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(Telephone: 2427 Greenpoint)LENKAIS SAKOMA NUTRUKO
Bet Lietuvos Valdžia Labai Skūpi Žiniomis 

Apie Lietuvos Derybas.

Sofia. Bulgarai apskai
čiavo, kad pasKutinis grai
kų užpuolimas ant jų že
mės pridaręs bulgarams 
$310,000 nuostolių. Jie nori 
tuos pinigus išsiKolektuoti.

AMERIKOS BANKAI PRADĖJO KREDITĄ 
VARŽYTI IR PAKĖLĖ NUOŠIMČIUS

KAUNAS (Elta), Spalio 27. — Nutrūkus lietuvių- 
lenkų miško plukdymo deryboms, Lietuvos delegacija su
grįžo šiandien į Kauną, ir pareiškė sekantį:

“Spalio 25 įvyko pilnas abiejų delegacijų posėdis, 
kur lenkai, -Wasilewskio lūpomis pranešė, kad jie nema
to galimumo galutinai išrišti kitus klausimus, jei tuo 
pat laiku nebus išspręstas klausimas susisiekimo gelžke- 
liais. Lietuviai gi šaulio lūpomis pareiškė, kad jie pasi
rengę tartis su lenkais visais klausimais, kurie bešalis 
kai yra surišti tik su miško plukdymu. Gelžkelių gi klau
simas, atsižvelgiant į politinę padėtį tarp Lietuvos ii 
Lenkijos, neįeina į pasižadėjimus, kuriuos Lietuva davė, 
priimdama Klaipėdos sutartį. Taigi gelžkeliai neturi ry
šio su miškų plukdymu ir lietuviai atsisako tą klausimą 
svarstyti.

“Po tų pareiškimų, abi delegacijos nutarė išsiskirs
tyti namo ir pranešti savo valdžioms apie susidarusią 
padėtį”.

“L. ž.” praneša, kad lenkų laikraščiai rašo, nurody
dami, kad dabartine Lietuvos krikščionių valdžia, bijo
dama pralaimėti rinkimus į seimą kitą metą, jokių nusi
leidimų negali daryti. Todėl lenkai nieko gero sau ne
laukia iš Lugano derybų. Esą lenkai turi palaukti pusę 
metų. Pasirodo, kad lenkų spauda visai nekalba apie 
vykdymą Klaipėdos sutarties ir miškų plukdymą, be4 
apie užmezgimą normalių santykių su Lietuva.

NEW YORK, Lapkr. 10. — Federal Reserve ban
kams suvaržius kreditą ir pakėlus nuošimti ant paskolų, 
ant Wallstryto įvyko krizis, kuris skaudžiai palietė ma
žesnius spekuliantus ir nunešė jiems daug pinigų.

Ciepliakas Atvyko 
į Ameriką

Prancūzai Puls 
Sirijos Sukilėlius

įNeiv York. Laivu “Levia
than” atvyko lenkas vyskupas 
Cieplikas, pagarsėjęs, kada 
bolševikai jį uždarė į kalėji
mą už šnipinėjimą, 
sušaudyti, tik 
kišus, paleido 
čia važinės su 
rikos lenkus.

ir norėjo 
Mussoliniui įsi- 
jį i Romą. Jis 

misija pas Ame-

Lewis Sutinka Tartis 
su G u b. Pinchot

Philadelphia, Pa. Angliaka
sių unijos viršininkas Lewis 
sutiko pasimatyti su Perm, gu
bernatorių Pinchot ir pasitar 
ti kaip baigti streiką. Tokį pat 
sutikimą davė ir bosų atsto
vas Inglis.

Tautų 
Sąjungos išgauta teisė valdyti 
Siriją pasirodo sunkesnis dar
bas, negu laikymas meškos už 
uodegos. Sirijos gyventojai, a- 
rabai ir d rusai, tiek bėdų pri
darė francūzams, kad šio su
traukė visą kariuomenę, kurią 
tik galėjo surinkti, ir žada p ra 
dėti pulti sukilėlius ir sugaut7 
Brakrį, kuris pasiskelbė Siri 
jos prezidentu. Demokratiški 
francūzai nori įsteigti Sirijo
je monarkiją ir pasodinti sa
vo pritarėją ant sosto bei jam 
pavesti malšinimą sukilėlių.

Paris. Franci jos iš

Policmanai Sugavo 
Banditus Besidarbuojant

Amerikos Bankai 
Turi 25 Bilionus Dol.

Washington. 8,058 Ameri
koje esanti bankai turi turtų 
vertės 25 bilionu dolariu. Pi- •> ‘ 
nigų padėtų juose yra netoli 
20 bilionu dolariu.

Philadelphia, Pa. Du detek
tyvai, važinėdami automobiliu, 
pastebėjo keturis banditus m u 
šant Vincą Stokes, gyvenantį 
ant So. 7 St. Policmanai ban
ditus areštavo. Pasirodo visi 
jauni italnkai.

Amerikonai Kontroliuos 
Vokiečių Kino Pramonę

Statosi Namai

Berlin. Neužilgo amerikonų 
kapitalas bus pagrobęs į savo 
nagus didžiausią vokiečių kru
tamu paveikslų kompaniją 
UFA ir po to mažesnės bus 
lengviau prarytos. Vokiečiai 
bandė išlaikyti ją savo ran
kose, bet prieš amerikonų ka
pitalą neatsilaiko.

šauksmų 
pastaty- 
po visą 

kaip statistika rodo, 
i susilaukė gražaus 

Javai už-

Kaunas. Nežiūrint 
apie litu stoką, šįmet 
ta gana daug namu 
Lietuva, 1 
Ūkininkai 
prieauglio gyvuliu, 
derėjo j r kaina kįla.

Yalsboro, Pa. Po 5 mėnesių 
bedarbės čia atsidarė kasyklos, 
bot algos nukapotos.

Vilkaviškis. — Liaudininkų kus” ir Jaunimo Sąjungą. Sa-(tai bent būtų ko su juo pasi- 
prakalbos. Kino salėje spalių ko: “Jei kas prie šių partijų kalbėti. Draugas
m. 11 d. kalbėjo Seimo narys prisidės, tai su perkūnais į p ra; ------------
M. Sleževičius, žmonių buvo garą nudardės, nes ir Kristus. M ŪSŲ VYRIAUSYBĖS LU* 
grūste prigrūsta. Kalbėtojas sakė, kad prieš pabaigą svieto 
nupasakojo užsienio ir vidaus1 bus neteisingi pranašai, taigi 

.politikos padėtį, pasisekimus ir dabar, tie Liaudininkai, Jauni- 
nepasisekimus jojo, pagalios, 
palietęs ekonominę padėtį, pa
darė išvadų, kad kademai, ‘pa
ėmę vyriausybę, yra lydimi vie
no nepasisekimo paskui kitą ir 

j visa krašto padėtis daug su
silpnėjus. Kademų iš Kauno ty 

Baskui yra peteliškių. ciom‘s issiūsti susirinkimų ar
dytojai bandė keliais atvejais

Washingion. “ Pulkininko 
Mitehcliio Karo teismo by- 
.oje, jis kaltina karo mims- 
terius, kad jie siųsdami la- 
Aimus senose mašinose iš- 
mdė 505 lakūnus.

GANO DERYBŲ DELEGACI
JAI INSTRUKCIJŲ 

GRIEŽTUMAS

London. Mokslininkas 
arveth, grįžęs iš iVkuay 

pasakoja, kad ten yra 
kurios šokinėja po • 1 • 1 * •

Washington. Kongreso 
komisijos išviso nukapojo | 
308 milionus taksų, kurių saių, 
šįmet Amerikos piliečiams žuvų, 
jau nereikės mokėti. medžius ir paskui medžiais, 

; aušnaužia į vandenį mau- i
London. Anglikonų Baž- dycis. 1 

ayčia paskyrė komisiją ku- Kurių išskėsti sparnai šie 
nigų ir daktarų, kurie ant kia pėdą, 
mokslo papėdės” sta 

gydymą maldos pagelba.

Atlanta, Ga. Naujas New 
Yorko majoras Walker 
bando suorganizuoti pieti
nių valstijų klūksimus de
mokratus, Kad jie nesibai
dytų (balsuoti už kataliką 
Smithą sekančiais prezi
dento rinkimais.

reking. larpusaviai Ka
rai tarp Kinijos kariškų gu 
bernatorių vėl atsinaujino. 
Manžu rijos valdono 
raitarija pasirodė 25 my
lios nuo sostinės i'eKingd.

pas 1 hirkiieid vyskupą su 
važiavimui čia pareiškė 
kad Amerika esanti “gyvu
liškai turtinga” ir jau žen-Pilsen. Garsus Pilseno

alaus bravoras Cekusiova- gia tuo prapulties keliu, ku- 
Kijoj užsidarė, kadangi ne- ris sunaikino senovės Ro- 
gali išei su bizniu. Vašku- mos imperiją.
elniu laiku užsidarė 20 a- 
taus bravoru

Paris. 10,000 jaunų fran- 
cūzų slaptai susiorganizavo 
j fašistų sąjungą. Pinigų 
jau turi apie 6 milionus 
franku. 4.

New York. Mokslininkas 
Andrews papasakojo čio 
nai, kaip jis 10 milionų me 
tų senumo išnykusių dint, 
zaurų kiaušini gavęs iš se 
nos kinietės už muilo šmo

mo Sąjunga ir įvairūs “Kultūr 
ninkai” ir yra tie velnio sius
ti pranašai. Jie visi kaip vilkai 
stengiasi išlupti iš jūsų šv. ti
kėjimą.”

Taigi, mielieji! Jeigu norite 
būti geri “katalikai” rašykitės 
į “Pavasarininkų draugiją, ku
ri dirba "Dievui ir Tėvynei,” į 

sukelti triukšmą ir suardyti su “Katalikų moterų draugijas” i 
trinkimą, bet tai jiems nepa- i Ūkininkų Sąjungą, Gyvojo ro- 

sisekė padaryti, žmonės susi- žančiaus draugiją’ (pastaroji, 
rinkę buvo prieš juos.Pabaigus ’ kaipo ne tiek svarbi, vėliaus bu 
Kalbėtojui, kademų agentai kė- vo paminėta).
ė triukšmą, kad jiems duotų f “Atminkite, kad esat krikš- 

kalbėti, o gavę žodį klausi- čionys-katalikai, taigi jums ki
niams, nachaliausiu būdu s ten-Į-° Kelio ir nėra, kaip tik laiky- 
gės kuo ilgesiai kalbėti ir kal 'tis l)rie krikšč. demokratų. Tik 
ėtojui į klausimus atsakant.' Stonis kuopelėms priklausyda- 

kėlė triukšmą, kad niekas ne- mi galėsite “ramiai” gyventi 
girdėtų jo. Mat “krikščionims” šioje ašarų pakalnėj ir pasiek-- 

isi būdai dori. site “dangaus karalystę,” o
priešingųjų laukia “amžinos 
kančios” per amžių amžius a- 
men!”

Kunigėlis kalbėjo tokiu grau 
d žiu balsu, o seilės per kelis 
žingsnius nuo sakyklos krito.

Vyrai sustoję sako: “Ne be 
reikalo Valstiečiai Liaudinin-

LIETUVIAI BELAISVIAI Is 
LENKIJOS

Einant susitarimu, padarytu 
tarp Lietuvos ir Lenkijos Rau
donųjų Kryžių spalių m. 23 d. 
Varėnos miestely turi įvykti pa

I

Kas Įgaliojo Taip Kalbėli 
Tautos Vardu?!

Be kita, Lietuvos delegaci
jos pirmininkas dr. šaulys pir
mame oficialiniame posėdy su 

į lenkų delegacija oficialiai pa- 
; reiškė:

Munšainas Gerai 
Pjauna Gėrikus

Bandymas Nužudyti 
Rumunijos Karalių

munšaino 
pasimirė

Philadelphia, Pa. 
džios metų čia nuo 
ir nuodingo šnapso 
114. Pernai tuo laiku mirė tik
99. Čia nepriskaitoma mirimai, 
kur kaltas girtuokliavimas, 
kaip: muštynės, paslydimas 
nusiritimas nuo augštybių 
taip toliau.

Ant Broad ir Dickinson 
aną dieną policija rado 13 
tų bernaitį, visai girtą.

Skaityt o j u s Sc ra n t one

ir

st.
me-

Scranton, Pa. Tokie triukš
mingi rinkimai į miesto valdy
bą čia įvyko, kad 20 kareivių 
su šautuvais ir kulkosvaidžiais 
saugo teismo butą, kur bus Į 
oficialiai skaitomi paduoti bal-i 
sai. Mat, republikonų ir demo
kratų kandidatai j majorus ga
vo labai artimą skaičių balsų 
ir abu sako, kad balsai yra 
gi am i.

co

Vienna. Skelbiama, kad ko
munistai bandė nušauti Rumu
nijos karalių, bet jiems nepa
vyko. Ant jo gyvybės jau ke
lintas pasikėsinimas. Jo val
džia labai žiauriai persekioja 
kaimiečius ir bežemius, norin
čius. kad didieji ponų dvarai 
būtų išdalinti.

Čeverykų Fabrikai 
Kraustosi i Lvnn’a *. •' V

Lynn, Mass, čia 
kad iš Brooklyn, N. 
kraustys du čeverykų fabrikai. Į 
nenorėdami pasiduoti sav< 
s fr e i k u o j a n t i e m darbininkam 
Firmų vardai Horn Shoe 
’r Mildred Shoe Co. Pri 
steigiasi dvi naujos firmos 
vietos.

laukiama

Aorcesterio Gaspadines 
Boikotuoja Bulves

“Prašau Jus tikėti, ponas 
pirmininke (Vasilevski), jog vi 
sa lietuviu tauta nori, kad tarp 
mūsų abiejų valstybių drau
gingi santykiai sustiprėtų ir 
ji (tauta) laukia momento, ku
ris tokius santykius leistų at
naujinti” (?!)

Jeigu vyriausybė, kaip ji pa
reiškė rusų spaudos atstovams, 
davė tokias griežtas instrukci
jas ir liepė oficialiai tvirtinti 
tokią aiškią neteisybę, nepami
nint net Vilniaus problemos, — 
tai didesnio pasityčiojimo iš 
tautos valios ir būti negali.

Aišku, kaip ant delno — de
rybos politinės: delegacijos pir 
mininkas dr. šaulys kalba visai 
ne technikiniais miško plukdy
mo klausimais, jis kalba apie 
draugingų santykiu užmezgi
mą!

Ylos maiše nepaslėpsi.

sikeitimas abiejų šalių belais-|kaj pranašavo, kad uždraudus 
. iais. Iš Lietuvos pusės graži- daryti mitingus viešose vietose, 
narna Lenkijon 13 lenkų belais bus jie atliekami bažnyčioje iš 
vių. Lenkai privalo sugrąžint 1 sakyklų. Tai ir tiesą, įspėjo, pa 
25 lietuvius, belaisvius, jų tar- sa^ klebono Katiliaus, tie “Vėl 
pe du vaikus mažamečius, iš 
karo 
joj.

