes mintis, nes 
jiems gręsia kalėjimo mūrai, 
gresia dangiškas prakeikimas.. 
Ar gi gali jaunuoliai pasi
džiaugti laisvoje demokratingo 
jo Lietuvoje?

Kaslink Švenčių Įstatymo
Rašo P. Kriukelis

Lietuvos valdžia išleisdama 
švenčių įstatymą, manė, kad 
tai bus padarytas kultūringas 
ir naudingas darbas. Dabar 
Lietuvoje šventadieniais visos 
įstaigos, visos krautuvės yra

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

HY-MAKE CLOTHING CO.
26 Waverly St.,

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

Nedėliom ir šventadieniais įėjimas 
ant Greene Str.

Geriausias
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Atsakymas No. 16

LIETUVOJE PROTESTAI 
PRIEŠ DERYBOS SU 

LENKAIS

Lietuvos valdžia, tokį įstaty
mą išleisdama tikėjosi, kad da
bar bažnyčios bus pilnos; bet 
pasirodė visai atbulai. Ūkinin
kams nėra laiko dvi dienos 
gaišti per savaitę ir važinėtėi Į 
miestelį, nes brangus poilsis ir 
arkliui ir žmogui. Taigi ūki
ninkai daugiausiai taupo dieną 
dirbamą į miestelį važiuoti, už- 
tad jomarkai didėja, o bažny
čios tuštėja.

Geriausiai valdžia būtų pada
rius, kad šventadieniais būtų 
uždraudus girtuokliauti ir pa-

naudingas.
Lietuva yra ūkininkų šalis, ir 

didžioji dalis žmonių gyvena 
kaimuose; jie liuoso laiko turi J tvirkusiam jaunimui valkiotis 
tik šventadieniais; tą dieną jie 
atsibūna bažnyčioje, kas reika
linga, paskui nusiperka smulk
menų, taippat neapleidžia laik
raščių ir rašomųjų dalykų. Bet 
dabar reikia laukti šiokios die
nos, jomarkų, kuriuose esti 
brangiau ir sunkiau prieinama; 
daugiau nelaimių, girtuoklys
čių ir vagysčių nutinkama. Ūki
ninkas del tepalo ratams turi 
gaišti dirbamą dieną, kuri ūki
ninkams labai brangi.

Nemažai svarbus dalykas ir 
tame, kad dabar žmonės šven
tadieniais negali nusipirkti lai
kraščių ar knygučių. Kaimuose 
daugiausiai skaito tik šventa
dienių vakarais, o negavę laik
raščių, ir doresnysis jaunimas, 
nuobodžiaudamas, eina į padū
kusias vakaruškas arba, vietoje 
skaitymo ar klausymo laikraš
čių, lošia kortomis.

per naktis ir drumsti nakties 
ramybę. Tas būtų daug kultū
ringiau.

AKTORIAMS-MĖGĖJAMS
VAIDINTOJAMS!
REŽISIERIAMS

Brangi ir Neįvertinama kny
ga, pirmą syk lietuvių kalbo
je leidžiama pirmas didelis ir 
pilnas vadovėlis kaip statyti 
teatrus ir vaidinti veikalus 
scenoje. Su paveikslais.

Kama su prisiuntimu — 75c.

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

(Norinti šitų knygų gauti, pri
valo greitai siusti užsakymų, 
nes mažai iš Lietuvos gavome)

Atsišaukimas į Bendradarbius 
Del “Vienybės” Metraščio

1925 motais, rugsėjo mėn. 27 
dieną susirinkę želvos mies
tely, želvos ir kitų apylinkių 
gyventojai, būtent: Šiaulių są
jungos, Valstiečių Liaudininkų 
sąjungos, “Pavasario” sąjun
gos, Ūkininkų sąjungos ir Blai
vybės Sveikatos draugijos gy
ventojai, išklausę pranešimo a- 
pie vedamas Vyriausybės su 
lenkais derybas, o esame įsiti
kinę, kad lenkai yra amžini 
mūsų priešai ir laiko užgrobę 
Vilnių — griežtai protestuoja
me prieš vedamąsias su jais 
derybas ir reikalaujame jų nu
traukimo. Tuomet tik tai gali 
būti bet kokios derybos, kuo
met jie sugrąžins mūsų sos
tinę Vilnių.

