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Lenkai Skubotai Ieško 100 Milionų Dclarių Pa
skolos ir Prisirengę Užstatyti Likusį Vals
tybės Turtą.

VOKIEČIAI PRIIMA LOCARNO SUTAR
TIS IR TAIKA EUROPOJE LIEKA UŽ
TIKRINTA.

PARIS, Lapkr. 26. — Ikšiol Francijos politikoje vy
ravęs “kairysis blokas”, susidedąs iš socialistų partijos 
ir radikalų partijos atstovų, suiro, dėlei socialistų gobšu
mo. Socialistai sutiko vėl dėtis prie Herriot’o kabineto, 
kurį tas ruošė, bet reikalavo septynių vietų ir prie to 
reikalavo priimti kontribucijos nuo kapitalo įstatymą, 
kurio Francijoje niekas nenori. Herriot tada sušaukė sa
vo radikalų partijos pasitarimą ir ta partija nutarė at
simesti nuo bloko su socialistais. Tokiu būdu socialistai, 
kurie matė galią savo rankose, liko su ilga nosia ir turės 
pasitenkinti tik valdžios kritika.

Manoma, kad naują kabinetą sudarys Briandas, bu
vęs socialistas, kuris taip ir nupolitikavo, kad socialistai 
liktų paniekinti. Jį rems radikalų partija ir centristai.

Naujausi Telegramai Žinios Iš Lietuvos41

ŽILIUS BUS KLAIPĖDOS ti del priešvalstybinio turinio gūsių tarpe. Iš bendro skai-
London. Nežiūrint, kad jų Washington. Valdžia ža- 

vadai pasodinti į kalėjimą, da be tarpininkų atpirkti 
likusi Komunistai partijoje nuo žmonių Liberty bonus 
nutarė smarkiau veikt prieš’trečios laidos, tuo sutaupy- 
“ kapitalistus. dama sau ir žmonėms ban

kų komisą. Tokių bonų yra 
Sunderland, Anglija. Tai- sumoje 50 milionų dolarių. 

sant varpus del skambinimo Bonų buvo išleista už 26 bi- 
laike Anglijos karaliaus lionus dolarių, bet valdžia 
motinos laidotuvių, didysai jau išpirko 6 bilionus. 
varpas nukrito ir užmušė 
varpininką. New York. Į Švediją iš

vyko laivas su 30 sidabruo- 
Republiko- tų ir 112 melsvų lapių, Ver

nų partija, sakoma, nuta-' tų po $528 kiekviena. Jos 
rusi “reformuoti” prohibi- bus vartojamos pradėjimui 
cijos įstatymą ir paleng-! lapių auginimo pramonei 
vinti žmonėms gavimą gero I Švedijoje del brangių kailių, 
snapso. !

Washington

GUBERNATORIUS raštų, yra paskutiniuoju laiku ciaus mirusių 13 nuoš. tenka 
užginta Lietuvoje pardavinėti limpamoms ligoms. Tuberkulio 

Tikromis žiniomis, Valsty- ir į Lietuvą neįsileidžiami šie 1 zu per pirmą šių metų pusme- 
bės Prezidentas patvirtino užsienių laikraščiai: Amerikos Įtį mirė 10.1 nuoš. visų miru- 
Klaipėdos gubernatorium Dr. ' darbininkų apšvietos draugijos šiųjų. Kiek sumažėjo savižūdy- 
Joną žilių, šis paskyrimas ivy- organas “Aidas,” Lietuvių Mo-jbių ir užmušimų skaičius, ku- 
ko patiems klaipėdiškiams pra- terų progresyvio susivienijimo 
šant. Klaipėdoje buvo įvykęs Amerikoje organas — “Darbi- 
visų lietuvių organizacijų susi- ninku Balsas,” laikraštis “Til- 
rinkimas, kuriame vienu balsu siter Beobachter” iš Tilžės, 
nusistatyta prašyti gubernato-1 “Znamia Borby” iš Berlyno, 
rium skirti p. žilių. Tai bus, “Wojsko litewskie” iš Varšu- 
rodos, pirmas atsitikimas, kad vos, lenkų generalinio štabo 
valdžia atsižvelgė į klaipėdiš- II skyriaus leidinys, galop del 
kių reikalavimus. D-ras J. ži- tų pačių motyvų viena Ame- 

Įlius yra Lietuvos visuomenei rikoje išleista knygutė, “Pas- 
žinomas ir klaipėdiškiuose, ne
skiriant tautybių ir pažiūrų, 
gana populiarus asmuo.

— Liet. Žinios

ris šįmet siekia 0.5 nuoš., tuo 
tarpu kai pernai per pirmą 
pusmetį siekė 1.5 nuošimčių.

NETIKĘS BIZNIS

VARŠAVA, Lapkr. 26. — Lenkų seimas skubotai 
priėmė įstatymą, kuris pavelija ir įsako Skrynskio ka
binetui ieškoti kur nors paskolos sumoje 600 milionų 
zlotų (apie 100 miliono dolarių), bile kokiomis sąlygo
mis. Lenkijos piniginė padėtis taip bloga, kad toki pa
skola būtinai reikalinga.

BERLIN, Lapkr. 26. — Nežiūrint monarkistų pa
sipriešinimo Locamo sutartys tapo priimtos vokiečių 
reikstago. Bavarija tik viena priešinga įstoti į Tautų 
Sąjungą. Prieš Lacorno sutartį draugiškai išvieno ėjo 
monarkistai ir komunistai.

LONDON, Lapkr. 26. — Komunistų partijos vadai, 
rasti kaltais raginime žmonių prie riaušių, gavo po metą, 
o kiti po šešis mėnesius kalėjimo.

Rhinelanderis Žinojęs, 
Kad Jo Pati Juoda

White Plains, N. Y. Tur
tuolio Leonardo Rhinelanderio 
byla gavo sunkų kirtį, kada jo 
tėvo šoferis liudijo, jog 1921 
metais, Leonardas pareiškęs 
jam į klausimą: “Ar tu žinai, 
kad Alice tėvas juodas?” — 
“Aš nepaisau”, šoferis po to 
turtuolio sūnuj pareiškęs, kad 
jis norėtų jį paimti ant pievu
tės ir gerai suspardyti už drau 
gavimą su juodžke paleistuvy
stės tikslais, šoferis tą dieną 
nuvežęs Leonardą pas Alice ir 
jie važiavo į hotelį, kur išbuvo 
visą savaitę.

Rhinelanderio advokatai pa- 
puolę į didelę panieką, kada 
pakvietę senutę 60 metų Alice 
motiną, privertė ją prisipa
žinti, kad jai gimė mergaitė 

, 35 metai atgal Anglijoje, kada 
ji dar nebuvo vedusi su mula
tu Jones.

Teismas prasidės vėl pirma
dieny ir manoma neužligo baig 
sis. Laukiama, kad Rhinelan
deris pralaimės, nes įrodyta, 
kad jis žinojo apie žmonos o- 
dos spalvą.

Bloomsburg, Pa. 75 darbi
ninkai Tip Top koljero buvo 
nutarę grįžšti į darbą anglis 
kasti, kadangi kompanija siū
lė penkiems metams kontrak
tą su sena alga ir dar žadėjo 
algą padidinti jei unija strei
ką laimės. Bet atvyko unijos 
vadai ir įkalbėjo darbininkams 
mesti dirbus ir pasilikti ant 
streiko.

Skebinių Kasyklų 
Bosai Kenks Unijai

Charleston, H7. Va. Skebinių 
minkštų anglių kasyklų bosai, 
kaip ir atsakydami į Lewis’o 
grasinimą iššaukti unijistus iš 
minkštų kasyklų, pareiškė vi
suomenei, kad jie pasirengę 
suteikti tiek bitumine anglių, 
kiek Amerikai reikia, laike 
streiko. Išviso Amerika suvar
toja per metus 500 milionų 
tonų bitumine, iš kurių 300 
milionų paeina iš skebinių ka
syklų. Kaip žinoma, unija 
Jacksonville sutarty iškovojo 
darbininkams minkštų kasyklų 
$7.50 į dieną. Skebinės kasyk
los moka tik $3 iki $5.

Dovanojo Bausmę 
Kad Pakarti

Washington. Prez. Coolidge 
dovanojo federalio teismo ant 
bandito Chapmano uždėtą ka
lėjimo bausmę, kad Connec
ticut valstija galėtų jį pakarti 
už užmušimą policmano New 
Britaine. Bet Chapmanas per 
savo advokatus atsisako priim
ti prezidento “malonę”, ir no
ri verčiau kalėjime atsėdėti 
pirma 20 metų, o jau paskui 
atiduoti kaklą virvei.

London. Londono merginos 
pamėgo avėti rusiškus čeba- 
tukus ir šilko pančekų bei če- 
verykų raikščių fabrikai pra
dėjo jausti stoką užsakymų.

Garsinkites “Vienybėje”

Beirut. Prancūzams pavy 
New York. Pirklių drau- ko nugalėti d rusus ties Ra

cija čia nori, kad kalendo- sheiya ir tie bėga, palikę 
i ius būtų sudarytas iš 13 300 negyvų, 
mėnesių po 28 dienas kiek-' ->
vienas. Esą, tai geriau bus| Bangok. Netoli Kinijos 
bizniui. esančioje karalystėje Sia-

mo, pasimirė jos karalius, 
Nežinia prieš ką; nepalikdamas įpėdinio. Jis 

divorsavo pirmą savo žmo
ną, kad jam sūnaus nepa- 
gimdė, bet antroji irgi pa
gimdė tik dukterį, 
užėmė jo brolis.;

London. moteris
atstovė Anglijos parlia
ments, Lady Astor, pareiš
kė, kad senmergės naudin
gesnės žmonijai, negu sen
berniai.

Paris.
Francijos valdžia laikė Pa
ryžiaus tvirtovės kareivius 
paruošus veikimui. Spėja
ma, kad tai prieš naujai su
siorganizavusius fašistus.

Paris. Prancūzams kitą 
mėnesį štokuos apie 6 bilio- 
nų franku pinigų. Spėjama, 
kad valdžia arba prisispaus 
dins banknotų, arba pakels 
taksas.

Svajoja Apie 4 Vai. 
Darbo Dieną

London. Garsus rašytojas 
Shaw, baigdamas socializmo 
paskaitas Fabiečių draugijai, 
pareiškė, kad socialistinėje vai 
stybėje žmonės tedirbs 4 va
landas į dieną. Kitas ketu
rias pravers gerdami, rėdyda- 
mies ir kitiems reikalams. Ka
dangi miegos 8 valandas, tai 
liks dar 8 valandos kitiems 
smagumo darbams. Socializmo 
valstybėje bus kriminališkas 
prasižengimas vienam piliečiui 
gauti centu daugiau algos, ne
gu kitas.

Pavojingas Vyrams 
Gyventi Miestas

Philadelphia, Pa. Per vieną 
dieną policija čia areštavo 
tris žmoneles, kurios iš revol
verių šaudė į savo “mylimas 
prisiegas”. Areštai įvyko plote 
astuonių blokų, tarpe juodukų. 
Vienas vyras buvo žmonos per
šautas, kad nenorėjo užkurti 
virtuvėje pečiaus. Kitas gavo 
kulką į koją beisbardamas su 
žmonele apie pinigus. O dar ki
tas guli ligonbūty su kulka 
viduriuose, pamokintas, kad 
su savo žmona nereikia bartis.

Berlin. Teofilius Olšanskis, 
kurį lietuviai slėpė Klaipėdoje, 
anot lenkų spaudos kaltinimų, 
susirado Berline. Jis prisipa
žino vėl, kad tai jis, o ne Stei- 
geris metęs bombą į Lenkijos 
prezidentą laike Lvovo paro
dos. Jis daręs pasikėsinimą į- 
sakytas ukrainiečių slaptos or
ganizacijos, kuri dabar jam 
liepusi pasirodyti, idant išgel
bėti Steiger j.

Sostą

Didelės Jurų Audros 
Netoli Europos >

Paris. Nuo Marseilės uosto 
iki šiaurės jūrų Atlantike ir 
Viduržemių jūrose siaučia di
delės audros, kurios pavojin
gos laivams. Vienas krovinių 
laivas, išplaukęs iš Calais, bu
vo bangų perlaužtas pusiau ir 
kapitonas su vienu jūrininku 
prigėrė. Vėjas siaučia 90 my
lių į valandą. Visiems laivams 
įsakyta būti uostuose. Vienas 
kapitonas pasakoja, kad vėjas 
sykį buvęs toks smarkus, kad 
visas bangas sulyginęs kaip 
staltiesę, ir jūra išrodė lygiu, 
baltų putų lauku.

Tėvas Neleidžia 
Dukterei Apsivesti

Baltimore, Md. Nežiūrint 
teisėjo prašymų tėvas Agnieš- 
kos Geležiutės, 700 W. Lom
bard St. nenorėjo leisti jai ap
sivesti su Jack Woodruff, sa
kydamas, kad jis nežinąs jo tė
vų. Geležiutė buvo areštuota 
dėlto, kad nepilnametė (turi 
tik 17 metų) ir ruošėsi bėgti su 
savo vaikinu.

Tėvas vienok sutiko patyri
nėti jaunikio kilmę. Pora vidu
ry teismo salės apsikabinusi 
pasibučiavo ir teisėjas nuro
dė, kad matyt jiedu mylisi ir 
todėl reikėtų leisti jiems apsi
vesti. ’

New York. Beskambindamas 
koncerte Paderewskis perskė
lė piršto nagą ir negalįs kon
certuoti tūlą laiką.

Ottawa. Per paskutinius še
šis mėnesius į Kanadą atvyko 
apsigyventi 57,086 imigrantai. 
Iš Suvienytų Valstijų 11,199.

Byla del platinimo Lietuvo
je netikrų 50 litų vertės bank
notų Apygardos Teisme trūko 
dvi dienas ir lapkričio 4 dieną 
teismas paskelbė savo sprendi
mą.

P. Drelingas betyrinėdamas 
susekė, kad litai yra dirbami 
Vilniuje, buvo net sužinota kai 
kurių dirbėjų pavardės. Garsu
sis aferistas, pabėgęs iš Kau
no, štenbergas buvo litografas 
ir visos kompanijos iniciato
rius. Jis panašiais darbeliais 
jau ir Kaune pasižymėjo, ban
dydamas spausdinti dolarius ir 
banderoles.

kų veikimui pulke. Vienas kė-1 Teismas Maušą Kaplaną, M.

kutinę Banga.

SUŠAUDYTAS Už 
BOLŠEVIZMĄ

Spalių m. 23 d. karo lauko 
teismas nuteisė sušaudyti 2 p. 
D. L. K. Algirdo pulko karei
vį Jubilerą Nochimą už daly
vavimą slaptoj bolševikų orga
nizacijoj ir pasikėsinimą nužu
dyti to paties pulko eil. Stasį

Marianipolė. (Iš laiško) — 
O dabar pranešu, kad rugsėjo 
30 d. iš Mariampolės važiuo
jant dviem amerikonam: šva- 
bui ir Paužai, užpuolė Alzbie- 
tiškio dvaro trys vyrai ir Gele
žinių Kavaliauskutis, ir labai
supjaustė; tai amerikonai atė- Daugmantą, kliudžiusi bolševi- 
jo į čėsnus, kur nakčia jiems ] 
gydytoją parvežė; tai susiuvo sintojų pasislėpė nuo arešto. Goldmaną ir Michelį Bielovic- 
ir visą savaitę gulėjo Čėsnuos, Eil. Daugmantas tapo peršau- kį pasmerkė aštuonerius metus 
o paskui į Mariampolės ligo- tas trijose vietose, bet nežiū- 
ninę nuvežė. Kaltininkai visi su rint to, pabėgo nuo pasikėsi- 
imti nusio ir apie įvykį pranešė sa- 

vo pų!B» dezuruojanciam Tca- 
IEŠKO PASLĖPTŲ TURTŲ rininkui.