Šie 
grįžti 
Bortnikovas 
gas Simonas, 
Jurkūnas Pranas, 
tanas, Kadyšius Jonas. Klima
vičius Juozas, Kraucevičius St., 
Kiušas Jonas, Molis Mykolas, 
Pokirka Juozas, Pačys Andrius 
Kostenis Jonas, Rusilevičius 
Karolis, Butkevičius Aleksan
dras, šiaudinis Martynas, Ši
leikis Silvestras, šlaidžis Alek
sandras, Umbrasas Antanas, 
Valentukevičius Jonas, žemai
tis Mečislovas, žilinskis Vin-

laiku užsilikusius Lenki-

lietuviai belaisviai žada 
Lietuvon: Blinstrubas S., 

Vladimiras, Gri- 
Janonis Jonas. 

Jurkonis An

■ nio p ra našai.2
Dauguma iš jaunesniųjų no

rėjo, kad su tuo “mitingu” ku
nigėlis išeitų už šventoriaus.

Užrašykite “Vienybę 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems
Lietuvoje

“VIENYBĖS”

Lietuviški Rekordai
“Vienybės” Knygyno Rekordų Skyrius turi pardavi

mui sekančius naujus, Lietuvoje pagamintus 
Lietuviškus Rekordus

Worcesler, Mass.
nems pradėjus boikotą prieš Į centas ir vaikai: Kostas šnap- 

spekuliantai “nusilei- štys ir Petras Venclovas, 
centais ant bušelio.!

$5.50 jie ima dabar j
farmeriams moka apie!

do" 65 
Vietoje 
$1.85. o

Bortkevičienė iš 
IšpirktaKalėjimo

K aunas.
į tus 1,500

• los, Bortkevičienė tapo iš ka- 
1 įėjimo išpirkta. Ją patikti su
sirinko kelios dešimtys drau
gų, kuriuos trys policininkai 
pradėjo vaikyti. Tą dieną, kaip 
tyčia, grįžo ir keli iš Lenkijos 

. kalėjimų išmainyti lietuviai.

Visuomenei 
litu uždėtos

su m e 
p a bau

Be viršminėtų asmenų iš Len 
kų dar buvo reikalauta grąžin
ti belaisvius Biadulskį Juozą 
ir Lipeiką Ipolitą, bet paaiš
kėjo, kad pirmasis jų miręs, 
o antras paliuosuotas. Be to, 
Lenkai turi pranešti Varėnoj 
mūsų atstovams Lenkų vyriau
sybės nusistatymą del paliuo- 
savimo dar sekančių belaisvių, 
laikomų Lenkijos kalėjimuose: 
1) Kasiukevičiaus Leonido, 2) 
Tarasovo Igno ir 3) Grigo Jo
no, ir del dviejų lakūnų, 
senai nukritusių netoli 
niaus.

li e-

Valdžia Privertė Vogti 
Co. Dayton, O. Prezidentas Gem 

to City inžinierių kompanijos, į 
ant puolęs į desperaciją, kad rei-'šv.

kės

PERKŪNIŠKAS MITINGAS

Leipalingis
14 d. čionai pripuola pakėlimo 

Kryžiaus atlaidai. Atlai- 
užsimokėti $1.000 pabau- duose atsilankė ir keletas ku

li ž nemokėjimą ’ 
Philadelphia, Pa. Hamburg income taksų, užpuolė

Amerikos linijos laivu čia at- pasiuntinį ir pavogė nuo jo 
vežta 650 skrynių naujų ir į
domių vaikams žaislų del Ka-; tas. 

| ledų.

pasiuntinį ir
$10.000. Bet tuoj liko augau 

pinigai atimti, o jis prisi 
pažino prie vogimo.

m.

valdžiai nigėlių su klerikais. Jųjų tar- 
i banko pe narsiausia buvo Veisėjų kle 

bonas Katilius, kuris laikė baž
nyčioje “perkūnišką mitingą.” 

Gerai išplakė: Social-demo- 
kratus, visokius “Kulturnin-

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 
A. SODEIKOS IR GRIGAITIENĖS

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

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

6. Kur Bėga Šešupė ir Važiavau Dieną (Kaun. šaul. Chor.)

n

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

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

5-to Lietuvos Pėst. Pulko Beno Įgrajtos Dainos
Bijūnėli žalias ir Ant Kalno Karklai.
šokiai Klumpakojis ir Našlys (Kauno kar. benas) 

šokiai Noriu Miego ir mazurka Lietuvaitė (K. Kar. B.)
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 6 — 75 centai ekstra; persiun
timas nuo 6 iki 12 rekordu — $1.50 ekstra. Siunčiame 
geruose medžio baksuose, todėl už sumušimą rekor
dų pastoje — neatsakome. ■ •____

10. 
n.
12

“VIENYBĖ”
193 GRAND STREET 

Brooklyn, N. Y.
< • ft ž
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Redakcijos Straipsniai ft
SKERDŽIAMOS TAUTOS BALSAS

Laikraščiai kasdien pilni pranešimų iš Artimųjų 
Rytų apie kruvinas kovas tarpe sukilusių Syrijos gy
ventojų ir jų “globėjų” f rančų. Mirga skaitlinės dešim
čių, šimtų ir tūkstančių kritusių negyvais Drusų ir Ara
bų nuo francų kulkos ir kardo ašmens. Francų kores
pondentas iš Beiruto rašo pasigėrėdamas, kaip francų 
kareiviai atgužėję Kuneitron ir taip puikiai ir mikliai 
(with great dexterity) pavartoję kardus, kad čia nelikę 
nė vieno “priešo” Druso. Mat šie visai neginkluoti, tai 
kaip “narsiems” francams nesiseks tokius kruvinus 
triumfus laimėti!

O visos tos skerdynės ramiai tęsiasi po akimis Tau
tų Sąjungos, visų “nusiginklavimams” ir ^augumams” 
konferencijų ir paktų.

Syrijos gyventojai, per savo “Neprigulmybės Par
tijos” atstovą Amerikoje, p. Emile Morhig, pareiškė 
spaudoje atsišaukimą Į civilizuotą pasauli, kad užtartų 
skerdžiamą Syriją. Ji norinti pilnos sau neprigulmybės 
ir esanti apsiginklavusi Wilsono dėsniais — savęs ap 
sisprendimo.

Ar šios skerdžiamos tautos balsas teks civilizuotai!', 
pasauliui išgirsti per francų ginklų žvangėjimą — lai 
kas parodys.

KAS DABAR VALDYS KLAIPĖDĄ
ItMw.

, Pagalios ir “Elta” suskaitliavo, kas įėjo Klaipėdos 
seimeliu ir kas ją valdys. Šaltai ir be aiškinimų nusako 
sekamai: Galutiniai rinkimų i seimelį rezultatai toki 
lietuviškų sąrašų blokas gavo 2501 balsą, autonomine 
sąjunga — 536, darbo federacija — 539, vokiečių vieny
bės frontas (socialdemokratų pagelbėtas) — 58,067, ko
munistų du sąrašai — 1389 ir įvairūs smulkesnieji są
rašai — 295. Iš viso visam krašte paduota 63,327 balsai.

Sulyg partijų einą sekamai: Lietuvių Blokas gauna 
2 vietas, Vokiečių Liaudies Partija — 11, Didžiųjų 
Laukininkų Susivienijimas — 11, socialdemokratai — 5.

Berods “Elta” nuramina, kad ir “po vokiečių vė
liava” pasisekę prasprūsti į seimelį lietuviams — nes iš 
29 atstovų, esą 14 lietuvių, o 15 kitokių, — tačiaus tas 
sprendžiama tik iš pavarčių, o ne iš jų nusistatymų. 
Juk vokiečiai daugiausia ir statė tik tokius lietuvius, iš 
kurių matė būsiant naudą vokiečių politikai.

“Lietuva” (oficiozas) tik paaimanavo, kad Klaipė
dos gyventojai prie valstybingumo esą nepriaugę, o 
“Kl. Žinios” stačiai vadina seimelį neteisėtu ir pranašau
ja jam neilgą gyvenimą.

AR DALYVAUSIM PHILADELPHIJOS PARODOJ?
Philadelphijos lietuvių iškeltas į Amerikos lietuvius 

prikvietimas — dalyvauti 1926 m. visapasaulinėje paro
doje Philadelphijoje — rado atbalsį tik tautininkų spau
doje. Kitų srovių laikraščiai tuo rimtu klausimu nesi- 
domi.Tas įrodo, kad tik tautininkams arti prie širdies 
savo tautos žmonių reikalai.

O reiktų dalyvauti, nes turime kuo pasauliui pasiro
dyti. Berods “Tėvynė” nurodo, kad be Lietuvos valsty
bės prisidėjimo nepajėgtumėm; dėlto ir ragina Lietuvos 
Pasiuntinybę daryti žygius.

Ši viltis silpna. Iš Lietuvos nieko nesigirdi. Na, ir 
ap’seitum. Čia, pagalios, ir ne valdžios darbas. Mums 
svarbu, kad Amerikos lietuviai savo kultūringumą pasi
rodytum: chorais, mūsų menininkų paveikslais, ginta
rais, spauda, rankų dirbiniais.

Tam turėtų sudaryti mūsų organizacijos — ar esan
ti Lithuanian Chambers of Commerce — tam tikrą pa
rodos rengimui komitetą.

BORTKEVIČIENĖS AREŠTAVIMAS
SUKELIA PASIPIKTINIMĄ

1 * Paskutiniuose “L. Ž.” numeriuose skelbiama eilė 
protestų iš įvairių Lietuvos miestų prieš įkalinimą senos 
veikėjos, Bortkevičienės, kuri jau dirbo lietuvybei, kada 
Stulginskis ir jo draugai deglosias ganė ir visai nebuvo 
girdimi pas lietuvius.

“L. Ž.” talpina ir paveikslus, rodančius kaip polici
ninkai atėję į redakciją areštuoja seną moterį, kaip ją 
varo Kauno gatve į kalėjimą ir kaip ji įeina į kalėjimą.

Naujos Rusijos Aštunti Metai
Lapkričio 7 d. rusai ir jų pri 

tarėjai atšventė 8 metų sukak
tuves sovietų valdžios, kurią 
pirmiausia pripažino Estija, o 
paskui Lietuva, vėliau kitos ša 
lys, išskyrus Ameriką. Per tą 
laiką Rusija pergyveno tarpu- 

1 savin karus, badmetį, suirimą 
ekonominio gyvenimo ir suny
kimą paprastų piliečio laisvių.

Įžengdama Į devintus metus, 
Rusija linksmiau žiūri į ateitį. 
Jos dabartiniai vadovai, atsi
sakė nuo svajonių, kurios 
vaizdavo įvykimą revoliucijos 
visame pasauly ir įkūnijimą ko 
munistiško rojaus. Jie pripažį
sta, kad “nelabasis kapitaliz
mas” sugebėjo sutvarkyti po 
karinę suirutę. Sykiu pripažino 
kad be pastovių pinigų, be lais
vos prekybos ir pramonės, ša
lis negali gyventi. Todėl Ru
sijoj žmonėms suteikiama dau
giau laisvės, o su laisve kila ir 
pati šalis.

—o—
A merikos Prezidento 
Pasisekimai.

“The Baltimore Sun” išskait 
liuoja sekamus prezidento Coo
lidge “pasisekimus:”

Pereitą kongreso sesiją jis 
stovėjo už priėmimą taip vadi
namo Meliono plano apie tak
sas. Tas planas buvo negarbin
gai palaidotas.

Coolidge stovėjo už Ameri
kos prisidėjimą pfle Tarptau
tinio Teismo. Amerika dar ir 
šiandien ten nepriguli.

Prezidentas iš visų spėkų 
priešinosi padidinimui algų paš 
to darbininkams. Algos buvo 
padidintos.

Coolidge buvo priešingas da
vimui bonusų eks-kareiviams. 
Kareiviai tuos bonusus gavo.

Jis nenorėjo, kad būtų skel
biama vardai taksų mokėto
jų. Vardai buvo paskelbti jau 
du sykiu.

Coolidge troško begalo įsta
tyti tūlą Warreną į generalio 
prokuroro vietą. Warrenas tos 
vietos negavo.

Jis norėjo, kad tūlas Taime
ris pasiliktų Amerikos preky
bos laivyno komisijoje. Palme- 
ris iš tos komisijos tapo iššvilp 
tas.

Tai ir “pasisekimai.”
—o—

Lietuvos Kultūriškas Kilimas
“L. U.” praneša sekančią ži

nią iš Lazdijų, rodančią apie 
išplitimą amerikoniškos kultū
ros į tą dzūkų kraštą:

“Apskrities Viršininkui nusi
bodo arkliai važinėti. Dabar va 
žinėja automobiliu. Sako, ap
skrities taryba pirkusi. Ark
liais gi ponią viršininkienę po
licininkas važinėja.”

Moterys, turbūt, dar nepriau 
go prie kultūros, todėl automo
biliu važiuoti negauna.

—o—
Anglai Reikalauja Atsiimti 
Galvanauską.

“L. ž.” ir “Lietuvis” nugir
dę, kad anglai paprašė lietu
vių atsiimti savo ambasadorių 
Galvanauską iš Londono, dęlto, 
kad jis sukėlęs triukšmą Tau
tų Sąjungos Tarybos posėdy, 
apie kurį plačiai pasauly nu- , 
garsėjo. i

Nelabai senai ir popiežius pa 
n rašė atsiimti Mičiulį iš Vati
kano. Į vietą Galvanausko spė
jama bus paskirtas dabar be 
darbo vaikščiojantis Čarneckis.

—o—
Vii Prašvilpia 400,000 Litų

Seimo posėdy buvo klausia
ma Lietuvos ministerių, kodėl 
jie davė užsakymą kalti sida
brinius pinigus ne Danijai, bet 
Anglijai, kuri už darbą ima 
400,000 litų daugiau.

Finansų ministeris, Karve
lis, numikčiojo, kad jis “daręs 
kaip taisyklės rodo,” bet kitas 
ministeris, Starkus, valstybės 
kontrolierius, pareiškė, kad tos 
sutarties nepripažins.

Kiek Lietuvių Klaipėdos 
Seimely.

Gavus galutines žinias apie 
Klaipėdos seimelio rinkimus, 
pasirodo, kad iš 29 atstovų, 14 
bus lietuviai, o 15 vokiečiai. 
Taigi lietuvių pralaimėjimas 
netoks didelis, kaip iš angliškų 
laikraščių buvo galima spėti.

Lietuvių vardu ėjęs blokas 
tegavo du atstovu: B r ožaitį ir 
Budrį. Iš vokiečių partijos 11 
atstovų trys yra lietuviai: Gai
dys, Liutkus ir Idželis. Bet, su 
prantama, jie stovės už vokie
čius. Iš 5 socialdemokratų du 
yra lietuviai: Barčius ir Plė
nys. Iš didžiųjų laukininkų (ū- 
kininkų) 11 atstovų 7 yra lie
tuviai: Rugutis, Balčius, Paga 
lys, Butkeraitis, Baltramiejus, 
Simkaitis ir Joniškis.

—o—
Melagėliai.

