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FRANCUOS MINISTER!AI REZIG
NAVO NORĖDAMI IŠKRAPŠTYTI

FINANSŲ MINISTERICAILLUX

( *
Į-

Traukinio Nelaimėje Mississippi Valstijoje Žu
vo 16 Keleivių, Sužeista 54.

BALKANUOSE KARO ŽYGIAI APRIMO PO 
TAUTŲ SĄJUNGOS ULTIMATUMO.

1 PARIS, Spalio 27. — Norėdami išvyti finansų mi
nister!, Caillaux, Francijos ministerial rezignavo visi 
kaip vienas. Mat, Caillaux nepatiko socialistuojantiems 
ministcriams kad priešingas uždėjimui kontribucijos ant 
kapitalistų. Tas pats premjeras Painleve spėjama suda
rys naują ministeriją ir pats liks finansų ministeriu.

Tuo tarpu Francijos pinigai vis krinta.

MEPHIS, TENN., Spalio 27. — Nusiritus greitam 
ekspreso traukiniui nuo relių netoli Victoria, Miss., tapo 
užmušta 16 keleivių, sužeista 54. Vienuolika vagonų nu
krito nuo relių. Kaltė metama ant netikusių relių.

Naujausi Telegramai Žinios Iš Lietuvos
RADINYS

Dama sklis. Francūzų bom 'Leningrad. Vargais ne- 
bardavimas šio miesto, pa- galais sovietų valdžia pasi- 
sirodo, atnešęs daugiau nuo statė sau du laivu ir palei- 
stolių negu manyta. Žuvo do jūron. Jie vienok tinka 
virš 2,000 žmnoių ir nu- tik medžių vežiojimui. Val- 
griauta namų vertės 8 mi- dziai reikalinga du laivai 
lionų dolarių. Mat francū- prekėm ir keleiviams, Laos 
zai malšino sukilusius sy- 
riečius.

įaivus mano užsakyti Itali
joj ar Vokietijoj.

norintieji važiuoti

Konstantinopol. Iš čia pra 
nešama, kad turkų kaimie
čiui apsigimę vaikas su 
žvaigžcie ir jauno mėnulio 
ženklu ant kojos. Žmones 
iš visur važiuoja jį pama
tyti.

New York.' Laivas “Pre- 
zident Harding’' atsivežė su 
savim 28 jūrininkus, išgel
bėtas nuo laivo, kuri audra 
daužė. Jūros dabar labai 
audringos.

Įkių “savanorių” registruoja an 
Į trą šimtą. Atvykę į miestą so- 

Šią vasarą pil. Merkšaitis iš diečiai-tės klausia, kur regis- 
Obšrutų km. (Vilkaviškio ap-' truojami 
skričio), bekasdamas durpes Francijon. Daugumą vilioja do-
pustrečio metro gilumoj po Į vanai duodama kelionė ir fran- 
durpių sluogsniu rado titnagi- kai? X. m.
nį skustuvą, įtaisytą į 24 cm. 
ilgumo kaulinę rankelę, kuri 
gražiai aptaisyta ir stipri.

Ant smėlio, kur skustuvas 
gulėjo, buvo matyti daug mal
kinių anglių.

Iš visako matyti, kas šis ra- 
i dinys yra senų mūsų bočių 
laikų.

VILKAI UŽPULDINĖJA

New York. Pirkliai čia 
sutiko užpirkti 250,000 to
nų minkštos anglies, kad 
žmonės nekęstų šalčio.

.. Bayonne, IN. J. Miesto 
valdyba nupirko už $5,000 
minkštų anglių ir dalins1 
žmonėms neimdama pelno.

PAŠVENTINO MOKYKLOS 
PAMATUS

Geneva. Eina kalbos, kad
PARIS, Spalio 27. — Iš Bulgarijos ir Graikijos gau-’ Tautų Sąjunga mano atim- 

namos žinios skelbia, kad mūšiai tarp tų dviejų tautų ti iš Francijos pavelijimą 
apsistojo. Dabar Sąjunga mano įvykinti Balkanuose sau
gumo sutartis, panašias į Locarno.

Pinigų Nėra ir Lenkų 
Bankai Svyruoja

Stipri Apsauga 
Komunistų Byloje

valdyti Siriją už tai, kad 
francūzai žiauriai bombar
davo Sirijos sostinę Da
maską.

Woburn, Mass. Audra be-1 
veik sunaikino šį miestelį, i 
Nežiūrint kariuomenės sar-i 
gybų, banditai vagia viską 
is sugriuvusių namų.

ban- 
džio- 
sto-

Varšuva. Visi Lenkijos 
kai apsirgo sunkia forma 
vos, kuri kįla iš pinigų 
kos. Mat, bankų perdaug, o a-
pyvartos mažai. Valdžiai atvi
ri du keliai iš blogos padėties: 
vėl spausdinti popierines ir 
padidinti pinigų skaičių, bet 
nupuldyti jų vertę; arba pa
velyti bankams bankrūtyti ir 
netekti to kredito, kurį dar 
svetimos valstybės lenkams 
duoda. Atvirai kalbama, kad 
lenkai prašę pas anglus pa
skolos ir anglai atsakę, kad 
lenkai turi paduoti savo vals
tybę tokiai aštriai kontrolei, 
koki yra Austrijoje ir 
grijoje.

London. Policija per pusę 
mylios neprileidžia komunis
tų demonstrantų prie teismo, 
kuris svarsto bylą dvylikos į- 
žymių Anglijos komunistų. Po
licija suėmė apie bertainį mi- 
liono įvairių dokumentų, tarp 
kurių pasirodė vienas Anglijos 
komunistų skundas maskvie
čiams, kad tie žadėję kas' mė
nuo duoti po 750 dolarių, per 
šešis mėnesius, bet prisiuntė 
tik $825 išviso.

Berlin. Tūlas vokiečiu 
profesorius skelbia, kad ai
rių tauta paėjusi iš eskimo- 
sų, gyvenančių šaltuose 
kraštuose ir panašių į mon
golus.

Biiboa, Ispanija. Pasimi-i 
rus turtingam senatoriui, i 
kuris paliko 29 milionus do
larių turto, susirado šimtai 
giminių. Mat turtuolis tęs-Į 
lamente paliepė pinigus gi-i 
minėm išdalinti. Advokatai 
dabar tas gimines regis
truoja.

Ven-

Nusižudė Lietuvė 
Katrė Ulčickienė

Muštynės Del 
Dempsio Meksikoje

Maspeth, L.
to sekmadienio 
petho giraitėje 
ties pasipiovusi

I.N. Y. Perei- 
rytmetį Mas- 
rasta iš nak- 
(ar kieno nu-

Žmogų Užmuša, Bet 
Indai Lieka Sveiki

30,000 Kirurgų
Pjausto Bereikalingai

Philadelphia, Pa. čia įvyko
Amerikos chirurgų suvažiavi- 

kuriame prezidentas į- 
kalboje pareiškė,

smar- kad Amerikoje veikia 30,000

Philadelphia, Pa. Isadoriui 
Hermanui, su žmona ir 9 me
tų mergaite, einant gatve ties mas, 
Turner St. ii: 54-ta, nežinomų žanginėje 
savininkų automobilis,
kiai lėkdamas, įvažiavo į tą “šun-kirurgų”, kurie daro be- 
šeimyną ir visus užmušė. Ant; reikalingas operacijas, žmogų 
vietos rasta tik sulaužytas supjaustė iki iščiulpia iš jo pa 
motor-meteris, pagal kurį po- skutinį centą, o paskui palieka 
licija bando susekti pabėgu- žmogų mirti. Yra tokių, kurie 
sius važiuotojus. Akyva tas, nedaro greitos ir būtinos ope- 
kad Hermanas nešėsi su savi- racijos, kuria žmogui galima 

gyvybę išgelbėti, kol

Meksika. Atvykus kumšti
ninkų Čampionui čia, susirinko 
tokia minia ir ji taip įsikarš
čiavo arčiau pamatyti galin
čių, kad reikėjo pašaukti po
liciją ir kareivius su durtu
vais ir lazdomis. Nevienas 
meksikonas tą dieną parėjo na 
mo su perskelta galva ir nu
sukta nosia. Policija darbavo
si apie 35 minutes, kol pra
skynė Dempsiui kelią per mi
nią.

žudyta) moteriškė, kuri pas- mi braiže setą indų. Maišas nu- būtų
pasirodė esanti lietuvė, į naštas kelioliką pėdų, bet in- žmogus neužmoka jam augštų 

dai rasta sveiki. Policija areš- pinigų. Tokie kirurgai, papras- 
kuris tai, nepriklauso prie Amerikos 

minėtu

Pražiūrėjo ir Mirė

Buffalo, N. Y. Frederikas 
Clark nematė per 20 metų. A- 
klš buvo pagadinęs iš didelio 
skaitymo. Bet per operaciją 
daktarams pavyko dabar jam 
matymą sugrąžinti, bet neil
gai Frederikas akimis džiaugė
si. Pažiūrėjęs j pasaulį 3 va
landas, mirė. Daktarai sako, 
kad iš džiaugsmo jog grįžo re
gėjimas.

kiaus
Katrė Ulčickienė, gyvenusi 
84 Hull Ave., Maspeth’e. Ji 
yra apie 35 metų amžiaus, ir 
motina dviejų likusių vaiku
čių: Anelės, 11 metų ir Vin
cuko, 7 metų.

Kaimynai pasakoja visaip. 
Sakoma, būk toje šeimynoje 
buvusi ištisa tragedija. Mat 
velionės nesugyventa gerai su 
vyru. Dar nesenai Ulčickienė 
savo vyrui, Andriui Ulčickui, 
užvertusi bonką ant galvos su 
nuodinga rūgščia ir taip pa
vojingai apdegino, kad Ulčic- 
kas tapo nuvežtas į Wyckoff 
Heights ligoninę, kur ir dabar

tavo juoduką Thrope, 
nužvelgiamas važiavęs 
automobiliu.

žydai Pasmerkia 
Ateivių Registraciją

Kirurgų Draugijos.

Komunistai ir Zinovjevą 
ant Skaurados Spirgina 

Maskva. Zinovjevas, kuris 
dar nesenai akėjo Trockį, da-

Philadelphia, Pa. Amerikoslbar 1>ats yra valkiojamas bol- 
s . . i - . • ševiku partijos gaivu už “iš-zydu kongresas pasmerkė atei- . .. , . v. „, - . ... ino. krypimą is komunizmo vėžių .vybes varžymo įstatymą 1924 , ‘ Y
metų, taipgi sumanymą sure
gistruoti visus ateivius ir 
imti jų piršta-ženklius.

Philadelphia, Pa. žirnukų 
anglis parsiduoda čia jau po 
$13.00 tonas, nors pirkliai pri
pažįsta, kad ji buvo užpirkta 
pirm streiko. Riešutinė anglis 
parsiduoda po $17 tonas. Ma
tyti, kad pirkliai nori paspe- 
kuliuoti.

Negyvos Ulčickienės kūną 
atrado berniukas, Dominikas 
Nocniukas, kuris sekmadienio 
rytmetį buvo išėjęs giraitėn 
grybautų ir užsidūrė tragedi
jos vieton. Moteriškės buvo 
perplautos rankų gyslos ir 
gerklė. Rasta šalimais kruvi
nas skustuvas, pribarstyta nu
degusių degtukų ir banko 
knygutė ant $l,G00. Aplinkui 
buvo kraujo klanas ir labai iš
voliotas.

Vėlesni tardymai parodys 
visą tos tragedijos esmę.

Chicagos Policija Rimtai 
Susiims su Gengsteriais

Slokgolm. Švedija su niekuo 
nekariavo jau nuo 1809 metų.

Reiniai, Zarasų aps., Salako 
vals. — šioje apylinkėje vil
kai pradėjo pulti gyventojus ir 
gyvulius. Nesenai Jurgėnos pa
pjovė trejų metų arklį, 3 rug
sėjo mėn. iš 22—23 d. naktį M. 
Vitėno ganykloj — dvejų me
tų kumelaitę už 300 lit. Vietos 
gyventojai, sako, kad Laukste- 
mų miškuose vilkų esama di-

Kaunas. — Užvakar 4:30 v.1 dėlių gaujų. Iš kur jie užpuldi- 
v. įvyko Kauno miesto savival-1 nėjo apylinkės gyventojų gy- 
dybės statomosios pradžios1 vulius. Ten gyventojai dažnai 
mokyklos pamatų pašventini-; matą prabėgant vilką, o vaka- 
mas. Mokykla statoma Trakų rais, girdi smarkų jų staugimą, 
gatvėje už katalikų kapinių.1 -----------
Pašventinimo iškilmes atliko1 UŽSIDARĖ KLASĖS 
Karmelitų klebonas kun. Mie- -----
iešką, 
miesto

. Kauno miesto savivaldybės į- tik 4 klasės vietoj buvusių 6 
staigų 
bus pastatyta dalis mokyklos 
trobesio, kur galėtų tilpti vie
nas mokyklos komplektas. Vi
są namą tik kitais metais pa-' mokyklas, kai kurie liko na- 
statys. 'muose prie ūkio darbų. Gimna

zija Rietave buvo patogioje vie
toje — dvaro parke ir turėjo 
erdvius mūro namus, dviejų 
gyvenimų, o be to šįmet remon
tas buvo atliktas visoms 8 kla-

Iškilmėsėe dalyvavo: Rietavas. — šiais mokslo me 
burmistras Vileišis ir į tais Rietavo gimnazijos liko'

tarnautojai. Dar šįmet

LIETUVIAI STUDENTAI 
VILNIA U S UN I VERSI T ET E

kl. Nesuvažiavo reikiamas mo
kinių skaičius į 5 ir 6 kl., nes 
daugumas mokinių išsivažinėjo 
į kitas gimnazijas ir speciales

ki. Svajas.

LIETUVOS VIEŠBUČIO 
PRAPLĖTIMAS

Lietuvos viešbutis (Metropo
lis) yra beveik vienintelis

Vilnius, 8-X. — Kaip žino
ma, Vilniaus mokyklų valdžia sems. Yra žinių, kad čia bus 
šįmet buvo suruošusi lietu-1 įsteigta valstybinė progimnazi- 
viams abiturientams spec'iali- 
nius kvotimus iš gimnazijos 
kurso tam tyčia sudarytoj ko
misijoj. Iš viso kvosta 10 abi
turientų. Gautomis žiniomis, 9 
kvostųjų, iš jų 7 bcrn. ir 2 
merg., egzaminus išlaikė ir į-
stojo Vilniaus Universitetan. Kaune, kur apsistoja atvykę iš 
Trys išlaikusių kvotimus abi
turientų yra baigę Vytauto Di
džiojo gimnazija Vilniuj dar 
pernai ir vienus metus yra lan
kę Vilniaus universitetą laisvai 
siais klausytojais. Del to. šį
met jie bus jau antrame kur
se. Sulyg fakultetais įstojusie
ji į universitetą skirstomi taip: 
3 humanitarinių mokslų, 2 tei
sių, 3 matematikos ir 1 agro
nomijos.

LAUKO DARBAI

kai kurių patogumų, kurių rei
kalauja tie svečiai. Pav., ang
las dažnai telegrafuoja rezer
vuoti jam kambarį su šilta ir 
šalta vana. Tačiau iki šiol prie 
atskirų kambarių tokių vanų 
nebuvo. O apskritai, kiekvie
nas svetimšalis apie krašto kul 
turą sprendžia iš viešbučio.

šiais sumetimais vaduodama 
si akcinė klubo bendrovė nu
sprendė viešbutį padidinti ir 
suteikti jam daugiau patogu
mų. Dabar šiam reikalui jau 
yra statomas iš Daukanto g. 
pusės prie viešbučio 3 augštų 
namas. Jau atlikti mūro dar
bai, belieka įrengti vidus, šia
me naujai pristatomame name 
bus 35 kambariai. Prie kiek
vieno kambario bus vanos, kiek 
viename kambary telefonas, 
praustuvas su šiltu ir šaltu van 
deniu. Praustuvai ir spintos 
drabužiams įmūrijamos sieno
se.

Pastatymas ir įrengimas šio 
namo atsieis 567,000 litų.

