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Vienok Angliakasiai Neis Kasti Anglių Kol 
Nebus Pasirašyta Kontraktas.

TROCKIS AMERIKA IŠVADINA GODŽIU
GYVULIU LAIKANČIU PUSĘ PASAU
LINIO AUKSO.

Naujausi Telegramai
«• .- «Li'. -- ----------------

Peking. Kinijoje viršų i- 
ma generolai, kurie drau
gingi Rusijai.

London. Renkasi diplomą 
tai pasirašyti Locarno su
tartį. Bus visi, išskyrus Mu
ssolini.

TAD, MIELAS TAUTIETI |

SKAITYKI “VIENYBĘ” —
SUTEIKSI TfiVYNEI

DIDŽIAUSIĄ GALYBĘ

m

METAI XXXIX.

(Telephone: 2427 Greenpoint);

Žinios Iš Lietuvos
New York. Valdžia duo

da 2,000 akrų žemės visuo
menės parkų steigimui 
nong Island saloje.

HARRISBURG, PA., Lapkr. 29. — Penn. valstijos 
gubernatorius, Pinchot, padare pastangą užbaigti an
gliakasių streiką. Jis pasiūlė darbininkams grįžšti į dar
bą senomis algomis, o tuo tarpu tam tikra tarpininkų 
komisija bėgy šešių mėnesių išriš ginčijamus klausimus. 
Bosai neturi teisės kelti anglių kainas ir sutiks .vėliau 
padaryti kontraktą penkiems metams tokiomis sąlygo
mis, kokias nutars tarpininkų komisija.

Iš angliakasių pusės Lewis pareiškė sutikimą su gu
bernatorių. Angliakasiai sutinka pradėti derybas su bo
sais, bet nesutinka eiti dirbti kol nebus užvertas kon
traktas penkiems metams. Reiškia, darbininkai be kon
trakto neis dirbti. Bosai visai nieko dar neatsakė ir ma
tyti nenori dar kad streikas baigtųsi, nes neiš pardavė 
anglinių smilčių brangiomis kainomis publikai.

Baltimore, Md. Žydų ko
mitetas, po ilgų ginčų, susi
taikė kaip paskirstyti 5 mi- 
lionus dol. surinktų žydų 
paramai. Nutarta kokia da
lis eis Palestinai, o kokia 
Lenkijai, Lietuvai ir Rusi
jai.

Paris. Francijoje įsivieš
patavo didelis šaltis. Laik
raščiai prisimena, kad 600 
metų atgal tūlas “burtinin
kas” pranašavęs tokią žie
mą šiems metams.

Brirut. Francūzų genero- 
as Sirijoj prašė drusų atei 
i ir taikintis.

PARIS, Lapkr. — Naujas Francijos ministerių 
kabinetas pirmuoju klausimu svarsto atmokejimą karo 
skolų Amerikai. Amerikonai reikalauja atiduoti jiems 
tabako monopolę, bet finansų ministeris priešingas.

MASKVA, Lapkr. 29. — Kalboje Kislovodsko sovie
tui Kaukaze Trockis apibudino Ameriką kaipo “godų, 
gobšų gyvulį”, kuris, turėdamas pusę pasaulio aukso, 
nori valdyti ir pavergti visas tautas.

Austin, Texas.
^ubernatorkos 
priešai surinko 
kad pradėjus kovą prieš ją 
ir išvijus ją. Jie nori vyro į 
jos vietą.

Moteries
Ferguson 
$300,000

LONDON, Lapkr. 29. — Įvyksta pasitarimas Angli
jos darbo unijų komisijos ir Amsterdamo unijų interna
cionalo, kuris išriš klausimą priėmimo rusiškų unijų į 
internacionallą ir sudarymą bendro fronto prieš kapita
listus.
I  —LJLLL-............ .. ........C-'i—— mi|

Chicagoje Areštuota 
Bombininkų Trustas

Chicago, III. Visokių trustų 
yra Amerikoje, bet bombinin
kų dar gal nebuvo. Dabar j 
policijos nagus pakliuvo šeši 
vyrai ir viena moteris, kurie 
buvo sutverę tokį trustą ir už 
pinigus apsiimdavo padėti 
bombą pas bile ką. Moteris tu
ri įdomią istoriją. Ji yra ve
dusi ir turi tris vaikus. Turė
dama 23 metus, jai pabodo 
ženybinis gyvenimas ir ji nuo 
vyro pabėgusi prisidėjo prie 
kriminalistų. Trusto dalyviai 
padėti po 120,000 dol. belos.

Motina ir Duktė 
Apvogė Banką

Sioux Falls, S. D. čia areš
tuota motina ir duktė, kurios 
apvogė vietos bankelį sumoje 
$390. Jos sako, kad reikėję 
pinigų išlaikymui sergančio vy 
ro.

Stamford, Cdnn. Buvo pa 
stebėta, kad kas tai sudras
kė vėliavas, uždėtas ant ka
pų pasimirusių kareivių. 
Pasirodė, kad tą darbą at- 
likdavęs šuva, kuris nušau
tas.

Sydney, Australija. Jūri
ninkų ir dokininkų streikas, 
paskelbtas prieš unijos vir
šininkų valią, pasibaigė. 
Darbininkai, kuriuos komu
nistai vadovavo, pralaimė
jo ir sutiko imti mažesnes 
algas.

Nevv York. Vokietis Gie- 
secke, buvęs kanuolės val
dytojas kaizerio laivyne, da 
bar prisirašė prie Amerikos 
laivyno, nes norįs tapti a- 
merikonu.

London. Turtuolės mote
rys, kurios nori likti lie
sos, vietoje pusryčių čiulpia 
ledo šmotą. *• ....

Hazleton, Pa. Iš šios apylin
kės kompanijos jau baigia iš
siuntinėti buckwheat ir ryžių 
rūšies anglius, kurių buvo kal-

Budapest. Tūlas vengras 
sudaręs laižybas, išgėrė vie
nu pradėjimu kvortą vyno I nai- poros savaičių tų smil- 
bet paskui pradėjo visus čių jau nebus ir jau kompani- 
peiliu badyti ir liko arės- jos galės taikintis su darbinin- 
tuotas. kais.

Belgij’ą Valdo
Amerikos Wallstrytas

Nežinia Už Ką
Nušovė 2 Farmeriu

$500 Už Parodymą 
Turtingų Girtuoklių

Austin, Texas. Texaso mote
ris gubernatorka, Ferguson, pa 
skyrė $500 dovanų kiekvienam, 
kuris prirodys prohibicijos į- 
statymų laužytoją, turintį dau 
giau turto, negu $5,000. Ji 
nori pamokinti turtingesnius 
piliečius laikytis įstatymų.

Moterų Mušėjas, 
Sakoma, Sugautas

Toledo, Ohio. Policija miške 
areštavo tūlą pakvaišusį vyru
ką, kuris nužvelgiamas kaipo 
mušėjas moterų. Paskutinėmis 
dienomis devynios moterys li
ko parmuštos gatvėse su buo
že, ir dvi mirė. Tūkstančiai vy
rų pradėjo medžioti piktadėją. 
Jį miške pastebėjo du medžio
tojai — Stasys Novakas ir Ka
zys Pužonis. Jie pranešė poli
cijai ir ta jį areštavo.

Rusai Pirksis
7,111 Automobilių

Maskva. Rusai skelbia, kad 
kitą metą komisarams ir ki
tiems reikalams valdžia pirko 
7,111 automobilių, sumoje 41 
miliono rublių. Naujiems me
tams biudžetas pasiremia, kaip 
ir prie caro, žmonių girtuoklia
vimu : bolševikai tikisi gauti iš 
vodkos akčyžės virš 400 milio- 
nu rubliu. *•

Kūnas Pražuvusios 
Moteries Rasta Vištinyčioj

Meadville, Pa. Kūnas Joze- 
finos Muštukienės, 47 metų, 
kuri buvo žuvusi keletą dienų 
atgal, rasta čia vištinyčioj e, 
užkastas žemėmis. Policija 
areštavo jos vyrą, Joną.

Briuselis. Socialisto Van- 
dervelde valdžia prisipažino 
parliamentui, kad sumažino 
valstybės išlaidas, reikalaujant 
Amerikos ir Anglijos bankie- 
riams. Jei nebūtų to padary
ta, tai nebūtų gauta paskola 
sustiprinimui Belgijos franko, 
kas yra svarbu valstybei. Laik
raščiai labai pasipiktinę, kad 
Belgija finansiškai priklausan
ti nuo Amerikos.

Wisconsin Rapids, la. Far- 
meriams Davis ir Baueriui ra
miai sėdint pas tūlą Flatovą 
ir klausant • radio, įsiveržė 'du 
vyrai, kurie, iššaukę farmerius 
vardais, juos nušovė. Policija 
nežino nei kas, nei už ką.

Komunistai Ruošiasi 
Prie Unijos Seimo

die-

113 Galionų Degtinės 
Suimta Shamokine

Shamokin, Pa. Ant Miners 
hotelio čia padaryta medžiok
lė, ir suimta 113 galionų deg
tinės. Sakoma, kratą įsakęs 
daryti pats gubernatorius Pin
chot. Savininkas yra Bočeni- 
kas. Tūla moteris skundėsi gu
bernatoriui, kad jos 
me hotely praleidžia

vyras ta- 
visą savo

Neiv Orleans. 42 metų Kin- 
leris dirbo pašte, išnešiodamas 
laiškus. Kartą jis suskaitė 
kiek darbo per tą laiką atliko. 
Pasirodė, kad jis išnešiojęs 1,- 
688,000 laiškų ir 950,000 laik
raščių, ir apėjęs 150.000 my
lių.

Roma. Italijos fašistai nuta
rė daugiau narių į savo partiją 
nepriimti.

Philadelphia, Pa.
mas savo 9 metų anūką iš lo
vos, Jonas Lock ley jį plaktuku 
tol mušė per galvą, kol neteko ! 
sąmonės. Anūkas, Francis Wi- 
tulski, guli Penn. ligonbūty. i 
Policija žvėrį senelį areštavo. Į 
Jis sako, kad anūkas jį “įžei
dęs”.