“Vilnis,” aprašydama Lietu
vos kurjere nužudymą, sugal
voja teoriją, kad jis pats “nu
sižudė!” Mat, tikrą teisybę bū
tų kartu bolševikams rašyti. 
Tai mulkina skaitytojus melu.

Sykiu skleidžia melą, kad la
vonas bus parvežtas Lietuvon. 
Už pervežimą lavono bolševikų 
valdžia iš neturtingų tėvų rei
kalavo $1000 Amer. pinigais. 
Kadangi tėvai neturėjo, tai 
karjeras palaidotas Maskvoje.

žiūrėsime, ar užteks pas 
“Vilnį” drąsos savo melus at
šaukti.

Jau Skers “Kiaulę”
Kaune susitvėrė katalikų 

knygų leidimo b-vė “Žinija”, 
kurios tikslas bus leisti popu
liaraus mokslo knygas. Maty
ti, kad tai bus peilis, kuriuo 
bus pjaujama “Kultūros” B-vė 
kuri ir katalikus išjudino pasi
rūpinti liaudies švietimu.

Naujos Knygos
Iš “Kultūros” B-vės gavo

me N. A. Rubakino verstą kny 
gą “Apsakymai apie didžiuo
sius įvykius.” Ten aprašoma į- 
vykę tautų karai ir muštynės. 
Jei tas skaitoma “didžiaisiais 
įvykiais,” tai daroma didelė 

j klaida. Dabartės istorikai ka
rus stato menkon vieton ir aug- 
ščiau stato žmonių kultūrinius 
darbus.

—o—
Re 10 metų Niekas Neliks 
Lietuvos Piliečiu.

Krikščionių kultūros skiepin 
tojai mano perleisti įstatymą, 
kuriuo niekas negalės tapti Lie 
tuvos piliečiu, jei neišgyvens 
šaly 10 pilnų metų. Amerikoje, 
kaip žinoma, reikia tik 5 metų, 
Latvijoje 6, kitose valstybėse 
nuo 3 iki 5. Bet kitos valsty
bės nėra “krikščioniškos.”

—o—
Nau jas Dienrastis.

Lietuvos laikraščiai skelbia, 
kad nuo 1 d. lapkričio Kaune 
pradėjo eiti “nepartinis, visuo
meniškai kultūriško pobūdžio” 
naujas dienraštis “Kauno Nau 
j ienos.” To laikraščio dar ne
teko matyti.

—o—
Lietuva Perka Savo 
A mbasadoriams Namus.

Prof. Valdemaras per “Lietu 
vi” tvirtina, kad Lietuvos val
džia perka namus savo atsto
vybėms Londone, Washingtone, 
Perline ir Paryžiuje. Jei tas 
tiesa, tai, regis būtų bereika
lingas valstybės pinigų aikvo- 
jimas, ypač dabartiniu laiku.

Prie to prof, tvirtina, kad ieš 
kant Anglijoj paskolos del 
gelžkelių tiesimo, išaikvota 4 
milionai litų. Jei tas tiesa, tai 
krikščioniška ekonomija neko
kia.

PIRK “VIENYBĖS” ŠĖRŲ 
VIENAS ŠĖRAS 

DEšIMS 
DOLARIŲ.

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)
Toki tai buvo to pirmojo didžiojo lietuvių 

‘seimo” nutarimai.
Man taip skaitlingame susirinkime, kuria

me būta apie 1800-2000 iš visos Lietuvos delega
tų ir šiaip dalyvavusių žmonių, nors drauge su 
kitais lietuviais prezidiumo nariais pirmininkau 
jant, delei nuolatinių ginčų ir triukšmo susirin
kimo posėdžiuose, ne kartą buvo labai sunku 
nerimaujančius ir ermiderį keliančius, įsikarš
čiavusius kalbėtojus suvaldyti, todėl, šitam kon
gresui pasibaigus, buvau labai nuvargęs ir de- 
nervuotas.

Po šito taip skaitlingo lietuvių susivažiavi
mo Vilniuje, gruodžio 10 dieną “Viln. Žiniose” 
paskelbta mano ilgas straipsnis apie “Tautiš- 
kai-demokratiškosios lietuvių partijos įsteigi
mą; tą pačią dieną to dienraščio redakcijoj su
sirinkime ir tapo toji partija įsteigta. Sekančią 
„dieną ten jau buvo sušaukta Vilniaus lietuvių 
susirinkimas delei pasitarimo apie lietuvių par
tijų susivienijimą kovoje su valdžia, bet be pa
sekmės liko, socialdemokratų atstovams į tai 
nelinkstant.

Lietuvių kongresui laimingai, iš valdžios 
pusės nekliudant, pasibaigus, tik dabar rusų 
valdžia, streikams kiek aprimus, tarytum, atsi
kvošėjus, pradėjo reaguoti — ėmė ieškoti tų as
menų, kurie, josios žinia, buvę kongreso sušau
kimo iniciatoriai. Nors d-ras A. Vileišis nieku 
nebuvo prie susivažiavimo kvietimo prisidėjęs 
ir buvo visiškai nekaltas, tačiau gruodžio 24 d. 
buvo suimtas, ilgai delei kongreso kvočiamas ir 
keletą dienų Lukiškio kalėjime laikomas; pada
ryta krata pas “Viln. žinių” leidėją inž. Petrą 
Vileišį, kaip ir pačioje dienraščio redakcijoj ir 
pas adv. Joną Vileišį. Man-gi kol-kas sausu lik
ti pasisekė, nes rusų policija ar negalėjo susek
ti, kas aš buvęs ir ką veikęs, ar, rasit, į mane su 
bulgarų pasportu, kaipo į Bulgarijos pavaldinį, 
kibti nedrįso.

Kadangi tačiau tuo tarpu policijos pradėta 
vis uoliau ieškot seimo iniciatoriaus ir man iš 
šalies buvo pranešta, kad mano pėdsakai su
sekta ar sekama ir patarta bent laikinai iš Vil
niaus pasišalinti, tai aš sausio 12 d. 1906 m. 
išvažiavau Peterburgan, ypač kad turėjau dar 
reikalą pasitarti su profesoriais delei mano li
gos. čia tuomet man pirmą kartą teko susipa
žinti su prof. kun. A. Dambrausku, Maironiu- 
Mačiuliu, Bučiu, Ed. Volteriu, Baudeny de Cour 
tenay, akademikais: šachmatovu ir Fortunato- 
vu, stud. Valdemaru, Būga ir kitais. Sausio 18 
d. buvau Mokslų akademijoj pas šachmatovą, 
su kuriuomi plačiai kalbėta apie Lietuvos auto
nomiją, ir pas Fortunatovą — apie Lietuvos 
mokyklą. Kitą dieną Teniševo mokykloje konsti
tucinės rusų demokratų partijos kongrese turė
jau ilgą pasikalbėjimą su prof. N. Miliukovu 
taipogi apie Lietuvos autonomiją ir k. reikalus. 
Sausio 20 d. antru kartu tos demokratų partijos 
kongrese apsilankant Miliukovas sakė, pranešęs 
centraliniame partijos biure apie Lietuvos auto
nomiją, tik, girdi, dar nesą nuspręsta, kaip bū
sią priimta — mat dauguma partijos narių ne
pripažįstanti etnografinės autonomijos. Tos pat 
dienos vakare prof. Ed. Volterio bute, dalyvau
jant susirinkime prof. K. Jauniui, man, Volte
riui, Matulaičiui, Valdemarui, Būgai ir k. skai
tyta mūsų raštas, įteiktasis centraliniam konst, 
demokratų partijos komitetui apie Lietuvos au
tonomiją. Trečią kartą 21 d. buvau vėl demo
kratų partijos kongreso posėdyje svarstant ag- 
rarį klausimą, o sekančią dieną nuo 2-4:30 su 
Dubinskiu ir Valdemaru partijos centro komite
te tam tikrame, lietuvių reikalams svarstyti pa
vestame, posėdyje plačiai kalbėta apie Lietuvos 
autonomiją. Tarp kitų aš ilgai kalbėjau apie 
lietuvių atgimimą ir prietikius su kitomis Lietu
voje gyvenančiomis tautomis. Vienam iš komi
teto narių prasitarus, kad lietuviams įvykdinti 
autonomiją būtų labai sunku, o, rasit, ir negali
ma, neturint užtektinai inteligentų, aš paaiški
nau, kad visgi tai atlikti būtų galima ir nuro
džiau kaipo paveizdą bulgarų valstybę, kuri 
prie panašių sąlygų įsigyveno, pradžioje būda
ma tokioje lygiai, kaip ir Lietuva, padėtyje in
teligentų žvilgsniu.

Atlikęs tuos ir kitus reikalus Peterburge, 
sausio 26 d. išvažiavau Vilniun. Apie mano su
grįžimą policija sužinojusi vasario 3 d. buvo 
šaukusi mane pas policmeisterį lietuvių seimo 
klausimu. Aš, manydamas, kad gali kilti aud
ra, 5 d. iš Vilniaus išvažiavau, ketindamas už
sienin keliauti, bet pakeliui apsistojau Kaune, 
tačiau, anot priežodžio, nuo meškos bebėgda
mas, sutikau lokį...

Kadangi mano bulgariškojo pasporto ter
minas jau buvo pasibaigęs, tai jį į Kauno poli
ciją nusiuntus, jis tapo areštuotas ir imta ran
kioti apie mane žinias; tokiu būdu užsienin tuo
jau išvažiuoti negalėjau ir volens-nolens turė
jau Kaune likti, o čia likdamas ir be darbo būti 
nenorėdamas pradėjau rašyt memorialą “Apie 
lenkų kalbą Lietuvos bažnyčiose,” kurį kun. A.

Bajorynas vertė lotynų kalba, o S. Banaitis ap
siėmei) atspausdinti, ką gegužės 16 d. d. pabaig
ta.

Tuo tarpu kartą vasario 17 d. teko man ap
silankyti Aleksoto valsčiaus kancelarijoj, kad 
patyrus apie rinkimus valstybės Dūmon Suval
kų gubernijoje ir apie paskirtą jiems laiką; 
kalbėjau ir klausinėjau lietuvių kalba. Pakol aš 
valandėlę užtrukau kanceliarijoj, reginiai, len
kelis raštininkas tuojau pranešė žandarams, 
kad čia kanceliarijoj esama kokio nepažįstamo 
“litvomano,” nes per duris išeinant, užstojo 
man kelią du žandarai ir ėmė klausinėti, kas aš 
esąs per vieps, o sužinoję mano pavardę ir gy
venimo vietą Kaune, užsirašę, paleido. Praėjus 
kelioms dienoms Kauno policija apie mane tei
ravosi. — Mėnesiui su viršum mano pašportui 
gubernatoriaus konceliarijoj gulint, tik kovo 10 
d. man jis grąžinta su prisegtu prie jo poperga- 
liu — “bilietu,” kuriame su gubernatoriaus Ve- 
riovkino parašu man buvo leidžiama Rusijoj gy 
venti iki kovo 10 d. 1907 m.

O tuo tarpu vasario 24 d. iš mano iniciaty
vos organizuota buvo Kaune “Tautiškai-demo- 
kratiškosios lietuvių partijos “kuopa; šitos prie 
žasties delei tuomet parašiau plačią tos parti
jos programą. Kovo 10 ir 17 d. Tilmanso salėje 
buvo skaitlingi tos kuopos susirinkimai. Kovo 
26 d. buvo man tuomi įdomi, kad tą dieną, va
žiuojant Garlevon, teko išgirsti pakelėje Lietu
vos vieversėlį čiulbant, ko aš ilgą metų eilę 
nebuvau girdėjęs....

Prasidėjus Valstybės Dūmon rinkimų agi
tacijai Kauno gubernijoje nekartą man teko 
dalyvauti pasitarimuose su vietiniais lietuviais: 
d-ru R. šliupu, kun. Januševičium, adv. Raila, 
d-ru Jarašium, Ciemnolonskiu ir k., daug kartų 
ir su žydų atstovais, būtent tarp kitų su Peter
burgo advokatu Bramsonu ir k. Tuo tarpu pri
siartino Dūmon nuo Kauno gub. atstovų rinki
mo diena — balandžio 8.

(Užbaiga bus)

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

ATDUSYS

Tėvyne mano,\ jaunoji mano! .
Kai aras skrisčiau už debesynų, 
Ir nežiūrėčiau draugų, kaimynų... 
Deja! likimas sparnus jau laužia, 
Svajonėms varpas mirties, jau gaudžia... 
Pakelkim taures arai, besparniai, 
Te mūsų skausmo nežino ainiai!...
Jau greit padėsim mes savo dalgę, 
Juk mes nuilsę, juk mes pavargę!...

Tėvyne mano, jaunoji mano!
Aš tavo pievas dainoms dabindami 
Ir džiaugsmo širdžiai nebematydam’s, 
Turiu prašyti kas man priguli;.
Ant mano kelio erškieČiai guli, 
Prašau aš vyno, — nuodų man duoda, 
Nerandu niekur aš sau paguodą;
Ramink, tėvyne, tu mano širdį, 
Juk mano raudą kasdiena girdi!

Tėvyne mano, jaunoji mano!
Kas širdį mano suprast mokėtų, 
Kas jąją vieną tik pamylėtų, — 
Dvasiai, be baimės, kelia keliautų 
Ir savo žingsniuos, neapsigautų.
Tuomet dainuočiau plačiai, galingai, 
Mylėčiau tave karštai, širdingai, 
Juk tavo plotuos kai ta rūtelė 
Vai auga, auga ir man mergelė.

Tėvyne mano, jaunoji mano! 
Jei savo darbu aš dar skolingas, 
Žinau — aš vargšas ir nelaimingas. 
Tyrų senumą turiu vis jausli, 
Nebėr kur galvą ramiai priglausti. 
Skausmuos gimdytas, varguos augintas, 
Žiauraus likimo visaip mėgintas, 
Šiandieną trokštu jau atsilsėėti, 
Turiu-gi teisės gyvent, mylėti...

— A. VAIČIŪNAS

o—---- :------ o---------------- o

PAGUODA

Dek žibintus, eik pasaulin, 
šūkauk, šūkauki juokais 
Ir skrajok...

Džiaugsmą neški, skriski saulėti 
Ir nušvitusiais takais 
Atplasnok...

Naujos dienos širdy tavo — 
Džiaugsmui degant tuoj užgims 
Ir švytės...

Skausmas viltį nukamavo 
šauksmai šėlsta tuoj nurims 
Ir mylės...

— MIŠKO DIEVAITIS
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“VIENYBĖS” EKSKURSIJA LIETUVON

Rašo J. O. Sirvydas, “Vienybes” Redaktorius

XXX. Dar Sykį Provincijon i Pakuršę
i

Keletą apskrities mies ų aplankius ir surankiojus 
juose įvairių įspūdžių, pasiryžom dar kartą siekti į pro
vincijas, kur kiekvieną karti gauni ramiai dvasę atvė- 
dinti, nes kaimuose savotinė tyluma ir gyventojų savo
tiškas malonumas švelniai veikia į nervus.

