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VOKIETIJOS MIESTE DORTMUND
IN VYKO VIENA Iš DIDŽIAUSIU

EKSPLIOZIJŲ ANGLIAKASYKLOJ
Žuvo Apie 200 Darbininkų, o Gali Būti ir dau

giau.

VASARIO 16-TOS VAKARE BIZAUSKAS 
KALBĖS ANGLŲ KALBA PER RADIO 
IŠ STOTIES WOR.

BERLIN, Vas. 12. — Ties miestu Dortmund, Ruhro 
krašte, įvyko viena iš baisiausių Vokietijos pergyventų 
ekspliozijų anglių kasykloje. Spėjama, kad žuvusių dar
bininkų būsią apie 200. Plyšimą padarė kasyklų gazai.

LONDON, Vas. 12. — Anglijos darbiečiai atstovai 
parliamente užprotestavo prieš skyrimą pinigų karalai
čio kelionei į Pietų Afriką ir Pietų Ameriką. Jau buvo 
paskirta tam tikslui $65,000, bet karalaitis Wales reika
lavo dar $10,000. Apie 90 darbo atstovų balsavo prieš, 
bet visi kiti nutarė pinigų duoti.

New York. — Radio programuose skelbiama, kad 
vasario 16 d. apie 8 vai. vakare iš stoties W0R (New-

Naujausi Telegramai
New York. Galingiausias 

Amerikos bankas, National 
City, paskyrė moterį į di
rektorius.

—o—
Washington. Oro laivyno 

generolas čia gazdina kon- 
gresmanus, kad Amerikos 
jūrų laivynas bus lengva au 
ka bile kurios šalies, turin
čios daug eroplanų. Mat, jis 
nori gauti iš kongreso pini
gų savo laivynui.

—o—
Barre, Vt. Gazui plyšus 

čia nudegė šešių šeimynų 
namas. Viena moteris žuvo.

—o—
New York. Už bandymą 

išvogti jų kambarius dvi mo 
terys taip primušė 21 metų 
vyruką čia, kad jis pusiau 
juodas tapo nuvežtas į li- 
gonbūtį.

—o—
Roma. Italai per spaudą

vaoanu iu u. apie o vai. vanaiv bulius nvn kncn- nn-il-iriin knd nli
k xt t \ 1 iv t • x • x* • tt* 1 • |J1 atlC O dglvaClJa, Kclll ali-, N. J.) kalbės Lietuvos pasiuntims Bizauskas apie į , f anmnžintu Itnliins 

Lietuvą anglų kalboje. Turinti radio setus “gaukite” tąlg^^g angjams fr francū-
stofcį tą vakarą. zams.

London. Gauta žinia, kad
WASHINGTON. — čia išplaukė “sekretas”, kad Suomija pastatys savo pi- 

prezidentas Coolidge įsitaisęs medinį mekanišką arklį, I nigus ant aukso pamato ir 
ant. kurio kasdien jodinėja pasimankštinti. Mat, jojant į išlei^^sinius pinigus, 
gyvu arkliu, prezidentas serga, o prie to ir šnipai, kurie 
jį sergsti, mano, kad pavojinga prezidentui jodinėti po Statoma Fabrikas 
Washingtono apylinkes. Tat, Coolidge įsitaisė sau me- Netoli Toledo, Ohio 
dinį arkliuką Baltajame Name. Kongresmanai nekurie 
dabar daro juokus iš to.

London. Moteris atstovė 
parliamente pradėjo kovą 
prieš mažas • algas mergi
noms, sakydama, kad palei
stu vybė iš to,gimsta.

—o—
Naugatuck, Conn. Fabri

kai čia ir Springfielde bei 
Westfielde, Mass., užsidarė, 
nes lietus ir tirpstantis snie 
gas pritvindė upes. Frost 
Road sekcijos gyventojai ne 
toli Waterbury, Conn., krau 
stosi iš namų, nes skiepai 
jau pritvinę ir vanduo kįla.

o—
Paterson, N. J. Dvi mote

rys, kurias teisėjas Marino 
lydėjo namo iš politikierių 
baliaus, apvogė jį ir iškratę 
kišenius pabėgo.

—o—
Washington. Kongresma- 

nai nužvelgia, kad kėlimas 
gazolino kainų nėra patei
sinamas ir paeina iš kom
panijų noro pagrobišiauti

—o—
Washington. Nekurie se

natoriai nori, kad būtų su
šaukta viso pasaulio valsty
bių konferencija nustatyti 
pinigus, nes pinigų netvirtu 
mas ardo prekybą.

Dideli Potviniai
Prie Schenectady

Deleware Upė Iškilo 
Dešims Pėdų Augščio

Toledo, Ohio, čia svarstoma 
statymas 40 
vertės plieno 
me diybs apie 
kų. žemė jau
ninkai bus Van Sweirin.gen bro
liai.

Žinios Iš Lietuvos
PLAČIAU APIE D-RO VINIKO 
IR K. NORKAUS KRATĄ

Pasirodo, juos iškratė ne po
litinė, bet kriminalinė policija.

čia paduodame daugiau apie 
ta krata žinių.

Atvykus į Virbalio stotį 14- 
1-25, Dr. Vinikas ir K. Norkus 
tapo suareštuoti: specialiai at- 

. ’ j vykęs iš Kauno kriminalės po-

šoko iš lovos, ir kai vyras nuli- Ibenaitę. Krata 
pė nuo gryčios, ją jau susiti- nuo l-^mos vai. 
ko tarpduryje su viedrais ei
nančią prie kiaulių, o viedre bu
vo negyvo kūdikio lavonas.

Tai mat kas dedasi ir šven
toje Lietuvoje; pikčiau bedievių 
šalyje. P. Kriukelis.

ft’ į ■ 1

maždaugtęsės 
nakties iki 6 v, 

ryto. Nerasta nieko.

Klaipėda. — Martynas Jan
kus žada išį pavasarį kuriam lai 
kui išvažiuoti į Ameriką.

NUOBODUS KAMPAS

Schenectady, N. Y. Vietos 
upė iškilo 14-ką pėdų nuo tirp
stančių sniegų ir šimtai žmonių 
priversti bėgti iš paupio. Vieno
je vietoje susispyrė ledai ir y- 
ra. manoma šaukti dinamito pa
gelbės. Keletas kaimų Bing- 
hamptono apylinkėje apsemti.

Worcesteris Nukenčia 
Nuo Kįlančių Vandenų

Worcester, Mass. Nors ne- j 
daug, bet kalantis upių vanduo 
pridarė nuostolių čia ir Spring- 
fiė'Ide. Keliose vietose tarp mie
stelių negali gatvekariai vaikš
čioti, nes keliai pritvinę. Netoli 
Newtown, Conn., tilto ledai su
sikrovė 17 pėdų į augštį. Tokis 
ledų storis eina beveik ištisą 
mylią.

ir
u-

Trenton, N. J. Nuo lietaus 
tirpstančio sniego Deleware 
pė jau iškilo dešims pėdų ir ma
noma kils dar augščiau. Passaic 
upė taipgi kįla, bet manoma, 
kad šaltesnis oras sutrauks van 
denį. Vasariniai namukai į šiau 
re nuo Patersono visi pritvinę 
ilki pirmų grindų. Pompton La
kes elektrikaunė sako turės už
sidaryti jei vanduo kils augš
čiau.

i Nepatiko Vardas 
Tai Gazu Nusinuodijo

Passaic, N. J. Mrs. Julia Sin- 
dor, 163 Second St., negalėda
ma pakęsti, kad ją visi vadina 

i “čigono duktere”, nusinuodino 
t gazu, palikdama vyrą ir tris 
vaikučius.

Atlantic City, N. J .Policija 
čia tyrinėja skundus, kad mie
sto telefono stoty politikieriai 
turėdavę linksmus laikus su 
operatorikomis.

London. Kasant ligonbūčiui 
pamatą, čia tapo iškasta kaulas 
seno žvėries, mamonto, kurio 
veislės pasauly šiandien nėra 
gyvos. Spėjama, kad kaulas 10,- 
000 metų senumo.

“VIENYBĖS” SEIMAS KOVO 7 D.
——o-----

“Vienybei” Bendroves Seimas įvyks 
Kovo (March) 7. d., “Vienybės” Sve
tainėje”, 193 Grand St., Brooklyn, N.Y. 
Visą šerininkų pareiga šiame svarbia
me suvažiavime dalyvauti.
Pavadai (Proxies) jau išsiuntinėta. Jei kas 
dėlei kokiu nors priežasčių negautų,. rašy
kit “Vienybės”, ofisan.

Užpaliai. (“Vienybės” kor.) — 
Sausio 11 d. Užpaliuose buvo 

licijos viršininkas Kučinskas į-'vietinio šaulių būrio vakaras, 
įsakė paimt juos iš traukinio, Vaidino “Ponaitis” 2 veiksm. 
komendantūron ir padaryti de- komedija. Vaidinimas, buvo at- 
talę kratą. Išnarstyta ir iškra- liktas geriausia, kokio dar šau- 
tyta didysis ir rankinis bagažas, 
portfeliai kišeniniai. Visi laiškai 
išcenzūruota, žiūrėta kieno pa
rašais įgaliojimai įduoti. Ypač 
policija puolė ant pundo, kuria
me Ibuvo “Varpo” B-vės atskai
tos, kurias ponia Bortkevičienė 
įdavė nuvežt Amerikiečiams — 
“Varpo” nariams išsiuntinėti. 
Jo užrišalus perpjovę, visiškai 
paleido. Galop šiaip taip aprišo, 
bet jau tokiame stovy toliau jis 
vežt nebegalima buvo.

’ | Iškratę, o nieko neradę, nė 
neatsiprašė, tik žandarams pa
sakė: “parašykite, kad nieko 
nesurasta.” Dr. Vinikui uždavi
nėjo tokius klausimus: “Kodėl 
vienose papkėse yra popierų; o 

I kitose nėra, kur dėjote raštus 
iš kitų papkių, ar rūkote, kur 

i jūsų portsigaras? “Pasakyk at- 
I virai, ką Norkus įdovė; ar grįž
kite Lietuvon.” Kauno muitinėj 
hliomlbuotą Dr. Viniko bagažą 

jau turi taip pat atplėšė. Iškratė Kauno 
mirusio, miesto planus ir raštus, suvėlė 
iš Yon-'rūbus. Nieko neradę paleido. 

Serbijos, 
Portugalijos ir Rusijos čigonai. 
Jis sako, kad bandys atpratin
ti čigonus nuo būrimo ateities, 
kadangi “karaliaus Coolidge” 
policija už tai čigonėlius perse
kioja.

Gudupiai, Mariampolės aps. 
— Gudupių kaimas yra Padovi- 
nio valsč. prie pat Liuliškio mi
ško. Kaimas nemažas, ūkininkai 
gyvena pasiturinčiai. Išsigerti 
mėgsta ne tik jauni, bet ir seni, 
pas kuriuos dažnai pasirodo “sa 
Imogonkės”. žmonės maža apsi
švietę, laikraščių beveik niekas 
ir neskaito;, nėra kas ragintų į 
darbą.

Jau antri metai Gudupių ra
jone veikia pradžios mokykla.

liai nebuvo suvaidinę. “Ponai
tis,” begalo juokinga, o drauge 
ir pavyzdinga, labai prijuokino 
publiką. Labiausia atsižymėjo 
šie artistai: Maceika, Narbutas, 
Stabšys, Seilbutis ir E. Rubona- 
vičiūtė. Bet ir kitų buvo atlik
ta neblogai. Po vaidinimo sekė 
monologai ir šokiai su žaislais. jMokykla sutvarkyta gerai. Mo- 
Tva'lka buvo pavyzdinga, kaip kytojos darbštumu-pasirūpinta 
pridera būti šaulių. Daugiau šau žiemai mokyklai malkų, ir da
liai tokių vakariukų! bar vaikai sėdi sau mokykloj šil

Pabudęs Vaidyla. tai. Tik vienas vargas, kad toli
į miestą į Mariampolę apie 14 
klm.; mokytojai sunku su laik
raščiais ; jeigu gauna, tai tik sa
vaitinį.

Po karo pradėjo veikti Gudu-

Čigonų Karalius 
Tapo Išrinktas

New York, čigonai 
kitą karalių vietoj 

kuria-j Juo yra Frank Josef 
18,000 darbiniu-’ kers
parduota. Savi

mil i on ų d oi ariu 
fabrikas,

Jį pripažino visi

Jauna Mergina Be Darbo 
Neturi Kur Dingti

Jamaica, L. I. Jauna mergina, 
22 metų, atėjusi Į vietos polici
jos stotį pasipasakojo, kad ne
turi kur dingti. Ji dirbusi ble- 
šinių fabrikėly, kur gaudama 
po $12 į savaitę vos apsimokė- 
dusi pragyvenimą. Darbas ten 
baigėsi ir ji ieškojo kur vietos 
už tarnaite, bet niekas nenorė
jo imti fabrike dirbusios mer-

600 Kurpių Išėjo 
j Streiką Spencer’e

Čiobiškis. (“Vien.” kor.) — 
Moteriškė — gyvulys. Mitulių 
kaime 1924 m. pabaigoje buvo 
toks nutikimas. Jaunikaitis B. 
nuėjo užkurioms ant mergelės 
M. Ta moteriškė savo vyrui į- 

Įsakė, kad, jei būsiąs vaikas tai 
[tada jis gausiąs mušti. Per ko
kį laiką moteris liko nėščia; bet

Spencer, Mass. Išgirdę, kad s^aP^a buvo padarytas abortas, 
bosai mano nukapoti algas 10 ir viskas nutil°- š!met Si 
nuošimčių, darbininkai čevery- moteriškė paliko nėščia ir kaip 
kų fabriko Prouty kompanijos Prmjo gimdymo laikas, ji prade 
išėjo į streiką.

DU TARNAUTOJAI
Sausio 9 d. važiuojant iš Jo

niškio Kaunan rytiniu trauki
niu, įėjo vagonan konduktorius
ir mandagiai paprašė parodyti piųj kaime amerikiečio Petro 
bilietus. Betikrinant juos, vie- Baltrukonio garinis malūnas, 
h.,,, trijų čia buvusių piliečių-pa bet jiš blogai įlat&yfešrt^TaiūF3 
klausė, akis trindamas: “poče- 
mu sdies tak cholodno?” (sėdė
jo be palto). Konduktorius jam 
mandagiai atsakė: “Nesupran
tu” ir nuėjo toliau. Piliečiui tas 
nepatiko ir stebėjosi, kad Lie
tuvoje konduktorius rusiškai ne 
besupranta (tikriau nešneka). 
Antrą kart lankant vagoną tam 
pačiam konduktoriui buvo pri
kišta, kad jis bilietų tikrinimu I 
trukdąs “posažirų” ramybę. Bet 
šis vėl labai mandagiai paaiški
no, kad tai darąs ne savo ma
lonumui, bet eidamas pareigas. 
Duok, Dieve, daugiau tokių man 
dagių ir sąžiningų konduktorių.

Kėdainiuose, traukiniui su
stojus, įėjo vagonan geležinke
lietis grindų šluoti ir rūsčiai 
prabilo: “opiat /na polu, kak u

veikia prastai. Sapaila

Kaunas. — Finansų Ministe
rijoj teko patirti, kad Alytaus 
mokesnių inspektorius Eduar
das Neverauskas atleistas iš tar 
nybos kaipo netinkamai ėjęs sa
vo pareigas.

Kaunas. — Šiaulių miesto 
valdybai suteikiama iš valsty
bės iždo iki 35,000 lit, pasko
los ir iki 11,000 lit., pašalpos 
viešiemsiems darbams organi
zuoti. Paskola išduodama 5 me
tams be jokių nuošimčių.

Norėjo Pavogti
ginos, kaipo neprityrusios. Jos'jauna Airišę 
trys broliai žuvo ant fronto lai-' 
ke karo ir ji neturinti nei 
minių, nei šeimynos.

gi

Rusai Duoda Daugiau 
Užsakymų Amerikonams

New York. Sovietų valdžia 
pas Du Pont’o dažų fabrikantus 
užsakė nemažą skaičių įvairių 
dažų. Rusai sako, kad tos rūšys 
geresnės už vokiečių. Beto Sa
co-Lowell fabrikantams užsaky
ta keliolika mašinų-staklių del 
audimo.

Kaunas. — Kauno statyba. 
Per pirmąją 1924 metų pusę 
Kaune pastatyta 53 mūro na- 

priejo gimdymo laiKas, ji praae uarišni, bumažki ot konfet, na- mai, 13. negyvenamųjų namų,
į jo rodyti vyrą į miestelį su ko- Į (|0 ,pOzvat žandarma, tog- 94 mediniai gyvenamieji namai,
kiais reikalais. Vyras, lyg ką (ja pOiučite desiat lit!... Įdomu 62 mediniai negyven. namai, 24

kaip šis “rusas” su tik ką išė- antrieji augštai, 15 triobesių į-
jusiu konduktorium susišneka, monėm.s ir 1 maldos namai. Be

ką nujausdamas, paprašė kai- 
įrnyno, kad jo reikalus atliktų, o 
|jis pats niekieno nepatėmytas tarp dviejų tarnautojų to kapitalinio remonto padaryta

•-----  užlipė ant gryčios ir klausėsi,
Baltimore, Md. 24 metų p-lė ]<as dėsis gryčioje. Moteriškė 

Connoly pasiskundė policijai, • atsivedė bobutę, ir vyras užgir- 
kad nežinomas vyras norėjęs ją do vaiko ryksmą. Moteriškė bo- 
vakare pavogti nuo gatvės ir į- butės klausia: 
keilti į automdbilių, kuris stovė
jo ties Maryland ir 26-ta gatve. 
Ji gerai tą vyrą apdraskiusi ir 
jis išsigandęs jos riksmo pame
tęs ją pabėgo. Policija tą daly
ką tyrinėja.

duktė ar sūnus?” Bobutė atsa
kė, kad sūnus, ir labai gražus, j 
Moteriškė atasakė: “Vis tiek 
geldoj prigirdyk.” Bobutė atsa
kė: “man širdis neužleidžia, 
girdyk pati sau!” Moteriškė

skirtumas I

šveicarai Protestuoja 
Prieš Duonos Brangimą

Kiniečiai Brangiai 
Moka “Gerai Rankai

Berne. Duonos kaina pakilo 
1 nuo 57 iki 63 už kilogramą (du 

rorisitų organizacijos kaltina-penktadalis svaro). Todėl 
mieji prisipažino gavę piniginę darbininkai ruošia protesto mi-

Berlin. Teisme vokiečių te-

ir organizatyvę pagelbą iš ru
sų.

Trenton, N. J. Kalėjime čia 
pasikorė Ben Bielievitz, kuris 
turėjo sėdėti penkis metus už 
bandymą užmušti žmogų.

