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Japonų Kariuomenė Užima Manžurijos Sosti
nę Mukdeną.

ANGLAI ATSISAKO TOLIAU BANDYTI, 
KAD EUROPOS DARBO UNIJŲ CEN
TRAS PRIIMTU RUSU UNIJAS BE JO
KIŲ IŠLYGŲ

PHILADELPHIA, PA., Gruodžio 17. — Angliaka
sių unijos pirmininkas, Lewis, kalbėdamas čionai, pareiš
kė, kad savininkai, matyti, pasirjžę, kad streikas tęstų
si per visus ateinančius metus, ir, gali būti, iki pavasario 
1927 metų. Jie yra pasirjžę išleisti milioną dolarių, kad 
sutriuškinus angliakasių uniją. Darbininkams prie to
kių aplinkybių nelieka nieko daryti, kaip kovoti iki per
gales. Todėl ruošiama pagelbos fondas darbininkams ir 
jie bus šelpiami toje kovoje su gobšiais pelnagaudais.

LONDON, Gruodžio 17. — Gauta žinia, kad japonų 
kariuomenė užėmė Kinijos miestą Mukdeną, nežiūrint 
protestų Tlso-Lingo, Manžurijos valdovo. Japonai jam 
pareiškė, kad jis, jei nori į savo sostinę grįžšti, turi 
nugalėti sovietų numylėtinį generolą Kuo.' O generolui 
Kuo japonai pranešė, kad jam laimėjus, jis negali atsi
vesti kariuomenės į Mukdeną.

LEMBERG, Gruodžio 17. — Lenkų teismas išteisi
no studentą žydą Steigerį, kuris buvo kaltinamas me
time bombos į Lenkijos prezidentą Wojcechowskj per
nai laike tikiu parodus. Bombą metė, kaip pats prisipaži
no,. ukrainietis, dabar gyvenantis Vokietijoje. Lenkų 
šovinistai jau buvo ir grabą Steigeriui parūpinę, tikė
dami, kad teismas jį pabaus mirčia.

LONDON, Gruodžio 17. — Anglų profesinių są
jungų taryba davė guzą visiems komunistams, norėju
siems įšmugeliuoti Rusijos unijas į Amsterdamo inter
nacionalą. Taryba nutarė laikytis su Amsterdamo in
ternacionalu ir neiti su rusais, kurie kvietė anglus atsi
mesti, jei Amsterdamas nepriimtų rusų. O Amsterdamas 
kaip tik ir atsisakė priimti rusus be jokių išlygų “lygiais 
broliais”.

Žinios Iš Lietuvos
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Kralikas Liko Be
Žmonos ir Pinigų

Beverley, Mass. A. Kralikas 
čia sakosi daugiau niekad ne
skaitys rusiškų laikraščių, bet 
laikysis savų lietuviškų. Jis 
pamatęs rusų dienrašty, kad 
tūla mergina ieško vyro, susi
rašė su ja ir toji atvyko. Jos 
vardas sako yra Ona Jasins- 
kaitė. Graži mergina Kralikui 
patiko. Pradėjo gyventi. Ji 
patarė išsiimti $1,000 ką Kra
likas banke turėjo ir užsidėti 
bizni. Kralikas taip ir padare, 
o dar namie turėjo $200. Vie
ną vakarą Ona pagamino “ar
batos” nuo šalčio ir Kralikas 
jos atsigėręs tiek saldžiai su 
Ona atsigulė ir miegojo, kad 
ant rytojaus pasijuto esąs vi
sai kitame pasauly, kur nėra 
nei Onos, nei pinigų. Jis dabar 
jų ieško.

Prasidėjo Komunistų 
Partijos Seimas

Maskva. Komunistų partijos 
seimas prisidėjo su baime, 
kad “kapitalas” išgraužš ko
munizmą iš Rusijos. Vieni ko
munistai sako, kad viskas ge
rai ir Rusija žingsniuoja geru 
keliu prie socializmo. Kiti žiū
ri i viską per juodus akinius ir 
sako, kad Rusija eina prie ka
pitalizmo, reiškia atgal.

Zbyško Imsis su 
Italu, Calza

Philadelphia, Pa. Metropoli
tan Opera salėje lenkas Zbyš
ko imsis su italu Calza del 
čempionato sunkaus svorio ris- 
tikų. Jiedu ėmėsi Bostone trys 
metai atgal, bet lenkas tiek 
daug nusižengė prieš ristynių 
taisykles, kad buvo išmestas 
lauk ir policija vos išgelbėjo 
nuo įpykusių žiūrovų. Dabar 
italas reikalavo iš Zbyškos 
$2,500, kaipo užtikrinimą, kad 
lenkas nevartos jokių neleisti
nų būdų šiose ristynėse. Wla- 
dek Zbyško yra jaunesnis bro
lis Stasio, buvusio čempiono.

Kai Tik Laiku 
Paspėjo Numirti

New Rotchelle, N. Y. Tūlas 
Artur Miller kaip tik laiku 
spėjo mirti, ir jo pati teismo 
nuosprendžiu gaus $129,598 
nuo apdraudos kompanijos. 
Jo apdrauda baigėsi su 3 vai. 
kovo 2 šių metų, o jis mirė de
šimts minučių pirm trijų, pats 
save nušaudamas. Kompanija 
norėjo įrodyti, kad jis mirė 
po 3-čiai valandai, kada ap
draudos laikas buvo pasibai
gęs, bet Millerio šoferis liudi
jo, kad jo ponas persišovė au
tomobily 20 minutų pirm trijų 
ir, pasimirė 10 minutų pirm 
trijų tą dieną, kada apdrauda 
baigėsi.

Naujausi Telegramai
Washington. Iš Tautų 

Sąjungos atėjo pakvietimas 
Amerikai dalyvauti nusi
ginklavimo konferencijoje 
vasario 15 dieną.

Madrid. Ispanai užpykę 
ant Amerikos, kuri uždrau
dė įvežti jų orančių ir vyn
uogių. Amerikonai' sako, 
kad tie ispanų vaisiai “už
krėsti”. \

Brooklyn, N. Y. Tūlas 
vyras čia nušovė žmoną, 
dėlto, kad ji negelbėjo jam 
rišti kryžiažodžių, ir paskui 
nušovė save.

f

. New York. Naujai išrink
tas majoras Walkeris kalti
na seną miesto valdybą no
re diskredituoti jo išrinki
mą. Esą senoji valdyba da
vė ženklą visoms gemblerių, 
paleistuvystės ir piktadarių i 
įstaigoms liuesai veikti. New York. Dr. Sanger iš

tyręs rado, kad žiūrėjimas 
New York. Bankai turi į krutamus paveikslus silp- 

šįmet 16 milionų dolarių nina protą. Esą žmogus ne- 
auksu iš valdžios pasiėmę,gali sveikai protauti, jei 
del žmonių, kurie nori auk- dažnai lanko krutamus pa
są dovanoti ant Kalėdų. veikslus.

Šaliapino Duktė
Nugalėjo 2 Banditu

Baltimore, Md. Laike Šalia
pino koncerto čia, jis gavo laiš 
ką nuo savo dukters Irinos iš 
Maskvos, kur toji praneša 
kaip ji nugalėjo du banditu, 
kurie norėjo atimti iš jos kai
lių žiponą, brangenybes ir pi
nigus. Ji tiek smarkiai kovojo 
ir rėkė, kad banditai pabėgę. 
Irina turi 23 metus, bet ji nė
ra mylimiausia šaliapino duk
tė. Jis labiau myli 4 metų Da- 
siutę, gyvenančią dabar Pa
ryžiuje.

Du Policmanai
Virto Banditais

Philadelphia, Pa. Du polic
manai čia suspenduoti dėlto, 
kad vienas redžisterį krautu
vės apkraustė, o kitas bandė 
apiplėšti saliūną.

Kairieji Pabėgo iš 
Unijos Posėdžio

Philadelphia, Pa. Ladies 
Garment unijos seimas neina 
taip gluotniai, kaip to reika
lautų darbininkų reikalai ir 
unijos vienybė. Kairieji vis no
ri diktatūros. Jų delegatų ma
žuma, bet jie nori ponauti. Ka
da didžiuma jiems pasiprieši
no, jie pabėgo įš salės ir dabar 
nuo jų priklauso, ar jie bus iš
vyti galutinai iš unijos, ar su
grįžę vėl dirbs su unija.

Nuodija Cukernes Arklius

Philadelphia, Pa. Cukernių 
kompanija čia siūlo $500 tam, 
kuris praneš, kas įmaišė į ark
lių ėdalą nuodų, nuo kurių pa
stipo trys kompanijos arkliai, 
o kiti vos-vos išgelbėti. Spėja
ma, kad nuodus įpylė darbi
ninkas, kuris buvo piktas ant 
kompanijos.

Paris. Valdžia kaltina ne
tikusį politikavimą už fran
ko kritimą. Esą francūzams 
reikia tvirtos valdžios.

"•"l
Paris. Fašistams susipy- 

kus su monarkistais, valdžia 
nebijo daugiau fašistų pa
vojaus.

Jersey City, N. J. Drąsus 
vagys bandė apvogti bė
gantį ekspresą ir iškraus
tyti iš dviejų vagonų šilkus.

Washington. Karo teismas 
pripažino pulkininką Mit- 
chellį kaltu ir prašalino pen 
kiems metams iš tarnybos. 
Jis kritikavo laivyno sekre
torių už negev^ vedimą oro 
laivyno reikalu

-it
Paris. Francijoje įsitaisė 

smarkūs šalčiai. Jau 30 me
tų tokių nebuvo.

Daugiau Plakit, 
Mažiau Sodinkit

London. Taip pareiškė tūlas 
vagis Anglijoje teismui. Teis
mas jį buvo pabandęs 20 ryk
ščių per nugarą ir 7 metus 
kalėjimo. Jis pradėjo prašyti, 
kad vely daugiau jam įkrėstų 
rykščių, o pamažintų kalėjimo 
bausmę. Teismas jo prašymą 
vienok atmetė.

V«ikų Vagiliukų 
Genge Areštuota 

t ------
Newark, N. J. Policija areš

tavo 15 metų berniuką ir ieško 
jo draugų už apvogimą dauge
lio namų Weequahic ir Clinton 
Hill sekcijose. Jie, sakoma, iš
vogė drapanų, ir kitų daiktų 
vertės $50,000 bėgiu šešių me
nesių. Berniukas liko sugautas 
kuomet įteikė vogtą laikrodėlį 
tūlai merginai uz bučkį.

Kviečia Streikierius ir 
Bosus Vėl Susirinkti

Harrisburg, Pa. 88 antracito 
srities miestų valdininkai vien
balsiai priėmė rezoliuciją, kur 
prašo kasyklų savininkus ir uni 
jos atstovus susirinkti gruo
džio 23 ir atnaujinti deryoas.

14,000 Bus Naujų 
Metų Parodoje

Philadelphia, Pa. Garsioje 
“Mummers” parodoje,- kuri 
kasmet Naujais Metais įvyk
sta čia, šįmet dalyvaus 14,000 
žmonių. Draugijų ir kliubų, 
tiesa, mažiau dalyvaus, bet už
tai žmonių bus daugiau.

Washington. Per šį metą 
prohibicijos agentai yra išlei
dę $112,000 užpirkimui “drin- 
ksų”, ‘kad paskui galėtų areš
tuoti pardavėjus. Kiti agentai 
nuo tūlų “drinksų” net ap- 
sirgdavo.

INTERPELIACIJA IR PA
KLAUSIMAI M IN 1ST ERIŲ 

KABINETUI

Pereito antradienio Seimo 
posėdy Valst. Liaud. Frakcija 
įteikė Min. pirmininkui skubią 
interpeliaciją del 2,000,000 lit. 
valstybės pinigų, išduotų be ga 
rantijų Prekybos ir Pramonės 
Bankui, kurs dabar juos nau
doja savo reikalams ir pinigų 
negrąžina.

Be to, įteikta paklausimas 
Finansų ministerial del kai ku
rių akcinių bendrovių, vengian
čių kontrolės ir nesilaikančių 
įstatų.

PAKLAUSIMAS DEL ADMI- 
N 1ST RAC I OS SAUVALIA

VIMO.

Seimo natys (s. d.) L. Purė- 
nienė įteikė Kr. aps. ministe- 
riui paklausimą, būtent: kuo 
remiantis Kauno karo komen
dantas pareikalavo uždaryti 
gelžkelių darbininkų ir tarnau
tojų profesinę sąjungą tuo tar 
pu, kai apygardos teismas ją 
pripažino teisėta ir legalia.

JAU ATGABENTAS LIETU
VIŠKAS CUKRUti

Gautomis žiniomis, jau atga
benta pirmoji partija cukraus, 
išdirbto iš Lietuvos cukrinių 
runkelių.

KARININKAI UŽPUOLĖ 
REDAKCIJĄ

Vilnius. - Lenkų spauda pla
čiai aprašinėja įvykusį Vilnių
paminėjimą sukaktuvių del su
grįžimo Pilsudskio iš Magde
burgo tvirtovės. Pasakyta daug 
kalbų, kurios buvo net neleisti
no tono. Po to kita diena buvo v v
užpulta “Dziennik Wilenski” 
redakcija del vedamojo straip
snio, kur kalbama del Pilsud
skio padėties dabartinio krizio 
metu. Į redakciją atėjo 2 ka
rininkai, pareikalavo iš redak
toriaus Obsto išduoti straips
nio autoriaus pavardę. Redak
toriui atsisakius, vienas kari
ninkų puolė redaktorių ir kilo 
peštynės. Kiek vėliau į redak
ciją įsiveržė 20 legionistų ka
rininkų su dviem pulkininkais, 
kurie reikalavo redaktoriaus 
Obsto ir brutališkai elgėsi su 
redakcijos bendradarbėmis mo 
terimis ir redaktoriaus žmona. 
Buvo reikalauta konfiskuoti 
“Dziennik” numerį.

PRAŠO LIETUVAIČIŲ 
FOTOGRAFIJŲ

Pabalti jos moters tipas. — 
Stockholmo moterų žurnalas 
“Idun” kreipėsi į “Klaipėdos 
žinių” Redakciją šiokiu reika

Didele Dovana Kiekvienam
Kuris užrašys vieną metinį “ Vienybės” skaitytoją arba patsai sau užsirašys ant 

vieną melą ir prisius $4.00, tie visi gaus knygą vertės $2.00. Knyga jau spaudoje, jos 
vardas “METRAŠTIS”, kurioje telpa šimtai įvairių informacijų reikalingų kasdien 
ir kiekvienam, ši knyga bus tik duodama specialiai “Vienybės” skaitytojams. Iš
kirpkite šį paskelbimą ir kartu su prenumerata prisiūskite.

“VIENYBĖ”
193—195 Grand Street Brooklyn, N. Y.

lu: “Idun” nori išleisti spe
cialioj numerį, pašvęstą Pa
balti jos šalių moterų tipams. 
Tasai švedų laikraštis tad no
rėtų ir iš Lietuvos bei Klaipė
dos krašto talpinti tipingų mo
terų atvaizdus. “Klaipėdos ži
nių” Redakcija del to kreipiasi 
į mūsų lietuves ir lietuvaites 
prašydama atsiusti kiek galint 
veikiau tokių atvaizdų. Pagei
dautina tautiniuose rūbuose. 
Redakcija atvaizdus surinkusi 
tipingiausius iš jų pasiūs į tik
rą vietą. Nesunaudotuosius at
vaizdus bus galima grąžinti, 
jei to bus tyčia reikalaujama 
ir jei bus pridėta pašto mar
kutė. Tais atvaizdais vėliau pa
sinaudos ir kiti žurnalai bei lai 
kraščiai.

