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DEMOKRATAI LAIMI RINKIMUS Naujausi Telegramai Žinios Iš Lietuvos
NEW JERSEY VALSTIJOJE

Pirmos Žinios Apie Lietuvių Derybas su Len
kais Luganoje.

FRANCUOS NAUJOS VALDŽIOS GYVENI
MAS SPĖJAMA BUS NEILGAS.

NEW YORK, Lapkr. 4. — Kaip buvo tikėtasi, de 
mokratų organizacijos, garsiosios Tammany Hall, kan
didatas Walkeris laimėjo rinkimus i šio didelio mieste 
majorus, gaudamas kokių 400,000 balsų pervirši. Karti 
laimėjo ir kiti demokratų kandidatai. Tas laimėjimai 
tikrenybėje yra laimėjimas gubernatoriaus Smitho, ku 
ris visą laiką stovėjo už Walkeri ir prieš Hylaną.

New Jersey valstijoje ėjo smarki kova tarp repu 
blikono, stovinčio už prohibiciją, ir demokrato Moon 
“šlapio”, šis laimėjo kokių 150,000 balsų didžiuma gu 
bernatoriaus vietą.

Bostone majoro vietą laimėjo republikonas. Dctroi 
te Kluksų kandidatui nesisekė.

PARIS, Lapkr. 3. — Naujas Painlevės kabinetas 
tegavo 32 balsų didžiumą balsuojant jam pasitikėjimą. 
Už balsavo 221, prieš 189, o 174 visai susilaikė. Taigi 
kabineto gyvenimas neužtikrintas.

LUGANO, Spalio 16. — Lietuvos delegacija įteikė 
lenkams projektą konsuliarių ryšių sutvarkymo. Pro
jektą lenkai tris valandas kritikavo ir paskui žadėjo 
savo nuomonę pareikšti, kada išstudijuos Lietuvos pa
tiektą miškų plukdymo projektą.

Lenkų delegatas, Vasilevskis, vienok reiškia mintį,, 
kad šios derybos “pradės naują gadynę Lietuvos ir Len
kijos santykiuose”.

Derybos vėl prasidėjo spalio 13, pirmininkaujant 
lenkui, Vasilevskiui. Jis pasveikino lietuvius ir kvietė 
atnaujinti “broliškumą”. Iš lietuvių, Dr-as Šaulys, at
sakydamas, pareiškė, kad Lietuva vykdys tik Klaipė
dos sutartį ir daugiau nieko. Po to apkalbėta dieno
tvarkė ir išrinktos keturios komisijos: plukdymo, su
sisiekimo, konsuliarė ir redakcijos. Buvo susiginčyta, 
kuri komisija turi pirma darbus pradėti. Lietuviai sto
vėjo už konsuliarę, o lenkai — už plukdymo. Susitai
kyta pradėti nuo susisiekimo ir konsuliarės, įrašant Į 
protokolą lenkų protestą.

Mirčia Užmoka 
Dukters Brangumą

Amerikos Studentai
Nenori Mokintis

Philadelphia, Pa. Policija 
nužvelgia, James Spanelli ta
po nušautas netoli Vine St. del 
to, kad perbrangiai norėjo už 
savo gražią dukterį, Bonsetą, 
16 metų, prie kurios lindo jau
nikis. Jaunikis su piršliu 
tam tikrą sumą pinigų, 
tėvas norėjęs daugiau, 
buvo iš pradžių - sutikęs,
pradėjo ginčytis, bet stuboje 
buvo per kerštą, tat išėjo ant 
gatvės, kur vėliau Spanelio kū 
nas buvo rastas. Policija ieško 
jaunikio ir piršlio.

siūlė 
bet 

negu
Jie

Daug žmonių Detektyvo 
Nušautų Brolių Laidotuvėse

Bayonne, N. J. Apie 1,000 
žmonių susigrūdo vidun bažny
čios, o apie 4,000 stovėjo prieš, 
kada lenkų kunigai laidojo bro 
liūs Iskra, kuriuos gelžkelio 
detektyvas Stone nušovė, už 
nešimą anglių maišelio nuo 
geležinkelio surinktą. žmo
nės labai ant žvėries-detektyvo 
įtūžę. Kunigai per pamokslą 
jo elgesį pavadino žmogžudy- 
bc.

Klaipėda. Danijos kapitalis
tų firma nupirko čia dvarą ir 
stato fabriką, kur gamins 
margariną.

--- ----------------------------------------------------------------------------

New York. Pratt yra pir- Utica, N. Y. Demokratas 
miltinė moteris, išrinkta i majoras Gillmore ‘buvo vie- 
miesto valdybą New Yorke, natinis demokratas laimėjęs 
Ji republikonė. rinkimus. Kiti visi republi-

ikonai.
Cherbourg. Laivas “Be-; Philadelphia, Pa. Repu- 

rengaria” turėjo tokią blo- blikonai laimėjo visas vie-1 
?ą ir audringą kelionę, kad tas. Buvo bėdos su prokuro- 
įpie 50 keleivių tapo sužei- ru, nes kandidatas sunkiai 
;ta, kada audra metė laivą 1 apsirgo ir žada mirti. Rei-i 
24 valandų. 1 kejo Kitas rasti trys’ valan-

se yra dvarininkas Gorskis, ku- < Įėjo Čekoslovakijon išvykti, 
riam vargdieniai žmoneliai ir Tuo tarpu į Čekoslovakiją žu- 
po šiai dienai bučiuoja ran- vininkavimo mokyklon išvyko 
kas; kitaip iš jo nieko negali

New York. Socialistai bal 
jų šiais rinkimais tegavo

dus pirm balsavimų.

Springfield, III. Čia vie- 
pie 40,000. Į komunistų bal nas pilietis ’už koją gyvy- 

;us nei domės nekreipia. bes nustojo. Jam, mat, rei- 
kėjo nupjauti koją ir jis ją 

Buffalo, N. Y. Nežiūrint palaidojo kapinėse, bet įre- 
Cluksų priešinimosi, buvęs gist mojant dalyką miesto 
io miesto majoras Schwab knygose, buvo įrašyta, kad 
asiliko savo senoje vietoje visas pilietis palaidotas, 

netik koja. Kada atėjo lai- 
Rochester, N. Y. Republi-.kas balsuoti, klerkas n.duo- 

..onai turėjo smarkiai ko- da jam balso, nes, sako, tu 
vofi, bet kokia 5,000 didžiu palaidotas ir negyvas, 
ma vėl aprinko savo žmo 
gų majoru. , . Bridgeport, Conn. Repu-

blikonas majoras vėl liko 
Louisville, Ky. Laike rin- aprinktas čia. 1923 metais 

kimų įvyko šaudymas pilie- jis gavo tik 8-1 balsų didžiu- 
čių tarpe ir trys Užmušti. ’ mą, o šįmet 1,689.

Sūnus, Sakoma, 
Užmušęs Motiną t, •

A

Plaktuku Perkerta
| Vyrui Galvą

Wilkes-Havre, Pa. Iš 
moutho atėjo žinia, kati 
Lalavage (Lelevičiaus?) 
na, senukė 60 metų amžiaus, kad plaktuku perskėlė galvą 
rasta negyva savo namuose. Į šaltakalviui Clark, 
Kaimynai, išgirdę riksmus 
silaužė į namą ir rado ją 
pramušta galva, 
tik sūnus, Stasys, 22 metų, gir-1 
tas kaip šiaučius. Policija jį 
areštavo ir kaltina motinos už-j 
mušime. Jis ginasi.

Ply-1 Hillside, N. J. Policija areš- 
Vinco tavo tūlą geležies darbininką, 
žmo-. Cowen, kurį nori apkaltinti/

namuose, j šaltakalviui Clark, su kurio 
Į-1 žmona Cowen pradėjo mylėtis 
u 3-1 mėnesius, delko Clark ėmė 

Name buvo j pykti, (’lark rastas negyvas sa
vo garadžiuje, kada grižo vi
durnaktį ir norėjo į jį padėti 
karą.

Salamiestis, Vabalninku vai. 
(“V-bės” kor.) — Iki šiol šis 
kampelis buvo labai atsilikęs 
kultūros srityje nuo kitų kam
pelių; žmonės begalo prietarin išgauti, ves veik visas mieste-1 
gi, ir labai paklusnūs kunige-; lis ant jo žemės pastatyta, 
liui. Kunigas turi suorganiza— Šiaulių apskrities savivaldy*

, vęs negražius eskadronus ‘pava 1 bės yra įsteigta Šaukėnuose ra- 
sarininkų,” ir “Šv. Sakramen-1 jono ligoninė, kurioje ir gydy
to” draugiją. Jaunimas labai tojas gyvena, tik žmonės nu- 
mėgsta girtuokliauti daugely siskundžia, jg labai brangiai i- 
kaimų, ypač “pavasarininkai;” mąs už apžiūrėjimą ir piktas 
dargi atsitinka ir visai nema- esąs.
lonių apsireiškimų. Bet dabar Kadangi apylinkėje yra dar 
dėka įsikūrus šiais metais Liet, daug dvarų, tai juose varguo- 
Jaunimo S-gos skyriui, su visu lių kumečių begalės, kuriuos 
kitas darosi; nors skyriui tarp nusmukę lenkuojantieji dvar- 
tokios tamsybės buvo sunku 
pradėti darbuotis, bet susira
dus energingų ir susipratusių I 
jaunuolių būreliui, jau pasise-j
Kė daug ko atsiekti. Sąjunga ginskas, Respublikos Preziden- 
rado daug pritarimo, kaip jau-1 tas daktarų patariamas išva- 
nimo tarpe taip ii’ pas senus, j žiavo užsienin sveikatos patai- 
Labai nuostebu, kad tuojau! syti. Drauge išvažiavo ir p 
pradėjo krikti “pavasarmin-1 bvulginskienė. Ponas Preziden- 
i<ai” nors kunigo begalo buvo tas žada išbūti gydymosi ku- 
saugojami. Papyvesys | rorte keletą savaičių. Jam ne- 

----------- sant, Respublikos Prezidente
Utena. (“V-bės” kor.) — U te pareigas eina Seimo pirminin- 

los “Saulės” progimnazijos ir kas p. V. Petrulis, 
mok. kursų vedėjas kun. Buit- 
vyla, sumanė įvesti radio į pro
gimnazijos salę, kad galima bū 
tų pasiklausyti įvairių koncer
tų. Radio įvedimui reikia daug 
litų, todėl direktorius paskyrė 
kiekvienai progimnazijos kla-j view 
sei ir mokyt, kursams surinkti 
po 100 litų. Kiek dar truks, 
numatyta gaut iš mokytojų ir minėtame
miesto valdininkų. Darbas jau “Nors 19 4 m. nebuvo derlingi 
pradėtas. Moksleiviai piktinasi,1 ir Lietuva privalėjo sumažinti 
kad mokytojai dideles algas im 1 grūdų eksportą ir importuoti 
darni, nepajėgia vieni to pada
ryti. Uodas

tik vienas p. Kesilius, b-vės 
“Spėka” siunčiamas. Kiti savo 
kelionę atidėjo sekantiems me
tams.

poniai, bajorgaliai mažai teap- 
rūpina. Žemaičių Petras

Kaunas. Ponas A. Stul-

“ECONOMIC REVIEW 
APIE LIETUVĄ

Nesenai Londono ekonominis 
žurnalas “The Economic Re- 

įdejo ištraukas iš keleto 
korespondencijų apie Lietuvos
ekonominę padėti. Be kitko, 

laikrašty rašma:

KITAS KUNIGAS DOLA- 
RIAUT IŠVAŽIAVO

Alutis Gausiai
Liejasi Amerikoje

Didelis Duonkepių
Streikas Austrijoje

New Haven, Conn. Harvardo 
universiteto viršininkas, kalbė
damas čia viršininkų seimui, 
pareiškė, kad Amerikos univer
sitetų studentija, bendrai 
imant, visai nenori mokintis ir 
studijavimą skaito nemaloniu 
ir prievartos dalyku, be kurio 
diplomo negalima gauti. Pas 
studentus nėra meilės mokslo 
ir mokslingumo, kuris turėtų 
būti.

Washington. Prohibicijos 
direktorius Andrews išgąstin
gai šaukia, kad Amerika tvins
ta geru alų, kurį galima veik 
visur laisvai gauti. Esą dieno
mis bravorai dirba “nirbirį”. 
o naktimis gerą alų. Jis nori 
kad* ant “nirbirio” būtų uždė
ta taksos, tada valdininkai ga
lėtų lįsti į bravorus ir juose 
šnipinėti.

Vienna. Sustreikavus duon
kepiams. žmonės priversti val
gyti keiksus ir pyragus. Mies
telėnai važinėja po kaimus ir 
perka ’duonos kepalus nuo kai
miečių.

rugius, Lietuvos užsienio . pre
kybos balansas visgi buvo ge
ras... Koperatinių ir privatinių 
pieninių skaičius Lietuvoje per 
šešius mėnesius padidėjo nuo 
40 ligi 75, bet technikiniai ga
mybos metodai dar neužtekti- 
nai tepagerėjo ir todėl sviesto 
eksportas nerodo žymaus pa
didėjimo...

Kova su Bepročiu Ore

Mariam polė. — Dar kunigas 
Draugelis, kuris pavasariop iš
kūrė Amerikon dolarių žvejo
ti, neparvažiavo, dar nežinia 
kada parvažiuos, jau rugsėjo j
mėn. vidury išsitrenkė kitas ku ' Kaunas. — Lietuviai į čeko 
nigas — Steponaitis (kilęs iš slovakijos žuvininkystės moky 
Trobiškių, netoli Mariampolės) klą. Galimybė vykti čekoslova- 
Kas tas Steponaitis? Kurt. Ste- kijon į žuvininkystės mokyklą 

! ponaitis, tai pirmutinis ir pas- į.Vodnianuose sudomino mūsų 
kutinis kaltininkas, del kurio jaunimą ir daug asmenų teira- 
Mariampolės Realinė gimnazi- vosi apie tai žemės ūkio minis-

Vienas čekoslovakas ja tapo uždaryta. Jis pernai. terijoj. Kadangi mokslo sezo- 
„ ' v "'A "7" 7“ __  '___ _ i arti, daugelis

Praga. 1
lakūnas vos-vos laimingai išsi- laike Daktaro Jono šliupo pa- nas buvo visai 
suko nuo mirties. Jis lėkė su skaitos triukšmą kėlė ir demon del įvairių priežasčių nebega-

Komunistų Generolas 
Frunze Palaidotas

Maskva. Senas bolševikas, 
generolas Frunze, kuris teturė
jo 40 metų, ir pasimirė po ne
tikusios operacijos, buvo iškil
mingai palaidotas, žmonių da
lyvavo apie 250,000, nors bu
vo sukviesta visos komunistų 
organizacijos. Jis palaidotas 
prie Lenino. Ceremonijos buvo 
tokios, kad panešėjo į religiš
kas. *

Stokgolm. Tarp Švedijos ir 
Šveicarijos įvesta tiesioginis 
susikalbėjimas telefonu.

Lodon. Bedarbių Anglijoje 
šiuo sykiu yra 1,258,000, arba 
48,000 daugiau, negu pernai 
buvo.

keleiviu, kuris staiga išėjo iš 
proto ir kibo lakūnui j gerklę.

lai-bubnyta ' Tas viena ranka pagriebęs 
žydų kė beprotį, o kita laimingai 
prieš dirigavo eroplaną į

Lenkai žydus Apgavo
Varšuva. Plačiai 

santaika tarp lenkų ir 
iširo. «Ji buvo daroma
Skrzynskio išvažiavimą į Ame
riką, kad Amerikos žydai pa
dėtų gauti paskolą lenkams, 
kurios tiems būtinai reikia. Pa
skola nebuvo gauta, tat žydai 
skundžiasi, kad lenkai vėl juos 
persekioja.

žemę.

Kaunas. — žemės ūkio mi
nisterija pastatė savo tarnau
tojams- namą iš 16 butų po 2-4 
kambarius su virtuvėmis. Na
mas parūpintas visais patogu
mais vandentiekiu, voniomis., 
centraliniu šildymu ir* liftu. 
Tarnautojai tam name gavu
sieji butus moka palyginti pi
giau negu paprastai šiandien 
už butus imama. Nežiūrint to, 
ministerija numato greitai grą
žinti padarytas namą statant 
išlaidas.