Philadelphia, Pa. Policija 
į rado ant gatvės negyvą M i-: 
' chael Corcoran, prie kurio ras
ta banko knygutė rodo jį turė
jus $55,000. Jis yra savininkas 
drapanų krautuvės ant Chest
nut St. Daktarai rado, kad jis 
mirė nuo nuodingos degtinės.

Išvilkda-

Vilnius. — žmonės mokes-J ir niekam jo sėklų neduoda. Į | Pabrango Duona. — Nuo pū
čius mokėkit, o pinigai bus kur mūs kraštą opiumas vaistams sės spalių mėn. Kaune, toly- 
deda. 
duta” 
pa), kuri, atsiusta į šį kraštą' 
lenkybei remti per sceną, ligi 
šiol jau yra gavusi pašalpų 
95,000 auksinų iš iždo ir 8,000 
auks. iš Vilniaus magistrato. 
Tačiaus mieste vaidinimų šita 
kuopa pradėti dar negalinti, 
nes dar trūkstą 49,000 auks.

— Pasirodo, kad 
(lenkų vaidintoji] kuo-

Re- įvežamas įš užsienio. Tad labai'giai ir kitur Lietuvoje, pabran- 
bus patogu, jei p. Grybauskui1 go rugiai ir ruginiai miltai, 
pavyks daugiau užauginti mū
sų botanikos sode.

Pašto įstaigų skaičius.
Visoj 
pašto, 
staigų

Lietuvoj dabar esama 
telegraffo ir telefono į- 
ir agentūrų 373.

Anksčiau 100 kilogr. ruginių 
mokėjo 47 litus, dabar už tiek 
pat moka 57. Duonos kaina 
proporcionaliai taippat pa
brango.

----------- - Muitinių skaičius ir darbas.
Vilnius. — Vieni smunka, ki-!— Muitinių; ir pereinamųjų 

punktų dabar Lietuvoje yra 59, 
iš kurių 21 Klaipėdos krašte. 
Tačiau šito skaičiaus nepakan
ka ir dar manoma įsteigti 4 pe
reinamieji punktai. Tikrųjų 
muitinių, pro kurias eina pre
kyba, yra 10. Pereinamieji pun 
ktai, daugiausia tarnauja tik 
žmonių reikalams. Visos mui- 

kuris būsiąs palankus lenkams tinės su centraline įstaiga turi 
(ar nebus atsiradęs naujas apie 440 tarnautojų. Daugiau- 
Kronenbergas) ; be to, pasiro- šia pajamų turi trys didžiau- 
dysią “Los” ir “Sielanskaja sios muitinės: Virbalio apie 

.1 ĮX> milionas litų kas mėnuo, 
, Klaipėdos — 1 ir Kauno —

ti dygsta. — Kai kurie Vil
niaus lenkų laikraščiai menkai 
begyvuoją ir galimas daiktas, 
kad žlugsią. Tačiaus bendras 
laikraščių skaičius vargiai ar 
sumažės. Jau pasirodė trys nu
meriai “Gazeta Wilenska.” 
Greitu laiku pradėsiąs eiti žy
dų kalba “Vilner Mitogsblat,”

Jau nukalti sidabriniai pini
gai. — Spalių pabaigoje at
vežta Kaunan užsakytųjų An
glijoj sidabrinių monetų trans
portas 375 dėžių apie 25 to
nų svarumo.

dysią “Los” ir
Niwa.”

i ----------

Vilnius. — D-ras J. Basana- 900,000.
vičius. — Išgulėjęs kelias die-Į ------------
nas Lietuvių Poliklinikoj d-ras Prasidėjo žemės ūkio pankai- 
J. Basanavičius jau pasveiko tos. — žemės ūkio ministerija 
ir apsigyveno savo bute prie įsakė apskričių agronomams 
Lietuvių Mokslo D-Jos rinki- pradėti visam krašte nuo lap
inų.

Kaunas. — Vilniaus Seimo 
20 metų sukaktuvėms paminė
ti šaulių S-gos centro valdy
ba lapkričio mėn. 4 d. posėdy 
nutarė išleisti tam tikrą meda
lį ir sukaktuvių dieną atatinka
mai paminėti.

kričio 1 d. žemės ūkio paskai
tų ir kursu sezoną. Paskaitos 
ar kur«ai**?MSCtarta steigti prie 
liaudies mokyklų ir pavyzdin
gų ūkių, kur galima atlikti ir 
praktikos darbai.

KORESPONDENTŲ
KURSAS

Kunigų Seminarijos 
j nių 
nių 
38, 
35,

auklėti- 
auklėti- 
I kurse

Philadelphia, Pa. šiomis 
nomis įvyks čia seimas Ladies 
Garments unijos, už kurios kon 
trolę veda karštą kovą komu
nistai ir dešinieji. Seimas yra j pornografiški (nepadoraus

skaičius. — Viso 
yra 173, iš kurių 
II — 27, II — 26, IV — 
V — 26, VI — 21. Septin-

------■ ( tasis kursas žadama atidaryti 
Kaunas. — Lapkričio mėn. tik pavasarį.

6 d. “Trimito” redakcijon su
sirinkusi spaudos atstovų ko
misija peržiūrėjo koresponden 
cinių reporterių kursų valdy
bos patiektus išėjusių kursą 
klausytojų darbus. Baigusiems 
kursus, 72 žm., išduoti atatin
kamai liudijimai su kursų va
dovo “Trimito”, “Lietuvos”, 
“Eltos” ir Lietuvos Rašytojų 
žurnalistų sąjungos atstovų 
parašais.

Uždraudė pornografiją įvež
ti. — Uždrausta Lietuvoje pla
tinti Rygoj leidžiami rusų kal-

ekstrinis, penki mėnesiai anks
čiau šaukiamas, negu papras
tas metinis. Mat, gręsia pavo
jus unijos gyvybei. Viena, ją 
plėšia pusiau komunistai, o an
tra — viešpatauja bedarbė.

turinio) leidiniai: “Pliaž” 
“Mirovaja sensacija.”

OPIUMAS IR LIETUVOJ 
AUGA

ir

15 Metų Berniukas 
Gaus Elektros Kėdę

Botanikos sodo vaistinių au-

Pottsville, Pa. 15 metų 
cas Cavalier, kuris užmušė sa
vo senelę, turės eiti į elektros 
kėdę. Jo advokatų prašymas su 
teikti naują bylos išsvarstymą, 
Supreme Teismas atmetė.

Vin-

New York. Gėdulio pamaldo
se del pasimirusios Anglijos 
karaliaus motinos, dalyvavo 
Trinity katedroje visų šalių 
konsulai, tarp jų ir Lietuvos 
Dr. Bielskis.

Buenos Aires. Ledai išmušė 
javus Rosario krašte, Argen
tinoje.

Kaune rastas senas kapiny
nas. — Vykdant kanalizacijos 
darbus, Kaune rasta Daukan
to gatvėje griaučiai, kurie spė
jama iš pažyminių yra Napo
leono karininko, o kiek'toliau 
užtikta kapinyno žymės. Rasti 
įvairūs daiktai, duodą pagrin
do manyti, kad ten laidota 17 
ar 18 amžiuj žuvę kovose ka
riai.

Klaipėdos krašto miškiniu- 
gumas. — Bendras girių plo
tas visam krašte siekia 36,316 
ha. Girių priežiūros reikalą ve
da krašto direktorijų skyrius, 
kurio vedėju yra p. Luther. 
Girių priežiūros personalas: 5 
vyresn. girininkai, 2 apylinkių 
girin., 30 girininkų ir 2 pelkių 
prižiūrėtojai.

MAJORO RUSECKIO 
IŠLEISTUVĖS

Majoras Petras Ruseckas, bu 
vęs “Kario” redaktorius ir ka
reivių švietimo dalies vedėjas, 
lapkričio m. 2 d. išėjo iš ka
riumenės į atsargą.

Mūsų kariumenė nustojo vie- 
no savo uolaus veikėjo švieti
mo ir kultūros srity. Mjr. Ru-

Vėl išmurzino iškabas Kaune seckas Lietuvos kariumenėn į-
— Spalių pabaigoje nežinomi stojo 1918 metais lapkričio m. 
asmens išmurzino derva kelio- savanoriu Vilniuje. Suorganiza 
se Kauno gatvėse svetimas ir vo literatūros skyrių ir jame 
dalinai lietuvių kalba iškabas. 
Del iškabų murzinimų policija 
veda kratą.

dirbo iki 1920 m. gegužės m. 
15 d., kada išėjo į Steig. Sei
mą. Įsteigė “Kariškių žodį” 
(dabar “Karys”), “Atspin
džius” ir juos kai kurį laikąMirė sena veikėja ir rašytoja

— Spalių 25 d. Griežonių dva- redagavo. Be veikimo kariume- 
rely, Panevėžio apskr. mirė nės dirvoj, daug dirbo ir šiaip 
Liudvika Didžiulienė, sulauku-, visuomeninio darbo.
si 69 metų amžiaus viena pir
mutinių atgimstančios Lietu
vos visuomenės ir rašto darbi
ninkė, žymios dalies mūsų in
teligentijos auklėtoja.

Visoj

r-1 Lapkr. 2 d. Karininkų Ra
movėje karo mokslo skyriaus 
karininkų ir valdininkų būrely 
įvyko m j r. Rusecko išleistuvės, 
kurių metu skyriaus viršinin
kas -pulk. Itn. Lanskoronskis pa 
minėjo m j r. Rusecko nuopel
nus kariumenės naudai ir tt.

“Kario” redaktorium vieton 
m j r. Rusecko, paskirtas vyr.

Pieninių skaičius.
Lietuvoj dabar veikia 92 per
dirbimo bendrovės. Be to dar 
numatoma ir jau pradėta įreng
ti naujų 77 pienių. Tuo būduJtn. A. Majus, 

galų skyriaus prižiūrėtojui p. netrukus bus apie 169 ipeni- -----
Grybauskui pavyko gauti opiu- nės. Daugiausia pieninių yra 
mo sėklų, kurios gana gražiai Šiaulių, Rokiškio, Vilkaviškio.
išaugo. Kaip žinoma, indai turi Biržų, Panevėžio, šakių ir Ra-' periodinis
savotišką opiumo monopolių šeinių apskr. • (“Raseinių Magdė.

