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ANGLIAKASIU UNIJOS PREZIDENTO
LEWIS LAIŠKAS IŠJUDINA AMERI

KOS PREZIDENTĄ PRIE VEIKIMO

Žinios Iš Lietuvos

Socialistai iš Visų Spėkų Kovoja, Kad Palai
kius Francijos Valdžios Kontrolę Savo 
Naguose.

BOLŠEVIKAI KALTINA ŠALIAPINĄ PAR
SIDAVIME “MAMONUI”, IR SAKO, 
KAD UŽ DOLARį JIS NEGRĮŽŠTA 
MASKVON.

WASHINGTON, Lapkr. 24. — Angliakasių unijos 
pirmininko, Lewis, laiškas, kuriame buvo nurodyta, jog 
bosai nepaiso Jacksonvilies kontrakto, užverto minkštų 
anglių kasyklose, sukėlė ir neveiklųjį S. V. prezidentą 
Coolidge prie veikimo. Lewis prašė, kad valdžia paspau
stų bosus pildyti kontraktų, o jei ne, žadėjo skelbti strei
ką ir minkštų anglių kasyklose.

Prez. Coolidge tame laiške numato “grąsinimą”. Jis 
mano atsakyti “atvirai ir aiškiai’’, nurodydamas, kad ' 
nei bosai nei darbininkai nepaiso visuomenės ir kad vi
suomenei laikas pareikalauti, idant streikų nebūtų to
kiose pramonėse, kurios būtinai reikalingos žmonių pa
togumams ar išgyvenimui.

Bet legališkai prez. Coolidge neturi galios nei at
šaukti antracito streiką, nei išvengti minkštų kasyklų 
streiką, kuris apimtų 40-tą nuošimtį visų bitumino ka
syklų. Jis tegali pareikšti savo mintį ir prašyti kongreso 
ką nors padaryti.

PARIS, Lapkr. 24. — Griuvus Painleve kabinetui, 
•’buvo pavesta senam socialistui Briand sudaryti naujas 
kabinetas. Bet socialistai ant jo pikti, kadangi jis nuo 
jų atsimetė, ir pareiškė, kad nerems jo ministerių. Tada 
darbas valdžią organizuoti pavestas senatoriui Doumer, 
kuris bandys suorganizuoti vidurio partijas. Socialis
tai nori valdžią kontroliuoti ir nepasiduoda.

MASKVA, Lapkr. 24. — Bolševikų spauda garsų 
dainininką Šaliapiną vadina “parsidavusiu mamonai ir 
velniui”, kadangi jis nemano grjžšti į Rusiją. Išvažiuo
damas iš Rusijos 1922 metais be cento, kadangi jo pasi
dėti bankuose pinigai buvo “nacionalizuoti”, Šaliapinas 
gavo pašportą vieniems metams, prižadėdamas duoti tū
lą dalį savo pelnų sovietų fondui badaujantiems. Vėliau 
bolševikai jam pašportą, sakoma, pailgino. Bet į visus 
kvietimus grįžšti Rusijon, į rojų, Šaliapinas lieka kur
tus. Jis sako turįs kontraktų koncertams Amerikoje ir 
Australijoje, kurie verčia ji būti užsieny per keletą 
dar metų. Jis ir pats prisipažįsta, kad “parsidavęs vel
niui”.

Moterų Smaugikas ’Tragiška 6 Metų 
Vėl Pasirodė Meilės Užbaiga

Philadelphia, Pa. Moterų 
smaugikas vėl pasirodė darbais 
čia. Jis užpuolė Kassinovienę, 
3029 Page St.,’ kada toji triū- 
sėsi valgomajame kambary. Po: 
kelių minučių policija arešta
vo juoduką, kuris norėjo pa
bėgti. Jo pirštų antspauda bus 
sulyginta su žymėmis palikto
mis Kassinovienės name.

Tas užpuolimas buvo antras. 
Pirmas įvyko ant Norris ir 
Carlysle St., kur juodukas ko
ne pasmaugė p-lę Levin. Tą 
juoduką policija taipgi sugavo. 
Abu bus klausinėjami ar neži
no apie pasmaugimą trijų mo
terų, kurios mirė tūlą laiką 
atgal.

Philadelphia, Pa. Meksika 
dalyvaus visasvietinėje paro
doje, kuri čia ruošiama 1926 
metams.

Philadelphia, Pa. Mirtis tū
los Dempsienės, motinos 15 
metų dukteries, iškėlė aikštėn 
slaptą romansavimą jos su tū
lu Jonu Stickeliu. Ji buvo ras
ta hotely Greth peršauta, o a- 
pie jos kūną vaikščiojo Jonas, 
šaukdamas, kad jo žmona mi
rė. Vėliau jis prisipažino, kad 
tai ne jo žmona, bet Dempsie- 
nė, gyvenanti su vyru ir duk- 
tere ant No. 28 gatvės.

Jiedu atėję meilės tikslams į 
minėtą hotelj ir įsiregistravę 
kaipo ženočių pora iš Reading 

Į Pa. Jonas sako, įėjęs į mau
dyklę, o išėjęs rado Dempsie- 
nę su kulka peršautą ir mirš
tančią, bet jis negirdėjęs šū
vio. Pamatęs savo meilužę ne
gyvą, jis prie jos išbildėjęs vi
są popietį ir naktį, nes labai 
ją mylėjęs, ir tik sekantį rytą 
pranešęs policijai, kuri jį su

PIRK “VIENYBĖS” ŠERŲ 
VIENAS SERAS 

DEŠIMS 
DOLARIŲ.

Kotelio vedėjas pareiškė,

Naujausi Telegramai
LIETU VIŲ PRO TESTA S

Washington. Nuo 1920 Harrisburg, Pa. Guberna-
metų dar niekad per vieną 
savaitę nebuvo tiek prikas
ta minkštų anglių, kaip pe
reitą.

'New York. Wallstryto 
spekuliantas, išdirbęs ten 
58 metus, pardavė savo vie
tą kitam už $152,000. Tai 
augščiausia ikišiol mokėta 
kaina.

Washington. Valdžia at
šaukė visus pavelijimus na
mie daryti ir varyti vyną.

Scranton, Pa. Biznieriai 
iš antracito sričių turėjo 
suvažiavimą, kur kalbėjosi 
apie būdus suvesti angliaka 
sius ir bosus į pasitarimą 
\ėl, kad baigus streiką.

New York. Važinėjimas 
gelžkeliais į Floridą tiek pa 
kilęs paskutiniais mėne
siais, kad kompanijos žada 
išleisti 750 milionų dolarių 
įvairiems pataisymams.

Chicago, šeši banditai pa
vogė iš bankinio karo $o'7,- 
760 ir pabėgo, nušaudami 
policmaną.

Advokatai Nori
Pakeisti Skundą

yVhite Plains, N. Y. Pajutę, 
kad tokis skundas, kokį jie pa
davė, neišlaiko kritikos, tur
tuolio Rhinelanderio advokatai 
bando skundo punktus perkei
sti. Jie pirma tvirtino, kad pus- 
juodčkė žmona. Alice jam tvir
tinusi, kad ji balta. Teisme įsi- 
rodžius, kad Rhinelanderis pui 
kiai žinojo, kad jos oda juoda, 
advokatai dabar nori permai
nyti skundą ant to, kad Alice 
nepasisakė vyrui, kad ji turi 
juodčkių kraujo. Jos advoka
tas priešinasi skundo permainy 
mui ir sako: pirma kaltinote, 
kad ji perdaug sakė, o dabar 
kaltinate, kad sakė permažai.

Bylos sensacija buvo kada 
Alice turėjo pasirodyti pus
nuoge prieš džiuri ir teisėją ir 
parodyti savo kūno spalvą nuo 
pusiaujos augštyn ir nuo ke
lių žemyn. Vyras pripažino, 
kad ta spalva buvo toki pat, 
kada jis su ja buvojęs hotely 
du metu pirm ženatvės.

Kita sensacija buvo du laiš
kai, lytiškinio turinio, kuriuos 
Rhinelanderis parašė meilužei 
po to, kaip jiedu praleido porą 
dienų hotely. Skaitant tuos 
laiškus, visos moterys buvo iš 
teismo salės prašalintos. Vė
liau tuos laiškus “butlegeriai” 
pardavinėjo po $1 kopiją slap
tai, nes viešai jų turinio nega
lima spausdinti del bjaurumo. 
Jie darė gerą biznį New Yorke, 
nes visi pirko.

Įkrėtė Beržinės Košės 
19 Metų Duktėrei

laikė.

Camden, N. J. Kada tėvas Maskvoje randasi ir Fosterioj ----- ligę. M.
pabarė ją už vėlų parėjimą na-j priešas Rutenbergas, kurio dė-1 Marianipolė. — Nuo rugsėjo -----------
mo vakarais, Elena Bovkeriutė ka Fosteris “kiką” gavo. mėn. Mariampolės geležinkelio Geluonys, Ukm. aps. — Nak-
visai iš namų pabėgo. Bet buvo 
pagauta ir pristatyta policijai. 
Tėvas, atėjęs jos pasiimti, pa- 

kad ta pora jau šeši metai lan- siguldė pirma skersai kelių ir 
kosi tenai. Jis manęs, kad tai įkrėtė šveistinės, o paskui par
vyrąs su žmona. Įsivedė į namus.

torius Pinchot pasikvietė 
pas save inglisą, vieną iš ka 
sykių bosų vadų.’

Tokio. Japonai su nekan
trybe laukia karalienės pa- 
gimdant vaiką. Jei bus sū
nus, tai du syk tiek bus 
džiaugsmo, negu kad mer
gaitė ir tam tikslui eina pri
siruošimai.

Geneva. Tautų Sąjungoje 
jau įregistruota 1,000 ivai- 
iių sutarčių, kurias padarė 
valstybės, esančios i'autų 
Sąjungoje.

Philadelphia, Pa. Anglia
kasių viršininkas Lewib pa 
reiškė, kad kaltė už toli
mesnį streiką gula ant bo
sų pečių. Jis esą siūlęs at 
naujinti derybas “nusileidi 
mų ir draugiškumo” princi 
pais, bet bosai į jo žodžiui 
šaltai atsiliepę.

Bridgeport, Conn. Polici 
jai dar nepavyko sugaut 
piktadėjas, kuris subadė ke 
lioms merginoms krūtis an 
gatvių.

I Lenkai Nepaiso 
Teisėjo Grasinimų

Philadelphia, Pa. Prošepa- 
nas Kulashewski 30 metų ir 
tėvas septynių vaikų buvo pa
trauktas teisman už mušimą sa 
vo žmonos. Sykiu patraukta bu 
vo ir lenkė Grušvinskienė, 27 
metų, motina trijų vaikų, kal
tinama už jų apleidimą. Pasi
rodė. kad prošepanas mylisi 
su Grušvinskiene ir todėl viena 
apleidžia savo vaikučius, o kie
tas muša savo žmoną. Ameri
konas teisėjas taip įpyko, kad 
lenkui pareiškė: “Tokių ponų 
kaip tu Amerikoje nereikia ir 
tu tik užimi vietą gerų Ameri
kos piliečių. Jei nesiliausi, tai 
būsi deportuotas, o jei muši 
savo žmoną, tai aš pats su ta
vim apsidirbsiu!”

Bet vos tik iš teismo abu 
buvo paleisti, kaip prošepanas 
meiliai susikabino su Gruševs- 
kiene ir nuėjo burkuodami 
kaip karveliai. Kuomet šerifas 
pranešė apie tai teisėjui, tas 
išdavė varantą juos areštuoti.

Maskva ĮSpiria Fosteriui, 
Amerikos Komunistu Vadui c

. Maskva. Buvęs Amerikos ko
munistų partijos kandidatas j 
Amerikos prezidentus ir vie
na iš žvaigždžių, Fosteris, čia 
keliaklupsčiauja prieš inter
nacionalo vadus, kad tie at
šauktų jo išmetimą iš partijos 
vadų. Tikruoju vadu Amerikos 
komunistų dabar yra rusų a» 
gentas Green, kadangi rusai ne 
pasitiki nei vienam iš vietinių 
Amerikos komunistų. Sykiu

Neiv York. * Trys 
rusų kunigaikščiutės
skundė Sovietų valdžią už atė
mimą iš jų be įstatymų turto 
vertės 25 milionų dolarių.

Vilnius. — Vilniaus lietuvių 
gimnazijos mokinių tėvai savo 
metiniam susirinkime del vi
suotinės istorijos ir geografi
jos dėstymo priėmė tokią rezo
liuciją:

“Vytauto Didžiojo gimnazi
jos metinis tėvų susirinkimas, 
išklausęs tėvų komiteto valdy
bos pranešimą dėstyti visuoti
nę istoriją ir geografiją len
kų kalba, vienu balsu rado šį 
reikalavimą visai nepriimtiną, 
nes tai būtų siaurinimas lietu
vių tautinių teisių ir žingsnis 
prie vaikų lenkinimo toj mo
kykloj, kurios laikymui valdžia 
nieko neduoda ir kur laikoma 
pačių lietuvių visuomenės lė
šomis. Visuotinis susirinkimas 
prieš tokį reikalavimą protes
tuoja ir reikalauja iš gimnazi
jos direkcijos visuotinę isto
riją ir geografiją dėstyti lietu
viškai.”

GYVENTOJŲ SURAŠINĖJI
MAS VILNIAUS SRITY

Vilnius. — 1926 metų sausio 
14 dienomis Vilniaus mieste, 
Ašmenos, Švenčionių ir Vil
niaus, Trakų apskrityse ir dai
lies neitralinės juostos teritori
jose^ įjungtose į Braslavos, Ly
dos, Augustavo, Gardino ir Su
valkų apskritis, bus padarytas 
visuotinis surašinėjimas.

Bus surašinėjama 1) gyven
tojai, pažymint jų amžių, šei
myninę ir civilinę padėtį, lytį, 
gimimo vietą, tikybą, gimtąją 
kalbą, tautybę, pilietybę ir kt., 
2) butai, 3) nejudomasis tur
tas, 4) gyvasis inventorius ir 
5 ūkiai.

Surašinėjimui lenkai skirs 
valdininkus.

Maskvoj Lapkričio mėėn. 2 
d. prasideda tiesioginio susisie
kimo konferencija Lietuva-Lat 
vija-Estija-Rusija. Spalių m. 
30 d. į tą konferenciją išvažia
vo susisiekimo ministerijos de
leguoti inž. Landsbergis ir inž. 
Dobkevičius.

Mastaičiai, Kulių valse. (“V- 
bės” kor.) — šiais metais, spa
lių 23 d. rytą, ūkininkas J. 
Kniukšta besirengdamas va
žiuoti malūnan, sukniubo ant' 
grūdų maišo ir staigiai mirė. 
Aplinkiniai stebisi ištikusia ne
laime. Inisrys

Rokiškis. (“V-bės” kor.) — 
Kamajų milicininkas, jodamas 
iš Kamajų į Rokiškį plentu, ne 
tikėtai pamatė einantį žmogų, 
kuris pamatęs milicininką bu
vo bebėgąs į mišką; bet mili
cininkas suriko: “stok, šau
siu!” šis sustojo. Milicininkas 
padaręs kratą, rado 40 laikro
dėlių, iš kurių buvo 4 sidabri
niai, 3 auksiniai, o kiti papras
to metalo. Šis vagilis esąs 
Uteniškis. Pašilių Kazys

G E LŽ K ELI O STOTIS 

stotis iš savo laikinos buveinės 
buvusios (vagonų) persikėlė į dviejų au- 
čia ap- gštų naujai pastatytus mūro

namus. Netoliese stoties laiki- Į pastangomis žmogžudžiai, viso 
nai vagone veikia elektros sto- jj 5 jauni vietos gyventojai tapo 
tis (dinamo mašina), kuri ap- surasti, suimti ir prisipažino.

