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SUOKALBIS PRIEŠ MUSSOLINI
BUVĘS LABAI PLATUS - NORĖTA

IŠVERSTI ITALUOS M0NARK1JA
Lenkų Seimas Skubotai Įgaliavo Savo Valdžią 

Kui* Galima Ieškoti 600 Milionų Zlotų 
Paskolos.

Naujausi Telegramai
- * * • ---------------------

M • • •Meksika. Čia pasirodė la
bai gabiai padaryta Ameri
kos netikrų banknotų. Nu
žvelgiama, kad jie padaryti 
Europoje, gali būti, Rusijo
je, ir įšmugeliuoti į Meksi
ką platinimui.

Žinios Iš Lietuvos

SUOMIJOJE SUSEKTA KOMUNISTINĖ RU
SIJOS ŠNIPŲ ORGANIZACIJA.

ROMA, Lapkr. 8. — Kuisantis giliau i suokalbi nu
žudyti Mussolini, policija rado, kad suokalbio būta la
bai plataus ir jo tikslas buvo netik užmušti Mussolini, 
bet išversti fašizmą ir monarkiją. Viename amunicijos 
gaminimo mieste Trenti buvo sukrauta suokalbininkams

formalumai, kaip kiečių pusės, pasireiškusius y- 
I patingu savo nekultūringumu 
š. m. rugsėjo 20 d. trukdant 

Giedotojų Draugijai 
įvykį labai supykęs. Po švęsti trisdešimtmetines sukak- 

vienas eina žmonėms spė-1 dviejų savaičių, 15 lapkr. 1924 t u ves, nutarė:

1. Griežtai protestuoti prieš 
vokiečių nuolatinius Tilžės lie
tuvių persekiojimus, sistematiš 
ką j ii ramaus kultūros darbo 

, , , .... ,, , i trukdymą ir prieš begėdiškąta, kad be vietinio klebono nu- ... . , ’. . . ... .., _ lietuviu teisiu mindžiojimą,dymo jungtuves neteisėtos, ži 
noma, klebono Suževelio įsaky-l 2.
mas buvo išpildytas — jauna- Tilžės Lietuvių Giedotojų Dr- 
vedžiams šliūbas buvoo duotas'jai del Įvykusių trukdymų švę- 
dar kartą. ' sti sukaktuvių šventę, pasiun-

Čiant užuojautos telegramą tos 
1 draugijos pirmininkui gerbb. 
Į Vidūnui.

Ka'.šedorys. — Pas mus, ap- Į 
Į lenkintame smarkiai krašte,. ‘ 
prieš porą metų tautinis susi- i •

1 pratimas pradėjo kilti. Tautos 
‘ gedulos dieną visas miestelis 
: pasipuošė tautinėmis vėliavo-1 
mis, perjuostomis juodomis ge • 
dulos juostomis. Lygiai 12 v. Į 
suskambinus bažnyčios var
pams ir pasigirdus . granatos ! 
sprogimui, judėjimas vienai mi! 
nutei visame miestelyje apmi
rė. Vakare susirinko gausiai 
progimnazijosį salėti ir valdi- 

. ninku ir šiaip jau piliečių. Kai 
bėjo p. Ruškys, p. Butkus, p. 
A. Kunca. Berželis.

1 jungtuvių
! girdėt, buvo atlikti.

Rietavas. — Dabartiniu lai-1 Grįžęs vietinis klebonas de
1 ku Rietavo apylinkėje vaikš- kanas B. Suževelis ir sužinojęs ' Lietuvių 
čioja du žmonių apgavikai, ku 1 apie 
rių '____  ___

I dantas-pranašaudamas iš kor-!m. pakvietęs tuos pat jaunuo-' 
Į tų ir rankų apie ateitį ir už tai sius įsakė savo vikarui duoti 
Įima po 2-3 litus. Antras vaik- jiems antrą šliūbą, remiantis 
ščioja pasiskelbęs stebuklingu 1 būk tuo, kad esanti Popiežiaus 
gydytoju ir ima dar daugiaus enciklika, kurioj būk pasaky- 

: už pirmąjį. Abu turi pakanka
mai sau “klijentų,” nes po apy 
linkę jau klajoja antra savai
tė. Reįkia net stebėtis, kad spė

tas pats buvo šį pavasa- 
ntžiūrint to viso, randa 

sau gero uždarbio. Reiktų nors 
kartą susiprasti vietos visuo- 

r , . .... . . . ., i . . . .1 mern i ir išvyti tuodu apgavi-bombas i sukilusiu morokie- ma, kad italai nieko nepada-i. .. v ..n.,,
is rys kaip irancuzai skolų at 

mokėjimo klausime.

New York. Šimtai demo
kratų lenda prie naujai iš
rinkto majoro Walkerio, 
norėdami gauti miesto val
dininkų darbus.

New York. International Į. 
Tailoring kompanija, turin
ti šapas čia ir Chicago je, 
pralaimėjo 5 mėnsių

Berlin. Vokietis daktaras 
rekomenduoja moterims 
gerti alų, jei nori gerai mie- tą prieš amalgameitų 
goti. Jis sako, kad nikolis Kova buvo arši, bet

lokau- 
uniją. ’ 
unija

{PGA VIRAI

Išreikšti gilią užuojautą

noje.
Washington. Italų

Quezzan. Amerikonai la- komisija nesutinka su
skolų 
ame- 

sumoje pusantroginklų sandėliai. Socialisto Zanibonio sekretorius, kuris! kūnai, kurie buvo stoję pa- rikonais 
buvo kartu areštuotas su savo ponu, tapo paleistas. Spė- gelbėt} francūzams mėtyti biliono dolarių. lodei spėja 
jaina, kad tai jis išdavęs visą suokalbį.

GEDULO DIENA

VARSA VA, Lapkr. 8. — Lenkų valstybė taip pras
tai finansuose stovi, kad seimas skubotai įgaliavo val
džią skolintis kur tik gaus 600 milionų zlotų. Lenkai 
tinka užstatyti likusį valstybės turtą, kad gavus tą 
skola, v

RYGA. — Buvęs Latvijos prezidentas Čakste 
tapo seimo aprinktas tarnauti kitą terminą.

su
pa-

HELSININKAI, Lapkr. 8. — Suomijos valdžia 
sekė, kad nariai Jaunų Socialistų Sąjungos tarnavę 
šnipais Sovietų Rusijai. Areštuota apie 30 komunistų, 
pasislėpusių socialistų vardu. Jie rinkę žinias apie Suo
mijos kariuomenę ir siųsdavę tas žinias rusams. Polici
jai pavyko, gauti nemaža; medžiagos apie slaptus .komu
nistų darbus Suomijoje.

Sil

Įdomi Byla Tėvo 
Užmušusio Dukterį

Naujas Vagonas 
Del Gelžkelių

Montreal. Kanados gelžke- 
liai išrado naują rūšį vagonų, 
talpinančių 67 keleivius, ir ga-

čių kaimus, pasitraukė 
tarnybos. Amerikos prezi- 
čentas prieš jų tarnavimą
j rotestavo. Daniaskus. Prancūzai, no-! 

redami įgazdinŲ Drusus ir 
arabus, viešai pakorė tris: 
sukilėlius, tūkstantinei mi- !

Pueblo, Col. Čia prasidė 
jo teismas tūlo indijono, ku 

Į ris palaidojęs gyvą savo 17 niai žiūrint, 
dienų kūdikį, tikėdamas,!
kad tas prikels iš numirusių ! Washington. Gauta žinių į 
motiną, pasimirusią laike . kad atvažiuoja bėlgų misija Į 
gimdymo. Indijonas kaltina- ieškoti 150 milionų dolarių Į 
mas žmogžudystėje. ‘ paskolos pas amerikonus.

Pabaudos Butlegeriam Garsusis Ponzi 
Lygiai Kaip ir Laisniai Veikia Floridoje

Chicago, III. Anti-Saloon

.4. Svajas.

PA SKOLOS LIETU F/l1 
REIKALE

Lietuvos vyriau- 
Klaipėdos krašto 
ir direkciją at-

Londono dienraštis
Morning Post” ir tūli kiti ang
lų laikraščiai įdėjo sekančią ži
nią :

“Iš Dr. Steponavičiaus. Sei- 
•; I mo Finansų, Biudžeto ir ąkono 

- j minės Komisijos pirmininko, 
i pasikalbėjimo su vienu Kauno 
i dienraščio korespondentu atro
do, kad dabar vedamos dery- 

! bos tarp Lietuvos valdžios ir 
! American Foundation Co. del 
j jungtinės valdiškos ir 
‘ palės paskolos sumoje 10,000, 
į 000 dol. nepalies neigiamai 1, 
000,000 sv. sterlingi! kreditų 

Įdeki kurių,'kaip yra praneša

“The

3. Prašyti 
'■ sybę, Seimą, 

gubernatorių 
kreipti ypatingą dėmesį į siau
čiančius anoj Nemuno pusėj 
žiaurius lietuvių persekiojimus 
ir kartu reikalauti uždaryti 

Į Klaipėdos krašte visas vokie- 
jčių patriotiškas organizacijas, 
■ kaip tai: Saengerverein, Krieg- 
; erverein, Schuetzenverein ir tt. 
dirbančias žalingą Lietuvos ne 
priklausomybei ir respublikos 
gerovei darbą.

Jacksonville, Fla. Skelbiama
Sąjungos seime kalbėtojai iš-Į kad garsus Bostono “milionie- 
sireiškė, kad uždėjimas pini-' rius” Ponzi, kuris nusuko žmo- 
ginių pabaudų ant butlegerių , nėms apie du milionų dolarių, 
ir saliūninkų, tai kaip ir mo- veikiąs Floridoje, kur spėkų-j. ( 
kestys už laisnius. Esą, reikia liuoja nuosavybėmis. Jis norįs su grįįu Iždu, einant Trade Fa

munici- PROTESTAS PRIEŠ TILŽIŠ 
KIŲ LIETUVIŲ PERSE

KIOJIMĄ

Littleton, Col. čia renkama 
džiuri spręsti bylą Dr. Blaze-’ 
rib, kuris nukloroformavo sa
vo pabėgėlę dukterį ir ją nu-jlinčių važiuoti vieni, be loko- 
žudė, kadangi pats ėjo senyn' motyvo. Vagonai varomi alie- 
ir bijojo, kad nebus kam dūk-‘jaus inžino, kuris prigamina 
terį prižiūrėti. Duktė jo nuo elektros, o toji jau stumia pa- 
pat gimimo, per ’32 metu, ne- ■ ti vagoną. Vienas vagonas, pa
galėjo šnekėti, apie girdėjimą: leistas išbandymo kelionei, nu
buvo abejonių. Ji negalėjo var
toti koji] ir rankų kaip žmo-1 landas. Tie vagonai bus varto-Į 
gus. Vienatinis jos žmogiškas jami ant mažesnių gelžkeliųį 
elgęsis buvo šypsą ant veido, šakų, kur nereikia didelių trau-Į 
Per 32 metu daktaras ją pri- kinių, 
žiūrėjo, bet jo paties protas,! ------------
kaip jis sako, pradėjo maišy
tis, ir jis iš gailesčio nutarė 
dukterį nužudyti.

Laukė Plaukų Nekirpdamas 
Iki Bryanas bus Prezidentu

Smith Center, Ran. Tūlas 80 
metų senukas čia nekirpo plan 
kų per 30 metų, 
juos apkirpti tik tada,
Bryanas bus Amerikos prezi
dentu. Kadangi tas vyras jau 
mirė, tai senukas dabar apsi
kirpo.

SETAS Iš PENČIŲ 

LIETUVIŠKŲ PINIGŲ 
galima g Auti 
“VIENYBĖJE” 

Su prisiuntimu — 
50 centų

Šilutė. — Šilutės vietiniai 
esą principialiai susitarta lietuviai, susirinkę ir išklausę 

butlegerius, jei ne pilietis, de-;atgauti tuos du milionų ir at-| }Į:ti A f į : bus nr;Pitn 1<inesini4 apie žiaurius lližės
eilines acl. jeigu dus pi iena lietuvių persekiojimus, is vo- 

i prie susitarimo del amerikoniš-i 
Į kosios paskolos, ji bus gauta 
didžiumoj gyvais pinigais, kuo
met B riti! duodami kreditai 
privalo būti išleisti Anglijoj 
gelžkelių medžiagai pirkti. Dr. 
Steponavičiaus žodžiais, abi pa 
skolos esą “du broliai su viena 
galva;” Amerikos paskolos dė
lei Britų kreditų praktingas 
svarbumas padidėjus; taigi, A-

portuoti, o jei pilietis, pasodin
ti į kalėjimą. Pats Volsteads 
pareiškė, kad reikia pasodinti Į 
ir kiekvieną gėriką, arba nusi
gėrusį žmogų, kuris pasirodytų Fanatikai ir Kriminalistai 
viešoje vietoje. I

si lyginti su kostumeriais.

“VIENYBĖS

Šaliapinui Dainuojant į
važiavo 2,937 mylias į 67 va-|Ra(jf0 Reikėjo Publikos

Turkijoje ir Vėl Vaikšto 
Auksiniai Pinigai

Konstantinopolis. Su didelė
mis ceremonijomis tapo atida
ryta valstybinė aukso pinigui rac]10 bus 
liejykla, kuri neveikė nuo ka
ro pradžios. Pirmas pinigas 5 
lirų ($22) vertės buvo įteiktas

norėdamas Turkijos prezidentui, kaipo do
ką d a 1 vana.

LATVIJOS LIETUVIAI MI
NĖJO Vilniaus gedulo 

DIENĄ

Dallas, Texas. Tūlas vyras, 
čia liko teismo pabaustas $10 
dėlto, kad nepasekmingai ban- y, 
dė pavogti garo volą, kuriuo 
gatvės valkavojamos.

London, šaliapinas taip 1 
įjojęs dainuoti per radio ir ner-Į 
vavęsis, kad radio kompanija! 
parūpino jam publiką iš 50 ]iaj paty 
muziką suprantančių žmo-' persekiojimu, 
nių. Tada šaliapinas be vargo j  
su tokiu dramatiškumu daina-1_ 

! vo, kaip ir ant scenos 
m a. kad 
dainininkams

London. Anglijos karaliaus 
istorikas John Forstescue, pa

reiškė, kad pirmieji ameriko- 
’ nai, atvykę iš Anglijos, buvę 
kriminalistai ir religiški fana- 

b1-įtikai. Esą, Anglija siuntusi i, „ , .
.... i menkos paskola papurtysianti 1 nauja kraštu krimmaliskus pral „

•• I ., ‘ .... ,. I Britų paskola,sikaltelius, o religiški ianati-| ‘ 1
5b kai patys bėgu, kad išvengus į

Mano- Buvęs Kareivis Nušovė 
ir kitiems Įžymiems Savo žmoną ir Save 

d a in u o j a n t p er ------
parūpinta publika, 

priegelbės dainininkams■ j° karo tragedijų pasibaigė čia
Buller, N. J. Viena iš didžio

a

kuri
n u ga lėti n e r v i šk u m ą.

Rusų Armijos Vadu 
Paskirta Vorošilovas

Lietuviški Rekordai
Vienybes” Knygyno Rekordų Skyrius turi pardavi

mui sekančius naujus, Li tuvoje pagamintus 
Lietuviškus Rekordus

Ryga. — Spalių mėn. 11 d. 
Rygos lietuviai Vilniaus gedu
lą paminėjo Mažosios Gildijos 

j salėj gana plačia ir rimta pro- 
I grama. Tarp kita ko joj daly
vavo žinomas lietuviams latvių 
artistas Lindę, kuris padekla- 

i mavo Maironio “Vilnių” ir taip 
pat iš nesenai išleisto J. Kark
linio veikalo “Lietuvos moty- 

. . .. . vai” eilėrašti “Vilnius.”Washington. Amerikoje kas
met 160 milionų pėdų lentų 
yra suvartojama grabams. Bet 
80 nuošimtis grabų daroma iš atatinkamą vakarą su labai pla 
metalo bronzos ar plieno.

Detroit, Mich. Dėlto, kad 5 
metų sesutė jj pavadino “men
ke”, 7 metų jos brolis ją mir
tinai peršovė tėvo revolveriu.

Mintaujos lietuviai Vilniaus 
gedulo dienai taip pat suruošė

čia programa.

Maskva. Į vietą pasini irusio 
Frunzės tapo paskirtas Voro
šilovas. Jis yra kaimiečio vai
kas ir jau 1904 metais buvo 
bolševikų partijos uentralinia- 
me komitete.

mirtimi lenkės Žebrauskienės 
ir jos vyro, Stasio, kuris buvo 
eks-kareivis ir karo fronte ga
vo “shell-shock”. Jis ikšiol 
gaudavo pensiją iš karo depar
tamento. bet buvo jam praneš
ta, kad daugiau pensijos ne
gaus. Tas jo protą visai ap
temdė ir jis nušovė savo žmo
ną ir pats save. Jie buvo vedę 
9 metus, bet vaikų neturėjo.

Ukmergės apskr. —' 
miestelyje veikia dvi 

l bendrovės — želvos “Laimė” ir 
Balninkų b-vės “Varpa” sky- 

, rius. Apylinkės žmonės susipra 
itę ir daugiausia perka bendro- 
■ vėse, todėl privat. krautuvinin
kai pamažu uždarinėja savo 
krautuves.