-----  Spalių m. 25 d. bausmė į-
Rietavas (Telšių aps.) — vykdyta, kareivis Jubileras No- 

Rietavo dvaro parke iš nakties chimas liko sušaudytas, 
žemė randama dažnai vietomis i -----------
išrausta. Iš karto žmonės buvo NUTEISTAS ŠNIPAS

kalėti sunkiųjų darbų kalėji
mo, Goldmanienę pusantrų, o 
Genės Levinaitės kaltę rado ne 
įrodytą ir ją išteisino. D.

' , i r ,ij ' *. . <•

LIETUVOS EKONOMINĖ 
KRONIKA

nustebinti, nes nežinojo, kieno 
ir kam taj daroma. Dabar te
ko patirti, kad tai “laimės ieš
kotojų” darbas, kurie čia ieš
ko kunigaikščių paslėptų tur
tų. Vaikinai darbą pradėjo jau 
prieš kelis mėnesius. Įkalbėti, 
kad mestų, negalima, nes jie 
įsitikinę, rasią turtus, nors ir 
netuojau. žmonių dabar kalba
ma, būk jie suradę slaptą po
žemį kaž kur už miesto, kuria
me esą daug senovės ginklų ir 
kitų daiktų.

Pinigų rinkoj tebejaučiama 
didžiausia pinigų stoka. Vek-

MIRĖ BESI M E LSD A MA S

Spalių m. 23 d. karo lauko 
teismas prie 2 p. pulko nutei
sė 10 metų sunkiųjų darbų ka
lėjimu Rumunijos pilietį Ber
nardą Reicmaną, už šnipavimą 
lenkų naudai. Minėtas asmuo 
buvo pagautas Klaipėdoj, kur 
jis bandė iš vieno eilinio karei 
vio — sanitaro gauti žinių apie 
mūsų kariumenę, bet minėtas 
kareivis apie tą pranešė savo 
viršininkams ir šnipas buvo pa 
gautas.

sėlių ataskaita bankinėse kon
torose ir pas privačius diskon- 
tininkus visai sustabdyta. Ban
kai kiek galėdami irgi suma
žina diskonto operacijas. Nau
jų kreditų visai nebeduodama. 
Provincijoj yra labai daug pro 
testuotų vekselių.

PIRK “VIENYBĖS” ŠĖRŲ 
VIENAS ŠĖRAS 

DEŠIMS 
DOLARIŲ.

“ŠA RUNA S” TEISME

Virbalis, Vilkaviškio aps. — Literatų ir studentų > būrelis 
Sinagogoje besimelsdamas štai sumanė suruošti Kaune lite- 
ga mirė apie 70 metų rabinas ratūros teismą. Bus teisiamas 
Abromas Lapas. Vietos žydųV. Krėvės “Šarūnas.” Teismo 

įtvirtinimu, Lapas buvęs išrnin-, sudėtis ir kaltintojai bus nu- 
tingiausias rabinas visoj Suval i statyti šiomis dienomis, “ša- 
kijoj, mokėjęs daug kalbų ir j runą” gins prof. Herbačevskis 
parašęs daug knygų. Jo laido- ir A. Lastas. Tas pirmas mū- 
tuvių dieną žydų krautuvės bu- sų literatūros gyvenime faktas 
vo uždarytos. M. M. įvyks lapkričio 22 d.

GALVIJŲ SNUKIO LIGA

Vilkaviškis. — Jau antras 
mėnuo, kaip apskrity šen bei 
ten vienoj kitoj vietoj pasiro
dė galvijų snukio ir pusnagių 
liga (jaščuras). Kadangi ši li
ga yra limpama, tai iš serga
mos srities draudžiama galvi
jai vadžioti j muges ir šiaip 
kur nors. Kad apsaugotų nuo 
tos ligos, apskr. veterinar. gy- 

■dytojas pataria gyyvulių negy- 
| ti j lauką, laikyti tvarte, nes 
ligos užkratų galį net paukš
čiai užnešti, o užėjus šalčiams 
epidemija perstoją veikus.

Tr-us.

UŽGINTOS

Kaunas. — Kaip tenka patir

KIEK LIETUVOJ
MIRŠTAMA

Centralinio statistikos biuro
žiniomis, 
pusmetį

per šių metų pirmą 
mirė 17,543 žm. t. y.

1,000 žm. daugiau, negu per
tą pat 1924 m. laiką, šis mi
rusių skaičiaus padidėjimas ai
škinamas tuo, kad žymiai paki 
lo mirtingumas vaikų tarpe iki 
1 metų amžiaus, kurių šįmet
yra 28.3 nuoš. visų mirusių
skaičiaus prieš 23.4 nuoš. per 
tą pat 1924 m. laiką. Jų dau
giausia mirė nuo limpamų li
gų. Vien nuo tymų ar skarla
tinos mirė 1671 vaikų, tuo tar
pu kai 1924 m. per tą pat lai
ką mirė 523. Padidėjo taip pat 
beveik 2 kartus mirtingumas 
epideminėmis ligomis ir suau-1

KALĖDOS JAU m ARTI!
Ar Pasiuntei 
Saviškiems į 
LIETUVĄ 

Pinigų? 
Jeigu dar ne. Tai 
tuojaus išsiųsk per 

“VIENYBĖS” 
pinigų siuntimo 

skyrių. Siųsdami 
Money Order 
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193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.
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Chicagoje esąs Lietuvos konsulas P. Žadeikis žino- 
dina visuomenę, ypatingai lietuvius biznierius-prekiau- 
tojus, labai susidomčtinu dalyku. Jisai praneša apie čio
nai Amerikon prisiųstą visą eilę pavyzdžių iš visokerio
pos gamybos Lietuvoje, k. v. linų, sėmenų, sėmenų alie
jaus ir išspaudų, dažų, Įvairių grūdų, išdirbtų odų ava
linei. ašutų, šerių sortuotų, Įvairių rūšių kiaušinių eks
portui, degtukų “Lietuva,” kartono (cardboard), fanieros 
(veneer), celiuliozos, gintarų, lošiamų kortų, etc., kurių 
pavyzdžiai esą prisiųsti iš Lietuvos Prekių Muzėjaus. 
Todėl gerb. konsulas kviečia lietuvius biznierius apsi
lankyti pas jį (Lithuanian Consulate, 608 So. Dearbon 
St., Chicago, Ill.) tų pavyzdžių pasižiūrėtų, kad paskui 
ieškoti tokiems Lietuvos gaminiams rinkos ir pelno.

Smagu išgirsti apie tokį sveiką žygį p. Žadeikio. 
Jisai pagyvenęs ilgesnį laiką, milžiniškų biznių šalyje A- 
merikoje, jau spėjo įsižiūrėti, kad tauta be biznio gy
vuoti negali. Lietuva būdama karo ir visokių perėjusių 
krizių nualinta, negalės greitai atsikelti, jeigu nebus su- 
ieškoma keliai ir rinkos išgabenimui visko to, ko Lietu
voje žemė pagimdo arba, darbininkai padirba. Ar daug 
tokių ūkio ir darbo gaminių bus galima iš Lietuvos su 
pelnu Amerikon išgabenti, to mes dar nežinome. Bet jei
gu šitų kelių neieškosime, tai niekad ir neatsižinosime.

Apie dvadesėtkį metų atgal Amerikoje mes turėjo
me stambiausi lietuvį biznierių — tai karčemninką. Į 
visus mūsų spaudoje raginimus mėginti šimtus kitokių 
verslų, visuomenė ilgai nedrįso tikėti. Vienok spaudos il
gi ir nuolatiniai, kaip su plaktuku į kaktą kalenimai, ant 
galo lietuvį įdrąsino, ir šiandien kiekvienoje kolonijoje 
jau rasim daugybes įvairiausių prasilavinusių ir jau ge
rai pralobusių biznierių. Gal kuris minkštų smagenų 
žmogelis čia mums įterps: “Tai kas iš to, kad keletas' 
tūkstančių lietuvių biznierių pralobo?” Mes jam galime 
atklausimu atsiliepti: “Na, tai kas buvo, kai visi lietuviai 
išeiviai buvo tik ištisa išnaudojamų darbininkų kaime
nė?” Juk lietuviam nėkiek nebuvo šilčiau, kai jie savo 
dolariais lobino tik žydus, lenkus, vokiečius ir kitokių 
tautybių biznierius. Ką jie davė mums atgal užtai? Nie
ko !

Dabar vat ir prieiname prie svarbiausio klausinio, 
kuriame bus lemta lietuviams biznieriams suvaidinti la
bai svarbus vaidmenys mūsų tautos istorijoje — suar
tinti Lietuvą su Amerika ant ekonominės dirvos per eks
portą iš Lietuvos. Šitoje dirvoje jau keli biznieriai bandė 
mėginimus su gintarais, grybais, ir kt. Lietuvos žemės 
gaminiais ir gerokai pasipelnė, sykiu ir Lietuvos darbi
ninkams nors krisleliu gerovėn prisidėjo. Nors tai buvo 
labai ant mažos papėdės ir su mažais pinigučiais mėgin
ta, vienok gerai nusisekė. Kur kas didesnės bus išdavos, 
pradėjus čion gabenti stambesnes prekes (kaip linus, 
sėmenis, odas ir tt. ir tt.) ir didesnius kapitalus į verslą 
įvesdinus.

Šitą naują dirvą galės greičiau ir sėkmingiau įdirbti 
dabar miestuose įsikurianti Lietuvių ^Prekybos Būtai 
(Lithuanian Chamber of Commerce), nes juose organi
zuojasi stambios, rimtos ir gyvenimo patyrimais išlavin
tos mūsų pramonijų jėgos.

Baigiant apie tai, reikėtų palinkėti, kad visi Ame
rikos lietuviai biznieriai šia nauja dirva rūpestingai su
sidomėtų, o p. Žadeikiui reiktų šitą puikią “parodą” ne

Lenkų Valdžios Permainos.
Ministerial visados kenčia bė 

das: kada ižde yra daug pini
gų, visi veržiasi i ministerių vie 
tas, kada ižde nėra pinigų vi
si kritikuoja ministerius ir ver
čia juos lauk.

Lenkija pinigų neturi ir jos 
kabinetai mainosi vienas po ki
to. Nesenai griuvo Grabskio 
ministerija, ir jo vietą užėmė 
garsus Skrzyznskis, kuriam ne 
pavyko gauti Amerikoje dau
giau dolarių.

—o—
Broliai Nelaimėje.

“L. ž.” redakcija skelbia, 
kad paaukavo “Socialdemokra
tui” ir Smetonos “Lietuviui” 
po 50 litų i fondą užžsimokėti 
krikščionių uždėtas pabaudas.

Gražu, kaip žurnalistai vie
nas kitą šelpia nelaimėje!

j ——o—
Už Kankinimą Kalinių.

Už kankinimą politiškų kali
nių teismas Lietuvoje pabaudė 
Kurtavėnų miestelio policijos 
viršininką Sipavičių 6 mėne
siams kalėjimo, o policininką 
Juševičių — 3 savaitėms. Sipa
vičius turės atsėdėti sunkiųjų 
darbų kalėjime.

—o—
Lietuvos Publika Operoje.

Pinigas turi dvi pusi, bet jo 
vertė vienoda. Mums kaikada 
isivaizdinasi, būk Lietuvoje mil 
sų tautiečiai jau kultūriškesni 
ir geresni už mus. Bet — tai 
klaida.

Mes nusiskundžiamo, kad 
mūsų publika neužsilaiko ra
miai, nors paskutiniu laiku ir 
mažiau tokių skundų. Bet pa
žiūrėkite, ką “L. ž.” korespon
dentas rašo apie publikos už
silaikymą Kauno operoje:

“Publika laikosi visai nepa
kenčiamai — kalbos, šnibždė
jimai, kosėjimas, nosių valy
mas, saldainių poperiukų čiuži- 
nimas, ir tt. tęsiasi be galo.”

O dainavo tokios žvaigždės 
kaip Kipras Petrauskas, Sodei
ka, Grigaitienė, Jonuškaitė!

Brooklyno ir Chicagos lie
tuvių publika daug mandages
nė.

—o—
Radio Lietuvoje.

Vidutinis, geras radio, Lietu
voje kainuoja 800 litų. Valdžia 
apkrauna jo savininkus dar po 
100 litų mokesties ant metų. 
Reiškia, per 8 metus turi val
džiai sumokėti už jos “loską” 
tiek, kiek radio aparatas kai
nuoja.

Pralotas Dambrauskas nusi
skundžia, kad per radio negir
dėti popiežiaus palaiminimų ir 
garsių kunigų pamokslų. To
dėl esą lietuviai su radio turi 
dar palaukti, kol jis nebus “su
krikščionintas.”

—o—
Amerikos Biznis Lietuvoje.

Skaitant Franci jos ir Ang
lijos žurnalus, visur matyti pa 
skelbimai amerikoniškų išdir
binių : automobilių, korsetų, 
muilų, net skrybėlių.

Lietuvos laikraščiai irgi pra

deda gauti paskelbimus Ame
rikos biznio produktų. Jau pa
stebėjome paskelbimą “Palm 
Olive” muilo, Fisk gumos au
tomobilio ratams, Fordo auto
mobilių.
Puslapis ar Puslakštis?

“Lietuvoje” tūlas vyrukas pa 
kelia klausimą, ar teisingai 
mes vartojame žodį “lapas,” 
norėdami pareikšti sąvoką po- 
pieros lapo. Jis nurodo, kad 
senesnieji lietuviai visados sa
ko “popieros lakštas, knygų 
lakštas,” o ne “lapas.” Lapas 
esą tinka tik pareikšti medžio 
lapo sąvokai.

Jei taip, tai puslapį reiktų 
vadinti puslakščiu.

—o—
Vajus Prieš Burmistrą 
Vileišį.

“Krikščionių kultūra” pra
dėjo jau vajų prieš Kauno bur 
mistrą, Vileišį. Pirmiausia “Lie 
tuva’” melagingai pranešė, kad 
Vileišis išrinktas lenkų, žydų 
ir kitų svetimtaučių balsais. 
Tą melą buvo priverstos atšau- 

! kti, parodžius, kad renkant Vi
leišį, dalyvavo 64 Kauno mies
to valdybos nariai, iš kurių bal 

' savo 54. Už Vileišį padavė bal 
sus 44, prieš — nei vienas, o 

j tuščių kortelių paduota 10. Vi
leišį gi nominavo Grinius.

Atkandę dantį ten, krikščio
nys prisikabino prie Vileišio, 
kad jis, girdi, ir burmistraš ir 
universiteto profesorius-docen- 
tas, kas priešinga įstatymams. 
Esą, jis turi pasirinkti, ar būti 
profesorių, ar burmistru.

—o—
Mūsų Studentai Kaune. ■

Partijinė kova jau įsimetė 
ir tarpe Kauno universiteto 
studentų. Ten susitvėrė socialis 
tų studentų draugija, kuri iš
nešė protestą prieš sušaudy
mą žydo bolševiko, dalyvavusio 
užmušime lietifVio kareivio, at
sisakiusio prigulėti prie komu
nistų. Tokis socialistų studen
tų užtarimas žmogžudžio su
pykdė ateitininkus ir tautinin
kus.