šviečia visą stotį. Stoties mū
ras labai puikiai ir patogiai į- 
rengtas; atskiras įėjimas į ba
gažo skyrių, budėtojo kabinetą, 
bufetą ir tt. Visur duryse pa
daryti atatinkami parašai. Vi
dury išvaizda gera, ir žmogus 
įėjęs jautiesi lyg kad kur už- 
rubežy esąs. Ypač gerą įspū
dį stotis daro vakare elektrai 
šviečiant. Tada jį matyti iš la
bai toli. Tokią stotį Lietuvoj 
vargu besurasti. Užtai ir pasta 
tymas nemažai apsiėjęs — a- 
pie 1 milioną litų. Rūdis

“JONAS JONAITIS ARBA 
MOKINIO SŪNŪS”

Palanga. — Operetė su 20 
dainuojančių melodijų, sugrai 

j bytų iš įvairių kūrinių, buvo pa 
statyta 25-10. Palangoj vid. 
mok. naudai. Operetė yra tai 
“sulietuvintas” “Ivanov Pavel,” 
ėjęs prieš karą Petrapilio sce
noj per 500 kartų tuo pradėji
mu. Operetė pašiepia įsipoliti- 
kavusius mokinius ir mokyto
jus: scenoj 3 mokytojai “kra- 
likalai” ir 3 “cicistai” egzami
nuoja tinginių karalių Joną Jo 
naitį, “aušrininką kartu ir atei
tininką.” Operetė parašyta ei
lėmis. J/. U.

PRADĖJO VILKAIS, —
BAIGĖ EGLĖM

Alytus. — 1925 m. spalių 17 
d. p. Volungevičiaus iniciaty
va suruošta vilkų medžioklė. 
Buvo pakviesta daug medžioto
jų iš Alytaus ir Seirijų. Visi 
jie buvo medžiotojų draugijos] 
nariai. Spalių 17 d. 9 v. ryto 
medžiotojai susirinko prie miš-' 
ko nuo Barzdžiūnų kaimo į ry-| 
tus. Pradėjo traukti numerius,1 
kur kam stoti, ir pradėjo viens 
kitą klausinėti kiek toli jo šau
tuvas neša. Jei daugiaus, kaip 
30 metrų, tai nepriėmė į me
džiotojų eiles. Paskui išstatinė
ta medžiotojai po mišką vary
ti iš miško vilkams. Bet iš vis
ko išėjo makalienė. Po kelių 
varymų susirinko medžiotojai į 
ir varytojai į vieną krūvą ir 
nutarė užbaigti medžioklę. A- 
lytaus medžiotojai ir kiti su
stojo į eilę, pasiskyrė 5 egles 
ir nutarė joms nušauti viršū
nes. Išleidus po keletą šūvių 
eglių viršūnės nukrito. B. 1).

SIAUČIA LIGA

Mariampolės apskrityje siau 
čia gan plačiai kiaulių liga, 
raudonligė. Sasnavos valsčiuje 
>r artymuose valsč. daugelio 
gyventojų išstipo kiaulės. Siau 
čiančia ligo bėdavoja labai ū- 
kininkai del padarytų didelių 
nuostolių. Mariampolėje už
drausta iš Kauno pusės tuo 
plentu įvežti iki Naujų Metų 
kiaules, avis, nes tame krašte 
daugumoje- serga.

Taip pat skundžiamasi, kad 
negalima gauti “trucyznos,” 
kurios vartojimas, kaip kurie 
žmonės kalba, sulaikąs raudon- 

tį į 11 spalių nužudyta čia 
senas žydas su žyde apiplėšimo 
tikslu. Bet Ukmergės policijos 

Jiems dabar gręsia karo teis
mas. Pinigų žmogžudžiai pas 
savo aukas radę tik apie kele
tą dolarių.

Pasakojama, kad besidali
nant užmuštųjų turtą vienas 
gavęs 2 litu, kitas 2 žydiškas 
bulkas “chalas,” trečias ant
klodę ir tt. (

MAŽAS NESUSIPRA TIMAS

Darsūniškis, Trakų aps. — 
Spalių 4 d. po pamokslo kuni
gas pasakė: “Po visam eikit 
visi į mokyklą, — bus svar
būs pranešimai.”

Po pamaldų atst. Kardišaus- 
kas atėjo į mokyklą ir pranešė 
mokyklos vedėjui, norįs mo
kykloje daryti susirinkimą.

Mokyklos vedėjas parodė ne
senai prisiųstą iš šv. Ministeri- 
js aplinkraštį, <kuriuo tarp kit
ko draudžiami ir mitingai mo
kyklose, jei bent būtų daromi 
Vilniaus vadavimo reikalui, ta
da tik leidžiama.

Išeidamas sutiko prie mokyk 
los durų minią žmonių, kuriem 
pranešė, kad mokytojas nelei- 
džiąs klasėj rinktis. Ketino tą 
dalyką “iškelti augščiau”...

Tada žmonės suėjo pas vie
ną ūkininką ir ten atstovas ra
gino ateinančiuose rinkimuose 
palaikyti esamą valdžią, prii
minėjo liečiančius valdininkus 
ir kai kuriuos įstatymus, skun
dus, vieno kito pakeltus klau
simus ketino “iškelti augš
čiau.”

Dabar jau laukia žmonės, 
kada atpigs mokesniai, miškas.

Mulkių Kaimynas

PASIUTĘS ŠUO

Vilkaviškio aps. Šumsku k. 
ūkininko Stankūno pasiuto ne
didelis šuniukas. Iš karto jo 
ligos šeimininkai nepastebėjo 
ir šuo laisvai lakstydamas ap
riejo 2 arklius, 10 kiaulių, 15 
žąsų, 6 karves, 4 antis, kaimy
no šunį ir dar kelis gyvulius.

Nuostoliai dideli. Mykolaile

KALĖDOS 
JAU < 

ARTI!

Ar Pasiuntei 
Saviškiems į 
LIETUVĄ 

Pinigų? 
Jeigu dar ne. Tai 

tuojaus išsiųsk per 
“VIENYBĖS” 

pinigų siuntimo 
skyrių. Siųsdami 

Money Order 
adresuokite

VIENYBĖ 1
193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.
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j PERŽVALGA j
i 7Senovės Lietuviai

Ruso A. Pogodino Pasakojimai — Vertė V.

ffRedakcijos Straipsniai |J

kaltybės klau

jis nurodo, 
anksčiau ap- 

ncgu aus-

Rusai Mobilizavosi 
\ Anksčiau Austrų.
Į Franci joj nesenai išėjo prof. 
Renourino knyga apie didžiojo 

' karo priežastis. Renourin yra 
profesorius garsiausio univer
siteto Sorbonnos. Taigi jo žo
džius galima priimti kaipo pas 
kutinį žodį karo 

!sime.
Savo knygoje 

kad rusai daug
šaukė mobilizaciją, 
trai, ar vokiečiai. Vokiečiai la
bai norėjo taikos konferenci
jos, kuri išrištų gręsiančio ka
ro klausimą, bet rusų armijos 
vadovybė buvo pasirįžusi žūt
būt karą turėti su Austrija ir 
todėl apšaukė mobilizaciją spė 
kų. Austrams ir vokiečiams nie 
ko neliko, kaip tik šaukti savo 
kareivius.

i Kas del nužudymo Serajeve 
'Austrijos didkunigaikščio, tai 
dabar pilnai paaiškėjo, kad ser 

; bet tuo tarpu susirinko sa- valdžia ir armijos vadovy- 
i - j._________ : -L - ..... . ..

LIETUVOS UNIVERSITETE SKANDALAS 
IR TO SKANDALO PRIEŽASTYS

Lapkričio 8 d., kaip rašo Lietuvos laikraščiai, Lie
tuvos Universitete, Kaune, įvyko skandalas, kuris neda
ro garbės nei jį sukėlusiems, nei pačiam principui, del 
kurio jis buvo sukeltas. Dalykas įvyko sekamai: socia
listų studentų draugija suruošė savo paskaitą, kurią tu- | 
rėjo skaityti studentas V. Karosas, temoje: “Studentų 
teisės ir jų atstovavimas”;
lėn studentai ateitininkai bei tautininkai, ir triukšmui-1 bė kalti tame suokalby, 
gai pareikalavo paskaitą atšaukti (t. y. neskaityti); ren | Taigi — didžiausiais kaltinin 
gėjams su tuo nesutikus, ateitininkai bei tautininkai 
puolė socialistus kolioti, stumdyti ir, ant galo, mušti.
Užsibaigė viskas tuomi, kad socialistai ir jų šalininkai 
buvo išstumti laukan; prie to “pergalėtojai” del šito 
“triumfo” net sugiedoję tautos “hymną”, o “paveiktie
ji” — internacionalą.

Smulkmenų to viso skandalo mes dar nežinome 
“Lietuvos Žinių” ir “Ryto” tiek tesugraibome, kad ši
tos studentų muštynės įvykę del principų. Matote, kele
tą dienų pirmiaus Socialistų Studentų Draugija išne
šusi protestą prieš Teismą, pasmerkusį mirtin žydelį ko
munistą Nochimą Jubilerą; šis komunistas dalyvavęs 
nužudyme Lietuvos kareivio, savo pareigas einančio (o 
kad tas Nochimas buvęs komunistas, tą priparodanti ir 
komunistų spauda). Tokiu būdu, anot dešiniųjų, socia
listai, užtardami Nochimą, prasižengė trejopai:

1. paniekino Lietuvos žuvusio kareivio kraują, 2. 
užtarė už komunistą, kuris dirba Rusijos naudai ir iš- 
griovimui Lietuvos Respublikos, , 3. užtarė žmogžudį. 
Dėlto ir sukelta vajus prieš socialistus, kaipo “valsty
bės priešus”.

Kiek yra teisingi šitie dešiniųjų užmetimai socialis
tams, dabar sunku nuspręsti. Iš paviršiaus, jie atrodo 
teisingi. Amerikos universitetuose yra buvę keletas pa
našių skandalų, kur amerikonai studentai išvijo komu
nizmo propagandistus studentus tik už paprastą agita
ciją; jeigu būtų buvę įmaišyta dar amerikono kareivio 
nužudymas, tai amerikonai studentai tokius žmogžudžio 
užtarytojus būtų taipgi smarkiai sumušę. Dėlto, iš da
lies, yra pateisinama dešiniųjų studentų noras apginti 
lietuvių tautos, valstybės ir teismo principas. Jie mato
mai dar neužmiršo nekaltai pralieto kraujo lietuvio jau
nikaičio Aleksos, kurį rusų agentai vidurdieny, Kaune, 
nesenai nužudė ir už tai dar niekas neatkeršijo...

Bet — kiekvienas medalis turi dvi puses. Mes ne
labai norim tikėti viršuj išdėstytiems dešiniųjų teisini
mams savo šio smurtingo žygio. Jų dabartinis vajus 
prieš visokią pažangą Lietuvoje duoda progos manyti, 
kad jie šitą skandalą sukėlė visai kitais motyvais. Paty
rimas parodė, kad Romos diktuojami dešinieji, nors ir 
kažin ką geriausį imasi daryti Lietuvai, visuomet turi 
ir plytą rankovėje — suduoti tai pačiai pažangiajai Lie
tuvai.

Ant galo, dabar bus laikas ir socialistams išsiaiškin
ti, ar jiems, paveizdan, yra brangesnis nužudytas lietu
vis kareivis, ar jo žudikas komunistas? Principas yra 
labai svarbus, ir del šito turėtų susimąstyti ir “Liet. Ži
nios”, kurios, natūraliai, reiškia simpatiją sumuštie
siems studentams. Mes ir gi reiškiam jiems simpatiją, 
bet nenorim, kad už tai prisieitų gailėtis.

Laukiame aiškiau šitą nuotikį nušviečiant. 
! Ir I :**►»* >- *> ————

kais didžiojo karo yra slaviš
kos tautos.

—o—
Tai Ima.
spauda, aptardama 
kontrolės komisijos

1S

ge-

ko
sti

Kad Ima,
Lenkų 

valstybės 
raportą, nurodo, kad valdinin
kai Lenkijoje yra išaikvoję (ar 
ba išvogę) ketvirtą dalį val
stybės pajamų pereitais metais

Ne dyvai, kad “broliai” 
rinasi prie lietuvių.

—o—
Budrys Rezignavęs Del 
Sveikatos.

“Kl. žinios” Įdeda savo 
r es p on d ento p asik a 1 bė j i m ą
Klaipėdos krašto gubernatorių, 
Budriu, kuriame tas pareiškia, 
kad jokių ginčų su Lietuvos 
valdžia neturėjęs, ir rezignuo
jąs vien del. silpnos sveikatos. 
Jis ir toliau gyvens Klaipėdo
je.

Bet tiek sykių po “sveikata” 
yra slepiamos kitokios priežas
tys, kad mums sunku tikėti, 
kad Budrio silpna sveikata bū
tų tikroji jo rezignacijos prie
žastis.

Vokiečiai Skelbia Paleidimą 
! Klaipėdos Seimelio.

Vokiečių spauda išgarsino ži
nią, būk rinkimai į Klaipėdos 
seimelį būsią panaikinti ir pa
skelbta nauji. Kaune delei to 
buvo iš valdžios aiškinama; 
kad vokiečiai daugely vietų var 
tojo tiesiog teroro būdus lai
ke rinkimų ir jei tie būdai pa
sirodys buvo vartoti didžiumo
je vietų, tai rinkimai bus pa
naikinti. Bet kol-kas apie tai 
kalbų negali būti. Seimelis-turi 
susirinkti 15 dienų po to, kaip 
atatinkama rinkimų komisija 
paskelbs oficialiai išrinktųjų 
vardus.

—o— 
Aišku, Nors Pirštu Durk.

“Naujienos” bando* išaiškinti 
neaiškią socialdemokratų pozi
ciją link Vilniaus: Sako: “so
cialdemokratai sako, kad Vil
nius del to turi būti skaitomas 
Lietuvos dalim, kad jisai ir 
Lietuva sudaro vieną ekonomi
nį vienetą”.Esą, Vilnius be Kau 
no negali gyventi ir lietuviai 
turi visais būdais traukti Vil
niją ekonomiškais ryšiais prie 
Lietuvos. O kadangi Vilnių 
smurtu valdo lenkai, tai reikia 
surasti kelių susiartinti su len 
kais ir daryti “biznį”. Tuo
met vilniečiai pamatys, kad su 
Lietuva “fain gešeft” ir prisi
dės prie Lietuvos.

Tos visos mintys skylėtos kai 
sietas ir išminties nesulaiko. 
Kalbant apie ekonominius tik 
ryšius, kam kalbėti vien apie 
Vilnių ir Kauną? Visa Pabal
ti j a ir Lenkija seniau buvo su
rišta ekonomiškai su Rusija, 
o dabar rišasi su 
Tai kodėl Vokietija 
reikalauti Lietuvos, 
ja negali reikalauti
jos su svarbiu uostu Ryga, ar
ba Estijos? Ekonomiški ryšiai 
pilnai pateisina tuos reikalavi
mus. Ir kodėl, jei tik ekonomiš
kais ryšiais vadovautis, Vilnija 
negali kviesti Kauną prie Len
kijos prisidėti, bet būtinai turi 
būtį antraip: kad Vilnius prie 
Kauno būti prijungtas?

O jei vilniečiams bus gerai, 
susitarus lietuviams su lenkais, 
tai kam jie norės dėtis prie 
Lietuvos?

Iš to matyti, kad socialde
mokratų principai ir mintis ne
vertos išlukštento kiaušinio. 
Tautininkai sveikiau į tuos da
lykus žiūri. Jie ne vien ekono
miškais išrokavimais remiasi, 
bet tautiškais ir kultūriškais. 
Jie žino, kad Vilnius buvo lie
tuvių įkurtas miestas, kad Vil
nius yra buvusi Lietuvos galva. 
Jie žino, kad tauta turi suda
ryti savo valstybę ir sutraukti 
prie savęs visus tautiečius, ne
paisant ekonomiškų išrokavi- 
mų, apie kuriuos galima vėliau 
susitarti, kaip susitarė lenkai 
ir vokiečiai Silezijoje, arba 
francai ir vokiečiai Ruhro ir 
Lorraine kraštuose.

