
DIDŽIAUSIĄ GALYBĘ

Kaina 4 Centai METAI XXXIX.

(Telephone: 2427 Greenpoint)'Entered As Second Class Matter October 23, 1907, At The Post Office at Brooklyn, N Y.. Under the Act of March 3rd, 1879

i

"VIENYBE ’ TAMSUMĄ 

IšBLAšKO-IšVAIKO;

LIETUVIŲ TVIRTUMĄ
AMERIKOJ PALAIKO

Antradienis, LAPKR. (NOV.) 24 D., 1925, Brooklyn, N. Y.Kaina 4 Centai

TAD, MIELAS TAUTIETI
SKAITYKI “VIENYBĘ
SUTEIKSI TĖVYNEI

NO. 14L

(Telephone: 2427 Greenpoint)

NACIONALISTAI KOMUNISTU PA
DEDAMI SU DŽIAUGSMU NUGRIOVĖ 

FRANCUOS MINISTERIŲ KABINĖTA
Gabrys Nenori Būti Klaipėdos Krašto Guber

natorių.

“VIENYBĖS” PIRMAME METINIAME KON 
CERTE IR BALIUJE PUBLIKOS BUVO 
APIE 1,700 ŽMONIŲ.

PARIS, Laprk. 22. — Monarkistai, nacionalistai ir 
komunistai, papūtę vienon dūdon, trijų balsų didžiuma 
nuvertė dabartinį socialistų Painleve ministerių kabine
tą. Mat, visiems nepatiko to kabineto siūlomos reformos, 
kurių tikslas buvo išgelbėti smunkantį Francijos franką 
Už kabinetą balsavo 275, o prieš 278. Po balsavimo mo
narkistai su komunistais sutaisė džiaugsmo demonstra
ciją.

BROOKLYN, N. Y., Lapkr. 22. — “Vienybės” pir
mame metiniame koncerte ir baliuje dalyvavo apie 
1,700 lietuvių. (Plačiau apie tai skaitykite Vietinėse Ži
niose ant 6-to pusi.)

WASHINGTON, Lapkr. 22. — Angliakasių unijos 
prezidentas Lewis kreipėsi į Suv. Valst. prezidentą 
Coolidge, prašydamas, kad tas paveiktų į minkštos an
glies kasyklų bosus, kurie pradėjo nepildyti kontrakto 
s-u unija. Bet Coolidge atsakė, kad “nėra įstatymo”, ku
ris pavelytų jam tą dalyką tvarkyti. Unija, anot Lewi’,so 
turės paskelbti streiką ir minkštų anglių kasyklose.

RYGA. — Latvijos valdžia įgaliojo buvusi A lyri
kos konsulą paieškoti Amerikoje del latvių paskolos su
moje dešimties milionų dolarių.

KAUNAS. — Tik ką gauti iš Lietuvos laikraščiai 
praneša, kad Gabrys atsisakė statyti kandidatūrą i 
Klaipėdos gubernatorius. Svarstomas kunigas Žilius ar 
Končius.

Neteisingumas Žymiai 
Augąs Amerikoje

Rusai Nustato
Tarnams Algas

Naujausi Telegramai Žinios Iš Lietuvos
New York. Tūla blaivi- Briuselis. Belgų valdžia 

ninku sąjunga išstudijavo,1 ruošiasi pripažinti sovietų 
kad girtuokliavimas Ameri-, Rusiją. Del to belgai, turėję 
koje pasiekė tokį laipsnį, ko 
kio nebuvo pirm prohibici- 
jos. Sąjunga skelbia, kad 
prohibicijos įstatymas neį
vykdomas.

New York. Apie 120,000 
namų statymo darbininkų 
reikalavo, darydami naują 
kontraktą su bosais, pakelti 
algas nuo 50 centų iki $4 
į valandą. Bosai atsisakė pil 
dyti unijų reikalavimus, 
nes tas kainuotų jiems per 
metus 80 milionų dolarių.

Paris. Nuteisus du jau
nus vyrukus, 20 ir 18 me
tų, miriop už užmušimą p'aš 
toriaus, tie vyrukai teisme 
garsiai nusijuokė ir pirštu 
parodė, kad jiems smagu 
bus kaip giliotina nupjaus 
galvas.

London. Merginos fleper- 
kos Anglijoje seka madą 
nusiimti savo skrybėlės rės- 
storanuose ir kitose viešo
se vietose.

Jeruzalis. Žinios iš Siri
jos rodo, kad francūzai ir 
drusai stovi sutelkę spėkas 
vienas prieš kitą ir bile die
ną gali įvykti svarbus mu
šis.

Žmogus-Gorila 
Muša Moteris

mote-

aliejaus kasyklas Rusijoje 
prie carų, protestuoja.

’.-r
New York. Atlantiko jū

roje, toli nuo Amerikos 
krantų, jau pasirodė nau
jas butlegerių laivynas, ku
ris, matyti, nori įšmugeliuo-' 
ti šnapso amerikonams del 
Kalėdų.

Philadelphia, Pa. Miesto 
majoras papasakojo apie 
.naujai perdirbtus planuo 
visa-pasaulinei parodai ki
tą metą. Parodos tikslams 
bus užimta 2,000 akrų že
mės plotas. Parodos tikslas 
bus parodyti Amerikos pa
žangą per 50 metų. Parodo
je dalyvaus daug svetimų 
valstybių.

New York.. Namų staty
mo žinovai jau pradėjo ra
ginti publiką apsižiūrėti 
perkant naujus namus, nes 
ne visų statyba yra tinka
ma ir stipri.

London. Krakovos obser
vatorija praneša, kad len
kai radę naują kometą dan
guose.

Maskva. Rusijoje eina per 
tvarkymas valdiškų biurų 
ir departamentų.

Merginoms Krūtis

■ New York. Draudimo kom
panija Fidelity ir Guaranty 
skelbia, kad statiška rodo, jog 
teisingumas tarpe bonsuojamų 
tarnų, dirbančių įvairiose įstai
gose, mažėja. Vis daugiau ir 
daugiau klerkų, raštininkų, ka- 
sierių ir panašių tarnautojų 
suka ir apsivagia. Didžiuma 
prasižengėlių yra vyrai, kurie 
gauna mažas algas, o nori gy
venti gražiai, kaip mato 
gyvenant.

kitus

Ciepliakas Išrinktas 
Vilniaus Vyskupu

Maskva. Virėjų, tarnų ir 
tarnaičių unija nustatė seka
mas darbo jr algų sąlygas. 
Tarnai padalinti į tris rūšis, 
žiūrint kam tarnauja. Darbi
ninkų šeimynoms tarnai gauna 
mažiausia algos, raštininkų ir 
valdininkų šeimynose gauna 
daugiau, o daugiausia gauna 
tie, kurie tarnauja fabrikan
tams ir pirkliams. Visi turi 
dirbti nuo 8 iš ryto iki 8 vai. 
vakare ir dar gauti 4 valandas 
poilsio per dieną, švenčių die
nomis tarnai neturi dirbti.

Toledo, O. šio miesto 
rys didelėje baimėje didelio, 
šešių pėdų vyro-gorilos, kuris 
vaikštinėja gatvėmis ir didele 
buože skaldo galvas moterims. 
Jau septynios moterys nuo jo 
nukentėjo, ir dvi pasimirė. Ki
tos amžinai sirginės. Apie 1,-
000 vyrų ir visa miesto polici- ( rūpino. Kiti tėvai net nerapor- 
ja sukilo sugauti tą žvėrį žmo
gaus kaily, kuris manoma yra 
iš galvos išėjęs, koks 
tis.

Birdgeport, Conn. Policija 
susirūpino pagauti nežinomą 
vyrą, kuris specializuojasi pei
liu badyti krūtis jaunoms 
merginoms. Sakoma, pirmas už 
puolimas įvykęs vasario 20 ir 
paskutiniu laiku tiek dažnai 
pasikartoję, kad policija susi-

Kaizeris Gerai 
Gyvena Olandijoje

bepro-

tavę policijai apie dukterų su- 
pjaustymą. Sakoma apie 20 
merginų yra taip nukentėję.

Sušaudo šeimyną del 
Nukirptų Plaukų

New York. Popiežius pasky
rė Amerikoje viešintį lenkų 
vyskupą Ciepliaką Vilniaus ar
kivyskupu. Jis buvo katalikų 
galva Rusijoje ir bolševikai jį 
buvo nuteisę miriop, bet vėliau 
popiežiui pavyko jį išgelbėti.

Netoli Kasyklų, bet 
Perka Koksą

vietos

Gamino Perdaug
Smarkius Kvepalus

Hazleton, Pa. Viena 
kepykla, negaudama kitokio 
anglies kaip, “buckwheat” — 
nusipirko vagonti kokso. Haz- 
letonas gi stovį visai prie ka
syklų. Kitas miestelis 
terly perka minkštas 
nors tik 12 mylių nuo 
anglies kasyklų.

Whea- 
anglis, 
Lehigh

grį-
ma-

London. Tūlas anglas, 
iš Olandijos, kur jis 
ir eks-kaizerį, pasakoja, 
kaizeris gerai atrodo. Jis 
jaunesnis, vikresnis ir

Detroit, Mich. Richard 
sseau'nušovė 14 ir 17 metų sū
nus ir peršovė savo žmoną, 35 
metų dėlto, kad ji apsikirpo 
plaukus ir pradėjo “kitaip elg 
tis, negu paprastai”.

Bru-

žęs 
tęs 
kad 
lyg
smarkiau kalba. Vienok praži
lęs. Jis sako, kad Anglijos atei 
tis labai netikra.

Philadelphia, Pa. Du -treč
daliai jš 468 fabrikantų kvepa
lų ir perfiumo, negaus po Nau
jų Metų pavelijimo laisvai pir
kti alkolio kvepalams. Valdžia 
turi įrodymų, kad jie alkolį 
vartodavę kitiems tikslams.

New York. Už dalinimą ko
munistinės literatūros augšto- 
sios mokyklos mokiniams, tū
las žydelis nuteistas 
kalėjiman.

20 dienų

Jersey City, N. J. Tritiakų 
pora, kuri buvo areštuota už 
nunuodijimą savo 3 ir 5 metų 
vaikučių, dabar paleista, nes 
pasirodė, kad nuodų (del 
žiurkių) į Tritiakų kavos puo
dą įdėjo bežaisdamas kaimynų 
vaikas, 9 metų Furziukas.

Rhinelanderio Byla 
Sakoma Eis Toliau

Plains, N. Y.
Rhinelanderio ir jo

Byloje

Baltimore, Md. Vyrukas, ar 
vyrukai, kurie pjausto mote
rims žiponus ir drapanas gat- 
vekariuose ir ant gatvių, dar 
nesugauti. Paskutine mergina, 
kuriai įpjauta žiponas yra p-lė 
Headley nuo No. Fulton St.

White 
turtuolio 
pusjuodės pačios abiejų pusių 
advokatai karštai ginčina, kad 
jokių derybų apie taiką nėra 
vedama slaptai ir kad bylos 
svarstymas eis toliau. Alice 
vienok pasakoj, kad ji skus 
tėvą jaunuolio Rhinelanderio 
ant $200,000 už atšaldymą sū
naus meilės.

Youngstown, O. 
riams besiginčijant, 
šauta Antanas Parenta ir Mike buvo priežasčia jos mirties. Ji 
Protich. Policija areštavo vi- sveria 380 svarų ir kada jos 
sus žinomus butlegerius.

Butlege- 
tapo nu- Pranienės, 53 metų moteries,

Newark, N. J. Svoris Adelės

Rokiškis. (“V-bės” kor.) — 
Sąryšy su blogu oru didieji ūki 
ninkai už bulvių kasimą moka 
į dieną po 7 litus ir valgyti 
duoda. Rugių liko daug nesėtų. 
Linai žymiai atpigo. Sako, tai 
žydų suokalbis, kad žmonėse Ii 
nų daug yra. P. Kriukelis v o pasikvietusi šeštąją didžią

ją, kaip p. Atstovus išsireiš- 
kor.) — kė, valstybę — spaudą, arba 

Vilniui Vaduoti rinkliava eina jos atstovus ir, pavaišinęs ar- ......... 
gerai, žmonės aukuoja gana! bata, p. SSSR. Ministeps kai-'suėdė! Vot tau įr šių dienų 
gausiai. Rokiškio valdininkai bėjo apie dviejų kaimynų: Ru- katalikiškas jaunimas.
nutarė paaukuoti vienos dienos sijos ir Lietuvos santykius. Jo I Kada vietos Liet. Jaun. Są-

nų daug yra.

Rokiškis. (“V-bės

patogesnės sąlygos Lietuvos mėn. pabaigoj iš eilės ketvir- 
duonos eksportui.

INTERVIU

Šio spalio mėnesio 26

ta pa-kė didžiausia davatka ir 
altorėlių nešiotoja pagimdė kū 
dikį, kurį nugalabinus paslėpė 
krūmuose po lapais. Policija 

dieną nusikaltėlę privertė parodyti
Sovietų Rusijos Atstovybė bu- vietą, kame randasi nužudyta- 

sai kūdikis, davatkėlė išgra- 
bojus lapus pareiškė, kad toj 
vietoj nerandą, kur padėjo. 
Girdi, tur būt šunės iškasė ir

uždarbį minėtai rinkliavai ir pagrindinė mintis buvo pažin- jungos Skyrius padaro susirin- 
prisidėti prie jos aktyviu dar- kim: vieni antrus; ar gerai arĮkimą ar kokį kitą kultūrinį pa-
bu. Dikis. blogai vieni apie antrus 

kim; tik netylėkim.
rašy- • silinksminimą,

SUSIRINKIMAS

Spalio 18 d. Kaune
Lietuvos evangelikų reforma-

buvo

Kuršėnai, Šiaulių apskr. (“V 
bės” kor.) — Mūsų kampelis 
atsižymi ramumu ir tamsumu. 
Jaunimas daugiausiai linkęs 
prie įvairių pasilinksminimų;
vieni susispietę prie pavasari-į tų draugijos nepaprastas su
ninku sau gieda vyturiais, kiti sirinkimas. Jame dalyvavo be 
girtuokliauja, o apšvietos dar- senųjų draugijos narių dar ir 
bo vesti nėra kam.

Spalio 29 d. jš nakties čia į- 
vyko puolimas ir žmogžudys
tė. Iš Kuršėnų važiuojant plen 
tu dviem diližanams, miškely 
juos sulaikė kaukėti banditai. 
Visus keleivius (25 žmones) iš
krėtė ir atėmė viso apie 14,000 
litų bei laikrodėlius. Tik laiš-

tuomet viso
kiais neteisingais šmeižtais 
bombarduoja geriau nei perkū
nija, bet kada pava-kės vai
kus smaugia, tuomet tie ponai 
ilgaskverniai nei žodelio, vis
kas tylu, ramu!

Dirvos Žvangutis

“ Dzūkų Bizūno” Redakto
riaus V. Misiūno byla sulyg 
jo apeliacijos paskirta nagri-

i Lietuvos bei Klaipėdos krašto 
evangelikų liuteronų lietuvių1 
atstovai. Susirinkimas rado rei nėti Mariampolės Ap. Teismo 
kalingu pakeisti veikiančius iki š. m. gruodžio m. 3 d.
šiol draugijos įstatus, kad jo- j — Jo byla su “Ryto” redak- 
je vienodai galėtų dalyvauti torium J. Talmantu liko atidė- 
ne tik vien evangelikai refor- ta.
matai, bet ir evangelikai liute
ronai. Tam tikslui draugijos

kanešys laimingai pabėgo; sa- pavadinimą nubalsuota pakeis- 
koma jis turėjęs apsčiai pini- ti šiaip: “Lietuvių evangelikų 
gų. Prie to plėšikai nušovė vie- draUgiju” ■ » • ■ 
ną' keleivį vietoje, ir pabėgo. I Nubalsuota ort?anizuoti Kau 

Žmonės labai susirūpinę, ne šalia čia esamos evangeli- 
Vietos policija stropiai ieško kų liuteronų vokiečių parapi- 
plėšikų.

