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BUVO SUDARYTAS SUOKALBIS
NUŽUDYTI ITALUOS DIKTATORIŲ

MUSSOLINI BET NEPAVYKO
Prezidentas Coolidge Dar Nežada Kištis į An-

FRANCUOS PINIGAI SMUNKA ŽEMYN. 
PINIGUOČIAI PERKA FABRIKU IR 
PRAMONIŲ ŠERUS.

ROMA, Lapkr. 5. — Fašistai čia džiūgauja, kad pa
vyko laiku susekti suokalbis nužudyti Italijos diktato
rių, Mussolini. Vyriausiu suokalbininku yra socialistas 
Zaniboni, kuris buvo atstovu parliamente 1921 metais. 
Jis pasisamdęs hotely kambarį, kurio langai žiūrėjo 
skersai gatvę ant balkono, kur paprastai Mussolini lai
ko prakalbas ir kur jis rengėsi kalbėti. Socialistas turėjo 
su savimi gerą šautuvą su cieliavimo prietaisu ir tas 
šautuvas buvęs nustatytas į vietą, iš kur Mussolini būtų 
kalbėjęs.

Fašistai areštavo Zanibonio sekretorių, šoferį auto
mobilio, kuriuo būtų tas bėgęs, ir Italijos masonų vadą,

■f

Naujausi Telegramai
r** ——-------------

Beirut. Į Palestiną atvy-( London. Anglų uoste 
ko du Amerikos karo lai- Swansea viešpatauja didelis 
vai, kurie saugos ameriko-| laivų susigrūdimas.. Mat pri 
nų gyvybę ir turtą Sirijoje.'sirinko daugybė laivų vežti

TAD, MIELAS TAUTIETI, 
SKAITYKI “VIENYBĘ” 
SUTEIKSI TĖVYNEI 

DIDŽIAUSIĄ GALYBĘ

Žinios Iš Lietuvos
VILNIUS GALUTINAI 

PRIJUNGIAMAS
to” mokykloje. Patys tėvai su- stebėjo, kad sode virš vienos o- 
prato, kad reikia prašyti lietu- belies stovi apskritas ugnies* 
vio mokytojo. Tėvai .dar pava- kamuolys pusės metro dydžio, 
safį buvo parašę “Rytui”, pra- nuo kurio į visas puses ėjo švie 

Lenkų : šymą apsiėmė įteikti šaltyšius. sus atspindžiai. Del įsitikinimo 
komis!- Kur jis jį nudėjo, ar kokiam po kiek laiko vėl pažiūrėjo.

ar Švenčionių mokyklų | ugnies kamuolys buvo kaip ir 
Ryto” buvęs. Kada prapuolė — ne- 

terminaš draugija to prašymo negavusi, matė. P. Lietuvis

Varšuva. (Valdžios delega- 
tūra panaikinama) - 
sei m o a d m i n i s t r a c i n e 
ja .priėmė įstatymo projektą žydui 
del įsteigimo V ilniaus vaivadi-j inspektoriui, nežinome.

Panaikinama

7 * I
su prisidėjo ir Arabai. Koksą.

Berlin. Čia btivp bvla 280 . .. .
siu unijos viršininkas Le- svarų moteries, kaltinamos i . . . _ . • '.
wis prakalboje čia pareis-, vistų vogime, teisėjas, J?; . . . , . , . - H -• - •, ■
ke. kad kasvklu savininkai apžiūrėjęs, nusprendė, kad įvedama: va.vada ir va,- kene.a mazuteha. va.kar 
kalti už streiką. lokio diktumo moteris vis-' vail'J,L

Nanticoke, Pa. Angliaka-

Vilnius. Prekybos ir pramo
nės bankrotu skaičius didėja. 
Bankrūtija ne tik stambios, bet 
ir smulkios prekybos įmonės. 
Daugelis krautuvių, negauda- 
mos kredito, prekes išpardavi
nėja su nuostoliais ir likviduo

ki asi. Grįžusi iš Varšuvos preky

reiškė mokytojų suvažiavi- Vienna. 500 
niui, kad Amerikoje moteris darbininkų iš 
praranda savo gražumą ir Steyr išvažiavo 
protą. Gražių ir protingų ją. Apie menui 
moterų skaičius kasmet ei- miestelio automobilių fabri-, 
nas mažyn. ko savininkai ątleido nuo .. ... . . , , ,‘ darbu 1,000 darbininku. bnnnky ir pratnonmmkų dele-1 Ouk.-

/’itv v i Tini... • ‘ gncija, be paprastų pažadų. JO. ožiai

miestelio
į Brazili-

vyrukas čia, 65 metų am- London
l'žtaus, truputį pabaliavojo pripažino

generolą Capelli, kuris sakoma irgi suokalby dalyvavęs, pirmadieny ir po to miego- valdžią, kurią veda Rhez 
Fašistai nutarė uždaryti suvienytų socialistų partiją ir 
uždare visas masonų kuopas.

naują Persi jo

WASHINGTON, Lapkr. 5. — Prezidentas Coolidge 
rengia pranešimą kongreso posėdžiui, kuris neužilgo 
įvyks. Jame, anot žinių, jis nereikalaus jokių ekstra prie
monių baigti angliakasių streiką. Jis lauks dar, kol vi
suomenė nepradės reikalauti įsikišimo.

jo, neprabusdamas iki ket- Kanas.
virtadienio, išgasdindamas ' Damaskus. Prancūzai tų 
kaimynus, kurie manė, kad 
jis mirė.

PARIS, Lapkr. 5. — Francijos pinigai paslydo dar 
žemiau. Už dolarį galima gauti 25 frankus. Žmonės 
smarkiai perka Šerus įvairių bendrovių, kad jose sutau
pyti savo pinigus.

New York. Laike daktarų 
draugijos suvažiavimo, vie
nas daktaras pareiškė, kad 
moderniški daktarai tiek 
daug laiko praleidžia su sa
vo automobiliais, kad netu
ri laiko užsiimti ligoniais. 000.

Plaktuku Užmuštas 
Vyras Buvo Kluksas

Draudžia Policmanų
j Skaudi Nelaimė 
Senukų Porai

Kaunas. — Ministerių Kabi
netas š. m', spalių m. pabaigė 
svarstyti ateinantiems metams 

! biudžeto projektą.
Caikiškė, Daugėliškio par.,! Ministerių Kabineto priimta- 

bvenč. apskr. — Ne visi tam ' sai biudžeto projektas, bendro- 
sodžiuje lietuviai, bet, kurie se savo išdavose, atrodo taip: 
yra, laikos: gerai ir gražiai. Pajamų: paprastų Lt. 250,- 
\ aikus mokina. Stovi tokioje 106,394, nepaprastų Lt. 51,567, 
vietoje, kad iš to sodžiaus ma
tyt 12 bažnyčių: Daugėliškis, 
. aringys, Vidiškis, Kazitiškis,

Tverečius, Kaėergiškė, 
kių kreditų iš vyriausybės ne-! i'ilekonys ir Seniškis. Aš ma- 
gavo, ; nau, kad kitą tokią vietą sun-

------------ k u kur rasti. Labai gražus ka- 
Vilnius. Spaudos persekioji- daise buvo čia miškelis ir visur 

mas. Kaip lietuvių, gudų per- matomas. Kai pašeimyninkavo 
' p. Ostrowskiai, tai nieko nebe-ri sunkius laikus' atiaikvtijfkioji!"ai Vill,,i'li Vs,ilia"na-i!?, Ostr™"skiai.- tai niek“ nebe- 

n...,.;.. d. . «Jnu vėl pasodintas kalejimiwi liko. Prie vokiečių gyveno čia sukilusių t‘i tįsių atasas . .. ,, .. . . ... . i. . . . . .; z kun. Hadlauskis. kuriam įskel- koks tai princas, žmonių at-pries Sirijos sostine, is mi- .... ... • . . * . . . . ; ,.„• , Ja politine byla. minty pasiliko tuomi. kad zie-rios moterys ir svetmL .u-r ..... . . x . * , - . ,' TWTS’!<.«w>»^arilo.s . teisinus mą bėgiodavęs po sniegą nuo- c i < i i iitsinasi 11 u t iais. . , . -i '■*. •• _ . _.i uždarytame posėdy svarstė by-
i ' f Ui ”Siali>M*i'-^ ja I’ruuda”

I dnk:oriaiiu V<»ic:k<>. kuris • » l)v . . ......baustas metais kalėjimo. .
J ■* v . #. ......kk

I ilnius. Tiktai žadėjo. Var- rniisų sodžius mažai duejda jai 
šuvo buvo pažadėjusi Vilniaus uždarbio.

. kraštui suteikti 2 milionus auk —
į sinti atstatymo reikalams. Sa-1 Stirbiai, 
vo laiku buvo daug rietenų Veviržėnų v.

101 n.
rinkiniuose čia 
balsų, socialist?.',^ r

gas ir basas. Sodžius turi ge- .... . .. 7 .rų amatininkų: siuvėjų, purpiu 
nu- laikrodininką ir šiaip jau a-

nr>.4h> žinomų. Turime Vįguą žg»
■ - i’- . ____ _ ■ M *

re

606 iš viso Lt. 301,974,000 ir iš
laidų: paprastų Lt. 237,420.605 
nepaprastų Lt. 64,553,395, iš vi 
so Lt. 301,974,000.

Spalių m. 5 d. Ministerių Ka 
Linetas priėmė Il-ju ir III-jų 
skaitymais 1926 metų nepa
prastų išlaidų sąmatų, projek
tus: vidaus reikalų ministeri- 

Įjos 1,780,000 Lt. sumai, finan
sų — 1,485,695 lt., žemės ūkio 
— 32,082,700 lt., švietimo — 
1,641,000 lt., teisingumo — 
934,000 lt., susisiekimo — 21,- 
430,000 lt., užsienių — 2,050,- 
000 lt. ir krašto apsaugos — 
3,150,000 lt. Bendra 1926 m. 
nepaprastų išlaidu sąnrda . u • 
daro 6

Rietavas. (Grėnda gatves) - 
Rietavo valsčiaus valdybos pa
raginimu pradėta grįsti dar bu 
vusios negrįstos gatvės. Tam 
tikslui jau baigiama vežti me
džiaga ir pats grindimas jau 
pradėtas. Renesonis

Pačiai Išlaužė 
Ranką už Įžeidimą Gamtos reiški- 

del tų pinigu'suskirstymo. Bet nys. š. m. rugsėjo m. naktį išPhiladelphia. Pa. kuomet , . . ,____  ... , . . . . ... I . (dabar delegatura gavo prane- 231 24 d. pil, A. J. tarnaite paktų šeimynoje įvyko tragedija, teisėjas Hornabakui liepe mo-į.. .. „ ... .
Philadelphia, Pa. ( ivil Ser- i pribajgll.s gyvybę abiejų jos na keti po $19 į savaitę žmonos ; • ’:nVrn no) n "T i*'*'

vice komisija kvočia policma- ril]( senu|<lL Vyras paraližiuo- užlaikymui, tai vyras, parbėgęs i ‘ p K ■ 1 < no
ną Watkins, kuris, sakoma, [tas |au senai negaiė j0 atsikelti ' namo, sudaužė rakandus ir pas • 
kalbinęs policmanus <--------
zuoti uniją ir dėtis prie Darbo vjs nešdavo jam valgyti į lo- j| 
Federacijos, o paskui reikalai!-i 
ti didesnių algų. Komisijos vir 
šininkai pareiškė, 
tverti nebus leista.

Gardner, Mass. rezews

VIENYBĖS”

Lietuviški Rekordaiorgani- jį ]OVOH jr 39 metų jo žmona kui primušė sugrįžusią žmoną
išlaužė jai ranką. Jis mat Seinai, biralkų apskr. 

vą. Bet vieną dieną i jos smv- supyko kam ji teisėjui atiilen- ‘inn bažnyčioje* kasmet gegu- 
genis įsiliejo kraujo ir ji su- gė, kad jis butlegeris ir gerai i mėnesio pamaldoms parapi 

esasi.iwtės mergaitės lietuvės nu- 
i pindavo gražu didelį vainiką 
ir puošdavo švenčiausios Pane
lės paveikslą. Tas vainikas puo

I šdavo visus metus Marijos alto 
‘ rių. kur daugiausia lietuviai 
melsdavosi ir klausydavo savo 
suplikacijų, šįmet atsirado ko
kia tai zokoninkė. Rugpjūčio 
mėn. įsakė ji nuimti vainiką. 
Zakristijonas, nors lenkas, pa
sipiktino tuo reikalavimu ir rei 
kalavimo nepildė. Tada zoko
ninkė pasiėmusi lazdą, ėmė vai 
niką badyti, kol buvo nuimtas. 
Dabar paveikslas paliktas nuo
gas. Priėjo lenku šeimininkavi
mas prie to. kad kokios bobos 

i bažnyčioje kaip savo uzuiecky- 
, je šeimyninkauja. Klevas

kad unijos icj-jfco pusiau gyva ant grindų uždirba.

Hillside, N. J. Tyrinėjant 
darko mirtį, kuris buvo plak
tuku kieno tai užmuštas, kada 
įvežė savo karą į garadžių, iš
kilo aikštėn įdomių dalykų. 
Buvo rasta, kad Clarkienė tu
rėjo pasidėjusi drauge su Co- 
vvenu. areštuotu ir nepaleidžia
mu jos meilužiu, apie $2.000 
Newarko banke. Abu ruošėsi,
bėgti į Floridą. Pats Cowen tu- (iaspadinč Išlaimi 
rįs žmoną Richmond Hill. L. sll Kunigu 
L, su kuria negyvena, bet ku- į *  

riai teismas priteisė jam mo
kėti po $8 savaitėje.

Laidotuvės darko buvo iš- 
kilmingos, nes jis. matyt, pri
klausė prie Ku Kluksų. šie 
baltomis marškomis apsigaubę. pažjnOi kad ji buvo paskolinu- 
stovčjo apie Clarko kapą. Pats . si tik $2,954 ir priteisė kuni- 
C larkas irgi aprėdytas į Kluk- guj juos atiduoti, 
so maršką. Po laidotuvių, po
licija! prievarta paėmė Clar- 
kienę iš automobilio, ir iškvo
tus! tris valandas, pasodino 
ją Elizabetho kalėjimam kai
po svarbų liudininką. Cowenas 
irgi ten tupi be belos.

,...... - r........... . ............... r.------u<.„>.wa. o jis sakęs, kad
[virtuvėje, negalėdama pasikel- |)e darbo.
ti. Ji išgulėjo taip be valgio 
ir vandens 8 dienas, iki senu
kas, nesulaukdamas jos, dide
le pastanga šiaip taip atsikė- 

Paplaus- lė ir nuropojęs į virtuvę, rado 
i kunigu ! ją gulinčią. Kaimynai, kurie 

pas kurį tarnavo už gas- nužvelgė ką nors negero, atėjo 
padinę ir pas kurį. sako, buvo už poros valandų ir abu nu- 
pasidėjusi $3,500. Teismas pri- gabeno į ligonbūtį, kur senukė 

• mirė, o senukas ir arti mirties.

Vienybės” Knygyno Rekordų Skyrius turi pardavi
mui sekančius naujus, Lietuvoje pagamintus

Liet u v išbus Rekordus
I > ni ok ra t ų Po r vi ršia i

Taksai Mažinami 
Nevedeliams

Laurence, Mass. 
kieno laimėjo bylą

Fordo Fabrike
Atsirado Vagili

Ne te York. Prade ji
1897 metu demokratai

Washinglon. Roy Andrews, va 
das Gamtos Muzėjaus ekspe
dicijos į Kiniją, grįžęs, pasako
ja, kad pirmieji žmonės tikrai 
turėję pasirodyti Kinijoje. Go-

Ruffalo, N. y. Iš vietinio 
Fordo fabriko, sakoma, dingę 
automobiliams dalių 
.|300,000. Suimta
darbininkų ir norima 
dar apie 50.

vienuolika
suimti

juokia kits įžymus etnologas 
pilie- Ilrdlicka, kuris tvirtai įsitikiWashington. Neženoti

čiai, uždirbanti mažiau 81.500 nęs, kad pirmieji žmonės pasi- 
j metus, taksų nuo pajamų ne- rodė pie-vakarų Europoje. Sa- 
rnokės daugiau. Taip nutarė 
kongreso komisija. Piniguočiai, 
kurie mokėjo 40 nuošimtį nuo 
pelnų perviršio, mokės tik 20 
dabar, ženoti mokės taksas tik 
tuomet, jei ant metų uždirbs 
virš $3,500. Tie dalykai reiš
kia. kad apie mil tonas Ameri
kos piliečių bus paliuosuoti 
nuo taksų mokėjimo federalei 
valdžiai.