NAUJAS LAIKRAŠTUKAS
Netrukus Raseiniuose išeis 

satyros laikraštis

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

vienų metų ir prisius $4.00, tie visi gaus kn-'mą vertės $2.00. Knyga jau spaudoje, jos 
vardas “METRAŠTIS”, kurioje telpa šim-lai įvairių informacijų reikalingų kasdien 
ir kiekvienam. Ši knyga bus tik duodama specialiai “V:enybės” skaitytojams. Iš
kirpkite šį paskelbimą ir kartu su prenunv vata prisiūskite. ,j
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If Redakcijos Straipsniai ft
LENKIJOS SMUKIMAS ŽEMYN

Lenkų “poniška” valstybė, iškilusi sakalu, baigia 
tūpti vabalu. New Yorko laikraščiai, nors duosniai lig- 
šiolei lenkų propagandos fondo apmokami, nebegali už
slėpti lenkų “zlotų” kritinio vietos biržoje — jau nukri
to iš 19 centų už “zlotą” ant 15 centų. Naujai atvykęs 
lenkų ambasadorius Jan Ciechanowski pareiškė spau
dai, kad Lenkija norinti “ramybės, ramybės!”, bet tos 
ramybės kaip tik joje ir nėra. Negali tos ramybės ir su
silaukti, nes visus savo kaimynus pasidarė priešais (jei 
bent kiek draugingesni yra Lietuvos kademai, kurie 
ramum susitaikymu, palengvintų kiek lenkams padėtį ir 
išlaikymą užgrobtojo Vilniaus...).

Viduje lenkai turi gyvą ekonominę suirutę. Vokie
čių “Frank. Zeitung” atpasakoja maž daug sekamai.

Visą pereitą metą lenkuose buvo 207,400 bedarbių. 
Spalio pabaigoje dar prisidėjo apie 10,000; prie šitų dar 
reikia pridėti apie 100,000 valdžios tarnautojų, atleistų 
del nebuvimo kuo algas išmokėti. Visa ta bedarbių ar
mija siūbuoja iš vieno krašto į kitą. Ji jau išvertė vieną 
ministerių kabinetą, gresia dar išversti ir seimą. Iš- 
darbijos krinta viena po kitai. Anglies iškasimas Silezi
joje nukrito ant 58 nuošimčių — o ši išdarbija vyriau
siai tik ir davė lenkų žmonėms darbo ir valdžiai pelno. 
Dabar tas viskas nutrūko.

Lenkų nedorumas su aplinkiniais kaimynais, atsi
kartoja tokiu pat doriniu sugedimu valdžioje. Nesenai 
atidengta milžiniškas nedateklius Gelžkelių Ministerijo
je; pasirodo, kad valdininkai pašlavė apie 200,000,000 
“zlotų” (apie $35,000,000). Tame neužsileido ir Karo 
Ministerija, nes tenai rado valdininkų kišenėse sutirpu
sius 150,000,000 zlotų. Taip plačiai šienaujasi tokių aug- 
štų įstaigų valdininkai. Nesnaudžia ir smulkesni lyde
kos; antai pavasary vienas prokuroras nušvilpė 5,000,000 
zlotų, — teisybė, jį areštavo, bet pinigų nebeatgavo. Ci- 
vilės įstaigos irgi atsižymi šitoje srity: Lemberge gin
klų dirbtuvėlė Arma, paėmė iš valdžios 600,000 zlotų 
ir... nepadirbo nė vieno ginklo!

Tokių ir tiems panašių valstybės pinigų išeikvoji
mų, prakišimų, pralošimų ir stačiai vagysčių šiemet tiek 
Lenkijoje apsireiškę, kad tūli lenkų laikraščiai ir libera- 
lingesnf lenkai buvo pradėję agituoti —- paduoti Lenkų 
valstybę po Tautų Sąjungos priežiūra (receivership).

Gali būt kito būdo ir neliks, kaip tik kieno nors 
autoritetui ateiti ir iš Lenkijos padaryti pataisos na
mą; reikės lenkus taip reformuoti, kad paliautų plėši
kavę po savo kaimynų kraštus ir podraug nebegalėtų 
patys lenkai apvogti lenkus.

Čicerinas Francijoje. j rė pirmutinį kylį sunaikint
Kaip žinoma, pirm 1914 metų ' malgameitus.

Rusija jr Franci ja turėjo slap
tą sąjungą. Francai skolinda
vo rusams pinigų, o tie žadė
jo ginti Franci ją nuo vokie
čių.

Ta sąjunga buvo naudinga ir 
vieniems ir kitiems. Dabar Či- 
čerinas lankosi Paryžiuje ir 
kalbasi su naujuoju premjeru 
Briandu ir kitais valdžios na
riais. Ar .tik neatsinaujins ru- 
sų-frančų sąjunga? Jei taip — 
tai labiausia nuo jos nukentės 
mūsų priešai lenkai, nes fran- 
cai, stiprūs prieš vokiečius Lo
carno sutartimis, bus dar stip
resni, susitarę su rusais, ir ne
reikalaus blokų ar sąjungų su 
lenkais.

Tada ir lenkai maž kitaip 
čiulbės apie Vilnių.

—o— 
Naujas Fondas.

Lietuvos gyvenimas iššaukė 
naują fondą, įkurtą Lietuvos 
Tautininką Sąjungos, 
bus 
m ui 
niu 
lios

Pirmuoju darbu kairiojo 
sparno buvo atakuoti unijos 
viršininkus parsidavime bo
sams ! Toks elgęsis turbūt va
dinasi “sudarymu bendro fron
to laimėjimui darbininkams ko 
vų?”

Antru darbu buvo priešini
mas asesmantams, kuriuos uni
jos viršininkai uždėjo, kad su
sidarytų fondas gelbėti strei- 
kierius. Kairis sparnas piestu 
stojo prieš asesmentus: mat 
“biurokratai” juos uždėjo.

Streikas laimėtas ir “pažan
gus” kairysis elementas iš sar
matos trina ilgas nosis.

—o—
Kobrai ir Žmonės.

Bobrai (vebrai), statydami 
sau namus ežeruose ir upėse,

SVEIKAS NACIONALIZMAS IR 
STRIMGALVIŲ “NACIONALIZMAS”

Mūsų perdaug internacionalizme praskydusioje 
kairiųjų (kaip komunistų taip ir socialistų) spaudoje 
dažnai šnirpščiama ant Lietuvoje ir lietuviuose augan
čio nacionalizmo, kuriam mūsų kairieji nesišykšti net 
teikti paniekos vardo. Šitokis kairiųjų nusistatymas pa
eina iš jų menko supratimo apie gamtos ir tautų dės
nius. Lietuva ir lietuviai nieko svetimo nenori, todėl jie 
turi pilnutėlę laisvę savo žemę, turtus, kalbą, kultūrą ir 
visą gerovę apginti. Todėl šitokis lietuvių nacionalizmas 
yra sveikas, ir jis turės augti, bujoti r plėtotis, ar tas 
kai kuriems patinka, ar nepatinka.

Jeigu mūsų kairieji kiek pratrintų savo akis, tai jie 
patys greitai pereitų tautininkų, liberalų pusėn ir stotų 
apginti šventas lietuvių tautos teises, kurias dabar min
džioja visokį parėjūnai okupantai.

Tikrai susipratęs pilietis moka atskirti sveiką na
cionalizmą nuo pseudo-nacionalizmo arba strimgalvių 
nacionalizmo, — pavyzdžiui, tokio, kokį dabar vartoja 
lenkai užimtuose lietuvių, baltgudžių ir ukrainų kraš
tuose. Reikia pasiskaityti vokiečių spaudos ir pamatyti, 
ka lenkai daro su ukrainas.

I Nuo to laiko, kaip lenkai užgrobė ukrainų žemę, 
prasidėjo negirdėtas teroras, kad paversti lenkais visus 
ukrainus. Daugiau kaip 500 ukrainų pravoslavų cerkvių 
uždaryta ir didesnė dalis ukrainų mokyklų likosi varu 
perverstos į lenkų įstaigas. Kalėjimai pripildvti geriau
siais ukrainų patriotais, kuriems lenkai tyčia prisega 
“komunistų” vardą. Geriausios žemės iš ukrainų atima
mos ir pavedamos lenkų kilmės dvarponiams. Visoki 
laisvė žodžio, spaudos ir sąžinės — užgniaužta.
j__ Štai tikras pavyzdis strimgalvių nacionalizmo, kurį

Į kurį 
renkamos aukos padengi- 
pabaudų, kuriuos krikščio- 
gizeliai uždėlioja ir uždė- 
ant tautininkų spaudos.

Tokio fondo reikalingi yra ir 
liaudininkai ir social-demokra- 
tai — tai yra visos Lietuvos 
partijos, išskyrus krikščionis. 
Ar galima sakyti, kad Lietu
voje nėra diktatūros, jei tik 
viena partija liuosa nuo viso
kių priespaudų?

—o— 
Lietuvos Nepriklausomybė — 
Rusų Rankose.

Taip bent prof. Valdemaras 
mano, nes “Lietuvy” pareiškia:

“Dabar nuo mūsų pačių pa
reis, ar mes norime likti ne
priklausomi ir atgauti Vilnių, 
kurį iš didžiųjų valstybių vie
ni rusai mums dar pripažįsta,' 
ar būti Varšavos pastumdė-, 
liais. Kas nori nepriklausomos 
Lietuvos su Vilnių, tas turi va
ryti politiką rusams draugiš
ką. Kam gana autonomijos, tas 
gali per Lugano važiuoti Var
šuvon. Nepriklausomos Lietu- 

•vos kelias per Maskvą, o len
kų provincijos Lietuvos, Vil
niun kelias per VarŠavą.”

Prof. Valdemaras daro tą iš 
vadą iš pasikalbėjimo su rusų 
ambasadori u, Aleksandrovskiu, 
kuris nesenai buvo pakvietęs 
pas save visus Lietuvos žurna 
listus “ant arbatos.” Ten rusų 
ambasadorius nurodė, kad lie
tuviai dar neišnaudoja savo tai 
kos sutarčia gautos teisės išsi
vežti iš Rusijos gana dideli plo 
tą miško. Nurodė ir tai, kad 
rusai draugingi lietuviams ir 
lietuvių del lenkų neišsižadės.

