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ANT PENNSYLVANIA GELŽKELIO
SUSIMUŠUS DVIEM EKSPRESAM

UŽMUŠTA VIENUOLIKA ASMENŲ
Lenkai Verkia, Kad Lietuviai Neišduoda Bom

bos Metėjo Į Lenkijos Prezidentą.

LIETUVOJE GAUTA PIRMAS SIUNTINIS 
LIETUVIŠKŲ SIDABRINIŲ PINIGŲ.

NEW YORK, Lapkričio 12. — Ant Pennsylvania 
gclžkclio linijos, netoli Monmouth Junction, N. J., įvyko 
traukinių nelaimė, kurioje žuvo 11 ypatų, sužeista 30. 
Ekspresas iš St. Louis, ūždamas 50 mylių į valandą įva 
žiavo į ekspresą iš Washington©, važiuojančio 10 mylit 
į valandą. Sakoma, pirmam ekspresui buvo užstatyti 
pavojaus signalas, bet inžinierius jo nepaisęs, ar nepa 
stebėjęs.

VARŠAVA, Lapkr. 12. — Lenkai kaltina lietuvius 
kad jie užlaiko tūlą Teofilį Olšauską, kuris, anot vokie 
čių valdžios pareiškimų, pats prisipažino, kad jis metę, 
bombą į Lenkijos prezidentą Wojciechowski, laike tūlo, 
parodos Lemberge (Lvove). Lenkų gi policija už ją yra 
suėmusi tūlą studentą Steigerį ir viena lenkė baleto šo
kėja liudija, kad ji matė kaip Steigeris bombą metė ir 
net paskui studento ranką patverusi. Olšauskis gyve
no Vokietijoje, kur jis padavė prisipažinimą, ir su pave
lijimu vokiečių valdžios išvažiavo į Klaipėdą. Kadangi 
tarp Lietuvos ir Lenkijos nėra diplomatinių ryšių, tai 
lenkai nuliūdę pripažįsta, kad Olšauskį bus sunku jiems 
gauti. Tuo tarpu jie teisia Steigerį.

KAUNAS. — Jau atvežta pirma partija Lietuvos 
sidabrinių pinigų. Atvežė laivas “Baltara” iš Anglijos. 
Išviso 375 dėžės 25 tonų svarumo. Laivas, grįždamas į 
Angliją pasiėmė 200 Lietuvos senienų ir 30 tonų po- 
pieros,

MASKVA, — Bolševikai, po ilgų derybų ir reika 
lavimų, gražino Lietuvai karo metu išvežtus varpus 
Gražinta 126 vario varpai, svorio 1003 pūdų. Maskvoje 
prasidėjo Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Rusijos gelžke- 
lininkų pasitarimai apie įvykdymą tiesioginio susisieki 
mo tarp tų šalių.

TELŠIAI. — Lietuvos “krikščioniškas” teismas nu 
baudė vietos laikraščio “Žemaičio” redaktorių Saikūną 
7 paromis arešto ir 500 litų pabaudos už įdėjimą straip
snio “Užuojauta Bulgarijos komunistams”, kur nupei
kiama kruvina Cankovo valdžia.

Pusjuodukčs Laiškai 
Skaitomi Teisme

Italai Jau Sutiko 
Atmokėti Karo Skolą

Naujausi Telegramai Žinios Iš Lietuvos
Berlin. Vokiečiai, už su-, 

tikimą stoti prie Tautų Są-I 
jungos ir už prisidėjimą! 
prie Locarno sutarčių, rei-l 
kalauja gauti mandatų savo 
kolonijoms Afrikoje.

Berne. Šveicarijos sočia-i 
listai pradėjo vajų, kad Švei 
racija visai nusiginkluotų: 
ir neleistų po 78 milionus! 
frankų kasmet kariuomenės' 
išlaikymui.

nugalėti augantis krimina- 
lizmas, tūla draugija siūlo 
$2,500 dovanų.

Luxor. Atidarius faraono

;ad jo kūnas guli aukso 
jrabe. Nuo kūno bus nu-

London. Einant repara
cijų sutartimis vokiečiai tu
rėjo duoti francūzams tūlą 
skaičių bičių spiečių. Bet 
bitės, perkėlus į Franci ją. 
“sustreikavo” — nelaidoja 
nektaro rinkti.

London. Išplaukęs maney 
ruoti, anglų submarinas 
M—1 paskendo su 68 vy
rais.

Paris. Franci jos premje
ras įteikė parliamentui Di
liu, kuriame stovi - konfis- i 
kacija dalies kapitalo. Yra1.. , 
žinoma, kad senatas to bi-,1'“'’0“ kom'tete <ialy™ut'..atsi-1 
liaus nepatvirtins.

žada įvykti Rusijos ir Lietu- KAUNE RASTA NAPOLEO- 
voš derybos del konvencijos a-! NO KARININKAS 
pie pabėgusių kriminalių nusi-, .------
kaltelių išdavimą. Apie tokią 1, Daukanto ir Kęstučio gatvių

ra 
žo

Žalioji, Vilkaviškio apskr. — 
Spalių 3 d. vietos šaulių būrio 
pirmininkas kreipėsi į vietinį 
parapijos kleboną prašydamas 
paskelbti bažnyčioj, kad šaulių konvenciją dabar jau eina Ry- kampe, bekasant kanalizacijai
sąjunga organizuoja Vilniaus! goję derybos tarp Latvijos ir griovį, rasti žmogaus griau- 
vadavimo rinkliavą ir kad są-inusijos. čiai. Iš užsilikusių rūbų ir ant-

’ ryšyje su tuo spalių 4 d. bus Į ------- ----- pečių spėjama, kad tai Napole-
i paskaita. Bet klebonas (ir rink ' suomių PROFESORIAI AT-1 ono ^^0 (1812 m.) francy

, . I VYKSTA KAUNAN .karininkas,
įsake) griežtai atsisakė, aiškin-1 
Idamasis tuomi. kad tai yra po-1
litika, o jisai jokios politikos! ~ ... . ,, v v. . , . ... Suomi jo | yra pranešęs Lietu-. bažnyčioj nesakysiąs, nes biias !i , .. . , ’ ... ‘ i vos Universiteto profesorių ta-uzpykdyti lenkus parapijiečius , . , , L . T. , ‘ , ... ,, rybai, kad netrukus Lietuva za(kurių yra tik vienas sulen-' . , ...... ,I da aplankyti lielsinkų univer- 

I siteto profesorių grupė su prof 
: Niemi pryšaky. Jie turi tikslo 
j arčiau susipažinti su Lietuva. 
; Lietuvos Universiteto profeso
rių taryba rengia jiems iškil
mingą sutikimą.

Long Island City. Čia
sta augant ant 20 akrų
!ė hašis, iš kuiios daromas 

svaigiausių nar-!
; klebonas tą pačią dieną užsa 
kė bažnyčioje, kad tuoj po 
maldų būsiąs “Ūkininku .

! jungos” susirinkimas... Tai 
j tom, kas mūsų kunigėliams 
; pi, — jiems Vilniaus vadavi- 
į mas tai tiek terūpi kiek pernyk 
štiš sniegas. Daug svarbesnis 
savo kromelis. A. Grybas

r; f < + r 1 SULAIKĖ BES1UNČIANT Kaunas. — Lietuvos atstovas’
KALINIAMS KOMUNISTINĘ

LITERATŲ R Ą

vienas
kotikų. Žolė i auga laisva 
laukiniame stovy. Policija 
ją nudegino.

Thcdford, Anglija. Me
džiotojų būrys, su kuriuo

liūs, Jurgis, nušovusi pir
ma diena 5,000 įvairiu 
paukščių.

m a 
rū-

Maskva. Kyšių ėmimas ir ' VRh KRIZIS?
vogimas valdžios pinigų 
tiek padidėjęs Rusijoj, kad 
komunistai pradėjo ieškot, 
būdų sustabdyti. Sakoma 
tik 20 nuošimtis prasikal
tėlių yra komunistai.

Atstovas Galvanauskas Grįi 
šias iš Anglijos?

I ET U VOS BANKE INDĖ
LIAI MAŽĖJA

Spalių 17 d. Kauno, Sunkiy- 
p jų Darbų Kalėjime, tikrinant 

siunčiamą kaliniams maistą, ra 
sta vienam inde tarp dviejų 
dugnų komunistinės literatū
ros ir pranešimas sodintiems 
kalėjime komunistams, kas su
laikytas, kuriems duoti maistą 
ir tt. Sulaikytos trys žydelkai- 
tės atnešusios maistą su tuo 
puodu, ir perduotos politinei 
policijai.

mėn. 
ir ei- 
kelis 
b u ve.

Cologne. Ali jautu misijai 
reikalaujant, tapo sunaikin 
ta fabrikas, pagaminęs 
garsiąją kanuolę “Didžiąją 

pardavinėja konfiskuotus' Bertą", kuri šaudė į Bary 
numerius laikraščių. 1 žiu karo metu.

Roma. Fašistaiyiš perse
kiojant opozicijos spaudą 
atsirado slaptų laikraščių,! 
taipgi “butlegerių”, kurie

“Be Sielos” Dukteries I Nežinomas Smaugikas 
Užmušikas Paleistas

; Iš visai patikimų šaltinių 
ka patirti, kad Anglijos 
riausybė del Center lena-Gal-, 
vanausko konflikto Tautų S-! 
go J; pa^lūUufĄ^diūsų A-ytiaušy- ■’ 
bei p. Galvanauską pakeisti I 

i kitu atstovu.
Sąryšy su tuomi, o taipgi de-į 

monstracijos incidento ties mi- I 
nisterių kabinetu 9-10 delei, Ka 
bineto padėtis labai pasunKė I 
jusi.

ten 
vy

Pereitais metais nuo sausio 
, pradžios ’ligi rugpjūčio 
paminėtam banke indėlių 
namų jų . sąskaitų kiekis 
kartus padidėjo, negu
tuo pačiu laiku užpraeitais me 
tais, šįmet paminėtu laikotar
piu indėlių ir einamųjų sąskai
tų kiekis, palyginus su pfaei- 
t u m et u 'Mf r Wl 
pat laiku, žymiai sumažėjo.

PUSANTRO MILIONO LITŲ 
TIL TA MS ST A T Y Tl

Littleton, Colo. Džiurė. vie
nuolika balsų prieš vieną, ne
galėjo sutikti pilnai paleisti : 
daktarą Blazerį. todėl ji tapo i 
paleista. Bet prokuroras pa-i 
reiškė, kad valdžia daugiau joj 

I nutąsys po teismus ir paliuo-j 
savo senuką. Jis yra nužudęs 
savo pabėgėlę dukterį, kurią; 
slaugė ir gydė 32 metu, bet j 
kuri buvo pusiau paraližiuota i 
ir veik neturėjo “sielos”, kaip i 
sakoma.

Ministerių Kabinetas numatė 
skirti ateinančiais metais til- 

Tokiu būdu visą laiką ėję iš tams statyti pusantro miliono 
šeškomui” artimų sferų gan- litų.

Philadelphia, Pa. šiaur-ava-Į dai, kad šis naujasis Kabinetas i 
karinėj miesto daly nežinomas 
vyras jau pasmaugė tris mo
teris ir bandė pasmaugti ket
virtą, bet nepavyko, ši maz
gojo tropus savo namo ir nu
ėjusi į virtuvę, pasilenkė ant 
vandens krano, kaip vyras už-; trauksiąs i 
šoko ant jos ir ėmė smaugti. 
Prismaugęs, jis užnešė mote
rį į miegkambarį ir norėjo 
baigti savo bjaurų darbą, bet 
tuo tarpu atėjusi į svečių.1

Smaugia Moteris

NAUJA PRIEPLAUKA 
KAUNE

Spalių 15 d. atidaryta nauja 
prieplauka. Joj yra bagažo ir 
keleivių skyriai. Gan gražiai 
prieplauka atrodo: visur išlai
kytas lietuviškas stilius, su 
dviem bokštais.

Žemaitkiemis, Ukmergės aps. 
— Spalių 7 d. sudegė Žemait
kiemio dvaro trys klojimai, dar 
žinė, trys arkliais kuliamos ma 
šiuos, garo mašina ir visas šių 
metų derlius.

Gaisras kilo kūlimo metu iš 
garo mašinos. Nuostoliai dide- 
U.

Washington. Po karštų de
rybų ir nusileidimų, italų ko
misija sutiko per 62 metu at
mokėti Amerikai du bilionu, 

irmus
dabar; penkis metus mokės po 5 mi- 

nusikratyti jos, spiria-! 
giminių ir sukelto laik-1

White Plains, N. Y. čia ei-j 
na byla ainio senos ameriko-! 
nu turtingos Rhinclanderių Į 
šeimynos, Kipo, kuris įsimylė-1 
jęs j pusjuodukę merginą, dūk j 407 milionus dolarių. 
terį teksikebo šoferio, 
nori 
mas 
raščiuose triukšmo. Teisme da 
bar skaitomi laiškai merginos 
Alice į jį, kur ta pareiškė jam 
savo meilę. Iš jų paaiški, kad 
jie gyveno kaip vyras su mo
terų du metu pirm apsivedimo 
tūlame hotely New Yorke. 
Tas gyvenimas labai patikęs 
merginai ir vyrukui, kaip ro
do laiškai. Jie po dviejų metu į 
apsivedė, bet pagyvenus mene-į 
sį, laikraščiai suuodė, kad j 
turtingų tėvų sūnus apsivedė!I 
su neturtinga pusjuode ir pra < 
dėjo rašyti sieksninius straip-i 
snius. Kilo triukšmas ir Ki- ! 
pas dabar nori pačios nusikra-j 

.tyli- Jis sako, kad ji jį apga
vusį ir nuslėpusi faktą, kad | 
turi juodžkių kraujo. Ji ne- 
sigina, kad dalinai juoda.

Eonus kasmet, o paskui mokė
jimo suma kils iki 80 milionų 
dolarių kasmet. Nuošimtis, pa 
sirodo, skaitomas tik vienas. 
Italams skolos atmokėjifno są
lygos todėl labai minkštos.

Norėjo Save Pateisinti
Washington. Teismas pulki

ninko Mitchell iškėlė, kad ir 
Amerikos augštieji generolai 
panašus i generolus kitų šalių. 
Jie visados daro kvailų klai
dų, o paskui iš visų spėkų ban
do tas klaidas paslėpti. Ponia 
Lansdowne, našlė komandiro 
orlaivio “Shenandoah” žuvu
sio kada žuvo orlaivis, liudi
jo, kad laivyno sekretoriaus 
pagelbininkas, I?oley, kada ėjo 
tyrinėjimas priežasčių žuvimo 
“Shenandoah” prašęs jos, kad 
ji meluotų tyrinėjimo komisi
jai ir tuomi gelbėtų sekreto
riui.