TRANZITAS PER LIETUVĄ

Paskutiniuoju laiku sparčiai 
auga prekių tranzitas per Lie
tuvą iš Vokietijos į SSSR ir 
atgal. Nuo rugsėjo 20 iki spa
lių m. 4 d. iš SSSR į Vokietiją 
praėjo tranzitu 85 vagonai, o iš 
Vokietijos į SSSR
nai krovinių. Paskutinėmis die
nomis iš SSSR į Vokietiją 
žarnų prekių pradeda eiti 
15—18 vagonų per dieną.

125 vago

ve- 
po 

r

ESTIJA MAŽINA SPIRITO 
FABRIKUS

Estų finansų ministerija nu
tarė sumažinti spirito fabrikų 
190 spirito fabriką. Kadangi 
skaičių, šiuo metu Estija turi 
reikalavimas *pastaraisiais lak 
kais sumažėjo, tad manoma spiEuropos Lietuvon svečiai. Bet 

dabar jau jis radosi perankš- rito gamyba sumažinti 25 nuoš. 
tas. o be to, ir jam trūksta -----------

IŠ
Mokyklų Vedėjams!

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

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

Mariampolės apylinkėse ūki
ninkai javus nuo laukų jau nu 
sivalė. Kai kur net nesutalpino 
visų javų ir šalia kluonų ma
tyti sukrauti kūgiai. Dabar ka
samos bulvės, nors ir pasitai
ko apipuvusių, bet vis ne tiek 
daug kaip ūkininkai laukė. Iš 
rugs. 25 į 26 buvo stiprus lie
tus su perkūnija, ir, orui atši
lus, laukuose matyti sudygę 
rugiai ir kviečiai.

žmonėse daugumoje jau atsė 
jo ir ruošia dirvą kitiems 
tams.

1. Prozos ir Poezijos Teorija. — Vadovėlis Vidurinėms '
Mokykloms apie rašymą poezijų, apysakų, straip
snių, korespondencijų, laiškų ir tt. Daugiausia tin
ka poetams__ _______ ___ __ ;__________ $1.00

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

3. Lietuvių Kalbos Gramatika. Damijonaičio. Mokslo
pradžios vadovėlis lietuvių kalbos. Tinka tiems, ku
rie jau moka paskaityti ir rašyti lietuviškai, bet no
ri pramokti gramatiškai kalbą vartoti______ 75c

4. Vaikų Darbymečiui. Pirma skaitymo knyga po ele
mentoriui. J. Murkos__________________50c

5. Vaikų Darbymečiui. Antra dalis Skaitymai ir daik
tų pažinimas________ ___________ _____ $1.00

6. Vaikų Darbymečiui. Trečia dalis. Beletristika ir
gamta. Puslapių 399.____ $1.25

7. Vaikų Darbymečiui istorija, geografija
ir senovė. (Skaitymai), apdaryta__________ $1.50

8. Vaikų Dąr^im^m' T'pirmoji knyga
literatūros kursui antroj gimnazijos klės.-----$1.50

i Baltimore, M d. Bemažko nu- kriaučius Sam Paters būtų gy
vastį palydėjęs del paprastų 
žirklių. Mat, čia žmonės įgąs
dinti tūlo slapuko, kuris pjau
sto drapanas žmonėms ant gat 
vekarių. Patersui įėjus į res- 

i eiti 
, nuo 
. die- 

ant 
Aha, 

, tas pjaustytojas!” 
jį mušti. Atvykusiai 
Samas

Trims šimtams . toraną valgyti ir pakilus 
policmanų tapo vėl i darbą, iškrito žirklės, 

arba nu- kurių jis niekad nesiskiria 
na. Žirklės sužvangėjo 
grindžių. Kiti sušuko: “ 
čia Jack 
Ir šoko 
policijai Samas visą dalyką 
paaiškino, ir džiaugėsi, kad jį 
išgelbėjo iš minios rankų.

Chicago.
smarkiausiu
nuskirta sugaudyti 
šauti visus žinomus aršiausius
kriminalistus Chicagoje. Polic- 
manų instrukcijos aiškiai nu
rodo, kad nušautas banditas 
nei iš kalėjimo pabėgs, nei jis 
blėdies kam padarys.

1R ČIA FRANCU A 
SUVILIOJO

me-

London. Tūlas profesorius at 
keliavo čia per 12,000 mylių 
rasti, kad per klaidą jis pa- tojas apskaičiavo, jei miestelė- 
kviestas į mokslininkų kongre-Įno kūne apsiūktų visos dulkės 
są metais anksčiau, negu kon-’ir suodžiai, kuriuos jis įkve- 
gresas įvyks. Klaida padarė-pia per metus, tai jis pasun- 
raštininkė, rašiusi pakvietimą, ketų per tą laiką 25-30 svarų.

Sl. Louis, Mo. Vietos gydy-
Ukmergė. — Vietos biednuo- g 

menė — bedarbiai ir samdiniu- H 
kai, įvairių gandų suvilioti, su
sirūpinę važiuoti Francijon už 
darbiauti. Tarnaitės meta tar 
nystę ir rengiasi važiuoti lai 
mes ieškoti. Miesto valdyba to

Pinigus su užsakymais siuskite j
“VIENYBĖ”

193 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y
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Į PERŽVALGA |
“krikščio- 

kultūros vykintojai 
nesidrovėjo pasodin- 
Bortkevičienę į kalė
ta kultūra liepia ko-

“Drąsieji.**
Nieko nesibijanti 

niškos”
Lietuvoje 
ti senutę

■jimą. Ar
' voti su senomis moterimis? Jei 
į taip, tai ji yra bailių kultū- 
I ra.

jt Redakcijos Straipsniai
—o—

Po Didžiojo Karo
“Laisvė” ve kaip aprašo sa- 

i vo padėtį po laimėtos bylos su 
! kun. Petkum:

“Byla lėšavo arti $10,000. Ji 
surijo visus aukotus pinigus.

jų spauda “apie provokato
rius,” nors policijos tardymai 
parodo, kad tai buvo paprastų 
įsi k a u šė 1 i ų d ar bas.

Turbūt lietuvių spauda tik 
tuomet išsigydys nuo spygliuo
tų ir netikrų korespondencijų 
kada visuomenei atsibos skaldy 
tis partijomis kovoti su 
timu politikos lauke.

—o—
Socialdemokratų Elgęsis 
Klaipėdos Rinkimuose.

Klaipėdos, socialdemokratai 
jau apsitepė juoda dėme, susi
blokuodami su buržuazinėmis

įnir

IR SVIETO NEŽINOTA, KAD YRA CHICAGA! To dar neužteko. “L.” tapo į- 
stumta į dideles, pavojingas

Vienas musų laikraščių, būtent ‘‘Varpas”, užsiėmė skolas; jau galo su galu ne-
nuoširdžiai įrodinėti lietuviškam pasauliui, kad lietu- pajėgiame suvesti. Mūsų dien- 
viams Chicaga yra tuomi, kuo Roma — katalikams, Je- rasc10 finansinis stovis tokis, 
ruzalė — žydam, Mekka — mahometonam ir verbliūdam- kai,) buvo xokiecllFtranci.1 lron 
sventakupnam. Den esama neišmatuotu turtu, daugybes, n . , „ , ., . . ,
individumų pasisventusių pridaboti S. L. A. iždą, visokių Į do prikabinti “Vienybe” kad 
aukso kasyklų įvesdinimui S. L. A. pinigų ir tam pana-ljr jį ^ūk su Petkum ėjusi prieš 
šių ligšiol negirdėtų dalykų. O ypač Chicagos esama J “L.” Ne, “Vienybė” jūsų laik- 
turtingos “geriausiais dalyko žinovais bei vedėjais”, ku-lraščius nesmaugs, bet jūs pa
lie, “gerai juos apmokant” (nemažiaus $75.00 į savaitę) 
mielai apsiimtų vesti S. L. A. daug geriau, negu dabar 
jis yra vedamas. Jie tik dviejų mažų dalykėlių reikalau
ja: 1) perkelti S. L. A. centrą ir namą į Chicaga; 2) pa
vesti centro valdybą ir iždą (tas svarbiausia!) tiems 
“geriausiems dalyko žinovams bei vedėjams”, kurie nesi
randa niekur kitur, kaip tik Chicagoje. Juk, atsimena
te, jie taip puikiai mokėjo palaidoti Olševskio ir Tanane- 
vičiaus bankus; taip iškilmingai užgiedojo “requem ae- 
ternam” laikraščiams: “Lietuvai”, “Jaunajai Lietuvai’’, 
“Katalikui”, o dabar ruošiasi tas pačias apeigas atlikti 
tam pačiam “Varpui”.

Kad Chicagoje S. L. A. narių skaičius, palyginamai 
su lietuvių skaičium, lyginasi veik su zero (nes teturi 
vos 1500), tai nesvarbu. Chicagiečių tame nereikią kal
tinti. Kalti visi kiti 14,000 narių, kad Chicagon nesuva
žiuoja gyventi. Juk “geriausi dalyko žinovai” neužsi
ima naujų narių organizavimu, kaipo juodu darbu! Vat 
S. L. A. turtas įvesdinėti, vartoti, manipuliuoti — tai 
kas kita: čia jau darbas ir švaresnis, ir naudingesnis, ir 
labiau pritinka baltoms rankutėms Chicagos “geriausių 
dalyko žinovų”. Ir už tokią menką algute (kaip $75.00 
tik už savaitę) jie apsiima tą labdarybę lietuviškajam 
pasauliui suteikti! Juk tai beveik už dyką!

Kiek tokių “geriausių dalyko žinovų, neturinčių sa
vo talentų pritaikinti” dabar Chicagoje sėdi be darbo — 
to “Varpas” nepasako. Bet iš to viso įsikarščiavimo nusi- 
jaučia, kad Chicaga tokių “genijų” turi nemažą perviršį 
(suĘplusą). Į ubagyną juk jie neis. Todėl čia ir susive
da gailiaširdingos “Varpo” misijos uždaviniai — duo
kit še mums S. L. A. su iždu, arba įvyks toks didelis kri- 
zis, kad “geriausiems dalyko žinovams” prisireiks eit 
darbo dirbtų!...

AIŠKĖJA, KODĖL KLAIPĖDOS 
RINKIMAI PRALAIMĖTA

Kad Klaipėdos rinkimai Lietuvai pralaimėti, tą mes 
jau žinome iš Amerikon parėjusių telegramų (kurias 
telegramų agentūros mielai skubina čia siųsti, jei tik 
Lietuvai nepalankios!). Truputį rašėme ir apie to pra
laimėjimo spėjamąsias priežastis — tai kademų kirši
nančią Klaipėdoje politiką. Mūsų spėjimai pilnai pasi
tikrino, kaip dabar skaitome iš tik ką parėjusių “Klai
pėdos Žinių”.

Prieš pat rinkimus, kademai įvarė kylį tarpan Klai
pėdiečių, importuodami tenai savo “krikščionių darbo 
federaciją”, kuri baisiai sukiršino netik socialdemo
kratus, bet ir šiaip Klaipėdos lietuvius protestonus. 
Galinus taip išėjo, kad įtūžę ant Lietuvos kademų, visos 
Klaipėdos gyventojai balsavo tik už nelabai Lietuvai 
draugingą Autonomijos Sąjungą, už visai vokišką Ein- 
keitsfrontą, socialdemokratus ir kitus. Ir taip iš 30 
Seimelio atstovams vietų, grynai prie Lietuvos nusista
čiusių tegavo 1 vietą!

Bet tai dar neviskas.
Didžiausia rinkimams skriauda buvo padaryta ati

mant teisės balsuoti Valstybės Valdininkų Sąjungai ir 
Klaipėdos Krašto gelžkelininkams. Del šito minėtoji Są
junga taip pasipiktino, kad viešai paskelbė savo nariams 
— visus rinkimus boikotuoti ir nuo balsavimo visai susi
laikyti. Kaslink gelžkeliečių, tai jie sušaukė Klaipėdon 
savo mass-mitingą, kuriame išnešė protestą prieš Klai
pėdos Krašto Valdžią ir Lietuvos Valstybę, reikalauda
mi — “atitaisyti šį negirdėtą pasauly neteisingumą”. 
Tolinus jie pasakė: “Krašto Seimelį, išrinktą be dalyva
vimo keleto tūkstančių tikrų Lietuvos piliečių, mes jo
kiu būdu negalim pripažinti teisėtai išrinktu ir jau iš- 
anksto skelbiam jam pilniausią nepasitikėjimą”.

Taip buvo “nupolitikuota” Klaipėdos rinkimai.

I tys, poneliai. Tik šmeižkite kri- 
į minališkai ir toliau, o patraukė 
Ijų į teismus bus ir vėl jūsų 
j padėtis bus kaip “po vainos.” 
Galų gale ir “L.” rėmėjai pa
matys kokius negabius red akto 
rius jie turi.

—o—
Reikia Mums Persisunkti 
Optimizmu

Prof. Biržiška, nurodydamas 
lietuvių dabartinio gyvenimo 
ydas, sako:

“Mes permažai pasitikime sa 
v o jėgomis. Mes gal esam per- 
dideli pesimistai. Dažniausia 
mes susiėję reiškiame tik ne- 
užsiganėdinimą — o tas yra 
vergijos padarinys. Ar daug 
mes rašom apie gerąsias mūsų 
gyvenimo ypatybes?”

—o—
Suvalkų Sutartis Pasirašyta 
Prie Kryžiaus, Erelio ir 
Pilsudskio

M. Biržiška, kuris- buvo lie
tuvių delegacijoj, kuomet buvo 
vedamos derybos su lenkais, pa 
sibaigusios Suvalkų sutarčia, 
ve kaip aprašo derybų posė
džio salę:

“Prieš penkerius metus man 
teko dalyvauti delegacijoj, ku
ri vedė su lenkais derybas Su
valkuose. Mes ten buvome la
bai gražiai priimti. Salėj, kūl
ėjo posėdžiai, buvo 3 dalykai: 
kryžius, lenkų erelis ir Pilsud
skio portretas Už atskiro stalo, 
sėdėjo Amerikos (? Red.) An
glijos ir Italijos atstovai. Spa
lių 7 dieną pasirašėm sutar
tį.”

Bet tą pačią dieną Pilsud
skis liepė Želigovskiui užimti 
Vilnių.

—o—
Lietuviai i Franci ją

Valdžia paskelbė, kad pir
moje partijoj darbininkų, ku
riem buvo pavelyta važiuoti 
Franci j on uždarbiauti buvo 
250 ypatų, antrojoj 535, tre
čioj 260. Ruošiama dar ir ki
tos partijos.

—o—
Korespondencijos su 
Paslėpta Yla

Paėmus skaityti bile. Ameri- J 
kos lietuvių laikraščio kores
pondencijas, tuoj pastebėt, kad 
jos veik visos, su tendencija, 
arba, kaip liaudis sakytų, kiek
vienoje glūdi paslėpta yla. Vie
no laikraščio korespondencijos 
bado komunistus, socialistus, ir 
klerikalus, o kito bado tauti
ninkus, socialistus ir komunis
tus. Bešališkų korespondenci
jų, nušviečiančių įvykius be 
komentarų, pasitaiko labai re
tai. Jei ir pasitaiko, tai tik 
tautininkų spaudoje, kuri, pa
prastai, turi daug pakantumo.

Pasirodo, kad ir Lietuvoje 
visos korespondencijos ‘dažo
mos.” Jei kur kokie girtuokliai 
nuverčia kryžių pakelėje, tai 
katalikų spauda pradeda rašy
ti apie “bedievius,” o pažangių-

Iš mano atsiminimų emigracijos ir 
Vilniun grįžimo laikų.