Vilnius turi būti lietuvių ne 
dėlto, kad Kauno ar Vilniaus 
“biznis” to reikalauja, bet dėl
to, kad Vilnius yra buvusi Lie
tuvos sostinė ir kad Vilnijoje 
gyvena lietuviai.

—o—
Kaip Palaikyti Lietuvybė.

Vienas iš geriausių būdų pa
laikyti lietuvybę yra sekti prin 
cipą “savas pas savą.” Jei rei
kia ko pirkti — visados eikite

Vokietija, 
negali sau 
arba Rusi- 
sau Latvi-

Tėvynės mylėtojų draugijos
TRIMITAS ŠAUKIA!

Kitą metą sukaks 30 metų nuo to laiko, kaip Ame
rikoje įsikūrė Tėvynės Mylėtojų Draugija. Tuomet dar 
siautė Rusijos “knutas” ant Lietuvos žmonių galvos. 
Neturėjome tenai savo spaudos. Dėlto ši Draugija per 
daug metų spausdino knygas ir šmugeliavo Lietuvon.

Tai buvo palaimintas šmugelis!
• į Tas šmugelis prikėlė Lietuvą iš numirusių.

Šiandien
Lietuvą nuo 
kapinyno...

Lietuvai
Tėvynės Mylėtojų Draugija. Amerikos lietuviai patrio
tai yra šaukiami T. M. D. trimito per “Dirvą” — kelki
tės! kelkitės!! kelkitės!!!

Šaukia kuopas — rinkitės į kuopų susirinkimus ir 
pasiskubinkit sunominuoti kandidatus į Centro Valdybą.

dar rasit reiks to šmugelio, kad apvalyt 
supuvusių grabų, likusių iš to milžiniško

reikia apšvietos — knygų, kurias leidžia

—o— 
Sudemoralizuoti Žmonės

“Darb.” redaktoriai sugal
vojo nebūtą dalyką, būk “lais
vamanių” spauda sudemorali- 
zuojanti žmones. Jei taip būtų, 
tai klerikališkų laikraščių re
daktoriai būtų pirmieji pagau
ti tos demoralizacijos, nes jie 
atydžiau skaito “laisvamanių” 
spaudą, negu savo. Bet tikre
nybėje išeina kitaip: kur tik 
kas skaito laisvamanių spau
dą ir seka jos principais, ten 
žmogus ir padoresnis ir pakan
tesnis ir daugiau apie pasaulį 
ir žmones žino.

—o—
Amerikos Piliečiai Negali 
Turto Turėti Lietuvoje.

Lietuvos seimas trečiu skai
tymu priėmė Įstatymą, pagal 
kurį jokis svetimos šalies pi
lietis negali turėti turto (tur
būt nuosavybių) Lietuvoje. Jei 
kas tokį turtą turi, tai iki bal. 
S, 1926 turi parduoti. Jei ne
parduos, tai parduos valdžia ir 
atsiskaičius išlaidas, atiduos pi 
nigus.

Tas Įstatymas yra kvailas.
—o— 

Dzimdzi-Drimdzi.
ŠĮ rudenį ši garsi

(Tąsa)
Tik įdomu, kad šitų piliakalnių-tumulių 

prisiminimas taip ankštai surištas su Lietuva, 
kad Kalugos gubernijoj, kur kadatai gyveno 
Galėdėai (kas jie buvo, dar neaišku: ar pri
gimti lietūviai, ar lietuviai atėjūnai, atvykę kar
tu su Slavais viatičiais), iki šiol cna pasakos 
apie du milžinu Galėdu, gyvenančiu ant pilia
kalnių ir besimėtančiu į vienas kitą kirviais.

Yra kita rūšis supiltų kalnelių, prisavina- 
■mų lietuviams, kurie platūs ir žemi, augštumo 
16-30 colių. Juose randama ženklai sudegintų 
kūnų, kaikada ir arklių. Lietuviai ir vėliau prie 
lavonų degindavo arklius. Beveik visados tokiuo 
se tumuliuose galima rasti ypatingų geležies 
išdirbinių (kirvių, sagčių, strėlomš galvų, ir tt..)

Tumuliai neduoda daiktų, kurie rodytų į 
lietuvių tikybą, bet juosė dažnai randama pada- 
binimų: visokių grandinėlių, išpjaustytų žie
dų, brasletų, ir tt. Vėlesnių laikų tumuliai, ku
rie, galima sakyti, supilti neanksčiau Devinto 
Šimtmečio pakrantėmis Nemuno ir Vilijos, duo
da ypatingų geležinių pjautuvų, su ilgu kotu ir 
smarkiai Įlenktais ašmenais. Tokių daiktų daug 
randama Smolensko tutnuliuose, iš ko pasidaro 
išvada, kad lietuviškų gubernijų kultūra buvo 
ta pati su Smolensko gubernijos kultūra De
vintame šimtmety. Slavai, spausdami nuo Pri- 
pečio upės į žiemius palei Bereziną ir Dnieprą, 
privertė lietuvius sulysti į Vilnių, Kauno ir Gar 
dino gubernijas, bei perleisti kelius Į Nemuną, 
Dauguvą ir viršutinį Dnieprą Slavams, kurie po 
to pradėjo spausti jr suomius palei upę Oka 
ir Volga. o

Bet iš kitos pusės, iš vakarų, nuo Baltijos 
pajūrio, ant lietuvių ir žemaičių pradėjo pulti 
nauji priešai, Normanai iš Skandinavijos, kurie 
Devintame šimtmety laimi keletą pergalių ant 
žemaičių pačioje jų krašto širdyje. Ikišiol dar 
nėra pilnai išaiškinta įtekmė skandinavų atėjū
nų i lietuvių kalbą ir tikėjimą. Bet nėra abejo
nės, kad skandinavai, padarę Devinto šimtmečio 
pusėje, tiek įtekmės Slavams ir suomiams, pa
darė jos ir lietuviams. Nekurios lietuvių, o ir 
latvių, dievybės, turi skandinaviškus vardus ; pa 
vyzdžiu, mažiukas, suktas naminis bicsukas Pū
kis (Šekspyro Puck), arba latvių Jumis (o 
skandinavų Imir).

Iš viršuj aprašyto gyvenimo lietuvių, pirm 
negu istorijos raštai pradėjo apie juos rašyti, 
matyt, kad tik tos dalys lietuvių atsidūrė prie
spaudoje, kurios alkūnes trynė su suomiais, ar
ba gyveno netoli Slavų, arba buvo pajūry. Kra
što gi gilume, apie Nemuną ir jo prieupius, lie
tuviai ir žemaičiai galėjo gyventi, niekam neži
nomi ir neįdomūs ilgą laiką. Tuo ir pasiaiškina 
stoka žinių istorijoje iki gana vėlaus laiko. Lie
tuviai į istoriją įeina tik kada susivienija po 
valdžia kunigaikščių.

nevalgome. O tuo tarpu visi neša aukas perkū
nui, gerbia žalčius, skaito aržuolus šventais, 
numirusių vėlėms puotas kelia, ir dar daugįau 
keistenybių prisilaiko, kurios kįla ne iš užsikrė
timo, bet iš tamsumo, ir kurios nėra skaitomos 
nuodėmėmis.”

Per visą 17-tą šimtmetį pagoniškas elemen
tas pas lietuvius ir žemaičius laikėsi gana drū
čiai. Pradžioje 18-to prasidėjo raganų 
kaip ir kitose katalikų šalyse, Įnėša Į 
daug prietarų viduramžių demonologijos 
slo apie velnius).

• Tokia padėtis ir davė progos rašytojams 
.16-17-to šimtmečių surinkti daugelį pavyzdžių 
pagoniškų papročių pas lietuvius. Iš tų raštų 
mos galime sudaryti šiokį tokį vaizdą lietuvių 
tikybos pirm krikšto. Tiesa, vokiečiai ir lenkai, 
tuos dalykus užrašę, ne visados pilnai suprato 
ką pasakojo; nesuprasdami lietuvių kalbos jie 
dažnai dievais paskaitydavo paprastus kaimie
čių vartojamus daiktus; o kai ką jie papildyda
vo iš savo galvos. Bet sulyginus jų visų raš
tus, patiriame šio to ir svarbaus.

Tyrinėjant paliktą medžiagą, pirmuoju fa
ktu duria, kad pas lietuvius visai nėra Iranų- 
Persų įtakos tikyboje. O tuo tarpu pas Slavus 
ta įtekmė labai aiški. Pas lietuvius beveik ne
pastebėti pėdsakų Iranu dualizmo, arba kovos 
tarp gero ir blogo. Perkūnas, mušantis kipšą 
visai nėra dievu dualistinės sistemos, bet išro
do paprastu griaustinio dievaičiu, persekiojan
čiu savo priešą (o juo, veikiant krikščionių į- 
tekmei pasidarė velnias).

Lietuvių tikybinės pasakos ir mitologinės 
pažiūros atsiduoda labai primityviu (neišsi
vysčiusiu) garbinimu gamtos spėkų, prie kurių 
prikergta atitrauktinesnių (teoriškesnių) pažiū
rų, gana senų, bet neturinčių nieko bendro su 
Persų Zoroastro religija, kaip tai: garbinimas 
žalčių, vabzdžių. Persai skaitė šitus gyvulius 
tamsybių tvariniais ir kiekvieno Irano prieder
mė buvo juos naikinti. Lietuviai gi juos garbi
no. Tas rodo, kad jie nieko nėra persiėmę iš 
Iranu tikybos. (Toliaus bus)

o o o

Pirmos Istorinės Žinios apie Lietuvius

Iš visų genčių pirmų pirmiausia istorijon 
įsibriovė jotvingiai, kurie buvo klynu įsikišę tar
pe lenkų žemių apie upes Narev ir Bugas. Su 
jais ir rusų kunigaikščiai pirmiausia susiduria: 
983 metais rusų istorikas sako: “Volodimiras 
ėjo karu ant jatvingių, ir pergalėjo juos ir vi
są jų žemę.” Kitam gi rusų kunigaikščiui, Ja
roslavui Vienuoliktame šimtmety prisiėjo ka
riauti netik su jatvingiais, bet ir su lietuviais. 
Iki Dvylikto šimtmečio pabaigos jatvingiai “gy
ventojai tarp tirštų miškų ir gilių balų,” regė
jos nenugalimi lenkams, kurių istorikas jatvin
gius vadina tauta žiauresne ir piktesne negu 
miško plėšrieji žvėrys. Dar šimtmetis praėjo ir 
tos tautos spėka buvo sulaužyta, ir nuo pabai
gos 
nių

Trylikto šimtmečio apie jatvingius jau ži- 
daugiau istorijoj nebepasitaiko.
Užtai apie tą laiką pasirodo lietuviai, kurie 
pradžios Keturiolikto šimtmečio pradedanuo 

dalyvauti Vakarų Rusijos politikos gyvenime, 
žemaičiai gi tuo laiku visą savo spėką pašven
čia kovai su kryžiokais (pradedant 1260 metu).

Tikėjimas Senovės Lietuvių

RUDUO.

bylos. 
liaudį 
(mok-

Vėlyvo rudenio metu, '
Kaip HajifĮien{tįsimsnu kgdai 
Sėdėjau sode pš ir Tu.
A plinkui mirė verkdami žiedai, 
Nukritę lapai blaškėsi ratu, 
Vėlyvo rudenio metu...
— Sakyk, ar džiaugsmo Ttl rūdai? — 
Paklausei liūdnas, tylus Tu 
Ir man parodei, kur žiedai, 
Nukritę lapai blaškėsi ratu, 
Vėlyvo rudenio mėtų...

— A. BILIŪNAS
&

o o o

Plasdančią širdį manoj krūtinėj
Įgels gyvatė
Ir mano amžiaus grakšti kelionė
Sustos savy nuodais užlieta...
Nors siekio užburto
Užnuodytai sielai
Pasaulio vilionės atšaukt, neatšauks...
Savyje kentėsiu
Gal kęsdamas skausmą laimėsiu
Išauštantį rytą sielos...
Jau blaivosi toliai
Ir vieškely mano
Vilinga kelionė išauš... f
Plasdančią širdį manoje krūtinėj
įgels gyvatė — ,r
Kely sustojęs — aušroj budėsiu...
Užnuodytai sielai keliaujant
Pasaulio kelionę. — . .
Pasveikinti dangų ir amžiuos sustoti — 
Jai siekis tik vienas.

— MIŠKO DIEVAITIS
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artistų i kia ko pirkti — visados eikite 
grupė veikia susilpnėjusi: tik i pas lietuvį — lai lietuvių pini- 
du pasiliko ir daro vaidinimus:’gai pasilieka pas lietuvius. Ne- 
Dineika ir Dikinis. Vanagaitis žiūrint ko reikėtų: namo, ar 
dirba su “Birute” Chicagoje, o gramafono, atvirutes ar adatos 
Olšauskas dar negrįžta iš Lie-' 
tuvos.

visados eikite pas lietuvį.
—o—

Nominacijų blankos jau išsiuntinėtos. Nominacijų laikas 
baigiasi Sausio 30 d.

Kelkitės! Kelkitės!! Kelkitės!!!
Rinkitės! Rinkitės!! Rinkitės!!!
Ir padabokit, kad lietuviai laisvos Amerikos priteik- 

knygų Lietuvai, kad ji liktų apšviesta, demokratin- 
ir laisva!

tų
ga

Pakalbėkime dabar apie senovės lietuvių 
būdą. Prisiminę, kad krikščionybė vėliau pas 
lietuvius atėjo ir kad ji buvo labai paviršuti
nė, nenustebsime, kad lietuvių ir žemaičių būde 
rasime keletą išlikusių sluogsnių senovės tikė
jimo ir pažiūrų. Kuomet lietuviai 1387 metais, 
o žemaičiai 1417 metais krikštijosi, tas nereiš
kė, kad jie atsisakė nuo pagoniškų apeigų. Prie
vartos krikštas būdavo tuoj “nusiplaujamas,” 
jei tik miniai būdavo pavelijama gyventi su- 
lyg jos noro ir nuomonių.

Liaudies sielos dalykais tiek mažai buvo 
rūpintasi tada ir tiek mažai būdavo tikro dva
siško pamokinimo ar vadovybės, kad, pavyz
džiu, žemaičių vyskupas rašė 1587 metais: “Di
desnėje mano vyskupijos daly gyvena žmonės, 
kurie nėra nei sykio gyvenime išpažintį atlikę, 
bent sykį prie komunijos ėję; jie nežino maldų, 
nemoka persižegnoti, nežino apie paslaptis šven 
to tikėjimo. Parapijonai pasitenkina vienu pa
sakymu: mes ne liuterai, ir pėtnyčioms mėsos

o o o

Ei, sužybk, svajų žvaigždele!...
Širdy mano neramioj!...
Nutildyk audras manyjė!...
Oi, kaip sunku varyti man...

Sužybėki, suplasdenki —
Man jėgų jaunant sutelk!...
Išblaškyk litttny tamsybes —
Siusk gyvenimo žiedų!...

Many kerštas, audros vienos!... —
Širdį supa visada...
Vien šalti
Užmigdys

jausmai krūtinėj — 
mane nūnai!...

— J. ŽVELGUNAS

2
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“VIENYBĖS” EKSKURSIJA LIETUVON

Rašo J. O. Sirvydas, “V icnybes” Redaktorius

XXXIII. Kaimų Typai ir Papročiai Augštaičiuosę

Nuo Panevėžio iki Zarasų, visų dabartinių Rytų, 
kuriuos laiko okupavę lenkų banditai, visas kraštas 
vadinasi Augštaičiais, o jau į Vakarus iki Palangos — 
skaitosi maždaug Žemaitija.