Kuliai, Kretingos apskr. — 
Kulių valsčiaus apylinkės ke
liai tiek blogi, kad šį rudenį 
kiek daugiau palijus jie darosi 
nebeišvažiuojami. Važiuodamas 
Vėžaičių-Kulių keliu rimtai ga
li su visu vežimu ir arkliais 
įklimpti. Jei kuliečiai nemoka 
kelių taisyti — teeinie Kretin
gos, Gargždų, Veviržėnų vals- 
Čiuosna pasimokyti.

Nusiskundžiama laikraščiuo
se (“Klaip. žiniose”), kad že
maičiai neleidžia vaikų Plun
gės Vyskupo Valančiaus že- 
mesniojon ūkio mokyklon. Iš 
tiesų, mažai kas teleidžia. Kaip 
gi gali leisti, kad keliai visai 
neišbrendami ? Kas gyvena 
Plungėj, ir kuriam nereikia ke
liauti pav. kaip kuliškių keliais 
tas tik tegali leisti savo vai
kus ūkio mokyklon pasimoky
ti. P. Lietuvis

Kuliai, Kretingos apskr. — 
šv. Jurgio koplytėlė-vištininkas 
Ką tik tu, žmogus, šiame “svie 
te” begyvendamas ir nepama
tysi ! Kuliuose, antai, Vėžai- 
čių-Plungės kelio kampe stovi 
sena, apgriuvusi be langų, be 
durų, šv. Jurgio koplytėlė, ku
rioje vakarais susirenka vištos 
“posėdžiauti”, užimdamos gar
bingąsias vietas ant... šv. Jur
gio stovylos, kur “posėdžiui” 
pasibaigus kudakinančios vaka 
rin'es “psalmes” už veltui su
teikimą su visais patogumais 
“salės.” P. Lietuvis

stratyviai iš Realinės gimnazi
jos salės išbėgo. Dabar, žmo
nės kalba, kad kun. Steponai- j 

nu- tis rengiasi ateinantiems (1926
m.) rinkimams į Seimą išsirinki 
dinti. Viskam tam reikalingi pi I 

jįa_ nigai “tvirta valiuta — dola- 
riai” tai jis ir išvažiavęs dola-

Pemberton, N. J.
las Rezuta nenorėjo
13-kos metų dukters už 18 me- liauti. Jis išvykęs beveik slap-i 
tų sūnaus kito italo Alvero,. Bėka\
tai tėvas šio pavogė dukterį iri 
atidavęs sūnui, paleido juos j

Kada 
leisti savo

Šaukėnai, Šiaulių apskr. —

KALENDORIAI 1 LIETUVA
Jau laikas pasiusti gražių sieninių kalendorių į 

Lietuvą. — Šįmet turime sekančių:
1. Keistutis sveikina Blrūtą.
2. Lietuviai dirbkim išvien. (Lietuva stovi su 

vėliava, o prie jos lietuvis darbininkas, 
biznierius, fabrikantas ir moteris)

3. Kalėdų Diedukas (Eglaitė, vaikai, kampe 
trys karaliai Betlejuje)

gyventi tūlame name Philadel- Šaukėnų valsčius nemažas, bet
, . • • . ..... .i. _ „ , gyvena

ne- I
! daug ir tos menkai aprūpina-
i mos. Valsčiaus savivaldybės 

New York. Atstovai Sovietų valdyboj sėdi išrinkti kr. dem.
iš- žmonės, kurių tarpe yra vietos 

važiuodami, pareiškė, kad pir- vargonininkas, kuris eina kasi-1 
kę Amerikoje 1

■avinų pagerinimui avių 
lės Rusijos Stepuose.

Washington, N. ./. Du vyrai phijoje, kur policija juos rado, žmonės gana tamsūs, 
čia sudegė begirtuokliaudami. Tėvas patrauktas teisman už labai skurdžiai. Mokyklų 
kada vienas iš jų apvertė ke- vogimą, 
rosino lempą, o jie jau nega
lėjo ant kojų pastovėti ir pa
bėgti. Vienas iš vyrų nevedęs, žemės ūkio komisariato, 
kitas turi šešis vaikus ir žmo
na.

Berlin. Susitaikius rusams 
lietuviams ir vokiečiams, ne
užilgo tarp Vokietijos ir Le 
ningrado eis tiesiogini tarpiau- 
tiški vagonai, vežiojanti kelei
vius.

3,000 veislinių ninko pareigas ir jis yra vals-| 
veis- Čiaus didžiausias šulas, tik veik' 

kiekviena diena ateinąs į vals- 
čių sudaužyta kakta. Sulyg 

a- žmonių pasakojimų, pas Aps
krities Viršininką jis turįs di- 

dokininkų išėjo kovon su poli- delį renome.
Didžiausis žmogus Šaukėnus

Melbourne. Australijoje 
pie tūkstantis streikuojančių

ė ja. šimtas areštuota.

Visi kalendoriai turi lietuviškus menesius, dienas, 
šventes ir žuvis,

Kaina vienam — ■ 
Triūbelė siuntimui 
Du Kalendoriai — 
Trys Kalendoriai

30c.
5c.

50c.
75c.
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Į[ Redakcijos Straipsniai Į;
MAŽOSIOS TAI TOS DIDŽIŲJŲ PRARIJAMOS

Daug kalbų buvo apie karų prieš Vokietiją, kaipo 
“karą už demokratiją”. Daug daugiau buvo vilčių į 
“14-ką punktų” ir mažųjų tautų savęs apsispren
dimą. Tos kalbos ir viltys pradeda palengva blankti. 
Mažosios tautos ne visos gavo pasiliuosuoti iš po jun
go didžiųjų, o katros jei iš paviršiaus ir pasiliuosavo 
nuo vieno jungo, tai liko pabruktos po kitu jungu. Tai 
buvo tik viešpačių perkalta. Tautų Sąjunga šiandien 
yra prekyviete, kur mažosiomis tautomis pirkliaujama 
ir, kas daugiau duoda, tam parduodama. Pirkliai, ži
noma, yra stambiosios valstybės.

Paveizdas buvo su Ukraina.* Jai buvo laisvė paža
dėta. Bet kur ji yra? Vieną dali prarijo Rusija, kitą — 
Lenkija.

Kitas paveizdas Albanija. Jos saujalė tapo sugniau
žta graikų ir italų.

Trečias paveizdas Juodkalnija. Buvo valstybė ...
dabar nuo žemlapio nušluota.

Ketvirtas paveizdas Syrija. Jai buvo prižadėta ne
priklausomybė nuo Turkijos. Bet kur ji yra? Atiduota 
mandatas Francijai, ir ši pirkliauna syvais, dali parduo
dama turkams, kitą pati durtuvais pavergdama.

Penktas paveizdas Moroko. Franci ja kalba rautų 
Sąjungoje smetonuotu liežuviu apie laisvę lenkų, o pati 
ugnia pilia ant murinų, tūkstančius jų perkelia anan 
pasaulin ir rengiasi praryti visą šiaurės Afriką.

Todėl mažųjų tautų liuosybės klausimas pavirto tik 
į žaislą. Kai mažosios tautos susipras, tai jos pasiliuo- 
suos tik sutverdamas ir savo Mažųjų 'Pautų Sąjungą. 
O tuomet ir iš didžiųjų valstybių iškris daugelis tautų, 
kurios šiandien yra smaugiamos.

Vaizbos Rūtai. ' Proletarai ir Diplomatai
Lietuviai biznieriai, pasekda- “Lietuva” paduoda sekamas 

mi amerikonus, pradėjo orga- žinias apie nužudymą Lietuvos 
nizuoti taip vadinamus Vaiz- kurjere. Br. Pliuščiausko, bol- 
bos Butus, arba Chambers of i ševikijoj:

i Commerce. Jau gyvuoja Butai! “Velionis Siebeže (pirma sto 
Chicagoje, Bostone ir susiorga- tis SSSR) turėjo ilgą kratą ir 

■ nizavo vienas Brooklyne. į už privačiai vežtus daiktus su-
Tą judėjimą užgiria tauti- mokėjo muitą. Po to jis dingo 

įlinkai, socialistai ir katalikai, i ir jo kūnas rastas išmestas iš 
Jj pasmerkia kairieji, kurie, vie traukinio be palto, viename kos 
nok, visados prie biznierių len- tiume. Prie kimo daiktu ir pi
da aukų, paskelbimu ir kito- nigu nerasta. Traukiny jo kam 

; kios paramos. Judėjimas ir ver barely rasta portfely tik ąl) 
tas pagyrimo. Lietuviai biznie-! rubliu, nors velionis, sakoma, 
riai, susiorganizavę, galėtų gel- turėjęs gana didelę sumą pi
lieti vienas kitam siekti augs- nigu dolarių valiuta. Vagono 
čiau. Be to tai būtu svarbi lie- palydovai suimti ir tardymas 
tuviu visuomenės organizuota pavestas vyriausiam prokuro- 
dalis, turinti pinigą, patyrimo, rui.
žinojimo veikti visuomenės rei-1 "Pliuščiauskas gimęs 1898 
kainose. Lietuviu Vaizdos Bu--metais Kaimelio k., Raseinių 
tai galėtu daug pagelbėti kelti apskr., kur iki 1919 metu ir gy- 
ir auklėti lietuviu visuomenę. veno. Vėliau tarnavo Lietuvos

Rašo D-ras J. Rasanavičius

LENKAI ESĄ ORGANIZUOJASI LIETUVOJE
Dar tik Lapkričio 1 d. lenkų laikraštis ‘ Przyjaciel 

Wychodzcy” paduoda iš savo “Kresowa Agencja” (tai 
telegramų agentūra, kaip mūsų “Elta”) sekamo turi
nio žinutę:

“Sulyg gautų žinių, Lietuvos krašte tapo organi
zuoti slapti sąryšiai, turi tikslą prijungti Lietuvą prie 
Lenkijos ir skelbią šią mintį lietuvių liaudies tarpe. Tos 
organizacijos siuntinėja specialius agitatorius, kurie 
įkalbinėja liaudžiai aštriai kilti prieš kauniškę valdžia 
ir siųsti Lenkijon delegacijas su prašymais įjungti Lie
tuvą Į Ix?nkiją”.

Apie tokias lenkų burbulingas machinacijas mes 
dar nieko Amerikoje nė iš pareinančių šiaip žinių, nei iŠ 
Lietuvos laikraščių, negirdėjome. Bet kad rašo lenkų te
legramų agentūra, tai su jomis reikia skaitytis, kaipo 
su faktu. Būtų gerai, kad tokius pačių lenkų faktus, 
skleidžiamus užsieniuose, mūsų Atstovybė Washingtone 
gerai surankiotų ir perduotų Lietuvos vyriausybei, kuri 
savu keliu tatai perduotų Tautų Sąjungai, taipgi visoms 
valstybėms, na — ir plačiai išnaudotų savo spaudoje. 
Tai dar vienas iš tūkstančių įrodymų, kad lenkai sten
giasi drumsti Pabaltes valstybių ramybę ir ieško prie
kabių iškelti karus bei sumišimus.

ATSIŠAUKIMAS DEL AMERIKOS BENDROVIŲ

—o—
Lietuvybės I ertė.

Ar turi lietuvybė, pati sa
vaime, kokią nors vertę lietu

viui? Vienatinė sriovė, kuri pri 
i pažįsta lietuvybei vertę, yra 
' tautininkai. Krikščionys tvirti
na. kad katalikybe turi dides
nę vertę už lietuvybę, o socia
listai sako, kad “darbininkiš
kas susipratimas“ vertesnis už 
tautiškumą.

Kataliku yra visokių: italai 
vienaip gyvena ir užsilaiko, vo 
kiečiai kitaip. Tas pats ir su 
socialistais: kuomet anglai 
nors ne tokie karsti socialistai, 
bet draugauja su kairiaisiais 
rusais, vokiečiai neatsisako be n 
dradarbiauti su buržuazija val
džioje.

'Tokie faktai rodo, kad kiek
viena tauta turi per amžius 
išauklėtus nusistatymus ir bū
dą gyventi. Lietuviai irgi turi 
savo pobūdi. Ir tos partijos, 

• kurios kviečia palikti lietuvį 
I “pilku kataliku.” ar "pilku dar 
bininku,” kviečia jį atsisakyti 
nuo savo pobūdžio, nuo savo 
karakterio, nuo savęs. Žmogus 

' gi be savo sielos yra netik ne
tikės katalikas, ar socialistas, 
bet ir netikęs žmogus. Jis nie
kam nevertas.

; -o-
Į .Ir Rankrūtino
Lietuvos Rankas?

žydų, lenkų ir mūsiškių bol
ševikų (daili kompanija!) span 
da paskelbė sensacijos žinią, 
būk subankrūtinęs Lietuvos vai 
stybės bankas. Kad tas gandas 
be pamato ir neteisingas, kiek
vienas išmintingas žmogus, ži
nantis kas yra Lietuvos val
stybės bankas, supras, išsky
rus mūsų bolševikijos “redak
torius.” Tas gandas panašus į 
tą, kurį tie patys redaktoriai 
skelbė, būk Petrulis pabėgęs su 
puse miliono litų į užsienį. Jis 
lygus ir toms bolševikčlių pa
sakomis. kartojamoms jau per 
tris metus, kad Lietuvos litas 
smunka, tuo tarpu kaip tas 
litas visai nemano smukti.

—o—
h be Pripažinimo Prekiauja.

Rusų laikraščiai ir valdžia 
skelbia, kad per pirmus
vynius šio meto mėnesius, So
vietai pirkę iš Amerikos pre
kių sumoje 70 milionų dolarių. 
Tą suma, reiškia 35-tą nuo
šimtį visų importų, arba atveža 
nių prekių. Po Amerikos stovi 
Anglija, su 68 milionais dola
rių. ir Vokietija su 59 milio
nais.

Pirma karo Rusija iš Ameri
kos per metą išviso nusipirko 
prekių tik už 40 milionų dola
rių. Rusai daugiausia perka že
mės ūkio mašinų, paskui kemi- 
kalų ir medvilnes.

kariumenėje ir buvo paskirtas 
tarnautoju prie karinės misijos 
Maskvoje. Paskutiniu du metu 
buvo Lietuvos diplomatijos kur 
j erų.”

Bolševikų valdžia iš neturtin 
gų Pliuščiausko tėvų pareika
lavo 81.OOO už lavono perve
žimą iš Maskvos prie Siebežo. 
Kadangi tėvai neturi tiek pini
gų, tai nužudytąjį palaidojo 
Maskvoje.

—o—
Didysai “Iš.”

Gavome tą numerį “L. ž.” 
kur tilpo Kauno karo komen
danto paskelbimas, jog jis bau
džia Bortkevičienę 2,000 litų 
pinigais, arba pusantro mėne

sio i kalėjimą. Gavome taipgi 
(slaptu keliu) ir konfiskuotą 

‘numerį, kur tilpo karikatūra 
ant Petrulio ir Bistro, už ku
rią Bortkevičienė tapo paso
dinta. Juokinga tas, kad ponas 
karo komendantas rašo savo 
įvardį “Aš” su didele raide 
ir stato save lygiu su Dievu. 
Matyt, kad gramatikos dar ne
moka. Juokinga dar ir tas, kad 
mūsų Amerikos klerikalų re
daktoriai tiek žino apie įvykius 
Lietuvoje, kad visi kaip vienas 
nutriūbijo, būk Bortkevičienė 
nubausta už valdžios šmeižtą. 
Karikatūra nebuvo šmeižtas, 
nes jei taip būtų, tai ameriko-

■ nu “Literary Digest.” “World,” 
ir “Brooklyn Eagle” redakto
riai amžinai iš kalėjimo neiš
eitų. Bet mūsų klerikališki re- 

i daktoriai visai apsibobėjo, kad 
neprotestuodami nurija tokius 
spaudos varžymus, kaip pasodi 
n imas senutės Bortkevičienės 
už menką karikatūrą. Ką jums, 
vyrai, šventas Petras pasakys 
už pritarimu skriausti senas 
moteris (jei jūs jį matysite)?