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

i S- A

Ratio D-ras J. Basanavičius

Varnoje gyvendamas ir visiškai neprigul- 
mingą gyvenimą turėdamas, aš buvau įstojęs į 
bulgarų demokratų partiją, kuri savo principais 
buvo man artimiausia, ir joje, kaipo ir josios 
presoje aktyviai dalyvavau. 1898 m. rinkimuo
se į Varnos miesto tarybą, kaipo tos partijos 
atstovas buvau išrinktas patarėju ir tokiu bu
vau iki 1903 m., kada rinkimus 
ralai,” Radoslavovo pakalikai, 
tarybininkas, kuris buvo gerai 
miesto sanitarijos padėtimi, aš

vadinami “libe- 
laimėjo. Kaipo 
susipažinęs su 
miesto tarybon

buvau įnešęs 1902 m. pavasaryje ir kitų tary
bos narių priimtą projektą paversti Varną su

suprato, kad draudimui lietuviškai-lotyniškų 
raidžių lietuviu literatūroje nė kokio teisės pa
grindo nebuvo ir kad jis buvo paremtas tik ad
ministracijos sauvale, kuri ačiū tamistos įtek
mei ir veikimui Lietuvoje kaipo summa-injurią 
pašalinta, pirmasis mano veikimas ir kova prieš 
bulgarų-rusų kirilicą vargiai galima bus skai
tyti nusidėjimu. Liekti antrasis, kursai paeina 
iš pirmojo — priėmimas be rusų valdžios leidi
mo svetimos pavaldinystės, šiuo žvilgsniu ta
mistos, gerbiamas kunigaikšti, prašau pritaiky
ti prie manęs augščiausio rugpjūčio 11 d. 1904 
m. manifesto straipsnį XXIX, 3_, 9 par. ir leisti

ir dvarponių partijomis, ku
rias jų agitatoriai nuo bačkų 
skelbia aršiausiais priešais. Tą 
socialdemokratų judošybę dar
bininkų klesai nušviečia dar se
kančios žinios, tūpusios “Lietu
voje:”

“Jonelaičio (klasiniai susi-1 
pratusių darbininkų) partija 
buvo pasiūliusi socialdemokra
tams išstoti iš Einheistfronto 
bloko ir sujungti savo sąrasa
su klasiniai susipratusiais dar
bininkais. Pasiūlymas buvo pa
matuotas tuo, kad girdi gėda 
socialdemokratams eiti išvieno 
su grynai buržuaziniu ir nacio
nalistiniu bloku. Socialdemo
kratai į ši pasiūlymą nieko ne
atsakė, Įrodydami tuo, kad 
jiems mieliau draugauti su 
stambiais dvarponiais ir vokie
čių ura-patriotais negu su dar
bininkais.”

Tai ve prie ko dasigyveno 
Grigaičio giriami Vokietijos so
cialdemokratai: sėdi viename 
suole su dvarponiais ir nacio
nalistais !

—o—
Ragina Valdžią Prie Parodos, 

“Lietuvoje” pastebėjome J.
Šileikos straipsnį: “Ar dalyvau 
sime Philadelphijos tarptauti
nėje parodoje?” Jame rašėjas 
nurodo parodos tikslą ir ragi
na Lietuvos valdžią parūpinti 
pavilioną, arba vietą, Lietuvos 
išdirbiniams. Jis siūlo tą vietą 
pakrikštyti vardu “The Amber- 
laiid” (Gintarų šalis).

žiūrėsime, ar Lietuvos val
džia paklausys visuomenės bal
so.

Kunigas Trauksiąs 
“Dirvą** Teisman

Mūsų kunigija, it senovės a- 
paštalai, su kryžių rankose ei- 

: na “bedievių” mokinti ir at
versti. “Draugas,” štai, prane
ša, kad niekam nežinomas ir 
negirdėtas kunigas Mielaška 
traukiąs “Dirvą” teisman ir 
jau atsiuntęs advokatui Bračiu 
liui įgaliojimą bylą užvesti. 
“Draugui” nepatinka tokio ad
vokato pasirinkimas, nes esą 
advokatas “sandarietis,” bet 
džiaugiasi, kad “laisvama
niams” bus burnos išvalytos.

Tai vis del krikščioniškos 
kultūros labo taip kunigėliai 
triūsiasi! Bet mums atrodo, 
kad visas tas dalykas yra 
“Draugo” — joke.

—o—
Nežino Kur špilka, Kur Adata

“Darb.” redaktoriai, norėda
mi pateisinti savo draugų žy
gius prieš Bortkevičienę, jėzui
tiškai įkalbinėja, būk tą seną 
moterį i kalėjimą pasodino ne 
Lietuvos valdžia, bet teismas. 
Bet kas yra teismas, ar ne da
lis valdžios? Ar gali teismas 
be valdžios gyventi? Kodėl val
džia prašalino neteisėtai Ja
nulaitį iš teismo? Kuomet “D- 
kas” sugromuliuos tuos klausi
mus, tai pamatys, kad teismas 
yra valdžios dalis, kaip kongre
sas, ministerial ir taip toliau.

Krikščionys netik pasodino 
senutę į kalėjimą, bet laiko 
taip žiauriai, kaip praneša te
legrama “Naujienoms,” kad 
net užuojausmo gėlių neleidžia 
nešti jai į kalėjimą.

G A RSINKITES “VIEN Y BE J”

josios marių maudyklomis kurortu — gydymo 
vieta, — pakeliant ją kultūros žvilgsniu, page
rinti sanitarines gyventojų sąlygas, miesto asse- 
nizaciją patobulinti, praplėsti priemarių sodą, 
įsteigti muzėjų, kuriame būtų renkama: 1) ar- 
chaiologijos daiktai: senoviškos monetos, įrašai, 
statuvos ir k. trakių, graikų, rymėnų ir bulgarų 
periodo; 2) antropologijos ir etnografijos me
džiaga kaip senovės, taip ir šio laiko gyvento
jų. Išrinkta archaiologijos komisija, kurion pa
tekau aš ir gimnazijos mokytojas-archaiologas 
čekas Kar. škorpilas. Tų pat metų gruodžio m.

man grįžti tėvynėn ir rusų pavaldinystėn, nuo 
kurios aš niekados formaliai nebuvau atsisakęs.

“P. S. 1895 metais, kiek man yra žinoma, mi
nisterijai liepus, mano tėviškėje policijos bu
vo daryta tardymas apie mane ir mano veikimą 
dargi bibliografijos žvilgsniu. Norėdamas pa
pildyti turimas apie mane žinias ministerijoje, 
skaitau reikalingu pranešti, kad pastarųjų 10 
metų tarpe aš užsiiminėjau išimtinai mokslu: 
bulgarų ir lietuvių antropologija, etnologija ir 
etnografija. Išskyrus straipsnius, tilpusius įvai
riuose specialiuose organuose, kaip “Sbornik za

pradžioje buvau nuo Varnos demokratų parti
jos kuopos išrinktas atstovu i visuotinį Bulga
rijos demokratų partijos kongresą Sofijoj, ku
riame dalyvaudamas drauge su juodkalniečiu 
d-ru Orachovacu sustatėva demkoratų partijos 
išdirbtosios programos skyrių apie “tautos svei
katą.”

Man su savo neurasthenija bekovojant ir 
kas metais įvairiuose Europos kurortuose vasa
ros laiku besigydant, prisiartino 1904 metai su 
rusų-japonų karu, kurs, kaip žinoma, buvo pra
sidėjęs vasario 8 dieną. Varnos piliečiai tuomet 
buvo pasidalinę savo pažiūromis į tą karą dvie- 
mi grupėmi: vieni — tai buvo dauguma — už- 
uojautė rusams ir gailestavo jųjų nelaimingo 
sekimosi tame kare, kiti — rods mažuma — 
džiaugėsi japonų laimėjimais: jųjų tarpe buvau 
ir aš. Kada sausio 2 d. 1905 m. puolė-kapitu- 
liavo Port Arturo tvirtovė ir į japonų rankas 
pateko, man padarė didį įspūdį ir džiaugsmą, 
kad aš tą dieną įtraukiau į savo dienyną. Man 
jau tuomet rodėsi — kas vėliau ir pasitvirtino 
— kad tas pralaimėtasis karas neliks be įtek
mės į Rusijos tautų politinę padėtį, o drauge 
ir į mano likimą; jog man palengvins grįžimą 
Lietuvon, kurios aš taip labai buvau išsiilgęs.

Būdamas Varnoje Sausio 19 d. aš išsiun
čiau vidaus reikalų ministeriui kun. Sviatopolk- 
Mirskiui šitokį raštą: “Pone minister!! Apskel
bus caro manifestą iš lapkričio 14 d. 1894 m., 
aš sekančių metų pradžioje buvau padavęs vie
nam tamistos pirmatakiui prašymą, idant man, 
remiantis to pat manifesto straipsniu XL par. 
5, būtų leista grįžti Rusijon, ir praėjus 5 mė
nesiams, su nusistebėjimu gavau atsaką, jog 
mano prašymas palikta be pasekmės.

“Kaip iš minėtojo, turbūt likusio ministeri
jos archyve, mano prašymo matoma, su lyg anų 
laikų supratimo, mano prasižengimas buvo ta
me, kad aš dar 1883 metų pradžioje buvau įstei
gęs Prūsuose lietuvių kalba, kuri tuomet Rusi
joj buvo persekiojama, pirmąjį laikraštį “Auš
rą,” kursai davė pradžią šio laiko lietuvių laik
raštijai užsienyje ir naujalietuviškam judėji
mui. Tačiau sumanęs steigti šitą laikraštį, aš 
norėjau padaryti jį legaliu ir prašiau tamistos 
pirmatakio gr. Tolstojaus leist jį spausdinti 
Vilniuje arba Kaune, bet kadangi lietuvių rai
džių persekiojimas, sulyg ano laiko Lietuvos 
valdytojų supratimo buvo alfa ir omega jųjų 
politikos išminties, tai man nė atsakas nebuvo 
suteikta. Tuo tarpu mano įsteigtasis laikraštis 
rado lietuvių tautoje didelę užuojautą, sklydo, 
nežiūrint policijos persekiojimo, kontrabandos 
keliu ir atidengė Lietuvai naują kultūros žvilg
sniu erą. Patekęs tokiu būdu dėlei to laikraščio 
į “indeksą naminum prohibitorum” Rusų krašte 
ir vengdamas, progai pasitaikius, patekti į rusų 
policijos rankas, aš nuo 1883 m. ir iki šio laiko 
nuolatos gyvenau užsienyje. Pertraukęs gyvąjį 
ryšį su savo tauta ir būdamas ilgą laiką bulga
rų tarnystėje, aš priverstas buvau delei nepa
lankių politikos aplinkybių mano tėvynėje Lie
tuvoj ir bulgarų tarnystės sąlygų, galop nete
kęs vilties laisvai grįžti gimtojon šalin, priim
ti Bulgarijos pavaldinystę. Kaip iš augščiau iš
dėstyto tamista, pone minister], matai, mano 
“nusidėjimas” galima suvesti prie to, kad 1) aš, 
kaip ir daug kitų mano tautiečių, emigravau už
sienin, čia užsiiminėjau lietuvių literatūra, kuri 
nuo Muraviovo laikų iki pastarųjų dienų buvo 
uždrausta rusų Lietuvoje ir 2) kad aš delei to 
veikimo tapęs rusų valdžiai “neištikimas” ir ver 
čiamas politikos sąlygų iš to draudimo įvyk
stančių ir dėlei tos pat rusų administracijos, 
ginančios visokį legalų veikimą Lietuvoje, pri
verstas buvau naturalizuotis Bulgarijoje.

“Nūnai, pakitėjus nors šiek-tiek aplinky
bėms, kada rusų valdžia, praėjus 40 metų, pati

narodni umotvorenia, nanka i kniznina,” leidžia
mame šviestimo ministerijos Sofijoje, “Trud,” 
“Correspondenz-Blatt fuer Anthropologic, Eth
nologic und Urgeschickte,” “Mitteilungen der 
Litauischen literarischen Gesellschaft” ir Tilsit 
ir k. aš apskelbiau šiuos atskirus veikalus etno
logijos ir etnografijos turiniu” (čia paduota iš
leistųjų knygų titulai)”

Augščiau minėtasis manifestas buvo caro 
Mikalojaus II išleistas delei gimimo sosto pavel 
dėtojo Aleksiaus, kurs buvo gimęs liepos 30 d. 
1904 m.

Koks buvo šito prašymo likimas — neteko 
sužinot. Kadangi mano prašymas buvo gautas 
Peterburgo ministerijoj sausio 2 5d. 1905 m., o 
jau 31 d. Sviatopolk-Mirskis iš tarnystės išstojo 
ir jojo vietą, kaipo ministeris, apėmė buvęsis 
Maskvos gubernatorius Bulyginas, tai reikia 
manyti, kad Mirskis jau neatspėjo mano reika
lu užsiimti ir kad jis teko gvaldyti jo pasekėjui, 
iš kurio tačiau nė kokios žinios iki gegužės m., 
kada aš Bulgariją apleidau, nebuvo gauta.

Kovo mėnesį pardavęs namus ir dar antru 
kartu balandžio m. dalyvavęs nuo Varnos demo
kratų kuopos partijos . Kongrese Sofijoje, spr 
grįžęs namon, pasiryžau a tout prix atsisveikin
ti su Bulgarija ir bulgarais, tarp kurių ir su ku
riais savo gyvasties geriausius metus buvau pra
leidęs ir sveikatą pražudęs: dabartės neramaus 
Varnoje gyvenimo, neurastenijos kankinamas, 
nostalgijos genamas ir beveik įgijęs taedium vi
tae, o tikėdamasis savo tėvynėje dar nors kiek 
sustiprėti, pasitaisyti, pasveikti — todėl gegu
žės 17 d. galop pardaviau faetoną ir juodžius, o 
savo biblioteką ir k. daiktus supakuotus pas vie 
ną pažįstamą palikęs ir pasiėmęs bulgarų užsie
ninį pasportą, gegužėse 30 d. Varną ant visa
dos apleidau. (Toliaus bus)

o----------------0---------------- 0
ATEIKI.

Aš laukiu tavęs ilgesio mintims; 
Dangus kai niaukias, ar blaivėja, 
Džiaugiuos, ar liūdžiu vienas su naktims 
Ilgiuos, ateik! te mano siela vėl švylėja... 
Ištark, man žodį spindulingą, 
Aš laukiu tavęs, o ateiki!
Ir nuramink mane slaptingą, 
Nes nesupranta žmonės tie pikti. 
Ištiesus ranką į padangę 
Pakilk iš ežero plačių bangų, 
Apleisk, tą plačiąją narų bedugnę; 
Pas man* ateiki, ant augštų kalnų; 
Kur meilė... Ryto džiaugsmas, 
Kur aidas tylančios šviesos, 
Kur debesys nestoja saulės, 
Kur kilsią balsas dangiškos liesos!... 
A teiki!...

— Enrikas Lumonis.
o----------------o---------------- o

TAI TAU...
(F. Sruogytei. — Sonetas)

Lengvutis ir baltas skrajojo sniegelis, 
Kai ėjome mudu ieškoti juokų.
Tu klausei, kur yra suvargusių kelias 
Jei žemėj daugybė laimingų takų?...
Atsakymo vietoj paglostė vėjelis;
Akis pabučiavo žvaigždelės pūkų.
Ir mudu nubėgom, kur vedė takelis 
Į šalį laimingą, į šalį juokų...
Dangaus begalybėj užgeso žvaigždelė, 
Kai Tu prisiglaudus tylomis tūriai:
— Ar skausmas Tau širdį ir niūn* dar vis gelia?
— Žiūrėk, kokie gražūs nakties žiburiai, 
Apšviečia keliaujančių meilėje kelią, 
Neleidžia patamsiuos* kentėtai niūriai.