Kėdainiai. — Teko sužinoti 
iš patikimų šaltinių, kad šiau-

ų evangelikų lįų įr kitose apskrityse kademų 
*■ '* b‘I6k.'&» usp or-

UŽ UOŠVIO PINIGŲ 
PASISAVINIMĄ

Išgyvenęs Amerikoje iki 
m. amžiaus tūlas L. surinko a- 
pie 500 dolarių ir nutarė, grįž
ti namo baigti savo dienas. At
vykęs namo L. paskolino pini
gus savo žentui. Pinigų tarpe 
buvo ir bonų. Uošviui pareika
lavus grąžinti pinigus žentas I 
visai neigė jų gavimą ir net i 
išvarė savo uošvį iš namų. Bet 
darant kratą pas žentą buvo 
rasta bonų. * į

Turėdamas galvoj nepapras-1 
tas bylos aplinkybes, Apygar
dos Teismas pavartojo augš- 
čiausią bausmės būdą ir pa
smerkė žentą kalėti sunkiųjų 
darbų kalėjime. Dabar toji by
la būsianti nagrinėjama 
riausiajam Tribunole.

jos dar ir evangelikų lietuvių 
parapiją, kurioj galėtų sutil
pti lietuviai liuteronai įr refor
matai kartu.

Susirinkimas reiškė pageida- 
vimo šaukti Lietuvos evangeli
kų kongresą.

Draugijos tikslas yra vienyti 
:visus Lietuvoj, Klaipėdos kra
šte ir 
tuvius 
dorinį 
tautinį
tikvbos pagrindo, 

Naujai išrinktos
valdybos pirmininku yra prof.! 
šernas, gyv. Kaune, Mickevi

čiaus gatvė 20 Nr., 17 b., ku
ris maloniai sutiko teikti in
formacijas visais draugijos "ei 
kalais. Ten buvęs

svetur gyvenančius lie- 
evangelikus, kelti jų 
ir lietuvių 
susipratimą,

RUGINIAI MILTAI 
PABRANGO

d.

ganizaciniam darbui — steigti 
Ūkininkų s-gos, Darbo federa
cijos ir tam pan. kuopas, už 
kurį darbą mokytojams prie 
pagrindinės algos iš tam tik
rų fondų primokama tdar kas 
mėnuo po 200 litų. Daugelis 
mokytojų pametę mokyklas va 
žinėja po kaimus užsiimdami 
propaganda. Jei kunigai taip 
mėtys pinigus, tai po rinkimų 
ateinančio Seimo jiems teks 
neatsiskaityti daugiau, negu 
vienu milionų litų, kaip tai bu
vo pažymėta paskelbtame bu v. 
Kontrolieriaus Zubrickio laiš- 

ike. A.
draugijos ------------------------------- -

evangelikų 
išeinant iš

STUDENTAMS UNIFORMA
Vy-i

Lietuvos Universiteto regla
mento komisija praeitais me- 

jtais buvo atmetusį uniformos 
įvedimo studentams projektą. 
Tačiau šiais metais tasai klau- 

pa- simas vėl yra iškeltas ir netru-
taksa. kus jis bus svarstomas univer

šio mėnesio 17 
nauja duonos 

kiek pakeltos. Duonos sitoto senato bei tarybos.
Uniformos priešininkai "n — 

i do į tai, kad nesama reikalo 
nustatyti tam tikra uniforma 
studentams. To projekto šali
ninkai deda jo pamatan tuos 
samprotavimus, kad nesant u- 
niformai studentai esą priver- Į 
sti išleisti per daug pinigų rū
bams.

Nuo 
skelbta 
Kainos 
pabrangimas yra įvykęs del I
miltų kainų pakilimo.

Ligšiol ruginiai miltai kaina 
vo 42 litu maišas (100 kilo
gramų). šiuo metu miltų mai
šas kainuoja 57 litus. Manoma, 
kad vietiniuose malūnuose dar 
yra senų rugių atsarga, taigi 
miltų pabrangimas negali 
aiškinamas vien tik grūdų 
nų pakilimu.

Lietuvos grūdų rinkoj

būti 
kai-

bute įvyko gaisras, ji nusilpo 
nuo dūmų ir kaiminka negalė-1 

Washington. Kasdien visame jo jos išvilkti laukan. Ji nuo tyti šioks toks gyvumas, kuris 
"""’y „„ .14 nnn dūmų įr užtroško. yra surištas su grūdų ekspor-pasauly įvyksta po 44,000 au

drų su perkūnijoms, ar be.

Philadelphia. Už vežimą au
tomobily šnapso į pikniką, du 
vyrai čia gavo užsimokėti po 
.$100 pabaudos.

ma-
KĄ DIEVAS MYLI, TĄ IR 

APDOVANOJA

Šventežeris, Seinų apskr. — 
----------- to pradžia. Kainos yra pakilu- ( Vietos pavasarininkų kuopa tu 

Philadelphia, Pa. Tūlas Me- sios ir rodo tolimesnio pakili- ri dar visai trumpą amžį, kul- 
licekas prisipažino nušovęs sa- mo tendenciją. Gal būt, kad tūrinio darbo mažai dirbama, 
vo žmoną laike ginčų apie už- .Vnieštorgui atsisakius vykdy- bet vaikų gimdyme labai atsi
laikymą bravorėlio ir varymo ti duonos pristatymą pagal pa žymi, nes nuo pradžios jų kuo- 
degtinės.------------------------------darytus susitarimus, susidarys pos susitvėrimo š. m. rugsėjo

Pirkite “Vienybės” 
serų! Vienas seras — 

10 dolarių.

KALĖDOS 
JAU < 

ARTI!

Ar Pasiuntei 
Saviškiems į 
LIETUVĄ 

Pinigų? 
Jeigu dar ne. Tai 

tuojaus išsiųsk per 
“VIENYBĖS” 

pinigų siuntimo 
skyrių. Siųsdami 

Money Order 
adresuokite 

k

VIENYBĖ '
193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

1
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Į PERŽVALGA j 77 Senovės Lietuviai
Ruso A. Pogodino Pasakojimai — Vertė V.

«

r-

{j Redakcijos Straipsniai ]|

Rašymas Editorialų. į Pirmoms žinioms apie strei-
Kiekvienas lietuvių laikraštis s ką pasirodžius, liepos 18 buvo 

Amerikoje turi cditorialus. 
Juos rašo redaktoriai. .Bet edi
torialų rašymas, sąko ąmerikp- 
nas E. W. Howe, yra toks pąt 
darbas, kaip mušimas į būgną, 
tik skirtumas tame, kad vieni 
redaktoriai muša į vieną būg
no pusę, o kiti į kitą.

Ta pastaba labai teisinga.
—o—

Vilnijos Lietuviai Jau Slepia 
Lietuvybę.

“Vilniaus Aidas” nusiskun
džia, kad lietuvių veikėjai Vil
nijoje pradėjo sirgti apatija, 
ir nenori rodytis viešumoje su 
lietuvišku veikimu. Esą, kiti 
jau drovisi kalbėtis lietuviškai 
ant gatvių ir kitur, kiti slepiasi 
nuo lenkų su skaitymu lietuvis 
kų raštų.

—o— 
Žmonės Rūpinasi.

“Vilniaus Aidas” pasakoja, 
___ žmonės Lietuvos pakraš-

ISTORINĖMS SUKAKTUVĖMS ATEINANT
i' Atvejų atvejais mūsų laikraščiai rašo jau nuo pa
vasario apie šiemet įvykstantį labai svarbų jubilėjų — 
20 metų sukaktuves Didžiojo Lietuvių liautos Seimo, 
kitaip dar vadinamo “Vilniaus Seimo”, — nes tas sei
mas Vilniuje Gruodžio 4 ir 5 dd., 1905 m., įvyko ir iš 
pamatų sjudino mūsų visą tautą siekti neprigulmybės. 
Gaila, vienok, kad mes, amerikiečiai, pasilikome taip ne
lemtai suskaldyti į “partijas”, kad ir šis svarbus jubilė- ‘kad ž 
jus nebepasiseks apvaikščioti taip, kaip derėtų vienos 'čiais, kur susiduria su Lenkija,
tautos žmonėms, vienos valstybės piliečiams. Gal nuošir
džiau šitą Tautos Momentą sveikins tik tautininkai li
beralai; kitos srovės tą momentą išnaudoja jau “sa
viems dievams”, — socialistai, kiek jų ten bėra, rūpestin
gai tą momentą pratyli;'komunistai, to vietoje, švenčia 
Rusijos revoliucijos ir Lenino sukaktuves; klerikalai, 
rods dar pašūkauja, bet nieko rimtesnio nebesugalvoju, 
kaip į parapijų svetaines susišaukę “savo” publiką, jai 
pasakys skystokų kalbų ir dar skystesnių deklamacijų 
parapinių mokyklų vaikučiai padeklamuos..

Tegul atleis mums amerikiečiams Lietuva Tėvynė 
už tokį mūsų nusilpnėjimą, ir tegul dalį kaltybės ant sa
vęs prisiims; mes didžiasparniais sakalais į Lietuvos 
laisvę lėkėme kėlės dešimtis metų Amerikoje, iki pačios 
Lietuvos atsiųsti atstovai amerikiečių politine ir vals
tybinę sąmonę nuslopino bei juos nutupdė vabalais...

Dėlto mes šias svarbias sukaktuves vistiek paminė
kime kuotinkamiausiai prakalbomis, referatais ir rezo
liucijomis, pasižadėdami remti ir ginti Lietuvos Nepri
klausomybę, kuriai pamatus patiesė anas Didysis Lietu
vos Seimas. O tuomtarpu lūkuriuokime 1930 metų, ku
riuose sukaks 25 metų jubilėjus. Jeigu Amerikos lietu
vių ateivybė atsiddrys;'jeigu tautininkų liberaht'idėjos 
taip plačiai skleisis, kaip dabar skleidžiasi; jeigu pačioje 
Lietuvoje sugrįžš laisvė žodžio, spaudos ir sąžinės, koki 
viešpatavo pirmaisiais Respublikos metais; jeigu Ame-

tautybės: lietuviai, suomiai ir slavai nuo Ger
manų pasiėmė po tas pačias sąvokas: kuni
gaikščio, kardo ir pinigų, (kunigaikštis nuo vo- 
kiečių-Gotų žodžio “koenig;” pinigas nuo “pfę-- 
nig”) nors galima beveik apytikriai tvirtinti, 
kad lietuviai visgi komažiausia Gotų įtekmės 
prisiėmė. Gali būti, kad tiršta juosta Slavų 
juos skyrė nuo naujų karingų atėjūnų, atėju
sių į Pietų Rusiją. Tie patys Slavai apgynė 
lietuvius ir nuo kitų atėjūnų, atvykusių po Ger
manų, kaip tai: Gunų, Avarų ir kitų.

k • 
Lietuviai Nustumti Ten, Kur Juos 

Ištari ja Randa.

Ketvirtas šimtmetis po Kristui yra gady- 
kada politiškos permainos, persimainymas 
entojų Pietų Rusijoj, ir taip toliau, sujudi-

(Tąsa)
Lietuviai Kaipo KaimynaiSuomiai 

‘ .'7
Kas gyveno Rusijos plotuose Europoje 400 

metų pirm Kristaus? Pietuose, nuo Dunojaus 
žiočių iki Dono upės, pereinant dar toliau į ry
tus už šios upės, bastėsi Skifų (Skitų) ir Sar
matą tautelės. Jos buvo giminingos Midėnams 
ir Persams, kurie tuo metu buvo pasiekę gana 
augšto. kultūros laipsnio. Skitai ir Sarmatai, 

&e| kurių įpėdiniai užsiliko iki mūsų dienų pavyda- 
,io nuo-|je Kaukazo osetinų, palaikė iš vienos puses ry- 
'^S.?U",šins bei santykius su išbujojusia Graikų kultū- 

revoliucionieriško ra> kurj siuntė į puslaukinius žiemius savo tobū- 
* v- kuris prie_ streiko |]jausius padarinius ir laikė Juodųjų Jūrų pa- 
neprileis. Liepos 25 vėl atėjo krantėse atstovus savo miestuose Olvija, Panti- 

. ir kituose. Iš kitos pusės tos tautos 
vedė prekybą su savo giminėmis toliau į rytus, 

!o jų karaliukai dažnai gaudavo dovanų nuo 
I?en?Sl° |Persijos carų, pavydale auksinių kardų ir pūi-

paskelbta, kad prezidentas 
Coolidge “imąs stiprius žings
nius,” kad streiko nebųtų. Se
kančią dieną iš Baltojo Namo 
išplito džiaugsmo raportai, kad 
prezidentas yra “pasirįžęs 
prie streiko neprileisti.”

Gerai. Liepos 21 Coolidge 
vėl mums skelbia, kad 
mone streiko nebus.” 
rįs planą 
pobūdžio,”

ir

žinios, kad prezidentas anglių kapeja,- 
padėčiai duodąs “rimto apmą- j 
stymo.”

Bet pabaigoje to 
unijos derybos su bosais iširo kju padąbinimu 
ir sykiu subiro visas Amerikos 
prezidento smarkumas jr i’evojjjaį vejk§ augšto j i kultūra Graikijos iš pietų ir 
liucionieriški planai. Preziden persjjos jg rytų, Skifai ir Sarmatai, savo keliu, 
tas Coolidge ikišiol nei piršto.furč.j0 turėti didelę kultūrišką įtekmę ir ant 
pirštan nemušė, kad išgelbėjus ,toijmėsnių, puslaukinių kaimynų žiemiuose. Ga- 
Amerikos piliečius nuo gobšių 
kasyklų savininkų. Prezidentui 
vėl “pavyko,” o mes mokame 
tonui anglių apie $25.

—o—

Būdami gyventojai žemės juostos, kur gi-

nė, 
gyv 
no ir gyventojus Rusijos vidurio. Apie tą laiką 
pas lietuvius ir suomius, reikia manyti, ir nuti
ko du svarbiausiu jų likimo dalyku: dalis suo
mių nusikraustė į šiaur-ryčius, prie Suomių įta
kas ir Baltijos jūros, o pirm jų į vakarus nusi
kraustė lietuviai, buvusieji įkilai kaimynai suo
mių. Kas pirm, o kas paskui kraustėsi, supran
tama, sunku suvaikyti, bet įvairių daiktų iška
senos iš žemių, arba arkeologija, visgi šį bei tą 
nuspėja.

Kalugos gubernijoj tapo rasta tumuliai- 
kurganai (kapai), kuriuose lavonai buvo sude
ginti, ir kur tapo rasta tokie pat daiktai, kokie 
randami, kasinėjant pa-Nemuniu ir apie Dau
guvą. Aišku, kad tie daiktai priklauso lietu- 
.viams. Tikras tų tumulių amžius nenustaty
tas, tik bendrai aišku, kad jie supilti pirmais 
šimtmečiais mūsų eros (Po Kristaus gimimui). 
Tuo metu Volgos ir Okos pradžiose gyveno suo
mių tautos, palikusios irgi tumulių, tik taip va
dinamo Dijakvo tipo (nuo miestelio tuo vardu). 
Vėliau panašių tumulių randame apie vidurį ()- 
kos paupiais, kur pirmiau gyventa lietuvių.