KLEBONO “MIELAŠIRDIN- 
GI” DARBAI DEL MIRUSIO 

DŪŠIOS

Šiaulėnai. — Neturtinga 
mergelė P. M. iš k. š. ėjo pas 
kleboną kelis syk užpirkti mi
šias, bet dienos vis buvo užim
tos. Sykį rado tik kamendorių 
ir sulygo 15 litų. Paprašius 
kaimynų atvyko bažnyčion, bet 
kadangi mišių nebuvo, tai nu

lojusi rado kleboną, kurs pasa- 
I kė mišios esą užimtos. Pasa
kius, kad X7iivnduriuš žadėjo 
ir kad ji užkvietė kaimynus, 
klebonas pasakė reikia užmo
kėti man dar 5 litus, nes už 15 
litų mišių negalima užpirkti, 
kada rugių pūdas kainuoja 13 

Uitų. Mergelė maldavo, kad bu- 
jvo šįmet tėvo ir sesers pagra- 

- bai, du broliu per metus sir- 
jpo, bulves jai pavogė iš rūsio,

duoną jau perkanti ir prašė 
jos pasigailėti ir ji kitą syk 
tuos 5 litus atnešianti, bet kle
bonas liepė • pasiskolinti.

Nuėjus jai bažnyčion, merge 
lę pasikvietė kamendorius grą 
žino 15 litų “nešk, sako klebo
nui, kam jis turi mane krimst.” 
Sugrįžo pas kleboną ir prane
šė negavusį paskolinti, priža
dėjo atnešti sekančio sekma
dienio rytą — ir klebonas mi
šias sutiko laikyti.

P. M. linksma sugrįžo namo 
ii' slaptai papasakojo, prašy-; 
dama nesakyti, nors jau visi šį 
įvykį žino. Valstietis.

KAIP TOBULINAMAS MU
SŲ SUSISIEKIMAS

Kaunas. — Per spalių mėne
sį paštų, telegrafų ir telefonų 
valdyba atremontavo telegra
fo, telefono linijas: Linkaičiai, 
Radviliškis, Skuodas — Kre
tinga, Kruopiai — Žagarė, Pa
kruojis — Šeduva, Šeduva — 
Panevėžys, Rokiškis — Biržai, 
Rokiškis — Kupiškis, Raguva 
— Pagiriai — Šėta, Pagiriai — 
Siesikai, Vilkija — Jurbarkas, 

Jurbarkas — Smalininkai, Vil
kija — Airiogala, Airiogala — 
Kėdainiai, Kaunas — Jonava, 
Kaunas — Garliava, Garliava
— Kybartai, Kruonis — Rumiš 
kis, Kruonis — Žiežmariai, 
Garliava — Prienai, Vilkaviš
kis — Pilviškiai, Vilkaviškis — 
Kybartai, Raseiniai — Šilava, 
Raseiniai — Lydavėnai, Rasei
niai — Nemakščiai, Plungė — 
Telšiai, Palanga — Klaipėda, 
Nida — Juodkrantė.

Be kitų pakabinti nauji tie
sioginiai telefono laidai Telšiai
— Kretinga ir Kaunas — Klai
pėda. Be to, dar visa eilė te
legrafo, telefono linijų tebere
montuojama, o Mariampolėj, 
Kybartuose ir Telšiuose per
tvarkomi miestų telegrafo ir te 
lefono tinklai; Gruždžiai — 
Šakyna ir Kupiškis — Viežin- 
tai tiesiamos naujos telefono 
linijos. Atidengtos naujos pa
što, telegrafo įstaigos Panemu
nėj (Kl. krašte), Kurkliuos ir 
Klaipėdoj Nr. 2, o taip pat pa
što agentūros: Traupy, Gižuos, 
Skiemonyse, Saldutišky, Už
pelkiuos (Klaipėdos kraštas) 
ir Panevėžy (Turgaus rajone).
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Žąsinas iš Ragelių, Rokiškio
apskr. mini savo mylimą kle
bonėlį, garsų kunigą Stakelę. 
Lapkričio' 8 d.#
bažnyčioje beaiškindamas “Tė
ve mūsų,” aiškino, kad “Lietu
vos žinios” su valst. liaudinin
kais esą velniai, tigrai, meldė 
už juos nebalsuoti. Girdi, ir 
Klaipėdos rinkimus valstiečiai 
liaudininkai pagadino, nors y- 
ra žinoma, kad Klaipėdos rin
kimus pagadino darbo fede-
racija.

Po pamokslo buvo tardymas 
del parapijonų paduoto ant 

į Stakelės skundo. Tardė ir pats 
Stakelė vis nurodydamas, kad 
apklausinėjamieji yra valst. 
liaudininkai. Tas tardytojas 
taip pat visų pirma klausė ar 
nesi liaudininkas, žinoma, var
nas varnui akies nekirs.

Panemunėly, Rokiškio apsk. 
įLapkr. 8 d. nuovados viršinin
kas uždraudė valst. liaudinin
kams daryti susirinkimą vals
čiaus bute. Esą “valdiškoj” į- 
staigoj toki dalykai neleistini. 
Tuo tarpu krikščioniški pava
sarininkai ir kiti jiems pana
šūs susirinkimus daro net mo
kykloj, o ten policija savo no
sies nekiša.

Maža Onytė iš Stakių, Ra- * 
šeinių apskr. pranešė, kad spa
lių 30 d. nešant lavoną iš Sta
kių bažnyčios į kapines, kurios 
yra kitoj Mituvos upės pusėj, 
užėjus žmonių miniai, įlūžo til 
tas. Laimė, kad upė negili, tai 
niekas neprigėrė. Tilto taisyti 
niekas nesiskubina.

1



N

Įsteigtas 1888 m.
Established 1888

TRIS KART SAVAITBJT
Leidžiamas Utarninkais, Ketyergaia 

ir Subatomia
Brooklyn’e, N. Y«

METINE PRENUMERATAS 
Suvienytose Valstijose — $4.00 
Kanadoje — — — — — $4.50 . 
Lietuvoje ir k;tur----------- $5.00

Prenumerata reikia apmokėti 
ižanksto.

Apie Skelbimus Klauskit Laišku 
Adresas:

Vienybė Publ. Co., Ine. 
193-197 Grand Street

Brooklyn, N. Y.

LITUUANIAN TRI-WEEKLY 
Published Tuesdays, Thursdays 

and Saturdays 
at Brooklyn, N. Y.

SUBSCRIPTION RATES:
In United States — — — $4.00 
Canada — — — — — — $4.50 
Other Countries--------------- $5.00

Advertising Rates on Application

Address:
Vienybė Publ. Co., Inc. 
193-197 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

j PERŽVALGA j Kai kurie kalbos dalykai
Rašo Kvėtonis

“SIETI

Redakcijos Straipsniai Į;

Konkuruoja.
Nežiūrint, kad Lietuvos val

džia “maloniai” įsteigė savo pi 
liečiams “valstybinės” krautu

ves, tie piliečiai, kai kur, po se
novei varo “naminę.” Sakoma, 
kad Šimonyse (Kupiškio apy
linkėje), piliečiai gerai konku- 

’ruoja su valdžia, pardavinėda
mi savo “štofą” po 4 litus už 
litrą.

Rusijoj valdžia taipgi 
į konkurenciją su savo 
čiais vodkos daryme.

—o— 
Už Vilnių ir Vyskupą.

Tūlas poetas “Darbininke” 
didžio jausmo pagautas, eiliuo
ja

sto j o

Už Vilnių, už Vilnių!
Už vyskupą mūsų, 
Kuri mūsų priešai 
Neliovė

Vyskupu 
čius.

kankint.”
tuo buvo Matulevi-

PRIE GANDŲ APIE LIETUVOJE KURIAMĄ 
TAUTINU BAŽNYČIĄ

Gaunama vis dažniau žinių, kad Lietuvoje ruošiama 
įsteigti tautinė bažnyčia, ar bent ją atskirti nuo Romos 
taip, kaip kad padarė Čekoslovakija, Meksika ir kai-ku- 
rios kitos valstybės. Tuos gandus patvirtino ir pati Ro
ma, skubinai pribausdama Lietuvos kunigus už pasinė
rimą į politiką ir biznius. Juos patvirtino ir Paryžiuje
Lietuvos Atstovybė, kuri su nuoganda pasiskubė papai [)ar Nįra 
užginčyti, jog tautinės bažnyčios judėjimo nesą. Ant! 
galo dabar patvirtina žinios iš Kauno, sakančios, kad 
apie Naujus Metus rengiama didelis bažnytininkų suva
žiavimas, su tikslu suorganizuoti Lietuvos tautinę baž
nyčią‘(tos žinios dar tvirtina, kad šito judėjimo prieša
ky esąs pastatytas žinomas kun. Purickis-Vygandas).

Ar šitie gandai yra tik “kalnas, kuris pagimdys pe
lę”, dabar dar anksti pasakyti. Bet jeigu tas būtų teisy
bė, tai ją reikėtų simpatiškai pasveikinti. Atskilimas nuo 
Romos reikštų, stačiai pasakius, sugriovimą viso dabar
tinio atgaleivingo klerikalizmo pilioriaus, kuris per 500 
metų nuslėgė Lietuvą. Tautinė bažnyčia Įsikūrus, kokia 
ji nebūtų, vis geriau tarnautų tautai, Imtų patriotinges- 
nė, demokratingesnė. nes ji susidarytų jau iš pačios 
atgimusios Lietuvos naujų elementų.

—o—
Laikraščio Lietuvių

so-

Senas tai lietuviškos kalbos žodis. Kiek bu
vęs pamirštas, jisai vėl prigyja mūsų kalbai — 
tikriau; žodelis “sėti” ir visi jo vadrnens daž
niau vėl vartojami literatūros kalboj. Lietuvių 
gyventojų lūpose šita išraiška išlikusi buvo lig 
šita idienai. Tik rašomojoje kalboje “sieti” jau 
nebūdavo tankiai pasėtas.

Dabar žodis “sieti” moderniškoj lietuvių li
teratūroj patapo mylimu. Iš jo ir daroma tiks
lių ir netaip jau tikslių vadmenų (išvedimų, 
žodžių kalimų). Todėl pravartu bus pažiūrėti jo 
(žodžio “sieti”) kilimas, vystymosi, reikšmė ir iš 
jo darytos vadmenos.

Pirmučiausiai reiks suvesti žodžio įvairias 
formas ir vadmenas. Liaudyje girdėti tariant 
sieti, sėti, seiti, sietas, setas, seitas, saitas, siena, 
sienojus, sielė, sielis, sęlė, siela, sija, sijonus, 
saidokas, seidokas, sietas, sietuvas, sietuvė, sie
tuva, sigelis, seita, sigelė, seilė, atsija, atsailė.

žodis “sieti” visuose Lietuvos kraštuose ži
nomas bet kurioj formoj ar tarenoj. Pagrindi
nė jo lytis ar šaltinis bus buvus “si” .su prie
saga “ti.” Greta ar pakaitomis ėjo lytys “sei-ti” 
ir “sai-ti.” šaknis "si” yra išlikusi nepamainy-

čia drįstu dėti 
ryšys tarp dva 
ir žemės, tarp

ARGUMENTAI, KODĖL KOMUNISTAMS
REIKIA S, L. A. IŽDO

Nesenai mes parašėm .straipsneli apie komunistų 
konspiraciją pasigauti SLA. iždą, kad galėtų dar “su
šilti amžinieji snapso bedarbiai”, kurių netrūksta ko- 

Tas, matomai, kai]) tik nžmynė-ant skau
damosios kojos vieno tokio “bedarbio”, kuris ir išpleški
no redakcijos atsakymą “Vienybei”, ve su kokiais ar
gumentais: šeinakatarinka, plerpia, spiegia, 
vagie, pleperka, fašistukai, reakcionieriai, gramafonai, 
ardytojai, atžagareiviai, klapčiukai, streiklaužiai,. galu
tinai nusimelavę, taradaika, teršia, purvina, juodina, 
tarška, laižo batus, atsirūgsta jai, pūkščia, slopintojai, 
skaldytojai”.

Šitokius koliojimus girdėdamas, kiekvienas svetim
tautis paklaustų: “Ar pas jus redakcijos būna karčia- 
mose?” Gi blaivus lietuvis pasakys: “Tai, bra, nė Lietu
voje piemenys taip nepataiko!”

Kaip tik šitokie komunistų “argumentai” labiau Įro
do teisingumą lietuvių nusistatymo, kad reikia komunis
tus iš mūsų visuomenės kiek galint šalinti, o prie SLA. 
iždo tuo labiau neprileisti. Dėlto mes pakartojame rim
tą patarimą SLA. nariams — reikia būtinai nominuoti 
visa senoji SLA. valdyba, kad ji pasistengtų organizaci
ją palaikyti globoje rimtų žmonių. Piemenys te 
paauga.
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KODĖL NEPAVYKO BROOKLYNE 
LIAUDIES NAMO PASTATYT „ -

Tolimesni mūsų laikraščio skaitytojai nesidomi 
sutikimais Brooklyne, o vienok privalėtų domėtis ir
simokinti. Štai vat šiuo tarpu Brooklyne Įvyksta tragi
komedija, kurią autoriai jau per daug metų rašė, tik' 
dabar scenon pastato. Mes kalbame apie Liaudies Namo 
Bendrovę, kuri per kelis metu kėlė kapitalą statymui 
didelio viešo namo ir svetainės ir ant galo nutarė... grą
žinti šėrininkams pinigus. Vadinas — visas darbas likvi
duojamas. Kito kelio juk ir nebeliko, nes per kelis metus 
sukelta kapitalo suma... $920, kas toli gražu nesiekia nė 
pradžios reikalingai, sakysim, $150,000, sumai.

Negalima kaltinti sumanytojų, nes jie turėjo šven
čiausius norus. Kaltę nusineša tie pašaliniai agitatoriai, 
kurie neprileido šion Bendrovėn halso nuo Šero; jie iš 
pradžių pasiskubė sudaryti savo didžiumą, kuri pervarė 
nutarimą — bals«as nuo žmogaus. Vadinas, ar tu pirksi 
Šerų už $10, ar už $100, vis tik vieną balsą teturi. Šitaip 
padaręs, jie patys nė vienas nepirko daugiau serų kaip 
už $10, o iš turtingesnių žmonių neatsirado tokio, atsi
prašant, kvailio, kuris įvesdintų didesnę sumą; nes aiš
kiai matėsi, jog čia daroma ant patyčių, kad Brooklyno 
lietuviai savo svetainės neįsigytų.