Socialistai parengė paskaitą 
“Studentai ir jų teisės.” Į pa
skaitą susirangė organizuoti at 
eitininkai ir tautininkai, kurie 
pirm paskaitos išstatė savo kai 
betoją ir nurodė, kas per pauk 
ščiai susispietę prie ‘socialis
tų studentų.” Socialistai ėmė 
švilpti ir staugti. Tada jų prie 
šai su riksmu “šalin Trockio 
bernai” išstūmė visus socialis
tus lauk iš salės, tuomi išar- 
dydami paskaitą. Vėliau buvo 
stumdomas! ir skaitykloje. So
cialistai bandė uždainuoti in
ternacionalą, bet lietuvių tau
tos himną dainuojanti studen
tai jų balselius pakirto.

—o—
“Rytas” praneša, kad Klai

pėdos gubernatorių paskirtas 
buvęs kunigas Žilius.

Reiškia — dar vienas kuni
gas valdžioje, žilius yra pažį
stamas amerikiečiams, kaipo or 
ganizatorius subankrūtijusio 
žemės Banko.

(Užbaiga)
Bet kad ir sakome, jog Iranu tikyba netu

rėjo įtekmės ant lietuviu, vienok jų tikyba ne
galėjo sau viena išaugti ir išsivystyti. Visi se
novės lietuvių gyvenimo aprašymai viešų mal
dų, ir mitologinių pasakų, rodo, kad sugyveni
mas kaimynystėje lietuvių su suomiais nepaliko 
be pėdsakų pas lietuvius. Mistiški suomio san
tykiai su jį supančia gamta, jo nuolatinės pa
stangos pakreipti gamtos spėkas savo naudai ir 
slaptingai susinešti su visą pasauli apgyvenu
siomis dvasiomis; tokie siekiai pasirodė labai už 
krečiami. Senovės lietuvis žingsnio nežengė be 
būrimo, jis nuolatos nešė ir aukavo dievams juo 
das vištas, paršiukus, avinus, karves ir baltus 
žirgus, jis garbino skruzdėles, žalčius, užkeik
davo ir prisikalbindavo dvasias — tas viskas se
novės lietuvį apsupo misterijomis, kurių pra
džią lengva pastebėti pas suomius.

Bet, kartu su šitais prietarais ir tikėjimais, 
reikia pripažinti pas lietuvius buvus ir senesnių 
įsivaizdinimų, kilusių iš bendros Indo-Europėnų 
(Ariečių) giminės. Prie šių visų pirmiausia pri
klauso garbinimas pasimirusių tėvų ir senelių. 
Pasiremiant tuo, kas mums žinoma iš senovės 
lietuviškų apeigų prie pakasynų, ištekant už 
vyro, ir tt., aišku, kad 13-14 šimtmečiais pas 
lietuvius buvo užsilikę likučiai protėvių gar
binimo. Lietuviai iki šių dienų prisimena apie 
vėles, tai yra pasimirusias protėvių ir tėvų rū- 
šias. Jie skaitė, kad dūšia tik ką pasimirusio į- 
eidavo į žaltį, kurį laikydavo po slenksčiu, ir 
kad ta vėlė rūpindavosi šeimynos gerove. Dar ir 
šiandien lietuviai nori kodaugiausia patarnauti 
pasimirusiam, bando ugnelę laikyti negesintą 
ilgą laiką. Tokie užsilikę papročiai aiškiai ro
do savo Indo-Europietišką kilmę.

Bet nublokšti į tankius, neišbrendamus miš 
kus, palikti ilgam laikui gyventi su suomiško
mis tautomis, ir supuslaukėję iki išėjimo isto
rijos švieson, lietuviai nesukūrė savo tautiškos 
epinės poezijos (dainų apie dievus), neigi su
darė religinės sistemos. Lietuvių tauta visai ne
sirengė prie valstybinio gyvenimo ir todėl nesu
darė centralizuoto tikėjimo, kuris rištų visus į 
krūvą. Viskas ką seni kronininkai pasakoja apie 
Prūsus, apie jų Romovę, žinyčių, Krivų Krivaitį 
yra tų kronininkų išmislas.

*

Gyvenimas Giminėje

ros stovį. Ir ko jie nesuverčia ant tos tautos: 
nesuprasdami gyvenimo, kuris ėjo kitu mastu 
negu jų kultūriškasis, jie norėjo saikuoti viską 
savo saiku. Tokiu būdu ir išėjo jiems, kad lietu
viai, tai tauta labai patvirkusi, tingi, ir pikta.

Tik pabaiga 18-to šimtmečio pamokino ra
šytojus draugiškiau žiūrėti į “puslaukinius” 
žmones ir tik 19-tame šimtmety europiečiai pra
moko studijuoti tautų kultūrą tuo saiku, kurį 
išdirbo civilizacijų istorija. Ir tada paaiškėjo, 
kad lietuviai, kurių gyvenimas dar kupinas, li
kučių labai senų laikų, turėtų sukelti didžiau
sio domesio visiems norintiems pažinti istoriją 
visų Indo-Europiejiškų tautų. Mes negalime 
senovės lietuvių sunkaus gyvenimo kritikuoti, 
pasiremdami dabartinėmis dorovės sąvokomis.

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

GIESMĖS SAULĖTEKIUOS

O, daina, tu dieviškai skaisti garsų sutartinė, 
Ateiki! Skambiais savo tonais pasotink krūtinę, 
O širdį nuneški augštai, kur išlėto 
Klajoja užburtos svajonės poeto...

Aš liūdžiu čia žemėj ir kenčiu, kaip aras 
Nelaisvėn sugautas, kur žūsiu ilgainiui 
žmonėms nepasakęs, krūtinėj kas daros, 
Daugiau kas kentėjo: ar minia ar dainius...

J' . f ■

Prie sielvartų kryžiaus kad’ galvą nuleidęs, 
Aš spaudžiaus prie žemės sukepusias lūpas, 
Tada jūs pravirkai, pravirkai beaidės 
Dainelės griaudingas, svajonėm’s neskūpios...

— A. BILIŪNAS
, -3 '■ - J - G 4
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SVEIKATA, KAIP LAIMĖ

Ta tvarka giminių gyvenimo, kuri viešpata
vo pas lietuvius, palaikė protėvų gerbimą ir ug
nies garbinimą. Dabar tik labai prityręs teisi
ninkas galėtų susekti iš papročių ir liaudies tei
sių pėdsakius senovės lietuvių gyvenimo giminė
mis, bet visgi lietuvių papratimas gyventi dau
giausia ne sodžiais, bet vienkiemiais rodo, kad 
seniau visa žemė buvo sudalinta dvarais, arba 
sodybomis, kurias valdė viena giminė, nesuei
nanti su kita. Dar ir dabar liaudis pripažįsta 
ypatingą svarbą tėvo žodžiui ir nuosprendžiui, 
ir ant tėvų kaltę verčia už vaikų pasielgimus. 
Valsčiaus teismuose yra bylų, kur būdavo bau
džiamas tėvas už sūnaus prasižengimą, nes juk 
tėvas turįs sulaikyti sūnų nuo prasižengimų.

Tas pasidalinimas giminėmis dar ir dabar 
turi pėdsakų lietuvių gyvenime. Todėl pas lietu
vius jr yra dar užsilikę daugelis ypatingų senų 
savybių.

Medžiaginis Stovis

palaikyti tik pas save — nes į Chicagą ne kas norės va
žiuoti pasižiūrėtų, — bet paleisti ją po kitus miestus, kur 
jau yra įsikūrę Lietuvių Prekybos Būtai, kaip: Detroite, 
Bostone, Brooklyne ir kitur.

Mes iš to plano — Lietuvos gaminių eksporto — ne
sitikime greitų stebuklų. ,Bet mes tikime, kad kiekviena 
ekonominiai sveika pradžia visuomet veda prie sveikų 
išdavų. Mūsų prekyba, sulyginant su pasaulio, tebėra 
kūdikystėje, todėl ji reikia auklėti, nors ir juokingai ma
žais žingsneliais pradėjus.
i Juk: ir mažas kupstas vežimą verčia.
j -now

KELETAS MINČIŲ PO 
“VIENYBĖS” PRAMOGAI.

“Vienybės” Bendrovės pastangomis rengtoji didžiu
lė pramoga jau praėjo, ir nė biskį neperdedant dabar ga
lime pasidžiaugti, kad ji išėjo ištikrųjų didžiulė. “Vieny
bės” direktoriai, kurie su tokiu triūsu šią pramogą rengė, 
ir visi “Vienybės” draugai, kurie padėjo surengti, gali 
pasidžiaugti atsiekę daug gerų tikslų. Pirmiausiai — su

traukė tokią minią žmonių iš visų kraštų, kaip retai čia 
pasiseka padaryti; tebėra teisingas priežodis: “Vienybė 
—Galybė;” vientaučiai parodė, kad “Vienybę”—Močiutę 
jie remia. Toliaus — trumpai, bet jausmingai ir nuošir
džiai padaryta paminėjimas milžiniško Lietuvos istorijos 
įvykio — 20 metų sukaktuvių Vilniaus Seimo, prie kam 
tas nė centu daugiau nekaštavo, o atlikę Lietuvos sūnų 
ir dukterų pareigą. Dar toliaus — koncerto programe 
dalyvavo lietuvių meno žvaigždė, artistas J. Babravičius 
ir kiti artistai — visi lietuviai (išskyrus muzikos palydo
vus, bet jie prie artistų nesiskaito); mes įrodėme, kad 
mes galim surengti “dainos puotą” vieni lietuviai, nesi- 
kviesdami svečių svetimtaučių, — visai šiųjų ne niekin
dami, tik parodydami, ką mes patys lietuviai galim. Ant 
galo mes parodėm, kad ir potam buvusiam didžiausiam 
baliui galėjo puikiai griežti tik lietuvių orkestrą.

Dar ant galo džiaugiamės, kad turėjome progą visi 
geri šio krašto lietuviai nuoširdžiai sueiti, pasimatyti, pa 
sižinti, pasižmonėti, lietuvių meno progresu pasigerėti 
ir grįžti namo su jausmu, kad —

— Dar gyvi, o labai dar gyvi Amerikos lietuviai!

Ir medžiaginis stovis lietuvių dar atsiduoda 
senove: vartojama mediniai arklai, iškaltos iš 
medžio eldijos, namai statomi iš rąstų. Pabai
goj 17-to šimtmečio vienas rašytojas ve kaip 
aprašo lietuvių triobą: “Jie gyvena menkose, 
mažiukėse triobose. Stuboje randasi iš didelių 
akmenų pastatytas pečius, gana gerai įkaistas. 
Netoli jo, sumišę ir bile kaip, stačiai ant žemės 
miega tėvas, diedas, motina ir vaikai, pasikloję 
rizgalių. Kai kada pasitaiko ir lovų. Kitą stubos 
galą užima galvijai. Trioba sudėta ir rąstų, ku
rie taip gudriai sudėlioti ir samanomis prikam- 
šyti kad vėjas jokiu būdu negali įšvilpti. Stogai 
iš šiaudų.”

Tokį triobos rūšis turi didelio panašumo su 
suomių, bet vėliau, lietuviams draugaujant su 
kultūriškesnėmis tautomis, išsivystė į namą su 
kaminu ir prisidėjo dar kambaris, vadinamas 
stuba. šį matyti lietuviai pasiėmė nuo Slavų.

Drapanų ir prašmatnaus maisto lietuviai 
neieškojo. Savo apetitu jie išgąsdindavo būkius 
vokiečius, tais laikais su lietuviais gyvenusius. 
Augšti, stiprūs ir tęsi lietuviai, mylinti dirbti, 
nors ir negreitai, reikalavo tiek daug mėsiško 
valgio,' kad tūlas vokietis rašytojas 17-tame 
amžy lygina juos prie vilkų ir tvirtina, kad lie
tuviai niekad negali prisivalgyti iki soties. Esą 
“jie niekad grūdų nevėto, bet mala javus su pe
lais, nes lietuviams grynų grūdų duona esanti 
perlengva, kaip putos; baltuosius gi žirnius jie 
nurija nekfamtę. Jie valgo vilkus, lapes, pelė
das, šarkas, ir kitokią mardvą.”

Tokiu pat nedraugingom u ir kiti rašytojai 
17-to šimtmečio piešia lietuvių gyvenimą ir do

Sveikata, kaip laimė.
Y r brangi tikrai, 
Kurios nenustojęs 
Vertės nežinai.
Tik kuomet nustoji 
Gauni greit pažint, 
Ką sveikata reiškia, 
Kaip ją reik brangini. 
Sveikata su laime 
Stipriai surišta.
Sveikata — tai viltis

'į laimę tvirta. 1 u f 
Be sveikatos vilties 
Laimės netenki.
Mes tuomet laimingi, 
Kai esam sveiki.
Turtai kodidžiausi
Tuščia dovana. 
Sveikata — tai kūno 
Laimė amžina.
Branginki sveikatą, 
Kol sveikas jauties, 
Vėliaus, jei branginsi, 
Bus maža vilties. 
Veltui nepraleiski 
Ir neišeikvok, 
Pažink ją pirm laiko 
Ir stipriai dabok.

__ — J. NARUŠEVIČIUS
I

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

NAUJI RAŠTAI

Trumpas Piešimo Vadovėlis. — P. Giedra- 
vičius. “Kultūros” Bendrovės leidinys. Šiauliai 
1925. Pusi. 94 (su paveikslėliais). Kaina 3.50 lt.

Autorius tą knygelę patiekia, vyriausiai, 
štai delko: “štai Lietuvoje — jis sako — ten 
pat, kur prieš 35 metus vakarais žmonės, prie 
žibintuvo susėdę, pasakoja, būdavo, legendas, 
seka pasakas, dainas dainuoja, kur kaip įmany
dami savo kūriniais, ornamentais puošdavo į- 
vairius įrankius, indus, kryžius ir tt., ten dabar 
jaunuomenei nė į galvą nebeateina legendos bei 
pasakos, ten dabar retas kuris bepagalvoja apie 
įrankių, indų ir tt. puošimą, ten dabar visai tai 
atstoja kortos, degtinė, flirtas, naujos mados, 
šokiai ir tt.” Jis pastebi mūsų gadynės atsitrau
kimą nuo gamtos ir nustojimą įgimtos piešimo 
meilės. Kad papildžius jaunuomenės tuščiai lei
džiamą laiką mokslu, ir parengtas šis vadovė
lis; iš čia mokiniai, savamoksliai jaunuoliai ir 
bile kuris grožės mėgėjas galės lavintis piešimo, 
be tam didelių prisirengimų.

Reikia atiduot autoriui nuopelnas už ga
biai, kad ir labai sutrauktai, atliktą savo siekinį. 
Sudėstyta pavyzdėliai ir paaiškinimai darbo 
nuo paprasčiausių tiesiųjų ir kreivųjų ruožtų 
iki apskritumų, gyvūnų, žmogaus ir tt.

Kalba lengva.

2
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KAS TAI YRA INTELIGENTAS?

Rašo Anis Rūkas

Dažnas numano, kad inteligentas, tai nėra nei pau
kštis, nei žvėris, tačiau retas tesugebi, tą prasmę tik
sliai apsklembt.