—o—
Peklos ir Dangaus Nėra.

Kunigas Dean Inge yra Ang
lijoj kaip kardinolas Romoje. 
Todėl jis turėtų žinoti apie ti
kėjimą daugiau negu mes. Ir 
jis sako, kad peklos ir dangaus 
nėra, suprantant tą dalyką ge
ografiškai. Esą. visatoje yra 
daug žvaigždžių, daug saulių, 

.daug žemių, bet netikėtina, kad 
tam tikra dalis, kur gy

ventų Sutvertojas, ir tam tik
ra dalis, kur Belzebubas baub
tų. prirakintas prie sosto. Taip 
gi nėra Įtikėtina, kad Kristus 
su kūnu ir dūšia žengė į dan
gų. nes ant kiek astronomai ži
no, augštai dangaus nėra. Dean 
Inge abejoja net. ar Kristus 
“stebuklingai” gimė.

Jis sako, kad krikščionims vi 
sai nėra reikalo tikėti i tuos 
senovės prietarus.

“Vienybes” Bendrovė, rengdama 1926 metams Met
raštį, nori turėti žinių apie visas buvusias Amerikos 
Lietuvių bendroves, kurių vienos buvo Lietuvai šelp
ti, kitos tarpe Amerikos ir Lietuvos pramonę plėtoti, 
trečios taip sau buvo komercinio pobūdžio. Kas žino 
apie jas gyvas, ar mirusias, ar turi iškarpas iš laikraš
čių, meldžiama suteikti šiuos davinius: 1) Bendrovės 
vardas, 2) Kada organizuota, 3) Kas buvo organizato
riai, 4) Kiek sukėlė kapitalo, 5) Ar dar gyvuoja, ar 
mirė, etc.

Pavyzdžiui, primename geistinus davinius iš se
kamų bendrovių:

1. Lietuvos Atstatymo Bendrovė,
2. Amerikos Lietuvių Prekybos Bendrove,
3. Amerikos Lietuvių Audimo Korporacija,
4. Amerikos Lietuvių Bendrovė “Rūbas”,
5. “Drobės” Bendrovė,
6. Amerikos Lietuvių Tarptautinis Bankas,
7. Amerikos Lietuvių Žemės Bankas,
8. LietuVių Mechanikų Sąryšis,
9. Amerikos Lietuvių Filmų Korporacija,

de- būtų

PIRKITE 
“VIENYBES” 

S®RĄ!

10. Vytautos Statybos Bendrovė (?).
Ir kitos.
Žinias meldžiame priduoti iki š. m. lapkričio 30 d. 

šiuo antrašu: “Vienybes” Metraštis, 193 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

(Tąsa)
Kitas mano kasdieninių ekskursijų kelias 

vesdavų i tęsiančiuosius paliai mares vynasodus 
su Euksinogrado Bulgarijos kunigaikščio rū
mais ir š. Konstantino ir Elenos apytuščiu grai
kų vienuolynu ant pat marių kranto su gražu
oli reginiu marių ir Galatos iškišulio-rago linkui 
pietuose ir Kaliakra su trakių karaliaus Lysi- 
macho pylios griuvėsiais šiaurėje. Taip pat ne 
kartą lankydavausi ir Kestričo kaime vakarų 
link nuo Euksinogrado ir Varnos vynasodų. Kai 
kada būdavau pas Devnės ežerą ir Galatoje su 
turkų kaimu to pat vardo ir marių žibintu.

Būdamas gamtos mylėtojas, aš ilgą laiką 
laikiau Varnoje prie namų kieme dideliame naV 
ve mažą menažeriją: lapę, vilką, kursai tačiau, 
kuriam laikui praėjus, pabėgo, keletą paukš
čių: gulbę, arelį, pelėdą ir lietuvių dainose mi
nėtą sakalą, tik gulbę labai trumpą laiką. Jiji 
buvo pagauta ant marių kranto po didelės aud- 

iros; paleidus ją kieme laisvai pasivaikščioti 
I vieną kitą dieną, svyruodama ji vaikštinėjo, bet 
įkartą, man nematant, tik ėmus tiesti-taisyti 
1 sparnus, pasišokėjus, suplesdenus jais, pakilus 
augštyn ir marių link per miestą nulėkus. Įdė
mesnė pelėdos istorija. Iš mažų dienų prie žmo
gaus pripratus ir prijunkusi, iš narvo išleista 
ji taip ir liko laisvai namuose gyventi, dažniau
siai tupėdama dieną užmerktomis akimis ant 
vieno ar kito balkono arba ant mažos kieme tro- 

; belės stogo. Pripratusi ryti plaučių, ar kepenų, 
kuriais buvo maitinama, tik ranka parodžius mė 
sos gabalą, atlėkdama ir rėkaudama bu-bu! ko
jų ilgais nagais griebdavo ir rydavo, o pasisoti
nus atlikusią nuo pusryčių mėsą, užlėkus pav. 
kambaryje ant spintos pasidėdavo — kavodavo. 
Buvo taip prie namų ir manęs pripratus, kad 
radusi uždarytas kambario duris, rėkaudama sa 
vo bu-bu, krapštydavo snapu į duris barškinda
vo, kad ją vidun Įleidus; Į mano kambarį Įėjus 
užlėkdavo ant stalo ir žiūrėdavo, kaip aš rašau. 
Taip jai ramiai gyvenant praėjo dveji metai, 
bet, rodos, pradėjo jai toks ramumas nusibosti, 
ir, rasit, atgrjso vienodas maistas: instinkto ve
dama prasimanė pati medžioklę varyti. Vieną- 
kitą kartą buvo pastebėta ant balkonų ir trobe
lės stogo vištų plunksnos ir kaulai, iš to su
prasta, kad ji naktimis pradėjo mieste medžio
ti. Kaipogi vieną gražų rytą rasta ji negyva pas 
namų duris gulint šalia kraujo klanelio su per
šauta krūtine. Regimai, imta daboti vištų vagil- 
ka ir vakare, kur ją pamačius, nušauta. Bet ji 
ir sužeista žinojo, kur reikia grįžti ir parlėkus 
namon, kur taip ilgai jai buvo tekę gyventi, čia 
savo dvaselę išleido. Ištikimas buvo paukštis — 
labai buvo jos gaila.’ šitos didžiosios pelėdos 
rūšys Rūbo slrix nuo jų riksmo bu-bu bulgarai 
jas “buchat" vadina. Iškimštą ir konservuotą 
jos kūną su Įdėtomis Stiklo akimis aš parsiga
benau Vilniun, kur ji Mokslo Draugijoj stovi, 
lik pastarojo Draugijos kėlimosi iš vienų Į kitus 

į namus laiku, deja, jos gražiosios didelės stiklo 
akys sumušta.

Apie savo darbuotę literatūros srityje Lom 
palankos laikais buvo jau augščiau šiek-tiek mi
nėta; dabar dar liekti pridurti žinia apie tuos 
veikalus, kuriuos pagaminau. Varnoje gyvenda
mas. Ir taip 1893 m. išleidau “Etnologiškas 
smulkmenas;” 1898 — "Lietuviškai-trakiškas 
studijas“ ir “Nedegą mūsų tautiškai vaistinin- 
kystai;" 1898 — “Prie historijos mūsų rašy
bos” ir “Lietuviškų pasakų mytologiškų” 1-jj 
tomą; 1900 — "Grovo Kyburgo Kelionė Lietu
von;” 1902 — “Ožkabalių dainas” (2 tomu) ir 
H-jj tomą “Liet, pasakų mytologiškų:” 1903-5 
— “Lietuviškos pasakos Įvairios” (I tomai), “Iš 
gyvenimo vėlių ir velnių.” “Lenkai Lietuvoje," 
“Priedelis prie lietuviško klausimo” ir Pietario 
“Iš mano atsiminimų."

Kaip jau minėta, gegužės 30 d. 1905 m. 
draugų ir gerų pažįstamų iki geležinkelio sto
ties palydėtas iš Varno* išvažiavau Rusčukan. 
iš kur kitą dieną garlaiviu “Ferdinand Max” 
Dunojumi pastarąjį kartą prieš vandenį leidau
si Orsovos linkui. Sekančią dieną anksti rytą 
iš Oršvos geležinkeliu išvažiavęs pavakare Vien- 
noje atsidūriau. Pasitaręs dėlei nervų su prof. 
Benediktu ir vidurių ligos su prof. Oser’iu, bir
želio 4 d. išvažiavau Franzensbadan, kur ištisą 
mėnesį pasigydęs, liepos 9 d. per Leipcigą ir 
Dailę nuvykau Įį Gronau. kad surinkus kiek 
daugiau žinių apie didelį mano bičiulį d-rą Jur
gį Sauerweiną, geniali kalbų žinovą, lietuvių di
dį draugą, kursai gruodžio 16 d. 1904 m. buvo 
Kristianijoj miręs ir čia Gronau’o kapinėse pa
laidotas. Apsilankiau kaime Eime pas velionio 
seserėną pastorių Georg'ą Bauerį, kad peržiūrė
jus Sauerveino. įvairiose kalbose raštų palikimą 
ir trijų dienų tarpe tą darbą valiojęs, išsirin
kau ir p. Baueriui leidus, pasiėmiau visus tuos 
jojo rankraščius, kuriuose buvo nors kiek lietu
vių kalba rašyta. Liepos 14 ir 15 d. apsilankiau 
dideliame kaime Bantelu, kur Sauerveino ilgai 
gyventa, kad surinkus iš jo pažįstamų biografi

jai žinių, kurias vėliau prie jojo surinktųjų raš
tų buvau sunaudojęs ir spaudai prirengęs; se
kančią dieną buvau ant Gronau’o kapinių, kur 
padėjęs ant Sauerveino kapo didelį rožių su 
painios šaka vainiką, išvažiavau per Hannover 
Į Bremen, iš čia Hamburgan, kur būdamas il
gai svarsčiau klausimą: ar grįžti Lietuvon, ar 
plaukti garlaiviu Amerikn? Pasviręs Lietuvos 
pusėn, liepos 18 d. jau buvau Berlyne, kur iki 
21 d. darbavausi karališkoj bibliotekoj, lankiau 
si muzėjuose, o 23 d., atvykęs Karaliaučiun, ap
žiūrėjau “Prussia-Museum," ir “Koenigliche 
Staatsarchive” nufotografavęs chronikininko 
Grunau’o paduotąjį prūsų kalbos įrašą, 25 d. 
atkeliavau Tilžėn, kur pasimačiau su pažįsta
maisiais prūsų lietuviais, tarp jų ir su Morta 
Raišukyte, pas kurią palikau visą pundą Sau
erveino rankraščių, apsilankiau Jokubynės sode 
amatų parodoje (Ostpreussische Gewerbe-Aus- 
stellung).

Pernai ir šiais 1905 metais japonams apkū
lus rusus ir dabar šiek-tiek pakitėjus jųjų vidu
je politikai, tai nors atsako į prašymą iš vidaus 
reikalų ministerijos nebuvau gavęs, visgi man 
pasirodė galima per Rusijos sieną grįžti Lietu
von, todelei liepos 2 d. atvykus Tilžėn Garlevos 
aptiekininkui, draugui Kaziui Aglinskiui, kurs 
buvo apsiėmęs mane lydėti laive Nemunu, Kau
nan plaukiant, to pat mėnesio 31 d. išplaukėva.

Per Jurbarko muitinę su bulgarų užsienio 
pasu laimingai perėjęs, leidausi Kaunan, kur 
tą dieną apie 12 vai. naktį atvykau. Sekančią 
rugpjūčio 1 dieną išvažiavau Vilniun ir po pietų 
apie 6:30 vai. čion atvykau; tą pat dieną neiš
kenčiau neapsilankęs ant Gedimino pylies kal
no. Ant rytojaus apsilankiau “Vilniaus žinių" 
redakcijoj, susipažinau £U Garb. Landsbergiu, 
Jonu Kriaučiūnu ir k. laikraščio bendradar
biais, 4 d. buvau su vizitą pas Petrą Vileišį An
takalnyje. Nuo 5 pradėjau darbuotis Vilniaus 
viešoje bibliotekoje; 7 d. pas mane apsilankė 
pirmą kartą M. Davainis-Silvestraitis, vienas 
pirmųjų “aušrininkų;" kitą kartą 13 d., atėjus 
tam pačiam Davainiui, susitarėva leidinėti “Lie
tuvių Tautą." Rugpjūčio 17 d. iš Vilniaus Kau
nan išvažiavęs, apsilankiau pas Aglinskį Garle- 
voje, kur iki 26 d. užtrukau, paskui buvau Ma- 
riamplėje pas Petrą Kraučiūną ir tik rugsėjo 7 
d. grįžau Vilipun, kur 10 d. fruvo lietuvių vaka
ras miesto salėje. (Tolinus bus)

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

Savy užuodangą žemės praskleidęs 
Rešėlstanėia siaubu širdim sukniubau 
Ir gėduloj amžių nusilenkiau sielai... 
Ištroškau belaukdam's palaiminto laiko — 
Savy aš sustojau — sielos bedugnybėj... 
Rekilstantį aidų, kad amžius prikeltų 
Ir aš išgirdau...
Juk amžiai dar tolimas dienas vilioja, 
Vilioja liepsnoto dangaus žiburiais — 
O mes dra klajojom
Tamsos karalijoj — gyvatos tyrais...
Sieloje užuodangą žemės praskleidęs 
Rešėlstanėia siaubu širdim sukniubau 
Ir gėduloj amžių
Nusilenkiau sielai...

— MIŠKO DIEVAITIS
o----------------o---------------- o

DRUGELIS

— Oi drugeli, drugutėli, 
Ką tu čia veiki?
zlr tau linksma mažutėli?
.4 r gal tu verki?

Ko ris skubinies, lėkio ji 
i’olandus ilgas?
Kam bučiuoji, kam daboji
Gėles ir smilgas?

Jog gerai būtų ilsėti. 
Nieko sau neveikt? 
Tarpe lapų pasėdėti, 
Lakstymą užbaigt.

— (tKas ilsėti čia galėtų
Ant laukų žalių;
šių linksmybių neregėtų, 
Paukščių ir gėlių.

Oi kaip gera man gyventi, 
Savo darbą dirbt!
Kaip nenoriu aš pasenti, 
Kaip bijau aš mirt!

Noriu džiaugtis aš, lakstyti,
Gėlių sultis čiulpti,
Ir pasaulį pamatyti, —
Tik nenoriu gult.

Skirta man trumpai gyventi — 
šiandien aš gimiau;
Šiandien, kaip pradės tik temti, 
Rūsiu miręs jau.

Rūk tad geras tu, žmogeli,
Pagailėk, užjausk:
Apsigint, kurie negali, 
Niekoti tu neskriausk.

— A. GUDELIS
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LAIŠKAI Iš KAUNO PADANGĖS

Rašo Eks-Homo

Gedulos Ir Liūdesio Diena.

Taip nuspręsta pavadin ti spalių 9-tą dieną, — die
ną, kurioje 1920 m. Želigovskio gaujos" užpuolė ant 
menkai ginamo Vilniaus — Lietuvos sostinės, — ir pa
grobė jį sykiu su visomis Vilniaus krašto teritorijo
mis.

Tai buvo 1920 m. spalių‘ 
m. 9 dieną. Tai buvo lietu
vių tautos nelaimės diena. 
Ir visgi tik šįmet, t. y. 1925 
metais lietuvių tautos vadau 
jančios organizacijos suska
to prisiminti, kad toji die
na — lietuvių tautos liūde
sio diena, suskato tuomet 
kai jau iš gilumos visuome
nės pradėjo kilti balsai, bal
sai nepasiganėdinimo taja. 
situacija, taja padėtimi, ku
rioje mes dabar randamės 
ypač nuo to momento, kai 
Lietuvos galviny stovinčios 
partijos pradėjo daryti per- 
traktacijas su valstybe, kuri 
yra užgyrusi Želigvskio žy
gius, t. y. Lenkija. .