Su tuo sutinka ir iškasamų kaukuolių per
maina Maskvos gubernijoj, pavyzdžiu, ilgagal- 
viai gyventojai buvo , išstumti trumpagalvių. 
Prof. Bogdanov sako trumpagalviai buvę suo
miai. Nesunku pamanyti, kad jie išstūmė, ar
ba pamainė, čia gyvenusius lietuvius, kurie pri
klauso prie pailgagalvių. Bet turime pridurti, 
kad iškasenų ir kaukuolių faktai čia turi tik ap
ribotos reikšmės. Jie patvirtina tik išvadas, ku
rios gaunamos sulyginus kalbas. Tuo tik ir 
brangūs.

Ant tvirto pagrindo stojame, kada imame 
tyrinėti daiktus,‘randamus tikrai lietuvių apgy
ventų kraštų tumuliuose piliakalniuose. Gali
ma sakyti, kad visa Kauno gubernija apipin
ta tinklu tumulių, turinčių balno formą. Daž
niausią jie būna supilti prie upių ar upelių 
pradžios. Ikišiol dar neaišku, ar jie turėjo ka
ro svarbą, ar apeiginę prasmę; paskutiniais lai
kais daug energijos pašvęsta ištyrimui šitų pi
liakalnių. Todėl lauksime, kad trumpoje atei
tyje jie bus pilnai išaiškinti.

(Toliaus bus) 
o----------------o---------------- o

KUR UŽKLYDAI?

Įima spėti, kad jie šonus trynė su suomiais, ku
rie buvo užėmę visą Rusijos vidurį. Suomių 
kalboje daug yra žodžių, — pasiskolintų iš I- 
ranų (Persų) ir tos paskolos įvyko tais laikais, 
kada dabartiniai estai ir suomiai niekuo nesisky 
rė nuo čuvašų ir mordvę. Nuo suomių į rytus, 
gali būti, tik menkai susisiekdami su Iranąis, 
gyveno lietuviai, kurių sodybos driekėsi į vaka-’ 
rus, iki pat Baltijos jūrų.

Galų gale, į pietus nuo lietuvių, nesusilie- 
dama su suomiais, bet gali būti sueidama Į ga
na ankštą suėjimą su Skitais, gyveno plati Sla
vų padermė, apėmusi miškuotą ir balingą Po
liesės lygumą, dabartinę Lenkiją; Karpatų kal
nynus ir smiltingas žemumas Baltijos pajūrio. 
O žiemių Rusijoj, Novgorodo ir Peterburgo gu
bernijose bastėsi Lopereai-Lopininkai, kuriuos 
vėliau suomiai nustūmė dar toliau į žiemius.

labai susirūpinę lietuvių-lenkų 
derybomis. Esą, ar tik lietuvių 
valdžia nepaduos juos po len- Moterų Balsavimas Belgijoje 
kais? Į Kairiųjų partijos Lietuvos

Tie lietuviai turi puikios pro patylomis gailisi, kad mote- 
ro- rims yra suteiktus balsavimo 

nežiū- teisės Lietuvoje. Veikėjai sako, 
kad tos moterys palaiko krikš
čionių diktatūrą. Bet kaip ten 
nebuvo — visgi principas įvyk 
dytas ir lietuviai gali tuo pasi
didžiuoti, kad, nežiūrint žalin
gumo, jie laiko moteris lygias 
politikoje su vyrais.

Kitaip dalykai stovi Belgijo
je, kuri daug kuo panaši į Lie
tuvą, bent 
Ten visos 
pripažįsta 
vyrais, bet 
tai griežtai stovi prieš sutei- 
kimą joms balsavimo teisių,'papuolė po žymia lietuvių įtaka. Dabar sunku 
nes tiki, kad tokis suteikimas pasakyti, kodėl lietuviai turėjo įtekmės: ar tai 
atimtų iš socialistų vadovybę jie buvo žymiai kultūriškesni už suomius, kam 
valstybėje ir atiduotų valdžią sunku įtikėti, ar tai suomiai, būdami- labiau lin- 
į klerikalų rankas. Jie tiki, įkę atminti ir išlaikyti kitų tautų įtekmę negu 
kad suteikimas moterims bal- lietuviai, yra daugiau išlaikę lietuviškų žodžių; 
savimo teisių duotų klerikalam (bet faktas faktu, kad pas suomius užsiliko kal- 
apie 400,000 daugiau balsų ir boję lietuviškų pavadinimų tokiems daiktams 

ir santykiams, kurie be abejonės turėjo būti ir 
pas juos pačius. Kam jie prisiėmė lietuviškus 
pavadinimus? čia/aiškėja jų palinkimas prie 
lietuvių kalbos. Mums tuo lyg rodoma, kad tais 
laikais lietuvių kalba buvo pas suomius “ma
doj”, kad suomiai tą žmogų skaitė mokytu, ku- 
•is piokėjo lietuviškai.

Panašių apsireiškimų pastebėti ir dabar: 
samo.įedai stengiasi zirianiškai kalbėti, tunguzai 
savo kalbą netik mažai kultūringiems jakutams 
perdavė, bet net rusų kazokai Sibire ją pamilo.

Taigi, kalbų lyginimo mokslas įrodė pirmą 
istorinį senovės lietuvių faktą, kad jie gyveno 
kaimynystoje su suomių tautomis laikais, toli 
pirm Kristaus gimimo. Irano-Persų įtekmė, ku
ri taipgi plačiai prasklido pas suomius, nepasie
kė pločio pas lietuvius: tik vieną du žodžiu ga
lime mes tai įtekmei pas lietuvius prirašyti. 
Vienas jš jų tai kanapė, kuri į Rusiją atėjo per 
Persus, o kitas tai balandis, kuris Persų religi
joj skaitomas paukščiu amžinos tamsybes. Bet 
pati Irano tikyba, kuri, matyti, paveikė į Slavų 
dievų mitologiją, lietuviuose nepaliko jokio pėd 
sako. Lietuviai garbino kaip tik tą, ką Zoroas- 
tro (Irano-Persų) religija baisiausia panieka 
persekiojo, kaipo vaiką piktosios dvasios, bū
tent, žaltį, paskui uodus ir kitokį brudą. Čia. 
matyti, j lietuvius stipriai bus paveikusi suomiš
kų tautų tikybiški nusistatymai.

gos prižiūrėti prie lenkų 
jaus” ir myli Lietuvą, j 
rint jos valdžios blogumų.

—o— 
Pažanga Skįla.

Lietuvos laikraščiai pasako
ja, kad Dr. šliupo žentas, Y- 
čas, buvęs vienas iš steigėjų 
pažangos partijos, dabar jau 
šlijąs prie klerikališkos Ūki
ninkų Sąjungos.

—o—
Žydiško Banko Bankrūlas

Ateinanti iš Lietuvos laik
raščiai patvirtina mūsų spėji
mus, kad žinia apie bankrlita
vimą Lietuvos valstybės ban
ko, neteisinga. Bankrutavo ne 
valstybės bankas, bet žydų. Vi
si pradėjo reikalauti iš jo pa
didėtų pinigų ir per vieną die
ną jis išmokėjęs apie 3 milio- 
nus litų, paskui jau negalėjęs

politikos veiduose 
partijos principe

moterų lygybę su 
praktikoje socialis-
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nkon atsiunčiamieji Lietuvos atstovai bendradarbiaus mokėti. Susidarė žydu komite- atiduotu Belgijos valdžią j kle-1 
m, n Avnb, Antn.n It o 1 TA t-o rl n »»« n 171 Ini olc l'v 1.' n vo t'irę mn_ j i • 11- . . . I "...su amerikiečiais, kaip tą darė p. Vileišis, ir kurstys mu
myse patriotizmo ir valstybingumo ugnelę, — tai 25 me
tų jubilėjų mes (ar tie, kurie po mumis gyvens) ap- 
vaikštinėsime parodomis, iškilmėmis ir tikra mūsų Tau
tos Istorijos Švente.

Dabar darykime gero savo tautai, ką galima. Ir ne
tiktai 4 ir 5 d. Gruodžio, bet ir visą ištisą tą mėnesį, 
arba net ir po Naujų Metų.

PAŠVIESKIM J PHILADELPIIIJOS 
PARODOS PATAMSIUS

Jau gauname žinių, kad Lietuvos vyriausybė prane
šusi savo atstovybei Washingtone neigiamą nusistatymą 
į visapasaulinę Parodą, būsinčią 1926 m. Philadelphijoje. 
Mūsų šaltiniai paaiškina, kad Lietuvos valdžia nenorinti 
aikvoti pinigų suruošimui lietuvių skyriaus toje paro
doje, bet patarianti tuo reikalu užsiimti patiems ame
rikiečiams.

Žinant nestiprią jaunutės Lietuvos respublikos fi
nansinę būklę, tuo atsisakymu nė nereiktų stebėtis. Tik
tai gana keistokas tylėjimas mūsų washingtoniskes Pa
siuntinybės, kuriai reikėjo jau senai šiuo klausimu į am j 
rikiečius prabilti ir suraginti prie taip begalo svarbaus 
darbo. Jeigu p. Bizauskas randa laiko tokius karštus 
užuojautos laiškus rašinėti kunigėlių įsteigtai kolegi
jai (žr. “Draugo” nr. 273), tai jau šimtą kartų buvo 
svarbiau savo Valdžią bei amerikiečius jaudinti ir įrodi
nėti, kad Lietuvos ir lietuvių kultūros pasirodymas šioje 
pasaulio parodoje yra labai svarbus žygis mūsų tautos 
istorijoje ir valstybės politikoje.
I Tačiaus reikia manyti, kad šiuo mūsų visos tautos 
reikalu, bus ruošiamasi pasinaudoti tiktai kunigėlių po
litikai ir jų parapijų sustiprinimui. Yra gauta žinių, kad 
Philadelphijoje ir kai kur kitur, kunigėliai jau subruz
do patys rengti lietuvių skyrių šioje parodoje. Mat jie 
jau gavę informacijų, kad Lietuvos valdžia nuo šito 
dalyko atsisako, todėl ir suskubę prie to rengtis paty
lomis, kad nesužinotų ir draugėn nesikabintų Amerikos 
lietuviai pažangieji!

Kas mūsų kunigėliams suteikė tas informacijas, kad 
Lietuva nedalyvaus? Kodėl mūsų “augštosios sferos” 
nieko apie tai spaudon neskelbia?

Veltui būtų dabar apie šitą teirautis ar iš kur nors 
atsakymo susilaukti. Pas mus ir “augštosios sferos” 
užsidarę savo partijėlėse, kapstosi kai žvirblis šluotoje.

tas, kuris paskolino pinigų ir 
banką išgelbėjo.

—o—
Lietuviai Tarp Dvejų Kultūrų

Jau esame nurodę, kad lietu
vių tauta stovi tarp dvejų ai
škių kultūrų, arba 
jų: Rytų ir Vakarų 
sijos ir Europos. Mes, ameri
kiečiai, labiau mylėtume, jei 
lietuviai linktų ppic Europos- 
Amerikos civilizacijos, negu 
prie rusų. Mes norėtume, kad 
Lietuvoje būtų materiališkų pa 
togu m ų, grožės miestuose, na
muose ir žmonių apsiėjimuose 
bei apsirėdymuose.

Bet yra lietuvių, kurie myli 
rusų'ir lenkų kultūras. Tos kul 
tūros jau veikė Lietuvoje. Iki, 
Liublino unijai lietuviai gyve- į 
no ir sekė Rytų kultūrą: ru-1 
su ir lenkų. Tas sekimas pa
sibaigė nelaimingai lietuviams: 
jie prarado savo politišką ne
priklausomybę. Lietuviai prade 
jo žiūrėti labiau j Europą, pra
dėjo priešinti ir nemėgti viso, 
kas kvepėjo rusais, arba len
kais.- Ir reikėtų, kad toliau į 
Vakarus žiūrėtų.

—o—
Kita Amerikos
Prezidento “Pergalė”

Aną sykį mes buvome pa
skelbę, iš amerikonų dienraš
čio paėmę, visą eilę prezidento 
Coolidge “pasisekimų.” Prie jų 
reikia pridėti pasisekimas iš
gelbėti Amerikos piliečius nuo 
anglių streiko ir pelnagrobių.

civilizaci- 
arba Ru-

rikalų rankas šimtui metų.
Todėl, kada klerikalai įnešė 

bilių apie moterų balsavimo tei 
sės į parliaments, senas so
cialistų vadas, Vandervelde, ku 
ris dar 1923 metais iškilmin
gai pareiškė, kad jo “garbės” 
žodis yra duotas idant suteik
ti moterims balsavimo teises, 
pats balsavo prieš bilių, kartu 
su kitais socialistais, seniau 
stovėjusiais už sufragizmą. 
Partijos nauda reiškia buvo pa 
statyta virš valstybinės nau
dos, virš piliečių teisių ir ly
gybės principo.

Mums regis, kad nežiūrint 
kaip bloga yra Liptuvoje, kuo
met moterys savo balsais pa
laiko klerikalizmą, bet visi lie
tuviai išmintingiau pasielgė, 
suteikdami politines teises mo
terims, 
p ras 
nigų peršamus kandidatus iš
eina joms nenaudai. Jos pra
moks politiškai protauti, veik
damos politikoje.

—o— 
Rusų Susivažiavimas

Nuo bolševikų išbėgioję ru
sai, sakoma, ruošia Paryžiuje 
savo suvažiavimą. Jau turi iš
rinkę organizacinį komitetą iš 
25 atstovų.

—o—

Kada nors jos susi- 
kad balsavimas už ku

PIRKITE 
“VIENYBĖS 

ŠĖRŲI

Nebūtų ko pavydėti, jei mūsų klerikalai su gerai no
rais rengtų šioje parodoje lietuvių skyrių patys; bet 
mes numatome, kad jie tą daro vedami savo “šišo”. O 
taip eidami jie vieni, be talkos visų Amerikos lietuvių, 
ypač be susitarimo su visomis mūsų srovėmis bei na- 
cionalėmis organizacijomis, tiktai karikatūrą iš viso 
reikalo padarys.

Kalbos įrodymai

• Kalba, tikras veidrodis santykių tautos su 
tauta, atvaizdavo ir lietuvių ryšius su suomių 
tautelėmis, kurios tuo metu tikrai turėjo būti

Gotai Pasirodo Pietų Rusijoj
Apie pradžią Antro šimtmečio Rusijos pie

tuose įvyko žymus perversmas. Tik pirm to pra
sidėjęs taip vadinamas tautų persikilnojimas, Į 
pietų kraštą atstūmė tautas, kurių ten iktol ne
buvo, būtent, Germanus, kurie visai nutrina vi
sus pėdsakus pirm jų buvusių Iranu. Germaniš
kieji Gotai, valdomi kelių kunigaikščių, bandė 
užkariauti visas tautas, kurios buvo šiokioje ar 
tokioje kultūrinėje įtekmėje Skifų-Sarmatų. 
Patys Gotai su savim atsinešė gana augštai iš
vystytą kultūrą. Jie pažinojo metalinius gink
lus, turėjo pinigus ir pripažino kunigaikščių 
valdžią. Gotų istorikai šešto šimtmečio prisi
mena garsų kunigaikštį Ermanriką, kuris tik 
pirm atplūdimo Gunų, užkariavo daugelį tau
telių. •

Vienok Gotų kultūrinė įtekmė ant suomių, 
lietuvių ir slavų siekia dar ankstyvesnių laikų, 
pirm Antro šimtmečio. Keista, kad visos trys

Kodėl, dainele mylimoji, 
Toli užklydai, nutilai?... 
Kodėl meilingai nevilioji 
Ir nelankai anksti, vėlai?...

Gal neradai kelionės draugo 
Kad balsu tyrlaukių likai? 
Kodėl ant žemės vėl išaugo 
Didi pusnynai ir sniegai?...