Augštaičiuose daug yra 
kalbos tarmių ir tarmelių; 
daug mūsų kalbos žodžių,ku 
rių niekur kitur nevartoja, 
bet labai senoviškų ir lau
kiančių kalbotyros moksli
ninkų ištirti ir lietuvių kal
bą paturtinti. Bet yra labai 
daug ir slaviškų priemaišų, 
kurias įterpė lenkinimo epi
demija prasidėjusi dar nuo 
Lietuvos apkrikštijimo lai-- 
ku, o vėliaus — nuo rusu 
kolonistų, kuriems Rusų vai 
džia prigabeno vieton lietu
vių ištremtųjų Siberijon už 
dalyvavimą sukilimuose 
1831 ir 1863 mm.

Apylinkėje Jūžintų, kur 
aš dabar apsistojęs, tarmė 
labai savotiška, — kiek pa
naši į dzūkų, nors dzūkai 
nuo čionai gyvena visai ki
tame sviete. Čionai sako: — 
“panas Dievas,” “maatina,” 
“triaabas,” “lungas,” “lun
kas;” pav. liaudies vulgarė 
tabalaika: “linda p ra lungu, 
perplėšė bumbu; linda un 
tašlu, perplėšė mašnu” ir t. 
P- .

Žmonės stačiakalbiai, nor 
labai teisingi. Tačiaus keik
tis čionai nuo senovės labai 
mažai keikdavosi; pikčiau- 
sis pasikeikime žodis būda
vo: “Ak tu, vaarla!” (“rupu

žės” keiksmo, kaip pas su
valkiečius, čia nežinodavo). 
Užvis didžiausis keiksmažo
dis buvo: “Kad tau perkū
nas!” Bet tas jau būdavo 
vartojama tik išimtinuose 
atsitikimuose, kad būtinai 
“reikia!”...

Pastaruoju laiku, vienok, 
daugelis buvusių Rusų arini 
joje kareivių atnešė gana 
riebių keiksmų bei nušpi- 
giuotą kalbos būdą ir į šitą 
kraštą. Kaipo pavyzdį pri- 
vesiu vieno, Kalučiškių kai
mo žmogaus papasakojimai 
vietinėje tarmėj, kaip jis bu 
vo pas Rusus armijoje ir ką 
jis rado Lietuvon sugrįžęs:

“Tai žinai bra — jis pa
sakojo — kai pabaigiau tu 
praklentu službu saldatuos 
ir pasidaužiau pa visakius 
goradus ir zavodus, mislinu 
sau: velnią aš čia bebusiu 
Rasiejoj! — egi kai aš nega 
liu važiuot Lietuvan? Taigi 
pa biesų ir išvažiavau Lie
tuvan. Nu, ir — jedriomat! 
ku aš radau narna sugryžis: 
egi visai šūd...! Visakie var
lės perėja par mana namus, 
kad tau nagla! — visas tria 
bas išgriauta, visi zamatai 
iš tvaru išnešiata praklen- 
tųjų! Vat ir pradėk žmagus

gyvente, kad tu sudegtum... 
Ag jau dabar truputi gera- 
liau, ale vis napastis ir na- 
pastis. Kad tie ciortai visa
kie nebūtų nubiedninę šita 
krašta, tai da žmagus gal 
strimptum kiek; e dabar, 
kad tu pastiptum, nėr iš ka 
nė tabakas pačkelio nusi
pirkt. Tai ir — jetivašumat! 
— sakau, tau visas vainas ir 
kiti galai!...”

Tai kaimuose. Bet ir mie
stelių inteligentija ne kiek 
toli supratime prašokusi kai 
miečius.

Man užėjus Jūžintuose 
pas aptiekorių ir paprašius 
“Chamomilos” (ramunėlių) 
tinktūros, žmogelis labai nu 
sistebėjo iš tokios gyduo
lės; jis visai nemanąs, kad 
visoje Lietuvoj kas nors ją 
žino ar vartoja (o vargšas 
nežino, kad Lietuvoje bobe
lės per šimtus metų ramu
nėles vartoja ir verda kaipo 
gyduolę vaikams nuo kosti-1 maudyti: 
nu ir kitokių suraminimo Ii I kaimų Samanių ir Kalučiš-' tik dar naujo vardo nesuran- 
gų!) Išsišnekus, tas aptieko'kių. Lietuvos vanduo kie-jda; T.
nūs pradėjo girti Rusijos tas, ramus, o dabar saulutės dai būtų kvėpiančiausi, tik ne
veistų farmakologiją, nes įkaitintas, raminančiai vei- atatinka mūsų komunistų veid-

juk apueka dėlto ir 
kad žmogui pirmutinę

geriau ir lamstai, sa-
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RAYON NE, N. J. ELIZABETH, N. J.

augšto mokslo - profesiona
lai!” Aš sakau: kas čia blo
go, jei mūsų aptiekoriai par 
davinėja viską, ko žmonės 
reikalauja ir jiems naudin
ga? 
yra, 
oile 
Jau
kau, visko turėti ko žmonės 
prašo, o tada nereiktų keik
ti Lietuvos ir vadinti ją — 
“prakeikta duobe,” o ilgėtis 
Rusijos.

Mano “profesionalas” su
pyko, beveik ko už krutu 
manęs nepaėmė; tik jo pa- pastebėdamas J. šerengos tru- 
čiukė iš kito kambario pa- pinius, giriančius Vytauto dr- 
saukė jį pas save, kad mū-'ją už duosnumą, rašo taip: 
du perskirti. Taip ir palikau (“iš d. J. š. pastabos matyti, 
aptiekorių, — nežinanti, kad ta “vytautinė” draugija 
kaip lotyniškai vadinasi ra- randasi komunistų įtakoje, 
munėlės, — prie savo nuo- Tuomet kįla klausimas, kam ji 
monių, kad jis yra didelis, o vadinasi vytautinė? Juk toks 
me tu v a jam per maža.

Jūžintų parapijoje teko 
net trijuose ežeruose išsi-

Vytauto dr-jon Komunistai 
Atsivedė Vaikus ir Šunis

Laisvėje” koks ten Z. A

“VIENYBĖS”

Lietuviški Rekordai
I

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

Lietuviškus Rekordus 
Lietuvos Operos Artisto 
KIPRO PETRAUSKO

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

(trio: piano, smuiką ir cello)

Lietuvos Operos Artistų 
A. SODEIKOS IR GRIGAITIENĖS

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

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

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

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

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

5-to Lietuvos Pešt. Pulko Beno Įgrajtos Dainos
10. Bijūnėli žalias ir Ant Kalno Karklai.
11. šokiai Klumpakojis ir Našlys (Kauno kar. benas)
12. šokiai Noriu Miego ir mazurka Lietuvaitė (K. Kar. B.)
13. Klaipėdos Maršas ir Valio Nepriklausoma Lietuva

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

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

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
ir DIRBTUVĖ

geriausiai įrengtoje mokykloje. Prakti
kos pamokos išardyti ir sudėti visokius 
motorus, apie elektrą ir važiavimu. Ti
kras, pilnas kursas šoforio-mekaniko 
lietuvių ir anglų kalbom - veda visiem 
Žinomas ir per 15-k$ metų prityręs
INSPEKTORIUS Ii. TIKNIAVTčUS 

garantuojame laisnj ir diplomu — Pa
ieškomo darbo. Ateikite apžiūrėti mū- 

nuo 9 ryte iki 9 vakaro. Nerišliomis

MOKYKLA

gq mokyklų. Mokykla 
M*o 11 vai. ryto iki S

NEW
128 — 2nd Avonno,

atdara
vai. po pietį;. Klesčiu dieuoiuiu ir vakarai*.

YORK AUTO SCHOOL
(Kampai 14 gatvės) JCew Tark Oi t y

Byla Del Kun. žindžiaus 
Testamentų

Bal-
Lie-

gramas ir prakalbos; kalbės 
“Sandaros” Red. gerb. A. Tu- 
lys ir Ed. Paurazas, tik ką su
grįžęs iš Lietuvos.

J. Virbickas

jisai Rusijoje puikiai gyve
nęs ir žinąs, kad tik Rusai 
geriausią farmakologiją pa
sauliui parašę. Aš jam ban
džiau įrodinėti, kad pirmuti 
nes geriausios farmakolo
gijos buvo parašytos vokie
čių ir anglų, tik rusai pas
kui savo kalbon išsivertė. 
Tuomet žmogelis supyko, 
suirzo ir, nukreipęs kalbą, 
pradėjo keikti savo kvailu
mą, kad “šiton prakeikton 
duobėn” (suprask: Lietu
von) įlindęs. Daug geriau 
jam buvę būti Rusijoje. Aš 
sakau: kuo čia bloga? Tu
rėk, Tamsta, tik daugiau 
vaistų ir jų vardus dažinok. 
Taipgi daugiaus visokių 

! daiktų aptieko j e laikyk, 
kaip kad mūsų aptiekos A- 
merikoje. Jis užriko: “A-a, 
jūsų aptiekoriai pardavinė
ja ir meškos taukus, ir mo
terims kelnes, ir laukams 

| art plūgus, kad tik pasigaut 
dolarį! Mes netokie esam ge 

1 šeftmacheriai! Mes esam

Kaip žinoma, a. a. kun. 
trus žindžius, nuvažiavęs 
tuvon pasimirė Balandžio m. 
š. m. palikdamas savo testa
mento išpildytoj u vietinį pa- 
rapijoną, Vincą Dargį. Bet ne
užilgo pasirodė ir kitas kun. 
žindžiaus testamentas rankose 
advokato Kelly. Sulyg šio tęs-1 
4- mv. 4- lrnv> O'i* d r/i n n n tiivlna 1

HARRISON-KEARNY, N. J.

Neleiskim Viešų Pinigų
"Praūžti”

Mažai iš čia rašoma ir vei
kiama. Karo metu dar buvo 
veiklus judėjimas. Buvo susi- 

tamento, kun. žindžiaus turtas ' tverus L. Laisvės B. stotis ir 
paskirstomas sekamai: visas' gerai darbavosi. Nuo visokių 
nejudomas turtas padalinama 1 pramogų dar liko kelios dešim- 
kunigams Girdžios (?) ir Ve- tis dolarių, kurie ir guli pas iž 
liuonos parapijų Lietuvoje.’ 
Prie to dar paliekama $12,000 
Rozalijai Norkus, išbuvusiai 
24 metus gaspadine pas kun. 
žindžių; po $1,500 dviem bro
liam — Augustui ir Antanui 
žindžiams Lietuvoje; $1,500 
pusbroliui Stasius žindžiui Lie 

pasipriešinimų. Taigi duodasi1 tuvoje; $1,000 našlaičių įstai- 
suprasti, kad Vytauto dr-jos gai Lietuvoje, jr kiti palikimai, 
pašalpa komunistams visai ne
apeina, užtai ir aikvoja jos 
pinigus. Tik pažiūrėkite, iš kur 
komunistai didžiumą surenka 
Lapkričio 4 d. minėtos dr-jos 
buvo pusmetinis susirinkimas; 
narių buvo pusėtinai, o komu
nistai atsivedė net mažus vai
kus ir šunis; tikra betvarkė’. 
Mitingui baigiantis, komunis
tai pradėjo tuščias “diskuci- 
jas;” nariams nusibodus klau
sytis, dauguma apleido svetai
nę (tas visada pasikartoja, ka
da pinigai yra skiriami kur 
nors iš dr-jos kasos) ; komunis
tai nužžvelgė turėsią didžiu
mą balsų ir įnešė paaukoti 
“Laisvei” $25. Balsuojant au
koti: komunistų vaikučiai, ma
tyti, primokinti, balsavo su a- 
biem rankutėm, o pirmininkas 
prie dar ir vieno šunies pakel
tą uodegą priskaitė.

Teko girdėti, kad dauguma 
narių piktinasi už tokį komu
nistų elgimąsi, bet tas nieko 
negelbės. Visi nariai turi domė 
tis dr-jos reikalais, dalyvauti 
susirinkimuose iki pabaigai ir 
neprileisti komunistams sava- 
liauti, tik tada galėsime apsau 
goti savo pašalpos pinigus nuo 
visokių šarlatanų.

Prie progos reikalinga pami
nėti, kad komunistai taiko sa
vo kirvį ir į kitas čia esančias 
draugijas; bet tas gal jiems 
nenusiseks, dėlto, kad jie yra 
paskendę fanatizme ir neapri- 
buoti egoistai. Narys

vardas smirda monarchizmu.” 
Dabar mūsų komunistai pil

na burna kalba, kad reikia 
Jūžintų, _ paskui ‘ Vytauto dr-jos vardas mainyti, 

jo vardo nesuran- 
Lenino arba Trockio var-

Kia į dirgsnius. Gavau išsi- mainybei. Dabar komunistai pa 
miegoti ant šieno, ko senai įsiėmė visą minėtos dr-jos val- 
norejau. Smagiausi miegovč dybą į savo rankas ir elgiasi 
šiene, tik tos blusos ir šien- kaip jiems patinka, nežiūrint 
galiai, prilindę po marški-Į 
nių ilgai neduoda užmigti. I 
Bet uztad čia miegas labai 
skalsus: užžmigai kada a- 
pie 12-tą, o saulutei tekant 
jau miego nebenori. Miegas 
skalsus dėlto, kad naktys la 
bai tykios ir sveikas vėjalis 
padvelkia. Didžiumoje tik 
tas Lietuvos žmoneles ir pa 
laiko . sveikatoje ir stipru
me; ar jie būna daug valgę, 
ar mažai — ar pailsę ir nuo 
darbų nuvargę, 
pramigo ir vėl eina su švie
žiomis pajėgomis. .Ne taip, 
kaip kad pas mus miestuose 
Amerikoje, kur nors ilgiau
siai miegosi, bet tokio poil
sio negausi. Del gero oro ir 
nelabai sveiki amerikiečiai, 
kaip vasarą kiek Lietuvoje 
pagyvena, greitai atsitaiso 
nuo visokių negalovių, ypač 
nervų ligų.

‘ Dabar del šitų dviejų testa
mentų prasidėjo byla. Nežinia, 
kuri bus teisinga.

Parapijomis

PHILADELPHIA, PA.

Visi Šneka: "Babravičius, 
Babravičius!”

atsigulė,

RINKIMAI KLAIPĖDOS KRAŠTE
Rašo P. Antskaitis Klaipėdos krašto paėmimo į 

Lietuvos rankas, tenai ėjo tik
tai kiršinimo ir ardymo po
litika. Pirmiausiai jš lietuvių 
pusės buvo eita į Klaipėdą ne 
tvarkos darymo delei, bet eita 
su steigimais privačių bankų 
skyrių Klaipėdoje; eita įgyti 
žemės sklypų Klaipėdos uoste; 
eita pelnytis; eita ieškoti šiltų

Turbūt apie nė vieną čionai 
atvykstantį artistą tiek daug 
nebuvo Philadelphijoje kalbė
ta, kaip apie operos artistą, 
lietuvių žvaigždę Juozą Babra
vičių. Visi šneka: “Babravičius 
koncertuos! Babravičiaus kon
certas !”

Šitas koncertas jau ir atėjo. 
Jis bus Dėkų Dieną, Lapkr. 
26 d. vakare, Lietuvių Muzika- 
lėje Svetainėje. Rengėjai tiki
si, kad ji bus taip pilna, kad 
net sienos braškės. Taip spren
džiama iš parduotų bilietų ir 
visos 
certu 
mūsų c

Philadelphijos šiuo kon- 
susidomėjimo pamatyti 
žvaigždę Babravičių.

Dainų Mylėtojas

WILKES BARRE, PA.

Netikėtas Svečias Pantera

dininką be naudos.
Šiandien visi sujudo prie Vii 

niaus vadavimo. Reiktų L. L. 
stoties susirinkimą sušaukti ir 
pasiusti tuos pinigus Vilniaus 
vadavimui. Kitaip tie pinigai 
dings, nes jau buvo vyčiai nore 
ję už tuos pinigus “paūžti.”