* Pereitame savo laiške mi
nėjau apie įvykius, sąryšy 
pradėtųjų derybų su Lenki
ja. Kopenhagos derybos pri
vedė prie Lietuvos vyriausy 
bes kabineto krizio. Bet pra 
dėtosios Kopenhagoje dery
bos juk negalėjo išsisemti 
kabineto krizių: jos privedė 
prie derybų tąsos—prie Lu
gano.

Visuomenės opinija suju
dinta. Vyriausybė derasi ii 
derėdamosi teisinasi prieš 
Lietuvos visuomenę, jog ją 
girdi, prie šių derybų ver
čianti pasirašyta Klaipėdos 
konvencija, bet kad tame jo 
kio blogumo, jokio pavojaus 
nesą, — tai tik formalė es
anti išeiga iš tos konvenci
jos nuostatų, kuriais einant 
būsią pavelyta naudotis už- 
interesuotiems lenkų pirk
liams Lietuvos paštu ir tele 
grafu, žinoma, tik vien, gir
di, miško plukdymo reikalu 
na ir, žinoma — būsią pa
velyta plukdyti pats miškas 
ir daugiau nieko, nič nieko...

Pavelyti plukdyti mišką 
(Lietuvos mišką), pavelyti 
susisiekimą paštu ir telegra 
fu pirkliams tos valstybės."* 
kuri yra išplėšusi Lietuvos 
širdį, kuri yra priežastimi

TEN IR ATGAL 
Nupiginta Kaina 

Mūsų tri-šriubiniais laivais 
Resolute, Reliance, Albert 

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

Clay, Thuringia

$203
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(Pridedant Rcv. Taksų)

Išplaukimai Kas Savaitę 
Del sugrįžimo leidimų ir ki
tų informacijų klauskit pas 
vietos agentus arba pas

United American Lines 
(Harriman Line) Joint Service with 

Hamburg American Line 
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mūsų tautos nelaimės, delei 
kurių grobuoniško žygio 
mūsų kraštas neturi gali
mybes plėtotis ekonomiškai 
ir kultūriškai, kitaip sakant 
(krikščioniškai sakant), jei 
tau priešas sudavė akmeniu 
į vieną veidą, tai atgrįžk 
jam ir kitą — Lietuvos vy
riausybė skaito mažu daik
tu... Bet pati Lietuvos visuo
menė pradėjo kitaip mąs
tyti. Atsirado nuomonių, 
kad įsileidus kiaulę į daržą 
(nors ji ten eitų, jos nuomo
ne, geriausiais tikslais!) 
vistiek daržui gręsia pavo
jus. Pasigirdo balsų, kad... 
vyriausybė parduodanti Lie 
tuvos interesus lenkams. Iš 
to prisiminta ir apie 1920 
m. spalio 9 dieną. Per vėlai 
prisiminta, bet... geriaus vė
liaus, negu niekad.

Ir taip, visuomeninių or
ganizacijų nuomone, spalių 
9 diena — tai gedulos, liu 
dėsio diena. Prie tos nuomo
nės prisidėjo (irgi pervė- 
lai!) ir vyraujančios valsty
bėje partijos — krikščionių 
“blokas.” Net priešaky il
giausiu vardu komiteto su
rengimui tos gedulos liūde
sio dienos atsistoja pats di- 
džiausis iš katalikų, kata
likas p. Liudas Gira. .

Ir ištikrųjų spalių 9-ta at
rodė liūdesio diena. Iškel
tos tautinės vėliavos ir pu
siau perrištos juodu kaspi
nu atrodė tikra gedulą. O 12 
tą valandą sušvilpus gaisri
ninkų ir dirbtuvių sirenoms 
sustojo vienai minutei viso
kis Kauno mieste judėji
mas... Graudinga ir įspūdin
ga!...

Bet už tai ir vėl, ir vėl iš- 
kįla klausimas, kodėl gi mes 
tik šįmet paregėjom, paju
tom, jog neturime Vilniaus? 

; Kurgi mūs liūdėsis buvo 
; 1921, 1922, 1923 ir 1924 me- 
1 tais?

Šį klausimą dalinai išri
šo tą pačią dieną ėjusios pa
skaitos ir ant rytojaus su
rengtos demonstracijos ir 
prakalbos.

Simptomatingas pasikar
tojimas anuomet surengtų 
“demonstracijų,” kai jo 
“šventenybė” Romos pa
pa pasirašė su Lenkija 
konkordatą juridiniai pri
pažindamas Vilnių Lenkijai. 
Tuomet buvo surengtas, vai 
diškų sferų įkvėptas demon 
stratyvis protestas, kuris 
išsiliejo į demonstraciją 
kiaušiniais languosna papos 
atstovui Zecchini. Ilgainiui 
ta demonstracija nuo kiauši 
nių perėjusi į akmenis, jei... 
policija būtų demonstran
tams nenuraminusi ūpo. 
Spalių 10 d. šių metų de- 
monstratyvės vaikštynės su 
smaliniais švyturiais su 
“geležiniu vilku” ir t. p., 
taipgi) valdiškųjų sferų į-

kvėptos, kad padabiniais pa 
gražinimais, gražiai tartais 
nuo bačkų žodžiais užmig
dyti kilstančią visuomeninę 
nepasitenkinimo audrą — 
baigėsi beveik panašiai, kai 
baigėsi “demonstracjios” 
prieš Zecchini, su tuo tik 
skirtumu, kad dabar nebuvo 
kiaušiniu, bet už tai buvo 
lazdos... ir prieš norą jas 
rengusiųjų, demonstracijos 
išsiliejo į nepageidaujamą 
šovę...

Reik pasakyt, kad gedu
los diena ir paskui ją se
kančios demonstracijų ir 
rinkliavos dienos buvo ren
giamos su iškilminga pom
pa, su dideliausių raidžių 
obalsiais “Ryte,” su aplink
raščiais didžiausiu vardu ko 
miteto, kurio vardan pasira 
še irgi vis... Liudas Gira; 
mat, ką rengia Liudas Gira, 
tai rengia vis su didele pom
pa, nes tas pas mus jau rei
škia “kazionas” iškilmes. Į 
spalio 10 d. “demonstraci
jas” susirinko nemažai pu
blikos, susirinko net unifor
muotos organizacijos (šau
liai, ateitininkai, “korporan- 
tai,” pora sporto organiza
cijų) ; ir kuomet temstant 
dienai susirinko demon
strantai su smala rūkstan
čiais degančiais švyturiais 
prie ministerių kabineto rū
mų, iš šalies žiūrint ta visa 
“demonstracija” labai pri
minė senų laikų Nerono “de 
monstraciją,” kai jis užsi
manė sudegint seną Romą 
ir ant griuvėsių senos Ro
mos išstatyti naują. Juokas 
juoku, bet tas labai darė pa
našaus įspūdžio; nenoroms 
apsidairiau aplinkui, ar kur 
nesimato vėjo kedenamos
ugnies... Ant laimės, ugnies 
nebuvo, o demonstrantai, su 
sirinkę prie min. kabineto 
rūmų, pradėjo prakalbas. 
Nepažinau kalbančių asme
nų, negalima buvo išgirsti 
gerai net pačios kalbos, nes 
publika labai grūdosi, tik iš 
visko galima buvo suprast, 
kad kalbėtojai ima nagan 
vyriausybę. Reikalauta mi- 
nisterius išeit pasiaiškint 
bet šie aiškintis neišėjo. Pa
sigirdo keletas balsų: “šalin 
Girą,” “šalin ministerių ka
binetą,”! “šalin Bistrą.” 
Koks tai kunigas iš publi
kos atsiliepė: “o kogi jūs

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA ir DIRBTUVĖ
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norite, gal Voldemaro?” 
Tuomet kalbėtojai ir pašali
niai šaukė: “Kai Voldema
ras buvo, mes tuomet Vil
niuj buvome!” ir tt. ir tt.

Pasirodo, kad tai buvęs 
susidūrimas “korporantų” 
su ateitininkais. Nekurie iš
kėlė lazdas ant “priešų;” 
bet “priešas,” matydamas 
visos publikos simpatijas ne 
savo pusėj — protingai ėjo 
atbulomis ir ‘kraujo pralieji 
mo” neįvyko. Tuo tarpu pa
sirodė “angelai,” bet “užpuo 
likai” pareikšdami savo pil
ną lojalumą lietuvių tautai 
užtraukė tautos hymną, pa
našiai, kaip anais metais po 
muštynių federantas Lum- 
bis Seime užtraukė hymną..

Išsiliejus “demonstraci
joms” Į šią vagą daugelis 
publiks išsisklaidė savais ke 
liais tarp jų ir aš. Ko gera 
dar gali patekt į nesmagu
mus... O antra, ten jau ne
buvo daugiau ko žiūrėt, nes 
buvo aišku, kad Gira de
monstracijas surengė ant 

i savo sprando. Įdomu buvo 
pamatyt, kaip aprašys “Ry
tas*’ šias “demonstracijas.” 
Bet “Rytas,” didelėm rai
dėm šaukęs i demnstracijas 
Kauno publiką, — apie de
monstracijų išdavas dievo
baimingai nutylėjo. O “Lie
tuvos Žinios,” išėjusios spa
lių 11 d. su antrašte dideiem 
raidėm “Šalin derybas su 
lenkais” tapo konfiskuotos...

Nagrinėti pačias derybas 
su lenkais, nagrinėti tik ką 
čia viršui išdėstytus “nuo
tykius” dabar per anksti. 
Savo laiške apie tai rašau, 
kaipo kronikierius. Bet Vil
niaus klausimas — skaudus
klausimas. Delei jo tik-ką į- 
vyko ministerių kabineto 
krizis, delei jo šaukiame 
naujam kabinetui “šalin”- ir 
ateity numatoma dar daug 
krizių. Tuom labiau-, kad ir 
visuomenė pradeda aktyviai 
žiūrėt į Vilniaus klausimą. 
Nes tai, kaip jau ankstyves
niuose savo laiškuose esu pa 
brėžęs — Vilniaus ir jo te
ritorijų klausimas — tai gy
vybės ir mirties klausimas 
Lietuvos valstybei. Gerai 
jau nors tas, kad mes susi
rūpinom juomi ir pradėjom 
net liūdesio dienas rengt... 
Kaunas, spal. 12 d., 1925.

Nuo Kiaules — į Civilizaciją!

(Feljetonas)
Rašo — Vt-nis

— Devyni karaliai paimtų! 
Vakar ir šiandien nenustoju 
galvojęs, ir gana, kad kiaulė 
yra daugiausiai prisidėjus prie 
dabartinės “geros” padėties 
Lietuvoje.

Kad ne kiaulė, kame gi mes 
imtume tiek išsilavinusių pie
menų, kurie dabar taip šven
tai gano Lietuvos dvikojus pi
liečius? Juk jeigu ne pieme
nys, kas gi tuos dvikojus at
gintų nuo tos “pavietrės,” ku
rią, čion mes vadiname “cibili- 
zacija” (Juk tai ne sekretas, 
kas pas mus dedasi; pav. Det
roite Fordas vienas padarė tiek 
“cibilizacijos”,, kad visi žvirb
liai turėjo keikdami apleist 
miestą; girdėjau vieną kal
bant, sako: “kągi ten darysi... 
pirrr-pirr — iki valiai; pažiū
rėk ant žemės — nėra nieko 
lesti ir turėjo Detrojų apleisti)

Na gi, klausykit brolužiai; 
kiaules pradėjome ganyt visi, 
— tai buvo mūsų pirmas susi
pažinimas su šiuo plačiu pa
sauliu. Tegul mes ir nebuvome 
toki dideli piemenys, kaip tie, 
kurie mažutį Jazusėlį aplankė 
Betlėjos stainclėj; aš žinau 
asilus tuo kart mes buvom 
per maži ganyti; gi kiaules 
ganydami mes įkvėpimą ga
vom... sužinojome, kad kiaulė 
šeriasi, ir kad šerius žydelis 
perka; išmokom arkliui ant 
“sprando” užsiristi-joti. Ach

kaip tai gerai joti.
Bet sakoma, daug pašauktų, 

mažai išrinktų. Taip ir čion, 
kiaules ganėme, visi piemenys 
buvom; vėliaus, — vieni paliko 
artojais, šiaučiais ir kriaučiais 
asilais, ir jaučiais, — o kiti* 
mat paliko piemenis iki grabo 
lentai...

Ir štai, gema jaunoji Lietuva 
— varge, skausmuose. Pieme
nys atėjo pasveikint šią jauną 
mergaitę, su ilgiausiu pavijo- 
čium, surišo jos rankeles ir 
kojeles; privarė asilų ir jau
čių, kad pakvėpuotų ant jos, 
idant jaunutė nesušaltų, ir štai 
ga nenumirtų; o ir kad saulės 
šviesos nepamatytų! žinoma 
yra, kad laisvas nevystomas kū 
(likis greičiaus auga, užaugęs 
gali pasakyt piemenims: “ša
lin nuo manęs! Manęs ganyt 
nereikia! Na, o tada, kur ding
si? Kiaulių ganyt neisi, syk!

» *■
jaš atganęs, — pilvas per di
delis. Todėl ir reikia tą jauną 
mergaitę laikyt tvirtai suvar
žytą, kad neatsitiktų, kaip su 
mažu Jezusėliu, kuris sulau
kęs septynių metų nuėjo dakta 
rus mokinti, piemenims špygą 
parodęs.

Todėl, idant neatsitiktų su 
mūs piemenim-ganytojais taip, 
kaip su Detroito žvirbliais, pri 
sieiną tik iŠ visų vidurių pa
linkėti — Tegyvuoja Lietuvos 
piemenys! teauga būriai asilų 
•r jaučių! Nes tas viskas rei
kalinga tavo ir mano dūšios 
išganymui. — Amen.

U

Iš Amerikos Lietuviu Gyvenimo ®
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BAYONNE, N. J.

Klubo Vėliavų Krikštynos

Spalio 17 d. Amerikos Lie
tuvių Piliečių Kliubas surengė 
prakalbas ir tą patį vakarą 
krikštino Lietuvos ir Amerikos 
vėliavas, kurias nesenai įsigijo. 
Po visų apeigų buvo šokiai, 
žmonių prisirinko pilna parapi 
jos svetainė. Upas visų buvo 
geras, nes tokios iškilmės, kaip 
Krikštinimas vėliavų, Bayonnė- 
je pirmas sykis. Vedėjas p. 
Stugelė privedė kūmus prie sta 
lėlio ir paprašė pasakyt porą 
žodžių; vieni linkėjo klubui vi
so labo, kiti nieko nesakė, tik 
paaukojo kiek del krikšto duk
terų. Linksma gražu buvo žiū
rėt. Tik pil. Antanas Drapa- 
nauskas (vienas iš kūmų) tru
putį ūpą sugadino, nes neprisi
rengęs, daug kalbėjo ir viską 
sumaišė be tvarkos; net pašali
niai šypsojosi. Paskui išėjo 
jaunos mergaitės ir sudainavo 
vieną amerikonišką dainelę.

Išskyrus virš minėtą priety
kį, šiaip vakarėlis buvo gra
žus ir Klubui teikia garbės.

Dar norėtųsi paklausti, kas 
bus su nutarimu pirkt “Vieny
bės” šėrų; nes buvo atvirutėm 
šaukta susirinkimas tam tiks
lui ir nutarė pirkti 3 Šerus; pir 
kimas palikta kasieriui, bet 
jau praslinko keli susirinki
mai, o apie Šerus nieko ne
girdėt.

Kliubiečiai, mes turim žiūrėt 
kad mūsų nutarimus pildytų 
visi nariai. Kliubo Narys.

kad reikalinga dar pora stalų 
mokslainei. Nutarta padaryti.

Ant galo kalbėta apie Lie
tuvoje klerikalų reakcijos siau
timą; kad tai reakcijai padary
ti galas, nutarta remti vals
tiečius liaudininkus ir tam rei
kalui paskirta $100 į Politinį 
Iždą. Skirdami tą šimtinę san- 
dariečiai pareiškia: jeigu Pitts 
burgo 3-is kuopos gali skirti 
$200 į Pol. Iždą, tai mes skir
sime šimtinę ir būsime pirmu
tiniai prie Bostoniečių.