Tik b-viii tarpe yra blogas 
i apsireiškimas, būtent jos kon
kuruoja tarp savęs kaip žo- 

' džiu, taip ir darbu ir tas daro 
blogą įspūdį visuomenėje. Iš 
tokių konkurencijų, žinoma, 

! daugiau pelnosi krautuvininkai 
žydeliai. Bendrovėms patarti
na to nedaryti. Kazys Uosis,

I :

Lietuvos Operos Artisto 
KIPRO PETRAUSKO

1. Dul-J)ul-Dūdelė ir Bernužėli Nesvoliok
2. Stasys ir Plaukia Sau Laivelis. '

(trio: piano, smuiką ir cello) .

Lietuvos Operos Artistų
.4. SODEIKOS IR GRIGAITIENĖS

3. Bernužėli Vienturį ir Visur Tyla (art. Sulgino)
4 Juokai (Juokų rekordas) ir Pastorius (Kauno benas)

5. šėriau žirgeli ir Oi. žiba žiburėlis (Kauno šaulių Choras
vedamas A. Vaičiūno)

6. Kur Bėga Šešupė ir Važiavau Dieną (Kami. šauk Chor.)

DU K A R T SUŠLIŪRA J 0.10

Chicago, III. Redaktorius 
Railway Review, paliko $60,- 

1000 Northwestern universite- 
! tu i, kad būtų rasta įrodymai 
! redaktoriaus tikimai teorijai, 
būk ant kitų planetų gyvena 

i žmonės.

Baltimore, Md. Jonas Žilin
skas, 27 metų, išsiėmė apsive-

tau skinte, 19 metų.

Pottsville, Pa. Vietos 
riui, Petrui Gražiui, 
Mc Keenburge unšauti

bizniė- 
pavyko 

didelį 
meškas ir

vakarienę
gams.

Širvintų bažnyčioje (Ukmer
gės apskr.) 1924 m. spalių m. 
28 Jonui šimokui su Tekle Blu 
sevičiūte buvo duotas ši i ūbas. 
Kadangi paskirtą šliūbui dieną 
tos bažnyčios klebonas su ka- 

, mendorium buvo išvykę sve- 
čiuosna, tai zakristijonui pra- 

fabri- šant jauniesiems šliūbą davė

drau

Komiški Dialogai
7. Danties Išrovimas ir Smikis Dainininkas. /
8. Bevaikis pas Daktarą ir Sūnaus Logika.

Deklamacija Jurgio Petrausko
9. Parapijos Komiteto Įgaliotinio Kelionė į Vilnių.

5-1 o Lietuvos Pešt. Pulko Beno Įgrajtos Dainos
10. Bijūnėli žalias ir Ant Kalno Karklai.

šokiai Klumpakojis ir Našlys (Kaupo kar. benas) 
šokiai Noriu Miego ir mazurka Lietuvaitė (K. Kar. B.)
Klaipėdos Maršas ir Valio Nepriklausoma Lietuva 

(Keistučio Pulko orkestrą)
Polka “Karolka ir polka Diedelis (Keist. Pėt. Pulk. B.)

KAINA REKORDŲ PO 75 CENTUS
Persiuntimas nuo 1 iki 6 — 75 centai ekstra; persiun
timas nuo 6 iki 12 rekordų — $1.50 ekstra. Siunčiame 
geruose medžio baksuose, todėl už sumušimą rekor
dų pastoje — neatsakome.

12
13

14.

»r-

Detroit, Mich. Fordo
kuose taip viskas sutaisytajiad buv. tos parapijos klebonas kn. 
kas 10 sekundų išeina gatavas J.
ford u kas.

Novickis (šešuolkų bažny-
I čios klebonas). Visi reikalingi i

a

193 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

1
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Į PERŽVALGA j
“Frtrpo” Buvęs Vedėjas Teisme

Chicagos “Varpo” leidėjas, 
C. Krukonis, kaip praneša “N- 
nos” padavė savo žmoną teis
mui, norėdamas perskyrų. Jis, 
sako, apsivedęs su ja 1906 me
tais Bostone, bet ji paskutiniu 
laiku grūmojusi jo gyvybei, su
mušusi ji, suspardžiusi ir mė
čiusi visokiais daiktais.

Keli redaktoriai yra perken- 
tėjo panašias istorijas, ir ture 
jo su žmonomis persiskirti. O 
redaktoriai turėtų pavyzdi ki
tiems rodyti geru šeimynišku 
sugyvenimu.

KUR ŽŪNA MUSŲ DAUG LAIKO 
IR ENERGIJOS

Wallstrytas — Pinigų Karalius 
šiomis dienomis Amerikoje 

svečiuojasi vedėjas Vokietijos 
valstybinio banko. Berlino 
spauda, aptardama jo atsilan
kymą, rašo sensacingų žiniįį, 
kad po jo atsilankymo paaiš
kės, kad 'Amerikos Wall strytas 
yra pasaulio pinigų karalius. 
Jis tą vietą atėmė iš Londono

Pinigų karaliaus vieta gar
binga. Tokis karalius turi daug 
galios. Bet istorija rodo, kad 
už tą garbę ir galią prisieina 
karaliui brangiai užsimokėti. 
Ir amerikonai kada nors užsi-
mokės už tai, kad šiandien 
jie dolario karaliai, o dolaris 
yra karalius viso pasaulio.

—o— 
Kodėl Reikia Diktatūros.

Nesenai įvykusiuose rinki
muose New Yorko mieste, ko
munistų partijos kandidatai 
vos truputį daugiau kaip 3,000 
balsų gavo. Kadangi jų kandi
datas, žydelis Gitlow, neturi 
pilietybės teisių, tai, komunis
tai tvirtina, kad visi balotai,

piausia sritis. Oi ne: Wiscon- kur buvo jo vardas įrašytas, 
sinas sudrožia juos į drožles.

—o—
Visi Nori “šlapumo” Garbės.

Amerikos miestai netik kad 
nepaiso prohibicijos įstatymus 
pildyti, bet pradėjo lenktynių© 
ti, kuris šlapiausias. Ikišiol šia 
piausiu miestu, kur degtinę 
veik atvirai galima pardavinė
ti, buvo skaitoma Baltimore, 
Md. Bet, štai, galva Anti-Sa- 
loon sąjungos Wisconsin valsti 

j joje viešai pareiškė, kad Ry- 
delto mūsų tegul nemano, kad jie šla-

Mūsų laikraščių taip maža ir tie patys taip nedideli, 
kad kiekvienas sklyputis, veltui išnaudotas, padaro nuo
dėmę prieš skaitytojus ir visą tautą. Tuo žvilgsniu mūsų 
laikraštija, turbūt, daugiausia nusideda, negu laikrašti
ja kitų kultūringų tautų; visu pirmu dėlto, kad pas. 
mus laikraščiuose daug tuštesnių vaidų, negu pas sve-1 
timtaučius; toliaus dar dėlto, kad mūsų laikraštija tūks-|j 
tančius kartu mažesnė už svetimtaučiu, v v 7
skaitančioji visuomenė tūkstančius kartų labiau nu- 
skriaudžiama. Del tuščių vaidų, mūsų laikraščiuose vie- tapo sunaikinti ir nepriimti.
ta susimažina iki minimumo, ir mes nebeturime kur tal
pinti gražios, sveikos, šviečiančios ir kultūrinančios 
literatūros.

Mūsų laikraštininkai, rašytojai, redaktoriai ir vei
kėjai turi šiuo faktu gyvai susidomėti ir mažinti bei 
ignoruoti vaidus.

Ėmus paveizdan mūsų pažangiosios spaudos ir vi
suomenės labai rūpestingą domesį bolševikais, matosi 
vienas iš tuščiausių ir žalingiausių žudynių laiko ir ener
gijos. Juk rimtai imti bolševikus, tai tik laiko gaišini
mas. Kiekvienam žinoma, kad mūsų bolševikai patys 
viešai atsiskyrė nuo lietuvių tautos, priešais valią 4,- 
000,000 mūsų tautos žmonių, atmetė Lietuvos neprigul- 
mingos valstybės principą ir priskyrė save prie Rusi
jos bei save vadina Rusijos piliečiais. Tuomi užsibaigia 
visa tautinė ir valstybine giminystė tarpe lietuvių ir bol
ševikų; aišku, kad tuomi bolševikai pasistatė save eilėn 
lenkų, rusų ar kitokių* mūsų amžinųjų priešų, kurie 
stengėsi, dabar stengiasi: ar ateityje stengsis 
pakirsti Lietuvos neprigulmybę ir vėl pagriebti mūsų 
tautą svetimųjų vergijon, prieš kurią nuo tiek amžių 
mes ir mūsų bočiai-prabočiai kruvinas kovas vedė.

Tačiaus mūsų grynai lietuviškoji spauda ir rimti 
lietuviai veikėjai, dar labai paviršium reaguoja į viršuj 
pabriežtąjį faktą. O reikia reaguoti trumpai, aiškiai ir 
griežtai, tuomet sumažės pas mus vaidai, gryninsis mū
sų visuomene, aiškės mūsų uždaviniai ir mes žinosim, 
kur mes stovim, kaipo lietuviai.

■ >

Kokis turėtų būti reagavimas?

Pirmiausia per organizacijas. Mūsų organizacijos 
priima į savo tarpą tik lietuvius, kaip jų ir konstituci
jos rodo. Juk nėra priimami lenkai, žydai ar rusai; tas 
ne dėlto, kad šių tautų tautybė būtų niekinama, bet 
dėlto, kad jų interesai yra visai kitokį, negti lietuvių, ir 
del šito galėtų kilti rūsčių nesusipratimų, kurie net or
ganizacijas galėtų išardyti. Taigi mūsų organizacijos, 
ant šito pasiremdamos, ir turi nepriimti nariais bolše
vikų, kaip rusų, nors ir lietuviškai kalbančių. Į draugi
jų viršininkus renkant, turi būti aiški kliūtis pastatoma 
kandidatui, jei jis yra bolševikas, kad — jis yra rusas Ir 
lietuvių draugijos reikalų vesti negali. Dabar ve, kad ir 
SLA. centrą nominuojant, negali būti nė kalbos apie ne
mina vimą kandidatų bolševikų — nes juos stato partija 
lietuvių komunistų, kuri yra nusistačiusi prieš lietuvių 
tautos neprigulmybę ir aiškiai pasireiškusi Rusijos pi
lie tybėn.

Toliaus eina kitos reagavimo rūšys: neleisti vaikų į 
bolševikų mokyklas, nes ten mokinama neapkentimo lie
tuvių tautos, o prisirišimo prie Rusijos; nedalyvauti bol
ševikų pramogose, nes tuomi lietuviai šelpia Rusiją prie
šais savo tautą; neskaityti bolševikų spaudos ir visai 
nesiskaityti su ja, kaipo aiškiai parsidavusia Rusijos in
teresams; ir taip toliaus.

Šitos priemonės nėra kokios pagiežos priemonėmis, 
— jos yra neišvengtinu reikalu, kad lietuviams atsiri- 
bavus nuo bereikalingų ginčų, polemikų ir vaidų, kurie 
tiek daug žudo mūsų gyvenime ir laikraštijoje vietos, 
laiko ir energijos. Pas visas kultūringas tautas šitas yra 
daroma. Kodėl gi mes turėtume kitaip daryti?

O naujai paskirtas prohibici
jos direktorius Detroitui ir a- 
pylinkei sako, kad jis dar nie
kad nematęs tokios “šlapios” 
vietos.

Prohibicijos įstatymas, tiek 
žalos Amerikai ir jos gyven
tojams pridaręs, tiesiog virsta 
pajuoka. Kaip išmintingi žino
vai spėja, jis mirs tuo, kad 
žmonės jo nepildys, o teismai 
atsisakys už jo peržengimą 
bausti.

—o—

Keiksmai, Kaipo Apreiškėjai 
T aut f i Savybių.

Kap. Tomkus “Kary” rašo: 
“Keiksme, kaip veidrody, at

simuša tautos doros laipsnis, 
jos sielos giedrumas ar nesvei
kata... štai, kad ir mos, lietu
viai, ir mūsą kaimynai rusai.

“Apie mus mūsų istorikas, 
Daukantas, sako: ‘Ncdorių ir 
gašlingų žodžių veltui ieškosi 
mūsų bočių kalboje, nesgi, bū
dami ramaus būdo, retai vai
dijosi ar barėsi. Už apmaudą 
ant viens kito tankiau reikalu, 
ne žodžiu, rėžė.’

“Ištikrųjų, imkime bjauriau 
sį mūsų keiksmą. Visiems žino
ma, kad jis yra pavadinimas 
tam tikros veislės varlių, ku
rios pasižymi savo negražia 
spalva ir rėpliojimu. Tai — 
mūsų įnamis, ūkininko drau
gas ir talkininkas — rupūžė. 
Kodėl lietuvis pasirinko keiks
mui šio naudingo, nekalto gy
vulio vardą? Kodėl jis nepasi
rinko tokio žodžio, kuriame bū
tų tilpusi ir doros panieka? 
Todėl, kad lietuvio siela tyra 
ir palyginamai sveikesnės būta 
už kitų tautų. Lietuvis dores
nis už kitus.

“Kit-ką matome rusų keiks
me. Jų ‘matuškoje’ randome ne 
tik šlykščią idėją įpintą, bet 
svarbiausia pačios doros išnie
kinimą, šventvagišką pasityčio
jimą iš to, kas kiekvienam žmo 
gui, kokios jis tautos nebūtų, 
yra brangu ir šventa, būtent, 
motinos vardo ir garbės išnie
kinimą.

“Ir dabar, nors gerokai lie
tuviui pratvirkus, su juo do
roje rusas negali lygintis. Ru
sų keiksmas tai veidrodis, ku
riame atsimuša supelijusi ir 
pašvinkusi dorovės žvilgsniu 
sunkios ligos apsėsta maskolio 
siela.”

O vienok yra lietuvių, kurie 
myli doriškai nupulti ir sekti 
paskui idėjas, kurių maskoliai 
prisilaiko. Ir netik tas — kuo
met Pruseika, ar Bimba nori 
geriau ir smarkiau iškeikti sa
vo priešus, tai jie griebiasi ru
siškų “svolačių.” Lietuvių kal
ba per tyra del jų purvinų bur 
nu.

—o—

Tuomi esą, dar pavogta apie 
5,000 komunistinių balsų. Ge
rai — sakykime ,kad komunis
tai gavo išviso 10,000 — lai ir i
ant jų pečiaus būna pavasaris.

Išviso gi piliečių susiregis- 
travo balsuoti virš miliono. 
Galėjo susiregistruoti apie du, 
bet kiti namie pasiliko. Ar ne 
aišku, kad komunistai, eidami 
demokratijos keliu, niekad ne7 
laimėtų jokių rinkimų? Jie 
yra priversti siekti ginklo ir 
prievartos, nes tik diktatūros 
keliu gali valdžią įgyti ir pa
laikyti. Todėl pilnai pateisin
tos tos demokratines valdžios, 
kurios komunistus persekioja, 
kaipo šalininkus smurto, krau
jo praliejimų ir triukšmo. Ko
munistai tuo pačiu atsimoka 
ir demokratams, kur tik įgija 
galios.

Netoli nuo komunistų pašo
kę fašistai, irgi turi eiti dikta
tūrų keliu.

—o— 
Pranešimas iš Rojaus.

Tūla lietuvė, grįžusi iš Mas
kvos į Lietuvą, rašo “Sanda
rai:” —

“Juokai pasakoti, būk val
džia esanti iš tų pačių darbi
ninkų. Vargšai darbininkai, jie 
liko skaudžiai apgauti ir už
sitraukė ant savo sprandų bė
das, vargus ir nelaisvę. Kiek
vienas bijosi žodį pratarti, nes 
gresia mirtis.

“Mano vyro brolis taip pat 
buvo Amerikoje ir grįžo Rusi
jon 1921 metais. Amerikoje bū
damas, prigulėjo komunistų 
partijai. Bet kada grįžo Rusi
jon, tai kiek laiko pabuvęs, iš- 
sirasė is partijos, ir sakydavo, 
jei leistų dabartės jį į Ame
riką, tai pirmutinis sudaužytų 
snukį komunistų agitatoriams.

“Buvo žadėta bežemiams že
mės, bet jos negavo. Tik keli 
dvarai liko išdalinti, o kiti li
ko .valdžios nuosavybė ir beže
miai tuose dvaruose turi dirb
ti pikčiau už kokius vergus.

“Negali sulyginti Lietuvos 
su Rusija, čionai jauties, kad 
gyveni sau, ir nebijai kalbėti 
kas tau patinka, ar nepatinka.”

Mes, amerikiečiai, žinome, 
kad ir Lietuvoje neperdaugiau- 
sia gali kalbėti, bet minėta lie
tuvė randa, kad “buožių” Lietu 
va laisvesnė negu darbininkiš
ka Rusija. Kitas dalykas, ji 
pastebi, kad Rusijoje dirbi ir 
nežinai, ar sau, ar kitiems. Prie 
tokių aplinkybių šalis negali 
kilti ir žmonės gyvena it su
varžyti.

PIRK “VIENYBĖS” ŠĖRŲ 
VIENAS ŠĖRAS

- DEŠIMS
DOLARIŲ.
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Is mano atsiminimų emigracijos ir 
Vilniun grįžimo laikų.