O gal apleido tave žmonės
Gal užgesino siekinius?...
Tik prakalbėk žodžiais malonės
Į žmonių jausmus ir vargus.

Kodėl meilingai nevilioji 
Kiekvieno vargdienio jausmus?... 
Kur tu nuklydai mūs mieloji?... 
Nelinksmini tu mūs skausmus...

Kodėl, dainele mylimoji, 
Toli užklydai, nutilai?... 
Kodėl meilingai nevilioji 
Ir nelankai anksti, vėlai?...

— A. STRIUPAIT1S
o----------------o---------------- o
PA V AS A RIS A TEIS...

? ■ • .» ' <■ - v i •

Jau brėkšta ir švinta, rytai spinduliuoja, 
Pavasario rytų gamtužė alsuoja.
Visur tyluma: tiktai miškas atgijo
Nuo paukščių čiulbesio, džiaugsmu apsivijo, 

širdie, ko nerimsti, ko dega krūtinė, 
Kam vilgo blakstienas rasa sidabrinė?!
Jei ilgai kentėsi, tai džiaugtis mokėsi;
Jei ilgai ištversi — nepasigailėsi!...

Pavasaris eina, jauti jo dvelkimą, 
Jisai šiandien neša ir tau, atpirkimą!... 
Šiandieną; su rylų ir tu, pralinksmėsi, 
Juk ateičiai savo žibintą turėsi!...

Jei nori kad džiaugtis, kentėk ligi galo, 
Nepaisyk, kad sopa ir lūpos nubalo!...
Juk šventė, šiandieną, tik tam, prispaustasis, — 
Pavasaris eina senai laukiamasis.

— A. VAIČIŪNAS
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HUMANIZMAS

Rašo P. Aidas

Prieš huųiamzmą viešpatavo scholastika. Scholas
tika vadinosi bažnytinis vidurinių amžių filosofijos ir 
teologijos mokslas ir daug turėjo garsių vyrų. Bet jai 
smunkant ir skurstant atsiranda humanizmas. Scholas
tika turėjo sau tikslą nagri-nėti šv. Raštą ir Bažnyčios 
Tėvų mokslą. Humanizmas, priešingai, pasistatė savo 
pagrindu ištirti gamtą ir žmogų. Humanizmas neužsi
ima visokiais painiais tikybiniais klausimais, kaip vidu
rinių amžių scholastika, bet grįžta į senovę ir ten stu
dijuoja graikų, romėnų paliktus raštus. Humanizmo lai 
ku svarbesni rašytojai buvo toki: Dantė, Petrarka, Bo- 
caccio, Tarkvato Tašo, Kroisto ir kiti. Jie pasižymėjo 
dideliais darbais, apie kuriuos čia trumpai pakalbėsim.

Kas tai yra pats humaniz 
mas? Humanizmas reiškia 
tokį dvasios kultūros kryp
snį, kuris reikalauja pilnos 
laisvės žmogaus prigimčiai 
plėtotis: kad viskas būtų da 
romą einant tos prigimties 
dėsniais, kurių niekas nepri 
valo varžyti.”

Šitoks apibriežimas yra 
tinkamas. Reikia pasakyti, 
kad apie humanizmą yra į- 
vairių nuomonių, bet mes jų 
čia neminėsim, netiek svar
bu humanizmo vardas, kiek 
jo plėtojimasis ir jo pradžia.

Humanizmo pradžia gim
sta Italijoje. Pradedant 19 
amžiumi, Italijoje atsiranda 
pasaulinių žmonių, kurie 
domėjasi senovės graikų ir 
romėnų raštais. Jie tyrinė
dami, randa raštuose pasi
gėrėjimo ir grožės. Kaip 
mums žinoma, graikų ir ro
mėnų raštai pasižymėjo įdo 
miu turiniu ir dailiu stilių. 
Ir taip mokslininkai pama
žu prisisunkia graikų ir ro
mėnų dvasios, atsiranda no
ras nusikratyti visais dės
niais, kurie žmogaus pri
gimtį varžo, o likt laisvu ir 
linksmai gyventi. Humanis
tai tikėjo, jei žmogaus pri
gimtis bus nevaržoma ir 
laisva, tai galės žmonės to
kia pat dvasios kultūra pa
siekti, kokią turėjo graikai 
ir romėnai.

Kaip minėjom, humaniz
mo tėvynė yra Italija, o iš 
ten, lyg jūros banga, užpy
lė visa Europą, išskyrus Ru 
siją. Europoje humanizmas 
randa daug pasekėjų. Mok
slininkai atsidėję skaito, 
verčia graikų ir romėnų ra
štus į lotynų kalbą. Ir ga
lima sakyt, kuriam laikui 
kultūrinė vakarų ir viduri
nė Europa virsta, tartum, 
senuoju graikų ir romėnų

pasauliu. Graikų raštai ati
darė mokslininkams ligšiol 
negirdėtą pasaulį; randa 
raštuose išmintį, randa, kad 
žmogui turi būti idealu ne 
vidurinių amžių šventasis, 
bet kilnus, išlavintas grai
kas ar romėnas.

Tai kokia nauda buvo iš 
humanizmo žmonėms? Hu
manizmas praveria žmonėm 
akis į pasaulį ir parodo, kad 
vietoje Dievo ir Bažnyčios, 
ar kitų autoritetų, reikia pa 
statyti žmogaus autoritetas. 
Tada žmogus bus laisvas 
nuo visokių prietarų. Huma 
nizmas davė žmonėms lais
vę ir pažinimą gamtos. Žmo 
nės pamatė, kad gyvenimui 
humanizmas yra tinkamas, 
tai dar labiau kreipė domę 
į pačius graikų ir romėnų 
raštus ir jų stilių. Scholas
tikos laikais stiliaus gražu
mas ir lotynų poezija ir re
torika beveik buvo užmirš
ta. Humanizmo laiku susirū 
pino gražumu turinio. Dar 
svarbu žinoti, kad humaniz
mo laiku pakilo kultūra. 
Nes susidurdami su senuo
ju pasauliu, žmonės gavo 
naują kultūrą, kurios iki 
šiol jie dar neturėjo. Mums 
žinoma, kad pas graikus ga
vo pradžią įvairūs mokslai, 
o ypač gamtos mokslas. Su
sipažinę žmonės su graikų 
filosofija, išmoko tirti gam
tą ir sekti jos stebuklus.

Užviešpatavus humaniz
mui Europoje pasirodo Dan 
tė su “Dieviška Komedija”, 
kurioje yra vidurinių amžių 
pažiūrų suma. Poemoje 
šviečia, kaip veidrodyje, tų 
laiku politinė kova, žinoma, 
kurioje dalyvauja pats Dan 
tė. Toje poemoje, tas visas 
poeto gyvenimas su jo nu
liūdimais ir viltimis. Tai

yra to laiko tikras gyveni
mo atspindis.

Toliaus seka Petrarka. 
Jis yra atsižymėjęs, kaipo 
italų lirikas. Jo lirinis vei
kalas “Conzoniere” kuria
me poetas pažymi ūpo nepa 
stovumą, ir pažiūras į pa
saulį ir į žmones, bet jos vi
sos yra kartais tamsios, kar 
tais šviesios. Ir jei pažiū
rėsime į kitas jo sonetas, 
tai rasime, kad Petrarką ne 
patenkinta meilei privertė 
jo lyrą liūdnai skambėti. Jis 
skundžiasi, liūdi, pasakoja 
apie savo nelaimę, daugely
je savo sonetų.

Boccaccio savo “Decame- 
rone” protestuoja prieš fe
odalizmą, tų laikų blogą gy
venimą. Bet jis neįpuolęs į 
gyvenimo pesimizmą, kaip 
Dantė “Dieviškoje Komedi
joje,” jame geras ūpas, vis
kuo patenkintas, skaistaus 
juoko raudonas siūlas per
eina per visą “Decamero- 
ną.”

, Humanizmo laiku moksli
ninkų ir dailininkų jaus
mas pasiekia nepaprasto iš 

! sivystymo, ypatingai Itali
joje, kur poezija pasirodo 
“menas menui”. ' 
la, kaip iš jūros bangų, di
dis italų poetas Ariosta, ku
ris parašė garsiąją poemą 
“Šėlstąs Rolandas.” Tame 
veikale yra apdainuojama 
Rolandas. Jis yra manda
gus, įsimylėjęs raitelis. Ga
na tragingas asmuo, kuris 
idealizuoja raitelių gyveni
mą.

Dar keli žodžiai lieka tar
ti apie dailę humanizmo 
metu. Humanistams visla- 
biau įsigilinant į senovės ra

ROCHESTER, N. Y. KEARNY, N. J.

atgaivinti senovės dailę. At
gaivinimas senovės dailės y- 
ra vadinama renesansas ar
ba atgimimas. Šituo metu 
tapytojų, architektorių ir 
skulptorių buvo daugybė. 
Čia paminėsim tik pačius 
svarbesnius. Pirmas buvo L. 
da Vinci. Jis savyje turėjo 
daug tapytojo gabumų ir 
garbingiausias jo darbas y- 
ra “Paskutinė vakarienė,”
nupieštai ant sienos vieno Lietuvis Nuo Apdeginto Mirė 
vienuolyno Milane. Nuo jo 
neatsilikdamas M. Angelas, 
būdamas Žmogus universa- ko bute kilo gaisras iš kokios 
lis, dirba visą savo amžių tai priežasties; sakoma, kad 
nenuilsdamas. Jį vainikuo- sprogęs gazolino pečius, su ku 
ja neužmirštomu garbės riuo šildėsi, kad geriau rūgtų 
vainiku, tai jo iš bronzo nu- svaigalai. Bijodami užsitraukti 
lietas papos Juliaus II sto- policijos, sakoma nešaukė ug- 
vyla, su ranka pakelta ant nagesių, bet griebėsi patys ge-'ko ir Brooklyno. Dovaną lai- 

sinti, ligi pamatė kaimynai, iš- mėjo p-lė M. Barčiauskiūtė, 
traukė jį iš ugnies ir pašaukė'nes jos priruošta skrynutė bu- 
ugnagesius. Bet žmogus buvo vo augščiausios kainos. Tas 
labai apdegęs — veidas, akys, linksmas vakarėlis davė chorui 
rankos ir kitos dalys kūno; pelno $48.

TMD. chorą vadovauja J. 
Dzikas, iš Brooklyn, N. Y. Pir
ma pamoka įvyks antradieny 
Lapkričio 24 d. L. P. K. Svetai- 

>uxv.&l4 rw^x«. xv^xxxxw v»v x__________  —x-------------- --------------------------- ■ - .nėję. Lietuvos Sūnų ir Dukte-
minti, kad hhumanizzzmas dęs. Paliko moterį su trim kū-'rų Draugija ir L. P. Kliubas 
išlavino literatūros skonį ir dikiais ir nemažai turto,' kurį turėjo balių Lapkričio 14 d.
• 1 • • 1* * TI i — 1 1 t -j i i • i • . •

Lapkričio 1 d. D. šimanaus-

Bolonijos miesto, maišto 
dariusio ir numalšinto; ro
dos, jis labiau grūmoja ne
kaip laimina. Reikia pami
nėti neužmirštomas, velnus 
ir jautrus Rafaelis, nepra- taip kad nuvežus ligonbūtin, 
lenkiamas sielos gražumo (už» savaitės laiko mirė baisiuo- 
vaizduotojas.

Humanizmas turėjo gerų
ir blogų pusių. Reikia at- paeina Kupiškio miestelio, ve-

se sopuliuose.
D. šimanauskas iš Lietuvos

įvairias Žinutes

veikTMD. choras įsismagino 
ti žiemos sezonui. Pasidarba- 
vus merginoms ir vaikinams, 
ypač A. šalčiūnui, Lapkričio 
11 d. įvyko “Skrynučių Va
karienė”, kur prisirinko jauni
mo net iš apylinkių: Newar-

eina apsikirpti ir apsiskusti. Y- 
ra pora restoranų, vienas gana 
didelis, švarus ir centre visų 
biznių —- į kurį užeina ko ne
visi “agentukai” ir šiaip “busi
ness people.” A. J. Gulbė

II
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Tad‘ iški ^am baigiantis, visose Eu- sukrovė per savo skurdų gy- Publika gėrėjosi nauja svetai- 
i c j- (ropos Šalyse ėmė rastis Žy- venimą. Jurgio Sūnus ne ir susirinkimams kamba

mių rašytojų, rašiusių jau 
ne lotyniškai, bet savo ša
lies šnekamąja kalba. O re
nesansas padare pažangą 
dailėje. Jo įtaka dailei ir me 
nui buvo gausi; tapyba ir 
skulptūra įgavo natūralu
mo. Tik politikos srity ne
pavyko humanizmui įvesti 
geresnių atmainų. Pataikau 
damas vienur galiūnams, 
kitur minioms, sukėlė Eu
ropoje absoliutizmo gadynę 
ir greitu laiku humanizmas 

šytojų mintis, atėjo noras buvo gyvenimo užslopintas.

Kate Pieną Paliejus, Žino 
Kad Jai Klius

Rašo Karklų Žvirblis

I

A. Kandrotaa — A. IfikalanakM — A. Vlkrlkag

UŽSISAKYKIT SKILANDŽIUS 
ĮVAIRIOMS PRAMOGOMS

Didžiausia 
Lietuvių 

Mėsinyčia

Suvienytose 
Valstijose 
Amerikoje

Galima gauti tikro LietuviSko Skilandžio, parSinky, Kumpių Ir Vi
sokios rfišioH dešrų, pagal prieinamiausias kainas. Parduodame ogul- 
nai ir paskirai ant vietos ir išsiuntinėjamo ant pareikalavimo j visas 
kolonijas. Reikale kreipkitės ypatiškai ar per laiškns —

K. & M. CO.
■ 123—125 GRAND STREET

Brooklyn, N. Y., Telefonas Greenpolnt 3350

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ
- MOKYKLA ir DIRBTUVE

geriausiai įrengtoje mokykloje. Prakti
kos pamokos išardyti ir sudėti visokius 
motorus, apie elektrą ir važiavimy. Ti
kras, pilnas kursas šoferio-mekaniko 
lietuvių ir anglų kalbom • veda visiem 
žinomas ir per 15-k* metų prityręs

INSPEKTORIUS L. TIKNIAVIČU8 
garantuojame laisnį ir diplomu — Pa
ieškomo darbo. Ateikite apžiūrėti mū

šy mokyki*. Mokykla atdara nuo • ryte iki 0 vakaro. Nedėliomis 
\ *ao 11 vai. ryto iki 1 vai. po pietų. Klesos (Ueaumls ir vakarais.

NEW YORK AUTO SCHOOL
■28 — 2nd Avenue, (Kampas 14 gatvSs) New Terk City
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Nuo Skausmų g
krutinėję ir strėnose, nuo 
strėndieglio, užsigavimo, 
įtempimo, Štyvumo vartok

Severa’s i
GothardoL 5

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

Kaina 30 ir 60 centai.

Pirmiausiai kreipkis į aptiek*.riais. Balius pelno davė $48.60, 
j kuris paskirtas del W. H. C.
Ligoninės. Lapkričio 25 ir 26 d. 
L. P. K. rengia Svetainės ati
darymą, nes jau galutinai vis- 

ves- kas bus užbaigta. Tikimasi į 
tuvių, kaip čia buvo vienos. Te- 1,000 publikos, 
ko man praeiti pro šalį apie 10 
vai. ir girdėti bedainuojant tau 
tiškas dainas: “Birutę,” “Šešu
pę”, “Ant kalno karklai siū
bavo.” Man besiklausant išėjo 
vienas kitas pažįstamas, užšne
kinau ir pasiūliau “Vienybę” 
užsirašyti, tuoj ir pasižadėjo, 
o vienas ant vietos su mielu no 
ru užsirašė ir prašė, kaip grei 
čiau, kad jį “Vienybė” atlan
kytų. Girdėjau jaunavedžiams 
dovanų sumetę virš $400. Jis 
buvo geras parapijonas, visų 
mylimas ir senas “Vienybės” t

ROCHESTER, N. Y.