Kopenhagen. Sovietų valdžia 
teismo keliu atsiėmė iš para
pijom! čia buvusią cerkvę.

tingus ir prašo valdžios kaip 
nors pataisyti dalykus.

Grenoble. Socialistų partija 
nutarė remti Herriot’ą. Be jos 
paramos jis negalėtų išsilaikyti.

Cairo. Egypto valdžia nuta
rė uždrausti išvežimą kviečių, 
nes visur apsireiškia stoka to 
javo.

Keleivis. 54 namuose. Per antrą 1924 
m. pusę leidimų statyti išduo
ta daugiau.IŠVARĖ ŽMOGŲ Iš PROTO 

Prieš Kalėdas Jonišky politi- 
kasgi yra» ar nes policijos areštuota visa eilė 

(žmonių, įtariamų nepatinkamo
je politikoje. Jų tarpe pasirodė 
ir Joniškio arešto namų užvaiz
dą Vaidilauskas, kuris po kelių 
dienų arešto iš kalėjimo paliuo- 

Įsuotas. Išėjęs iš kalėjimo atėjo 
jį vietos Savivaldybę pasiteiraut 
delei savų vietos ir čia pripasa
kojo tiek dalykų žiaurumo su 
areštuotais, kad net plaukai sto 
jasi klausant. Pasakodamas ver 
kė ir skundėsi neišlaikysiąs per 
gyvento, Vaidilauskas tą pačią 
dieną vakare išėjo iš proto ir 
gydytojų parėdymais turi būti 
išgabentas beprotnamin.

Gaila žmogaus ir jo šeimynos, 
žmogus buvo labai geras!

Girdėjęs.

ls

turiChicago, žmogus, kuris 
gerą ranką prie revolverio, ga
li uždirbti nuo kiniečių po $1,- 
000 už nušovimą vieno biznie
riaus, tongų kare. Už sužeidimą 
mokama po $250, o už privary-
mą kulkų į biznio vietą $50. Tą Į 
paaiškino tūlas Clark, kurį po- 0 
licija suėmė. Jis tarnavęs Hip 
Sing tbngui.

Kaunas. — Spirito gamyba ir 
pardavimas. Per 1924 metų 11 
mėnesių pagaminta visoj Lietu
voj 5,061,276 litrai 40 laipsnių 
degtinės ir 161,243 litrai 95 
laipsnių spirito. Per tuos pačius 
11 mėnesių parduota 4,914,341 
litras 40 laipsnių degtinės ir 
156,512 litrų 95 laipsn. spirito, 
o medicinos ir technikos reika
lams sunaudota 302,062 laips
niai. Už visą šitą degtinę gauta 
32,082,974 litai.

Kaunas. — Krata pas d-rę

Kaunas. — Vedybos, gimimai 
ir mirimai. Per pirmąją 1924 
m. pusę visoj Lietuvoj (įskai
tant ir Klaipėdos kraštą) buvo 
11,527 vedybos, gimė 33,921 as
muo — 17,788 bernaičiai ir 16,- 
133 mergaitės, mirė 17,587 as-

Chicago. įPJlyjšimas Mešinės Bubenaitę. — šiomis dienomis' mens — 9,168 vyr. ir 8,419 mot. 
etero, vartojamo prie darymo padaryta krata pas Lietuvos iki vienų metų amžiaus mirė vi- 
klišių, sužeidė 34 darbininkus Universiteto hystologijos kated- so 4,107 — 2,336 bernaičiai ir 
laikraščio “American” šapoje. Iros vyresn. asistentę d-rę I. Bu- 1,771 mergaitėė.

.a,

1



įsteigtas 1888 m, Established 188d

N Y B e ■MancsaasaanaMBsaanani VASARIO (FEB.) 14 D., 1925

T1I0 KART SAVAITfiJH 
am m Utarnlnkala, K«tx«rg*la 

Ir Suimtomis . w ■ 
Brooklyn'e, N. T.

METINE PRENUMERATAI 
Suvienytose Valstijose —* ’$4.08 
Kanadoje — — — —• >— $4.54 
Lietuvoje ir kitur — — — 45.00

Prenumerata reikia apmoksti 
išnnkato. . '

Apie skelbimus klauskit lailka.
Adresas:

Vienybe Publ Oo., Ine, 
183-197 Grand ItrMt 

Brooklyn, N. T.

LITHUANIAN TRI WEEKLY 
Bubllshsd Tuesdays. Thursdays 

and Saturdays * *
bt Brooklyn, N. Y.

SUBSCRIPTION RATES*
In United States------------ $4.00
Canada — — — — —■ —- $4.50 
Other Countries--------------- $5.00
.1: V. >' a ' ’

Advertising rates on application.

Address:
Vienybė Publ. Co., Inc. 
193-197 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

Į PERŽVALGĄ j
giau, nes pašto lėšos būtų di
desnės.

INuo Alytaus ikį Klaipėdos
Rašo Cim—čvmas

Kraštutiniai kraštuiiniškai 
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praneša, kad komunistai apsi
ginklavę lazdomis užpuolė kle
rikalų mitingą. Katalikai irgi 
buvę ne tuščiomis rankomis ir 
todėl du vyrai negyvi, apie šim
tas sužeista.,

Komunistai tiki į kumščio jė
gą, į tą patį tiki ir klerikalų va
dovaujami katalikai. Todėl vi
sai nėra stebėtina, kad tų dviejų 
demokratiją nekenčiančių parti
jų pasekėjai ir pradeda skaldy
ti vienas kitam galvas. Dabar
tinis Francijos premjeras Her- 
riot apibūdina tas sroves, pava
dindamas jas “pavoju tautai.” 

Iš to turėtų pasimokinti tie 
katalikai, kurie tiki į demokra- 

vasanu xu, i;uo, nunutu inuiLucu vtiją, bet vis negali nusikratyti
Čiai, nešti per tiek daug metu ir apdejuoti — apverkti gobšių kunigėlių įtakos. Kuni- 

i gams vieta bažnyčioje, o ne po
litikos lauke. Kaip komunistai, 
taip klerikalai tik kursto minių 
jausmus prie neapykantos, nuo 
ko nukenčia netik tauta abėlnai, 
bet ir paty 
nes. štai, Rusija, kuri seniau 
būdavo tūkstančius pūdų grūdų ! pų konferencija, 
veždavo į užsienį, dar ir šįmet svarstyti kaip išimti įsikarščia- 
žiūri badui Į akis. Pernai val-

Redakcijos Straipsniai Į]
LIETUVOS RESPUBLIKAI — 
SEPTYNI METAI

Kiekvienam lietuviui, kur jisai gyventų, Vasario 16- 
ta diena primena neišpasakomos didybės momentą, nes 
Vasario 16,1918, nukrito Lietuvai svetimos vergijos pan-

....------- - jį------  ---------- --------t «

per tiek lietuvių tautos gentkarčių.
Šis neilgas dokumentas, nuėmęs vergijos žymę nuo 

5,000,000 mūsų tautos žmonių, skamba sekamai:
Lietuvos Taryba savo posėdyje Vasario m. 16 d. 1918 

m. vienu balsu nutarė: kreiptis į Rusijos, Vokietijos ir 
kitų valstybių Vyriausybę šiuo pareiškimu:

Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė lietuvių tautos 
atstovybė, remdamos pripažintąja tautų apsisprendimo 
teise ir lietuvių Vilniaus nutarimu Rugsėjo mėn. 18—23 
d. 1917 metais, skelbia atstatanti nepriklausomą, demo
kratiniais pamatais sutvarkytą, Lietuvos Valstybę su So
stine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valsty
binių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis

Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad Lietuvos 
Valstybės pamatus, ir jos santykius sti kitomis valstybė
mis privalo galutinai nustatyti kiek galima greičiau su
šauktas Steigiamasis Seimas, demokratiniu būdu jos gy
ventojų išrinktas.
- Ą 4 i . . j . • ■ .• ; (•'

Vilnius, Vasario 16 d. 1918 m.
(Pasirašė): Dr. Basanavičius, K. Bizauskas, M. Bir

žiška, S. Banaitis, P. Dovydaitis. D. Malinauskas, St. Kai
tys, P. Klimas, V. Mironas, Si. Narutavičius, A. Petru- 

.Jis, Dr. J. šaulys, K. šaulys, j. įęrrtaį A. Stulginskis, A. 
Smetona, J. Smilgevičius; S. Staugaitis, J. Vailokaitis, .1. 
Vileišis. L

Viršuj einąs dokumentas ir po juomi padėję savo 
vardus žmonės, ateinančią Vasario 16 d. bus su pagarba 
skaitomas visos lietuvių tautos jau septintą sykį, nes ši
tų et sukanka septyni mėtai Lietuvos Nepriklausomybės. 
Tą dieną ar arčiausią dieną lietuviai vėl švęs savo iškil
mingiausią tautos šventę; vėl peržvelgs prakalbomis ir 
straipsniais visas mūsų kovas ir laimėjimus; vėl darys 
prižadus tolimesnėms kovoms prieš įvairiopus, išvidinius 
ir išorinius Lietuvos Neprigulmybės neprietelius.
- . 11 i i

Mes vienijame savo širdis, sunertame rankas vieni 
su kitais savo tautos žmonėmis ir galingai šaukiame: — 
Lai amžius gyvuoja Laisva ir Laiminga Lietuvą!

ATEIVYBĖS KOMISIONIERIUS NORI 
NUTRENKTI TEISĖJĄ

Kova tarpe ateivybės komisionieriaus Curran ant 
Ellis Island ir teisėjo Cotillo eina vis karštyn. Cotillo įta
rė ant Ellis Island esantį baisų ištvirkimą ir išnaudoji
mą ateivių, o Curran jį prispyrė įrodyti faktus Kuomet 
Cotillo faktų neįrodo, tuomet Curran sako: “you have 
to put up or shut up” (Įrodyk faktus ar prikąsk dantis).

Ateivybės viršininkai ir darbininkai ant Ellis Island, 
kurie įkaitinami ateivių išnaudojime, surengė mitingą ir 
nutarė kreiptis į Albany, kad teisėjas Cotillo, kaipo jų 
apšmeižė jas, turėtų būti nuo teisėjo kėdės nuverstas.

Komisionierius Curran net įtaria teisėja Cotillo, kad 
šisai einąs iš vieno su itališka bankininkų firma Scurra 
Tozzi, kuriai nepasisekę gauti vietos prie ateivių išmai
nyti jiems pinigus. Kadangi teisėjas Cotillo patsai yra 
italų kilmės, todėl šitas jam tiesiog mesta į akis pirštinė.

Kaip Saulė nelaukia maldų ir poteriavimų, šaukian
čių ją kilti, bet užteksi ir šviečia visiems; taip jus ne
laukite rankų plojitrio, riksmų ir “valio” ir tik tada pil
dykite savo pareigas; ne, darykite gerai iš savo noro, ir 
būsite mylimi kai Saulė.

Liaudis redaktorius skaito viska-žinančiais ir viską 
galinčiais, jei spręsti iš šio atsitikimo.

Lietuvoje tūlas traktierninkas pareikalavo už pus
butelį baltosios 2 litu 50 centų, vietoje lito 85 centų, ir 
nuskriaustasis skundėsi apie tai “Lietuvos” redaktoriui. 
Mat, mįslijo, kad jis galingesnis ir už policmarią.

(Tąsa) 'nepažįstama ir miestas svetimas, čia taipgi visos
Metai pažymėti Į650 ir augščiau. Jonušo šei-, apskrities miesto iškabos, kabo ir už jų — įstai- 

gų vadai. Bet, gerbiamieji! aš netikėjau, kad Pa 
nevėžys yra toks didelis miestas! Bulvaras, kaip 
Laisvės Alėja Kaune, arba E'katerinoslave Uk
rainoj; fabrikų kaminai kyšc; rytą fabrikų dū
dos žmones kelia. Kokis malonus įspūdis! Fabri
kai, žinoma, savotiniai — grūdus mala ir deg
tinę varo, bet visgi fabrikai, kur reikalingas yra 
ir administratorius ir inžinierius ir darbininkas. 
Mano daugiausia mėgiamas teatras — kino, ir 
čia gausiai dirba; namai gotiško styliaus stato
mi ir nebūk ant mano galvos tam tikros valsty
bines kepurės užmauta, aš čia pasilikčiau gyven- 
ti ir iš po mano rankos, kokio fabriko tekiniai 
dar čia suktųsi, bet dabar, turiu apleisti ši sim- 
patingą miestą...

Aplankiau apylinkę ii- man ausis išgirdo čia 
labai mėgiamą lietuvišką dainą. Važiuoja kai
miečių abazas malkų prisikrovęs, vienas dainą 
užtraukia, o visi jam pritaria. Simpatingas vaiz
das... Kur tik randi būrelį žmonių darbą dirbantį, 
lauką ariantį — visi dainuoja... Kur tamsta rasi 
pasauly tokį paprotį?! Gražus jis ir gerbtinas, 
primena dar senovės gadynę, kur kapitalistai, 
spekuliantai, įvairios apgaulingos partijos, dar 

. Smulkiau miestą apžiūrėti ne- 
nes jau šalta buvo, o kailinių su sa

vim neturėjau, žymės karo dar yra, daug namų 
dar apdegę griuvėsiais riogso; bet daugely vietų 
atsistojo gražūs namai, dabartinio styliaus ir pa
togumų.

Apylinkės lenkų dvarai jau išdalinti ir len
kams telieka* tik dantį griežti bei ant lietuvių 
šunis karti.

Simpatingi Panevėžio žydeliai, visi gerai lie
tuviškai moka ir visai nesiskundžia, kad juos 
kas nors čia skriaustų arba rengtųsi nulinčiuoti... 
Matomai, bolševizmas visus gerai pamokė ir 
“rojaus” duona jiems nesisapnuoja. Panevėžys 
nors man svetimas, bet jis man patiko. Čia ma
tosi ir amerikiečių ranka, stiprus petys bei pro
tas daugely vietų apsireiškęs. Cementiniai tro
tuarai po visą miestą išmūryti, kas jau duoda ci
vilizuoto miesto vaizdą.

Kaip ten biurokratingi mūsų valdimieriai ne 
būtų, bet dabartinius mūsų miestus nesulyginti 
su buvusiais rusų globoj miestais — daug jau 
yra nudirbta!

Nevėžis čia mažiukas, visur jį perbrisi. Lau
kai lygūs ir žemė gera. Išeina laikraštis “Panevė
žio Balsas,” leidžiamas dvasioj^nei jurff^riei 
mums.” Stotis taip pat tik naktį apie trečią va
landą atgįja nors ir iš ryto apie dešimtą taipgi 
atliekamos didelės ceremonijos traukinio išleidi- 
mo i šiaūlius. Kada žmonės daugiausia įmigę, 

j :. i' : * :*.
tada traukiniai ateina ir priverčia vežėjus bei 
viešbučių labai prielankius savininkus turėti du
ris atviras ir “samavorus” užkaistus, žinoma, 
neaplenkiant ir stikliuką degtinės, kurią kaip sa
ko — Panevėžy geriausią, išvaro...

Gabaus, vėl važiuoju traukiniu į Klaipėdą. 
Bet važiavimas iš Panevėžio į Klaipėdą pats ne
patogus — reikia kur nors tarp Radviliškio ir 
Mažeikių 12 valandų laukti traukinio iš Kauno ,į 
Klaipėdą. Kadangi pas mane pakely nėra nei bro
lių nei seserų, kur galėčiau šilumoj keletą va
landų paviešėti, nutariau laukti traukinio 
liuosė, kur apie 12 valandą dieną atvykau.

(Toliaus Bus)

mynos kūnai jau sukritę ir tik kaukuolės žymu 
bei kiek skudurų grabuose. Nuėjome į kitus skie
pus kitam bažnyčios gale. Ten ant aslų eilėmis 
priklota grabų, kurie iš viršaus šilku apklijuoti. 
Atidarėme grabuką vaiko kokių 12 metų — visai 
sveikas guli, lyg užbalzamuotas; rūbiukai- visai 
sveiki ir rankutės po senovei sudėtos. Metai ant 
grabuko pažymėti 1675. Pavardžių ant grabų nė
ra. Visi grabai sveiki ir dar tiek gali stovėti.

Į kitus skyrius nėra įėjimo — įdėtos gro
tos ir įmūrytos,. tik galima per gretas matyti. 
Ties bažnyčios viduriu yra visai užmūrytas sky
rius ir tik iš lauko per langelius galima matyti 
grabus, kurių prikrauta pilna iki lubų. Mūsų ve
dėjas pasakojo, kad buvusi prie bažnyčios biblio
teka apie 70,000 seniausių Lietuvos knygų, kurią 
sudeginę jėzuitai.

Bažnyčioje yra labai gražios architektūros 
mozaika pamokslinyčia ir Radvilos sostas. Dabar 
bažnyčia turi apie 30 parapijonų, tik kunigo už
laikyti negali del stokos lėšų.

Pasižiūrėjus į šį mūrą bei grabus skiepuose, 
galą niekac) nereikia tikėti. Mok | žmogus Įgauni šiurpulingo įspūdžio praėjusios 
slas jau tiek galingas, kad ga-, žiaurios gadynės ir tos Lietuvos nelaimes, kurią 
lės nuspėti, kada tikrai matysis 
pasaulio galas.

—o—

—o—
Ir Kaune laukė pasaulio galo.

Lietuvos laikraščiai praneša, 
kad ire Kaune nekurie žmonės 
laukė pasaulio galo vasario 6-tą. 
Buvo mėtomos prokliamacijoš, 
išleistos “Rygos Baptistų,” kur 
žmonėms nurodoma, kad tą die
ną įvyks pasaulio pabaiga, to
dėl visi raginami atsiteisti sko
las ir prisirengti prie dangun 
žengimo.

Latvijoj tas kvailas tikėji
mas dar daugiau žmonių apė
mė. nes latviai, mat, liuterai, 
pas kuriuos daugiausia tokių 
niekingų pranašavimų iškila. Ne 
kurie ūkininkai esą pardavę vis
ką ir laukę pasaulio galo. Bet 
po vas. 6-tai jie liko su ilga 
nosia. Pasakoms apie pasaulio

sukurstytieji žmo-.Ne tuo reikalu rūpinasi.
Kaune įvyko Lietuvos vysku- 

kuri, vietoje

vus ir susitepusius kunigus iš 
džia išleido 80 milionu rublių politikos, svarstė — kai suvieno 
badaujančių šelpimui, šįmet ir
gi reikės tiek pat jei nė dau
giau.