Kaip Miltus

aik- 
vai-

nuo 
laike 

gavę šiuos balsų
perviršius: 
Wan Wyck 
McClellan 
McClellan 
Gaynor —

1898 m. majoras
— 82.157: 1901 m.

62.696, 1905 m.
— 3.478, 1909 m.
73.074. 191:’ m. Mi-
.) — 124,262. 1917
s 158.166. 1921 m.m. Ilylana.* 

Ilylanas 117.986. 1925 m. Wal- 
keris 103,000.

H orcester. Mass. Tūlas Kli- 
vinska.- 
jo žmonos svečias, 
meilės” jam supjaustęs veidą 
peiliu. Jis mat nenorėjęs, 
svečias meilintus prie 
uos.

skundėsi policijai, kad Vll',os policija 
iš didelės Sešis ūkininkus 

už tai, kad' prie 
ųa(| go koto nebuvo 

žmo-C incinnati, O. čia iškilo 
štėn “vaikų grosernė”. kur

ko, Azijoje žmogus negalėjęs kai buvo prdavinėjami kaip bi- 
atsirasti dėlto, kad klimatas ]<• koki grosernės prekė. Kai- 
ten nepatogus, o žemė neder- na. būdavo nuo $25 iki $40 už 
linga. vaiką. Vaikus pirkdavo bevai-

------------ kės moterys, kurios norėdavo
Cleveland, O. Western Re- apgauti savo vyrus.

serve universiteto merginos;
studentės buvo klausinėjamos,;
ar jos trokšta ištekėti.
vienu balsu, atsakė, kad jos tu- 35 bilionai žvaigždžių. Jei kas 1 suokalbį nuversti dabartinę vai 
ri viltį ir tikisi gauti vyrą. [netiki, gali pats suskaityti. Gižią.

Ispanijoje Laukta
Smarkaus Sukilimo

Madrid. Vieną naktį

Paris. Astronomas

jo

Klevai, Krasnopolio vals., 
Suvalkų apskr. — Klevų kaime 

nubaudė apie 
po du auksinu 
kamino ant il
si notos. Tiesa,

pabauda nedidelė, bet stebina 
policijos skubotumas. Darby
metyje įsako ir tuč tuojau bau 
džia. Kad nors paskirtų laiką, 
kada jų įsakymai būtų vykdo
mi. Klevas

po- ------------visa
ant

jų saugoti valdžios įstaigas ir, Švenčionių apskr. 
miitisterius. Mat. spėjama, kad

Visos,'mann. sako, kad danguose yra tūli armijos oficierai ruošia

Rubelninkai, Melagėlių par.,
— Jau tre

ti metai gyvuoja čia grynai; 
lenkiška mokykla. Matyt, kad' 
vaikai nieko neišmoko, dar už
miršo, ka buvo išmokė “Ry-

Lietuvos Operos Artisto 
KIPRO PETRAUSKO

1. Dul-Dul-Dūdelė ir Bernužėli Nesvoliok
2. Stasys ir Plaukia Sau Laivelis.

(trio: piano, smuiką ir cello)

Lietuvos Operos Artistų 
L SODEIKOS IR GRIGAITIENĖS

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

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

G. Kur Bėga Šešupė ir Važiavau Dieną (Kanu. šaul. Chor.)

.. 4*4

Komiški Dialogai
7. Danties Išrovimas ir Snukis Dainininkas.

Bevaikis pas Daktarą ir Sūnaus Logika.
Deklamacija Jurgio Petrausko

Parapijos Komiteto įgaliotinio Kelionė į Vilnių.
Dainos

8.

9.
5-/o Lietuvos Pėst. Pulko Peno Įgrajtos

10. Bijūnėli žalias ir Ant Kalno Karklai.
11.
12

$ 
vi

kar. benas)sokiai Klumpakojis ir Našlys (Kauno 
šokiai Noriu Miego ir mazurka Lietuvaitė 
Klaipėdos Maršas ir Valio Nepriklausoma Lietuva [ 

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

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

193 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

/
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j} Redakcijos Straipsniai
KAS VARO VAJŲ PRIEŠ LIETUVOS BANKUS?

Pereitą savaitę žydų laikraščiai paleido “antį”, būk 
Lietuvos Emisijos Bankas pradėjęs kristi žemyn ir savo 
kreditoriams nebeišmokėti. Tam gandui buvo priduota 
tyčia toks gresmus tonas, kuris aiškiai sieke įllaidyti 
publiką. Del lietuvių publikos ta žinia nebūtų įvariusi 
baimes, nes amerikiečiai lietuviai neturi tame banke 
savo įdėlių; bet tūloms Amerikos finansistų firmoms, 
kurios ruošiasi teikti Kauno miestui pustrečio miliono 
dolarių paskolos, galėjo pasirodyti įtartinu simptomu.

Nors pakol kas aiškių žinių apie tai dar neturime, 
tačiaus vienas kitas faktas jau pradėjo aiškėti. Pasiro
do, kad Lietuvos Emisijos Bankas turėjo įdėjęs savo ne
mažai pinigų ir kitokių asekuracijų tūlame stambiame 
žydų banke, ir nesenai, anot tų žinių, Lietuvos Emisijos 
Bankas, pareikalavo tą žydų banką grąžinti pinigus ir 
asekuracijas. Del šito minėtas žydų bankas pajuto save 
labai kebliame, stačiai artimame bankrūtui padėjime.

Tokį atsitikimą išgirdę, Kauno ir Bėdino žydai pake 
lė nemažą gvoltą prieš Lietuvos Emisijos Banką, ir ne
galėdami kitaip reaguoti, pasiskubė paleisti savo laik
raščiuose žinią tokio tono, kuris jau meta nuogandų 
šešėli, ant paties Lietuvos Emisijos Banko.

Kaip matome iš tų žinių, ši nuoganda buvo dirbtinė 
ir ji paėjo iš žydų bendruomenės tarpo. Kad šis gandas 
mielai buvo pagautas ir išbubnytas visų žydų, lenkų ir 
komunistų, šitam nereikia stebėtis; anot Valančiaus, 
jiems tokie gandai taip patinka, “kaip bedantei bobai 
minkšti kleckai”.

Prie šito dar reikia pridėti, kad klerikalų laikraščiai 
suteikė Lietuvai tikrai “meškos patarnavmą”, nes šią 
žinią dar savotiškiau išpūtė ir įiridaVė jai varsą, kad 
tam žydų paleistam burbului įtikėjusi jplati mūtų visuo
menė. Antai “Garsas” rašo: “Mųsų socialistai ir laisva
maniai, pasigavę žinių iš lenkų ir žydų laikraščių, skel
bia būk Lietuvos valstybinis bankas bankrutuojąs”. Kiek 
teko matyti, niekas iš socialistų ar laisvamanių laikraš
čių nereiškė tokiu pakeltu balsu bankrūto. Tą skelbė 
žydai, lenkai ir komunistai.

Bet mūsų “kliunkiams” — vistiek. Jie miegodami 
spiria bile kam.

S. L. A. NOMINACIJOS IR “POLITIKIERIAI”
Kitoje vietoje skaitytojai ras korespondenciją iš De

troit, Mich., kur SLA. kuopa bene bus viena iš pirmiau
sių paskelbusi davinius iš savo nominacijų į SLA. Pildo
mąją Tarybą, ateinančiams rinkimams. Ši darbščiausi 
kuopa, su mažais išėmimais (kuriuos sudrumstė tik bol
ševikai), padarė labai rimtas nominacijas, — nes nomi
navo beveik visą senąją tarybą, — kaip tas ir reikia iš
mintingai padaryt.

Mes nesame šios organizacijos organu, todėl nebūtų 
priedermė kištis į šios organizacijos reikalus. Bet — 
visas mūsų štabas ir tūkstančiai mūsų’ skaitytojų — 
esame nuo senų laikų SLA. nariai. “Vienybė” šią orga
nizaciją sutvėrė, daug metų buvo organu, ir per daug 
metų sunkiausiu triūsu auklėjo, todėl ji mums yra bran-' 
gintina. Daug mūsų tarpe yra senų veteranų, kurie de 
SLA. dirbo per dienas ir naktis sunkiausiuose laikuose 
kuomet šių dienų “politikieriai” apie šią organizacij: 
dar negirdėjo arba kiti ir girdėti nenorėjo. Todėl me 
turime teisę tarti savo nuomonę. Mums rūpi, kad šio.- 
organizacijos pilnybė ir jos turtas būtų apsaugotas, — 
nes tai mūsų ligos ar mirties nelaimėje yra vienintelis 
susišelpimo turtas.

“Politikierių” jau daug atsirado, nors jų pirma vi
sai nebuvo. O jie atsirado tuomet, kaip SLA. rimtu dar
bu priauklėjo iki 20,000 narių ir virš pusės miliono dola
rių vertės turto. “Politikieriai” skverbiasi šios organu 
zacijos valdybon dėlto, kad pasigauti ir išaikvoti jos tur- • 
tą, kaip jie išaikvojo kitų organizacijų turtą. Todėl mes 
perspėjame visuomenę būti rimta.

Šiais rinkimais visai nebus apsirikta, jeigu bus no
minuota visa senoji valdyba: prezidentu — S. Gegužis, 
Vice-prez. — V. Kamarauskas, sekretore — P. Jurge- 
liute, iždininku — T. Paukštis, daktaru-kvotėju — Dr. 
E. G. Klimas; iždo globėjais: J. Danielius ir tt.

Jeigu ši valdyba, per tiek metų dirbusi, suauklėjo 
SLA. į milžiną nariais ir turtu, tai mes galime jai pa
sitikėti, kad jos gabumai ir teisingumas nė kiek neper
simainė, bet per ilgą praktiką dar pasitobulino.

j PERŽVALGA j
Ateitis Amerikos Bendrovių.

Harvardo profesorius Ripley 
nurodo, kad vis didesnis skai
čius Amerikos biznio firmų ir 
bendrovių papuola j nagus fi
nansininkų ir bankininkų, ku
rių tikslas yra žiūrėti ne fir
mų labo, bet savo. Jie perka ir 
parduoda tas firmas, kaip ko
kias prekes. Sulieja keletą, i 
krūvą, atgauna savo pinigus su 
kaupu ir vėl leidžia ant parda
vimo. '■Tuo pačiu sykiu, mažes
nieji šėrininkai netenka balso 
firmų biznio vedime.

—o—
Mokina Apie Viską, Bet 
Ne Apie Šitą.

“Garsas” turi tam tikrą kam 
peli, pašvęstą tikybos ir doros 
reikalams. Ten aiškinama, kaip 
reikia krikščioniškai gyventi. 
Bet ikišiol nepastebėjome, kad 
būtų paaiškinta, kodėl kuni
gai, jei miršta žmogus netur- 

! tingas, neina prie jo ir nepalai
doja, kaip reikia, krikščioniš
kai? Kodėl nenori neturtin
giems šliūbo duoti be pinigų? 
Nejau žmogaus nemirtina sie
la tik su pinigų pagelba gali 
įgyti Katalikų Bažnyčios siū
lomus sakramentus? Reiškia, 
jei neturi pinigų, tai gali eiti 
— po velnių?

—o—
Slepia Nuo Skaitytojų.

Cituodama krikščionių lyde
rio, Draugelio, žodžius seime, 
kad Kauno kalėjimo bolševi
kai ramdomi ne rūtų šakelėmis 
bet lazdomis, “Laisvė” savo 
skaitytojams sumeluoja, kad 
tai mūsų žodžiai ir prie to už
slepia bolševikų atstovo, Lo
renco. pareiškimą, kad Kauno 
kalėjime kaliniai dabar labai 
gerai užlaikomi.

—o— 
Algos.

“Frankfurter Zeitung” Vo
kietijoj surokavo, kiek kurioje 
šaly darbininkai gauna algų 
dabartiniu laiku. Austrijoje 
mūrininkas Į savaitę gauna — 
$10.07, Franci joj $10.08, Vokie 
tijoj $14.04, Anglijoj $20.53, 
Amerikoje $69.30.

Mašinistas Austrijoje į sa
vaitę gauna $8.50, Franci joj 
$9.45, Vokietijoje $8.64, Angli
joj $11.86, Amerikoje $50.82.

Audėjai Austrijoj gauna Į 
savaitę $4.18, Franci joj $6.38, 
Vokietijoj $5.64, Anglijoje $14 
64c., Anglijoje $14.79, Ameri
koje apie $25.00.

Spaustuvninkai Austrij oj 
gauna $8.45, Franci joj $10.46, 
Vokietijoj $12.00, Anglijoje 
$22.05, Amerikoje $55.44.

Reiškia, kapitalizmo šaly ir 
tvarkoje darbininkai gauna di
desnes algas, negu socialistuo- 
jančių valstybių ribose.

—o— 
Derybos Lugano j e.

Ateinančiuose iš Lietuvos 
laikraščiuose jau telpa šiek 
tiek žinių iš atsinaujinusių de
rybų su lenkais. Bet žinios tos 
tokios menkutės, kad “Kl. Ž.” 
tiesiai sako “derybos virto slap 
ta konferencija diplomatų.” EI 
ta net Washingtone Atstovy
bei neprisiuntė žinių apie dery
bų pradžią ir eigą, nes Atstovy 
bė laikraščiam jokių žinių ne
pranešė.

Tai yra “slaptoji diplomati
ja,” po kuria, paprastai, slepia
si negeistini lietuviams daly
kai.

—o— 
Slepia nuo Skaitytojų..

Komunistų laikraščiai slepia 
nuo lietuvių faktą, kad Prusei- 
ka likosi išbartas už išdavybę 
komunizmui ir skaudžiai pa
mokintas. Jie visai to fakto ne
gvildena.

Pruseika, kaip praneša “Nau 
j ienos” komunistu virto tik po 
to, kaip paaiškėjo, jog Rusijoj 
apsibus Lenino valdžia. Iki to 
laiko jis ėjo su socialistais ir 
bjaurėjosi bolševikų dorišku 
susmukimu.

Ncmatemališki Laikrodžiai.
Lietuvos universiteto studen

tai skundžiasi, kad universite
te yra trys laikrodžiai, bet 
kiekvienas seka savo matemati
ką: prieangy vienas laikrodis 
rodo savo laiką, ant pirmo aug 
što eina kitas su savo laiku, o 
viršuje koridoriuje tupi kitas, 
kuris mano, kad jis teisingiau- 
sį laiką rodo.

—o—
Naujos Galvos Katalikams.

Lietuvos Katalikų Veikimo 
Centro valdybon pateko vys
kupas Skvireckas, vertėjas Bi
blijos lietuvių kalbon, kunigas 
Mielaška, pasirengęs skūsti 
“Dirvą” teismui, kunigas Usa- 
ris, dar nežinomas veikėjas, 
svietiškis Starkus, vienas iš au
torių Lietuvqs konstitucijos, ir 
prof. Eretas, šveicaras, atvir
tos Į lietuvius, ir parsidavęs 
klerikalams.

—o—
Arklių Spėkos Kolektavimas 
Laike Gaisrų Lietuvoje.

Iš apskrities miesto Rokiškio 
pranešama, kad ten gaisrams 
gesinti yra liuosnorių draugi
ja, kuri turi keletą įrankių ir 
mašinų, bet neturi savo arklių. 
Jei nutinka gaisras, tai šaukia
ma miestelėnai su arkliais ir 
duodama 25 litai tam, kuris 
pirmiausia pribus, 15 litų ant
ram, o 10 litų trečiam.