Kadangi nūnai, tas žodis labai madoj, spaudoj mir
ga, ir gyvoj kalboj dažnai girdimas; ve mergina ieško 
inteligento vaikino ištekėt; ten kambaris inteligentui 
siūloma; dar kitur inteligento darbininko reikalaujama, 
žodis — inteligentas, veik visų, kurie save pažangiais 
vadina, dažnai tariamės. Man norisi kiek žodžio pras
mę apsklembt.

Inteligentu vadinama, pa
mokintas, pasipuošęs ir man 
dagiai mokąs apsieiti, —1 
nors nė vienas viršminėtų 
požymių dar nesudaro in
teligento. Tai paviršinės 
plunksnos, kurias netik kiek 
praprūsęs, bet ir abelno iš
silavinimo, progai pataiko 
pasirodyt inteligentu.

Tikrumoj, gali būt asmuo 
lankęs augštą mokyklą, pe
rėjęs kelis mokslo laipsnius, 
įgijęs daktarato, ar net 
profesorato pagarbos var

dą, o tačiau nebūt inteligen
tu. Suprantama, kad pamo
kintam prasilavinusiam, 
kur kas lengviau, netik prie 
apystovų prisitaikinti, o ir 
inteligentu atrodyt; kad 
atsiekus geidžiamo tikslo 
toks visada sugebės pirmiau 
šia išstatyt savo gerąsias 
žymes; kt. taktą, mandagu
mą ir lipšnumą, pakeisda
mas ūpą ir miną nuoširdu
mu; bet tik laikinai. .

Inteligentas tas, kurs rū-Kalėdine ekskursija
ImlllllUtW

S. S.
George Washington

Išplaukia 
Gruodžio 12

„Plauk po Amerikos Vėliava" 
Nupiginta ten ir atgal kelione i 

LIETUVĄ
tik $203.00 ir brangiau per Bremen ar Cherbourg

T US pasidžiaugsite maloniausia kelione ant pasauly 
J geriausių laivų, pigia kaina, jei plauksite bile laivu 
United States Lines, kurius valdo Suvienytų Valstijų Valdžia.

Ant puikių laivų Leviathan, George Washington, 
America, Pres. Harding, Pres, Roosevelt ir Republic pasažirai 
gali būti tikri kad gaus erdvius trečios klesos kambarius, 
puikiausi maistą, daug vietos pasivaikščiojimui ir greitą 
susisiekimą su keliones galu. Gaukite šiandie pilnų in
formacijų nuo savo vietinio agento arba nuo

United States Lines
45 Broadway New York City

(Phone, Whitehall 2800)

“VIENYBĖS”

Lietuviški Rekordai
“Vienybės” Knygyno Rekordų Skyrius turi pardavi

mui sekančius naujus, Lietuvoje pagamintus 
Lietuviškus Rekordus
Lietuvos Operos Artisto 
KIPRO PETRAUSKO

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

(trio: piano, smuiką ir cello)
Lietuvos Operos Artistų

A. SODEIKOS IR GRIGAITIENĖS
3. Bernužėli Vienturį ir Visur Tyla (art. Sulgino)

4. Juokai (Juokų rekordas) ir Pastorius (Kauno benas)
5. šėriau žirgelį ir Oi, žiba žiburėlis (Kauno šaulių Choras

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

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

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

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

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

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

“VIENYBĖ”
193 GRAND STREET 

Brooklyn, N. Y.

v

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA

•ų mokyklą. Mokykla atdara 
■bo 11 vai. ryto iki S

NEW
128 — 2nd Avenue,

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

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

nuo 9 ryte iki 9 vakaro. Nedėliomis
vai. po pietų. Klesos dienomis ir vakarais.

YORK AUTO SCHOOL
(Kampas 14 gatvės) Wew York City

pinasi netiek išviršine da
ba, kiek išvidine įdarbe. 
Tiesa, kad jis turi būt Po
būdžio asmuo; bet kur kas 
didesne puse intelekto išau
klėjimas, kas pas labai re
tą nago juoduma teįžiūri
mas.

Asmens išviršinės ypaty
bės, net ir tinginiui, išsta
tyt prieinamos. Visai kas ki 
ta su dvasinėm, kuriu išau- 
Įdėjimas, nesiryboja moky
klos sienomis, nė literratū- 
ros mokslo laipsniais. Kada 
asmuo ką daro, ne iš priva
lumo, o su atjautimu, t. y. 
“iš širdies,” mes tą ne tiek

matome, kiek jaučiame; kį- 
la mūsų širdy dėkingumo 
ir pasigėrėjimo jausmas, — 
tai intelekto pojūtis. Juo 
tas pojūtis geriau išvysty- 
tas-išauklėtas, tuo daugiau 
asmuo reiškiasi inteligentu

Dvases auklėjimu maža:' 
tesirūpiname; mat tai neri 
taip lengva save prispaust 
kai kitą pamokint, ar ant 
kito patėmyt ydas.

Kaip matome, inteligen
tas yra tas, kurs tą daro 
netiek iš privalumo, ar 
“žmonių akių,” o tas, kurs 
daro iš širdies ir at j ausda
mas.

IŠ LIETUVOS PADANGĖS
Rašo čim-čymas

III. Klaipėda Suvokietėjo

Klaipėda pasuko į Berlyną. 
Jų seimelis susirinko vokiškas. 
“Das ist ganz gut” — trina 
rankas vokiečiai ir puikiai mū 
siškius pamokė, kad nereikia 
skaldytis į 20 partijų. Jeigu ir 
lietuviai būtų padarę bendrą 
frontą, taipgi ne du atstovu bū 
tų buvę seimely, bet daugiau. 
Tai atsakymas į mūsų rusiš
ką tvarką jr papročius. Aš vi
sai nebijau, kad ten seimas 
bus vokiškas, gal būti ar neims 
reakcija Lietuvoje mažėti ir ar 
nepradės iš vergo Lietuvoje pi
lietis augti; ar nesumažės toji 
vergiškumo ir paklusnumo dva 
sė pačioje Lietuvoje. Katali
kiška reakcija, susidūrusi su 
protestonišku kumščiu, ar neiš 
auklės tokio demokratinio cen
tro, kuris bus visiems paken
čiamas. Aš nieko prieš neturė
čiau, kad klaipėdiečiai imtų 
Jaugiau “aneksuoti” Lietuvos 
teritorijos, įvedant ten klaipė- 
dišką tvarką; tai bent mieste
liai iš purvo išbristų ir neiš- lika. Pamatysime.

jSS gjg Iš Amerikos Lietuviu Gyvenimo iii
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KORESPONDENTŲ APIE TEATRUS, BALIUS, PRAKALBAS IR ABELNĄ JUDĖJIMĄ.

DETROIT, MICH.
Petrausko Koncertas

kad šv. Panele nė pakrykus 
merga; girdi, aš tuo vardu su
tvėriau parapiją! tai anie Ro
mos, ne lietuvių tautos kuni
gai, ne tikri, ir dėlto tyčiojas 
iš šv. Sakramento ir šv. Pane
lės, — sakė kalbėtojas.

Per valandą laiko kun. Žu
kauskas kalbėdamas smarkiai 
kritikavo savo oponentus, ir a- 
tatinkamai pajuokė; publika 
turėjo gardaus juoko; jo pra
kalba žmonėms patiko. Pabai
gęs kalbą pasiėmė vieną krepšį 
sau, o kitą padavė kitam kun. 
Šleiniui, ir patys kunigai rin
ko pinigus pirkimui naujos baž dimai be vertės. Lietuviai su 
nyčios; aukų surinko $185 su'lenkais sudaro didelę didžiu- 

|mą, bet į susirinkimus nesilan 
iš ko. Airiai vieni sau stisirinkę

gaiš. Del pinigų, tai ir lenkai 
gerai paslaikydavo. Gi airių 
kuopos iždas visados būdavo 
tuščias. Sulyg dabar esamų an
gliškos organ. įstatymų, pa
tvarkyta, kad prie kiekvienos 
kasyklos turi būti viena kuo
pa. Lietuvių ir lenkų kuopos 
ilgai dar bandė nepasiduoti tai 
tvarkai, ir apie du metai atgal, 
lietuvių ir lenkų kuopos tapo 
priblokštos prie airių kuopos. 
Dabar girdėtis nusiskundimai, 
kad airiai perdaug “ponavo j a” 
lietuvius ir lenkus.

Kaip matosi, tai tie nusiskun

Lapkričio 21 d. Lietuvių Sve
tainėje įvyko komp. Miko Pe
trausko antras iš eilės jo marš
rute koncertas, žmonių prisi
rinko pilnutėlė svetainė. Komp 
M. Petrauskas sudainavo savo 
kompozicijos šias naujas dai
neles: “Daug žodžių karčių,” 
“Margoj pievoj” (romansas), 
“Pavasario rytas,” “O tai bar
siu mergužėlę” ir “Sus’vartyk, 

naudingi valstybei, ne taip kai'an^e^ei” kitų kompozicijas: A. 
dabar tik karvių ganymui bei, Glazunovo romansas iš “Pet- 

,” F. Mendelssohno “Pa
vasario giesmė,” Aliabjevo — 
“Lakštingalė” ir P. Čaikovskio 
“Eilė karolių.” Publikos iššauk 
tas sudainavo: “širdelė Mote
rų,” ir keletą kitų, kurių vardų 
nesužinojau. Iš vietinių daly
vavo p. Petrošiūnienė, sopra
nas, ir Stasys Rimkus, barito
nas. Kad daugiaus pasilavin- 
tų, galbūt abu būtų neblogi 
dainininkai. Dabar, galima sa- J del lietuvių ir Lietuvos. Kun. 
kyti, žalia medžiaga. Ant ga- šleinis atpasakojo pačią Lietu- 
lo sudainavo dvi dainas due- vos istoriją, nuo to laiko kaip 
tu: M. Petrauskas ir S. Rim
kus, “Mielaširdystė” ir “Valio 
Dalgelė” kas publikai geriau
siai patiko.

Užbaigus duetus p. Petraus
kas keliais žodžiais pratarė į 
publiką pareikšdamas: “Gruo
džio 5 d. sueina lygiai 20 me
tų nuo Didžiojo Vilniaus Sei
mo, kuriame teko dalyvauti 
man ir, kiek aš žinau, iš čia 
esančių Dr. J. Jonikaičiui; ir 
užtai turėjom bėgti iš tėvynės, 
šito prisiminimui sudainuosi
me Lietuvos Hymną, kas tuo- 
jaus ir buvo išpildyta.

Su tokiu gražiu ir reikšmin
gu prisiminimu ir tautos hym- 
nu užsibaigė programas.

Fel. M—zas

važiuojami keliai i plentus pa
virstų, o miškai tikrai būtų

vieno kito girininko pralobi- rarkos,
mui. Nieko, nieko...

Lietuvoje didžiausias nusi
vylimas. Gerai, tegul dabar ir 
krikščionys ir liaudininkai pa
sako ačiū Galvanauskui, kad 
pastarasis neleido rinkti seime
lio tada, kada Klaipėdiečiai 
žiūrėjo į Kauną. Aš neliūstu. 
Pavaldys kraštą vokiečiai ir se 
kančiuose rinkimuose galės lai
mėti lietuviai; nes jei pasta
ruosius gerai vokiečiai dabar 
pasmaugs, tai kitais rinkimais 
mūsiškiai neorganizuos dvide
šimt partijų, bet užteks dviejų 
-trijų partijų — o jie gerai 
dabar vokiečių įkrėsti į kailį, 
daugiau už vokiečius nebal
suos.

Kaip bus su ątstovais į Lie
tuvos seimą nuo Klaipėdiškių 
nežinia. Dabar lauksime, ką sei 
mėlis ims šnekėti, 
kad po visų didelių 
gali susirinkti labai

IŠ MANO ATSIMINIMŲ
(Feljetonas)

Rašo Juodžių Jonas

atsi-“Vienybės” Redakcijai 
šaukus į savo bendradarbius, 
kad jie ką nors iš savo atsimi
nimų parašytų į būsiantį 1926 
m. “Vienybės” Metraštį, ir aš 
čia noriu parašyti bent porą 
tų atsiminimų. Bet, žinodamas 
gerai, kad joki svarbūs raštai 
neįeis į metraštį be “Tarkos” 
cenzoriaus žinios, tad ir siun
čiu šiuos savo atsiminimus 
pirmiausia cenzoriui.

Atsiminimas 1.
Senai labai senai, einu 

Grand strit gatve, žiūriu išeina 
iš lietuviškos laivakorčių agen 
tūros mūsų garsus kumštinin
kas.

— Gerą dieną.
— Gerą dieną — pasisvei- 

kinam.
— Kokių šventakupriškų špy 

gų ieškai landydamas po bur- 
žuaziškas įstaigas? — užklau
siau jo.

— Mat, drauguti, buvau su
manęs važiuoti į Lietuvą, bet 
tas buržujus laivakorčių par
davėjas tiek daug užprašė už 
laivakortę, kad nežinau nei ką 
daryt — atsakė kumštininkas.

— Kaip tai daug? — pa
klausiau jo — juk už porą šim

Užrašykite “Vienybę 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems 
Lietuvoje

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

ANTANĄ USEVIČ1Ų 
1180-1178 Clinton Av.

Rochester, N. Y.

Gali būti, 
triukšmų, 
rami pub-

tų dolarių galima suvažinėti 
ten ir atgal.

— Tas tiesa, — sako kumšti 
ninkas, — bet laivakorčių par
davėjas pasakė, kad už kumš
čius turėsiu mokėti ekstra. Gir
di, laivų kompanija leidžia ve
žtis tik rankinius bagažus, o 
už sunkius reikia apmokėti. 
Taipgi, girdi, ir Lietuvos mui
tinėje turėsi užsimokėti, nes 
Lietuvon sunkiu daiktu be mui 
to neįleidžia. Taigi, sudėjus 
viską į krūvą ir pasidaro per- 
brangi laivakortė — užbaigė 
kumštininkas.

— Ką laivakorčių pardavė
jas gali žinoti apie sunkumą 
ta\įo kumščių? juk jis jų ne- 
sveria — užklausiau vėl.

— Jis mat, sužinojo iš šio 
atsitikimo: aš eidamas iš SLA 
kuopos susirinkimo buvau juos 
uždėjęs vienam buržujui ant 
pečių, kad jis parneštų na
mo; bet tas inkvizitorius, neda 
baigęs nešti, pailso, ir dar per 
teismą reikalavo, kad aš jam 
neva už tą sunkų darbą užmo
kėčiau; nes girdi, tai yra sun
kiausi kumščiai Brooklyne — 
paaiškino kumštininkas.

— Ir užmokėjai?
— Užmokėjau.
— Jei už pernešimą per kele 

tą skersgatvių žmogus parei
kalavo užmokėti, tai už perve
žamą Lietuvon, aišku, kad rei
kės trigubai apmokėti — atsa
kiau jam.

— Kumštininkas nusispjovė 
ir užsimąstė.

— Važiuok į Rusiją — pata
riau aš jam. — ten tokie jran 
kiai labai reikalingi; ypač kal
viams, ir nėra kur jų gauti. 
Tavo kumščiai kaip tik ir tiktų 
noragams kalti.

— Ar manai į Rusiją be mui 
to galima bus kumščiai įsivež
ti? — paklausė kumštininkas.