O klerikalų viešpatavimo vai
sius galima gražiai pažinti iš jų 
valdžios Lietuvoje. Apie ją 
daug kalbėti nereikia: nėra lie
tuvio, kuris būdamas sveiko, de
mokratiško nusistatymo, pasiti
kėtų dabartine Lietuvos valdžia 
ir norėtų ją matyti tautos prie
šaky.

dinfi poterius visoje Lietuvoje! 
Kunigų išėmimas iš politikos 
šimtą kartų daugiau naudos at-1 
neštų Katalikų Bažnyčiai ir jos 
nariams, negu suvienodinimas 
poteriu, 'bet vyskupai 
kosi esą Dievo 
nemato.

nors
Įkvėpti, to

turtu.
bandė susi-

—o—
Lenku konkordatas su 

Vatikanu.
Konkordatas yra sutartis 

tarp svietiškos valdžios ir popie
žiaus, kuri sutvarko vyskupijų 
reikalus, rubežius, vyskupų sky
rimo būdus, ir kunigų atsakomy 
bę prieš teismus. Tarp lietuvių 
ir lenkų šiais keliais metais ėjo 
diplomatinė kova, kurie pirmiau 
sudarys konkordatą. Mat, abi 
tautos norėjo,,kad Vilnius bū
tų priskirtas savo dvasiškai vai 
džiai. Lietuviai, matydami, kad 
popiežiaus atstovas Zecchini nie 
ko nedaro konkordato užviri
mui, nusiuntė į Romą pralotą 
Staugaitį, Kuktą, ir prof. Šal
kauską. Lenkai tada pasiuntė 
savo eks-premjerą Grabskį. Ir 
štai atėjo žinia, kad lenkai su 
popiežium konkordatą jau su
darė.

Kaip Vilniaus vyskupijų klau 
simas tapo išrištas, maža As
sociated Press žinia suprantama 
nepraneša. Lauksime toliau, iki 
Lietuvos laikraščiai neparašys. 
Bet spėjame, ir čia Lietuvos 
klerikalinė valdžia gaus smūgį, 
nežiūrint kaip darbuojasi Juodo 
.jo internacionalo naudai, kovo
dami su pažangiaisiais.

—°— 

Auka buvo lietuviu valdžios.
Aname “Vienybės” nr., rašy

dami apie Lietuvos atstovo Auk 
štuolio auką Estijos nukentėju- 
siems nuo bolševikų sukilimo, 
spėjome, kad pats p. Aukštuo
lis tuos pinigus davė, bet pa
sirodo, kad pinigus paskyrė 
Lietuvos prezidentas Stulgins
kis, išviso $2,500.

—o— 
Labai geras darbas.

Lietuvos šaulių organizacija 
sumanė darbą, kurį reikia labai 
pagirti, ir kuris daugeliui re
daktorių iššauks pritarimo šyp
są. Tai — organizavimas ko
respondentams kursų per laiš
kus. Tam tikromis lekcijomis 
žmones bus mokinami kaip ra
šyti korespondencijas ir straips
nius į laikraščius.

Amerikiečiai, regis, ir gali da 
lyvauti, jei nori. Kaina už mok
slą yra 10 litų. Nors nesakoma, 
bet nuo amerikiečių imtų daū-

užtraukė Lietuvos išgama Jogaila. (Pastarojo ori į,uv0 nežinomos... 
ginalis paveikslas pieštas 1501 metuose dar ir1 sugebėjau, nes ja
šiandien kabo Raudonkalvario rūme, jį mačiau 
Lapkričio 10 d., 1924.)

Viskas praūžė: lenkai su jėzuitais, rusai, šve
dai. vokiečiai ir ant galo savieji sugryžo. Storas 
įvykių sluogsnis dengia anos gadynės veikėjus, 

i kurių likučiai dabar visų užmiršti guli savo su
kurtos bažnyčios skiepuose.

Tik grabai ir vietų vardai dar mini šiuos di
dikus ir jų kovą už Lietuvos atskyrimą nuo Len
kijos. šiaip, nieko nebeliko apart šios bažnyčios 
su didikų likučiais,

Kėdainiai, kai buvau vaikas, man išrodė di-
. dėlių miestu; dabar jis begalo mažytis tik sma- 
gus ir jaukus miestas. Jeigu čia ant Nevėžio sto
vėtų garlaiviai, dar Kėdainiams priduotų grakš
tesnės išvaizdos. Miestas ištikro gražioj ir sim
patingoj vietoj; per vidurį Ne vėžy s teka; jeigu 
būtų dar kokis didesnis, nors iš 300 žmonių fa
brikėlis. -tai ir tam tikro judėjimo miestui pri
duotų. Dabar jis perdaug užmiręs. Inteligentijos 
kaip ir nėra, nors faktinai netrūksta 
ja, mokytojų seminarija, matininkų kursai, su

Derybos del Būgos
Lietuvos valdžia 

tarti su prof. Būgos žmona ir 
perimti paliktąjį .raštišką turtą. 
Valdžia siūlė už knygyną 15,000 
litų, o už žodyno rankraštį 10,- 
000. žodynas ir knygos 
pr i k la usy t ų Universitetui, 
žodyną leistų toliau, žmonai gi 
valdžia kas mėnuo po 400 litų, 
o vaikams po 3 50 litų į mėnesį 
per 12 metų.

Būgos žmona su tuo nesutiko, 
sakydama, kad tai permažas at
lyginimas ir derybos iširo.

—o—
Kaunas ieško paskolos.

“Trimitas”' praneša sekančią 
žiipą:

• “Kauno miesto valdyba įga
liojo Dr. Viniką ieškoti Ameri
koje paskolos 2 milionu dolarių 
miesto kanalizacijos ir vanden- 
tekio reikalams.”

Du milionai yra nemaža su
ma, bet ją gavę lietuviai galėtų 
tikrai Sumoderninti mūsų seną 
Kauna.

gimnazi

tada gana simpatingu veidu mergelėmis ir vyrukais, 
kuris Miestas, pirma buvęs labai sulenkėjęs,“ dabar jau

—o— 
“Kultūros” B-vės darbas.

Iš mažos pradžios Šiaulių 
“Kultūros” B-vė žada šįmet iš
leisti 60 naujų knygų, skaičiu
je 250,000 egz. Tarp jų bus ir 
du tomai ,po 400 puslapių kiek
vienas Welhso “Pasaulio Istori- 
ja,” kurią bendrai leidžia su A- 
merikos Tėvynės Mylėtojų Ura u 
gija.

Gražiai atsimokėjo.
“Draugas” praneša, kad pra

lotas Krušas net tris syk iš 
sakyklos paskelbęs, kad “Drau
gas” nėra katalikiškas laikraš
tis. O kaip žinoma, “Draugas” 
prakaituoja dieną-naktį, kad pa
laikius tokių prajotų valdžią ant 
parapijonų kišenių. Teisybė — 
“Draugas” atsilygino pralotu!, 
prilygindamas jį prie farisejų- 
veidmainių.

PIRKITE 
“VIENYBĖS”

' šėRŲ!
VIENAS ŠERAS

TIK 
DEŠIMS 

DOLARIŲ.

sulietuvėjęs, tik apylinkės “ponai” .dar lenkišką 
žargoną vaitoja: “Jiizuk, Vincuk, ic do kata.” 
šiaip ir čia, kaip visos apskričių miestų Ištaigų 
iškabos kabo, o už tų iškabų daugelis žmonių 
galvoją del apskričio reikalų. Didelis apsileidi
mas mūsų valdžios organų del nesugebėjimo pa
daryti vandens kelio Nevėžiu iš Kauno į Kėdai
nius. Mat mūsų “propesoriai” kol iš vietų išsi
judina, kol išmatuoja pakrantėje kiekvieno gluo
snio augŠtį, bei kiek juose paukščiai vaikų išpe
ri, tai nesiima spręsti ar reikia daryti kelias į Kė
dainius, ar nereikia. Už Baptų yra Nevėžy slenks
tis 100 metrų ilgio ir jį vis neprisirengia pra
kasti arba išsprogdinti, o tuo tarpu minos pačios 
ties Kaunu sprogsta primindamos, kad joms rei
kia duoti naudingas darbas, o jei jis minoms ne
duodamas, tai jos rengiasi nupūsti nuo žemės pa
viršiaus visą Kauną su jo “propesoriais” ir qua- 
si-inžinieriais, apsikaišiusiais rusiškais diplomais 
ir jdkių kitų nenorinčiais sau lygiais pripažinti... 
O kaip būtų gražu ir patogu, jeigu kada kai Ne
vėžis nepridengtas ledu, juoju nuplauktų gražus 
garlaivis. Juk upė be garlaivio — komplekto ne
sudaro. Bet sakau, bombų sprogimo reikia, kad 
mūsų profesorius — valdimierius priversti prak
tiškiau galvoti!... Užvakar, kai bombų sandėlis 
sprogo, tai šiandien praktiškų sumanymų ir žy
gių jaučiais nepaneši, o pirma mūsų profesorių 
prisišaukti nebuvo galima.

Ir taip, aplankęs Kėdainius išsinešiau iš ten 
keisto įspūdžio, kur atsiminė visos jaunystės die
nos, kur vargelis vargta, kur “revoliucija” kelta; 
kur kadaisiai pirmą Įtartą sū Kapsuku susitikta .. 
O kada viską, atsigulęs ties rusų kapais smul
kiai sutraukiau į krūvą, gavau avies prakaitu at
siduodančio įspūdžio, kur nematoma .jėga stumte 
iš čion stūmė lyg pusbalsiai šnibždėdama: “ša
lin iš čia; šis miestas tau buvo nedėkingas, jis 
rengėsi nuslopinti tavo dvasią, padaryti sveti
mu savo tautai, kaip ir tavo geriausi draugai, 
kurie šiandien tarnauja lenkams; tie visi didi
kai ir ponai, tai lenkų liekanos ir jie dar šian
dien tave per niek laiko, primanytų — pakartų 
drauge su ta kariumene, ir įstaigų vadais, šalia 
iš čia! Jei sugrįžai kada čion, tai tik tada, kada 
visi seniai gyvenimo aktoriai bus jau grabe, arba 
kur kadaisiai “socializmą” geriau sakant “ciciliz- 
ma” platinta su aržuolinių bombų sprogdymu: 
jie bei jų. šeimynos tau šiandien yra svetimi!”... 
Visi draugai išėjo Lietuvos priešams tarnauti ir 
niekad nesugryžk, nes čia neturi sau draugų. 
Bet, kur čia beišskaičiuosi viso čion pergyvento! 
Tokio įspūdžio ir jausmo vejamas palikau Kė
dainius, vykdamas vėl į Lietuvos! širdį — Kauną.

Lapkričio pradžioj atsiradau Panevėžy, kur 
išbuvau taip apie savaitę, šita apylinkė man visai

Šiaw
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Biržai
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LAISVĖS ŠVENTEI

Linksmi sulaukę tos dienos, 
Mes švenčiam Laisvės šventę! 
Neliks jau sieloje graznos — 
Užmiršom vargą kentę!

Trūksta pančiai geležiniai, 
Mūs tėvynei šiandieniniai 
Laisvės herbas debesiuos 
Ilgus amžius plevėsuos!

Nūnai tėvynė jau laisva
Nuo tų sunkiųjų kančių, 
Ir amžių amžiais Lietuva 
Nebėvilks vergijos pančių!

Susiprato mūsų broliai 
Vis kentėję iki šioliai — . 
Nūdien laisvės valanda 
Puošia veidus šypsena!

Trispalvė vėliava augštai-
Padangėj plevėsuoja,
Krūtinės mūsų jau antai
Lengviau sau bealsuoja.

Trūksta pančiai geležiniai 
Mūs tėvynei šiandieninei, 
Laisvės herbas debesiuos 
Ilgus amžius plevėsuos!

24-11-15 d. Bern. Brazdžionis.
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Kaip turėsi draugą pliką,
Pasiūlyk šukas;
Nė kad pirktų, duok už dyką
Tėmyk tuoj supras.

— A. J. Jokūbaitis.
i****.'. ? 4 *
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Unijos ir Lietuviai Kriaušiai Baltimoreje

Rašo Senas Unijistas

karštos
Knights mės —

Už kiek laiko išdygo unija “Fe
deration of Labor”; bet nepoil
gam savo gyvavimui tapo pra
šalinta iš kriaučių tarpo.

Potam išdygo U. G. W. of A. 
IĮ Buvo unija del kriaučių kaip ir 

[pirmutinė; lietuviai nėra pratę 
savaičių, ir buvo jau be unijos, todėl apie 12 šimtų 
streiko .galas, nes ėjo priklausė prie U. G. W. of A. 
derybos. Bet ant nelai- iki pasitaikė vėl tokis pat tri'k- 
tas pavydumas. Mat ten sas, kaip ir su pirmąją; bet jau

nariais ir kapitalu, o 
dieglis buvo į šoną 
W. of A. — pirmas, 
negaudavo mėnesinių

Mes Baltimoriečiai esame per rioliką 
gyvenę 5-kias unijas. Dabartį-'matyti 
niu laiku stovime šeštoje.

Pirma unija buvo
of Labor” (“Darbo Vyčiai”) į lietuviai turėjo pirmas vietas, o kitokioje formoje.
kurtą priklausė iš draugės bo- žydeliai, norėdami jas užimti, | Kilo streikas Graif and Bros, 
sai ir darbininkai, ši unija iš nesakę nieko lietuviams, nuta- firmoje; tuo laiku jau atsirado 
pirmųjų savo dienų buvo tei- rė ant rytojaus grįžti prie dar-tlaug šašų 
singa, nes viskas buvo daroma bo, negavus to, kas buvo rei- 
atvirai; ir į streikus eiti nerei- kalauta.
kėjo, nes būdavo susitaikoma su Tuom laiku lietuviai turėjo ir daug lietuvių neteko ten dar- 
bosais laike mitingo. Bet susi- teisingą delegatą N. R., kurs ti-(bo, kur ir po šiai dienai minė- 
pjovus unijos vadams su bosais krai del lietuvių dirbo; kokiu 
tapo atskirta, įrodžius kad kar- ten būdu sužinojęs, kad žydai 
tais darbininkai nedrįsta išreikš- ant rytojaus grįžta į darbą, kai
ti" <savo skriaudų; jeigu kuris po pralaimėję streiką, N. R. no- 
pradėdavo ką nors tokio įrodinė rėdamas, kad lietuviai nepasi- 
ti, tai bosas ant rytojaus išran-Įliktų be darbo, ėjo pas kožną į 
da jo darbą “negeru” ir jis tu- namus ir liepė eiti į darbą ank

sti rytą, pakol dar žydai neat
ėję.

Ir tokiu tik būdu lietuviai at
silaikė.

Potam lietuviai metė tą uni
ją ir buvo kokį laiką be unijos.

Iš Amerikos Lietuviu Gyvenimo ®
ČIA Ifl AMBBrK0» LIETUVIŲ GYVENIMO IŠIMTINAI. RAŠOMA MUHŲ GABIŲ

KORBBBONDENTŲ APIE TEATRUI, BALIUS, PRAKALBAS IR ABELNĄ JUDĖJIMĄ

N

BALTIMORE, MD.
Lietuvaičių Kliubo Vakarienė

Ik

da jo darbą “negeru 
ri eiti laukan.

Kilo streikas Shlios 
tais laikais tai buvo 
firma Baltimoreje; 
skebauti nemokėjo, — išėjo iki 
paskutinio ir laikėsi per ketu-

Bros. Co.' 
didžiausi 
kriaučiai

ATEIKIT PIRKTI PAS MUS

Independent Unija gyvavo pu 
sėtinai su 
didžia u si s 
del U. G. 
kad žydai
duoklių po 15c. nuo nario, ant
ras — nežinojo, ką lietuviai vei
kdavo savo susirinkimuose ir tt. 

žydai pradėjo siuntinėti ko
misijas, kad lietuviai vėl eitų j 
U. G. W. of A.; žinoma, lietu
viai to nenorėjo. Atsimenu vie
na s us i rink ima, kur tokis atsi- 
tikimas įvyko. Kada žydų vy-

— mat jau buvo riausis agitatorius Gordonas at 
i “pramokę.” Po septynių savai-[ėjo į susirinkimą ir pradėjo lie
čiu streikas tapo pralaimėtas tuvius gąsdinti visokiais bau

bais, drąsesnieji netekę kantry
bės susuko • žydą į kamuolį ir 
išmetė už durų. Nuo to sykio 
tas ponas daugiau nesilankė. O 
unija gyvavo ir veikė del darbo 
žmonių, kur didžiuma lietuvių 

žmonių, o pataisyti nebuvo ga-j dirbo ir be jokio vargo bei žy- 
lima. Ką lietuviai turėjo dary-'du mekleriu gaudavo pagerini- 
ti?

Tapo sumanyta sutverti Inde
pendent uniją; ir į ją priklausė [uniją, kurios negalima girti nei 
virš 12 šimtų narių; išsyk tik peikti, nes nebuvo progos ją 
lietuviai, bet laikui bėgant pra-[plačiai įgyvendinti bei su ja su
dėjo ir žydelių atsirasti, — 
kur lietuviai dirbo sykiu, 
ir mažuma žydelių turrėjo pri
klausyti prie lietuvių, žinoma, 'of A.,

| ML/j Iv U 1 11 1-*'-' kMCVl V-llUllcll 'llllllkz

toje firmoj vos tik keletas lie
tuviu tedirba.

U. G. W. of A. nepasirodė nei 
biskj geresnė del lietuvių darbo

mus.
Turėjom P. P. D. (aidoblistų)

nes sipažinti; ji dar pradinėse savo 
tai dienose tapo užsmaugta.

Dabartinė yra šešta A. C. W. 
į kurią mes šiandien 

žydai nebuvo verčiami, bet jie priklausom, bet mažas būrelis
patys eidavo, nes buvo maža tik liko. Del ko taip yra? Argi 
mokestis — tik 10 centų į mė- mes jau pilnai esame užganėdin- 
nesį, o pas žydus — 25c.

KAINOS PIGIAUSIOS

B

PREKĖS GERIAUSIOS!

Darbo Drapanoms

Vyrams, Berniukams, Mergaitėms

PIGIOS KAINOS!!

Marškiniams, Kelnėms, Overauzėms, čevery- 

kams, Pirštinėms, Paniekoms ir Reinkotams

The Army and Navy Store
259 GRAND STREET

. Kampas Roebling St., Brooklyn, N. Y.
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PUIKŪS GEVERYKAI!
SI

Užlaikau didelį pasirinkimą
Tinkamų čeverykų 
pigiomis Kainomis 

Atsilankykite ir persitikrinkite
S. POCIŪNAS

127 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Kampas Berry Street

NAUJOS FOTOGRAFIJOS IŠ LIETUVOS
PO 10 CENTŲ ATVIRUTĖ

—: Mažiau penkių atviručių nesiunčiame :—
1.
2.
3.
4.