Šį protestą nutarėme pasiu
sti : Respublikos Prezidentui, 
Užsienių Reikalų Ministerijai 
ir Seimo Prezidiumui.

Pasirašo minėtų organizaci
jų atstovai:

Šaulių Sąjungos: —
Putrimas Kazys.

Valst. Liaud. S-gos: —
B. Bariška 

“Pavasario” sąjungos: —■
J. Šalkauskas

Ūkininkų Sąjungos: —
J. Masys

Blaivybės Sveik. D-jos: —
V. Kopeckas 

želva, Ukmergės apskr.
—- Lietuva.

“VIENYBĖS”
METRAŠTIS

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

KRYŽIAŽODIS NO. 17.
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Skersai: —
1. Kraitis
2. Pribuvo
8. Taipgi

10. Prielinksnis
11. Briaunos
13. Pabaiga
15. Darbininko
17. Keliauna
18. Šitos
20. Pasibaigs
21. Tautiškas augmuo
22. Griebėm
23. šito
24. Pasisavink
26. Žais
28. žodis nieką nereiškiąs
30. Dramos dalis

31. Svaiginantis gėrimas
32. ši
35. Raginimas
36. Padarys duobę
37. Priebaltijos valstybės

lietis.
k

pi-

i1. Skausmu pervėrė
2. Klausimo
3. žydiškas vardas
5. šiuo būdu
6. Ta, kuri vyrų širdis sujudi

na .
7. Naminiai gyvuliai
9. Rymionų imperatorius

JI. Dūsuoja
12. Vandenio plotas
14. Jrlandijos pilietis
16. Atsisakyt
18. Panašiai \
19. Sodyk
23. Pasilinksminti prie muzikos
25. Malonu (poetiškai)
27. Medžio dalis
29. Bibliškas laivas

žodis

30. Veido dalis
33. Ką kožnas save vadina h
35. Raginimas.

t
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AMERIKOS LIETUVIAI

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 toliaus.

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

j

a

3.3

HH

VIENYBĖ
193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.Biznieriai, norinti tureli pa

garsinimus šiame Metrašty, 
lai kreipiasi sąlygų prie — 

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

Ateinantį melą sueina 40 
melų kaip Vasario 10, 1886, 
būrelis lietuvių įkūrė laikraš
tį “ Vienybę,” šiandien pasieku
sių laipsnį mūsų nacionalės 
reikšmės organo. Todėl “Vie
nybės” Bendrovė nutarė išleis
ti 1926-iems metams Metraš
tį, su kiek galimai pilnesnė
mis ir reikalingesnėmis žinio
mis bei informacijomis iš mū
sų gyvenimo, taipgi įdėti “Vie-

Dragūnas, vedėjas

CHAS. WIRFEL

žaiz
ne

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

tuoj atvykstu pataisyti pagedimus

Ir viskas yra po mano asmeniška priežiūra 
X-Spinduliai ir Wassermano tyrimas ir Ko
miškas Išnagrinėjimas kraujo. — Suteikiame 
tikri} atspėjinii} ir gydymą. —

PATARIMAS IR KOVITIMAS
,. „DYKAI
> st ' i 4

DR. ZINS
110 E. 16th St., New York City 
Tarpe 4th Av. ir Irving Place

.Valandos: S) iš ryto iki 8 vakaro. 
Nedalioms: 9 iki 4 po pietų

YRA GERAS DEL:
1. Ramatiško gėlimo.
2. Nerviško galvos skausmo.
3. Neuralgijos skausmo.
4. Mėšlungiško traukimo.
5. Kietsprando.
(5. Skausmo šonu, krūtinės ir pečių
7. Apsideginimo ir žaizdų.
8. Apsisaugojimo nuo uodų.
9. Skaudančių muskulų.

10. Apsisaugojimui nuo užnuodiji- 
mo, nuo silpnų atsitikimų, 
įdrėskimo ir tt.

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

rašykite j:
ALBERT G. 

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

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

Tel. Stagg 4037

Specialistas
Pasekmingai Gydau Ypatingas 

VYRŲ, MOTERŲ LIGAS

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

KAINOS MANO PRIEINAMOS

SKAUSMAS! KUR? 
PAMINKIT.