Tokį meškos patarnavimą brooklyniečiams pataisė 
abeji internacionalai — dešinysis ir kairysis. Vieni sa
vo nubizusiems jomarkėliams turi bažnytinius skiepus, 
todėl prie Įsigijimo visuomeniško Liaudies Namo Brook
lyne nė piršto niekuomet neprikiša; antri (kairieji) ir gi 
turi savo pašiuręs, kuriose sulindę atlieka savus jomar-

susija) su bent kuo! Jau bemaž 
ir mūsų “sie-la!” — Siela tikras 
sios ir materijos, tarp dangaus 
Dievo ir žmogaus. Ar būtų tai mūsų sentėviai
sąmoningai atjautę, ar tik mes būtum žodį “sie
la” nusiklausę iš vokiečių ir rusų? Jei “sie-la” 
turi bendro su ryšio prasme, tad sielotis,” “šiol 
vartanti” ir aiškėja daugiau kaip paprasta. — 
Kai kas pabijojo žodžio “siela,” kadangi jis 
panašus į žodį “sėlena.” Ar “-Iena” (gali būti ir 
“sie-lena”) turi bendro sir “sieti” (rišti) per
daug ir negali būti ginčijama. Tvirtinti to kol 
kas bent negaliu. Visgi sėlena sulaiko (riša) 
grūdo turinį.

“Sei-lė” niekam neištįs, kad pamanysiu, ji 
priguli žodžiui “sieti” giminei. “Sei-ti,” kaipgi 
matėm, bene senesnioji žodžio “sieti” forma, tai 
gi “sei-lė/’ tiek iš žodžio, tiek iš būdo yra ry- ’ 
šio reikšmei artima.

Senovėj lietuviai susegė arba susirišo savo 
rūbus “si--geliais,” tokiais sagtukais (Eibei). 
Artėja ta proga ir žodžio “sc-gti” reikšmė. Bet 
ją daugiau gvildenti čia nesiimu.

Kad šautuvų lietuviai dar neturėjo, jie gei
bėjos kitais ginklais: pavyzdžiui “sai-doku” ar 
“sei-doku.” Ryškiai čia ryšio prasmė matosi. Pa 
grindinė reikšmė kaitaliojasi “sai” ir “sei” 

sic-1 (palg. sie-tas ir sai-tas), kuriai prikergtas sli
dokas”. šitokių galūnių turime ir ki

tuose lietuviškuose žodžiuose: “laidokas,” (pi)- 
jokas?, šil-pokas ir tt. Saidokas ar seidokas sa
vo būtenybėj yra susietas (surištas) dalykas: 
lankas virvę susietas, pataisas sviedinį sviesti 
(mesti). — Taigi vos tikėtina, kad žodis saido
kas, ar seidokas, būtų skolintinis iš turkų kal
bos, kaip tai by kas bent kur tvirtino. ,

Taipojau ir žodis “si-jonas” gali būti lietu
viškos kilmės. Sijonu “apsisiedavo” (apsirišda- 
vo) lietuvių mergaitės. Tokią pat (“si”) šaknies 
formą turi ir minėti “sija” (o gal ir “sijoti” 
prie jos pridera). Ar lietuvaitės ir ne šiais lai
kais ne tiek “rėdosi” kiek “apsijuosi,” “apsisu
ka” (skarą, skepetą ir suknelę) “apsimauna,” 
tai kodėl jos nebūt galėjusios sijonu “apsisie- 
ti?” “Apsirisiu” skepetėlę, “pasirišiu” šildumė- 
lį (raišti), “įsirišiu, (įsipinsiu) kaspynėlį” taip 
juk šiandien dar rašoma. Bet, kad lietuvaitės 
kuomet nors “susino” (susinti), kaip pradėjo 
tą žodį rašyti ar ne bent kuris menininkas, ne
norėčiau tikėti. Jos bus “susisijusios”, bet ne 
“susisusinosios.” Rodos, tai du skirtinu žodžiu, 
o jr labai skirtinos sąvokos. Bet ir šiaip literatū
roj nūdien galima užtikti tiksliu ir ne taip jau 
tikslių iš žodžio “sieti” vadmenų.

Mano tik suminėti keli žodžiai, vestini iš žo
džio “sieti,” kai kurie tik patiekti neva diskusi
jai, o svarbiausia, kad autoritetingi kalbininkai, 
tebesą susieti lietuvių kalbos dvasia, prasitartų 
tuo reikalu. — Kl. Žinios.

tų, kad apie 7-300m. ten gyveno 
atsikraustę iš Romos žydai, su
tverusio savo ten valstybę, kuri 
vėliau ištirpo tarpe puslauki
nių indi jonų.

Tūlas laikraštis išrado tuos 
radinius falsifikuotais (ką ir 
kiti dabar pripažįsta) vien dėl
to, kad šalia tos menamos žy
dų valstybės gyvenanti indi jo
nų tauta Aztekų neprarado sa
vo aukso. Esą, jei žydai būtų 
ištiesų kaimynystėje gyvenę, 
tai nėra abejonės, kad būtų 
susigloboję indijonų auksą. 

—o—
Kaip Seniau Redaktoriai ' 
Dirbo.

Pirmas Amerikos lietuvių
cialistų suvažiavimas, įvykęs 
Newarke, N. J., ve kaip supra
to organo “Kovos” redakto
riaus pareigas. Redaktorius tu 
rėjo atlikti sekančius darbus • 

. ta kai. kuriuose veiksmažodžiuose ir būdvar
džiuose ir keliuose daiktavardžiuose. Lytis 
ti,” kuri bus išsirutuliavusi i šlyties “seiti,” da- fiksas 
bar kalboj vyrauja — jos daugiausia rasti šio 
žodžio giminėj. Vienas tik pavyzdys lai būna čia 
duodamas, kaip ir kitur, nors tarmėj, mainosi 
šaknies forma. Toks labai į žbdį “sie-ti” pana
šus žodis yra “ei-ti.” šaknis “ei” nepakitus, ne
pasimainiusi į “ie-(ti). Tačiau tarmėse labai 
dažnai girdėti “ie-ti,” juo daugiau (priekuliškių 
ir iš viso vakarų žemaičių) “ę-ti.” Kam nebus 
tekę girdėti posakį: reiks man “ai-ti!?” Taigi ir 
čia turima šaknies kitimą: ei-(ti), ie-(ti) ir ai- 
(ti).

Mūsų Rodžio “sieti” yra didesnės giminės, 
žodžio šaknies si, sei, šie, sę reikšmė yra “riš
ti.” Koks ir ne žodis sudarytas iš minėtos šak
nies įvairių formų, ar kaip su šitofis sutapęs — 
visgi toksai vadmuo turės bent ko bendro su 
sąvoka “rišti” (ryšys, rišimas).

Berods šiandien žmonių tariamoj arba šne- 
kamoj kalboj vargu bus girdėti posakis “su
siek” kaip kad sakoma “surišk.”

“Ryšio” reikšmę geriausia vaizduoja žodis 
“sietas” arba “saitas” (seitas, setas). Sietas (sai 
tas) niekas kitas nėra kaip ryšys, virvės galas 
galvijams tvartuose (stalduose) pririšti. Lau
kuose raištyti ilgesnis ryšys jau vadinamas-vir
vė’, lyną ar grandinė (kėdė iš “Kette”). Yra dar 
kitas žodis “sietas” (toksai rėtis), kuris visgi 
gali prigulėti šitai “si-sie” (rišti) šakniai. Sietas 
(rėtis) yra pintas, taigi raištytas ir todėl gerai 
atitinka “sieti” sąvokai. Betgi dar lietuviai turi
me ir žodžius “sietuvė,” “sietuva” (“sietuvis” 
sakant neteko girdėti). Tokiais vardais vadina
mi tiek pinti kaip ir drožti (išskapuoti) indai 
grūdams ar miltam slaikyti. Per “sietą” “sijo
ja” kruopus, grūsty nę ir kitą ką. Sietu ve “riai- 
ko” grūdus, kruopus ir tt. Taigi žodžiai: sietas, 
sietuvė, sietuvas, sietuva, ir sijoti ne taip tvir
tai “susieiti” su mūsų žodžiu “sieti”, bet jie ir 
ne taip greit skirtini prie žodžio šaknies “sė”- 
(ti), sė-mens, sė-kla. Be to upių, marių, jūrių 
gilios vietos vadinamos “sietuvais” ar “sėtu- 
vais?” Neaiški kol kas man žodžio reikšmė ir kil 
mė. Ko “sietuvas” ar “sėtuvas” vandenyse turi 
bendro su “sieti” ar “sėti?”

Kitas daiktavardis aiškiai išlaikąs ryšio 
reikšmę tai “sie-na.” šaknis visai nepakitus, jei 
priimsim ją galutinai tokioj (šie-) formoj (ir 
dar dėlto, kad bendratis “si-ti” ar “sei-ti” nėra 
užlikusi). “Siena” (Wand), senovėj buvo ryšys, 
rišąs kertę su kerte. Tokiais ryšiais buvo vy
tys (vicės, kliūbai), karklai, nendrės ir kas tam 
lygu, šitokį susieiti ryšiai buvo siena,” o ir šian
dien ji “siena” liko, kada lietuvis statės namus 
iš “sienojų” (rąstai, taigi aptašyti, apręsti me
džiai). Ir medis rišo it ryšys vieną kertę su kita/ 
ne taip, ar netokiu būdu molis ar plytos. Todėl 
gi lietuvis skiria tarp “sienos” ir “mūro.” Pras
čiokėlis lietuvis opiausiai ir gryniausiai atjaučia 
kalbos dvasią. Pas kaimo gyventojus reikėtų ir 
mūsų kalbos taisytojams ir žodžiakaliams (kai 
kuriems) eiti mokintis kalbos, kalbos jautru
mo, jos psichologijos. Taip žmonių atsiklau
sus nebūtų sumaišę ribą su siena (užsienių mi- 
nisteris — užryšių ministeris). Riba (rubežius) 
skiria, o siena riša, tai va kur dalykas! Tik ki
nai turėjo molinį pylimą ar mūrą pasidirbdinę 
savo ribai saugoti.

Be “sie-nos” ir “sie-nojų” lietuvis pažino 
ir “si-ją” bei “sie-dą” (sė-dą?). Sijomis ir sie- 
dais rišo sienų viršų, ant šiedu sudėjo lubas. 
Šiandien dar “siedas” (“sėdo?”) (Balken) žino
mas, o “sija” įgyja skersio (Riegel, Querriegel) 
reikšmę. Išsaugota pagrindinė ryšio prasmė, o 
kaž-kokių žinovų mokovų ribai uždėta netiksli 
“sienos” kaukė.

Ryšio prasmės turi žodžiai “sie-lė,” “sie-lis” 
(Floss, Trift), mat jie “susieiti” surišti. To žiū
rint ir klaidinga būtų rašyti “sėlė,” “sėlis,” nors 
tarminiai taip ir sakoma. Mūsų sielininkai taigi 
tikri “ryšininkai.” Lai jie Lietuvą nesusieja (ne-

prie laikraščio:
“Apdirbti • literatiškąją dalį 

prie “Kovos”; 2) rūpintis at
spausdinti laikraštį ir regulia- 
riškai jį išsiuntinėti; 3) iško- 
lektuoti mokestis už paskelbi- 

1 mus ir vesti jų sąskaitą; 4) 
vestj prenumeratorių knygas.”

Dabar jau apie redaktorius 
viešpatauja kitokia nuomonė, 
nors ir dabar yra žmonių, ku
rie atėję į laikraščio ofisą rei
kalauja pasimatyti su redakto-

Kalboje!
Senas mūsų kalbininkas, J. 

Jablonskis, “Lietuvoje” atvirai 
sako: “Laukiu vis pasirodant 
laikraščio, kurio kalba bus vi
sai žmoniška, taisyklinga. Įvai
rūs moksleiviai prašo mane nū 
rodyti jiems tokį laikrašti”.

Jablonskis, kai senovės Dio
genas, kuris su žiburiu dienos ' 
metu žmogaus ieškojo. Nejautriu. O, pasimatę, klausia kiek 
mes visi nemokame savo tė
vų kalbą taisykliškai vartoti? 

—o—
Vilniaus Seįmas.

K. Puida nurodo svarbų pa
žymį Vilniaus seimo, įvykusio 
1905 metais Vilniuje. Iš 112 
tautų, gyvenusių po Rusijos 
carais, tik vieni lietuviai tais 
audringais metais sugebėjo su
šaukti ir atlaikyti tautinį sei
mą, paremtą plačios liaudies 
sluogsniais.

Vienok yra lietuvių, kurie 
tik iš Maskvos laukia šviesos!

—o— 
Ateiviai Viršų ima.

Laikraštis “New York Com
mercial” įdėjo gana įdomią pa
stabą :

“Tūli amerikonai svarsto, 
kas mums grabes ir ravus kas 
jei imigracija ir toliau bus su
varžyta. Bet mes norime pa
klausti, kurie bėgy paskutinių 
15-ka metų atvykę Amerikon 
imigrantai yra kasę grabes? 
Arba ėję dirbti sunkių darbų? 
Didžiuma jų tapo savininkais 
restoranų ir delikatessen krau
tuvių New Yorke, arba ope
ruoja pelningas butlegeriavimo 
vietas. Grabes gi kasa patys a- 
merikonai, kurie negali prisi
taikinti prie to “žemo saiko pra 
gyvenimui”, prie kurio svetim
taučiai prisitaiko ir puikiai gy- 
veAa.”

—o—
Mes Šąlame Su Coolidge.

Renkant republikonų kandi
datą Coolidge į Amerikos pre- 

Izidentus, buvo šaukiama nesi
karščiuoti ir “let’s keep cool 
with Coolidge.”

Tas obalsis tapo įvykdytas 
jau gyvenime: ;
streikuoja, kasyklų savininkai 
visuomenę skuta, o Coolidge pa 
velija mums laikytis “šaltai su 
j no.”

—o—
Svarbiausias Į rodymas.

Amerikonų laikraščiai perei
tą savaitę buvo pilni aprašy
mų keistų radinių Arizonos vai 
stijoje. Tie radiniai lyg rody-
£

kainuotų toks ir toks paskel
bimas, arba nori redaktoriui 
prenumeratą užsimokėti.

—o—
Kur Randasi
“Kunigaikštis” Jocis?

Apie 15 metų pas Amerikos 
lietuvius pagarsėjo pirmas mit 
rus avantiūristas Jocis, kuris 
skelbėsi esąs net “kunigaikš
čiu” ir kuris pirmas tarpe lie
tuvių vartojo “get rich quick” 
būdus praturtėjimui.

Būtų įdomu žinoti, kur tas 
Jocis šiandien randasi ir ką jis 
veikia.

i

. —o— 
Veltui Giriatės.

Į Ameriką atvyko Nemirovi- 
čiaus Dančenko vedama rusų 
muzikalė grupė, prisilaikanti 
prie Maskvos Dailės Teatro. 
Ta grupė vykdina naujovišką 
kryptį teatro srity, kur nori
ma suderinti regėjimą, klausą 
ir muziką teatralius veikalus 
vaidinant.

Mūsų nieko neišmananti kai
rieji pradžiugo šitos grupės at
vykimu, kai džiaugėsi Maskvos 
Dailės Teatru užpernai. Esą, 
tai atstovai “proletarų meno.” 
Jie visai pamiršta kietą gyveni
mo faktą, kad Stanislavskis, 
vedėjas i r įkvėpėjas Dailės Te
atro, niekad nebuvo komunis
tu, savo bandymus jis yra į- 
vykdęs caro laikais, jo artistai 
išsiauklėjo prie Romanovų. Tas 
ir su Dančenko: jis prie carų 
buvo garsus rašytojas.