O kaip prasidės vajus San
daros namo fondui, tai mes ir
gi nebūkime paskutiniai.

Žinučių Rinkėjas

E. K. Surmaitienė, Vitaitį iš
vadino “supuvusiu politikie
riam;” bet vis didžiuma nubal
savo Vitaitį kviesti, o ne Jaš- 
kevičiūtę.

Taippat panaikinta “bedar
bių fondas.” Panaikinta pir
mesnis tarimas, kad delegatam 
bus apmokama kelionėse išlai
dos; kurios kuopos siūs dele
gatus, turės užsimokėt pačios. 
Nutarta suvažiavimus turėt į 
apylinkės kolonijas, kur paran 
ku būt visoms kuopoms; tai 
reiškia, vieną metą vienam kraš 
te, kitą kitam, ir kad būt vi
soms kuopoms vienokis važinė
jimas. Vienas iš Delegatų

PITTSBURGH, PA.

Komunistų Straksėjimas 
“Miss Sandara”

ir

PHILADELPHIA, PA.

Iš Kun. Kaulakio “Vainos 
Fronto

Kun. Kaulakis sugalvojo ge
rą skyrių, kad sukritikavus sa
vo buvusį draugą, o dabar prie 
ša, p. Pošką. Tuo tikslu parašė 
lapelį, ir užsakė pas p. Statkų 
atspausdinti keletą tūkstančių 
prieš p. Pošką. Vienas klebo
no artimas draugas, nuėmęs 
korektą kalbamų lapelių, — 
šmaukš! ir pasiuntė vieną į 
“Am. Lietuvį.” Kun. Kaulakis, 
pamatęs savo lapelį laikrašty
je, atbėgo į spaustuvę “duot 
velnių” Statkui, kam nesiklau
sęs jo laįielį pasiuntė į laikraš
tį. šis užsigynė, kad jis ne
siuntęs, kad tai kas nors kitas 
tą padaręs. Kun. K. stebėjos, 
kaip jo lapelis galėjo patekti 
į laikraštį, kad jis niekam ne
dalinęs ir kad visi lapeliai tebė 
ra surišti. Tuo būdu p. Poška 
turėjo gerą progą patį kuni
gą sukritikuot per tą patį laik
raštį, kur kun. Kaulakį prirė
mė prie kryžiaus.

Dabar katalikai (ne šventa- 
kupriai), geri parapijonai, sa
ko: “jeigu dabar kun. Kaula
kis nutylės ant jam padarytų 
užmetimų per p. Pošką, kuris 
padarė nesmagių užmetimų, tai 
ištikro bus Kaulakis kaltas del 
kilusių vaidų visame kame.”

K. J. Geležėlė

BALTIMORE, M D.

Sujudę del Reakcijos Lietuvoj

Spalio 30 d. ALTS. 5-tos kp. 
turėjo susirinkimą. Sekretoriui 
nepribuvus, adv. Rastenis iš
rinkta to vakaro sekretorium. 
Potam sekė įvairių kmisijų ra
portai.

Fėrų rengimo komisija ra
portavo, kad ferai bus 21 d. 
Lapkričio; parinkta reikalingi 
fėrams darbininkai.

Iš raporto vakarinės mokslai 
nės sužinota, kad mokinių ran
dasi 27, ir komisija raportavo,

Turbūt kaip Pittsburgo apy
linkėj gyvuoja SLA. 3-čias ap
skritis, dar nebuvo tokio triukš 
mingo suvažiavimo, kokis buvo 
25-ta Spalio L. M. D. Svetai
nėj. Mat praeitam suvažiavime 
buvo komunistų didžiuma, tai 
parvarė nutarimą, kad kiekvie
nos kuopos vienam delegatui 
atvažiavusiam 15-ka mylių į ap 
skričio suvažiavimą būtų ap
mokėta kelionės išlaidos iš Ap
skričio Iždo. Todėl d raugučiai 
ir stengėsi naudotis proga. 
Vienas .atvažiavo tik biznio pa
daryt, kaip A. Kubilckas iš 
Coal Centre, Pa. ir atsivežė 
kiaušinių ir dynių keselį parda- 
vinėt. Paklausęs, ar tik už ti- 
kietą bus užmokėta, ar dar 
ir pietūs bus duota, nusisku
bino žemyn biznio daryt. Taigi 
ryte tik atidarius susivažiavi- 
mą, jau kairieji nenorėjo pri
imt naujos Carnegie kuopos. 
Taippat buv dar pasipriešini
mų ir prieš 40-tos kuopos de- 
letgatus.

Vienas komunistėlis nebuvo 
išrinktas, tai atėjęs į suvažia
vimą padavė protestą, kad jį 
neišrinko; bet jo protestas li
ko atmestas. Kuopų atstovavo 
rodos 18-ką; delegatų buvo 55 
su komitetais. Tai gana skait
lingas suvažiavimas.

Didžiausias triukšmas paki
lo, kada buvo įnešta panaikint 
referendumą, o vietoje rinkt 
Apskričio Valdybą sekantiems 
metams; nes pasirodė, kad bol
ševikų ir jų sėbrų tėra tik 20 
balsų, o priešų susidarė didelė 
didžiuma. Todėl ir pasižymėjo 
“komisaras” Buknis, ir J. Mi- 
lauckas, kurie pradėjo nesilai- 
kyt tvarkos ir daryt sandarie- 
Čius, ką pirmininkas Maziukna 
net turėjo atimti balsą Bukniui 
ir Milauckui kelis kartus. Ypač 
Milauckas pasižymėjo savo ne- 
kultūriškumu. Buvo sukilę eit 
per duris, bet jų vadui Gata- 
veckui paraginus sėst, vėl visi 
susėdo, nes matė, kad atsistojo 
tik Bradoko kuopos ir McKees 
Rocks. Prasidėjo rinkimai Ap
skričio Komiteto. Perstačius p- 
lę A. Akelaitytę ant Sekreto
riaus, Buknis pareiškia: “Drau 
gai, žinokit kad balsuosite už 
Akelaitytę, tai balsuosit už San 
darą!” P-lė Akelaitytė pareiš
kė: “O aš jaučiuos, kaip de
vintam danguj nes tai aš “Miss 
Sandara”.

Taigi pirmininku išrinkta J. 
K. Mažiukna, pag. J. Gatavec- 

sekr. p-lė A. Akelaitytė, 
T. Gelčius; kasos globė- 
J. Kazlauckas ir Urmo- 
fin. sekr. Pranas Savic

Užrašykite “Vienybę
Savo Giminėms ir

Pažįstamiems
Lietuvoje

REIKALINGI AGENTAI

Reikalingi Agentai-Įgalio- 
tiniai representavimui 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. ’

DAKTARAS (gydo 
ligas) IR CHIRURGAS 
(daro operacijas). 
OFISĄ VALANDAS:
1

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

Nuo 9 iki 11
Nuo 2 iki 4
Nuo 7 iki 8

Nedeliomis Nuo 10 iki 3 P. M.

Bell Phone: Oregon 0863-J.

Dr; Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa

M. M. ŠLIKAS
Lietuvis Advokatas 

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

Namų Tel. Michigan 5751

Bell Phone Poplar 7545
A. STANKUS

— Lietuviškas Graborius — 
Geriausias patarnavimas, 

Daug metų patyrimo 
1023 Mt. Vemon St. 

Philadelphia, Pa.

tara

RICHMOND
TRUST

COMPANY
2701-2703 E. Allegheny Av, 

Philadelphia, Pa.

Apdraudžiame Nuosavy 
bes Dokumentus.

Persiunčiame Kabeliu Pinigus

Perkame ir Parduodame 
Visų šalių Pinigus

kas ; 
ižd. 
jai: 
n as; 
kas.

Nutarta surengt prakalbų 
maršrutą ir kalbėtoju pakviest 
“Tėvynės” red. gerb. S. E. Vi
taitį. čia komunistėliai ir pa
sirodė, kaip jie įvertina savo 
darbuotojus, nes G. Urbonas ir

Mokame 4% ant Padėtų 
Taupymui Pinigų

Puikiausias Patarnavimas 
Visuose Skyriuose

3



SU ŽODYNO PAGELRA

N B C LAPKRIČIO (Nov.) 5 I)., 1925

(Karšto reikalo Komedija)

Scena: Bile saliūne Paryžiu
je.

(Įeina du amerikonai, Bill 
ir Džim. Jie tik ką atvyko 
Paryžiun pirmą sykį. Jie priei
na "prie apgulto baro).

Bill (greitai pasižiūrėjęs į 
raudoną knytuę): Voolay voo 
— hm-hm-oh, vo lay voo — 
tai yra — noo donn-oh-hm-noo 
donnay... Perkūn — Džimi, tu 
jam pasakyk!

Džimi: Duok še knygutę. Na
gi ! Hm — vadinas, noo vool 
-hm-hm — tai yra volonz — 
arba — oh, seel vo play — 
vool —r hm — voolan voo, po 
vein... Aš negaliu... Tu jam 
pasakyk, Bill!

Bill: Yeh. Mes, norėjau sa
kyt, noo voolonz-hm — kelker- 
shoze — kleker — ar jūs ga
lit? Aš norėjau sakyt, poovay 
voo? Kad tu supleškėtum!... 
Tu jam sakyk, Džimi.

Džimi: Gerai, Bill. Na, kel- 
kershoze... poor — hm — b-b-b 
boo-boo — hm — hm — kelker 
chose poor boob — oh, — 
Duok še knygute! — Na, da
bar! Noo vool-voolonz, žinai — 
kelkerchose poor boovoyer — 
a? yer, boovozer... O, šimts 
vein... Bill, tu sakyk jam.

Bill: Seelvooplay —
Džimi: Kelkerchose —
Saliūninkas (priėjęs prie jų 

baro galo, puikiai amerikoniš
kai) : Na, džentelmenai. Kogi 
jūs norit? Džinės, Tom Collins, 
ruginės ar ko?

(Jie gavo ko norėjo. Uždan
ga nusileidžia).

čios išvijo Dievą ir užrioglino 
ant altoriaus purvinom kojom 
politikierių, kuris dabar ir rė
žia pamokslus siundydamas 
vienus prieš kitus. Yra žinių, 
kad Romos papa tokia permai
na labai patenkintas.

Taip sau žmogus

MUSŲ PŪDYMAI

Brooklynas. — Trockio Milž
tuvės boseliai labai neužganė
dinti kunigu Plikium ir vadina 
jį “krokodilium,” kam jisai jų 
milžtuvę tik paspyręs ir palie- 
jęs senbernių ir senmergių pie
ną, o nesudaužęs pačios milž
tuvės. Dabar 
tiek suirus ir joje jokis pienas į 
nebesilanko, 
pypkių, tokią milžtuvę gali pri 
melžti! Gumbaspaudis.

VEJOGRAMAS IŠ LIETUVOS
(Agentūra “Velta”)

Kaunas. Kunigai iš bažny-

PIRMA* LIETUVY* 
OhiropraktikaiGydytojiui

J. V&itulionis, D.C. 
331 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.
Valandos nuo 4 iki 8 vai. vak. 
Nediliomi It šventadieniais:

Nuo 10 v. ryto iki 1 v. po piet.
J

berilio) ir visos virtinės tos 
šies gyvūnėlių susidarė bile uni 

kuri akyvaizdoje bonkos 
kad 
bile 
nu- 
kad 
nu-

ja,
munšainės sudėjo prisiegą, 
visi bendrai, bile kada ir 
kur pasitikę šventakuprį, 
suks jam sprandą už tai, 
tas su savo šventa kupra
brazdino jų prakeiktą garbę,

Taigi, jeigu ateis kada ta 
laimė, tai būk loskavas, Tar
kos klebone, pribūti, su tepalu 
ir paskutinį kartą patepti pa
dus, kad man pavyktų laimin
gai nukeliauti į šventakuprių 
karalystę. Amen. >

šventakupris

MUSŲ KLAIDINIMO
BLIU R AS

Gerb. “Tarkš” Klebonas:
Ar nebūtumėt taip geras 

man paaiškinti ir patarti, ar 
užduoti pakutą, nes aš jaučiuo
si dideliai nusidėjęs. Dalykas 
štai kame: pamatęs languose 
skelbimus, kad Brooklyn© “Ly
ros” choras rengia koncertą, ku 

Kada, po šimts j i’iame dainuos pats choras ir 
■ dar daugelis lietuvių ir rusų 
artistų, aš nors mažai supran
tu apie dailę, bet visgi nusi
skubinau į salę, žinoma, kaip 
paprastai, taip ir čion pavėla
vo valandą su pradžia, bet

ta milžtuvė vis-

Ten Eik (ir rasi), žydelis Ge 
nug pametė pilietybės popie
rius, o norėjo palikti miesto 
majoru. Anot to priežodžio, kai Į Pr’G^ pradėsiant dainuoti užli- 
kadai žydelį — “norėjo dėti ' Pa ant steidžiaus jaunas vyru- 
karalium, o jis nemokėjo nei 
skaityt, nei rašyt.” Taigi Tęn 
Eik sklepelis nutarė kreiptis į 
lietuvių Piliečių Kliubą, kad su 
teiktų draugui Genug poperius. 
Vienas narys sakė turįs dve
jus savo poperius, tai galė
siąs vienus paskolinti. Orail

Balione, Nudžiusė. — Mūsų 
kirvininkų d raugutis P-gis — 
veidmainys! Jis kirvininkų ma
nevruose Coytesville girioje sa
kė tokią prakalbą: “komunistų 
kumštis išardys visus kapita
listų kalėjimus, tada visi ko
munistai ir progresistės bus lai 
mingi.” Ir štai tas pats P-gis 
neužilgo areštavo savo pačią už 
nedorą pasielgimą, kuri tik už 
$1,000 buržuaziškų pinigų iš 
buržuaziško kalėjimo tapo pa- 
liuosuota. O jo pati — laisviau
si progresistė!

Dabar klausimas: kur jis ki
tą kartą patupdys savo pačią 
areštavęs, kai komunistų kum
štis kalėjimus išardys? Jonulis

Balta Marė. — Galas šventa- 
kupriui. Ant bile kelio, po va
dovystei amžino nevykusios 
meilės senbernio ir amžino 
munšainės naikintojo (irgi sen

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ 
APDRAUDOS (INSURANCE) FIRMA 

apdraudos (insur- 
Gyvasties, Sužėidi- 

Stiklą,

REIKALAUJANT 
anee) nuo Ugnies, 
mo (accident), Automobilių, 
etc.., žodžiu sakant, suteikiam visokios 
rūšies apdraudę (insurance) kokia tik
tai randasi šioj šaly. Mūsų kompanijos 
vienos iš didžiausių, prekės yra lygios 
su kitais, bot patarnavimas yra geres
nis nelaimei atsitikus, nes pilnai nu 
Molius išmoka.

PERKAM ir parduodam namus, lotus, farrnas, biznius, morgičius; sko
linau! pinigus ant morgičių, suteikiam pilną patarnavimą namų pirkime 
ir pardavimo.
NOTARY PUBLIC suteikia pilną patarnavimą visokių legalių dokumen
tų, kokius tiktai tiesos daleidžia Notarams patarnauti. ,
Su visokiais reikalais ypatiškai, laišku ar telefonu kreipkitės j mūsų 
firmą, užtikrinam, kad gausit teisingą ir mandagų patarnavimą.

SCHEGAUS & GALE
BUILDERS, REAL ESTATE and INSURANCE

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

my)ius..jięiabu.dinčįąu!
Poniutė: O, tas tai niekis! — 

sušuko šeimyninkė, — mūsų
. . I ‘7; 1' 1

kaimynai neverti to atsižvelg
ti, kadangi ir j u šuns lojimas

■

mums per naktis neduoda mie
goti. , i

..Ai,- tai pas lietuvius pirmasis 
dažnai sako: “Ką, gal nori, kad 
aš raudoną kepurę uždėčiau?”

Iš kur tas posakis “raudona 
dėvi 
užsi 
turi

Iš Kur “Raudona Kepurė?”
Kųpmet žmogus ko prašo, o 

kitas rangosi prašymą išpildy-

kepurė” yra kilęs. Kas 
raudonas kepures ir kodėl 
dėjimas, raudonos kepurės 
paveikti į ranguolį?