— A. Biliūnas
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LIETUVA IR JOS VALDININKAI

Rašo A. J. G. A.

kėjau, ateik nešdams kryžių 
ir pažiūrėk į savo pasekėjus 
Lietuvoje, o persitikrinsi, 
kad jie savo darbais dau
giau daro Tau blogo negu 
anų laikų farizėjai, apskūs- 
dami Tave kaipo maištinin-

Nesenai gavau nuo vieno pažįstamo laišką, kuriam 
tarp kit^ko aprašo apie buvusius ir esamus Lietuvoje 
valdininkus. Pranešėjas valdininkų nepažįsta ir nežino 
jų praeities, bet aš pamatęs pavardes tų valdininkų, di
džiai nustebau, kad tokie žmonės gali užimti gana aug
štas vietas. Tiesa, vienas jų jau miręst ir apie jį never
ta daug kalbėti; bet savo keliu paminėsiu, kad tuojau 
po susikūrimo Lietuvos Valstybės, jisai gavo vietą no
taro. Caro gi laikais, buvo policijos šnipas, ir lietuvių 
išdavikas. Ne vienas per jo išdavystę, revoliucijos me
tu (1905) ragavo kazokų bizūnų, arba atsidūrė šiaurė
je pas baltąsias meškas. Ki
tas panašus asmuo ir šian
dien užima vietą taikos tei
sėjo, o prie caro, tai buvo 
tiesėji ranka policijos virši
ninko Gorielovo, pagarsėju
sio nemažiau už Vonsiackį 
(žandarą) savo darbais lie
tuvystės klausimuose. Ar 
tas asmuo šnipinėjo ir išda
vinėjo lietuvius, negaliu pa
sakyt; bet lietuviškų raštų _ 
bei laiškų,. tai buvo Gorielo- įr garbingesnė už Apskri- 

ties viršininko.
Delko tuodu caro tarnai 

pateko į Lietuvos valdinin
kus? Tik dėlto, kad mokėjo 
nuduot gerus katalikus, tan
kiai eidavo į- bažnyčią ir 
prie išpažinties. Pasirodo, 
kad šiandieninei klerikalų 
Lietuvos valdžiai nerūpi jos 
valdininkų praeitis — nu- 
duok tik gerą kataliką, tai 
pateksi kai pas Dievą už 
pečiaus. Pirmiau galėjai iš
davinėti rusų valdžiai savo 
brolius, kariavusius už Lie
tuvos laisvę, ir išsiuntinėt 
juos,- kur pipirai auga, bet 
jeigu šiandie nesi ištikimu 
lakaliku klerikalų partijos, 
tai tavo, nors ir bjauriausi 
praeities darbai, išdįla ir ne 
siskaito už nuodėmę.

Dėlto šiandien ir randa 
prieglaudą .Tėvynėje visokį 
Gabriai, Augustaičiai ir kiti 
jiems panašūs, o tikrieji Tė
vynės sūnūs, kariavusieji už 
Lietuvos laisvę ir trokštan- 
tieji geresnės jai ateities, tu 
ri bastytis po svetimas ša
lis ir svetimiems tarnauti. 
Taigi daugiau nieko nepasi
lieka kaip tik uždainuot su 

2 A. Biliūnu “Kantrus Atpir-

pagelbininko apskrities vir
šininko; ir buvo juomi pa
kol nesugriuvo caro valdžia. 
Kuomet susikūrė Lietuvos 
Valstybė, tasai ištikimas ca
ro tarnas, tuojaus įsibriovė 
į Lietuvos valdininkus ir už
ėmė Apskrities viršininko 
vietą. Šiandien, kaip minė
jau, yra taikos teisėju; ma
tyt, kad toji vietelė šiltesnė

vui vertėjas; mat jis tais 
laikais užėmė vietą apskri
ties raštininkėlio, gaudamas 
algos apie 15 rub. į mėnesį, 
bet vertimai lietuvių raštų 
taip pastūmė jį pirmyn, kad 
nuo raštininkėlio pakilo ant

C

TEN IR ATGAL 
Nupiginta Kaina 

Mūsą tri-šriubininis laivais 
Resolute, Reliance, Albert 

Ballin, ir Deutschland 
ir myliniais 1-klasiais laivais 
Cleveland, Westphalia, Mount 

Clay, Thuringia 

$203
IŠ NEW YORKO Į 
KAUNĄ ir ATGAL 

(Pridedant Re v. Taksą,)

Išplaukimai Kas Savaitę 
Del sugrįžimo leidimą ir ki
tą informacijų klauskit pas 
vietos agentus arba pas

United American Lines 
(Harriman Line) Joint Service with 

Hamburg American Line 
35-39 Broadway, New York.

45 Broadway (Phone. Whitehall 2800)

c\ 
„Plauk po Amerikos Veli»v»“

Nupiginta ten ir atgal kelione į

LIETUVĄ
tik (203.00 ir brangiau 
par Bremen ar Cherbourg

T US džiaugsite* erviu kambariu, 
u puikium maistu dideliu ir,
pigia kaina, jai plauksite bile vienu 
puikiu laivu United State* Lince, kurių 
laivyrje valdo Suvienytų Valstiųų 
Amerikoje valdžia.

O jei planuojate Kalėda* praleisti 
Tėvynėj*, galite nuvažiuoti draugėje 
eu savo tautiečiais puikiu laivu 
‘'America”, lapkričio 21, su specials 
Kalėdinė ekskursija, po asmeniška 
vadovyste Mr. Joseph Berkoviti, kuris 
pats ypatiskai prižiuręs jūsų pato
gumus. žiūrėkite kad gautumėte pilnas 
informacijas šiandie nuo savo laiva
korčių agento, arba pa* ei

New York City

AMSTERDAMO LIETUVIAI!

8

Norėdami gauti visko, ką tik jums reikia 
dabininią, įtaisymą, stiklą, lempą, pečių, arba 
mą išrengimo dalyką, taipgi langą, paveikslą, 
strumentą, kreikpitės visados pas lietuvį —

FELIKSĄ KARPAITĮ
127 E. Main Street, Amsterdam, N. Y.

Pastaba: Norintieji užsimokėti “Vienybės” prenumeratą, užsi
sakyti knygą, ar persiSsti pinigą, galite tuos reikalus su “Vienybe” 
atlikti per F. Karpaitį.

prie namy: indų, 
odos išdirbinių ir 
renių, muzikališkų
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LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
ir DIRBTUVĖ

geriausiai įrengtoje mokykloje. Prakti
kos pamokos išardyti ir sudėti visokius 
motorus, apie elektrą ir važiavimą. Ti
kras, pilnas kursns Šoferio mekaniko 
lietuvių ir anglų kolbom veda visiem 
žinomas ir per 15-ką metų prityręs
INSPEKTORIUS L. TIKNIAVIčUS 

garantuojame laisnį ir diplomą — Pa
ieškomo darbo. Ateikite apžiūrėti mū- 

nuo 9 ryte iki 9 vakaro. Nedaliomis 
pietų. Klesos aiuimuiia ir vakarais.

MOKYKLA

ką mokyklą. Mokykla atdara
>ao 11 vai. ryto iki 1 vai. po

NEW YORK AUTO SCHOOL
128 — 2nd Avenae, (Kampai 14 gatvfii) New Tark City

Kadangi viršui prisimi
niau apie Augustaitį, tai ne 
prošalį bus paminėti ir apie 
jį keletą žodžių. Kuomet 
Augustaitis gyveno Ameri
koj, buvo R. Kat. kunigu ir 
užėmė klebono vietą Maha- 
noy City, Pa. kartą pasitai
kė jam būt tūloje parapijo-

je atlaiduose, kur keletas pa 
rapijonų buvo šėrininkais tų 
laikų “Lietuvos” laikraščio 
(šiandien mirusio). Pasinau 
dodamas, kad tame laikraš
tyje buvo pagarsinta šeri- 
ninkų pavardes, Augustaitis 
užlipęs sakyklon, pirmiau
siai išplūdo patį laikraštį 
kaipo “laisvamanišką”, ir 
priešingą katalikų “kultū
rai,” o paskui perskaitė pa
vardes rėmėjų to laikraščio. 
Pasekmės, žinoma, buvo to
kios, kad ir šiandien ištikimi 
katąlikėliai, rėmėjus pažan-

t
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ČIA TALPINAMA ŽINIOS IS AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMO IŠIMTINAI. RAŠOMA MUSŲ GABIŲ 
KORESPONDENTŲ APIE TEATRUS, BALIUS, PRAKALBAS IR ABELNĄ JUDĖJIMĄ.

$

J13I

SHENANDOAH, PA.

Žinios iš Senos “Lietuvių 
Sostinės”

Vietos angliakasių nevedusių
gios literatūros, kitaip neva- ir neturinčių jokios nuosavy- 
clina, kaip tik “šliuptarniai.”

Nejudomosios Nuosavybės Svarba
Rašo Z. Jankauskas

bės daugumas išvažinėjo į ki
tus miestus į “viršines,” tai 
uždarbiauti, tai pasisvečiuoti, o 
likusieji, daugiausiai vedusie
ji ir turį stubas, taiso ir ma-

Lietuviams prisieina pasilik- 
ir apsigyventi ant visados 

Amerikoje. Dar ne taip senai 
dauguma manė apleisti jį kraš
tą ir keliauti savo prigimton 
tėvynėn, Lietuvon, apsigyventi. 
Ne vienas taip ir padarė. Bet 
nuvažiavę, atrado ne taip, kaip 
kam vaidinosi mintis susikurti 
gyvenimą, nes sutiko nepripras 

. tas gyvenimo aplinkybes ir, kas 
galėjo, skubiai grįžo atgal; kas 
nespėjo, paliko, kad ir neno- 

• romis, gyventi.
Iš pasikalbėjimų su gryžu- 

siais iš Lietuvos lengva numa
nyti, kad amerikiečiams lietu
viams, išgyvenusiems daugel 
metų šioje šalyje, sunku tenai 
prisitaikinti prie gyvenimo ap
linkybių ir susikurti kokį nors 
pastovų gyvenimą. Gerai yra 
nuvažiuoti ir aplankyti savo 
gimtinę vietą, senus tėvus (jei 
tokie dar gyvena), gimines, pa
žįstamus ir šiaip pasiviešėti, 
praleisti laiką. Bet gyventi, pa
sirodo, geriaus yra Amerikoje 

Susidarius tokioms apysto- 
voms, nėra kitokios išeigos A- 
merikos lietuviams, kaip pasi
likti ir apsigyventi ant visados 
šiame krašte. Pasilikus čionai 
teikia žiūrėti, kad gyvenimas 
nepaliktų bevertis, be nuosavos 
prieglaudos. Jeigu patys nemo
kame, nesuprantame ir nejmato 
me tos vertės savo nejudina
mos nuosavybės įsigijimui, tai 
reikia žiūrėti, mokytis nuo ki
tų, ypač žydų, kaip jie tą mo
ka įvertinti, ir, visomis pastan
gomis ir galimais būdais, ne
judinamąjį turtą perka, įgįja. 000 (vieno biliono) yra leidžžia 
Pavarčius Philadelphia Real ma ant naujų viešų (public) 
Estate Directory arba Record- statybų, namų, gelžkelio stočių, 
ing of Deeds lapus, atrasime/ elevatorių 
kad 50 nuoš. savininkais neju
dinamos nuosavybės yra žydai. 
Philadelphijos lietuviams, kaip 
ir lietuviams visos Amerikos, 
reikia mokytis to supratimo 
nuo žydų.

Jeigu laikas pavelytų, gali
ma būtų “Vienybės” špaltas už
pildyti žingeidžiausiais raštais 
apie nejudinamos nuosavybės 
eigą ir progresą miestuose, 
žmonės, kurie to reikalo nese
ka, negali to permatyti; neleng 
va tie dalykai kiekvienam su
prasti. čia reikalinga kiekvie
ną dieną tą reikalą sekti, dabo
ti, tuomet tik žmogus sugebės 
permatyti. Kurie neturi progos 
nuosekliai tą sekti, tiem šis raš 
telis yra pateikiamas.

Gyventi ir neturėti savo nuo- 
savaus namo ar šiaip nuosavy
bės tiktai tiems atleistina, ku
rie negali to įsigyti. Bet lietu-

ti

REIKALINGI AGENTAI

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

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

bai plūdo prakalbose ir todėl 
padarė Sandariečiams negražu 
mo. Tačiaus publika mėgsta p. 
Bagočių kaipo kalbėtoją ir ne
sigaili jam katučių. Bagočiui 
ir Tūliui kalbant, klausytojai 
dažnai plojo, pritardami jų iš
vedžiojimams. Publikos buvo 
pilna svetainė. Pasieniai ir 
tarpduris buvo prisigrūdę sta
čių, bet aukų surinkta tik 54 
dolariai. Sandariečiai kada ren 
gia vieni panašius masinius mi
tingus, tai vis surenka arti 
dvejų šimtų dolarių.

Sandarietis.

sparčiai dauginasi. Vienas lie
tuvis, pil. Poška, užsiima kai
po kontraktorius namų staty
mo; sako turįs gero pasiseki
mo. Tai yra tas pats pil. Poš
ka, kuris veda kryžiaus kovą 
prieš kun. J. J. Kaulakį.

K. J. Geležėlė

VIENYBES”

viai daugel metų gyveno ir dir- liavoja savo pamuš. Gatvės apy 
bo, idant turėti tokį taupumą, tuštės ir karčiamose nebeūžia. 
Ir, šiandien, mažai tokių mūsų Biznieriai skundžiasi, kad apy- 
žmonių randasi, kad neturėtų1 varta sumažėjo, 
susitaupę bent tūkstantį-kitą 
dolarių. Tik deja, kad dar dau-'mu, nes čia visi unijistai, streik 
guma mūsų žmonių nesupranta laužiauti nesiskubina ir pildo 

unijos įsakymus. Tačiaus, šios 
Apygardos Unijos Tarybos na 
rys, P. Pužauskas (lietuvis) 
yra pastebėjęs, kad tūli agen
tai, kasyklų savininkų nusam
dyti, ar prisimetę darbininkų 
draugais, komunistpalaikiais, 
bando įkalbėti angliakasiams, 
kad neklausytų unijos. Vietos'šiku nepagavo. 
gyventojam pravartu tokiems 
paukščiams paimti šluotą arba 
atiduoti policijai, o vietos ma
joras K Magalenga (dzūkas), 
pasakė, kad jiems miesto ry- 
bose vietos nebus.

J. K. Urbonas, čia gyvenęs 
ir Lašinėdavęs “Vienybei,” ap
sivedė su p-le Nora Kovalčikiū- 
te (lietuve) ir išvyko į Phila
delphia, kur užžsidėjo biznį. 
Linkėtina gerti pasekmių!

Jonas Staniškis vietos dar
buotojas ir SLAs 23 kp. iždinin 
kas, įsteigė naują mėėsinyčią 
po No. 200 E. Lloyd St. (Mi
liausko vietoje) kur lietuvių 
dikčiai gyvena. Linkėtina ge
rų pasekmių.

“Arcade” poolruimyje ant, 
Main St., verta užeiti kiekvie
nam lietuviui praleisti laiką 
bei pasipirkti rūkymui daiktų, 
nes tai yra gerų lietuvių už
laikoma įstaiga.

V. V. Vaišnoras vietos visuo
meninis darbuotojas, kuris bu
vo sužeistas kasyklose ir buvo 
ant operacijos Pottsvillės li
goninėje, jau namie ir sulyg 
gydytojų tvirtinimo, už poros 
mėnesių vėl bus sveikas.

Vietinės lietuvių parapijos 
pobažnytinėje salėje, šeštadie
niais pradėjo mokinti vaikus 
lietuvių kalbos ir rašybos tūlos 
“seserys” (vienuolės) ; bet, kiek 
girdėti, iš pačių vaikų pasa
kojimo,

svarbos savo namų įsigyti. 
Jiems rodos, kad pinigus lai
kyti namie ar padėjus kur ki
tur ant 4 nuošimčių arba ma
žiau, tai saugiausia ir pelnin
giausia vieta. Moka kitiems, 
kad ir augštas nuomas už sam
domus namus, bet ncapskaito, 
jog taip galėtų ir savo namą 
tuo išmokinėti. Jei kurie ir 
mano bei rengiasi pirkti, tai vis 
atidėlioja, “laukia geresnių lai
kų,” kuomet stubos nupigs. 
Tai daugumos mūsų žmonių gy 
venimo savęs viliojimas.

Reikia atminti visados, kad 
miestas, tai ne koks kaimas ar 
šiaip miestelis, kuris neturi pro 
gos augti ir didintis. Aš kalbu 
ne tik apie Philadelphiją, bet 
ir kitus miestus. Miestai, nie
kad neliauja augę; tai spar
čiau, tai lėčiau, auga, bąt nie
kados nestovi ant vietos. Gy
ventojai dauginas, industrijos 
plėtojasi, reikalingi ir gyve-1 
nimai dauginti, sulyg gyvento
jų skaičiaus.