(Skaityta Mokslo Draugijos prirengtame susi rinkime Vilniuje geguž. m. 17 d. 1925 m.)

Rašo D-ras J.

(Tąsa)
Beveik tuomi pat visuotino Rusijos suirimo 

laiku, kada buvo kilę visur sumišimai, atsirado 
mano galvoje idėja — sumanymas ar nesušauk
ti Vilniuje lietuvių tautos atstovų susirinkimą 
panašiu būdu, kaip tai darydavo rusai. Pasikal
bėjus su redaktorium-leidėju Petru Vileišiu ir 
“Vilniaus žinių” bendradarbiu Jonu Kriaučiū
nu, nutarta kviesti. Lapkričio 11 d. “Vilu, ži
nių” N254 buvo paskelbtas mano rašytas “At
sišaukimas į lietuvių tautą” su mano kaipo Vil
niaus lietuvių organizacijos komiteto pirminin
ko ir J. Kriaučiūno kaipo sekretoriaus parašais. 
Atsišaukime pasakyta: “Pastarojo laiko atsiti
kimai visoje Rusijoje, kaip ir tos atmainos, ku
rios vidurinėje rusų viešpatystės politikoje į- 
vyksta su apgarsinimu caro manifesto spalių 17 
-30 d. š. m. suteikia mums, lietuviams šiek tiek 
lengvesnes politiško gyvenimo sąlygas, sulygina 
mus maž-daug eilioję kitų kultūriškų tautų, lei
džia mums patiems, nors iš dalies, viešai apie 
savo krašto reikalus rūpintis ir dalyvauti ben
druose visos rusų viešpatystės dalykuose, Atėjo 
dabar, kaip matote, laikas, kad po ilgo tylė
jimo galima kiek balsiau prakalbėti: kurie tro
ško savo kraštui geresnės, laimingesnės atei
ties, už tai vargo, kentėjo, buvo persekiojami 
— dabar iškovojo šiokių tokių palengvinimų, iš 
kurių galės pasinaudoti visi.

“Lai būna garbė visiems kankiniams už lais 
vę ir žmonių gerovę! Dabar pasinaudodami nau
jai įgytomis laisvėmis: žodžio, susirinkimo ir su 
sidraugavimų, susispieskime krūvon visi, kam 
rūpi prikėlimas Lietuvos iš miego, iš neturto, iš 
tamsos, iš nužeminmo!

“Lietuvės ir Lietuviai! Darbo laukas, kuris 
mūsų tautai ateityje bus prieinamas, yra labai 
platus; užduoty, kurias mes išpildyti turėsime, 
norėdami pasiekti tautos gerovę, yra labai skait
lingos, labai painios ir pilnos įvairių kliūčių; 
politiškasis tautos idealas, prie kurio mums at
eityje žengti pridera, yra tolimas ir ne visiems 
mūsų tautiečiams, aiškus; pagalios ir keliai, ku
riais mums, kaipo tautai, reikės eiti kaip ar- 
čiausiame laike, taip ir tolymcsnėje ateityje, nė
ra dar visų bendrai paskirti.

“Šitų priežasčių dėlei Vilniaus lietuvių ko
mitetas, išrinktas sukviesti į Vilnių lietuvius ap
svarstyti politiškąjį Lietuvos padėjimą 1) pat
sai neturėdamas reikalingos autorizacijos rody
ti tautai kelią, kuriuomi ji žengti turėtų, norė
dama pasiekti savo idealą; 2) negalėdamas pats 
vienas ant savęs imtis perdaug sunkios atsako
mybės prieš visuomenę šiame didžiai svarbiame 
dalyke ir dėlto 3) geisdamas, idant apsvarstyme 
savo ateities dalyvautų kuo didžiausias skaičius 
prakilnesniųjų Lietuvos sūnų — nutarė:

“I) pakviesti Lietuvos sostapilėn Vilniun 
lietuvių susirinkti iš kiekvieno valsčiaus ar pa
rapijos nors po vieną žmogų, kaip ir visus Lie
tuvos inteligentus ir visus tuos, kurie prie lietu
vystės prisipažįsta, neskiriant lyties, luomų ir 
politiškų pažvalgų, idant jie būtinai teiktųsi 
dalyvauti tarybose, kurios bus atliktos panedė- 
lyje ir utarninke Lapkričio 21 ir 22 (Gruodžio 
4 ir 5) dieną delei šito dalyko ir

“II) duoti kuoplačiausią garsą šitam nuta
rimui per laikraščius ir plakatus.

“šitą nutarimą apgarsindamas, Komitetas 
pasitiki ant lietuvių ne kartą jau apsireiškusios 
tėvynės meilės ir prašo visų tų tautiečių, ku
riems yra svarbūs ir brangūs Lietuvos reikalai, 
idant jie neatsisakytų Vilniun ant paskirtos 
dienos atvykti ir patarnauti savo numylėtai tėvy 
nei tokioje svarbioje ,tokio j e įžymioje valando
je, nuo kurios gali priderėti visa mūsų tautos 
ateitis.”

Galop atsišaukime paduota susirinkimo die
nos tvarka, iš kurios pasirodo, kad tuomet ma
noma buvo svarstyti: 1) caro augščiau minėta
sis manifestas, 2) rinkimai į seimą, 3) valsčių, 
parapijų mokyklų reikalai, 4) įvairūs mokes
čiai, 5) žemės (agrariški) ir miškų klausimai, 
6) žemiečių įstaigos, 7) Lietuvos luomų ir tau
tų klausimai ir 7) išeivystės ir k. klausimai.

Tuo tarpu nors visuotinis Rusijoj streikas 
buvo apsistojęs, bet neramumas gyventojų tar
pe dar vis dūravo ir apie lapkričio 14 d. vėl vie
name kitame mieste pasikartojo. Lietuvių gi 
komiteto atsišaukimas buvo įvairių žmonių la
bai maloniai sutiktas. Taip pav. J. Lozinskis “V. 
žin.” iš lapkričio 19 d. rašė: “Perskaitęs Liet. 
Kongreso organizacijos Komiteto! atsišaukimą, 
nors ir akmenio širdį turėčiau, negalėčiau iš
kentėti neatsiliepęs ant to garsaus, malonaus, 
tokioje svarbioje valandoje šaukiančio balso. 
Tas balsas turi būti brangus ne tik lietuviui, 
bet ir kiekvienam žmogui tame krašte gyvenan
čiam. Tasai balsas nurodo plačius, pakilusiai 
iš miego Lietuvai darbus, ir jis ras darbininkų 
tarp visokių luomų, visokių skyrių žmonių ir vi
sokių specialistų.” Toliau kalba apie kongreso 
darbų programos paskelbimą, paduodamas tū
lus nurodymus, ir baigia: “Prie šito atsišaukimo

Basanavičius

D-ro Basanavičiaus ir p. Kriaučiūno atsiliepki
me visi iš visų užkampių taip svarbiame dalyke. 
Atsiliepkime, juk mus šaukia!”

Galop gruodžio 4 d. 10 vai. miesto salėje į- 
vyko pirmasis to lietuvių susirinkimo, kitaip va
dinamo “seimo” posėdis. Po įvairių trukšmingų 
oratorių kalbų ir prakalbų apie Lietuvos vargus 
ir valdžios priespaudą, pakalbėjus plačiai apie 
Lietuvos autonomiją, kokiu būdu ir kokiais ke
liais ją iš rusų valdžios iškovojus, galų gale-IV- 
mc gruodžio 5 dienos posėdyje delei jos nutar
ta :

“Kadangi Lietuvos gyventojų reikalai pil
nai gali būti užganėdinti tiktai prie tikros mūsų 
krašto autonomijos (savyvaldos) ir kadangi 
norima, idant ir kitos Lietuvoje begyvenančios 
tautos galėtų pilna laisve naudotis, “Lietuvių 
susivažiavimas” nusprendė:

“Reikalauti Lietuvai autonomijos su Seimu 
Vilniuje, išrinktu visuotinu, lygiu, tiesiu ir slap
tu balsavimu, neskiriant lyties, tautos ir tikėji
mo. Toji autonomiškoji Lietuva turi būti sudė
ta iš dabartinės etnografiškosios Lietuvos, kaipo 
branduolio, ir tų pakraščių, kurie delei ekono
miškų, kultūriškų, tautiškų arba kitų priežasčių 
traukia prie to branduolio, ir kurių gyventojai 
priklausyti prie jo panorės. Kadangi susirinkę 
Vilniuje ant lietuvių susivažiavimo Suvalkų gu
bernijos lietuviai vienbalsiai pripažino reikalin
gu drauge su ktų gubernijų lietuviais kovoti už 
autonomiškąją Lietuvą, tai susivažiavimas nu
tarė, kad Suvalkų gubernijos lietuviai turi būti 
priskirti prie autonomiškosios Lietuvos. Santa
ikai su kaimyniškomis Rusijos šalimis turi bū
ti paremti ant federacijos pamatų.

“Kad įgyli autonomiją, pirmučiausiai reika
linga yra galutinai sugriauti dabartinę prispau
dimo tvarką. Tam tikslui reikia vienyti visas Lie 
tavos politiškųjų partijų ir pavienių ypatų pa
jėgas. Susivienijus namieje, pridera mums jung 
lis su vise mis kitomis Rusijos tautomis, kurios 
padeda griauti tą tvarką, o kol kas reikia: ne
mokėlį jokių mokesčių, uždarinėti monpuolius, 
neleisti vaikų į rusiškas pradedamąsias mokyk
las, neiti Kauno, Vilniaus ir Gardino gubernijo
se į valsčiaus teismus ir visas kitas dabartinės 
valdžios įstaigas, neleisti savo brolių į kari u me
nę, reikalui prisiėjus streikuoti visiems darbo 
ž žmonėms miestuose ir sodžiuose.

“Visuose Lietuvos valsčiuose turi būti varto 
jdma prigimta žmonių kalba, visus reikalus 
vedant. Kadangi dabartinė mokykla yra lik iš- 
laulinimo ir ištvirkinimo įrankiu, tai reikia vi
sas tokias mokyklas paversti grynai tautiško
mis, kur mokslas būtų išguldamas prigimta kal
ba ir kad palys to krašto žmonės rinktų sau mo
kytojus. Kadangi Vilniaus vyskupystėje lietu
vių bažnyčiose yra vartojama pamaldose lenkiš
ka kalba su politišku liksiu, lai Lietuvių susi
rinkimas nutarė vienbalsiai išreikšti Vilniaus 
vyskupystėje gyvenantiems ir kovojantiems lie
tuviams geriausį linkėjimą pasisekimo kovoje 
su lenkomanų kunigija už tiesas lietuviškosios 
kalbos Lietuvos bažnyčiose ir papeikti šiandie
ninės bažnyčios tvarką Vilniaus vyskupystėje.” 

(Toliaus bus)
o----------------o---------------- o
kas tą sielą pamylės, 
kas ją besupras, 
kas kentėti jai padės?...
kapas jąją pamylės, 
beržas ją supras 
vėjas kęsti jai padės!...

— BANAIČIŲ JUOZAS
0----------------0---------------- 0

POEZIJA
Senai, atgal, kvapniu vainiku rožių, 

Jaunule šypsena, išpynusi kasas, 
Nuoga, puiki ir nekalta tyruoju grožiu, 
Ji žemėn nužengė, palikusi dausas. 
Ji nešė su savim jausmus, kur dangų mena, 
Svajoms klusnumą ir harmoniją dausų, — 
Įstatymas jos buvo — menas siekia meno, 
Ir diegė ji visiems — tarnaut tam, kas gražu.

Bet, pirmą žingsnį žengus, nuo galvos 
nutraukė,

Purvan sumynė jos puikius, lieknius žiedus, 
Keliauti buvo persunku... skausmai, dvejonės 
Krūtinę plėšė... Jis neįveikė vargų, 
Pailsęs kovoje su kliūtimis keliones, 
Jis žūsta, piligrimas, silpnas, be jėgų...
Taip noris dar gyveni!... šalele tu gimtoji, 
Kad nors dar tau galėčiau ašei patarnaut!... 
Kaip aš tave mylėčiau, garbinčiau, brangioji, 
Kaip skelbčiau ir kitiems tau meile kojas plaut! 
Tave aš apdainuočiau! Kaip teisiai įniršęs 
Aš tavo priešus pliekčiau!... Tau, lyg šuo sargus 
Gyvenčiau ir kvėpuočiau, visaką užmiršęs, 
Tau raudonuočiau, kęsčiau gėdą aš, vargus!
Bet — vėlu!... Giltinė nelaukia... Lyg siaubūnas, 
Lyg griausmas atlekia mirtis... Tartum sapne, 
Man kraujas dega, mintys pinas, silpsta kūnas... 
Žudyk, greičiau žudyk, palabinki mane!...

_ 2
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DEŠIMTA SPALIŲ KAUNE

Rašo St. Miliauskas

Ties Rotuše

Šiandien turėjo susirinkti visos organizacijos, mo
kyklos, sąjungos ir draugijos dalyvauti eisenoj arba ge
riau sakant, parodoj. Gėdu’os dienos prakalbos sujudi
no Kauną. Visi rengėsi, o ir paroda buvo suruošta dar 
tokia pirmą kart. Šimtas tūkstančių žmonių ir miškas 
vėliavų susirinko ties miesto rotuše; atjojo eskadronas 
senovės Lietuvos kariumenė t — šarvuoti kareiviai, ra
guoti šalmai ant galvų... Didžiausi įspūdi darė ragai be 
kyšą iš šarvuotų šalmų. Minių-minios išgulė pasižiūrė
ti eisenos ir bėgo šalia jojančių senovės kariumenės su 
Grunvaldo mūšio ženklais ir emblemomis. Paskui iš tar
po kitų Įžymybių, didžiausio įspūdžio padarė milžiniš
kas “Geležinis Vilkas” pri
taisytas ant automobilio, 
staugiantis žiūrėdamas į to
limą dangti. Toliau, Gedimi
no pilis debesio varnų ap
supta ir šaulys šaukia rody
damas į pilį. Ant sekančio 
automobilio važiuoja Kry- 
vių-Kryvaitis su ankaru ir 
vaidelytės. Toliau važiuo
ja Gedimino pilis saugoja
ma senovės kareivio bery
mančio ant didelio kryžeivis 
ko kardo; šalia — dabarti
nis Lietuvos kareivis ir šau
lys. Važiuoja Jogaila ir Vy
tautas ir tariasi bene del 
Grunvaldo mūšio. Kiek čia 
simbolizmo, kiek tradicijų, 
kokia tautos senovė! Ame
rikoje mačiau parodas, ma
čiau muzėjus, bet ten aš tau 
tos nemačiau; ten aš mačiau 
tik šimto metų senovę, bet 
čia... tūkstantis metų! Sykį 
tauta turi tokią istoriją, tai 
ji gyvena.

Žmonių šimtas tūkstančių 
pripildė aikštės ir gatvės. 
Ne, Kaunas permažas to
kioms iškilmėms. Miniu mi
nios nulingavo per miestą 
prie Universiteto ir Minis
terių Kabineto. Kalbėta tiek

OLLANn
AMERICA LINE IteT

Hesuotrumpu* kelia* per Rotter
dam’į, į ir iš visi) dalitj 

LIETUVOS 
Laivai kas savaitf 

Neprilygstami patogumai 
Mes pagelbstimo gauti reikalinga* 
dokumentus (affidavits). Mūši) 
žmonės sutvarko visas smulkmenai, 
ir keleiviams rūpinamasi nuo pra
džios kelio iki pabaigos.
Kainos ir laivų tvarkraštii palių*- 
čiamas paprašius.
Rezervavimui ir informasijų delei 
rašyk bilo vietiniam agentui, arba

HOLLAND AMERICA LTNB 
24 Stata Street New York__

A. Kundrotas

kol visa atsarga prisikuopu
sios energijos tautos ir vi
suomenės vaduoklių buvo iš
semta. Aš girdėjau tik galą 
p. Bistro kalbos.

Vilniaus nebus Atsižadėta

sako ministeris Bistras ir 
kol Vilnius nebus sugrąžin
tas, tol taikos su lenkais ne
bus. Kalba negarsiai, dykai 
žodžiais nemėtydamas ir 
triukšmingų frazių į kalbą 
nekaišiodamas. Jeigu kitaip 
kalbėtų, tatai valdžios vyrui 
nepritiktų. Minia nerimau
ją ir klausia “O kaip dery
bos su lenkais?” Ministeris 
į tai neaiškiai atsako. Minia 
nepatenkinta šaukia “šalin 
derybos!”

Pasibaigus ministerio Bis 
tro kalbai. Atėjus nuo uni
versiteto studentų tautinin
kų korporacijai

Kilo triukšmas

kurs grasė ministerių Kabi
neto namams langų išdaužy- 
mu ir minios įsiveržimu į vi
dų. Kas buvo kalbėta ties 
universitetu — nežinau; bet 
minios ir organizacijos ėmė 
nuo ten ateidinėti įkaitusio
mis kaktomis. “Prašom po
nų ministerių išeiti pasiaiš
kinti del derybų su lenkais!” 
šaukė studentai tautininkai. 
“Šalin derybos!” kartojo mi 
nia.