Žmonos
žinios Nuo 

iš Kito Pasaulio

New York. Jau buvo rašy-į Spėjama, 
ta “Vienybėje”, kad Gilbert j juodukas, 
iš Portland Ore. paskyrė $500 i 
tam mediumui, kuris gaus ži-1 
mą nuo jo žmonos, pasimiru
sius penki metai atgal. Jiedu 
su žmona padarė tam tikrus 
slaptus ženklus ir žodžius ir 
ta prižadėjo iš ano pasaulio 
juos perduoti čia. jei bus ga-į 
Ema. Apie 284 mediumai atsi-' 
šaukė ir prisiuntė žinias, ne
va nuo jos. Bet nei vienas ne
turėjo sulygtu žodžiu ir žen-
klų. Taigi pasirodo, 
Minėsimų su mirusiais 
Urnas.

Scranton, Pa. Į 24 
čia įvyko dvi kruvinos trage
dijos. Tūlas Harrison nušovė 
savo žmoną ir rimtai persipjo
vė kaklą skustuvu, o paskui tū 
las Russie nušovė savo švo- 
gerkas. Viena mirė, o kita gal 
išgis. Paskui jis pats save 
peršovė.

valandas

I turėjęs vėl persiformuoti, pra
deda darytis visai tikėtini. Tvir 
tinama, kad Krašto Aps, Minis 
teriu būsiąs gen. Žukauskas ir 
kad prof. kun. Reinyys savo 
vyresnybės verčiamas pasi- 

Užsienių Ministe-

“VIENYBĖS
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NETIKRI DO LA RIA i

Kaunas. — Užsienio reikalų
moteries motina pradėjo skam ministerija šiomis dienomis ga- 
binti prie durų ir vyras pa
bėgo.

Apie 7500 žmonių susirinko 
į laidotuves Weiverienes, kuri 
buvo pasmaugta pirmadieny 

kad smaugikas yra

Angliakasiai Turi Dirbti
Harrisburg, Pa. Pasakoja

ma. kad gubernatorius Pin- 
chot planas baigti angliakasių 
streiką yra —- visi darbininkai 
turi grįžti prie darbo senomis 
algomis, o bėgy trijų mėnesių 
savininkai ir unija turi rasti | 
būdus susitaikinti. Jei būtų 
sutikta ant didesnių algų, tai 
darbininkai jas gautų nuo lai
ko, kada pradėjo dirbti.

Prie to eina kalbos, kad gu-

vo iš Jungtinių Amerikos Vai 
stybių valdžios pranešimą, kad 
pastaruoju motu pasirodę apy-' 
vartoj netikri 20 dolarių bank
notai. Jie išleisti 1922 m. seri
ja 606 “c” su valstybėse banko 
kasininko špėlmano ir finan-; 
sų deparfamento direktoriaus' 
Franko parašais. Jie labai ge-, 
rai padirbti ir juos tegalima 
pažinti tik gerai apžiūrėjus 
minėtus parašus, kurie padirb
tuose dolariuose skiriasi 
tikrų parašų.

nuo

Kaunas. — Užs. Reik. M-jos | 
informacijų skyriaus (Eltos) 
referentė p-lėė M. Avietėnaitė,

Lietuviški Rekordai
Vienybes” Knygyno Rekordų Skyrius turi pardavi

mui sekančius naujus, Lietuvoje pagamintus
Lietuviškus Rekordus

f

iit.

f ura įsikištų Į anglių kasimo 
u įkalus. Pirmiausia bus tyri
nėjama savininkų knygos, kad 
patirti jų pelnus. Paskui bus 
perleista įstatymas, kuris pa> 
velys Bile kam kasti anglis, 
nelaukiant *iš valstijos tam 
tikro certifikato. šitas įstaty
mas atimtų iš unijos monopo
ly darbo.

agentūrų konferenciją Romoj | 
Konferencija prasidės spaliui 

mėn. 25 d. Joj pakviesta daly-Į 
vauti 20 valstybių telegramų

LIETUVOS IR RUSIJOS j 
KONVENCIJA DEL K RAMI

NA LIŲ NU SI K A LTĖLIŲ

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)
1 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 (Kauti. Šauk Chor.)

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

Deklamacija Jurgio Petrausko
9. Parapijos Komiteto Įgaliotinio Kelionė j Vilnių.

5-lo Lietuvos Pešt. Pulko Beno fgrajtos 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 Diedulis (Keist. Pėt. Pulk. B.)

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

10.
11.

Ii
Kaunas. — Kaip teko patir-, 
iš tikrų šaltinių, netrukusi

“VIENYBĖ”
193 GRAND STREET 

Brooklyn, N. Y.
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LIETUVOJE DEMONSTRACIJOS
SUGADINO PUSRYČIUS

Apie buvusias demonstracijas Kaune ir provinci
jose Lietuvoje mes jau apsčiai iš laikraščių prisiskaite- 
me, tik gal netikėjome, kad jos taip tinkamai paveiks į 
lietuvių-lenkų derybas Luganoje. Pasirodo, kad pavei
kė: demonstracijų pabaidytos, kaip lietuvių, taip lenkų 
delegacijos, iš Luganos pabėgo stačiai namo. Girdi, ne
galima susitarti.

O dar tik keletas dienų atgal lenkai buvo iškėlę 
lietuvių delegacijai taip “broliškų” vakarienę, kurioje 
p. J. Šaulys (socialdemokratas!), atsistojęs su tostu 
lenkams pareiškė, kad jis tikisi būsią galima susitarti 
bei įvykinti lietuvių ir lenkų tarpe aukso gadyne. Po 
vakarienių, paprastai, geri žmonės eina gultų. Bent kon 
ferentaį manė, geriems žmonoms bemiegant, ir įvykin
ti tą aukso gadynę. Botam jau būtų buvę valgoma geri 
“pusryčiai”, kuriuos iš eiles turėjusi būtų lenkams “už- 
fundyti” Lietuva. Oi, būtų buvę ilgi ir brangūs Lietuvai 
tie pusryčiai!...

Tik štai, Lietuvos visuomene, suskato tų naktinių 
konferencijų ne tik nepramiegoti, bet dar triukšmingo
mis demonstracijomis užreikšti protestus.

Tokiu būdu ir liko sugadinti antrosios hymansidos, 
kadeinų paruošti lenkams pusryčiai.

NESISEKA PRIDENGTI KLAIPĖDOS
PRALAIMĖJIMŲ

Mes vidutiniškai atspėjom pareikšdnmi nuomonę, 
kad sulyg visų davinių atrodo, Klaipėdos Seimelis buvo 
Lietuvai valstybiniu žvilgsniu pralaimėtas. Berods ofi
ciozas “Lietuva” ir klerikalų “Rytas” ramino, kad Sei
meliu įėję lietuvių daugiau, negu vienas, bet štai ką 
mums rašo p. J. Dg., artimas Klaipėdos žmogus:

“Atidėliojimas rinkimų i Seimeli, i Lietuvos Seimą, 
norėjimas duoti teisę ir ne Klaipėdos krašto piliečiams 
dalyvauti Seimelio rinkimuose, uždraudimas valdinin
kams atsišaukimus pasirašyti ir daugelis kitų dalykų — 
neatnešė ir mažiausios naudos Lietuvai ir lietuvinimo 
politikai, vien sudrūtino vokiečių šalininkus, kurie rin
kimuose į Seimelį Spalio 19 d. gavo 28 vietas Seimely, o 
lietuvių šalininkai 1 vietą.

“Nekuriu lietuvių laikraščiai rašo, kad lietuviai 14 
vietų gavo. Jie skaito, matyti, kad Klaipėdos laukininkų 
partija yra lietuvių, ir taip vadinamą didžlietuvių pusę 
laikys. Tai yra klaida. Laukininkai (Landwirte) gavo 
11 vietų, Klaipėdos liaudininkų partija (Memellaen- 
dische Volkspartei) 12 vietų ir socialdemokratai 5 vie
tas — viso 28 vietos, tai yra taip vadinamas “Eincheits- 
front” (vienybės frontas) — visi vokiečių šalininkai, 
nors laukininkų tarpe daug lietuvių yra”.

Taigi klerikalų politikos vaisiai Klaipėdoje, nors 
yra Kaune jų laikraščių bandomi iškišti už apelsinus, 
bet pačių Klaipėdiečių yra randami nusenusiais pami- 
dorais...
t ------- *-------

AR ČIA REIKALINGA LIETUVOS ATSTOVYBĖ?
Žinios pareina iš Estijos, kad ši Pabaltės valstybė 

panaikinsianti Washingtone savo atstovybę, nes ji daug 
lėšuojanti ir Estų valstybei jokios naudos čia nedaran
ti. Atstovybės vietoje, Estai savo paprastąjį konsulą 
New Yorke pakelsią generaliu konsulu, kuris ir aprū
pinsiąs visų,, Estų reikalus Amerikoje.

Šitas pavyzdys labai sektinas ir Lietuvai. Mūsų At
stovybės Washingtone, tikrenybėje, nė negirdėti nors 
visgi žinome, kad ji yra ir gana daug valstybei lėšuoja. 
Lietuvos laikraščiai praneša, kad atstovybei net namas 
ketinama Washingtone pirkti (o mūsų žiniomis, tas 
namas lyg jau senokai nupirktas ir riebokai apmokė
tas!....).

Anais metais mūsų klerikalai buvo sujudę reikalau
ti, kad atstovybė Washingtone būtų panaikinta. Bet 
tai buvo prie p. Vileišio. Kai atsisėdo p. Čarneckis, tai ir 
klerikalai nutilo.

Todėl būtų visai išmintinga, kad Lietuva savo sfink
są Washingtone nugriautų, o jo vietoj paliktų plačiau į- 
galiotus konsulus New Yorke ir Chicagoje.

Karo Pabaigos Minėjimas
Lapkr. 11 įvairiose valstybė

se buvo minima didžiojo karo 
pabaiga. žmones prisiminė 
tuos laikus, prisiminė karą ir 
jo kentėjimus, šiandien pasau
lis yra visai kitoks iš to karo 
priežasties.

Atiduodami pagarbą žuvu
sioms, žmonės klausia: ar ga
li būti kitas karas? Locarno 
sutartys, regis, Įvykdo amžiną 
taiką, bent tarpe Europos val
stybių, bet kas-žin?

—o—■
Žydų Ateitis Rusijoje.

Amerikos žydai renka 15-kos 
milionų dolarių fondą, kuriuo 
šelps Rusijos ždyus. šitiems 
bolševikų valdžia duoda Kri- 
mo pussaly daug žemės, kad 
jie apsigyventų ir taptų ūki
ninkais. O Amerikos žydai 
duos pinigų jiems įsikurti.

Tūlas žydas, prof. Columbia 
universiteto, del tų planų ke
lia porą klausimų. Pirmiausia, 
iš kur bolševikai ima žemę, žy
dams siūlomą, Nėra abejonės, 
kad iš vietos gyventojų, kurie 
skaito, kad ta ‘ žemė (dvarų) 
priklauso jiems, o ne atėjūnam 
žydam. Ir jei kada Rusijoj įsi
viešpatautų kitokia valdžia, fai 
žydai skaudžiai nukentėtų per 
pogromus, nes jiems būtų ker
šijama.

Bet kiti žydai nurodo, kad 
Sovietų valdžia tvirta. Jei Ro
manovo carai galėjo tupėti ant 
rusų nugaros 300 metų suvirs, 
tai kodėl negali Rusijoje vieš
patauti “proleįaro diktatūra” 
šimtą metų, ar ilgiau?

—o—
Išpardavimas Gramofonų.

Nauji išradimai balso perda
vimo ir reprodukcijos srity pri 
vers senos mados gramafonus 
ir viktrolas eiti pailsiu ant 
šiukšlynų. Radio korporacija 
garsina mašiną “panatropą,” 
kuri netik perduoda balsą to
buliau negu paprasti gramafo- 
nai, bet gali tą balsą sulyg 
noro padaryti tiek garsiu, kad 
jis skambės po didžiausią sve
tainę, arba tiek silpnu,
girdėsis tik . viename kambarė
ly. Victor kompanija garsina 
naują “orthofonišką” mašiną.

Todėl senos pardavinėjamos 
pigiai: , nesenai Victor kompa
nija senas išpardavinėjo už 
pusę kainos, o Brunswick da
bar parduoda už trečdalį senų 
kainų. Mokslas seną stumia 
lauk, o atkviečia naują.

—o— 
Mokslininkas Nusprendžia 
Mūsų Pasaulio Likimų.

Amerikos Mokslo Akademi
jos metiniame suvažiavime, pr. 
MacMillan, iš Chicagos, laikė 
paskaitą apie ateitį mūsų pa
saulio. Jis pranašauja, kad iš 
jo, galų gale, paliks tik dvi

Anglijos karalius išvažiavo 
pas vieną iš turtingiausių savo 
pavaldinių, pamedžioti.

Bet turime pastebėti, jog tie 
siog stebėtina, kad nauji, ne
prityrę medžiotojai retai gali 
pataikyti į žvėrelius, bet veik 
visados puikiai pataiko arba 
savo draugams, arba pašali
moms žmonėms. Kodėl taip y- 
ra — sunku pasakyti. Bet laik- 
raščiau daugiau žinių praneša, 
apie peršautas kepures ir mink 
štas vietas, negu apie skaičių 
nužudytų zuikelių.

—o— 
Demokratai Jau Dirba.

Rinkimai New Yorke, kur į 
miesto majorus buvo išrinktas 
gubernatoriaus Smifho žmo
gus, Walkcris, pasirodė, turės 
didelės svarbos ateinančiais rin 
kimais į Amerikos prezidentus. 
Nors Walkeris ginasi, bet jis 
nuvažiavo į pietines valstijas , 
su tikslu prikalbinti McAdoo ir 
kluksuojaučius protestonus ne
sibaidyti kataliko Smitho ki
tais rinkimais. Sakoma, kad 
Walkeriui pavyko prikalbinti 
pietinių valstijų demokratų bo 
sus dirbti išvien su New Yorko 
Tamany mašina.

Hard ingo ir Coolidge rinki
mai, vienok parodė, kad Wall 
strytas ir didysai Amerikos 
“biznis” stoja už republikonų 
partiją. O rinkimuose svarbią 
rolę sulosią pinigai. Smithas, 
vienok, yra populiarus Ameri
koje ir demokratams pavyktų 
laimėti jei laikytųsi vienybės.