Philadelphia 
Board praneša,
Philadelphia dabar turi gyven
tojų 2,200.000, kuomet 1923 m. 
turėjo 1,800,000, o apyvartą 
miestui daro suvirš 7,000,000 
žmonių. Suvirš $300,000,000 y- 
ra leidžiama miesto ištaisymui 
ir pagerinimui. Virš $1,000,000,

EstateReal 
kad miestas

grūdams, tiltams, 
knygynams, muzėjams, srutų 
nuovadoms, industrijos įstai
goms, ofisams, pervažos ke
liams, požeminėms perkasams 
(subways), laivų prieplaukoms, 
etc. Statybos darbas eina visu 
tempu pagerinimui ir pagraži
nimui miesto Philadelphijos 
šiandien negu kada nors pir
miau. Ką besakyti apie kitus 
miestus! Jie visi auga.

žiūrint į tokį nepaprastą au
gimą miestų ir jųjų gerinimų, 
nėra ir negali būti jokios min
ties, idant miesto ir jo vienu
tės statybos, pav.: stubos, ver
tė eitų žemyn. Tokis manymas 
gali būti tik pas žmones ne- 
permatančius tų dalykų. Jie gy 
veno ir laukė 25 metai, 15 me
tų, 10 ir 5 metai atgal; jie 
laukia dabar ir lauks ateityje. 
Bet žmonės, kurie dauginus su 
pranta, permato tuos reikalus, 
nelaukia; jie ieško, perka, įsi- 
gįja nuosavus gyvenimus prie 
pirmos pasitaikiusios progos ir 
— niekam nė gero. Taip turi 
daryli kiekvienas Philadelphi- 
joje gyvenantis lietuvis; taip 
turi daryti ir kitų miestų lie
tuviai. Philadelphiečius aprūpi
na tais reikalais daug žymių 
tarpininkų, tų tarpo ir žinoma 
“Atlantic Trading Co.” (769 
So. 2nd St.); kituose miestuo
se yra lietuviams kiti sąžiningi 
tautiečiai, žemės namų agentai. 
Tie nrivalo aiškinti svarbą mū

sų žmonėms įsitverti nejudo
mosios nuosavybės.

Anie savo ateitį reikia labai 
susirūpinti.

Visu streiko bėgiu, čia ra-

j ų visai 
lietuviš-

(LDLD)

tos mokintojos nėra 
lietuvės, nes viena iš 
mažai galinti kalbėti 
kai.

Vietos bolševikėlių
buvęs organizatorius ir buržu
jų priešas A. Z. nusipirko au
tomobilių, kokių ir buržujai 
mažai turi, ir sako, kad “aš 
visada stoviu už pasaulio ly
gybę.”

Dailės srityje nieko neveikia
ma, nes nėra kam tuo tarpu.

V. Gironis

SO. BOSTON, MASS.

Masinis Mitingas

Rugsėjo 27 d. vietos aštuo- 
nios draugijos bei kuopos bu
vo surengę masinį mitingą pa
smerkimui kademų bloko už ne 
gražų pasielgimą su Grinių ir 
k. Seimo nariais. Kiti mano, 
kad tai buvo prakalbos Sanda- 
riečių su socialistais, kadangi 
kalbėtojais buvo pakviesti “S- 
ros” redaktorius Tūlys, Bago- 
čius, Ivas, Paulauskas ir “Kel.” 
redaktorius Michelsonas. Bet 
nieko panašaus. Bostone San- 
dariečiai nemano rengti pra
kalbas bendrai su socialistais, 
kur būtų “fifty-fifty”, kaip jie 
nori. Ir šiose prakalbose socia
listai negavo “fifty-fifty”.

Bagočius ir Michelsonas la-

PLYMOUTH, PA.

Paplito Plėšiniai

vy-Ano šeštadienio ryte du 
rai puolė dirbtuvės C. West 
Knitting Co. kasierių, atėmė 
$8,278, ir pabėgo šimtams ma
tant. Nors į penkias minutes 
buvo užstoti visi keliai, bet plė-

Dabartiniu laiku reikia labai 
apsisaugoti vakarais vaikščio
jant tamsoj. Užpuolikų yra vi
suomet; jie gatavi viską pada
ryti del kelių skatikų, net ir 
gyvastį atimti.

Nienių Jonas

KEARNY, N. J.

T M D. Choras Atgaivintas

Keliaujantis Agentas

JONAS KULIS
Spalio 25 d. vietos veikėjai, 

suėję Kliubo svetainėn nuta
rė atgaivinti TMD. chorą ir 
pradėti veikimą.

Dalyvaujant apie 30 ypatų 
abiejų lyčių, išrinkta valdyba: 
pirmininku J. V. Baltrukonis, 
pagelb. V. Žiugžda, protokolų 
rajst. J. Ramanas, fin. rašt. J. 
Juodžiukinas, iždin. J. Petru- 
lionis. Susirinkimai nutarta lai 
kyti kas pirmas antradienis 
kiekvieno mėnesio, kliubo sve
tainėje; sekantis įvyks Lapkri
čio 3 d.

Buvo nutarta rengti drau
gišką vakarėlį ant Lapkričio 15

Taipgi nutarta pasiteirauti 
apie mokytoją; kuris galė- 
vadovauti Tėvynėse Mylėto- 
Draugijos Chorą, malonė

Jonas Kulis yra mūsų įga
liotas keliaujantis agentas 
po Chicago ir Illinois apy
linkes. Jis užrašinės “Vie
nybę”, rinks paskelbimus, 
užsakymus knygų ir tt.

Bell Phone: Oregon 0863-J.

Dr.* Ignotas Stankus
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.

d. 
ir 
tų 
JŲ
kit atsišaukti.

šisai Choras ne tik mokinsis 
dainų, bet ir dramas statys see 
no j e.

Tokiu būdu lai nelieka nė vie 
no lietuvio, ypatingai jaunuo
lio, kuris neprigulėtų į TMD. 
Chora. J. V. Baltrukonis

M. M. ŠLIKAS
Lietuvis Advokatas 

2433 E. Allegheny Avenue 
Philadelphia, Pa. 
Tel. Regent 0G48 

Narni) Tel. Michigan 5751

ROCHESTER, N. Y.

Parapija Statys Svetainę

Parapijonai labai džiaugiasi 
su nauja mūrine klebonija, da
bar užbaigta ir “pašventinta;” 
lėšavusi $25,000. Girdėtis, kad 
parapija rengiasi prie didelio 
vajaus pavasarį statyti svetai
nę vertės $70,000.

Demokratas

Bell Phone Poplar 7545
A. STANKUS

— Lietuviškas Graborius — 
Geriausias patarnavimas, 

Daug metų patyrimo 
1023 Mt. Vernon St.

Philadelphia, Pa.

RICHMOND

PH I LA DELPHI A, PA.

Karštos Prierangos Būsimai
Parodai

Milionas delegatų trumpu 
laiku atlankys Philadelphiją, 
nes bus 154 Konvencijos laiky
ta šitam mieste.

Prie būsimos pasaulinės pa
rodos visi stropiai rengiasi: 
viešbučiai, restoranai, krautu
vininkai, namų savininkai ir už 
laikytojai real estate agentū
ros, kad prirengus apsistoji
mo vietas milionams apsilan
kančių parodon svečių.

Paskutiniu laiku čia pastaty
ta keletas didelių viešbučių; 
kambarių skaičius siekia iki 
800,000. Gyvenimo namai irgi

TRUST
COMPANY

2701-2703 E. Allegheny
Philadelphia, Pa.

Av.

«

Apdraudžianie Nuosavy 
bes Dokumentus.

Persiunčiame Kabeliu Pinigus 
t

Perkame ir Parduodame 
Visų šalių Pinigus

Mokame 4% ant Padėtu 
Taupymui Pinigų

Puikiausias Patarnavimas 
Visuose Skyriuose

3



TROCKIO MILŽTUVĖS 
REIKALUOSE 

(Skubotai!)

G erbi am as Š ven taku pr i ų 
bone: — Aš mizernas vaikėzas 
kreipiuos prie jūsų duchoven- 
stvos delei man nesuprantamų 
dalykų.

Esmu tikras pragrasivis ir 
neprastas Trockio 
laižytojas, bet niekaip nega
liu sau išklumočyt, ką tai zno- 
čija, kad mūsų NeLaisvė kiek
vieną metų sezoną ragina vi
sus savo tovariščius aukuot pi
nigus į NeLaisvės pundą, nes 
būk tai Romos koks tenai juo
das tinksas žadąs įkelt koją į 
milžtuvę ir ištaškyt visą mūsų 
štofą. Sulaikyt tą juodą koją 
nuo mūsų milžtuvės reikailnji 
pinigai mūsų načalninkams. ži
nodamas, kad jūsų smagenis 
nesugįžę, sveikos ir visada at- 
sakot teisingai į panašius klati 
simus, prašau ir man atsakyt, 
ką tai viskas znočija ir ką aš 
turiu daryt? šiuomi labanaktis 
klebone. Lauksiu tamstos pata
rimo. Petro Vaikėzas

'pundą. Dolarių turint tai jau 
1 šalčio nekentės. O antras daly- 
1 kas, tai bolševikų toks obal- 
'sis: “kas mano, tai mano, ir

kle- kas tavo, tai turi būt mano,” 
todėl Milžtuvės načalninkai ir 
šaukia, kad tovariščiai atiduo
tų paskutinį dolarį iš savo kiše
nės, tada jau bus šventas daik
tas. Tai tiek, vaikėziuk, aš tau 

Milžtuvės ' turiu pasakyt; o tu pats eik šią
nakt miegot; rytoj pabudęs 
pats žinosi, ką daryt ir ki- 
gas ir geras poilsis nesuaugu- 
tiems galėsi pasakyt, nes mie- 
siems vaikėzams sustiprina pro 
tą.

VĖJOGRAMOS

Ringių Tonis, Nujok! šis gai 
bingas miestas turėjo nusiun
tęs savo delegatę į gyvanašlių 
ir senmergių komunisčių kon
ferenciją, kuri sugrįžus labai 
žemaičiuodama išdavė draugu- 
čiams sekantį raportą:

“Draugučiai ir draugias! 
Buvoo Naujorke, ar Bruklepe 
buvoo; tines doug draugiau 
darbininkiuu. Paaskes vina 
drougė skaitia rozaliuciję nu 
drouguu darbininkuu. Paaskuis 
paarmainėm savu vardu. Tegi 
d rouge darbininkee ir drougės 
nuutariam vysas vienio ka ar- 
čiause su drouges, o tik tada 
mas j ims parodysim ku m ūsu u 
kompeerencije reišk. Dar syki; 
sakou, drouge, aikime ka ar-j 
čiause pri vine kita. — Nujork 
labe dydels mysts ir pylns pri- 
kymšts darbininkuu. Nuskuu- 
ren, o buržujii parsekioo bagė- 
diškae. Dar syki, drouge, sa
kou, jau veels laiks, aisim 
gult.”

Tuo raportas ir pasibaigė.
Draugui is

1 E N Y B
_ _ _

Franco, belgo daugiau nekibsiu 
Duok šen plunksną — vardą 

prisegsiu.

Belgas:
Kai aš, tai abiem prisieksiu 
Draugu būti, kiek pajėgsiu.

Anglas ir Italas:
Ir jei jie vėl naują košę virs —
Dievaži, nuo mūsų žodį 

išgirsi ,
vėl

I*
SPALIO (OCT.) 29 D., 1925

Visi: 
poperius greičiaus,Imkit

Antspaudus dėkit tarbon.
Kodėl, plynios, mums pirmiaus
Neparėjo tas galvon!

(Išsiverčia visi bučiuodameis)

O aš ne lik kūnĄ ir kraują, bet 
ir kaulus gavau

DAR APIE “FRANCŲ ROJŲ
Dievobaiminga Lietuvos ka- 

demų ’ valdžia, besitriūsdama 
kuodąugiau vienuolynų Lietuvo 
je įkurti, užsimiršo pasirūpinti 
pačiu gyviausiu klausimu — už 
vedimu viešų darbų Lietuvoje. 
Del šito išsivystė negaudžios 
bedarbės, kurių grėsmėse pra- 
šalinimui, kademų 
sumanė eksportuoti 
darbius Francijon. 
raščiai verksmingų

......
glijoje ir Vokietijoj, bet niekur 
tokio darbininkų užlaikymo ne
mačiau. Jeigu man duotų dar
bą. tai sumokėsiu kontorai jų 
kontraktą.
ną atsiimti

Be to norėjau žmo- 
pas save.”

III.
Oronovas, 27 metų.

3)
4)

7)
8)

$5.00
$5.00
$1.50
$1.50,4

Klebono atsakymas 
kėziuk! ko manęs klausei, zno- 
čija štai ką. Mainanties meti
niam sezonui kiekvienam žmo
gui pasidaro daug naujų išlai
dų. Pavasary reikia pirkt leng
vi rūbai, kad nebūtų šilta, o 
rudenį reikia overkotų ir kito
kių šiltų reikmenų. Tas pats ir 
su jūsų visais činovninkais ir 
členais stovinčiais arti Trockio 
Milžtuvės; jie bijo šalčio ir ši
limos labiau negu normalis 
žmogus; jiems irgi reikalingi 
overkotai ir kiti dalykai, kad 
savo gyvastį palaikyt. O prie 
šios kapitalistiškos tvarkos dar 
negalima pasiimt kada nori ir 
ką nori, todėl ir reikia šaukt 
savo pasekė j us-tovariščius, kad 
aukuotų dolarius į NeLaisvės

Vai-

(Per Agentūrą “Veltą”)
Kaunas. — Kun. Šmulkštys 

buvo nuvykęs Amerikon daly
vauti Tarpparliamentarinės li
nijos Kongrese Washingtone 
kaipo atstovas nuo Lietuvos. 
Bet prieš pat kongresą, kun. 
Šmulkštys vienok atsiminė, kad 
besiskubindamas Į Ameriką pa
miršo Kaune šv. Mišias atlai
kyti, tad ir vėl šiomis dienomis 
sugrįžo Lietuvon.

Taip sau Žmogus

MUSŲ PŪDYMAI
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i

i i 
i i S

S

g

g

Brooklynds. (Atbalsiai iš by- 
tarp kun. Plikio ir Troc- 
Milžtuvės). Dabar aiškėja, 
prieš tą garsią bylą Troc- 
Milžtuvės gaspadoriai la-

los 
kio 
kad 
kio
bai ieškoję palankių liudytojų, 
žadėdami po 500 kvortų komu
nistiškų senmergių pieno už ge
rą liūdymą. Bet jeigu tokie 
liudininkai būtų nuliūdiję pra
stai, tai sakoma būtų neduota 
tie 500 kvortų, tiktai leista pa
laižyti to pieno, kurį paliejo 
kun. Plikis, spirdamas į Troc
kio Milžtuvę.

Gumbaspaudis

K*
Biznieriai, Norinti Pritraukti Daugiau Kostume- 
rių, visados ant Kalėdų Duoda Pirkėjams Do

vanų. Geriausia Dovana, tai Gražus Sieninis 
Kalendorius, su Atspaustu Biznio Ad

resu. Jis Kabo Pas žmogų Stuboje 
ir Kasdien Primena Jumi. 
“VIENYBĖ” Turi šįmet 

Gražiausiu Kalendorių. Seni- v- *-•
polį, arba Pavyzdį Pasiunčiame, už 

25c Turime Lietuviškų ir Amerikoniškų A
Paveikslų. Rašydami Nurodykite Kokios 

Maždaug Rūšies Norite: didelių, mažų, su kiše
nėmis ar be kišenių. — Adresuokite sekančiai:

193 Grand St
VIENYBĖ

Brooklyn, N. Y

s

Balta Marė. — Vieną kartą 
skaičiau “Tarkoj” Brooklyno 
kriaučių pasigyrimą, kad jie 
turį tokių operatorių, kurie an 
traip uždėję ant mašinos šniū
rą, galį siūti. Vienas iš tų gar
sių operatorių buvęs regis ta- 
vorščius Bimbalas.

Bet mes baltamariėčiai by- 
tinam ir brooklyniškius kriau- 
čius. Mes turim tokių, kurie 
46 saizo kauto rankoves įsiu
va į 36 saizo kautus. O kiti jau 
bando įsiūti overkoto ranko
vę į kauto. Jeigu tas pavyks, 
tai išradimas bus užpatentuo
tas ir jums brooklyniškiai — 
šnipš! Šventakupris

Kartą du airiai, Džimas su 
Džakiu, atlikę išpažintį, ėjo 
prie komunijos ir kuomet išėjo 
iš bažnyčios, Džimas kramty
damas ką-tai burnoje, užklausė 
Džakio:

— Klausyk Džak! Ką tu pri
ėmei komunijoje?