— Apie tą pasiteirauk pas 
kumštininkų pirmininką, ant 
ten eik strit — atsakiau jam, 
ir persiskyrėm. ;

PHILADELPHIA, PA.
Kova Tarpe Lietuvių Kunigų

nyčios; aukų surinko $185 
centais.

Kalba kun. S. šleinis 
Lawrence, Mass. Jo tema: 
siradimas, neprigulmingų lietu 
vių kunigų Lietuvoje, ir čia 
Amerikoje, ir kas juos priver
tė skirtis nuo Romos ir kurt 
lietuvių tautiškas bažnyčias, — 
kad tarnaut, darbuotis vien tik

at- ką nori tą daro. Girdėtis, kad 
lietuviai su lenkais rengiasi, ka 
da nors, prie šturmingų balsa
vimų šluot airius lauk iš valdy 
mo kuopos reikalų. Daug do
rų angliakasių nenori lankytis 
susirinkimuose dėlto, kad kuo
pos valdybos nariai (airiai) vi
sados būna girti. Koresp.

kryžiokai puolė Lietuvą; fak
tais įrodė; kad Lietuvos kuni
gai nedirbo pirmiau ir dirba 
dabar del Lietuvos žmonių ge
rovės, tik Romos papos. Taip 
pat nurodė Amerikoje lietuvių 
kunigų darbus, kad visur pešas 
su parapijonais, skaldo galvas 
žmonėms bažnyčiose, nesirūpi
na palaikyt lietuvystės tarpe 
jaunuomenės ir t. p. Nurodė 
sėkmingus darbus nuveiktus sa 
vo parapijos Lawrence; priža
dėjo philadelphiečiams duoti 
paramą dvasinę ir medžiaginę.

Kun. šleinio kalba buvo rim- 
,ta, aiškiai suprantama; publi- 
' kai labai patiko.

Lapkričio 15 d. ant kun. Žu
kausko mišių sako buvę apie1 
700 žmonių. Parapijos esąs vi
sas komitetas išrinktas, o ai-1 
gos moka Žukauskui $25 į sa
vaitę. Sako beveik visi kun. 
Kaulakio parapi jonai įsirašė 
prie tautinės kun. Žukausko 
parapijos.

K. J. Geležėlė.

RE IK ALI N GI AGENTAI

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

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

I M.

Bell Phone: Oregon 0863-J. w

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

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

Nuo 9 iki 11 A.
» Nuo 2 iki 4 P.

Nuo 7 iki 8 P.
ROCHESTER, N. Y.

Visko Po Biskį

Mūsų “Vienybės” skaityto
jas, pil. Alekas Vėželis, šiomis 
dienomis apsivedė su p-le M. 
žemeikiūte, apie metai kaip iš 
Lietuvos. Iškilmingai kėlė ves
tuves p. Kulio svetainėj. Lin
kėtina jaunai porelei laimingo 
šeimyniško gyvenimo!

— D. Simanauskas, apie ku
rio mirtį jau buvo rašyta, kaip 
“naminukės” užraugta bačka 
sprogo ir namus uždegė bei jį

Lapkričio 12 d. Lietuvių Tau 
tiško j e svetainėje buvo suruoš 
tos prakalbos naujos neprigul- 
mingos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos. Nors tą dieną lie
tus lijo, bet žmonių susirinko 
apie 800, pilna svetainė. Va
karo pirmininkas p. Navickas 
atidaręs vakarą, pareiškė, kad 
nauja parapija jau sukurta, 
gerai gyvuojanti; pristatė kal
bėt kun. X. M. Žukauską. Tuo 
tarpu iš zakrastijos išėjo trys 
kunigai, ir kun. Žukauskas už
ėmęs vietą užklausė, ar nesi
randa tie kunigai, kurie yra 
autoriai pasirašę po garsiu la
peliu užvardytu “Philadelphi- 
jos Katalikai, Apsisaugokit!” 
Apačioje pasirašo kun. J. J.
Kaulakis, kun. čepukaitis, kn.,patį mirtinai apdegino, žmo- 
Zimblys, ir kun. Paukštė. Tuo
se lapeliuos pasakyta,>kad “šv. 
Sakramentas yra pyragas, o 
Šv. Panelė — pakrykus mer
ga,” — būk taip sakęs kun. 
Žukauskas; tokių lapelių esą 
5,000 atspausdinta ir išplatin
ta tarpe Philadelphijos lietu
vių. “Del tos priežasties, — 
sakė kun. Bukauskas — mes 
parengėm prakalbas ir užkvie- 
tėm lapelių autorius į deba
tus, kad įrodytų prieš publiką 
ar ištikro aš sakiau, kam ir 
kur, kad šv. Sakramentas yra 
pyragas, ragaišis, ir kad šv. Pa 
nelė — pakrykus merga; atei
kit čia ant pagrindų įrodykit,” 
— sakė kun. Žukauskas. “Ma
tot, jie neatėjo; kodėl jie neat
ėjo? todėl, kad jie patys yra 
melagiai, apgavikai, meklio- 
riai, užtai jie bijos akių paro
dyt;” tegul jie mane pakvie
čia, sakė kun. Žukauskas, aš ei
siu pas kun. Kaulakį, čepukai- 
tį arba Zimblį ir įrodysiu, kad 
šv. Sakramentas ne pyragas,

nės sako palikęs turto apie 
$25,000 namais ir apie $20,000 
pinigais.

— Del neteisingų žinių: Tū
las Rochesterietis paduoda į 
“Vienybę” apie tūlo farmerio 
dukters vestuves, būk šeimy- 
ninkas buvęs labai nusidažęs 
“aliejum” taip ir visi svečiai. 
Tas netiesa, šeimyninkas bu
vo visą vakarą gerai stovįs ir 
jaunasai tvarką darė, tik vie
nas pradėjo prie svečių kabinė
tis, tai buvo prašalintas. Rei
kėjo vėl y paminėt viena sve
timtautė panelė, kuri buvo pra 
dėjus šokti “ruską kazoką” — 
tik nabagės kinkutės buvo la
bai laibos... Nazaranskas

NEW PHILADELPHIA, PA 
Ketina Išsivaduot iš Airių 

“Egypto”

Kadaisia čia būdavo trys an
gliakasių kuopos: lietuvių, len
kų ir airių. Lietuvių būdavo 
skaitlingiausia nariais ir pini-

M.
M.

.......  „ . . M.
Nedeliomis Nuo 10 iki .3 P. M. |Į

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 — 
Geriausias patarnavimas, 

Daug metų patyrimo 
1023 Mt. Vernon St.

Philadelphia, Pa.

RICHMOND
TRUST

COMPANY
2701-2703 E. Allegheny Av.

Philadelphia, Pa.

Apdraudžiame Nuosavy
bės Dokumentus.

Persiunčiame Kabeliu Pinigus

Perkame ir Parduodame 
Visų šalių Pinigus

I Mokame 4% ant Padėtų
j Taupymui Pinigų
I I UiT'
į Puikiausias Patarnavimas 

Visuose Skyriuose

3
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-< I*- 3• 1 Jaunimo Skyrius
Lietuvių Jaunuolių bei Sportininkų Savaitinis Kampelis

Taigi ir p. J. Kl-is daug su
klydo, norėdamas Bofrą pa
puošti svetimomis plunksno
mis. Sandarietis.

KAM LIETUVOJE LABIAU
SIAI KLOJAS 

(Iš laiško P. Jenciui, 
Richmond Hill, N. Y.)

G Y VEN1M0 S VA RBUMA S

Rašo H'. R. Baublis

Kokią svarbą gyvenimas 
mums turi? Koks yra gyveni
mo tikslas, Atsakymas į pir
mąjį priklauso nuo mūsų pa
žiūrų;-bet žmonių veislė pra
nyks nežinodama atsakymo į 
antrąjį klausimą.

Iš ko didžiuma gyvenimo su
sideda? Koks yra pirmas tiks
las? Gyvybės išlaikymas? Tie
sa ; bet tos gyvybės prideran
tis išlaikymas priklauso nuo 
mūsų ekonominės padėties. Mū 
su gyvenimas yra praleistas 
ieškojime turto; mūsų valan
dos, dienos, mėnesiai ir metai

tą ir gyvenimo lengvą būvį jį 
turėdamas. Dabar turi prieiti 
prie jo tikrenybės ir bandymo 
jį pasiekti. Jeigu nesistengtų, 
tuomet turėtų savo gyvenimo 
pamatinę pažiūrą nužeminti ir 
atjausti jo galybės galą, už ku
rio jis negali praeiti. Todėl vis 
stengiasi, vis dirba, vis laukia.

Metai slenka. Pradeda gal
voti apie apsivedimą. Kiekvie
nas tą daro. Tai yra žmogiška 
prigimtis. Jeigu turi sutaupi- 
nęs šiek-tiek pinigų, tie grei
tai pranyksta. Negana to, da
bar turi užlaikyti netik save, 
bet ir kitą. Turi uždirbti dau
giau pinigų. Kur, kaip? Die
nos yra pilnos mąstymo. Kur, 
kaip? Jeigu nepagerėja jo eko-

jo mažą gauna. Kartais net 
griaudinusi, kad savo visą gy
venimo laiką taip praleido. 
Tie, kurie nebuvo pasekmingi 
— koks gj jiems skirtumas? 
Mirtis viską išlygina. Turtuo
lis ir vargšas susilaukia to 
paties galo. Mūsų gyvenimo la
pas užsidengia — galų gale 
pranyksta.

Taip viskas ir eina. Po ilgų 
metų prakaito, stovėdami ant 
mirties kranto, statome šį klau. 
simą: Koks yra gyvenimo tik
slas? Kadangi atsakymo neži
nome, kkoią tuomet svarbumą 
gyvenimas mums turi?

MUSŲ JAUNIMAS

yra praleisti vien tik turto ieš
kojimui. Turtas duoda mums 
gyvenime augštesnį stovį; tur
tas suranda mums draugus; 
turtas pamažina mūsų skaus
mus; turtas padaugina džiaug
smus. žinoma, yra išėmimų, 
bet jų skaičius yra toks ma
žas, kad beveik apie juos ne
verta kalbėti. Į didžiumą gy
venimo nuotikių, yra tiktai 
vienas atsakymas — turtas.

Kuomet ypata pasiekia sa
vo rimto mąstymo laiką, pra
deda suprasti pinigo reikšmę? 
Kūdikystėje sapnavo apie tur- 

Saugokitės 
Šalčio 

Šaltis reiškia pavoju. Vien nuo pneu
monijos kasmet miršta 150,000. Nesu
skaitomos kitos būdos kįla iš šalčių.

Sustabdyk šaltį pačioj pradžioj, grei
tinusiu ir veikliausiu būdu. Imkit 
Hill’s Cnsmira Bromide Quinine. Jis šal
tį sustabdo į 24 vai., o gripų į .3 die
nas. Jį dabar milionai vartoja, nes per 
25 metus nieks nerado geresnio būdo 
išnaikint šaltį.

Netikėkit menkesnėms gyduolėms ka
lia galit gaut šitą. Visos aptiekos par
duodu Hill’s.
Tikrai Gauk ^a^na 30c

QUININE
Raudona Dėžč^OMP’'' su paveikslu

nominis būvis, tuomet nužen
gia gyvenimo stotyje. Beabejo 
su tuo nužengimu jo draugai 
pasimeta, nes mes draugauja
me su mums lygiais, ar bent 
su tais, kurie yra abelnai mum 
lygūs turte. Jis dažniausiai y- 
ra mūsų kaimynai; mes su 
jais gyvename, su jais kalba
me; mes esame iš jų, sudary
dami savo grupelę, savo ratelį. 
Kas nors turi būti daroma, kad 
išsilaikius mus su jais. Pageri
nimas ekonominės padėties y-• 
ra neišvengiamas.

Metai pamaži slenka, mūsų 
atsakomybės didinasi. Ieškome 
darbo su geresne alga. Kartais 
net naktimis nemiegame mąs
tydami apie pagerinimą mūsų 
būvio. Bet vis dirbam, dirbam 
ir dirbam.

Vos jaučiame, kaip greitai 
bėga metai. Jau ir senatvė 
mus užpuola. Senumas me
tuose ar senumas jausme — 
tarpe jų mažas skirtumas. 
Mirtis jau žiūri mums į veidą. 
Pradedame mąstyti apie pra
leistą laiką, praleistą bandy
me įgyti finansinės nepriklau
somybės. Didžiumoj mūsų per
maina maža. Tampame cini
kais. Jeigu kuriam ir pasisekė 
savo tikslą atsiekti, naudą iš

Kam Reikia Rašyti Netiesa?

GRAND OPERA LIETUVIŠKAI!
• i - •

Vėl turim šiuos sąsiuvinius 
Arijų iš Operos

“FAUSTAS”
ir

“SEVILIJOS KIRPĖJAS”
Fausto

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

kaina — 35c.

Sevilijos Kirpėjo
154. Figaro Kavatina “La-la-la-lera.”

KAINA — 50c.

VIENYBĖ
7.93 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Baltimore, Md. — “Vieny
bės” No. 137-tarne, Jaunimo 
Skyriuje tilpo korespondenci
ja, kurioje p. J. Kl-is rašo, 
kad jaunuolių mokyklėlę pra
dėjo stiprinti naujai susitvėru
si Lietuvių Paskolos Bendrovė 
(Bafra). Tas visai neatatinka 
tikrenybei.

Jaunuolių Mokyklėle rūpina
si A. L. T. S. 5-ta kuopa jau 
nuo 1917 m. Iš karto kuopa 
būdama silpna, negalėjo viena 
užlaikyti Jaun. Mokyklos; per 
du metu jąja rūpinosi p. A. 
Kurelaitis, kuris po dviejų me
tų, vėl mokyklą perdavė San
daros kuopai. Fotam Sandaros 
rūpesniu buvo sudarytas drau
gi j ii komitetas, kuris išbuvęs 
vieną sezoną, pakriko, ir Jau
nuolių Mokyklos visa našta vėl 
krito ant pečių A. L. T. S. 
5-tos kuopos, kuri neša ir po 
šiai dienai.

Pereitą metą, nežiūrint, kad 
Sandaros kuopa buvo išleidus 
du atsišaukimus ir surengus 
vienas prakalbas, kuriose aiš
kino mokyklos svarbą ir kvie
tė registruotis norinčius mo
kintis, vienok tokių nesirado ir 
mokyklos pereitą metą nebuvo. 
Per tą visą laiką vakarinės 
mokyklos mokytoju buvo p. A. 
Kurelaitis.

šį metą, gerb. Adv. N. Ras- 
teniui sutikus mokytojauti, 
Sandara iš anksto pradėjo rū
pintis atidarymu mokyklos, ir 
Spalio G d. su prakalbomis 
atidarė Jaunuolių Mokyklą, 
kur gerb. Adv. Rastenis pasa
kė tam vakarui pritaikintą, pui 
kią kalbą. Na, ir ačiū tam, 
šiandien mokyklą lanko jau 
virš 30 mokinių. Mokina Adv. 
Rastenis, kuris savo darbą pa
aukavo tautos labui ir neima 
jokio atlyginimo. Antra moky
toja yra p-lė Mikutaitė, kuri 
gauna 50c. už vakarą. P-as A. 
Kurelaitis šį metą yra tik mo
kyklos prižiūrėtojas (princi
pai), kuris taipgi dirba už 
dyką. Iki šių motų mokytojas 
gaudavo $2.00 už vakarą. Lap
kričio 21 d. buvo rengta San
daros fėrai, nuo kurių pelnas 
skiriamas mokyklos naudai. 
Sandara turi sutaisius visus 
mokyklai reikalingus rakandus 
ir tik Sandara, o ne kokios ten 
Bafros rūpinasi Jaunuolių

* Mokykla.