—o—
Atsidavimas ant Komitetų

Mūsų draugijose yra pripra
sta viską atiduoti ant komite
tų, kuomet reikia ką veikti. 
Tas paprotis ir geras ir blo
gas. Dažniausia pasitaiko, kad 
tik vienas ar du mokiteto na
rių dirba ir sudaro viską, o 
kitiems tik garbė. Sąryšy su 
tuo įdomu pasiskaityti ką sa
ko E. Bok “Scribners Maga
zine:”

“Išrodo, kad mes dar nega
lim įsikalti sau į galvas, kad 

darbai pasauly buvo
pradėti vieno žmogaus. Niekas 
tiek nesuprato žmonių psikolo- 
gijos, kaip Emersonas, kuris 
visą pamokslą sudėjo į šiuos 
trumpus žodžius: ‘Įžymi įstai
ga tėra nusitęsęs šešėlis vieno 
žmogaus.’ Organizacijajos ne
tveria, nekuria. Pavienis žmo
gus kuria, organizacija tik bu- 
davoja ir stato. Tūlas žmogus, 
kuriam atgrįso darbuotis ne
veikliose komisijose ir komite
tuose, gerai sakė, pareikšda
mas: ‘Ideališkas komitetas su
sidaro iš trijų ypatų, iš kurių 
dvi sunkiai serga ir guli lovo
je.”

—o—
Kaip Amerikiečiai Kelia

kad didžiausi

Rašo D-ras J.

(Užbaiga)
Prieš rinkimus balandžio G d. pas mane bu

vo atvykę dvarininkų kurijos atstovai: Swią- 
tocki, Montwill, Babianski ir Wojtkiewicz, kurie 
norėdami bloką su lietuviais rinkikais padary
ti, reikalavo dviejų sau mandatų, su kuomi su
tikti nebuvo galima, todėl pasitarimas su jais 
niekais pasibaigė. Po šito nevykusio pasitari
mo nuėjau į lietuvių rinkikų posėdį Daunora- 
vičiaus viešbutyje ir čia, iki 12 vai. naktį bū
damas, padėjau jiems susitvarkyti ir paskirti 
atstovystei kandidatus. Sekančią dieną pas ma
ne apsilankius Bramsonui, Finkelšteinui ir Ho- 
nochui, susitarta rinkimuose eiti su žydais iš
vien, pavedant jiems nuo gubernijos vieną at
stovą. Po pietų tą pat dieną, pasikartojo dery
bos su minėtaisiais dvarininkais, bet ir šį kar
tą prie sutarties neprieita. Nuo 5 iki 12 vai. 
naktį priešrinkiniame lietuvių susirinkime pir
mininkavau, jųjų kandidatūras tvarkant. Rinki
mų balandžio 8 d. iš ryto vėl buvau rinkikų su
sirinkime, žadindamas visus laikytis rinkimuose 
nustatytos tvarkos ir vienybės. Po pietų apie 5 
vai. atėjo iš rinkimų salės žinia, kad tos dienos 
bendruose rinkimuose išrinkta tie lietuvių pa
statytieji vakar kandidatai: Lopas J., Kubilius, 
Sabalis, Milvydas ir Bramsonas, o vieton kun. 
Bačkio — kun. Jarulaitis. Kitą dieną balandžio 
9 apsilankė pas mane visi išrinktieji atstovai su 
Bramsonu drauge tarti man ačiū už rinkimų 
sutvarkymą ir jų kandidatūrų pastatymą.

Iš Kauno gegužės 2 d. išvažiavau į atsto
vų rinkimus Suvalkuose, kur rinkikų susirinki
me kun. d-ro J. Stankevičiaus bute iki vėlybos 
nakties būdamas, pradėjau sutvarkyti atstovų 
Dūmon kandidatūras taip kitą dieną tapo iš
rinkti : Girnius ir inž. Vitkauskas atstovais iš 
Suvalkų gubernijos. Rusų policijai kiek apri
mus, birželio 6 d. galėjau grįžti Vilniun, kur 
sekančią dieną kun. J. Ambraziejaus bute buvo 
susirinkimas steigti mano sumanytąją “Lie
tuvių sąjungą lietuvių kalbos apgynimui baž
nyčiose” arba kaip ji ji oficialiai užvardinta “Są
junga pagrąžinimui teisių lietuviškai kalbai Ry
mo-katalikiškose bažnyčiose Lietuvoje.” Šitai 
sąjungai buvo mano parašyti įstatai ir prie jų 
įžanga, kurie komiteto posėdyje liepos 13 d. bu
vo priimti. Tačiau reikia pasakyti, kad juos į 
tikybos departamentą nusiuntus, traukėsi gana 
ilgą laiką su Vidaus reikalų ministerija derybos 
del jųjų patvirtinimo. Į įstatus tapo ministeri
jos įbrukta tūlos sąjungai darbavimosi sąly
gos, kurių pirmame įstatų projekte nebuvo, o 
kurias priversti buvome priimti, nes kitaip są
junga nebūtų buvusi patvirtinta. Į steigiamąjį 
komitetą be manęs buvo įėję: kun. J. Ambrazie
jus, J. Kriaučiūnas, M. Davainis-Silvestravičius, 
G. Landsbergis, P. Vileišis ir k. Visą savo vei
kimo laiką sąjunga turėjo kovoti su Vilniaus 
kapituloje organizuotaja lenkininkų banda ir 
vyskupystės administradija, todelei buvo įgijusi 
Vilniaus polonomanų akyse blogą vardą, bet ir 
nemenkai jos prisidingėta, ypač po vysk. Rop- 
po iš Vilniaus išvijimo, kas sąjungai daugiau
siai buvo prikišama, nors ne visiškai teisingai, 
nes ir pačios rusų valdžios dantys griežta ant 
Roppo už krikščionių demokratų partijos orga
nizavimą Vilniaus vyskupystėje ir už kitus jojo 
darbelius.

Liepos mėnesį nutarta buvo leisti Vilniaus 
lietuviams laikraštį “Lietuvis,” man jį redaguo
jant: man prikišus prie jo leidimo gana daug 
skatiko ir tik penkis numerius išleidus, del ad- 
ministrarijos nesąžiningumo, teko tolymesnis

žvaigždės, besisukančios apie 
viena kitą. Viena žvaigždė tai 
mūsų saulė, o kita susidarys iš 
visų planetų, kurios susilies su 
Jupiteriu.

Priežastis, kuri privers visas 
planetas susilieti į vieną žvaig
ždę, yra ta, kad planetos au
ga: jos sušluoja visatoje plau
kiojančias dulkes ir
s u si k ra u n a, nei y gi n a n t 
ga sniego gumulis, ritamas per 
sniegą. Jupiteris, kaipo didžiau 
šia planeta, turi daugiausia pri 
traukimo jėgos, ir ji “suval
gys’ visas kitas.

Bet tas, sako mokslininkas, 
įvyks už kokių 500 bilionų me
tų. Stebėtina tas, sako moksli
ninkas, kad 40 nuošimtis žvaig 
ždžių danguose yra dvyniai — 
tai yra, vis po dvi sukasi apie 
viena kitą. Ar tik nebus jos li
kučiai tokių pasaulių, kaip mū
sų?

Ūkį Lietuvoje. „
“Kl. žinios” talpina sekamą 

pranešimą iš Rokiškio apskri
ties :

“Amerikiečiai žymiai priside 
da prie mūsų krašto gerovės 
pakėlimo. Daug amerikiečių į- 
sitaisė puikias triobas, įsigijo 
geresnius gyvulius, jų ūkis vi-

ant savęs sai kitaip atrodo. Antai, teko 
kaip aui atlankyti Prano Užkurėlio ūkį 

Stramylų kaime. Malonu žiūrė-
ti. Triobos geros. Gyvenamas 
namas visai kultūriškai įtaisy
tas. Užsodintas didelis sodas 
(virš 300 vaismedžių). Laiko 
porą ardenų veislės eržilų, iš 
kurių vienas kainuoja .$500. Iš 
Švedijos pirkta kumelė už 
.$400. Laukai sutvarkyti sulyg 
šių dienų mokslo reikalavimų, 
gerai įdirbti ir įtręšti.”

Kad daugiau tokių ameriko
nų būtų Lietuvoje — jie daug 
naudingų pavyzdžių tenykš-

leidimas sustabdyti.
Tuo tarpu carui Mikalojui dekretu liepos 9 

d. pirrųąją Dūmą ir josios atstovus už jųjų ra
dikališkumą paleidus ir paskyrus sekančią Dū
mą vasario 20 d. 1907 m. sušaukti, kilo dabar 
klausimas, ar man pačiam rinkimuose į šitą 
anfrą Dūmą nedalyvauti, o jeigu dalyvauti, tai 
reikėjo pasirūpinti cenzo įgijimu, kad turėti 
teisę būti rinkiku ir renkamu. Šitą cenzą aš į- 
gijau iš brolio, kursai pas notarą man užrašė 
10 margų lauko. Vilkaviškyje rinkimuose vasa
rio 8 d. 1907 m. išrinktas nuo mažažemių rinki
kų į Suvalkų gubernijos rinkimus, 17 d. nuvy
kau j Suvalkus, kur rinkikų susirinkime buvo 
paskirta nuo tos gubernijos du advokatu lie
tuviu kandidatu: A. Bulota ir P. Leonas ir 19 
d. jiedu buvo išrinkti atstovais į Valstybės Dū
mą.

Balandžio 7 d. 1907 m. buvo viena svarbes
nių lietuvių atgimimo istorijos dienų — “Lie
tuvių Mokslo Draugijos” įsteigimas: apie ku
rios reikalingumą buvo mano daug kartų laik
raščiuose rašyta, šitą draugiją buvo dar 1905 m 
rugsėjo 11 d. inteligentų susirinkime nutarta

Hasanavičius

Stankevičius ir J. Vileišis, ir kurios uždarinis 
buvo prirengti reikalingus įstatus, aprėziančius 
Draugijos ribas ir veiklumą. Nors buvo nutarta, 
kad praėjus vėliausiai šešiems mėnesiams nuo 
draugijos sumanymo dienos turėjo būti sušauk
tas steigiamasis susirinkimas įstatams peržiū
rėti, juos priimti ir valdžiai įteikti, bet, atsira
dus kliūčių, tasai dalykas užsitęsė net iki ba
landžio 1907 metų. Į draugijos įkurtuves buvo 
susirinkusi visa eilė lietuvių veikėjų iš Vilniaus 
ir iš kitur; mane tuomet išrinkta Draugijos Ko
miteto pirmininku.

čionai tuo tarpu pertraukdamas tolymes- 
nių žinių teikimą iš savo paties autobiografijos 
ir atsiminimų, galop noriu dar tarti apie mano 
bulgariškos pavaldinystės ir jos istoriją žodelį. 
Reikia būtent pirmiausiai paminėti, kad tas ma
no nelaimingasis pašportas, kursai buvo pakliu
vęs į Kauno gubernatoriaus kanceliariją, ir Vil
niuje rusų valdžiai nedavė ramybės. Man čia 
dabar ramiai begyvenant, mokslo darbais beuž- 
siiminėjant ir su savo atkakliais nervais beko
vojant, rusų policijos nesnausta ir apie mane 
uoliai šnipinėta ir susekta, būk aš 1889 metais 
— klaidingai vieton .1891 — buvęs priėmęs Bul
garijos pavaldinystę, neturėdamas rusų val
džios leidimo — paliuosavimo iš po rusų paval
dinystės, už ką seniau būdavę baudžiama Sibe- 
rijon išsiuntimu. Bet Vidaus reikalų ministe- 
ris 1908 metais, remdamasis augščiausio mani
festo par. 26 iš rugpjūčio 11 d. 1904 metų, lei
džiąs man grįžti — o aš buvau be kokio leidi
mo, jau 1905 metais grįžęs — Rusijon “spodči- 
nieniem po vožvraščenii nadzoru policii na 2 go
da.” Tokiu būdu pakliuvau po ta ja policijos 
priežiūra — “glasnyj nadzor” — nuo gruodžio 
12-25 d. 1908 m.

Patyręs tokią nemalonią žinią, aš gruodžio 
16-29 d. kreipiausi raštu į Vilniaus policmeiste
rį, prašydamas, kad jis man išduotų liūdymą, 
jog aš nuo 1905 m. vasaros iki šios dienos su ma 
žomis pertraukomis, beveik nuolatos Vilniuje 
gyvenau ir, tokį liūdymą gavęs, nusiunčiau jį 
prie laiško į Vidaus reikalų ministerį, Stolypiną. 
Savo laiške reikalą aš išdėsčiau šitaip: Būda
mas Bulgarijoj nuo 1880 m. tarnystėje, aš po 
aplinkybių įtekme buvau priverstas priimti Bul
garijos pavaldinystę, o vasarą 1905 m. pasinau-( 
dedamas augščiau minėtu rugpjūčio 11 d. 1904 
m. augščiausiu manifestu sugrįžau tėvynėn ir 
nuo liepos 15 d. Vilniuje apsigyvenau kur aš, 
išskyrus važinėjimus įvairiais reikalais ir vasa
ros mėnesius, kuriuos 1906 m. praleidau Suval
kų gubernijoj, 1907 m. — Peterburge ir Finlan- 
dijoj ir šiais metais — Franzensbade, beveik 
nuolatos Vilniuje gyvenau ir gyvenu dabar, nuo 
1906 m. esmi “Lietuvių Tautos” redaktorius, o 
nuo 1907 m. — “Lietuvių Mokslo Draugijos” pir 
mininkas. Kaip matoma iš pridedamojo prie ši
to rašto Vilniaus rinkimų komiteto atsišauki
mo, mano kandidatūra sausio m. 1907 m. buvo 
statyta į deputatus nuo Vilniaus miesto, o pa
gal turto cenzą aš dalyvavau rinkimų kampani
joje nuo Vilkaviškio pavieto Suvalkų guberni
jos rinkimuose į II ir II-ją Valstybės Dūmą. Ka 
da tokiu būdu policijos ir administracijos aky
se pragyvenau tris ir pusę motų, sugrįžęs tė
vynėn, dabar delei policijos departamento raš
to iš gruodžio 12-25 d. šių metų pavesta mane 
policijos priežiūrai. Iš atžvilgio į tai, jog 1) bul
garų pavaldinystės priėmimo faktas prieš 20 me 
tu neturi nieko bendra su mano šios dienos ma
stymo būdu ir negali būti laikytas koeficientu 
mano politiškų įsitikinimų, 2) už praėjusius 
tris ir pusę metus Rusijoj buvimo politikos 
žvilgsniu aš netapau neištikimas ir 3) bausmė, 
kuri sulyg manifesto par. 26 turėjo būti pritai
kyta tuojau man Rusijon sugrįžus, dabar man 
uždedama, praėjus tris ir pusę metų po sugrį
žimo, — aš ministerio prašiau nuimti nuo ma
nęs šitą žeminančią žmogaus didybę policijos 
priežiūrą, kuri man ding, kaipo pasivėlavusi ir 
betikslė neturi nė kokios prasmės, nes aš šiais 
3 ir pusę metais savo visuomeniškame veikime 
nė kokios neištikimybės nepareiškiau, kurią dar 
reikėtų daboti. Į šitą gruodžio 28 d. 1908 m. mi
nister! j on išsiūstąpį raštą, policijos departamen 
tas laišku sausio 10 d. 1909 m. pranešė Vilniaus 
gubernatoriui, kad policijos priežiūra nuo ma
nęs jau pašalinta, bet vietinė policija apie tai 
davė man žinią tik vasario 21 (kovo 6) dieną.