—o—
“Kairysis Sparnas”

Daug bubnų yra mušama a- 
pie taip vadinamą “progresyvi 
kairįjį sparną” darbo unijose. 
Esą, tas sparnas susideda iš 
geriausių, mokyčiausių, išmin
tingiausių, veikliausių ir tt. uni 
jistų.

Tokis sparnas veikia ir kriau 
čių amalgameitų unijoje. Yra 
jame ir keletas lietuvių,. su
prantama, mylinčių Maskvos 
metodus. Pažiūrėkim, kaip tas 
“pažangusis sparnas” veikė 
svarbioj unijos gyvenimo va
landoj, kada galinga Interna
tional Tailoring kompanija va-

I.
Gražus birželio rytas. Saulutė pakilusi 

iš už miško, apšvietė savo skaisčiais spinduliais, 
numylėtinę žemę. Visur girdis malonūs, pilni 
linksmumo, balsai, visur girdis žavėjanti paukš
telių muzika. Miške nenutilsią lakštingala, o 
sodnuose nenutraukia savo malonios giesmės 
šnekutis. Piemenys varo į ganyklas linksmai 
bliaunančius gyvulius, kurie vis nori užsukti pa
kelėje į dobilus, bet juos sulaiko puškantis pie
menėlio botagas. Ant dangaus nėra nė mažiau
sio debesėlio. Lengvas, šiltas pietų vėjelis vos 
judina medžių lapus ir vaiko nuo tik ką atsikė
lusių žmonių, miego šešėlius.

Lankose nuo pat ankstyvo ryto žvanga šien
pjovių dalgiai. Visi skubiai dirba. Mergės švais
tosi po pievą, gražiais išrašytais grėbliais, dau
žydamos storus minkšto šieno pradalgius.

Saulutė jau gerokai pakilo. Būrelis šien
pjovių, užtraukę linksmą sutartinę, ėjo namo 
pusryčiauti. Tik senis Viržius su keletą kitų 
pjovėjų dirba-skubina. Pagaliau ir Viržiaus 
draugai parėjo, lankoje liko jis vienas. Viržius 
turi jau apie aštuoniasdešimts metų, bet jam

visados prižiūri, kad jiems bū
tų užtektinai vietos, šviesos ir 
vandenio.

žmonės, kada statosi sau 
miestus, prižiūri, kad koma- 
žiau būtų vietos, šviesos ir ert- 
vumo gyventi.

Katrie išmintingesni?
—o— 

Laužymas Unijų.
Paskutiniais keliais metais 

Amerikos darbdaviai pasižymė 
jo ardymu ir naikinimu unijų. 
Amerikos didysai biznis kelis 
syk skelbė, kad ‘open . shop” 
yra “tikrai amerikoniškas bū
das” fabrikus valdyti.

žymiausi pastanga išardyti 
kriaučių amalgameitų uniją, 
kurią darė International Tail
oring kompanija nepavyko. 
Antrą didelę pastangą prieš 
angliakasių uniją dabar vykdo 
Pittsburgh Coal kompanija, ku 
rią kontroliuoja Amerikos val
džios iždo sekretoriaus Mellon 
giminės.

Ta kompanija valdo 54 bi- 
tumino kasyklas apie Pittsbur- 
gą ir Ohio valstijoje. Ji pa
vasary uždarė jas ir vertė dar 
bininkus badauti, kad jie sutik 
tų imti mažiau negu $7-50 į 
dieną. Dabar ji kasyklas atida
rinėja, bet samdo tik ne-unijis- 
tus. Pittsburgh© krašte ji jau 
varo penkias kasyklas, o Ohio 
keturias. Kitos kompanijos aty 
džiai tėmija šios pastangas su
laužyti uniją, idant paskui pra 
dėti unijos ardymą Illinois ir 
Indiana valstijose. Paprastai 
Pittsburgh© kasyklose dirba 
40,000 darbininkų, bet dabar 
tedirba tik 24,000. Skebų Pitts- 
burgo Coal kompanija tegavo 
iki šiol 890.

—o—
Fašistų Teroras Italijoje.

Fašistai Italijoje tiek įsiu
to veikti, kaip komunistai Ru
sijoje. Jie uždarinėja vieną lai 
kraštį po kitam, apmuša ir 
visai užmuša savo politiškus 
priešus ir kitais būdais prasi
žengia prieš liberalų sąžinės ir 
asmens laisvės principus. Ne-1 
senaj mieste Florencijoje bu-1 
vo surengtos skerdynės politiš
kų priešų, dėlto, kad tie daži- 
nojo, jog pats Mussolini yra 
kaltininkas nužudyme garsaus 
socialistų vado, Matteoti.

tai pasakius — pykdavo ir sakydavo, kad jam 
nedaugiau kaip 50 metų. Jo plaukai jau visai 
pražilę, rankos sustirusios ir veidai raukšlėti. 
Nors jau gana senas, senis Viržius bet, beveik, 
visus darbus dirba, kaip jaunas, nes seniaus bu
vo nepaprastai stiprus, o ir dabar pasenęs dar 
pagali, šienas pjauti — jo mėgiamiausias dar
bas, mat, jo pievos daug didesnės ir geresnės už 
kaimynų, tai nušienavus, už šieną sugriebia kokį 
litą.

Atsistos, pasiraivys, nusišluostys bėgantį 
prakaitą ir vėl stveriasi už dalgio ir vėl dirba- 
prakaituoja senis Viržius.

Kai saulutė pradėjo kaitinti iš pat viršaus 
ir senis Viržius, užsimetė dalgį ant pečių, išsi
maudė upėje ir ramiai, iš lėto parėjo namo.

Parėjęs pavalgė barščių ir juodas su pelais 
duonos, kokį pusvalandį pailsėjo ir vėl nuėjo į 
lanką, bet dabar ne su dalgiu, bet su grėbliu. 
Nuėjęs išdaužė pradalgius, sugrėbstė jau se
niau nupjautą šieną ir parėjo namo.

Po kokio pusvalandžio pradėjo eiti į pievas 
ir kiti pjovėjai, gerokai pailsėję, pagulėję. Ne
atsiliko nuo jų ir senis Viržius, paėmė jis savo 
sudžiūvusiomis rankomis dalgį, užsimetė ant 
pečių ir vėl nuėjo drauge su kitais pjovėjais į 
pievas. Ir vėl sunkiai dirbo iki pietų. Po pietų 
sausąjį šieną naštele sunešė daržinėm o kitą 
sukasė į kupetas. Visi stebėjosi senio Viržiaus, 
darbštumu.

Jau saulutė buvo pasislėpusi už miško ir 
augštų kalnelių, nakties šešėliai jau vystė že
mę. Jau visi paukšteliai gulėjo savo nameliuose, 
tik viena nenuilstama giesmininkė-lakštutė čiul
bėjo naktinę giesmelę, kai senis Viržius ėjo na
mo. Namo pailsėti, sustiprinti savo gana nu
vargusį kūną, rytdienos darbui.

Ir taip senis Viržius dirbdavo ištisą vasa
rėlę; tai šieną, tai rugius pjaudavo, tai kitokį 
darbą dirbdavo. Taip vargo senis Viržius visą 
savo amžių.

Mauškė apžiūrėjo šieną ir klausia Viržiaus:
— Niu, phreteli, kiek nori už šienelį?
— Kai, tamstai, penkiolika litų.
— Doig, doig, — dvyliką imk! — murmėjo 

žydas.
Dar ilgoką laiką pasiderėję sulygo už 14 

litų.
Viržius nuvežė žydui šieną, kuris užmokė

damas dar pridūrė: “Niu, o magaryčias Ruhr 
giersi, atheik un mahni.” Paėmęs pinigus Vir
žius nuėjo pasiieškoti draugo “magaryčioms 
gerti.”

Po pusvalandžio, jau, Viržius su žinomu 
apylinkėj girtuokliu Margaičių sėdėjo Mauškės 
Kagalnickio smuklėj ir noriai siurbė degtinę.

— Pardaviau šiandien bėrį, paėmiau krūvą 
pinigų, tamsta pardavei šieno, galim gerus ma
garyčios gert; aš jau ir pirmiau su švogeriumi 
trupučiuką... Arklio žiemą nereikalinga tai par
duodu, pavasarį nusipirksiu, kam darmai mai
tinti. Ar ne tiesa? — jau pusgirtis vos apvers
damas liežuvį, kalbėjo Viržiui Murgaitis.

— žinoma, prieteliau, taip geriaus išeina 
— pritaria Viržius.

Ištuštinus keletą buteliukų “draugams” pa
sidarė taip linksma, kad ir nenusimanydami už
traukė: “Arielkėle, tu pilkoji,” ir tt.

Kai Viržius pragėrė visus pinigus smuk
lėj, Mauškė išvarė jį laukan. Buvo tamsus va
karas. Viržius griuvinėdamas ėjo namų link. O 
smuklininkas Mauškė tyliai šypsojos, glostyda
mas savo garbinuotą barzdą.

Užrašykit “Vienybę” 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems 
Lietuvoje

veda lenkai atėję į svetimas žemes. Tokio dalyko nėra 
Lietuvoje; jeigu lietuviai ir veda tautinimo darbą: stei
gia mokyklas, lietuvina įstaigas, grynina kalbą, rūpes
tingiau glamonėja savo piliečius negu svetimtaučius, 
etc., tai jie tam turi pilną teisę ir net pareigą, — nes 
jie gyvena nuo amžių savo prigimtoje žemėje, kurią pri
valo valdyti patys lietuviai, o ne kokios saujalės atėjūnų, 
ne kokios ten “tautu mažumos”.

Todėl mūsų kairiesiems nereikėtų kudėkuoti, kaip 
vištai kiaušinį padėjus: “radau! radau!”, kai lietuviai 
vis labiau linksta prie nacionalizmo, ir net Amerikoje 
lietuvių tautybė stiprėja. Sveikiau bus visiems, kai pra
dėsim visi lietuviai artintis prie vieni kitų, sutautėti ir 
suvalstybėti.