PRAEITIES REIKALŲ 
IŠLYGINIMAS

Amsterdam, N. Y. — Dar 
Liepos 25 d. š. m. čionai įvyko 
“Amsterdam Community Day” 
(Amsterdamo Bendruomenės 
Diena) Jolly Parke, kur daly
vavo ir lietuviai iš Amerikos 
Lietuvių Kliubo — buvo virvės 
traukimo jauktas. Bet progra- 
me buvo pagarsinta “Knights 
of Lithuania” (vyčiai). Prisi
ėjus, eiti pildyti programą, lai
ko prižiūrėtojas ir visas minė
to Kliubo jauktas pareikalavo 
atšaukti nuo programo vyčių 
vardą, o padėti A. L. Kliubo 
vardą, kas ir buvo padaryta.

Programe klaida įvyko seka
mai: Kliubo vedėjas buvo iš
važiavęs į atostogas, o Z. Ja- 
činskas padavė paduoti į pro
gramą V. Aučiūnui (kuris yra 
vytis), na, tas ir suklastavo 
viską.

Po tai dienai “Vienybėje” 
tilpo korespondencija, po ku
ria pasirašė “Gintarų Rinkė
jas”; šis aprašė teisingai visą 
nuotykį ir V. Aučiūną pavadi
no “skerdžium”. Del šito V. 
Aučiūnas supykęs traukė net 
į vyriausi tos dienos komitetą, 
norėdamas atimti iš A. L. K. 
laimėtą dovaną — sidabro 
taurę. Komitete dalyvavo iš
tyrimui šie nariai: pirminin
kas Henry W. Ryan, sekreto
rius R. «Lester Thoms, Robert 
B. Brumagim, T. Forest Brown 
Dr. S. L. Horighouse, Dr. L.

Balbieriškis (Lietuva). — O 
dabar ačiū Tamstoms ir dar 
kartą ačiū, kad man suteikė
te siuntinėjimą laikraščio “Vie 
nybės,” kurią gauname kas sa
vaitė visus tris numerius. Skai
tome ir ‘džiaugiamės iš tokio 
gero laikraščio.

Pas mus Lietuvoje tokios 
naujienos. Kam yra gera gy
venti? Ogi kunigams ir... va
giams. Už pavogtus daiktus, 
taipgi už girtybę bei peštynes 
mažai baudžia. O kunigai turi 
labai gerai. Maždaug žėdna 
parapija Lietuvoje gavo iš dva 
rų žemės, taipgi naujoms ka
pinėms. gabalą žemės, apart to 
kunigai taipgi gavo po kelis 
hektarus žemės. Taigi jau pa
sidaro nemažas ūkis, už kurį 
nereikia mokėti jokių mokes
nių, tik su parapijos talka rei
kia jis apdirbti. N. N.

INDIJON AI SUVIENYTOSE 
VALSTYBĖSE

Indi jonų gyventojų skaiičus 
Suvienytose Valstybėse, nei
mant Alaskos, padidėjo 2,693 
per. fiskalį metą baigiant bir
želio 30, 1925, sulyg paduotų 
skaitlinių Vidaus Departamen
to Indionų Biuro.

Iš viso, Suvienytose Valsty
bėse Indionų yra 349,595, ar
ba padidėjimas iš 18,976 per 
pereitus dvylika metų. Oklaho- 
mos valstybė vis turi daugiau
sia Indionų gyventojui — 120,- 
163. F. L. I. S.

PADĖKAVONĖS DIENA 
SENA ŠVENTĖ

šventimą Padėkavonės Die
nos randame senai. Visos tau
tos, kurios gyveno iš žemės 
dirbimo rudeniop švęsdavo 
gero derliaus šventę. Mozė į- 
steigdamas “palapinių” mal
das palaimino Padėkavonės* 
Dieną. Jis sakė: “švęskite pa
lapinių šventę kada surinksite 
nuo laukų ir sodnų ir džiaug
sitės tuo laiku per septynias 
dienas” (Deuter. 16:13). Pir
mą proklamaciją Amerikoje 
išleido gubernatorius Brad
ford, Massachusetts, 1621 me
tais. New Yorko gubernato-

tvarkos, viskas bus nemiela. 
Bet Trinerio Kartus Vynas iš
valo vidurius, atgaivina apeti
tą, sustiprina virškinimą ir nu
skaidrina protą. Klauskite pas 
savo aptiekorių ir Trinerio Li- 
nimento, Kosulio Nuramintojo 
ir kitų gyduolių. Jei neturi, ra
šyk pas Joseph Triner Compa
ny, Chicago, Ill.

JAU VĖL TURIME!
Komediją 

“LAPKUS”
— Kaina 30c. —

VIENYBĖ
193 Grand St., B’klyn, N. Y.

Tel. Ilgo Greenpoint

Juozas Garšva
Virini minėtais reikalai* kreipkitės pas miie, o būait nžgnnčdinti

OFI B A I i

Mano firma gerai atlieka lėk ančiai darbai: llbalsamvoja Ir laldeja mlrnilai ant vliokių 
kapinių. Pagrabaa fareoila naa papraičiaaalų iki jraktlnlaulq. Far lamdo karietas lai- 
dotnvfime, veaelljoms, krlkitynoma Ir kitiems tasivaUnajlmaBUi.

264 Front Street
BROOKLYN. NEW YORK

231 Bedford Ave

Teleplioa* 7M7 Main

t

E. Moore ir Fred Werner. Išty
rimas įvyko Y. M. C. A. Kliube 
ir komitetas ištyręs pareiškė, 
kad del šventos ramybės tą 
“Vienybėje” tilpusią korespon
denciją atšaukti, o laimėtąją 
dovaną pripažino laikyti A. L. 
Kliube, o V. Aučiūnui spgrą- 
žinti $2.00 jam pasidariusių 
lėšų ruošiant programą.

Tuo nutarimu einant, Juo
zas Acas davė $2.00 Aučiū
nui, bet šis neėmė, kol nema
tys šio pareiškimo “Vienybėj”.

Todėl A. L. Kliubas šiuomi 
pareiškia, kad nieko neturi su 
ta j a korespondencija, nes ją 
rašė svetimas žmogus, ir ne
ima jokios atsakomybės už tą 
raštą.

Amerikos Lietuvių Kliubo: 
A. J. Lukšis, 

Pirmininkas;
Joseph F. Acas, 

Laiko Prižiūrėtojas.

GRĘSIANTI TIKYBINĖ
KOVA AMERIKOJE

Aną dieną buvęs Amerikos 
ambasadorius Berline karo me
tu, Gerard, pareiškė mintį, kad 
viena iš Amerikos didžiųjų pftr 
tijų, turėtų paskirti kandida
tu kataliką ar žydą, kad sulau- 
žus pritarą, jog prezidentu 
negali būti niekas kitas, apart 
protestono.

Kitais rinkimais Gerardo no
rai gali būti išsipildys. Demo
kratai, iš visų ženklų, rodosi 
statys New Yorko valstijos gu
bernatorių Smithą, už kurį 
smarki kova ėjo pereitais rin
kimais, ir kur McAdoo kluksai 
jo kandidatūrą nugalėjo. Mc
Adoo ir kluksai dar nenugalė
ti, bet žymiai Amerikoje susilp 
nėjo. O demokratai neturi ki
to kandidato, galinčio patrauk
ti žmones, kaip gubernatorius 
Smith. Tad nėra abejonės, kad 
jį ir statys. Jis prie to yra 
“šlapias.”

TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ 
TURI JAKNŲ IR PILVO 

BĖDŲ IR NEPA
STEBI TO

Tau nereikia kentėti užkietėjimų, 
dispepsija, nevirškinimų, gastriti ir 
surūgusi pilvų. Jei tau reikia vaistų, 

tai vartok geriausius
Geriausias vaistas nuo nevirškinimo, 

užkietėjimo, dispepsijos, surūgusio pil
vo, jaknų, gazais išpūtimo, ar kitokiu 
pilvo negalių, bėdų ar skaudėjimo yra 
vadinamas BIOXOL. Ar tau skausta 

I galva! Ar tau rodosi juodi taškai prieš 
akis, arba ar nejunti kartais apsvaigi
mo, kuomet lenkiasi? 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- 
duinų? Gal tave dažnai tašo vemti, gal 
jauti pilve gurguliavimų? Ar jauti nu
silpęs? Gal tavo viduriai užkietėję ir 
sutulžėjęo? Visi šie apsireiškimai rodo, 
kad tu savo sveikata turi pasirūpint 
be atidėliojimo. Atmink, kad BIOXOL 
suteiks tau palengvinimų tuč tuojau. 
Nuo šitų negalių kitokio geresnio vais 
to rodos nėra. Tūkstančiai rado, kad 
BIOXOL suteikia 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 
labo tuč tuojau gauti tų stebėtinų vai
stų. Ta nepaprasta formula, pagamin
ta vienoj iš didžiausių pasaulyje labo
ratorijų ir šiaip jau žinoma po vardu 
BIOXOL, yra lengvai vartojama na
muose ir išrodo, kad veikia, kaipo ma
gija, greit pagydydama liguistus vy
rus ir moteris.

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

JEI KENTI — 
IŠBANDYK .U

Neatsižvelgiant į tai, kaip bloga ta
vo padėtis ir kų tu esi bandęs, tu grei 
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 kų 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 mos pagatavi siusti bile kam, ku
ris neišbando už mažų sumų — $2.00. 
Mso 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 
palengvinimų. Prisegk prie savo laiš
ko dvi dolarinę, arba jei patogu, tai 

jpavnrtok žemiau paduodamų kuponų. 
BIOXOL buvo vartojamas tūkstan
čiuose lygiai tokių atsitikimų, kaip

Taigi kitais rinkimais galime 
matyti Amerikoje tokias fana-
tizmo bangas, kokių Amerikoje 
senai buvo.

A. L. CEASAR, M D, 
; Gydo Akių, Ausies, Nosies ir 

Gerklės Ligas 
109 E. 87th Street

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

j Vai.: 10 iki 12 ryto.
<> iki 8 vakare.
ir pagal susitarimų

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.

SPECIALUS TRUMPO LAIKO
PASIŪLYMAS 

Asborne-Tollick Co.,
I 2107 Carson St., B-49,
I 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-pavardė ______ ______—_____

Adresas

rius 1830 metais išleido pirmą 
paskelbimą Padėkavonės Die
nos. Kitos valstijos pasekė, tik 
pietinės neprisiėmė papročio 
pirm 1857 metų. Laikyk tą die
ną ant rankų Trinerio Kartų 
Vyną! Jei viduriai išeis iš

S Huo Skausmu |[ į g
B krutinėję ir strėnose, nuo “ 
i strėndieglio, užsigavimo, 
» įtempimo, štyvumo vartok ą

I Severa’s S 
I GothardoL I
I I
R Tai naminis linimentas greitai
£ palengvina plėšiančius nepa- H 

kenčiamus reumatizmo ir a 
neuralgijos skausmus.

g g
Kaina 30 ir 60 centai.

= Pirmiausiai kreipkis į aptieką. M

i .____ i

Lai PAIN- 
EXPELLERIS

_ Praveja Skausmus!
Trinkite greitai taip, kad lis 
stebėtinas linimentas persisunktų 
per odą į pat tą vietą, ii kur 
paeina nesmagumai.
Pain-Expelleris palengvina kraujo 

"sukepimą ir atsteigia normali 
kraujo tekėjimą gjslomis.

35c ir 70c vaistinėse. Tėmykite, kad butu 
Inkaro vaizbaženklis ant pakelio.

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

Brooklyn, N. Y.

^Gravel
Roofing

Repair WorK a Specialtv

JAMES J. HOLT &■ SON

.m.’ - Ur----------. i. i.*1 1 i-1—i1

W. F rSEVERA 
rapids, iowa .

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

Reikalo klauskite:
Ofisas: 1163 Gates Avenu* 

Tol. Jefferson 3957
Yardas: 161 Ollfton Place 

Tel. Prospect 1023

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ 
APDRAUDOS (INSURANCE) FIRMA

J /'•s REIKALAUJANT apdraudos (insur-
./ČZ7//^ų) <\((fl (]]' y), ance) nuo Ugnies, Gyvasties, Sužeidi- 
Sn- 1110 (accident), Automobilių, Stiklų,

etc-’ žodžiu sakant’ suteikiam vįsokjos 
Mf rūšies apdraudų (insurance) kokia tik- 

\ tai randasi šioj šaly. Musų kompanijos 
'* W ųSl H vienos iš didžiausių, prekės yra lygios

H 1^8 Ą su kitais, bet patarnavimas yra geres- 
nia nelaimei atsitikus, nes pilnai nu - 
s tolius išmoka.

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

SCHEGAUS & GALE
BUILDERS, REAL ESTĄTE and INSURANCE

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

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

mus ant jūsų pačių loto. Pa- n 
darome pienus, pastorojame j 
paskolas, taipgi sutaisome ir J 
senus namus: medžio, mūro [ 
ir cemento. Darbas užtikrytąs 
— Reikale kreipkitės pas —

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

Tel. Richmond Hill 8066

VISI
LIETUVIAI

Petras 
tautiečiai džiaugiasi

Jonas
Rūkydami NAUJOKŲ BROLIŲ padarytus cigarus, 
nes jie žino, jog tai yra gorinusi Cigarai Amerikoje, gardūs rūkyti" ma
loniai kvepia, jog visiems patinka todėl, kad pagaminti iš gerinusio Ta
bako! Geresnių-Cigarų negali gauti! Visi inteligentai ir supratlyvi žmo
nės juos rūko!
Broliai Lietuviai Labai puiku, kad lietuviškų išilirbystę paremiat 
todėl ir ateitojo prašom, kad Restauracijose, Hiubuose, storuose, pas 
Barbenus ir visose lietuviškose užeigose reikalaukit po vardu _  JONO__
JOHN’S CIGARĄ arba brolio Petro bei L. D. K. Vytauto! Tėmykit, 
kad būtų vardas ir paveikslas ant bakso — o rūkysit ir džiaugsitės, kad 
rūkote gerų cigarų. — Į kitus miestus išsiuntinėjain per pačtų. Adresas:

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

Kaipo agentai kituose miestuose galit užsidirbti pinigų, 
kodėl nepradėt agentaut!
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3 SUNKIOSE APLINKYBĖSE

Rašo A. B. Strimaitis

Dainininko J. Butėno Laiškas
Gerb. “Vienybės” red. ir adm. nieko nebūč nuveikęs, — tik- 

■ Pagalios prisirengiau jums riausiai būt reikėję atsižadėt 
parašyti. Prašau atleisti, kad dainavimo.
taip ilgai nieko neparašiau,

g

i

Jums 
Mums 
Kumščioms 
O verkti

grazu 
sunku

žiūrėti,
kentėti;

žandus skaldo
“nevalna.”

galj išduoti, neigi ašara ant 
skruosto gali ištrykšti. Vietoj 
parodžius savo tikrąjį jausmą, 
toks nelaimingas asmuo apsi
metimu prieš savo įsitikinimus, 
prieš savo vidujinius jausmus 
kaip klaunas turi kvailu apsi
mesti, arba kaip artistas loš
damas scenoje turi šypsotis, 
kad palaikyti save pozicijoj.