L. Patriotas

GARSINKITĖS "VIENYBĖJ

REIKALINGI AGENTAI

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

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

Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

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

Nuo 9 iki 11
* Nuo 2 iki 4

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

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

Ilgai Lietuvos Valdžios ati
dėlioti rinkimai pagalios įvyko 
Klaipėdos Krašte. Buvo renka
mi atstovai į to krašto auto

nominį seimelį. Viso į Seimelį 
išrinkta 29 atstovai, tarpe ku
rių, sulyg lietuvių sąrašo iš
rinkta tiktai 2 atstovu; kiti
visi praėjo vokiečių sąrašais, vietų. Ir ne tik tas; mūs “krikš 
Tautybėse atžvilgiu, sakoma įjčioniški” krašto valdytojai net 
seimelį įėjo net 14 lietuvių ir įsikišo į bažnytinius-religinius 
15 vokiečių, bet maža naudos reikalus; kivirčijosi del protes- 
galima laukti iš tų lietuvių, 
kurie praėjo vokiečių sąrašais. 
Bet kodėl toks didelis lietuvių 
pralaimėjimas?

Pažvelgus į Klaipėdos kraš
tą reikia pasakyti, kad jame 
yra apie 75 nuošimtis lietuvių 
ir tik 25 nuoš. yra vokiečių. 
Prieš karą Klaipėdos krašto lie 
tuviai, turėdami didžiumą iš
rinkdavo į Vokietijos reichsta
gą (Vokietijos parlamentą) 
lietuvį atstovą; vokiečių pati 
valdžia laikydavo Klaipėdos 
kraštą daugiau lietuvišku, — 
nors, žinoma, viešai to niekur 
neskelbdavo. Ir bendrai įsižiū
rėjus į Klaipėdos kraštą ne
tenka abejoti apie jo lietuviš

ki kurną. Bet vėlgi, kodėl lietuviai 
f Klaipėdoje pralaimėjo? 
J j Atsakymas trumpas: Pralai- 
I mėjo todėl, kad Klaipėdos kra- 
I što lietuviai didelėje, labai di- 
! del ėję didžiumoje atidavė savo 
• balsus už vokiečius, bet ne už 

lietuvių sąrašus, šie balsavimai 
Klaipėdoje yra viešu ir ryškiu 

i protestu ir demonstracija prieš 
Lietuvos netikusią vidaus po
litiką; tai yra pilniausias ne- 

Ipasitikėjimas Lietuvos valdžia.
Bet ar pamatuotas tokis nepa
sitikėjimas?

Taip, pamatuotas! Nuo pat pažįstu, negaliu sakyti. Mano Kaunas, 1925 m. Lapkr, 4 d.

reikalus; kivirčijosi del protes- 
tonų bažnytnės tvarkos; pra
dėjo kištis, iš neigiamos pusės, 
į mokyklas, ir net buvo kilę 
gandų (matyt Lietuvos priešų 
paleistų, nes lietuvis patriotas 
niekad to ir manyti negalėtų), 
kad Lietuva net ir Klaipėdos 
Krašte įvesianti žemės refor
mą, kuri tiek daug žalos pri
darė Didžiojoj Lietuvoje. Tai 
gi viskas šitas ir sukėlė pas 
Klaipėdos Krašto lietuvius vi
sišką nepasitikėjimą.

Dabar jau ieškoma to pralai
mėjimo kaltininkų. Ir suranda
ma. Didžiausia bėda verčiama 
Klaipėdos Krašto gubernato
riui, p. Budriui. Kiek teko kal
bėti su p. Budriu, tai jis tiek 
kaltas, kiek gali būti kaltas 
kiekvienas. Jis atsistatydina. 
Jo vieton spėjama būsiąs — ar 
naujai iškeptas “Dr.” Ambro- 
zaitis, ar Končius, ar Jums A- čiusi prieš valdančią klerikalų 
merikiečiams žinomas, J. ži- partiją; bet aš nenorėčiau bu
lius. Jei būtų paskirta Fribur- ti optimistu. Klerikalai ateinan 
ge gavęs “daktoratą” Ambro- čiuose Lietuvos rinkimuose lai- 
zaitis, būtų tikra nelaimė. Ką mės gana daug, — nes (atleis- 
gali gero padaryti jaunas ne-! kite, moterėlės!); kol sijonas 
prityręs Raseinių apsk. vyru- balsuos, tol ilgi skvernai val
kas. Jam tinkama vieta darbo dys. Davatkų Lietuvoje nesto- 
federacijos mitinguose nuo bač 
kos kalbėti, — ką jis iki šiol 
ir veikė. P-no Končiaus — ne-

nuomone, tinkamiausias (ne 
partijos žvilgsniu metus) būtų 
p. J. žilius, kuris nuo 1921 m. 
gyvena Klaipėdos krašte, jį pa
žįsta, ir moka vokiečių kalbą.

Kaip reaguoja į Klaipėdos 
krašto rinkimų pralaimėjimą 
opozicija, čionai nekalbėsiu. 
Rimčiausi straipsniai visgi til 
po “Lietuvy” p. A. Smetonos. 
Tas rimtumas labai nepatinka 
klerikalams, ir jie Kauno ko
mendanto įsakymu “Lietuvį” 
pasistengė nubausti 1500 litų.

Klaipėdos Krašte rinkimų, 
pralaimėjimas turi ir kitą pu
sę. Daugelis spėja, kad tai pre
liudija ateinančio pavasario vi 
sos Lietuvos rinkimams. Tiesa, 
kad dabar visa, nors šiek tiek 
mąstantį Lietuva yra nusista-

Čia nuo 1924 metų buvo iš
trūkusi iš cirkaus “Ringling 
Brolių” didelė laukinė pantera, 
ir bastėsi po milžiniškus krū
mus ir girias tarpe Wilkes 
Barre ir Stroudsburg. Nors ū- 
kininkai pranešdavo, kad yra 
didelis draskantis žvėris, bet 
niekas nekreipė atydos į tai. 
Buvo žuvę keliolika karvių, 
rado kaulus daug stirnų su
draskytų.

Spalio mėn. užpuolė ant 12 
vaiko; laimė, kad važia- 
a u to veži m,u 
išgelbėjo iš

M. M. ŠLIKAS
Lietuvis Advokatas 

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

' Namų Tel. Mlchigan 6751

ka, o ir kaimo moterėlėms ku
nigėlis iki šiol vis yra didžiau
siu autoritetu.

vyras, kuris 
žvėries nas-

7 d. užmušė

metų 
vo su 
vaiką 
rų.

Dabargi Lapkr.
tą neprašytą Brazilijos svečią; 
turėjo devynias pėdas ilgio, kai 
pil. Green numatavo.

Nienių Jonas

PITTSBURGH ,PA.

Komp. Miko Petrausko 
Koncertas.

Senai laukiamas komp. Pet
rausko koncertas įvyks Gruo
džio 5 d., vakare, L. M. D. sve
tainėje, 142 Orr St..

Pittsburgh© ir apylinkės lie
tuviams dar kartą teks išgirst 
gerbiamą ir visų mylimą dai
nininką, M. Petrauską, kuris 
tik ką atvažiavo iš Lietuvos.

Sekmadienio vakare bus va
karienė L. M. D. Svetainėj; 
rengia Sandaros kuopų Sąryšis 
kur bus taippat muzikalis pro-

Bell Phone Poplar 7545
A. STANKUS

— Lietuviškas Graborius — 
Geriausias patarnavimas, 

Daug metų patyrimo 
1023 Mt. Vemon St.

Philadelphia, Pa.

RICHMOND
TRUST

COMPANY
2701-2703 E. Allegheny Av.

Philadelphia, Pa.

Apdraudžiame Nuosavy
bės Dokumentus.

Persiunčiame Kabeliu Pinigus

Perkame ir Parduodame 
Visų šalių Pinigus

Mokame 4% ant Padėtų 
Taupymui Pinigų

Puikiausias Patarnavimas !
Visuose Skyriuose

I
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AČIŪ! AČIŪ!! AČIŪ!!!

Rašo Dėklus

Dėkų Diena atėjo taip netiko 
tai ir rado mus visai neprisi
rengusius už viską gerą tinka
mai Viešpačiui padėkuoti. Ne
žiūrint Prohibicijos Įstatymų, 
Tautų Sąjungos Įsiviešpatavi
mo, bolševizmo trydos, kleri- 
kališkų vajų aukoms, ir kito
kių nelaimių, visgi dar mums 
liko keletas dėkuotinų dalykų.

Pirmiausis ačiū, kad dar nė-

pasidėjęs ant stalo prie Dėkų 
Dienos pietų, žino, kad 12 cen
tų jam liko kišenėje gryno 
pelno. Kaip rašte rasta!

Ačiū už ramybę ant išdarbi- 
jų lauko. Streikų ir suiručių 
niekur nesigirdėti, išskyrus po 
koki porą šimtų streikų kiek
vienoje iš 48 valstijų ir dabar 
Pennsylvanijos anglekasių ma
žiukes atostogas. Teisybė, jos 
pakėlė anglies toną nuo $12 
iki $26, ir neužilgo anglies šmo 
telis bus galima tik vaistams 
aptickoje gaut, bet užtai koki

ra ateiviams uždėtų 
už teises vaikščioti

mokesnių 
gatvėmis

tai puiki proga suku rent visus 
savo pasenusius baldus: lovas,

tis po gatves/ kad einanti kon
certai! svečiai įkištų kojas Į lan 
kus ir būtų atvolioti į skiepą 
išmelžti. Bet atsitiko neperma- 
tyta nelaimė: palikusi be lankų 
ir perdžiūvusi Trockio Milžtu-
vė ėmė ir sugriuvo!

Dabar jau kelinta diena visi 
gaspadoriai sukaitę stato atgal
i’rockio Milžtuvės lenteles krū-|būtų
von ir .atsargiai mauna lankus, 
kad ją vėl sudaryti. Anot tų 
žmonių: nurijo, kaip šuo ma- 
ša 1 ą. G umbaspaudis.

Balionė, Nudžiūsi! — Mink
štai upių organizatorius prane
ša savo draugučiams, kad nuė
ję “progresisčių” mitingai! bū- 
m atsargūs, jeigu nori išlaiky
ti sveikas tulžis. Vietiniai gy
ventojai nesupranta, ką tas per 
spėjimas reiškia? Gal malonė
tų draugučiaj plačiau paaiš-
kinti.

Jau bus 2 metai, kaip Troc-

paties padėtus ten pinigus, — 
žinoma, su žydiškai nustatytu 
nuošimčiu.

Taip turi elgtis kiekvienas 
narys, kuriam tik bus reikalin
ga gauti paskola iš savo orga
nizacijos. Kreiptis paskolos rei 
kale Į dabartinę SLA. pildo
mąją tarybą nevalia, nes tai 

pačių narių pasižemini-
mas įr tarnavimas buržuazijai.

Tokiu būdu mes, nariai, tu
rėtume dvi pildomąsias tary
bas — dabartinę ir Maušio- 
Juškio bankinę saiką, kurioms 
abiems lygiai turėtume apmo
kėti savaitinę ar mėnesinę al
gą.

Maušinę tarybą galėtume ati 
duoti Chicagiečiams, o dabar
tinė pasiliktų visiems lietu* 
viams. Tokiu būdu būtų užga
nėdinti ir chicagiečiai ir new- 
yorkiečiai ir mes nariai, kurie

Spurgis: Na, būna visaip. 
Aš girdėjau ir kitokį apsivedi- 
mą.

Jurgis: Na, o kokis tai bu
vo?

Spurgis: Paveizdan, nesenai 
mano sesuo apsivedė su vaiki
nu.

Pats Lindo Pavojun
Šiurpis: Na, brolau, tavo se

suo ir aš jau susižiedavom.
Kurpia: Neieškok pas mane 

užuojautos! Aš taip ir maniau, 
kad su tavim atsitiks nelaimė, 
tau besivalkiojant apie mūsų 
namus penkius vakarus kas sa
vaitę.

Nepaisyk Paskalų
(Valgykloje): Klausyk, tar

nai! Aš manau, kad mano sriu 
boję yra musė įkritusi.

Tarnas: Na, na, pirma ge

—■war—

ginta

Resolute, Reliance, Albeit 
Eallin, ir Deutschland 

ir mylimais 1 kitimais laivais 
C.evcland, Westnhalin,. Mount 

Clay, Thuringia

$203
Jž NEV/ YORKO I 
KAUNĄ Ir ATGAL 

(Pridedant liev. Taksą)

ir pasižiūrėti į saulę.
Nemažesnis ačiū už įvaisy- 

mą garbingos butlegerių pro
fesijos, ir išmokinimą mūsų bo 
helių taip gerai nuvirinti nami
nę, kad nebereikia vaikščioti 
tos Dievo dovanos į saliūnus ir 
kuri daugeliui mūsų tautiečių 
pagelbėjo be jokių sopulių ir 
lėšų išvykti pas Abrahomą į il
gą ('ksskursiją.

Ačiū už pragyvenimo lėšų 
ėjimą pigyn. Va tik dabar pra 
neša, kad gelžis nupigusi 
dviem dolariais tonas. Deguto 
jau aną savaitę nukrito 2 cen
tais gorčius, o avižų nupigo 8 
centais bušelis, žmogus nusi
pirkęs gorčių deguto ir bušelį 
avižų, parsineša sau namo ir

Sustabdo 
Šalčius

Gerinusiai žinomas būdas šaltį su
stabdyti yra Hill’s Cascnrn Bromide- 
tjiiinine. Miliūnai tą įrodo kas žiemą. 
Jis šaltį sustabdo į 24 valandas.

Da ug t ii katančią žmonių kasmet mir
šta nuo šalčio pasekmių. Viena pneumo 
nia nukerta 150,000. Taigi šaltis, daly
kini rimtas. Gydyk jį geriausiu žinomu 
būdu.

Vartok Hill’s kaip tik šaltis praside
da. šia lt is pavojingas - stabdyk jį tuoj, 
ir kaip tik šiuo būdu geriausiu mokslui 
žinomu. Visos aptiektos parduoda Hill’s. 
Tikrai Gauk Kaina 30c

cascara Quinine
Raudona Dužo n[SJtjOA.Bd ns

spintas, stalus, kėdes, medinius 
kaušus, etc.! Ačiū, ačiū tau, 
Viešpatie, užtai! Bedarbių nie 
kur nėra, išskyrus tiktai tuos, 
kurie nedirba. Ačiū!

Darbai visur didėja. Antai 
dar Liepos mėnesy Sovietų ru
sai užsakė pas Singerį vie
ną siuvamąją mašiną. Ačiū!