Trockis nurodė, kad idėja 
“proletarų meno” yra tokis 
prietaras, kaip manyti, kad li
ga yra iš “Dievo malonės.” šie 
rusai surado naujų idėjų ir 

angliakasiai į jas vykdo. O idėjos gimsta ne 
i pas vienus rusus. Savo idėjos 

įkūnijimui muzikalė grupė pa
siėmė ne kokį “proletarų vei
kalą,” bet seno Graikijos filo- 
sofo-dramaturgo veikalą “Li- 
sistrata,” parašytą suvirš 2,- 
000 metų atgal.

G A RSINK1T ĖS “ VIEN YBĖJ

kelius; o jei ką surengia stambesnio, tai samdosi sve
taines pas svetimtaučius ir jiems pila lietuvių suneštus 
pinigus. Mat jie iš principo taip nusistatę, kad kenkus 
lietuviams ką stambaus Įsigyti, — sako: “mes nenorim 
lietuvių buržuazijos kilimo”.

Brooklyniečiai dabar gali patys save kaltinti, kad 
davėsi per tiek metų už nosies vedžioti svetimos buržu
azijos agentams. Jie dabar galės matyti, kaip svetimi 
svetainių savininkai trins sau rankas iš džiugsmo, kad 
lietuviams nepasisekė savo svetaines pasistatyti.

o o o

ŠVINTANT RYTMEČIO ŽAROM

švintant rytmečio žarom, suėję, 
Kaupiant dvasią i tolimus žygius 
Kelių rodo pašvaistės švytėję, 
Bunda jausmas krūtinėj [mygęs!

Siekiam tolimą žvaigždę sušvitus, 
Girdim skambantį bonėje. balsą, 
Drąsūs cinam i švintančius rytus — 
Tikim skaisčiąją saulę prikelsiu!

Tolima idealo kelionė — 
Gaudžia vėjai įnirtę po lauką, 
O krūtinėje aidi klajonė, 
Kam ant aukuro dedame auką...

Skamba stygos Aeolo keliaujant, 
Kad vyliojančią saulę surasią', 
Kai nebūgsime audrom rūstaujant, 
Kad prikelsim nusilpusią dvasią!

— Hern. Brazdžionis.
o----------------oo

? ? ?
(Skiriu F. Sruogytei)

Sakai šypsotis? Gerai, klausysiu, 
Liepsiu, kad siela daugiau neliūstų;

Nuo skruostų rūkus aš išblaškysiu, 
Lai gėlės juokias ties mano būstu...

Pirmosios meilės ašaras griaudžias
Giliai paslėpęs širdies gelmėse,

Aš Tau dainuosiu svajones gaudžias, 
Kol dar krūtinėj jausmai ne’tvėsę...

Aš Tau dainuosiu, o Tu, sesute, 
Pritarsi dainai, suskambės gojai!

Bet kogi liūsti? ’Skruostuos bang pūtis?
Apie ką, brangi, užsisvajojai?...

Sakei jaunystė; liepei šypsotis.
Siela sugundei, jausmus sukėlei, —

O dabar liūsti... Likim’s besotis
mus seka: būk linksma vėliai!...Abu

t
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“VIENYBĖS” EKSKURSIJA LIETUVON

Rašo J. O. Sirvydas, “Vienybės’* Redaktorius

XXXVIII. Pirmos D ?nos Klaipėdoje. *

»

Rugpjūčio 10 d. nuo pat ryto pradedame apsilan
kymus pas žymesnius Klaipėdos veikėjus, kurių keletas 
man seni ir artimi pažįstami, kiti tik iš seno girdėti; 
vieni dar veikliai dalyvauja visuomenės gyvenime, kiti 
laikinai iš jo pasitraukę.

Malonų įspūdį padarė ap-.----------------------------------
silankymas. pas p. V. šau- pai matėmės ir su “K. Ž.
linską, kuris jau senokai tu atsakomuoju (tuom laiku) 
ri puikiai įrengtą spaustu- redaktorium, p. Vik. Gal
vę “Lithuania” ir nuosavų lium. Jis su savo pagelbinin 
didelį namą. Panašios ge- kais susirūpinęs ir lyg gal- 
rai, ir naujovingomis maši- vos netekęs Vaikštinėjo po 
nerijomis įrengtos spaustu- naujus kambarius, labirin- 
vės, man dar neteko pas lie tais atgabentų skrynių ir
tuvius matyti nei Amerikoj

ir
tarpe šūsnių visokių rišulių

nei Lietuvoje. Pats Šaulius- redakcijos turto. Žinau, ką 
kas yra simpatingas vyru- reiškia redakcijos pergabe-

dabar nuo valstybinio dar
bo pasitraukęs. Kodėl? Kai 
daugelis, taip ir jis, čionai 
yra nusivylę Lietuvos ka- 
demų politika ir prigabeni- 
mu Klaipėdon visokių kata
likų bažnyčios glamonėti- 
nių, kurie išstūmė iš vietų 
senus ir Mažajai Lietuvai 
daug metų dirbusius veikė
jus.

Dar teko su vienu klaipė
diečiu, gana žymum vyru, 
tuo klausiniu išsikalbėti; ji
sai jau visai šiurkščiai pa
sakė, kad Klaipėdon dabar 
esą sugabenti... “visi Lietu
vos kunigų vaikai.” Supran 
tania, kad tas yra perdė
ta; bet kad yra dalis teisy
bės, ir kad kademai Klaipė
dos žmonių širdžiai 
daug gėlos padarę, tas 
kiai matosi.

Man gaila buvo, kad 
galėjau prilankyti dar
no Mažosios Lietuvos pat
riarcho — tai Martyno Jan
kaus. Kaip tik tuo laiku jis

yra 
aiš-

ne- 
vie-

štą; jis sako — 3 litai. Da
viau 5 litus (nors pirmiaus 
jau čiupinėjau kišenėje 10 
litų; daviau mažiau, kad ne 
įžeisti). Vadinas — paprašė 
30 amerikoniškų centų. Mū
sų “biednučiai” kunigėliai 
Amerikoje, sviestų tamstai 
atgal su panieka pinigus, je. 
paduotam 30’ ..

Po krikštynų išėjome pa
sivaikščiotų į vakarinę Klai 
pėdos dalį. Miesto pabaigo
je į Palangos pusę, stovi di
deli pušynai, o ties jais vi
sas plotas užimtas armijos

gie Iš Amerikos Lietuviu Gyvenimo
ČIA TALPINAMA ŽINIOS IS AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMO IŠIMTINAI. RAŠOMA MUSŲ GABIŲ 

KORESPONDENTŲ APIE TEATRUS, BALIUS, PRAKALBAS IB ABELNĄ JUDĖJIMU,

PHILADELPHIA, PA. 
Apie Pasaulinę Parodą Ir 

Konspiracijas

Peržvelgus Z. Jankausko iš
reikštas “Vienybės” 149 nr.

kas: patriotas, rašytojas, 
Vydūno sekėjas ir priedan 
to viso — vegetaras (nie
ko mėsiško nevalgo). ’ Jis 
man įteikė keletą savo rašy
tų veikalėlių taipgi Lietu
vos Seimo stenogramų, ku
rios pas jį spausdinosi.

Su p. Šaulinsku nuėjom 
į “Klaipėdos Žinių” redak
ciją. Tik buvo negerai, kad 
pataikėm į kraustymosi lai
ką: jie kaip tik tą dieną ga
beno visą spaustuvę ir re
dakciją į naują “Ryto” B- 

)c si, kurį Lietuvos 
Valstybe padėjo pastatyti ir 
kontroliuos per savo įves
dintas bendrovėn akcijas 
Triobėsis_ labai didelis' ir 
spaustuve visokiomis maši
nerijomis apstatyta. Susipa 
žinom zsu spaustuvės vedė
jais, kurie man aprodinėjo 
spaustuvę ir įtaisas. Reikia 
pi ipažinti, kad pagal vokie
čių sistemą įrengtos spaus
tuvės daugeliu žvilgsniu 
pralenkia amerikoniškas. 
Tik gi eitumu darbo tai abe
joju, begu pralenks. Trum-

nimas naujon vieton, kadan
gi aš pats savo gyvenime .puvo sunkiai susirgęs “le

kiančiąją rože” ir gydyto- ne Lietuvoje, bet Vokietijo- 
jai nepataria, kad senukas 
pašalinių žmonių būtų kliu
domas.

Čionai beesant man teko 
atlikti dar vieną funkciją, 
būtent — patapti kūmu. 
Mano kūmas p. Kakeranas, 
kuris kadaisiai dar man es
ant ištrėmime, krikštijo ma
no sūnų Vytautą, dabar bū
tinai užsimanė atsiimti sko
lą, — pareikalaudamas, kad 
aš pakrikštyčiau ir jo sūnų. 
Kodėl ne? Abudu su mano 
žmona nuvykom katalikų 
bažnyčion su vaikeliu. Kle
bonijoje radome du kunigu, 
bet nė vienas nemoka lietu
viškai. Todėl pakvietė iš ka 
reivinių lietuvį kunigą, la
bai mandagų armijos kape
lioną. Pakrikštijo mūsų vai
kelį vardu “Edvardas-AlgiV 
das.” Po apeigų paklausiau

kareivinėmis. Šitos kareivi-' mintis, lai bus ir man leista pa 
nes tebėra dar vokiečių vai- briežti, kad tai yra idealis su- 
džios statytos ir bus didžiau manymas lietuviams dalyvauti 
sios bei gražiausios kareivi-j Philadelphi jos Parodoje kitą 
nes visoje Lietuvoje. Visas metą. Tą kiekvienas lietuvis tu- 
plotas nustatytas milžiniš- retų remti, nes tai bus vienin- 
kais mūro (o kitais — ir ak*tūlė proga, kur lietuviai galės 
mens) triobėsiais. Centra
lis triobėsis šauja padangėn 
augštu bokštu, ant kurio 
plavėsuoja didžiuliausi Lie
tuvos trispalvė vėliava. Kai 
visur Klaipėdoje girdi vo
kišką kalbą ir jauties esąs

pagyrė, kad taip patriotingai ir 
sutartinai sugyveną ir darbuo
jasi del savo ir tautos labo; 
primindamas, kad garbės ver
ia D. L. K. Gedimino dr-ja, kad 
taip kilnų ir patriotingą darbą 
sumanė, kaip tik ir atatinka 20 
metų kaip lietuvių tautos gy
nėjai ir budintojai laikė pirmu 
tinį seimą Vilniuje; ragino ra
šytis prie draugijos ir dirbti 
sutartinai, nes tik Vienybėj — 
Galybė.

Poliaus jaunos mergaitės p- 
lė A. Bartusevičiūtė sudainavo 
tris patriotiškas daineles paly-
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ę.

esu ne kartą redakcijas per 
kraustęs, todėl ir ne tram
džiau ponų redaktoriii su 
pasišnekėjimais. Tiek tik 
pažymėsiu, kad jie į ameri
kiečius labai mandagūs ir 
norėtų, kad kuodaugiausiai 
važiuotų Lietuvon per Klai
pėdą. Ir ištikro, jeigu Lie
tuvos valdžia greitai įtaisys 
Klaipėdos uostą ir pasi
stengs sudaryti su Ameri
kos laivų kompanijomis ata 
tinkamas keliavimui sutar
tis, tai amerikiečiams ne
bus jokio išskaitliavimo ke
liauti per Vokietiją ir šelpti 
labai uvėrius ir plėšrius vo
kiečius. /

Teko susitikti p. Lebartą, 
— vieną iš “Klaipėdos su
kilimo tėvų.” Su juo turė
jom ilgoką pasikalbėjimą. Iš 
pažiūros atrodo grubus ty- 
piškas kaimietis ir senos ma 
dos būras, bet širdis auksi- kunigo: kiek reikės už krik- 
nė ir pilnas patriotizmo bei 
naujos gadynės minčių. Jis

palodyti kitoms tautoms, kas 
jie yra, kur jie gyvena ir ką 
jie yra nuveikę.

Bet ar bus tas viskas galima dint p-lei A. Cickevičiūtei pia- 
bo intrigų atsiekti, tai laikas pa'n” knrinmc nnhliVo nn«i<rnilnin 
rodys

Krikšč. demokratai čia dirba 
išsijuosę, kad tik užbėgus 
toms partijoms kelią ir kad 
kas negautų kredito, kaip 
jie. Jie jau turėjo keturius 
ririnkimus ir dar daugiau 
bus. Parsikvietė kun. Draugelį 

si ir UŽgirdom trimituojant kaipo “Lietuvos reprezentantą” 
vakarinę. Pradėjo leisti že- tam tikslui. Jau norėjo dirbt 
myn iš bokšto vėliavą. Už
gaudė Lietuvos hymnas ir 
nuskambėjo aidas per dide
lius pušynus. Potam mums 
dar ilgai tuo kraštu vaikš
čiojant girdėjome lietuvių 
dainas tokio galingo karei
vių choro, kokio aš negir
dėjau niekuomet!... Miela 
darosi širdžiai tą girdžiant. 
Ir ant visados taip pasiliks, 
jeigu Lietuvai pasiseks įsi
gyti gerą šluotą ir nušluoti 
tas visas nelemtas ir ža
lingas politikas, kurios su
kurstė Klaipėdiečių Lietu
vai nepasitikėjimą ir jaja 
nusivylimą...

je, tai man rodės kad ir ka
reiviai čia tik vokiečiai ar 
bent vokiškai kalba. Nieko 
panašaus! Tai buvo pava
kario laikas. Saulutė leido-

ki- 
nie 
tik 
su- 
jų

Dėkingos Motinos Liudymas
Aukščiau pacituotas laiškas t, n.

vienu iš daugelio laisvan ’' • * PatS UŽ 8avc‘ Jis yra til( 
liudijant apie linksmus daZin^ mUmB siunčiami* Pranešimų, 
nuo vidurių užkietčiim lUS’ Sautus naudojant Bambino 
(diarrhoea). °’ v‘durių dieglio, viduriavimo

Bambino pavyzdis ir n ru
tinoms bus pasiusta rt. J’- , ,chterio Knyga Mo- 
pareikalaus. Bambino V ** kiekvicnam> kas tik 
Po 35c bonka arba oParSlduoda visose vaistinėse 
ratorijos. Salima gauti tiesiai iš labo-

F- An- Richter & co.
1^7 & South “ts., Brooklyn N. Y.