— Tikrą kūną ir kraują Vieš 
paties Jėzaus — atsakė Dža- 
kis.

— O aš netik kūną ir kraują, 
bet ir kaulus gavau, — pridūrė 
Džimas ir išėmęs iš burnos ne
sukramtytą celuloidinį čipsą, 
parodė Džakiui.

Pasirdė, kad airys kunigas, 
iš vakaro, su savo draugais 
kaziravo pokerį ir kokiu tai bū
du, vienas čipsas, papuolė į 
rankovėse atlanką, kuris ant 
rytojaus dalinant komuniją, į- 
puolė į pušką (kieliką), iš kur 
pagaliaus pateko, kaipo komu
nija į burną Džimo. Ugikai

MUSŲ KLAIDINIMO
BLIU RAS

Klausimas: — Aš esu dar 
jaunas vyrukas, nes baigiu tik 
63 metus, prie to niekuomet ne 
turiu laiko apsivesti, nes kai ne 
matau merginos, tai tada geriu 
o kai pradedu gerti, tai nebe
matau merginos. Esu labai su- 
kiuržęs sveikatoje, todėl norė
čiau išvažiuot Į sveikesnius 
kraštus. Patarkite: kur būtų 
geriau važiuoti? —

George Kukū

Atsakymas: — Mes žinome 
vieną naują kaimą, vardu Elo
him, žydelių Palestinoje. Tenai 
taip ilgai žmonės gyvena, kad 
pereitą savaitę, steigiant nau
jas kapines, žydeliai turėjo po
rą savo viengenčių užžmušti, — 
nes kitaip nebūtų turėję ko lai- 
dot. Patartume ten važiuot (lai 
vakortes parduodame šventa- 
kuprių agentūroje; klausk kai
nų).

LOCARNO HYMNAS

Sutrauka Konferencijos darbų

Francas, Vokietis ir Belgas
Nesipešim mes daugiau, 
Nesipešim mes daugiau, 

štai ruožtas eina 
Už upės Reino —

Nesipešim mes daugiau!

Francas:

Jei vokietis ant manęs nešoks, 
Būsiu brolis jam — ir ot dar 

koks!

's. j
wt:

t

JUOKIS

KAD IR

NENORI,

Gerai Nustvert ė
— Ar girdėjai, kad žmogva- 

giai pastvėrė Gauraičio pačią 
ir reikalauja $1,000 išpirkos 
pinigų?

—Argi jis ištikrųjų jiems d 
davė $1,000?

— Anaiptol! jis palūkėjo po 
rą savaičių ir jie pasiūlė jam 
$2,000, kad tik jis savo pačią 
atsiimtų nuo jų.

Asmens Įrodymas
Mūsų kaimyno berniokas jau 

sukako vienus metus, bet paro
dė dideli atkaklumą,, nes kada 
tik tėvas.nori iš lopšelio jį pa
imti, jis spardosi ir protestuo- 
damsa nesiduoda.

Anądien kuomet tėvas no
rėjo jį vėl iš lopšelio paimti ir 
jis vėl spardėsi, tą matydamas 
už jį vyresnis Jonukas pamo
kinančiai jam tarė: “Kūdiki, 
nebūk toks paikas: juk šis žmo 
gelis yra tas, kuris mums lede
lius (aiskrymą) nuperka!”

Galva, tai ne Širdis
Ponia Stuobrienė: Vai, Jur

gi; aš tiesiog įsimylėjau į tą 
skrybėlę štai šitame krautuvės

Ponas Stuobrys: Niekus šne
ki, mano miela! Juk meilė yra 
širdies, o ne galvos dalykas.

Minutės Ilgis
Policmanas: Ei, ką tu čia 

manai jau penkias valandas va 
žinėdamas automobilium gatve 
į vieną ir kitą galą? Juk šita 
gatve tik vienan galan tegali
ma važiuoti!

Vyras: Pons viršininke, aš 
laukiu savo pačios, kuri tik 
ant minutės įėjo krautuvėn.

Motely
Tarnas (įbėgęs pas užveizdą 

praneša) : — Septintame kam
bary svečias tik ką pasikorė!

— Pasikorė? Ar tu papjovei 
virve?

— Ne, ponas! Kad jis dar 
gyvas tebėr!

politikieriai 
lietuvius be 
Pilni laik- 

balsų tų ne
laimingųjų, nugabentų Franci- 
jos vergi j on. Dedame dar ke
letą tokių balsų:

L
Viktoras Januškevičius, 48 

mėtų gimęs ir gyvenęs Kaune, 
atvyko Francijon su žentu, pa
reiškė štai ką:

“Atvykau į Franciją dirbti 
kartu su savo žentu Step. Si
mu. Taip mus užrašė kontoro
je Kaune ir antrą kartą laive 
pakartojo, kad kartu dirbsime, 
bet. atvažiavus į Paryžių mus 
atskyrė, o kai aš. nenorėjau 
skirtis, tai kaž koks lenkas ma
ne iškoliojo: “milcz Litwin, 
swinska morda.” Atvykau į far 
mą penktadienį, penktą valan
dą; buvau baisiai išvargęs, bet 
pristatė malkų kapoti, iki sute
mos. Ant rytojaus prikėlė 3:30 
v., liepė išvalyti arklydę, pas
kiau šieną iškrovėm ir vėl mal
kas kapoti pristatė ir dirbom 
iki 8 vai. iki pusryčių. Pusry
čiai menki: sūrio šmočiukas, 
zupė be mėsos su makaronais 
ir keptas obuolys. Paskui išė
jom kviečių sėti, iki 2 vai. Pie
tums davė silkės šmočiuką, 
kvasą, vėl zupė su makaronais 
ir truputį fasolių. Po pietų zu
perio išpylėm 6 maišus ir pa- 
grįžįę namo, vėl malkas kapo- 
jom. Vakarieniavom sutemus 
prie lempos: žuvis smirdėjo; 
išgėriau kvaso ir atsikėlėęs nuo 
stalo viską išvėmėiau. Vienas, 
be žento, bijojau toliau pasi
likti. Nuo tokio valgio ir darbo 
galima ir galas gauti, pačiam 
vienam svetimoj šaly. Taigi ir 
išėjau.” , *

Simonas 
gimęs Vilniuj, gyvenęs Kaune, 
pareiškė štai ką:

“Išėjau, iš vietos, kad nebuvo 
kur gyvent. Paguldė arlkydėje 
kur stovėjo 12 arklių, augštai 
ant palapinių. Baisus oras, 
smarvė nuo mėšlo, arkliai nak
tį žvengia, spardosi, neužmi
gau, kad ir pavargęs buvau. 
Darbas sunkus, bet būčiau ken 
tėjęs. Taip pat ir valgis visai 
nepakenčiamas: visuomet šal
tas: pritrupinta duona rūgš
čiam vandeny. Išeidamas žino
jau, kad nepildau kontrakto, 
bet metus nebūčiau galėjęs iš
gyventi. Sutinku ten pagrįžti 
ar kur kitur dirbti, jei duos 
kambarį gyventi. Kaltu savęs 
nepripažįstu.”

Paaiškinimų, rodos, nereikia. 
O tuo tarpu Kaune prie emi
gracijos biuro šimtai žmonių ei 
Įėję stovi.

LAIMINGOS KNYGOS
Juodu Knyga, pusi. 200 $2.00
Sekretai .Moniniinn, pi. 1(58 $2.00 
Stebuklai ir Paslaptys, 240. $1.75 
Lyties Mokslas, 400 
Naujus Pilnas Orakulas, 
Lietuviškas Sapnininkas 
Burtiškos Kazyros
Paslaptys Magijos bei Spiri

tizmo $1.25
Jan tūkstančiai žmonių pasinaudojo 

burtifikų knygų mokslu plRiko turtin
gi, todėl ir tamsta išmėgink laimų! 
Reikalauk laimingų kriygų

L. S. KNYGYNAS 
3106 So. Halsted St. Chicago, Ill.

(134)

I
A. L. CEASAR, MD.

Gydo Akių, Ausies, Nosies ir 
Gerklės Ligas

109 E. 87th Street
(tarpo Park ir Lexinggton Avės.)

New York, N. Y.
Vai.: 10 iki 12 ryte.

G iki 8 vakare.
ir pagal susitarimą

STOGŲ DENGfiJASnGRAVEir=SfaL ano all kinos oi*

ROofinG
R»p»ir Work a Specialty

JAMES J.HOLTSON

-

VILNIAU!
Rašo J. Zove

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

Reikale klauskite:
Ofisas: 1163 Gates Avenue 

Tel. Jefferson 3957
Vardas: 161 Olifton Place 

Tel. Prospect 1023

HOLLANDI ’Banerica uneI^
Tiesus-trumpas keBa« per Rotter* 

dam’ą, j ir 13 visų dalių

II.
Pranciškus Aušruotas, gimęs 

1893 metais Vilkaviškyje, gy
venęs Vilkaviškyje, vedęs, turi 
žmoną ir dukterį Vilkaviškyje, 
pareiškė štai ką:

“Maistas visai nekoks, mėsa 
pasmirdusi, netinkama valgyti. 
Aš darbą pratęs dirbti, bet ne 
tokiame užlaikyme. Lova ir čiu 
žinys nuo kažin kada stovi, — 
tai kokio šuns būda. Kad dar 
žemai būtų tos “gulyklos,” bet 
dabar visa smarvė nuo arklių 
traukia į viršų, 
kad duotų 
sisakė; tai 
nuo darbo 
Ant farmų
gul duoda man darbą ar fabri
ke ar kasyklose. Buvau ir An-

Jau penkti metai suėjo, kaip 
tu esi po žiauraus lenko spar
nu. Tave išplėšė iš mūsų, at
skyrė nuo brangios Lietuvos, 
kur tu jai amžių amžius švie- 
tei, kaip žvaigždė aušrinė, o 
dabar skursti, dejuoji, lauki 
mūsų, kada tave išvaduosime iš 
priešų žiaurų jų.

Vilniau, pažvelgk į Lietuvą, 
pamatysi, kaip jį tavęs laukia, 
trokšta taip, kaip motina sū
naus pargrįžtant iš karo.

Pažiūrėk, šiandieną Lietuva 
gedulą-nešioja, liūdi, dūmoja, 
mini sunkius vargus, mini pra
eitį, kaip tu Lietuvai brangus 
buvai, o dabar atskirtas lyg sū
nus nuo motinos ir ten naš
laitis vargsti jau penkti metai, 
liūdėėsio giesmę dainuoji, ir ži
nai, kad tu esi mūsų širdis iš 
kūno išplėšta tu esi mūsų šven
tovė, kur mes tau maldas 
kojame.

Jaunuoli, sese, vargšai ir 
tuoliai vaduokite Vilnių, 
jis laukia mūsų senai...

Laivai kai aavaltf
Neprilygstami patogumai 

Mes pagolbitime gauti reikalingu 
dokumentus (affidavits). Musų 
žmonės sutvarko visas smulkmenai, 
ir keleiviams rūpinamasi nuo pra
džios kelio iki pabaigos.
Kainos ir laivų tvarkrafitii pasiun
čiamas paprašius.
Rezervavimui ir informasljų delei 
rašyk bile vietiniam agentai, arba

HOLLAND AMERICA LIMB 
24 State Street New Tork__

au-

tur
nes

' PIRKITE 
“VIENYBĖS

ŠĖRĄ!

Prašėm visi, 
kambariuką, — at- 
ir nutarėm išeiti, o 
visai neatsisakėm. 
nesutinku eiti. Te-

BALTIC AMERICAN LINIJA

A PALANKIAUSIAS
KELIAS;

Tai vienintnėlė linija, kurios laivai re- 
guliariškai per ištisus metus susisie
kia stačiai su laisvosios Danzigo vai 
stijos portu. TAIP ARTI KLAIPĖ
DOS, kad laivas, aut kurio sėdat New 
Yorke atveža Jumis beveik j pačią 
Tėvynę — Lietuvą, nes iš Danzigo j 
Klaipėdą, tai tiktai vienos nakties ke
lionė laivu be jokią ekstra iškaščią.

Sekanti išplaukimai iš New Yorko: — 
Laivas “ESTONIA” 3 Lapkr. 
Laivas “ESTONIA” 8 Gruodi.

(j Lietuvą ant Kalėdų) 
Jau laikas pamislyti ir rengtis i 

Lietuvą ant Kalėdų!

Kainos laivakorčių: J Klaipėdą visu 
keliu vandeniu: 3 klesa $107; abi pu
si tiktai $181. 2-ra klesa $132.50; abi 
pusi tiktai $244.50.

BALTIC AMERICA LINE
BROADWAY NEW YORK CITY

Kreipkitės čionai ar prie 
savo vietinių agentų

9

$15.00 ir augityn

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

RASHKINIS

VOKETAITIS 
141 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

LINKSMI VYRAI!
Neftlk sportai, bet ir darbininkai ir geresnės kliasos 

lietuviai biznieriai, rūkydami NAUJOKŲ BROLIŲ 
padarytus cigarus visi džiaugiasi, nes jie žino jog 

f tai yra goriausi Cigarai Amerikoje, gardus rūkyti, 
puikiai dega ir dūmas malonini kvepia jog visiems 
patinka net šaly sėdintiems arba praeinantiems myli

kvepėjimą, todėl, kad pagaminti iš Importuoto ir ge
riausio Domestik Tabako! Nors daugiau mokėtum, bet 
geresnių Cigarų negali gaut! Visi inteligentai juoos rū
ko! Broliai Lietuviai — labai puiku, kad mumis — tai 
yra lietuviška išdarbystė paremiat, nes visiems garbė 
už lietuvių pranionystę, todėl ir toliau užprašom, kad 
Restauracijose, Kliubuose, Storuose, pas Barberius ir 
visose lietuviškose užeigose visur reikalaukit ir rūky
kit po vardu — JONO—JOHN'S CIGARĄ arba bro
lio Petro bei L. I). K. Vytauto! Tėmykit, kad būtų 
vardas ir paveikslas ant bakso kaip Jonas su pirštu 
rodo į auksinius medalius, — o rūkysi ir džiaugsies, 
rūkai!
per pačtą. Adresas: —

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

Kurie netingi liuosam laike kaipo agentai kituose miestuose gali užsi
dirbti ekstra pinigų, ir kodėl nbpradėt bizhieriaut ir agentaut?

kad gerą cigarą
— Į kitus miestus išsiuntinėjnm biznieriams ynt pareikalavimo

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

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

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

Tel. Richmond Hill 8066

H s B
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(Feljetonas)
Rašo SI. Mi-ka

.Gatvėse buvo pilna žmonių. 
Saulė buvo jau Iškrypusi iš 
pietų, bet savo karštais spind u 
liais dar kepino žmonių pe
čius, veidus.

Moters, kad nenudegtų ran
kučių, kad jos būtų baltos, 
kai sniegas, buvo užsimovusios 
baltas pirštinaites, veidus pri
dengusios skrybėlių bryliais ir 
įvairiaspalviais šydais.

Gatvė, kurioje buvo didžiau
sias judėjimas, ėjo jauna, gal 
kokios devyniolikos metų mer
gina. Ji buvo apsirėdžiusi pietų 
krašto rūbais. Jos dešinioji ran 
ka ir pusė krūtinės buvo ap
nuoginta. Rankose ji nešėsi ne-

Tikra Lietuviška Duona 
kuilį kepa 

„Garsas” Keptuve 
(Seninusia įataiga)

Kepa 
Taipgi 
vėms 
Buomot 
prie ••Garsas” Keptuvė, 

ne duonų ir j kitus miestus.

GATVĖS ŠOKIKĖ

dideli būbneli. Tai gatvės šo
kikė.