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 Jireipiamės į savo 
bendradarbius prašydami para 
šyli 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, 4) kiek turi mokyklų, 
4) kiek turi lietuviškų bažny
čių ir jų turtas, 5) kiek yra 
biznierių, 6) kiek jų turtas ne
ša, ir lt. Prašome rašyti labai 
trumpai, nes maža turim vie
los.

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

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

Vienybės” M et rastis,

r-3
H
•: i

f® attstaatgtri.

Tel. 4418 dTonnpoint. 
, ’V - ■

Dr. John Waluk
Valandos:

nno 8 iki 10 Ii ryto 
nno 1 iki I po pietį;
nno 8 iki 8 vakare

Nodėliomie pagal Buiitarimę

161 North 6th Street 
Brooklyn, N. Y.

SSSš&ti

Tel. 595 Greenpoint.

270
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SANYKITS

•'••AVI. A *4

PMLKI 
UtDHOI- 

MAS

Profilaktaa vyrami, 
geriauiia apsaugą 

po užii^rėtimo. 
Didelė triūbelS 35c. 

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

9J ^Beokman^BV

Prašyk aprašymų

Susivienijimas Liet. Amerikoje
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDRAUDOB IR PAiALPOS 
ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOS®, KU

RIOS TURTAS ARTI $1,090,000.00

pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,660.16
Nuo suslorganizavlmo iki šiam laikui išmokėta $375,122.80

SLA. kuopos randai! viiuoio dideinlvoia mielinose. 
Nariai priimami nuo 18 iki 50 m. amiiaus. Viri na
riai gauna iaikrafctj „Tėvynę” dovanai ir taipgi 
ganna 6LA. iėleiatae knygas ui pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $110, 300, *00 ir 1000

” Paialyos Skyriai —
B6.OO. 9.oo ir 1S.00 | saraltf.

Del plateiniij Informaciją kreipkite lino udreiut

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

Iffi'/tWtvAw MWiWO'/'ifr 7>W'iY / >v i Mix i *w'>v t 'i
Daktaras

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

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

^Apiaagok »v0kat<

pagarsėjusiu! 
(Miltelius auo 
75 centus ui

i

Baltis. 
Į fra- 
plaSii 
COLDURBAN’* 

Balde), jeklf lalčlq 
bakię ajriglnkiaok

Kas yražmogaua amžinai prieBail — 
Jis netik sunkiausias ligai įvare, bet lt 
bę paguldo. Bot tie, kurie vartoja po 
Amerikę 
POWDERS 
nebijo. Už
nuo savo, nuožmaus prloio!

URBO LAX TABS (15 cental ui skry
nutę) yra kai kanuolė prie! kitę amžinę žmo
gaus priešę — vidurių ažkietSJlmę — kuria 
žmogui pagamina daug rūpesčių Ir sunkių ligų.

Idetivlikų, Bulgariškų, Alopatlgkų, Homeopatilkų ir kitikių 
vaistų tegalima gauti gerų pai —

F- URBONAS^ s ,
151 Metropolitan Avenue Brooklyn, N, Y.

Telephone Greeifolnl 1411

3
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“Vienybes” Adresai: 193-197 Grand Street, Brooklyn, N. Y. Telefonas: 2127 Greenpoint i

“ I MEN Y B ĖS" KONGER TU I 
PAGRAŽINIMAS

JAUNI VYRAI ATIDARO 
BASKETBALL SEZONĄ

TERRACE HALL
Ralph St. (Ridgewood) 

Brooklyn, N. Y,
Siuoini pranešu, kad užlaikau gražią 

uimingą svetainę del mitingų, veseli- 
jų, balių, šokių ir šiaip pasilinksmini
mams. Išrandnvoju visai lengvom iš
lygom, Užlaikau pirmos klesos HES 
TORANĄ, valgiai' dideliame pasirinki
me ir lietuvišku skoniu padaryti. Pa
tarnavimas1 mandagus. Visuomet ir visi 
esate kviečiami atsilankyti.