II.
Prabėgo kaip sapnas, linksma vasarėlė, už

stojo pirmosios niūrios gruodžio dienos. Saulu
tė nutolusi nuo mūsų rečiau parodo savo veidų. 
Miškai jau numetė savo lapuotą apdarą. Miške 
neliko jokio linksmumo, nečiulba paukščiai, nes 
juos išvaikė paniurėlis — ruduo. Miško tylą su
ardo tik žiaurus, šaltas vėjas, girgždindamas 
sustingusias medžių šakas, varnos krankimas ir 
skardus medžiotojo šūvis.

Iš vakaro buvo jau kietai pašalę. Rytas. 
Saulutė kažkaip nedrąsiai išlindo iš už nupliku
sių kalnelių. Sniego dar vis nėra. Vos spėjo sau- 

| lute parodyti savo nublukusi veidą, ir pradėjo 
Ikopti ant dangaus mėlynės, sujudo žmonės va
žiuoti miestan-turgun. Vieni žmonės skuba tur- 
gun Įvairiais reikalais, kiti taip sau, del Įdomu
mo. Vieni veža ką nors parduoti, kiti tuščio
mis važiuoti, važiuoja arba pėsti eina. Kietai 
sustingusiu vieškeliu kur ne kur matosi, vedant, 
parduoti galvijus, ir jojant arklius. Bet užvis- 
daugiausiai matosi vežant parduoti Įvairių grū
dų. Beveik kiekviename vežime matosi vienas, 
kitas maišelis. Kur, nekur vežimų galuose ma
tosi kyšo linai.

Miestas užpildytas žmonėmis. Pirkėjai ir 
pardavėjai klega kaip žąsys po nepjautus ja
vus. Ūkininkai skundžiasi, kad maža kaina ja
vams. Daug privežė. Visur trukšmas. Gale mie
sto rinkos stovi keletas dobilų ir šieno vežimų. 
Prie vieno šieno vežimo stovi, susikūprinęs ir su 
sitraukęs nuo šalčio, ilga, skylėta rudine apsi
vilkęs senis Viržius. Atvežė parduoti šieną, taip 
sunkiai nuvalytą iš lankos. Apie šieno vežimus 
sukinėjasi žydeliai, norėdami pirkti šieno. Čia 
pat vaikšto ir smuklininkas Mauškė Kagalniski 
ir Jankei Ongelnicki ir Ickaus Dūbanski sūnus 
Abromas ir daug kitų žydų ir žydelių.

Smuklininkas Mauškė Kagalnicki pamatęs 
savo “gerą pažįstamą” Viržių, kurs pas ji daž
nai degtinę perka ir uždarbio duoda, maloniai 
pasveikino. Mauškė žinojo, kad paimti už šieną 
pinigai, vakare bus jo kišenėje.

III.
Sugryžusi iš turgaus Garulio šeimyna pava 

karieniavo ir stvėrėsi vėl darbo: moterys verpė, 
vyrai pančius šukė. Bernas užliuobęs arklius, už 
rakinęs tvartus įėjo pirkion ir pradėjo rengtis 
gulti. Visi dalinosi dienos įspūdžiais. Tik Garu
lio žmona vis tylėjo ir rūpestingai žiūrėjo pro 
langą. Netrukus pasikėlė ir pasieniu priėjo prie 
lango, pažiūrėjo ir klausė balsiai “Kas čia?” Už 
sienos girdėjosi silpnas dejavimas.

Visi, tokiu reginiu, susiįdomavo.
— Kasžin kas yra ore, prie lango, maniau 

kad katė, — mat ji dažnai šliaužioja vakarais, 
apie langus; pirmiau matėsi lyg ką šliaužio- 
jant, o dabar girdis, lyg koks silpnas dejavi
mas — tarė šeimininkė.

Garulis bematant stvėrė revolverį ir su tar
nu, pasiėmę lempą, išėjo laukan.

— Aš jau senai, vis ten žiūrėjau ir mačiau 
lyg ką žiūrint, bet nianiau, kad'katė, ir nenore-" 
jau išgąsdinti jūsų, — kalbėjo nusigandusi šei
mininkė.

Ore šaltis kojas gelia. Purvas stiprai suša
lęs. Visur tylu. Garulis ėjo pas tą langą, prie 
kurio girdėjosi dejavimas. “Aaai,a,” pasigirdo 
visai silpnas dejavimas. Priėjęs prie lango Ga
rulis pamatė gulintį ant žemės žmogų.

— Kas čia? — suriko Garulis.
Nepažįstamasis vietoj atsakymo — dejavo.
Garulis tuoj numanė, kad tai paklydęs gir

tuoklis. Garulio tarnas prikėlęs nepažįstamąjį 
įvedė pirkion. Pirkioje visi pažino pusiau su
stingusį, basą ir kruviną senį Viržių.

— Ši-ili-imoos, un peečiaus, priiimkkiit — 
prašė silpnu balsu Viržius. Garulis su tarnu 
paguldė Viržių ant pečiaus. Visi stebėjosi ga
jumu senio Viržiaus. Kur jis stovėjo, ten krau
jo žymės buvo. Mat eidamas basas per pašalusį 
kelią 'susidaužė.

— Jau toks atsitikimas su Viržiumi nenau- 
jiena, per vasarą dirba, o žiemą uždirbtus pini
gus prageria ir gerokai nusikankina — kalbėjo 
Garuliai. Ryto metą Garulis davė apsiauti Vir
žiui ir parvežė namo. Viržius pasirgo kokias dvi 
dienaš ir vėl sveikas.

Sunkiai Viržius, nors ir senas būdamas dir
ba, o už savo darbą gautus pinigus prageria. 
Už savo uždirbtus pinigus Viržius perka ligą ir 
kankinasi! Sunkiai dirbdamas, senis Viržius 
pagaliau už uždirbtus pinigus nusipirko ir mir
tį. Ir visą savo amžių Viržius nematė saulėtos 
dienos.

O Lietuvoje tokių Viržių dar daug yra.

Smuklininkas Mauša Kagalnicki nieko ne
dirbo ir per visą gyvenimą nematė tamsios die
nos... ir gyveno iš žmonių tamsumo ir kvailumo.

O tokių Mauškių Kagalnickių Lietuvoje dar 
nemažai yra.
žliubai-J uodkalniai 1925-V-15.

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

Jei taip, viską pralaimėjei, — 
Tad nebėra ką gailėti!
Gavai gerą patyrimą
Kandyk naują ką pradėti...

— A. J. Jokūbaitis.
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XXXIV. Pluokštas Visokių Smulkmenų
___ _____ *" r w

Nuo Liepos 25 iki pabaigai praėjo man laikas smulk 
menose, kurios man vienok buvo įdomios, nes vis tai ge
riau padėjo pažinti kaimų papročius ir jų visokeriopą 
padėtį, Tlą čionai iš eilės ir užrašau iš savo užrašų kny
gutės.

Jūžintų valsčiui! užėjau 
pasižiūrėti bene atėjo jau 
“Vienybė” mano svainei La- 
sienei, — norėjosi pamatyti, 
kas gero besigirdėti Ameri
koje. Bet nėra. Yra tik tū
lam skaitytojui Stočkui. Sa
koma, kad “Vienybę” daž
nai bile kas pasiima pasi
skaityti ir tik per kelerias 
rankas perėjus, po kelių sa
vaičių esti atnešama vals
čiui!, — kartais ir visai nebe 
atneša! Čia dar tebėra ne
tikusi mada imti iš paštos 
svetimus laikraščius.

Liepos 26 ketinom važiuo
ti Duokiškiu į šv. Onos at
laidus, bet del didelių karš
čių, tą dieną pratinginiavom 
gulėdami ant kiemo pas švo 
gėrį Dulkę, Ratkupy. Atėjo 
iš Bindzeliškių apylinkės 
galvočius Janauskas ir ke
letas kitų, pasiklausinėti, 
“kaip ten Amerikoj.” Pasi
kalbėjimuose pasirodė, visi 
nepatenkinti savo buičia, pei 
kia valdžią, ir sako: “Et, tei 
sybės nebuvo ir nebus!” Aš 
sakiau: Turėkit jau kantry
bę !Kaip jauna gentkartė 
apsišvies, tai bus ir valdžia 
geresnė ir teisybė atsiras. 
Kaimiečiai tam netiki; jie 
sako: “mokintesni dar didės 
ni bus sukčiai.”

“VIENYBĖS”

Lietuviški Rekordai
“Vienybės” Knygyno Rekordų Skyrius turi pardavi

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

1. Dul-Dul-Dūdele 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 Į g r aj tos 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 G iki 12 rekordų — $1.50 ekstra. Siunčiame 
geruose medžio baksuose, todėl už sumušimą rekor- 

. dų paštoje — neatsakome.

“VIENYBĖ”
193 GRAND STREET 

Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA ir DIRBTUVĖ

goriausiai įrengtoje mokykloje. Prakti
kos pamokos išardyti ir sudėti visokius 
motorus, apie elektrą ir važiavimu. Ti
kras, pilnas kursas šoferio-mekaniko 
lietuviu ir anglų kalbom - veda visiem 
žinomas ir per 15-kį metų prityręs
INSPEKTORIUS L. TIKNIAVIČŪS 

garantuojame laisnj ir diplomų — Pa- 
ieškome darbo. Ateikite apžiūrėti mė

nuo 9 ryte iki 9 vakaro. Nedaliomisaų mokyklų. Mokykla atdara
B*o 11 vai. ryto iki 8 vai. po pietų. Klesos dienomis ir vakarais.

NEW YORK AUTO SCHOOL
>28 — 2nd Avenue, (Kuopas 14 gatvės) Mow Tark City

Pavakary apvaikščiojom 
Jūžintų dvaro išdalintus 
sklypus. Bežemiai gavę po 
7 hektarus žemės prie vie
tai ir po 4 ha. pievų daug 
toliau “Šventosios” upės pa
kraščiais. (Žemės hektaras 
šiose apylinkėse įkainuoja
mas po 500 litų.) Valdžia 
jau davusi sklypininkams 
po 200 litų paskolos ir dar 
žadanti duoti po 800 litų. At 
mokėti reiksią per 10 metų. 