—o— 
Bedarbiai Rusijoj.

“Pravda” praneša, kad Ru
sijoj šiuo tarpu esama 1,300,- 
000 bedarbių, kuriuos, kaip ir 
Anglijoje, šelpia valdžia.

—o— 
Ir Lenkai Meldžiasi.

Spalio 9-tą Vilniuje lenkai 
buvo suruošę pamaldas, dėkoti 
Dievui, kad “pasiliuosavo nuo 
litvinų.” Pamokslą sakė vysku
pas Baftdurskis, o katedroje 
meldėsi generolas Haleris ir 
Želigovskis. Nors buvo ir Pil
sudskis, bet jis> kaipo socialis
tas, į katedrą neatėjo.

—o— 
Ar Idealizmas Melas?

Smarkus amerikonas Howe, 
leidėjas įdomaus mėnesinio 
žurnaluko, rašo:

“Idealizmas, suprantama, rei 
škia melavimą. Idealistas nėra 
žmogus iš gerumo norįs pasau
liui naudą atnešti, bet žmogus, 
kuris mažais melukais pasau
liui kenkia.

“Idealistą teisingai galima 
prilyginti prie komunisto, tik 
skirtumas tame, kad komunis
tas nori savo melus įstatymais 
padaryti.

“Idealistas tiki, kad galią ga 
Įima įgyti per meilę ir melus, 
o komunistas tiki, kad kontro
liuoti tegalima melu ir lazda.

“Idealistai yra takų skynė
jai komunistams. Komunizmas 
tik ten įsitvirtina, kur per me
tų metus idealistai jau yra že
mę įdirbę.”

—o—
“Didžiuma Balsų.”

Demokratijos pagrindu yra 
principas, kad didžiuma turi 
valdyti. Tas principas, vienok, 
kaikada, teoretiškai svarstant, 
įveda žmogų į painiavas.

Paimkime paskutinius balsa
vimus, renkant Bostonui majo
rą. Ten buvo apie dešimts kan
didatų. Balsavo 181,000 pilie
čių. Laimėtojas gavo 65,000 
balsų, arba trečdalį, sekantis 
gavo 42,000, o kiti kitus. Bet 
65 tūkstančiai nėra didžiuma 
piliečių!

Ir valstijose kur randasi dau 
giau kaip dvi partijos, didžiu
mos principas negalimas. Ne
žiūrint, kad partija ir laimi 
daugiausia balsų už kitas, vis- 
tiek ji neatstovauja didžiumą. 
Tas faktas įvyko kada Angli
joje viešpatavo MacDonaldo 
valdžia.

G ARS IN RITĖS “VIENYBĖJ”

VIENYBE

Iš mano atsiminimų emigracijos ir 
Vilniun grįžimo laikų.

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

Rašo D-ras J. Basanavičius

(Tąsa)
Vaidinimo pertraukų laiku turėjau pasikal

bėjimą su Pctrokavo advokatu Hipol. Gegužins- 
kiu, girininku Paulium Matulioniu, kun. d-ru 
J. Stankevičium iš Suvalkų, Jonu Jablonskiu 
ir k. Vilniaus inteligentais apie “Lietuvių Moks
lo Draugijos” įsteigimo reikalą. Sekančią dieną 
po pietų adv. Jono Vileišio bute gana skaitlin
game inteligentų susirinkime buvo svarstyta 
sumanymas ir nutarta Mokslo Draugiją steig
ti: buvo išrinkta komisija taisyti įstatams, ku
riuos aš, kaipo komisijos narys, kiek vėliau pa
rašiau. 21 d. padaviau “Vilniaus žiniose” suma
nymą organizuoti Vilniuje lietuvių kliubą.

Tuo tarpu nelaimingo rusams karo su ja
ponais laiku ir karui pasibaigus pradėjo rusų 
visuomenėje reikštis neramumas ir bruzdėji
mas prieš valdžią. Taip pav. dar 1904 m. lap
kričio m. buvo Maskvoje rusų inteligentijos su
važiavimas, kursai pranešė valdžiai savo nuta
rimą, kad Rusijoj reikią įsteigti žmonių atsto
vystė ir jiems suteikti politikos laisvė, būtent: 
nuomonių, žodžio, spaudos, susirinkimų, asmens 
nepaliečiamybė. Jau carui Mikalojui II galuti
nai karą su japonais pralaimėjus, kad nurami
nus rusų visuomenę rugpjūčio 19 d. 1905 m. 
buvo caro manifestu paskelbta įvedimas Valsty
bės Dūmos ir Tarybos; tada pradėta plačiai 
laikraščiuose rašyti apie atstovų rinkimus į tą 
valstybės seimą. Todėl rugpjūčio 25 d. Mas
kvoje buvo sušauktas pirmasis viso Rusijos že
miečių ir miestų atstovų suvažiavimas apsvar
styti programą, kurios rinkimuose į Valstybės 
Dūmą reikėsią prisilaikyti. Šiame suvažiavime 
Lietuvos atstovas, T. Vroblevskis, prirodinėjęs, 
kad visos tautos: lietuviai, latviai, rusai, žydai, 
lenkai turį susivienyti, idant savo politiškas tei
ses atgautų. Visų nuskriaustųjų tautų atstovai, 
patekę Dūmon, pasistengsią prirodyti, kad jie 
mylį liuosybę ir kaip neapkenčią biurokratų. 
Kunigaikštis Druckis-Liubeckis sakęs, kad visos 
nuskriaustosios tautos, kaip lietuviai, žydai, len 
kai rūpinsiąsi patekti Dūmon ne todėl jog jie 
norį savo politikos tikslus pasiekti, ne — jų sie
kiniai esą augštesni, platesni. Jie kartu su ki
tais geresniais atstovais rūpinsiąsi, idant visi 
Rusijos gyventojai žmoniškų teisių įgytų, nes 
be tų teisių negalima ilgiau tverti. Tuo tarpu 
delei kilusių visoje Rusijoj riaušių caras buvo 
priverstas spalių 30 d. paskelbti kitą viršiausi 
manifestą, kuriuomi 1) dovanojama gyvento
jams tvirti pilietiškos laisvės pamatai, paremti 
tikra asmens nepaliečiamybe ir sąžinės, žodžio, 
susirinkimų ir sąjungų laisvė; 2) nesuturint 
rinkimo atstovų ciesorystės seiman, paliepiama 
leist dalyvauti seime ir tiems gyventojų luo
mams, kurie pirmiau visiškai neturėjo tiesų rin
kimuose seiman dalyvauti ir 3) kaipo tvirtą 
taisyklę įvesti, kad nė koks įstatymas negalėtų 
įgyti galės be ciesorystės seimo pritarimo, žmo
nių atstovams prižiūrint valdžios veiksmą. Pa
skelbdamas tą reformą, caras savo manifeste 
šaukė visus ištikimus Rusijos sūnus pildyti 
prieš tėvynę savo pareigas ir padėti išnaikint 
tuos negirdėėtus sumišimus ir drauge su caru 
įtempti visas pajėgas, kad atnaujinus ramybę 
ir santaiką prigimtame krašte. Drauge su tuomi 
caras išleido valdančiajam senatui paliepimą, 
kuriame yra išdėstyta — delei nepilnumo tuo
laikinių įstatymų — naujos taisyklės, anot ku
rių tarp kito ko įsakyta, kad norintieji daryti 
susirinkimus, turį apie tai raštu pranešti vieti
nės policijos arba miesto viršininkui ne vėliau 
kaip už trijų dienų prieš susirinkimo pradžią 
ir tt. Delei gr. Wittes pasiryžimo įvesdinti šitas 
valdymo reformas Rusijoje “Vilniaus žinios” 
lapkričio 8 d. buvo rašiusios: “Pagalios mes 
pradedame gyventi... Ligšiol mes negyvenome, 
bet vien skurdome, vargome, kentėjome. Lietu
va ir kitos rusų pavergtos šalys, podraug su 
pačia Rusija, ligšiol buvo baisus kalėjimas, ka
me dūsavo milionai žmonių. — Pirmą kartą ban 
dome rašyti šiapus sienos, pirmą kartą kalbame 
atvirai nes spalių m. 17-30 dieną mes įgijome 
laisvę viešai išreikšti savo nuomonę. Ir ta nedi
delė laisvė tai nėra kokia malonė, bet vien ko
vos laimėjimas, revoliucijos vaisius. Panašaus 
žmonių subruzdimo, koks buvo šias dienas, dar 
niekuomet niekur nėra buvę. Pradžioj visa 
milžiniška rusų šalis, jai priklausantieji žemės 
plotai, tarytum apmirė... Visuotinas politiška
sis streikas apėmė visus gyventojus‘ir pirmąją 
vietą užėmė darbininkų luomas. Rusijos gyven
tojai šiuo tarpu parodė visam pasauliui, kad 
yra nepaprastas kovos kelias, kurs ikišiol dar 
nebuvo taip plačiai išmėgintas. Iš vienos pusės 
stovėjo milionai žmonių, iš antros — valdžia, 
kuri neįstengė atsispirti prieš milžinišką strei
ką, neįstengė priversti žmonių eiti į darbą, kurs, 
tapo nepakeliamas, taip ilgai besiaučiant prie
spaudai ir sauvaliai... Todėl visą tą laiką stovė
jo geležinkeliai, nevaikščiojo pačta, nedirbo 
telegrafas, sustojo fabrikai ir dirbtuvės. Dauge
lyje miestų kareiviai ir policija šaudė žmones, 
visur liejosi kraujas, bet nieko tas negelbėjo.

Senajai tvarkai atėjo galas, ji turėjo nusibaig
ti ir užleisti vietą naujai. Senoji tvarka mirė 
tuomet, kuomet pasklido po visą žemę garsas 
apie iškovotas liuosybes. Jų vietoj dar nėra 
naujos tvarkos, bet naudodamiesi iškovotomis 
liuosybėmis netrukus tą tvarką įvykdinsime.” 
Pereidamas prie Lietuvos, dienraštis sako: 
“Daug ir labai daug darbo turime pryšakyje. 
Dar toli neįvykyta, kas mums lietuviams būti
nai yra reikalinga, be ko mes, kaipo žmonės, 
kaipo tauta nebegalime gyventi, šis laimėjimas 
toli dar negali mus patenkinti, bet jis atidengia 
mums plačią dirvą daug spartesniam darbui, 
jis stumia į naują, gal, dar sunkesnę kovą, kuri 
be abejo duos daug geresnių vaisių. Todėl eisi
me į darbą visi miestiečiai ir sodiečiai, turtin-. 
gieji ir vargdieniai, vis iš vieno rengsime Lietu
vai geresnę ateitį. Apie tai, ką laimėjome, šiuo 
tarpu, dabar nekalbėsime. Nekalbėsime dar 
tuo tarpu nė apie tai, ko mums trūksta. Tegul 
prasiblaivo padangė, išnyksta dūmai, kilusieji 
bekovojant, tąsyk visą ką geriau pamatysim.”

Ir pačiame Vilniuje streikas tęsėsi ištisą 
savaitę: buvo sustoję geležinkeliai, telegrafas, 
elektros stotis, bankai, vežėjai neveikė ir tai 
tęsėsi iki lapkričio G—7 dienos. Įsikišus į strei
kuojančių tarpą kariumenei, gatvėse tapo daug 
žmonių nušauta ir sužeista.

Šie visi rusų suvažiavimai ir jų nutarimai, 
streikai ir riaušės visoje Rusijoje kaip ir patys 
caro manifestai turėjo nemenkos įtekmės ir į 
pačius Vilniaus lietuvius ir pakėlė jų ūpą. Taip 
jųjų susirinkimuose “Vilniaus žinių” redakcijo
je, kur toki susirinkimai dažniausiai sušaukiami 
buvo, kuriuose aš, kaipo daugiau už kitus pri
tyręs politikoje, turėjau didoką įtekmę, lapkri
čio 4 d. buvo susidarius komisija, kuri apsvars
čius Lietuvos autonomiją, nutarė prirengti me
morandumą vidaus reikalų ministeriui Wittei 
delei to reikalo ir, priėmus mano priruoštą me
morandumo projektą, pasiryžo ministeriui įduo 
ti, išrinkus delegatus, bet kadangi tuo laiku 
buvo geležinkeliečių streikas, tai delegatams va
žiuoti negalint, lapkričio 15 d. su mano, Donato 
Malinausko, kun. J. Ambraziejaus ir M. Davai
nio-Silvestraičio parašais tas dokumentas buvo 
paštu nusiustas min. Wittei, kurs, jį apturė
jęs, iš jojo ištraukas ypač apie autonomiją pa
skelbė valdžios organe “Pravitelstvennyj viest- 
nik,” kas padarė gero įspūdžio Vilniuje.

(Toliaus Bus)
, '*■ ------<r—oh----——-o V iu

KELIONĖJE
Iriuos per gyvenimo plačiąją jūrę, 
Dainelės lydėtas, skausmu vainikuotas. 
Gi mano krūtinėj, skausmai susibūrę 
Geidimais audringais man širdį kraujuoja... 
Audringos, paniūrusios erdvės bėry be j 
Saulužė man niekados nesišvaistė.
Mane kankino žiaurioji tikrybė,
Kurios verpetuos, vien audros tešvaistės 

Nors, man klaiki kankynė grąso — 
Žiauri audVa sieloj netyla, 
Bet aš einu. Man’ lyra neša 
Ir laimę, ir skausmus, ir godą...

— J. GIEDROVARA
o----------------o----------------o

NETRUKUS PAŽINSIM... 
Netrukus pažinsim 
Viens kitą pilnai; 
Ko trokšta krūtinė 
Įgysim tikrai.
Netrukus užmegsim 
Tvirčiausius ryšius, 
Užmezgę įgysim 
Sau meilės vaisius. 
Netrukus pastosim 
Stipriai surišti, 
Galingosios meilės 
Ryšiais apsupti, 
Kurių nieks pasauly 
Atmegst negalės, 
Jei tikrąja meile 
Mūs širdys spindės. 
O, Dieve galingas, 
Tu žmones valdai, 
Didžiausias slaplyb'es 
Jų dvasios žinai. 
Be Tavo leidimo, 
Be Tavo žinios, 
Nė plaukas nukristi 
Negal nuo galvos; 
Tad laimink mūs žingsnius 
Ir sielą ramink, 
Ir amžiną meilę 
V is joje gaivink. 
Palaimink mūs meilę 
Ir josios ryšius, 
Susti prink, palaimink 
Ir meilės vaisius. 
Neleiski užgesti 
Tu meilės jausmams, 
Neleiski suspausti 
Krutinę skausmams!

— J. NARUŠEVIČIUS.
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“VIENYBĖS” EKSKURSIJA LIETUVON

Rašo J. O. Sirvydas, “Vienybės” Redaktorius

XXIX. Kaip atrodo Panevėžys

Liepos 14 d. atsisveikinom su vaišingais ir daug 
mums visko parodžiusiais Šiaulių tautiečiais; išva
žiuodami apsimokėjom su h oteliu “Berlin,” kurio už- 
veizda, nors ant sienos turėjo grūmojančią iškabą 
imsiąs apie 30 litų už kambarį dviems asmenims, ta- 
čiaus, ačiū jam, paėmė vos 13 litų. Matomai, visur kur 
Lietuvoje imama tik sulyg laiko, žmogaus ir ūpo.