Priėjus prie gatvės skersgat
vio, ant kurio buvo maža aikš
telė ir kur stovėjo kokio tai žy 
maus vyro paminklas, 
jo. Sustojus apsidairė 
tė nuo galvo: 
ir nusidriekė 
kaip naktis, 
saulės kasos.

ji suste
nu sirne- 

raudoną skraistę 
>er pečius juodas 
blizgančios prie

duonų iš 
kepame 

ir kitiems 
kreipkitės

Garsas

ruginiu miltu.
keikiu*, vestu- 

pokiliams. Vi
su užsakymais 

Siunčia-

MASIULEVICH 
A. SHRUPSKIS 

(Savininkai)

209 Bedford Ave., 
Brooklyn, N. Y. Tel. G’p’t. 2876

Pamatę 
pradėjo j 
nų, nes žinojo, kad ji čia ma
nanti šokti savo gražius šokius.

Ji pradėjo šokti kokį tai kei 
stą pietų krašto šokį, retkar
čiais mušdama savo nedideliu 
kumščiu į būbneli. Tai sukosi, 
kaip kokia deivė, tai vėl, kaip 
perkūno trenkta sustodavo, iš
plėtus akis žiūrėdavo kur tai 
į tolį... Tai ir vėl sukosi, šoki
nėjo mušdama su būbneįiu sau 
i galvą, alkūnes, kojų kelius... 
Bubnelis daužomas skambėjo, 
čerškė]o, kaip tai liūdnai, de
juodamas...

Užbaigė šokį... Jos veidas bu
vo Įraudęs, jos augšta krūtinė 
dažnai kilnojosi nuo kvėpavi
mo, ji visa drebėjo. Atstatė ji 
savo būbnelį prieš žiūrovus ir 
prašančiomis skausmo pilno
mis akimis žiūrėjo į žmones. Ji 
kentė, kuo tai, kankinosi: jai 
buvo sunku prašyti tų pinigė
lių, kuriuos su pašaipa metė 
žmonės jai i būbnelį. Jauni vai-

kinai savo aistringomis, žėrin
čiomis akimis ryte rijo jos nuo
gą, baltą, truputi apdegusią 
saule krūtinę, drebančias nuo
gas rankas. Kai kurie drąses
ni, matyti turtingi, priėję prie 
jos stengdavosi pažvelgti už 
rūbų, kur buvo jais pridengta 
likusi dalis krūtinėse, krūtys.

Daug pašaipos ir bjaurių žo
džių tekdavo jai išgirsti del tų 
keleto centų, kuriuos jai sume
ta j būbnelį. kaip, kad ponas 
savo šuniui kaulą.

žinoma, sulyg jų protavimo, 
gatvės šokikė — ne žmogus, 
bet daiktas, kuris sutvertas 
linksmumui kitu.

KOKIS METALAS UŽVIS 
BRANGESNIS 

Rašo A. J. Jokūbaitis

Radium metalas .yra už visus 
brangiausia, kurio kaina nusta
tyta arti $2,000,000 vien,a uncir

Sakoma, kad radium nepil
nai priskaitomas prie metalu.

Paprastas komercijinis Iri
dium metalas, vartojamas vir
šūnėlėms fontaniniu-rašomųj u 
plunksnų. Iridium metalo kai
na yra $250 už unciją.

Platino uncija kainuoja $100.
Auksas, — kuri žmonės taip 

plačiai vartoja ir puošias, kai-

AMERIKOS LIETUVIAI

Nauja, K. Gineičio, Lietuvos einančio konsulo 
pareigas ir buvusio* -• vieno iš “Draugo’’’ 
redaktorių, išleista knyga apie Amerika ir ame
rikiečius su 167 paveikslais draugijų, veikėjų, 
miestų, seimų ir taip toliaus.

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

A. B. STANKUS 
’Vienybės” Įgaliotinis,

VIENYBĖ
193 Grand Street, Brooklyn, N. Y

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

tuoj atvykstu pataisyti pagedimus

LtaJ
+ t

Geriausias

CHAS. W1RFEL

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

Tel. Stagg 4037

GYDAU VYRUS IR
MOTERIS

Pasekmingai Moderniškiausiais 
Būdais

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

Mano Kainos Prieinamos
kiekvieną sykį atėjus.

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

Pasitarimas ir Patarimas Dykai

110 East Kith
Tarpe

Specialistas
Street, New York City
4th Av. ir Irving Place
8 vakaro. — Nedaliomis

n uo j a. .$20, vi tūpt u nei j
Šie visi keturi metalai lip 

šiol brangiausi; o tai del to 
kad jų užvis mažiausia tegali
ma iškasti.

Geležies daugiausiai randa
ma, tad ji yra pigiausi.

Kūdikių Maitinimas
Vaikai, kaip ir maži gyvu

liai, reikalauja daugiau kūno 
statymui medžiagos, negu pil
nai suaugę žmonės. Užtikrini
mui kūdikio normaliu augimo 
ir išsivystymo, jo valgiai turi 
susidėti iš mineralių dalykų ir 
kitų.

Nekurios daržovės ir riešutai 
turi savyje kūną auginančių 
dalių, bet jie turi būti pamai
nomi pieniškais dalykais, kiau
šiniais, mėsa ir žuvimi.

Mineralių dalykų randame 
piene, kiaušiniuose, mėsoj, ža
liose daržovėse ir vaisiuose, o 
kitokie augimą reguliuojanti 
dalykai randami pieno riebu
muose, kiaušiniuose ir lapinėse 
daržovėse.

Pienas turi savyje mineralų, 
augimo medžiagų, riebalų ir 
cukraus. Todėl nėrėa kito svar
besnio kūdikiui ir augančiam 
maisto.

Turi būti duodama užtekti- 
lengvai suvirškinamo val- 
gerai išvirto, reguliariai,

nai 
gio: 
bet nieko nereikia duoti tarpe 
reguliariai duodamo valgio.

Pabaigoje pirmųjų metų, kū
dikis turi gauti valgyti keturis 
sykius i dieną, bet pabaigoje 
antrųjų metų, užtenka trijų 
valgių dienoje.

Jaunas kūdikis daugiausia 
turi gauti valgyti vidurdieny. 
Jis turi gauti mėsos arba kiau
šinių, daržovių, sriubos, žuvies, 
ryžių, bulvių, makaronų ir r 
Įvairios kruopos, pienas, vai
siai, geriausi pusryčiai ir va
karienė.

Norint daugiau informacijų 
apie kūdikių auklėjimą rašyk 
Vaiku .Biurui,-. U. S. Depart
ment of Labor, Children’s Bu
reau, Washington, D. C. klau
siant “Feeding th’c‘ Child,” Chi! 
dren’s Bureau Dodger No. .8, 
arba “Child Care.”

E. L. I. S.

PIRKITE
VIENYBĖS 

ŠĖRŲ!

Atsišaukimas į Bendradarbius 
Del “Vienybės” Metraščio

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

SKAUSMAS! KUR? 
PAMINKIT.

x (uiiFMtnf

YRA GERAS DEL

J. Ramatiško gėlimo.
2. Nerviško galvos skausmo.
3. Neuralgijos skausmo.
4. Mėšlungiško traukimo.
5. Kietsprando.
6. Skausmo šonų, krūtinės ir pečii;
7. Apsideginimo ir žaizdų.
8. Apsisaugojimo nuo uodų.
9. Skaudančių muskulų.
0. Apsisaugojimui nuo užnuodiji- 

nio, nuo silpnų atsitikimų, 
įdrėskimo ir tt.

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

rašykite į:
ALBERT G. 

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

DYKAI Pietums Indai už Leibelius DYKAI

Star ir Magnolia Pieno
Šitos rūšys kondensuoto pieno susideda iš vien cukraus ir pieno 
— gryno — saugaus sveiko pieno ir gryno cukraus. Patogu lai
kyti ir negenda. Niekas nenusimeta. Turi kada tik nori. Skanu su 
kava, koše ar vaisiais. Vaikai myli j jį atmieštą gerti ar užteptą 
ani duonos.

gaunate brangias dovanas gražindami leibelius netik gerą pieną. Vii” 
matote paveikslą indų seto, kurį galite gauti už taupomus leibelius.

Seimininkė pildosi tą setą už leibelius mūsų bikinių. Ant paveikslo ma- 
matoinus indus tegalite gauti mūsų dovanų krautuvėse. Nesiunčiame jų 
paštu. Pradėkite šiandien taupyti leibelius ir nuneškite į arčiausį žemiau 
pažymai u krautuvių.

,1 US

su '

MUSŲ BROOKLYNO PREMIJ4 KRAUTUVĖS RANDASI
• 570 Atlantic Avenue, netoli 4th Avenue

2 Sumner Avenue, netoli Broadway

KITOS PREMIJŲ KRAUTUVĖS:
61 East 125th Street 
near Madison Avenue 
BRONX, N. Y.
578 Courtlandt Avenuo 
netoli 150th Street

NEW YORK CITY, N. Y, 
44 Hudson Street 
near Duane Street 
426 West 42nd Street 
near Ninth Avenue

Pradekite tuoj taupyti leibelius dovanu kalėdoms

M TDK
-Sp'veich ru o u ncęs

nybės” bendradarbių šiokius- 
tokius atsiminimus bei jų pa
veikslus. Metraštis nebus labai 
didelis, bet spausdinsis ant ge
ro po perinus ir technikos žvilg
sniu prižiūrėtas.

Nors jau mažai laiko betu- 
rim, vienok kreipiamės į savo 
bendradarbius prašydami para 
šyli savo atsiminimus, neilges
nius 100-150 eilučių formato 
1924 melų “ Vienybės” Metraš
čio. Taipgi prašome labai sku
binai parašyti iš kolonijų A- 
merikoje: 1) kiek lietuvių ran
dasi, 2) kiek draugijų turi, 3) 
kiek draugijų turtas sudėjus 
neša, 4) kiek turi mokyklų, 
4) kiek turi lietuviškų bažny
čių ir jų turtas, 5) kiek yra 
biznierių, (i) kiek jų turtas ne
ša, ir tl. Prašome rašyti labai 
trumpai, nes maža turim vie-

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

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

Užrašykite “Vienybę 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems 
Lietuvoje

Tol. 4428 Greenpoint.

Dr. John Waluk
Valandoi

nuo
nuo
nuo

iki 10 iš ryto 
iki S po pietų
iki 8 vakare

Nedėliomii pagal iniitarimų

161 North 6th Street 
Brooklyn, N. Y.

TeL 595 Greenpoint

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

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

Apaugėk Ivalkatf

i*T7*LU
UŽDEGI

MAS

Profilaktaa vyrami, 
geriausia apsauga 

po užsikrėtimo. 
Didelė triūbelė 85o. 

(Tarba (4’g) $1. 
Visose aptiekoBe ar 
Ran-Y-Klt Dept. A. 

91 Beekman Bt. 
New York 

Praiyk aprašymų

Susivienijimas Liet. Amerikoje
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDBAUDOS IK PABALTOS 
ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE, KU- 

' BIOS TURTAS ARTI $1,000,000.00

pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.10
Nuo susiorganizavimo iki Šiam laikui išmokėta $375,122.80

8LA. kuopei randai! viiuoio dideinlnoie mieituoie. 
Nariai priimami nuo 18 iki 50 m. amžiau*. Via! na
riai gauna laikraštj „Tėvynę” dovana! 11 taipgi 
gauna SLA. iileietai knygai už puię kainoi.

Pomirtiniai įkyriai — $150, 300, #00 ir 1000

Faialpu Skyriai — 
ll.oo, ».oe ir 12.00 į lavaltg.

Del platesnių informacijų krelpkltėi lino adresai

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

Km yražmogau amžinai prlaiarf — Šaltis.
< _ J13 netik sunkiausias Ilgai Įvare, bet IT Į <ra-
Įflgffcy paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačiu

Ameriką pagarsėjusiu URBAN’S COLD 
POWDERS (Milteliu ano Salčli), jeklf lalčlų 

L ' nebijo. Ui 75 centus «i hakif apslglnkiaok

nno flftvo nuožmaus prieiol

Oh URBO LAX TABS (18 cental ui skry- 
F - SĮĮ-nutę) yra kai kanuolS prieš kltf aminių šmo-

JF gans DrleS* — vidurių aikletėjlmų — kuris
žmogui pagamina daug rūpesčių Ir šankių Ilgų.

IdetBvlžkų, Bulgariškų, Alopatiflkų, HomeopatUkų ii kitikių 
vaistų tegalima g»wtt gerų pas —

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

Telephone Greenpoint 1411

/
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“Vienybes” Koncerte Lapkričio 22 dieną Smuikuos Talentingas Smuikininkas- Andziulaitis
U

| Brooklyn© ir Apylinkės Žinios
i iras jį išvijęs. Balžentienė sa

ko, kad vyras neduodąs jai 
pinigų drapanoms ir maistui.

“Vienybės;” Adresai: 193-197 Grand Street. Brooklyn, N. Y. Telefonas: 2427 Greenpolnt

VIS ARTYN PRIE 
‘VIENYBĖS’ KONCERTO

senai mūsų visuomenes bu
vo girdėtas, ir dabar išeis 
su naujais dalykais mūsų 
publikai pasigerėti.

Toliaus, “Vienybės'’ Bi
Jau tik mėnuo beliko lig 

ateinančių “Vienybės“ Ben- 
džiojo Koncerto programa 
pasididina mūsų naujai iš- 
kįlančiu smuiko talentu — 
p. ANDZIULAIČIU. Jisai 
jau ir amerikonų spaudoje

drovės iškilmių, kurias ren
gia “Vienybės” Direktorių* 
tas pasigrožėjimui ir pasi
linksminimui Brooklyno ir 
apylinkės visuomenei. Ir 

.rengia, kaip tik tuo laiku, tapo atžymėtas, kaipo ta- 
kuomet įvyksta 20 metų su- lentingas smuikininkas, 
kaktuvių nuo buvusio Di- Na, tuomi programas to- 
džiojo Vilniaus Seimo, kurį Ii dar neužsibaigia, 
visas lietuviškas pasaulis 
apvaikštinėja iškilmėmis.

Lapkričio 22 d. įvykstan
tis “Vienybes” Didysis Kon 
certas ir Balius, bus pagra
žintas malonum dalyvavi
mu mūsų žvaigždės, operos 
artisto gerb. JUOZO BAB
RAVIČIAUS, 
progą visiems dar sykį gir
dėti jo malonu balsą.

LIETUVIŲ OPERETĖS ždė, gerb. J. Babravičius, šio- 
CHORAS bus kitas šio kon- ; mis dienomis buvo pakviestas 
certo pagražinimas. Jis jau .Columbia Rekordų kompani-

Jisai 
dar yra tvarkomas ir žada 
įBrooklyno visuomenę nu
stebinti. Tik temykit 
biamieji, šitą vietą, 
sižymekit Lapkričio 22 
kad jos nepraleistumet!

, ger- 
ir pa

ti.,

GERB. J. BABRAVIČIUS 
kuris duos ĮDAINUOJA REKORDUS

Operos artistas, mūsų žvaig

EUREKA
Paskutinis Kvietimas Del

Mokyklų vedėjų. profesionališkų įpėdinių, biznierių, ofiso darbininkų, 
High ir B znis School graduotų, bei Sopų vargdienių naudot iš mano 
PsycholoGEkos Metodos išmokti Anglų kalbą.

YPATINGI RŪPESČIAI
1. Anglų kalbą bombarduoju jau penkiolika metų, tai kiek laiko man 
užims išmokti ne bombardnot bet kalbėti — AcŠius mėnėe»iu*.
2. Kas yra Psychologies Metodą išmokti Anglų kalbą f — Tai yra me
todu su kuria nuo pirmos lekcijos skaitysime aiškiui ir suprantamai ne 
vaikelių kvailą niekelę, bet dramatiškus veikalus, pasakas ir soeiologi- 
jos mokslo knvgiis; ekonomija, politika, logika, ir it., nežiūrint ar ne
pradėję Public Schcol. n r pabaigę High School.
3. Turbūt brangus kursas! — Labai; IM centų ant dienon.
•I. Aš jau per nonas mokytis.’ — Kaip senai nuntojot progresuoti, taip 
daug ir pasenot.
5. Aš sarmatijuos. — Nuogi pas mane nevyksite.
6. Man nereikia; esu High School graduate, ir dar be to daugiau sa
vaitėj uždirbu ne kaip mokytas amerikonas. — High School mokslus 
tai tik abėcėlė, žvakutė prnsiJvietimo savo spiritualizmo, ego. Taipgi už
laikyti gerą džiubą f darbą i ir turėti keletą dohirių, tai turėti raktus kuo 
mi asmuo esi įgaliota* lengvinu išauklėt savo ego ir dasiekti platų lai
mės užgnnėdinimą. H:t nesat čionai tik ant vienų dolnrių krovimo, o dar 
mažiau ant praeina praliejimo.
7. Na, tai ryt .j vakare ateisiu pradėt ? — Pervčlni! Aj vakarą užda
rau registravimo (įrašymo) knygas, nes tik 20 ypatų abiejų lyčių priim
siu auklėti Meldžiu nekalbėkite, kad negavote progą. Airdlngai praneš 
hite ir savo draugams.