Miestelis 
Bažnyčia 
stotis

61. Grinkiškio Bažnyčia
63. Pašušvės Bažnyčia
64. Baptai
66. Baptų Bažnyčia
69. Dainos Dieno (chorai)
71. Dotnavos bažnyčia
72. Bulbiakasls

Ukmergė (upė) 
Ukmergės bažnyčia 
Raguvos bažnyčia 
Raguva
Taujėnų bažnyčia 
Seirijai
Alvito bažnyčia

Universitetas 
oficieriu grupė 
Prezidento Rūmai

Anykščių Bažnyčia 
Anykščiij Miestelis 
Alytus — pakalnėn 
Alytaus vidurgatvė

5. Birštonas
6. Daugai
7. Geležinio Vilko Pulkas
8. įgulos bažnyčia (Soboras) 

Kaune
9. Jurbarko

10. Jurbarko
11. Kėdainių
12. Kalvarijoj kermošius
13. Karo Muzėjus Kaune
14. Kauno stotis
15. Kaunas Vasary
16. Kauno Soboras nuo Vytauto

Kalno
17. Lietuvos
18. Lietuvos
19. Lietuvos
20. Mickevičiaus namas Kaune
21. Merkinės Bažnyčia s.
22. Palanga — Birutės koplyčia
23. Palangos Liurdas
24. Pažaisliu Vienuolynas
25. Seimo Rūmai
26. Simano Daukanto Kapas
27. Susvės upė
28. Šiaulėnai — tiltas
29. Šiaulėnai — malūnas
30. Šiaulėnų vidurys
31. Šiaulių stotis su lokomotivais
32. Šiauliai, žiūrint iš rinkos
33. Tiškevičiaus rūmai Palangoj
34. Virbalio Gelžkelio stotis
35. Veliuona.

Veliuonos Bažnyčia
Veliuona — prie upės 
Vilkijos miestelis
Dainos Diena (publika) 
Lietuvos Ministerial
Šimkus ir kiti menininkai 
Meno mokykla
Grinkiškis

76.
78.
79.
80.
81.
83.
84.
86. Mariampolės bažnyčia
89. Žeimių bažnyčia
91. Mariampolės Gimnazija
92. Virbalis
94. Prienuose kermošius

Prienų nugriautas tiltas
Lazdijų bažnyčia
Taujėnai
Panevėžio rinkoj kermošius
Ukmergė
Virbaly škaplierninkai
Prienų bažnyčia
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CUNARD
1 LIETUVA

(per Angliją) 
sumažinta kaina 3 klesos sugrąžti- 

nių laivakorčių

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

Pridėjus Taksą

I LIEPOJĄ IR ATGAL ŠIAIS 
LAIVAIS — $186.

T Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
kas subata. Keleiviai nepiličeiai į- 
leidžiami be kvotos varžymų. Visi 3 
klcsos keleiviai turi kambarius. Ne
prilygstamas švarumas. Puikus mai
stas. Kreipkitės 
prie vietos agen
tų ar j

CUNARD LINE, 
25 Broadway, New York

[ti, kad taip atšalome nuo or- 
Iganizuoto kūno? Kur tie 12 šim 
j tų ar daugiau Baltimorės kriau
čių, kurie kadaise stovėjo kaip 
Įmūrąs? Kur tie vyrai, ką dėjo 
savo spėkas del augščiau pami
nėtu unijų, išskiriant A. C. W. 
of A.?

Vyrai, vyrai! stokime į darbą 
imdami pavyzdį nuo Brooklyno 
skyriaus...

Pas mus A. C. W. of A. sky
rių organizavo ypatos, kurios 

(buvo prasižengę PPD. unijoj; 
(čionai jų vardų neminėsiu, nes 
tuom tarpu nėra reikalo) ; tik 
tiek priminsiu, kad tai — kar
štagalviai, Trockio klapčiukai; 
dabartiniu laiku ja nė patys 
nežino, kaip toliau irtis.

Sausio 25 d. Baltimorės Lie
tuvių Svetainėje atsibuvo puiki 
vakarienė. Tas vakaras tapo su 
rengtas Baltimorės Lietuvių 
Moterų Pilietiško Kliubo. Advo
katas W. Laukaitis trumpai pa
kalbėjo, paaiškindamas, kaip 
jam pasisekė Baltimorės lietu
vaitės taip puikiai suorganizuo
ti. Kunigas K, Lasinskas taipgi 
labai pagyrė moterų judėjimą.

Potam Pirm. A. Laukaitienė 
padėkavojo visiems svečiams už 
jų atsilankymą ir rengėjoms už 
jų pasidarbavimą.

Ta vakarienė tapo surengta 
moterų, kurios netik susiinte- 
resavę politika, bet yra ir geros 
gaspadinės. Taipgi pelno liko a- 
pie $200.

Daugelis žmonių čionai labai 
rūpinasi, kur tas Moterų Kliu
bas dės tuos pinigus iš tų dau
gelio taip pasekmingų surengi
mų. Aš kiek galėdama stengiuo
si apmažinti tas jų rūpestis, 
žinoma, šito kliubo mėnesinės 
duoklės yra labai mažos, tiktai 
60c per metus kožnai narei; 
tai tik iš tų pačių kliubo .narių 
pasidarbavimo tapo taip padidin 
ta kasa.

Katros narės nori pastot A- 
merikos pilietėmis, kaip išsii
mant pirmus ar antrus piliety
bės poperius, šitas kliubas ap
rūpins visus kaštus. Taigi ma
tote, kad mums reikia turėti sa
vo kasa.

Vasario 17 d. taipgi yra ren
giamas visoms kliubietėms, 
Lietuvių Svetainėje, puikus pa
silinksminimas, po kurio visos 
galės labai ramiai šventą gavė
nią

WILKES-BARRE, PA

Didelis
Su-

pa
iki

Balius

36.
37.
38.
53.
54.
55.

„56.
58.

95.
99.

101.
102.
104.
107.
109.
110. Prienai
111. Vilkaviškis
113. Joniškio Rinka
114. Joniškio bažnyčia
117. Garliavos bažnyčia
118. Liudvinavas
119.
120.
121.
122.
123.
124.
127.
128.
160.
165.

171.
180.

Alvitas (ežeras)
Krosnos bažnyčia
Saulės Mokykla Kaune
Vilkaviškio bažnyčia 
Seirijų gatvė
Mariampolės Rinka 
Šventežeris
Studentai Lazdijų rinkoje 
Kauno Geležinis Tiltas 
Ekskursijos laivas ant Ne
muno

Panevėžio Bažnyčia 
Orlaivininkai.
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Siųsdami užsakymą 
ir vardu katras

pažymėkite numeriu 
atvirutes norite

VIENYBĖ
193 Grand St. Brooklyn, N. Y

j LIE
PALANKIAUSIAS

KELIAS

liuosą valią, netaip,

praleist.

WORCESTER, MASS.
Teatras

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA 
Sekanti išplaukimai iš New Yorko:

Lai v. “Estonia” 24 Vasario 
Laiv. “Lituania” 17 Kovo 

| Į Klaipėdą visu keliu vandeniu 
į 3-čia klesa $107; 2-ra $132.50

Į Klaipėdą ir atgal — $181 
Užčėdysit $44.50 apsimokant 

abi pusi
Visada atsiminkit, kad B. A. T., nu- 
vežš jumis didžiuoju laivu tiesiog i 
Baltijos .Turiu Portą (visai netoli Klai
pėdos), iš kur be kliūčių, vargo ir lau
kimo toliau gražiu laivu keliausit ir Į 
pusparį Klaipėdon atvyksit.

Kreipkitės:
BALTIC AMERICA LINE

9 Broadway, New York 
ar prie savo agentų

AMERIKOS LAIVAI
Galit važiuot 
j Seną Tėvynę

apie kelionės patogumus 
Valdžios laivų. Jie turi 
linksmus kambarius del 
žmonių, puikūs valgiai,

vienų metų, be 
ėjimo per Ellis 
Island, tą ga

lite padaryt išgaunant leidimą del
sugrįžimo.

Sužinok 
ant J. V. 
švarius ir 
2, 4 ar 6
mandagus patarnavimas, dideles de- 
nys, band koncertai ir visokios rū
šies patogumai ir linksmybės.

Rengkis, kad jūsų giminės būtų 
parvežti j Ameriką ant didžių J. V. 
Valdžios laivų. Jungtinių Valsty
bių Linijos.

Pasiteirauk i t pas vietinį laivų a- 
gentą arba

UNITED STATES LINES 
45 Broadway, New York City 

Managing Operators for 
United States Shipping Board

Pereitais metais parsitraukė 
Jankauską, lapės agentą; na ir 
ką tas vyrukas padarė? Nors 
pagyveno gražiai per porą mė
nesių, ibet nieko gero nepadarė.

Tikrai sakau, pakol tie rau
donikiai, Trockio klapčiukai va
dovaus, patol mes neturėsime or 
ganizacijoje narių ir demokra
tiškos organizacijos; nes į uni
tą priklauso visokių pažiūrų 

' įmonės ir juos negalima pada
ryti visus raudonais; jiems rei 
kia duoti
kaip dabar, norima padaryti tik 
Trockio klapčiukais; atsiminki- 
Le, juk čion — ne Maskva.

t Unija turi būti de] visu vie-
I *

noda: žydas, lenkas, rusas, prū
sas ar lietuvis, turi būti kaip 
viena šeimyna; tada tik bus ga
lima vadinti unija; o tas nebuvo 
ir nesimato kada bus, nes per 
daug jau išėjo į laukus, o iš ten 
sugrąžinti ją negalima. Tokiu 
būdu verčiami esame ieškoti iš- 

j ėjimo, nes be organizacijos šiais 
laikais gyventi negalima; be 

i unijos, tai kaip be rankų. Bet 
ką daryti, jeigu yra unija, c 
[nėra rankų — surištos ir burna 
uždaryta; kad ir geriausias min 
t:s turėtum pagerinimui būvio, 
'revalia jūsų skyriaus nariams 
kritikuoti, nes taip “iš viršaus” 
liepta daryti ir jau į protokolą 
užrašyta, — taisyti nevalia. Jo
kių pagerinimų nesurandama, 
išskyrus gišeftą. Uždėtos ban- 
kos: New Yorke, Chicagoj, 
Rochestery; rengiama ir Balti
moreje pakėlimas mėnesinių 
duoklių ir “assesmonai” ar ko- 
lektos. Tas pats ir tas pats. O 
jau apie darbą nelieka laiko; o 
švarko padarymas vis eina že
myn ir žemyn; o duona ir šiaip 
visokį reikmenys kasdieną aug- 
štyn.

Kįla klausimas, kaip ilgai 
mes taip galėsime gyventi; ar 
neprives mus tie Trockio klap
čiukai prie senų kurpių, taip, 
kaip “rojaus” šalyje darbinin
kai turi?

“Aušrelės” draugija statė see 
noje, Vasario 5 d. 4-rių veiks
mų 2-jų paveikslų dramą.

Veikalas įdomus, pirmu kartu 
statomas scenoje; parašė vieti
nis gabus artistas, taipgi “Auš 
relės” narys, Balys Mingilas.

Suvaidino neblogai, nes visi 
artistai buvo parinkti; tiik nelai 
mė buvo įvykus, kad viena iš 
merginų, tai p-lė J. Rauktytė, 
turėjo svarbią rolę, bet ant ne
laimės pagavo šaltį ir negalė
jo lošti; jos vietą užėmė p-lė F. 
Juzenaitė, atliko gerai.

Tik kiek pastebėjau, 
smas buvo sugadintas, 
tistas pasiskubino išeiti
nos; tokiu būdu pasidarė scena 
labai'trumpa. (

Visi vardytos lošė gerai. Pub-•i , O, likos buvo neblogai; kiek ma^ės 
si, draugijai bus pelno.

Ten buvęs.

prakalbą. Rašančiam šiuos žo
džius, vieną kartą teko būti to
kiame susirinkime, kur vienas 
airys kalbėtojas šiaip prabilo: 
“Aš nepažįstu rašto raidžių, esu 
nemok imtas, bet jeigu būčiau 
mokintas, tai apgaučiau kiekvie 
ną prakeiktą žmogų visose 
vienytose valstijose.”

Taip Kliubo gyvastis ir 
našios prakalbos traukėsi
1923 m. šitų metų pabaigoje, 
vienas iš jaunesnių kliubo narių 
padarė sumanymą kliubą peror
ganizuoti. Sumanytojas pamata 
vo, kad kliubas privalo įsigyti 
nuosavį namą, šis sumanymas 
rado pas kliuibo narius karštą 
pritarimą. Tuoj aus tapo išrink
ta būrys organizatorių, kurie 
vaikščiojo po lietuvių namus, ai 
skindami reikalą ir prirašinėda- 
mi į kliubą narius.

Darbas ėjo sparčiai; trumpu 
laiku kliubo nariai pasiekė iki 
trijų šimtų žmonių. Išrinkta 
taipgi tapo direktoriai, kurie tu
rėjo tvarkyti pirkimo namo rei
kalą. Ir po kelių mėnesių kliu
bas nuosavio namo įsigyti nega
li. — 1) del stokos pinigų, 2) 
sunku surasti tinkamą vietą, 3) 
išlaukiniai priešai.

Visgi kliubo nariai ir darbuo
tojai nesėdi sudėję rankas. Nu
sisamdę prabėgusiuose metuose 
svetainę, kur dabar laiko susi
rinkimus ir išnuomoja lietu
viams ir svetimtaučiams daran
tiems pasilinksminimus.

Per prabėgusį metą kliubas 
sutaupė pirkimui namo fondan 
$740. Visas kliubo turtas su pra 
džia 1925 m. siekia $3,400. Su
sirinkimus kliubas laiko du kar 
tu į mėnesį. Vasario 1 d. tapo 
išrinkta pramogos komisija, ku
rios užduotis parengti kliubo 
naudai įvairius pasismaginimus, 
ši komisija tuo jaus nutarė pa
rengti “kopūstų vakarienę” 
prieš pat užgavėnes, vasario 23 
d. šis parengimas yra pirmas 
Pittstono lietuvių gyvenime.

Bėgantiems metams kliubo 
viršininkai tapo išrinkti sekan
ti : prezidentu — A. Galinskas, 
vice-prez. Kalauskas, sekr. P. 
Gružas, antras sekr. Jonas še- 
vecas, kas. L. šėporaitis; sve
tainės gaspadorius — K. Maro-

K—s.

— rengia. —

“VIENYBĖS” DRAUGAI
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Pateliuno Salėje 
53 Band Street, 

(kampas Stanton

Wilkes-Barre,
Pradžia 7:30 vi

St.

Pa.
V.

—o—
Vietos ir apylinkės 
lietuviai kviečiami at
silankyti. Įžanga: vy
rams 35c., moterims 
25c., vaikam 10c.

mėnienė, p-lės E. Grigaiiūnai- 
tė, E. Viliutė, vyrai M. Vijū
nas, M. Matikus, J. Vijūnas, J. 
Dokshus ir kiti. Įplaukų pada
ryta $177.27, "išlaidų -116.95. 
TMD. 121 kuopai liko gryno pel 
no $60.32.

Narių dvasia pakilus, ūpas ge 
ras, pas visus noras ruošti dau
giau vakarėlių, o vasarą sulau
kus — piknikų.

M. Kasparaitis. •

SEVERAS 
LEDSYL.

zas.

RACINE, WIS.

2 veik
lios ar- 
ant see

Gerai nusisekė TMD. 
parengimas

PITTSTON, PA.
Lietuvių Piliečių Kliubo 

Darbuotė

Sename laike, dar prieš 
metus čion tapo sutvertas Lie
tuvių Piliečių Pagelbinis kliu- 
bas, bet per visą laiką šis kliu- 
bas gyvavo silpnai, ir jį užlaikė 
vien vertelgos, minėtinai kar- 
čiamnimkai ir miesto politikie
riai. Kad lietuvių piliečių kliu- 
bui nebuvo galimybės antraip 
išsilaikyti, tai parodo griuvi
mas Pittstono lietuvių gausin
gų nariais, turtingų pašalpinių 
draugijų. Atmenama, kaip bū
davo, lietuvių piliečių kliubas 
miega letargo miege, bet prisi
artinus miesto valdininkų rinki
mams, vienas bei antras politi
kierius susiieško kliubo virši
ninkus, prisako sušaukti kliubo 
narių susirinkimą, kurian pri
siunčia veltui bertainį alaus,, ir 
atėjęs pats išrėžia lietuviams

9 K

TMD. 121 kuopa Sausio 25 d. 
“Turner” svetainėje buvo suruo 
susi parengimą su programų ir 
'šokiais 3:15 po pietų. Perstaty
ta 3 v. komedija “Balom kritęs 
'sausas nekelsi.” Pavyko gerai. 
Po pirmo veiksmo deklamavo O- 
na Medživiutė “Lietuvos Vėlia
va.” Labai pavyzdingai, gyvai 
atliko. Po antro veiksmo sakė 
eiles “Pakaruoklis” Antanas 
Tyllo. Užbaigiant programą, po 
vadovyste p-lės Frances Grima- 
lytės dainavo būrelis jaunų lie
tuvaičiu susidedantis iš šių: J. 
Gelum'bauskaitė, Brunė ir Zo- 
siikė Venslovaitės, Juozapavičiū
tė, Lelija Džendželetaitė, Ona 
Žilevičiūtė, Aleksandra ir Vale
ri ia Nunovaitės, dvi daineles — 
“Kada noriu verkiu” ir “Du 
broliukai kunigai.” šoko “lievu- 
žę” L. Džendželetaitė ir A. Nu- 
novaitė, skambino pianu solo, V 
Nunovaitė šoko klasinį šokį.

Programas užbaigtas 5:45 v. 
v. .Atėmus sėdynes prasidėjo šo
kiai ir tesėsi iki 11 vai. nak
ties. Publikos prisirinko į porą 
šimtų. Viskas tvarkiai užbaigta 
ir visi likosi tuo parengimu pa
tenkintais. Prie to parengimo 
daug dirbo: Stasys Vilus, P. 
Samalionienė ir P. Kupė. Laike 
vakaro darbavosi pp. Vilienė, Ši

, W. F. SEVERĄ CO.
7 , CEDAR RAPIDS, IOWA

Jreg. S. V. 
Pat. Ofise,

SUNKUS DARBAS 
nekenkia nei vienam,' 
esančiam geroje fiziškoje 
padėtyje. Užlaikyk savo 
tvirtumą masažuodamas 
savo muskulus kiekvienų 
vakarų einant gulti. I6si- 
trinkite gerai su senai 
žinomu ir patikėtinu

Skausmas strėnose

Kaina 75c ir $1.25.

Gaunamas pas jūsų aptiskorlų*

Jisai buvo naudojamas su ge
riausiomis pasekmėmis nuo 
skausmo strėnose iš prieža
sties inkstų ligos.

reikalauja tokio gydymo, kurs 
prašaliną priežastį. Bet norint 
greito palengvinimo vartok

TŠVENG-ir 
KITE nuovar- 
gio, skaudamų ' 
muskulų ir . 

diegiančių pe
čių. Bukit / 
tvirtu ir svei
ku, tuomet < 
jokis darbas 
jums neiSro- < 
dys niekuomet .

persunkus. Nei viena atsargi Šeimyna ne
gali būti de bonkos Šito linimento. Nčra / 
tikrasis, jei neturi INKARO vaisbaženklio.