.Jei kas iki tam laikui nesu
mokės, tai reiksią mokėti po 
1 litą palūkanų į dieną nuo 
kiekvieno 100 litų. Žinoma, 
kad tokiu būdu daugelis 
sklypų žmonėms vėl iš ran
kų išslys.

Padėtis sklypininkų gana 
sunki, ypač iki susistatys 
triobas. Žinoma, kurių že
mė prie vietos ir kurie krut 
nūs žmonės, galės įsitverti. 
Bet užtai bus sunkiau kitai 
gentkartei, — nes kai pri
augs vaikų, tai iš tų mažų 
sklypų nebebus ko pasida
linti. Reikės mokintis ama
tų, eit į fabrikus, keliaut į 
užsienius. To visko dabar 
nėra vienok rengiamasi su
tikti. Tokiu būdu žemės re
forma šito rūstaus klausi
mo Lietuvai neišrišo, tik pa 

viršium lyg atstūmė keletui 
metų grėsusį bežemijos klau 
simą.

Šiuo tarpu čia vieši dide
lė giedra, išdžiovinusi šuli
nius kaimuose. Rytmetį at
sikėlęs ilgai žiūrėjau pro 
langelį ir mačiau, kaip žmo 
nės važinėjo su bačkomis e- 
žeran vandenio, — nors e- 
žerų vanduo labai prastas, 
nes ten žmonės ir gyvuliai 
maudosi, žlugčius apylinkių 
moterėlės skalbia, ir taip 
nuo amžių ežerų vanduo yra 
sužėlėjęs. Giedrose neturi 
bėdos tik rūpestingesni ūki
ninkai, kurie turi išsikasę 
šulinius nuo 9 sieksnių, — 
jiems vandens nestinga. Vis 
kas mat priguli žmogui nuo 
jo darbštumo.

Miestely žinias daugiau
siai sunešioja davatkos; jos 
atstoja dienraštį, telegrafą, 
telefoną ir visą vietų isto
rišką chroniką. Liepos 27 d. 
patekau tarp pažįstamų net 
tokios svarbios įstaigos “biū 
ran:” buvo net trys davat
kos. Viena gana nekvaila da 
vatkėlė papasakojo apie bu
vusius Jūžintuose rinkimus 
į savivaldybes sekamai: “Ag 
ta bedievystė ir pas mus jau i 
platinasi. Ana kunigėlis pa
sakojo, kad balsuojant buvę 
750 balsų gerų, o 500 nege
rų (mat jau kairesnių). Tai 
Dieve, sakau, vis eina blo
gyn!” Kita davatkėlė sutei
kė sekamą “istorinę” infor
maciją: Bajoriškių kaimo ū- 
kininkaitis Raugas kadaise 
ėjo kuniguos, bet vieton šito 
— išėjo iš proto. Dabar baž 
nyčion atėjęs lazduke pasirė 
męs stovįs “kaip kuolas,” ir 
net “per pakėlimą” nesiklau 
piąs; o vieną sykį bažnyčio
je pradėjęs garsiai rėkauti, 
kad iš altoriaus būtų išme
stas šv. Mergelės paveiks
las, nes esąs labai murzinas 
ir jam nepatinkąs; kitą sy
kį, kunigui einant aplink 
bažnyčią su monstrancija, 

i Raugas puolęs kunigui glė- 
■bin, o paskui sudavęs kuni
gui į žandą. Davatkėlė pri
dūrė: “Tai Dievas žin ko ir 
besulauksim. Turbūt nebeto 
Ii yr sūdna diena.”

i Bendrai imant, davatkė
lės labai nepatenkintos šios 
gadynės besikeitimu “vis į 
blogesnį”. Pavyzdžius nu
rodo dar ir šiuos: labai dau
gelis vyrų visai nebeiną iš

IŠ LIETUVOS PADANGĖS
Rašo Čim-Čymas

■■■■___ _______ __ -

IV. Kaip Vilnius Vaduojamas

Po Luggano derybų Vilniaus 
išvadavimo klausimas įeina į 
naują tėkmę. Jau šiandien jau
čiama, kad prasideda nauja po 
litinė kryptis — atsinešimas į 
Rusiją. Dabar jau aišku, kad 
bus susitarta del Vilniaus va
davimo su rusais. Lenkus iš 
Vilniaus išvarys ne kas kitas, 

: o tik Nemunas. Aišku, kad į

PDLMAJt IdBTUVYB 
(Jhiropraktlkai.-Gydytoju

J. Vaitulionii, D.C.
331 Grand Street

Brooklyn, M. Y.
Valandos nuo 4 iki 8 vai. vak, 
Nndėlioms ir iventadienlals:

Nuo 10 v. ryto iki 1 v. po piet.

! LIETUVIS ADVOKATAS i 
• Užsiima varymu bylų visuose ; 

Teismuose
! Skolina pinigus ant mortgedžių 
j ir priima pinigus del iSskolinimo Į 
< ant mortgedžių nešančių šeštų ! 
} nuošimtį. Norinti pirkti namus, ; 
! gauti paskolų ar inverstinti sa- 
Į vo pinigus ant mortgedžių ant 

nuosavybės (real estate) mies- !
tuose, lai kreipiasi pas

JONAS S. LOPATTO
I I 

Į Attorney and Counsellor-at-Law ;
308-9-10 Coal Exchange Building 2

j (Cor. River and W. Market St.) I
Wilkes Barre, Pa.

! Bel. Tel.: 1864. Res.: 8532-J i

pažinties, o bažnyčion labai 
mažai beeiną. Blogai padarę 
ir kunigai, kad velykines 
korteles visai panaikinę; del 
to dabar ir žmonės, maty
dami kunigų naikinimą 
“šventos vieros zvičajų,” ei
ną vis bedieviškyn ir paeini 
kunigus už nieką laiką.

Pas davatkėles pasiteira
vau senų lietuviškų knygų, 
ir Janonytė vos surado uz- 
palėnuose seną “Sekimo Kri 
staus,” “Aktus,” “Psalmes” 
ir dar vieną, spaudos istori
joje nelabai svarbias.

Del senų knygų nuvykau 
dar į Sriūbiškeles pas Pi
pirą. Jo tėvas turėdavo ga
na daug, dabar sunaikinta. 
Surado dar “Bromelį,” “E- 
vangeličką” ir “Vadovą į 
dangų,” taipgi porą semi 
kalendorių rusų raidėmis.

Liepos 30 rytmetį dar gu
lėdamas lovoje išgirdau gie
dojimą. Praskleidęs kamarė 
lės langelį pamačiau mieste
lin įvažiuojant patvadą iš še 
seto vežimų — vyrai ir mo
terys, vežimuose susėdę, ga 
na sutartinai gieda litaniją 
ir lydi miestelin iš Paško- 
nių kaimo nabašninką. Ki
ti, saule sukepę kaimiečiai; 
eina būriu pėsti ir visokiais 
balsais atsakinėja vežime sė 
dintiems giesmininkams: 
“melskis už mus!” Šitas, kai 
sau norint sakykit, yra dar 
graži liekana Lietuvos ben
drųjų palydėjimų į amžinas- 
tį savo pasimirusiems kaimy 
nams. Nors kaip kada ir čia 
pas kaimiečius apsireiškia 
savotiškas humoras. Man 
pasakojo sekantį anekdotą. 
Sykį į Jūžintus vežė nabaš
ninką; p palydint pro namus 
žydelio Mentkio (kur vyrai 
mėgdavo užeit išsigert), 
draugai ir šūktelėjo numirė 
liui į karstą: “Untanai, už
eikim da pas Mentkį!”...

Nemanykit, kad Lietuvos 
kaimiečiai vis tik dejavi
mais užsiima, ir neprasima
no juokų iš nieko. O, jie pil
ni gero ir sveiko humoro. 
Reikės jiems tik ilgesnius 
metus laisvėje pagyventi ir 
labiau apsišviesti, tuomet 
mes pamatysim, kad Lietu
vos kaimiečiai išvystys šitą 
tautai brangiausią gamtos 
dovaną*— linksmą ūpą ir są 
mojingą humorą, kokiuo 
nuo seno garsėja, paveiz- 
dan, airiai.

naujas su lenkais derybas del 
miško plukdymo bus pakvies
ta ir Rusija; o jau sykį rusai 
savo storu balsu pareikalaus 
laisvo miško Nemunu plukdy
mo, tai Vilniaus lenkiškumas 
subraškės.

žinoma, jeigu rusai mano, 
kad mes pasidarysime “raudo
ni,” tai — išgrauš! — to tai 
ne; bet bendromis jėgomis len
kus vyti, tai kodėl ne — pra
šom.

Kaune šnekama, kad pasišne 
kėjimai su rusais eina ir gana 
sėkmingoje krypty. Dieve duok 
dvasę šventą Kauno ir Mas
kvos bogdichanams susitarti 
del Vilniaus atvadavimo. Da
bar jau aišku, kad su lenkais 
nebus susitarta, nes pastarie
ji nori Lietuvą visą okupuoti, 
bet jų “cūdai” su zlotu ir ge
riausius jų sėbrus lenkia že
myn. Taigi lauksime, kad su
sitarę mūsų ir Maskvos bog- 
dichanai bei lenkų “cūdaunas” 
zlotas Vilnių Lietuvai sugrą
žins.

Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

, L_i_e—T—U—V—I—S 
DAKTARAS (gydo 
ligas) IR CHIRURGAS 
(daro operacijas). 
OFISĄ VALANDAS:

Nuo 9 iki 11 A. M.
> Nuo 2 iki 4 P. M.

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

BOSTON, MASS. 
Kaip ir Kronika

Dabar čionai išeidinėja ketu
ri lietuvių laikraščiai, — du 
savaitiniai “Sandara” ir “Ke
leivis,” 3 syk į savaitę “Darbi
ninkas” ir mėnesinis “Rimbas; 
pastarasis juokų ir satyros žur 
nalukas; teko skaityti pirmas 
jo numeris, gana įvairus; linkė 
tina jam ilgiau pagyventi negu 
“Bitei,” kuri porą syk iš anilio 
vos pasirodžius, vėl dingo. O 
juokų laikraštis labai reikalin
gas; juk ir ant vietos turime 
nemažai susiraukusių, “rimtų” 
desperantų-pesimistų, kuriuos 
tik juokai ir sveika humorą 
tegalėtų pagydyti.