1880 Ralph Street (Ridgewood) 
Brooklyn, N. Y.

savininkas BORONSKIS

i bes” svetainėje. Visi ir visos 
susirinkit, nes reikia prisiren
gti pasitikimui “Lapkaus,” 
kuris su savo minkštule pačia 
ir nelabuoju burdingieriu ateis 
ant scenos Lapkričio 10 d. Y. 
W. C. A. Memorial Hall, 376 
Schermerhorn St. Tikietai jau 
parsiduoda: “Vienybėje”, pas 
O. Jonuškiutę krautuvėje Pro
gress Shoe, pas St. Paužą 
krautuvėje ir visas nares.

— Vincas Kriaučiūnas, bu
vęs “Vienybės” direktorius ir 
senas veikėjas, pirko farmą 
ties Flemington, N. J., kur au
klės vištas ir pristatys brook- 
lyniečiams šviežių kiaušinių. 
(Vat ko čia ir reikia!) Jis iš 
B rook lyno kelsis, kai savo na
mus čia parduos.

— Lietuviai vedasi: Antanas
Sū-| Razutis, 455 Keap St. su Ona 

, šebedžiute, 129 Hope St.
Ignas Kavaliauskas, 655 — 

6th Avė. su Katrina Katkiute, 
186 — 31st St.

— Kazys Makarevicius, ži
nomas veikėjas iš Ansonia, Ct., 
atvykęs su reikalais New Yor- 
kan, apsilankė ir “Vienybės” 
redakcijoje. Jis pasakojo, kad 
savo pirmesnį biznį likvidavęs, 
o dabar, turėdamas laiko, dar 
daugiau jo pašvęsiąs platini
mui “Vienybės”, jo numylėto 
laikraščio. Mes sakom: Valio, 
Kazy! Kilnios širdies žmogus, 
supranta kilnius lietuvio už
davinius.

1880
PIANAI IR PLAYERIAl

Pasirendavoja šapa, 457 Essex St., 
East New Yorke, tinkanti bile kokiam 
bizniui, namas mūrinis, yra “dry 
heat’’: kaina $80 už abu florų — 
atsišaukite 10743 — 113th St., Rich
mond Hill, L. I. Tel. Virginia 3986

(130 s

k u

J0N&5 AMBR0ZAITIS'
Naujausios mados su pirmos rūšies ak
cijoms ir metalinėms dūdelėms, 
rios niekad nepasigadina. Turim 
antrarankių ir labai pigių. Taipgi Re
kordų gramafonanis ir iš Lietuvos ir 
rolų playeriams. Reikalaukit katalogo 
veltui.

JONAS AMBROZAITIS 
560 GRAND STREET 

Brooklyn, N. Y.
Telephone Stagg 6262

Parsiduoda 2 šeimynų namas, me
ilinis, garadžius dviems karams, nerei
kia. taksų mokėti; elektra, yra sew
ers, lotas 25 per 101). Kaina $10,300; 
pirmas morgičius $3,250, antras — 
$1,450 — privažiuoti Flushing Av. 
karu i Maspethą, išlipt ant Collins 
V v., namas 2380 Hubbard Av. (12!)

Tyla”. Ta kompozicija artistas 
Babravičius sužavi publiką, 
kur tik jis dainuoja. Kitoje pu 
sėje rekordo yra A. Sodeikos 
ir Grigaitienės “Oi, berneli, 
vientury” — kompozicija, ku
rią labai dailiai sudainuoja 
“Dzimdzi-drimdzi.”

Paskui labai juokingi dia
logai: “Danties išrovimas”, 
“Šmikis dainininkas”, mokąs 
dainuoti koncertines, patriotiš
kas ir proletariškas dainas; 
“Bevaikis pas daktarą” ir 
naus logika”.

Užvis juokingiausias rekor
das “Juokai” gali ir numirėlį 
prajuokinti.

“ Vienybės” Rekordų Skyr.

Pirmą savo susirėmimą bas- 
ketbolės lauke Jauni Vyrai tu
rėjo New Yorke su smarkiu 
airių jauktu. Jauni Vyrai turi 
naujų žmonių savo jaukte, ir 
dar nespėjo “susigrajinti”, 
kaip sakoma. Todėl prieš smar 
kesnį svetimtaučių jauktą ne
laimėjo, bet atsilaikė su dvi
dešimčia punktų prieš svetim
taučių 30 suvirs. Bet kad ir 
pralaimėjo pirmą lošį, Jauni 
Vyrai įgijo patyrimo ir paro
dė, kad šįmet turės ar tik ne
stipresnį jauktą, negu pernai.