F. AD. RICHTER & CO., ' 
104-114 So. 4th St.. Brooklyn, N.Y.

Bell Phone: Oregon 0863-J.

Dr; Ignotas Slankus
1210 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.

P.
P.

M.
M.
M.
M.

JONAS GREBLIAUSKAS 
Ir HUNUS

Patyrę, Latsnluott Grajbortai ir 
Balsamuotojal

Parsamdome automobilius viso
kiems reikalams.

Ofisas: 425 So. Paca St., 
Tel. Plaza 1350 Baltimore, Md.

- —
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TVERIASI DRAUGYSTĖ 
RANKOMS BUČIUOTI

MUSU DIDŽIOJO ANTANO 
MARŠRUTAS

(šventakuprių Antanas Didy- 
ai ilgai nedavė apie save ži

nios. Mat jisai dabar yra praga
re, ką rodo jo adjutanto prisių
stas pranešimas, kurį štai 
Jame. — Kleb.)

de-

(Atsišaukimas)

Mieli broliai senberniai: — 
Ikišiolei mes nieku nepasižymė- 
jom. Daibar pradėkim veikti, su 
sipainiokim Į draugystę; reikia 
veikti greitai, prikalbinant nau
jus narius; kas i mėnesį laiko 
daugiausia narių prikalbins, 
tas gaus dovanų — Strombolį 
vulkaną. Jeigu tas netinka, tai 
galima pasirinkti kitą vulkaną,- 
bet ne du.

Svarbiausi užduotis mūsų dr- 
tės — bučiuoti rankas. Kada 
bus 13 narių, tai nutarsim ka
da važiuoti Lietuvon. Ve, va, ne 
pasakiau koki nariai turi būti, 
— sveiki vyrai nepageidaujami; 
turi būti ligoti, neišgydomi su- 
kiuržėliai arba “francų” gimi
nės, kurie nuvažiavę Lietuvon, 
dar daugiau tos sėklos išbarsty
tų visur. Ir bučiuosim rankas 
ponam, poniom ir jegamaščiams 
mat ten ponai ir ponios — neci- 
bulizuoti; mėgsta rankų bučia
vimą. Mes bučiuosim ir gerai 
jiems rankas apseilėsim.

Kada mūsų ligos jiems pri
lips, tada jiem atsinorės bučia
vimo rankų, o visi žmonės bi
josis bučiavimo rankų. Tokiu bū 
du išmokinsiu! Lietuvos žmones 
save gerbti ir kitą gerbti.

Mūsų dienos suskaitytos; tai 
nors kojas ten užversim ir ke
lines padžiausiu!, atlikę svar
biausi darbą. Mūsų raštinė ran
dasi :

nusiminę: 1) del buvusio rau
donosios žemės drebėjimo; 2) 
del saulės užtemimo ir 3) pa
baigos svieto laukimo. Eet, po 
vėl...! visi šitie skelbimai pro 
bačkos bedugnę!

Anandien į-Brcaklynaa.
vyko didelis Kažinkieno susiva
žiavimas. Mitingai pradėta be 
maldos, nes visi posėdžiai atlik
ta su baime, kad bedieviai ne
sužinotų. Posėdžiai atlikta ženk
lais ir pašnabždomis šu-šu-šu!

šnipas.

Savo Juodį kamanojau, 
Užsisėda u ir išjojau.
Velnias nešė virš kalnų, 
Upių, bagnų, ežerų.

— Nešk, šėtone, mane jauną, 
Kur vargšai iš skausmo 

bliauna!
— Ne, nenešiu verčiamas, — 
Aš tenai — nekenčiamas!...

Raitas joju, švilpia vėjas, 
Jis, sau stena, niekadėjas! 
O aplinkui tyluma,
Begalinė tamsuma! r,

— šėtonėli, mano brangus, 
Kurgi žemė? šit jau dangus!
Kurgi neši tu mane, — 
Gal išmesi kur klane?!

Nešk, kur žmonės tave myli, 
Kur niekuomet neapvylia 
Pragaro tamsių jėgų — 
Nors man būtų ir baugu. —

Veilnias prunkščia ir putoja 
šnirpšles, ugnimi alsuoja;
Neša mane paslapčia, 
Viršum žemės, jis, nakčia, 

žiūriu — šmėklos ir apuokai, 
O aplinkui tokie juokai, 
Kad iškarto pražilau, - 
Išsigandęs nubalau.

Mano velnias kaukt pagavo, 
Lig pasturgaliu jis gavo, — 
.Snukių '— tūkstančiai, šimtai 
Net ir galo nematai!

ŽINIOS Iš ROMUVOS
Kaunas. (Trumpų suknelių 

konkursas). — Paryžiuje pa
skelbta trumpų suknelių kon
kursas. Mes manome, jog kau
niškės ponios ir panelės gaus 
pirmą prizą. Išsiųsta du tuzinu 
fotografų gatvėj fotografuoti 
ypatingai trumpom suknelėm ir 
storom kojom, kokių Paryžiuje 
tikrai nėra. Prašome pasisteng
ti dar trumpesnių suknelių gat- 

' vėn išnešti — maždaug lygiai 
su kaklu. Gausit dovanų po pa- 
dagrą ir po reumatizmą.

šventaseimio miestelis. (Ma
noma žmonių uždarbis legalizuo 
ti). Valdininkų susirinkime bu- 
'vo reikalauta, kad valdžia už ■ Nusileidom — aplink bagnos, 
žmonas valdininkams mokėtų po, Toliau — dūšios pięvoj ganos. 
100 litų (Ar įieperžema kaina? 
Red.) šis reikalavimas tuo tar
pu atmesta, kad žmonos pačios 
gali rasti sau būdų šimtui litų 
uždirbti ir būti tuomi dar nau
dingesnės. — Spaktyva.

Senbernių gatvėje,
Sekr. šventmikis.

IŠ MUSŲ PŪDYMŲ
šiais metaisOister, Maš!

■pas mus viskas gerai. Turime 
dienas ir naktis, kaip seniau tu
rėjom. Gyvenimas verda-kun- 
kuliuoja, kaip vanduo katile. Bi 
skutį tik buvo mūsų piliečiai

nuo 11 vai. ryto iki 3
NEW

228 — 2nd Avenue,

MEILĖ.t -T. •
Rašo Petras Kriukelis

I . • < . ; • >

Nėra dalyko, delei kurio tiek 
daug būtų poperiaus išrašyta, 
ir tiek juodyto sunaikinta, kiek 
svarstant apie meilę. Teatruose, 
bažnyčiose, įvairiose draugijose 
kalbama apie meilę, ir kas jos 
neturi, kas jos nepažįsta, yra 
peikiamas. Bet daugumas mei
lės pranašų skelbė meilę vistiek 
nęsprasdami jos reikšmės. 
Nekurie stato Dievo meilę aug- 
ščiausia, kiti tėvynės meilę lai
ko užvis svarbesne, o dar kiti 
tėvų, artimo; bet mažiausi da
lelė yra nusistačiusi, kad ta 
meilė yra tvirčiausi, kuri riša 
vyrą su moteria.

Ir ištikrųjų, jeigu žmogus ge
rai tik pagalvotų apie meilės rei 
kšme, tai būtinai įsitikintų, kad 
jokis daiktas tiek daug pasau
ly nelošia, kiek romantiškoji 
meilė. Apie šią meilę -tikrąja 
prasme dar mažai kalbama ir ji 
dar lyg slepiama. Tai yra dėlto, 
kad žmonija dar nepažengė tiek 
doron, kad meilės nesuteršus ga 
šlumu. Meilę skaito gėdingu 
daiktu dėlto, kad mes jos dar 
nepažįstame; geidimą kitos ly
ties, mes skaitome “meilės žoli
ni u.”

Meilė kįla iš geismų, bet tie 
geismai yra šventi, nekalti, ku-

augino, del tavęs vargo; mylėk 
artimą, nedaryk jam skriaudos; 
būk ištikimas savo tėvų žemei, 
nes ir žvėreliai nenori apleisti 
savo prigimto miško, o tu, žmo
gau, esi daug augštesnis tvari
nys.”

Taigi visos šios žmoniškos 
priedermės nieko bendro neturi 
su vyro ir moteries meile, kurią 
patiekė gamta, ši meilė yra to
ki galinga, kad nei stipriausio 
būdo, nei švenčiausio luomo žmo 
gus nęįstengia nuo jos .pasika- 
voti, visados ji atskrenda į tavo- 
širdį ir plavenasi sparneliais. 
N e la i m i n gas tas žmogus, k u r i s 
stengiasi tą balandėlį nužudyti! 
Toikis žmogus nepažįsta gamtos 
gražumo; jam jos dovanos yra 
nemeilios, net ir gėlės jam nėra 
kvepiančios; tokis žmogus tau

škiausiai yra nupuolęs dvasioje 
ir morališkai.

Rašytojai piešia, kaip saldu 
mirti už tėvynę, kaip žmona pa
varo savo vyrą iš namų, kuris 
del jos išsiilgimo pabėgo nuo 
mūšio lauko. Tai yra gražūs 
vaizdai ir sujudinanti, bet sykiu 
ir neteisingi. Mylintys! porelė 
nebijos gyventi nei pačiame vie
šnios viduryje; ji mokės perne
šti tokius vargus, tokias kan-

žmonėmis padarytumei; o kai 
žūsi kare, kas jais rūpinsis?

Ant turkų fronto rusų armija 
pagavo vokiečių moterišką šni
pą. Mergaitė buvo 19 metų, gel
tonkasė, augšta, žavėjanti, ir 
koks tik vyriškis ją pamatė, įsi
mylėjo. Kuomet ją reikėjo šau
ti, tai negalėjo gauti žudikų. 
Jaunieji vyrai visi atsisakė; bu
vo įsakyta kazokams šauti, tie 
irgi atsisakė. Tada buvo įsaky
ta seniems kareiviams, iš kurių 
du radosi, kurie nušovė tą mer
gaitę. Aš paškiau patyriau, kad 
šie du seniai buvo dideli gir
tuokliai ir paleistuviai, kurių šir 
dyse meilė buvo nužudyta.

Jeigu norėtum meilės galybę 
aprašyti, vien ką tik mačiau ir 
datyriau pasauliniame kare, tai 
galima būtų- desėtko tūkstančių 
puslapių knyga prirašyti. Mei
lė yra svarbi netik tautai, bet ir 
visam pasauliui. Kada žmonės 
tiek pakils, kad-vesis tik iš mei
lės, tada jų vaikai bus dori, ap
rūpinti dvasiškai. Tada visi my
lės savo tėvučius^ savo tėvučių 
kraštą; mylės artimą, o tikin
tieji garbins Dievą širdyje, o ne 
lūpomis. Jog aiškūs faktai rodo, 
tik, gerbiamieji, patyrinėkite ir 
persitikrinkite, kad pasaulio ge- 
nijai gimsta tik iš tokių tėvų, 
tarp kurių žydi prakilni meilė.

yr- ■ v.. • U. * * -• '

Gudrus Teisėjas išgel
bėjo Šeimyną.

Namų svininkas užganėdintas », 
Visi linksmi!

Tula lenkų šeimyna New jforke 
nesenai buvo pašaukia i teismų, ku
riame ėjo byla delei jos išvarymo 
iš namų. Principialiais liudininkais 
buvo keli kaimynai, kurie skundėsi, 
kad jie nuolatos yra erzinami ver
kiančių kūdikių šitos lenkiškos šei
mynos apartamente. Kaimynai ti
krino, kad jie negali net naktimis 
miegoti delei to kūdikių verksmo ir 
todėl prašę namų savininko išvaryti 
šią lenkų šeimyną is tų namų.

Teisėjas išklausęs verkiančių kū
dikių motinos pasiteisinimo, kad ji 
negalinti verkiančių vaikų nutildillti, 
nes jie verkia kankinami mėšlungio, 
paeinančio nuo vidurių dieglio ir 
užkietėjimo ir ji nežinanti kaip 
jiems pagelbėti. Išmintingas teisė
jas jsąkė jai tuojaus nueiti į .aptieką, 
nusipirkti už 35c. bonką BAMBI
NO ir jo duoti kūdikiams, kuomet 
tik užeis tje skausmingi simptomai. 
Teisėjas bylą sulaikė 10 dienų, o 
motina padarė viską kaip buvo iša
kyta. Dabar kūdikiai naktimis jau 
neverkia, kaimynai yra užganėdinti, 
namų savininkas ištraukė bylą ir 
visi sau linksmai gyvena.

BAMBINO yra kūdikių geriausiu 
draugu. Kūdikiai mėgsta jį! Jie net 
prašo daugiaus!

(Paskelbimas)
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Tėvynės liga nesirgto, 
Laivakortę išslplrk, — 
Ola “Vienybė” jums padės 
Ir maloniai palydės.

Nuolatos, nors Ir lėtai 
“Vienybė” progresuoja 
Vientaučius Informuoja.

TRUMPIAUSIO VARDO 
LAIKRAŠTIS

Netrukus Kaune žada pasiro
dyti naujas literatūros laikraš
tis, vardu:. “Mes,” kuriame, kai 
sako “Elta”, bendradarbiausią 
visi jaunieji Lietuvos rašytojai.

Reikėtų dabar — sako “Klai
pėdos žinios” — seniesiems ra
šytojams pradėti leisti laikraštį 
vardu “Jūs,” o vidurinio amžio 
rašytojai tegu leidžia “Pirštą.”

Dvokia smala ir siera, 
Kaip kad sako murps viera.

Man po nosia lyg ir špūle, —
Prakalbėjo, valgyt siūlė;
Aplink šniokščia taip keistai, 
Pamačiau, kad bus riestai!

(Užbaiga bus sekančiame nr.)

PASIULYKIT VAISTŲ 
Genb. Klebone!

Turiu keletą laikraščių savo 
stuboje. Kai pas mane ateina 
draugai, tai paėmę laikraščius 
skaityti, vis išverčia, ir taip pa
likę numėto. Kiekvieną syki iš
leidus svečius, turiu surankio
ti laikraščius ir atlankstyti, kai 
buvo. Kas daryt? Tarkius,

rie trokš tik susivienijimo irr 
laimės. Mylintys! pora sutveria 
kūdikius ne gašlumo varomi, 
bet geismų, kurie išsilgsta mei
lės. Dabar grįžkime prie tų, ku
rie skelbia, kad tvirčiausi mei
lė yra Dievo, artimo, tėvynės, 
tėvų, etc.

Tikintis Dievui.gali išreikšti 
meilę darydamas kitam gerą; 
artimui meilę gali išreikšti jam 
pagelbėjimu, sušelpimu; tėvynei 
meilę gali išreikšti nebūdamas 
jos priešu, bet ištikimu piliečiu, 
o reikalui parėjus, paaukoti ke
letą centų; tėvams meilę gali 
išreikšti jų neapįeisdamas, jiem 
duoną uždirbdamas, juos gerb
damas ir klausydamas. Bet visų 
šių dalykų ngealima vadinti mei 
le, tik žmogaus priederme.

Pareiga saiko: “Mylėk ir ne
apleisk savo tėvelius, kurie tave

Juokis, kad ir nenori.
Automobiliu ir Traktorių Amato

geriausiai įrengtoje mokykloje. Prak
tikos pamokos išardyti ir sudėti vi
sokius motorus, apie elektrą ir važia
vimą. Pilnas kursas šoferio-mekaniko 
lietuvių ir anglų kalbom - veda visiem 
žinomas ir per 15-ką metų prityręs 

Instruktorius L. TYCHNEVIČIUS
garantuojame laisnį ir diplomą — Pa- 
ieškome darbo. Ateikite apžiūrėti mė
nuo 9 ryte iki 9 vakaro. NedėliomisBų mokyklą. Mokykla atdara

Vai. po pietų. Klesos dienomis ir vakarais.
YORK AUTO SCHOOL

(Kampas 14 gatvės) Now York City

AR SERGATE, SILPNI 
ar KENČIATE?

Gydome viens aštrinę, Ironiškas VYRŲ, MOTE
RŲ ligas, pasekmingai.

Pasitarkit bu DR. ZINS, Specialistu, 25 metų 
praktikos. P. G., John Hopkins Ligonbučio ir N. 
Y. Polyclinic Ligonbučio.

Nežiūrint kaip bloga ar ilgai kenčiate, AS GA
LIU PAGELBSTI.

DUODU GREITAS PASEKMES visoee
senose ligose, nerviškume, kraujo nuoduose, 
odos ligose, vidurių ligose, silpnume, rau- 
matizme, ir kitose.

Mano kainos labai mažos. Įeina ir as
meniškas atlankymas. gerumai, čiopai ir 
įleidimai. Visus vaistus gaminu pats. Eod* 
Ir patarimas dykai.

X-Ray, Urėjos ir kraujo analyze su Was- 
■ermano tyrimu ir mikroskopo ekzamiuad- 
ja. Tikras atspėjimas ir gydymas.

DR. ZINS
110 E. 16th St., New York City 
(tarpe 4th Avė. ir Irving Place) 
Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakaro 

Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų

Naujausis išradimas
šiomis dienomis nedidelio 

mokslinčiaus išrasta, kad ga
lim brostvų nenešioti, tercijoms 
nejuosėti, bet visgi dūšia dan
guj, kaip sūris svieste, plaukys. 
Tik reikia vieno biškutėlio, bū
tent prisirašyti į Krikščionių 
Demokratų Partiją. Patirta, jog 
už tokį išradimą išradėjas gavo 
butbinį medalį. Bravo! K. L.

—o—
Galvočių Išsitarimai

šalin rusų profesūra! 
kit man Lietuvą! -

Nors aš ir katalikas, bet no- 
sų.-visais cicilikais susipa- 

kad atvesti ant
— K. L.

PUftLEM
UtDEGI-

IfAM
■M

'i Apsaugok Sveikatą

Profilaktas vyrams, 
geriausia apsauga 
po užsikrėtimo. 

Didelė triūbelė 35c. 
(Tarba (4’s) $1.

Visose aptiekose ar 
Ban-Y-Kit Dept. A. 

92 Beekman St.
New York

Praėyk aprašymų

čias, kurių neperneštu nei milži
nai. Taigi, nors porelė yra išti
kima savo* tėvynei, bet jie vie
nas kitam yra dar ištikimesni, 
ir prigimta moteris jokiu būdu 
neišdrįs savo vyro atstumti nuo 
savęs, kuris pabėgo iš fronto; o 
jei ji atstumia, tai ten nėra mei 
lė, — juos Jriša tik šaltas su
pratimas.