KAROLIS BARTKUS
(Globėjas Ir Psychology)

Studio — 293 WYTHE AVE.. BROOKLYN. N. Y.
Pnžyinėjimn* Mano vardas ir procesas ne palei fekerių (apgavikų) 

dolarių riebumą!

SPECIALISTAS

DR. J. HOROWITZ, Dentist

Surgeon Dantistai SPECIALISTAM

SKAND ALAS DELE1 
“ KOLONIZACIJOS" 
BALSUOTOJŲ

jos įdainuoti lietuvių dainų. 
Jam sudainavus tik pirmą dai
nelę: “Tykiai, tykiai Nemunė
lis teka”, amerikonai taip su
sižavėjo jo balsu, kad rankoms 
suplojo ir sako: “Puiku, pui
ku!” Dabar
lės dainų į rekordus.

Neužilgo gerb. Babravičius 
dainuos ir į Victor Co. rekor
dus, kur taipgi jis tapo malo
niai pakviestas.

bus dainavimai ei-

OPERETE "I8EII 1S

Jaunas ir smarkus mūsų lie
tuvis, Michael A. DeKenipp, j 
265 Bedford Ave., iškėlė aikš
tėn, kad 14-tame Assembly 
Distrikte kieno tai buvo klas- 
tuojami balsuotojams išduo
dami “rastumo liūdymai” (li
teracy tests). Jis prokurorui 
Moskowitz pridavė sugavęs 
tris tokius klastuotus laidy
mus.

Bet didesnis skandalas i.^ 
versta aikštėn 23-me Distrik
te, žydijoje Brownsvillej, kur 
patraukti tardymui tūlas Sho- 

I reinstein ir W. Hart (proku-
Operetės “Išeivis” Lapkričio į roro padėjėjas!), jog iš jų na- 

28 ir 29 dd. vaidinimui bilie- mų registravosi balsuotojai Vi
tai jau gaunami “Vienybėje” sai ten negyvenę. Susekta, jog 
ir pas Operetės Dr-jos narius. Harto namuose “gyventa” net 
Operetės Draugija smarkiai 16 asmenų, kurie visai negy- 
daro repeticijas, kad minėta ■ venę, bet buvę paties Harto gi- 
operetė sužavėtų Brooklyno minės ten “apsikolonizavę”, 
publiką. kad per rinkimus prisidėtų

----------- tam distrikte daugiau balsuo- 
BALAŽENČIŲ PERSISKF- tojų.
RIMO BYLA • ----------

Kings County Supreme teis
me anądien buvo svarstoma 
persiskyrimo byla Viktorijos 
Balažentienės prieš savo vyrą 
Igną Balžentį, 554 
St. Pati norėjo gauti 
mą ir advokato lėšas, 
sakė, kad jai nereikia
mo, nes ji neturinti vaikų ir 
galinti užsidirbti pinigų.

Linwood 
užlaiky- 
o vyras 
užlaiky-

PO MIESTĄ PASIDAIRIUS

A. Mika- 
B-vės pir- 
šeštadienį

gydytojo

linkėja p. 
pasveiki-

kite, nes yra svarbių reikalų. 
Pirm. K. širvydienė.

'— "Lapkui” tikietai, ant 
Lapkričio 10 šio juokingiausio 
teatro, jau randasi: “Vieny
bės” ofise, pas O. Januškiutę, 
St. Paužą ir pas visas L. M. G. 
D. nares. Pasiskubinkit geres
nes vietas gauti!

Rengimo Komisija.
— Politinės prakalbos, šio 

penktadienio, Spalio 30 d., 
"Vienybės” Svetainėje įvyksta 
Williamsburgo biznierių ren
giamos politinės prakalbos. 
Tarpe kitų kalbėtojų yra pa
kviesti ir Demokratų partijos 
kandidatai. Visi susirinkite. 
Pradžia nuo 8 vai. vakare.

Rengėjai.
— Viešas susirinkimas. Atei

nantį sekmadienį Lapkričio 1 
d. nuo 3-čios vai. popietų, Lie
tuvių Ukėsų Kliube (1153 Put
nam Ave.), įvyksta viešas po
litinis susirinkimas. Bus žy
mus kalbėtojai lietuviškai ir 
angliškai. Todėl visi be skirtu
mo, vyrai ir moterys, meldžia
mi apsčiai susirinkti.

Andrius Kundrotas, 
L. U. K. Vadas.

— Jaunų Lietuvaičių Dr-ja 
rengia gražų vakarėlį — “Hal- 
ween Party”. Tai įvyks 31 d. 
Spalio, Jaunų Vyrų Draugijos 
kambariuose, 110 Union Avė.

— Siuvėjų unijos 54 sky
riaus A. C. W. of A. bertaini- 
nis susirinkimas bus Spalio 28 
d. Unijos salėje, paprastu lai
ku. Visi siuvėjai unijistai pri
valo atsilankyti, nes bus svar- Į 
bių reikalų apsvarstyti.

Fin. Rast. P. M—la.

metam $2,436. 1 morgičius — 
$6,000. Nėra antro. Įmokėti 
$6,000. Netoli Broadway.
VIENYBĖ” REAL ESTATE 

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

Išsirandavoja 5 kambariai, v-i*i Švie
sūs, elektra, maudynė, baltos sinkus. 
Randu pigi. Ts.ippat išsiraudavo ja du 
gražūs forni.’riiiniiai. Atsišaukit j>o No. 
267 Kent Av., kampas So. 1st St.. 
Brooklyn, N. Y- (130

Fasirendavoja šapa, 457 Essex St., 
East New Yorke, tinkanti bile kokiam 
bizniui, namas mūrinis, yra “dry 
heat“; kaina už abu florų — 
itsišmikitc 10743 — 113th St.. Rich
mond Hill, L. I. Tel. Virginia 3986

NEPRALEISKITE PROGOS!
Jei dairotės pirkti gerui Įdirbtą bu 

čerpės biznį (Greenpoint sekcijoje). su 
visais įtaisymais, dešroms dirbti ma 
šinerija ir vieta vindymui; mes gali
me jums tą gauti prieinama kainu. 
Klauskite*: Shegaus ir Gale, 134 
Broadway, Stagg 6805. (132

t

PIANAI IR PLAYERIAI

J0N/K5 AMBROZAITIS
Naujausios mados su pirmos rūšies ak
cijoms ir metalinėms dūdelėms, ku
rios niekad nepasigadina. Turim ir 
antrarankių ir labai pigių. Taipgi Re
kordų gramafonams ir ift Lietuvos ir 
rolu playeriams. Reikalaukit katalogo 
veltui.

JONAS AMBROZAITIS 
560 GRAND STREET 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone Stagg 6£G2

UžRAšYKIT “VIENYBE 
SAVO GIMINĖMS IR 

PAŽĮSTAMIEMS 
LIETUVOJE

Tel. Greenpolnt 7831

LIAUKU1 FOTOGRAFAM

Fotografuoju ve 
selijaa, Ban kie
mus, nabašninkui 
Mokinių grupet 
ir tt. Abelnai at
lieku viaus foto- 
grafijoi darbui 

Visuose fotogra 
fijoa reikaluose 
kreipkitės ji u o 
adresu: —

— Susirgo. Gerb. 
lauskas, “Vienybės” 
mininkas, peretą 
staiga susirgo. Jis turbūt per
sišaldė. Dabar p. Mikalauskas 
guli savo namuose, 
prižiūrimas.

“Vienybės" štabas 
I Mikalauskui greito

Teisėjas Van Sinclen pareis- mo.
kė savo nuomonę, kad pati, 
nors vaikų ir neturi, vienok soms šios apylinkės SLA. kuo- 
turi teisę prie užlaikymo ir vy- poros pareina smarki darbuo
tas turi ją užlaikyti. Jis pri- tė, būtent SLA. Centro valdy- 
teisė vyrui mokėti pačiai po bos nominacijos. Kuopose jau 

ir duoti $50 ad- gaunama nominacijų blankos.
Todėl visi nariai privalo stro- 

pasirodo, apsi- piai dalyvauti susirinkimuose 
29, 1907 metais, ir nominuoti senąją valdybą, 

ir

SLA. nominacijos.

$10 savaitėje 
vokatui lėšų. 

Balženčiai, 
vedę Rugsėjo
bet neturi vaikų, Abu jau se- kuri pasirodė darbščiausi 
nyvi žmonės turi po 60 metų, teisingiausi, nes ji SLA. iškėlė

Balžentis tvirtina esąs be viršūnėn visų Amerikos lietu- 
darbo šešta savaitė ir negalįs vių organizacijų. Visi iš pa- 
pačią užlaikyti, bet pati sako, šalių kaišiojami “grąžtai” rei- 
kad jis gali užlaikyti tik ne- kia sulaužyti, nes jie taikosi 
nori. Ji prisipažino, kad tūlą organizaciją susilpninti ir mū- 
laiką atgal apleido vyrą ir nu- sy pašalpą pražudyti. Tėmyki- 
ėjo gyventi pas ženotą pirmo te! SLA. Darbuotojas. 
vyro dukterį. Stauff’ienę, gy- — Globiečių domei! $į ket- 
venančią Richmond Hill sek- virtadienį. Spalio 29 vakare, 
cijoje. Balžentis papasakojo
kad ir jis paskui nuėjęs ten L. M. G. Dr-jos susirinkimas, 
gyventi, bet Stauff’ienės vy- Visi ir visos būtinai dalyvau-

Vienybės” Svetainėje įvyksta

124 Union Av. knmp. Grand St 
(Viršuje mėiinyėioi)

Dantys traukiami vartojant Novocain anestetiką atsargiai ir pri
tyrusiai. Visokį nptrnoklmni — Mnknų ir pivirSio darbai. — 22 karato 
aukso — Imame paveikslus su X-Ray.

(Nepnklyskite po kitu numeriu)

Susikalbam Lietuviškai EGZA MTNACIJ A DYK ATI

PIRMUTINĖ LIETUVIŠKA ĮSTAIGĄ 
----- o-----

Mes užlaikome didžiausią krautuvę ir 
naujausių madų drapanų suaugusiems, 
jaunuomenei ir vaikams. Taipgi Siuvame 
ant Užsakymų (orderių). Užlaikome dide
lį pasirinkimą vėliausios mados audeklų.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ 
APDRAUDOS (INSURANCE) FIRMA 

REIKALAUJANT ap<lr*udoi (in*ur- 
j»n<c) nuo Ugnies, Gyvnatiei, Sužeidi
mo accident). Automobilių, Stiklų, 
ctc„ žodžiu Mknnt, suteikiam visokios 
rūšies sprlrnudą (insurnnee) koki.t tik
tai raminsi šioj šaly. Mūsų kompanijos 
vienos iš didžiausių, prekės yni lygios 
su kitais, bet pntarnnvlmns yra geres
nis nelaimei atsitikus, nes pilnai nu 
otelius išmoka.

PERKAM ir parduodam narnu*, lotus, farmas, biznius, morgičius; sko- 
linam pinigus nnt morgičių, suteikiam pilną patarnavimą namų pirkimo 
ir pardavime.
NOTARY PUBLIC suteikia pilną patarnavimą visokių legalių dokumen
tų, kokius tiktai tiesos daleidžia Notarams patarnauti.
Ru visokiais reikalai* ypntiškni, laišku ar telefonu kreipkitės į mūsų 
firmą, užtikrinam. ka<l gausit teisingą ir mandagų patarnavimą.

SCHEGAUS & GALE
BUILDERS. REAL ESTATE and INSURANCE

131 BROADWAY, BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg 6805Krautuvė atdara paprastom dienom nuo 8:30 ry- 

Masą darbo apsiaustu to Iki 9:30 vakaro. Nedėldlenlais ir šiaip švento- 
koitumoris džiaugtasi, mis dienomis nuo 7:30 ryto Iki 1:30 popietų.

216 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y
TELEPHONE 8TAGG 4097

O
ANDRIUS TURAUSKAS

592 FLUSHING AVENUE
Brooklyn, N. Y.

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

Užlaikau užeigos vietą visiems prieinamą ir 
ptiegtam vieSbšutia atkeliavusiems iš toliam; 
gera vieta apsistojimui

Real Estate
Pigūs Namai ant Pardavimo

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

37 Charles St., 3 šeimynų, 
medinis namas su elektros švie 
sa. Kaina $6,500. Cash $600.

8 šeimynų mūrinis narnas po 
4 kambarių kiekvienai šeimy
nai. Lotas 25 per 109. Renda j 
$2,100 metams. Kaina $15.000. j

Kampinis mūro namas, 6 
šeimynų ir bučernė.
$230. Kaina $19,500. Vieta 
garadžiams. Cash $4,500.

6 šeimynų mūro namas, 
kambariai šeimynai su elektros 
šviesa. Namo frontas 37 pėdų 
pločio. Renda $235. Kaina $20. 
000. Didelis bargenas.

6 šeimynų mūrinis namas, 5 
kambarių ir maudynė. Rendų

— Petrai, kur taip skubi
niesi ?

— Einu pas Juozą Aba* 
zorių.

— 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.
Tek 4520 Green point

114 BEDFORD AVENUB 
tarpe No. 5th ir 6th 8U.) 

Brooklyn, N. Y.

namas, 
R end a 

9

adresu;tino

STOKES
C. Brooklyn. N

Telephone Triangle 1450

IR MALJOR1UH 
Nufotografuoja ir 
numalevoja viso
kius paveikslui 
i v airi augiomis ip- 
aivomis. Atnauji
na ienai ir kra- 
javua ir audaro 
bu nmerikoniftkaii 
Darbą atlieka ge
rai ir pigiai.

Kreipkitės

17S
JOM AB

Bridle St.,

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Sarniukas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINE
Čia galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintu* ir ’ii 
prieinamą kainą; taippat pasirendavotl svetainą susirinki* 
mama, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

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

$i LIETUVIŠKA AKU1ERKA

Brooklyn, N Y.

S. PAUŽA 
131 GRAND STREET

Marijona TamklenJ 
pslsgų ant pareikalavimo 

naktį, taipgi ir nedėl-

prieinamą kainą 
Stagg Street 

M • (arti Union Av.) 
8 Brooklyn, N. Y.M Tel. Stagg 0711

VYRIŠKŲ DRAPANŲ KRAUTUVE 
Didelis Pasirinkimai Vyrams — Drapanos Geriausių Kompanijų 
PADARAU NUO LIETAUS APSIAUSTUS (RAINCOAT ’U8) 

Vyrams, Moterims 
Prašau Tamistą reikale atsilankyti,

£$prie 
Odieną ar 
Uždieniaii. Darbą atlieka atiakan- 
?G£iai už prieinamą kainą

3

ir Vaikams
o būsite pilnai užganėdintai

Ttl. Stagg 0783.

Juozas Levandauckas

Ateikite ir Persitikrinkite

107 Union Avenue

alarnauju visiems be skirtumo, par samdau auto- 
mobilius kiekv'enam reikale: vestuvėms, krikštynoms 

šiaip pasivažinėjimams. Kainos žemos.

(Praeidami atsižvelgkite į šį nnmą) 
260 HUMBOLDT ST. 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Stagg 24S1 

Užlaikome lietuviams užeigos vietą 
ir turime Gražią Ruimingą Svetainę 
del įvairią Mitingų ir Pokilių (Lie
tuvių Kriaučių Kontraktoriai už
laiko savo ofisą mūsų svetainėje) 
Visuomet reikale kreipkitės pas: —

K ASM OČIVS ir TUBA
260 Humboldt Street 

Brooklyn, N. Y.
Brooklyn, N

6
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