Su šito incidenįo aprašymu aš tuo tarpu 
baigiu pasakoti apie savo atsiminimus iš emi
gracijos laikų ir Vilniun grįžimo. 
Vilniuje, geg. m. 1925.

—o—
Stebėtina.

Medžioklės sezonas jau pra
sidėjo. Lietuviai ir amerikonai 
vaikštinėja po miškus ir pie
vas, apsikabinę šautuvais. Net

Čiams suteiktų I

PIRK “VIENYBĖS” ŠĖRŲ 
VIENAS ŠĖRAS 

DEŠIMS 
DOLARIŲ.

steigti su tikslu, kad ji rūpintųsi lietuvių tau
ta ir josios apgyventą kraštą, lietuvių praeitį, 
jų kalbą, kultūrą, dailę, archaiologiją, antropo
logiją, etnografiją ir k. moksliškai tirti. Buvo 
tuomet išrinkta komisija, kurion buvo paskirta 
aš, J. Jablonskis, P. Matulionis, kun. d-ras J.

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

To, — ko akįs nemato,
Ir širdis negaili;
Pasirink tik vieną draugę
Lai ji bus tau daili.

A. J. Jokūbaitis.
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MIKALOJUS KASTANTAS ČIURLIONIS

Rašo — Mykolas

M. K. Čiurlionis gimė viename iš gražesnių Lietu
vos miestelių — Varėnoje, 1875 m., rugsėjo 23 d. Jo 
tėvas buvo vargonininkas. Čiurlionis kūdikystės ir pir
mosios jaunystės metus praleido Druskininkuose, kur jo 
tėvas vargonininkavo. Iš mažens, jaunas dar būdamas, 
Mykolas girdėjo muziką, tai anksti pajuto patraukimą 
prie jos. Šiek tiek pramokęs, dar jaunas patenka į Plun 
ges dvarą pas kunigaikštį Oginskį. Ten išbuvo apie 4 m.', 
'dalyvaudamas kunigaikščio rūmų orkestroje.

Vėliau M. Čiurlionis, kimi r 
pirmuosius savo kūrinius 
“Girios muzika,” “Laidotu
vės” ir kitus.

Bet jau nuo 1907 m. iki 
1909 M. Čiurlionis gyveno 
Vilniuje, dalyvaudamas — 
“Lietuvių Draugijos” paro
dose, — nuors maža kas te
galėjo tuo laiku kūrinius be 
paaiškinimų suprasti. Gy
vendamas Vilniuje tarp lie
tuvių, būdamas truputį ap-( 
lenkėjęs, greit persiėmė tuo į 
metine lietuvių dvasia, pasi 
juto esąs lietuvis ir 1909 m. 
vedė žmoną S. Kymantaitę.

M. Č. drauge su žmona iš
vyksta į Petrapilį. Tuo me
tu čia rusų menas žibėjo vi
soje savo didybėje, garsiai 
skambėjo žymiausiųjų rusų 
menininkų vardai; šalia jų 
kilo kiti. Taip pat Čiurlionis 
buvo pastebėtas. Jis įeina į- 
žymiausiųjų rusų meninin
ku būrelin. Jo vardas kas 
kart kilo vis labiau ir jis 
savo originalumu pragarsė
jo, patapo vienas iš žymiau
siu menininku.

M. Čiurlionis visą šį gyr 
venimą skurdo, su žiauriu Ii 
kimu bekovodamas; bet vis 
dėlto; įtempęs visas savo 
dvasios jėgas, jis kūrė. Jį 
viliojo idėjų ir grožio pa
saulis. Jis skendo tose pra
našingose ir dieviškose mis
tikos svajonėse, ir tik ret
karčiais sugrįždavo į var
gingą, taip jam žiaurų pa
saulį — realybę. Taip beku- 
riant, beširdė mirtis išplėšė 
jam gyvybę ir jis mirė 1911 
m. 10 dieną kovo.

Jis mirė, jaunas, darbš
tus, su žmonėmis širdingas, 
didelis Lietuvos meninin-

gaikščio Oginskio šelpiamas1 
lanko Leipcigo konservato
riją, studijuodamas muzi
kos mokslą. Konservatorijoj 
jis parašė pirmuosius savo 
kūrinius iš muzikos srities, 
kaip: “Polonesą,” “Fuga” ir 
kitus, kurie scenose labai bu 
vo mėgiami. Mirus 1902 m. 
kun. Oginskiui, Čiurlioniui 
trūko lėšų ir negalėjo toliau 
tęsti savo darbo. Tad jis ap
sigyveno Varšavoj, kur jis 
be muzikos, pradėjo užsiimi 
nėti ir paišybos menu, lan
kydamas meno mokyklą. 
Bet neilgai trukus, meta mo 
kyklą, patariamas Stabrau- 
sko, — nes šis pastebėjo jo 
kūrinių originalumą ir drą
sius užsimojimus; dirbda
mas savarankiai, sukūrė

CUNARD
1 LIETUVA

(per Angliję) 
sumažinta kaina 3 klesos sugrąžti- 

nių laivakorčių

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

Pridėjus Taksų
I LIEPOJĄ IR ATGAL ŠIAIS 

LAIVAIS — $186.
Į Lietuvę, greitu laiku. Išplaukimai 
kas Sereda, Keleiviai nepiliečiai j- 
leldžiami be kvotos varžymų. Visi 3 
klesos keleiviai turi kambarius. Ne
prilygstamas švarumas. Puikus mai
stas. Kreipkitės 
prie vietos agen- | fJV.
tų ar j Į f• ptVj

CUNARD LINE, 
25 Broadway, New York

GRAND OPERA LIETUVIŠKAI!
Vėl turim šiuos sąsiuvinius 

Arijų iš Operos

“FAUSTAS

“SEVILIJOS KIRPĖJAS
Fausto M?1TIK

147. Mefistofelio Serenada “Tu, kuri dabar sapnuoji
148. Margaritos “Deimantų Daina” -- “Ach Juokai!
119. Margaritos “Daina apie Tulės Karalių.”
150. Fausto “Lyg burtai mane apžavėjo.”
151. “Gėlių Arija” — “Flower Song.”
152. MefistoJ'elio “Vien tik Auksas Valdo mus!”
153. Valentino Malda “Aš turiu apleisti jau.”

KAINA — 35c.

Sevilijos Kirpėjo
151. Figaro Kavatina “La-la-la-lcra.”

KAINA — 50c.

VIENYBĖ
7.9.7 Grand Street Ilrooklyn, N. Y.

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA

■ų mokyklų. Mokykla 
>au 11 vai. ryto iki 1

NEW
■28 — 2nd Avenue,

ir DIRBTUVĖ
gorinusiai įrengtojo 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-kę metų prityręs
INSPEKTORIUS L. TIKNIAVIČU3 

garantuojame laisuj ir diplomų — Pa 
ieškome darbo. Ateikite apžiūrėti inū- 

nuo • ryte iki S vakaro. Nedaliomisatdara
vai po pietų. Kleeoi dieuomu ir vakaran.

YORK AUTO SCHOOL
(Kampai 14 gatvėi) New Teik OI t y

kas! Jis mirė pačioje ga
lioje, virš 30 m.

Čiurlionis pasižymėjo mu
zikoje, tapyooje ir poezijo
je. Čiurlionis yra nemažes
nis poetas už tapytoją ir 
kompozitorių. Lietuvos dva
sinis atgimimas — renesan
sas davė dideli menininką 
— genijų.

Čiurlionis savo kūrinius

meno srities. Dvasios klai
džiojimas: ko siekti, kuriais 
Kūrybos keliais eiti, tas lyg 
jaučiama jo kūriniuose.

M. K. Čiurlionies kūry
ba — mistikos ir svajonių 
pasaulis. Jo kūryba giliai fi- 
losofinė-religinė. Kai kurių 
kūrinių pavadinimai rodo 
esant jį giliai religingu, 
kaip pav. “Rojaus,” “Chao
so” ir k. Kad galėtų nušvie
sti jo toli įžvelgianti siela, 
jis studijuoja indų, persų

alistiniai kūriniai. Jo kūri
niai “Rex,” “Saulių sanota,” 
“Jūros sonata” ir kiti, bus 
tokie, kaip ir muzikos sim
fonijos, kurios savo harmo
ningų tonų garsais nune
ša svajonių pasaulin; bet 
jeigu reikėtų jų turinys nu 
pasakoti, “paaiškinti” — 
vargu bau tai kam pasisek
tų. M. Čiurlionis yra vie
nas tų kūrėjų, kurie per 
tapybą ėjo prie muzikos.

Muzikaliniai Čiurlionies 
kūriniai yra nemažesnėse

Iš Amerikos Lietuviu Gyvenimo sS į
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g ČIA TALPINAMA ŽINIOS Iš AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMO IŠIMTINAI. RAŠOMA MUSŲ GABIŲ p 
KORESPONDENTŲ APIE TEATRUS, BALIUS, PRAKALBAS IR ABELNĄ JUDĖJIMĄ.. S

PHILADELPHIA, PA.
Koncertų Sezonas Net Tirštai

Kaip žinome, Lapkričio 26 
d. t. y. per Dėkų Dieną, vaka-

vertės už jo tapybos kuri-'re, Muzikalėje Salėje, įvyksta 
jo jnuzikali- čionai labai didelis koncertas 

mūsų žvaigždės, operos artisto 
Juozo Babravičiaus. Prie šito 
visi Philadelphijos lietuviai 
rengiasi.

Keletu dienų pirm to, būtent 
Lapkričio 21 d. vakare rengia-

Jis stengėsi jį įdomaujan
čiais klausimais kuodaugiau 
šia žinių įsigyti, padidinti 

! proto regratį. Ir tos didelės 
studijos turėjo jo kūrybinei 
galei gana daug reikšmės.1 Čiurlionis sukūręs, 
M. Čiurlionis dvasioje jautė 
esąs svetimas šiame Euro
pos jaunos kultūros pasau
lyje. Jį viliojo tolymieji kra
štai: senovės Egypto pasa
kingos piramides, gražio
sios stebuklingai palmės, In 
dijos kiparisai ir tt.

Čiurlionies kūrybą maža 
kas tesupranta. Jo kūriniuo
se “konkretaus” turinio nė
ra. Jis galima tik jausti, 
kai]) kad muzikoje yra jau
čiama, tik jokiu būdu jo ne
galima suprasti ir aiškinti, 
taip kaip yra aiškinama re-

nius. Visuos
niuose kūriniuose jaučiama1 
didelis nuliūdimas — visi ’ 
jie yra liūdni, melancholin
gi-

Čiurlionis buvo meninin
kas, toks genialus dailinin
kas, kurio vardą visas kultu 1 ma toj pačioj vietoj ir kitas 

koncertas, talentingam vietos 
dainininkui, A. Baniui.

Philadelphijos publika da
bar turės progą dainų sezonu 
pasigerėti. Nors gaila, kad du 
koncertai rengiami taip arti 
viens kito. Bet užteks publikos

ringas pasaulis mini, apie jį 
plačiai rašo.

Nors, kaip paprastai bū
na, taip ir dabar, pirmuti
niai jo genijų pastebėjo ne 
lietuviai, bet svetimtaučiai 
(rusai), ir mums jį parodė.

Daug gal dar butų mums abiem. Ypač p-nuj Babravičiui 
‘‘ 1 " , jei dar niekas negalės padaryti konku

rencijos. Dainų Mylėtojasjis gyventų, ir jei butų to
kiu Įtempimu kaip pirmiau 
kūręs. Kas žino, ar jis tapy
boje nebūtų tuo, kuo Itali
jai yra Kafaelis. Turint 
prieš akis paliktuosius kury 
bos turtus, tuos genialius už 
simo j imtis iš jo buvo galima 
daug ko dar tikėti naujo, ne 
matyto, negirdėto laukti.'

Bet mūsų pasauliui jis per 
anksti atėjo. Jo pranašin
goji mūza — išvesti tautą 
iš dvasios nelaisvės skurdo 
ir nurodyti dieviškąsias sri
tis, liko nesuprantama.

NEW PHILADELPHIA, PA.
Lietuviai Laimė ja Valdžios 

Rinkimus

Lapkr. 3 rinkimai praėjo kar 
ščiausiai, negu kada buvę. Nesitu 

demo- ■ 
ad mi
ll eno- 
“nau- 

bu- 
“nugar- 
Naujoje

Elektrikine Adata Pavaduoja 
Peili Operacijose

(Iš Medicinos Srities)

Buvo sykį rašyta “Vienybė
je”, kaip daktarai surado bū
dą viena liga kitą, ikišiol neiš
gydomą ligą, išgydyti. Ir veik 
kasdien medicinos moksle nu
tinka tokių naujų išradimų. 
Vienas iš jų yra elektros ada
ta, kuri gręsia išvyti iš chirur
gų rankų nuo senovės garsų

“Medical Journal” ve kaip 
aprašo tą naują 
tymo įrankį. Tai ilga, trumpa, Į jos. 
ar sulenktą adata, įkalta į il
gą rankeną, kurią galima ste
rilizuoti (nuvalyti nuo bakte
rijų). Iš rankenos kito galo ei
na sterilizuotina elektros vie
la, per kurią gali tekėti augš- 
to dažnumo elektros srovė, ku
ri viską degina ir neprileidžia 
mėsoms prie adatos prilipti.

“Srovė taip greitai teka,” sa-

ko vienas daktaras, vartojęs 
tą adaįą. “kad žmogaus ner
vai nespėja jos pajusti.
dėjus adatą prie mėsos, mėsos 
tuoj persiški ria. Adata net 
kraujus sukepina ir suraukia 
kraujo indelius. Ją vartojant, 
daktaras turi būti daug mikles
nis negu su peiliu, nes apsibu
vus su adata ilgiau vienoje vie
toje, tuoj pasidaro duobė, ar 
skylė. Reguliuojant smarku
mą elektros, vienok, galima nu

mesi! pjaus- reguliuoti ir spartumą operaci- 
Kur reikia daug mėsos 

atpjauti ten elektros paleidžia
ma daugiau.