Važiuojant gelžkeliu nuo 
Panevėžio susidūrėm vago
ne su kunigėliu, važiuojan
čiu Kupiškiu vietos užimti. 
Visą kelią žmogelis aimana
vo, ar jį ten priimsiu, nes 
jis tikrai nežinąs, tik gavęs 
iš vyriausybės įsakymą va
žiuoti. Protarpiais vienų ai
manavimų, maišė ir kitus 
būtent savo atsiminimus iš 
kovų su bolševikais, kurie 
du kartu jį taip įbauginę., 
kad jis iki karsto lentos ne- 
užmiršiąs. Su juo važiavo 
linksma moterėlė, kuri pir
ma su juo krėtė šposus ir 
nuoširdžiai šnekėjosi; ma
niau, kad jo pažįstama; bet 
kunigėliui išsėdus, ji pasi
liko važiuoti į Obelius, ir 
pradėjo tą kunigėlį aštriai 
kritikuoti, nes jis jai prasi
taręs, kad “darbininkai esą 
pasileidę ir tinginiai.” Mote 
relė, matomai, kiek iš laik
raščių prisigraibiusi; teko 
ištirti, kad ji yra “krikščio
niškoji bolševike.”

Obeliuose pribuvome ryt
metį. Oras skaistus. Žmonės 
visais kraštais linksmai šie
nauja.

Atvykom į Mičiūnu kai
mą, pas seną pažįstamą, 
kaimo daktarą Ig. Klišonį. 
Tai maloni šeimyna, kurioje!

__l.-i:___ j. I

Čia žmonės nesiskundžia 
savo padėčia, kaip kitur; 
mat žemės čia yra daug 
geresnės, negu tenlink Pa
nevėžio, kur daugiausiai 
smėlynės. Apšvieta — labai 
žema: perėjus kaimą iš 20 
gyventojų, retai rasi dau
giau, kaip kokią porą laik
raščių 
šiai tokių, kuriuos kunigė
liai veik prievarta kalėdoda
mi užrašo. Žmonių tamsu
mui šitose srityse, iš dalies 
kaltas įsimaišymas lietuvių 
liaudin įvairių svetimų gai
valų: rusų, lenkų, latvių, žy 
du ir tt.; nors, tesvbė, pa- 
stebėta, kad šitie svetimi 
gaivalai pamažu pradeda 
tarpe lietuvių tirpti.

Mičiūnu kaimas eina i 
vienkiemius. Kaip tik jų kai 
mas buvo išskirstytas ir ma 
tininkas jau išvažiavęs. To
mis dienomis atvyko iš Kau 
no revizorius, — jaunutis 
ir simpatingas vaikinas p. 
Butrimas, patikrinti mati
ninko darbo. Skirstymas ei
na gana nuosekliai; ūkinin
kai jau pradeda ruoštis 
griauti savo triobas ir kel
tis į naujaviete’s; kiti palie
ka sodybose, todėl jiems ne 
reiks trobos keltis, bet už 

teko prabūti net keletas die, tai jie mažiaus žemės gavo 
nų. Pas jį suvažiuoja žmo-1 Revizoriui išvažiuojant, ū- 
nių iš tolimų apylinkių, nes kininkai pristatė jam gra- 
sekmingai gydo; nėra augš- 
tai diplomuotas, bet karo 
laikais buvęs “felčerius,” o 
dabar per sumaningą prati
mą tapęs būklum gydytoju.

Jis nėra tokis šarlatanas, 
kokių pilna Lietuva kai
muose: senių, bobelių, užkal 
bėtojų,” “žolėtojų” ir t. p., 
kurie 
maža, 
darni, 
rokai

ir tai daugiau-

kai; lenkiškai kalba dar te+ 
besergą polonizmo liga įvai
rūs šunbajoriai, o rusiškai 
— sentikiai rusai kolonis
tai, kurie čia dar nuo 1863 
m. maišto buvo atkelti iš Ru 
sijos, vieton ištremtųjų lie
tuvių. Net pastoje valdinin
kus girdėjau kalbant lenkiš
kai ir rusiškai. Man reikėjo 
susitelefonuoti su žmogum 
Subate (Latvijoj, kurios ru- 
bežius Čia netoli), todėl net 
ir su Latvijos telefonistu iš 
čia susišnekėjo tik — rusiš
kai., Aš nusistebėjau, kad 
ne lietuviškai, arba latviš
kai. Matyt, čia rusų kalba 
parinkta, kaipir kokis “in
ternacionalas.”

Važiuojant keliu visur 
matėsi pjaunant rugius. 
Pradžia rugiapjūties. Di
džiuma čia pjauna su ilgia- 
kočiais dalgiais, bet dar ma
tėm ir su senoviškais pjautu 
vais (riestais peiliais) kai 
ką t-ebep jaunant.

Liepos 17 d. buvom nu
vykę į Pakriauniu dvarą, 
pas Klišonienės tėvukus, Bo 
kanus. Pats dvaras dabar 
kaip tai keistai patekęs su- 
bolševikė jusiu ordinarčikų 
rankon, kurie taip stipriai 
įsikabinę, kad net valdžia 
nežino, ką su jais daryti. Jie 
įsikabinę.dar bolševikų užė- 
jimo laikais. Visas dvaras 
apleistas, dirvos užžėlę, tro- kį, bet vienam pamėginus 
bos griūna. Turbūt kaip ‘ pabėgti, buvę duota karei- 
nors ir jis bus išdalintas,' viams liepimas visus sušau- 
bežemiams ir mažažemiams1 dyti. Nenorėčiau įtarti p.

Glovackio, nes Kaune būda
mas girdėjau apie jį tik iš 
gerosios pusės. Galėjo būti 
visa kaltė to lenko karinin
ko, kurio intrigai galėjo bū
ti pasiusta anan pasaulin 21 
žmogus. Panašių šposų len
kai Lietuvoje ir daugiau 
pridarė.

sekant žemės reforma.
Pats Bokanas gyvena pa

giry, kaipo “eigulis” (tas 
'<ą sergi arba “apeina” miš
ką). Pas jį radau keletą se
ni knygų, tų tarpe “Z žycia 
Zigmunta III-go.”

Grįžtant atgal, Bokanas 
parodė ties Pakriauniu šile-'

žolėto jų” ir t. p., 
ir monais ir žolėmis, 
ar nieko nenusimany- 
“gydo” žmones ir ge- 
pragyvena.

žiai pakinkytą patvadą. Čio
nai ūkininkai, nors rauko
si, bet pristatinėja visokiem 
valdininkams patvadas.

Nuvykom į Obelius. Mies
telis auga. Gyventojai dau
giausiai čia dar žydai; jie 
statosi gerus namus, nes jų 
viengenčiai prisiunčia jiems 
pinigu iš Amerikos ir Ar
gentinos. Einant gatvėmis 
turgaus dieną, girdisi daug 
kalbant lenkiškai ir rusiš-

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA ir DIRBTUVĖ

goriausiai įrengtoje mokykloje. Prakti
kos pamokos išardyti ir sudėti visokius 
motorus, apie elektrą ir važiavimu. Ti
kras, pilnas kursas šoferio-mekaniko 
lietuvių ir anglų kalbom • veda visiem 
žinomas ir per 15-kiį metų prityręs
INSPEKTORIUS L. TIKNIAVIČUS 

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

nuo 9 ryte iki 9 vakaro. Nedėliomis
■■o 11 vai. ryto iki S 

NEW 
*28 — 2nd Avenue,

•ų mokyklų Mokykla atdara
vai. po pietų. Kleaou dienomis ir vakaraia.

YORK AUTO SCHOOL
(Kampu 14 gatvės) Mew York City

lį, kur Liepos 6, 1919, su
šaudyta 21 žmogus, įtartų 
komunistų, kurių tarpe bu
vo ir garsus liaudies švietė- 
jas-agitatorius — Jurgis 
Smalstys. Jų lavonai čia ši
lely ir tapo palaidoti; vie
nus gimines ir pažįstami iš
siėmė ir parsigabeno į savo 
apylinkių kapines, bet 6 te
bėra čionai netoli viens nuo 
kito pakriktu palaidoti; jų 
tarpe yra kapas ir Smals
čio. Jo žmona, rodos francė. 
gyvenusi kur tai svetur (be 
ne Šveicarijoje). Sykį buvu
si atvažiavusi aplankyti sa
vo vyro kapo, kurį aptveru
si gelžies menka tvorele; pa 
statyta prasto akmens pa
minklas, ant viršaus su kry- noti. 
Želiu be “mūkos” ir trumpu dyba tapo pertvarkyta, 
antrašėliu: “Jurgis Smols- 
kis, 6 liep. 1919.” Žmonės
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PHILADELPHIA, PA.

Visoki Susirinkimai ir 
Bruzdėjimai

Didelis judėjimas Lietuvių 
Muzikališkoj Svetainėj.

Spalio 1 d. įvyko Lietuvių A- 
merikos piliečių mėn. susirinki 

i m as. Ką nutarė, neteko suži- 
Tiktai girdėjos, kad val-

sai nebuvęs komunistas (iš 
jų nupasakojimų aš spėju 
jį buvus “eseru” — socialis
tu revoliucionierium). Visų 
šitų žmonių sušaudymo kal
tę žmonės numeta ant pulk. 
Glovackio, kuris labai greit 
įtikėjęs skundui kokio ten 
lenko karininko, šiuos vyrus 
įskundusio ir paskui pas len 
kus išdūlinusio! Kaltinama 
Glovackis ir dėlto, kad jam 
valdžios buvę įsakyta suim
tuosius tik nuvaryti į Rokiš

Kieno Teisybe — Kunigų 
Ar Bedievių?

Rašo Z. Garliauskienė

Nors aš esu nemokyta mo
teris, 
kad aš nemokyta, ir visuomet 
stengiuosi prisiklausyti, ką mo
kyti žmonės mokina. Nueinu aš 
tankiai į bažnyčią pasiklausy
ti, ko kunigai mokina, ir nu
einu bedievių prakalbų pasi
klausyti, ką bedieviai kalba. 
Tarpe kunigų ir bedievių mok
slo matau didelį skirtumą, ir 
negaliu suprasti, kurioj pusėj 
teisybė. Kunigai šaukia, kad 
“tik mūsų mokslas geriausias 
ir teisingiausias, todėl neskai
tykite bedievių laikraščių, nei
kite į jų prakalbas, nepriklau
sykite į jų draugijas, ir nelai- 
kykit bedievių savo namuose gy 
venti, nes jie išves jus iš do 
ros kelio.” Tai taip šaukia ku
nigai iš sakyklų. Bet, nežiūrint 
kunigų draudimo, nueinu aš ir 
į bedievių prakalbas pasiklau-

Tą

VISUS 
ūpą. 
gerb. 
savo

pačią dieną buvo A. L. 
D. L. D. prakalbos. Iš prakalbų 
irgi nieko neteko nugirsti. Ta
rytum, kad niekas ir nebuvo 
pasiklausyti' prakalbų. Tą pa
čią dieną įvyko SLA. 135 kuo
pos mėn. susirinkimas. Dau
giausia buvo kalbėta apie ren
giamą 26 d. š. m. artistui gerb. 
J. Babravičiui koncertą. Pas 

matėsi didžiai pakilusį 
SLA. Daktaras-kvotėjas 
E. G. Klimas, plačioje 
kalboj pareiškė, kad

rengiama didžiausiam Lie
tuvių Artistui gerb. J. Babra
vičiui koncertą, kuopa daro 
svarbų darbą. Taigi jis davė 
rengimo komisijai įvairių pata
rimų, kaip geriaus koncertą iš
garsinti ir pats žadėjosi pasi
darbuoti.

Toliaus buvo nominuojama 
SLA. Pild. Taryba. Didelė di
džiuma balsų likosi nominuota 
kandidatais dabartinės Pild. 
Tarybos nariai. Dar prisirašė 
kuopon vienas naujas narys.

Tą pačią dieną vakare įvyko 
Biblijos Studentų prakalbos.

Tai matote, kokis didelis ju
dėjimas Lietuvių Muzikališko- 
je Svetainėje. Panašiai čia es
ti ir kitais nedėldieniais.

“Vienybės” 131 nr. korespon-
syti. Bedieviai gi ragina žmo- dencijoj įvyko klaida. Kur pa
nes kuodaugiausia skaityti vi- sakyta, kad į pabaigą kalbėta 
sokias knygas ir laikraščius, ei

sės iššaukia Pittsburgietį A- 
leliūną. Lauksim ką Aieliūnas 
ant to pašaukimo atsakys. 
Pittsburgiečiui iki Clevelandb 
arti.

Amerikiečiai irgi susižingei 
davo Požėla ir ruošiasi surengt 
jam ristynes miesto auditori
joj, kurion telpa apie 15,000 
žmonių.

“Dirvos” Maskaradas. — 
Kaip matyt, mūsų laikraščiai 
visose kolonijose kur tik jie 
išeina, pradeda užimt draugi
jų vietą, nes pirma tik draugi
jos užsiimdavo rengimu kon
certų, teatrų ir balių, dabar tą 
daro mūsų laikraščiai. Spalių 
31 d. atsibuvo didelis “Dir
vos” bendrovės maskaradų ba
lius, kuris išėjo gražiai ir pa
sekmingai.

Petrauskas atvyksta. — Apie 
lapkričio 25 dieną Clevelande 
lankysis kompozitorius Mikas 
Petrauskas ir duos čia koncer
tą. Ta žinia visus labai pra
džiugino. Visi clevelandiečiai 
laukia savo pažįstamo uolaus 
dailininko. Malonu bus pasima 
tyti, po poros motų. Koncertas 
bus Lietuvių salėje.

Neužilgo gal atsilankys pas 
mus ir “Dzimdzi-Drimdzi”, ku
rie jau gerokai įsigyveno vie
tos Lietuvių širdyse.

NEW BRITAIN,

V lėtinis

CONN.

apylinkės

bet nors tiek suprantu, ti ! visokias prakalbas ir pra
mogas; net ir į bažnyčią eiti 
nedraudžia, sakydami: “eikite 
visur, tai greičiau įsitikrinsite, 
ir pamatysite, kurioj pusėj tei
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DIDELE PERMAINA PO 10 METU PAS
MACYS BROS. FURNITURE CO.

NAMAS PERTAISYTAS MODERNIŠKIAUSIAI
FURN1ŠEI VĖLIAUSIOS MADOS, TIK KĄ Iš DIRBTUVIŲ 

STOCK’AS DVIGUBAI PADIDINTAS
GX ARANCIJA Iš DIRBTUVIŲ DAUGIAU UŽTIKRINAMA 

PATARNAVIMAS DAUG TOBULESNIS DEL PUBLIKOS 
IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS LENGVIAUSIOS
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Kuriems tik ko
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narai

kreipkitės
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198-200 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
TARPS DBIGG1 IB BEDFORD AVENUES.

Pr1«tntom j New Yorko Ir Brook lyno apylinkes Dykai ir Rangin’

PIRKITE 
“VIENYBĖS 

ŠĖRĄ!