Dirstelkim į platų pasaulį — 
visur žada būti ramybė ir san- 

i taika. Francai baigia raminti 
syrus ir drūsus; sakoma, jie 
iš kapų nebeišlysią drumsti 
pasaulio ramybės. Tie patys 
francai ir ispanai baigia per- 
keldinėti į aną pasauli visus 
murinus; kareivių ir parako už 
tektinai esant, nėra abejonės, 
kad visa Afrika bus greitai nu 
raminta. Arba va Rusų bolševi 
kai, proletariato labui ketina 
pradėti vajų nuraminimui buo- 
žiškos Indijos, Kinijos, Latvi
jos, Karelijos ir tt. Arabai vėl 
ketina nuraminti savo žydus ir 
krikščionis, o Arabijos krikš
čionys daro suokalbį prieš 
francos. Kaip matome visur ra 
mybė. Ačiū, ačiū!!

kio patriotai paskelbė “strei
ką” prieš lietuvį barzdaskutį ir 
leme jam bankrūtą. Dabar tas

I pats minkštalūpių organizato
rius praneša "Milžtuvės” nr.
276, kad streikas jau pralai
mėtas. Skubotai ieškoma, prieš 
ką čia iškelti naujas streikas. 
Atsišaukite, kurie norite turėti 
streiko. Kūmotyras

MUSŲ KAIDINIMO 
BLIURAS

Kad būtų d ui SLA. Pildomo
sios Tarybos

s
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MUSŲ PŪDYMAI

Brooklynas. — Prisiartinant 
“Vienybės” koncertui ir Vil
niaus Seimo apvaikščiojimui, 
Trockio Milžtuvės gaspaęloriai 
sumanė iškirsti šposą. Jie nu
movė to savo perdžiūvusio vied 
ruko lankus ir paleido ritinė-

Gerbiamas Tarkos Klebonėli!
Tu vis giriesi, kad esi razuni 

Į nesnis už mane; jei taip, tad 
turi tarti man savo žodlį apie 
šią naujenybę. Klausyk: Mes 
SLA. nariai priklausome savo 
organizacijom kad visame ka
me pasigelbėjus patys sau. Bet 
kada mūsų pačių pastatyti cen 
tre žmonės suteikia mums tą 
pagelbą arba paskolą, pavyz
džiui, “Vienybės” Bendrovei, 
kurios šėrininkai yra visi SLA 
nariai, tad mes vėl, tūli nariai, Į 
šaukiame: ne, ne, taip nege
rai! O kad būtų gerai sakome 
darykime taip: Visus sumokė
tus į SLA. pinigus padėkime 
Maušio ar Juškio Bankan. Bi
le vienam iš narių prisireikus 
paskolos, jis turi nueiti ton 
bankon ir žemai nusilenkęs pa
prašyti, kad jam paskolintų jo

DIDELE PERMAINA PO 10 METįl PASMACYS BROS. FURNITURE CO.
NAMAS PERTAISYTAS MODERNIŠKIAUSIAI 

FURNIŠEI VĖLIAUSIOS MADOS, TIK KĄ Iš DIRBTUVIŲ 
STOCK’AS DVIGUBAI PADIDINTAS

GVARANCIJA Iš DIRBTUVIŲ DAUGIAU UŽTIKRINAMA 
PATARNAVIMAS DAUG TOBULESNIS DEL PUBLIKOS 

IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS LENGVIAUSIOS

198-200

ko

reikalinga

vnravv

kreipkite

ffililf Į

Kuriems tik
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GRAND STREET BROOKLYN, N.
TARPE DRIGGB IR BEDFORD AVENUES.

Prilįstom į vliai New Yorko Ir Brook lyno apylinkes Dykai ir Saugiai

taip sakom.
Taigi, klebonėli, tark ‘savo 

žodį užgirdamas ar atmesda- 
' mas mūsų planą. Už visus

Juodžių Jonas
Klebono prierašas: Tamstos 

projektas netiks. O kam pa
miršote Trockio Milžtuvės gas- 
padorius? Juk ir jiems baisiai 
reikia tokios tarybos, kad tą 
bedugnį ir kun. Plikio suspar
dytą indą kaip nors lankais ap 
tverti. Jeigu jau norėjote vi
suomenei labo, taį turėjote pa
siūlyti tris tarybas.

Genijai su ilgais plaukais 
pradeda nykti; jų vieton da
bar iškįla į viršų plikagalviai.

SLAPTI  N ĖS M IN KLĖS

1. Tėvas negimęs, sūnus pra
žilęs. (Dūmai).'

2. Atbėga balnis, iš pakalnės 
semti pakabakš. (Rasa)

3. Du šuniukai riejas, baltas 
kraujas bėga. (Girnos).

4. Aš užminsiu mįslę, per 
pilvo gįslę, pilvo gale jomar- 
kas. (Smuikas).

5. Ponas ant ponios lip
damas, sausą šlapian kišda
mas, sako: Dieve padėk, da
bar varysiu. (Keleivis, valtis ir 
irklai).

6. Suraizgytas, sumazgytas, 
eina laukais baubdamas. (Bub- 
nas).

. Maža kamarėlė, pilna kul
tuvėlių. (Burnoje dantys).

J. Ruyis.

NAUJA MALDELĖ

Šventakupriai! Aš kokios tai 
dvasios apsėstas parašiau jum 
maldelę, kurį tiks pradedant 
jūsų susirinkimus.

Amen kukt, daržan smukt. 
Ropes raut, maišau kraut. Se
nelis mūsų, apsėstas blusų. 
Ant pečiaus sėdėdamas, trau
kia pypkį parpsėdamas.

Tarkos Kiaušinis

rai įsitikink. Nepasiremk vien 
tik ant paskalų.

Viskas Tvarkoj
Užkampių Pilietis: Atsipra

šau tamstos. Ar tamsta nema
tei čia kur arti policmano?

Praeivis: Niekur nesimato.
— Na, tai ačiū. Dabar duok 

šia savo pinigus ir laikrodė
lį. Greitai!

Pasikalbėjo
Lietuvoje viename baliuje:
1- ma boba: Mano vyras su- 

simitrenžijo ir į balių nėjo.
2- ra boba: O manasis tai su- 

sitrivožijo, irgi žadėjo neateiti.
P. iš K.

A. B. STANKUS 
“Vienybės” Įgaliotinis.

Užrašykit “Vienybę” 
Savo Giminėms ir

Pažįstamiems 
Lietuvoje

JAU VĖL TURIME!
Komediją

“ L A P K U S ”
— Kaina 30c. — 

VIENYBĖ
193 Grand St., B’klyn, N. Y.

Išplaukimai Kas Savaitę 
Del sugrįžimo leidimų ir ki- 
t" informacijų klauskit pas 
vietos agentus arba pas

United American Lines
(Harriman Line) Joint Service with

į Hamburg American Line j
1 35-39 Broadway, New York. I

STOGŲ DENGĖJAS

^GRAVEL
Roofing

Repair War K a Specialty
JAMES J. HOLT6-SON

Garsinkites “Vienybėje’"
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Viriui minėtai! reikalai! kreipkitės pai ma>o, o būilt nignnėdlnti

231 Bedford Ave, oris kit 264 Front Street
BROOKLYN, NEW YORK

Til. 1310 Greenpoint —— Telephone 7M7 Main

CEHAI50K5 0!-;
Juozas Garšva

Mano firma gerai atlieka nkančiai darbui: libaleamaoja Ir laidoja nlrnilaa ant rlioklg 
ki pi ai g. Pagrabai paraoila na* papraBČlaaiių Iki prakUnlaaxltj, Fariam4o karietai lai- 
gotnvBmc, veMlljomi, krlkitynomi Ir kltlemi paslvailri&jlmami. <

Viskas Savo Keliu Nuėjo
Artistas: Argi tai ne pui

kus paveikslas? 'Jis atvaizduo
ja patenkintą karvutę, ėdrau
jančią labai prižėlusioj žalioje 
lankoj.

Svečias: Bet aš čia nematau 
jokios žolės.

Artistas: žinoma, kad nega
li matyti. Ją visą karvutė su
ėdė.

Svečias: Na, kad aš čia ne
matau nė karvutės!

Artistas: Suprantama, kad 
jos nebėra. Argi manai, karvu
tė galėjo išgyventi tiek žolės 
suėdus?

Būna ir Tokių Atsitikimų
Jurgis: Ar tu girdėjai, kad 

aš vedžiau?
Spurgis: Na, na. Negirdė

jau. O su kuo tu apsivedei?
Jurgis: Su mergina. O su 

kuo tu manei?

i * ! * j f

TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ 
TURI JAKNŲ IR PILVO 

BeDŲ IR NEPA
STEBI TO

Tau nereikia kentėti užkietėjimą, 
dispepsiją, nevirškinimą, gastriti ir 
surūgus/ pilvą. Jei tau reikia vaistu, 

tai vartok geriausius
Geriausias vaistas nuo nevirškinimo, 

užkietėjimo, dispepsijos, surūgusio pil
vo, jaknų, guzais išpūtimo, ar kitokiu 
pilvo negalių, bėdų ar skaudėjimo yra 
vadinamas BIOXOL. Ar tau skausta 
galva? Ar tau rodosi juodi taškai prieš 
akis, arba ar nejunti kartais apsvaigi
mo, kuomet Icnkiesi? Gal tau valgiai 
nėra gardūs? Gal tu nervingas ir susi
erzinęs? Gal turi strėnose skaudėjimų? 
Gal tavęs nesustiprina miegas? Gal ta
vo išvaizda išblyškus? Gal tavo liežu
vis apsivėlęs? Gal tu turi blogų kva
pą iš burnos arba jauti burnoje negar- 
dumą? Gal tave dažnai tąso vemti, gal 
jauti pilvo gurguliavimą? Ar jauti nu
silpęs? Gal tavo viduriai užkietėję ir 
sutulžėjęo? Visi šie apsireiškimai rodo, 
kad tu savo sveikata turi pasirūpint 
be atidėliojimo. Atmink, kad BIOXOL 
suteiks tau palengvinimų tuč tuojau. 
Nuo šitų negalių kitokio geresnio vais 
to rodos nėra. -Tūkstančiai rado, kad 
BIOXOL suteikia greitą, malonų pa
lengvinimą nuo minėtų negalių. Jei tu 
esi vienas iš tūkstančio kentėtojų, kurs 
be reikalo kenti nuo įvairių negalių, 
kįlančių iš jaknų ir pilvo ligų, tai tu 
turi laikyti sau už pareigą del savo 
labo tuč tuojau gauti tų stebėtinų vai
stų. Ta nepaprasta formula, pagamin
ta vienoj iš didžiausių pasaulyje labo
ratorijų ir šiaip jau žinoma po vardu 
BIOXOL, yra lengvai vartojama na
muose ir išrodo, kad veikia, kaipo ma
gija, greit pagydydama liguistus vy
rus ir moteris.

BIOXOL savo staigiu veikimu ant 
pilvo, jaknų, žarnų ir kraujo, greitai 
reaguoja ir pašalina visas nuodingas 
atmatas ir medžiagas, kurių juose ran
dasi ir po kelių dienų tie organai atlie
ka reguliariai savo pareigas ir žmogui 
duoda naujos energijos ir noro dirbti.

JEI KENTI — 
IŠBANDYK JI

Neatsižvelgiant j tai. kaip bloga ta
vo padėtis ir ką tu esi bandęs, tu grei 
čiausio nieko panašaus nesi vartojęs, 
kaip BIOXOL. Siusk mums savo var- 
dą-pnvnrdę ir adresą ŠIANDIEN, be 
atidėliojimo ir leisk mums tau paro
dyti pačiu išbandymu ką ta stebuk
linga gyduolė tau gali padaryti. Ji yra 
nepavojinga, nekenksminga, pasitikė
jimo verta, išbandyta tūkstančiuose at
kaklių apsireiškimų. Paprasta BIOXOL 
kaina yra $3.00, bet tik trumpam lai
kui mes pagatavi siusti bile kam, ku
ris neišbando už mažą sumą — $2.00. 
Mse tą nepaprastą išimtį darome dėl
to, kad mes tikri esame, kad BIOXOL 
tau pagelbės išsiristi iš tavo bėdų. 
Bandyk jį. žinok, kad jis neša smagų 
palengvinimą. Prisegk prie savo laiš
ko dvi dolerinę, arba jei patogu, tai 
pavartok žemiau paduodamą kuponą. 
BIOXOL buvo vartojamas tūkstan
čiuose lygiai tokių atsitikimų, kaip 
tavo, tai kodėl tu turi kentėti? Atsi
kratyk nuo savo negalių pirm negu 
tavo sveikata bus visiškai sugriauta. 
Užsisakyk BIOXOL šiandien, dabar ir 
ryžkis visiškai pasveikti.

SPECIALIA TRUMPO LAIKO 
PASIŪLYMAS

Asborne-Tollick Co.,
2107 Carson St., B-49.
Pittsburgh, Pa.

Gerbiamieji: —
Aš noriu pasinaudoti jūsų specialiu 

trumpo laiko pasiūlymu ir išbandyti 
jūsų BIOXOL, už ką aš čia kartu į- 
dedu $2.00.
Vardas-pavarde ___ ________

Adresas _ _____________________

! LIETUVIS ADVOKATAS į| 
j Užsiima varymu bylų visuose !

Teismuose
} Skolina pinigus ant inortgedžių Į 
J ir priima pinigus del išskolinimo į 
< ant mortgedžių nešančių šeštą { 
i nuošimtį. Norinti pirkti namus, į 

gauti paskolą ar inverstinti sa- { 
J vo pinigus ant mortgedžių ant J 
I nuosavybės (real estate) mies

tuose, lai kreipiasi pas

JONAS S. LOPATTO: *
J Attorney and Counsellor-at-Law
i 308-9-10 Goal Exchange Building •
j (Cor. River and W. Market St.) 

Wilkes Barre, Pa.
! Bel. Tel.: 1804. Res.: 3532-J |

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

Reikale klauskite:
Ofisas: 1163 Gates Avenus 

Tol. Jefferson 3957
Yardas: 161 Oljfton Place 

Tel. Prospect 1023

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ 
APDRAUDOS (INSURANCE) FIRMA

REIKALAUJANT apdrandos (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 
stolius išmoka.

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

SCHEGAUS & GALE
BUILDERS, REAL ESTATE and INSURANCE

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

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

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

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

Tel. Richmond Hill 8066

VISI
LIETUVIAI

Jonas Petras
Rūkydami NAUJOKŲ BROLIŲ padarytus cigarus, tautiečiui džiaugiasi, 
nes jie žino, jog tai yra geriausi Cigarai Amerikoje, gardūs rūkyti, ma
loniai kvepia jog visiems patinka todėl, kad pagaminti iš geriausio Ta
bako: Geresnių Cigarų negali gauti! Visi inteligentai ir supratlyvi žmo
nės juos rūko!
Broliai Lietuviai — Labai puiku, kad lietuvišką išdirbystę paremiat 
todėl ir ateityje prašom, kad Restauracijose, Kliubuose, Storuose,' pas 
Barbenus ir visose lietuviškose užeigose reikalaukit po vardu — JONO__
JOHN’S CIGARĄ arba brolio Petro bei L. D. K. Vytauto! Tėinykit, 
kad būtų vardas ir paveikslas ant bakso — o rūkysit ir džiaugsitės, kad 
rūkote gerą cigarą. — Į kitus miestus išsiuntinėjam per pačtą. Adresas:

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

Kaipo agentai kituose miestuose galit užsidirbti pinigų, 
kodėl nepradėt agentaut!
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uPirkit “Vienybes” Šerą!

near Madison Avenue

578 Courtlandt Avenue
netoli 150th Street

Pradėkite tuoj taupyt i leibcliu 
I 0 •

■Bn&BBncm
del dovanų Kalėdoms

Vėl viską ištuštino... “Na, 
bet jau bus man laikas eiti 
ant mitingo; kaip žinote —’ 
aš pirmininkas,” vienas atsilie-! 
pė. “Gerai sakai, ir aš turiu 
eiti ant susirinkimo D. X. L. 
R. D. D. L. Z. Draugijos, — 
aš tenai sekretorius,” atsilie
pė kitas. “Na, gerai; eisime 
visi.” Rengiasi išeiti... pasišnab 
ždėję svečiai sumetė ant stalo 
keletą “poperinių” už skysti
mą. Vaitekūnas “nenorėjo” im 
ti, bet vistiek paėmė ir gražiai 
sulankstęs įdėjo kišenėn. Iš
siskirstė visi smagūs. Dar kaž
kas paslydęs trepais nuriedė
jo... Bet tas nieko...

Bent kiek laiko praslinkus 
“veikėjai” sueidami klausdavo 
vienas kito, ar yra vykdomi 
konferencijos nutarimai. Ne! 
“Vein... žino ką męs ten nuta
rėm, ar ne pameni?” “Nepamc 
nu.” “ar klausei raštininko? 
juk jis turėjo užsirašęs.” 
“Taip. Bet jis sako: “Vein... ži 
no ką aš ten prirašiau ir pats 
negaliu suskaityti...” “Tas nie
ko. Girdėjau, kad Vaitekūnas 
kitą tokią konferenciją ren
gia.” “Ar taip? Būtų gerai at
naujinus dalykus...”