LIETUMOKYKI aNIKOS AUTOMOBILIV
ir DIRBTUVĖ

Sūriausiai įrengtoje mokykloje. Prakti
kos pamokos išardyti ir sudėti visokius 
^otorus, apie elektrą ir važiavimu. Ti- 

r^a> pilnas kursas šoferio mekaniko 
uviy Įr angly kalbom • veda visiem 

inoinas ir per 15-k$ mėty prityręs 
INSPEKTORrug L. TIKNIAVTČUS 

bu sinit.n .. S^antuojame laisnj ir diplomy — Pa-
-j, ^°kykla atdaru ie^kome darbo. Ateikite apžiūrėti mū- 
U vai. ryto iki g 8 ryte iki » vakaro. Nedeliomis

Klesoa dienomis ir vakarais.
Ji.. °RK AtJTO SCHOOL

U CItvM) Kow Oit,
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AMERIKOS LIETUVIŲ' ŽINIAI
Pilietybės atžvilgiu Ameri

koje gyvena lietuvių Lietuvos 
piliečių ir lietuvių Amerikos pi 
liečiu. Pastarieji yra dviejų 
rūšių — vieni yra gimę Lietu
voje ir kurį laiką Lietuvoje gy
venę, kiti yra gimę Ameriko
je. Gyvenantiems Amerikoje 
lietuviams Lietuvos piliečiams 
nėra mažiausių kliūčių grįžti 
Lietuvon ir naudotis visomis 
Lietuvos piliečio teisėmis. Ta
čiau priėmusiems Amerikos pi
lietybę lietuviams grįžimas Lie 
tu von ir įsigijimas Lietuvos pi
lietybės su visomis jos teisė
mis yra surištas su kai kuriais 
formalumais.

Einant mūsų Konstitucijos 
par. 9 niekas negali būti dvie
jų valstybių piliečiu. Vadinas, 
— lietuvis Amerikos pilietis, 
norėdamas įsigyti Lietuvos pi
lietybę ir jos teises būtinai turi 
atsižadėti Amerikos pilietybės. 
Einant Amerikos įstatymais, 
Amerikos pilietis, išvykęs užsie 
nin ir per dvejus metus negrį
žęs Amerikon savaimi nustoja 
Amerikos pilietybės.

Sakysime, lietuvis Amerikos 
pilietis, dvejus metus išgyve
nęs Lietuvoje ir nepadaręs lei
dimo pratęsimo dar dvejiems 
metams, savaime tampa žmo
gumi be jokios pilietybės. Ka
dangi tokių asmenų be jokios 
pilietybės nė viena valstybė 
pas save nelaiko, tai savaime 
kyla reikalas duoti tam asme
niui kokią nors pilietybę. Ei
nant musų Konstitucijos par. 
8, asmuo, norįs gauti Lietuvos 
r?"' ! ... ..... ............Į

PIRMAI LIETUVY! 
Uhlropraktlku-GydytojM

J. Vaitulionis, D.C<
331 Grand Street

Brooklyn, N. T.
Valandos nuo 4 iki 8 vai. vak.

Nedoliom* ir iventadieniaia:
Nuo 10 v ryto iki 1 v. po piet
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pilietybę, turi gyventi Lietuvo
je nemažiau, kaip 10 metų. Va
dinas — ir Amerikos piliečiui 
lietuviui reikėtų gyventi Lietu
voje bent 10 metų. Bet, einant 
kitais konstitucijos paragra
fais Lietuvos piliečiais laikomi 
visi lietuvių kilmės asmens. 
Kadangi Amerikos piliečio lie
tuvio kilmė negali kelti nė ma
žiausio abejojimo, tai Ameri
kos piliečiui lietuviui jokių 
kliūčių nedaroma iš adminis
tracijos pusės tapti Lietuvos 
piliečiu arba po dviejų metų 
gyvenimo Lietuvoje, arba tuč
tuojau jam grįžus Lietuvon. 
Jeigu neišėjus dvejiems me
tams būtų norima gauti Lietu
vos pilietybė, tai reikalinga pa 
duoti prašymas Vidaus Reika
lų Ministerijai, pridėti išrodan 
čius dokumentus apie savo A- 
merikos nacionalį pasą ir duoti 
iškilmingą pasižadėjimą šio tu 
rinio:

“Ponui Vidaus Reikalų Mi- 
nisteriui. Pareiškimas, 192__i m. -----  mėn. -----  d. as, že
miau pasirašęs pilietis --------
sūnus, gimęs -------- met. -----
apskrities -------- valsčiaus —
-----  kaimo, šiuo išsižadu A- 
merikos Jungtinių Valstybių pi 
lietybės, noriu grįžti Lietuvos 
pilietybėn ir iškilmingai pasi
žadu pildyti visas Lietuvos pi
liečio pareigas. Parašas ——

Šituos formalumus atlikus, 
išduodamas Lietuvos pasas. A- 
merikos nacionalis pasas kar
tu su pasižadėjimu siunčiama 
Užsienių Reikalų Ministerijai, 
kuri juos įteikia Amerikos At
stovybei Lietuvoje.

Lietuvos pilietybės klausi
mas yra labai aktualus Ame
rikos lietuvių tarpe. Del to iš
siaiškinęs klausimą Lietuvos 
kompetentingose įstaigose, lai
kau reikalinga jį patiekti a- 
mcrikieČių žiniai. A. Šmulkštys

Seimo Atstovas

vieni, bet pasirodė, kad trūk
sta jiems inteligentų komisi- 
jon, kuri galėtų įtikinti mies
to burmistrą, kad leistų į tą 
parodą lietuvius; išrinko šiau- 
čių, kriaučių ir graborių į ko
misiją, bet vietos valdžia su 
tais nenori skaitytis. Todėl ir 
vėl pradėjo ieškoti ypatų su 
profesijomis ir titulais, o tokių 
galima rasti tiktai tarpe tau
tiečių, tarpe “Vienybėje” Gele
žėlės minėtų inteligentų (nors 
mano vardas tiksliai apleistas, 
bet ką padarysi, — kaip “Vie
nybės” redaktorius sako, kad 
kiekviena korespondencija yra 

| pilna spyglių, kad kam nors 
biskį bakstelti...) Taigi po tom 
visom pavardėm krik-demai ir 
bus pasislėpę, o dirbs tik savo 
naudai ir garbei. Jau jie ir da
bar sako, kad laikui prisiėjus 
bus galima tuos bedievukus 
prašalinti.

Ar tie jų planai išdegs, pa
matysime.

Masinis susirinkimas tam tik 
slui bus Gruodžio 20 d. Spring 
Garden ir 13th St. svetainėje. 
Būtų labai gerai, kad į tą kon- 
spiratyvį susirinkimą visi lie
tuviai pribūtų! taipgi ir p. Ge
ležėlė nepasiliktų namie, nes 
be jo — ne piknikas.

Plienas

nu, kurioms publika nesigailėjo 
aplodismentų, ir po kelis kar
tus iššaukė atkartoti. Garbė 
jums jaunos lietuvaitės.

Toliaus mažas vaikutis pa- 
griežė ant smuiko, padedant 
savo sesutei pianu — Vasiliaus 
kučiai. Prisirašė draugi j on 16 
naujų narių.

Draugija visoms dalyvavu
sioms draugijoms ir mergaitėm 
ir 
du

jųjų tėvams taria nuošir-
ačiu. Draugijos Narys.

WORCESTER, MASS.
Šis Tas iš Dzūku “Stalyčius

PROVIDENCE, R. I. 
Puikus Gedimino Dr-jos 

A pvaikščio jimas

Gruodžio 6 d. D. L. K. Gedi
mino Draugija buvo surengus 
prakalbas paminėjimui 20 m. 
sukaktuvių draugijos gyvavi
mo. Kalbėtojum buvo pakvies
tas J. O. Sirvydas “Vienybės” 
redaktorius; taipgi buvo užkvie 
stos ir kitos draugijos, kaip tai 
Šv. Jono Krikštytojo dr-ja, Lie 
tuvių Piliečių Pašalpinis Klu
bas ir šv. Kazimiero dr-ja, ku
rios visos dalyvavo D. L. K. Ge
dimino dr-jos pirm. Z. Lukšys 
atidarydamas prakalbas pa
sveikino draugiją ir visą publi
ką ir paprašė visos publikos 
atsistoti ir sudainuoti Lietu
vos Hymną, palydint pianu p- 
lei A. Ackevičiūtei. Toliaus 
paprašė dalyvaujančių draugi
jų pirmininkus ant estrados 
J, Adamonis nuo šv. Jono Kr. 
dr-jos; Al. Vaitkūnas nuo Šv. 
Kazimiero dr-jos (nuo L. P. P. 
Klubo pirm, nepribuvo), kurie 
nors trumpais, bet jausmingais 
žodžiais pasveikino D. L. K. Ge 
dimino dr-ją ir palinkėjo geros 
laimės ir draugiško sugyve
nimo ir ant toliaus. Toliaus per 
statė kalbėti gerb. svečią J. 
O. Sirvydą, kuris savo aiškioj 
ir suprantamoj kalboj pasvei
kino Providence’o lietuvius ir

Kokio laikraščio neimsi j ran 
kas, vis mažiau matosi žinių 
iš lietuvių judėjimo; jei ir ma
tosi, tai vis su skundais, kad 
neveikiam, nesidarbuojam. Iš- 
tiesų, kągi čia ir veiksi, nes jau 
visi esam apsipratę su tom 
srovėm, partijom, iš kurių da
bar visi tik ir laukia, žiūri, ką 
mūsų redaktoriai rašo prana
šauja. Berods, visi lietuviai, už
simink apie Lietuvą, ypač at>ie 
Vilnių, tai tuojaus akis pasta
to, kumštį sugniaužia ir sušun
ka: “Vilnius mūs!” Bet kur 
darbai?

Šiais laikais lietuviai kįla pra 
monėse, bizniuose; bet kiekvie
nas pramonininkas daugiau rū
pinasi tik savu gyvenimu, ne
gu visuomenės. Paimkim Wor
cester}, kur randasi keletas de 
sėtkų įvairių pramonininkų ir 
visi pusėtinai laikosi; daugiau
sia juos remia patys lietuviai. 
Tik keista, kad mus patys biz
nieriai vieni kitų neremia; bu- 
čeris neperka pas lietuvį apvel- 
kalo, autuvo, rakandų; savo 
spaudos neremia. Tas tai yra 
negeras pavyzdis.. O galima ir 
visuomenei dirbt, kaip tą liudi
ja du lietuviai, visuomenės vei
kėjai; A. Kriaučialis ir J. Kra- 
sinskas užsidėjo valgomų daik
tų krautuvę, bet jie žada ir 
ant toliaus sykiu darbuotis su 
visuomene, ypač kaslink SLA. 
315 kp.

čia 2 draugijėlės “Aušrelė” 
ir “žiburėlis” mokina jaunus 
kūdikius lietuvių kalbos ir ra
šybos. “Aušrelė” mokina tikro
je lietuvių dvasioj, o “žiburė
lis” tai dievai 
internacionalą.

Tėvai mato, 
vaikelius netuo 
nieko nedaro.

Linksmiau būtų matyti, kad 
mūs broliai nustotų dainavę 
internacionalus, o pradėtų dai
nuoti “Lietuva tėvynė mūsų.” 
Juk kas ne mūsų, tai ne mūsų.

Pastaruoju laiku kaip matyt 
Worcesterio lietuviai, ypač 
“Konzigmo” dzūkai, rūpinasi 
“iš cikros širdzies pastacys baž 
nyčios.” Melskitės, broliai! Pra 
meldėt Vilnių, pramelsit ir kon 
zigmą. (konzigmas tai yra kal
nas

žino kokio ten

kad jų jaunus 
keliu veda, bet

dzūkais apgyventas).
Gailiumi Jonas

WILKES BARRE, PA. 
Streikas Eina Žiauryn

Valgymų skyriai del anglia 
kasių steigiami yra jau ir Ply-

mouth, Pa. Mokyklos uždaro
mos; bus kaleina ligonbūčiams, 
vėliaus bažnyčioms, o po to vis
kam; bet mūsų valdininkai vis 
tupinėja prieš kasyklų savinin
kus jr neverčia jų užbaigti strei 
ko. '

Nanticoke užsidarė visos mo 
kyklos ir valstijos ligonbūtis 
jau bus poryt uždarytas, nes 
anglies neturi, o gauti negali 
nors ir yra; mat angliakasiams 
užjausdami sustreikavo ir ang
lies išvežiotojai, ir nėra kaip 
juos gauti be vežimų.

Gubernatorius nors tūpčioja 
ant kelių taj prieš viėnus, tai 
prieš antrus, bet nesugebi su
rasti streikui galo. • •

šis streikas yra vienas iš 
blogiausių, kiek jų čia esame 
praleidę. Jau praleidome pen
kis, bet tai buvo tik žaislas, nes 
vis pasitaikydavo vasarą. Bet 
šis yra toks, kad nė už pinigus 
negali gauti pirkti anglies, ne
kalbant kainos kokia ji ne bū
tų. Jeigu nesibaigs streikas su 
Naujais Metais, tai išgirsite 
daug netikėtų dalykų iš streiko 
apylinkių. Nienių Jonas

REIKALINGI AGENTAI

Reikalingi A yentai-Įgalio- 
tintai represenlavimui mū
sų laikraščio “SANDARA” 
visose lietuvių kolonijose. 
Atlyginimas geras. Apsuk
rus ir darbštus agentas ga
li uždirbti liuoslaikiu nuo 
$50 iki $75 ant menesio. 
Visos informacijos dykai. 
Darbas lengvas ir pelnin
gas. Atsišaukite tuoj atite
kančiu antrašu:

SANDARA
327 E. St„ Boston 27, Mass.

Bęll Phone Poplar 7545
A. STANKUS

— Lietuviškas Graborius — 
Geriausias patarnavimas, 

Daug metų patyrimo 
1023 Mt. Vernon St.

Philadelphia, Pa.
ai

M. M. ŠLIKAS 
Lietuvis Advokatas 

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

Namų Tel. Michigan 5751

DAKTARAS (gydo 
ligas) IR CHIRURGAS 
(daro operacijas). 
OFISĄ VALANDAS:
5

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

Bell Phone: Oregon 0863-J. z

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

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

Nedeliomis Nuo 10 iki 3 P. M.

RICHMOND
TRUST

COMPANY
2701-2703 E. Allegheny Av.

Philadelphia, Pa.

Apdraudžiame Nuosavy
bės DokumentusSu

Persiunčiame Kabeliu Pinigas

Perkame ir Parduodame \ 
Visų šalių Pinigus

Mokame 4% ant Padėty 
Taupymui Pinigų

Puikiausias Patarnavimas 
Visuose Skyriuose
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GRUODŽIO (Dec.) 19, 7.^.7

'tuvių Svetainėje atsibuvo Fė- 
1 rai surengti Baltimorės Lietu
vių Moterių Pilietiško Kliubo. 
Nors tą dieną oras labai ne
gražus buvo, bet žmonių nema
žai susirinko ir visi puikiai pa
silinksmino.

Ant šito parengimo taip kaip

'MUSŲ MOKSLEIVIJA PA
LYGINUS SU LENKŲ

'Rašo Petras Vėževičius

Stale College, Pa. — Peržiū
rėdami rekordus mūsų didžiau 
siu universitetų, mes rastume,

gyvenimas

Rašo P. Kriukelis

Bau blys savo 
straipsnely “Gyvenimo Tuštu
me” nurodė, kad gyvenimas 
toks -jau nenaudingas, kad ne
verta yra ir gyventi. Ištikrų- 
jų, jeigu žmogus imi galvoti, 
kad viskas pasauly ant vietos 
nestovi, viskas nyksta, miršta,

Sustabdo Šalčius
Geriausiai žinomas Būdas šaltį su

stabdyti yra Hill's Cascara-Bromide- 
Qiiinine. Miliūnai tą įrodo kas žiemą. I 
Jis šalti sustabdo į 24 valandas.