Ar Pasiuntei 
Saviškiems į 
LIETUVA 

Pinigų?
Jeigu dar ne, Tai 

tuojaus išsiųsk per 
“VIENYBĖS” 

pinigų siuntimo 
skyrių. Siųsdami 

Money Order 
adresuokite

193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Na, tai dabar ir suprask tit 
žmogus: vieni mokina taip, o 
kiti kitaip. Trauk galas! Kad 
ir nemokyta, bet pritariu be
dieviams, nes jie mokina doros, 
teisybės ir apšvietimo.

apie susirinkiman atsilankiusio 
svečio, žymaus biznieriaus 
(real estate) pil. Z. Jankausko 
pasiūlymą del kitiemet būsi
mos pasaulinės parodos Phila- 
delphijoj — šis pasikalbėjimas 
su pil. Z. Jankausku buvo jau 
po susirinkimui, pil. Z. Jan
kauskas pareiškė, kad seka
mam G. Kliubo susirinkime šį 
klausimą perstatysiąs.

G. K. Koresp.

New Britaino ir 
lietuviai su nekantrumu laukia 
J. Babravičiaus koncerto, taip
gi laukia ir paties artisto Ba
bravičiaus pamatyti, kaip jis 
išrodo (apie kurį tiek daug 
kalbama, tiek daug rašoma ne
tik lietuvių spaudai bet ameri
konų ir kitų tautų).

Ot dabar kaip tik teko suži
noti iš patikrintų šaltinių, kad 
J. Babravičius jau pas mus 
atvažiuoja pėtnyčioj Nov. 13, 
11 vai ryte. Babravičius ap
leidžia New Yorką ir tą pačią 
dieną 13 Nov. 2-rą vai popietų 
jau bus New Britaine. Todėl 
pasitikim Babravičių stoty ir 
parodykim, kad mes mokam 
pagerbti mūsų talentingus ar
tistus. Viską Žinąs.

S. K. GRISIUS
Agentas ‘ • VIEW Y HES ” bei ki
tų tautiškų laikraščių Chicagoj. 
Norinti užsirašyti "Vienybę’’ ar 
užmokėti prenumeratų bei pirk
ti šėrų, kreipkitės šiuo antrašu;

3423 W. 613t STREET
Chicago, Ill.

Phone — Republic 8927

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

Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

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

Nedeliomis Nuo 10 iki 3 P. M.

PAIEŠKOMA

1) Dicevičius, Ignas, paeina 
Salaku miest., atvyko Ame-

metais ir gyveno 
'a., apylinkėje.

2) Žadeikis Pranas ir jo trys 
dukterys Monika, Joana ir Ju
lė, 1914 metais gyveno Brook
lyn, N. Y.

3) Galadauskas, Bronislovas 
atvyko Amerikon 1910 metais 
ir gyveno Gardner, Mass.

4) Blusevičius Juozas (arba 
kaip kad jisai esąs užsivadi- 
nęs John Kaminski), prieš ke
letą metų gyvenęs Brooklyn,

is 
rikon 1907 
Pittsburgh, Pa.

5) Tamošiūnai, Tadas, Povi
las ir Juozas. Pirmieji: du gy
venę Kanadoje ir vadinosi 
Thompson, o Juozas gyvenęs 
Chicagoj e.

Ieškomieji arba kas apie 
juos žinantis prašoma atsiliep
ti šiuo antrašu : — Lithuanian 
Consulate, 38 Park Row, New 
York, N. Y.

Užrašykit “Vienybę 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems 
Lietuvoje

JAU VĖL TURIME!
Komediją

“ L A P K U S ”
— Kaina 30c. — 

VIENYBĖ
Grand St., B'klyn, N. Y.

CLEVELAND, OHIO LUZERNE, PA.
Rinkimų Pasekmės

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

Požėlą Lenką Sumankė. — 
Spalių 30 d. Clevelande buvo 
didelis nuotikis — Karolio Po
žėlos ristynės su vietos lenkų 
pastatytu lenku tvirtuoliu iš 
Buffalo, N. Y., kurie prieš Po
žėlą užsirūstinę del pereitų ris- 
tynių, nutarė surasti tokį lenką 
kurio ne tik Požėla, bet nei jo- 
kis kitas Lietuvis neparis. Po 
žėlos priešas buvo apie 220 sv. 
milžinas lenkas, jaunas narsus 
vyras, Wladek Michalski, ku
rį vienok Požėla pirmą kartą 
paguldė į pusę valandos, antrą 
kartą dar trumpesniu laiku.

Vietos lietuviai baisiai nu
sistebėjo iš šitokio Požėlos sti
prumo.
grūdus pilna Lietuvių salė ne
žiūrint tikietų brangumo.

Prie 
niai lietuviai, Jonas Krunkai-
tis su Jonu činga ir Adomas 
Vidžius su kitu svetimtaučiu. 
Krunkaitis laimėjo pirmoj po
roj, antroj laimėjo Vidžius.

Iššaukia Jušką. — Po im
tynių, prieš publiką, Karolis 
Požėla: Išreiškė pageidavimą 
imtis su Bostono šone žino
mu garsiu stipruoliu Juška 
.r pasakė, jog yra gatavas bi
le kada prieš jį stoti. Ką ant 
to atsakys Juška dar nežinia, 
bet jeigu
Clevelande jiems būtų 
pusiaukelis susitikti.

Adomas Vidžius iš savo pu-

Wilkes Barre mieste visi liko 
tie patys valdininkai.

Hazleton miesto tie patys, 
išskyrus porą ne taip svarbių.

Pittston tai buvo daugiau 
riaušių, bet liko airis burmis
tru, arba visi airiai valdys mie 
stą po senovei.

Nanticoke — yra naujas mie 
stas; pagal gyventojų skaitlių 
rinko šįmet jau miesto valdžią; 

išrinko visus “pan” ir 
— visi lenkai, nes ten

M. M. ŠLIKAS
Lietuvis Advokatas 

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

Namų Tel. Michigan 5751

Publikos buvo prisi-

Į na, ir
“pan,”
lenkai yra didžiumoje.

Paviete buvo tik kontrolės 
narys renkamas — ir lenkas 
išvytas liko; jo vietą užims 
valas Butts. Visi republikonai, 
nes čia keli metai jie valdo.

Nienių Jonas

Bell Phone Poplar 7545
A. STANKUS

— Lietuviškas Graborius — 
Geriausias patarnavimas, 

Daug metų patyrimo 
1023 Mt. Vernon St.

Philadelphia, Pa.

RICHMOND
TRUST

COMPANY
to dar ritosi du vieti-

Juška sutiktų tai 
veik

REIKALINGI AGENTAI

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

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

>w>w >v;|

2701-2703 E. Allegheny
Philadelphia, Pa.

Av.

Apdraudžiame Nuosavy 
bes Dokumentus.

Persiunčiame Kabeliu Pinigus

Perkame ir Parduodame 
Visų šalių Pinigus

Mokame 4% ant Padėty 
Taupymui Pinigų

Puikiausias Patarnavimas
Visuose Skyriuose
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KUR ŽMONIJOS LOPŠYS

(Mokslo Zauna)

Iš kur žmonija prasidėjo ir 
kur žmonijos lopšys, daug yra 
mokslo spėliojimų. Paveizdan, 
žydelių mokslas randa žmoni
jos lopšį buvus pirmiausiai pa
kabintą Obelėje Viešpaties sod
ne; amerikiečiai tvirtina, kad 
žmonija prasidėjusi Floridoje, 
kur ten tarpe St. Augustine ir 
Miami miestelių; buvo atrasta 
dar ir kitur daugelis lopšių. 
Roy Chapman Andrews atra
do ji Mongolijoje. Kiti mok
slininkai surado žmoniją pra
sidėjus dar šiose vietose: Ara
bijoje, Egypte, ties Kaspijaus 
Jūra, ties Reinu, Cevennes Kai 
nynuose, Skandinavijoje, Lie
tuvoje, Yucatane, Malajaus 
Pusiausalyje, Pietų Afrikoje,

Californijoje, Nebraskoj, Riffe 
l Australijoje, Javoj, Moravijoj, 
' Arizonoj.

Vėliausiu laiku didis lietuvių 
mokslininkas Dr. Pikštas įrodė, 
kad žmonija prasidėjusi Ro
moj, nors nemažesnis mokslo 

i autoritetas drg. Bamba jį su- 
į mušė ir nustatė, kad tai buvo 
i Maskvoje.

Tačiaus didžiuma pasaulio 
mokslininkų vis labiau prade
da remti teoriją šventakup- 
rių, kurie labai aiškiai įrodė, 
kad pirmutinis žmonijos lop
šys kabėjo prie lovos.

Dr. Nusmuk Kelnis

KAS VELNIO BIJO, TAS 
NEBUS TURTINGAS!

Taip skelbia katalikų Juozu- 
piečių darbininkų organas “D- 
kas” savo pirmam puslapy. Aš

'būdamas katalikas, pamatęs to 
i kį bedievybės skelbimą, nega
liu tylėti; turiu sušukti su 

i šventu Petru : “Viešpatie, gel
bėk, nes mes žūstame.” Juk tas 

'reiškia, kad visi Juozupiečiai 
! katalikai darbininkai jau “su- 
I siprato” ir velnio nesibijo, ir 
: jau pradės turtus rinkti, o jūs 
Amerikos katalikai, kur jūs ei
nat? Juk Lietuvoje jūs būt 

į mėt visi apšaukti “bedieviais” 
už tokią drąsą, pareikšti vie- 

j šai, kad velnio nebijot! Pasi- 
i skaitykit jūs, bedieviai, knygas 
“Garsas apie baisybes Dievo 
Sūdo” arba “Peklos knygą,” o 

j tada pamatysite, kokią ten ra
giai turi mace. Vienas replėm 

į suėmęs davatką pavilgęs į sma 
lą, uždėjęs ant priekalo su 
kūju ploja; kitas pražiodinęs 
į gerklę smalos kaušą pila; 
trečias lipančias dūšias iš ver
dančio smalos katilo su sakia 
duria!

Viešpatie, rūstybėje Tavo, 
nebausk manęs; supykime Ta
vo nežudyk manęs!

Senas Katalikas

MUSŲ PŪDYMAI

Chicago. “Vienybėje” tilpusi 
statistika neatitinka tikrenybei. 
Ten pasakyta, kad Chicagoje 
yra labai daug inteligentų be
darbių, bet sulyg “Varpo” mok 
sliškų išnagrinėjimų padėtis y- 
ra šitokia: vienas labai piktas 
chroniškas bedarbis daktaras, 
kitas truputį piktas chroniš
kas bedarbis redaktorius; vie
nas dar turi paskolintą nuo 
kirvininkų juodą kuinelį, kitas 
nuo senai dar turi margą ku
melaitę.

Todėl dar padėtis nėra to
kia bloga Chicagoje.

Tikras Inteligentas

Ieško Lietuvoje Redaktoriaus

Ieškomas laikraščiui redakto 
rius. Atlyginimas labai geras: 
sunkiųjų darbų kalėjimas, 
9783 bylos ir 83,921,410 litų 
pabaudų. Panevėžio Halsas

Motina Prieš “Tėvą”

Musų Cigarų Vardai ' Brands LabeiiaŲ
D. L. K. VYTAUTO CIGARAI — Squares bei Extra Good po 20 centų.
šitie cigarai padaryti iš geriausios rūšies Domestik bei Importuoto Tabako. Yra 

tai dideli, stori cigarai, labai malonūs rūkyt.
ANTRO SKYRIAUS teipat su L. I). K. paveikslu ir tokio pat vardo, bet plones

ni už pirmuosius, šitie po 15c, lygiai puikiai kvepia.
10 CENTŲ Cigarai yra padaryti iš nemažiau atsargiai sutaikyto, parinkto ge

resnio skyriaus Tabako, pagal tinkamumą — iš Havanos, Porto, Kičo, Sumatra, Shade 
Grown bei kitų, nors didelis, bet biskį mažesnis už didžiuosius, vienok yra veikiai 5 
colių ilgio, labai malonūs rūkyti, ir yra labai populiariški. Lietuviai juos myli, po 
vardu PETRO NAUJOKO, su lietuviškais parašais ant bakso.

Po kitu LAKELIU-VARDU 10 centų, JONO-JOHN’S CIGARS, kitokį baksai, 
nors lietuviai juos labai myli, bet ir svetimtaučiai labiausia jų reikalauja, nes puikus 
Cigarai su auksiniais medaliais ir JONO NAUJOKO paveikslu. Kiti tokius cigarus 
po 15c. parduoda, o mes skiriam tik po 10c.

Kaip tie teip ir kiti mus cigarai visi rankomis padaryti patyrusių vyrų amatnin- 
kų; o ne teip kaip TRUSTAI garsina HAND MADE, o vienok mašinoms padaryti, 
mergaičių prižiūrint už menkuti mokestį, dirbant po 12 vai. į dieną ir po daugiau.

PENKTO SKYRIAUS, yra menkesni, bet vienok ir geri cigarai, VADINASI 
DAIZY DEE. Labai gražus merginos-aktorkos paveikslas. Rūkytojas ir šitų Cigarų 
užganėdintas pilnai!

Apart kitų ypatybių, už tai mus cigarai geresni ir žmones jų geidžia, kad ir 
mes patys juos dirbame, visus su rankomis padaryti, ne mašina. Tame amate esame 
jau 25 metai ir turime geriausią patyrimą netik padaryme, bet ir pažystame tabaką 
nuo A iki Z. Mūsų pačių pridėjimas darbo prie cigarų, eina naudai rūkytojui, už tai 
kad dirbame. Kame žydpalaikis, kuris vos vieną arba du darbininkus samdo, jau 
pats nieko neveikia; mat jau ponas ir iš darbininkų gyvena. Kaip iš darbininkų, 
teip ir žydbernių biznierių (kuriuos žydai vadina gojais-žiopliais) iškošia sau dyka- 
vimą, perkant prastą tabaką. Darbininkas matydamas kaip jų ponas žydas be darbo 
dykauja, tad ant keršto, brudą cigarus padaro, kuriuos lietuviškai visuomenei sten
giasi įduoti per lietuviškus žydbernius biznierius. Mus pačių visas darbas prie cigarų 
pridėtas, eina labui mylėtojų mus cigarų. Tegul žydai eina pas žydus, o lietuviai pas 
lietuvius; laikykimės vienybės. Netik vietiniai tikri lietuviai mus cigarus myli, rūko 
ir biznieriai pardavinėja kaip — tautiečiai, bolševikai, teip socialistai ir kiti, nes jie 
žino, kad mes teisingi žmonės, mus geri cigarai geriems žmonėms lietuviams!

Gerbiami lietuviai rūkytojai ir kituose miestuose pas biznierius reikalaukite ir 
rūkykite mūsų Cigarus.

Ant pareikalavimo išsiuntinėjam į kitus miestus biznireiams bei 
agentams cigarus COD; vienok pirmu kartu nuo naujų pirkėjų prašome, kad pri
siųstų VIENĄ DOLARĮ rank-pinigių, kadangi yra visokių žmonių, kurie net po sve
timu vardu pareikalauja cigarų, o paskui neima, tad rankpinigiai reikalingi apsigin
ti nuo suvadžiotojų.