Lietuvių pasižiūrėti 
buvo virš 150 žmonių.

“Vienybes” Didžiajame 
Koncerte bus dar vienas y- 
patingas pagražinimas, ku
rį pasižadėjo duoti mūsų 
meno žvaigždė, gerb. artis
tas J. BABRAVIČIUS, bū
tent — sudainuoti solo prie 
Lietuvių Operetės Choro, 
kai šis dainuos vieną gra
žiausių lietuvių dainų — 
“Karvelėlis”. Paprastai sce
nos artistai prie chorų ne
dainuoja, bet šitą išimti p. 
Babravičius 
“Vienybės”,
C horo ir del Brooklyn© vi- KOKIŲ LIETUVIŠKŲ 
suomenės, kuri taip nuošir
džiai lankė p. Babravičiaus 
koncertą anuo sykiu.

Koncerto programas bus 
didelis, gražus ir įvairus. 
Todėl Brooklyn© ir apylin
kės visuomenę meldžiame 
nepamiršti Lapkričio 22 d.

Miller’s 
Hall,

Išsiraiidavoja 5 kambariai, ' įsi švie
sūs. elektra, maudynė, baltos sinkos. 
Randa pigi. Taippat išsirnndiu oja du 
gražūs fornišruimiai. Atsišaukit po No. 
267 Kent Av.. kampas So. 1st St., 
Brooklyn, N. Y- (130

Parsiduoda “Police Dog” labai pa
mokintas. Greit atsišaukusiam pigiai 
parduosiu. — J. Adams, 61—45 Hull 
Av., Maspeth, N. Y. \128

padarė del 
del Operetės

žaismo 
Rep.

SUSI L A ŪKSIME OPERETĖS

REKORDŲ TURIME

visi lankytis į
Grand Assembly
Grand and Havemeyer Sts., 
Grooklyn, N. Y. Koncertas 
prasidės 3 vai. popieti!; va
kare gi bus iškilmingas ba
lius.

Jau skelbėme aname 
ry, kad įtaisėme naują 
viškų Rekordų Skyrių. Jau ne 

i vienas atėjęs jų pasipirko pas 
mus. čia paduodame sąrašą 
kokius rekordus turime:

Kipro Petrausko, Lietuvos 
Valstybės Operos solisto, turi
me tris rekordus: “Stasys”, 
“Dul-dul-dudelė” ir “Bernužė
li nesvoliok.” Tai populiariš- 
kos kompozitoriaus Vanagaičio 
kompozicijos.

Kito operos solisto, šulgino 
turime gražų rekordą “Visur

nume- 
Lietu-

Teko patirti, kad Operetės 
Dr-ja, kurios vaidinimų jau se
nai B rook lyno publika 
do, šįmet pasirodys su 
“Išeivis”, kuria statvs 
vakaru: šeštadienį ir
dienį kun. Pauliuko svetainėje, 
lapkričio 28 ir 29. Operetė yra J 
Šimkaus kūrinis ir Operetės 
Dr-ja ne pirmu sykiu ją stato.

pasige- 
operete 
per du 
sekma-

Pasirendavoja 6 dideli, šviesūs kum 
burini su maudyne ant 251 Cooper St., 
kampas Knickerbocker Av. Elektra, 
visi įtaisymai, apart šilumos, prieina
ma romia, geidžiami gyventojai kurie 
neturi vaikų. Mažeika. (1-9

Pasirendavoja, didelis storas nnt 
726 Third Av. Brooklyn. Tinka de 

stationary, army and navy Storo arba 
pardavinėjimo mult ir hops arba bile 
kokiam bizniui. Labui puiki vieta 
kriaučiui. Pigi repda telefonas Stagg 
6805 (J-9

Parsiduoda trys lovnkės, sulenkia
mos, su matrasais ir viskuo. Taipgi du. 
mažu staliuku j froidinį pastatyti. Vie 
nų stalų virtuvei blokiniu viršum. Po
ra krėslų ir supama kėdė. Atsišau
kite: 672 Driggs Av., Brooklyn, N. Y.
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UŽRAŠYKI!’ “VIENYBĘ 
SAVO GIMINĖMS IR 

PAŽĮSTAMIEMS 
LIETUVOJE

Tel. Greenpoint 7831

LIAŪKU1 FOTOGRAFAI

N ASLA IČIA MS .1 U KOS
PIRKITE 

VIENYBĖS 
ŠĖRŲ!