Dailios Vestuvės

Retai būna tokių dailių

J. V. Baltrukonis

CLIFFSIDE, N.

Sandariečių Prakalbos 
Pavyko

Puikiai

kp. pa-

8
; W. F. SEVERĄ CO.J 
CEDAR RAPIDS, IOWA

REIKALINGI AGENTAI

Reikalingi Agentai-Įgalio- 
tintai 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.

Vietinė Sandaros 45 
rengė prakalbas Lapkričio 15 
d. Kalbėjo “Vienybės” redakto
rius J. O. Sirvydas. Kalbėtojas 
rimtai ir gražiai paaiškino 
cliffsidiečiams padėtį Lietuvos 
ir šposus kademų valdžios 
klausytojai kvatojo iš anekdo
tų, pv. kaip kun. Bučis Kau
ne norėjo sulaužyti geležinę 
tvorą, kurią darbininkai pasta
tė, kad žmonės neišsiteptų nuo 
šviežios malevos. Ir ten toliaus. 
'žodžiu sakant, gerb. Sirvydas 
kalbėjo gerai ir paliko malonų 
įspūdį Cliffside. Tik gaila, kad 

. mažai publikos susirinko; mat Philadelphijos lietuvių lau- , , v. ,. . ,, . J, t r-, , • buvo tą pačią dieną ir baliuskiamo artisto Juozo Babravi-i~T . ‘ . XT !. . , o
v. , t . t i • SLA. 70 kp. Negerai, kad San- ciaus koncertas įvyks Lapkri-|, . v. . , ....................., T. , . daneciai to nežinojo pirmiau, kad išvežimo čio 26 d. vakare Lietuviu Mu- ,1 butų prakalbų tą dieną neren

gę, bet, nors publikos buvo ne 
I perdaug, tačiaus aukų surinkta 
$15. Taigi pasirodo, kad Cliff
side Sandariečiai įvertina, kas 
yra prakilnu ir naudinga del 
žmonijos. Aukos skiriamos pu
siau : $6.50 į politinį iždą, ir 
$6.50 pažangiesiams Lietuvos 
moksleiviams, $2.00 už plaka
tus. Sandarietis.

valdyti, valstybę, bet 
kaip. Blogas valdymas tautai 
yra pražūtis, nes sukelia visuo- skaitytojas. Jaunavedžiams lin

nežino

Lietuvos “krikščioniškoji
aidžia keikia visus tuos rašy- 'menėje neramumo ir nepasiti- ketina meilės, sveikatos ir ilgo 
n i lin ai Irn 4- •» «* ' 1 _ Z 21 -   11 y** •!

VI

tojus, kurie ką nors ant jų pa-'kėjimo savo valdžiai, 
rašo. Nors švenčiausią tiesą ra 
šytumei, vistiek jie tave keiks 
“bedieviu,” “bolševiku;” o jei 
gaus gerą progą, tai dar ir į 
kalėjimą įkiš; tai “krikščioniš
kos kultūros” ginklas prieš tei
sybę.

Nėr kas jš to ūkininko, kuris 
ryte atsikėlęs nežino kas rei
kia dirbti. Mūsų “krikščioniš
koji” valdžia irgi kaip tas ūki
ninkas. Pasiima į savo rankas

PALANKIAUSIAS
KELIAS

ŠVĘSKIT KALĖDAS IR 
NAUJUS METUS LIETVUOJ

Specialia Išvažiavimas

laivu “Estonia”
8 GRUODŽIO 1925

Tiesiog į Danzig* aut to paties laivo, o 
Iš tonai į Klaipėdą, tiktai vienos nak
ties kelionė laivu be jokių ekstra iš- 
Kaščių.

Jau laikas rengtis ir reikalingas ke
lionei popieras išsiimti.

Nusistebėsite speciališku patarnavi
mu, valgiu ir maloniu apsiėjimu ant 
šio laivo, o ypatingai dabar žiemos 
laiku kelionė jūrėmis ant to paties 
laivo

IŠ NEW Y OR KO BEVEIK Į
PAČIĄ KLAIPĖDĄ

labai jums patiks, nes išvengsite ilgo 
važiavimo golžkeliu per svetimas šalis, 
atvažiuosite vandeniu stačiai j

T Ė V Y N Ę—LIETU VĄ
Kainos laivakorčių iš New Yorko, 

Bostono ir Philadelphijos i Klaipėda: 
3 klesa $107.00; abi pusi tiktai $181.00 
2 klesa $132.50; abi pusi tiktai $244.50 
“Head-tax”, “Revenue-tax” atskirai

Atsiminkit, jog vienatinė Linija, ku
rios laivai nuvežš Jumis į portą taip 
arti Lietuvos porto Klaipėdos, tai

BALTIC AMERICA LINE
9 BROADWAY NEW YORK CITY

Kreipkitės čionai ar prie 
savo vietiniu agentu

gyvenimo!
Vienybės Platintojas.Kad krikščioniškoji valdžia 

nežino, kaip reikia valstybė vai 
dyti, tai yra tam teisingų pri- 
parodymų. 1924 m. paskelbė, 
kad naujokų ėmimas į kariu- 
menę bus Lapkričio mėnesį, o 
po šaukimų išvežimo laiką at
kelia ant Sapsio m. 1925 m. 
Kada naujokai susirinko tai1 
jiems pranešė, I 
laikas yra atkeltas ant Balan- 'zikalėje Svetainėje prie Alle- Į 
džio m. 28 d. Taigi nuo sausio jgheny Av. ir Tilton St. Lietu- 
m. ikj balandžio 
rai turėjo sėdėti 
dirbtą kokį centą

Bet balandžio 
vėl paskelbia, kad ant 28 ba
landžio dienos naujokai nebe- 
susirinktų, nes yra paleidžiami 
neapribuotam laikui!

šaukimo lapeliai paimti ko
kiems tai liūdymams yra ski
riami ne vieną dieną, bet išeis 
pora mėnesių.

Labai daug vyrų yra, kurie 
gyvena iš tarnavimo pas ūki
ninkus; bet ūkininkai tokių vy 
rų ant tarnystės nesamdo, ka
dangi jie yra palikti tik neap
ribotam laikui. Mat laikas gali 
prieiti pačioje rugiapjūtėje, to 
del ūkininkams prisieitų palik
ti be darbininko, iš ko gali ū- 
kės labai nukentėti.

Tokis valdžios pasielgimas

PHILADELPHIA, PA.
Artisto J. Babravičiaus Kon-i 

certas Jau Čia Pat 1

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 A. M.
> Nuo 2 iki 4 P. M.

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

m. jauni vy- 
namie ir už- 
pravalgyti. 
mėnesyje ir

viai su nekantrumu laukia tos 
dienos, kad tik greičiau pama
tyti mūsų “Dainų Karalių.” Re 
tai kada tokie talentingi artis
tai, kaip mūsų vientautis J. Ba 
bravičius, Philadelphijų aplan
ko. Vienas iš Rengėjų

VIEŠA NEW BRIT AIN 1E- 
ČIAMS PADĖKA

1

NEW PH ILA., PA.

SLA. Centro Nominacijos

čia SLA. kuopa į centro val- 
lybą nominavo šiuos: S. Gegu
žį, V. Kamarauskų, P. Jurge-

Atsilankęs dar tik pirmą kar 
tą į New Britain ir neturė
damas ypatiškos pažinties su 
vietos veikėjais, neturėjau tin
kamos progos išreikšti savo šir
dingos padėkos ypatiškai tiem, liūtę, T. Paukštį, J. M. Danie- 
kurie tiek daug padėjo triū- lių, J. žemantauską, Dr. E. 
so surengime man pasekmingo Klimą.
koncerto Spalio 15 d. Lietuvių 
Svetainėje. Todėl

Gal tas Rusijos piliečiams ir 
malonėkit nepatiks, bet šiuom sykiu jie 

priimti mano viešą padėką, ku tturės 
rią teikiu: L. N. “Varpo” drau 
gijai ir jos rengimo koncerto'kad ji negautų plaučių užde 

didina žmonėms vargą, skur-Į komisijai — L. G. Kaziūnui, J. gimo.
dą; daugina prasikaltėlius, ir 
gamina tautai nepalankių liau
dį. šis klausimas turėtų rūpė
ti Seimui, nes svarbu.

FIRMAJ LIETUVY! 
Ohttopr&MUMM GyaytojM

J. Vaitulionis, D.C. 
331 Grand Street 

Brooklyn, M. ¥
Vniandoa nuo 4 iki 8 vnl. v^k. 
Nediliomi hr 4v«nt«linniai»:

Nuo 10 v. ryto Iki 1 r. po piet.

prabočyt.” Ypatingai
reiktų” “Laisvės” atsiprašyti,

Report.

BOSTON, MASS.

Kaip ir Kronika

Turėjom vienų geležinių 
ktų krautuvę, dabar užsidėjo

dai

Rageliui, B. Griškevičiui ir ki
tiems varpieČiams bei varpie- 
tėms, kurie prisidėjo prie su
rengimo koncerto. Taipgi dė- 
kuoju J. Mikalauskui, A. Ostei 
kai, P. Bružauskui ir V. Vitu- 
kynui už pagelbėjimą rengė
jams išplatinti tikietų tarpe antra — tai jau dvi; abiem ge- 
vietos ir apylinkės lietuvių; ir rai sekasi.
B. Jonavičiui už suteikimą ve | Randasi šeši kostumieriški 
žimo pristatymui kėdžių nuo kriaučiai, kuriems einasi taip 
'p. Skritulskio, kuris teikės pa-'pat neblogai, 
skolint be jokio atlyginimo.

Su gilia pagarba,
Juozas Babravičius,

šešios kirpyklos, bet, ant 
Broadway, Kazikonio užvis ge
riausi, į kuria visi lietuviai už-

M. M. ŠLIKAS
Lietuvis Advokatas 

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

Namų Tel. Michigan 5751

Bell Phone Poplar 7545
A. STANKUS

— Lietuviškas Graborius — I
Geriausias patarnavimas, 

Daug metų patyrimo 
1023 Mt. Vernon St.

Philadelphia, Pa.

RICHMOND
TRUST

COMPANY
”rFTi • i

2701-2703 E. Allegheny Av.
Philadelphia, Pa.

Apdraudžiamo Nuosavy
bės Dokumentus.

Persiunčiame Kabeliu Pinigus

Perkame ir Parduodame 
Visų šalių Pinigus

Mokame 4% ant Padėtų
Taupymui Pinigų 

H* - '
Puikiausias Patarnavimas

Visuose Skyriuose

O
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Aš PADANGES VEIZINT i tuviams, neturint “sumanaus” 
----------- atstovo/

X. Abrozdas

Bostono brostvininkų orga
nas “Darbininkas,” giriasi su
silaukęs dar vieną burdingie- 
rių. Tai naujasai burdingicrius 
yra atplasnojęs iš Dzimdzių su 
saidės klioštoriaus. Sakoma, 
kad “Darbininko” “burding- 
hausc” dar siusianti ir “Dzim
dzių” tėvui- vanagui šifkortę. 
Norinti sudaryti pilną “trai- 
cę,” nes būk Dikinis su Dinei
ka, būdami tiktai dviese, išro
do kaip karunkojc giedami du 
“smutkai.” Prie togi trims ir 
rąžančius šv. Petro skiepe bus 
lengvinus atgiedoti.

XI. Abrozdas

Prie togi, daugumas viernų 
šventakuprių jaučiasi susilauk
ti naujo patampko (beibių) 
taigi p. Čarneckis būtinai rei
kalingas Į kūmus.

Dargi p. Čarneckis labai rei
kalingas i Astoro Koteli, pa
skaityti lietuviškai drukuotą 
knygą: “Gyvenimai šventųjų.” 
Jam išvažiavus, dar nėra nič 
niekas tą labai vožną knygą 
nobažnai paskaitęs minėtame 
New Yorko hotoly. Na, o be to 
paskaitymo, kaip jau gali išrė
dyti mūsų šventas krajus Lie-

* tuva?

XII. Abrozdas

Gerai ir padarys Lietuvos
valdžia vėl atsiųsdama p. čar- 
necki i Amerika atstovauti. A-l «. *

merikos lietuviai jau senai su
mokėjo jiems uždėtą “taksą” 
po 10 dolarių. Labai norėtų jie 
dar ir daugiaus mokėti, bet p. 
Čarneckio nesant, nėra kam
priimti tų dešimtinių. Sakau, 
čysta bėda tiems Amerikos be

Iš padangės augštybių paste 
bėjau, kad būdamas Lietuvoje 
Didis Tarkos klebonas, besi-
lankydamas po visokias įstai
gas ir vietas, buvęs nucimpinęs 
ir pas savo dukauną “fron
tą,” vyskupą Karevičių. Mat 
norėjo pasitarti, kas link svar
baus viso pasaulio šventakup
rių organo “T-kos”. Ten vienok
sužinojęs, kad senis vyskupas 
nėra dar “Tarkos” užsiprenu-

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

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

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

Tel. Richmond Hill 8066

Petras 
tautiečiai džiaugiasi, 

gardūs rūkyti, ma-

Jonas
■Rūkydami NAUJOKŲ BROLIŲ padarytus cigarus, 
nes jie žino, jog tai yra geriausi Cigarai Amerikoje, 
Joniai 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 lietuviškų išdirbystę pareiuiat 
todėl ir ateityje prašom, kad Restauracijose, Kliubuose, Storuose, pas 
Barberies ir visose lietuviškose užeigose reikalaukit po vardu — JONO— 
JOHN’S CIGARĄ arba brolio Petro bei L. D. K. Vytauto! Tėraykit, 
kad būtų vardas ir paveikslas ant bakso — o rūkysit ir džiaugsitės, kad 
rūkote gerų cigarų. — 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!

Tai. 2X20 Greenpolni

meravęs. Labai mėgstąs' du- 
kauną gazetą “Tarką” skaity
ti, tik ją iš kitų dvasiškių sko- 
linąsis ir net po dusyk per-
skaitąs. Žiūronas

MUSŲ VIRVIAGRAMOS

Kaunas. — Mūsų ministerial 
sumanė padaryt taiką su len
kais. šventakuprių Partija pa-
diuntė laišką “special delivery” 
j Kopenhagą, kad liautųsi to
kių burtų, nes gali prisieit at
sakyt rekulekcijomis. Kabine
tas suerzėjo, ° kun. Šmulkš
tys... net Amerikon atpyškėjo. 
O jis jau geras paukštukas 
prie dolarinių lizdų!

Šv. Bliūras

Pas Taikos Teisėją
Lietuvoje:
Teisėjas: Kaip vadiniesi?
Kaltininkė: Unskinienė, po

li uti.
Teisėjas (norėdamas pajuo

kauti) ; O kas tave suunskino?
Kaltininkė (nesupratusi juo

ko) : Tai mano vyras, ponifti.
P. iš K.*

GINČAS DEL ŠVENTRAŠČIO
Atradėjui migdančios ypaty

bės chloroformos Dr. Simpso- 
nui (1847) priešinosi to laiko 
dvasiški j a ir apšaukė jo atra
dimą bedievišku. Nes šventą ra 
štą sekant Dievas žmogui sa
kė: “Ir aš noriu tau skausmų
suteikti, o žmogus žmogui ne
privalo skausmus atimti.” Bet 
Simpsonas atsakė šiem ypatin
giem Dievo žodžio pranašam 
tuo pat mastu: “Dievas pats 
leido pirma Adomui užmigti, 
tik tada išėmė jo šonkaulį ir 
sutvėrė Ievą. Kadangi chloro
formą irgi mikdo, taigi atra
dimas pilnai šventam raštui 
atatinka.” J. D.