Svarbiausia tas, kad su ada
ta galima atlikti painesnes ope 
racijas ir kraujo veik nėra, 
kaip operuojant su peiliu. Ada
ta jau su pasekmėmis buvo 
vartojama operuojant apendi- 
citi.s, vėžį, augimus, šašus ir

valdančioji partija — i 
kratai, turėję miestelio 
nistraciją savo rankose, 
rėjo pasiduoti; kuomet 
ja” partija — “Coolidge 
vo pasiryžusi senajai 
kaulį sutriuškinti.” 
partijoje kandidatais pastaty
ti buvo: lietuviai, lenkai ir sla
vai; gi senoje buvo lietuviai 
(mažuma) ir airiai. Už tai ai
riai net naująją partiją pava
dino: “huns ticket.”

Kaip tik numatyta, jog nau- 
jiemsiems geriau sekasi, tuoj 

Pri-1 rinkimo tarybos nariai pareika 
lavo taksų kvitų, nesitenkinant 
biblijos priesaika. Ir tas buvo 
kreipiama “naujųjų” šalinin
kams. Tokį tvarka davedė iki 
to, kad keletas jaunų lietuvių 
vyrukų pasispjaudė delnus, su 
“dūmais” sumaišė dem. parti
jos lyderius ir tie pasijuto gat
vėje. žinoma, jš to išėjo, kad 
rinkimų eiga buvo sulaikyta 
pusantros vai. laiko, ir apstum 

pagelbos, 
State po- 

reikalas 
Elinaus-

kad revoliucijos laikai kaip čia 
Amerikoj, taip ir Lietuvoj jau 
praėjo, bet raudonajam biz
niui pavojaus vis tik dar nėra. 
Tvirtino, kad jeigu visi darbi
ninkai galėtų tapti milionie- 
riais, tai socialistai ir tautinin
kai pakiltų, kai ant mielių, bet 
kadangi tokio stebuklo sviete 
negali būti, tai bolševikų rau
donasis biznis bujos. Daugiau
sia kalbėjo apie Lietuvą ir pa
kartodamas vadino save lietu
viu. Apie Rusiją neprisiminė 
nei vienu žodeliu. Iš visko ma
tėsi, kad bolševikai vėl keičia 
savo kailį. Čia jo publiką su
darė Ateities žiedo chroo vai
kai ir j ii motinos.

Roselando bolševikams pasi
sekė sumobilizuoti net dvyliką 
vietos draugijų ir spalio 18 d. 
surengė “masinį” protesto mi
tingą prieš Lietuvos valdžią už 
kankinimą politinių kalinių. 
Bet atėjus mitingo valandai į 
mitingą neatėjo nė patys drau

gijų komitetai. Buvo garsinta, 
' kad kalbės visų srovių kalbė
tojai, bet kalbėjo tik komunis
tas V. Andriulis ir “beparty- 
I vis” T. J. Kučinskas. Vadinasi, 
i tuomi “masiniu” protesto mi
tingu bolševikai tik patys sau 
skaudžiai per nosis pabraukė.

Julius Švitra.

mobilius į.važiavo į labai didelį 
troką, kuris išstumtas iš kelio, 
kaip pasileido nesuvaldomai 
bėgti, taip ir nugarmėjo pakal
nėn, pakeliui užvažiavęs ant 
darban einančios lietuvaitės — 
Onos Krutuliutės, kurią ir už
mušė vietoje.

A. a. Krutuliutė buvo tik 16 
metų, gyveno 18 West llth Sf. 
Labai gaila nelaiką 
jaunos mergaitės.

Troko vežikas yra 
tas.

žuvusios

arėžtu o-

KALĖDOS

ARTI!

Musų Kalbos Grožybes

Anglų kalboje vienas tik žo- mas to žo 
dis — “Man,” lietuviškai gi men, men’s.

' bus: žmogus, žmogelis, žmo- 
. geliukas. žmogiukas, žmogutis, 
žmogutėlis, žmogučiukas, žmo
guti! kas. Kiekvieną šių žodžių 
galima linksniuoti t. y. permai-

l nyti galūnų 21 syki: tokiu bū
du lietuvių kalboj žodis “žmo
gus” turi 189 permainas; an
gliškai gi galima tik tris for-

REIKALINGI AGENTAI

Reikalingi Agentai-Į galio- 
tintai representavimui mu
st t 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
<27 E. St., Ifoston 27, Mass.

Pažiūrėkime, taipgi į mūsų 
būdvardžius: trumpas, trumpu 
tis, trumputėlis, trumpučiukas, 
trumpuliukas, trumpulėlis, 
trumpintėlis, trumputukas, 
trumpokas ir trumpasis. Link
sniuodami tą kiekvieną žodį 
mes gausime 42 galu u iii per
mainas, o iš viso mes turime 10 
žodžių; tokiu būdu gausime 420 
permainų, tik. turime prie to 
dar pridėti “trumpesnis ir 
trumpiausias.” Tai bus jau nei 
sunku suskaityti. Angliškai 
mes galime pasakyti tik 
“short” ii' jokių permainų 
ra.

Rašo zl. Gielutis

SO. ROST ON, MASS.
Žinių Žinelės

dyti šaukėsi šerifo 
kuris atsiuntė keletą 
lice, šiems atvykus, 
atsidūrė pas teisėją
ką, kur už kaltinamuosius P. 
Narijauskas užstatė kauciją. 
Potam rinkimų eiga buvo gra
žioje tvarkoje iki galui. Iš nau
jai išrinktųjų lietuviai gavo — 
8 vietas, airiai — 2, lenkai — 1 [ 
vokiečiai — L

Reik pasakyti, kad prie taip [ 
karštų rinkimų, šiais metais, j 
privedė “neprašyti svečiai,” t- į 
y. katalikų kunigai: airių ir lie 

turėti: man. tuvių. Taipgi į miestelio reika- 
ilus kišo savo nosį ir kasyklų 
į savininkai. Jų atstovai vienur 
grąsino pašalinimu iš darbo., 
kitiems buvo siūloma “geri dari 
bai.” Gi lietuvių kunigas kelis ’ 
sykius iš sakyklos užgriebė po
litikos klausimą, kad “reikia 
miesteliui geresnės administra
cijos.” Airių 2 kunigai atvykę 

rinkimų vietą patarinėjo 
parapijonams, kad liau- 
ėję prieš , savuosius. Ai-

Tūlas laikas atgal, valstijos 
Bute, teko matyti lietuvių su
registruotą skaičių 1919 ir 1920 
iki 17,000 galvų; tai nemažas 
būrelis lietuvių, kad ir su Bo
stono apylinkėmis.

Pastaruoju laiku to skai
čiaus rodos nebėra; vieni išva
žinėjo Lietuvon, kiti — kitur. 
Vienok dar nemaža užsiliku
sių, kurie apsigyvenę ant il- 
giaus; daug jų turi gražius na
mus, automobilius, garadžius; 
rodos kad jie grįžt į “aną pu
sę” jūros nebe pamislina...

čia turime bene 15 liet, mė- 
sinyčių su grosernėmis; mū
siškiai tą biznį už vis labiau 
pamėgę. Ką vienas daro, tą ir 
kitas bando. Ir pas visus — 
trūksta biskutį švarumo.

Muselės nesigėdina teršti ga
minių; pasipirkęs žmogus su
valgo, kartais iš to pasidaro 
pavojus sveikatai... plečiasi li
gos ir kitokios negerovės.

Žaibo Žvalgas

DETROIT, MICH.
Vietos Nuotikiai

nė-

S. K. GRISIUS
Agentas “VIENYBES” bei ki
ti; tautiSky laikrnšėių Chicago], 
Norinti užsirašyti “Vienybę’’ ar 
užmokėti prenumeratų bei pirk- 

Sėrą, kreipkitės šiuo antrašus 
3423 W. 61st STREET

Chicago, Ill.
Phone — Republic 8927

ti

Lapkričio 30 d. pasimirė sun 
kia mircia p. Baranauskienė. 
Sandariečio Petro Baranausko 
motina — arba tikriaus nusi
nuodijo, išgerdama per klaidą 

Įoksalinės rūgšties vietoje Ep- 
'. som Salt, kurie buvo padėti 
[vienoje spintoj, p-ni Baranaus 
kienė turėjo 4 sūnus ir vieną 
dukterį. Visi yra vedę išskyrus Į 
Petrą; visi pasilaikančiai gyve
na. Į šermenis susirinko nema
žas būrelis sūnų, ainių ir gi
minių; visi gailisi ir jaučia ne
tekę centro, kurs tas visas šei
mas rišo į vieną gražią draugi-

pas 
savo 
tusi 
riams mat labai rūpėjo vieta
taksų kolektoriaus, kurią išlai
kė airys 12 metų (3 terminus), 
šiuose rinkimuose miestelio lie 
tuviai piliečiai ypač varėsi tą 
vietą iš airio atimti, ir 
ją gavo P. Narijauskas.

įtėmė:
Rep.

CHICAGO, ILL.
Rolševikėliai Maino Kailį

Komp. M. Petrauskas ap
lankys Detroitą Lapkričio 21 
d. Lietuviu Svetainėje, bus kon 
certas; Detroite Petrausko kon
certai visados buvo pasekmin
gi, bet šį tikimasi surengti sėk
mingiausiu. Koncerto surengi
me vadovauja įtekmingiausias 
žmogus Detroite, Dr. J. Joni- 
kaitis. F. Motuzas

Dabar po Chicagą maršru- 
tuoja L. Pruseika. Mat nori
ma sustiprinti bolševikų puo
lantį ūpą. Spalio 29 d. jis kal
bėjo Roselande ir savo vier- 
niems tavorščiams apznaimino.

LINDEN, N. J.
Užmušė Lietuvaitę T rokas

Lapkričio 9 d. rytmetį čia 
atsitiko nelaime. Vienas auto-

Ar Pasiuntei 
Saviškiems į 
LIETUVĄ 

Pinigų?
Jeigu dar ne. Tai 

tuo jaus išsiųsk per 
“VIENYBĖS” 

pinigų siuntimo 
skyrių. Siųsdami 

Money Order 
adresuokite

VIENYBE
193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

- L—I—E—T—U—V—I—S 
DAKTARAS (gydo 
ligas) IR CHIRURGAS 
(daro operacijas). 
OFISĄ VALANDAS:

Nuo 9 iki 11 A. M.
Nuo 2 iki 4 P. M.
Nuo 7 iki 8 P. M.

Nedeliomis Nuo 10 iki 3 P. M.

M. M. ŠUKAS 
Lietuvis Advokatas 

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

Namų Tel. Michigan 5751

Bell Phone Poplar 7545
A. STANKUS į 

— Lietuviškas Graborius —
Geriausias patarnavimas, 

Daug metų patyrimo 
1023 Mt. Vernon St.

Philadelphia, Pa.

RICHMOND
TRUST

COMPANY
2701-2703 E. Allegheny Av.

Philadelphia, Pa.

Apdraudžiame Nuosavy
bės Dokumentus.

Persiunčiame Kabeliu Pinigus

Perkame ir Parduodame 
Visu šalių Pinigus

Mokame 4% ant Padėty 
Taupymui Pinigu

Puikiausias Patarnavimas 
Visuose Skyriuose

3
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LIETUVI: JAUNUOLIAI
AMERIKOS SPORTE

Rašo Plunksnietis

JAUNUOMENĖS
AUKLĖJIMAS

Rašo A. S iriu paltis

Patsai žodis “Jaunuomenė” 
reiškia naują žmonių kartą, 
kuri rengiasi į naują, prakil
ni] gyvenimo bėgį. Norint ge
rai, ir tinkamai išauklėti jau
nuomenę, reikia padėti gerą pa 
grindą jos auklėjimui. Tas pa

venimas. Jaunuomenė pasauly
je vaidina didžiausią rolę, nes 
be jos negalėtų gyvuoti pasau
lis ir atskiros valstybės.

Kaip yra sakoma:
Koks artojas, 
Toks ir arklas.

Ta patarlė gali būti ištikrų-

grindas — mokslas, kuriuo 
remdamosi jaunuomenė gali bū

jų pritaikoma j jaunuomenę.
Kokia jaunuomenė, toks ir 

ateityje bus gyvenimas.
Jeigu jaunuomenė yra tinka

mai išsilavinusi, pasiekusi aug- 
što mokslo laipsni, tai galima

ti tinkamai, gerai ir visapusiš
kai išauklėta. Pirmas dalykas 
jaunuomenei reikalingas — 
mokslas; bet kad tas mokslas 
būtų jiems prieinamas, reikia 
steigti mokslo ir bendrai lavi
nimosi kuopelės ir įstaigos, ku
riose Jaunuomenė galėtų tin
kamai reikšti savo mintis, vi
sapusiškai lavintis, darbuotis, 
kad ateityje būtų tinkamas gy

tikėtis, kad ir tolymesnė gyve
nimo eiga bus gera. Antras da
lykas, jaunuomenės auklėji
mas paeina ir nuo pačių auk- 
1 etoj ų-ped agogų.

Jeigu pedagogai yra tinka
mai išsilavinę, moka branginti 
mokslo vertybę, tuomet ir pat
sai jaunuomenės auklėjimas 
bus geras; bet jeigu, atvirkš
čiai, pedagogai yra nepatva

rūs, nekantrūs ir nemoka su
valdyti savo jausmų, tuomet ir 
jaunuomenė taip pat išsiauklė- 
ja visiškai blogai.

Tokiu būdu jaunuomenei au
klėti reikalinga:

a) Įstaigos ir kuopos, kurio
se galėtų tinkamai eiti mokslo 
eiga.

b) Kad būtų geri ir sumanūs 
auklėtojai — pedagogai.

c) Jaunuomenė turi būti ap- 
; rūpinta knygomis, iš kurių bū- 
i tų galima semti mokslą, kaip 
I iš kokio šaltinio esybės.

Turint pačią jaunuomenę ir 
šiuos pagrindus, jaunuomenės 
auklėjimas yra galimas ir ga
lima laukti, kad ateityje Jau
nuomenė bus naudinga žmoni
jai; visi ja gėrėsis, gerbs netik 
atskiri žmonės, bet ir visas pa
saulis.

Worcester, Mass. — Kaip vi 
sosc lietuvių kolonijose Ameri
koje, taip ir mūsų, galima ras
ti nemažą skaičių jaunuolių už 
imančių žymią vietą sporte.