Išvažiavę saulutei vos pa- ~ 
tekėjus, pasiekėm Panevė- reitų metų nieko nedirba, 
žį npię priešpiečius. Čia už-ipa|oar ši gražiai užsinešusi
sičekiavę daiktus stotyje, iš 
ėjom pasikėblinėti po mies
tą ir siu r tu r apsilankyti. 
Pirmiausiai apsilankėm pas 
pp. Grigus, brooklyniečio 
dainininko F. Morkaus švo- 
gerius; jiems nuvežėm iš A- 
merikos viktrolos naujų re
kordų. Čia teko maloniai 
pasisvečiuoti. Susirinko ga
na daug miesčionių, pasitei
rauti apie Ameriką. Visi 
skundėsi blogais laikais, ku
rie esą sunkesni už pernykš 
čius. Ypač vienas senas a- 
merikietis volus vertė ant 
valdžios už visokius mokes
nius, kurie jį kelintą kartą 
iš biznio išvarą. Darbai ei
ną mažyn, o mokesniai di
dėja. Pramonės nevykstą 
del mokesnių. Užsidėk, sa
ko, kokį verslą, ir štai in
spektorius jau tavo pašonėj 
— apkainavo tavo prekes ii 
mokėk. Ar tu ką uždirbsti, 
čia nesiklausia. Iš tos prie
žasties nubankrūtijęs ir a- 
merikiečių fabrikėlis “Me 
chanikas” (įkurtas Lietuvių 
Mechanikų Sąryšio), kurio 
medžio išdarbija jau nuo pe

įstaiga, buvusi savo namu 
ir mašinerijomis verta j 
$25,000, eisianti pardožėn is 
varžytinių, ir jau kokie ten 
žydeliai sukasi nupirkti už 
pusdykį.

Apsilankėm “Panevėžio 
Balso“ redakcijoje. Radom 
-redaktorių, senai visiems ži
nomą literatą, apysakučių 
ir dramų rašytoją, p. K. Ja- 
sukaitį. Jisai mielai mus pri 
ėmė ir davė laiko pasikal
bėti. Iš jo patyrėm, kad Pa
nevėžys savo socialiu gyve
nimu labai lėtai tekįla. Lie
tuvybė, kaip matosi, daug 
žemiau stovi už Šiaulius; 
kažkoks tebėra mišrumas 
tarpe lietuvių ir lenkų, ku
rie mat į pietų pusę turi 
nuo senovės importuotas iš 
Lenkijos kolonijas taip va
dinamų “liaudančikų.” Ru
sų gaivalo čia jau irgi dau
giau randasi negu Šiauliuo
se, o žydai — tai visai žy- 
diškesni, negu visu plotu į 

. Kauno pusę miestuose ir 
miesteliuose.

Pats p. Jasukaitis — labai 
malonus žmogus. Literatū-

HIS MASTERS VOICE

Justas Kudirka
Garsus Lietuvių Tenoras

LAIKAS JAU NUSIPIRKTI 
NAUJŲ VICTOR REKORDŲ

Victor kataloge yra muzikos pradžiu
ginti kiekvieną. Atlankykite arčiausi pirklį 
ir paprašykite užgrajti šiuos naujus Victor 
Rekordus Justo Kudirkos:
78215 Sveika Marija (Vanagaitis 

Leiskit į Tėvynę
78239 Kaipgi gražus rūtelių darželis

1. A.š bijau pasakyt. 2. Ne Margi 
Sakalėliai.

(10 coliniai po 75c.)
Nauji Victor Šokių Rekordai

78269 Neužmiršk Manęs, polka
Seka Mane Marė, Valcas (Vitkov Ork.) 

(10 coliniai po 75c.)
Kiekvienas pirklis Victor produktų 

maloniai kis jums paklausyti šitų ir kitų 
naujų rekordų, taipgi parodys naujų Vic- 
trolos modelių nuo $15 ir brangiau. Katalo
gai siunčiami paprašius.

Yra tik viena Victrola ir tą padirba 
Victor Kompanija — įsitėmyk žemiau pa
dėtus vaizbos ženklus.

Victor Talking Machine Company. Camden. NL.I.
IU3 VOICI“ VUlor Tdkiee NUJu». C«. .1 LU. Mo«u«d

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA

»i

•ų mokyklą. Mokykla 
Jtuo 11 vai. ryto iki 3

NEW
128 — 8nd Avenae,

ir DIRBTUVĖ
geriausiai įrengtoje mokykloje. Prakti
kos pamokos išardyti ir sudėti visokius 
motorus, apie elektrą, ir važiavimą. Ti
kras, pilnas kursas šoferio-mekaniko 
lietuvių ir anglų kalbom veda visiem 
žinomas ir per 15-ką metų prityręs
INSPEKTORIUS L. TIKNIAVI0U3 

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

nuo 9 ryte iki I vakaro. Nedaliomisatdara
vai. po pietų. Klettu* diouomie ir vakarai*.

YORK AUTO SCHOOL
(Kampu 14 £atv0«) Mew Tark. City

* L luV 1 \ •' k ' • / I V

ra (jos kūryba), matomai, 
nebeužsiima. Jisai, kaip ir 
daugelio mažesnių ir var
giai gyvenančių laikraščių 
redaktorių, yra priverstas 
būti ne tik redaktorium, bet 
ir administratorium, ekspe
ditorium ir dar Dievas zin 
kuo. Tokia padėtis dauge
li redaktorių, buvusiu lite- 
ratų, nuvarė ligi zero. p. 
Jasukaitis, matomai, turi sa 
vo ūkelę visai prie Panevė
žio, ir nuo sunkių rašto dar
bų, randa susiraminimą tik 
parėjęs prie žemės darbelių. 
Jisai į amerikonišką farme- 
rį ir atrodo: barzda apžėlęs 
(neskusta, vadinas), mintis 
išsklaidęs į visokių darbų 
sritis. Gaila, kad taip mūsų 
rašytojų talentai, gyvenimo 
aplinkybių nuvaromi tokiais 
keliais!...

Panevėžys iš viršaus pa
žiūrėjus — gerai pasilaikąs 
ir augąs miestas. Namai — 
daugiausiai mūriniai. Mies
tas maža kuo mažesnis už 
Šiaulius, ir kur kas didesnis 
už kitus Lietuvos apskričių žmones kankino, taipgi išė- 
miestus. Prekyba ne labai 
gyva. Stoka pinigų, kredi
to ir liaudies bedarbės, ne
duoda miestams plėstis.

Man asmeniškai Panevė
žys turi nejaukaus dr bau
gaus įspūdžio. Čionai apie 
30 metų atgal mane žanda
rai atvežė ir įdėjo kalėji- 
man, kur arti metų prasė
dėjau, belaukdamas teismo; 
bet ir tas tedavė tiek, kad 
likau trejiems metams iš 
Lietuvos išvarytas. Man te
bėra minty, kaip gyvi pa
veikslai, čia mano tuomet 
rastųjų kitų politinių kali
nių: Kazio Ūdros, Laduko. 
Kazanausko — visi jie iš 
garsiosios Bielinio “respub
likos.” Čia mes ilgai sėdė
jom kiekvienas paskirium, 
paskui po ilgos “sliedstvos” 
suleido į vieną kamerą, kur 
dienų dienas sakėm ilgas is
torijas, darėm ateities pla- 

Įnus, kurie užsibaigė... vie-

niems artesnių, kitiems to
limesniu ištrėmimu. Viena 
tik paguoda man buvo, kad 
tuomet sėdėjo kalėjime ko- 
Kis ten nuo Biržų urėdnin- 
kas, kurio giminės jam at
nešdavo iš Knygyno įvairių 
knygų; taigi issipažinus per 
pasivaikščiojimus su tuo bu
vusiu valdininku, jisai man 
perduodavo knygų, kurių 
daugybę teko šitame “vie
nuoly bes“ gyvenime perskai 
tyti. Kur tie mano nelaimės 
draugai? Kur tas gresmus 
Panevėžys buvęs žandarų 
pulkininkas, kuris tiek ma
ne per tardymus pri
kankino, ir kur tas išgama 
latvys žandaras Mežaras, 
kuris mano ramiuose name
liuose Jūžintuose su ūrėdi- 
ninkais padarė kratą ir tiek 
mano knygų bei rankraščių 
išgabeno nežinau kur? Kur 
jie?... Laikas bėgo, viskas 
keitėsi, ir mūsų tų laikų kan 
kintiniai, vieni išmirė, kiti 
kur pasenę gyvena. Gi rusų 
valdžios tarnai, kurie mūsų

jo su vėjais...
Brrr... man Panevėžys!...
Buvau užėjęs šv. Kazimie 

ro Dr-jos knygyne ko ten 
pasipirkti. Knygynas skur
dus, geresnės literatūros ne 
prilaiko, ir šiai provincijai 
ne kiek naudos neša.- Kitas 
knygynas p. Masiulio yra 
turiningesnis, bet ir tai su 
kauniškiais nesusilygina.

Bendrai imant, Panevė
žys nedaro pažangaus mies
to įspūdžio. Lietuvos val
džia klaida daro šio mieste 
kul tū r i n i m u nesi r ū p i n da m a 
Jis reikėtų ne tik kultūrin
ti, bet aprūpinti dideliu pre 
kybos ir pramonės centru, 
kadangi šis miestas yra arti 
geriausiai pradėti bile ko- 
Latvijos, ir iš šio centro 
kie politiniai ir kariniai ma 
nevrai prieš atsibriaujau
čias nedraugingas srioves 
latvių, lenkų ir rusų — iš 
rytų pusės. t , <

AMERIKONIŠKI PRAJOVAI
Rašo Nienių Jonas Cole nuvažiavo Į penkias pa

ras .1909 mylias arba 15.9 per 
valandą; gasolino suvartojo 
1.17 galionų; su galionu nuva
žiavo 16.1 mylių; aliejaus su
vartojo 6 kvortas ir 3 pantes; 
nuvažiavo 545 mylias su kvor
ta.

Jis buvo prie keravotojo ra
to prirakintas, kad negalėtų 
niekaip pasitraukti, o raktą tu
rėjo policijos viršininkas. Gėrė

Kelios savaitės atgal, vienas 
naujokinių kareivių seržantas 
sumanė štai kokį kurijozą: ei
ti per 24 valandas be persto- 
jimo apie parką (sodną); na, 
buvo daug garsinta ir pradėjo 
eiti, ir apėjo nesustojęs, per 
visą parą žingsniuodamas.

Valgyti jis nieko nevalgė; gė 
re pieną tris kartus į parą; tas,
žinoma, davė gerą apgarsinimą 1 jis tik pieną, daugiau nieko 
avalų kompanijai. Kareivis iš
pildė savo užduotį ir užbaigęs 
kelionę buvo gerokai nusilpęs, 
nes prarado 6 svarus sunkumo.

Šią savaitę atsirado kitas 
prajovus, daug gudresnis, ir 
sunkesne užduočia jis save gar 
sinosi.

Buvo atvažiavęs iš California 
žmogus, vardu Sarg. Cole; jis 
yra krutamu paveikslų lošėjas 
ir viskas kitas; sveria 208 sva
rus ir storas vyras. Jis buvo 
penkias dienas nemigęs; tas bū 
lų nieko — nemigti; bet važiuo 
ti su automobiliu be pertrau
kos po visą Wyoming klonį 
Pennsylvanijoje, tai jau sun
kus darbas; o jis atliko, ir dar 
siūlė $1,000 už jo pagavimą 
miegant arba jo autovežimą 
stovint.

Sarg. Cole išpildė savo už
duotį; jis penkias dienas arba. 
120 valandų važinėjo autove- 
žimu visur po klonį ir nors šim 
tai jį sekiojo, bet niekas ne- 
pagavo jį miegant ir jo autove
žimą stovint.

Bell Phone Poplar 7545
A. STANKUS

— Lietuviškas Grahorius — 
Geriausias patarnavimas, 
-Daug metų patyrimo

1023 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

negavo ir savo vežime jis tu
rėjo radio; bile kas ir bile ka
da galėjo jį pašaukti, o jis at 
siliepė, kur randasi ir kad vis
kas gerai.

Paskutines dvi dienas mies
tas davė jam slauges ir ma
nė, kad gal jis nusilpti ir kas 
atsitikti jo ąutovežimui.

Penktą dieną sutartu laiku 
jis sugrįžo prie dienraščio ofi
so, kur laukė tūkstantinė mi
nia žmonių; jis buvo sveikas 
ir linksmas, bet negalėjo jau 
paeiti nuo sėdėjimo, dėlto, jį 
turėjo iš autovežimo jau su pa- 
gelba išvesti.

Jis miegojo 18 valandų prieš 
pradėsiant ir 18 valandų už
baigęs kelionę, o toliaus regu
liariai po 8 valandas į parą.

Toki dalykai jau yra rimti 
ir kartu pavojingi sveikatai, 
kas nežinos, kaip apsieiti.

Dabar vėl bus prajovus su 
orlaiviais, kur tas pats dien
raštis — Wilkes Barre “Times- 
Leader” partraukia orlaivinin- 
kus čia.

Bus tikrai ko tų lakūnų pa
sižiūrėti. Tai vis yra apgarsi
nimas firmų ir gerąj? išpūtimas 
biznio tų, kurie turi tame ką; 
bet žmonės turi progą pamaty
ti naujų prajovų 
ko progreso, kas 
galimu, o vienok 
r i e m s.

ir amerikoniš 
rodos yra ne
galima neku-

'J

m n s

j ČIA TALPINAMA ŽINIOS IB AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMO IŠIMTINAI. RAŠOMA MUSŲ GABIŲ 
gj KORESPONDENTŲ APIE TEATRUS, BALIUS,' PRAKALBAS IR ABELNĄ JUDĖJIMĄ.

ĮM

i

WESTVILLE, ILL.

šis Lietuvių Miestelis — Kruta

Publika koncerto turiniu bu
vo užganėdinta; tik piktinos 
ant komunistų, už kėlimą trink 
šmo; net 
sakė, kad 
fe... savo

N E HU EIT P RIET A RINGI!

rimtesni komunistai 
jų tavorščis padarė 
paties lizde.

GeležėlėK. J.

NEW BRITAIN,

Juozo Babravičiaus

CONN.

Koncertas

dusios,”Nėra lietuviškos 
kuri arba kuris nežinotų bū
siantį koncertą artisto Juozo 
Babravičiaus, kuris atsibus mū 
sų mieste lapkričio 15-tą dieną 
Lietuvių Svetainėje, 354 Park 
St. Susidomėję šiuo koncertu 
vietiniai lietuviai juda po vi
są apylinkę vienas kito klausi
nėdami : “kada turėsėime pro
gą išgirsti Babravičių?” Kurie 
jau skaitė paskelbimus ir matė 
iškabas, atsako: “Lapkričio 15 
d. Lietuvių Svetainėje.” Kad 
lietuviai vietiniai ir apylinkių

šis miestelis yra tikra lie
tuviu kolonija, nes beveik visa 
miesto valdyba — lietuviška ir 
gana darbuojas lietuvių gero
vei. Kiek laiko atgal užprotes
tuota prieš spaudos ir laisvės 
persekiojimus Lietuvoje; pro
teste dalyvavo 11 draugijų, tar 
pe jų buvo ir Romos pasekėjų. 
Lietuvių Tautos Katalikų para 
pi jos klebonas plačiai kalbė
jo ir nurodė reikalingumą pro
testo; kalbėjo ir , teisėjas E. )
Aponaitis; nurodė, kad yra rei 
kalas protestuoti prieš žiaurų 
pasielgimą Lietuvos valdžios su 
Seimo atstovais: Dr. K. Gri
nium, Ig. Lapinsku ir K. Bieli
niu. Tuomet Romos kunigužis 
šaukė pilna gerkle, kad “be
dievių šaika ardo Lietuvos val
džios veikimą.”

Bet kad prisiėjo Romos ku-
nigužiui gauti pilietybes popie- laukia įvykstančio koncerto rįū 
riai, nors ir advokatą turėjo,1 sų vienintelio artisto Juozo Ba- 
bet vienok negavo, nes nieko bravičiaus, kįla klausimas: del- 
nežinojo apie Suv. Valst. tie- 
SclS.

Nelaimės. Per greitą važia
vimą automobiliu, Franas Jur
kus užlėkė ant tūlos panelės 
21 metų (Slavukaitė) ir ant 
vietos užmušė. Jis tapo areš
tuotas ir dabar sėdi kalėjime.

Bladas Bistras, 28 metų, ta
po užmuštas kasyklose nupuo- 
lant uolai; paliko savo mote
rį ir 3 .vaikučius. Velionis pri
klausė į SLA. ir vietines drau
gijas. Iškilmingai palaidotas, 
kur dalyvavo visa draugija ir 
pralotas P. P. Zalenkevičius, 
kaipo SLA. narys, palaidojo sa 
vo draugą ant Lietuvių Tautiš
kų Kapinių ir pasakė puikų 
pamokslą iš darbininkų gyveni 
mo. Westvilietis.