Užtvino gatvė su studen
tais susijungė minių minios 
ir vienu balsu šaukė minis
terių pasiaiškinti, kam siun
tė delegaciją derėtis su len
kais. Praėjo valanda, prasi
dėjo antra, — jau astuonios 
vakare išmušė, o minia ties 
ministerių Kabinetu ir nė

A. Mikalauskas A. Vikrlkas

UŽSISAKYKIT SKILANDŽIUS 
ĮVAIRIOMS PRAMOGOMS

Didžiausia
Lietuvių 

Mėsinyčia

Suvienytose 
Valstijose 
Amerikoje

Galima gauti tikro Lietuviško Skilandžio, paršiukų, Kumpių ir Vi
sokios rūšies dešrų, pagal prieinamiausias kainas. Parduodame ogul- 
uai ir paskirai ant vietos ir išsiuntinėjamo ant pareikalavimo į vigas 
kolonijas. Reikalo kreipkitės ypatiškai ar per laiškas —

K. & M. CO
123—125 GRAND STREET

Brooklyn, N. Y., Telefonas Greenpoint 8359

: LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ : 
: MOKYKLA ir DIRBTUVĖ

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

garantuojame lamp ir diplomų — Pa- • 
ieškome darbo. Ateikite apžiūrėti mū- J

sų mokyklų. Mokykla atdara nuo # ryte Iki 9 vakaro. Nedėliomig 
M*o 11 vai. ryto iki S vai. po pietų. Klesu* umnomio ir vakarais.

: NEVY YORK AUTO SCHOOL ;
I I

■28 _  2nd Avenue, (Kampas 14 gatvės) New Yerk City
į :

nemano skirstytis. “Laužti 
duris!” “Langus daužyti... 
akmenų!”

Studentai ateitininkai — 
(“krikščionys”) už tautinin
kų toliau stovėję pabėgo. 
Buvęs Šaulių S-gos Virši
ninkas, majoras atsargoje 
Klimaitis šaukia: “Areštuo
ti triukšmadarius!” “Šalin 
tokią valdžią, kuri nenori 
visuomenei pasakyti, kam ji 
siuntė delegaciją su lenkai^ 
derėtis, šalin val....džią!” bo 
savo minia. Policija ėmė de
monstrantus supti. Demon
strantai gieda tautos hym- 
ną. Būtų užtekę kam nors 
paleisti į langą akmeni, kai 
minia būtų išvertusi duris, 
ministerių kabineto viena ki 
tą ten sučiupę, beabejo, bū
tų apstumdę, jei valdžiai į 
pagelbą nebūtų atėjęs pat
sai Augščiausias ant galvų 
demonstrantų

kuotos “Lietuvos Žinios” už 
obalsį “Šalin derybos” ir (a- 
not gandų) ištrauka iš pro
fesoriaus Voldemaro kalbos 
miesto Rotušėj pasakytos 
vakar. Jau ties’miesto Rotu
še girdėjosi agitacija pada
ryti ministenams ir ne ku
riems seimininkams obstruk 
ciją. Na, kurgi? Čia rengia-1 
ma toki patriotinė demon
stracija prieš lenkų V nniaus 
užgrobimą, o už smarkesnį 
teisybės žodį šokama spau
dai ir visuomenei burną už
čiaupti!...

Laimingai demonstracija 
pasibaigė; bet ji galėjo pa
sibaigti ir net kraujo pra
liejimu. Nepasitikėjimas vai 
džiai, pyktis, apmaudas, ap
ėmė minių minias, gi pir
miau rodos niekas valdžią 
griauti nė nemanė. “Liet. Ži
nių” konfiskavimas, ir obal- 
siai paleisti prieš lenkų gro- 
boniskus tikslus, ir musų de 
legacijos išvykimas į Lugga- 
no, suerzino visuomenę ir

nuleidęs dideliais lašais lietų
o L. Gira — policiją...
Lietus atšaldė karštas gal pastatė j4 valdžios opozici- 

vas ir demonstrantai atėjo joj. Taigi dabar visi pama- 
ties Karo Muzėju. Čia lašant tė, ir kas nenorėjo, kad ne- 
lietui, pakalbėjus Šaulių S-įgalima lošti 
gos pirmininkui M. Šalčiui 
ir stud. Nekvedavičiui, ku
rie žadėjo “be Vilniaus ne- 
nurimti” — “eisena” pasi
baigė.

Ką šioji demonstracija, pa 
rodė? O gi ji parodė kad vi
suomenė nepakęs reakcijos, 
užkulisinės politikos ir span 
dos engimo.

Mat šiandien buvo konfis1 Kaunas 12-10-25 m.

DETROIT, MICH.

Nominacijos į S LA. Centro 
Valdybą ir Bolševikų 

Prakisimas

kp.Lapkričio 1 d. SLA. 21 
savo mėnesiniam susirinkime 
nominavo į SLA. pildomąją Ta 
rybą. Kadangi vietos bolševikai 
vedė, didelę agitaciją ir šaukė 
per savo laikraščius savuosius 
“sukrust,” tuo pačiu sykiu tau
tininkai ramiai darbavosi, pil
nai pasitikėdami rimtiems kuo
pos nariams. Dėlto daugelis 
manė, kad bolševikai šioj kuo
koj gaus daugiau balsų nomi
nacijose.* Bet išėjo visai atbu
lai. Ant prezidento St. Gegužio 
paduota 36, gi Dunduliukas ga 
vo tik 12. Buvo atjojęs ir dak- 

visuomenes taras iš Chicagos ant juodo ku 
kantrybe ir tvarkyti jąją su j mėlio, bet laimėjo... 4 balsus! 
lyg cariškų metodų. Užsi- Į vice-pirm. V. Kamarauskas

Sugrįžo iš Lietuvos Antanas 
Vilnonis, aplankęs tėviškę, ku
ris mums daugiau ir gražiai 
papasakojo, negu anandien 
Prūseika. Taippat sykiu sugrį
žo iš Lietuvos A. M., kuris tai 
peikia Lietuvą, kad nėra gera 
“buržujų valdžia;” mat jei bū
tų bolševikų, tai būt viskas ge
rai. Nazaranckas

HARRISON, N. J.

'Perstipra” Sode ir Vyčių
“Patriotingumas.”

Šeimininkės Uždirba Pinigų ir 
Sutaupo Pinigų Nerdamas 

Namie

Kad suvedus reikalus žmonos ir 
šeihiininkės, kuri nori uždirbti dau
giau pinigu, bet turi būti namie, kad 
prižiūrėjus savo šeimynų ir mimus, 
The Auto Knitter Hosiery Co., Inc., 
pasiūlo mažų rniikinčlę mašina, kuri 
vadinasi “Auto Knitter,” ant kurios 
oporatorka. gali nerti minkšti) šiltu 
vilnį) pančiakas, pagal nurodymus su
teikiam us k ompa n i jos.

Per šimtmečius ta neriamoji maši
na pagelbėjo tūkstančiams moterį/, ku
rios nori padidinti savo įplaukas, tos 
mažos neriamos mašinos toms mote
rims labui pagelbsti ir jos nordamos 
uždirba nemažai pinigu del užlaikymo 
šeimynos ir namu.

Kuomet atėjo mašinų amžius, tos 
neriamos mašinos liko labai page
rintos. Rankomis nerimas uegtlli su
silyginti su šio nerimu k pamažu lau
ky nerimas visai išnyko. Dabar Au
to Knitting randasi moderniškuose 
namuose, greitas, malonus, bet ne ma
šina darbas, dar prie to galima du- 
dėti malonumi) darbo namie.

Faktiškai, ši mašina dabar yra. var
tojama netik Jungtinėse Valstijose, 
bet taipgi ir kitose šalyse. Auto Knit
ting įvedė j namus artistini nerimo 
darbi), .ši mašina jau labai daug pa
gerina šeimynų ir pagelbėjo pinigiŠkuo 
so reikaluose.

Su šia mašina galima nerti su dau
geliu adatų iš sykio vietoj dviejų 
rankomis ir darbas atliekamas labai 
greitai. Į vienų dienų galima padaryti

Spalio 25 d. mūsų vyčiukai 
rengė maskaradų balių, šiaip 
buvo nieko, nes apsčiai buvo 
publikos ir gera muzika. Tik 
vienas dalykas buvo patėmyta, 
kas tokis pas daugumą publi
kos šiokio-tokio nestiprumo; 
matyt, sode buvo per stipri,! 
Vienas net buvo pradėjęs rėkt 

Labanakc boys, 
” pats visai lau 

kan neidamas.
Marguojant su kaukėmis, bu 

vo gražu pažiūrėti. Tik gaila,

miršėliai turės progos da-'gavo 27; į šį urėdą buvo daug vidury salės: 
bar atsiminti, kad lietuviai nominuota, todėl kiti visi gavo labanakc boys!,

M 4-. . „ I.,.-, c, i 1 z-1 7C -.zx I   _ 1 _ ... 1 . 1 T .1 J". 1 U o zvi rl n nn n ofrontuose galvas guldė ne 
už pastumdėlę valstybę, bet 

! už laisvą demokratišką res- 
I publiką, Tegul Lietuvos re- 
1 akciomeriai tą sau užkerta 
| ant nosies.

po kelis balsus. Į sekretorius p. 
P. Jurgeliūtė gavo 43, kuo
met bolševikų peršama mergiš

MOTERYS IR MISTERIJOS LIGA
Rašo Petras Kriukelis ; nigus veltui meta. Bet tas jos

Taip kaipo moterų už vis dau ’ išmetinėjimas priguli ne .nuo 
giau serga šia liga negu vyrai. Pinigų eikvojimo, bet nuo ne- 
tai čia ir bus kalbama tik apie, npkentimo vaikelių, nes jei vy- 
jas. Kiekvienoje tautoje rasime 
histeringų moterų, bet visgi 
daug mažesnį skaičių rasime 
tarpe s v e t i m t a u č i ų , ne 
gu pas mus. Histerija tai yra 
liga mažakraujystės ir ji daž
niausia susijudina tik iš pykčio 
arba iš didelio priešginumo. Ši 
liga jau nebegalima priskaity-
ti prie gamtos bausmės, boti Taigi aišku, kad ši liga yra, 
tiesiog pėrie nesusivaldymo, ar 
ba nežinojimo
žmogaus priedermės.

Moteris turi vyrą girtuoklį, 
jis sugrįžta namo girtutis. Mo
teris ant jo puola kai katė. Vy 
ras nepasigaili jai kumščių. Ji 
taip perpyksta, kad visa dreba 
ir jai rodosi, kad jei šioje va
landoje vyras žūtų, ji negalė
tų atsidžiaugti. Tr toks didelis 
susijaudinimas atsiliepia į vi
sus nervus ir moteris įpuola 
histerijon; spardosi, voliojasi, 
šaukia lyg beprotė.

Kaiminkos, mokydamos, kad 
jau atėjo giltinė, skubinasi su 
kunigu. O kunigas atvažiavęs 
tai mato, kad tokiai ligonei 
pravertėtų botagas.

Kitos moters labai linksta me 
luoti. Taigi kai kada atsiranda į 
supratinga moteris, kuri per
mato jos melą ir tiesiog jai pa 
kiša “melagę.” Ir taip tos mo- 
erys įsigilina į ginčus, kad 

ant rytojaus abidvi serga.
Bet užvis daugiau nukenčia 

moterų nuo šios ligos kurios 
yra ištekėję už našlių ir pas 
kurias randasi pirmosios žmo
nos vaikų. Vyras nuperka sa
vo vaikučiams dovanėlę, ar tai 
saldainių, ar pyragaičių 
žaislų. Moteris, patėmijus tai, 
vyrui išmetinėja: kam jis

_ Su Auto Knitter gulima nerti mo
čia gavo tik 18. Ant iždininko kad lietuvaitė, apsirengusi Lie- vyrį pančiakas vaikams pan-
T. Paukštis 30, kiti kandidatai tuvos ir Amerikos spalvomis Ki1ų n)ilžll dn.lykv. Taipgi sveterius, 
be žymaus skaičiaus. Ant iždo' negavo dovanos. Pasirodo, ko-' Kepures, Golfo Pančiakas, Gražias 

J i Pančiakas, Batukus, Salikus.
i Standard pančiakas galima parduo
ti i kaimynams ir j vietines krautu
ves, o kitas galima nusiusti j kom
panijos pančiakt) departamentii ir gnu 
ti už jas nustatyti) kaini).

Kompanija, sako, kad ji yra jau 
priėmusi ir išmokėjusi virš dviejų ir 
pusės miliont) pori) pančiaki) padary
tu ant išdirbtu mašinų. Kompanija 
yra 10 metu senumo, įsteigtu 1915. Ir 
turi investavusi daug kapitalo. Smulk
menas galit gauti jei paraŠysit pas 
Auto Knitter Hosiery Co., Inc., Buf-

globėjų, daugiausiai surinko 
balsų: J. Danielius 23, Bučins
kas 11, J. Overaitis (vietinis) 
45, ir Jačionis (vietinis bolše
vikas) 38, — bet kaipo savo 
kuopos narys tiek laimėjo, Ant 
daktaro kvotėjo nominuota ke
turi, būtent: Dr. Klimas 20, 
Dr. Jonikaitis 11, Dr. Montvi- 
das 9, Dr. Biežis 27 balsus.

Bolševikai išgirdę nominaci
jų pasekmes, nuleido nosis, kai 
kalakutas kojas sušlapęs. Du 

j metai atgal nominacijose į S. 
L. A. pild. tar. šioje kuopoje

kie vyčiai “patriotai.” Šnipas

CHICAGO, ILL.

kas būtų pakišęs jai kokią dova 
i nėlę, tai būt nepykus. Vyras, 

matydamas, kad jo žmonele 
šnirpščia kai katė, tyli, bet tas 
jo tylėjimas ją dąr labiau py
kina ir jos širdis pilna pagie
žos, keršto ir pykčio ir tas' j 
pyktis ją priveda prie histeri- į-)UV0 balsų gauta, taip sakant 
jos.

Spalio 31 d. sandariečiai bu
vo surengę šeimynišką vaka
rą Lietuvių Auditorijoj, žmo
nių susirinko gana gražus bū
rys, visi įžymesni vietos sanda
riečiai ir jų pašaliniai drau
gai, kurių tarpe buvo ir kom
pozitorius M. Petrauskas ir dai 
liniukas M. J. Šileikis. Vakarie
nė prasidėjo apie 9 vai. Po va- 

’.karienei prasidėjo programas.
Pirmiausia p-lė Marė šliaute- 

. riūtė sugrojo porą gabalų smui 
oc e siose norm- pjanu akompanavo p-lė Al- 

I freda Semaškiūtė. Po to prasi
dėjo kalbos. Kalbėjo ALTS, 
prezidentas Dr. K. Draugelis, 
Dr. A. Zimontas, Dr. Naikelis, 
p. Valančius ir Lietuvių Pilie
tinio Iždo pirm. S. K. Grisius. 
Tarpais p-lės Semaškiūtė ir 
Baleckaitė skambino pianu. 
Programui pasibaigus prasidė
jo šokiai ir tęsėsi iki nakties 
vėlumos. Bus keli desėtkai do- 
larių ir pelno, kuris skiriamas 
Politiniu! Iždui. Jut. Švitra

“fifty-fifty
j nacijose turėjo mūsų bolševi
kai dideles viltis tautininkus 
“subytyti,” bet išėjo — šnipš!

F. Motuzas

PIRKITE 
VIENYBĖS 

ŠĖRĄ!

REIKALINGI AGENTAI

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

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

J nuo nesusivaldymo. O žmogaus 
ir nejautimo1 Priedermė valdyti pats save,

Įneš kuris pats savęs nevaldo, o 
1 kiti jį valdo, tai visados su
lauks blogų pasekmių. Jei vy
ras yra girtuoklis, tai (blogumų 
nuo girtuoklystės neatpratinsi, 
bet geriausis būdas, tai mei
lumas ir švelnus žodžiai. Jei 
girtuoklio širdyje dar žibės ki
birkštėlė žmoniškumo, jis at
mins savo moteries meilius kal
bėtus žodžius. Jis gailėsis, kad 
jis blogai elgėsi prieš tą, kurį 
jį taip myli ir gerbia. Jam bus 
gėda žiūrėti į akis savo mote
ries. Taigi tik švelnumu ir mei 
lumu girtuokliui gali sužadinti1 
doros ugnelę. Eikime mes prie 
melagių. Jos abidvi ginčijasi ir t 
nyksta viena ant kitos, tai yra i 
dėlto, kad abidvi yra kvailos. 
Melagystė yra nedoras žaislas, 
nes nuo nekalto melagavimo 
prieina prie pletkų, kurie kan
da žmogų kaip nuodinga gyva
tė. Pletkai, tai viešpatauja tar
pe tamsesniųjų moterų, kurios 
maną kad prieisi prie išpažin
ties ir vėl būsi nekalta. Bet ant 
melagės nėra ko pykti ir jei mo 
teris esi supratinga, jei geruo
ju paaiškink jos nedorą elgėsi, 
bet nė jokiu būdu taip supyk
ti, kad reikėtų histerija sirg
ti. Toliams, eikime prie tų mo
terų, kurios išėję už našlių. Mo
tinos priedermė yra, kad do
rai auklėtų vaikučius. Motinos 
garbingas vardas yra ne nuo 
to, kad ji išėjo už vyro ir gim
do vaikus, bet jos paleidę į pa
saulį, padaro nelaimingais. Tai j 
gi ir už našlio eidama turi ži-' 
noti, kad eini pildytų motiniš
kos priedermės. Nors tų jų ne
gimdei, bet esi jų globėja ir už 
.juos tau atsakomybė krinta.