Už pasiuntimą cigarų mes visada apmokame lėšas; o atsiustas doleris tampa 
atrokuotas prie sumos už cigarus.

Mes reikalaujame agentų visuose miestuose ir užprašom lietuviškus biznierius 
pirkt nuo mus cigarus. Mes savo kaštais prisiusime; nesigailūsit! Adresas:

Naujoku Cigar Manufacturers
267 Division Ave., Brooklyn, N. Y

Tel. Bist) Greenpoint Telephone 7187 Main F

Juozas Garšva
Mmho firm* gerai atltakn uakuičlKu darbui: libaluamKoja ir Uldaja miraslns ant vlaoklĘ 
kapinių. Pagrabaa pamolla nns paprauClaaalų iki prakilniauh;. Partamito karintai lab 
dotuvSnu.', ve sali Joms, krlkltynoma ir kltlema paalvatlnSjlmama.

Viršui minotnie reikalais kreipkitės pas mane, o būsit niganėdinti

231 Bedford Ave. oriBAIJL 264 Front Street
BROOKLYN. NEW YORK
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Viena lietuvė motina Chica
goje, nesulaukdama savo duk
relės pareinančios iš kleboni
jos, ji pati nuėjo klebeni j on.

— Dvasiškas tėve, kodėl ma
no dukters neleidi eit namo? -- 
užklausė motina.

— Motin, — atsakė kunigė
lis, — tavo dalykas buvo duk
terį pagimdyt, bet mano daly
kas ją užauklėt. Aš dabar ją 
rengiu stot į vienuolyną.

Chicagos Žiūronas

MUSŲ KLAIDINIMO
BL1URAS

Klausimas: Mes su draugu 
susiginčijom, kuris iš gyvūnų 
pasaulyje yra linksmiausias? 
Aš sakau, kad gaidys, nes jis 
iš pat nakties pradeda giedot, 
o mano draugas tvirtina, kad 
Bimbalas, nes jis be paliovos 
gieda giesmę apie Rusijos ro
jų. Katras iš mudviejų turim 
tiesą? — Ž. I. Oplys,

Atsakymas: — Abu klysta
te. Linksmiausis gyvūnas yra 
blusa, nes ji visuomet šoka.

Nesenai Taip Buvo
Jonas: Tegul bus pagarbin

tas. O iš kur taip einate? '
Magdė: Ant amžių amžinų

jų. Iš karčemos.
—o—

Dievas Laužė Įstatymus 
Lietuvoje

Aną sekmadienį, pačiam ė- 
jime bažnyčion pradėjo smar
kiai lyti. Geigulių Jonukas, aš- 
tuonių metų berniukas, žiūrėda 
mas pro langą, klausė moti
ną :

— Mama, — jis sakė, — ar 
ir lietų Dievulis padaro?

— Taip, vaikeli, — mama at 
sakė.

— Ką darys su Dievu polici
ninkas, kad Jis dirba ir sek
madieniais?

—o—
Tai Būtą Jau Pilna Pašalpa 

šeimyninkė (į valkatą): — 
štai tau, žmogeli, duonos apy- 
riekas su sviestu ir puodukas 
kavos. i

Valkata: Ar nepaskambin
tum tamsta ir pianu pakol aš 
užsikąsiu? Kartais taip išsiilg
stu kabaretų!

—o— 
Piktumas Išdavė

Gatvės kampe stovi elgeta, 
su parašu ant krūtinės “Ne- 
bylis.” Praeinanti poniutė su
stojo ir buvo beieškanti ką iš 
kapšelio duot, bet vieton to ji 
užkalbino elgetą:

— O, vargšas, nebylis! Įsi
vaizduoju, kaip tau nuobodu 
kad negali kalbėti?

— Tai kokių paralių dar 
mane kalbini, žinodama, kad 
aš nebylis? Juk žinai, kad aš 
neatsakinėsiu?!!

Slaptinės Minklės
1. Du dūrė, du mojavo, šeši 

šimtai švilpiniavo. (Plaukai 
mergai duoną minkant)

2. Įkiši kietą, ištrauki mink

štą, iš galo varva. (Raugintas 
agurkas).

3. Du bėga, du gena, du kelią 
skina. (Pora arklių važiuo
jant).

4. Ant augšto kalno, sidabro 
galva, kanapėta uodega, (žva
kė).

5. Dvišakas medis, ant to 
medžio avilys, ant to avilio ka- 
muolis, ant to kamuolio miš
kas, tam miške Kiškis, tą kiškį 
dešimts kurtų gaudo, (žmogus

6. Stovi kerčioj pasipūtęs, 
! lėk per laukus, kaip padūkęs.
(Šautuvas)

7. Keturi broliukai į vieną 
duobelę čiurlena. (Karvę mel
žiant).

8. Už kiaulę mažesnis, už ark 
lį didesnis. (Pavalkai.)

Surinko Kazys Stonis

IMIGRANTŲ PERLAIDOS

šioje šaly yra 14,000,000 
žmonių užsieniuose gimusių, 
kurių didelė dalis siuntinėja 
savo giminėms ir draugams pi
nigus į užsienį. Gaunantieji iš 
Amerikos pinigus tiesioginiai 
Amerikos prekių pirkti negali 
neduodant pakaitomis savo pro 
dūktų. Tokios tranzakcijos re
zultatu yra, kad padidina mū
sų eksportą ir pamažina impor 
tą. 1923 m. perlaidų persiusta 
apie $350,000,000. Imigracijos 
komisionieriaus žiniomis, 1922 
rh. imigrantai su savimi atsi
vežė $30,000,000, gi 1923 m. 
dvigubai.

Skaičius ątvykusiųjų imi
grantų 1923 m. buvo 751,000, 
beveik dvigubai daugiau negu 
1922 m. F. L. 1. S.

GARSINKITĖS “VIENYBĖJ”

i Tikra Lietuviška Duona
j kurią kepa

i „Garsas” Keptuve
(Seniausia įstaiga)

♦
♦ Kepa duoną iš ruginių miltų. 
I Taipgi kepame keik sus, vostu-
* vėms ir kitiems pokiliams. Vi- 
I snomet kreipkitės su užsakymais 
j prie “Garsas” Keptuvė. Siunčia- 
I ne duoną ir į kitus miestus.
{ W. MASIULEVICH 

A. SHRUPSKI8
I (Savininkai)

209 Bedford Ave.,
t Brooklyn, N. Y. Tol. G’p’t. 2876PAS DANGAUS VARTUS

Labą dien, šventasis Petras!
Aš atėjau dangaus karalystėn. 
Mano pavardė ir vardas — 
Bernatonis Pranas iš vaikystės

Aš buvau pašauktas Dievo
Ir paskirtas žvejybos karalium 
Valdžiau aš jūras ir pievas,
Ir sekiau čigones su žydelkom..

Sugrūdau daugelį velnių
Į nežinomą keikuolių bedugnę, 
šimtai liko net be kelnių,
Kurie bėgo iš manęs pasprukę..

Be to, aš “garsus” poetas — 
Savo dainomis žavėjau pasaulį, 
Ir “peoviakus” balete,
Paskui vėl daina mylėjau saulę

Ir todėl atsižymėjau,
Už ką mane “Augštas Dievo 

Teismas”
Siunčia dviem metam pasilsėti, 
Bet vėl pagunda — Marijos 

geismas...
— Pranas Bernatonis

Už Kulisą
— Pas jus gera judėjimų 

technika... Jūs sakydamas mo
nologą nė sykio neatsistojote 
nugara prieš publiką!

— Ne dėlto! Dalykas tame, 
kad man kelnės užpakaly bu
vo praplėštos.

Niekuomet Nevėlai
Gydytojas. — Jūs turit vi

sai mesti degtinę gerti.
Pacientas. — Ar apsimoka? 

Man jau 70 metų. Ar ne vėlai 
jau?

Gydytojas. — Niekuomet ne 
vėlai mesti girtuokliauti!

Pacientas. — Na, kad jau 
niekuomet nevėlai, tai aš galiu 
dar nekurį laiką palaukti.

Teisme
Teisėjas (liudininkui): — 

Jūs tvirtinate, kad jie gyveno 
kaip vyras su žmona?

Liudininkas: — Ne, kur kas 
geriau!

Girtas (negalėdamas durų at 
rakinti : — Prrrakeiktas išra
dimas. Mirkstu aš čia po lietu
mi jr sukioju visą naktį, ir kai
rėn ir dešinėn ir negaliu savo 
būtan įeiti. O vis tie išradė
jai, kad jiems taip galvos su
kiotus!!” — Š. N.

Po Nežinomos Scenos
Vyras atsisėda prie stalo pus 

ryčiautų. Jo kakta perrišta ir 
paaky iškilmingas guzas.

Į tarnaitę:
— Kodėl mano pati dar ne

išeina iš miegamojo?
— Poniutė dar neatsikėlė — 

ji nesveikuoju. Man rodos, kad 
ji ranką išsisuko, kai ponds vė
lai naktį parėjote namo.

Pabandytą vat lą muziką!
Du vyrai žiūri į šokikę sce

noje.
1- as Vyras: Ot kur mergaitė 

turi šokimo talentą!
2- ras Vyras: Nematęs ko! 

Vat tegul ji pašoktų palei mu
ziką mano žmonos dūdelės ir 
mano uošvės trombono.

Nupiginta Kama
Mūsų tri-šriubiniais laiv: 
Resolute, Reliance, Albert 

Ballin, ir Deutschland 
ir myliniais 1-klasia.is laivais 
Cleveland, Westphalia, Mount 

Clay, Thuringia

$203
Iš NEW YORKO Į 
KAUNĄ ir ATGAL 

(Pridedant Rev. Taksi}.)

Išplaukimai Kas Savaitę 
Del sugrįžimo leidimu, ir ki
tų informacijų klauskit pas 
vietas agentus arba pas

United American Lines 
(Harriman Line) Joint Service with 

Hamburg American Line 
35-39 Broadway, New York.

STOGŲ DENGĖJAS

“GRAVER
Roofing

FUipnir WorK a Specially 
JAMES J. HOLT & SON

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

Reikale klauskite:
Ofisas: 11G3 Gates Avenue

Tel. .Jefferson 3957
Yardas: 161 Clifton 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 apdraudą (insurance) kokia tik
tai randasi šioj šaly. Mūsų kompanijos 
vienos iš didžiausių, prekės yra lygios 
su kitais, bet patarnavimas yra geres
nis nelaimei atsitikus, nes pilnai nu 
stolius išmoka.

PERKAM ir parduodam namus, lotus, farmas, biznius, morgičius; sko- 
linam 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 j mūsų 
firmą, užtikrinam, kad gausit teisingą ir mandagų patarnavimą.

SCHEGAUS & GALE
BUILDERS, REAL ESTATE and INSURANCE

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

LINKSMI V YR Al!
Netik sportai, bet ir darbininkai ir geresnės kliasos 

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

U~~-‘ SuasaanJ tai yra goriausi Cigarai Amerikoje, gardūs rūkyti, 
puikiai dega ir dūmas maloniai kvepia jog visiems 
patinka net šaly sėdintiems arba praeinantiems myli 

kvepėjimą todėl, kad pagaminti iš Importuoto ir ge- ' , 
riausio Domestik Tabako! Nors daugiau mokėtum, bet 
geresnių Cigarų negali gaut! Visi inteligentai juoos rū- 
ko! Broliai Lietuviai — labai puiku, kad mumis — tai 
yra lietuviška išdarbystė -paremiat, nes visiems garbė fĮ \ 
už lietuvių pramonystę, todėl ir toliau užprašom, kad ,/ ./ į V 
Restauracijose, Kliubuose, Storuose, pas Barbenus ir p į J)
visose lietuviškose užeigose visur reikalaukit ir rūky- '.^4 
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 -'■IfffirSgĮĮy 
rodo į auksinius medalius, — o rūkysi-ir džiaugsies, kad gerą cigara 
rūkai! — Į kitus miestus išsiuntinėjam biznieriams ant pareikalavimo 
per pačtą. Adresas: —

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

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

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

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

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

Tel. Richmond Hill 8066
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ATSISVEIKINANT ©

lašo /L Smilingis

, Tos liepsnos, žiūrint per nuo 
gas medžių šakas, išrodo dar

I Įvairesnės spalvotesnės. O
I medžiai, stovi taip rimtai

ir taip daugiakalbiai bylojusi

ir
ir
su

norėjau išrodyti besidairąs Į 
padanges ir išrodyti pieštuką 
griaužiantį bei rymuojantį ei-

žiūrėjau pro tuos medžių 
sau,'tarpus. Ir rodėsi, jog žiūriu 

ištrūk-i pro kažkokius langelius kitan

Skubiai uždaužės knygą 
vilkdamasis paltą išbėgau lau-.vėju 
kan. Ėjau, bet nežinojau kur,! 
ot taip tik instinktyviai 
kad tik dieną baigus,
ti oran. Nepasijutau, kaip ko-Į pasaulin, žvaigždžių sritin. 
jos pasuko sodo linkui. Įėjo ir 
laisvai laisvai atsikvėpiau. Tik 
ir vežriasi Maironio žodžiai gy
vybe pasitenkinančios krūti
nės :
Tik išsiręšiu, tik atsikvėpsiu 
Oro grynesnio plačiau;
Visą pasaulį meile apglėbsiu, 
Lietuvą visgi karščiau.

Veržiasi iš širdies hymnas at 
gimusiai pavasario gamtai. 
Saulė jau nusileidus. 'Pik, lyg 
ką nori įmetus į vandenį, kad 
vilnys Vilnelės skrenda į visas 
šalis, saulėlydžio pažaro liep
snos plakasi pinasi vakarų pa
švaistėj c.

Vienas takas eina netoli gat
vės. Bet aš nemėgstu to tako, 
nemėgstu tos gatvės artumo, į- 
grįso ji jau taip — noriu bent 
valandėlei atsitolinti nuo jos, 
nebegirdėti jos disonansu. Pa
sukau kitu taku. Einu tolyn... 
Ir eitum, rodos, tolyn, gilyn, 
ir ten pailsinti pavargusią sie-

vienas, kad niekas mano žings
nių nesekiotų. Tiesa, rodos, čia 
nieko blogo, tik jau toks ūpas. 

■ žmogysta vaikščioja iš vieno 
galo j kitą taką, kuris kryžia- 
vosi/su manuoju. Nueis žmogy
sta i galą aš šmukšt — skersai 
ir einu, lyg nieko nematyda
mas. Taip pat ir atgal. Keletą 
sykių taip sukryžmavova. Da
bar nebežvalgiaus į žžvaigždė- 
tą dangų smakru augšta apy
kakle parėmęs. Gal ta žmogy
sta taip pat nuo išvakarykščio 
vaikščioja, tik aš dabar tepa
stebėjau, lyg nekantravau ko.

— Atėjau su sodnu atsisvei- bus nebuvę krito atmintin Įiūd- O skausmą — jūrėn paslapčių,
kint, pasigėrėti dar sykį — iš ni Putino žodžiai: 
važiuoju... Nors liūdna man,

— Išvažiuoji? ir dar taip vei Nors skauda man,
kiai ? — paklausiau lyg netikė- Aš viens džiaugiuos, viens ken- tai dainuokim... Kol drauge su 
damas.