žmonės sako, kad “13” nelai
mingas skaičius. Netikėkite, ir 
imkite pavyzdį iš Amerikos is
torijos! Visų pirma, buvo 13 
kolonijų. Pirma vėliava turėjo 
13 žvaigždžių Ir 13 juostų. O- 
balsis “E Pluribus Unum” (iš 
Daugelio, Vienas), susideda iš 
1.3 raidžių. Perry didi pergalė 
ant ežero Erie Įvyko 1813 me
tais. Energiški žmonės neturi 
vertės iš šio prietaro. Trinerio 
Kartus Vynas yra vaistas, ku
ris paleidžia naujos energijos. 
Jūsų kasdienis darbas tada lie
ka malonybe, jūs viską dirba
te su noru. Trinerio Kartus 
Vynas greitai pagerina sveika
tą. Mr. Fred Parker mums ra
šė is Bergenfield, N. J. rugs. 
8, 1925: “Suvartojau bonką ir 
pusę ir man buvo gerai.” Pa
klauskite jūsų aptiekoriaus 
taipgi Trinerio Linimento. Šita 
preperacija tuoj palengvina 
raumatizmą, neuralgiją ir lum 
bago.

PHILADELPHIA, PA.

Laisvės Klubo Koncerte Ko
munistai Sukėlė Triukšmą

Spalio 24 d. vakare Lietuvių 
Tautiškoje Svetainėje įvyko pa 
minėjimas 10 metų gyvavimo 
L. K. Tautiškam Name. Va- 

ikaro programas susidėjo iš mu 
I zikos, dainų ir šokėjos, žmonių 
buvo apie 300.

Dar nepasibaigus koncertui, 
vakaro pirmininkas Lukoševi- 
čia perstatė kalbėt kun. Žukau
ską; tuoj pašoka J. Rutkaus
kas ir pakelia didžiausi triukš
mą su kitu tokiu komunistu, 
kaip jis pats. Didelė didžiuma 
publikos reikalauja, kad kun. 
Žukauskas kalbėtų, bet R. rė
kia, kad jis esąs netik klubo 
narys, bet to namo “board di- 
rektoris,” turįs galę visą publi
ką su policijos pagalba išva
ryt iš svetainės, jeigu jo dik
tatūros neklausys. Pirmininkas 
prašo nusiramint publiką, ku
ri siuntė komunistams taipgi 
bolševikiškų komplimentų; vie 
nas tautietis (Tamulis) paė
mė komunistą už keteros ir pa 
sodinęs davė pamokslą, kaip 
reikia elgtis, kad pagerbus pu
bliką. Tuo tarpu užsikraustė 
ant pagrindžių koks tai choras 
ir publika apsiramino, kada 
tvarkos vedėjas pranešė, jog 
tik po koncertui bus prakal
ba. Tuo tarpu uždainavo cho
ras, bet ką jis dainavo, niekas 
negalėjo suprast; tik užbaigus 
vieną dainą, iš publikos prašė, 
kad daugiau nedainuotų; ban
dė dar kitą, bet niekas neiš- 
ė j o.

Kalba kun. Žukauskas, — a- 
pie Lietuvą, kapines, pagalinus 
kunigiškai palaimino klausyto
jus. Tą pamokslą skubiai atli
ko į 4 minųįęą,

ko? Atsakymas yra labai leng
vas. Kas girdėjo artistą Ba
bravičių dainuojant, visi likosi 
sužavėti jo maloniu ir švelniu 
balsu ir, apart to, jo artistišku 
mu. Svetimtaučiai, ypačiai a- 
merikonai, turi gerus dainų ži
novus ir apie artistą Babravi
čių ir jo dainas aprašė Bosto
no laikraščiai nepridedami sa
vų komplimentų, tik tai tą, kad 
dainininkas Babravičius yra 
vienas iš tų, kurie kiekvieną 
dainelę atidainuoja taip, kad 
pasakyti arba pakritikuoti nė
ra vietos. Man rašančiam šią 
žinutę teko girdėti porą kon
certų artisto Babravičiaus ir 
prisimena tas momentas, \ kad 
rodosi klausai ir jauties ;kur 
tai dainų rojuj; jei jis dainuo
tų ištisai dieną ir naktį, vis 
klausytum ir pamirštum apie 
kūno “marnascius,” valgį ir 
guolį.

New Britainiečiai yra lai
mingi išgirsti mūsų žvaigždę, 
Juozą Babravičių ir tikiu, kad 
nesiras nė vieno lietuvio vie
tinio ir apylinkės, kurie neat
silankys į jo būsiantį koncertą 
lapkričio 15 dieną. Kiek teko 
girdėti pašnabždom, yra ren
giama - dainininką Babravičių 
patikti net su miesto viršinin
kais. Ši-tas.

iMBaonBRSDnov

Užrašykite “Vienybę 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems 
Lietuvoje

REIKALINGI AGENTAI

Reikalingi Agenlai-Įgalio- 
tiniai representavimui mū
sų laikraščio “SANDARA” 
visose lietuvių kolonijose, 

i Atlyginimas geras. Apsuk
rus ir darbštus agentas ga- 

' U 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.

Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

«

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

Nuo 9 iki 11
* Nuo 2 iki 4

Nuo 7 iki 8
Nuo 10 iki 3 P. M.

'G
A. M. 
p. M. 
P. M.

RICHMOND
TRUST

COMPANY

Persiunčiame Kabeliu Pinigus

JONĄ S KULIS
Perkame ir Parduodame 

Visų šalių Pinigus

Apdraudžiamo Nuosavy
bės Dokumentus.

2701-2703 E. Allegheny
Philadelphia, Pa.

“VIENYBĖS
Keliaujantis Agentas

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

M. M. ŠLIKAS
Lietuvis Advokatas 

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

Namu Tel. Michigan 5751

Mokame 4% ant Padėtų 
Taupymui Pinigų

Puikiausias Patarnavimas 
Visuose Skyriuose

3
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Lietuvių Jaunuolių bei Sportininkų Savaitinis Kampelis

Jaunimo Skyrius
<! .JAUNUOMENĖ IR TĖVYNE musų tarpe, kas reikia pašalin- ♦

Rašo St. Būdavas

išėjęs į pasaulį pa 
įvairiausių reiški- 

Tic įvairumai jį vilioja, 
jei jaunuolio dvasia dar

ti ar nauja įkurti, — jie 
tvarkytų ir pagerintų tada 
vo būklę.

Todėl, jaunuoliai, tebūna 
su pirmoji pareiga įsigyti kuo 
daugiausia mokslo. Taigi pasi
aukokime mokslui. Nenusigąs- 
kime, jei jis iš mūsų aukų rei
kalauja. žinokime, kad mūsų 
pastangos nenueis niekais.

O jeigu kam gyvenimas ne
leidžia žengti tiesiu keliu prie 
to kilnaus švyturio — nėra ko 
nusiminti. Pažvelgkime į gyve
nimą kai kurių garbingų žmo
nių, kuriems gyvenimas irgi

s ti
są-

mūJaunuolis 
stebi jame 
n i u 
Ir
nėra suteršta gyvenimo pur
vais, tai jis siekia kažin kokio 
augštesnio tikslo. Pasirenka jis 
sau idealą ir pasižada prie jo 
eiti per visą gyvenimą. O kiek 
tuomet atsiranda pasiryžimo, 
kiek kilnių norų gimsta! Skais 
čiausios svajonės lydi jaunuo
lio idėją, pindamos vis naujus 
ir naujus sumanymus. Jis tuo-j statė sunkiausias sąlygas, ta- 
met randasi neramus: nori vei
kti ir veikti — be atvangos.

Dabar gi pažvelgkime, ką 
jaunuolis turėtų laikyti gyveni 
mo idealu. Tuo tikslu reikia 
žvilgterėti į mūsų gyvenimą.

Mums reikia žmonių, kurie 
savo darbais pakeltų mūsų tau. 
tos garbę, šita pareiga teks 
mums, jaunuoliai, atlikti, štai’ 
kas turi būti mūsų idealas.

Bet dabar vėl kįla klausi
mas: kurių imtis priemonių tė
vynei patarnauti? Apskritai 
galime pasakyti, kad patar
navimo būdų yra daug. Bet 
svarbiausias yra mokslas.

Yra išreikšta mintis, kad to
ji tauta tikrai užims pirmą 
vietą pasaulyje, kuri turi gerai 
sutvarkytas mokyklas, vadinas, 
kuri išauklės mokslo dvasio
je savo vaikus. Taigi gyveni
me svarbiausia — mokslas.

Mokslo reikalingas visa lie
tuvių tauta, žvilgterėkime į 
liaudį. Kiek ten rasime vargo, 
kaip bemoksliai žmonės įvairiai 
išnaudojami ir skaudžiami. 
Nes ten mokslas dar nerodo 
sau tinkamos vietos. Kas kito 
būtų, jei mūsų žmonėse mok
slas įleistų gilesnes šakriis: 
žmonės pamatytų kas negera

čiau jie iškilo pasaulio akyse. 
Jų principas buvo: noras, pa
siryžimas ir energija. Tegul ir 
mūsų tarpe tokios dvasios ypa
tybės tarpsta. Reikia žinoti, 
kad mokslą teikia ne vien mo
kykla. Yra ir kitokių kelių, 
pav.: sutaupyk atliekamus cen
tus, įsigyk gerų knygų ir skai
tyk jas atsidėjęs. O geroj kny
goj glūdi dvasios deimantų. 
Reikia juos išrinkti ir tinka
mai sunaudoti — protą maitin
ti.

Po kiek laiko jaunuolių bū
riai, apsišarvavę mokslu, skleis 
tą pačią idėją savo brolių tar
pe.- Parodys jiems kame sle
piasi jų sėkmė ir laimė. Tuo
met tik mūsų tėvynė žengs Į 
šviesią ateitį.

Taigi paaukokime savo jėgas 
mokslui, o paskum išėję į tėvy
nės darbininkų eiles, galėsime 
sušukti:
Išvydome mokslą, tautos idealą 
Ir žengiam prie jojo su tyra 

dvasia.
Pamilome mokslą, pamilom be 

galo,
Pamilom vienybėj su siela visa. 

,Paėmę i per ginklą tik mokslą 
ir '‘tiesą,

jDraugę mes kovosim del savo 
tautos.

Pasitikėjimo

Severą’s Regulator
Generali s tonikas del gydymo vi
sokių ligų. Kaina $1.25

Severa’s Esko
Antiseptiška mostis. Prašalina 
niežėjimų ir kitas odos ligas.

Kaina 50 centų

Tarp’ brolių mes skleisdami 
drąsą ir šviesą,

Kovosim, kol mūsų krūtinė kvė 
puoš.

Lai mokslo stebuklas su savo 
galybe

Užugdo didvyriais vaikus Lie
tuvos, 
kįla jaunieji su mokslo

kilnybe
mokslu lai iškelia garbę 
tautos.

Ir

AR TAS PATS “SLAVIŠKA 
IR “S LAVON IŠ K A?”

Gerbiamas Redaktoriau:
Keletą dienų atgal aš 

šiau jums apie vieną brolišką 
draugiją, Tau Sigma Phi, ku
rią pradėjo studentai iš Penn
sylvania State College. Gaila, 
kad jūs nesupratot mano žo
džių. Skaitydami apie kalbas, 
jūs rasit, kad Lietuviai, Sla
vai, čekai, Lenkai, Latviai, Ru
sai, Estonai, Jugo-Slavai ir ke
lios kitos kalbos priguli prie 
vienos klasės Indo-Europėnų 
kalbų, tai yra Slavoniškos (Sla 
vonic) klasės. Taigi jūs galit 
matyti, kad iš mano žodžio 
Slavoniška jūs padarėt Slaviš
ka. šie du žodžiai ne reiškia tą 
patį dalyką, nes Slavai priklau 
so prie Slavoniškos veislės taip 
kaip ir Lietuviai.

Aš jums toliau paaiškinsiu, 
kodėl ši draugija renka studen 
tus iš miršminėtų tautų. Kož- 
ną metą šitoje mokykloj atsi
randa tiktai du arba trys lie
tuviai, keli rusai ir tt., taigi pa
daryti draugiją iš kelių lietu
vių nėra klausimo. Jeigu paė
mus vieną tautų klasę (Slavo
niškos), tai galima iš jų su
tverti gana ne maža draugija.

Amerikoj žmogus turi susi
pažinti su žmonėmis iš visokių 
tautų. Čionai, tai ne Lietuva. 
Amerika yra tiktai puodas, kū
riau sumaišyta visos pasaulio

ra-

reikia turėt pasirenkant vaistus tinkamus jūsų negalei. Tūk
stančiai užganėdintų šeimynų rekomenduoja 
Severos Šeimyniškus Preparatus

Jie yra rūpestingai sudaromi ir rekomenduojami tų, kurie 
vartoję juos del jų gerumo ir tikros vertės. Per jų vartojimą 
daugelis nesveikumų buvo sulaikyta ir sunkių ligų prašalinta, 
tuomet prašalinant nereikalingų iškaščių ir skausmų, čia yra 
keletas naudingų gyduolių:

Severa’s Antisepsol
Gydantis skystimas del naminio 
vartojimo. Antiseptiškas burnos 
plovėjas del negero iš burnos kva 
po, del skaudančios gerklės, už
kimimo ir skaudančių smegenų 
(dantų). Kaina 35 ir 50 centų

Severa’s Cough Balsam
Maloni ir pagelbinga gyduolė del 
kosulio paeinančio nuo gerklės 
skaudėjimo, ir užkimimo.

Kaina 25 ir 50 centų

Severa’s Gothardol
Liniment,as del išlaukinio varto
jimo. Rekomenduojamas del rcū- 
matiškų ir ncuralgiškų skausmų, 
niksterčjimų, nusibraukimą, išsi
pūtimų, skaudančių raumenų, rau 
menų traukimo ir skaudančių ir 
štyvą sąnariu.

Kaina 30 ir G0 centų.

' Severa’s Pilis
Del vidurių sukietėjimo, galvos 
skaudėjimo, svaigulio ir abclnai 
nuo skausmų paeinančių nuo pil
vo nereguliariškumo. Kaina 25c

Severn’s Esorka
Gyduolė del abelnų pilvo ne
galių. Rekomenduojama seniems, 
delckatnioms ir nesveikuojan- 
tiems žmonėms. Jų sudėtis daro 
jas puikiu vaistu del nevirškini
mo, sukietėjimo ir netvarkiai 
veikiančių vidurių.

Kaina 75c. ir $1.50

Severa’s Nervoton
ir Nervoton tablotai. Skystimo 
ir tabletę kombinacija rekomen
duojama del prašalinimo nerviš
kumo, nemigos paeinančios nuo 
nerviškumo. Kaina $1.25

f

>

Gaukite jas Aptiekojo arba, W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa
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tautos, žinoma, reikia visada 
atsiminti ir džiaugtis, kad esi 
lietuvis; bet tas nereiškia, kad t f » ' I * •
del tos priežasties ir turi at
siskirti nuo
Aš esu susipažinęs su Anglais, 
Rusais, Lenkais, Slavais ir ki
tais, ir randu, kad iš jų gali 
padaryti tvirtus draugus. Po
litika neturi maišytis su bro-' šiandien žuvo tos godelės — 
liškumu. Su pagarba,

Peter J. Wiezevich.

Šventos dienos kūdikystės — 
Joms prilygti nėr kitų...
Perlais takas nubarstytas —HVIHVOVAVU 41 UU1A CVV” . X V1AU10 VCllXtlO 11UUCUOVV
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o žmonių kitų tautų.1 Jis nebojo nė audrų...