DIDŽIAUSIAS 
NUSIDĖJIMAS

Moterėlė prie išpažinties pra 
dėjo griaudžiai pasakoti:

— Oj. tėveli, nusidėjau, la
bai sunkiai nusidėjau.

— Tai tu pasakyk kaip? Ką
tu padarei?

— Oi tėveli, negaliu sarma
tinuosi. O aš esu labai didelė 
nusidėjėlė.

— Sakyk? Kitaip nuodėmė 
negali būti atleista. Sakyk, ar 
tu ką pavogei?

— O ne, — dar sunkiau nu
sidėjau.

— Tai gal tu ką užmušei?
— Ne, ne. Dar sunkiau nu

sidėjau.
— Tai gal tu pėtnyčioj į 

kumpį žiūrėjai?
— Ne, negalėjau žiūrėti, nes 

visą mėsą ką turėjau dar prieš 
užgavėnias suvalgiau.

— Tai gal tu Velykų pirmą 
dieną valgei silkę?

— Ne valgiau. Ir dar sun
kiau nusidėjau.

— Gal tu ant Dievo keikei?
— Ne, ne. Dar sunkiau nusi

dėjau. Tėveli, nedrįstu pasa-

Telophoaa 7S«7 Main

Juozas Garšva
Mano firma gerai atlieka gekanSlaa darbus: lSbalfl»m».ojji Ir lalfteja minulei ant visokių 
kepiniu. Pagrasai varaolla uat paprMčiaailų Iki jrakllnlaniių. Pariamto karietai lai- 
flotuvėms, veielljomi, krlHtynomi Ir kitiems ysrtvnžlnčjlnismi. <

Virini minėtais reikalais kreipkitės pa» mane, o būsit nžganėdinti

231 Bedford Ave. ° F18 A11 264 Front Street
BROOKLYN, NEW YORK

O F18 Al i

kyti, nes labai sarmatinuosi.
— Sakyk. O ne, tai negausi 

išrišimo ir per amžius degsi 
pragare...

— Tėveli, aš sakiau ant ku
nigo-

— Tai kągi tu sakei, bjau
rybe?!

— Aš sakiau ant kunigo — !
žilas, kaip ožys...

A. Gielutis.

PI L VA SOPINĘS MINT Y S

Gamta yra duosni. Nors ji 
mums suteikia veidus, kokius 
ji patį nori, tačiaus ji leidžia 
mums pasirinkti dantis, ko
kius mes norim.

—o—
Laikraščiai paduoda žinutę, 

kad tūla porelė buvo persisky
rusi, bet po 25 metų vėl išnau- 
jo suėjo ir apsivedė. Atrodo, 
lyg jau būtų per vėlu beatnau
jinti senus barnius.

—o—
Seiliaus būdavo motina sėdi 

iki 11-tai nakties, laukdama su 
grįžtant savo duktės; dabar 
daugelis motinų patyloms įtvy- 
lina stubon apie 3 vai. nakties, 
kad nepabildinus savo duktės.

TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ 
TURI JAKNŲ IR PILVO 

BĖDŲ IR NEPA
STEBI TO

Tau nereikia kentėti užkietėjimą, 
.dispepsiją, nevirškinimą, gastriti ir 
surūgusi pilvą. Jei tau reikia vaistų,

tai vartok geriausius
Gerinusias Vaistas nuo nevirškinimo, 

užkietėjimo, dispepsijos, surūgusio pil
vo, jaknų, guzais išpūtimo, ar kitokių 
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 lenkinsi? 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
pų iš burnos arba jauti burnoje negar- 
durnų? Gal tavė dažnai tąso vemti, gal 
jauti pilve gurgujiavimų? Ar jauti nu
silpęs? Gal tavo viduriai užkietėję ir 
sutulžėjęo? Viši šie apsireiškimai rodo, 
kad tu savo sveikata turi pasirūpint 
be atidėliojimo. Atmink, kad BIOXOL 
suteiks tau palengvinimų tue tuojau. 
Nuo šitų negalių kitokio geresnio vais 
to rodos nėra., Tūkstančiai rado, kad 
BIOXOL suteikia greitų, malonų pa
lengvinimų 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 pareigų del savo 
kibo tue tuojau gauti tų stebėtinų vai
stų. Ta nepaprasta formula, pagamin
ta vienoj iš didžiausių pasaulyje labo
ratorijų ir šiaip jau žinoma pq 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 JJ

į Neatsižvelgiant į tai, kaip bloga ta
vo padėtis ir ką tu esi bandęs, tu groi 
Čiausio nieko panašaus nesi vartojęs, 
kaip BIOXOL. Siusk mums savo var- 
dų-pavardę ir adresų 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, sumų — $2.00. 
Mse tų nepaprastų 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 paduodamų 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.

SPECIALI® 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 kų aš čia kartu į- 
dedu $2.00.
Vardas-pavardč ----- ------- ------ —_____

Adresas ----- -- -------------------------------

LAPKRIČIO (Nov.) 24, 1925
M

BORDEN’S KARAMEL

No.
S 87

KAMŠINYS KEKSAMS 
pieną, pagamintą kaip 
dugno puodą ir pridč-

AT YDA! ŠEIMININKĖMS
Niekad nebūsite iškepę tokį skanų kciksą šeimy
nai kaip tą, kerį galite padaryti, vartodamos 
Magnolia ar Star Pieną ir sekdamos sekantį pa
tarimą. Jei niekad nesate Vartoję Magnolia ar 
Star Pieno virėjvstėj, pradekite su šiuo receptu. 
Vartokit tą pieną kur tik reikia pieno ir cuk
raus, krūvoje, ar tai bus kava, ar koko, ar kitkas.

BORDEN’S KARAMEL PUDINGAS
(Pagrindinis Receptas)

Įdėkite neatplėštą blešinę Borden’s Kondensuoto 
Magnolia arba Star Pieno į puodą verdančio 
vandens ir virinkit pustrečios valandos, prižiū
rint kad puode vis vandens būtų. Nuimkite dabar 
blcšinčs viršų, pjaunant šalimis, no pati viršų, 
taip, kad galima viską išimti čielai, padėkit ant 
lėkštės ir apibarstykite riešutiena ir suplakta Sme
tona. Kiekvienam duodant, reikia supjauti šmotais 
ir tik tada apibarstyti

Įdekite karamelizuotą 
augščiau į dubeltavo 
kito šaukštų sviesto bei bertainį puodelio kar
što vandens. Maišykite ir virkite ant verdan
čio vandens iki suskystės, kada duosis į pu
ses, tada galima pridėti pjaustytų riešutų.

Jūs gaunate brangias dovanas už leibelius ir sykiu visas 
geras savybes šitų rūšių pieno. Matote ant paveikslo įvairių 
rūšių sidabru aplietų daiktų, naudingų namuose, kuriuos 
galite gauti už leibelius nuo blėšinių. šeimininkės laikas 
nuo laiko dasipildo iš šito seto. Tuos daiktus galite gauti 
mūsų premijų krautuvėse. Joi nėra tokios krautuves jūsų 
mieste, tai pasiųskite juos į The Borden Premium Company, 
44 Hudson St., New York City, New York kartu su nu
meriu tos dovanos, kuri yra ant paveikslo ir kurios norite. 
Gausite visai dykai.

MUSŲ BR00KLYN0 PREMIJŲ KRAUTUVĖS

2 Sumner Avenue near Broadway 
570 Atlantic Avenuo near 4th Avenue

KITOS PREMIJŲ KRAUTUVĖS 
61 East 125th Street 
netoli Madison Avenue 
BRONX, N. Y. 
578 Courtlandt Avenuo 
netoli 150th Street 
LONG ISLAND CITY 
44 Jackson Avenue 
netoli 4th Street

NEW YORK CITY, N. Y.
44 Hudson Street 
netoli Duane Street
426 West 42nd Street
netoli Ninth Avenue
1427 Third Avenue
netoli 80th Street

Pradėkite Dabar Taupyt 
Leibelius del Gražių 

0 Kalėdinių Dovanų

NO. IG

NO. 1044

NO.
1361

NO. IO4G

Kiekvienas
Šaltis

Pavojingas
Daug tūkstančių žmonių kasmet mir

šta nuo šalčio pasekmių. Viena pneumo 
nia nukerta 150,000. Taigi šaltis, daly
kas rimtas. Gydyk jį geriausiu žinomu 
būdu. į

TaS būdas yra Hill’s Cascara-Bro- 
mide-Quinine. Jis kas žiemų sustabdo 
milionus šalčių — į 24 valandas.

Vartok šalčiui prasidėjus. Vartok šal 
tį pribaigti, o sulaikyti gripų. Niekas 
dar nerado geresnio būdo. Visose aptio- 
koscr gaumūma, , 1 >•
Titai aauu

CASCARA M‘QUININE
Raudona Dėžė su paveikslu

Kaina 30c y • :iį :■ ' ■" .. •••

STOGŲ DENGĖJAS

=G raveC“
KOofinG

Repair WorK a Specialty ' 
JAMES J. HOLT & SON

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

Reikalo klauskite:
Ofisas: 1163 Gates Avenue

‘ Tel. Jefferson 3957
Yardas: 161 Clifton Place 

Tel. Prospect 1023

■

PIRK “VIENYBĖS” ŠĖRŲ 
VIENAS ŠĖRAS

DEŠIMS 
DOLARIŲ.

A. L. C E AS AR, M D. , 
Gydo Akių, Ausies, Nosies ir 

Gerklės Ligas 
109 E. 87th Street 

(tarpo Park ir Lexinggton Avės.) 
New York, N. Y.

Vai.: 10 iki 12 ryto.
G iki 8 vakaro.
ir pagal susitarimų

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ 
APDRAUDOS (INSURANCE) FIRMA

REIKALAUJANT npdraudos (insur
ance) nuo Ugnies; Gyvasties, Sužeidi
mo (accident), Automobilių, Stiklų, 
etc., žodžiu sakant, suteikiam visokios 
rūšies apdraudų (insurance) kokia tik
tai randasi šioj šaly. Mūsų kompanijos 
vienos iš didžiausių, prekės yra lygios 
su kitais, bet patarnavimas yra gorės- ( 
n is nelaimei atsitikus, nes pilnai i»v - 
stolius išmoka.

PERKAM ir parduodam namus, lotus, farmas, biznius, morgičius; sko- , 
linam pinigus ant morgičių, suteikiam pilnų patarnavimų namų pirkimo 
ir pardavime.
NOTARY PUBLIC suteikia pilnų patarnavimų visokių legalių dokumen
tų, kokius tiktai tiesos dalcidžia Notarams patarnauti.
Su visokiais reikalais ypatiškai, laišku ar telefonu kreipkitės į mūsų 
firmų, užtikrinam, kad gausit teisingų ir mandagų patarnavimų.

SCHEGAUS & GALE
BUILDERS, REAL ESTATE and INSURANCE

134 BROADWAY, BROOKLYN, N. Y.
Tol. Stagg G805

Neužmirškit Saviškių Lietuvoje Siųskite Jiems Kalėdų Dovanas
Dabar yra laikas siūsti Kalėdines dovanas Jūsų tėveliams, senoms močiutėms, broliams, sesutėms ir abelnai giminėms ir draugams. — 'čhe Pennsylvania Exchange Bankas (buvęs Baltic Slates Bankas) pit 

siūs greitai ir Jūsų pinigus litais ar dolariais. Pinigai per mūsų Banką siunčiami litais ar dolariais yra išmokėti gavėjui arčiausiame pašte ir su pilna garantija, nes Bankas atsako savo luitu, kinis siekia jau 
per 3,000,000.00 dolarių. — Taipgi siunčiam pinigus į visas pasaulio dalis ir parduodam laivakortes ant visų linijų.

THE PENNSYLVANIA EXCHANGE BANK 294 EIGHTH AVENUE, NEW YORK CITY
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IŠ LIETUVOS PADANGES g

riebių vnlgių iri kiti vengti. Tnipgi ne
reikia Valgyti keptų valgiu. Nors 
svarbu nėščiai motinai gauti užtek
tinai maisto, bet reikia atminti, kad 
jiersivalgynias pasunkina organams dar 
bn, ir gali atnešti rimtų ligų.

Nėštumo 
laikotarpį

laike ir per visų 
r,ekQ»ienpųpjųme

žindymo 
sekamus

Rašo čim-čynia

Ii. Naujas Laikraštis 
“Kauno Naujięnfys”

nebus tik jis vienas iš jaunų 
i vyrukų baigęs mokslą kur nors 
! Vokietijoj, laikraštis jaučia
ma, turįs daug vokiškumo, ir 

'dideliu aristokratišku užsimo- I j imu. Gerai, kad bepartyvis
f

Kaune pasirodė senai laukia
mas bepartyvis laikraštis. Nie- laikraštis atsirado; tik kasžin, 
ko sau, rimtas, tik kasžin ko ar jis prie dabartinio spaudos 
labai šaltas ir nejaukus. Kaip ujimo atsieks savo tikslą, štai 
ir perdaug svetimas. Redakto- kalėjime pasodina p. Bortke- 
rius-leidėjas Albertas Dilys.
Niekur tokio nesu girdėjęs. Ar

HOLIanmmericą
Tiesiui trumpai keliai per Rotter

dam ’ų, į ir iš visų dalių

Mūsų laikraščiai del šito turi- 
nasi, kad ilgį straipsniai esą 
neskaitomi. Tai yra pąnjątinė 
klaida. Kodėl amerikiečių ilgi 
straipsniai skaitomi, o čionykš
čiai —- ne? Todėl, kad pas juos 
yra rašomi gyvaisiais gyveni
mo reikalais. Reikia taip ra
šyti, kad skaitytojas norėtų 
skaityti, o ne taip sau, sauso 
akselio skaitytojams papjau
ti... Reikia kalbėti daugiau kas 
dieninio gyvenimo kalba, — 
kalba žmonių, o ne universite
tų; tada ir trumpas ir ilgas 
raštas bus įdomiai skaitomas 
Bet ar kada nors tą supras

Visokiu rūsiu sriubos bet ne- 
perdaug sūrios, rūgščios ar kitokios.

švigžia žuvis — smožinta arba virta
Kiaušiniai — vienas, du kasdien.
Virtų javinių košelių su pienų ar 

Smetona.
Mėsos sykį j dienų — aviena, veršie

na, jautiena, kumpis, lašiniai ir vištie
na.

Duona turi būti valgoma bent dvejų 
dienų senumo.

Paprasti skanskoniai — i 
arba kiaušinienė.č

Vaisių reikia valgyti daug, ir žalių 
ir virtų.

Gėrimai — pienas, koko, ar pasukos,
Arbatos ar kavos mažai vartoti.
Gerk užtektinai vandenio, jei gali

ma dvi kvorti į dienų.

šaltakošč

Laivai kas savaitf 
Neprilygstami patogumai 

Mes pngolbstime gauti reikalingus 
dokumentus (affidavits). Mūsų 
žmones sutvarko visas smulkmenas, 
ir keleiviams rūpinamasi nuo pra
džios kelio iki pabaigei.
Kainos ir laivų tvarkraštig pasiun
čiamas paprašius.
Rezervavimui Ir informneijų dolei 
rašyk bile vietiniam agentui, arba

ROLLAND AMERICA LINK
24 State Btreet New York_

vičienę, ir Vitkauską; bet atėjo 
žinia, kad šiandien “Lietuvis” 

į buvo nubaustas ir jauna graži 
redaktorė, Lietuvos Universite
to studentė, karštagalvė lietu
vaitė, — panaši į rusų nihilis
tų karžyges — panelė O. Am-
brazėjutė sodinama į kalėjimą.' Lietuvos redaktoriai? 
Rado mat ką kalinti! Vyrai, ar 
negėda! Lietuvos moterys už 
spaudos laisvę po kalėjimus 
valkiojamos! Sušukite netaip, 
kaip dabar šaukiate; bet taip, 
kad nuo jūsų šauksmo net pra
garo vartai atsidarytų!...