Beje, turime didelę parapi
ją ir nemažą raudonų plytų 
bažnyčią, du kunigu, ir vieną 
katalikų mokyklą.

šiomis dienomis kasamas 
skiepas lietuvių protestonų 
“kirkai,” metodistų episkopalų 
sektos, kurioje “pryčeriaus” tū 
las Kubilius, kuris apie trys 
metai atgal atvyko iš Kings
ton, Pa., užimti Geniočio, Mic
kaus auklėtinio, neprigulmin- 
gųjų kunigo vietą.

Geniotis, aną metą persikrik 
štinęs į protestoną, išbildėjo į 
Chicago, Ill.

Kubilius mėgsta garsintis 
“mokytoju,” bet nėra tuo, kuo 
pasivadino. O gal “Vaizbos Bū 
to” “Nežinių redaktorius” tokį 
titulą jam suteikė, ar gal jo 
oficiozas to reikalauja?...

Turime septynius advoka
tus ! Visi “bravo” — puikūs 
vyrai, ir viena moteriška; prie 

, lankūs, smarkūs ir neišdidūs 
žmonės; tik vienas iš jų lyg viš 
čiukas pradeda šlubuoti... Trys 
dentistai, visi čia augę, trupu
tį ir “lietuviškai susikalba,” 
bet moka gerai savo darbą at
likti. Du okulistai, pora grobo- 
vų, trys kurpiai, du laikrodi
ninkai, viena lietžiponių išdir- 
bystė, viena siuvėjų šapa, toni- 
ko fabrikėliai, viena “Preky
bos Bendrovė,” trys laivakor
čių pardavimo skyriai; viena 
lietuvių svetainė, viepas banko 
dženitorius ir “kalbėtojas,” du 
vargonininkai, — vienas kata
likų bažnyčios, antras būsin- 
čios “kirkos,” — pastarasis mė 
gtų, jei kas jį vadintų “kompo
zitorių.” , ,

Beje, turime keturius poe
tus, vieną tautininkų, antrą 
sandariečių, trečią bolševikų ir 
ketvirtą katalikų — kunigas.

Prie to, turime trijų srovių 
tris “oficiališkus” redaktorius: 
Tūlys, Gudas, Michelsonas.

Būtų dar vienu daugiau, jei 
širšies nebūtų “Bitės” papjo
vę! Tiek to! Bet gi “Rimbo” 
net du redaktoriai, nežinant,' 
kuris pirmuoju, nevieno jų čia 
nepagarsinsiu, o iš to jiems jo
kios skriaudos ir nebus...

Gi visų laikraščių leidėjus ne 
begalėjau aprašyti; tai palik
siu kitam kartui. A. J. Gulbė

WILKES BARRE, PA. 
VII. Apskr. S LA. 

Suvažiavimas

Suvažiavimas SLA. VII ap. 
buvo 22 d. lapkričio, 12 E. Mar
ket St., Wilkes Barre, Pa. At
stovų buvo 46 nuo 17 kp.; nie
ko naujo nenutarė: kai kurie 
išdavė iš savo veikimo rapor
tus, o kiti nė to nepadarė, nes 
nieko neveikė; o dar buvo to
kių kurie nė neatvažiavo jų iš 
duoti. Tai tokis buvo veikimas. 

| Daugelis skundėsi, kad buvo 
negyvas suvažiavimas; mat 
nekurie tikėjosi barnių už re
zoliuciją prieš Lietuvos val
džią; bet kuomet rezoliucija 
buvo rimta ir savo vietoje, tai 
kasgi kels tą riksmą.

Pelnas praeitos vasaros bu-1 
vo paaukauta vienai našlei 68 
kp. iš Lee Park, Pa. — $27.81.

Valdyba likosi visa sena, tik 
persikeitė vietos, išskyrus Jo
ną J. Nienių, kurį išrinko ap
skričio organizatorium.

Taip viskas buvo gana rim
tai svarstoma, nes buvo, žino
ma, visį taip sakant inteligen
tiški atstovai. Nienių Jonas

NEW HAVEN, CONN.

Stikliniai Rąžančiai — Tavorš- 
čių Meškerė — Amžinieji F erai

Nepersenai čion lankėsi tū
las Kundrotas iš Philadelphi- 
jos, užrašinėdamas keturių 
puslapių laikraštėlį “Lietuvių 
Balsą;” sakė, kad leidžiąs kun. 
Petraitis, — turbūt tas, ką ban 
krutino Wilkes Barre, Pa. A- 
gentas duoda stiklinių rąžan
čių arba gintarų šniūrą, užsi
rašantiems ilgesniam laikui. 
Laikraščio įtalpa — skysta; 
originališkų raštų kaip nėra.

Nuėjęs andai į Lietuvių są
ryšio svetainę pastebėjau pa
kabintą ant sienos cirkuliarą, 
kuris kviečia “viernuosiuus” or 
ganizuoti skyrius “Augščiau- 
sios Pagelbos,” kuri, sakoma, 
baigia eikvot pinigus po “rū
pestinga” globa tovarščių, Pa. 
valstijos. Cirkuliare pasakyta, 
kad organizacija moka $10 pa- 
laginės moterims, ir kviečia, 
kad draugystės dabar gyvuo
jančios urmu prisidėtų prie A. 
P. Reikale esą kreiptis pas 
kokį tai S. K. Schultz, McKees 
Rocks, Pa. Visi mat tų kvailų 
ieško!

Mūsų parapijos f erai jau dvi 
savaitės tęsiasi, ir nežinia, ka
da jie baigsis; vis tris vaka
rus į savaitę, kaip būna po “pė 
dei.” Būdavo paskirs vieną sa
vaitę ir atliktas kriukis, o da
bar vis tik tris vakarus. To
lyn, visi gudryn, net ir para- 
pijonys, kuriems tai šios “ma
lonės” skiriamos nesilanko ant 
fėrų skaitlingai ir klebonui net 
gana iš sakyklos reikia bak
stelt vierniausiems, kad tingūs 
nebūtų; galbūt užtai, kad po 
bažnyčia skiepe, tie fėrai at
sibūva. Sako, kad net ir skun
dų buvę policijai už kokią ten 
iš pinigų lošą. Bet juk, anot 
Biblijos studentų, dabar viskas 
galima: Dievą į šėpą, raktą 
kišenėn, cigarą dantyse — da
ryk ką nori. Va.

SHENANDOAH, PA.

Šen ir Ten Pasidairius

Anglekasių streikas tebesitę
sia ramiai. Streikuoja visi, bet 
streiką atjaučiančių dar ne- 
perdaugiausiai; nes tik tiems 
bėda, kurie ir dirbdami “galą 
su galu” nesuvesdavo; bet tai 
vis daugiausiai Ragučio ir 
Trockio garbintojai. Taipgi tie 
patys, dabar daugiausiai ir ler 
mą kelia, rėkauja, kad unijos 
vadai juos norį “parduoti.”

Vietos anglekasiai dabar, ga
vę progą, anglis kad neša, kad 
kasa, kaip tik kas galėdamas; 
tūli prisinešė tiek, kad turės 
keliems mėnesiams, o nekurie 
ir pinigų pasidarė pardavinė
dami krautuvininkams ir šiaip 
ponaujantiems. Tačiaus, per 
neapsižiūrėjimą vienas lenkas 
ir gyvastį prarado, nes bean- 
gliaudamas įlindo į skylę, kur 
jį ir užgriuvo. 6 vai. laiko ėmė 
iki jį atkasė. Anglies savinin
kai, anglis nešti čionai nedrau
džia.

— 10 d. lapkr. geras lietu
vis, J. Paulavičius apsivedė su 
Juze Kalkiene.

— 12 lapkr. čionai vėl kilo 
gaisras tvartais, kluonais bei 

sąkrovomis apstatytoje dalyje 
miesto, padarydamas nuostolių 
apie $150,000. Nelaimė ištiko 
ir lietuvių Vaičiuliu šeimyną, 
nes ugnis sunaikino visus stu- 
bos rakandus vertės $2,000. 
Vaičiuliams suteikė pagelbą 
Liet. Moterų Socialis Kliubas.

— Pereitais rinkimais, čio
nai laimėjo daugiausia demo
kratai. Laimėjo tretį terminą 
ir miesto majoras Magalenga 
(dzūkas).

— Tūlas biblistas čionai lai
kė prakalbas lapkr. 16 ir 18. 
Atsilankiusieji jo prakalbose, 
suprato, kad žmonės daugiaus 
nebemirs, jeigu ne “griešys.”

— “Laisvės” skaitytojai, čio
nai vieną vakarą gavo pakvie
timus atsilankyti į susirinkimą 
bet majoras Magalenga tą su 
žinojęs, uždraudė susirinkimą 
laikyti; tada nabagėliai susi
kraustė ant tvarto ir tenai pra
šinėjo dolarių palaikymui to 
laikraščio; bet tų dolarių, bur
žujiško padaro mažai gavo.

— Užeikite pas Grebliką ant 
kampo Jardin ir Coal gatvių, 
nes ten graži užeiga ir jis yra 
“Vienybės” rėmėjas ir geras 
lietuvis.

— V. Vaišnoras jaū gerokai 
išsveikęs po operacijai renka 
žinutes apie vietos draugystes 
ir.jų stovį del “Vienybės” met
raščio.

— Juozas Abračinskas par
duoda savo biznį ir namą; kal
bama, kad nori $125,000. Ką 
vėliaus mano daryti, neteko 
patirti. V. Giroms.

REIKALINGI AGENTAI

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

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

M. M. ŠLIKAS
Lietuvis Advokatas 

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

Namų Tel. Michigan 5751

Bell Phone Poplar 7545
A. STANKUS I

— Lietuviškas Graborius — I
Geriausias patarnavimas, g 

Daug metų patyrimo
1023 Mt. Vernon St.

Philadelphia, Pa.