Kiekvienas gerai žino, kad už 
vis ibrangiausis turtas — gy
vybė. Jeigu karaliai galėtų iš
vengti mirties, tai atiduotų sa
vo karalystės ir liktų prastais 
darbininkais, by ti'k gyvam bū
ti. Tie vabalėliai irgi bėga nuo 
mirties, tai kaipgi žmogus ne
bijos mirti, o labiausiai toks 
jaunas, tvirtas kareivis, kuris 
turi mylimą žmoną, jam gyve
nime padariusią rojų, čia jau 
darbuojasi trys galybės; garn
iu. davė meilę ir liepė vartoti; 
geismai ilgisi meilės, sąžinė be 
paliovos išmetinėja: pamylėjai 
ją, teikei jai vaikučių, taigi ir 
stengkis, kad juos ’užlaikytume!,

• t .

'.o'.o'cy' > onp
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NAMAI — MAŽOS ŪKĖS
f \

Vienos arba dviejų šeimynų namai ir 5,000 kv. pėdų žemės del dar
žovių ir vištų, galite tuojaus būti savininku. Irgi po išsirinkimo sau 
namo arba ūkės, mokėsite pradžioje $200. Paliekanti suma galite iš
mokėti mėnesiais kaip mokate randą. Ant vietos randasi mokyklos, gat- 
vekariai, krautuvės ir visokių dirbtuvių. O dar atsidaro nauja‘kriau
čių dirbtuvės j kurią reikalaujama 50 šeimynų del nuolatinio darbo.. 
Oras sveikas* apielinke labai graži. Pąąinaudokit šia proga, atvažiuokite 
greit,'arba rašykit laišką del platesniu informacijų. Lincoln Ooinpaity 
Builders, 206 Broadway, Room 244, New York City, N. Y. Nuo 9 vai. 
ryto iki G vai. vak. Nedėliomis iki 1 valandai. (’3<>

Tel. Greenpoint 5762

malevojame visokios rūšies 
atnaujiname senus. Darbą atliekame už ina

, J. MALINAUSKAS, 
— jr —

M. SABALIAUSKAS
FOTOGRAFAI

paveiksiu^; pa-Fotografuojame ir 
darome didelius ir 

•žą kalną. Ant pareikalavimų einame į namus, kaip tai del: pa- 
grabų ir bankietų. Todėl jei mylite turėti geresnCa rūšies pa
veikslą, reikale kreipkitės pas mus šiuo adresu: —

328 BEDFORD AVE., BROOKLYN, N. Y. 
Tarpe So. 2-ros ir 3-čios gatvių

.. Duo-
• K. L.

A

nu
’žiiiti (tyliai, 
“tikro” kelio).

—o— .
Respublika

Nesant norinčiųjų užimti Lie
tuvos sostą, galutinai nustatyta 
skaityti Lietuvą Respublika.

K. L.
—o—

Nesu melavo
Kunigėlis visDavatka:

vien daugiau žino už rabiną!
žydelis: — Niu, kur-gi ne.

Juk jam per išpažintį viską iš- 
pasakojate. K. L.

—o—
Par policijos viršininką

Pons policininke,

OSVALDAS KIBURIS
UŽEIGA

yra goriausia East New Yorke, kurioje kiekvienas ras skanius valgius, 
užkandžius ir draugiškų užėjimą. Prašome nepamiršti atsilankyti pas — 

OSVALDĄ KIBURĮ
KM GLBNMORB AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

(East Naw York) ‘ Tel. Cypress 3980

,žydė:
skubėk, skubėk... Mano sūnų su 
mušė!

Viršininkas: — Gal naujokai 
jį apdaužė?

žydė: — Niu kas čia per juo
kai ! K. L.

—o—
Naujausias Būdas

— Tu vikarams bėrnajui!
— O tu klebonams padus lai

žai ! K. L.

Ranka Ranką 
Mazgoja

Mes lietuviai cigarų išdirbėjai 
garsindami “Vienybėj” remiam 
laikraStj-literatūrą ir Lietuvių 
Tautą! Skaitytojai, kurie rūkot, 
tad vietoje kas-žin kieno cigarus 
rūkyt, kurie nieko gero nedaro, 
o gal dar lietuvių tautos prieSus 
Šelpti; tad labai ISmintlngal da
rysit, kad visada romsit leituviš- 
ką pramonę, ir brolių lietuvių 
Jono ir Petro Naujokų išdirbtus 
cigarus rūkysit; nes ir cigarai 
labai geri, sumaniai iš goriausio 
tabako ir iš Havanos padaryti, 
nes malonūs rūkyt, lengvi, gra
žiai dega ir dūmas puikiai kve
pia, net moteris ir merginos myli 
ir patsai džiaugsies, kad rūkai 
gerą CigarąI 
Viengenčiai vietoje žydberniant, 
visada rūkykit ir reikalaukit vi
sur Lietuviškose užeigose, restau 
racijose, Storuose, pas barberins, 
kliubuoso ir draugysčių salėse, - 
po vardu rankoms padarytą

Jono-Johns Cigarą
arba brolio Petro Naujokų po

10, centų (Vytauto po 15c.) 
Tėmyk'vardą ir paveikslą ant 
bakso. Per pačtą iSsiunčiani Ci
garus visur po Ameriką į ki

tus miestus lietuviškiems biznie
riams. Adresas:

i

J. and P. NAUJOKU 
Cigarų Dirbtuvė

231 DIVISION AVENUE 
(netoli- Marcy Av.) 

, Brooklyn, N. Y.
Cigarai labai geri, verta pa- 

remt teisingą pramonę. Agentai 
gali užsidirbti ekstra pinigų, 
liiiosam laike ir vakarais, kurie 
netingi. •’ • ‘

s
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DIDELĖ PERMAINA PO 10 METI) PAS 
MACYS BROS. FURNITURE CO.

NAMAS PERTAISYTAS MODERNIŠKIAUSIAI 
FURNIŠEI VĖLIAUSIOS MADOS, TIK KĄ IŠ DIRBTUVIŲ 

STOCK’AS DVIGUBAI PADIDINTAS 
GVARANCIJA Iš DIRBTUVIŲ DAUGIAU UŽTIKRINAMA 

PATARNAVIMAS DAUG TOBULESNIS DEL PUBLIKOS 
IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS LENGVIAUSIOS

kuriems tik ko
• ? ■ r

198-200

reikalinga

mova

kreipkitės

:o;blo:orč>:b:oio;o;o:o!oioio! .01010:0:

GRAND STREET BROOKLYN, N.
TAKPB DBIOOB IB BEDFORD AVENUES. ‘

Prlstatom į visae New Yorko ir Brook lyno apylinkes Dykai ir Bangiai
[0:0:0:0:00:0:0:0 o'o bro!o:oro:o:o;b:o:b:o!Q:oro:o;oIoIoIOlolol

ES

Tel. 1390 Greenpoint Telephone 7867 Main

Juozas Garšva
■i. < V ,1 . -• . (i

Mano firma gerai atlieka sekančiu darbiu: lUbalyamuoja ir laid ėja mirusias ant vlsoktą 
kepintų. Pagrabae paruošia- nae paprasčiausių iki prakilniausių. Farsamdo karietas lai- 
aotuvdnic, veselljome, krikštynoms ir kitiems pasivašlnšjlmams.
. , --------------------ry--------------T“--- 1-- --- -T---------- *----- ——————— ---------------------------- —

Viršui minėtais reikalais kreipkitės pas manė, o būsit užganėdinti
------------ ------- ----- ---------- -------------------------------------------------------------------------- ——---------

231 Bedford Ave. 0]FI8AI: 264 Front Street
BROOKLYN, NEW YORK

n

f

4



VIENYBĖVASARIO (FEB.) 14 ]).. 1925
- ---- __ :____ -

PO VIRTUVĘ PASIDAIRIUS

<i> Alinai rca

Rašo Gaspadinė

Visos gaspadinės turi žinoti 
šiuos dalykus.

1- mas — jei verdi binzus ar 
žirnius nemirkytus, įdėk sviesto 
ar taukų verdant; tuoj suvirs ir 
bus skanūs.

2- ras — kada verdi žirnių 
sriubą, juos išvirus, pertrink 
per sietą, ir vėl pavirink, įde
dant aliejaus; labai skani sriu
ba.

3- čias — kai verdi dynių sriu
bą, dėk lygią dalį bulvių ir dy
nių, ir kokių morkvų sutrynus 
ant tarkos; morkva padaro sriu
bą labai gražią; įdėk sviesto 
šmotuką ir, prieš paduodant sta 
Įan, užbaltink saldžia smetonė- 
le. Tai gardesnės sriubos nėra.

Kai šveiti pečių, Įdėk vaksan 
kelis lašus kerosino ar benzino; 
tai ilginus palaiko blizgėjimą.

Išskalbus* drapanas, kurias 
nori krakmolyti, sutaisyk krak
molą šitaip: ištarpink krakmo
lą šaltam vandeny, užpilk ver
dančiu vandeniu, įlašink kelis 
lasus kerosino ir pavirk kokią 
minutę; tada krakmolyk; tas pa 
daro žibančius rūbus ir nelimpa 
prosan, kai prosiji; net nerei
kia ir prosas taukuoti.

Nikeliniai pečiai geriausia nu 
valyti, kai šilti; tai nereikia 
nieko, tik pamuiluok skudurį ir 
nuims visus plėmus nuo pečiauš.

St u dent ų B e n d r ab ūč i u i K a u - 
ne — — — — — — — $25 

Bėdiniems studentams “Vie
nybės” bendradarbiams — $10 

Viso išsiųsta---------$335
Su šiuomi Lietuvių Moterų 

Globos Draugija dėkuoja visiem 
rėmėjams už ligšiolei dėtas gau 

aukas tam prakilniam tikš
tai yra gelbėjimui našlai- 
ir varguolių, ir meldžiame 
tolinus remti mūsų veda- valdybai buvusį 

. « • T -f—v V -1

lui, 
čių 
ant 
mąjį darbą. J. Mikolainienė.

L. M. G. D. Sekr.

NAŠLAIČIU RĖMĖJAI

LIETUVIU MOTERŲ GLOBOS 
DR-JOS BROOKLYN, N. Y.

Apyskaita išlaidų nuo Vas. 5, 
1924 m.

Pasiusta Kaunan Lietuvių
Moterų Globos Komitetui — $85

Užprenumeruota ten pat “Vie 
nybė” metams

Persius ta -Viln iaus našlaičiam
------- -- -------------------------S210

$5

Kas ėmė benefitus ant mirų- nuodami ir melagingai primes- 
sių ir Maskvoje gyvenančių uni-1 darni, jam kokių tai lapelių da

is iš dar 
bc>, o bolševiką Prūseiką pasodi- 

...........nagi 'bolševikai!
čia tik‘iš 54 skyriaus atšiti- 

, . l'ia g.1. .: ■>.! ■..'iii' . .. Ukimu litanija ir tai du sykiu il- 
gesne uz ,ū-g° G. pedes. O 
kas liūtų do litanija' suėmus krū 
von bol'še v jk ų ‘‘da r b u o te” po 
Brooklyną, 'Chicago. ‘bostoną, 
Rochester!, Rbiladeiphia," B.alti- 
more ir kt.

patariu G. Dėdei išmokti, nors 
šia litanija atmintinai ir kalbėt 
. ", hL-H' '.i?. i- .i’h .ją rytas ir vakaras jeigu norėsi 
gaut “griekų atleidimą,” o pas-, 
kui' jau bėgk apie Grigaičius ir 
Sirvydus.

jos narių knygelių — nagi bol- linimą, kad Poška išviju 
ševikų šaika!

Kas važinėjo po itališkus rnus 
kliubus. itališko vyno gerti, už 
sušmugeliuotus iš organizacijos 
pinigus — nagi bolševikai, ku
rie dabar unijos lėšomis Balti
more j e 
zacijos 
rių.

Kas
laike lokautų buvo vedamos per 
Jabkauską — nagi patsai Jan
kauskas bolševikas!

Kas skundė A. C. W. genera- 
į “Darbo” re

daktorių V. Pošką, jį inkrimi-

ir kitur veda demorali- 
darbą tarpe unijos na-

prapuldė knygas, kurios

Truputis iš Lietuvos ir Rusij‘os
(Iš laiško Jonui Beganskiui, Brooklynan)

Pataisymas Klaidos

Per T. M. Draugystės 3-čios 
kuopos vakarienę Brooklyne, Va 
sario 8 d. gavom auką 5 dol. 
nuo Juozo Garšvos, visiems ži
nomo patarnautojo prie miru
sių. Jis palydi paskutinį sykį 
atsiskyrusius iš mūsų tarpo, 
jisai šelpia ir vargšus gyvuo
sius. Taipgi jis visiems f‘ 
mas, kaipo geras lietuvis, kuris !nos 
visus ma.to ir paduoda pagel- 
bos raniką visokiose nelaimėse 
lietuviams. Dažnai girdis kal
bant, ištikus nelaimei: “Bėgsiu 
pas J. Garšvą, jis man pagel
bės.” Na, jis ir pagelbsti.

J. Garšva ir L. M. G. D. 
duodamas penkinę našlaičiams, 
sakė: “Jei jums nesunku užei
ti pas mus, tai užeikit; aš jums 
ir dažniau pagelbėsiu del naš
laičių.”

Tadgi aš, vardu visos L. M. 
G. Draugijos, tariu viešą ačiū 
J. Garšvai už auką nąšlaičiapis. 
ir prižadą toliąus gelbėti.

K. širvydienė, 
LMGD. Pirmininkė.

4 f v' ‘’P. S. — Taipgi prisirašė prie 
LMGD. Emilija šalaviejienė, ir
gi visiems žinomo biznieriaus, 
kriaučių komtraktoriaus žmona. 
Lauksim ir dauginus, —kas bus 
pirmasis dabar.

Šilėnai, 
28, 1924)... 
klos nėra, 
dien lietus 
dirvas.

Darbų 
nės labai 
pulkais

Lietuva. (Gruodžio 
žiemos pas mus jo- 
šilta, ūkanos, kas- 
lįja. žmonės aria

Lietuvoje nėra, žmo- 
be darbo; vaikščioja 

pra šinėda m i d n onos.
žino- Duona labai brangi: prastos duo 
ViirieL — J. * .„.ii....• • a •

Komunistų Atgailos Litanija
Rašo Ainių Braiža

(Feljetonas)

Pastaraisiais laikais, “Laisvė
je” tūlas Molio Motiejus, arba, 
kaip jis pasirašo “Genių Dė
dė,” pradėjo smarkauti savo 
krisluose apie Chicagos ir Broo- 
klyno rūbsiuvius, kam pastarie
ji išmėtė komunistus šmugel- 
ninkus iš lokalo valdybų. Keikia 
Grigaitį, keikia Sirvydą, būk pa
starieji būtų rūbsiuviai.

Aš iš savo pusės pasiūlyčia, 
kad “draugūtis” Genių Dėdė, už 
keiktumei ant tikrųjų kaltinin
kų: 1) Lenino, kam jis išmoki
no kitus nekomunistus skriaus
ti, o komunistams leido pilniau
sią tų nuodėmių laisvę; 2) Tro
ckio, kuris išmokino' nekomu
nistus, kaip reikia nusikratyti

aklos, komunistų diktatūros ir 
skriaudų.

Genių Dėdė, kalbėdamas apie 
Chicagos ir Brooklyno kriaučių 
“sukilimą” tuose lokaluose prieš 
valdančiąją komunistų klasę, su 
maišo kriauČius su kokiais ten 

kur tai 
dare ir 
yra da-
yra bu- gerai ir džiaugsis su ja, tai pra 
su mum šom spjauti į akis ir pasakyti,

svaras mokasi litas. Apie 
mėsą nėra ko kalbėt, labai bran 
gi. Avalinė, drabužiai 
bai brangūs; pertai, 
kur uždirba. O to lito 
nereik! Litų, litų! — 
nės smarkiai šaukia, 
kės ir pramisti?...

Kaip buvote prašę atrašyti a- 
pie Rusiją, tai štai ką galiu pa
sakyti.

Rusijoj komisarams ir žydam 
labai gerai, o vargšams darbi
ninkams — nelabai gerai, nes 
komisarai raiti joja ant darbi
ninkų sprando. Darbininkai dir
ba komunų dvarus ponevąliai 
varomi i dvarą, o komisarai su 
bizūnais stovi. Komisarai—dau
giausiai žydai ir ponų vaikai; 
jie susamdyti žmones kotavoja; 
žydai kankina krikščionis, kaip 
tą “Poną Jėzusą,” ir giriasi jie 
ipairhsią viršų visame pasauly.

Mūsų tėvai Lietuvoje 340 me 
tu ėjo dvaran varu varomi dir
bti, o dabar Rusijoje atgimė to 
ki pat vergija. Daugybę žmo
nių išmarino badu ir dar dabar 
tebemarina. 
kai nedirba, 
tik ginklus, 
brikai dieną 
ginklų dirbę. Putilovskam fa
brike viename dirba 18,000 dar
bininkų dieną ir naktį. O Lenin
grade viename apie 500,000 žmo 
nių yisiškai be darbo.

Jeigu kas sakys apie Rusiją

taipgi lą- 
kad nėra 
— kur jo 
visi žmo- 
Kaip rei-

Rusijoj joki fabri- 
— nieko daugiau, 
ginklus. Penki fa
ir naktį nesustoja

Merginos—Jūsų 
Rūpesčiai Užsibaigė!
Buvo laikai, kuomet niekas nešiltojo 
kaa yra pleiskanos ir kaip nuo jų 
atsikratyti, šiandien yra visiškai pa
prastu dalyku užlaikyti savo plau
kus ir galvos odų tvarioje ir svei
koje padėtyje.

ištepant galvi) kas vakaras einant gulti 
per savaitę ar dešimtį dienų, »unaU 
kini pleiskanas ir paragins ju»ų 
plaukų augimų. Po to naudokite 
Ruffles tik retkarflhis sulig reikalo 
ir daugiau neturėkite jokių neamagu- 
mų su pleiskanomis.
Bunka 85c. aptiokose, arba už 75c. 
prisiunčiama Mai'įai ii dirbtuvės.

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4thSt., Brookbo, N.Y.

X ' 7 ' ė'v-s-

dirbti, tiktai svetimu geru gy- I
vemti, tiktai atimti nuo kito. Sa 
ko: tu turi dvi sermėgas, tai 
duok vieną man. O katras turi 
vieną, tai ir tos reikalauja pa
sidalinti; nors jie to nežiūri, 
kad kuris dar turi sermėgą, tai 
iki ją uždirbo, turėjo gal daug 
sykių ir nevalgęs būti; o kitas 
prageria arba kortomis pragro
ta, ir vis nedirba ir nedirba, o 
lygiai nori turėti. Sužinoję, kat
ras parvažiuoja iš Amerikos ir 
ką nors parsiveža, tai mūsų 
naujieji “bdsiakai” sako: “jis 
buržujus, reikia atimti,” nors 
ir Amerikoj niekas neduoda cen 
to už dyką.”