“Kauno Naujienoms” reikia 
linkėti geriausios kloties; tik 
kad ir jos jau iš pat pradžios 
ima bijoti ilgesnių straipsnių.

Člo. I
Štai trys puikūs receptai, kurie p:i- 

įvairins valgius ir tpom patim laiku 
suteiks motinai ypatingai sotaus mai
sto.

Kalėdinė ekskursiją

Geriausias

CHAS. WIRFEL

iras

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

tuoj atvykstu pataisyti pagedimus

-
4\\ S.S. George Washington

Išplaukia 
Gruodžio 12

i
..Plauk po Amerikos Vėliava“

* Nupiginta ten ir atgal kelione i

tik $203.00 ir brangiau per Bremen ar Cherbourg
T EI darote planus praleisti Kalėdas savo senoje tėvynėje, 
J prisidėkite prie specialės Kalėdų Ekskursijos, kurių 
asmeniškai ves Mr. J. A. Peont, ir kuri išplaukė iš New 
5'orko gruodžio 12 ant pukaus United States Lines laivo 
“George Washington.”

Jus pasidžiaugsite malonia kelione drauge su savo tautiečiu 
būriu. Turėsite ertyų kambarį, puikų maistų ir plačius 
denius, o kaina pigi. Gaukite pilnas informacijas šiandie 
nuo savo laivakorčių agento, arbo nuo.

United* States iLines
45 Broadway New York City

(Phone, Whitehall 2800)

95 Starr Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 4037

GYDAU VYRUS IR 
MOTERIS

Pasekmingai Modęrniškiausiais 
Būdais

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

Mano Kainos Prieinamos
ir asmeniškai prižiūriu kiekvieną sykį atėjus.

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

Pasitarimas ir Patarimas Dykai
į ■ >

a ana-

Specialistas
110 East 16th Street, New York City

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

..
Į

5 A

į,)'
8 
į)'

Tel. Stagg 0783

STRAIPSNIS 152

MOTINOS MAISTAS

Sinme skyriuje mes laikas 

nuo laiko gvildensime rei
kalus įdomius būsiančioms 

motinoms ir motinoms jau
ny kūdikiy.

Kūdikiy aprūpinimas ir pe
nėjimas yra dalykas gyvos 
svarbos Šeimynai ir tautai 
ir mes jaučiame, kad tai 
yra dalykas, kurį mes tu

rime reguliariškals laiko
tarpiais atvirai ir laisvai 
pcrgvUdenti.

kUDIKIų 
GEROVes skYRIUŠ
DEL APRŪPINIMO M 

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Nėščia motina reikalauja, daug 
taus ir sveiko maisto, nes ji netik 
ve peni, bet ir mažutytę gyvybę, 
rių tikisi paleisti. Dailūs keksai ir

so-

ku- 
ko- 

šelės niekad nepadaro pieno ar stip
rumo. Reikia paprastų valgių, gerai 
išvirtų. Perdaug apdirbtų arba labai

GARSINKITĖS “VIENYBĖJ”

32 Broadway New York 
arba Vietos Agentas

Švęskit Kalėdas 
Tėvynėje!

ir keliaukit per Bremen 
laivais:

S.S. MUENCHEN Gruod. 1
S.S. LUETZ0W Gruod. 10
S.S. COLUMBUS Gruod. 13 
Didžiausias ir Greičiausias 

Vokiškas Laivas 
Pasieksite Tėvynę kaip 
tik del Kalėdų švenčių

Papiginta Trečia 
Klesa i Kauna
NORTH GERMAN

1 
no.

1

1

4
1

Grabam Deimantai
puodelis Borden’s Evaporated Pie- 

• , 4
Puodelis vandens.
puodeliai graliam miltų 
šaukštas cukraus
šaukštai sviesto
šaukšteliai baking pauderio 
šaukštelis druskos 
kiaušiniai.

Suplak lengvai kiaušinius, pridėk 
pienų ir vandenį, o paskui persijotus 
kitus dalykus. Įmaišyk ištirpintų svies 
tų ir gerai suplak. Pilk į pasviestuo- 
tus bandelių kepimo indus ir kepk 
karštame pečiuje 20 minutų.

Kepta Kiaušinienė
2 šaukštai Borden’s Eagle Brand 

Kondensuoto Pieno.
1 kiaušinis
Septyni aštuntadaliai puodelio van

dens.
čvertis Šešiolikta dalis šaukšto Put

ni ego.
Sumaišyk Eagle Brand ir vandenį 

gerai. Suplak kiaušinį ir pridėk prie 
pieno maišant gerai. Pridėk vanilę ir 
nutmegų. Kepk ant vandenio viduti 
niam pečiuj. Klada peilio ašmenys į 
dėtos kiauši nienėn išeina švarios, tai 
kepimas baigtas.

Nesuprasta, apleista mergaitė nėra 
iš knygų paimta. Laike brendimo dau
gelis jaunų mergaičių pereina per 
toki laikotarpį mizerijos ir rūpesčio 
— motinos jums nepatiks šitas -— dėl
to, kad jos netenka pasitikjimo mo
tinoms. Daugelis motinų atsisako pri
pažinti, kad šitas laikas yra vienas iš 
kritingiausių margaitės gyvenime.

Saugumas guli teisingame maitini
me. Pridūliojimas Borden’s Eagle Pie
no prie jūsų vaiko valgių suteiks 
jam kiekvienų veikėjų reikalingų vik
riai sveikatai. Suprantama, šviežias 
oras, mankŠtymas, užtektinai miego ir 
sveiki .pasilinksminimai taipgi gelb
sti. Bet jei maistas netinka, niekas ne
tinka.

(Lithuanian

»I »

KUPONAS
Pažymėkit katrų Literatūrų Norit

Penėjimo KūdikiųValgiai
Knyga

Skaityk šitus straipsnius kas savai
tė atydžiai ir pasidėk ateičiai.

Užrašykit “Vienybę” 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems 
Lietuvoje

Atsišaukimas į Bendradarbius 
Del “Vienybes” Metraščio

4 * '-------------------
Ateinantį metą sueina 40 Nors jau mažai laiko belu- 

melų kaip Vasario 10, 1886, rim, vienok kreipiamės į savo 
būrelis lietuvių įkūrė laikraš- bendradarbius prašydami para 
tį “Vienybę,” šiandien pasiekti- šyli savo atsiminimus, neilges- 

nacionalės nius 100-150 eilučių formato 
Vie- 1924 metų “Vienybės” Metraš

čio. Taipgi prašome labai sku
binai parašyti iš kolonijų A- 
męrikoje: 1) kiek lietuvių ran
dasi, 2) kiek draugijų turi, 3) 
kiek draugijų turtas sudėjus 
neša, 4) kiek turi mokyklų, 
4) kiek turi lietuviškų bažny
čių ir jų turtas, 5) kiek yra 
biznierių, 6) kiek jų turtas ne
ša, ir tt. Prašome rašyti labai 
trumpai, nes maža turim vie
tos.

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

. r
ė

f 
i

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

’ f
Ąteįkite ir Persitikrinkite

i • įĮ
107 Union Avenue

‘J

Brooklyn, N. Y.
' :'■* ' ’• : s»< sj* t

f

i

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

Viskas šitas turi būti prisiū
tą 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.

IEKAS taip nerai 
tėvams malonu 

kaip rodyti savo 
draugams paveiks
lus savu sūrų ir du 
ktenj, kada tie bu 
yo kūdikiai.

Jei 
turite keblumu p(2- 
nint savo kūdikį, 
neeksperimentuoik 
su įvairiais mais
tais, bet duok jam 
Borden’s Eagle Pie 
ną, vienatinį pavel- 
dėją motinos pieno.

norite dykai pamoki- 
nimy jūsų kalboj kaip 
penėti jūsų kūdikį 
Borden’s Eagle Pienu 
ir padaryti jį stipriu 
ir sveiku, išpildykite 
sekantį kuponą ir pri- 
siuskit mums

^is?ž f

* barh TBordc* £
Ž/ĮLBOR^j

Pirkit “Vienybes” serą!

Tikra Lietuviška lluoua
< kurių kepa

„Garsas” Keptuvė
(Seniausia įstaiga)

ęorden company
■' BORDEN BLDG. NEW YORK <

Instrukcijos vaikams
Vardas
Adresas

duonų iš 
kepame 

ir kitiems

ruginių miltų, 
koiksus/ vestu- 

pokiliams. Vi
su užsakymais

Kepa 
Taipgi 
vėms 
suomot kreipkitės
prio “Garsas” Keptuvė. Siunčia- 

no duonų ir į kitus miestus.

W. MASIULEVICH 
A. SHRUPSKIS 

(Savininkai)

209 Bedford Ave., 
Brooklyn, N. Y. Tel. G’p’t. 2870

i

KUILIU
UŽDEGI-

»

L

Apsąogok Sveikutį i

Profllaktai vyramu, 
geriausia apsauga 
po užsikrėtimo. 

Didelė triūbelė 36c.
(Tarba (4’s) $1.

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

88 Beekman St.
New York 

Pralyk aprašymų j

Tel. 44X8 Greenpoint.

Dr. John Waluk
Valandos: 

nuo 8 
nuo 1 
nuo 8

Nodėliomii pagal imitarim^

iki 10 ii ryto 
iki 3 po pietų 
iki 8 vakare

161 North 6th Street 
Brooklyn, N. Y.

’r, '- L t ,
Tel. 595 Greenpoint.

• Daktaras
J. Ę. MISEVIČIUS

270 Berry St., B’klyn, N. Y.

i

i

.i
8-10

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

Pranešu
Visiems pažįstamiems, draugams ir geros valios lietuviams 

atsilankyti pas mano pasikalbėti ir susipažinti vieni bu kitais.
Taippat patarnauju su AUTOMOBILIU vesolijoms, krikš
tynoms, šermenims ir šiaip linksmiems pasivažinėjimams ir 
pokiliams. Nepamirškite reikale

«1 So. 2nd Str., - Brooklyn, N. Y.
Telephono 885 Greenpoint

.S-

S

Susivienijimas Liet. Amerikoje
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDRAŪDM IR PABALFOB 
ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOMIS, KU

RIOS TURTAS ARTI $1,000,000.00

pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.18
Nuo Būsiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $375,122.80

BLA. kuopoi randasi visuose didesniaoie miestnon. 
Narini priimami nuo 18 iki 60 m. amžiau*. Viri Ma
rini gauna laikraitį „Tėvynę” dovanai ir taipgi 
gaan* 8LA. lileistas knygai už puif kalnoi.

•s , Pomirtiniai įkyriai — $1110, 300, 600 U 100C

Pažalpoa Įkyriai — P
$0.oo, 9.00 ir lioo | lavaitf.

Dol plateinių informacijų krelpklW* lino adresai

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

frZiV7i¥/iv fa' fi/

—

Kas yražmogan amžinas prialasl — 
Jis netik sunkiausias ligas įvare, bei Ir 
bų paguldo. Bet tie, kurie vartoja po 
Amerikų pagarsėjusius URBAN’S

•altu. 
1 <r»- 
plattų 
COLD

POWDERS (Miltelina ioo Balčio), lokių lolčlų 
nebijo. Už 75 centui už takių nfitglnkliok 
nuo savo nuožmiai priešo!

URBO LAX TABS (M centai už ikry- 
nntę) yra kai kannolė prieš kitų amžinų žmo- 
gaus priešų — vidurių užkietėjimų — kuria 

- žmogui pagamina daug rūpesčių ir

Idetnvižkų, Bulgariškų, Alopatlgkų, HomeopatUkų ir 
vaistų tegalima gauti gerų pas —

Binkių ligų.

kitikių

įfe.į
151 Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y,

Tilephone GrMijolnt 1411 i

sjįA-

5



Aš buvau, tu buvai, jis-jie buvo, bet daugeliui stokavo vietų “Vienybes” Koncerte Lapkr. 22
3

3
Brooklyn© ir Apylinkės Žinios

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

PO “VIENYBĖS” 
ŠAUNIŲJŲ IŠKILMIŲ

Kad aš našlaitėlė” ir

Ba
ri., 

vai. 
vai.

As-
Ha-

Jeigu šitą istorijukę perduo
ti trumpomis skaitlinėmis, tai 
faktai yra sekami:

“Vienybės” Koncertas ir 
liūs įvyko Lapkričio 22 
1925, pradėjus nuo 3:30 
po pietų ir baigiant 12 
nakties.

Vieta — Miller’s Grand 
sembly, kampas Grand ir
vemeyer gat., Brooklyn, N. Y. 

• Programą išpildė: operos 
artistas, mūsų žvaigždė, gerb. 
JUOZAS BABRAVIČIUS (a- 

’ kompanuojant garsiam L. 
Berdičevskiui), M. STRUMS
KIENĖ, M. BUTĖNIENĖ, M. 
KIŽIUTĖ, V. ENDZIULIS ir 
LIET. OPERETĖS CHORAS 
(šiems visiems akompanavo p 
Petrov).

Idėja — paminėjimas 20 me 
tų sukaktuvių Vilniaus Seimo.

Surengė — “Vienybės” Di- 
rektoriatas.

Iškilmėse dalyvavo — apie 
1,700 publikos. Buvo daug žy
mių ir iš tolimų miestų lietu
vių ; pavyzdžiui priminus tik 
keletą: J. čėsna — iš Balti- 
morės; J. Mikalauskas — iš 
New Britain; K. Makarevičių 
šeimyna — įš Ansonia; V. Am
brazevičiai, A. Žiugždai, Ake
liai, K. Pačėsa ir kt. 
Newark 
katauskai
Kazlaūskas ir V. Bisakirskas— 
iš Sunderland, Mass. Visos a- 
pylinkės miestai savo kilnių 
atstovų atstovų “Vienybės” iš
kilmėse davė.

Marė Strumskienė
Atidarė savo dalį programo 

su Kačanausko kompozicija so
lo
potam sudainavo ariją iš Ver
di — “Pace, pace mio dio”. Po 
pertraukos dainavo: Puccinio 
— ariją iš op. “Madame Bu
tterfly” ir Gounodo — “Dei- 
amntų arija” iš op. Fausto, ši 
pastaroji ypač publikai pa
tiko. Visi ponios Strumskienės 
dainuoti gabalėliai yra melo
dingi, ir dainuotoja juos labai 
švelniai išpildė. Jos balsas ly
gus, skambus ir rimtas malo
niai veikia į klausytojus.

Marė Kižiutė
Dailiai sudainavo solo

parinktą kompoziciją, gerai iš
dirbtu, sveiku ir gtambum bal
su.

savo

iš 
Varaškevičiai ir Sa- 

iš Paterson; A.

Sirumskienė-Kižiutės Duetas
Labai gražiai dainavo du 

klasiniu dalykėliu, žymiausių 
pasaulio kompozitorių: Ros
sini — “Venecijos laivų lenk
tynės” ir Offenbacho — “Hoff- 
mano pasakos”.

Strumskienės-Butėnicnės 
Duetas

Puikiai sudainavo Mozarto 
— “Sull’aria” iš op. Le Nozza 
di Figaro.