Ir ištikro Vaitekūnas jau už 
prašinėjo “veikėjus” į kitą 
“konferenciją,” anot jo, tokios 
konferencijos labai naudingos, 
žinoma, ypač Vaitekūnui.

Tokių konferencijų ypač pas 
“progresyvius” labai tankiai į- 
vyksta...

toto alaus.
“Aa!... sūriai pietus paval

giau, tai bus gerai...” vienas 
atsiliepė... Visi susijuokė. Iš
tuštino ąsuotį tuojaus... Kon
ferencija, reikia pradėti. Ge
rai! Valdyba reikia rinkti... 
“Kam? juk čia tik pasikalbėji
mas.”

“Tas nesvarbu! Tvarka to 
reikalauja...” Gerai! Vaitekū
nas vienbalsiai išrinktas pirmi
ninku. Paskui vice, raštininkas 
ir iždininkas. Iždininkas? Ar 
reikalingas iždininkas? žino-1 
ma! Tvarka to reikalauja. Ge
rai! Bet juk pinigų nebus... 
Tas nesvarbu. Daug yra iždi
ninkų be pinigų... Gerai. Apie 
ką kalbėsime? Apie viską: po
litiką, ekonomiją, dailę, muzi
ka ir tt.

įjo: “Kambary perdaug prirū- 
kysim”... Vaitekūnas užtikrino, 

! kad tas nesvarbu. Visi politikie 
pas 1 riai rūko. Gerai.

Vaitekūna... bos.
Tuščios kal-

Vienas kito “draugiškas
konferencija 
Joną
kitam pas pilietį pašiepimas” ir tt. “Na, tai pra- 

i konferenciją” kaž-kas 
štūs veikėjai” į slaptą susirin- pradėjo... 
kimą. Tiesa, buvo negausus bū-■ “Bet 
rys, bet užtai — “pati šmoto- i 

na.” Trumpai pažvelgsim 
typus. Vienas plonas ilgas, nuo pirmiau” 
hit rūkantis ,“camels;” bet šį “Dar ne! 
kartą įsikandęs storą, vos ap- Vaitekūnas 
žiodamas, cigarą. Kitas nedide- na.” 
lis storas, buržuiško typo, net- kūno 
viškai kramtantis galą pusiau padine, pasigirdo stiklų skam- 
surūkyto, pusiau suvalgyto ei- bėjimas ir tt... 
garo. Trečias, ne senas vaiki
nas, ilgais “poetiškais plau- atsiduso ir vienas į kitą pasižiū 
kais.” Ketvirtas atletiško su-!rėję pusbalsiai prabilo: “Aš 
dėjimo, pilnas gyvumo, energi- sakiau, kad bus gyva konferen- 
jos (vat imt ir sudraskyti ty- cija... gerai!... 
po). Penktas, šeštas, septintas 
— Et! Būtų perdaug darbo 
visus aprašyti. Maždaug numa 
note, kokios rūšies “veikėjai” 
tai buvo.

Visi susėda apie stalą... Dū
mai kamuoliais pradėjo plauk
ti palubėm.. Kaž-kas patėmi-

Vcikėj ų 
“veikėją” . 
Vienas po 
Vaitekūną susirinko keli “darb dėšim 
A__• 1 - • J > f 1 j • • '_ _ _1 r

; apie ką kalbėsime?” 
atsiliepė kitas.

“Vein... žino ką čia paimsim 
dar vienas atsiliepė.

palaukit”... pasakė 
išeidamas į “kiči- 

Kičine” pasigirdo Vaite- 
pasikalbėjimas su gas-

•‘Veikėjai svečiai”' linksmai
DYKAI Pietums Indai už Leibelius DYKAI

HoilAaBNAEMER!cĄ
Tioeni-trumpai keliai per Rotter

dam’ų, į ir iš visų dalių

Laivai kai savaitę 
Noprilygstnnd patogumai 

Mes pagolbstimo gauti reikalingai 
dokumentus (affidavits). Mūsų 
žmonos sutvarko visas smulkmenai, 
ir keleiviams rūpinamasi nuo pra
džios kelio iki pabaigos.
Kainos ir laivų tvarkraStis pniiun- 
diamas paprašius.
Rdzervavlmui ir informasljų dolol 
rašyk bile vietiniam agentui, arba

HOLLAND AMERICA LINE
B4 Etate Street New Tcrk__

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

pra
tarė 
tuš- 

suti-

Dar kelios minutės ir Vaite
kūnas pasirodė su kvorta na
minės užpiltos ant “žolių.” 
Džiaugsmo klegesiai suskambę 
jo kambary... Po porą stikle
lių “veikėjai” ištuštino ir bon- 
koje “žolinė” nupuolė žemyn, 
iki pusei... Ilgais plaukais vai
kinas patėmijo, kad pirmiau 
pradėti “konferenciją,” o jau 
paskui... “O dar ne!” atkirto 
Vaitekūnas. Ir vėl išėjo į virtu
vę. Svečių kalbos buvo kur kas 
gyvesnės... Vaitekūnas sugrįžo 
tuojaus su uzbonu naminio pu

I j lietuvių..
Toliau kalbėjo apie kitas 

partijas ir kokiu būdu jas nu
slopinti. Atrado “Sandarą” pa 
vojingiausia jų darbui. “Kleri
kalai — mulkiai, nepavojingi; 
'socialistai smunka, bet Sanda
ra, tai mūsų pavojingiausias

t priešas,” pasakė Vaitekūnas.- 
I “Sutinkame!” visi suriko. “Ko

Palaukit, aš sugrįž- 
išeidamas į

UftDBGI- 
MA»

C H AS. WIRFEL

Sanitariškai ir Stipriai Atlieka 
Visits I’lunibcrio Darbus: Van
dens ar Apšildymo. Pašaukus, 

tuoj atvykstu pataisyti pagedimus

95 Starr Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 4037

Apsaugok Bvęlkatę

Profllaktni vyrami, 
geriausia apsauga 

po užsikrėtimo. 
Didelė triūbelė 35c. 
(Tarba (4’s) |1.

Vilose aptiekon ar 
8an-Y-Klt Dept. A. 

92 Beekman St. 
New York 

Prašyk aprašymų

Geriausias

GYDAU VYRUS IR 
MOTERIS

Pasekmingai' Moderniškiausiais 
Būdais

--------- :-------- . . .
Parodau Greitas Pasekmes

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

Mano Kainos Prieinamos
ir asmeniškai prižiūriu kiekvieną sykį atėjus.

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

Pasitarimas ir Patarimas Dykai

Specialistas
110 East 16th Street, New York City

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

Tel. Stagg 0/83.

Juozas Levandauckas
Patarnauju visiems be skiriamo, par samdau auto
mobilius kiekvienam reikale: vestuvėms, krikštynoms 
ir šiaip pasivažinėjimams. Kainos žemos.

Ateikite ir Persitikrinkite

čiu 
ko.
nu
vo.

“Jūs pasitarkit apie ką 
dėti, aš tuoj sugrįžšiu”, 
Vaitekūnas išeidamas su 

ąsuočiu. Beabejo visi
Vaitekūnas sugrįžo su pil- 
ąsuočiu... “žolinė” išdžiu- 
Ąsuotis vėl ištuštėjo-.. Kon 

ferencija prasidėjo. Turėjo bū
ti slapta, bet kalbos girdėjosi 
per pravirą langą net praei
viams gatvėje... Viską apkalbė
jo. Sovietų Rusiją, jos pažan
gą, jos bu jojimą, išnešė pagar
bą atsistojimu a. a. Leninui ir 
stiklus iškėlę prisiekė platinti 

į jo idėją čia Amerikoje tarpe

geras. Pilni 
“spirito” ir

vosime!” 
šių,” Vaitekūnas 
virtuvę pasakė.

Upas visų buvo 
energijos, drąsos, 
alaus...

Visi džiaugėsi gyvumu kon
ferencijos.

Dar atsirado ant stalo “žoli
nės” ir alaus...

Tuštino- “Aš įnešu konferen
ciją uždaryti.” “Aš paremiu!” 
“Ar tai dar neuždaryta?!” “Ne 
ar nesupranti?”... Na, gerai. 
Vaitekūnas paragino visus prie 
darbo, liepė niekam, nieko apie 
tą konferenciją nepasakoti ir 
tuomi uždarė.

NAUJI RAŠTAI

Vilniuje

istorijos
suranda-

Vilnius Lietuvių Dainose. — 
Jonas B. Birštonas. 
1925 m. Pusi. 76.

Dainos yra gausus 
šaltinis, nes tik jose
me giliai užsislėpusius istori
jos faktus, kurių joki rašyto
jai neužrašė, bet liaudis savo 
lūpose per tūkstančius metų iš 
laikė. Minėtame veikale auto
rius surinkęs apsčiai ištraukų 
iš lietuvių dainų apie Vilnių, 
kaip jį apdainavo mergelės ber 
nelių iš Vilniaus parjojant 
laukdamos, kaip kareivėliai da’ 
navo josią kovoti per Vilnių, 
kaip motinėlės laukė parva
žiuojančių iš Vilniaus tėvelių, 
ir tt. Skaitant šitą liaudies at
pasakotą istoriją taip ir mato
si lyg dideliame paveiksle Vil
nius, nuo amžių buvęs 
vos miestas 
širdis.

Svarbesnė 
lo dalis yra
torija, parašyta labai vaizdžiai 
ir istoriniais šaltiniais nurody
ta.

ir lietuvių
Lietu- 
tautos

veika-vienok šito 
paties Vilniaus is-

Atsišaukimas į Bendradarbius 
Del “Vienybės” Metraščio

Ateinantį metą sueina 40 
metų kaip Vasario 10, 1886, 
būrelis lietuvių įkūrė laikraš
tį “Vienybę,” šiandien pasieku
sią laipsnį mūsų nacionalės 
reikšmės organo. Todėl “Vie
nybes” Bendrovė nutarė išleis
ti 1926-iems metams Metraš
tį, su kiek galimai pilnesnė
mis ir reikalingesnėmis žinio
mis bei informacijomis iš mū
sų gyvenimo, taipgi įdėti “Vie
nybės” bendradarbių šiokius- 
tokius atsiminimus bei jų pa
veikslus. Metraštis nebus labai 
didelis, bet spausdinsis ant ge
ro poperiaus ir technikos žvilg
sniu prižiūrėtas.

i*

107 Union Avenue, Brooklyn, N
J: p t I r/UI

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

Kurie bendradarbiai ir veikė
jai norės jų fotografijas įdė
ti Metraštin, meldžiami pri- 
siūsti savo paveikslų klišes (tik 
kad būtų nedidelės) ar bent 
paveikslus (už klišes reikės Iru 
pūtis apsimokėti, nes mums 
Metraščiui pasidaro labai daug 
išlaidų, kadangi 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: — “Vienybės” Metraštis, 
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

jūs gaunate brangias dovanas gražindami leibelius netik gerą pieną. Vir
šuj matote paveikslą indų seto, kurį galite gauti už taupomus leibelius. 
Šeimininkė pildosi tą setą už leibelius mūsų bikinių. Ant paveikslo nia- 
niatomus indus tegalite gauti mūsų dovanų krautuvėse. Nesiunčiame jų 
paštu. Pradėkite šiandien taupyti leibelius ir nuneškite Į arčiausį žemiau 
p ažy m c t ų k r a u t u v i ų.

MUSŲ BROOKLYN© PREMIJ4 KRAUTUVĖS RANDASI 
570 Atlantic Avenue, netoli 4th Avenue 

2 Sumner Avenue, netoli Broadway 
KITOS PREMIJŲ KRAUTUVĖS:

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

Tikra Lietuviška Duona
kurių

„Garsas”

61 East 125th Street

BRONX, N. Y.

no

W.
» ♦

8
1
8

iki 10 iš ryto 
iki 1 po pietų 
iki 8 vakare

(Seniausia

duonų iš 
kepame 

ir kitiems

kepa

Keptuve
jstaiga)

ruginių miltų, 
keiksus, vestu- 

pokiliams. Vi
su užsakymais

Kopa 
Taipgi 
vėms 
suomet kreipkitės
prie “Garsas” Keptuvė. Siunčia- 

duonų ir j kitus miestus.

MASIULEVIOH 
A. SHRUTSKIS 

(Savininkai)

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

Tol. 4418 Groeapoist.

Dr. John Waluk
Valandos:

nuo
nuo
nuo

Nedėllomis pagal imitarimę

161 North 6th Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. 595 Greenpoint.
'..’.■U"?
Daktaras

S. MISEVIČIUS
Berry St., B’klyn, N. Y.270

8-10
Office Hours:

a. m., 12-2 p.m. 6-8 p.m.
i

j

Susivienijimas Liet. Amerikoje
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDRAUD01 IB PA1ALF01 
ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE, KU

RIOS TURTAS ARTI |1,000,000.00

pomirtinių. Pašalpų išmoksta 1413,550.15
Nuo misior gan!žavimo iki šiam laikui išmokėta 1375,122.80

BLA. kaopoi randai! visuoiiG didesniuose miestuose. 
Nariai priimami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Vld na
rini gauna laikražtj „Tėvynę” dovanai ll taipgi 
gauna HLA. lilelstas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $1M), 300, #00 ir 100©

Pitžzlpoc Skyriai — 
JAoo. 9.oo Ir 12.oo J savaitę.

Del platesnių informacijų krelpk'tSs lino adresai
- ■ » i j i

Lithuanian Alliance of America
307 VV. SOth Street, New York, N. Y.

ft 7ft1/ m (ft /Ai 11

A

I

•alto. 
1 Cr* 
plačių 
COLD 
žalčių

Kas yražmogani amžinai prlilail — 
Jis netik sunkiausias Ilgai Įvara, bet Ir 
bą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po 
Ameriką pagarsėjusius URBAN’ii 
POWDERS (Miltelius ano Balčio), jekhj
nebijo. Už 75 centui už baksę apsiglnkiwok 
nuo savo nuožmaus priešo I

URBO LAX TABS (28 cental ui ikry- 
M-nutę) yra kai kanuolS prie! kitę amžinę žmo- 
^’gaus priešę — vidurių nlkletfijlmę — kuris 

žmogui pagamina daug rūpesčiu ir trankių ligų.

Lletnvlškų, Bulgariškų, Alopatiškų, Homeopatlžkų ir kitokių 
vaistų tegalima gantl gerų pas —

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

Telephone Qreespolnt 1411

5



Brooklyno ir Apylinkės Žinios
tarų kvotėju Dr. E. G. 
mas — 50.

PASIMIRĖ LIETUVIAI

1

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

Kli-

Ona Montvidas, 30 metų,

20, laidota Lapkr. 23, iš kun. 
Pauliuko bažnyčios, šv. Jono 
kapinėse,

Alice Kantonis, 2 mėnesių, 
615 E. 2nd St., mirė Lapkr.
21, laidota Lapkr. 22, šv. Tre-

Reikalinga moteris prižiūrėti du vai
kučių — aštuonių ir keturių metų 
amžiaus. S. A. Steckis, 22 Stagg St., 
Brooklyn, N. Y. Dviejais tropais.

(143>

LAPKRIČIO (Nov.) 26, 1925

VIEŠA “VIENYBĖS”
D1REKTORIATO PADĖKA

“Vienybės” Direktoriatas 
šiuomi labai gražiai ačiuoja vi
siems artistams — ypatingai 
gerb. mūsų žvaigždei, operos 
artistui Juozui Babravičiui, 
taipgi pp. M. Strumskienei, M. 
Kižiutei, M. Butėnienei, V. En- 
dziuliui, ir ant galo mūsų ger
biamam Lietuvių Operetės Cho 
rui, už visas gražias dainas iš
pildytas “Vienybės” Koncerte, 
Lapkričio 22 d.