Tai matot, kokių gaivalų mes 
susilaukėm iš Rusijos “iškalos.”

A. K.

Pereitame “Vienybės” nr. at
sitiko pagailėtinas sumaišymas 
ir apleidimas vietos straipsnyje 
“Bendras frontas prieš klerika
lizme reakciją.” Todėl meldžia
me skaitytojų, kurie tą straips
nį savo žinion pasidės, kad se
ku mr. i ištaisytų:

Parūgtafas prasidedantis žo
džiais: “Viršuj pabrėžtą obalsį” 
turi skaitytis šiaip: “Viršuj pa
brėžtą obalsį Amerikos pažangie 
ji lietuviai seka jau nuo desėtlkų 
metų ir kiek jie mokėjo bei ga
lėjo, jie sukūrė savo draugijas, 
organizacijas” ir tt.

Paragrafe prasidedančiame žo 
džiais: “čia ir pasirodo,” saki
nyje prasidedančiame žodžiais: 
“Mes jau bandėme” reikia skai
tyti: “Mes jau bandėme su so
cialistais tokius frontus suda
ryti, ypač per pirmąjį Lietuvių 
Seimą Philadelphijoj (1906 m.), 
paskui per Seimą Brooklyne 
(1914 m.). Kas iš to išėjo? Nie
ko gero.” ir tt.

Prieš paragrafą prasidedantį 
žodžiais: “Iš šito, kas viršuj pa
sakyta,” apleista ištisas paragra 
fas, kurį čion žeminus pakarto
jame:

“Tautybės keliais eidami mes 
sukūrėme savo gyvenimą viso-

mis šakomis: susišelpimo šakoje 
mes turim Susivienijimą Lietu
vių Amerikoje; apšvietus šakoje 
— Tėvynės Mylėtojų Draugiją į 
politikos šakoje) — Amerikos 
Lietuvių Tautinę Sandarą; turi 
me didelę daugybę Įvairių sa
višalpos, kultūros, meno, pra
monės draugijų, ratelių ir kliu-

bų; turime savo už bite parti
jos didesnę ir švaresnę laikraš
tiją/ Tas viskas buvo sukurta 
tik pažangiosios mūsų tautinės 
visuomenės ilgamečiu triūsu jr 
milionų dolarių' vertu kapitalu, 
įprie kurio mūsų klerikalai nei 
socialistai niekuo neprisidėjo, 
bet dar trukdė, kenkė ir, kur 
galėdami, priešais reagavo.”

Del platesnių informacijų kreipkite tino adresui

BLOGIAU MIRTIES NUO 
AUTOMOBILIU

Jau Susekta ir Atidengta 
“BURTININKE”

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

Susivienijimas Liet. Amerikoje
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDRAUDOS IR PAŠALPOM 
ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE, KU

RIOS TURTAS VIRS $500,000.00
Nuo susiųrganlzavimo iki šiam laikui išmokėta $248,589.80 

pomirtinių. Pašalpų išmokėta $217,087.15

BLA. kuopos randasi visuoso didesniuose miestuose.
Nariai priimami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi na
riui gulinu, laikraštį „Tėvynę” dovanai ir taipgi 
'gauna SLA. išleistus knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 800 ir 1000
Pašalpos Skyriai —

(tl.oo. O.oo ir 12.oo l savaitę.

■F

DIDELIS PASIRINKIMAS
Rašymui plunksnų ir šiaip 

smulkiu reikmenų
Fontaninčs plunksnos žinomų išdirbysčių: 
Watermans, Parker, Wahl, Dunn ir Diamond 

Mechaniški paišeliai Eversharp 50c.
SAUGUS SKUSTUVAI (Savety 
Razors): Gillette, Gem ir Ever- 
Ready. Taip pat ir skustuvams 
peiliukai (blades). Rašymui popie- 
ra dėžutėse, knygelėse ir palaida. 
Paveikslams _ siųsti konvertai ir 
pasveikinimui atvirukai bei kor
telės su įvairiais aprašymais ir 
dailės paveikslais. Laiškams popie- 
ra tinkama siuntimui Lietuvon su 
dainelėmis ir šiaip pasiskaitymais.

!«
^aRašoma: Bur- 
Mtininkų ir ra- 

į’g-anų burtai- 
į monai; Vel- 
nių galybė; 
Meiliški bur
tai; Dideli 
juokai; Ait
varo paslap- 
t y s; Gražus 
paveikslai, ir 
daugiau. To
ff ė I “Burti
ninkas’! ver
tas tūkstan
čius dolerių, 
bet ‘ prenume
ratos k a i na 
metui Ameri- 
k o j e, Lietu
voje ir kitur 
Tiktai $1.00! 
(Reikalauja
ma knygynai 
ir pavieni 
žmonės užra
šinėti ir par- 
davinėti 
“Butininką”). 
Užsisakykit 
sau 
giminėms Lie 
tuvoje 
tininką* 
sdami j 
meratos 
1 e r j, i

5 parašykit
s v o adresą ir

Daug kalbame apie nelaimes 
iš automobilių. Bet pažiūrėkite 
statistiką 1921 metų: Ameriko
je nelaimės kasyklose, ir liejy
klose užmušė 2,883 asmenis; 
gelžkeliai 6,958'; automobiliai 
10,168. Ir palydinkite su tomis 
skaitlinėmis šitas: nuo vidurių 
ligų, be vėžio, mirė 43,786; o 
nuo vėžio — 76,274. Daugelis iš 
jų būtų lengvai pabėgę iš Mir- 1 
ties Klonio, jei būtų sekę ne
painų, bet dikčihi svarlbų įsa
kymą: “Lai jūsų viduriai išsi
valo bent sykįjjlį^ną!” Trinerio 
Kartus Vynas yra patikėtina 
gyduolė. Mr. Milton M. Smith 
rašo iš Baldwin, Long Island, 
N. Y. sausio 15, 1925: “Varto- 
ju Trinerio Kartų Vyną vidu
rių ligoms per trejus metus ir 
radau jį stebėtinu vaistu. Jis 
palaiko vidurius gerai ir nemy
liu be jo būti”. Pabandykit jūs 
taipgi, ir pasipilkite nuo aptie- 
koriaus bonką Trinerio Kartaus 
Vyno! Trinerio Kosulio Nura
mintojas taipgi puikus, nes ne
prilygstamas šalčiams. Jei ne
galite gauti savo apylinkėj, rašy 
kite: Joseph Triner Company, 
Chicago, Ill. (Apgars.)

Ir daug kitokių 
dailės 

smulkmenų.

'HiiiffmffffM

savo 
__ * 1j- 
“Bur- 

”. Sių- 
prenu- 

> d o- 
aiškiai 
't sa-

" t v ° adres!i 
adresuokit:

LIET. ŠVIETIMO KNYGYNAS
3106 So. Halsted St. Chicago, Ill.

— Gaunami — 
VIENYBĖS KRAUTUVĖJE 
193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

menševikais, kurie ir 
kokius šmugelius yra 
tt. Jeigu jie šmugelius 
rę; jeigu jie teismuose 
vę, tai tas nieko neturi į I » ,»
rūbsiuviais. Jie nėra rūbsiuviai tegul važiuoja patys pasižiūrė- 
ir tu “drauguti” negali pri- ti. Jeigu Amerikoj yra kuris 
mest ir sumaišyt rūbsiuvius ko- paėdęs, tai galės Rusijoj pabū
klais tai atsitikimais, ir jūsų jti neėdęs. Kai gaus tenai bulvių 
giedama litanija mums visai ne- ’lupynų ir medžių žievių nusipir- 
pritinka. jkti, tai mislys, kad jau Velykos.

Dabar, “drauguti” G. Dėde, Rusijoj tėvai valkus pjauna ir 
išsikrapštyk savo ausis, atmerk ėda. Amžinas badas. (Tas pats 
savo akis ir paklausyk litani- bus ir Lietuvoj, jeigu, kaip mū- 
jos, kurią jūs subūdavojote dik- 'sų kunigėliai sako, amerikiečiai 
tatūraudami rūbsiuviuose. 'Dievo nepripažins; nors, po tei-

Kas overkočius “Laisvės” re- sybės, jau ir čionai yra daug 
daktoriams nešė, — nagi bol- žmonių, kurie Dievo nepripažį- 
ševikai Bekampiai ir kiti! sta, ir sako kad Jo nėra suvi-

Kas dovanas imdavo nuo kon- sai...). 
traktorių — nagi Bekampis bol
ševikas !
' Kas važinėdami su kontrakto valgė, w cu + ..... . T ... m ,. . .... .... I Pietų Afrikos, Rytų Indijos, Tufrato ir

tai tas Rusijos nežino. Katras Tigro Kloniuose,' 
Rusijos duonos jau valgė, tai šalių.
tas, parvažiavęs Lietuvon, ver— .... t . . . .v . I,H-1 skl,vio< tniji kaip
kia ir keikia. Kurie iš tenai par- prasto žiebčiojimo arba skausmo po 
važiuoja, tai nepanašūs į žmo- krūtinės.
nes, — jie atrodo pageltę, kaip1.
geltoni kailiniai, ar kai bezdžio- <jOH 'gausit

riais darė suokalbius prieš rūb
siuvius — nagi bolševikai: Be
kampiai, Buivydai, Jankauskai 
ir kiti!

Kas sugriovė Paukščio dirb
tuvę — nagi bolševikai Brie- 
dukai ir kiti.

Kas sugriovė Pyvio dirbtuvę nes.
— nagi bolševikai Butkai ir 
kiti!

Kas lokauto laiku 1920 dali
no .pašalpas daugiausiai tik bol 
ševilkams, o kiti negaudavo — 
nagi bolševikai!

Kas Į uinją būdavo pirmiau
sia priimami — ogi bolševikai!

Kas Šmugeliavo lokauto laike 
organizacijos narių sudėtus pi
nigus visokiems lapeliams, leis
dami juos prieš organizaciją — 
nagi palaiminti bolševikai!

Aš aprašiau visą teisybę apie 
Rusiją. Kas Rusijos duonos ne- 

o džiaugiasi su Rusija

Registruotas vardas j S. V. Pat. Ofisų

Groblewskio
Susideda iš 17 geriausių ir šviežiau- 

ių žolelių ir gydančių šaknų, kuri yra 
rinktos ant, Karpatų, Tatrų, šveicari- 
os' Kalnų, Italijos Pirenėjų Kalnui

ir taip iš kitų kra

r j Vartokit šitas žoleles del nesmagu- 
nemalim o,

j Dabar ir pas mane nakvoja 
d-aug pakeleivių, --
Rusijos. Aš paklausinėju, kaip
gi dabar yra Rusijoj, tai nė 
vienas nepagyrė, bet visi verkia 
ir keikia Rusiją. Nors ištikrųjų 
Rusijoj gal būtų viso, kad ne žy 
dų valdžia būtų.

Nuo tokių sugryžėlių jau ir 
pas mus Lietuvoje išsiplatino 
sugedimo dvasė. Yra ir pas mus 
panašių Rusijoj atsiradusių 
įbosiakų”,kurie tinginiai, nenori

| Sutaisyta per Groblauską suvirs 3(1 
metu. Reikalaukit Groblausko ir visa- 

1 tikra, lietuvišką trojankų. 
Žiūrėkit del mūsų markės apgynimo. 
Išdirbta į dvi formatas šakny 

čielos šaknys (stambios) kaina —cii'los saknys (stambios) Kama — 35e 
grįžtančių iŠ pakelį. Supjaustytos šaknys 35c. už. 

. pakeli. Rašykit kokių reikalaujat.

Del raumatiškų skausmų, nerviško 
galvos skausmo, raumuo skausmų ir 
pailsimo, del skausmų j šonus, krūtinėj 
ir į pečius, vartota į silpnas formatas 
žaizdų ir pažeidimų, del augščiati minė- 

| tų reikalų visados vnrtokit Groblaus- 
Rio Zmiječnika. Kainos 35e. 
$1.25 už. bonkų. Rašykit del 
No. V. ., r. .
ALBERT G. GROBLEWSKI

Plymouth, Pėnn.

05c. ir 
knygutės

and CO.

Tel. 595 Greenpoint.

270

8-10

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

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

Tel. 4428 Groenpoint.

Dr. John Waluk
• . 

Valandos:
nuo
nuo
nuo

Nedėliomia pagal susitarimų

161 North 6th Street
Brooklyn, N. Y.

8
1
6

iki 10 iš yyto 
iki 3 po pietų 
iki 8 vakare

DRAUGIJŲ 
PREZIDENTAMS!

Turime del jūsų labai rei
kalingą knygą — “Parla
mentarinės Taisyklės,” ar
ba kaip tvarkiai ir iš
mintingai vesti susirinki
mus. Kaina su apdarėliais 
tik 25 centai. Užsakymus 
siuskite i

VIENYBĖ
193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

t

“Vienbyčs” 
Vienas Šeras 

10 dolarių.

VIENAS IR TAS PĄTS 
PIRKTI AR PARDUOTI ,

Jeigu nori parduoti savo namą ar biznį, neatsižvelgiant kurioje dalyje 
miesto Brooklyn, N. Y. tas būtų, nelaukdamas ilgai pranešk ką hori par
duoti, o mes parduosimo į trumpį laiką su geriausiu patarnavimu.

Norėdami pirkti namą ar biznį vi
sados kreipkitės pas mus, nes mes 

~ turime įvuiriy narai; ir biznių par- 
" davimui su mažu įnešimu ri ant 

lengvų išmokėjimų visose dalyse 
p B rook lyno.
£ Kas per mus kreipiasi, visada gali 

pasirinkti tlnkainą nuosavybę ir 
pirkti pigiau negu kur kitur.

Turėdamas $1,000 galite tapti namų savininku. — Savo kostumerius ap
rūpiname kuotoisingiausiai, sutaisom visus dokumentus pirkime ir parda

vimo. Duodamo paskolas (Mortgages) ant pirmo ar antro morgičio pri
einamomis išlygomis. Apdraudžiamo namų rakandus, sveikatų i rgyvaatj,; 
taippat Storų langų stiklus ir tt. — Visuose reikaluose kreipkitės pas.

A. M. BALCHUNAS REALTY CO.
465 LORIMER ST., (antros durys nuo Grand St.)

Tel. Štagg 6533-6534 Brooklyn, N.: Y.

Skyrius: 131 Grand St., Brooklyn, N. Y. Kampas Berry St. 
Tel. Greenpoint 6611. Ofisai atdari iki vėlam vakarui

i

gai

Baltu. 
I gra- 
plači| 
COLDURBAN '8 

Balčio), jokių lalčlų
bak«| apsiginkluok

Kas yražinogaus amžinas priešas? — 
Jis netik sunkiausias ligas įvaro, bet ir 
b| paguldo. Bot tie, kmle vartoja po 
Amerlkų pagarsėjusius 
POWDERS (Miltelius nuo 
nebijo. Už 75 centus už 
nuo savo nuožmaus priešo!

URBO LAX TABS (25 centai nl skry- 
putę) yra kai kanuolė prieš kitą amžini Imo- 
gaus priešą — vidurių užkietėjimą —. kuria

' žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.
r-\ ‘‘.A? .Ml J t .J

Lietuviškų, Bulgariškų, Alopatiškų, HomeopatiBkų ir kitokių 
vaistų tegalima gauti gerų pas —

F. URBONAS
151 Metropolitan Avenue

Telephone Greenpoint
Brooklyn, N. Y, 

1411 
-t* -'-■•1
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Brooklyno ir Apylinkės Žinios
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8

Lietuvaitė Baigusi
Augštąją Mokykla

"‘Vieny b 6a” Adreiu: 103 107 Grand Street, Brooklyn, N. Y., Telefonai: 1117 Grunpolaii

K

Vasario 16-tos Dienos 
švente Jau čia-pat!

Visiems lietuviams brangi 
šventė jau čia pat. ši sekma
dienio vakarą, Vasario 15 d., 
“Vienybės” Svetainėje Įvyksta 
dailus vakarėlis, rengiamas 
Lietuviu Moterų Globos Drau- 
gijos. Programas susidės iš siu 
dalykėliu: 1) Prakalbėlės, ku
rias atliks išimtinai moterys;
2) Patriotingos deklamacijos, 
kurias atliks taipgi moterys;
3) Kratomieji paveikslai iš Lie 
tuvos gyvenimo (niekuomet 
Amerikoje dar nerodyti), ku
riuos rodys mūsų fotografas, 
p. R. Kručas; 4) šokiai. Įžanga 
lėšų padengimui 25c.

Kiekvienas patriotas lietuvis 
ir lietuvaitė — prašom atsilan
kyti. Pradžia vakarėlio — būti
nai 6 vai. vakare. Maloniai kvie
čia — L. M. G. Draugija.

rio 14 d. nuo 3 vai. po pietų iš 
kun. Kodžio bažnyčios, Šv. Tre
jybės kapinėse.

Laidoja graborius, pil. Juozas 
Garšva.

ačiū, būdami dideliame 'nuliūdi
me, netekę tėvelio, o aš, mo
teris, mano vyro.

Alena Poškienė.

Mirė Lietuviai

, Antanas Meidus, 45 metų, 
gyvenęs 60 So. 2nd St., mirė 
Vasario 11 d., bus laidotas Va
sario 14 d. nuo 10 vai. išryto, 
iš kun. Paniuko bažnyčios, šv. 
Trejybės kapinėse.

Frances Merkelis, 3 metų, gy 
venes 148 — 19th St., mirė Va
sario 11 d., bus laidota Vasa

Lietuviai Vedasi

Frank Sheiler, 184 Bleeker 
St. su Rose Sidaras, 1374 Bush
wick Ave.

Mikolas Makarevičius, 234 
Grand St. su Ona Baziniute, 
143 Maujer St.

Daniel Gall, 170 Grand St. su 
Jule Mažeikiute, 461 Grand St.

William Shedlow (Šidlaus
kas), 61 So. 2nd St. su Sofia 
Latukas, 659 — 3rd Ave.

Ponai Šidlauskai yra “Vieny
bės” šėrininkai, todėl redakci
ja linkėja jiems ilgo, linksmo ir 
laimingo gyvenimo!

Padėkos žodis Draugijai

Aš, Alena Poškienė, dėkuoju 
šv. Vincento Dr-jai, Maspeth, 
L. L, už pašalpą laike mano li
gos ir už skaitlingą dalyvavi
mą mano vyro a. a. Aleksandro 
laidotuvėse ir paskutinį patar
navimą. Taipgi kun. Paulukui 
už gražų palaidojimą. Taipogi 
minėtus žodžius rašom mes: 
Alena, sūnus Jonas ir duktė 
Amilė Poškai. Tariam visiems

“VIENYBĖS” SEIMO VAKARIENĖ
----- o-----

“Vienybės” Bendrovės Seimas bus Kovo 
7 d. To svarbaus įvykio atminčiai yra ren
giama vakarienė su šokiais. Vakarienė į- 
vyks ant rytojaus po seimui, t. y. Kovo 8 d. 
Knapps Mansion Svetainėje. “Vienybės” 
šėrininkai, rėmėjai ir šiaip geros valios lie
tuviai širdingai kviečiami šiame pokily da
lyvauti. Vietas galima užsisakyti “Vieny
bėj”, 193 Grand Street.