Mums malonu, kad p. Veževi • • . . v*
cius domisi šituo klausimu, tik 
gaila, kad jis dar neužtektinai 
pastudijavęs apie kalbamąjį 
dalyką. Kai daugiau pastudi
juos, jisai atsižinos, kad iš In
do-Europėnų kamieno yra kilę 
kalbos ne tik lietuvių, rusų, len 
kų, čekų ir kitų, bet ir vokie
čių, anglų, francų, italų ir k., 
vienok niek,as šių pastarųjų 
tautų nepriskaito prie slavų ar 
“slavonft”. Daug indo-europė- 
niškų kalbų jau buvo žinomos 
prieš Kristų, bet “slavonų” var 
d as pasirodė daug šimtmečių 
po Kristaus. Ir lietuvių tauta 
nors šalia “slavonų” gyvena 
daug amžių, bet ji atrodo daug 
už “slavonus” senesnė, nes ir 
jos kalba daug artimesnė seno
viniam Sanskritui. Visi rimti 
mokslininkai apie rases, aiš
kiai išskiria lietuvius nuo “sla
vonų.”

Kas lytisi apie draugavimą- 
si su kitų tautų jaunimu, tai 
kitas klausimas. Draugingi san 
tykiai ne tik girtini, bet ir rei
kalingi. Tik nereikia nugrimsti 
ir savo tautybės priskirti prie 
kokių ten “slavonų,” kuriais lie 
tuviai nėra. — Redakcija

MUSŲ JAUNIMAS

j “partijas.

Brooklyn, N. Y. — Turbūt 
niekur, išskyrus Chicagą, nė
ra tiek daug lietuvių jaunimo, 
kaip Brooklyne. Tik deja, kaip 
visur, taip ir čionai, jaunimas 
pasiskirstęs

Prie grynai tautinių jauni
mo organizacijų galima priskir 
ti šias: Lietuvių Operetės Cho
ras, Lietuvių Jaunų Vyrų Dr- 
ja (atsižymėjusi baseball ir 
basketball lošimais), Jaunų Lie 
tuvaičių dr-ja, SLA. 83 kp. Jau 
nuolių Mokyklėlė, ir dar kaž
kurios ne taip žymios kuope
lės. .

Buvo garsus seniaus ir Lie
tuvių Gimnastikos Klubas, bet 
dabar jisai pateko komunistų 
įtakon ir nuo lietuvių gyve
nimo atsitolino, todėl jo var
das vis mažiau begirdėti, — 
nes niekas nemoka taip drau
gijų nubankrūtyti, kaip komu
nistai.

Parapijose yra chorai ir vy
čių kuopos, bet jos nuo bendro 
lietuvių gyvenimo šalinasi, 
vien tik užsidarę savo parapi
niuose rateliuose tūno.

Komunistų jaunuomenė su
mišusi politikoje ir jų “lyde
rių“ tampoma po visokius sky- 
mus, todėl lietuvių gyvenime 
jokios rolės nebelošia.

Labai reikalinga čionai įkur-’ 
ti tautininkų dramos ratelis, 
kuriam yra gražios medžiagos 
ir stiprių jėgų, tik nėra kam 
to darbo pradėti.

Brooklyno jaunime — spies- 
kis į tautines organizacijas, 
tuomi pagarsinsi savo vardą!

Jaunuolis.

Cherry Valley, Mass. — Ne
senai buvau minėjęs apie čia 
gimusią ir augusią p-lę N. Nor 
būtaitę, kuri ne tik savo tėvų 
kalbos neapleido, bet gražiai 
lietuviškai kalba, rašo ir dai
nuoja.

Gerb. Norbūtaitė pabaigusi 
augštesnę mokyklą, mano mo
kintis paišybos, nes turi dide
lį talentą ir patraukimą. Va
lio, kilni lietuvaite!

J. Žukauskas

KŪDIKYSTĖS TAKAI

Slenka dienos užmiršimo, 
Temsta godos praeities... 
Jausmai kūdikio įmigo — 
Jų prižadint nėr vilties...

I E N Y B 6

Tada svajos-svajonėlės, 
Džiaugsmas, grožis — lyg sap

nai...

Liko tamsūs griuvėsiai...

Kad turėčiau jausmu lyrą, 
Stygas ilgėsėio skambias — 
Gal prižadinčiau dar tylą, 
Ir įmigusius aidus...

Slenka dienos užmiršimo, 
Temsta godos praeities... 
Jausmai kūdikio įmigo — 
Jų prižadint nėr vilties...

__ — J. žvelgimas

Keletas Minčių Api 
Valgymą

grabe skiria 
paprastų mariųjų

yra tam tikra rū- 
kuris tinka ir po

Tūli žmonės sėda valgyti, it 
prie kokio nemalonaus darbo. 
Pusryčio valgiai jiems neska
nūs, jie susiraukę renkasi tai 
šį tai tą pietų stale, ir rau
kosi, pamatę, ką žmonos jiems 
išvirė vakarienei. Paprastai to
kie žmonės turi pagedusius vi
durius ir nulemti anksti kapus 
pamatyti, arba jie yra tokie iš- 
puikėję ponai inteligentai, kad 
neperžengiama 
juos nuo 
žmonelių.

Valgis gi 
šis sporto,
stogu ir po pliku dangum ir 
apie kurio augštą smagumą su 
tinka visi žmonės, turinti svei
kus upelius virškinamų skys
timų beplaukiojančių po vidu
rius. Kai kurie pašaipos mylė
tojai stengiasi tą smagumą su 
mažinti, pasakodami keistoje 
mokslo kalboje valgymo ir virš 
kinimo vyksmus. Chestertonas 
sykį valgymą pavadino ‘-kiši
mu svetimos medžiagos į skylę 
savo galvoje,” — ir manė, kad 
tuo pasakymu pamažins val
gymo smagumus, bet sveiki 
žmonės nusijuokė ir pareikala
vo trečios lėkštės burokų su 
grybais, Smetona pagardintais.

Didžiuma žmogaus pasidžiau 
girnų su laiku priblęsta, neten
ka savo aštrumo. Kuris vidu
rinio amžiaus žmogus turi pra 
muštą galvą.ant plaukimo, nar 
stymosi, arba ėjimo lenktynių? 
Ar beliko jam daug smagumo 
iš tų sporto rūšių? Ar 
džiaugia apysenis vyras 
žios moteries žvilgsniu, 
džiaugėsi jaunystojo?
šviesai temstant, kur belieka 
smagumas skaityti? Kas nutin
ka teatrui, kad ir tas netenka 
dalį savo pritraukimo?

Bet valgyti — tai sportas, 
brolyčiai, kuris niekad

besi- 
gra- 
kaip 
Akių

— Labas Jokūbai! — Labas!
— Na, kur gi skubiniesi?
— Bėgu pietų valgyti.
— Kas ten do pietūs?
— O ten gaunu gardžiai, 
švariai ir mandagiai patar
nauja.
— Kur?
— Nagi pas —

ANTANĄ USEVIČIŲ 
1180-1178 Clinton Av.

Rochester, N. Y.

nepasensta, niekad netenka sa
vo smagumo sveikam žmogui. 
Jei tik jo virškinimo aparatas 
veikia kaip reikia, žmogus le
kia į valgomąjį kambarį su 
smarkumu jaunuolio, lekiančio 
pas savo pirmą numylėtinę. 
Pusrytį, pietus, vakarienę, — 
jis sukemša viską, o jei pasi
taiko kur nuošaliai gauti kąsnį 
kitą, jis netrunka apsilaižyti.

Jei negali nusidžiaugti ke
turiais pavalgymais į dieną, jei 
negali pasidžiaugti savo mais
tu, tai, brolau, jau tikrai 
prakeiktas!

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

3423 W. 61st STREET
Chicago, Ill.

Phone — Republic 8927

LAIMINGOS KNYGOS
1)

esi 3)
4) $5.00

$5.00
$1.50
$1.50

PHILADELPHIJOS ■ ’T
LIETUVIŲ MUZIKALIŠKO NAMO 

BENDROVĖS IR GEDEMINO 
KLIUBO VALDYBA 1925 M.

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 

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

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

(134)

Fin.

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

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

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

Sekr. — B. Bairūnas, 
3118 Belgradeo St.

Iždininkas — Kl. Staponavičia, 
3304 Richmond St.

Direktoriai: — V. Tamošaitis, 
3120 Belgrade St.

B. Sarcevičia, 
3148 Tilton St.

K. Arlauskas,
2133 E. Allegheny Av.,

P. Šliogeris, 
3Ž92 Miller St.

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

SETAS IS PENKIŲ 
LIETUVIŠKŲ PINIGŲ 

GALIMA GAUTI 
“VIENYBĖJE” 

Su prisiuntimu — 
50 centų

8)

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

Gerklės Ligas
109 E. 87th Street

(tarpo Bark ir Loxinggton Avės.)
New York, N. Y.

VaL; 10 iki 12 ryto.
G iki 8 vakare.
ir pagal susitarimų

ir

STOGŲ DENGSIĄS

GRAVEL
ROofiNG

Repair WorK a Specialty 
JAMES J.HOLT6- SON

Tąisau 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

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ 
APDRAUDOS (INSURANCE) FIRMA

REIKALAUJANT apdraudos (insur
ance) nuo Ugnies, Gyvasties, Sužeidi
mo (accident), Automobilių, Stiklų, 
etc., žodžiu sakant, suteikiam visokios 
rūšies apdraudę (insurance) kokia tik
tai randasi šioj šaly. Mūsą kompanijos 
vienos iš didžiausių, prekes yra lygios 
su kitais, bet patarnavimas yra geres
nis nelaimei atsitikus, nes pilnai nu - 
stolius išmoka. ... . i

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

SCHEGAUS & GALE
BUILDERS, REAL ESTATE and INSURANCE

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

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

lietuviai biznieriai, rūkydami NAUJOKŲ BROLIŲ 
padarytus cigarus visi džiaugiasi, nes jie žino jog 
tai yra geriausi Cigąrai Amerikoje, gardūs rūkyti, 
puikiai dega ir dūmas maloniai kvepia jog visiems 
patinka net šaly sėdintiems arba praeinantiems myli

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

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 garbė 
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 būtų 
vardas ir paveikslas ant bakso kaip Jonas su pirštu 
rodo į auksinius medalius, — o rūkysi ir džiaugsies, 
rūkai!
per pačtą. Adresas: —

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

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

. kad gerą cigarą
— Į kitus miestus išsiuntinėjam biznieriams ant pareikalavimo

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

1 ir 2 šeimynų. 1 šeimynos $5,500 ir augščiau

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

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

Reikale kreipkitės pas —
Batvinis Bros

10739 — 115th Street 
Richmond Hill, L. I.

Tel. Richmond Hill 8066

LAPRKIČIO (Nov.) 7 D., 1925
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GĖDULOS DIENA KAUNE H__  ___ 8
Rašo St. Miliauskas

Penki metai sukako kai Vil
nių lenkai užgrobė. Tai skaudi Lietuvos istorijos, ir 
visiems lietuviams diena. Liub
lino unijos šešėlis keliasi iš 
grabo ir vėl graso Lietuvai. Vii 
nius tapo sulenkintas, jame 
per kelis šimtmečius puotavo 
lenkai, velnio juoku besijuokda 
m i iš lietuvių tautos. Išgamos 
Lietuvos bajorai nuėję lenkam 
bernauti, darė žygius Vilnių ir 
savo dvarus išgelbėti iš lietu
vių teisingo keršto ir atvarė čia
savo paklusnią kariumenę ir gal 
vėl iš Vilniaus girdėtis velniš-1 yra 
kas juokas... Tai prakeiksmas, Į vos 
kurs ilgus amžius ainių bus mi- • vėl 
nimas, ir kaip 1812 m. Berezi- 
nos šmėkla amžiais darys lie-

tuviams skąudžiausio atsimini- tuos, kas iškėlė, lyg pajuokai 
mūsų šalies, savo arą Gedimimo.

Atversk, skaitytojau, lapą [ no pily ir prieš tuos, ką anoj

įeiti negalima, 
bilietus pasise-

ateina be suto-

CUNARD
I LIETUVA 

(per Angliju) 
sumažinta kaina 3 klesos sugrąžti- 

nių laivakorčių

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

Pridėjus Taksų

Į LIEPOJĄ IR ATGAL ŠIAIS 
LAIVAIS $186.

! Lietuvi} greitu laiku. Išplaukimai 
kas Scrcda. Keleiviai nepiliečiai į- 
leidžiami be kvotos varžymu. Visi 3 
klesos keleiviai turi kambarius. Ne
prilygsta mus švarumas. Puikus mai
stas. Kreipkitės 
prie vietos agen
tu nr į

pusėj Reino dirigavo savo pa
kalikus ir Lietuvos išgamas 
prieš mūsų šalį ir tautą. Tau
ta parodė, kad Vilniaus atva
davimo klausime Lietuvoj nėra 
parti j ų.

Vakaras. Visose salėse ir Vai 
stybės teatre paskaitos. Nuvy-

rasti ten laimingesnę Lietuvos 
dieną. Jos nerasi. Išilgai ir 
skersai Lietuvos istorija išrai
žyta raudonais ir juodais ruo
žais, beliūdijančiais, kad jau 
1,000 metų kaip lietuviai kovo
ja del savo šalies laisvės ir 
nepriklausomybės. Kryžiuočiai kau į Gaulbės salę (rotužę) pa 
lenkai, totoriai, rusai, ir vėl klausyti p. A. Smetonos ir pr. 
lenkai, švedai nuolat trypė mū-s Voldemaro. A. Smetoną jau ra 
su šalį ir šimtai tūkstančių, o 

ir milionai mūsų protėvių 
galvas paguldę del Lietu- 
nepriklausomybės. Dabar 
tas pats; nespėjo šalis at-

C UNARD LINE,
25 Broadway, New York

CHAS. WIRFEL

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

tuoj atvykstu pataisyti pagedimus

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

Tol. Stagg 4037

' gimti ir išsivaduoti, kai lenkų 
aras jau lekia į Lietuvą ir nu
tupia ant Gedimino kalno.

Šiandien Lietuva iškėlė gė
dulos vėliavą, ir tautos sąmo
nę aptraukė juoda dėmė Vil
niaus nelaisvės. Skaudu, skau
du... Laikraščiai išėjo apgaubti 

■juodais kraštais, pilni skau- 
| džių atsiminimų. Dvyliktą va- 
‘ landą buvo paskelbta viena rim 
■ ties minutė, štai laikrodis mu- 
I ša dvyliką, sukaukia gaisriniu 
kų sirena ir viskas užmirė... 
Išėjau į Laisvės Alėją, tą lie
tuvišką “Piazza del Popolo” ir 

j štai, pasigirdus sirenai, tūk
stančiai žmonių užmirė gatvė
je. Viskas užmirė ir tauta pa
sakė, kad VILNIUS TURI BŪ
TI ATVADUOTAS!

Niekas neišdryso sudrumsti 
tą rimties minutę.

Sirena šaukė savo aimaningu 
ir skaudžiu balsu, paskui nuti
lo ir gatvė vėl pasijudino... Tai 
buvo iškilminga tautos gyveni
me minutė ir protestas prieš

dau bekalbantį. Jis pasakė tą 
ką jautė visi; jo rami ir graži 
kalba padarė gyviausio įspū
džio. šaulių choras gražiai pa
dainavo “Mes be Vilniaus nenu 
rimšini” ir dar porą gražių ir 
jausmingų dainų, nuo ko dau
gelis šluostė ašaras. Paskui iš
ėjo pr. Voldemaras, kurs savo 
gražioj, turiningoj ir pilnoj o- 
pios kritikos kalboj sujudino 
auditoriją, štai ką jis pasakė 
atžvilgiu derybų delegacijos, 
kuri šiandien gėdulos dienoj iš
važiavo į Luggano tartis su len 
kais: “šiandien mes švenčiam 
gėdulos, o podraug ir rūstybės 
dieną. Mūsų vėliavos perrištos 
juoda gėdulos juosta; mes liū
dime, o štai kun. Reinys siun
čia delegaciją derėtis del Vil
niaus praradimo. Tegul jis, jei 
g'erbia kunigo sutoną, — kurią 
jis atsisakė nusiimti einant vai 
stybės 
vietoje 
eiti ir 
stybės

Minia, pasibaigus paskaito
mis, galvatrūkčiais bėga į Val
stybės teatrą, išgirsti kun. Rei
nį ir p. Šleževičių. Bet teatras 
jau pilnas ir 
Tik turintiems 
ka ten įeiti.