Gal kas iš skaitytojų paaiš
kintų tuos klausimus visiems.

laisvės ir visko, kas lietuviška, 
bet pati vos ne vos gyvybę iš
laikė. Kryžius Lietuvai — ne 
palaima, o vergiją ir mirti ne
šė.

AKTORIAMS-MĖGĖJAMS

VAIDINTOJAMS!

REŽISIERIAMS

Rašo Anis Rūkas

KRYŽIAI

$15,00 ir aukštyn

kas žemaitis ir praneša, kad 
prasidės programa ir Lyros 
choras pirmiausia dainuos “In
ternacionalą.” Tai jis paprašė 
publikos atsistoti; aš nenorėda 
mas, kad ant manęs kaip ant 
vilk “susipratusieji” žiūrėtų, ir 
gi atsistojau. Na ir pasijutau, 
kai tas muitininkas; juk aš pri 
siekiau gerbti šios šalies žvaigž 
dėtą vėliavą, o dabar atsistoda
mas prieš darbininkų kraujais 
aplaistytą internacionalą, ją 
paniekinau. Juk komunistai nu 
žudė senus revoliucionierius: 
čcheidze, Cereteli, Gomeriką, 
čechišvili, etc.; juk aš atsisto
damas pritariau tai žmogžūdy- 
stei? Kuom gi aš dar galiu atsi 
teisti? Pilietis

Atsakymas: — Galima su
prasti, kaip sveikas tada nesvei 
kai jauteisi. Kitąsyk tokion pa 
dėtin pakliuvęs, bandyk užsi
vožti ant galvos Trockio Milž
tuvę, tai bus dar iškilmingiau. 
O jei ne, tai į tą žemaitį rodyk 
kišenėje špygą.

Žemaiėio Vargai Lietuvoje

Jonis: Sakyk, kaimyne, gal 
žinaa, kada būs ne šventa?

Jūzaps: Kudie klausi?
Jonis: Nugi nulūžą muna 

pypkes cibuks, rėk pirkt nauja, 
vo kada nainu y Tauragę, ran
du visus kruomus uždarytus. 
Sruolkis saki, kad esąs švenc 
zokonc, keltuo kruomų nevalna 
atidaryt. — Žem. Balsas

Pagal apskaitliavimą neku
riu mokytų vyrų, moterų ir ki
tų astronomų, didžiausioji į- 
staiga pasaulyje yra “Tarkos” 
dienraštis i r pasako j a, jog jo 
ateitis dar didesnė.

A. Gielutis

Kad Atkeršyt Kaimynams
Poniutė (svečiui artistui): - 

Sudainuokite ką nors tamsta, 
labai meldžiu.

Artistas: Su mielu noru pa- 
dainuočia, bet dabar nakties vė 
luma — bijau; kad tamstų kai-

* bt -.p; f

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

RASHKINIS
Ir 

VOKETAITIS
141 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

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

i du buvo rengiami “Kryžiaus 
i karai” kuriuose tūkstančiai ir 

rei-Įmūsų brolių lietuvių žuvo gin
dami savo tėvynę nuo papų lai
minamų kryžeivių, kurie žūdė 
“pagonus lietuvius.”

Skaudu tai minėt...
Skaudžiau matant mūsų bro

lius lietuvius, užmiršusius bū
tovės kryžiaus žaizdas, tą žiau
rų padarą garbinant, puošiant 
mylimųjų kapus ir tp.

Nesmagu pastebėt, kad ir 
šioj laisvės ir pažangos šaly, 
lietuviuose pažangiečiuose, kry 
žiaus garbinimo paprotis, neiš
dilęs; ant tautiškų kapinių ma
tosi skėtriojančių kartuvių vai
zdas ant mylimųjų kapų... Ne
suprantu kam; rodos tie lietu
viai jau netiki į kryžiaus ga
lę, na, o dailės žvilgsniu lygaus 
akmens paminklas kur kas dai 
liau, ir patogiau kapui, kaipo 
papuošalas dera.

Kademų valdoma Lietuva, 
net pašto ženkleliuos atmušė 
kryžiaus vainiką; turbūt tuom 
mano pasigirt savo katalikišku 
“nobažnumu” ar šventuoju me
nu, pralenkt kitas šalis, — 
matykite kokie mes geri krikš
čionys ir ant pašto ženklų kry
žių piešiame!

Mačiau, tūli mūsų tautinin
kai, kryžiaus ženklu net Lietu
vos Vytį “puošia,” virš žirgvai- 
kio deda kryžutį Nežinia ar tai 
rodydami savo katalikybę, ar 
norėdami tokiu būdu “pada
bint” Lietuvos žymę (herbą). 
Tai yra aiškus darkymas Lie
tuvos būtovinės žymės; jei tą 
daro nenuvokdami, ką darą — 
galima atleist.

Su krikščionybe, kryžiai Lie
tuvoj užstelbė netik savitą tau
tišką meną, kuriam buvo lemta 
išsivystyti, o sykiu sutrempė ir 
pražudė Lietuvių tikybos bu
klus, dievaičius ir stabus, — 
kurie gali atrodyt nedailūs ir 
netobuli, bet savi, o ne iš kažin 
kur perėję; pertai mums bran
gūs Kryžių Lietuvoj daugiau, 
negu bent kurioje net katalikų 
šaly: netik prie gryžkelių, ga
le sodžių, bet mažne žėdnam 
kieme, kurių nauda — kunigui 
už “pašventinimą.”

Jaunoji Lietuvos karta turės 
sykį atgimt, susiprast ir pa- 
liaut stačius kryžius su kurių 
atsiradimu, Lietuva nustojo

ap- 
įga-

Man kryžius mažiausia 
škia, nors lietuviuose, nuo 
krikštymo laikų, kryžius 
vo lyg tautinę reikšmę. Krikš
čionys, ypač katalikai, tuo reik 
šliu (simbolu) labai augština- 
is liaupsina kaipo šventenybę,
— nors tas padaras, kartuvių 
pavydale, ne jų Dievo duotas, 
o žilos pagonijos laikų liekana; 
kitados turėjęs keleriopą ir ga 
na keistą reikšmę.

Tūli archiologai sako, kad 
kryžiaus paeiga esą Egiptas, ži 
loj senovėj prieš Kristų, kry
žius turėjo atokiai skirtingą 
reikšmę. Kryžiaus kiltis, vyriš
kos lyties kūno j is (organ). Ly
ties garbinimo laikuose, va
dinta “Gyvasties Raktu,” iš ku 
rio išsivystė į lotynišką kryžių
— “Crux capitata.” ■■

Romos viešpatavimo laikuo
se, kryžius buvo naudojama 
kartuvių vietoj, kaipo kankini
mo, ir bausmės įnagis Tuose 
laikuose didesniai prasikaltę, 
buvo nuteisiami kryžiavimui; 
nuteistieji patys turėdavo neš
tis kryžių į skirtą bausmei vie
tą, kuriuos apnuoginę nuplak
davo, prikaldavo, ar virvėmis 
pririšdavo, kad tokiu būdu nu- 
sikankintų ir mirtų. Sykiais nu 
teistieji, nukryžiuoti merdėda
vo po 3 dienas; kad greičiau 
numirtų, sulaužydavo kojų kau 
lūs. . ,

Tik antram šimtmety po Kri 
stui, imta kryžių garbint, kai
po šventenybės ir jėgos kovai 
prieš piktas dvases, kurių tada 
aibės tarp žmonių šlamėdavo, 
tikinčiuosius gąsdindavo ir tp.

Krikščionys, persiėmę iš žy
dų tą žiaurų kankinimo įįnagį 
ant kurio Kristus buvo pakar
tas, už ėjimą prieš valdžią, pri 
davė jam neva galės ir šven
tumo reikšmę. Į tą, blaivai žiū
rint, keistai atrodo!

Jei krikščionys myli Kristų, 
liaupsina kaipo atpirkėją, ir 
net Dievu vadina, kamgi tad 
garbint kankinimo įnagį, ant 
kurio Jis buvo pakartas?! 
Daiktas, ar žmogus, kurs man, 
ar mano bendrui teikia nesma
gumo, savaime darosi koktus; 
jei tokį daiktą minime, tai tik 
neigiamai; garbint baudos ar 
kankinimo įrankis nėrėa išmin
tinga, 
singai

Ką 
kurs
rankinius grandinius, kankini- 

s j mo buklus, lazdas, pagalinus 
virvę, kurią ja buvo pakartas jo 
mylimas draugas?

Jei taip uoliai garbinama 
kryžius ant kurio Kristus buvo 
kankinamas, tai lygiai svarbūs 
ir kiti Jo kankinimo įrankiai: 
bizūnas su kuriuo Kristus plak 
ta, erškiečiai iš kurių Jam vai
nikas ant galvos uždėta, durtu
vas su kuriuo šonas durta, tul
žis kuria girdyta, ir kiti įran
kiai, turėtų rastis gero krikš
čionio bute; ir netik būklai, 
bet ir kariai (žydai), kurie 
Kristų kankino, turėtų būti ly
giai garbinami; kitaip, galvo
jančiam išrodo, nevienoks visų 
kankinimo įnagių apvertini- 
mas.

Nors po valiai, bet kryžiaus 
gale mąžta; kryžiais vainikuo
ti (karūnuoti) kryžiais patep
tieji karaliai ir carai eina už
marštin.

Blaivai žvelgiant tenka pasi
džiaugti, kad be prasmė lieka
na eina užmarštin. Sakau be
prasmė, užmiršęs, kad tuo var-

Kama su prisiuntimu — 75c. 

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

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

PHILADELPHIJOS
LIETUVIŲ MUZIKALIŠKO NAMO 

BENDROVĖS IR GEDEMINO 
KLIUBO VALDYBA 1025 M.

Pirmininkas — Ig. Liepa, 
2615 E. Westmoreland St.

Vice-pirm. — St. Zubaitis, 
3418 E. Mercer St.

Protokolų Sekr. — J. Ivanauskas, 
3585 Salmon St.

Fin. Sekr. — E. Bairnnas, 
3118 Belgradee St.

Iždininkas — Kl. Staponavičia, 
3304 Richmond St.

Direktoriai: V. Tamošaitis,
3120 Belgrade St.

B. Sarcevičia,
3148 Tilton St.

K. Arlauskas,
2433 E. Allegheny A v.,

P. Šliogeris,
• 3292 Miller St.

Svetainės gaspadorius J. Balinskas, 
2715-17 E. Allegheny Ave.

i'

A
i.

PIL. A. TVARANAVIČIA 
“Vienybės” įgaliotinis Philadel 
phia, Pa. Jis vietos lietuvių 
iarPe užrašinės “Vienybę” pri
ims paskelbimus ir spaudos 
darbus.

UžRAšYKIT “VIENYBĘ
SAVO GIMINĖMS IR

PAŽĮSTAMIEMS
LIETUVOJE

i
i

Tikra Lietuviška Duona 
kmdą kepa 

„Garsas" 
(Seniausia

Keptuvė
įstaiga)

duoną iš 
kepame 

ir kitiems

i Kepa
I Taipgi
| vėms
I suomet kreipkitės
J prie “Garsas” Keptuvė. Siunčia-
J ne duoną ir į kitus miestas.
j W. MASIULEVIOH

1
A. SHRUPSKIS 
(Savininkai)

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

ruginių miltų.
keiksus, vestu- 

pokiliams. Vi
su užsakymais

3)
4)

«)

8)

$5.00
$5.00
$1.50
$1.50

LAIMINGOS KNYGOS.
1) Juoda Knyga, pusi. 200 $2.00

Sekretai Moninimo, pi. 168 $2.00 
Stebuklai ir Paslaptys, 240. $1.75 
Lyties Mokslas, 400 
Naujas Pilnas Orakulas, 
Lietuviškas Sapnininkas 
Burtiškos Kazyros
Paslaptys Magijos bei Spiri

tizmo $1.25
Jau tūkstančiai žmonių pasinaudojo 

burtiškų knygų mokslu paliko turtin
gi, todėl ir tamsta išmėgink laimę! 
Reikalauk laimingų knygų

L. š. KNYGYNAS
3106 So. Halstecl St. Chicago, Ill.

(134)

A. L. CEASAR, MD.
Gydo Akių, Ausies, Nosies ir 

Gerklės Ligas
109 E. 871 h Street

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

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

STOGŲ DENGĖJAS

GRAVEL
Roofing

Repair Work. a Specialty 
JAMES J. HOLT 6-SON

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

Reikale klauskite:
Ofisas: 1163 Gates Avenue 

Tel. Jefferson 3957
Yardas: 161 Olifton Place 

Tel. Prospect 1023

nors tokia bausmė ir tei- 
būtų paskirta.
sakytume apie asmenį, 
imtų garbint kalėjimą.

Netik sportai, bet ir darbininkai ir geresnės kliasos 
lietuviai biznieriai, rūkydami NAUJOKŲ BROLIŲ 
padarytus cigarus visi džiaugiasi, nes jie žino jog 
tai yra geriausi Cigarai Amerikoje, gardus rūkyti, 
puikiai dega ir dūmas malonini kvepia jog visiems 
patinka net šaly sodintiems arba praeinantiems myli

kad pagaminti iš Importuoto ir gė- 
Tabako! Nors daugiau mokėtum, bet

LINKSMI VYRAI!

BALTIC AMERICAN LINIJA

<'PAPANKIAUSIAS^
KELIAS.

Tai vicnintnėlė linija, kurios laivai re- 
guliariškai per ištisus metus susisie
kia stačiai su laisvosios Danzigo val
stijos portu. TAIP ARTI KLAIPĖ
DOS, kad laivas, ant kurio sėdat New 
Yorko atveža Jumis beveik į pačią 
Tėvynę ■— Lietuvą, nes iš Danzigo i 
Klaipėdą, tai tiktai vienos nakties ke
lionė laivu bo jokių ekstra iškaščių.

Sekanti išplaukimai iš New Yorko: —
Laivas “ESTONIA” 8 Gruodž.
Laivas “ LITU AN 1 A” Vasar. 2

(J Lietuvę, ant Kalėdų) 
Jau laikas pamislyti ir rengtis į

Lietuvą ant Kalėdų!

Kainos laivakorčių: T 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

kvepėjimą todėl, 
riausio Domestik 
geresnių Cigarų negali gaut! Visi inteligentai juoos rū
ko! Broliai Lietuviai — labai puiku, kad mumis — tai 
yra lietuviška išdarbystė paremiat, nes visiems garbe 
už lietuvių pramonystę, todėl ir toliau užprašom, kad 
Restauracijose, Kliubuose, Storuose, pas Barbenus ir 
visose lietuviškose užeigose visur reikalaukit ir rūky
kit po vardu — JONO—JOHN’S CIGARĄ arba bro
lio Petro bei L. D. K. Vytauto! Tėmykit, kad būtu 
vardas ir paveikslas ant bakso kaip Jonas su pirštu 
rodo i auksinius medalius, — o rūkysi ir džiaugsies, 
rūkai!
per pačtą. Adresas: —

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

Kurie netingi liuesam laike kaipo agentai kituose miestuose, gali užsi
dirbti ekstra pinigų, ir kodėl nepradėt biznieriaut ir agentaut?

kad gerą cigarą
— J kitus miestus išsiuntinėjam biznieriams ant pareikalavimu

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

mus ant jūsų pačių loto. Pa-_ 
darome pienus, pastorojame 
paskolas, taipgi sutaisome ir 
senus namus: medžio, mūro 
ir cemento. Darbas užtikrytas 

Reikale kreipkitės pas —

Batvinis Bros 
10739 — H5th Street 
Richmond Hill, L. I.