Vakarienės Rengimo Komisija.

Sug rįžę “V isn y bes’ ’ 
Šerin in kų-Brook ly n iečių 
Pavadai Dėlei Neteisingų 
Adresų

A. Kubilius,
J. Kaluzincius,
L. Slavickas,
K. Stelmokas,
D. P. Slapšys,
M. Sabaliauskas,
J. Sirutis,
Ona Jančauskienė,
Ig. Juozapavičius,
J. Batikus, \
J. Zataveclkas, " .
M. Karaktinavičius, ■»vJ. Kariūnas, \
B. Ambrozevičius, \
A. Plioplis, \ \
P. Višniauskas, v
L Maškevičius,
P. Mickevičius,
Ona Mickiūtė, »»

%

J. Vesliūnas, y '•
K. Murauskas,
M. Murauskas.
Visi šėrininkai, kurių viršuj 

vardai paminėta, teiksitės tuo- 
jaus prisiųsti savo tikrus antra
šus “Vienybės” Bendrovės Sek
retoriui Pr. Bajorui, kad būtų 
galima išnaujo pavadas jums 
pasiųsti.

£ g

Alena Kandročiūtė
Sausio 29 baigė Erasmus Hall 

High School ir gavo diplomą. 
Ji dabar dar lanko tą pačią 
■mokyklą, imdama “Post Grab
ute” kursą, o ateinanti rudeni 
žada stoti Į Cc'lumbia universi
tetą, kur mokinsis vaistininkys- 
tės.

Alena yra duktė plačiai ži- 
lomo Amerikos lietuviams at- 
leto-ristiko ir Brooklyno stam
baus veikėjo-biznieriaus, Anta
no Kandroto. Alena irgi yra 
tarpe vietos lietuvių pasižymė
jusi kaipo gabi pianistė, ir ne
kartą savo gabumus scenoje 
parodė. Alena yra gera lie
tuvaitė, ir mes linkime, kad ir 
ant toliaus, užbaigusi mokslus, 
pasiliktų lietuviams stambia ir 
sugabia darbuotoja..

šviesa, kaina $20,000, Įmokėti 
$5,000, rendų $2280 metuose.

Bučernė su visais Įtaisymais, 
daranti gerą biznį, parsiduoda 
labai • pigiai. Bučernė randasi 
amrikiečių apgyventoj apie- 
linkėj. Norintys pirkti bučer- 
nę atsiklauskit tuo jaus į mus, 
ba šitoji bučernė yra tikras 
bargenas.

8 šeimynų, muro namas, 6 
kambariai šeimynai, lotas 
27 per 100, rendų $3,765 metuo
se, kaina $25,000, Įmokėti tik 
$6.000.

4 šeimynų mūro namas, 14 
kambarių, lotas 25 per 100; ren 

1 du $1,476 metuose, kaina $10,- 
000, Įmokėti $4,000 Williams- 
burgo apielinkėj.
VIENYBĖ” REAL ESTATE 

(VI. šabūnas, vedėjas) 
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Parsiduoda grosernė ir bučernė, ran
dasi lietuvių apgyventoj vietoj ir daro 
gerų biznį. Trijų metų lease'as, 4 kam
bariai gyventi ir maudynė. Greitam 
pirkėjui parduosiu pigiau, nes liga ne 
leidžia biznį laikyti. 138 New York Av 
Newark, N. J. (20

Parsiduoda Grosernė ir delikatesen 
Savaitinė įplauka $400—$500. Didelis 
bargenas. 130 Franklin St., Greenpoint

(21)

STORAS IŠSIRANDAVOJA
Per daugelį metų buvo kostumeriš- 

kas kriaučius ir šis Storas gerai iš
dirbtas šiam bizniui. Gera proga ge
ram kostuineriškam kriaučiui padaryti 
geras biznis. Remia- nebrangi. Vieta 
lietuviais apgyventa. Atsišaukit pas 
savininkų. Jurgis Svetulis, 200 North 
2nd St., Harrison, N. J. (25)

Sugavo Komunistėlius 
Klastuojant Knygas

Namai 06 Piano Nuobodus
Muziką myli kiekvienas žmo

gus, o geriausi kompozitoriai 
skaito pianą tobuliausiu muzi
kos instrumentu. Gal dar nie
kad negirdėjot Naujausiai išlei
stų rolų del Player Piano, kele
to vardus mes čionai paminim, 
bet dar ir daugiau turime, ku
rių vardai čion nėra pažymėti.

Vėl nauja sensacija iš Mas
kvos brolių “darbuotės”. Lietu
vių Rūbsiuvių 54 Skyrius rado 
užsilikusio sekretoriaus komu
nistėlio Manelio protokolų kny
gas suklastuotas apie jų (ko
munistų) įvykintus nelegalius 
rinkimus prieš Naujus Metus. 
Todėl sekretorius Manelis tuo- 
jaus suspenduotas.

Del šito ateinančiame ketvir
tadieny, Vasario 19 d. Įvyks 
siuvėjų nepaprastas susirinki
mas, Amalgameitų Svetainėje, 
šis susirinkimas yra svarbiau
sia, kokis bent, kada pas mus 
buvo, čia ne juokai, kuomet pa 
ti Pildomoji Taryba susekė pro
tokolų knygose falsifikacijas ir 
mūsų 54-tas Skyrius pastatytas 
Į tokį keblų padėjimą, kad ko
mitetas nežino, ką ir drayti.

Broliai siuvėjai! Kad ir kuo
lais lytų ar snigtų, bet šio su
sirinkimo nepraleiskite! Visi į 
susirinkimą!

Suradęs Komunistų šmugelį.

Tėvynės garbei maršas------------------------------  $1.00
Vai varge, vargeli_________________________ $1.00
Gėriau dieną, gėriau naktį_________________ $14)0
Tai mergelių dainavimas___________________ $1.00

Reikalaukite kataliogo su dideliu pasirinkimu rolų.

■A. ANTPUSA1T1

J'L--1LL'

PIRMAS LIBTUVTB . 
Ohiropraktlkai-GydytojM

J. Vaitulionis, D.C. 
331 Grand Street 

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

Nfidėliomi ir iventadieniaii: 
Nuo 10 v. ryto iki 1 v. po piet.

Po Miestą Pasidairius

— T. M. D. 3-čiai Kuopai.— 
Visados TMD. S kp. susirinki
mai būdavo paskutinį mėnesio 
penktadienį. Bet ta diena tapo 
užimta jaunuolių mokyklos. To
dėl TMD. mitingai perkelta 3- 
čian mėnesio ketvirtadieniu. 
Taigi šį mėnesį pripuola Va
sario 19 d. Malonėkite visi su
sirinkti. Bus pranešimas iš va
karėlio, kaip jis nusisekė, ir ki
ti svarbus darbai.

T. M. D. Valdyba.
— Liepos A p vaikščiojimas— 

Jau paimta Cypress Hill didžiu
lis parkas ant Rugpjūčio 2 d. 
apvaikščiojimui, kurį rengia 
tautinės,draugijos, paminėjimui 
Liepos 27 d. .sukaktuvių, kaip 
Amerika Lietuvą pripažino. Jau 
prisidėjo šios draugijos: T. M. 
D. 3-čia kuopa ir L. M. G. Drau
gija; pirmos išrinkta komisi
ja: Vladas šabūnas ir V. Viš- 
nius. Kurios draugijos dar pri
sidės, išrinkit savo komisiją, 
kuri lai susižino su: V. šabū
nas, 193 Grand St.

— Išvažiuoja, šį šeštadienį iš 
važiuoja “Vienybės” pirminin
kas, pil. A. Mikalauskas, ve
dėjas J. M. Danielius ir direk
torė M. Miltakienė i Wilkes- 
Barre, Pa., kur jie yra kviečia
mi Į “Vienybės” Draugų tenai 
rengiamą dideli balių.

Taipgi “Vienybės” Redakto
rius J. O. Sirvydas išvažiuoja Į 
New Britain, Conn., sakyti pra
kalbą Lietuvos Neprigulmybės 
šventėje.

981 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Pas jį yra didelis pasirinkimas geriausios rū

šies Player Pianų, muzikališkai nustatytų ir pri
einamai parduodamų ir ant lengvų išmokesčių.

A. Antpusaitis yra didžiausias Amerikoje ga
mintojas ir leidėjas Lietuviškų Rolų.

UUMMW

Pinigais ar nedėlinlais išmokėjimais.
- Kainos žemos -

FIFTH AV. GRAFONOLA SHOP
708 — 5th Av. 22nd St. So. Brooklyn 

Tel. Huguenot 2684

LIETUVIŠKI
REKORDAI IR ROLAI

PIANUI
GRAMAFONAI — PIANOLOS 

ir RADIO

RESTORACIJA
i —■
> Gaminame visokius valgius: — * 
i Lietuviškus ir Amerikoniškus. < 

Pas mus galite pavalgyti kaip !
I “namie:” sveikai ir sočiai. Ei- j 
j kite pas mus kasdien ir tėmyki- ! 
I te kaip augs jūsų sveikata ir • 
j energija!

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

J «
Alex Velička ir J. Sutkus

Savininkai

NUOSAVYBĖ PARDAVIMUI 
NAUJAI GAUTA 

“VIENYBĖS” REAL ESTATE 
SKYRIUJE

4 šeimynų mūro namas, mau 
dynės. elektros šviesa, lotas 25 
per 98, rendų $1884 metuose, 
Įmokėti $5,000 kaina $15,000, 
W ii 1 i a m sb u rgo a p i ei i nk ė j.

Du mūro namu, vienas- 15 
kambariu, kitas 8 kambarių, 
rendos $1500 metuose, kaina 
$11,000, įmokėti tiek, kiek pir
kimas susiderės su pardavėju.-

2 šeimynų mūro namas, 11 
kambarių, maudynės, elektros 
šviesa, lotas 20 per 100, rendų 
$838 metuose, kaina $9,000, Į- 
mokėti $3,000.

Kampinis dviejų šeimynų mū 
ro namas, krautuvė, du lotu 
prie namo, žemės plotas 60 per 
90, šeši garadžiai, vieta 7 au
tomobiliams, po 6 kambarius 
šeimynai, maudynės, elektros

Parsiduoda 170 akrų geros žemės, 
geras 12 kambarių namas, nauja bar- 
nė, tvartas 36 karvėms, cemento grin
dys, naujas didelis šilo, pieninė, veži
mams budinkas, vištinyčia, viskas į- 
rengta darymui geros rūšies pieno. Dvi 
mylios nuo Bordeno fabriko, 20 mylių j 
nuo Poughkeepsie. Savininkas nese- 

į nni mirė. Turi parduoti Kaina $4,500. 
■ Sąlygos lengvos. Atsišaukite tuoj. P. O.
Box 178, Farmingdale, N. Y. (22)

ŽMONĖS!... Ar norite būti sveikais, ( 
tobulais ir laimingais? Kaipgi ne — 
visi to trokšta, bot nedasiekia... Ir tai 1 
dėlto, kad nesveiki yra. Nesveiki, kad 
medicinas ima.

Visi vaistai yra nuodais...
Tai kaip gi būsi sveikas nuodus 

gerdamas?
Dr. Reid, M.D. sako: “Viena die

na yra daugiau kūdikių išžudoma vai
stais negu kad senajam Betlieji au
koms krito nuo Herodo žudynės.”

Tad neieškok sveikatos vaistuose, 
nuoduose, nei pas nuodų daktarų. 
Sveikatos ten nerasi.

Bandyk Natūralų Gydymo Metodų. 
NATUROPATIšKAME ' INSTITUTE 
taip vadinamame

NATUROPATHIC INSTITUTE
(Dr. Al. Duras, N. D. Dir.)

5 Bleecker Street 
Kamp. Bushwick Av. netoli Greene Av.

Brooklyn, N. Y.
Ofiso vai.: Utarninkais, Ketvorgais 
ir Subatoms nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9

Nedėk nuo 10 iki 2.
Kitomis dienomis pagal sutarimų 

Tel. Foxcroft 9468

Paieško Ieva Pašukevieienė, Anta
no Pašukevieiaus ir Onos Pašukevi- 
eaitės, po vyru Jokubonienčs. Paeina 
Kvietiškio valsč., kaimo Ženčolauko, 
Mariampolės apskr. Kreipkitės: — 1 
Ieva Pašukevičienėė, Miestas Mariam- 
polė, Petro Armino gatvė 30a., Lietu
va. (21

Reikalinga mergina arba moteris j 
restauranų prie virimo. Užmokestis 
nuo $15 ant savaitės ir daugiau. At- 
sišaukit pas: 206 Evergreen Av., Broo
klyn, N. Y. (21

Įvairūs Pardavimai
PARSIDUODA PUTLRUMIS. Vieta 

senai išdirbta ir biznis pina gerai. 
Pardavimo priežastis — dabartinis sa
vininkas eina į kitų biznį. Parsiduoda 
prieinama kaina. Atsišaukite pas: An
tanas Dumblis, 618 Grand St., Brook-

Tek Greenpoint 6195
M. KREIVĖNAS

Gėlės del Namų, Daržo, 
Vestuvių ir Laidotuvių 

202 BEDFORD AVENUE 
(arti North 6 tos gatvės) 

Brooklyn, N. Y.

DR. G. BUKKI
138 NORMAN AVE.

Brooklyn, N. Y.
patyrimu ir pasekmėmis gydo 

vyrus, moteris ir vaikus.
Su 
ligotus 
Pataiso netikusių formų nosių, įdu
busius žandus iškelia, prašalina 
raukšles, ir tt. Medikališkas ir E- 

, lektriškas Gydymas. Priėmimo vai: 
kasdien nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais iki 3 po pietų. Ga
lite susikalbėti Angliškai, Lenkiš
kai, Rusiškai ar Vokiškai. Knygu
tė dykai.

i

LIETUVIŠKA AKUSERKA įv

Sjprie
Marijona Tamklenfl 

jV^prio palugų ant paroikalavimofn 
jO»dienų ar naktį, taipgi ir nedėl-p^ 
^dieniais. Darbų atlieka atsakau 
^Čiai už prieinamų kainų

30 CTAGG STREET & 
Brooklyn, N. Y. rvt 
Tel. Stagg 6731 Oi

Tek Lenox 8973
A. L. CEASAR, M.D.

Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės Ligų 
Gydymo Specialistas

109 East 87th St., New York 
(Tarpe Parrk ir Lexington Avenue) 
Valandos: nuo 10 iki 12 dienų; nuo

6 iki 8 vak. ir pagal susitarimų.

Turiu tuščių vietų krautuvėlei (ant 
Berry St.) tinkančiai kriaučiui, ir 
kitiems bizniams. Paskui išrendavoju 
4 kambarius su šiltu vandenų. Atsi
šaukite pas: a. Pociūnų, 127 Grand St.

Tel. Greenpoint 7831

LIAUKUS FOTOGRAFAS

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

Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės šiuo 
adresu: —■

Brooklyn, U. Y.
r—™™—- --------- --------------

LIETUVIŠKA 
j RESTORACIJA 
♦

Kviečiame atsilankyti į 
| mano restoraciją, nes būsit 
’ pilnai patenkinti. Gamina- 
1 me visokius valgius: lietu-
♦ viškus ir amerikoniškus.
♦ Kurie atsilanko kartą, tie 
< palieka nuolatiniais kostu-
♦ meriais ir kitiems pasako, 
j Restoracijos savininkas

Kastantas Galiūnas 
145 Thames St» 
Brooklyn, N. Y.

{ Tel. Stagg 50461___ ,__ ______________

t » ♦

♦ ♦• į į i i1 • i t• į

♦ ♦

į i» 
♦i 

j

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

Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 8470 ir 2054
KNAPP MANSION, Inc.

(I. Nussdorf, Savininkas) 
r

Vestuvėms, Vakarienėms 
Bankietams ir 

kitokioms Pramogoms 
Geriausi Brooklyno lietuviams 

vieta

— Geresnės Nėra — 
BEDFORD AVENUE 

kamp. Boss St. Brooklyn, N. Y.

— Petrai, kur taip skubi
niesi?

— Einu pas Juozą Aba- 
zoriij.

— 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

R. JOHN UREVICII
Lietuvis Advokatas

co Wall St., New York.
Tel. Hanover 6560

Pianai ir playeriai, Gra- 
mafonai ir Vargonėliai. 
Leidžiame iki žemiausių 
kainų už cnsh ir ant len 
gviausių išmokėjimų.
Taipgi naujausios laidos 
Lietuviškų Rolų pianam, 
ir gaidų.
Rekordų del gramafonų

NAUJAUSIOS MADOS

Antrų rankų Pianai nuo $40, Play
eriai nuo $100 ir augščiaus. „

Reikalingas pusininkas ir pagelbi- 
ninkas.

JONAS B. AMBROZAITIS 
560 Grand Street

Brooklyn, N. Y. Tel. Stagg 6262

Telephone Triangle 1450

IR MALIORIUS 
Nufotografuoja ir 
numalevoja viso
kius paveikslus 
įvairiausiomis sp
alvomis. Atnauji
na senus ir kra- 
javus ir sudaro 
su amerikoniškai! 
Darbų atlieka ge
rai ir pigiai.

Kreipkitės

JONAS
173 Bridge St.,

F o t o g

šiuo adresui

STOKES
O. Brooklyn, N. Y.

NAMŲ SAVININKAI 
TĖMYKITE!

Lietuvis Penteris
Pentinu namus iš lauko ir vi
daus. Darbų dtlieku greitai ir 
pigiai. Taipgi taisau senus sto
gus ir uždedu naujus, šiais rei
kalais kreipkitės pas:
WILLIAMO KAPTURAUSKO 

53 Montleth Street
. Kampas Bushwick Avenue 

Brooklyn, N. Y.

RESTflURHNTHS
gaminame Lietuviškus, Rusiškus, Vokiškus taipgi ir angliškus val

gius; kuris nors sykį pribūna pas mus ant pietų, tas pasi
lieka visados mūsų kostumeriu, nes skaniausiai

valgiai ir mandagus patarnavimas
POVILAS SAMULĖNAS ir ANTANAS RIB0KA8 

(Savininkai)

802 Washington Street. New York Citv. N. Y.

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savninkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINĖ 
čia galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir už 
prieinamų kainų; taippat pasirendavoti svetainę susirinki
mams, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

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

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

Vyrams, Moterims ir Vaikams
Prašau Tamistų reikale atsilankyti, o būsite pilnai užganėdintai

S. PAUŽA
131 GRAND STRE

Brooklyn, N Y.
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