Kun. Reinys
nos, piliečiu apsirėdęs ir prašo 
jo paklausyti ne kaipo valdi
ninko, bet kaipo paprasčiausio 
piliečio. Iškilmingų žodžių pa
sako gražioj lietuviškoj kalboj 
Vilniaus atvadavimo klausimu. 
Jis pasakė, kad kol Vilnius Lie 
tuvai nesugrąžintas, jokios su 
lenkais taikos būti negali ir 
kad delegacijai duotos griež
čiausios instrukcijos griežčiau
sioj formoj pareikalauti Vil
niaus, gi lenkams nesutikus 
šiuo klausimu kalbėti, derybos 
bus nutrauktos ir delegacija 
grįžš. Jeigu taip yra, kaip pa
sakyta, tai tik reikia sveikinti 
politiką naujo kabineto.

Mykolas Šleževičius šiandien 
viešai pripažino savo buvusias 
klaidas, kur metai atgal liau
dininkų partija lygiai su krikš
čionimis bijojo tartis su rusais 
ir ėjo francų politikos kryp- 
čia. Dabar p. Šleževičius gar
siai sušuko, kad reikia tartis su 
rusais bei vokiečiais prieš len
kus, nes tik tame yra Lietuvos 
laimėjimas ir vienintelis būdas 
Vilnių atgauti. Tai jau gerai. 
Ant galo pradeda pamatyti vi
si, kad tautininkai ėjo teisinga 
krypčia, tautai jau metai atgal 
proklamuodami, kun. Purickis 
taipgi yra tos nuomonės; taigi 
ir krikščionys ne visi jau kry-

tarnybos pareigas, '—:pę į vakarų orientaciją, ir rei- 
šiandien 8-tą valandą 
kalbėti į minią Val- 

teatre, verčiau teeina
ties Karo Muzėjum, gulti kry
žiui! ties paminklu žuvusių už 
Lietuvos nepriklausomybę ir 
melsti nuodėmių atleidimo del 
padarytos žalos visai tautai. 
(Salėje ovacijos). Jis turi te
legrama atšaukti delegaciją ir 
pribaigti derybas- su tais, kam 
įstatymai žmoniškumo — nera
šyti....

keliais. Dabar reikia pasidžiau
gti, kad tautos vada Vilniaus 
atvadavimo klausimu atsistojo 
ant teisingo kelio, ir reikia ti
kėtis, kad Vilnius netrukus bus 
iš lenkų nagų išvaduotas.

Pasibaigė kalbos, minių mi
nios žmonių apnykti 1919 m. 
dvasia skirstėsi po namus su 
nauja vilčia ir pasiryžimu. Ry
toj demonstracija prieš lenkus 
Vilniuje. Eisena per miestą 
prie M in. Kabineto ir prie pa
minklo žuvusiems už Lietuvos 
nepriklausomybę.
Kaunas 9-10-25 m.

NA TURĄ LIZA V IMAS SE
NESNIŲ IR NAUJASN1Ų 

IMIGRANTŲ

i

Geriausias

Garsinto “Vienybėje"
gHIMlMHIIIIM

g LIETUVIŠKA VALGYKLA
f (RESTORANAS)

—o—
Į • šviežus, Lietuviški Valgiai Dideliame Pasirinkime.
L Specialiai Kopūstai ir mėsos gaminama geriausiu lictu-
R višku skoniu. Visi esat ikviečiami atsilankyti —

103 SI. Marks Place, tarpe Av. A. ir 1st Avė.
Nciv York City, N. Y.

Savininkas Galaskas
fiiiiiiiiiiHiiiiiiiiMM

1

n
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GYDAU VYRUS IR 
MOTERIS

Pasekmingai Moderni,škiausiais 
Būdais

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

Mano Kainos Prieinamos
ir asmeniškai prižiūriu kiekvieną sykį atėjus.

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

Pasitarimas ir Patarimas Dykai

a ana-

Sulyg 1920 metų cenzos, Su
vienytos Valstybės turėjo 105,- 
710,620 gyventojų, iš kurių 13,- 
920,692 gimė svetimose šalyse. 
Mažiau kaip pusė svetimžemių, 
arba 6,493,088 buvo naturali- 
zuoti. 1,223,490 išsiėėmė “pir-. 
mus poperius,” ir 5,398,605 ne 
ėmė žingsnių tapti Amerikos 
piliečiais.

Sekančios šalys turi augš- 
čiausius nuošimčius Amerikos 
naturalizuotų piliečių — Vali- 
ja, 67.3; Airija 65.7; Šveicari
ja, 64.9; Anglija 63.1; Škotija 
60.9; Kanada, 57.9; Franci j a 
56.7; Holandija, 56. Kitos ša
lys su mažiaus kaip 50 nuošim
ti naturalizuotų piliečių yra 
— Čekoslovakija, 45.8; Suomi
ja, 41.3; Rusija, 40.2; Austri
ja, 37.7; Ungarija, 29.1; Ita
lija, 28.1; Lenkija 28; Lietu
va 25.6; ir Jugoslavija 25.2.

Nuošimčiai neperstato teisiu 
gą paveikslą naturalizuotų pi
liečių buvusių tautų. Sulyg 
skaitlių matome, kad yra 1,227, 
713 naturalizuotų vokiečių, 
681,36 airių, 562,930 rusų, 512,

i

HY-MAKE CLOTHING CO.

Dragūnas, vedėjas

PUIKUS CEVERYKAI!

Puikus plaukai turėtų būti kiekvienos 
moteries pasididžiavimo turtu, bet 
pleiskanos ir naikinimo darbas eina 
ranka rankon.

Ruffles
yra pleiskanų mirtinuoju priešu.

Prižiurčkit gerai savo plaukus ir gal
vos odą pirm, negu tie paslaptingi 
parazitai pakirs plaukų šaknis, apdengs 
jūsų galvos odą nešvariomis baltomis 
lupynomis, kas bus priežastimi- jūsų 
plaukų slinkimo.

Pirkite bonką Ruffles už 6Sc pas 
savo vaistininką šiandien, arba 75c 
tiesiog per paštą iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO. 
Berry & South 5th Sts.

Brooklyn, N. Y.

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

i* l*

26 Waverly St.,
kamp. Greene St., 1st floor

New York City
Ncdčliom ir šventadieniais įėjimas 

ant Greene Str.

kia tikėtis, kad nuo šiol Lietu
voj prasidės nauja politinė era, 
— tautinės politikos era, — ku 
ri išvaduos Lietuvą iš tų pin
klių, kur buvo jąją nuvaręs 
Galvanauskas-Čarneckis. Gra
žiai kalbėjo p. Šleževičius ir 
jau dabar širdis neskauda be
klausant liaudininkų. Pirma bu ! ^70 anglų, 469,284 kanadiečių, 

' 452,753 italų, 431,556 švedų, 
319,383 lenkų, 244,743 norvegų, 
216,968 austriečių, 165,997 če
kų, 154,931 škotų, 76,957 švei
carų, 130,826 danų, 115,736 un- 
garų, 61,902 finų, 42,686 jugo
slavų ir 34,627 naturalizuotų 
lietuvių.

Skaitlinės pardoo, ypatingai 
iki 1920 metų, jog yra daugiau 
naturalizutoų piliečių tarpe se
nesnių, negu naujesnių imigran 
tų. Naujesnieji imigrantai dar 
neturėjo pilnos progos įgyti A- 
merikos pilietystės, nes daugu
mas iš jų ne gan ilgai atvy
kę į šitą šalį, neapsipažinę su 
jos kalba, ir negalėjo prisilai
kyti prie visų natūralizacijos 
įstatymo reikalavimų. 1920 me 
tais jau daug daugiaus naujų
jų imigrantų išsiėmė pirmus 
poperius.

vo skaudu, kad Lietuvos demo
kratinė partija neturi tautinio 
nusistatymo ir eina priešingais 
ir žalingais Lietuvai politikos

..................     —■ ■■ ....... .................... ...................................

Atsišaukimas į Bendradarbius 
Del “Vienybės” Metraščio

Ateinantį metą sueina 40 
metą kaip Vasario 10, 1886, 
būrelis lietuvių įkūrė laikraš-

i.
o
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Specialistas
HO East 16th Street, New York City

Tarpe 4th Av. ir Irving Place

Tel. Stagg 0783.

107 Union Avenue

BEH0E

APRfyltMO tNoV.) 7 D.. 75 '5'

PIGIOS KAINOS!!

SKAUSMAS! KUR?
PAMINKIT.

YRA GERAS DEL:
Ramatiško gėlimo.
Nerviško galvos skausmo.
Neuralgijos skausmo.
Mėšlungiško traukimo.
Kietsprando.
Skausmo šonų, krūtinės ir pečių 
Apsidcginimo ir žaizdų. 
Apsisaugojimo nuo uodų. 
Skaudančių muskulų.

.10. Apsisaugojimui nuo užnuodija
mo, nuo silpnų atsitikimų, 
įdrėskimo ir tt.

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

rašykite j:
ALBERT G.

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

4

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

Ateikite ir Persitikrinkite

' Brooklyn, N. Y

t į “Vienybę,” šiandien pasieku
sią laipsnį mūsų nacionalės 
reikšmės or y ano. Todėl “Vie
nybės” Bendraite' nutarė išleis
ti 1926-iems metams Metraš
tį, su kiek galiniai pilnesnė
mis ir reikalingesnėmis žinio
mis bei informacijomis iš mū
sų gyvenimo, taipgi įdėli “Vie
nybės” bendradarbių šiokius- 
tokius atsiminimus bei jų pa
veikslus. Metraštis nebus labai 
didelis, bet spauselinsis ant ge
ro poperiaus ir technikos žvilg
sniu prižiūrėtas.

Nors jau mažai laiko betu
rint, vienok kreipiamės į savo 
bendradarbius prašydami para 
šyli savo atsiminimus, neilges
nius 100-150 eilučių formato 
1924 metų “Vienybės” Metraš
čio. Taipgi prašome labai sku
binai parašyti iš kolonijų A- 
merikoje: 1) kiek lietuvių ran
dasi, 2) kiek draugijų turi, 3) 
kiek draugijų turtas sudėjus 
neša, 4) kiek turi mokyklų, 
4) kiek turi lietuviškų bažny
čių ir jų turtas, 5) kiek yra 
biznierių, 6) kiek jų turtas ne
ša, ir lt. Prašome rašyti labai 
trumpai, nes maža turim vie
tos.

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

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

V- I ~.E

Užlaikau didelį pasirinkimą 
Tinkamų čeverykų 
pigiomis Kainomis 

Atsilankykite ir persitikrinkite

S. POCIŪNAS
127 Grand St. Brooklyn, N. Y

Kampas Berry Street
8

iki 10 13 ryto 
iki S po piety 
iki 8 vakare

Tel. 595 Greenpoint.

270

8-10

SANYKlTg
Aysaagok Sveikai*

ProfilaktM vyramu, 
geriausia apsauga 

po užsikrStimo. 
DidelS triūbelS 38c. 

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

Bl Beekman Bt. 
New York 

Praiyk apraiym?

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

Tel. 4428 Greenpoint,

Dr. John Waluk
Valandoi: 

nuo 8 
nuo 1 
nuo 8

Nedoliomia pagal angitarlmę

161 North 6th Street 
Brooklyn, N. Y

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

j/USLM 
U8DBGI-

Susivienijimas Liet. Amerikoje
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDEAUDOS IB PABALTOS 
ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE, BU,

BIOS TURTAS ARTI $1,000,000.00

pomirtinių. Pašalpų Išmokėta $413,550.15
Nuo snslorganizavimo Iki šiam laikui išmokėta $375,122.80

BLA. kuopoa randasi visuose didesniuose miestuose. 
Nariai priimami nuo 18 iki 50 m. amiiaus. Vist na
riai gauna Jaikraitj „Tėvynę” dovanai ir taipgi 
gauna 8LA. iiloistas knygas ui pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — t? 180, 300, «00 Ir 1000

Paialpos Įkyriai — 
$«.oo. O.oo ir 12.oo l savaitę.

nai platen n f ų informacijų kreipkitės iluo adresai

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

tik avi WtWiv? >)■ / iii $>.

Km yražmogaua amžinu priešai? — 
Jis netik šankiausias ilgai Įvare, bet Ir 
bų paguldo. Bet tie, karte vartoja po 
Ameriką pagarsėjusiai 
POWDERS (Milteliai ano 
nebijo. Už 75 centai až 
nao savo nuožmias priešo I

URBO LAX TABS (M centai ai ikry- 
natę) yra kai kanaolš prieš kitę amžiną žmo-

' gaus priešą — vidurių nžkletėjlmą — karti 
žmogui pagamina daug rūpesčių Ir smukli] ligų.

Lietuviškų, Bulgariškų, Alopatižkų, Homeopatilkų Ir kltekl* 
vaistų tegalima gauti gerų pas —

F. URBONAS
151 Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y. • 

Telephone Greenpoint 1411

laitu.

pi»«i* 
COLDURBAN’S

Salėto), Joki* lalčlĘ 
bako* apalglnkiaok

5
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“Vienybes” Milžiniškame Koncerte Lapkričio 22 d. Atsilankys Apstus Būrys VVaterburiečIų
L’V wą

Brooklyno ir Apylinkes Žinios B
"Vienybės” Adresas: 193-197 Grand Street, Brooklyn, N. Y. Telefonas: 2427 Greenpotut

j dieną nesuvaldomai greitai va
žiuojantis trokas, pralenkda
mas smarkiai užgavo pil. 
Bukšnaičio automobili, 
griaudamas visą šoną. Tik 
ras B nieko mechanizmas ir 
manus valdymas išvengė
desnės nelaimės. Su p. Bukšnai 
čiu važiavo jo žmona ir p. Te- 
leišienė su vaiku, visi iš Rich
mond Hill. Susidūrimas Įv 
ant Franklin
Valley Stream, N. Y.

— Sulaikė

P. 
nu- 
gc- 
su- 
cli-

štai — Jums Ir Ateina

“LAPKUS

Išsirandavoja kambarys su visais 
jtaisyinnis ir elektros šviesa, atskiras 
kambarys. Mr. V. Mikalauskas, 1736 
Grove St., Brooklyn, N. Y. (144

SPECIALIS NUPIGINIMAS
(arba specialiai nupiginta)

‘VIENYBES’ KONCERTO KOLONIJOSE NOMINA- , 
LINKSMI FAKTAI CLIOS Į S. A. L. PILD. T AR.

kur “Lapkus” bus su visu sa
vo štabu ir pradės rodyti savo 
bėdas. Tikietai pigūs: 75c. ir 
50c.

Visas pelnas Lietuvos Naš
laičiams.

Kelrodžio žiūrėkite apgarsi
nime “Vienybėje”

L. M. G. Dr-ja.

yko
Square Road

LAPKR.=NOV. 10,1925
8:15 valandų vakare

Y.W.G.A MEMORIAL HALL
Lapkričio-Nov. 22 d. nuo! Prasidėjus SLA. Pildomo- 

3:00 vai. po pietų įvyksta'sios Tarybos nominacijoms ko-J 
“Vienybes” Bendrovės Di- loniju kuopose, jau pradeda! 
rektoriato rengiamas Didy-j ateiti žinutės, kokios gaunama! 
sis Koncertas, Miller’s ’ pasekmės.
Grand Assembly, Grand ir ! Iš Waterbury, Conn., gauna- 
Havemeyer Sts., Brooklyn, me žinutę sekamai: Kuopa 11 
N. Y. j nominavo: Prezidentu — St.