Tel. Richmond Hill 8066

Į,.— Jigi
* 1 " ~

1ĮĮĮ
,iil£ ii '

4
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Neeikvokim Brangaus Laiko
y i ■; ii ' f % f

Rašo Kauki'

Atėjus rudeniui atsidarė irai 
rių-įvairiausjos mokyklos, dieni 
nės ir vakarinės. Nekalbėsiu a-

Schools, Evening 
>ls, Trade School

School of Commercial art,
Franklin School of Architet-

— tai apsišviesti. Tai yra: su ' turai Draftsman. Tos paminė-
mus darbininkus dau-jną svarbų dalyką pamiršome 

turėtų užinteresuoti 
yra prieinamos, tau sipažinti su anglų kalba ir ra-' tos mokyklos vis uždyka. O 

.šyba, bei išmokti kokį amatą, kiek dar yra su nedidele mokes 
Mes apsileidome ir nutarėme čia mokyklų. Iš kur kas metas 
visą savo amžių juodadarbiais išeina, automobilių mechanikai, 
būti. O juk tiek progų Ameri- advokatai, mašinistai, telegra

fistai ir kitokį. Bet lietuvių, jų 
tarpe taip kaip ir nėra. Yra žy
dų, švedų, fra ne ų, vokiečių ir

koje. Tiek mokyklų, kurių du
rys visiems atviros.

Kodėl nepasinaudoti? Kam

nuosavius namus, automobi- gyventi, nors gyventojų nedau- 
lius, deimanto žiedus, gražias giau 200,000, bet mokyklų va- 
drapanas ir tt. Įgijom tą sun- karinių štai kiek yra: Public 
kiai dirbdami dirbtuvėse, ku- Grammar 
rie galėjome dirbti sunkų dar- High Scl

pie dieninęs mokyklas, bet bą; bent kiek silpnesni, mažiau for boys and men. Art Museum 
trumpai paminėsiu vakarines,) uždirbdami, taupėme. Bet vie
ku rios 
ginusiai 
nes jos
kiaušiai visai uždyką.

Mes ateiviai vaikinai atke
liavę į šią šalį, jauni, pilni en
ergijos, išbuvę Amerikoje po 
10—15 metų pažvelgkime į j 
tuos metus ir apmąstykim ar , 
daug pažangos-progreso pada
rėm? Tiesa, finansiškai kai-ku-) praleisti’progą? Kodėl ne tap- 
rie stovimų neblogai, turime [ ti apsišvietusiu ir kokiu nors 
- ---------- -------- -----------  -- ) amatninku. Sunkiau paskurdai 

: kelis metus, bet paskui leng
viau. Neapsakomai smagu tapt 

i tokiu, kad ir amerikonai neno
rėdami turi skaitytis kaipo su 

, sau lygiu, tiek pat žinančių ir 
) užimančių tokią pat vietą A- 
merikos gyvenime 

j tamsus 
(vadina:

Tiesa, mes matome 
nuo laiko iš mūsų ateivių tar
po vienas kitas iš šimto tapęs 
dirbtuvėje boseliu, kitas moks
lą baigęs užėmė geresnę vie
tą. Bet mes tokius nuotykius 
skaitome kaipo: “o, jam pasi
sekė. Ne visi taip gali padary
ti”... O kodėl ne?... Vakarais 
nepraleiskim laiko prie kazyrių 
ar prie “bolių,” ar kur iki lu
bų prirūkytam klube, tuščiose 

mokslo 
mokyk- 
nors ir 
Pavyz-

tūlarne Naujosios Angli- 
miestely, kur man tenka

t?

e

S. K. GRISIUS
Agentas “VIENYBĖS” bei ki
tų tautiškų laikraščių Chicagoj. 
Norinti užsirašyti “Vienybę’’ ar 
užmokėti prenumeratų bei pirk
ti šėrę, kreipkitės šiuo antrašu:

3423 W. Gist STREET
Chicago, Hi

pbone — Republic 8927
o ne koks 

ateivys, arba, kaip jie 
“ignorant foreigner.” 

laikas

UOLLANn3 K AMERICA UNE®sT
Tiesus trumpas kelias per Rotter

dam 'ų, j ir iš visų dalių

Laivai kas savaitf
Neprilygstami patogumai 

Mes pagelbstime gauti reikalingus 
dokumentus (affidavits). Mūsų 
žmonės sutvarko visas smulkmenas, 
ir keleiviams rūpinamasi nuo pra
džios kelio iki pabaigos.
Rainos ir laivų tvarkraStis pasiun
čiamas paprašius.
Rezervu virtini fr Informacijų delei 
ritjyk bi!o vietiniam agentui, arba

HOLLAND AMERICA LINE
24 State Street New York..

kalbose. Pasiskyrė sau 
šaka eikim vakarais i * 4
las. Mokyklų visur yra, 
nedideliame miestely, 
d i n

Geriausias
Bartovich.

CHAS. WIRFEI

Parodau Greitas Pasekmes

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

tuoj atvykstu pataisyti pagedimus

'5

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

Tel. Stagg 4037

GYDAU VYRUS IR 
MOTERIS

Pasekmingai Moderniškiatįsiais
Būdais

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
ir asmeniškai prižiūriu kiekvieną sykį atėjus.

Kraujo tyrimas Wassermano sistema, ir kelniška 
lyzė šlapumo, X-spinduliu kvotimas.

Pasitarimas ir Patarimas Dykai

ana-

A. B. STANKUS 
Vienybės” Įgaliotinis,

SKAITYTOJAI

Waterbury, Conn.: — M. Vir 
bi la, J. Rakauskas, 
J. Delinikas, J. Alyta, 
nelionis, J. Andruškevičius
Laudinskas, V. Pinevičius,

V B

Pamąstykime apie tai!

J. Vilkutis

, Vienybės kam p.
’. i akos ” J ienybės” 

biii Moksleivių

61 East 125th Street
near Madison Avenue
BRONX, N. Y.

netoli 150th Street

kitokių, bet ųe mūsų ilėiu.vių 
O kas tam kaltas, 
m as ir tinginystė.

Išbuvęs Amerikoje daug me
tu, lietuvis dažnai negali susi
kalbėti be vertėjo, pas advoka
tą, pas daktarą, ar krautuvė
je. Negali užimti svarbesnį,) 
svaresnį taip vadinamą “white 
collar job;” tai jau sarmata, j 
" Taigi, neeikvokim veltui bran 
gaus laiko. Nesakykim, kad) 
jau pervėlu. Geriau vėliau, ne
gu niekuomet.

Tapkime aktyviais, progresy j 
viais piliečiais, tuomi paleng-j 
vinsim sau ateiti ir padarysimo 
lietuvius ateivius Amerikoje ) 
kaipo pageidaujamus apsišvie-) 
tusius piliečius, o ne “bunch of) 
ignorant undesirable foreign- )

’ Lietuvon užrašė šie: K. Stri- 
(kulis — Kazimierui Krikšti- 
naičiui, Truskavos pasta; K. 
Mikolaitis — Vincui Mikolai- 
čiui, Žagarės pasta; A. Dimas 
— Vitis Dimas, Mosėdin.

Ansonia, Conn.: — K. Veik- 
ša, J. Jpkubauskas, V. Ake- 

) laitis, J. Danila, J. Pauža, J. 
Į Barštis, J. Paniulaitis, Jadvy- 
j ga Cibulskięnė, M. Poreckas, 
A. Stasiūnas, J. Kasinskas, J. 
Juškis.

Lietuvon užrašė: J. Melni
kas — Kazimierui Melnikui. 
Gudelių pasta.

Naugatuck, Conn.: — P. 
White, S. Bulkus.

Dureya, Pa.:
Visi šie užžsirašė per “ 

nybės” Įgaliotinį, pil. A. 
Stankų.

Bendradar- 
Fondan

J. Uniakas. Į Waterbury, Conn., per J. O. 
j. je_ Sirvydo prakalbas ALTS, kuo-

L. Ipai — $9.20.
j. i Buvo (žr.

Anele — $148.08.
’Vienybė” nr. 58) 
Viso i p laukė

dykai
■. « . v". įįį

■

Atsišaukimą i Bendradarbiu 
bes” Metraščio

Ateinanti metų sueina 40\tį ‘A ienybę,” šiandien 
metų kaip Vasario 10, 1886, šią laipsnį mūsų nacionalės 
būrelis lietuvių įkūrė laikraš- reikšmės organo. Todėl "Vie

nybės” Bendrovė nutarė išleis- 
Į ii 1926-iems metams Metraš
tį, su kiek galimai pilnesnė
mis ir reikalingesnėmis žinia- 

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

Nors jau mažai laiko betu- 
j rim, vienok kreipiamės į savo 
, bendradarbius prašydami para 
šyli savo atsiminimus, neilges
nius 100-150 eilučių formato

SKAUSMAS! KUR?
PAMINKIT.

Šie Puikūs Daiktai bpausto 
Stiklo už Leibelius DYKAI

Star ir Magnolia Pieno
O J .. U JI, J f . v ■.■■■■«. ,

Sutaupote darbo ir pinigų vartodami šias rūšis kondensuoto pie
no kur reikia cukraus ir pieno virimui ar prie stalo. Jie visur 
priduoda fiebumą ir skanumą. Ir ekonomiški, kadangi negenda 
ir nereikia jiems ledo. Visados patogu laikyti po ranką pora blė
simų virtuvėje, kad reikale tuoj būtų

?!

Jūs gaunate brangias dovanas už leibelius, nekalbant apie gerą pieną. 
Viršuje matysite paveiksią keleto kavalku puikių spausto stiklų daiktų 
kurie duodami už leibelius blėšinių. Jie padabins jūsų namus. Galite gau
ti vieną po kitam, laikas nuo laiko. Daiktus gausite tik iš mūsų premijų 
krautuvių. Paštu nesiunčiame. šiandien pradėkite leibelius taupyti ir neš
kite j arčiausią premijų krautuvę.

MUSŲ BROOKLYNO PREMIJ4 KRAUTUVĖS RANDASI 
570 Atlantic Avenue, netoli 4th Avenue 
2 Sumner Avenue, netoli Broadway 

KITOS PREMIJŲ KRAUTUVĖS:

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

Ninth Avenue
578 Courtlandt Avenue

near

Pradėkite tuoj taupyti leibelius del dovanu kalėdoms■

i^^jAGNOtU

J MlUK . 
l« OUNCtS^y

(yjtifcEST

SETAS Iš PENKIŲ 
LIETUVIŠKŲ PINIGŲ 

GALIMA GAUTI 
“I 1EN Y BĖJĘ” 

Su prisiuntimu — 
50 centų

i

Garsinkites “Vienybėje

Juozas Levandauckas

Ateikite ir Persitikrinkite

Brooklyn, N. Y107 Union Avenue

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

Specialistas
110 East Ifith Street,

Tarpe 4th Av. ir Irving Place 
Valandos: !) iš ryto iki S vakaro.

/ YRA GERAS DEL:
1. Ramatiško gėlimo.
2. Nerviško galvos skausmo.
•'!. Neuralgijos skausmo.
4. Mėšlungiško traukimo.
5. Kietsprando.
6. Skausmo šonų, krūtinės ir pečių
7. Apsideginimo ir žaizdų.
8. Apsisaugojimo nuo uodų.
9. Skaudančių muskulų.

10. Apsisaugojimui nuo užnuodiji- 
ino, 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.

M

»
Tel. 4428 Greenpoint.

Tel. Stagg 0783.

TO13II/OSTO

-

1021 metų "Vienybės” Metraš
čio. Taipgi prašome labai sku
binai parašyti iš kolonijų A- 
merikoje: I) kiek lietuvių ran
dasi, 2) kiek draugijų turi, 3) 
kiek draugijų turtas sudėjus 
neša, 4) kiek turi mokyklų,! 
1) kiek turi lietuviškų bažny
čių ir jų turtas, 5) kiek yra 
biznierių, 6) kiek jų turtas ne
ša, ir tt. Prašome rašyti labai 
trumpai, nes maža turim vie
tos.

Kurie bendradarbiai ir veikė-i 
jai norės jų fotografijas įd&Ą 
t i Melraštin, meldžiami pa
siusti savo paveikslų klišes (tiki 
kad būtų nedidelės) ar bent j 
paveikslus (už klišes reikės Iru 
pūtis apsimokėti, nes mums 
Metraščiui pasidaro labai daug 
išlaidų, kadltngi spausdinsią 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
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Vienybės” Met rastis

8
1 
G

Iki 10 (A ryto 
iki 8 po pietų 
iki 8 vakare

Dr. John Waluk
V aiandoa:

nuo
nuo
nuo

Nedaliomis pagal susitarimu

161 North 6th Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. 595 Greenpoint.

270

8-10

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

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

■‘*4UįVSjA

i»W0L«S 
usrsai-

Aysaagok Bvalkat*

»
Profilaktai vyrama, 

geriausia apsauga 
po užsikrėtimo.

Didelė triūbelė SBe.
(Tarba (4 ’s) $1.

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

02 Beekman Bt.
New York

Praiyk apraiymų

[SANYKlTg

Susivienijimas Liet. Amerikoje
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDBAUDOS IX PAŠALPOS 
ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE, KU

RIOS TURTAS ARTI $1,000,000.00
■ ‘ '' • ■ t

pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,660.15
Nuo suslorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $375,122.80

BLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. 
Narini priimami nuo 18 iki 60 m. amžiaus. Vis! Ba
riai gauna Inikraitj „Tėvynę” dovanai Ir taipgi 
gauna BLA. ižleistas knygas ui pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, «00 Ir 100C
Paialpoo Skyriai —

H.oo, i.oo ir 12.00 į savaitę.

Dnl plateinlę Inform nei jįj kreipkitės lino adresai

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

M

5
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“Vienybes” Milžiniškame Koncerte Lapkričio 22 dieną Dalyvauja žymiausios Meno Spėkos■ # '■

Brooklyn© ir Apylinkės Žinios M

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

SVEČIAI Iš KITŲ MIES
TŲ “VIENYBE” 
KONCERTE

Jau pradėjo ateiti prane
šimai iš kitų miestų aplin
kinių valstijų, kad daugelis 
žymių svečių ir viešnių ren
giasi atvykti į “Vienybės’’ 
Didįjį Koncertą, kuris į- 
vyks Lapkričio’Nov. 22 d., 
nuo 3:00 vai. po pietų, nau
joje ir gražioje Miller’s 
Grand Assembly svetainėje, 
kampas Grand ir Haveme- 
yer Sts., Brooklyn, N. Y. Vi 
si labai susidomėję operos 
artistu gerb. JUOZU BAB
RAVIČIUM, kuris čia da
lyvaus ir padainuos ganėti
ną skaičių gražių ir visiems 
mėgiamų dainų. Tai bus 
dar vienintelė proga girdėti 
šioje apylinkėje šiuo tarpu 
mūsų žvaigždę p. Babravi- v • cių. ,

Ta pati proga duos vi
siems lietuviams girdėti vi
są dailų programą, kurin

! didato Gitlow į miesto bur
mistrus. Sako, jis prarado “si- 
tizen peiperius”, todėl gelbė
kit draugutį. Vienas susirinki
me pasiūlė savo poperius, nes 
turįs dvejus, bet kirvininkai tą 
loską atmetė. Būdami didžiu
moje, kirvininkai vienok per
varė protesto rezoliuciją val
džiai. Tik vieni juokai: rinki
mai jau Lapkr. 3, o vargšas 
Gitlow dar neturi pilietybės 
poperių!

Dabar visi juokiasi, kad kir
vininkai jau “išrinko savo bur
mistrą”.

viū Auditoriume. Detroit bus 
Lapkričio 21 d., Lietuvių Sve
tainėje. Po to bus koncertai: 
Clevelande, Pittsburghe ir Bal- 
timorėje.

— Lietuviai vedasi: Christ 
Nuguratt, 73 Grafton St. su 
Anna Titlius, 206 Graham Av.

Anthony Razutis, 455
St. su Anna Sobada, 129

Keap
Hope

Penn.Joseph Arlauskas, 262 
St. su Stefania Miklaszewska, 
124 No. 3rd St.

prie p. Babravičiaus stoja j kuris dainuos “Vienybes
LIETUVIŲ OPERETĖS 
CHORAS, smuikininkas V. 
ENDZIULIS, solistės 
M. STRUMSKIENĖ ir 
BUTĖNIENĖ.