Jau keli metai, kaip Vytau
tas Bernotą, žinomo tautinin
ko sūnus ir brolis D-rės Berno
taitės — Howe, yra pasižymė
jęs, kaipo geriausias žaidikas 
Basket ball, žaidė būdamas

virta Lietuvių Paskolos Ben
drovė (Bofra); ji ragina tė
vus leisti savo vaikus šion mo- 
kyklėlėn, kurioje pramoksta 
lietuviškai skaityt, rašyt, ir 
kitokių mokslų. Ypatingai svar 
bu, kad jaunimas auklėjama 
lietuviškoje dvasėj. J. Kl-is

Maspeth, N. Y. — Nusižiūrė
ję į Brooklyne puikiai gyvuo
jančią SLA. 83 kp. mokyklėlę, 
ir Maspetho lietuviai įkūrė to
kią pat; suorganizavo ją p. 
Dymta savo pastangomis ir da
bar mokina tūlais vakarais Lie-

High School, paskui užbaigęs tuvių Piliečių Klube, 160 Per- 
“Mechanical Dentistry”, nepa- ry Av. p. Dymta, nors nėra 
liovė žaidęs ir jau porą sezo- augšto mokslo žmogus, bet ge
nų lošė tarpe profesionalų j ras patriotas; mokina skaity- 
“New England Interstate 
League.” Nėra nė vieno Nau

RADIO

Musų Cigarų Vardai {Brands kabeliai}
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. * $ į
ANTRO SKYRIAUS teipat su L. D. 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 Rico, 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

josios Anglijos miestelio, kur 
jo vardas nebūtų žinomas. An
glų spaudoje daug kartų teko 
matyti jo paveikslą ir aprašy
mą.

Toliaus, Antanas Karpavi
čius, kuris žaidžia “Football” 
bene antrą sezoną Holy Cross 
kolegijos jaukte. Holy Cross 
kolegija yra pasižymėjus spor
tu visoje Amerikoje, todėl yra 
didelė garbė tokiame jaukte 
lošti, nes tenai tik parinkti lo
šikai tepriimami. Jo vardas 
taipgi skamba sporto skyriuje, 
kiekviename iš vietinių laikraš
čių.

Taipgi negalima paminėti 
jaunąjį Juozą Keblinskį, ku
ris žinomas vietinėje Classical 
High School, kaipo “all around 
athlete.” Jis lošia baseball jau 
kte, o taipgi ir football, žino
mas, kaipo “mud horse”, nes 
kelis kartus, nežiūrint ant šla
pio lauko, žaidė begalo gerai, 
už ką taip ir pavadintas.

mo, rašymo, istorijos, dekla
macijų ir įkvėpia vaikučiams 
lietuvių tautos meilę.

Vienas iš Tėvų

BALETO VALSAS: — 
“LIŪDESYS’'

------
Visur tylu, 
aplink klaiku...

Tik štai staiga 
Tu išbėgai 
šviesiais plaukais 

garbiniuotais 
apsidraikius, 

liekną kūną , 
šilko rūbais 

išrangytais 
prisidengus... 

Tau išbėgus, 
valso juokui 

suaidėjus, 
it šešėlis, 
pasileidai 

Tu užburtais 
dausų takais... 
Bėgi, skrendi, 
narstais, lankstais,

De-Paršaitis, jis de-Gabrys 
arba markizas Garliava.

I)e P ar šaltis (užsidėjęs ant 
galvos puodą, apsisiautęs su
driskusia paklode, rankoj kuo
ka. Rodo į puodą ant galvos) 
— Tikslas pasiektas — karūna 
ant galvos! (Praskleidžia pa
klodę). Ir šita mantija!... (Pa
kelia kuoką). Ir šitas mano ga
lybės ženklas!... Sunki buvo 
pradžia. Dar anais laikais, ka
da nė vienas velnias nežinojo 
Lietuvos vardo, Paryžiuje aš 
pasidariau ambasadorių... Nuo 
to laiko ir prasideda mano 
žygiai... Kiek pergyventa... Bet 
tikslas pasiektas — aš apvai
nikuotas! (Pamatęs Smetonos 
biustą). A, ir tu čia! šunsnu
kis! Nori iš manęs sostą pa
veržti!... (Krimstclėja į ausį). 
Dabar tu man pašliaužiosi po 
kojų, išgama! (Kuoka numu
ša biustui nosį). Cha, cha, 
cha!...

(Pasirodo baron-von-der-Rop 
ir Biskupski).

Von-der-Ropp (rodo į de- 
Paršaitį) žiūrėk...

Biskupski. Aš ir tuomet sa
kiau, kad tam vyreliui galvoj 
ne visi namie... Bet jis mums 
reikalingas buvo...

Von-der-Ropp. O dabar jo 
proteliui, matyti, visai kaput!.. 
Bet ir dabar jis mums reika
lingas — žinai tą reikalą... (Į 
de-Paršaitį) Viešpatie!...

De-Paršaitis. Jūs čia! Išti- 
kimiausieji mano draugai! Ei- 
kšite! Baron-von-der-Ropp — 
tu būsi mano didžiuoju kancle
riu, o tu, Biskupski, mano ar
mijų didžiuoju vadu! Eisime 
skersai ir išilgai pasaulio —

ir visus sostus užimsime! Cha, 
cha, cha!... Markizas Garliava 
parodys, ką jis reiškia!-!!

— Panevėžio Balsas

Niekas neali būti palyginama, kaip 
‘ ištrynimas su geruoju, senuoju

Pain-Expelleriu
Kai tik pastebit apsireiškimą šalčio, 
tuojaus naudokit šj garsų namini 
pagelbininką, kad išvengus tolimesnių 
komplikacijų. _
35c ir 70c vaistinėse. Tėmykit, kad 
butų Inkaro ^vaizbaženklis ant pake
lio. _____

ierry & South 5th 
"S,Brooklyn, N. Y.

A. L. C E AS AR, M D.
| Gydo Akiu, Ausies, Nosies ir j 

Gerkles Ligas
109 E. 87th Street

! (tarpo Purk ir Lcxinggton. Avės.) • 
New York, N. Y.

J Vai.: 10 iki 12 ryte.
G iki 8 vakaro.

• ir nanml u nv i 4-n r» yyio I

STOGŲ DENGĖJAS •

=70 RAVE U“
ALL KINDS OFRoofing

Repair IVorK a Specialty
JAMES J. HOLT fr SON

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

Reikale klauskite:
Ofisas: 1163 Gates Avenue 

Tel. Jefferson 3957
Yardas: 161 Clifton Place 

Tel. Prospect 1023

vardu PETRO NAUJOKO, su lietuviškais parašais ant bakso.
Po kitu LABELIU-VARDU 10 centų, JONO-JOHN’S CIGARS, kitoki baksai, 

nors lietuviai juos labai myli, bet ir svetimtaučiai labiausia jų reikalauja, nes puikus 
igarai su auksiniais medaliais ir JONO NAUJOKO paveikslu. Kiti tokius cigarus 
i 15c. parduoda, o mes skiriam tik po 10c.

Kaip tie teip ir kiti mus cigarai visi rankomis padaryti patyrusiu vyrų amatnin- 
ų; o ne teip kaip TRUSTAI garsina HAND MADE, o vienok mašinoms padaryti, 

mergaičių prižiūrint už menkutį mokestį, dirbant po 12 vai. i 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- 
vinią, 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

lįstų VIENĄ DOLAR| rank-pinigių, kadangi yra visokių žmonių, kurie net po šve
lniu vardu pareikalauja cigarų, o paskui neima, tad rankpinigiai reikalingi apsigin-. 
i nuo su vadžioto jų.

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

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

Dar vienas, būtent Juozas že 
maitis, kuris yra baigęs Holy 
Cross College pereitą pavasa
rį ir dabar laikinai vargoninin
kauja. Jisai dar būdamas High 

' School, buvo žinomas, kaipo 
geras bėgikas “sprinter;” vė
liau kolegijoje atsižymėdavo; 
tankiai būdavo pasiustas į ki
tus miestus lenktyniaut su ki
toms kolegijoms.

Daug galėčiau rasti mažiau 
žymesnių jaunuolių, kurie da
lyvauja arba po svetimu vardu, 
arba dar nėra tiek atsižymėję.

Beje, dar turiu paminėti ir 
vietinę vyčių kuopą, kuri vasa
rą turi baseball jauktą, o žie
mą basketball. Nors neperdau- 
giausia nuveikia, bet svarbu, 
kad nesisarmatina save vadin
tis save lietuviais tarpe svetim 
taučių.

Taigi smagu mums turint 
savo kolonijoje tokių vyrukų.

MUSŲ JAUNIMAS

tai sustoji, 
ir vėl bėgi, 
kojas baltas 

tik pini, 
ilgus plaukus 

kedeni...
Rankų mostais 

pamojuoji, 
vėlė sustoji, 

giliu žvžilgiu 
pažiūrėjus, 
sužavėjus, 

ir bernytį 
paviliojus 
linksfi, 
krinti 

vėl paąokus 
skrendi, 
leki.

staiga dingsti... 
mano sieloj 
skausmų dėmes 

palieki...
— Aurė Franti

MOTERYS ŽINO

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. 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 pirkimo 
ir pardavime.
NOTARY PUBLIC suteikia pilną patarnavimą visokių legalių dokumen
tu, 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

131 BROADWAY, BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg G805

LINKSMI VYRAI!

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

Brooklyn, N. Y. — p. Jau
nuolis, suskaitydamas Brook
lyn© jaunimo organizacijas, ap 
lenkė daugelį esančių grupelių. 
Teisybė, kad jų nė negalima 
sužinoti, nes jos mūsų laikraš
čiuose nesigarsina. Todėl linkė 
tina energingiems jaunuoliams 
jas sužinoti ir pritraukti prie 
lietuvių. Pas svetimtaučius juk 
neturi jos tokios garbės, kaip 
turėtų pas lietuvius.

Apie Gimnastikos Klubą, tai 
aš tiek pasakyčiau, kad jis nė
ra taip visai komunistų judo- 
mas, kaip piešia p. Jaunuolis. 
Tiesa, yra pora komunistų, ku
rie bando tempti Klubą į Mas
kvą; bet ne labai sekasi. Na
riai tebėra geri lietuviai, tik 
mažai pažįsta lietuvių tautos 
reikalus. Kalti patys prasilavi
nę lietuviai jaunuoliai, kad 
Kluban nesirašo, o katrie yra 
nariais, kad nedrįsta Maskvos 
pastumdėlių demaskuoti.

Gimnastikiteis.

Baltimore, Md. — šiais me
tais jaunuolių mokyklėlė vėl 
pusėtinai gęrai atgijo. Ją nuo 
senai vadovavo žinomas švietė
jas, p. A. Kurelaitis, bet pa
staraisiais metais buvo kiek ap 
silpusi. Dabar ją pradėjo stip
rinti naujai susitvėrusi jau ket

Moters gudrios pirkikės. Jos 
reikalauja 100 centų vertės už 
kiekvieną išleidžiamą dolarį. 
Kas gi perka vaistus? šeiminin 
kė. Kaipo gera motina ir žmo
na, kuri prižiūri vyro ir vaikų 
sveikatą, jos reikalas yra palai
kyti juos sveikatoje ir slaugyti 
susirgus. Ji tai prižiūri, kad na 
muose būtų po ranka pagelba 
viduriams suskaudėjus. Tūks
tančiai moterų Kanadoje ir A- 
merikoje laiko Trinerio Kartų 
Vyną, ir) Trinerio Linimentą 
bei kitus Trinerio vaistus, dėl
to, kad Trinerio Kartus Vynas 
patikėtinas vaistas nuo menko 
apetito, užkietėjėimo, gazų, gal 
vos skaudėjimų, ir panašiai, o 
Trinerio Linimentas greitai pa 
gelbsti raumate ir neuralgijoj. 
Trinerio Kosulio Nuramintojas 
visados geras slogose. Jei jūs 
aptiekorius neturi tų gyduolių, 
rašykit pas Joseph Triner Com 
pany, Chicago, Ill.

JAU VĖL TURIME!
Komediją 

“LAPKUS”
— Kaina 30c. —

VIENYBĖ
193 Grand St., B’klyn, N. Y.

PIRKITE 
“VIENYBĖS” 

ŠĖRĄ!

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

kvepėjimą todėl, kad pagamini i iš Importuoto ir ge
riausio Domestik Tabako! Nors daugiau mokėtum, bet 
geresnių Cigarų negali gaut! Visi inteligentai juoos rū
ko! Broliai Lietuviai — labai puiku, kad mumis — tai 
yra lietuviška išdarbystė paremiat, nes visiems garbė 
už lietuvių pramonystę, todėl ir toliau užprašom, kad 
Restauracijose, Kliubuosc, Storuose, pas Barberius ir 
visose lietuviškose užeigose visur reikalaukit ir rūky
kit po vardu — JONO—JOHN’S CIGARĄ arba bro
lio Petro bei L. I). K. Vytauto! Tėmykit, kad būtų 
vardas ir paveikslas ant bakso kaip Jonas su pirštu 
rodo į auksinius medalius, — o rūkysi ir džiaugsies, kad gerą cigarą
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 laike kaipo agentai kituose miestuose gali užsi- 
djrbti ekstra pinigų, ir kodėl nepradėt biznicriaut 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 — H5th Street 
Richmond Hill, L. I.

Tel. Richmond Hill 8066
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Angliakasių Streikas ir Komunistų 
Ubagavimas

ii Valsčių “Karaliai

Rašo Petras Kriukelis

i

Kaip tik angliakasiai sustrei pirmos rūšies tinginiai, be mo- sau ir savo partijai pas strei
kavo, tuojaus atsirado gerašir- kslo, be amato, — tai yra ubą- kierius; dargi drįsta tie keikū- 
džiii žmonių, kurio iš New Yor- gar dvasioje, kišenėje ir nusi- _ ,
ko, Chicagos ir kitų miestų bankrutavę politikoje. Betgi jie ninku reikalus' 
pradėjo važiuoti pas streikuo-! sugalvojo negudrų skymą, kaip šiai gyvena tokį opų laikotarpį, 
jaučius nekviesti, ir nežinomi i be darbo pasidaryt pragyve-1 Vunnnnf «iun mnmon-

,svečiai, šitie svečiai pasisakė j nimas. Šitą skymą jie pradėjo 
specializuot anį mažiau susi
pratusių angliakasių, kad dau
giau “išrevoliucionizavus” an- 
glekąsiams dolarių iš kišenių, 
kurie buvo per sunkų darbą 
sutaupyti juodai dienai, 

t 
Komunistai didžiuodamiesi 

sako: “mes atvažiavom apgint 
mainierių reikalus.” Na, tik pa
galvokit, kaip jie “gina” mai
nierių reikalus? Jau trečias mė 
nuo, kaip anglekasiai streikuo
ja, o komunistai dar vis nepa
liauna kaulint dolarių iš strei
kuojančių žmonių. Tai yra vie
šas ir sužinūs pasityčiojimas, 
atviras išjuokimas streikuojan
čių darbininkų. Vieton pateik
ti moralę paramą streikieriams 
komunistai\įš jų tyčiojasi. Vie
ton sustiprinti jų dvasią kovo
je prieš galingas kasyklų kom
panijas, komunistai sėja nea
pykantą ir demoralizaciją tar
pe anglekasių. Vieton duoti pi- 
nigišką paramą streikieriams, 
komunistai patys prašo pinigų

esą bolševikai, komunistai, dar
bininkų rojaus tvėrėjai. Tikre
nybėje jie yra žinomi, kaipo
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nai sakyt, kad jie “gina darbi- 
Kada angleka

krutinėjo ir strėnose, nuo 
strėndieglio, užsigavimo, 
įtempimo, štyvumo vartok

Several 
Gothardol

Tai naminis linimentas greitai 
palengvina plėšiančius nepa
kenčiamus reumatizmo ir 
neuralgijos skausmus.