Taigi moteris būkite doros, 
meilios, ir savo pavyzdžiu pri-l 
versite nedorą vyrą būti doru mas 15 metų sukaktuvės choro 

gyvavimo,

WORCESTER, MASS.

“Aušrelė” Veikia

Ši sezoną “Aušrelė” dar ne
turėjo nei koncerto, įlei teatro. 
Išrodo, kaip ir susivėluota. Bet 
pažvelgus arčiau, pamatysime, 
kad ji rengiasi ne juokais prie 
didelio koncerto ir teatro, 22 d. 
lapkričio A. O. H. svetainėje. 
Darbštus chorvedys J. Dirve- 
lis dirba išsijuosęs, mokinda
mas chorą naujų dainų. Girdė- 

~ tis, kad būsią dainininkų ir iš 
kitur. Todelei nėra abejonės, 
kad tai bus puikus koncertas.

CUM HOL A, PA.

Staigi Pilietės Mirtis

Na, o dramatiškas skyrius

Lapkr. 3 p. Gribliauskienė, 
darže berinkdama daržoves, kri 
to ant žemės ir vietoje mirė. 
Prieš pusę valandos ji dar bu
vo rinkimų vietoje atlikti pi-

rengiasi po Kalėdų pastatyti lietinę priedermę. Jos vyras, 
i “Karolio Te- Antanas Gribliauskas, serga 

džiova jau keli metai ir šiuom 
laiku jau nepajėgia iš lovos iš
lipti. Liko 7 vaikučiai, kurių 
didžiausia mergaitė dirba marš 
kinių siuvykloje.

garsią komediją “Karolio Te
ta.” Kadangi “Aušrelėje” daug 
yra komikų, kaip tai: A. Janu
šonis, J. Kamandulis, A. Go- 
tautas, J. Emkus, V. Paltanavi 
čaitė ir kiti, tai nėra abejonės 
kad jie gerai pastatys.

Report.

ar

pi-

M. M. ŠLIKAS
Lietuvis Advokatas 

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

Namų Tel. Michigan 5751

Bell Phone Poplar 7545
A. STANKUS

— Lietuviškas Graborius — g
Geriausias patarnavimas, I

Daug metu patyrimo
1023 Mt. Vernon St.

Philadelphia, Pa. ir histerija nebereiks sirgti.

I Bell Phone: Oregon 0863-J.

Dr; Ignotas Slankus
11210 S. Broad St., Philadelphia, Pa

DAKTARAS (gydo 
ligas) IR CHIRURGAS 
(daro operacijas). 
OFISĄ VALANDAS:
» Nuo 9 iki 11

Nuo 2 iki 4
Nuo 7 iki 8

Nedeliomis Nuo 10 iki 3 P. M.

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

RICHMOND

Taipgi vos nepamiršau pa
minėti, kad ir M. Petrausko 
garsioji operetė “Birutė” ren
giama scenon trumpoje ateity.

Plunksnietis.

ROC HESTER, N. Y.

Lietuviai V eikia

Vasarai praėjus jau praside
da parengimai, kaip tai: ba
liai, teatrai, koncertai, prakal
bos ir tt. Lietuvių Cicilijos cho
ras rengiasi statyti gražų vei
kalą: “Po apgarsinimui;” tai 
bus lapkričio 15 d. Concordia 
Hall; sykiu bus apvaiksčioji-

HAZLETON,

Kun. St ruckus Čia
Ncsibars.

Daugiau

Mūsų kun. Simas 1. Slruckus 
vėl pasalintas iš šios parapi
jos į kitą, įsakymu vyskupo 
Hoban, kuris jį pasodins šalia 
savęs Scranton, Pa., kur ge
rai pats jį galės prižiūrėti, — 
nes vyskupui jau nusibodo 
klausyti visokį skundai parapi
jom]. Jis jau į trečią parapiją 
iškeltas.

Jis buvo kitą kartą ir redak
torius “Tėvynės Balso” Wilkes 
Barre, Pa., tik nemokėjo taisy
ki iškai rašyti; kas matė jo re
daguojamą laikraštį, tas žino.

N lentų Jonas

I

TRUST
COMPANY

vmr.T' -
2701-2703 E. Allegheny Av.

Philadelphia, Pa.

Apdraudžiamo Nuosavy 
bes Dokumentus.

Persiunčiame Kabeliu Pinigus

Perkame ir Parduodame 
Visą šalin Pinigus

Mokame 4% ant Padėtą 
Taupymui Pinigą

Puikiausias Patarnavimas 
Visuose Skyriuose

3



įisf
l-

N e LAPKRIČIO (Nov.) 10, 1925

AMERIKIEČIAMS 
PATARIMAI

(Rašo “pats” Tėvas)

1. Kurie norite darbo, o jo 
neturite, tai skubiai važiuokite 
Lietuvon; čia galėsite dirbti 
dieną ir naktį, — tik pinigų 
už darbą šiukštu neprašyt.

2. Kurie norite gauti tarny
bą, tai važiuodami Lietuvon 
paimkit gerą rekomendaciją 
nuo klebono Amerikoje ir par
vežkit klebonui Lietuvoje; kle
bonas perduos ministerial kun. 
Krupavičiui,— ir tuoj gausi 
tarnybą; nors tu ir netinkantis 
būtum, bet tarnausi, iki galą 
gausi.

3. Kurie norite merginų ir

jų Amerikoje negaunate, va
žiuokit Lietuvon, o gausite, 
kiek tik norėsite. Lietuvos mer
ginos nepaiso, ar tu vedęs ar 
vienstipis, našlys ar senbernis, 
bile tik amerikonas ir dar su 
kelnėm.

4. Kurie norite didelių nuo
šimčių, veŽkitės nors kiek do- 
larių, o juos išmainę — sko- 
linkit, nes nuošimčius jums 
duos, kokius jūs norėsite. Bet 
pinigų atgal neprašykite, nes 
galėsite bylinėtis po teismus 
kelis metus.

T ARK AINI Al

Italijoje atrandama žeme už 
griuvęs miestas Pompva, o A- 
merikoje “Varpas” atrado Chi-

cagą. Užfundykit už tai baran
čią atradėjui.

Kol Chicagoje buvo: Olšaus
kas, šernas, Balutis, tol ten 
bujojo knygynai, literatūra, lie 
tuvybč; dabar gi ten liko — 
“viską žinanti” — Zablockiai ir 
muilas.

Kad “Laisvė” išlošė (?) $10,- 
000, todėl kun. Petkus, ant pik
tumo, savo gerą vardą, atlošė.

—o—
Jeigu Čarneckis sugrįžš į 

Washington;} būti su ten esa
mu sekretorium, tai daugelis 
“susifūlys” save, jei paskaitys 
tas dvi “asabas” Palestiniečiais

Bostono Bagočius nuvedė Ba 
bravičių į kleboniją, “įprava- 
dyt,” kad būtų košernas. Vadi
nasi, landžiot iš po raudonos 
po juoda, tai Bagočiaus spe
cialybė. Pašalinis.

Mokinys Peklos Neranda
Syki lietuvių parapijos mo

kyklos Chicagoje, mokytojo

(“Sesutė”) dėstė katekizmą a- 
pie dangų ir peklą. Ji aiškino 
mokiniams, kad dangus yra 
augštai, o pekla žemai. Moki
nys užklausė mokytojos: “Kur 
yra pekla — ar giliai žemė
je?” — “Taip, giliai žemėj, — 
atsakė mokytoja.

— Aš nesuprantu, kaip čion 
yra, — kalbėjo berniokas. — 
Mano tėvas pereitą metą kasė 
šulinį giliai, o peklos visgi ne
rado! Chicagos Žiūronas

R Y T MEČIO PA S A K AIT ĖS

Kad užmigdyti vaikus, seka
ma jiems pasakaitės pagul-t 
džius lovon vakarais. Bet kad 
užmigdžius įsismalsavusią žmo 
ną (“kur tu buvai taip vėlai 
vakar!”) reikia sekti pasakėlės 
ryte. Pavyzdžiui paduodame po 
rą tokių pasakaičių:

Pirmas “Na, aš tau sakau 
teisybę, štai kaip atsitiko. Va
kar buvo draugijos susirinki
mas. Norėjau tau telefonuot, 
bet salėje telefonas sugedęs.

Užbaigus susirinkimą turėjau 
bėdos su savo karu, ir ----- .”

—HO~
Antra: “šiuš, mieloji... šiai 

keip nutiko, šiuš... einant na
mo (hie!) iš darbo (hie!) 
mane užpuolė baisi gengė biut- 
legerių (hie!) ir prispyrė iš
gert jų biuzės (hie!) — ir šiai 
keip, mieloji, aš triuputį (hie!) 
niamo pasivėlinau.”

—o—
Trečia: “Argi mano pupu

tė taip ilgai laukė savo labai 
padykusio pupuko? Žinai, aš 
išvaikščiojau visas krautuves, 
kad parinkus tau va šitą dai
lią, didelę dėžę saldainių, žinai; 
net nuo kojų nusivariau, iki 
suradau užtektinai gerą del ta
vęs dėžę; bet jeigu tau ji pa
tinka, tai verta buvo vargti.”

—o—
Galima vartoti bile kokias 

pasakėles, atsižiūrint į aplinky 
bes, žmonos būdą, jos ūpą ir 
tt.

(jiai!
Matot, ką* mokslas gali pa

siekti.
Taigi, nors mūsų klebonas 

geresnis, bet liurbis — jis ne 
moka mirštančioms bobelėms 
įsakyti, kad po mirties neskai
tytų knygų ir laikraščių, ku
riuos rašo kumelvagiai.

Išdid u s Švenlaku pris

FERMAS LIETUVY!
OhlropraktlkM-GjrdytojM

J. Vaitulionis, D.C. 
331 Grand Street 

Ereoklyn, X. Y.
Valandos nuo 4 iki 8 vai. vak. 
Nedšliomz D IvenUdiemaia; 

Nuo 10 v. ryto iki 1 v. po piet

TARKOS KLEBONAS — 
LIURBIS

Kaip Aš Uždirbu Pinigu Namie
IR TUO BUDU PADEDU JURGIUI, NES JO ALGA PDADEDA MAŽĖTI

Kiekviena moteris arba save užlaikanti mergina gali uždirbti ekstra pinigu. Daugumas jų dabar 

jau užsidirba — savo namuose — Kaip Auto Knitting Apsimoka Trijais Būdais

Rašo MARY WHITMAN

•'Mano Mielas, jums reikėjo 
pamatyti bažnyčioje ją 

šiandien. Ji išrodė tikrai 
Idovvdy’. Tikra sarmata! 
Mary būdavo visuomet taip 
gražiai apsirengusi mergina - 
kol ji nebuvo apsivedusi tą 
bankus klerku AA manau, 
kad ir jis tai atjaučia—’’

‘‘AŠ S? Ji važiuoja ant Šio 
karo. Ji sčdi užpakaly jūsų. 
Ji guli išgirsti.”

Uatvekaria buvo pristikim- 
šęa žmonių ir jie nepastebėjo 
manęs pirmiau, bet aš girdė
jau ir mano veidas parnn- 
donnvo iš sarmatos. — Aš ti
krai iArodžiau ‘dowdy’ — ir 
n A tai žinojau. Nieko nėra 
taip alėginnčio moterį, kaip 
aena skrybėlė ir steni rūbai 
gražiame nedrldicnio rytme
ty pavnsarj.

Aš išlipau iš gatvekario 
ant sekamo kampo ir koletų 
likusių blokų parėjau pėsčia 
namo — pas Jurgį. Mano 
kurtybių taurė pradėjo lietis 
per viršų ir man reikėjo ke
letu rninutų, kad sulaikius 
atgal mano besiveržiančias 
ašaras unt mano degančių 
sk ruoštų.

Aš nenorėjau, kad Jurgis jaustųsi prasčiau negu 
pirmiau kas link mūsų piniginių reikalų. Mano 
vyras yra vienas iš tų '‘bnltkalnierių vyrų,” ku
rių algos neužtenka del pragyvenimo išlaidų. Aš 
buvnn privntiška sekretorė ir užsidirbau užtekti
nai pinigų del savo j m t Ogaus vis kilo ir kilo nugŠ- 
tyn. nš labai tankiai primindavau Jurgiui, kml aš 
būčiau užganėdinta, jei nš gaučia ir vėl kur nors

C*
•'Ji pagelbėjo mums sunktuose lalkuo sc paversti liuosas valandas J ekstra dolzrtiu."

‘‘Ir tu sakni, kad kompa
nijos pančiakų departments* 
pirks nuo tavęs tas pančiu 
kast” jis paklausė.

“Taip.” nA atsakiau, “jie 
paims visas mano gerai pada
rytas pančiakns už garantuo
tų kainų, bet kas dar geriau
sia yra, kad aš galiu snvo dnr 
bą parduot čia pat namie ir 
uždirbti dnr daugiau neg siu 
sdatna kompanijai, nekalbant 
jau apie tm. kiek nš galiu pa 
daryti darbo namams taip kai 
padariau Šį sveterj. ”

Jurgis tiesiog nusistebėjo, 
ir kuomet jis suprato kaip ge 
ras ir naudingas mnno darbas 
yra pasakė, kad jis neaiprieši- 
na manu tolimesniam darbui 
— ir faktiškai, dar paslapčio

mis buvo užganėdintas mnno 
biznio patyrimu. AA vis nė
riau. padariau labai gražių 
nėriniu del savo mažos duk
relės, pančiakų del Jurgio ir 
daug gražių nerimų del namų 
ir pardavimo.

Pasekmė buvo ta, kad aš 
net mano maža Elenukė nėjo
me lauk be mums reikalingų 
dalykų, rudenį arba žiemų. 
Kuomet atėjo pavasaris ir va-

-*nrų, aš pradėjau nerti gražins dalykus, sporto ir 
golfo pančiakas, tikrenybėje aš visai mažai nėri
nių siunčiau kompanijai, bet kompanija man vi
suomet pagelbėdavo, net prisiuntė man knygutę 
kaip aš galiu net ir nnmų pradėti statyti su pa
geltai nerimų biznio.

Dabar aš toriu gražių dalykų del savęs, del Ele-

Del to sakau, kad liurbis, 
nes štai faktas. “Tarkos” nr. 
120 vienas šventakupris rašo, 
kad Philadelphia, Pa., Rugsė
jo 27 d. Richmondo šventakup- 
riai surengė didžiules iškilmes 
ir užprašė Tarkos klebonų, ku
ris taip gražiai pasakęs pa
mokslą, kad negalį nė atsi
džiaugti, ir tiek davęs zupelnų 
atpuskų, ir neėmęs nė cento.

Tas gerai, kad šventakuprių 
klebonas toks duosnus, bet ir 
liurbis, nes matyt, kad neturi 
lig valios mokslo.

Mat mūsų parapijoj susirgo 
sena moterėlė ir ji pasišaukė 
kleboną, kad jai parodytų dan
gun kelią. Atlėkęs klebonas ir 
atlikęs reikalus, su bobele, pa
sveikino ir jaunesnius štai kaip 
— "Jūs, mano mieli parapijo- 
nai, neskaitykit jokių laikraš
čių ir knygų, kuriuose nėra 
parašo mūsų vyskupo, nes tie 
visi rašytojai yra kutnelva-

■ Nuo Skausmu »
I «
H krutinėję ir strėnose, nuo F 
£ strėndieglio, užsigavimo, įįf 
Ii įtempimo, štyvumo vartok g

- Severą’s Į
- Gothardol. -
« i
•I Tai naminis linimentas greitai ~
■ palengvina plėšiančius nepa- B 
H kenčiamus reumatizmo ir šį 
H neuralgijos skausmus-
ijj a

Kaina 30 ir 60 centai.
« IĮ

Pirmiausiai kreipkis į aptieką. S 
I_____________________į

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

k

A. L. CEĄSAR, Ml).
Gydo Akių, Ausies, Nosies 

Gerklės Ligas
109 E. 87th Street

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

Vai.: 10 iki 12 ryte.
6 iki 8 vakare.
ir pagal susitarimą

ir

STOGŲ DENGEJAS

GRAVEL

Roofing
Repair WorK a Specialty

JAMES J. HOLT £r SON

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

Reikale klauskite:
Ofisas: 1163 Gates Avenus 

Tel. Jefferson 3957
Vardas: 161 Clifton Placo 

Tel. Prospect 1023

flL&X SHRUFSKI
Pranešu

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

ALEX SHRUPSKI
<1 »o. Snd itrn Brooklyn, N. Y.

Telephone 83® Greenpoint

lime tas pančiakas parduoti čia pat ir net gali 
nieks nežinoti, kas jas padarė!” Tas darbas man 
sekėsi, aš par In*.inčjau pančinkns čia pat ir sura
dau. kad tuo būdu dar galiu uždirbti dauginu pi
nigu, negu siusdama gerus pinčiukas kompanijai.