Po koncertui vakare bus 
didysis balius, kuriam pa
teiks muziką, p. M. VAITE
KŪNO šauni orkestrą, su 
šauniais naujausiais šokiais, 
kaip lietuviškais, taip ir an
gliškais, ypač1, garsiaisiais 
“džėzais” ir tt.

Lapkričio 22 d. bus tai 
Brokolyne “Dainos 
te”’ Todėl neįstabu, 
pylinkės visuomenė 
nimas taip sujudo 
dalyvauti.

Opcros Artistas, JUOZAS BABRAVIČIUS
i” koncerte Lapkričio 22, 1925

Buvo juokų taipgi raportuo
se komisijų, kuriose yra kele
tas ir kirvininkų. Vargšai — 
nesugebi išduoti raportų! Vi
sus prajuokino Mickevičius, 
kuris po gražiai išduotu rapor
tu Mikelsono, pradėjo rapor
tuoti sekančiai: “Buvo susirin
kimas — Mikelsonas žino”. 
“Buvo dreiverių komisija — 
Mikelsonas žino”. Buvo tas, bu 
vo ir tas ir viską — “Mikelso
nas žino”. Na, kaip ne gėda 
juokus krėsti iš unijos reikalų 
renkant į komisijas tokius žio- 
olavotus kirvininkus?

šiuo kartu eina smarki ko
va International Co. streike, — 
o apie tai kirvininkai nė žodžio. 
Bet skverbiasi į valdybą ir į- 
velka Maskvos politiką. Jeigu 
siuvėjai taip šaltai žiūrės, tai 
vėl nuves siuvėjus bedarbėn, ir 
vėl pradės unija siųsti 
kvon “atstovus” su $500 
adatų”.

Siuvėjai, apsižiūrėkit, 
jus kirvininkai veda!!!

•Senis.

Štai — Jums Ir Ateina
it U S

10, 1925
vakare

P- 
M.

operos sceną, jis bus kviečia
mas paruošti visą eilę dainų ir 
arijų, tokių, kaip “Aguonėlės”. 
“April” ir kt., kurios visur 
sužavėja publiką.

RINKIMUS LAIMĖJO
DEMOKRATŲ PARTIJA

ARTISTAS BABRAVIČIUS 
REKORDUOSE

Operos artistas, gerb. J. 
Babravičius, kuris dainuos 
“Vienybės” koncerte Lapkri
čio 22 d., įdainavo savo vieną 
gražiausių liaudies dainelių — 
“Tykiai tykiai Nemunėlis te
ka” į dviejų didžiausių kom
panijų rekordus — Columbia 
ir Victor. Neužilgo šitie re
kordai pasirodys visose rekor
dų krautuvėse.

Dailės ekspertai amerikonai 
negali atsigrožėti p. Babravi
čiaus balsu. Todėl jei p. Babj
ravičius greitai nestos kur į čiams. Viso pasiųsta 165 sva-

Lapkričio 3 d. perėję rinki
mai New Yorko valstijoje da
vė visur laimėjimus Demokra
tų Partijai, išskyrus Albany 
legislatūros assmebly, kur re- 

Šven- Pt-iblikonai gavo 97 atstovus, o 
kad a- demokratai 53. Socialistai ne- 
. . gavo nė vieno jokioje valdžios
11 a?" į vietoje.
iengtlS| New Yorko miestą visą nu

šlavė demokratai. Miesto bur
mistru išrinkta demokratas, 
James J. Walker, apie 400,- 
000 balsų gavęs daugiau už 
republikonų kandidatą Water
man. Visi vietiniai demokratų 
kandidatai Brooklyne laimėjo.

Visi keturi priedai prie kon
stitucijos rodos bus laimėję, 
nors dar tikrų žinių tuo 
pu nėra.

tar-

rai ir už persiuntimą užmokė
ta $23.80.

Našlaičių varde ačiuojame 
visiems auktojams ir prašome 
visų, kad savo nebereikalingų 
drapanų nenumestų, bet pa
siųstų L. M. G. Dr-jai, 193 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

Ačiuojame “Vienybės” įstai
gai, kad mums šitame darbe 
daug padeda ir duoda mums 
pastogę kaip drapanoms sudė
ti, taip ir jas pakuojant viską 
ant vietos atlikti. Ačiū p. P. 
Bielickui, kuris mums siunti
nius nuveža į paštą. Mes dir
bame irgi tik iš pasišventimo, 
todėl visų darbas lai bus vi
suomenės apkaihuotas bei re
miamas. Dėlto remkite ir pini
gais, nes mums reikia užmokė
ti už persiuntimą. Ypač parem 
kite dalyvavimu tam tikslui 
surengtame teatre “Lapkus”, 
kurį mūsų mylimieji vaidylos 
suvaidins Lapkričio 10 d. Y. 
W. C. A. Memorial Hall, 376 
Schermerhorn St.

L. M. G. D. Rūbų Kom.: 
Ankudavičienė, 
Litvaitienė,

K. Širvydienė.

A.
O.

PASIŲSTA RUDŲ 
LIET. NAŠLAIČIAMS

Dr-Lietuvių Moterų Globos 
ja, Lapkričio 1 d. supakavo ir 
pasiuntė 8 pakelius įvairių rū
bų Lietuvos našlėms ir našlai-

KIRVININKAI
“IŠSIRINKO
BURMISTRĄ”

BPECIALI8TAS Burgeon Dantistai SPECIALISTAM

kirvininkai atsinešė 
54 sk. susirinkiman 

28) didelę nuo “wor-

Mas-
“del

kur

MIRĖ LIETUVAITĖ

Konstancija Graičiūnas, 23 
metų, 2024 — 78th St., Bay 
Ridge, Brooklyn, N. Y. Mirė 
Lapkr. 2, bus laidota ketver
ge iš kun. Remeikos bažnyčios 
į šv. Jono kapines. Paėjo iš 
Skriaudžių kaimo, Lietuvoje. 
Laidotuvių direktorius, Juozas 
I evandauskas.

RAŠO KOMPOZITORIUS
MIKAS PETRAUSKAS

Gerb. mūsų kompozitorius. 
Mikas Petrauskas, rašo, kad jo 
pirmutinis koncertas bus Chi- 
cagoje Lapkričio 11 d., Lietu-
vniMM
Trečias Didelis M etinis

B S
rengia

Lietuv. Draugiškas Kliubas
įvyks Subatoje

124 Union A v. kamp. Grand St
(Viršuje mėsinyčios)

Dantys traukiami vartojant Novocain anestetiką atsargiai ir pri
tyrusiai. Visokį aptraukimai — Šaknų ir piviršio darbai. — 22 karato 
aukso — Imame paveikslus su XRay.

(Nepaklyskito po kitu numeriu)

Susikalbam Lietuviškai EGZAMINACIJA DYKAI!

Mūsų 
siuvėjų 
(Spalio 
kerių partijos” paklodę, po ku
ria palindę jie dūmė darbinin
kams akis, būk jie esą tikri 
“darbininkų prieteliai”, o iš 
tiesų tik trockinių šalavalkų 
šaika. Jie būtinai varėsi, kad 
siuvėjai “protestuotų val
džiai”, kam nepriima j u kan-

7 d. Lapkričio-Nov. 1925
LENKŲ SVETAINĖJE

42-48 Beacon St., Newark, N. J.

Pradžia 7:30 v. vakare

Įžanga —-----------50c. y patai
Newarko ir apylinkės lietuviai ir 

lietuvaitės, kurie jau lankėtės ant L. 
D. K. parengtu balių, gėrėjotės pato
gia svetaine, mandagiu kliubieeią pa
tarnavimu, o labinusia tai trenksmin- 
ga orkestrą. Dabar turime dauginu 
patyrimo ir rengiamės svečius manda
giai priimti, o orkestrą J. Barzdukas 
ant io baliaus dar goresnį prirengs.

Todėl visi ir visos rengkitės prie 
naujausios mados ir paprasčiausią šo
kią. Nuoširdžiai kviečia Rengėjai

P. S. Iš kitą miestu atvažiavę, ant 
Broad-Market St. paimkite Springfield 
Av. gatvekarj, o nuo Hudson tube 
Springfield Av. busit ir ant Beacon St. 
išlipę, eikite po dešinei.

Paieškau Julių Jankauską (Jankow- 
sky), vedęs, rudą akių, juodą plau
ką. Pirmiau gyveno So. Boston, pas
kui girdėjau buvo Detroit. Taipgi pa
ieškau Praną Jankauską, nevedęs, dir
bo anglių laive, rudų akių, ge 
plauką, 6 pėdą augščio. Ir Onos . 
kauskas, girdėjome ištekėjo, bet n 
nomo už ko. Gyveno So. Bostone 
metą atgal. Ir Alice Jankauskas, 
važiavo j Detroit trylikos metą 
brolį Julių. Nežinomi' kur visi 
jau 12 metą. Paeina iš Kauno 
Atsišaukite pas Albert Stanish, 
lyn, N. Y.

SPECIALIS NUPIGIN1MAS

(arba specialiai nupiginta)

Columbia, Odeon 
ir kitą kompnni- 
jvt fonografai, — 
naujir ir nntra- 
rankial nuo $15 
iki virš $100. (Ir 
'springs įdedarn). 
Lietuvišką ir iš 
Lietuvos ir kito
se kalbose rekor
dą turime. Par
duodam už cash 
ir ant išmokėjimo 
Taipgi turime Pi- 
aną ir Playerią

tiesiai iš fabriko ir anfrarankią. Taip
gi sutiininam pianus. Žodžiu sakant, 
viskas labai nupiginta. Reikahiukitao

Reikalinga opereitoriii 
tyrimo. Greenpoint Shirt 
chardson St., Brooklyh, 1

Išsirandavoja kambarys su visais 
įtaisymais ii' elektros šviesa, atskiras 
kambarys. Mr. V. Mikalauskas, 1736 
Grove St., Brooklyn, N. Y. (114

ANDRIUS TURAUSKAS
592 FLUSHING AVENUE

Brooklyn, N. Y.
Telephone Williamsburg 3009

----- o-—-
Užlaikau užeigos vietą, visiems prieinamą Ir 
priegtam viešbšūtls atkeliavusiems iš toliaus; 
gera vieta apsistojimui

LAPKR.-NOV.
8:15 valandą

W. C. A. Memorial Hal
Schermerhorn St., B’klyn, N.

(kampas Flatbush Av.)

irgingas ir pačios prigautlinė 
“Lapkus” šioje juokaplyšio komedijo
je ateis su visu savo štabu, publikos I 
mylimiausiais artistais: Jonas Valen- ' 
tis, K. B. Kriaučiūnas, Margaret Tei- 
beriūtė, Uršulė Bacevičienė, K. šir- 
vydienė. Visi nuskriaustieji ar ketina
mi būti nuskriaustais ateikit į šį pri- 
gavysčią universitetą, kurian Įžanga

Tik------------------------ 75c. ir 50c
nuo galvos (bile kokios).

Tikietai parsiduoda iš anksto: “Vie
nybėje,” 193 Grand St., pas Oną Ja- 
niuškiūtę, 197 Grand St., St. Paužą, 
131 Grand St. ir visas L .M. G. D-jos 
nares. Pelnas — Lietuvos našlaičiams.

Kelrodys: Visais keliais važiuojant, 
reikia pasiekti Fulton St. ir Flatbush 
Av. stotį. Iš tenai jau nebetoli 376 
Schermerhorn St.

Lietuvių Moterų Globos Draugija

3roadway, Stagg 6805. (13i
NEPRALEISKITE PROGOS!

Jei dairotės pirkti gerai Įdirbtą bu 
•ernės biznį (Greenpnint sekcijoje), su 
-Įsais jtaisvmais, dešroms dirbti ma 
iinerija ir vieta vindymui; mes gali
te jums tą gauti prieinama kaina.

Klauskitės: Shegaus Gale, 134

JONAS R. AMBROZAITIS
560 GRAND ST.

Brooklyn, N. Y. Tel. Stagg 6262

376

Real Estate
Pigūs Namai ant Pardavimo

— Petrai, kur taip skubi
niesi ?

— Einu pas Juozą Aha* 
z.oriu.

— Kas tenai naujo yra?
— Tai yra geriausi lietu

viška užeiga del visų lietu
vių. Jis užlaiko geriausius 
valgius, saldžius ir karčius 
gėrimus, kvepiančius ciga
rus. Tai einam abu kartu.

— Koks jo adresas?
93 WYTHE AVE., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. 4520 Greenpoint

Tel. Greenpolnt 7831

LIAUKUS FOTOGRAFAI

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

V
Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės Šiuo 
adresu: —

t!4 BEDFORD AVENUE 
tarpe No. 5th lr 6th Sts.) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone Triangle 1450

IR M ALIOKI U s 
Nufotografuoja ir 
numalovoja viso
kius paveikslui 
įvairiausiomis sp
alvomis. Atnauji
na senus ir kra- 
javus ir sudaro 
su amerikoniškais 
Darbi} atlieka ge
rai

adresu:

** *

bargenas.
mūro namas, 6 
bučernė. Renda 
$19,500. Vieta 2

2 šeimynų mūrinis namas, 
kampinis, su 2 garadžiais su vi
sais įtaisymais. Kaina $13,500. 
Cash $5,000. Puikiausioj vietoj. 
Kambarius galima gauti tuo- 
jaus.

6 šeimynų mūro namas. 5 
kambariai šeimynai su elektros 
šviesa. Namo frontas 37 pėdų 
pločio. Renda $235. Kaina $20, 
000. Didelis

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

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

8 šeimynų mūrinis namas po 
4 kambarių kiekvienai šeimy
nai. Lotas 25 per 109. Renda 
$2,100 metams. Kaina $15,000.

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

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

VIENYBĖ” REAL ESTATE 
(VI. šabūnas, vedėjas) 

193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Parsiduoda bučernė ir grosernė už 
žemą prekę. Geras biznis. Priežastis 

'pardavimo, nesutikimas tarp daugelio 
savininku. Turi parsiduoti trumpu lai
ku. 151 Clinton Av., Maspeth, L. I.

(134)

Si oo

173

ir pigiai.
Kreipki t? g

JONAS
Bridge St.,

stoke®
0. Brooklyn. N Y.

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savninkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINE
čia galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir ui 
prieinamą kalną; taippat pasirendavoti svetainę nusirinki' mama, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

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

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

Vyrams, Moterims
Prašau Pamištą reikale atsilankyti,

S. PAUŽA
131 GRAND STREETDR. J. HOROWITZ, Dentist

Brooklyn, N Y.

LIETUVIŠKA AKUSBBKA

Marijona Tamklen# 
palagą ant pareikalavime$ prie

>dieną ar naktį, taipgi ir nedėl 
^dieniais. Darbą atlieka atiakan 
Jčiai už prieinamą kainą
> 7 Stagg Street

(arti Union Av.)
Brooklyn, N. Y. 
Tel. Stagg 8711

(Praeidami atsizvelgkite i šį narni}) 
260 HUMBOLDT ST.

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Stagg 2481 

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

KASMOČIUS ir TUBA 
260 Humboldt Street 

Brooklyn, N. Y.

tpaudoa 
archyvo t

ir Vaikams 
o būsite pilnai užganėdintai

•fyW'O

mrciga apsiginti nuo šalčio, pasiperkant 
os. Mados ir Geriausio Materiolo bei 

Išdirbinio Overkotus, Lietuviu Koperatyvės į- 
staigos krautuvėj. Dirbtuvė vedama pilnai paty
rusiu krinučiško amato siuvėju. Užlaikėm didelį 
ove-rkotu ir siėitu pasirinkimą suaugusiems, jau
niems ir vaikams. Siuvant ant užsakymą kuris 
neprisirenka iš gatavą. Overkotai nuo $15 ir 
auršč. Siūtai nuo $18 ir augšč. Ant orderio nuo 
$25 ir augšč. pagal materijos vertę. Priimam už
sakymus ir per laiškus. Darbas garantuojamas. 
Už netinkamumą drabužio pinigai grąžinami. 
Lietini, atmink šią pirmutinę lietuvišką įstaigą.

A. L. Clothing Co.
216 Manhattan Avenue 

Brooklyn, N. Y. Tel. Stagg 4G97 
Vedėjas — V. KERSHULIS

M
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