Koncerte išeis žymiausios Gegužis gavo 13 balsų, J. Ta- 
Meno Spėkos: operos artis- reila — 23; vice-prezidentu: 
tas, mūsų žvaigždė JUO- V. Kamarauskas — 35, Tarei- 
ZAS BABRAVIČIUS; pub- j la — 1; sekretorium — P. 
likos mylimas LIETUVIŲ jjurgeliutė — 36; iždininku: T. 
OPERETĖS CHORAS; ta-; Paukštis — 33, J. Laskevičius Visokių srovių kalbėtojai Įro-

— 2; iždo globėjais: J. Danie- dinėjo, kad anglies verteivos i . t ji ji ' ne tik anglies kainą dirbtinai 
Įkėlė nuo $14 iki $26 už toną, 
bet ir tą pačią anglį maišo su 
žeme ir akmenų nuotrupomis.

Mitingas pasiuntė rezoliuci
ją Prez. Coolidge Į Washing- 
toną, su reikalavimu, kad val
džia sulaikytų šitokią anarchi
ja-

p. 
ir

P.

9Q .

liūs — 36, J. žemantauskas — 
36; daktaru-kvotėju: Dr. E. G 
Klimas — 36.

MASPETHIEČIAI SUJUDĘ 
DEL NAUJOS SVETAINĖS

lentingas jaunas smuikiniu 
kas VINC AS ENDZIULIS 
dailia balsės solistės, p. 
MARĖ STRUMSKIENĖ 
MARĖ BUTĖNIENĖ; 
siems akompaniatorius 
PETROVAS.

Tą pačią dieną ir vietą, 
tuojau po koncertui įvyks 
“Vienybes’ ’ Didžiulis Ba
lius, prie šaunios orkestras svetainės, ant didelių lotu nu- 
parengtos p. M. VAITEKU- , pirktų ties kampu Grand St. 
NO. j ir Fresh Pond Road. Kadangi

Ta diena bus visai apy j vieta stovi ant trijų vieškelių 
linkei dainų ir patriotizmo ir arti Brooklyno, tai šitokia 

svetainė pasidarys dideliu cen
tru visos apylinkės lietuviams.

i_______
JA U VISAI NETOLI
“LAPKAUS” VARGŲ DIENA

Maspetho lietuviai karštai 
užsiinteresavę statymu savo

PROTESTAS PRIEŠ 
ANGLIES BADĄ

žymia ateivę. 
Lapkričio 4 d. laivu “Mine- 
noska” atvyko Amerikon p-nia 
Kazimiera Stulginskienė (Pet
ro Vileišio duktė) iš Kauno. Ji 
čionai atvyko su tūlais lega
liais paveldybos reikalais, bet 
del kokios ten klaidos Kaune 
su popierais, tapo sulaikyta 
Ellis Islande. Jos pasitikti bu-Brooklyn Heights Forume Į-

vyko didelis minių mitingas, vo atvykęs Dr. M. Devenis iš 
protestuoti prieš anglies badą. Waterburio, bet p. Stulginskie

nė negalėjo išvažiuoti. Del ši
to kreiptasi Į Washingtona.

AREŠTA V O IŠGĖDINTĄ
MOTERĮ

Real Estate
Pigūs Namai ant Pardavimo

376 Schermerhorn St., B’klyn, N. Y. 
(kanrną.s Flątbush A v.)

Vargingas I'j? pačios „.prigaudinėtas 
"Lapkus” šioje juokapjyšio komedijo
je ateis su visu savo‘stabu, publikos 
mylimiausiais artistais: Jonas Vtilen 
lis, K. B. Kriaučiūnas, Margaret Tei- 
oeriūtė, L'ršulė Bacevičienė, K. Sir- 
vydienė. Visi nuskriaustieji ar ketina
mi būti nuskriaustais ateikit j 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- 
ninškiūtę, 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

Namas aut pardavimo; plytą. •» sei 
myną ir krautuvė, kaina $9,000; pi
nion įnešti $.'1,000. Lysas krautuvės 
baigiasi gruodžio 31, 1925. Savininkus 
637 Driggs Av., Brooklyn. N. Y.

Yra. elektra, maudynės ir šiltas van
duo. ’ 136

Parsiduoda bučernė ir grosernė už 
žemą prekę. Geras biznis. Priežastis 
pardavimo, nesutikimas tarp daugelio 
savininką. Turi parsiduoti trumpu lai
ku. 151 Clinton Av., Maspeth, L. I.

(’oliimbia, Odoon 
ir kitą kompani
ją fonografai, — 
haujir ir antra- 
rankini nuo $15 
iki virš $100. (Ir 
'springs įdediim). 
Lietuvišką ir iš 
Lietuvos ir kito
se kalbose rekor
dą turime. Par
duodam už cash 
ir ant išmokėjimo 
Taipgi turime Pi
aną ir Pluyerią

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

tiesiai iš fabriko ir ant parankią. Taip
gi sūtūninam pianus, žodžiu sakant, 
viskas labai nupiginta. Reikalaukitae

JONAS B. AMBROZAITIS
560 GRAND ST.

Brooklyn, N. Y. Tel. Stagg 6Ž62

Tel. Greeopolnt 7831

švente, nes kaip tik tuo lai
ku prasideda visur apvaik- 
ščiojimai 20 metų sukaktu
vių nuo Didžiojo Vilniaus 
Seimo.

Apylinkes kolonijos 
gi sujudo. “Vienybes” 
lietinis, p. A. Stankus 
iš VVaterburio: “Būrys 
terburiečių rengiasi į “Vie
nybės” iškilmes, žemantau
skas ir Tareila ketina atvyk 
ti su didele genge’.

šioms iškilmėms tikietai 
jau gatavi ir šiandien išda- 
linėjami j pardavinėjimų 
stotis, kurių adresai bus ki
tame numery paskelbta.

Tai žiupsnys linkmų fak
tų apie- mūsų didžiules iš
kilmes.

taip- 
jga- 
rašo 
Wa-

Ar visi turit stiprius diržus 
susivaržę? Nedarykit baikų su 
juokinga “Lapkaus” komedija! 
Jog mes pataikėm kaip tik 
dieną, kad galėtų visi eiti: ir 
biznieriai ir darbininkai.

Mes', persitikrinsim, ar “Lap- j 1kus” is tikro 'yra liurbis ir gar
džiai ^asijudksim iš jo silpnu
mų.

Netik Brooklyno, bet ir Mas- 
petho publika, visi pasirengę 
“Lapkaus” komedijos pasižiū-

Namuose 321 So. 4th St. pen 
ki vyrai užpuolė ir išgėdino 
moterį Mrs. Mary Ivory, čia at 
ėjusią nuo 154 Hope St. Polici
ja užklupo ant karštosios palai 
dūnus, tačiaus jie gatvėmis iš 
bėgiojo, ir tik vieną pagavo 
šaudydami jam i kojas.

Kada policija grįžo prie iš
gėdintos moteriškės, ji griežtai 
atsisakė duoti 
gėdintoji], nes 
tas iškels jos 
čtuose. Todėl
vo ir ją, už paleistuvybės den
gimą.

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 bargenas.

Kam p i n is 
šeimynų ir 
$230.

TERRACE HALL
1880 Ralph St. (Ridgewood) 

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

ruimingą svetainę del mitingą, veseli 
jų, balių, šokią ir šiaip pasilinksmini- 
nums. Išranda voju visai lengvom iš
lygom. Užlaikau pirmos klesos RES
TORANĄ, valgiai dideliame pasirinki
mo ir lietuvišku skoniu padaryti. Pa
tarnavimas mandagus. Visuomet ir visi 
esate kviečiami atsilankyti.

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

savininkas BORONSKIS

Parsiduoda Anglinis Pečius priei
nama kaina. Atsišaukite: — 308 Met
ropolitan Av., Brooklyn, N. Y,

KLAUSUI FOTOGRAFAI

Fotografuoju ve- 
selijas, Šankin
tus, nabašninkus, 
Mokinią grupes 
ir 11. Ahelnai at
lieku visus foto
grafijos darbus. 
Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės šiuo 
adresu: —

114 BEDFORD AVENUE 
tarpe No. 5th Ir 6th Sts.) 

Brooklyn, N. Y.

rėti.

Pirkite “ Vienybės” 
šėrų! Vienas Šeras — 

10 dolarių.

Taigi visi, kaip vienas, 10 d. 
Lapkričio 8:15 vai. vakare jau 
būkite Y. W. C. A. svetai
nėje, 376' Schermerhorn St.;

DIDELIS NUMAŽINIMAS KAINU ANT
NEW PLAYER PIANŲ

Čia yra Player-piano, kuri dabar galite 
Įsigyti specialiai numažinta kaina ir ku
ri turėdamas didžiuosies dėlto, kad 
duos ilgą satisfakciją. Jo geras darbas 
ir materiolas užtikrins jums ilgų me
tų patarnavimą. Jo puikus padirbimas 
bus pagražinimas jūsų namams.

PARSIDUODA LENGVOMIS 
IŠLYGOMIS

A. Antpusaičio krautuvėj galima gauti netik geriausiu 
ir- lengvomis sąlygomis pianų ir gramafonų, bet ir naujau
sių lietuviškų Kolumbijos rekordų — monologų, dialogų, 
dainų ir muzikos. Taipgi galima gauti naujų Įvairių piano 
rolių.

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

A. ANTPUSAT & CO
EKSPERTINIS TONUOTOJAS IR PATAISYTOJAS
981 Broadway Brooklyn, N. Y.

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

ANDRIUS TURAUSKAS

skundą ant iš- 
ji bijantįsi, kad 
vardą laikraš- 

policija arešta-

PO MIESTĄ PASIDAIRIUS

— Operetė ‘‘Išeivis”. Kas 
Tnatė operetę “Išeivis”, tas no
ri dar kartą ją pamatyti; kas 
nematė — būtinai nori pama
tyti. Todėl Operetės Draugija 
minėtą operetę statys du kar
tu: Lapkričio 28 ir 29 dd. 
kun. Pauliuko par. svetainėje. 
No. 5th ir Havemeyer gatv.

! — Prakalbos. Maspetho Lie
tuvių Piliečių Kliubas rengia 

'svarbias prakalbas, Lapkričio 
8 d. šį sekmadienį, nuo 2:30 

į vai. po pietų, Kliubo svetainė
je, 160 Perry Ave. Kalbės “Vie 
nybės” Redaktorius J. O. Sir
vydas. Įžanga veltui. Kviečia 
atsilankyti visus —

Maspetho Liet. Auditorium.
— Osvaldas Kiburis, visų 

pažįstamas biznierius, nesenai 
sugrįžo iš Lietuvos, tenai gra
žiai pasiviešėjęs. Kelionė pui
kiai nusisekusi. Apie savo į- 
spūdžius Įgytus Lietuvoje jis 
pats vėliau gal parašys.

— Marė, o ne “Margaret”. 
“Lapkaus” komedijos lošėja ir 
Lapkričio 10 d. lošianti šio 
vargšo vyro smarkios pačiutės 
rolę, p-lė Teiberiutė pareiškia, 
kad jos vardas skelbimuose ne
teisingai parašytas: turi būti 
Marė, o ne “Margaret”.

i— Susidūrimas. Rinkimų

mūro namas, 6 
bučernė. Renda 

Kaina $19,500. Vieta 2 
.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. \ 
_ i

Už RAŠYK IT “VIEN YBĘ 
SAVO GIMINĖMS IR 

PAŽĮSTAMIEMS 
LIETUVOJE

Paieškau Julių Jankauską (Jankow- 
sky), vedęs,, rudų akių 
ką. Pirmiau gyveno So.
kui girdėjau buvo Detroit. Taipgi pa
ieškai! Praną Jankauską.
bo anglių laive, rudų

.juodu plati-
Boston, pas-

nevedęs, dir- 
•akių, gelsvą 

plauką, 6 pėdą augšeio. Ir Onos Jan: 
ktiuskas. girdėjome ištekėjo, bet neži
nomo už ko. Gyveno So. Bostone 14 
metą atgal. Ir Alice Jankauskas, iš
važiavo į Detroit trylikos metų pas 
brolį Julių. Nežinome kur visi 
jau 12 metų. Paeina iš Kauno 
Atsišaukite pas Albert Stanish, 
lyn, N. Y.

yra 
red.

Ros-

— Petrai, kur taip skubi
niesi ?

— Einu pas Juozą Aba- 
zoriu.

— Kas tenai naujo yra?
— Tai yra geriausi lietu

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

— Koks jo adresas?
93 WYTHE AVE., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. 4520 Greenpoint

LIETUVIŠKA 
RESTORACIJA

592 FLUSHING AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Telephone Williamsburg 3009
,—-o-----

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

35c

Lai PATN- 1
EXPELLERIS t

Praveja Skausmus! •
Trinkite greitai taip, kad iis 
stebėtinas linimentas persisunktų 
per odą j pat tą vietą, iš kur 
paeina nesmagumai. 
Pain-Expelleris palengvina kraujo 
sukepimą ir atsteigia normali 
kraujo tekėjimą gjslomis.

ir 70c vaistinėse. Tčmykite, kad butij 
Inkaro vaizbaženklis ant pakelio.

F. AD. RICHTER & CO. 
Berry & South 5th Sts. 

Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Stagg 9105

' OR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

Gaminame visokius valgius: — 
Lietuviškus ir Amerikoniškus. 
Pus mus galite pavalgyti kaip 
"namie:” sveikai ir sočiai. Ei
kite pas mus kasdien ir tėmyki- 
to kaip augs jūsų sveikata ir 
energijai

417 LORIMER STREET 
(“Laisvės” Name) 

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

Savininkai

3 ir i u n
(Praeidami atsižvclgkite į šį namą) 

260 HUMBOLDT ST.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas Stagg 2481 
Užlaikome lietuviams užeigos vietą 
ir turime Gražią Ruimingą Svetainę 
del įvairių Mitingų ir Pokilių (Lie
tinių Kriaučių Kontraktoriai už
laiko savo ofisą mūsų svetainėje) 
Visuomet reikale kreipkitės pas: —

KASMOČIUS ir TUBA
260 Humboldt Street 

Brooklyn, N. Y.
,!S?r«st4'fswaa«:»į
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adresuiiuo

STOKES
O. Brooklyn, N. Y.

Telephone Triangle1 1450

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

Kreipkitės

JONAI
173 Bridge St.,

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savninkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINE .
Ola galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir ui 
prieinamą kainą; talppat pasirendavoti svetainę susirinki* 
mama, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

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

Ir Valkams
o būsite pilnai užganšdlntM

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

Vyrams, Moterims
Prašau Tamistą reikale atsilankyti,

Brooklyn, N Y.

LIETUVIŠKA AKŪftEBKA

S. PAUŽA 
131 GRAND STREET

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

2—8 po piet.
Penktadieniais ir Sekmadieniais 

tik sulyg sutarties

X-Spinduliu Diagnoza 
221 SOUTH 4th STREET 

BROOKLYN, N. Y.

/U\ 

j »p«lh'OS Į 
Į «ich va I 
A Uuąjkla j

Marijona Tamklenė 
palagy ant pareikalavimo

Apsiginti iiuit šalčio, pasiperkant 
Naujausios Mados j r Geriausio Matonolo bei 
Išdirbinio Overkotus, Li'-'riivią K o per aty ves į- 
staigos krantinėj. Dirbtuvė vedama pilnai paty
rusių kriaučiško amato siuvėją. Užlaikom didelį 
overkotą ir siūtų pasirinkimą suaugusiems, jau
niems ir \aikums. Siuvant ant užsakinių kuris 
neprisirenka iš gatavą. Overkotai nuo $15 ir 
augšč. Siūtai nuo $18 ir augšč. Ant orderio nuo 
$25 ir augšč. pagal materijos vertę. Priimam už
sakymus ir per laiškus. Darbas garantuojamus. 
Už netinkamumą drabužio pinigai grąžinami. 
Lietuvi, atmink šią pirmutinę lietuvišką jstaigi

A. L. Clothing Co.
216 Manhattan Avenue

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

2 prie 
^dieną ar naktį, taipgi ir nedėl 
Cdieniaia. Darbą atlieka atiakan- 
Jčiai už prieinamą kainą 
i 7 Stagg Street 
5 (arti Union Av.) 
5 Brooklyn, N. Y.
C Tel. Stagg 6711
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