Parėjęs vilkdamasis paltą 
girdėjau dar už sienai dainuo
jamus žodžius... “Jauni esame,

cm, mumis visa linksminas’ ap
— Taip, gyvenimas, likimas As skundą užslepiu skausmai! link.”

—- Gyvenimo versmės, ikyry- 
bės — manau sau.

— Ponas, manėme, būsi i va
karą išėjęs, kad taip negrįžai -- 
pasigirdo šeimininkės balsas ir 
padėjo ant stalo atvėsusios va
karienės.

MOLLANni ’0 AMERICA
i Jobus-trumpe.! kelias per Rotter- 

dnm’ų, j ir iš visų dalių

j tik
at-

mė-

Laivai kai savaitę
Neprilygstami patogumai 

Mew pugelbstime gauti reikalingas 
dokumentus (affidavits). Mūsų 
žmones sutvarko visas smulkmenas, 
ir keleiviams rūpinamasi nuo pra
džios kelio iki pabaigos.
Kainos ir laivų tvarkražtii pasiun
čiamas paprašius.
Rezervavimui ir informaeijų delei 
rašyk Hilo vietiniam agentui, arba

HOLLAND AMERICA LINE
24 State Street New York__

$15.00 ir augštyn
I

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

RASHKINIS
Ir 

VOKETAITIS
141 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

žengiau taku spardydamas 
pašalo iškeltus akmeniukus. Ir 
širdžiai kaskart lengvėja. Dan
guje pradėjo degiotis žvaigždu 
tės, ir kas jas ten degioja, ar 
tai ne dangaus skilutės? — kį- 
la atsiminimai vaikystės. Ten 
tur būt daug vaikelių yra, nes 
sningant juk tai jie rubuliuo- 
ja ir meta žemėn — taip 
pasakodavo neužmirštamo 
minimo senuolis.

Ten antai ir nuriežtas
nulis bespokso. Gal ten Tvar- 
dauskis... aš apie jį dabar nie
ko nebežinau, bet buvo laikai, 
kad jis buvo man puikiai žino
mas... žvalgiaus į žvaigždes, 
šit Grįžulo ratai išsiplėtę. Į 
juos aš visuomet pirma pažiū
riu, nes tai pirmasis žvaigždy
nas, kurį sužinojau. Tos trys 
jo žvaigždės — tai lyg žirgai 
sukinkyti atrodo.

Ten šienpioviai Sėtyną ve
jasi. Jie taip aiškiai žiba. Ten 

i pat ir jų pasekėjas Sirius.
Palengva žingsniuoju, geriu 

tyrą orą ir žvalgaus... Kur? O- 
gi į žvžaigždėtas padanges. 
Kitame take vėl kaži kas vaikš
čioja ir žvalgosi į žvaigždynų 
sritį. Tegul jis sau. Bet aš ne
mėgstu, kad tokią valandą kas 
man maišosi po akimis, — to
kią valandą, kada jaučiuosi pa 
bėgęs nuo žmonių.

Norėjau pasišalinti, palikti 
kur vienas, bet vėl norėjau eiti 
į tą taką kur pas gatvę. Slan- 

i kiojau, tūpčiojau vietoje. Ne-

stabtelėjo taip

atsiliepia.
devintą dangų
tokia savo iš-

•Tako gale man bestovint 
kryžkely, lyg sušmėžavo kas. 
Grįžtu atgalios, žiūriu, artinda 
mos prie kryžkelės, — o gi ta 
žmogysta tik už medžių besiar
tinanti taku taip pat į kryžke
lę.

Stabtelėjau. Gal bėgti? Bet 
ko, juk čia nėra ko bijoti — 
ir pats prieš save nuraudai! iš- 
metinėdamas sau tokią kvaily
bę. žmogysta 
pat.

— Kazy!
— Antanai!

‘— Kad tu i 
nubildėtum su
vaizdu. Juk ir nepažinau tavęs!

— Nė aš nepažinau — bū
sim turtingi!

— žinai, aš mažne nuo tavęs 
pabėgau. Ot taip nenorėjau su 
kuom svetimu susidurti ir tiek. 
Del ko tu anksčiau nesakeis, 
kas esąs — būtume drauge pa- 
sivaikščioję, pasiplepėję.

— Toks mandrus! Kodėl 
pats nepasireiškei — ir nuėjo- 
va taku j savo pašali.

— Na, kas gi tave taip šį va
karą sodnan beatnešė?

šaukia. Tau andai juk buvau 
sakes išvažiuosiąs... €

— Tik taip netikėtai, taip 
skubiai... kada besutiksime?...

— Tikte tai susitiksime, bet 
tie susitikimai nebepanašės į 
ligšiolei, jie bus skuboti, ofi
cialūs, kas kart šaltesni, nes 
vidujinis mudviejų gyvenimas! 
eis savais keliais, susitikus tam ! 
kartui nebebus kaip išreikšti1 
savos sielos virpėjimų, reikės ! 
svarstyti tik gyvenimo davi- j 
nius. Ir aš pakartoju tavo sta-j 
tytąjį šį vakarą klausimą: —• 
kas, kokie būsime po penkių,; 
dešimties metų? Kokių jaus-! 
mų kupini beirsimos, kokios i 
vilnys bedaužys gyvenimo vai-i 
telę?...

Draugas, matyti, ta mintimi 
buvo labai su jaudintas.> Sujau
dino ir mano be to jau pakilu
sį ūpą...

— Ateisiu, ką tu duosi? Vy
liaus iš tavęs dar per pirštus 
smiltis barstydamas, viliuos ir 
dabar — ir ką tu pateiksi? Sto 
viu pas nepermatomą uždan
gą ir laukiu bene prasiskleis, 
ir klausaus, bene išgirsiu tavo 
aidų. Bet tai slaptinga. Veriasi 
įš amžinybės — ateities gyveni
mo siūlai, dabartis juos atau
džia ir atideda praeitin, amži
nybėn.

— Beturiu maža laiko 
pertraukė tylos valandėlę jis 
— rytoj gal dar pasikalbėsime. 
Turiu dar su reikalais šen-ten 
užeiti — palydėk mane, parei
si dar juk!

Lydėjau. Kalbojova dar 
tą. Bet žodžiai nesirišo, maišė
si, lyg jau būtų draugystės st 
ga nutrūkusi.' Palydėjau, ly 
tolstantį į gyvenimo jūrą, ir 
sunkių minčių nusvirusia galva 
grįžau namo.

Einant pro sodo kertę, jš kur

Atsišaukimas į Bendradarbius 
Del “Vienybės” Metraščio

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

GYDAU VYRUS IR
MOTERIS

Pasekmingai Moderniškiausiais
Budais

Parodau Greitas Pasekmes 
visose fbrmose 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 kemiška ana
lyze šlapumo, X-spindulių kvotimas.

Pasitarimas ir Patarimas Dykai

Specialistas
110 East 16th Street, New York City

Tarpe 4th Av. ir Irving Place
Valandos: 9 Iš ryto iki 8 vakaro. — Nedaliomis: 9 iki 4 po pietų

777. Stagy 0783.
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SKAUSMAS! KUR?
PAMINKIT.

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

10. Apsisaugojimui nuo 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.

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

Ateikite ir Persitikrinkite

107 Union Avenue, Brooklyn, N. Y

Kg
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•1 tį “Vienybę,” šiandien pasieku
sią laipsnį mūsų nacionalės 

■ reikšmės organo. Todėl “Vie
nybės” Bendrovė nutarė išleis
ti 1926-iems metams Metraš
ti, su kiek galimai pilnesnė
mis ir reikalingesnėmis žinio
mis bei informacijomis iš mū
sų gyvenimo, taipgi įdėli “Vie
nybės” bendradarbių šiokius- 
lokius atsiminimus bei jų pa
veikslus. Metraštis nebus labai 
didelis, bet spausdinsis ant ge
ro poperiaus ir technikos žvilg
sniu prižiūrėtas.

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

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

Viskas šitas turi būti prisiū- 
sta ne vėliau Lapkričio 30 d. 
(Lietuvos bendradarbių rašte
liai bus priimami iki Gruodžio 
15 d.) ir antrašuojama seka
mai 
193 Grand St., Brooklyn, N. I
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xaasca;
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iki 10 iš ryto 
iki I po pietų 
iki 8 vakare

161 North 6th Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. 595 Greenpoint.

8-10

•( Apsaugok Bvalkatę

■altu.
I *ra- 
pueię 
COLD 
Kalčių

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

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

URBAN’i
Balčio), jiklę 
bakim apilgtnkriok

Kas yražmogaui andhnaa prliiai? — 
Jis netik sunkiausias Ugaa Įvare, bet U 
bę paguldo. Bot tie, kurie vartoja po 
Amorikę pagarsėjusiai 
POWDERS (Miltelius auo 
nebijo. Už 75 centui už 
nuo savo nuožmiai prieiof

URBO LAX TABS (IS cental al *kry- 
gį-nutę) yra kai kanuolė prie! kitę amžinę žmo- 

gaus priešę — vidurių užklitėjlmę — kariu 
'' žmogui pagamina daug rūpesčių ir aunkių ligų.

Idetuvlžkų, Bulgarižkų, Alopatlžkų, Homeopatilkų lt kitikių 
vaistų tegalima gauti gerų pas —

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

Telephone Greeapofnt 1411

L'J
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ru/5Z a i Šie Puikūs Daiktai Spausto r\\7 IZ a j 
L) Y KAI Stiklo už Leibelius DYKAI

Star ir Magnolia Pieno
Sutaupote darbo ir pinigų vartodami šias rūšis kondensuoto pie
no kur reikia cukraus ir pieno virimui ar prie stalo. Jie visur 
priduoda riebumų ir skanumą. Ir ekonomiški, kadangi negenda 
ir nereikia jiems ledo. Visados patogu laikyti po ranka pora blc- 
šinių virtuvėje, kad reikale tuoj būtų.

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

MUSŲ BR00KLYN0 PREMIJ4 KRAUTUVĖS RANDASI 
570 Atlantic Avenue, netoli 4th Avenue

2 Sumner Avenue, netoli Broadway
KITOS PREMIJŲ KRAUTUVĖS:

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

Tel. 4428 Greenpoint.

Dr. John Walulc
Valandoi:

nuo
nuo
nuo

Nedėllomii pagal iniitarimę

“Vienybės” Metraštis
ncufiai-

MAB

61 East 125th Street 
near Madison Avenuo 
BRONX, N. Y.
578 Courtlandt Avenuo 
netoli 150th Street

Pradėkite tuoj taupyti leibelius del dovanu Kalėdoms

Profllaktai vyrami, 
geriauiia apsauga 
po užeikrėtimo. 

Didelė triūbelė 38e. 
(Tarba (4’s) *1.

Vilose aptlekose ar 
Ran-Y-Kit Dept. A. 

62 Beekman Bt. 
Now York 

Praiyk apraiynuj

Wt»HT<4 OŲHCtS, JpwsiCMrM

Geriausias

CHAS. WIRFEL

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

tuoj atvykstu pataisyti pagedimus

95 Starr Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. stagg 4037

Garsinkites “Vienybėje”
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Brooklyno ir Apylinkes Žinios
.ŠAUNIUS PRAKALBOS IR 
MOKSLE! J IA MS A UKOS

PUIKUS B AN KIETAS 
rengia

1

on
Vienybės” Adresas: 193-197 Grand Street. Brooklyn, N. Y. Telefonas: 2427 Greenpoinf

SVARBUS KATAKIZMAS

(Kurį kiekvienas privalo 
išsikirpti ir žinoti, po nu“ 
trotijimui viso glėbio link
smybių ir gražybių.)

Publika: Kas tu esi ir 
kaip vadinies?

Pramoga: Esu miliono 
svarų glėbis linksmybių ir 
gražybių, o vadinuosi- — 
“Vienybės” Koncertas ir 
Balius.

Publika: Kas tave su
tvėrė?

Pramoga: Tėvas ir Mo
tina.

Publika: Kaip tavo tėvas 
ir motina vadinasi?

Pramoga: Tėvas — “Vie
nybės” Direktoriatas, o mo
tina — “Vienybė”.

Publika: Na, na. Pasirin
kai smarkius tėvus! Pasa
kyk, ar esi bent krikštytas?

Pramoga: Mano krikšty
nos bus Lapkričio 22 d. nuo 
3 vai. po pietų, Grand Mil
ler’s Assembly Svetainėje. 
Brooklyn, N. Y.

Publika: O kas bus tavo 
kūmais?

Pramoga: Palauk— iš at
minties negaliu pasakyt, ži
nau, kad bus šauniausi dai
nų ir muzikos talentai. 
Bet... duok man keletą die
nų pasimislyti, kad juos vi
sus atsiminčiau.

Publika: Gerai. Bet — 
_ don’t forget!

y.

y
m
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MARĖ STRUMSKIENĖ, 
kuri dainuos “Vienybės” koncerte Lapkričio 22 d.

“LAPKUS” VISUS
JUOKAIS N U RĖKDĖ

“VIENYBĖS” KONCERTO 
TIKIETAI JAU GATAVI. 
KAS MANO ATSILANKYTI 
į KONCERTĄ, NUSIPIRK1T 
TIKIETUS IŠ ANKSTO.

Tikietai Parsiduoda Šiose 
Lietuvių Biznierių Įstaigose:

J. Ginkus, 495 Grand Steet; 
St. Pauža, 131 Grand Street; 
K. Pupkus, 2647 Pitkin Ave.; 
A. šrupskis, 61 So. 2nd St.; 
Kasmočius ir Tuba, 260 Hum
boldt St.; A. Kundrotas, 126 
Grand St.; A 
125 Grand St. 
73 
93

P.

Mikalauskas, 
A. Tautkus, 

St.; J. Abazorius, 
Avė.; P. Jankus ir 
251 Bedford , Avė.; 
200 Grand St.; O.

Grand 
Wythe 
Mačys, 
Mačys,

Daukantas, 708 — 3rd Avė.; 
K. Bagdonas, 53 Hudson Ave.; 
J. Dumblis, 142 No. 5th St.; 
G. Abraitis, 101 Metropolitan 
Avė.; Ch. Kulboką, 291 Wythe 
Ave.; P. Kulis, Bay Side, L. L; 
Ch. Damuša, 673 Driggs Ave.; 
J. Beržietis, 354-8 Troutman 
St.; F. Vokietaitis, 141 Grand 
St.; Emilija Vaitelis, 774 — 
3rd Avė. .

Taipgi “Vienybėje”, 193 
Grand St.
r??

Praeitą antradieni, Y. W. 
C. A. svetainėje, Lietuvių Mo
terų Globos rengimu, sulošta 
komedija “Lapkus”, kurį vai
dino lietuvių mylimieji artis- 
tai-mėgėjai šiose rolėse: K. B. 
Kriaučiūnas — Lapkaus; M. 
Teiberiūtė — Matildos; ./. Va
lentis — Vingilio; U. Bacevi
čienė — Katriutės; K. Širvy
dienė — Plepaitienės.