Negalima atsirasti sunkesnė
se aplinkybėse, kaip nešti ant 
savo pečių prievartą, tapti sa
vo valios vergu; o tokių ver
gų mūsų gyvenime atrasime 
nemažai, ypatingai tokių savo 
valios vergijos jungan pasi
jungia save tie, kurių šeimy
nos gyvenimas nesuderintas.

Turime ir šiaip savo valios 
vergų, kurie veik visą savo am
žių darbavosi vienoje linkmė
je savo įsitikinimų, o paskui 
papuola gyventi tokių žmonių 
tarpan, kad yra priverstas loš
ti kimino rolę; netekę drau
gų, netekę pastovaus žmogaus 
vardo, tampa pamirštais, ken
čia sau vienį nuo pasaulio už-

.taip ilgai nieko neparašiau, —■ i Visiems dėkavoju ir kartu 
'nors, iš dalies, nieko įdomaus sveikinu.
ir nesidėjo mano gyvenime,

į vien tik pamokos, po gerai pa-
iš džiaugsmo gali per

Alpus pašokti; kitą dieną —

Turbūt nėra nesmagesnio pa 
dėjimo, kaip žmoguj atsidūrus 
tokiose gyvenimo sąlygose, kur 
netenka savo valios. Jei kas to 
nesupranta, tai ir nejaučia, 
žmogus būdamas sunkiose ap
linkybėse, priverstas ant visko 
užsimerkti, ausis užsikimšti, 
burną užsičiaupti, jausmus su- 
rakyti. Tokio žmogaus padėtis 
lygi kareivio, kuriam viršinin
kas priėjęs kumštimis žandus 
daužo, o jam neleista nė iš vie
tos pasijudinti, nė rankos prie
šais pakelti, nė žodžio ištarti, 
ir net nė verkti.

Kaip kareiviui bloga atsidū
rus sunkiose aplinkybėse, taip 
ir civiliam asmeniui, jei jam 
tenka tarnauti pas nesavo įsi
tikinimo bosą; nors tai jam 
kumščioms žandų nedaužo, bet 
ant kiekvieno žingsnio jaučia1 sidarę. Dar tiems, kuri evedę, 
tokią sunkenybę, kad kartais j biskį kitokis klausimas: 
ašaros veržte veržiasi, burna nelaimingųjų 
pati atsidaro. Vienok balso ne- jo nesmagumai ne nuo jo

jausdamas
tokis
kad

> vie-

gal-

bet 
eina

Puikus plaukai turėtų būti kiekvienos 
moteries pasididžiavimo turtu, 
pleiskanos ir naikinimo darbas 
ranka rankon.

Ruffles
yra pleiskanų mirtinuoju priešu.

Pnžiurėkit gerai savo plaukus ir 
vos odą pirm, negu tie paslaptingi 
parazitai pakirs plaukt) šaknis, apdengs 
jūsų galvos odą nešvariomis baltomis 
lupynomis, kas bus priežastimi jūsų 
plaukų slinkimo.

Pirkite bonką Ruffles už 65c pas 
savo vaistininką šiandien, arba 75c 
tiesiog per paštą iš laboratorijos.

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

Brooklyn, N. Y.

Geriausias

CHAS. WIRFEL

.95 Starr Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 4037

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

tuoj atvykstu pataisyti pagedimus

1

-.---y

GYDAU VYRUS IR 
MOTERIS

Pasekmingai Moderniškiausiais
Būdais

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

Mano Kainos Prieinamos
ir asmeniškai prižiūriu kiekvieną sykį atėjus.

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

Pasitarimas ir Patarimas Dykai

no paeina, neiškęsdamas savo 
sunkių aplinkybių pasisako- 
pasiguodžia savo ištikimai 
draugei. Bet kokios iš to pasek mokai, 
mės, kuomet nelaimingasai ieš
ko simpatijos pas svetimus, to prasta pamoka, 
jau ir aiškinti nebereikia. Jis Vesuvius 
gauna panešti žmonių liežu- Taip ir bėga dienos žaibo grei-1 prastas. Aš vadinu ne Sicilija, 

tumu.
I štai „ . . ____ _____

I kaip išvažiavau iš Amerikos 
! rodos, kad dar tik kelios sa-1 
vaitės; bet kuomet pažiūriu į skiriasi

čia Sicilijoje — puikus kra
štas; oras visuomet šiltas, žiū
rint į jūrų ir dangaus mėly
nes, nežinai, ar visur dangus

— jauties, kad !ar jūrės; saulutė šviečia vi- 
tave praryti, suomet; jūrių ramumas nepa-

Iš Lietuvos gavome šių vadovėlių vakarinėms mo 
kykloms lietuvių kalbbs. Lietuvoje jos vartoja

mos pradinėse ir augštesnėse mokyklose, 
dėstant lietuvių kalbą, rašybą ir gramatiką:

nori

vių, ir nevienas gailisi kad ne- jtumu.
turėjo kantrybės kentėti, kaip! ^ai jau aštuntas 
tas mušamas kareivis ir per 
tai atsidūrė žmonių liežuvių 
“Raštanskoj rotoj.’

bet “Paradiso” (rojus), čia ir 
mėnuo, kalnai dideli, tikt visi pilki; 

;; nėra medžių nei žolės ant jų.
šis Italijos kampelis daug 

nuo šiaurės Italijos,
Tiek apie pačiust pavienius, darbą, kurį nuveikiau, tai ma- nuo Milano, čia ir žmonės bū- 

' tau, kad gana daug laiko su- dę skirtingesni, nerviilgesni; 
gyvenimo darbuo-1 vartota. Bet negaila to laiko,' daugiau biednuomenės, daugy- 

kuomet darbas neša geras pa- bes bažnyčių — jose milžiniš
ki dailės turtai, nuo senovės 
likę. Palermo miestas senoviš
ko stiliaus, 500,000 gyventojų; 
pats labai gražus; priemies
čiai, labai prastai atrodo: ma
žos sulinkusios grintelės, po 
kėlės šeimynas viename kam
bary susikimšę; daug apsku
rusių, suvargusių mažų ir se
nų; jie turi būt sotūs jurė-

Pažiūrėkime, kokia padėtis mil 
su viešojo 
lojų, taip vadinamų mūsų va
dovų, kuomet jis atsiduria sun
kiose aplinkybėse, kuomet pla
kamas turi tylėti, arba kaip 
klaunas turi šypsotis; tokių 
viešųjų žmonių, tiesa, mes turi 
me nedaug, — tai laikraščių 
redaktorių padėtis. Jis turi ir 
darbdaviui managerial patai 
kyti, ir publikai turi šypsotis; 
jam nevalia pasakyti savo nuo 
monės, išlieti savo jausmus; o 
jei kartais pasidrąsina savo 
nuomonę reikšti, tai žiūrėk jau 
ir tempiamas į “Raštanską ro
tą.”

štai imkime pavyzdin, kad 
ir Chicagos “Varpo” redakto
riaus padėtį; jis atsidūrė sun
kiose aplinkybėse.

Kumpanai laikraščio užsiina 
1 nė augštyn kojoms apversti S.
L. A. Kaip tą padaryti? S. L. 
A. nariai išsimėtę po įvairių į- 
vairiausių Amerikos miestus 
miestelius; juk jie ir nesap
nuoja, kad Chicagon reikia per 
kelti centras, kad reikia tenai 
ir visą valdybą išrinkti; reikia 
juk pasiekti SLA. narius, pra
vesti agitaciją; reik įrodyti na
riams kaip dabar netikusiai y- 
ra visi reikalai vedami, kaip 
pinigai aikvojasi, atskaitos neiš 
duodamos, kultūros darbai ap- liacci, 
leisti; kaip moksleiviai tamsūs, 
neremiami; kaip seneliams šu
nis blauzdas drasko, neturi 
prieglaudų ir tai vis kad cent
ro valdyba netikusi, kad cent
ras rytuose ir dievai žino ko
kios tenais baisenybės — ne
paimti komisai duodant pasko
las ir 
vis tai 
cagoje 
ras.

kad tik gausiu prityri-

laimingas, kad pirmi 
žygiai operoje pradeda- 

teatruos.

sėkmės. Aš pildau mano pasa
kytus žodžius išleistuvių vaka
rėly Brooklyne; už dienos ki
tos debiutuotojo Operoje Poli- 
teamo teatre, Palermo mieste, 
Italijoj; čia dainuosiu mėnesį 
ir 20 dienų, paskiau turiu dai
nuoti kituose Sicilijos miestuos 
su ta pačia kompanija. Mo
kestis toki, maža kad nė pie
tų negalima nusipirkti; džiau- mis, saule ir dangaus skaistu 
giuos, 
mo.

Esu 
mano
mi antradieniuose 
Įdedu teatro pasveikslą ir skel
bimą, kur tarp kitų artistų ra
site ir mano vardą — Giovanni 
Butėnas. Del to viso esu labai 
linksmas, — kas kartas arčiau 
ir arčiau prie mano idealo. O, 
koks sunkus akmuo nusiris 
nuo mano krūtinės, kuomet aš 
pirmu kartu sudainuosiu Itali
jos kritingai publikai! Kaip 
man bus linksma, kad aš duo
tą žodį išlaikiau, kad nesu
klupau ilgoj vargingoj kelio
nėj prie mano tikslo!...

Debiutuosiu su “Faustu 
Valentino rolėje; paskiau tu
riu dainuot “I Puritani,” “Pag- 

“Lucia,” “La Traviata” 
ir “Aida”; čia bus gera pro
ga pratintis. Esu sveikas ir 
linksmas, kad man čia sekasi, 
ir kad Brooklyniečiai, yra pa

manė gelbėti finansais, 
čia dainuosiu; tas pri- 
neapsakomai man ener- 
žinau, kad užpakaly ma

1. Prozos ir Poezijos Teorija. — Vadovėlis Vidurinėms
Mokykloms apie rašymą poezijų, apysakų, straip
snių, korespondencijų, laiškų ir tt. Daugiausia tin
ka poetams-----------------------------------------------  $7.(W

2. A—B—C Skaitymo Rašymo Pradžiamokslis. Tinka
tik pradinėms mokykloms, kur mokoma pradžia lie
tuviško skaitymo ir rašymo__ _____ __________ 35c

3. Lietuvių Kalbos Gramatika. Damijonaičio. Mokslo 
pradžios vadovėlis lietuvių kalbos. Tinka tiems, 
rio jau moka paskaityti ir rašyti lietuviškai, bet 
ri pramokti gramatiškai kalbą vartoti

4. Vaikų Darbymečiui. Pirma, skaitymo knyga po
monteriui. J. Morkos_______—— — — •— — •— — — — — —* AM

5. Vaikų Darbymečiui. Antra dalis Skaitymai ir daik
tų pažinimas ___________ ________ ________ $1.00

G. Vaikų Darbymečiui. Trečia dalis. Beletristika ir 
gamta. Puslapių ”99. ______ __________ _ $L25

7. Vaikų Darbymečiui. Lietuvos istorija, geografija
ir senovė. (Skaitymai), apdaryta___________ $1.50

8. Vaikų Darbymečiui. K*1'd-Dis. Pirmoji knyga
literatūros kursui antroj gimnazijos klės.___ $1.50

k u- 
no- 
75c 
ele- 
50c

Pinigus su užsakymais siuskite i
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neįrašyti į knygas; ir 
dedasi dėlto, kad ne Chi 
visa valdyba ir cent- 

(Toliaus bus)

Pirkit “Vienybės” Šerą!

mu, tai jų idealai...
Katrą dieną, turėdamas dau 

giaus liuosesnio laiko, vėl ką 
pabriežšiu iš italų gyvenimo.

Su šiuo baigiu ir sveikinu 
visus Brooklyniečius.

Jonas Butėnas 
Palermo, Italia.

Užrašyki t “Vienybę 
Savo Giminėms ir

Pažįstamiems
Lietuvoje

SKAUSMAS! KUR?
PAMINKIT.

3

siryžę
kol aš
duoda
gijos;
nęs yra būrelis, kuris neduos 
man suklupti paskutiniuose ma 
no ilgos kelionės žingsniuose.

Prie progos dėkuoju visiem 
Amerikos lietuviams, kurie rė
mė mano visus pereitus kon
certus; be jūsų paramos aš

YRA GERAS DEL:

Ramatiško gėlimo.
Nerviško galvos skausmo.
Neuralgijos skausmo.
Mėšlungiško traukimo.

5. Kietsprando.
Skausmo šonų, krūtinės ir pečių 
Apsideginimo ir žaizdų. 
Apsisaugojimo nuo uodų.
Skaudančių muskulų.
Apsisaugojimui nuo užnuodiji- 

mo, nuo silpnų atsitikimų, 
įdrėskimo ir tt.

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

rašykite į:
ALBERT G.

GROBLEWSKI & CO., 
Dept. 15, Plymouth, Pa.
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4.

6.
7.
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9.

10.

Atsišaukimas j Bendradarbius 
Del “Vienybes” Metraščio

Ateinantį metą sueina 40 
metų kaip Vasario 10, 1886, 
būrelis lietuvių įkūrė laikraš
tį “Vienybę,” šiandien pasieku
sią laipsnį mūsų nacionalės 
reikšmės organo. Todėl “Vie
nybės” Bendrovė nutarė išleis
ti 1926-iems metams Metraš
tį, su kiek galiniai 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.

Specialistas
110 East IGth Street, New York City 

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

Juozas Levandauckas

Brooklyn, N.107 Union Avenue,
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Patarnauju visiems be skirtumo, parsamdau auto
mobilius kiekvienam reikale: vestuvėms, krikštynoms 
ir šiaip pasivažinėjimams. Kainos žemos.

Ateikite ir Persitikrinkite

i s

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

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

Viskas šitas turi būti prisių
sta ne vėliau Lapkričio 30 d. 
(Lietuvos bendradarbių rašte
liai bus priimami iki Gruodžio 
15 d.) ir antrašuojama seka
mai: — “Vienybės” Metraštis, 

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

“VIENYBĖ”
193 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
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Nepraleiskit progos pirkti drabu
žių tiesiog iš dirbtuves. Sučėdysit 
daug pinigų. Su pirma diena Rug
sėjo (September) atidarėm didleę 
žieminių drapanų pardavimą — 
$100,000 vertės. Siūtų, Topkoeių ir 
Šiltu Overkočiu.

HY-MAKE CLOTHING CO.
26 Waverly St., 

kamp. Greene St., 1st floor
New York City

Nedėliom ir šventadieniais įėjimas 
ant Greene Str.

Dragūnas, vedėjas
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| LIETUVIŠKA VALGYKLA
| ' (RESTORANAS)

—0—Šviežus, Lietuviški Valgiai Dideliame Pasirinkime.
| Specialiai Kopūstai ir mėsos gaminama geriausiu lietu 
H višku skoniu. Visi esat kviečiami atsilankyti —

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

Savininkas J. Galaskas
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Tel. 4418 Greenpoint.

Tel. 695 Greenpoint.
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161 North 6th Street 
Brooklyn, N. Y.

ProfilaktM vyrami, 
geriausia apsauga 
po užsikrėtimo. 

Didelė triūbelė 35c. 
(Tarba (4’s) *1.

Vilose aptiekose ar 
8an-Y-Kit Dept. A. 

03 Beekman Bt. 
New York 

Praiyk aprašymų

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

BLA. kuopos randui visuose dldesnlaosa miestuose, 
Narini priimami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Vlal Ba
rini gauna laikraitj „Tėvynę” dovanai Ir taipgi 
gauna BLA. Kleistas knygas ni pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — |1M, 300, *00 ir 100C

Patalpos Skyriai — 
B4.OO. w.eo ir 13-oe i savaitę.