Vienų sykį, kuomet mes rengėmės eiki ii namų, 
aš pasirodžiau prieš Jurgį gražiame gražini apsiu
vinėtame kintb- kuri aš buvau mačiusi skelbimuo

darbų, bet jis visuomet snmušdnvo nuino idėjų.
Bet kartus patyrimas .šio nedėldienio ryto, tai 

jau buvo perdaug del manęs, AA nusprendžiau 
kuomet ėjau namo pėsčia nežiūrint Jurgio priešta
ravimų, aš turiu uždirbti sau pinigų del rūbu.

Kuomet aš parėjau namo, aš buvau prisirengusi 
būti linksma, knip ir visuomet. Jurgį radau rainiai 
sau rūkanti ir skaitantį nedčldienio laikraštį ir jo 
tas ramumus mane biskį suerzino. Dar didesniam 
pabloginimui viso dalyko, jis atskleidė žurnalų su 
paveikslais, kuomet aA įėjau j kambarį ir išsireiš 
kr, kad jis dnr niekad pirmiau nematė dėvint 
merginas tokiais gražiais rūbais, kaip Šįmet.’'

AA išėjau iš kantrybės, ištraukiau laikraštį iš jo 
rankų ir sušukau: ‘‘Jei nori matyti gražius rūbus, 
kodėl nenujierki savo pačiai gražesnių rūbų?”

Kuomet aš būgnu į savo kambarį rėkdama ir neš 
dama tų žurnalo sekcijų, uždariau kambario duris, 
pavirtau skersai lovos ir pradėjau graudžiai verk 
ti. Jurgis priėjo prie durių, pasibnladojo, kalbėjo į 
mane, liet aš jo neįsileidau.

Po kiek Įniko aš atsisėdau ir pradėjau draskyti 
į skutus tų žurnalų, kurį buvau ištraukusi iš Jur
gio rankų. Bet paskiau greitai atsisėdau ir pra
dėjau žiūrėti į laikraštį. Pamačiau paveikslėly mo 
terį, kuri tiesini žiūrėjo į mane, laikydama ban
kinį čekį savo rankoje, o ant viršaus buvo užra
šyti sekami žodžiai: ‘‘Kaip aš uždirbu pinigų na
mie — Auto Knitting Apsimoka Trijais Būdais.”

Aš perskaičiau kiekvienų žodį šio skelbimo. 
Kuomet aš užbaigiau skaičiusi, aš pamačiau, kad 
nš suradau tai, ko aš ieškojau. Aš nusprendžiau 
parašyti del smulkmenų, bet užlaikyti paslapty 
nuo vyro. Paskiau nš išėjau iš savo kambario ir 
padariau gorus pietus ir mes sykiu po pietų pra 
leidome laikų linksmai. Tą vakarą nš pasiunčiau 
kuponų skelbimo The Auto Knitter Hosiery Com 
pa n v.

Kad padarius savo pasakų trumpą, aš atradau 
jų pasiūlymų taip parankų, kad aš tuojau išnirs 
šiau Auto Knitter įrenginius ir sykiu su jais ma
žytę mašinų. Auto Knitter.

Kuomet Jurgis darbavosi banke, aš suvartojau 
visų savo liuosų laikų prie mašinos. Gale pirmuti
nio mėnesio aš nusiunčiau pirmutinį savo siuntinį 
minkštų, šiltų, gerai nunertų pančiakų kompanijai 
į pančiakų skyrių, grįžtančia pasta aš gavau nuo 
jų čekį.

Taip aš vis nėriau pančiakns — bet po trumpo 
laiko nelabai daug jų siunčiau kompanijai ir kuo
met paslapčia pakakinu savo draugei Gracijui, apie 
tni, tni tuojau ji sušuko: “Aš žinau kur mes ga-

sr Bar and Fa-lor išpardavime ir parodžiau gra 
žų mažiukų sveterttką, kurį buvau nunėrusi pati su 
pa geibu An to Knitter.

•h> burna atsidarė ir *iš nusistebėjimo negalėjo 
nei žodžio išt rti, po valandėlės prabilo: “Kur tu 
juos gavai. Marijona?”

“ V< užsidirbau ju>»s pati,” atsakinu linksmai. 
Nore j i,, pamatyti kaip jis žiūrės į tų ntiujnnybę.
“Ir sveterj. ti-ipgi?” jis paklausė ir aš minui- 

n -’ll ką jii mnno I o-k tas sveteris kainuotų per
kant.

“ I tip, tas sveteris” — nš atsakinu, ‘‘.sveterj nš 
pnda ri n u pa f i ’

“Bet M-tri į i>a, nš nežinojau, kad tu gali taip 
gerai nerti!”

‘‘Aš nemokėjau, rankoms, Jurgi,’’ aš atsakiau, 
“bet aš išmo! tm nerti kitokiu būdu. Ir priežastis 
tavo nežinojimo yra ta. kad nš viską laikiau pa
slapty j«>. ’ ’

Jurgis pažiūrėjo j mane tokiomis akimis, tartum 
jis manė, kad aš esu pavogusi tuos naujus dalykus

- -iš jį pavadinau ir liepiau pasiklausyti mano pa
sakos.

‘Dabar klausyk, mylimasis,” aš pasakinu švel
niai, bet įtikinančiai, “ar tu nemanai, kad tu dar 
užlekttuni uždirbi pinigų? Taip buvo, tiesa, tūlų 
laike, H į kuomet viskas taip labai pabrango ir 
tavo alga ne dauginasi, liet mažinasi, ar tai nėra 
geras dalykas, kad aš galiu uždirbti pinigų tuo bū
du del rūbų ir k.tų reikalingų pasilinksminimams 
dalykų, kuriu nu-s negalime turėti kitu būdu.”

Ir •>- pradeitu įkalbinėti Jurgiui ir pertikrinėti 
jo senų idėją, kad “mnno moteris neturi dirbti.”
‘in žinai taipjau gerai kaip ir nš,” aš pasa

kiau. “kad v dūrinė klasė /Žmonių dabar turi kuo- 
sunkiausiai kovoti. K;ekvienas tai žino. Pažiūrėk j 
vedusias moteris, kurios eina į biznį, kad page) 
bėjus del savo vyrų' Nieks už tai nemano jokio 
blogumo apie juos. Ar ne mano planas užsidirbti 
pinigų liuosamt* laike namie, neapleidžiant tavęs 
nei mažos Elenukės, gerinu negu eiti kur nors 
darban? Nieks gali nežinoti nei kiškio apie tai!”

Tas rėdosi įtikino Jurgį, aš buvau tikra, kad 
taip bus. Jis pasakė:

“Taip tu vis prieštaravai man, Mary — bet 
rodosi, tu turi tiesa. Parodyk, kaip tu tni pada
rei.”

Tada aš paėmiau tų lengvą Auto Knitter iš klo- 
seto ir parodžiau Jurgiui kaip su ja dirbti. Aš tu
rėjau jau užtektinai praktikos, aš padariau pnn- 
einkn tnip greitai, knd Jurgio akys ko tik iš kak 
tos neiškrito.

uuktvs ir del namų — ir visai nesijaučiu ‘‘prasi- 
kaitusi” kuomet aA perku ką norą todėl, knd nš 
neimu nei eroto taip vadinamų ‘‘Arimynoa pinigų” 
— pinigų, kuriuos Jurgis uždirba.

Kuomet aš įkirstu moteris nusi.skundž.innt apie 
brangumų rūbų, nš visuomet bandau joms įkalbėti 
kaip Aut • Knitter gali joms pagelbėti ir sutau
pyti pinigų — užžsidirbti pinigų namie liuosnme 
laike. Aš išaiškinau, knd Auto Knitter del nnmų 
darbo yri labai parankus, knd nunėrus nėrinius 
del namų ir del savęs, o jeigu jos nori, gali liku
sių dalį nusiusti kompanijai ir gauti už. tai atsa
kančią kainą.

Nežiūrint kur jus gyventumėt, aš tikrai žinau, 
kad jūs norite žinoti apie Auto Knitter, kuris tiek 
daug reiškia del manęs. Nežiūrint nieko tuojau pa
rašykit The Auto Knitter Hosiery Company ir da- 
sižinokit apie namų industrijų kuri laukia jūsų. 
Dnsižinokitc ką kiti yra padarę su pagalba Auto 
Knitter ir kų jia jums pasiūlo. Hiūskit snvo vardų 
ir adresų ant žemiau pažymėto kupono — be jo
kios atsakomybėn. The Auto Knitter Hosiery Com 
pony. Inc.. Dept. 42010, 6.30 Genesee St., Buffalo, 
New York.

THE AUTO KNITTER HOSIERY CO.. INC.,

Dept. 42010. 6.30 Genesee St, Buffalo, N. Y.

Atsiuskit man visas informacijas apie uždirbimų 
pinigų ir sntaupinimo pinigų namie su pagalba 
Auto Knitter, pasakykit kaip Auto Knitter apsi
moka trejopu būdu. Aš įdedu 2c. pašto ženklelį 
del persiuntimo išlaidų. Suprantu, knd užtai netu
rėsiu jokios atsakomybės.

A’ardas__ __________________ _____________________

Gatvė, numeris__ ________________________ _

l’ašta _______________ Valstija _______________ _

NORTH GERMAN 
I—LLOYD— 

SUGRAZTINES LAIVKORTĖS
NUPIGINTA KAINA

1 LIETUVĄ

PER BREMENĄ

Puiki Trečia klcsa, kajutes

Ncplllcčial grįžtanti bėgy 12 
mėnesių, be kliūčių įleidžiami —. įt 
32 Broadway, New York 

nrba pas vietos agentus

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ 
APDRAUDOS (INSURANCE) FIRMA

REIKALAUJANT apdraudos (insur
ance) nuo Ugnies, Gyvasties, Sužeidi
mo (accident). Automobilių, Stiklų, 
etc., žodžiu sakant, suteikiam visokios 
rūšies npdrnudą (insurance) kokiu tik
tai randasi šioj šaly. Mū-ų kompanijos 
vienos iŠ didžiausių, prekės yra lygios 
su kitais, bet patarnavimas yra geres
nis nelaimei atsitikus, nes pilnai nu 
stolius išmoka.

PERKAM ir parduodam namus, lotus, farmas, biznius, morgičius; sko
liniui! pinigus ant morgičių, suteikiam pilną patarnavimą namų pirkime 
ir pardavime.
NOTARY PUBLIC suteikia pilną patarnavimą visokiu legalių dokumen
tų, kokius tiktai tiesos daleidžia Notarams patarnauti.
Su visokiais reikalais ypatiškni, laišku nr telefonu kreipkitės j mūsų 
firmą, užtikrinam, l.;iJ gausit teisingą ir mandagų patarnavimą.

SCHEGAUS & GALE
BUILDERS, REAL ESTATE and INSURANCE

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

ŠVĘSKIT KALĖDAS IR
NAUJUS METUS LIETVUOJ

Specialia Išvažiavimas

laivu “Estonia”
8 GRUODŽIO 1925

Tiesiog i Danzigą ant to paties laivo, o 
IA tenai į Klaipėdą tiktai vienos nak
ties kelionė laivu be jokių ekstra iš- 
Kiišč-ių.

Jau laikas rengtis ir reikalingas ke
lionei popieras išsiimti.

Nusistebėsite speeiališku patarnavi
mu, valgiu ir maloniu apsiėjimu ant 
šio laivo, o ypatingai dabar žiemos 
laiku kelionė jūrėmis ant to paties 
laivo
Iš NEW YORKO BEVEIK Į

PAČIĄ KLAIPĖDĄ 
laimi jums patiks, nes išvengsite ilgo 
važiavimo gelžkeliu per svetimas šalis, 
ntinžiuosite vandeniu stačiai j

TĖVYNĘ—LIETUVĄ
Kainos laivakorčių į Klaipėdą:

3 klesa $107.00; abi pusi tiktai $181.00
2 klesa $1.32.50; abi pusi tiktai $244.5<i 
“Head tax”, “Revenue-tax” atskirai

Atsiminkit, jog vienatinė Linija, ku
rios laivai nuvožš Jumis į portą taip 
arti Lietuvos porto Klaipėdos, tni

RA L TIC A M ERIC A LINE
9 BROADWAY NEW YORK CITY

Kreipkitės čionai ar prie 
savo vietinių agentų

LINKSMI VYRAI!

B
 Netik sportai, bot ir darbininkai Ir geresnes kkasos 

lietuviai biznieriai, rūkydami NAUJOKU BROLIŲ 
padarvtus cigarus visi džiaugiasi, nes jie žino jog 
tai yra gerinusi Cigarai Amerikoje, gardūs rūkyti, 
puikiai dega ir dūmas maloniai kvepia jog visiems 
patinka net šaly sėdintiems arba praeinantiems myli 

k\ep< įima todėl, kad pagaminti iš J:n|>ortnoto ir gc- 
! rinusio Domcstik Tabako! Nors daugiau mokėtum, bet 

geresnių Cigarų negali gaut! Visi inteligentai juoos rū
ko! Broliai Lietuviai — labai puiku, kad mumis — tai 
yra lietuviška išdarbystė paremiat, nes visiems garbė 
už lietinių pramonystę, todėl ir toliaU už.pra.šom, kad 
Restauracijose, Kliubuosc, Storuose, pas Barbenus ir 
visose lietuviškose užeigose visur reikalaukit ir rūky
kit po vardu — JONO—JOHN’S CIGARĄ arba bro
lio Petro bei L. D. K. Vytauto! Tčmykit, kad būtų 
vardas ir paveikslas ant bakso kaip Jonas su pirštu 
rodo į auksinius medalius, — o rūkysi ir džiaugsies, 
rūkai!

Į per pačtų.

J. and P. Naujokų Cigarų Dirbtuvė 
267 Division Avenue Brooklyn, N. Y.

Kurie netingi liuosam laiko kaipo agentai kituose miestuose gali užsi
dirbti ekstra pinigų, ir kodėl nepradėt biznicriaut ir agentaut!

kad gerą cigarą
— J kitus miestus išsiuntinėjnm biznieriams ant pareikalavimu 

Adresas: —

r

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

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

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

Tel. Richmond Hill 8066
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(Žemaičio pasipasakojimas)
(Feljetonas)

Rašo Petras Kalvučius

Vo būva tep. Susiporijau su zo 
krastijonu del gazetų. Uns 
klaus manęs, kun aš skaitau.

nepriklausomas respublikas pi
liečiui užtektų arti, akėti, imt 
pečiaus gulėti ir kumele pro

V T E N Y B e

Pagalam yeiną deina klau
saus, tik dzin dzin atskamba- 
lou kažin kokių ponų vežims 
prisėdės. Visi tokei žvaizdėti, 
dziegelioti, pažįstami ir nepa
žįstami.

Mon širdis kažkap susispau
dė. Sutikęs kieme klausu, kas 
svetelius tokes purvinas kelees

IŠRIŠIMAS NO. 18

KRYŽIAŽODIS NO. 19

(Tęsinys vilniečio A. Vaivados kryžiažodžio, šį kartą juo
dos vietos sudaro antrą skiemenį “Vienybės” vardo “NY”.)

Kap su zokrastijonu susibarei! 
ir kas iš to išėjo

didele tikontis žmo- 
kun dvasiška asaba sa 

ko, tas man būva švents dakts. 
Bet veiną kartą pajėmė pikta 
pagunda. Del pačių mažmožių.

Buvau 
gus. Jau

Į

TeL 4438 Groenpoint.

Dr. John Waluk
Valando*: 

n no 8 
nno 1 
nnu fl

Nedaliomis pagal susitarimų

Iki 10 19 ryto 
iki 8 po piety 
iki 8 vakare

161 North 6th Street 
Brooklyn, N. Y.

Sakau, viskou, kas tik po ron-! 
kas pakliun.

— No tad, sako zokrastijons, 
tu eisi į peklą!

— Tu pats ek į peklą, kad! 
nori — aš anam sakau: aš nie
kam nieką bloga nepadareu.

— No tad skaityk Kauno 
“Vienybę”, saka zokrastijons.

— Kad ten nieką neraša, sa
kau: aš noriu žinoti, kas pa- 
saulej dedas, kun mūsa poną, 
ministrą dirb, kap mūsa savi-| 
valda sekas, vo ten nieką to1 
nėr, sakau.

— Vo kam tau to rėk žinote, 
atrėžė zokrastijons: durnis bu
vau, durnis ir paliksi, saka.

— Ne, atšavau: tu pats esi 
durnis, kad nieką nenori žino
ti. Dabar ne tie laikaa, kad

it..............................L1.:;-!-;-:—'-1.......... .............. .
■

$15,00 ir aukštyn
Tol. 695 Greenpoint.

70

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

8 10
Office Hours:

a. m., 12-2 p.m. 6-8 p.m.

Apsaugok ^valkatų

le v' s

Raito, žalio ir Raudono 14kt. 
aukso moterišku laikrodėlių 
Galima gauti mūsų krautuvė 

RASHKINIS - 
ir 

VOKETAITIS 
111 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

j, Profll.ukta* vyrami, 
į gerinusia apsauga
■ po užsikrėtimo.
■ Didelė triūbelo 35c.
j (Tarba (4 ’s) *1.
i Visose aptlekose ar 
! San-Y-Kit Dept. A.

92 Beekman 8t. 
Now York

PraSyk aprašymu

j

u»d»gi-

Cit A S. WIRFEL

Parodau Greitas Pasekmes

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

tuoj atvykstu pataisyti pagedimus

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

Tol. Stagg 4037

JAU VĖL TURIME!
Komediją

“LAP K U S”
— Kaina 30c. — 

VIENYBĖ
Grand St., B’klyn, N. Y.