Daug tūkstančiu žmonių kasmet mir
šta nuo šalčio pasekmių. Viena pneumo 
iiia nukerta 150,000. Taigi šaltis, daly
kas rimtas. Gydyk jį geriausiu žinomu 
būdu.

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

CASCAR& > QUININE
Raudona Dėžė nisjpoAvd ns I

I tai rodos, kad ir nėra naudos 
gyventi. Bet jeigu mes pagal
vosime apie visą gyvenimą ir 
Įsigilinsime Į jo reikšmę, tai iš- 
tikrųjų rasime, kad gyvenimas 
pasauly yra už viską branges
nis.

Gyvenimas susideda iš troš
kimų ir vilties. Kiekvienas žmo 
gus turi savo siekį, ir prie to 
siekio eina su troškimais ir vii 
čia,. Kai žmogus pasiekia gei
džiamojo tikslo, jame randasi 
kitas troškimas, ir vėl jis žen
gia prie jo su vilčia. žmogus 
būdamas varguose turi vilties 
sulaukti geresnio sau būvio. Ir 
taip gyvenimas slenka nenuo
bodžiai. žmogus kuris nori už
sipelnyti žmogaus vardo turi 
dirbti del savo artimo. Pavyz
dini Kazys tedirba tau, o tu 
dirbk Kaziui. Nėra didesnės lai 
mės, kai daryti kitam ką nors 
gero. Ir tas pasielgimas žmo
gui parodo kad gyvenimas jau 
nėra be vertės.

Žymūs žmonijos veikėjai mir 
šta ir rodos tampa užmiršti; iš 
tikrųjų gi tai tik jų vardai lie
ka užmiršti, bet jų darbai am
žinai nebus užmiršti. Galilėjus

TAMSTA BŪTINAI TURI SKAITYTI VIENINTELI 
PA VEIKSLUOTĄ MOKSLO, VISUOMENĖS IR 

LITERATŪROS ŽURNALĄ “KULTŪRA”

Tuojau siuskite šiuo adresu: Lietuva. Šiauliai. Dvaro g. 
“Kultūra” tik 4 dolarius ir Tamstai per ištisus 192G metus 
bus siuntinėjamas kas mėnuo “Kultūra” ir kaipo priedai 
šios labai Įdomios knygos:
1. V. Boelše — žmogaus kilme; 2. M. Beren — Kaip žmo
gus Gamtą Nugali ir 3. 1927 met. “Sodžiaus Kalendorius”

Taigi už 4 dolarius Tamsta gausi 12 numerių žurnalo, 
2 knygas ir kalendorių.
“KULTŪROS” Bendrovė, Lietuva. Šiauliai. Dvaro Galvė

KULTUROS” Bendrove, Lietuva, Šiauliai, Dvaro g.

Pasitikėjimo

ir Kolumbas, per ilgus amžius
■ gal ir liks užmiršti, bet vistiek
■ žmonija žinos, kad buvo pir- 
• mas žmogus, kuris atrado A- 
i meriką ir kuris priparodė, kad

žemė sukasi.
Mus kiekvienas žinome, kad 

nebuvo ir nebus tokio žmogaus, 
kuris nebūtų miręs, arba ne
mirs. Bet mirtis mirčiai nevie
noda. Mirtis senelio su jauni
kaičio negalima sulyginti. Jau
nikaitis pilnas troškimų, gei
dulių; jį gyvenimas vilioja prie 
įvairių slaptybių. Toks mirš
tantis žmogus yra kankinis, pil 
nas sopulių. O senelis, sulaukęs 
žilos senatvės, jis rodos nebe
turi geidulių, sumažėja jam 
troškimai, atbunka jo jausmai, 
ir jam išeiti iš pasaulio nebė
ra sunku; del vargų, nelaimių ( 
žmonės tikras žilos senatvės i 
mažai tesulaukia; 60 metų am
žiaus žmogus jau pražilęs, su
krypęs, pilnas įvairių skaudėji
mų, nes jį nelaimingas gyveni
mas nukankino. Bet pažiūrėk 
net į tokį vargų senelį, — jis 
dar pilnas troškimų, tik gyven
ti jam nebėra jėgų. Jis ėjo dyg 
liuotais keliais, brido per aša
rų pelkes, ir štai nukankintas 

į veidmainingo pasaulio miršta 
' didžiuose sopuliuose, ant kuok 
štuos šiaudų, tankiai tamsia
me, drėgname urve, visų ap
leistas, dažnai nebesant kam 
nė lašelio vandens paduoti, kad 
pavilgius sudžiūvusias lūpas.

Tačiaus, ir tie vargai paska
tina žmoniją dirbti; o kai dar
bas neturi pabaigos, tai trok
šti gyventi, kad tik daugiau 
nudirbus. Tu darbo nepabaigi, 
miršti. Tavo vietą užima 
Ir taip gyvenimas slenka 
myn.

kiti, 
pir-

MUSŲ JAUNIMAS
Baltimore, Md. — Lietuvai

čių Fėrai. — Gruodžio 5 d. Lie-

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

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

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

Severn's
Generalis tonikas del gydy 
šokiu ligą* Kaina

Regulator
mo vi- 

$1.25

Severn's Esko
Antisoptiška inostis. Prašalina 
niežėjimą ir kitas odos ligas.

Kaina 50 centų

Severn's Cough Balsam 
Maloni ir pagelbinga-gyduolė del 
kosulio paeinančio nuo gerkles 
skaudėjimo, ir užkimimo.

Kaina 25 ir 50 centų

Severn's Gothardol
Linimentas del išlaukinio varto
jimo. Rekomenduojamas del reu- 
matiškų ir neuralgiškų skausmų, 
niksterėjimų, nusibraukimų, išsi
pūtimų, skaudančių raumenų, rau 
menų traukimo ir skaudančių ir 
štyvų sąnarių.

Kaina 30 ir 60 centų.

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

Severa's Esorka
Gyduolė * del abelną pilvo no- 
galių. Rekomenduojama seniems, 
delekatąioms ir nesveikuojan- 
tiems žmonėms. Ją sudėtis daro 
jas puikiu vaistu del nevirškini
mo, sukietėjimo ir netvarkiui 
veikiančiu vidurių.

Kaina 75c. ir $1.50

Severa's Nervoton
Ncrvoton tablėtai. Skystimo 
t ablet v kombinacija rekomen

duojama del prašalinimo nerviš
kumo, nemigos paeinančios nuo 
nerviškumo. Kaina $1.25

i r
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(Linkite jas Aptiekoje arba W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa
ITT“------ ------- -------f". ..............................  T, ...y

ir visada viskas labai puikiai kad ant kiekvienų lietuvio stu- 
buvo ištaisyta ir pelno nemažai dento yra dešimts ar daugiau 
atliko. Nors dar nesenai tas lenkų studentų. Dar stebėtina 
klubas gyvuoja ir per tų mote-'yra, kad tik kokį trys lenkai 
rų pasidarbavimą jau galėjo ant vieno lietuvio pereina mūsų 
prisidėti prie Baltimorės Lietu-' “High Schools.” Yra žinomas 
vių Svetainės Bendrovės, nu- faktas, kad Amerikoj atsiranda 
pirkdamos Šerų. ’du sykiu tiek lenkų kaip lietu-

Dabar kiek galėdamos sten-'vių, bet 
gjasi surengti sėkmingą va- parodo, 
karienę, kuri atsibus Sausio 17 1 mokslas

tie viršminėti faktai 
kad “High School” 

__  ..... yra užtektinas mūsų 
d. Nors nekurie čionai yra la- žmonėms. Atrasti priežastis to- 
bai priešingi tam moterų klu
bui, bet po kožnam sėkmingam 
parengimui labai pasidaugina 
skaitlius naujų narių.

A. Levanavičienė.

New Britain, Conn. — Lietu
vių Mokykla Vaikams. — SLA. 
34 kp. sumanė pabandyti įstei
gimą mokyklėlės. Nutarta krei 

iptis prie visų draugijų. Drau
gijos visos pritarė išrinkdamos 
savo atstovus. .Atstovai sušau
kė masinį susirinkimą, kuria
me nutarta tuojaus atidaryti 
mokyklėlę; nors rodosi tai šven 
tas darbas, bet atsiranda prie
šų ir tam darbui. SLA. 34 kp. 
tam darbui paskyrė iš iždo $25. 
Turim viltį, kad ir kitos drau
gijos prisidės pinigiškai.

L. N. Varpo draugija keli 
mėnesiai atgal sutvėrė vaikų 
chorą ir kiekvieną repeticiją 
jau lanko virš šimto. Mokina P. 
Gružauskas. Garbė Varpo dr- 
jai, nes visos išlaidos apmoka 
iš iždo. 27 d. Gruodžio Varpo 
d-ja rengia eglaitę del vaiku
čių ; tiems kurie priklauso prie 
choro, įžanga uždyką.

Teko girdėti, kad kun. Mazio- 
nis sukasi po New Britainą 
ir norj sutverti naują parapi
ją; sako turįs jau apsirinkęs 
ir bažnytėlę. Bijūnas

—o—
Brooklyn, N. T 

nuolių Mokyklos. — Gruodžio 
3 d., įvykusiame S. L. A. 83 
kuopos susirinkime buvo pla
čiai apkalbama ir šios kuopos 
Jaunuolių Mokyklos reikalai ir 
padaryta reikalingi nutarimai 
tuo svarbiu klausimu. Kuopa 
paaukojo jš iždo 10 dol. mokyk 
los palaikymui ir taipgi susi
rinkime esantieji nariai sudė
jo aukų apie 40 dol. tam rei
kalui. Taipgi išrinkta nauja 
komisija mokyklos prižiūrėji
mui ir mokytojų pagalbai. Ko
misija susideda iš darbščių ir 
energingų darbuotojų: J. Gin- 
kaus, J. Marcinkevičiaus ir J. 
Kazlausko, Pr. Bajoro ir St. 
Paužos.

Minėtoji komisija jau daro 
planus mokyklos reikalų pa
gerinimui ir patobulinimui ir 
todėl susidaro galimybės pri
imti daugiau naujų mokinių. 
Bus sudaryta dar naujų klasių 
ir esamos padidintos, todėl dar 
galima naujiems mokiniams 
įstoti mokyklon. Pamokos eina 
antradieniais dainavimo ir me
no dalykų, o penktadieniais 
mokymas skaityti ir rašyti lie
tuvių kalboje. Pamokos prasi
deda 7:30 v. abu vakaru, ‘Vieny 
bes” svetainėje, 193 Grand St., 
Brooklyne. Todėl prašomi tė
vai įregistruoti savo vaikučius 
į mokyklą, geriausiai patiems 
juos atvedant pažymėtais vaka
rais. Tegul mūsų jaunimas la
vinasi būti lietuviais. Yra pla
nuojama šita mokykla palai
kyti gyva visą laiką ir net va
saromis prie jos prigulintiems 
jaunuoliams duoti progos nau 
dotis šia mokykla, rengiant iš
važiavimus, žaislus ir net lai
mėjimus už pasižymėjimą. To
dėl visi tėvai pasinaudokite šia 
proga ir leiskite savo vaiku
čius į Jaunuolių Mokyklą.

Mokyklos draugas.

PIRKITE
VIENYBES” 

ŠĖRŲ!

Iš Jau-

T

.kiam apsireiškimui nelabai sun 
ku; ir kaipo studentas tarp a- 
bejų — lietuvių ir lenkų, — aš 
turiu gerą progą prisižiūrėti ir 
patvirtinti šias sąlygas.

Man išrodo, kad šios yra 
priežastys:

1. Amerikos lietuviai ne taip 
gerai susijungę, kaip lenkai. 
Jie neturi tarp savęs tos šir
dingos kooperacijos, .koki esti 
čionai tarp lenkų. Kaip pirma 
buvo minėta, lietuvių atsiran
da čionai pusė tiek, kiek len
kų; užtai ir jų organizacija 
turėtų būti stipresnė ir geres
nė.

2. Lenkai turi didesnio noro 
mokintis augštesnėse įstaigose. 
Netoli Cambridge Springs, Pa., 
jie turi pasistatę savo gerą mo
kyklą, “Polish National Col
lege,” iš kurios galima įeiti į 
katrą norint Amerikos univer
sitetą.

3. Jų organizacijos gerai pri
žiūri juos. Aš pažįstu gana 
daug studentų, katrie priguli 
prie Lenkų Susivienijimo Ame
rikoj (Polish National Al
liance) ir kiekvienas norįs pa
gelbės, gauna pašalpą surink
tą tarp visų narių. Taipgi tas 
jų susivienijimas paskolina 
jiems pinigų reikalingų moks
lui iš tam tikrai paskirto fon
do (Student Loan Fund) ir 
dar be jokių nuošimčių.

Kad lietuviai nors pusiau 
tiek domėtųsi savo studentais, 
kaip lenkai daro, tai tiktai ta
da jie galėtų lygintis su jais.

PIRK “VIENYBĖS” ŠĖRŲ 
VIENAS ŠĖRAS

DEŠIMS 
DOLARIŲ.

KIEKVIENAM 
REIKALINGI 
GERI DANTYS. 
KODĖL NE JUMS?

Pataisome nebrangiai. 
Vartojam naujus būdus. 
Sanitariškas patarnavimas.

DR. WOODRUFF
Surgeon Dentist

182 Bedford Av., B’klyn, N. Y.

DIDELIS NUMAŽINIMAS KAINŲ ANT
NEW PLAYER PIANU

čia yra Player-piano, kurį dabar galite 
įsigyti specialiai numažinta kaina ir Jcu- 
rį turėdamas didžiuosius dėlto, lead 
duos ilgą satisfakciją. Jo geras darbas 
ir materiolas užtikrins jums ilgų me
tų patarnavimą. Jo puikus padirbimas 
bus pagražinimas j ūsu namams.

PA R S ĮDUODA LENG VOMIS 
IŠLYGOMIS

A. Antpusaičio krautuvėj galima gauti netik geriausių 
jr lengvomis sąlygomis pianų ir gramafonų, bet ir naujau
sių lietuviškų Kolumbijos rekordų -- monologų, dialogų, 
dainų ir muzikos. Taipgi galima gauti naujų įvairių piano 
rolių.
Specialiai Kalėdom: Angelai Gieda Danguje ir Gul šiandieną Jau Ant 

šieno — Kaina $1.00. — Su orderiais Nesiveluokit!
Parduodama ir išsiunčiama į kitus miestus taipgi.

Iš visur kreipkitės čia pažymėtu adresu:

A. ANTPUSAT & CO
EKSPERTINIS TONUOTO.)AS^R PATAISYTOJAS 
981 Broadway Brooklyn, N. F.

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

Geras paprotys
Naudokit Ruffles kasdien, kad užlaikius 

galvos odą sveika ir kad turėti puikius 
žvilgančius plaukus,

ŠRuffles
Sunaikina pleiskanas, tą svarbiausi 
priešą gražių plaukų.

Nusipirkite bonką už 65c šiandien 
pas savo vaistininką. 75c kuomet 
siumčiama tiesiog iš laboratorijos.