Taipgi reiškiame padėkos vi
sai Brooklyno ir apylinkės pu
blikai, kuri taip gausiai malo
nėjo mūsų surengtoje pramo
goje lankytis ir tuomi teikti 
mums garbės įr visiems bendro 
malonumo. Atsiprašome, jei 
buvo kame nors toje pramo
goje nedateklių; ypatingai at- Lietuvių Operetės Choras per

siprašom tuos, kurių minia grį
žo atgal del neįtilpimo, bei 
tuos, 
sėdėti, 
koncertą 
didumu 
kadangi 
publikos
kitą kartą del visų geriau pa
sistengti.

Ant galo tariam gilios padė
kos visiems tiems draugams, 
kurie mums padėjo šią pramo
gą surengti ir bilietus pardavi
nėti.

Visiems ačiū už pastangas 
padaryti “Vienybės” Koncertą 
ir Balių dideliu pasisekimu!

Su gilia pagarba, 
“Vienybės” Direktoriatas.

neįtilpimo, 
kuriems vietų pritrūko 

nes mes kaipo pirmą 
rengdami svetainės 
biskį prasiskaitėm, 

netikėjom tiek daug 
susilaukti. Prižadam

V AT IR ATEINA “IŠEIVIS”!

STASIO ŠIMKAUS 3-JŲ AKTŲ OPERETĖ

gyv. 2173 Leach PL, Astoria,1 jybės kapinėse.
Visus šiuos laidojo grabo

rius Juozas Garšva.

IVIS
— vaidins —

LIETUVIU OPERETES DRAUGIJA
Su bato j ir Ncdėlioj

Lapkričio-Nov. 28 ir 29 dd. 1925 m
KUN. PAULIUKO PAR. SVETAINĖJ

No. 5th ir Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y.
Pradžia 8 vai. vakare

MARĖ STRUMSKIENĖ — JIEVUTĖS ROLĖJE

OPERETĖ “IŠEIVIS
Minėta operetė pilnai atvaizdina Lietuvių gyvenimą Lietu
voje ir Amerikoje. Pirmas veiksmas Lietuvoj — atsisveiki
nimas su vienu iš mylimiausių keliaujant Amerikon. Po- 
tam gyvenimas Amerikoje. Trečias veiksmas — Lietuvių 
kovos laukas su lenkais, ir pribuvimas Amerikos Lietuvių 
jiems į pagelbą. Be to per visą veikalą eina žavėjanti mu
zika ir dainos. Delei to kiekvienam lietuviui yra pareiga 
pamatyti šį veikalą. Operetės Draugija deda visas pastan
gas tinkamai visa tai atvaizdinti.

BILIETAI — $1.00 ir 75C. — Parsiduoda “Vienybėj”, “Garse”, „Tė
vynėj,” kun. Pauliuko Par. Ofise, pas Ambraziejų ir pas Opcr. D-jos nar.

592 FLUSHING AVENUE
Brooklyn, N. Y.

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

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

ANDRIUS TURAUSKAS

du vakaru iš eilės — šeštadie
nį ir sekmadienį, Lapkričio 28 
ir 29 — duos Brooklyno vi
suomenei progą matyti vieną iš 
dailiausių Šimkaus operečių 
“Išeivis”. Tai bus kun. Pau
liuko parap. svetainėje, No. 
5th ir Havemeyer Sts., Brook
lyne..

Bilietai gaunami “Vienybės” 
Ofise. Visi pasiskubinkit pasi
pirkti, kad nereikėtų grįžti nuo 
svetainės, kaip kad daugelis 
grįžo nuo “Vienybės” koncerto 
del stokos vietų. Pirmas pirks 
— pirmas atsisės!

BAYONĖS IR APYLINKĖS
LIETUVIŲ ŽINIAI

Šv. Petro ir Povilo Draugija į 
rengia metinį balių Lapkričio 
28 d. Labor Lyceum Svetainėj, 

[72 W. 25th St., Bayonne. Minė
ta Draugija šįmet neverčia 
rių pirkti tikietus, nes 
kurių aplinkybės neleidžia 
liuje dalyvauti; todėl tokį
žangų žingsnį padariusi, Dr-ja 
tikisi iš publikos daugiau sim- 

jpatijos. Todėl kviečiame, kurie 
galėsite, visi dalyvauki!!

Komisija.

mirė Lapkr. 22, laidota Lapkr. 
25, Kalvarijos kapinėse.

Albertas Chunk, 39 metų, 
gyv. 48 Gold St., mirė Lapkr. 
23, laidotas bus Lapkr. 26, iŠ 
kun. Kodžio bažnyčios, Kalva
rijos kapinėse.

Edvardas Pankevičius, amž. 
1 dienos, 71 North 1st St., mirė 
ir laidotas Lapkr. 4, šv. Trejy
bės kapinėse.

Marė Jakavonis, 31 metų, 
498 Morgan Avė., mirė Lapkr. 
4, laidota Lapkr. 7, iš kun. Pau 
liuko bažnyčios, šv. Trejybės 
kapinėse.

Darata Svinkauskas, 36 me
tų, 18 Evans St., mirė Lapkr. 
7, laidota Lapkr. 10, Alyvos 
Kalno kapinėse.

Martinas Ragelis, 43 metų, 
213 Berry St., mirė Lapkr. 8, 
laidotas Lapkr. 10, iš kun. Re
meikos bažnyčios, šv. Trejybės

, kapinėse.
j Juozas Bauzeris, 34 metų, 
577 Driggs Ave., mirė Lapkr. 
11, laidotas Lapkr. 15, iš kun. 
Pauliuko bažnyčios, 
bės kapinėse.

Ignas Gudas, 48 
North 4th St., mirė 
laidotas Lapkr. 14, 
pinėse.

Vincas Kuršvietis, 34 metų, 
158 North 4th St., mirė Lapkr. 
15, laidotas Lapkr. 18, iš kun. 
Remeikos bažnyčios, Kalvari
jos kapinėse.

Ona Ališauskas, 50 metų, 
495 Linwood St., mirė Lapkr.

PO MIESTĄ PASIDAIRIUS

Pasirendavoja (139 Keap St.) 6 
kambariai ir maudynė, elektra, naujai 
išdekoruoti. Gaso ir štynio radiatoriai 
pirmojo klcsoj. Rendą $40 mėnesiui. 
Klauskite Janitor, beismente ar Paul 
Haskel, 1144 Fulton St., Tel. Prospect 
0299. Agentas esti ant vietos nuo 2 
iki 3 po piet. (1-12

BARGENAS
Greitai turi būti parduota bučernė 

su naujos mados įtaisymais. Apgyven
ta lietuviais, lenkais ir rusais. Gali 
pirkti pusę nes du partneriai. Tokia 
proga retai pasitaiko, todėl pasinau- 
dokit ja. Del informacijų kreipkitės 
sekančiu antrašu: j. Ambraziejaus A- 
gentūra, 168 Grand St., Brooklyn, N. 
Y., Tel. Greenpoint 5975. (143

BIZNIAI ANT PARDAVIMO

na
gai 
ba- 
pa-

šv, Trejy-

metų, 129 
Lapkr. 11, 
Alyyų ka-

KOLONIJŲ NOMINACIJOS 
ĮSLA. CENTRO VALDYBĄ

Korespondentas iš Edwards
ville, Pa., rašo apie SLA. vie
tinės kuopos nominacijas į 
Centro Valdybą. Nominuota 
sekamai: prez. St. Gegužis ga
vo 50 balsų; vice-prez. V. Ka
marauskas — 49; sekr. P. Jur- 
geliutė — 50; ižd. T. Paukštis 
— 50; iždo globėjais: J. Danie
lius — 50, J. žemantauskas — 
31, M. Raginskas — 19; dak-

DU BENAI

— Dėkų Dienos išvakariuose, 
Jaunų Vyrų Lietuvių Draugija 
rengia draugišką vakarienę na
riams ir pritarėjams.

— Lietuvai Ukėsų Kliubas 
kelia šaunią vakarienę per Dė
kų Dieną, savo kambariuose 
1153 Putnam Ave.

— Gerb. J. Babravičius jau
' pakviestas su koncertu į Wa-
..eroury, Conn. Koncertas bus
20 d. Gruodžio, 2 vai. popietų,
“Venta” svetainėje. 1

— Suimtas Jurgis ZeruaZis,d Noiėč,a;u ž,inot ‘.lar ę;vvas» kud• . _ įrašytų laišką arba kas žino, malonėki/-
5 Willow St., kaipo pabėgėlis te man pranešti užtai būsiu labai do-
nuo teismo iš Portland, Me., 
įkaitinamas netikrų čekių sklei 
dime.

— Našlaičiams aukos. Ponia 
Grasilda Katilienė, 10 Scholes 
St., pridavė gražių rūbelių ir' 
$2.00, taipgi p. F. Bendziū- 

I nienė iš Fitchburg, Mass, (kas
met aukaujanti) prisiuntė rū
belių ir $1.00. Abį aukos pini
gais yra persiuntimui našiai-1 
čiams rūbelių Lietuvon. Varde 
L. M. G. D. joms giliai ačiuoja- 
me! K. Širvydienė.

TĖMYKITE!
Kurie norite parduoti savo 

biznį, arba namą, tad kreipki-, 
tės į Lithuanian Realty Ex
change. Pirkėjai laukia. 579 
Grand St. prie Lorimer St.. 
Brooklyn, N.Y. Tel. Stagg. 4032 

(148)

DIDELIAME
LIETUVIŲ ATLETŲ KLIUBO

PADĖKAVONĖS DIENOS

GRAJIS

Ketu, vak- Lapkričio (Nov.) 26 d.f 1926 m. 
STAUCH’S SALĖJE ( 

Coney Islande.
Pradžia 6 vai. vakare ĮŽANGA 50C.

Kliubo buveinė: 168 Marcy Av., Brooklyn, N. Y.

SPECIALISTAS Surgeon Dantistai SPECIALISTAI

DR. J. HOROWITZ, Dentist
124 Union Av. kamp. Grand St 

(Viršuje mėsinyčios)

Novocain anestetiką atsargiai Ir prl- 
— Šaknų ir piviršio darbai. — 22 karato

Dantys traukiami vartojant 
tyrusiai. Visokį aptrauk i m ai 
aukso — Imame paveikslus su X Ray.

(Ncpaklyskite po kitu numeriu)

Susikalbam Lietuviškai EGZAMTNACTJA DYKAI!
U

PUIKIAUSI SVETAINĖ 
Del Mitingų, Vestuvių, Vakarienių ir 

Pakeleiviams Nakvyne
Taipgi ir šiaip del visokių pasilinksminimų 

randasi LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ 
KLI UBE, kuris randasi 1153 Putnam A v., 

tarpe Halsey St. ir Gates Ave., Brooklyne. 
Telefonas Jefferson 6639

(Praeidami atsižvelgkite į šj namą) 
260 HUMBOLDT ST.

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Stagg 2481 

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

KASMOČIUS ir TUBA 
260 Humboldt Street 

Brooklyn, N. Y.

DIDELIS BARGENAS

6 šeimynų namas, baltų ply
tų po 5 kambarius, elektra ir 
maudynės. Kaina $14,000 cash 
$3,000.

3 šeimynų, po 6 kambarius 
kaina $11,500 cash $4,000.

Kampinis namas geltonų ply 
tų, 5 šeimynų, storas ir garage 
kaina $24,000, cash $5,000.

Maspethe, 2 šeimynų ir sto
ras, kaina $9,000, ash $2,500.

J. STANKUS
36 Lexington Av. 

Maspeth, T el. Newtown 0113 
(143)

$15,00 ir augityn

Balto, žalio ir Raudono 14kt 
aukso moteriškų laikrodelit 
Galima gauti mūsų krautuve 

RASHKINIS 
ir 

VOKETAITIS 
141 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Jeigu pavargai dirbtuvėj be- 
' dirbdamas, pasipirk biznį tin-

Paieškai! savo brolio Antano Ra-1. . , , . . , ... T .
)škos, paeina iš kaimo Jasiia Gurka, kamą del savęs kaip. IT kiti. Jeimoškos, pa e

Valsčius Radviliškis, pusbrolio . Jono 
Avsiano miesto Radviliškio, abudu 
Šiaulių apskričio, pirmiaus gyveno Chi- 
eagoj, III. jie patys ar kas apie juos 
žino malonėkite atsišaukti sekančiu 
antrašu: Jonas Ramoška, Kaunas, šan- 
čai, Juozanavičiaus Prospektas No. 18, 
Lithuania. (143

Magdalena Povilaitienė paieškai! sa
vo vyro, kuris paliko mane 11 d. Oct. 
Išėjo iš namų, nesakė niekam nei 
kur eina arba važiuoja. Jis yra 55 me
tų senumo, 5 pėdų 4 colių augščio. Ant 
kairiojo žando turi randą palei akį.

rašytų laišką arba kas žino, malonėki/-

perleidai savo biznį kitam, at
eik pasirink geresnį. O kad pa
bodo kitiem rendą mokėti, ateik 
pasirink namą kokioj daly mie
sto patiks, tada savo rendą su
taupysi sau. Del šių reikalų 
kreipkitės į Lithuanian Realty 
Exchange, 579 Grand St., prie 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y. 
Stagg 4032. (148

Tel. Greenpolnt 7831

LIAUKUg EOTOGRAFAB

k i nga. Magdalena Povllaitienė, 435 
Wythe Av., Brooklyn, N. Y. (140

Fotografuoju ve- 
selijas, Bankie- 
tus, nabafininkus, 
Mokinių grupei 
ir tt. Abelnai at
lieku visus foto
grafijos darbus.

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

Brooklyn, N. Y.

Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės Šiuo 
adreso: —

— Petrai, kur taip skubi
niesi?

— Einu pas Juozą Aba* 
zoriy.

— 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 cinam abu kartu.

— Koks jo adresas?
93 WYTHE AVE., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. 4520 Greenpoint

Telephone Triangle 1450

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

Kreipkitės

JONAS
173 Bridge St..

lino adresu:

STOKES
O Brooklyn. N .Y,

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savninkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINĖ
Ola galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintas ir u# 
prieinamą kalną; taippat pasirendavoti svetainę lusirinki* 
manai, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

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

LIETUVIŠKA AKŪ8EBKA

Marijona Tamklenfi jCQ 
prie palagų ant pareikalavimo^* 
dieną ar naktį, taipgi ir nedėl 

^dieniais. Darbą atlieka atiakan-" 
Cvčiai už prieinamą kainą

7 Stagg Street
(arti Union Av.)

Brooklyn, N. Y.
M Tel. Stagg 6711

Tel. Stagg 4409

ALEK. RADZEVIČIUS 
Graborius

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

APREIŠKIMO ŠV. PANELĖS
BAŽNYČIĄ

Reikalui esant meldžiu ateiti
416 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N. Y.

MES
ŽINO MUS
ŽINOM' VISUS
esat kviečiami pas mus 

arba šaltam Ore
Užtai visi

Šiltam
P. YANKUS (didysis) 

ir P. PUSNIKAS
115 NORTH 6th ST.

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

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

Vyrams, Moterims ir Vaikams
Prašau Tomistą reikale atsilankyti, o būsite pilnai užganėdintai

S. PAUŽA
131 GRAND STREET

Brooklyn, N Y.

Visų pareiga apsiginti nuo šalčio, pasiperkant 
Naujausios Mados ir Geriausio Matcriolo bei 
Išdirbinio Overkotus, Lietuvių Koperatyvės į- 
staigos krautuvėj. Dirbtuvė vedama pilnai paty
rusių kriaučiško amato siuvėjų. Užlaikom didelį 
overkotų ir siūtų pasirinkimą suaugusiems, jau
niems ir vaikams. Siuvam ant užsakymų kuris 
neprisirenka iš gatavų. Overkotai nuo $15 ir 
augšč. Siūtai nuo $18 ir augšč. Ant orderio nuo 
$25 ir augšč. pagal materijos vertę. Priimam už
sakymus ir per laiškus. Darbas garantuojamas. 
Už netinkamumą drabužio pinigai grąžinami. 
Lietuvi, atmink šią pirmutinę lietuvišką įstaigą.

A. L. Clothing Co. 
216 Manhattan. Avenue 

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