Dr. John Waluk
Valandos: 

nuo 8 
nno 1 
nuo 8

Nedaliomis pa-gal susitarimą

Del plateBnlų informacijų kreipkitės liuo adresai

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

a*iti» 
I KT* 
plačią 
□OLD 
lalčlų

URBAN* M 
Balčio), Jiklą 
bakią apilglnkiaok

pagarsėjusiai 
(Milteliui auo 
75 centu nl

Susivienijimas Liet. Amerikoje I
____ _______ ?
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Daktaras
S. MISEVIČIUS
Berry St., B’klyn, N. Y.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDEAUDOS I* PA1ALPO1 
0EGANIZA0WA SUVIENYTOSE VALSTIJOMS, KU

RIOS TURTAS ARTI 31,000,000.00

pomirtinių. Pašalpų išmokėta 3413,550.18
Nuo Busiorganlzavlmo iki Siam laikui Išmokėta 3375,122.80

Kas jrražinogatis amžinas prisius? — 
Jis netik sunkiausias Ilgai Ivars, bei ir 
bą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po 
Ameriką 
POWDERS 
nebijo. Už
nuo eavo nuožmaus prlelo!

URBO LAX TABS (18 cental už skry
nutę) yra kai kanuolė prie! kitą amžiną žmo
gaus prloflą — vidurių alkletėjlmą — kuris 
žmogui pagamina daug rūpesčių Ir šankių Ilgų.

Lietuviškų, Bulgariškų, Alopatiškų, Homeopatilkų ir kitikių 
vaistų tegalima gauti gerų pas —•

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

Telephone OrMupoint 1411

5



LAPKRIČIO (Nov.) 28, 1925

Brooklyn© ir Apylinkės Žinios I6

gūnas) ir išrinkta įvairios ko- 86 svarus įvairių suaukotų rū- 
misijos.

Dar pasipirko šėrų šie: 
Budėnas — $100; B. Kulis 
$50; J. Laukaitis — $25;
Jočius — $25; F. Kibužins- 
kas — $25; V. Zabelskis —- 
$25; J. Danišas — $25; K. 
Naruševičius — $25.

Šėrininkas.

M.

F.

"Vienybės” Adresas* 193-197 Grand Street, Brooklyn, N. Y. Telefonas: 2427 Greenpolnt

IŠEIVIAMS — “IŠEIVIS”!

Už dienos — visi iš Lietuvos 
išeiviai pamatys save veidro
dyje — juokingiausioje ir gra
žiausioje! operetėje “Išeivis”. 
Bus vaidinta su dainomis Lie
tuvių Operetės Choro per du 
vakaru — šį šeštadienį ir sek
madienį, Lapkr. 28 
Pauliuko parap. 
kampas No. 5th ir 
Sts., Brooklyn, N.

Bilietai jau baigiami parda
vinėti. Dar yra keletas gerų 
“Vienybės” Ofise. Pasiskubin- 
kit juos nusipirkti! Daugiau 
tos operetės per daug 
nebus progos pamatyti.

ir 29, kun. 
svetainėje, 
Havemeyer

metų

DEL ITALŲ
K A LBOJE D A INA V IMU

(Laiškas į Redakciją)
Gerbiamieji! Beabejonės 

«■

Choras sudainavo jų visą eilę, 
kas publikai begalo patiko, ir 
tuomi buvo uždėtas koncertui 
gražiausia vainikas.

Tiek aš norėjau vardan pu
blikos iš šalies pastebėti.

Dainų Mylėtojas.

PASKUTINIS L. N. 
. B-VĖS PAKVIETIMAS 

žinomi paskutinį kartą 
kviečiami buvusie šėrininkai 
Liaudies Namo Bendrovės, kad 
susirinktų šį sekmadienį Lapk. 
29, nuo 3 vai. popietų į Lietu
vių Ukėsų Kliubą, 1153 Put
nam Ave., ir visi atsineštų sa
vo šėrų certifikatus. Bus vi
siems sugrąžinti įmokėtieji pi
nigai, nes minėta Bendrovė li
kviduojasi.

Ypatingai turi ateiti draugi- 
<jų pirmininkai ir atsinešti šė- 
j rų certifikatus. Reikia šis rei
kalas greičiau ir sykį ant vi-

pa-

PASIMIRĖ LIETUVIAI

Juozas Karalius, 
41 Grand St. Mirė 
bus laidotas Lapkr. 
Pauliuko bažnyčios, šv. 
kapinėse.

Charles Milleris, 39 
95 Metropolitan Avė.
Lapkr. 27, bus laidotas Lapkr. 
30 iš kun. Pauliuko bažnyčios, 
Elizapethport, N. J., kapinėse.

Laidoja graborius Juozas 
Garšva.

39 metų, 
Lapkr. 26, 
30 jš kun.

Jono

metų, 
Mirė

LIETUVIAI VEDASI

LeeCharles Navikas, 151 
Avė. 'su Josephine Zarubska, 
183 S. 8th St.

IŠ MASPETHO AUDITORI
JOS ŠĖRININKŲ MITINGO

UCL UlCUlllUJl . UUClUCJVllLOj VIV14U U Cl A l

Vienybės” Koncertas buvo vie sados tvarkingai užbaigti.
Andrius Kundrotas.

NA UJA S “ I IEN Y B ĖS 
ŠĖRI NINKAS

HopeJonas Taujanskas, 27
St., geras tėvynainis, pasipirko 
“Vienybės” Bendrovės 2 šėru. 
Sveikas, brolau, įstojęs į mūsų

Lapkr. 21 Lietuvių Piliečių 
Kliube, 160 Perry Ave., įvyko 

, Maspetho Muditorijos B-vės 
šėrininkų specialis susirinki
mas, dalyvaujant apie 60 šė
rininkų. Raportai parodė, kad 
lotai svetainei baigiami mo
kėti, ir sėkmingai keliama ka
pitalas statymui gražios ir di
delės
kampo Grand ir Fresh Pond 
Road, 
Maspetho ir Brooklyn© lietu
viai teatrams,
baliams, vestuvėms, 
mams, etc.

Šiame susirinkime 
užtvirtinta statutas,
vienas direktorius (Kazys Vi-

lietuvių svetainės ant

PO ŠEŠIŲ METŲ KOVOS, 
IŠLOŠĖ 8.500 DO L ARIU

belių ir išsiuntėm Lietuvon — 
“Patiekos Draugijai”, veikian
čiai Rokiškio apylinkėje ir šel
piančiai daug vargingų našlių 
ir našlaičių.

Laukiame su Kalėdomis ir 
daugiau geraširdžių aukotojų, 
kas rūbais, kas pinigais, kny
gomis, etc. Siųskite antrašu: 
Lithuanian 
ciety, 193 
lyn, N. Y.

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)

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- 
gentflra, 168 Grand St., Brooklyn, N. 
Y., Tel. Greenpoint 5975. (J43

Women Relief So- 
Grand St., Brook-

nas iš didžiausių, šioje apylin
kėje kada nors buvusių. Artis
tų dainos buvo gerai išpildytos 
ir viskas teikia “Vienybės” 
B-vei kreditą už tokio koncer
to surengimą. Bet leiskite man 
pastebėti artistams, kurie dai
navo italų kalboje, kad tas bu
vo nevietoje. Italų kalba sunki
mūsų artistams ištarti, prie to didelę armiją! 
ir mūsų publika jos visai ne
supranta; tai kam tad su jaja 
dar vargintis artistams ir pu- stovai buvo Baltimorėje ir ta- 
blikai? Jau gerb. Babravičius 
šitą negerumą tuoj pastebėjo 
ir visas (apart vienos, kurią 
dainavo angliškai) lietuvių dai 
neles sudainavo, o Operetės

— .Jaunų Vyrų Lietuvių at-

rėsi su vietos Atletų Kliubu 
apie jų atvykimą čia ir išban
dymą spėkų su Jaunų Vyrų 
basketball jauktu. Derybos pa
vykę.

STASIO ŠIMKAUS JŲ AKTŲ OPERETĖ

IŠEIVIS
— vaidins —

LIETUVIU OPERETES DRAUGIJA
Subatoj ir Nedūlioj

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

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

K. B. Kriaučiūnas

592 FLUSHING AVENUE 
Brooklyn, N. Y. 

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

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

kuria galės naudotis

prakalboms, 
susirinki-

formaliai 
darinkta

Tardymas bylos Frano Teve- 
lavičiaus nuo 10 United States 
St., Brooklyn, N. Y., atsibuvo 
Supreme Teisme Kings Co., 
prie teisėjo William F. Hagar- 
ty ir Jūres, Lapkr. 16, 17 ir 
18-tą dd. Jury nusprendė Teve- 
lavičiui $8,500. Tevelavičius ta
po sužeistas Gruodžio 2, 1919, 
ant laivo “Santa Rosalia”, 
United Steel Co. Tardymas ši
tos bylos atsibuvo tris 
Supreme Teisme ir du 
Apeliacijos Divizijoj.

Vedėjas bylos, A d v. 
Rothbard; pagelbininkas
Schegaus, 134 Braodway, Bro
oklyn, N. Y.

K. širvy diene, 
L. M. G. D. Pirm.

SETAS IŠ PENKIŲ 
LIETUVIŠKŲ PINIGŲ 

GALIMA GAUTI 
“VIENYBĖJE” 

Su prisiuntimu — 
50 centų

I) IDE LIS BARGENAS
kartus 
kartu

Louis
B. J.

MIKO PETRAUSKO
KONCER TA S B ROOK L Y N'E

Gruodžio 17 d. vakare, Broo
klyn© visuomenė turės progą 
girdėti ir p. M. Petrausko, ne
senai iš Lietuvos grįžusio kon
certą, kuris bus Y. 
Memorial 
horn St. 
Ave.).

Hali, 376 
(kampas

W. C. A.
Schermer-

Flatbush

IŠSIUNTĖ LIETUVON 
NAŠLAIČIAMS RŪBŲ

Lapkr. 24, Lietuvių Moterų 
Globos Draugijos narės: A. Vi- 
zienė, A. Ankudavičienė ir aš, 
žemiau pasirašiusi, supakavom

DIDELIS NUMAŽINIMAS KAINU ANT
NEW PLAYER PIANŲ

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

PA RSĮDUODA LENGVOMIS 
IŠLYGOMIS

A. Antpusaičio krautuvėj galima gauti netik geriausių 
ir lengvomis sąlygomis pianų ir gramafonų, bet ir naujau
sių lietuviškų Kolumbijos rekordų — monologų, dialogų, 
dainų ir muzikos. Taipgi galima gauti naujų įvairių piano 
rolių.

Parduodama ir išsiunčiama j kitus miestus taipgi.
Iš visur kreipkitės čia pažymėtu adresu:

Reikalinga moteris prižiūrėti du viii- 
kūčių — aštuonių ir keturių metų 
amžiaus. S. A. Steckis, 22 Sta SS St., 
Brooklyn, N. Y. Dviejais tropais.

(143)

Paieškau savo brolio Antano Ra
moškos, paeina iš kaimo Jasna Gurkn, 
Valsčius Radviliškis, pusbrolio Jono 
Avsinno miesto Radviliškio, abudu 
Šiaulių apskričio, pirmiaus gyveno Chi- 
cagoj, UI. jie patys ar kas apie juos 
žino malonėkite atsišaukti sekančiu 
antrašu: jonas Ramoška, Kaunas, šan- 
čai, Juozanavičiaus Prospektas No. 18, 
Lithuania. (143

BIZNIAI ANT PARDAVIMO

Jeigu pavargai dirbtuvėj be- 
biznį tin- 

ir kiti. Jei 
kitam, at- 
O kad pa-

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

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

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

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

J. STANKUS
36 Lexington A v. 

Maspeth, T el. Newtown 0113
(143)

Magdalena Povilaitienė paieškau sa
vo vyro, kuris paliko mane 11 d. Oct. 
Išėjo iš narnų, nesakė niekam nei 
kur eina arba važiuoja. Jis yra 55 me
tu senumo, 5 pėdų 4 colių augšč.io. Ant 
kairiojo žando turi randą palei akį. 
Norėčiau žinot ar dar gyvas, kad pa
rašytų laišką arba kas žino, malonėki
te man pranešti užtai būsiu labai dė
kinga. Magdalena Povilaitienė, 435 
Wythe Av., Brooklyn, N. Y. (146

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 
kreipkitės į Lithuanian Realty 
Exchange, 579 Grand St., prie 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y. 
Stagg 4032. (148

Tai. Greenpolnt 7831

LIAUKUM FOTOGRAFAI

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Splndullij Diagnoza 
221 SOUTH 4th STREET 

BROOKLYN, N. Y.

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

2—8 po piet. 
Penktadieniais ir Sekmadieniais 

tik sulyg sutarties f

LIETUVIŠKA 
RESTORACIJA

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

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

Alex Velička J. Sutkus 
Savininkai

— Petrai, kur taip skubi
niesi?

— Einu pas Juozą Aba
zo riti.

— 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

Fotografuoja ve- 
selijas, B auklė
tus, nabaŠninkus, 
Mokinių grupes 
ir tt. Abelnai at
lieku visus foto
grafijos darbas. 

Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės jiuo 
adresą: —

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

Brooklyn, N. Y.

Ilso adresą:

Telephone Triangle 1450

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

Kreipkitės i
4

JONAS STOKES
173 Bridge Bt., O Brooklyn. N Y.

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savninkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINE 
čia galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir ui 
prieinamą kalną; talppat pasirendavoti svetainę susirinki' 
maras, vestuvėms bet kitokioms apeigoms

PUS GRAND STREET (Tel. Stagg 3922) BROOKLYN, N. T.

esat kviečiami pas mus

arba šaltam Ore

ŽINOM VISUSMES
Užtai visi

Šiltam
P. YANKUS (didysis) 

ir P. PUSNĮ KAS
115 NORTH 6th ST.

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

S

a

Brooklyn, N Y.

Marijona Tamklenū 
prie palagų ant pareikalavimo^ 

mktį, taipgi ir nedčl-& 
________________ __ Vyrams, Moterims 

Prašau Tamistą reikale atsilankyti,

S. PAUŽA 
131 GRAND STREET

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

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

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

ir Vaikams 
o būsite pilnai užganėdintas

LIETUVIŠKA AKUftBBKA 5

dieną ar naktį, taipgi ir nedėl-; vt 
dieniais. Darbą atlieka atsakau- ^ 

"5 čini už prieinamą kainą ' j?
• 7 Stagg Street
i (arti Union Av.) S

Brooklyn, N. Y. w
Tel. Stagg 6711 M

i v

(Praeidami atsižvelgkite į šj namų) 
260 HUMBOLDT ST.

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Stagg 2481 

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

KASMOČIUS ir TUBA 
260 Humboldt Street 

Brooklyn, N. Y.

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 Tel. Stagg 4409

ALEK. RADZEVIČIUS 
Graborius

ANDRIUS TURAUSKAS
Laldtouvin Direktorius, Išbalsamuo- 
Ju Ir laldoju mirusius ant visokių 
kapinių. Kainos Žemos. Vieta prieš 

APREIŠKIMO SV. PANELĖS 
BAŽNYČIĄ

Reikalui esant meldžiu ateiti
416 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N. Y.

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

A. L. Clothing Co.
216 Manhattan Avenue

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