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

Brooklyn, N. Y.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ 
APDRAUDOS (INSURANCE) FIRMA 

REIKALAUJANT apdraūdos (insur- 
) nuo Ugnies, Gyvasties, Sužeidi

mo (accident), Automobilių, Stiklų, 
etc., žodžiu sakant, suteikiam visokios 
rūšies apdraudą (insurance) kokia lik
tai randasi šioj šaly. Musų kompanijos 
vienos iš didžiausių, prekės yra lygios 
su kitais, bet patarnavimas yra geres
nis nelaimei atsitikus, nes pilnai bu - 
stolius išmoka.

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

AKIJANT INSURANCE ««>

SCHEGAUS & GALE
BUILDERS, REAL ESTATE and INSURANCE

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

SU NAUJAIS METAIS NAUJA LAIME!
Pasinaudok Proga!

Parduodame du naujai pastatytus namus, su moderniš
kais įtaisymais ir vėliausiais gyvenimui parankumais. 
Sewers assesmentai jau apmokėti ir duosime du tonu ang

lių dovanai. Namai randasi 
gražioje Richmond Hill sek
cijoje, ant 118th gatvės. 
Nebemokėkite rendos dau
giau! Pradėkite Naujus Me
tus savo namuose! Pasimui- 
dok proga ir būk savininkas!

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

Tel. Richmond Hill 8066
Taisau ir Dedu Stogus. Darbą Garan
tuoju ilgam laikui. Kainos Prieinamos 

Reikale klauskite:
Ofisas: 1163 Gates Avenue 

Tel. Jefferson 3957
Yardas: 161 Clifton Place 

Tel. Prospect 1023

“GRAVE IT“ 
Roofing 

Repair Work a SpeciaJty 
JAMES J. HOLT & SON

lietuviška AKUŠEBKA W

3

3
fn Marijona Tamkienė
$C^prie palagų aut pareikalavimo^^

dieną ar naktį, taipgi ir nedėl-j&
^dieniais. Darbą atlieka atsakau 
ramčiai už prieinamą kainą W 

Ss 7 Stagg Street vv
S (arti Union Av.) ££ 
ha Brooklyn, M. Y. VV
M Tel. Stagg 6711

i
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‘ Rašo Keturių Tėvas

sto palyginimas Lietuvos dau
giavaikių kumečių ir mažavai- 
kių ponų. Pavyzdys kaip tik 
atbulai kalba, nes Lietuvos ku
mečiai išlaikė lietuvybę, sukū
rė valstybę, daugelis jų įsigijo

vaikų veisimas reikia taip re- (prileiskim, kad man) einant 
! guliuoti, kad nebūtų perdide- fabrikai!, mano pači ūke sudū

davusi visa maistą, ir vaike-Rašydamas straipsnelį 
betiksi i ngą bevaikybę arba 
žavaikybe, visai neturėjau 
tyje, kad man atsakys
minusiai vyriškis, — greičiau-. teorija, 
šiai tikėjausi atsakymo 
moteriškos. Bet štai : 
atsakymu p. Skirpsto, 
kuodaugiausiai priaimanuoja, I 
kaip sunku esą... j. 
patyrimo žinau, 1 
mažiausiai apie gimdymą misi-, moteris 
mano, todėl spėju, kad laiki- nėtas bevaikes, 
nai prieš mane : 
kelnėm apsimovusi 

Kalbėsiu vienok,
vyru. (__  .......

Suprantama, kad su mažiau limo, ką ir p. S. V . . . Iv.,šeimynos yra lengvesnis pragy pažįsta.

apie lė našta ant tėvų pečių.
ma- kad mažinant šeimynas bus ga liams nieko nebelikdavę; aš ne 
min 1 Įima susilyginti su ponais, tai galėdavęs atjausti, ką atjaus- 
pir-’jau tik p. Skirpsto išsvajota davo mano žmonelė su alka- 

kuriai niekas netiki, nais kūdikiais pasilikusi. Aš
nuo'Ag jau norint tuo keliu eiti, jam atsakysiu, kad mano šir- 

skaitau tai geriausiai visai nevesti. Bet dis tuomet verkdavo dar pirm 
, kuris I ar ir tuomet ponus pasivysi, mano išėjimo į fabriką ir aš, 

j i Daug, ko yra pas ponus ir tą turėdamas ketvertą vaikučių, 
.. gimdyti. Iš mes neįgysime mažindami savo atimdavau iš savo dėžutės ke- 
kad vyrai kuo 'šeimynas bei paversdami savo turias penktas dalis maisto ir 

‘ ' ‘s į liguistas ir sužeidi- tą jiems palikdavau. Tą ma-
. šitas ponams tydama mano žmona, mane pa 

atsistojo vyro kerštas yra visai tuščias, nes bučiuodavo, ji likdavo laimin-
moteris...
kaipo

ponų mažinimas nepriguli nuo ga ir aš vis buvau laimingas; 
bet fabrike dirbt buvo ramu, nessu mūsų rasės išmarinimo, 

nuo augančio liaudies apsišvie parėjus vaikučiai mane apspis- 
. ant galo pri- davo ant kelių, grinčioje buvo 

jauku, malonu; aš ir mano 
venimas. Todėl gyvenimas bei i p. S. prikiša man, kad man žmona, ramiai gyvendami, svei 

ki būdavom, nereikėjo sirgt, 
dėlto nė tokių dienų nebūda-r 
vo, kad man į fabriką išeinant, 
aš išsineščiau visa maista. Vat 
kokis aš tėvas buvau. Jei p. 
Skirpstas buvo kitokis ir suglo 

jbęs visą maistą, vaikelius ba- 
jdalijančius palikdavo, tai jau 
jo dalykas, — atsimokės jam 
jo vaikai užaugę!... Mano ke
turi vaikai suaugo, uždirba 
jau man duonelę ir mes su 
žmonele gražiai baigiame gy
venimą. Turtų nesukrovėme,

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
(RESTORANAS) 

—o—
šviežus, Lietuviški Valgiai Dideliame Pasirinkime.

Specialiai Kopusiai ir me.sos gaminama geriausiu lietu 
višku skoniu. Visi esat kviečiami atsilankyti —

103 St. 91 arks Place, tarpe Ar. .4. ir 1st Avė. 
Neto York City, N. Y.

Savininkas J. Galaskas

ūkius ar kitokias savo tautoje 
vietas. Kurgi šiandien maža- 
vaikiai ponai? Jau prieš karą 
buvo bebaigiu kaip nuo musmi
rių, nykti, o dabar visai Lietu
voje išnyko.

Del p. Skirpsto pasibaidy- 
mų, kad man prie krikšto ap
mokėta kunigui, o prie gimdy
mo daktarui, taip pasakyčia: 
kiek mano krikštotėvai užmo
kėjo kunigui, nežinau, nes ne
galiu paminti; prie gimdymo 
daktaro visai sako nebuvę. BcL 
aš pats esu septintas vaikas 
šeimynoje, turiu savo ketvertą 

I vaikų jau išaugusių, ir dar 
tebeturiu gyvą savo motiną. 

I Reiškia, nei kunigas, nei dak
taras mūsų trijų kartų šeimy
nos sveikatai nė ilgam amžiui 
nepakenkė. Aš pats savo gyve
nime tiek mažai esu kunigui pi 

. nigiškos naudos suteikęs, kad 
i p. Skirpstas iš to vargiai ga
gėtų nusipirkti gerą skrybėlę; 
o mano gyvenime išmokėtos lė
šos gydytojui toli gražu nenu- 

I pirktų p. Skirpstui siūto. To- 
' del matote, kad aš už Tamstą 
esu laimingesnis ir sveikesnis, 
nes apie kunigą ir gydytoją 
dar nė biskio negalvoju.

'7III! III

PUIKIAUSI SVETAINĖ
Del Mitingų, Vestuvių, Vakarienių ir 

Pakeleiviams Nakvyne
Taipgi ir šiaip del visokių pasilinksminimų 

randasi LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ 
KLIUBE, kuris randasi 1153 Putnam A v., 

tarpe Halsey St. ir Gates Ave., Brooklyn©.
Telefonas Jefferson 6639

j1 džių. Bet mano du vaikai jau 
S turi

Geriausias
P L U M BERIS

CHA S. W1RFEL

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

tuoj atvykstu pataisyti pagedimus

95 Starr Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 4037

namus ir automobilius, 
o kiti irgi prie to ruošiasi.

Kalbėti apie pasauly esantį 
skurdą galima labai daug, bet 
prie nieko gero šitas nepri
ves; galima save ir savo mote
ris nenaturališku lyties gyve
nimu varžyti, gadinti ir pus
amžy į kapus abiem išdžiūvu- 
siem sulysti, bet tuomi skurdo 
pasauly nepamažinsim. Skur
das mažėja tose šalyse, kurio
se pakįla žmonių apšvietimas, 
o ne kuriose žmonės savo ra
sę sumanytų išmarinti. Yra 
daug pasaulio tautų visiškai 
išmirusių, tik vardai bepalikę. 
Tenai numirė skurdas, bet sy
kiu numirė ir turtai. Kur nė
ra žmonių, ten nėra ir turtų, 
nes nėra kam jų 
del bevaikybė ir 
bendro neturi.

Nedaug padeda

padirba. To- 
turtai nieko

ir p. Skirp-

GYDAU VYRUS IR 
MOTERIS

. Pasekmingai Modcrniškiatįsiais
Būdais

CONARD
' Parodau Grėdas 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 komiška 
lyze šlapumo, X-spindulių kvotimas.

Pasitarimas ir Patarimas Dykai

I LIETUVA
(per Angliju) 

sumažinta kaina 3 klesos sugrąžti- 
nių laivakorčių

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

Pridėjus Taksų

ana

{ LIEPOJĄ IR ATGAL ŠIAIS 
LAIVAIS — $186.

T Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
kas Subatą. Keleiviai nepiliečiai į- 
leidžiami be kvotos varžymų. Visi 3 
klesos keleiviai turi kambarius. Ne
prilygstamas švarumas. Puikus mai
stas. Kreipkitės 
prie vietos agen- 
tų ar į

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 CUNARD LINE,

25 Broadway, New York

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

ateikite ir Persitikrinkite

107 Union Avenue

KALĖJIME
(Feljetonėlis)

Rašo Pagirio Aidas

Jau vėl puikus pavasaris at
ėjo. Auksinė saulė sau links
mai šypso. Visur tik meilė pa
vasario saldžiai kvėpuoja, o 
kalinis kalėjime vysta, silp
sta tuos storuose mūruose.

. — Jau tavo gyvenimo sau- 
■ lutė nusileido... nuvysi, kaip 
' mes nuvytome — kažkas su
šnabždėjo už sienos.

— Aš nuvysiu, manęs saulės 
rausvi spinduliai negaivina, 
nelinksmina? Aš tik .čia vaito
ji!, kenčiu ištisus metus už 
laisvę ir vienybę? Aš tik lauk
siu mirties? — aš lauksiu pra 
keiktos juodosios giltinės?... 
Manęs niekas nedžiugina: nei 
dainos žodžiai, nei meilės ilge
sys neramina mano suvargu
sios sielos! Tik kartais kaukda 
mas vėjas baugina mane be
laisvį. —

Bet jį žavėja dar viena vil
tis. Jis tikis, kad ateis laikai, 
gal neužmirš draugai ištrošku- 
sios laisvės, kur del jų jis 
tiek daug kentėjo ir dar jam 
prieš akis stovi tie žiaurieji 
gyvenimo vargai...

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

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

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

rašykite į:
ALBERT G.

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

___________________________________________ )

Apsaugok Sveikatą<—

U8DEGI- 
MAS

ProfilaktM vyrams, 
geriausia apsauga 
po užsikrėtimo.

Didelė triūbelė 35e.
(Tarba (4’s) *1.

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

91 Beekman St. 
New York

i Praiyk aprašymų

ii A

J BROOKLYN© PREMIJl KRAUTUVĖS RANDASI

dovanų KalėdomsPradekite tuoj taupyti leibelius

_ntrwtniHru wicP

•■G' y

0 Atlantic Avenue, netoli 4 th Avenue 
! Sumner Avenue, netoli Broadway

As Daiktai Spausto Į 'J'V Ą g 
io už Leibelius lJ 1

ir nereikia j 
škun virtuvi

leibelius, nekalbant apie gerą pieną. 
iai;dliu puikiu spausto stiklo daiktus 
Jie padabins jūsų natrius. Galite gau- 
Daiktus gausite tik iš mūsų premijų 

i nesiunčia ir? o. Sim -.Ten pradekite leibelius taupyti ir neš- 
nremiju krautuve.

MIDK
»WCICHTI4 OUNCES 
«i»iiĮ-iiirrnninT'Tii»*

KITOS PREMIJŲ KRAUTUVĖS:
NEW YORK CITY. N. Y. 61 East 125th Street
41 Hudson Street near Madison Avcnuo
near Duane Street BRONX, N. Y.
•126 Wert 42nd Street 578 Courtlandt Avenue
near Ninth Avenue netoli 150th Street

upyte darbo ir pinigtj vartodami šias rūšis kondensuoto pic- 
ur reikia cukraus ir pieno virimui ar prie stalo. Jie visur 

tuodu riebumą ir sirtnv.mą. Ir ekonomiški, kadangi negenda 
•; kdo. VJ v-ebs patogu laikyti po ranka pora blc- 
kad reikale tuoj būhM

*■ 1 ■ -'O ■ 

o®

(Praeidami atsižvelgkito į šį namą) 
260 HUMBOLDT ST. 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Stagg 2481 

Užlaikomo lietuviams užeigos vietą 
ir turime Gražią Ruimingą Svetainę 
del įvairių Mitingu ir Pokilių (Lie
tuvių Kriaučių Kontraktoriai už
laiko savo ofisą mūsų svetainėje) 
Visuomet reikale kreipkitės pas: —

KASMOČIUS ir TUBA
260 Humboldt Street 

Brooklyn, N. Y.

Garsinkites “Vienybėje’^

bskię Bjilglnkinok

Tel. 595 Greenpoifit.

270

Brooklyn, N. Y8-10

iifiMiHmw

Skaitlį.
I «r»-

Kas yražmogana amžinai prlilM*} —
Jis netik ennlciauiiai ligas tvati, bet lt

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

IdetaviBką, Bulgariškų, Alopatlgkų, Homeopatttkq ir 
vaistų tegalima gauti genj pas —

151 Metropolitan Avenu©
Telephone Qroenpolnt 1*11

POWDERS (Miltelius nuo 
nebijo. Už 75 centus už 
nuo savo nuožmaus priešo!

URBO LAX TAB! (SS centai oi »kry- 
- nntę) yra kai kannolė priei kitą amžinu tuno- 
s gans priešą — vldurlę nžkletėjlmą — karti 

žmogui pagamina dang rūpesėiij ir awikiq Ugq.

M

linimentas

Pain-Expelleris
Kuomet reumatizmas ar neuralgija 
vargina jus, ištrinkite skaudamas 
vietas šiuo atsakančiu šeimyniniu 
linimentu ir tuojas pajausite paleng
vinimą.
35c ir 70c bonka vaistinėse. Tčmy- 
kite, kad butų Inkaro vaizbaženklis

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

Brooklyn, N. Y. A

Tel. 4488 Greeupoint.