^Kaina 30 ir 60 centai.

Pirmiausiai kreipkis į aptieką.

W. r. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA
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AMSTERDAMO LIETUVIAI!

Norėdami gauti visko, ką tik jums reikia prie namų: indų, 
dabinimų, įtaisymų, stiklą, lempų, pečių, arba odos išdirbinių ir 
nių išrengimo dalykų, taipgi langą, paveikslų, rėmų, inuzikališku 
strumentų, kreik[»itčs visados pas lietuvį —

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

Pastaba: Norintieji užsimokėti “Vienybės” prenumeratą, užsi- 
sakvti knygų, ar persiusti pinigų, galite tuos reikalus su “Vienybe” 
atlikti per P. KarpaitĮ.

pa-
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LIETUVIŠKA VALGYKLA 
(RESTORANAS)

- o—
Šviežus, Lietuviški Valgiai Dideliame Pasirinkime.

Specialiai Kopūstai ir mėsos gaminama geriausiu lietu 
višku skoniu. Visi esat kviečiami atsilankyti —

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

Savininkas J. Galaskas
M 
r ■ 
&
F

GYDAU VYRUS IR 
MOTERIS

Pasekmingai Moderniškiausiais 
Būdais

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

ir apsakau tikrą jūsų stovį.

Mano Kainos Prieinamos
ir asmeniškai prižiūriu kiekvieną sykį atėjus.

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

Pasitarimas ir Patarimas Dykai

JŲ

S
Tcl. Stagy 0783.

Specialistas
110 East 16th Street, New York City 

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

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

Ateikite ir Persitikrinkite

ypatingai kuomet šiuo momen
tu reikia kuodaugiausia solida
rumo, vienybės tarpe streikie- 
rių, tai komunistuojanti pa
daužos kursto prie riaušių ir 
visokiais būdais stengiasi pro
vokuoti darbininkus, kurie da- 

I bar veda rimtą ir rūsčią kovą 
' prieš savo darbdavius. Gi ko
munistų padaužos, kurie nieka- 

j dos nedirbo kasyklose, jie iš 
i to nori pasidaryt sau pinigų 
be darbo, ir susikrauį politinio 
kapitalo savo partijos krome- 
liui. Užtai komunistai nori su
rengti “masines demonstraci
jas,” kad jie pasislėpę už ka
pitalistų kulkosvaidžių ir ka
imelių tupėdami, galėtų juok
tis sau ramiai į rankovę, kaip 
lies anglekasiai
Jiems nerūpi ir negaila, kiek 
vyrų ir moterų žus, kiek nekal
tai anglekasių taps atskirta 
nuo šeimynų, ir ilgiems metam 
bus nuteisti kalėjiman.

Tai tokį “rojų” komunistai 
sau tveria, ir tas be abejonės, 
yra daroma sužiniai su angle- 
kasyklų karaliais. Reikia vie
nok tikėtis, kad iki to angleka- 
šys” nugaras suktiems prigavi- 
siai netik neprieis, bet greičiau 
su numylėtum lopetom “išpra-1 
kam s. K. J. Geležėlė. 
Narys United Mine Workers 
of America Local No. 1407 Dis
trict No. 1, Wilkes Barre, Pa.

iš to naudos, ir 
dangstytis sve-

padaręs 21 tūk-

savo kraują.

Pirkite “ Vienybės” 
šėrų! Vienas Šeras — 

10 dolarių.

Viršaitis Lietuvos valsčiuje 
yra valsčiaus karalius, nes tan
kiai nuo jo priguli įvairūs mo
kesčiai, rekvizicijos, stoikos, 
pabaudos ir beveik visa vals
čiaus tvarka. Tai aišku, kad 
viršaitis, būdamas teisingas ir 
doras, gali daug gero žmonėms 
padaryti, ir pati valstybė iš to
kio žmogaus nemažai gali turė
ti naudos. Bet blogas viršaitis, 
tai valstybei kryžius. Kada vir
šaitis neteisingas, tai kaimie
čiai visą valdžią keikia. Iš da
lies įr teisingas keiksmas, nes 
augštesnė valdžia šių ponų 
darbų nekontroliuoja.

Valstiečiai liaudininkai pas
kutiniu laiku susekė kai-ku- 
riuose valsčiuose viršaičių neti 
kusius karaliavimus. Neminėsiu 
valsčių pavardžių, nes skaity
tojams nebus 
man nereikės 
tima pavarde.

Valsčius R.
stantį skolos. Skolą padarė to
kiais dalykais. Dirbo cementi
nes triūbas del tiltų. Pasiro
dė, kad buvo persiauros, tad 
tapo sukrautos valsč. kieme, o 
iš ten Dievas žino kur dingo. 
Antrąsyk, kaip dirbo, buvo ge
ros, bet padarytosios už darbą 
sąskaitos buvo negeros. Pirko 
rašomą mašinėlę; sąskaitą pa
darė ant 700 litų, o paskiau pa
sirodė, kad mokėta tik 300 litų. 
Bet įas viršaitis vėl trejus me
tus valdys valsčių. Kas jį rin
ko, tai valstiečiai nežino; o joI J
iš ten pavaryti neturi galės. 
Kuriems galams tie rinkimai?

Bet yra ir teisingų, dorų vir
šaičių. P. valsčius turįs 9 tūk
stančių litų savo kasoje, vals
čius pasistatęs nuosavį puikų 
namą, ir ūkininkai moka ma
žesnius mokesčius. Bot kaip 
girdžias šis viršaitis tapęs ant- Į
ru sykiu neišrinktas, žmonės 
sako, kad mes,.visi jį rinkome; 
bet kodėl jis tapo neišrinktas? 
Tai stebuklai.

Atsišaukimas į Bendradarbius 
Del “Vienybes” Metraščio

Ateinanti metą sueina 40 Ii "'Vienybę 
mėly kaip Vasario 10, 1886, 
būrelis lietuvių įkūrė laikraš-

s.

10.

SKAUSMAS! KUR? 
PAMINKIT.

YRA GERAS DEL:
1. Ramutiško gėlimo.

Nerviško galvos skausmo.
Neuralgijos skausmo.
Mėšlungiško traukimo.
Kietsprando.
Skausmo šonų, krūtinės ir pečių 
Apsideginimo ir žaizdų. 
Apsisaugojimo nuo uodų. 
Skaudančių muskulų.
Apsisaugojimui nuo užnuodiji- 

mo, nuo silpnų atsitikimų, 
įdrėskimo ir tt.

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

rašykite į:
ALBERT G. 

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

107 Union Avenue Brooklyn, N. Y

O
I 
rra

šiandien pasieku
sių laipsnį mūsų nacionalės 
reikšmės organo. Todėl Vie
nybės” Bendrovė nutarė išleis
ti 1926-iems melams Metraš
tį, su kiek galimai pilnesnė
mis ir reikalingesnėmis žinio
mis bei informacijomis iš mū
sų gyveninio, taipgi įdėti “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 tt. Prašome rašyti labai 
trumpai, nes maža turim vie
tos.

Kurie bendradarbiai ir veikė
jai norės jų fotografijas įdė
ti Metrašlin, meldžiami pri- j 
siusti savo paveikslų klišes (tik 
kad būtų nedidelės) ar bent 
paveikslus (už klišes reikės Iru 
pūtis apsimokėti, nes mums 
Metraščiui pasidaro labai daug 
išlaidų, kadtingi spausdinsis į 
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. Y.

Vienybės” Metrašlis.

Mat dauguma kaimiečių ne
žino, kad jų balsus kontroliuo
ja apskr. viršininkai, ir nuo to 
pono priguli valsčiaus kara
lius.

KRYŽIAŽODIS NO. 20
S ' " ~ "" " " " -

(A. Vaivados, iš Vilniaus, tęsinys No. 18 ir 19. šio juodo 
keturkampiai sudaro paskutini skiemenį žodžio "Vienybė” — 
“BE”)

A. B. STANKUS 
Vienybės” Įgaliotinis.

>

Užrašykit “Vienybę”
Savo Giminėms ir

Pažįstamiem
Lietuvoje

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

/LV7\4A'4 USEVIČIŲ 
1180-1178 Clinton Av.

Rochester, N. Y.
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Skersai: —
I. Skausmo riksmas

2. Abejonės žodis
4. Pasismaginimo žodis.
6. Apsidengia vandeniu
7. Jų buvimo abejojimo žodis
9. Pirmas skiemuo žodžio su 

prasme “piktas”
10. Egypto saulės dievo vardas
II. Pirmas skiemuo žodžio su 

prasme “nagrinėti, eks
perimentuoti”

Būvi

Išilgai: —
2. Moteries drapana
3. Pirmas skiemuo žodžio rei

škiančio “veizėk”
4. Kai dantį traukia skaudžiai

sakoma “------”
5. Meto dalis
8. Daiktas, kurį moterėlės kle

bonėliams neša
11. Sakoma, paduodant ką.

(Atsakymus šitam kryžiažo
džiui reikia prisiųsti iki lapkr. 
23 d.)

HY-MAKE CLOTHING CO.

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

Brooklyn, N. Y.

iki 10 IS ryto 
iki 8 po pietą 
iki 8 vakare

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

12.
13. Paukščių karalius.

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

CHAS. WIRFEL

Tek 595 Grcenpoint.

270

8-10

SANYKITlg

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

tuoj atvykstu pataisyti pagedimus

vcdiljmi 
UŽDEGI

MO

S3

ProfilaktM vyrami, 
geriausia apsauga 

po už»ikr3timo.
Didelė triūbelė Sic.

(Turba (4’b) $1.
Vilose aptiekose ar
Ban-Y-Kit Dept. A. 

01 Beekman St.
New York 

Praiyk apr&Symq

URBAN'M GOLD
Baldo), jokiy IriHtj

Tol. 4428 Greenpoint.

Dr. John Waluk
Valandos; 

nuo 8 
nno 1 
nno 5

Nedaliomis pagal susitarimu

'į Afiaagok Sveikatą

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

Neleiskite
Pleiska-
noms 
Sugadinti 
Jūsų 
Gražumą

Atsargiai prižiūrimi nagai, 
sveika veido išžiūra ar nau
jausios mados aprčdalai ne
bus patčmyti, jeigu plaukai 
bus pilni pleiskanų. Neda- 
leiskite, kad tie įkyrus balti 
parazitai gadintų jūsų gra
žumą. Naudokite

kas vakaras per dešimt dienų 
ir pleiskanos tuojaus išnyks. 
Po to retkarčiais naudojant 
apsisaugosite nuo jų. Ruffles 
parduoda jūsų vaistininkas 
po 65c bonką arba 75c 
tiesiog iš laboratorijos.

161 North 6th Street 
Brooklyn, N. Y.

AUSVU^

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

New York City
Nedėliom ir šventadieniais įėjimas 

ant Greene Str.
Dragūnas, vedėjas

' ■ '■ s' į - • _______ . ________ $_____________ ■

Susivienijimas Liet. Amerikoje
DIDŽIAUSIA RIETUVIŲ APDRAUDOS IB PABAIxPOi 
ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE VAUBTUOMB, KU

RIOS TURTAS ARTI 81,000,000.00

pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.15
Nuo suslorganizavimo iki šiam laikui išmokėta 0375,122.80

8LA. kuopoi randai! vIbuobg dideaninoie nieituoM. 
Narini priimami nuo 18 Iki 50 m. amžiau*. Viri na
rini gauna laikraitj „Tėvynę” dovanai ir taipgi 
gauna BLA. lilelitai knygai ui putę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $100, 800, 000 ir 1008

Paialpos Įkyriai — 
Irt.oo. l.oo Ir 11.00 l saTaitf.

Del pjatflfinltj Informacljij krripkltėa lino ndreaai

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

WivzSOTTS

Geriausias

95 S t ar r Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 4037

-7—^

Kaa jrražmogavB amžinai prlelaal — Balti*.
Jis netik sunkiausias ligas (vare, bei Lt | gra- 

^bį paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačiu
Ameriką pagarsėjusius 
POWDERS (MilteUuB nno
nebijo. Už 75 centui nž baks| apriglukinok 
□no savo nuožmaus prleiol

Š URBO LAX TABB (SS cental ui skry- 
znutę) yra kai kannolė prie! kit| amžinu žmo

gaus priešą — vldurtę ažkletėjimą — kurta 
žmogui pagamina daug rūpesčių ir snukių Ilgų.

Lietuviškų, Bulgariškų, Alopatižkų, Homeopatiikų ta kltsklų 
vaistų tegalima gantl gerų pae —

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

Telephone Grcenpoint 1411
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Ą$ eisiu, Tu eisi, Jis-ji eis, Visi eisime Į “Vienybes” Koncertą ir Baliu Lapkričio 22
Brooklyn© ir Apylinkes Žinios

"Vienybės” Adresai; 193-197 Grand Street. Brooklyn, N. Y. Telefonas; 2427 Greenpoint

M
KATAKIZMO TĄSA

; (Kurią kiekvienas priva
lo išsikirpti ir žinoti, po 
nutrotijimui viso glč 
linksmybių ir gražybių.)

Publika: Tai sakai, kad 
tavo krikštynos jau nebe
toli?

Pramoga: Jeigu Tamsta 
skaitai “Vienybę ’, tai ma
tei iš jos; o jeigu vaikščioji 
gatvėmis, tai galėjai maty
ti sieksnines kortas lan
guose, kur nurodo, kad ma
no krikštynos bus Lapkri- 
čio-Nov., 22 d. nuo 3 vai. 
po pietų, Millers Grand 
Assembly Svetainėje, Bro-

Publika: Gerai. Prižadė
jai pasakyti, kas bus tavo 
krikštatėviais?

Pramoga: Stambiausiu 
mano krikštotėviu bus ope
ros artistas, lietuviu žvaig
ždė JUOZAS BABRAVI- 
ČiUS. Jisai garsus žmogus 
įvairiose šalyse, o ameriko
nu spauda apie ji prirašė 
stebuklus. Jo skambantis 
balsas sužavėja visus sve
čius, kur tik jis nepasirodo. 
Aš gėriuosi gaudama tokį 
garsu pasaulyje krikštotė-

į N. Y. įr apylinkių jaunimas.; su “Vienybės” Ekskursija, ra- 
Pamokos būna kas ketvirtadie i šo iš Bremeno: “Sveikinu ir 
uis, nuo 8 vakare, J. Samuolio I pranešu, kad 15-ka lietuvių iš-

kuri dainuos

TĖVAI, ŽIŪRĖKITE, KUR 
JŪSŲ DUKTERYS
N. 1 A' T IMIS I AIKŠ TIN ĖJA

“Vienybės” koncerte Lapkričio 22 diena

salėje, 838 Glenmore Avė. 
Taipgi išrinkta komisija choro 
statutui parašyti bei koncer
tui paruošti.