Geriausias

ausis veizėte.
— Tad tu esi bedievis! — 

suriką zokrastijons.
— Nu tokio aš tik ir girdu — 

sakau.
— Aš pasakysit klebonui.
— Sakyk, nors patei gaspadi 

nei, sakau.
Tep ir parsiskyrėv.

Parėjau numei. Nieks nieką, 
vo širdis kažin ko nevieto. če 
zuikis par kelį išbėga, ten da
vatka po taka pasivėlė, kitur 
juoda katė pasišmaikštė. Ne
bus dorybės, pamislijau, eida
mas tvorų tverti.

Tep ir bova.
Pirmiause bapareinos vaks iš 

mokyklos. Toks nusirėkęs.
— Kas nutika, Jurgi? pa

klausiau susirūpinęs.
— Pavarė iš mokyklos — at

sakė vaks užsikukčiodams.
— Vo tu gal padla bloga mo 

kas? buvau bepradedons pyk- 
te.

— Popunis juk pats matė, 
kad visur gaunu po penkis ir 
keturis. Bet šendeną pasakė, 
kad eičio nomei ir teik...

— No kun bapadarysi, sa
kau, eik ton tarpu išvaryk ave
les pagainioti po skynimą, vo 
aš nuėjęs rekalą ištirsiu.

Pasirodė, neapsirika mona 
pikti nu jautimą. Nuo tos dei- 
nos kaip Jobou pradėjo ant 
galvos kristi veina nelaimė po 
kitos. Greita sužinojau, kad 
esu išmests iš kriksioniškojo 
zuparo draugijos, paskou iš 
blaivybės restorana akcijonie- 
rių, dar paskiau nuvažiavus kū 
mose apkrikštyti susieda va- 
ką, klebons nepasisveikina, vo 
nunešus už bobutės devyntines 
pazvanus, varpininką sesou su 
niūkti užsiundė.

tep tolei nešė.
— Mes, saka, su reekalu. Ar 

turi bolševikų kningų, gazetų, 
bombų ir kitokiu daktu?

—Ni matyte neesu matęs, 
sakau. , .

A j jj;
3 > ‘1Tad mes tavi iškratysem, sa

ka poną, ii' pačiupinėjo kiše
nes. askou sueje į vidų, iščiupi
nėjo visus pašalius, sujaugoje 
šeiną, pašarus, net iš kūčių 
mėšlus išvežė laukon. Darbš
tus vyra pamislijau, daviau pei 
tus. Anei padėkavoje, pavalgė 
ir susisėdę vėl išvažiava.

Neilga trukus gaunu raštą 
ateite į valsčių. Nueitu. Vir
šaitis pakiš popierėlių ir saka: 
pasirašyk, saka.

— Vo kun tas znočei? pa
klausiau.

— Ta vot, saka, viršatis: ta
ryba nutarė, kad tamsta esi 
išbraukems iš valsčiaus tary
bos narių.

— Kodėl? klauso.
—Toks rašts parėję iš Kau

na — atsakė viršatis.
— Ar ir ten muni žiną? pa- 

klauseu nustebęs.
— O, tep! saka viršatis: ma- 

ta, koks garsus pastoje.
— Vo kun aš esu padaręs? 

'paklausėm
I — če zakrastijona klausk, 
atsakė viršaitis.

— Palaukit, šėtoną, pamis
lijau: kad jus muni ir Kaune 
išgarsinot, matyte, kad aš ne
besu toks d urns, kaip išrodau. 
Vot aš jums ir išrodysiu. Ir 
nutareu par Velykų šventes nu 
važiouti į patį Kauną, paveizė
to, kame dalyks.

Kap pavyks, papasakosiu ki 
tą kartą.

— Lietuvos Ūkininkai

Gerai ir tikrai išrišo P. Ma
čys iš Brooklyn, N. Y.

E. Katilienė, iš Elizabeth, N. 
J. suklydo vietoje Deltuvos į- 
rašydama Rietavą, ir vietoje a- 
metisto — smaragdą. Tokią 
pat klaidą padarė apie ametis
tą ir V. Vaišnora iš Shenan
doah.

Poetinio šišo pagautam dar
bas yra “eiliuot,” arba poezi
jas rašyt. Ant to ir suklysta.

žemei apie ašį apsisukus pa
sidaro diena ir naktis.

J. Antanavičia prisiuntė klai 
dingą išrišimą.

i.

Siame skyriuje mes laikas 

nuo laiko gvildensime rei
kalus Įdomius būsiančioms 

motinoms ir motinoms Jau. 
ny kūdikiu.

Kūdikiu aprūpinimas ir pe

nėjimas yra dalykas gyvos 

svarbos Šeimynai ir tautai 

ir mes jaučiame, kad tai 

yra dalykas, kurj mes tu

rime reguliariškais laiko

tarpiais atvirai ir laisvai 
pcrgviidentf.

STRAIPSNIS 150

KAIP PENĖTI NAUJAGIMĮ

GEROVĖS skYRIUS
DEL APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR. JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

h

Atsišaukimas j Bendradarbius 
Del “Vienybes” Metraščio

GYDAU VYRUS IR 
/ MOTERIS 

Pasekmingai Moderniškiausiais 
Būdais

visose formose nervų, odos ir kraujo suirimų, odos išbėri
mų, įsisenėjusių žaizdų, nervų silpnumo, inkstų ai’ šla
pumo suirimų, raumatizmo, hemoroidų, fistulų, ištinusių 
liaukų, ar kitokių pilvo, vidurių, žarnų ligų. Ištiriu krau
ją ir apsakau tikrą jūsų stovį.

Mano Kainos Prieinamos
ir asmeniškai prižiūriu kiekvieną sykį atėjus.

Kraujo tyrimas Wassermano sistema, ir komiška ana
lyze šlapumo, X-spindulių kvotimas.

Pasitarimas ir Patarimas Dykai

Ateinanti melą sueina 40 
metų kaip Vasario 10, 1886, 
būrelis lietuvių [kūrė laikraš-

1. Rama tiško gėlimo.
2. Nerviško galvos skausmo.
3. Neuralgijos skausmo.
4. Mėšlungiško traukimo.
5. Kietsprando.
6. Skausmo šonų, krūtinės ir pečių
7. Apsideginimo ir žaizdų.
8. Apsisaugojimo nuo uodų.
9. Skaudančių muskulų.

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

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

rašykite į:
Į ALBERT G.

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

tį “Vienybę,” šiandien pasieku
sių laipsni (mūsų nacionalės 
reikšmes organo. Todėl “Vie
nybės” Bendrovė nutarė išleis
ti 1926-iems metams Metraš
ti, su kiek galimai pilnesnė
mis ir reikalingesnėmis žinio
mis bei informacijomis iš mū
sų gyvenimo, taipgi įdėti “Vie
nybės” bendradarbių šiokius- 
lokius atsiminimus bei jų pa
veikslus. Metraštis nebus labai 
didelis, bet spausdinsi s ant ge
ro poperiaus ir technikos žvilg
sniu prižiūrėtas.

Nors jau mažai laiko betu
rint, vienok kreipiamės l 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 tt. Prašome rašyti labai 
trumpai, nes maža turim vie
tos.

Išilgai: —Skersai: —
1. Klausimas vietos.
4. Pribausti.
7. Neigimas.
9. Paims pamestą.

12. Pasiragino žodis.
14. Moteriškas vardas.
15. Neigimas.
16. Naikino.
17. Tas, kurį kiekvienas dau

giausia myli.
18. žemė, prie kurios be laivo

neprivažiuosi.

2. Pirmos dvi raidės
Babickaitės vardo.

3. Virš.
4. Kas nunešė daugiausia pini

gų Amerikos lietuviams
5. Gurkšnos.
6. Įkištas.
8. Balso produktas.

10. Pirmas skiemuo žodžio, rei
škiančio “gyvatė”

11. Kam daugiausia kiekvienas
dirba?

13. Virš. '
(Išrišimai turi būti prisiųsti

ne vėliau Lapkričio 19 d.)

artistės

Specialistas
110 East 16th Street, New York City 

Tarpe 4th Av. ir Irving Place
Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakaro. — Nedėliomis: 9 iki j po pietų

Kurie bendradarbiai ir veikė
jai norės jų fotografijas įdė
ti Metraštin, meldžiami pri- 
siūsti savo paveikslų klišes (tik 
kad būtų nedidelės) { ar bent 
paveikslus (už klišes reikės Iru 
pūtis apsimokėti, nes mums 
Metraščiui pasidaro labai daug 
išlaidų, kadangi spausdinsis į 
50,000 egzempliorių; klišes su
grąžinsime 'savininkams).

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

Kuomet kūdikio gimimas palaimina 
motinų, ji turi suprasti, kad jis gimė 
su teise gauti geriausią priežiūrą ir 
maistą. Nors mokslas per metų metus 
bandė surasti dirbtbiną maistą, kuris 
prilygtų motinos pienui, bet jam dar 
nepavyko. Todėl jūsų kūdikis turi tei
sę tikėtis krūtų.

Pienas krūtyse pasirodo tik treciojoj 
dienojo po gimdymo. Žindymo pirm to 
laiko akstimi krūtis. Reikia kad pra
eitų bent šešios valandos po pirmo 
žindymo, kad motina atsigautų. Kūdi
kį reikia žindyti tik keturis sykius 
per pirmas 24 valandas. Bet reikia duo 
ti jau abi krūti šį sykį. Žindymo tar
pais reikia duoti kūdikiui du ar tris 
šaukštus vandens, kuris pirma reikia 
išvirinti ir atšaldyti. Yra saugiau iš- 
viono vartojimo.

Pienui pasirodžius, paprastai trečio
je dienoje, kūdikis turėtų gauti šešios 
žindymus per 24 valandas, kas tris va
landas per dieną, ir vieną sykį nak
ty-

Jei reikia, išbudink kūdikį, nes tas 
netik pratina jį prie reguliariškumo, 
bet ir motinai pavelija geriau laiką 
sutvarkyti darbui ir poilsiui.

Penint reikia vartot vieną krūtį 
sykiui. Ją reikia kad gerai iščiulptų, 
tada pieno bus užtektinai, žindyti rei
kia neilgiau 20 minutų.

Nustatant penėjimo valandas, gerai 
yra padaryti, kad penėjimas pripultų 
lygiai ant valandų. Tada laikrodžio 
mušimas primena žindymo laiką ir pa
lengvina motinai atmintį.

Jei pienas sunkiai pasirodo, arba 
tekėjimo neužtenka, nenusimink ir kū
dikio nuo krūtų neatimk. Pieno te
kėjimą nustato kiekis darbo, kurį kū
dikis atlieka žaisdamas.

Per pirmas dešimts dienų kūdikis tu 
ri gauti apie dvi uncijas pieno kiek
vieną sykį. Pasveriant jį tuoj pirm ir 
po žindymo galima patirti, kiek jis 
suvalgė. Jei kūdikis negauna užtek
tinai, tai gali būti reikėsė pridėti 
pieno iš kitur iš bonkutės. čia reikia 
atsargiai elgtis, kad šitas pienas būtų 
griežtai šviežias, saldus ir grynas. 
Jei kįla abejonių, geriau vartoti pa
tikėtiną kondensuotą pieną.

Kūdikį turi laikyti sveiką ir stiprų. 
O tas didžiumoje priklauso nuo mai
sto, kurį duodi. Reikia jį kasdien maz 
goti ir reguliariškai penėti. Jei nega
li jo žįsti, bandyk Borden’s Eagle 
Pieną — padarytą iš riebaus karvių 
pieno ir cukraus — ypatingai kūdi
kiams. Gydytojai iš visur jį rekomen
duoja del jo kokybės ir vienodumo. 
Per keletą gentkarčių Amerikietės mo 
finos išauklėjo savo kūdikius su Bor
den’s Eagle Pienu. Jos tą darė dėlto, 
kad Eagle Pieną rekomendavo drau
gai ir dėlto, kad rado jį užganėdinan
čiu.

.•t -------—-—
Skaityk šitus straipsnius kas savai

tė atydžiai ir pasidėk ateičiai.

HE
PIRKITE 

“VIENYBĖS” 
ŠĖRŲ!

GARSINKITĖS “VIENYBĖJ”
i «,

V f.

'VĮtm

Nuo 1857 trys gentkartės kūdikių 
laimingai išaugo šituo laiko išbandy
tu kūdikiu maistu.

Jei pasiusite šį apgarsinimą į The 
Borden Company, Borden Building, New 
York, jie pasakys jūsų kalboje, kaip 
penėti jūsų kūdikį su Eagle Pienu.

i

i
i

Gydytojų Rekomenduojamas

Susivienijimas Liet. Amerikoje
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDRAUDOl IR PAlALPOi 
ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOMS, KU

RIOS TURTAS ARTI $1,000,000.00

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

8LA.. kaupo* randan! visuose didesninose minataoia. 
Nariai priimami nuo 18 iki 50 m. amžiau*. Visi aa- 
riet gauna laikraitį „Tėvynę” dovanai ir taipgi 
•'anna H LA. išleista* knygai ui pnaf kaino*.

Pomirtiniai skyriai — 51*0, 300, «00 ir 1OO&
Paifdpos įkyriai — 

*«.oo. t.oo ir 13.oo l aavaltų.

Del platesnių Informacijų kreipkitė* lino adresai

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

Kas yražmogaua amžina* pri*iMl — Balti*. 
Jis netik sunkiausia* Ilga* {vara, bet Ii | gra
bą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačl<

< Ameriką pagarsėjusiu URBAN’B OOIiD
POWDERS (Milteliu aao Balčio), Jekif šalčių 
nebijo. Už 75 centas ai bak*| ap«!ginkiaok 
nuo savo nuožmiu priešo I

URBO LAX TABB (M centai ui skry. 
/į|f|nutt) yra kai kanuolS prieš klt| amllny tmo- 
įgaus priešų — vidurių užkietėjimų — kuris 

žmogui pagamina daug rūpesčių ii aunkfų ligų.

LictuviSkų, Bulgariškų, Alopatlįkų, Homeopatilkų ii kitekdų 
vaistų tegalima ginti gerų pa* —

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

Telephom Gmapolnt 1111 t...

Garsinkites “Vienybėje”

ž
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“Vienybes” Milžiniškame Koncerte Lapkričio 22 d. Atsilankys Apstus Būrys Waterburieclu
'“NAUJIEJI NAMAI

Brooklyno ir Apylinkės Žinios -i
“Vienybės” Adresas: 193-197 Grand Street. Brooklyn, N. Y. Telefonas:vienybes Adresas: 183-197 Grand Street. Brooklyn, N. Y, Telefonas; 2427 Groenpolnt £

KAS YRA —
VINCAS ENDZIULIS?

' “Vienybėje” jau garsinama 
jaunas talentuotas smuikinin
kas, Vincas Endziulis, kuris 
smuikuos “Vienybės” koncer
te, Lapkričio 22 d. Nekurie į- 
domauja, kas tas per vienas 
V. Endziulis, ir iš kur jis?

V. Endziulis yra dar jaunas, 
18 metų vaikinas; 7 metai 
kai atvažiavo iš Hartford, Ct. 
čia jo tėvai leidžia jį mokslam 
Pereitą pavasarį Endziulis bai
gė augštesnę mokyklą, kurioje 
atsižymėjo kaipo gabus ir do
ras mokinys, — ir gavo garbės 
ženklą. Jis dar ir dabar moki
nasi per geriausį New Yorko 
profesorių, Woelber. Kadangi 
prof. Woelber turi keletą muzi
kos mokyklų Brooklyne ir 
New Yorke, tai ir gerb. E. En
dziulis College Point moky
tojauja ir užsidirba sau ant 
pamokų, nes pamokos jam ga
na brangiai atseina.

Lietuviai apie V. Endziulį ma ^^A. 83-ČIOS KUOPOS 
žai žino, bet amerikoniški laik- J AN UOLIŲ MOK} KLA 
raščiai apie jį yra jau daug su šiuo aptradieniu, 
rašę; jisai yra narys “Sympho- čio 10 d. persikelia į 
ny Orchestra of One Hundred bes” svetainę. Įeiga iš 
Students from the High St. Pamokos atsibus
Schools of Greater New York”.' pirmiau — antradieniais ir šeš- 
Taipgi priklauso prie “Orches-' tadieniais. Mokinių meldžiama 
tra of the Woelbert Chamber tai įsitėmyyti.
Music Society”. Kaipo solis
tas yra smuikavęs solo Brook
lyn Academy of Music, Carne
gie Hall, Aeolian Hall, prie 
radio ir kitose žymesnėse vie
tose.

Gerb. V. Endziūlio sportas ir 
užsiėmimas yra — knyga ir 
smuikas. Jis myli lietuvius ir 
nėra pas jį jokios puikybės.

Taigi patartina lietuviams 
prižiūrėti savo tautos talentus
jaunus moksleivius, kad būtų kos kraštų, 
jiems lengviau atsiekti savoj 
tikslus.

Muzikos Mylėtojas.