KAS NORI GERŲ. SKANIAI 
IŠVIRTŲ LIETUVIŠKŲ VALGIŲ 

Lai Atsilanko į 
V. BERENK) 
RESTORANĄ 

673 DRIGGS AVENUE 
(kampas Fillmore PI.) 

Brooklyn. N. Y.

DIDELIS NUMAŽINIMAS KAINU ANT
NEW PLAYER PIANŲ

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

Gerb. K. Bagdonas, kur yra 
ir “Vienybė” pardavinėjama ir 
laiko visokių reikmenų krautu
vę ant 53 Hudson Ave., pri
siuntė “Vienybėn” 3 dėžes rū
bų, pasiųsti našlaičiams. Naš
laičių varde — didelis ačiū!

A'. Sirvydienė,
L. M. G. D. Pirm.

BUTĖNAS RAŠO IS ROMOS

aš radau

Ar
bą

trokštnate dasisiekti geresni dur

Ar karštai jaučiatės paliuosuot ir 
plačiai išvystyt savo dabartiniai mie
gančiai bet galingai Erto, ypataf

P. 1RSIDUODA LENG VOMIS 
IŠLYGOMIS

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

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

Mūsų dainininkas, Jonas Bu
tėnas, rašo 
gi a tįsi iš 
“Vienybės” 
draugams, 
mon ir ten
apie vidurį šio mėnesio.” (Pa
sirašo: Jonas Butėnas).

iš Romos: “širdin- 
Romos linkėjimai 
štabui ir visiems 
Išvažiuoju Paler- 
pradėsiu dainuoti

Ar ukvaatytute su šaknimis ir šal
tiniais literatūros, religijos, logikos, e- 
konomijos, jsiychologi jos ir politikus 
principais atsakančiai pasipažint f

Tai turite mokėt Angliškai!

PO MIESTĄ PA SII)A IRIUS

Su mano naujai atrasta Psychologiš- 
kn Metodą j trumpų laikų tapsite įga
lioti bagetai vnrtot ir užlaikyti gra
matikų. Skaitymų, Laiškų rašymų, Re
torikų ir iškalbų Angliškos kalbos.

Ypatiškai lekcijas vesiu savo siu 
dijoj 293 Wythe Av., Brooklyn. N. Y. 
Karolis Bartkus (Globėjas ir 
gusi. *

Psycholu-
— Susirinkimas. Lietuviu

Moterų Globos I)r-jos įvyksta , , , , .J | Jeigu :itMit»o<lo Žodynui ir
Spalio 29 d. vakare, ”\ ieny-j mokyklų*, kviečiu pnbnndyti

vakarinės 
m ano.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ 
APDRAUDOS (INSURANCE) FIRMA

Gaminame visokius valgius: 
Lietuviškus ir Amerikoniškus. 
Pas uitis galite pavalgyti kaip 
“namie:” sveikai ir sočiai. Ei
kite pas mus kasdien ir tėmyki- 
te kaip augs jūsų sveikata ir 
energijų!

417 LORIMER STREET 
(“Laisvės” Nante) 

■ Brooklyn. N. Y.
Alex Velička ir J. Sutkus 

Savininkai

LIETUVIŠKA 
RESTORACIJA

Fotografuoju ve- 
selijas, Rankio
tus, nabašninkuH, 
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.— Petrai, kur taip skubi
niesi?

— Einu pas Juozą Aba* 
z orių.

— 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

tino

Telephone Triangle 1150

IR MALI0RIU8 
Nufotografuoja ir 
numalevoja viso
kius paveikslui 
įvairiausiomis sp
alvomis. Atnauji
na lenui ir kra- 
javus ir indaro 
su amerikoniškai! 
Darbų atlieka ge
rai ir pigiai.

Kreipkitės

8TOKEB
O. Brooklyn. N. T.