Artistas J. Babravičius
Vos pasirodžius scenon mū

sų malimam ir gerbiamam ar
tistui, J. Babravičiui, publiko
je pasigirdo gausingiausias del 
nų plojimas ir šauksmai: “Va
lio! Valio!” Publikoje kilo en
tuziazmas, sujudimas, džiaugs- nybės 
mas! Pirm dainuosiant Bab-, Dar paskelbė, kad ateinantį šeš 
ravičiui įteikta gražių gėlių bu tadienį jr sekmadienį vakarais, 
kietas. Publikoje vėl delnų plo- Į Operetės Choras statys operetę 
jimai, dvasios ir ūpo pakili- “Išeivis” (tai bus kun. Pauliu-

oklyno publikai girdėti taip 
artistingai ir jausmingai išpil
dytą, kaip dabar! Delnų ploji
mams nebuvo galo.

Potam prasidėjo vien Opere
tės Choro dainų programa, 
jau be artisto Babravičiaus, 
bet priešakyje su solistais: M. 
Strumskiene, M. Kižiutė ir K. 
B. Kriaučiunu. Iš eilės sudai
navo šias kompozicijas: “Mes 
be Vilniaus nenurimsim”, 
“Kur bėga Šešupė”, “Dzimdzi- 
Drimdzi,” “Muzika,” “Atsi
sveikinimas su tėvyne” ir ant 
galo, antrąjį Lietuvos hymną: 
‘Lietuviais esame mes gimę”. 
Kiekviena tų dainų labai tiks
liai atatiko šioms iškilmėms — 
Vilniaus Seimo sukaktuvėms; 
kiekvieną Operetės Choras jau 
triai ir kilniu ūpu sudainavo 
ir po kiekvienos ūžė delnų plo
jimas publikoje.

Iš tikro, tai buvo dainų 
šventė.

Ambraziejus, 168 Grand St. Pa 
sipirkit bilietus iš anksto ir da
lyvauki!, nes rengėjai žada 
duoti vienam valgyt ir gert už 
tris! Vakarienė bus Lapkr. 26 
d. Klubo Name, 1153 Putnam 
Av.

— Jaunų Vyrų Laimėjimas. 
Penktadienio vakare, po smar
kios lošos, Lietuvių Jaunų Vy
rų basketball jauktas laimėjo 
lošą nuo Xavier Lyceum Five 
jaukto, gavę 20 punktų prieš 
19.

— Lietuvių Atletų Klubas 
rengia puikų balių Dėkų Die
noj, Lapkr. 26, Stauch’s salėje, 
Coney Islande. Grajis du be- 
nai.

ŽE M L API AI IŠ LIETUVOS!

Tik ką gavome iš Lietu
vos kelioliką egz. gra
žaus, spalvuoto Lietuvos 
ženilapio, sutaisyto Ma
tui ionies. Parodoma kai
mai, upes, kalnai, mies
tai ir rubežius Lietuvos 
su Rusija bei Vokietija.

Kaina $1.50 vienam

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

Apsilankė svečiai. “Vieny- 
Redakcijoje apsilankė to- 
svečiai: Jonas Čėsna iš

bės” 
limi 
Baltimore, Md. ir Jonas Mika
lauskas iš New Britain, Conn. 
Jie buvo atvykę koncertai! ir 
lar ant rytojaus čia svečiavo

si.

Storas ant raudos labai puikioj vie
toj del liet, kriaučiaus su trimi kam
bariais ir visais įtaisymais. Vieta jau 
išdirbta, randa pigi (šalę Elizabeth, N. 
J.) Antrašas Jos. Mroczek, 29 Coe Av., 
Hillside, N. J. arba informacijų galima 
gauti pas V. W. Ambroze, 178 Ferry 
St., Newark, N. J.

BIZNIAI ANT PARDAVIMO

Paieškau savo brolio Antano Ra
moškos, paeina iš kaimo Jasna Gurka, 
Valsčius Radviliškis, pusbrolio Jono 
lAvsiano miesto Radviliškio, abudu 
Šiaulių apskričio, pirmiaus gyveno Chi- 
cagoj, III. jie patys ar kas apie juos 
žino malonėkite atsišaukti sekančiu 

.antrašu: Jonas Ramoška, Kaunas, šau- 
'čai. Juozapavičiaus Prospektas No. 18. 
Lithuania. (143

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

Jei DIDELIS B ARGE N AS

Magdalena Povilaltienė 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. 
Norėčiau žinot ar dar gyvas, kad iš
rašytų laišką arba kas žino, malonėki
te man pranešti užtai būsiu labai dė
kinga. Magdalena Povilai tienė, 435 
Wythe Av., Brooklyn, N. Y. (146

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)
Pasirendavoja (139 Keap St.) 6 

kambariai ir maudynė, elektra, naujai 
išdekoruoti. Gaso ii' štynio radiatoriai 
pirmoje klesoj. įlenda $40 mėnesiui. 
Klauskite Janitor, beismente ar Paul 
Haskel, 1144 Fulton St., Tel. Prospect 
0299. Agentas esti ant vietos nuo 2 
iki 3 po piet. (142

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- 
eentūra, 168 Grand St., Brooklyn, N. 
Y., Tel. Greenpoint 5975. (143

Telefonas: Stagg 9105

CR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

•*>

X-Spinduliu Dlagnoza 
221 SOUTH 4th STREET 

BROOKLYN, N. Y.

Priešais “Bridge Plaza” 
Valandos: 10—12 prioS piet 

2—8 po piet. 
Penktadieniais ir Sekmadieniais 

tik sulyg sutarties

: O Dabar Programo Sėkmė
Skirtu laiku, “Vienybės” fi

ves pirm. A. Mikalauskas, atvė 
ręs iškilmių eigą, pasakė jaut
rią prakalbėlę temoj: 20 m. su
kaktuvės Vilniaus Seimo. Po
tam perskaitė to Seimo istori
nius pareiškimus ir užbaigė o- 
balsiu, kad — mes be Vilniaus 
nenurimsim!

“Moment Musical”, 
programo daly vėl 

Spanish

nes,

Vincas Endziulis
Jaunas ir muzikalėn scenon 

įžengęs Brooklyno smuikinin
kas, pradžioje programos, pa- 
griežė solo: Vieniavskio — 
“Legende” ir Schuberto-Kreis- 
lerio — 
Antroje
griežė Rehfeldo 
Dance”. Gana gražiai savo nu
merius išpildė. Brooklyno lie
tuviai gali pasidžiaugti savo 
naujai iškįlančia muzikale jė
ga ir turėtų remti jo tolesnį 
muzikoje lavinimąsi,
sakoma, p. Endziulis vis dar 
studijuoja ir siekia vis augš- 
tyn. ■ » I -

Marė Butėnienė
žmona dabar jau italų ope- 

ron įstojusio artisto, Jono Bu
tėno, dailum mezzo-soprano so 
lo sudainavo: A. Aleksio — 
“Meilė”; Ponchiellio — “Sui- 
cidio” iš op. La Gionda. Jai 
gerai nusisekė abu dalykėliai. 
Jeį ponia Butėnienė žengs ir 
tolyn, po vadovybe gerų pro
fesorių, tai įgys gerą techni
ką, nes balsą turi skambų in 
sveiką.

592 FLUSHING AVENUE
Brooklyn, N. Y.

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

Užlaikau užeigos vietą visiems prieinamą ir 
priegtam viešbšfttis atkeliavusiems iš toliam; 
gera vieta apsistojimui w 4

Bukietai, bukietai, 
bukietai...

Kaip artistas p. Babravičius, 
taip ir kiti programos pildy- 
tojai: pp. Strumskienė Butė
nienė, Kižiutė ir kit. gavo iš 
publikos gėlių bukietus, kiti 
net po du. Ir verta!

Koncerto Užbaiga
Koncertas baigėsi apie 7 v. 

Vakarėlio vedėjas, p. A. Mika
lauskas, uždarydamas koncer
to programą, gražiai padėkojo 
visiems artistams už tokį dai
lų programą, taipgi publikai už 
tokį gausų atsilankymą į “Viė- 

šią šaunią pramogą.

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

DYKAI
Dusulio Kankiniams

Išbandykite dykai būdą, kurį kiekvie
nas lengvai ir laiko negaišindamas 

gali vartoti.

6 šeimynų namas, baltų ply-. 
tų po 5 kambarius, elektra ir j 
maudynės. Kaina $14,000 cash 1 
$3,000.

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

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

Maspethę, 2 šeimynų ir što
ras, kaina $9,000, ash $2,500.

J. STANKUS
36 Lexington Av. 

Maspeth, Tel. Newtown 0113 
(143)

Tel. Greenpolnt 7831

LIAŪKU* F0T0GEAFA1

UŽRAŠYKIT “VIENYBĘ 
SAVO GIMINĖMS IR 

PAŽĮSTAMIEMS 
LIETUVOJE

Telephone Triangle 1450

Fotografuojn ve- 
selijas, B auklė
tu s, nabašninkus, 
Mokinių grupes 
ir tt. Abelnai at
lieku visus foto
grafijos darbus. 
Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės šiuo 
adresu: —

*14 BEDFORD AVENUE 
tarpe No. 5th ir 6th Sts.)

Brooklyn, N. Y.

mas. Babravičius scenoje ir gi ko parap. svetainėje), todėl vi- 
kiltu ūpu. Taip kad momen- sa šio vakaro publika kviečia- 
taliai, rodos nejučioms susigy- ma tos dailios operetės pasi- 

artistas su publika ir j žiūrėti.vena 
jau pradeda viena ir pačia 
galingojo meno dVasia kvė
puoti. Aptilus ovacijoms, p. 
Babravičius, lydimas pianisto 
Berdičevskio, sudainavo dvi 
Jacobsono kompozicijas: “Last 
Love” ir “Pavasario diena”. 
Publiką taip sužavėjo malo
nus, sielą jaudinąs ir dainų pa
saulin nešąs Babravičiaus bal
sas, kad salė griausmingiau- 
siai nuo delnų plojimo ūžė ir 
nepaleido artisto nuo scenos. 
Dėlto p. Babravičius, atkartoti- 
nai 
dar 
lės” 
kiai,
Ir tik tada gerb. artistas, pub
likos vis dar nepaleidžiamas, 
vis dar griausmingiausiai del
nais plojant, išėjo scenon jau 
paskutinį kartą, priešaky Ope
retės Choro ir podraug su cho
ru 
ko

Tuomi koncertas buvo baig
tas.

Po koncertui buvo balius, 
prie M. Vaitekūno orkestros. 
Pribuvo daug naujų svečių, y- 
pač jaunimo. Dailiai linksmi
nosi iki vėlyvos nakties.

Pažymėti reikia, kad apie 
500 žmonių į koncertą negalėjo 
įeiti, nes stokavo vietų.

Reporteris

PO MIESTĄ PASIDAIRIUS

iššaukiamas, sudainavo 
šias daineles: “Aguonė- 

“Saulelė raudona” ir “Ty- 
tykiai Nemunėlis teka”.

— Dėkų Dienos Vakarienė, 
kurią rengia Lietuvių Ukėsų 
Klubas, bilietai parsiduoda: 
“Vienybėje,” taipgi šiose vieto
se: J. Garšva, 231 Bedford Av. 
J. Ginkus, 495 Grand St., ir J.

sudainavo klasinę Sasnaus- 
kompoziciją “Karvelėli”.
Liet. Operetės Choras
Ilgais metais išlavinti dai- 

veteranai išėjo scenon, vė
savo dirigento p. K.

nų 
darni 
Strumskio, po akompanimentu 
Petrovo ir priešaky su artistu 
Babravičium, kaipo solistu, ir 
užtraukė “Karvelėlį”, ši mūsų 
viena gražiausių kompozicijų, 
turbūt, dar niekad neteko Bro-

ANDRIUS TURAUSKAS

$

Mes žinome būdą suvaldyti Dusuli 
(Asthma) ir norime, kad jūs mūsų kaš
tais išbandytūraėtėe. Nežiūrint ar se
nai sergate ar tik dą)>ar prasidėjo, ar 
tai bus retkartinis tiulis ar nuolati
nis, pareikalaukite šių būdo. Nežiūrint 
kokiame ore gyvenate, kokio amžiaus 
ar darbo, mūsų būdas jum turėtų tuoj 
palengvinti.

Ypač mes norime pasiusti būdą tiem 
kurie be vilties, kuriem visokių rūšių 
įkvėpėjai, mazgojimai, opiumo prepe- 
ratai, dūmai, “patentuotas rūkyymas” 
ir tt. nepagelbėjo. Mes norime kiek
vienam savo kaštu parodyti, kad mū
sų būdas sudarytas kad išnaikintų sun
kų kvėpavimą, dusulius ir uždusimus.

Šitas dovanas pasiūlymas tiek svar
bus, kad nereikia jį užmesti minutei. 
Rašyk dabar. Nesiusk pinigų. Tik pa
siusk žemiau esantį kuponą, šiandien 
— nereiks nei už paštą mokėti.

FREE TRIAL COUPON
Frontier Asthma Co., Room 608D
Niagara and Hudson Strs.,

Buffalo, N. Y.
Send free trial of your method to:

SETAS IŠ PENKIŲ 
LIETUVIŠKŲ PINIGŲ 

GALIMA GAUTI 
“VIENYBĖJE” 

Su prisiuntimu — 
50 centų

■HMMHHOI

PUIKIAUSI SVETAINĖ
Del Mitingų, Vestuvių, Vakarienių ir 

Pakeleiviams Nakvynė
Taipgi ir šiaip del visokių pasilinksminimų

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

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

S

h

Užrašykite “Vienybę 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems
Lietuvoje

$15,00 ir augityn

Balto, žalio ir Raudono l ikt 
aukso moteriškų laikrodėli t 
Galima gauti mūšy krautuv< 

RASHKINIS 
ir 

VOKETAITIS 
141 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

— 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 einam abu kartu.

— Koks jo adresas?
93 WYTHE AVE., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. 4520 Greenpoint

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

Kreipkitės

JONĄ*
173 Bridge «t..

adreaulino

STOKE*
O Brooklyn. N Y.

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savninkaa)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINE
Ola galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir ui 
prieinamą kalną; taippat pasirendavoti svetainę maitinki' 
mama, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

B99 GRAND STREET (Tel. Stagg 3922) BROOKLYN, N. Y.

W LIETUVIŠKA AKU8ERKA į

prie
VYRIŠKŲ DRAPANŲ KRAUTUVĖ

Didolii Pasirinkimai Vyrams — Drapanos Geriausių Kompanijų
PADARAU NUO LIETAUS APSIAUSTUS (RAINCOAT 'US)

Vaikams •
būsite pilnai užganėdintai

(Praeidami atsižvelgkite į šį namą) 
260 HUMBOLDT ST.

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Stagg 2481 

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

KASMOČ1US ir TUBA 
260 Humboldt Street 

Brooklyn, N. Y.

■e.

7 Stagg Street

Vyrams, Moterims Ir 
Prafiau Tomistu reikale atsilankyti, o

nj Marijona Tamkienė
Mprie palagą ant pareikalavimo^ 

dieną ar naktį, taipgi ir nodėl-JOt 
^dieniais. Darbą atlieka atiakan-^N 
2jSiai už prieinamą kainą 23

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

APREIŠKIMO ŠV. PANELĖS 
BAŽNYČIĄ

Reikalui esant meldžiu ateiti
416 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N. Y.

S. PAUŽA
131 GRAND STREET 

Brooklyn, N Y.

Tel. Stagg 4409

ALEK. RADZEVIČIUS 
Graborius \ įsų pareiga apsiginti, nuo šalčio, pasiperkant 

Naujausios Mados ir Geriausio Materiolo bei 
Išdirbinio Overkotus, Lietuvių Koperatyvės į- 
Btaigos krautuvėj. Dirbtuvė vedama pilnai paty
rusių kriaučiško amato siuvėjų. Užlaikomi 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

r.'
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