Iš šalies žiūrint, visi artis
tai buvo puikiai išsimiklinę ir 
taip dailiai sulošė, kad, miela 
žiūrėt! Kriaučiūnas savo ko
miškumu, Teiberiūtė išsilavini
mu flirtuoti, Valentis — sen
bernio “triksų” mokėjimu, Ba
cevičienė — merginos meilės 
išgudrautu demonstravimu, o 
Širvydienė — parodymu, kaip 
bobos moka miesto žinias iš
platinti — visi jie sudarė to
kią mišrią ir juokingą kombi
naciją, kad publika raitėsi 
juokais nuo pradžios iki galui.

Būtų labai gerai, kad taip 
išsilavinusį grupelė suvaidin
tų po visus apylinkės centrus 
ir miestelius, nes kitaip būtų 
gaila tokio artistų triūso ir 
gražios komedijos pastatymu 
pasiganėdinti tik vienoje vie
toj e.

Publikos buvo labai gražios 
iš visų apylinkių. Pertrauko
se buvo skaityta Vilniaus Sei
mo pareiškimas, atminčiai 20 
metų šio seimo ‘ sukaktuvių.

Taipgi p-lė A. žarskiutė sudai
navo porą gražių dainelių. Pa
baigoje p. Širvydienė pasakė 
prakalbėlę apie L. M. G. Dr- 
jos darbuotę ir Vilniaus Sei
mo reikšmę. Reporteris.

KOLONIJŲ NOMINACIJOS 
į SLA. CENTRO VALDYBĄ

Mūsų korespondentas iš Ma- 
hanoy City rašo, jogei SLA. 
211 kp. nominavo Į Pild. Tary
bą sekamus kandidatus': prez. 
St. Gegužis gavo 87 balsus; 
vice-prez. Kamarauskas — 70; 
sekr. P. Jurgeliutė — 84; ižd. 
T. Paukštis — 7 ir Kasparas— 
79; iždo globėjais: Danielius 
.— 68, Raginskas — 57; dak
taru kvotėju Dr. Klimas — 
67 balsus.

GERB. J. BABRAVIČIUS
IS VA ŽIUOJA KONCERTUOT

Operos artistas, gerb. Juo
zas Babravičius, kuris dainuos 
“Vienybės” koncerto Lapkričio 
22 d., išvyksta į New Britain, 
Conn., kur duos didžiuli kon
certą 
15 d. 
žiuo j a 
tadienį 
Į New 
pietų.

sekmadieny Lapkričio 
Gerb. Babravičius išva- 
įš New
11 vai. 

Britain

Yorko ši penk- 
ryte ir pribus 

apie 2 vai. po- 
Re porteris.

OPERETĖ “IŠEIVIS

SPECIALISTAS

DR. J. HOROWITZ, Dentist

suvis 
tuoj 
Ope- 
ren-

Surgeon Dantistas SPECIALISTAS

124 Union Av. kamp. Grand St
(Viršuje mėsinyčioa)

Dantys traukiami vartojant Novocain anestetiką atsargiai ir pri
tyrusiai. Visoki aptraukinmi — šaknų ir piviršio darbai. — 22 karato 
aukso — Imame paveikslus su X-Ray.

(Nepaklyskite po kitu numeriu)

Susikalbam Lietuviškai EGZAMINACIJA DYKAI!

Operetė “Išeivis” jau 
netoli. Vaidinimas Įvyks 
po “Vienybės” koncertui, 
retės Draugija smarkiai
giasi minėtą operetę tinkamai 
pastatyti. Bus pastatyta du 
kartu — šeštadienį ir sekma
dieni, t. y. Lapkričio 28 ir 29 
dd. Tikietai jau pardavinėja
mi ir visiems patartina iš ank
sto Įsigyti. Reporteris.

ir p. Dymta. 
plačiai išdės- 

su manytojo 
savo svetai- 

žemė nupirk- 
vietoje

Pereito sekmadienio vakare, 
Lietuviu Piliečiu Kliubo salė
je, 160 Perry Ave., Maspethe 
surengė prakalbas Maspetho 
Lietuvių Auditorium. Kalbėjo 
p. J. O. Sirvydas 
Pilietis Sirvydas 
tė naudingumą 
darbo — statyti 
nę, kuriai jau ir
ta labai parankioje 
tarp Brooklyno ir Maspetho.

Pertraukoje buvo užrašinė
jama svetainės šėrininkai, ku
rių prisirašė, rodos, 6.

Pil. Dymta kalbėjo raginda
mas leisti vaikučius jo mokyk- 
lėln tame pačiame Kliube. Už
sirašė keletas naujų vaikučių.

Pabaigoje p. Sirvydas papa
sakojo savo Įspūdžius iš Lie
tuvos, taipgi paaiškino sunkią 
padėti neturtingų moksleivių. 
Tam tikslui tapo suaukota 
$12.80. Aukavo: P. Kulis, J. 
Zalonis, P. Matonis, F. Su
kis, J. Sabelka, S. šiaučiulis, 
K. Liziūnas, F. Jocius — po 
$1.00; B. Vaičaitis, M. Sinke
vičius, p. Marcinonis, A. Mar
gis, J. Martin — po 50c. Smili
au — $12.30.

Prakalbos padarė puikaus Į- 
spūdžio. Maspetho lietuviai 
pradeda visomis pusėmis ju
dėti, kad pakėlus šią vis au
gančią lietuvių koloniją.

Maspethielis.

Liet. Am. Ukėsų Kliubas 
Savo Name 

1153 Putnam Av., Brooklyn.
Padėkavonės Dienoje 

Lapkričio (Nov.) 26 d., 1925 
šokiai nuo 3 v. po pietų. 
Vakarienė 7 vai. vakare 

Gerbiamoji Publika. Šis bankie 
tas bus vienas iš puikiausių su 
skaniais valgiais, gėrimais ir 
šokiais prie geros muzikos. To
dėl pasipirkite tikietus iš kal
no. Pavėlavus gali pritrūkti 
vietos. Tikietai $2.00 ypatai. 
Gaunami kliube, 1153 Putnam 
Av. jr pas kliubo narius. Taip 
pat galima užsisakyti per te
lefoną Jefferson 6639.

L. A. U. K. Komitetas

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.

Ant pardavimo Dviejų šeimynų me
dinis muitas, II kambarių, elektra, 2 
maudynės, geram stovy, geroj vietoj. 
Kaina- $’,XOli. i'asli $3,000. Kreipkitės 
Jablonski, 210 Logan St., Brooklyn, N. 
Y. (137

PO MIESTĄ PASIDAIRIUS

— Vienybės Koncertui Bi
lietai jau pasklido po visą mie
stą. Pasipirkite juos iš anks
to! Tėmykite kitoje vietoje bi
lietų pardavinėjimo stotis.

— PU. K. Domash, “Vieny
bės” šėrininkasj ir artimas 
draugas, paskutinėmis dieno
mis Įsigijo naują bizni — val
gyklą po No. 673 Driggs Ave. 
Čia gaminama visokie lietuviš
ki ir amerikoniški valgiai iš 
sveiko ir skanaus maisto. Pa
tarnauja visiem^ mandagiai. 
Todėl daugelis lietuvių šią vie 
tą jau lanko ir džiaugiasi, kad 
gardžiai pasivalgo.

“Vienybė” gi savo šėrinin- 
kui ir draugui linki geriausių 
pasekmių.

— T M D. 3-čios kuopos su
sirinkimas Įvyksta Lapkričio 
19 d., vakare, “Vienybės” Sve
tainėje. Visi nariai atsilanky- 
kit ir naujų atsiveskit. Yrs 
daug svarbių reikalų, kaip: 
atskaita nuo buvusio pikniko 
sumanymas naujos pramogos, 
knygų reikalai ir tt.

Prot. Rast. V. J. Višnius.
— Nesmagi naujiena vaiki

nams. P-lė Agnesė Dailydžiu- 
tė, iškeliavusi Lietuvon su 
“Vienybės” Ekskursija rašo 
sekantį laiškelį: “Aš jau pasi
likau Lietuvoje gyventi, nes 
man patiko Lietuvos vaikinai, 
ir dabar žadu apsivesti. Mano 
grįžimui popierai geri ir bū
čiau galėjus grižšti. Nuošir
džiai tariu ačiu “Vienybei” už 
tokį puikų patarnavimą prie 
kelionės”.

UŽRAŠYKIT “VIENYBĘ 
SAVO GIMINĖMS IR 

PAŽĮSTAMIEMS 
LIETUVOJE

Real Estate

Pigūs Namai ant Pardavimo

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

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

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

37 Charles St.,' 3 šeimynų, 
medinis namas su elektros švic 
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

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

SETAS IŠ PENKIŲ 
LIETUVIŠKŲ PINIGŲ 

GALIMA GAUTI 
“VIENYBĖJE” 

Su prisiuntimu — 
50 centu

it

LIETUVIS ADVOKATAS
Užsiima varymu bylų visuose 

Teismuose
Skolina pinigus ant mortgedžių 
ir priima pinigus del išskolinimo 
ant mortgedžių nešančių šeštą 
nuošimtį. Norinti pirkti namus, 
gauti paskolą ar inverstinti sa
vo pinigus ant mortgedžių ant 
nuosavybės (real estate) mies

tuose, lai kreipiasi pas

JONAS S. LOPATTO
Attorney and Counsellor-at-Law 

308-9-10 Ooal Exchange Building 
(Cor. River and W. Market St.)

Wilkes Barre, Pa.
Bel. Tel.: 1864. Res.: -3532-J

LIETUVIŠKA AKUfiERKA

VIENYBĖ” REAL ESTATE 
(VI. čabanas, vedėjas) 

193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Kas praneš kur gyvena Pe
ter Puncki, tas gaus $25 dova
nų. Atsišaukti: Mrs. Kuzmic
ką, 95 Oakland Si., Greenpoint,

Pasirendavoja 5 kambariai, elektra, 
šiltus ir šaltas vanduo. Kreipkitės: 
1876 Hart St., Ridgewood-Brooklyn, 
N. Y. .138

Namas ant pardavimo; plyt*’, 3 šei
mynų ir krautuvė, kaina $9,000; pi
nigų įnešti $:;,000. Lysas krautuvės 
baigiasi gruodžio 31, 1925. Savininkas 

l 637 Driggs Av., Brooklyn, N. Y.
i Yra elektrą, maudynės ir šiltas vnn-

136

Parsiduoda Bučornč ir Grosemė — 
biznis senui išdirbtus. Parsiduoda ne- 
biuni’ini. Savininkas iš senatvės nega- 
L išlaikyti ilgiau. Jau 12 metų tas 
biznis gyvuoja. T.ystą, gali gauti ant 
kiek nori. Kas nori, gali pirkti tik 
įtaisvniu.s — naujausios mados. — At
sišaukite: ii5 No. 2nd St., Harrison, 
N. J. (136

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

Tel. Greenpoint 7831

LIAUKU1 FOTOGRAFAI

Išsirendavoja 4 kambariai ir mnu 
dynė, elektra, visi šviesūs kambariai, 
nes yra kampinis namas. Rondo pri
einama. Mr. J. Mikaliukštis, 278 Coo
per St., Brooklyn, N. Y. . (138

— Petrai, kur taip skubi
niesi?

— Einu pas Juozą Aba
zo ri u.

— 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

Fotografuoju ve- 
selijas, Bankle- 
tua, nabašninkus, 
Mokinių grupes 
ir tt. A balnai at
lieku visus foto
grafijos darbus. 

Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės šiuo 
adresu: —

■14 BEDFORD AVENUE 
tarpe No. 5th Ir 6th Bta.) 

Brooklyn, N. Y.

592 FLUSHING AVENUE
Brooklyn, N. Y.

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

Užlaikau užeigos vietą visiems prieinamą ir 
prlegtam viešbšfitis atkeliavusiems iš toliaus; 
gera vieta apsistojimui

ANDRIUS TURAUSKAS

£3

(Praeidami afsižvelgkite j šį namų) 
260 HUMBOLDT ST.

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Stagg 2481 

Užlaikome lietuviams užeigos vietų 
ir turime Gražių Ruimingą. Svetainę 
del įvairiu Mitingų ir Pokilių (Lie
tuviu Kriaučių Kontraktoriai už
laiko savo ofisą, mūsų svetainėje) 
Visuomet reikale kreipkitės pas: —

KASMOČIUS ir TŪBĄ 
260 Humboldt Street . 

Brooklyn, N. Y.

adresulinu

Telephone Triangle 1450

IR M ALTORIUS 
Nufotografuoja ir 
numalevoja vieo- 
kiiie paveikslus 
dairiausiomis sp
alvomis. Atnauji
na senus Ir kra- 
javus ir sudaro 
»n amerikoniškais 
Darbą atlieka ge
rai ir pigiai.

Kreipkitės

JONAM
17S Bridge 8t.,

STOKEB
O. Brooklyn. N. Y.

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savninkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINE 
čia galito gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir už 
prieinamą kainą; talppat paslrendavotl svetalną susirinki* 
manu, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

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

fn Marijona TamkienS
^prie palagų ant pareikalavimo^
<Q£dieną ar naktį, taipgi ir nedėl-fij 

dieniais. Darbą atlieka atsakau
LJčiai už prieinamą kainą W

7 Stagg Street w
8 (arti Union Av.) w
M Brooklyn, N. Y. vm

g Tel. Stagg 6711

Šiai už prieinamą kainą

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

Vyrams, Moterims ir Vaikams
Prašau Tamlstą reikale atsilankyti, o būsite pilnai užganėdintas

S. PAUŽA
131 GRAND STREETTel. Stagg 6711

Brooklyn, N Y.

Tel. Stagg 4409

ALEK. RADZEVIČIUS 
Grabo rius

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

APREIŠKIMO ŠV. PANELĖS 
BAŽNYČIĄ

Reikalui esant meldžiu ateiti
416 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N. Y.

apsiginti nuo šalčio, paslperknnt 
Naujausios Mados ir Goriausio Materiolo bei 
Išdirbinio Overkotus, L*‘*tuvių Koperatyvės į- 
staigos krautuvėj. Dirbtuvė vedama pilnai paty
rusių kriaučiško amato siuvėjų. Užlnikom didelį 
overkotų ir siūtu pasirinkimą suaugusiems, jau
niems ir vaikams. Siuvant ant, užsakymų kuris 
neprisirenka iš gatavų. .Overkotai nuo $15 ir 
augšč. Siūtai nuo $18 ir augšč. Ant orderio nito 
$25 ir augšč. pagal materijos vertę. Priimam už
sakymus ir per laiškus. Darbas garantuojamas. 
Už netinkamumų drabužio pinigai grąžinami. 
Lietuvi, atmink šią pirmutinę lietuvišką įstaigą.

A. L. Clothing Co.
216 Manhattan Avenue

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

!3®®ohh3sk

i-

6


	1925-11-12-VIENYBE-0001
	1925-11-12-VIENYBE-0002
	1925-11-12-VIENYBE-0003
	1925-11-12-VIENYBE-0004
	1925-11-12-VIENYBE-0005
	1925-11-12-VIENYBE-0006