JONAS
173 Bridge Bt.,

ANTANAS TAČILAUSKAS 
(Samlnkas) 

LIETUVIŠKAS RESTORANAS 
IR 

SUSIRINKIMAMS SVETAINĖ
Cta galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir ui 
prieinamų kainų; taippat pasirendavoti avetatnų maitinki’ 
manu, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

P99 GRAND STREET (Tel. Stagg 3922) BROOKLYN, N. Y

Priešais •• Bridge Plaza 
Valandos: 10—12 prieš piet 

2—8 po piet.
Penktadieniais ir Sekmadieniais 

tik sulyg sutarties

Cį LIETUVIflKA AKUBEBKA

Telefonna: Stagg 910u

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spindullu Diagnoza 
221 SOUTH 4th STREET 

BROOKLYN, N. Y.

REIKALAUJANT apdrnbdos (insur
ance) nuo Ugnies, Gyvasties, Sužeidi
mo (accident L Automobilių. Stiklų, 
eic., žodžiu sakant, suteikiam visokios 
rūšies apdraudų (insurance) kokia tik 
tni raminsi šioj šaly. Mūsų kompanijos 
vienos iš didžiausių, prekės yru lygios 
su kitais, bet patarnavimas yru geres
nis nelaimei atsitikus, nes pilnai uu ■ 
stolius išmoka.

PERKAM ir parduodam narnu*, lotus, farmas, biznius, morgicius; sko
linant pinigus ant morgičių, suteikiam pilną patarnavimų namų pirkime 
ir pardavime. •
NOTARY PUBLIC suteikia pilną patarnavimą visokių legalių dokumen
tų, kokius tiktai tiesos daleidžia Notarams patarnauti.
Su visokiais reikalui? ypatiškai. laišku ar telefonu kreipkitės j mūsų 
firmą, iižtikriaiua. kad gausit teisingų ir mandagų patarnavimų.

SCHEGAUS & GALE
BUILDERS, REAL ESTATE and INSURANCE 

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

££prie

A. ANTPUSAT & CO
EKSPERTINIS TONUOTOJAS IR I’ATAISYTOJAS
,9<s/ Broadway Brooklyn, N. F.

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

ANDRIUS TURAUSKAS

Mūsų darbo apsiaustu 
kostumeris džiaugiasi.

Krautuvė atdara paprastom dienom nuo 8:^0 ry
to iki 9:30 vakaro. Nedėldieniais ir šiaip švento
mis dienomis nuo 7:30 ryto iki 1:30 popletų.

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

(Praeidami atnižvelgkite į šį mimą) 
260 HUMBOLDT ST.

Brooklyn. N. Y.
Telefonas Stagg 2481 

Užlaikome lietuviams užeigos vietą 
ir turime Gražių Ruimingų Svetainę 
del įvairių Mitingų Ir Pokillų (Lie 
tuvių Kriaučių ” ---- ’ ' * '
laiko savo ofisą 
Visuomet reikale kreipkitės pas;

K AS MOČIU S ir TUBA
260 Humboldt Street 

Brooklyn. N. Y.

592 FLUSHING AVENUE 
Brooklyn, N. F. 

Telephone Williamsburg 3009 
----- o-----

Užlaikau užeigos vietų visiems prieinamų ir 
prlegtam vlešbšfitis atkeliavusiems iš tolinus; 
gera vieta apsistojimui

Marijona Tamklenfi 
fiįprie palagų ant pareikalavimo 
^dieną ar naktį, taipgi ir nedėl-fi> 
tVdioniaia. Darbų atlieka atiakan-^ 
Ličiai už prieinamų kainų vv 8 7 Stagg Street vč
rn (arti Union Av.) w 
fn Brooklyn, N. Y. vv
,VC Tol. Stagg 07J1 W

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.

T T,-

Kont rektoriai už- 
rn ūsų r vėtai nėję)

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

Vyrams, Moterims
Prašau Tamistų reikale atsilankyti,

S. PAUŽA
131 GRAND STREET

Brooklyn, N Y

Tel. Stagy 0783.

ir Vaikams 
o būsite pilnai užganėdintas

;VU..

waummws

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

Ateikite ir Persitikrinkite

107 Union Avenue,

§
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