Visokiais raštiškais Choro 
"Daina" reikalais meldžiama 
kreiptis pas sekr. Eurydice 
Ereminiutę, 324 Berriman St.

“The Brooklyn Times" pra
neša apie arŠetavimą tūlo 
McGurko ir Stepono Comos- 
ki, nuo 63 Grand St. Jie kal
tinami “baltosios vergijos" pa 
laikyme, nes pas juos rasta 
dvi merginos: Mary Cassidy, 
kuris nedavė savo antrašo, 
uet turi 19 metų amžiaus, ir 
Adelė Burdulis (gal Burduliu- 
tė)». 15 metų amžiaus, nuo 96 
Stagg St. ši atiduota nepilna- 

ečių globos draugijai.
Prie progos reikia pastebėk 

ti, kad tėvai, kurie pavelija 
dukterims vėlai naktimis vaik
ščioti, ir nežino su kuo dukte
rys draugauja, vėliau gal pa
jus, kad jų dukterys draugau
ja su kokiais “baltosios vergi
jos" palaikytojais, kurių šioje 
apylinkėje, regis, yra nemažai. 
Tėvai turėtų leisti dukteris 
prie lietuviškų draugijų, prie 
lietuviškų mokyklų ir organi
zacijų.

1880

plaukiam 
Lapkričio 
Yorke 16

laivu “America”
7 d. Būsime New 

ar 17 d.”

Brooklyn.

PUIKUS RANKIETAS 
rengia

Liet. Am. U kęsų Kliubas 
Savo Name 

1153 Putnam Av.
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. j 
Jaunami kliube, 1153 Putnam 
Av. ir pas kliubo narius. Taip 
pat galima užsisakyti per te
lefoną Jefferson 6639.

L. A. U. K. Komitetas

4 Kambariai išsirendavoja su visais 
įrengimais ir su štymu. Ant antru lu- 
‘’V- 138 North 6th St., Brooklyn. N.Y.

(138

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

'i

šiiioiui 
ruimingą 
jų, balių, 
mitins.

TERRACE HALL
Ralph St. (Ridgewood) 

Brooklyn, N. Y.
pranešu, kad užlaikau gražią 
svetainę del mitingą, veseli- 
šokių ir šiaip pusilinksmini-

Išrandavoju. visai lengvom iš- 
Užlaikau pirmos klesos RES

TORANU, valgiai dideliame pasirinki
me ir lietuvišku skoniu padaryti. Pa
tarnavimas mandagus. Visuomet ir visi 
esate kviečiami atsilankyti.

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

savininkas BORONSKIS

Kas praneš kur gyvena Pe
ter Puncki, tas gaus $25 dova
nų. A įsišauki t: Mrs. Kuzmic
ką, 95 Oakland SI., Greenpoint, 
L. I. (137)

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

Ant pardavimo Dviejų šeimynų me
dinis namas, I I kambarių, elektra, 2 
maudynės, geram stovy, geroj vietoj. 
Kaina. $7,800. Cash $3,000. Kreipkitės 
Jablonski, 210 Logan St., Brooklyn, N.

BIZNIAI ANT PARDAVIMO

biznį tin- 
ir kiti, 
kitam, at- 
O kad pa-

Jei

Jeigu pavargai dirbtuvėj be
dirbdamas, pasipirk 
karną del savęs kaip 
perlaidai savo biznį 
eik pasirink geresnį,
bodo kitiem rendą mokėti, ateik 
pasirink namą kokioj daly mie
sto patiks, tada savo rendą su
taupysi sau. Del šių reikalų 
kreipkifės į Lithuanian Really 
Exchange, 579 Grand St., prie 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y. 
Stagg 4032. (148

RAS, kuris ne tik Brookly- 
ne, bet ir visose Rytų Val
stijose su koncertais ir ope
retėmis puošė lietuvių ir 
svetimtaučių scenas ir ža
vėjo savo dainomis publi
ką! Ką dabar manai apie 
mano krikštynas?

Arba “VIENYBĖS” KONCERTO
T IKI ET AI JAU GATAVI. 
KAS MANO ATSILANKYTI 
Į KONCERTĄ, N U SI PIRKIT 
T IKI ETŲ S IŠ ANKSTO.

Grand St.; A
Grand St.

Grand
Wythe
Mačys 
Mačys,

Daukantas, 708

93
A.

St

Mikalauskas .
A. Tautkus 
. Abazorius 
P. Jankus ii

251 Bedford Ave.

LIETU \ IŲ BASKET B A LL 
SU L .4 .V K S T Ė “C 1S E Y 
F! J E”-ASTOR1ECIUS

Tel. Greenpoint 7831

LIAUKU1 FOTOGBAFAJ

Išsirendavoja 3 šviesūs kambariai, gc 
>sa.s su print nišomis. Naujai iždekoruoti. 
Mrs. Bell. 86 Hope St., Brooklyn. N. Y. 
(f beismentą)

Telephone Triangle 1450

Fotografuoju ve 
selijas, Hankie 
tns, nabašninkus 
Mokinių grupes 
ir tt. Abelnai at 
lieku visus foto 
grafijog darbus

Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės Šiuo 
adresu: —

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

Brooklyn, N. Y.

Publika: Na, na, gerai. 
Bet kas bus daugiau?

Pramoga: Argi dar ne
skaitei tokių vardų, kaip p. 
MARK STRUMSKIENĖ. 
da i 1 iaba 1 sė so p rano ?
p. VINCAS ENDZILLIS. 
talentuotas smuikininkas? 
Arba p. MARĖ BUTĖNIE
NĖ, žmona žinomo daini
ninko Jono Butėno, žymi 
mezzo soprano?

Publika: A-a! Tatai skai
čiau, bet norėjau, kad tu 
pati tikrai pasakytum.

Pramoga: Bet dar nesa
kiau, kad prie visų tų gra
žumų dalyvaus garsus LIE Kasmočius ir Tuba, 260 Hum- 
TUVIŲ OPERETĖS CHO- boklt St.; A. Kundrotas, 126

Tikielai Parsiduoda šiose 
Lietuvių Biznierių Įstaigose:

J. Ginkus, 495 Grand Stcet; 
St. Pauža, 131 Grand Street; 
K. Pupkus, 2617 Pitkin Ave.; 
A. šrupskis, 61 So. 2nd St.;

DIDELIS NUMAŽINIMAS KAINU ANT
NEW PLAYER PIANŲ

čia yra Player-piano, kurį dabar galite 
įsigyti specialiai numažinta kaina ir ku
rį 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.

PA RSĮDUODA LENG VOMIS
išlygomis

A. Antpusaičio krautuvėj galima gauti netik geriausių 
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:

J. Dumblis. 142
G. Abraitis, 101 
Grand St. 
Ave, 
Ave
Ch. Damuša. 67
J.
St.;
St.;
3rd

Taipgi “Vienybėje

Hudson Ave.
No. 5th St.' 
Metropolitai

Ch. Kulboką. 291 Wythe 
P. Kulis, Bay Side, L. L;

Driggs Ave.;
Beržietis, 351-8 Troutman

F. Vokietaitis. Ill Grand 
Emilija Vaitelis, 774 — 

Avė.

V.4 ŠL. 1 /(7.1 MS .1U KOS

Ponia Agnesė Pilvelienė iš 
New Haven, Conn., “Vieny
bės” šėrininkč įr visuomenės 
darbuotoja, prisiuntė siuntinį 
su gerais rūbeliais, taipgi S3 
to viso pasiuntimui Lietuvos 
našlaičiams.

kiu poniai Pil velionei gražio 
padėkos! A', širvydienč.

CHORO "DAINA” 
PRANEŠIMAS

Didžiausis Brooklyn© laik
raštis "Eagle” įdėjo stambio
mis raidėmis: "Lithuanians 
Too Strong For Astoria Casey 
Five". Mat pereito šeštadienio 
vakare Lietuvių Jaunų Vyrų 
Basketball jauktas lošė K. oi 
C., Astoria, su jų jauktu Cen
ter Five ir pravijo centriečius 
taip, kad šie visą laiką ėjo 
paskutiniais.

Laikraštis visus Lietuvių vai 
kinus 
ją 
t u s

o 
jauktas laimėjo 45 punk- 
prieš 20.

PO MIESTĄ PASIDAIRIUS Į

Mūsų senas dainos srity vei- 
kejas ir \ lenyoes serinm- 
kas, p. Leonas Ereminas, ku
ris dabar yra Choro “Daina" I 
dirigentu, prašo įdėti sekantį i 
pranešimą.

Choras “Daina” savo susi
rinkime Lapkričio 3 išrinku ki į 
tiems metams naują valdybą:’ Kurie 
prezidentu — Orpheus Eremi- biznį
nas; jo pagelbininku — Tere- tės į Lithuanian 
sė TeleiŠiutė; sekretorium — change. Pirkėjai 
Eurydice Eremeniutė: finan- Grand SI. prie

— “Vienybės” Koncertui ir 
Baliui bilietai jau pradeda 
sklisti po visas apylinkes. Ku
rie negalės pasipirkti “Vieny
bės" ofise, prašomi dirstelėti 
į Bilietų Stočių surašą šiame 
puslapy kitoje vietoje, kur 
ras sau arčiausią bilietų stotį.

— Lietuviu Ukėsu Kliubo 
vakarienei, Lapkričio 26 d. bi
lietai parsiduoda: ‘Vienybė
je", taipgi šiose vietose: 
Garšva, 231 Bedford Ave.; 
Ginkus. 495 Grand St. ir 
Ambraziejus, 168 Grand St.

— Dar sugrįžšta “Vienytės” 
ekskursantų. Brooklynietis M. 
Kazlauskas, išvykęs Lietuvon

J.

J.

57.9

KaKMUMBMNBBaaBKBaaHV 

TĖMYK1TE!
norite parduoti savo 

irba namą, tad kreipki-
Realty Ex- 
laukia.

Lorimer
su sekr. — Ona šobliskiutė; Brooklyn, N.Y. Tel. Stagg. 1032 
iždininkus — A. Nauda. Pra- (148)
soma prisidėti choran East

A. ANTPUSAT & CO
EKSPERTINIS T0NU0T0JAS IR PATAISYTOJAS
981 Broadway Brooklyn, N. Y.

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

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

ANDRIUS TURAUSKAS
592 FLUSHING <

Brooklyn, N.
Telephone Williamsburg 3009

(Praeidami ntrtižvelgkite į Sį namą) 
260 HUMBOLDT ST. 

Brooklyn. N. Y.
Tidrfonati Htagg 2(81
Ine lutuviuins užeigos vietą 

ir turime Gražią Ruimingą Svetainę 
del įvairių Mitingų iv Pokilių (Lie 
tuvių Kriaučių 
laiko savo ofisą
Visuomet reikale kreipkitės pas: —

KASMOCIUS ir TUBA
260 Humboldt Street 

Brooklyn, N. Y.

Kent Faktoriai už- 
mūsų svetainėje)

LIETUVIŠKA 
RESTORACIJA

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

117 LORIMER STREET
(“Laisvės” Name) 

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

Savininkai

t

K

TelcfoiHis: Stagg 9105

C R. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spinduliu Diagnoza 
221 SOUTH 4th STREET 

BROOKLYN, N. Y.

Priešais "Bridge Plaza" 
Valandos: 10—12 prieš piet 

2—8 po piet.
Penktadieniais ir Sekmadieniais 

tik sulyg sutarties

yJ LIETUVIŠKA AKUftEBKA '

H;

Marijona Tamkienė 
palagŲ nnt pareikalavimoKXprle

^►dieną ar naktį, taipgi ir nedėl-$5 
y<dieniaii. Darbą atlieka atsakau-^ 
žūčiai už prieinamą kainą W 
S 7 Stagg Street w 
O (arti Union Av.) w 
m Brooklyn, N. Y. vv
M Tel. Stagg 6711 J*

— 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

IR MALIORIU8 
Nufotografuoja ir 
numalevoja viso
kius paveikslui 
įvairiausiomis sp
alvomis. Atnauji
na senus ir kra- 
javus ir sudaro 
su amerikoniškais 
Darbą atlieka ge
rai ir pigiai.

Kreipkitėi adresu:ii«o

stokes
O. Brooklyn. N. Y.

JONAS
173 Bridle St.,

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Balninkai)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IK

SUSIRINKIMAMS SVETAINE 
čia galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir ui 
prieinamą kalną; taippat pasireudavoti svetainę tusi rinki' manu, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

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

ŽINOM VISUSMES
esat kviečiami pas mus 

arba šaltam Ore

VYRIŠKŲ DRAPANŲ KRAUTUVĖ
Dideli* Pasirinkimai Vyrama — Drapanom Geriausių Kompanijų
PADARAU NUO LIETAUS APSIAUSTUS (KAINCOAT’US)

Vyrams, Moterims
Prašau Taiuistą reikale atsilankyti,

Užtai visi

šiltam
P. YANKUS (didysis) 

ir P. PUSNĮ KAS
115 NORTH 6th ST.

Kampas Berry Street Brooklyn, N. Y.
Tel. 1727 Greenpoint

Brooklyn, N Y.

ir Vaikams 
o būsite pilnai užganėdintas

S. PAUŽA 
131 GRAND STREET

RADZEVIČIUS |
Grabučius ;

Laidtouvių Direktorius, Išbalsamuo-Į 
ju ir laidoj n mirusius ant visokiu 
kapinių. Kainos žemos. Vieta prieš 

APREIŠKIMO ŠV. PANELĖS
BAŽNYČIĄ

Reikalui esant meldžiu ateiti
416 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Naujausios Mados ir Geriausio Matcriolo bei 
Išdirbinio O\ erkėtus. "pietinių Koperatyvės į- 
staigos krautuvėj. Dirbtuvė vedama pilnai paty
rusių kriuuė.i.ško amato siuvėjų. Užlaikėm didelį 
overkotų ir siūtų pasirinkimą suaugusiems, jau 
niems ir vaikams. Siuvaui tint užsakymų kuris 
neprisirenka iš gatavų. Overkotai nuo $15 ir 
angšč. Siūtai nuo $18 ir augšč. Ant orderio nuo 
$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. Tel. Stagg 4697, 
Vedėjas — V. KERSHULIS

6
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