8 ik! 10 iš ryto 
iki S po pietų 
iki 8 vakare

Dr. John Waluk
Valandos:

nno
nno 1
nuo 6

Nodėlioinic pagal susitarimą

161 North 6th Street 
Brooklyn, N. Y.

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

ANDRIUS TURAUSKAS
592 FLUSHING AVENUE

Brooklyn, N. Y.
Telephone Williamsburg 3009

----- o-----
Užlaikau užeigos vietą visiems prieinamą ir 
priegtam viešbutis atkeliavusiems iš toliaus; 
gera vieta apsistojimui. Salė del mitingų, 
draugijų, praktiku pasirendavoja dykai.
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Peter Polker, 853 Hopkinson 
Avė. su Elena Jovaišiute, iš 
ten pat.

ATVAŽIUOJA SEIMO 
NARYS KUN. DAGILIS

LIETUVIAI VEDASI

“VIENYBĖS” DOVANŲ 
EGLAITĖ

Gerbiamoji “Vienybės” 
Redakcija;

Su šiuo laišku siunčiu Tam
stoms money orderį $4.00 pre
numeratos vieniems metams 
laikraščio “Vienybės,” kurią 
siuskite Franui Pavasariui į 
Mahanoy City, Pa.

Kalėdų ir Naujų Metų ge
riausi dovana, mano suprati-

trauks. Tuo atžvilgiu mes užga 
nėdinsim savo draugą su dova
na ir drūčiai paremsim savo 
Tautos seniausį laikraštį “Vie
nybę.” Ypačiai tą kiekvienas 
privalėtų padaryti šįmet, kas 
tik išgali, del sukaktuvių 40 
metų laikraščio “Vienybės”.

Su pagarba,
Kaz. Žoglis, 

Kimbles, Pa.

DAILUS KOME. MIKO
mu yra — geras laikraštis, ką 
aš patarčia padaryti ir kitiem.

PETRAUSKO KONCERTAS

Nes skaitant “Vienybę” žėdnas i Gruodžio 17 d. vakare, Y. 
gaus linksmų kilnių minčių; įW. C. A. svetainėje, 376 Scher- 
ir kas skaitys “Vienybę” vieną į merhorn St. įvyko mūsų gerb. 
metą, tas nepasiliks be jos ir ! kompozitoriaus Miko Petraus-
ant toliaus, nes laikraščio man ko koncertas. Programa susi-

jį prie savęs pa- dėjo iš šių numerių

LIETUVIŠKAS PALOCIUS
SALDAINIŲ KRAUTUVĖ

Prisiartinus šventėms, turiu garbės 
pranešti, kad mano krautuvė yra 
rengta su dideliu pasirinkimu visokios rūšies 
saldainių, puikių baksų del Kalėdų Dovanų, 
kaipo šilkinių, skurinių, medinių, 
daugybės kitokių. Saldainiai vien 
išdirbysčių.

Tamstoms 
pilnai pri-

pintinių ir 
iš geresnių

i
i

Turiu garbės pranešti savo pažįstamiems, kad 
mano krautuvėje randasi gražiausių papuošalų 
Kalėdų Eglaitei. Papuošalai importuoti iš Vo
kietijos. Jie susideda iš Bolių, paukščių, brie
džių, garnių, dūdų, skripkų, karolių, varpų, 
orlaivių ir daugybės kitokių gražių papuošalų. 
Pasitikiu, jog reikalui esant, Tamstos atsilan- 
kysit mano' krautuvėm

KALeDŲ eglaitei

Su pagarba

JUOZAS GINKUS
495 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

žodžių karčių”, “Margoj pie
voj”, “Pavasario rytas”, “Kai- 
tin šviesi saulutė”, “Liaudies 
dainos” (sudainavo tris) — vis 
tai paties kompozitoriaus kū-> 
riniai. Prie to dar įėjo kitų 
kompozitorių šie kūriniai: Ro
mansas iš “Petriarchos” — Gla 
zunovo, Romansas “Sugrįžk”— 
Denzos, Romansas “Eilė karo
lių” — Čaikovskio. Tą viską 
programe išpildė pats gerb. 
kompozitorius, palydimas pia
nisto Petrovo.

Buvo dar du numeriai duetų, 
būtent: M. Petrauskas ir F. 
Morkus; “Mielaširdystė” ir 
“Valio dalgelė” — abi kompo
zicijos Petrausko. Taipgi M. 
Strumškienė ir M. Petrauskas 
sudainavo ariją “žalčių Kara
lienė”.

Vietiniai menininkai išpildė 
šiuos numerius: F. Morkus — 
“Mano laivas” ir “Era mano 
brangi”, “Kad skausmai”; po
nia M. Strumškienė — arija iš 
“Birutės” ir “Deimantų arija 
iš “Fausto”; p. Mikas Bush 
(jaunutis pianistas, sūnus ži
nomo veikėjo M. W. Bush) pui
kiai išpildė pianu — “Prelude” 
iš Rachmaninovo ir “Romance” 
Sibeliaus.

Kaip p. Petrauskas, taip ir 
kiti artistai gavo duoti priedų 
ir pakartojimų, iššaukiami pu
blikos karštais delnų plojimais. 
Abelnai sakant, koncertas la
bai patiko publikai, žmonių 
galėjo būti apie 400, nežiū
rint, kad tai buvo šiokia diena, 
šaltas oras ir salė dar nelabai 
priprastoje lietuviams vietoje. 
Visi senieji ir jaunieji kompo
zitoriaus dainų mylėtojai su
sirinko ir turėjo dar vieną ma
lonų vakarėlį.

Koncertą rengė Operetės Dr- 
ja. Reporteris.

“Garsas” praneša,4 jogei lai
vu “Majestic” atvykstąs Ame
rikon Seimo narys kun. J. Da
gilis, ir apie Gruodžio 22 d. 
jau pasieksiąs New Yorką. Fe
deracijos Sekretoriatas paaiš
kina, kad kun. Dagilis yra tas 
pats, katras Žemaitijoje labai 
smarkavo prieš pažangiuosius 
žmones.

TAI BUTĄ NE DEL LIET. 
LIGONINĖS BROOKLYN E

Mūsų p. Reporteris “Vieny
bės” nr. 149 pasiskubė papra
našauti, kad lietuviai gydyto
jai triūsiasi steigti Brooklyne 
ligoninę. Iš susirinkimo buvu
sio pas Dr. Valuką Gruodžio 
11 d. atsižinome iš “Garso”, 
kad buvo tartasi apie pagelbą 
Lietuvoje steigiamoms ligoni
nėms. Tasai projektas jau se
nai buvo kunigėlių sumanytas, 
o dabar šviežiai pakeltas kun. 
J. Krasnicko iš Jersey City.

DIDŽIUOJAMĖS — S A VO 
SIENINIU K A LENDOR1UM

Kaip Vyrų
Meilę Prilaikyti!

Gera gaspadinė, mokanti 
gerai valgį virti, visados 
yra vyro mylima ir gerbia 
ma. O tapti gera gaspadi- 
ne visai lengva, pasipirkus 
naują, Lietuvoje šįmet iš
leistą, knygą —

V IR Ė J A
kur ant 280 puslapių telpa 
500 patarimų, kaip sveikai 
ir skaniai valgius paga
minti. Knyga apdaryta.

Kaina su prisiunlimu $2.50 
Tai naujanybė iš Lietuvos!

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

KALĖDŲ DOVANOS
“VIENYBĖS” įstaigoje ge

riausios Kalėdinės Atviru
tės, lietuviškos po 5 centus 
ir griviruotos po 25 centus. 
FONTANINĖS plunksnos 
vėliausio išradimo, ir dau
gybė kitų Kalėdinių reikme
nų.

DVI NAUJOS KNYGOS
IŠ VILNIAUS

Parsiduoda kaffe ir restoranas, 
namas ir biznis. Didelės pajamos. 
Puiki ateitis. Be komisų. Kaina pri
einama. — Kreipkitės 43 Division 
Av., Brooklyn, N. Y. (152

S V A RBUS PRANEŠIMA S

Lietuvių Rūbsiuvių Apsigy
nimo Sąjungos metinis, sykiu 
ir ekstra susirinkimas įvyks 
šį pirmadienį, Gruodžio-Dec. 
21 d., 7:30 vai. vakare, Amal- 
gameitų Svetainėj, 11-27 Arion 
Pl., Brooklyn, N. Y. Todėl 
kiekvienas virš minėtos orga
nizacijos narys būtinai priva
lo atsilankyti į šį susirinkimą. 
Bus rinkimas Sąjungos Komi
teto; apart to, yra daug svar
bių reikalų, kurie šiame susi
rinkime turi būti aptarti. L. 
R. A. Sąjungos senieji nariai 
atsiveskite ir naujų draugų, ku 
rie simpatizuoja bei pritaria 
Sąjungos darbuotei.

L. R. A. S. Sekretorius.

Kiekvienas gali didžiuotis, 
uris padaro ką nors gerai. 

Kiekviena šeimyninkė gali di
džiuotis, jei visi ją Kalėdų die
noje girs už valgius. Kasmetą 
Trinerio Sieniniai kalendoriai 
buvo vienbalsiai giriami, bet 
Sieninis Kalendorius 1926 me
tams užsitarnauja daugiau pa
gyrimų. Vidurio paveikslas su- 
ideda iš širdies ir jis kalba 
ūsų širdžiai. Jis parodo links

mą, laimingą šeimyną: žavin
čią jauną motiną, gražų vai
dutį, laimingą vyrą, viską sąu- 
ės apšviestą. Tai šeimyna, kur 

sveikata viešpatauja! Dėlto 
] ad Trinerio Kartus Vynas nu- 

Teja vidurių negaliavimus, o 
Trinerio Kosulio Nuramintojas 
švaiko šalčius, Trinerio Dantų 
,ašeliai sutramdo skausmus. 

Jūsų aptiekorius turi sieninį 
Trinerio kalendorių, jei ne — 
pasiuskit 10 centų pašto iš
laidoms adresu; Joseph Triner 
Company, 1333 S. Ashland Av., 
Chicago, Ill.

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

ANTANĄ USEVIČIŲ 
1180-1178 Clinton A v.

Rochester, N. Y.

LIETUVIŠKA Į
RESTORACIJA Į

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

417 LORIMER STREET Į 
(“Laisvės” Name)
Brooklyn, N. Y.

Alex Velička ir J. Sutkus
Savininkai 'I 

--------------------------------------------- -.-£7--,.^,

1. Lietuvių Tauta. Liet. Mok
slo D-jos žurnalas, knyga už 
1925 metus. Pusi. 200. $1.50

2. Vilniaus Lietuvių Dainose. 
Kaip lietuviai dainose mini 
apie Vilniaus miestą 75c

“VIENYBĖ”
193 Grand St., B’klyn, N. Y.

Parsiduoda Bolių (Pool room) biz
nis; nuo daugelio .metų išdirbtas. Grei
tam pirkėjui parsiduos prieinama kai
na. šis biznis nereik’ilauja patyrimo. 
Atsišaukit pas: 120 Grand St., Brook
lyn, N. Y. (153)

Snliunas-krautuvė su įtaisymais ir 
baldais parsiduoda po No. <54 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. (153)

Tel. Greenpoint 7831

— Petrai, kur taip skubi
niesi?

— Einu pas Juozą Aba- 
zorių.

— Kas tenai naujo yra?
— Tai yra geriausi lietu

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

— Koks jo adresas?
93 WYTHE AVE., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. 4520 Greenpoint

LIAUKUI FOTOGRAFAS

Fotografuoju ve 
solijas, Bankie 
tus, nabašninkus, 
Mokinių grupei 
ir tt. Abelnai at 
lieku visus foto
grafijos darbus 

Visuose fotogra 
fijos reikaluose 
kreipkitės šiuo 
adresu: —

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

Brooklyn, N. Y.

Telephone Triangle 1450
Fotografai

IR MALIORIU8 
Nufotografuoja ir 
numalevoja viso
kias paveikslus 
įvairiausiomis sp
alvomis. Atnauji
na senus ir kra- 
javus ir sudaro 
su amerikoniškais 
Darbų atlieka ge
rai ir pigiai.

Kreipkitės adresu:

JONAI BTOKEi
173 Bridge St., O. Brooklyn, N. T.

VISKĄ NUPIGINOM
Pianus, Player pianus, Columbia, Odeon ir kitų 
kompanijų gramafonus ir lietuviškus rolus pia
nams. Turim rekordus visų lietuvių artistų: Ba
bravičiaus, Kipro Petrausko, Butėno, Sodeikos ir 
visų kitų. Ir turim 3 už $1.00. žodžiu turim viso
kių. Reikalaukit katalogo viską sužinosite veltui. 
Viską prisiunčiam į namus į visų pasaulį.

Jonas Ambrozaitis
560 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg G262

Real Estate

Kam nusibodo dirbti pas ki
tus ir norėtų tapti biznierių 
meldžiu užeiti pas mane, nes 
turiu labai gerą valgyklą par
davimui. Parsiduoda labai pri

einama kaina. Nesigriaudinsi 
mano patarimu.

Šiuo kartu turiu keletą gerų 
pardavimų su mažu įnešimu.

šešių šeimynų mūro namas, 
po G kambarius, su visais įtai
symais. Kaina $19,500, Rendos 
metams $2,568, Cash $3,000.

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spindullų Diagnoza 
221 SOUTH 4th STREET 

BROOKLYN, N. Y.

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

2—8 po piet.
Penktadieniais ir Sekmadieniais 

tik sulyg sutarties

šešių šeimynų medinis na
mas, po 4 kambarius, su vi- 

■sais įtaisymais. Kaina $13,500, 
Rendos metams $2,338, įmokė
ti $2,500.

Janiaicoj arti stoties
Dviejų šeimynų, mūro na

mas, su dvilypiu porčiu, su 
draivei, dubeltavas štymas, 
kampiniai kambariai. Kaina 
$14,000. Cash $2,500.

Williamsburgo sekcijoj
Trijų augštų, mūro namas,' 

su štoru ant Grand St. Nėra 
listo. Tinkamas šios gadynės 
bizniui. Kaina $18,000. Cash 
$6,0000.

Ridgewood sekcijoj
Aštuonių šeimynų, mūro na

mas ir du Storai. Geras pirki
nys. Kampinis. Kaina $31,500, 
Renda metams $4,320. Po šešis 
kambarius šeimynai. Cash ne
mažiau $8,000.

VIENYBE” REAL ESTATE 
(VI. šabūnas, vedėjas) 

193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Licensed Broker
FT? .4 PROGA PARDUOT

JŪSŲ LOTUS 
pakol Real Estate dar 
laikosi. Prisiūskit dia
gramą ir planą lotų ir 
adresą. Nevilinkit kol 
dar yra proga parduot.

JOHN J. GAGEL 
335 Milford St. 
Brooklyn, N. F.

i'________ =:r . :.. -■.•r*

Tel. Stagg 4-109

ALEK. RADZEVIČIUS 
Graborius

Laldtouvių 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.

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savninkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINE
Ola galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir ui 
prieinamų kainų; taippat pasirendavoti svetainę susirinki- 
manu, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

B09 GRAND ITREET (Tel. Stagg 3922) BROOKLYN, N. T.

Brooklyn, N Y

Vyrams, Moterims 
Prašau Tamlstų reikale atsilankyti,

S. PAUŽA 
131 GRAND STREET

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

ir Vaikams 
o būsite pilnai užganėdintai

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

A. L. Clothing Co. 
216 Manhattan Avenue 

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