• J

V. ENDZIULIS. Smuikininkas
kuris smuikuos “Vienybės” koncerte Lapkričio d.

Lapkri- 
“ Vieny- 
No. 1st 
kaip ir

Jei International kompanija 
būtų laimėjusi, tai, nėra abejo
nės, kad ir kitos būtų pasekę 
jos pavyzdžiu.

sa. Kaina $6,500. Cash $600.
8 šeimynų mūrinis namas po 

sta-' 4 kambarių kiekvienai šeimy- 
Av., I nai. Lotas 25 per 109. Renda

Tūlas Lynch pasipirko 
tomą namą ant Grossman 
Long Island City. Aną dieną' $2,100 metams. Kaina $15,000. 
jis nusivežė savo draugus pa
rodyti namą ir vietą ir rado 
tik vietą, o namo visai nema
tyti. Klausinėjami kaimynai 
išaiškino, kad namą vėjas su
griovęs, o kaimynai, matydami 
tiek lentų ir medžio išnešioto, 
ant gatvių, susinešė “namą” 
sau.

Kas praneš kur gyvena Pe
ter Puncki, tas gaus $25 dova
nų. Atsišaukit: Mrs. Kuzmic
ku, 95 Oakland St., Green point,

SPEC IA LIS NU PIGINIMĄ S

(arba specialiai nupiginta)

PO MIESTĄ PASIDAIRIUS

— Tarptautinis dainų vaka
rėlis. Lapkričio 12 d. vakare, 
įvyksta tarptautinis dainų va
karėlis, kuriame dalyvaus su 
dainomis ir šokiais visokių tau
tų jaunimas. Bus chorai lie
tuvių (Brundzos) ir ukrainų, 
taipgi įvairių tautų dainos ir 
tautiški šokiai. Tą rengia Y. 
W. C. A. savo salėje, 376 
Schermerhorn St.

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

11 Charles St., 5 šeimynų, su 
elektros šviesa, mūrinis namas 
$10,000. Cash $1,000.

VIENYBĖ” REAL ESTATE 
(VI. šabūnas, vedėjas) 

193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Nainas ant pardavimo; plytą, 
mylių ir krautuvė, kaina $9,00( 
'tiltu įnešti $3,IMU). I.ysas krautuvės 
baigiasi gruodžio 31, 1925. Savininkas 
337 Driggs Av., Brooklyn, N. Y.

Yra elektra, maudynės ir šiltas van
duo. 136

Columbia, Odeon 
ir kitą kompani
ją fonografai, — 
naujir ir antra- 
rankiai nuo $15 
iki virš $100. (Ir 
springs įdeda m). 
Lietuvišką ir iš 
Lietuvos ir kito
se kalbose rekor
dą turime. Par
duodam už cash 
ir ant išmokėjimo 
Taipgi turime Pi
aną ir Pkiyerią 

int ra raukiu. Taip
gi sutūninani pianus, žodžiu sakant, 
viskas labai nupiginta. Reikalaukitae 
katalogą.

JONAS B. AMBROZAIT1S 
560 GRAND ST.

Brooklyn, N. Y. Tel. Stagg 0262

Ant pardavimo Dviejų šeimynų ma
dinis namas, 11 kambarių, elektra, 2 
maudynės, geram stovy, geroj vietoj. 
Kaina $7.800. Cash $3,000. Kreipkitės 

Jablonski, 210 Logan St., Brooklyn, N.

DYKAI
Dusulio Kankiniams

Išbandykite dykai būdą, kuri kiekvie
nas lengvai ir laiko negaišindamas 

gali vartoti.

Mes žinome būdą suvaldyti Dusulį 
(Asthma) ir norime, kad jūs mūsų kaš-

Parsiduoda Bučernė ir Grosernė — 
biznis senai išdirbtas. Parsiduoda ne
brangiai. Savininkas iš senatvės nega
li išlaikyti ilgiau. Jau 12 metą tas 
biznis gyvuoja. Lystą gali gauti ant 
kiek nori. Kas nori, gali pirkti tik 
įtaisymus — naujausios mados. — At
sišaukite: 115 No. 2nd St., Harrison. 
N. J. (136

Parsiduoda Anglinis Pečius priei
nama kaina. Atsišaukite: —- 308 Met
ropolitan Av., Brooklyn, N. Y. (.136 Tol. Greenpolnt 7831

Nauji mokiniai dar priima
ma. Valdyba.

NEW YORKE RUS VISI 
DIDEJI LIET. SEIMAI

Ateinantį metą New Yorke 
seimavos visos mūsų didžio
sios organizacijos, todėl bus 
proga vietos visuomenei pa
matyti ir pasipažinti su lietu- 
viais-atstovais iš visu Ameri-

ANGLIŲ YRA DAR
D VIE M S MĖNESI. 1 MS

skaitlingiau-
Susivienijimo

Hammondas, pirmininkas vai 
diškos kompanijos, tyrinėju
sios anglių padėtį, pareiškė, 
kad kietųjų anglių yra užtek
tinai dar dviems mėnesiams. 
Bet kad ir yra, pirkliai bran
giai plėšią už ją, o jų suvaldy
ti niekas nebando.

Atsakydamas į Bronkso pi
liečių užklausimą apie streiko 
ilgumą, Perm, valstijos guber
natorius prisiuntė laišką, ku
riame reiškia viltį, kad strei
kas daug anksčiau baigsis, ne
gu manoma.

nai sergate ar tik dabar prasidėjo, ai
tai bus retkartinis dusulis ar nuolati
nis, pareikalaukite šio būdo. Nežiūrint 
kokiame ore gyvenate, kokio amžiaus 
ar darbo, mūsą būdas jum turėtu tuoj 
palengvinti.

Ypač mos norime pasiusti būdą tiem 
kurie be vilties, kuriem visokiu rūšių 
įkvėpėjui, mazgojimai, opiumo prepe- 
ratai, dūmai, “ patentuotas rūkyymas’’ 
ir tt. nepagelbėjo. Mes norime kiek
vienam savo kaštu parodyti, kad mū
są būdas sudarytas kaxl išnaikintu sun
ką kvėpavimą, dusulius ir uždusimus.

bus, kad nereikia jį užmesti minutei. 
Rašyk dabar. Nesiusk pinigų. Tik pa
siusk žemiau esantį kuponą. šiandien 
— nereiks nei už paštų mokėti.

FREE TRIAL COUPON
Frontier Asthma Co., Room 608-W 
Niagara and Hudson Strs.,

Send free trial'of vour 'metilui! to:

O

EI

LIAUKUS FOTOGRAFAI

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

ioi:
pa
tik

“ J 1ENYBĖS” KONCER TO 
TIKIETAI JAU GATAVI. 
KAS MANO ATSILANKYTI 
Į KONCERTĄ, NU SI PIRKIT 
T IKI ETŲ S Iš ANKSTO.

Didžiausias ir 
sias seimas bus
Lietuvių Amerikoje. Jis įvyks\KALEND0RlAI , UETVVĄ 
birželio menesy. Kadangi čia 
randasi SLA. centras, o apy
linkėje yra virš 8 kuopos, tai 
tam seimui turėtų būti pareng- 

įspūdingų iškil- 
klausimas 
gvildena-

ta gražių ir 
mių. SLA. kuopose 
tas jau turėtų būti 
maš.

Prie SLA. seimo,
bus seimai ir tautininkų parti

jos, Sandaros ir T M D.

Tikietai Parsiduoda Šiose 
Lietuvių Biznierių Įstaigose:

J. Gink us, 495 Grand Steet 
St. Pauža, 131 Grand Street 
K. Pupkus, 2647 Pitkin Ave, 
A. šrupskis, 61 So. 2nd St.; AMALGAMEITAI LAIMĖJO 
Kasmočius ir Tuba, 260 Hum- STREIKĄ PRIEŠ INTER- 
boldt St.; A. Kundrotas, 126 ' ALITIONAL TAILORING 
Grand St.; A. 
125 Grand St.;

St.;
Ave.;

ar sykiu,

Jau laikas siųsti kalendorius 
jį Lietuvą. Lietuvoje tokių, ko
kie gaminama Amerikoje, nė
ra. Todėl “Vienybės” knygy
nas šį metą anksti parūpino 
pardavimui įvairių, gražių ka
lendorių pasiuntimui į Lietu
vą pažiūrėti.

IŠALKĘ DARDU DEMO
KRATAI PUOLA' WALKERI

A.

Mikalauskas, KOMPANIJĄ
A. Tautkus, • ----- -

J. Abazorius, Penkis mėnesius Internatio- 
P. Jankus ir

251 Bedford Ave.; 
200 Grand St.; O. 

3rd Ave.;

Šimtai smulkių ir didelių de
mokratų politikos žuvų kemša- 
sį prie naujai išrinkto majoro 
Walkerio, reikalaudami sau arGrand 

Wythe 
Mačys, 
Mačys,

Daukantas, 708
K. Bagdonas, 53 Hudson Ave.; 
J. Dumblis, 142 No. 5th St.; 
G. Abraitis, 101 Metropolitan 
Avė.; Ch. Kulboką, 291 Wythe 
Ave.; P. Kulis, Bay Side, L. L; 
Ch. Damuša, 673 Driggs Ave.; 
J. Beržietis, 354-8 Troutman 
St.; F. Vokietaitis, 141 Grand 
St.; 
3rd

viena iš didžiausių 
firmų, bandė įvaryti

ir viena karta net

nal Co., 
kriaučių 
pirmutinį kylį amalgameitų li
nijos išnaikinimui New Yorke. 
Kompanija išgavo skaudų in- 
džionkšeną
turėjo 500 policmanų saugoti 
savo šapą, kur dirbo skebai. 
Keletas skebų buvo apmušta ir 

gale kompanija 
sutiko vėl pri- 
New Yorke ir

Emilija Vaitelis, 774 — 
Avė.
lipgi “Vienybėje”, 193

Grand St.

592 FLUSHING AVENUE
Brooklyn, N. F.

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

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

sužeista. Galų 
pralaimėjo. Ji 
pažinti uniją
Chicago j e.

Tokiu būdu
smarkus bandymas išnaikinti 
amalgameitų unija nepavyko.

ANDRIUS TURAUSKAS

savo pažįstamiems “džiabų”. 
Tuo tarpu Walkeris važinėjasi 
po pietines valstijas ir ilsisi. j 
Darbų treškėjai nekantriai lau I 
kia .jo grįžtant. Manoma, kad 
dabartinis policijos viršininkas 
turės pasitraukti ir daugelis 
kitų, kurie, nors geri demokra
tai, bet gana “nutuko” per 8 
metus Hylano ponavimo, ir tu
rės užleisti vietą kitiems, kurie 
nebuvo valdžioje.

—• Štai ir “Lapkus”! Nieko 
daugiau nebesakysim — tik: 
vyrukai — susiverškit diržus, 
o leidės — gerai apsižiūrėkit 
gorsetus, kad nesutreškėtų vis
kas iš juokų. Ir marš — pasi
žiūrėti “Lapkaus” šį antradie
nį, Lapkr. 10 d. vakare. Kelro- 
dys: pėsti, raiti ir važiuoti; 
gatvekariais, automobiliais ir 
eroplanais — visi pasiekit Ful
ton St. gatvę ir Flatbush Ave. 
stotį, iš kur jau netoli svetai
nė — 376 Schermerhorn St. 
Y. W. C. A. Memorial Hall.

L. M. G. Draugija.
— Kuomet gatvekaris nusiri

ta nuo relių, nereikia ugniage
sių šaukti. Tą ant savo kailio 
patyrė Antanas Glinskis, 
Johnson Avė. Jį teisėjas 
baudė $5 ir patarė “daboti 
savo biznio”.

— Penktadienio vakare Mil- 
lerio salėje įvyko 8 metų su
kaktuvių paminėjimas bolševi- 

; kų revoliucijos Rusijoje. Kal
bėjo partijos sekretorius Ru
then bergas ir Bimba. Buvo 
kviestas “Lyros” koras dainuo
ti. bet nesulaukdamas pakvieti
mo eiti ant estrados, apleido 
salę nedainavęs. “Daily Wor 
keri ui” surinkta virš $100 au
kų. Publikos daugiausiai buve 
žydų ir lietuvių.

— “Vienybės” redakcija ga
vo iš Lietuvos Atstovybės Lon
done hektografuotą pranešimą 
ir ištrauką iš Tautų Sąjungos 
Tarybos posėdžio protokolų, 
kuriame aprašo Galvanausko 
ginčus su Taryba ir jo išbėgi
ni ą iš posėdžių salės.

— žmonės jau pasigenda 
vakarėlių “Vienybės” salėje. 
Ar rengėjai jau aptingo?

— Jeigu jus norite, kad jū
sų giminės gautų dovanoms li
tų ant Kalėdų, tai dabar lai
kas juos pasiųsti per “Vieny-

Agentūrą. Sykiu pasiųs
kite ir kalendorių.

Paieškau Julių Jankauskų (Jankow- 
sky), vedęs, rudų akių, juodų plau
kų. Pirmiau gyveno So. Boston, pas
kui girdėjau buvo Detroit. Taipgi pa
ieškai: Pranų Jankauską, nevedęs, dir
bti anglių laive, rudų akių, gelsvų 
plaukų, 6 pėdų nugščio. Ir Onos Jan
kauskas. girdėjome ištekėjo, bet, neži
nome už ko. Gyveno So. Bostone 14 
metų algai. Ir Alice Jankauskas, iš
važiavo į Detroit trylikos metų 
brolį Julių. Nežinome kur visi 
jau .12 metų. Paeina iš Kauno 
(įsišaukite pas Albert Stauish, 
iyn, N. Y.

— 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

•14 BEDFORD AVENUE 
tarpe No. 5th ir 6th Sts.)

Brooklyn, N. Y.

RoS-

Real Estate

adresu:lino

btoke«
o. Brooklyn, N. Y.

Telephone Triangle 1450

IR MALIORIUS 
Nufotografuoja ir 
numalevoja viso
kius paveikslui 
įvairiausiomis sp
alvomis. Atnauji
na senus ir kra- 
javus ir sudaro 
su amerikoniškais 
Darba atlieka ge
rai ir pigiai.

Kreipkitės

JONAS
173 Bridge St.,

LIETUVIŠKA AKUMEBKA 1X*
*

X-Spinduliu Diagnoza 
221 SOUTH 4th STREET 

BROOKLYN, N. Y.

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

2—-8 po piet.
Penktadieniais ir Sekmadieniais 

tik sulyg sutarties

ANTANAS TAČ1LAUSKAS
(SavninkaB)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINE
Ola galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus if ni 
prieinamų kainų; taippat pasirendavoti svotaiuf susirinki' 
mums, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

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

Telefonas: Stagg 9105

BR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

as* m

Vyrams, Moterims 
PraSau Tamist% reikale atsilankyti,

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

ir Vaikams 
o būsite pilnai užganėdintai

Užtai visi

šiltam
P. YANKUS (didysis) 

ir P. PUSN1KAS
115 NORTH 6th ST.

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

Marijona Tamkieuė
Sžprie palagą ant pareikalavimo^ 
jSdieną ar naktį, taipgi ir nedėl 
Wdioniaia. Darbą atlieka atsakan 
y^ftiai už prieinamą kainą W

7 Stagg Street g
(arti Union Av.) w

Brooklyn, N. Y. vv
Tel. 8tagg 6711 M

MES ŽINOM VISUS
esat kviečiami pas mus

arba šaltam Ore

Pigūs Namai ant Pardavimo

Brooklyn, N Y.

pirmas po karo

S. PAUŽA 
131 GRAND STREETmuro namas. 6 

bučernė. Ren d a 
$19.500. Vieta 2

Kampinis 
šeimynų ir 
$230. Kaina 
garadžiams. Cash $4,500.

37 Charles St., 3 šeimynų, 
medinis namas su elektros švie

-nidtouvių Direktorius, Išbaramuo
ju ir laidoju mirusius ant visokių 
kapinių. Kainos žemos. Vieta prieš

APREIŠKIMO ŠV. PANELĖS 
BAŽNYČIĄ

Reikalui esant meldžiu ateiti
416 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N. Y.

(Praeidami atsižvelgsite į šį namų) 
260 HUMBOLDT ST. 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Stagg 2481 

Užlaikome lietuviams užeigos vietą 
ir tinimo Gražių Ruimingų Svetainę 
del įvairių Mitingu ir Pokilių (Lib- 
tux ių Kriaučių Kout raktoriai už
laiko savo ofisų mūsų svetainėje) 
Visuomet reikalo kreipkitės pas: —

K AS MOVIU S ir TUBA
260 Humboldt Street 

Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 4409

ALEK. RADZEVIČIUS 
Grabinius

Naujausios Mados ir Geriausio Materiolo bei 
Išdirbinio Ovcrkotus, Lietuvių Koperatyvės į- 
staigus krautuvėj. Dirbtuvė vedama pilnai paty
rusių kriaučiško amato siuvėjų. Užlaikom didelį 
overkotų ir siūtų pasirinkimų suaugusiems, jau
niems ir vaikams. Siuvant ant užsakymų kuris 
neprisirenka iš gatavų. Overkotai nuo 815 ir 
augšč. Siūtai nuo $18 ir augšč. Ant orderio nuo 
$25 ir augšč. pagal materijos vertę. Priimam už
sakymus ir per laiškus. Darbas garantuojamas. 
Už netinkamumą drabužio pinigai grąžinami. 
Lietuvi, atmink šia pirmutinę lietuviškų įstaigų.

A. L. Clothing Co. 
216 Manhattan Avenue 

Brooklyn, N. Y. Tel. Stagg 4697 
Vedėjas — V. KERSHULIS
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