RICHMOND
| TRUST
! COMPANY
I 2701-2703 E. Allegheny Av.

Philadelphia, Pa.

Apdraudžiame Nuosavy
bės Dokumentus.

Persiunčiame Kabeliu Pinigus

Perkame ir Parduodame 
Visu šalių Pinigus

Mokame 4% ant Padėtų 
Taupymui Pinigų

! Puikiausias Patarnavimas 
Visuose Skyriuose
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SOČIA LIŠKA E V ANGELU A 
PAGAL “TARKOS” 

DŽENITORIŲ

Anuo metu kada mūsų socia
listai dar gerai gyvavo ir tuo 
taj metu Vanagaitis atkeliavo 
į Ameriką rinkti prenumeratos 
išleidimui “Birutės,” ir jam at
silankius Brooklyne, žmogus 
norėjo važiuoti į Newarka, ir 
tuom tai laiku atsilankė į 
B rook lyną P. Norkus iš Pas
saic, N. J.; Vanagaitis,
įlodamas kelio, prašė Norkaus, 
kad ji nuvežti] i Newarka, jis 
ten jau ras tautiečus jo lau
kiančius. Norkus, nors socialis

neži-f palydėjim;

tas, bet neatsisakė ir nuvežė 
Vanagaiti i Newarka. Sugrįžus 
Norkui į Passaic, prasidėjo di 
delis ermyderis, — Newarko 
socialistai apskundė Norkų 
Passaic’o socialistų kuopai, 
kam jis draugauja su tauti
ninkais! Po ilgų.ginčų kuopa 
perdavė visą bylą socialistų ra
jono apskričio suvažiavimui; 
na, ir prasidėjo čia nepabaig
ti ginčai rajono konferencijoj 
kąs link Norkaus grieko už 

į tautiečio. Konfe
rencija Norkų apkaltino; tada 
Norkus paklausė tuom laiku 
socialistų tėvo Šukio: ar aš per 
žengiau socializmo principus 
palydėdamas minėtą tautietį? 
Tėvas Šūkis atsakė: kad ne
peržengti, bet socialistui neda- 
leistina toki darbai! Toki drau 
gai nepageidaujami mūsų tar
pe! Ir nuo to laiko pradėjo 
krikti socialistų 45 kuopa.

Bet ją pabaigė krikdyt se
kantis atsitikimas: vieną dieną 
J. O. Sirvydas atsilankė į Pas
saic ir užėjo pas P. Norkų; 
ten rado ir Paužą; na ir pra
sidėjo ginčai tarpe Paužos ir 
Sirvydo kas link socializmo. 
Po įsikarščiavimų, Pauža pa
prašė užeiti į saliūną po stik
lą alaus išsigerti; na ir pa
matė kiti socialistai, kad Pau
ža su Norkum geria alų su tau 
tininku Sirvydu ir tada pabai
gė krikti kuopa, kaip Samuo
lio bitės!

Tiek yra žodžių šios socia- 
liškos evangelijos.GRAND OPERA LIETUVIŠKAI!

Vėl turim šiuos sąsiuvinius 
Arijų iš Operos

“ F AUSTAS”
ir

SEVILIJOS KIRPĖJAS”
Fausto

147. Mefistofelio Serenada “Tu, kuri dabar sapnuoji”
148. Margaritos “Deimantų Daina” -- “Ach Juokai!”
149. 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.

VIENYBE
7.0.'? /Jrrtuz? .Q/i-r>z>7 II ! 1 m V

SKAITYTOJŲ RINKIMO 
SISTEMA

-----  t %
Kad ir labai užsipoteriavęs, 

Bostono “Darbininkas” gavo 
progos pabriežti sekantį sma
gų juokelį. Jisai nupasakoja, 
kaip Bostone rinkęs “Laisvei” 
skaitytojus žinomas kumščio 
“veteranas” Buivydas. Sako, 
prieina prie būrio vaikinų su 
merginomis ir klausia: “Na, 
draugai, jūs “L.” dar neskai
tėt, tai dar proga.” Vaikinai 
bandą šiaip-taip išsisukinėti, 
bet Buivydas jau ir berašąs 
vardus, sakydamas: “Jums 
“L.” pradės eiti tuojaus.” Vai
kinai, sarmatydamies mergi
nų, žiūrėk tuoj ir užsirašą.

“Darb.” nuo savęs pasiūlo 
Buivydui dar veiklesnę siste
mą, sekamai:

Sakysim prieina, kad ir tas 
pats d. Buivydas, prie kokio 
nors žmogaus ir sako:

— Ar Tamsta skaitai “Lais
vę?”

— Ne, neskaitau.
— Kodėl?
— Todėl, kad neskaitau.
— Taį duok pinigų, aš tau 

išrašysiu.
— Nenoriu.
— Nenori?
— Ne!
Toliaus kalbėt nebereiksią: 

Buivydas išsitraukia gelžgalį, 
užsimoja, suduoda tam žmogui 
į galvą; tas, žinoma, sugriūva; 
tada Buivydas užrašo to žmo
gaus adresą, pasiima pinigus ir 
eina prie kito žmogaus.

Toki sistema, anot “Darb.” 
esanti geresnė.

Bet yra viena dar geresnė, 
kurią vartoja mūsų kunigėliai 
rinkdami savo laikraščiams 
skaitytojus. Jos skirtumas yra 
tik tokis, kad Buivydas galė
tų panaudoti gelžgalį, o kuni
gėliai panaudoja pagrūmojimą 
užversti žmogui po mirties vi
są katilą sutarpytos gelžies.

švykštas.

Atsakymas:
“Kapitalą ir Darbą” labai 

lengva suprasti kad ir sekamu 
pavyzdžiu. Sakysim: aš pasko
linau tavo tėvui dešimts do- 
larių, tai kapitalas. Dabar, sa
kysim, aš bandysiu tą dešim
tinę iš tavo tėvo atgauti tai 
bus Darbas.

GREITAS IEŠKOJIMAS

Lietuvos šventakuprių Par
tija paieško Tėvo sūnaus, En- 
uriaus Vereckio, kuris Lietuvo
je būdamas visiems skelbė: — 
“Aš — Tėvo sūnus, nuvažiavęs 
Amerikon labai daug padary
siu gero del partijos.”

Kur jis dingo? Kur tas par 
tijos labas? Kodėl jis nieko 
neveikia?

Praneškite šio antrašu — 
— Trys Mylios pavandeniui, 
Šv-rių Partijos Ambasadoriui.

“ KARU N K A”

PILOTAS

Anuomet Pilotas ant Kris
taus jokios kaltės nerasdamas, 
jį nuplakė ir išvedęs atidavė 
miniai žmonių, kuri ir nukry- 
žiavojo; o Pilotas rankas nusi
plovė, kaipo ženklą savo ne
kaltybės. Ministeris Čarneckis, 
privedęs Lietuvą prie lenkų pri 
rengto kryžiaus del Lietuvos 
nukryžiavojimo, patsai rezigna 
vo, kaipo nekaltas, ir palikda
mas užbaigti tą darbą savo 
kolegams. Taip, sau žmogus

MUSŲ KLAIDINIMO
BLIU R AS

Ponas “T.” Daraktoriau: —
Mūsų SLA. 83 kp. mokyklo

je man pavesta parašyti pamo
ką temoje: “Kapitalas ir Dar
bas.” Ar ponas negalėtum duo 
ti pavyzdžio, kaip aš turiu 
tuodu daiktu suprasti? —

B. Ukutis.

Apie Davatkų Sopulius--- ?
Kas nor ponams, kunigams 

tarnaut - '
Ir jų bendradarbiams didžius 

turtus kraut,
Tas tur juosius širdingai my

lėt
Ir į jų kišenes dolarukus dėt; 
Kuriems kunigai tiems tar

nams saviems
Prižadėjo dangų kaip ir ne

kaltiems,
Tardami: “Kas mumis ant že
mės garbins,
Tas nuo mūsų rojų danguose 

įgys.”
Tai girdėdama davatka šven

ta,
Kunigėlių meile šventai uždeg

ta;
Ji kleboniją vis lankydama
Ir šventą rankovę vis bučiuo

dama,
Turi davatkos vardą garbingą 
Po visą miestelį labai šlovingą; 
“Gerti ir valgyt aš negalėčia, 
Jei prie klebonijos nepastovė- 

čia”...
Toj karunkoj susideda vis, 
Kad pas mus davatkų yra trai- 

cė — trys.
Viena žymiausi davatka pana, 
Jau tris kapas metų sviete gy

vena, —
Per linksmybes ir nuliūdimus, 
Meldžia klerikalams greičiau 

rinkimus; •
Visiems balsų daugiau įkalbėt, 
Kunigų malonę veikiau aptu- 

rėt.
Pirmą skausmą pana pamatė, 
Kada laisvamanius Seiman pa

statė ;
Kaip gi pradėjo ožkos balsu 

bliaut:
“Oi, tie cicilikai, eis bažnyčias 

griaut!”
Vos klebonijos duris pravėrė: 
“Oi, cicilikai jau susitvėrė!
Aš jau regėjau jųjų skelbimus 
Ir prie špitolės didžius rėki

mus !”
Klebonas galvą tik kasinėjo, 
žodžio ištarti jis negalėjo. 
Tiktai ant galo jisai supyko, 
Ir ant davatkos baisiai suryko: 
“O kur jūs buvot, seni kymi- 

nai ?
Kur jūsų gerklės ir kur akme- 

nai!...
šalin iš akių! žinot, kas daryt, 
Kaip tie cicilikai reikia išvai

kyt”...

Ta karunka baigiasi čionais,
Su davatkų žiurstuos rinktais 

akmenais.
J. Bartuševyčia

Pirkit “Vienybės” Šerą!

Staigi Gyvenimo Permaina

Kazys Obuolaitis buvo įsi
skaitęs iš vegetarianiškų raš
tų, kad gyvulių mėsa valgyti ir 
nesveika ir nežmoniška, todėl 
nuo daugelio metų jokio mėsiš 
ko nevalgė ir buvo uolus ve- 
getarionas.

Sykį einant per lauką jį už
puolė bulius, ir tiek jį vaikė, 
kad Kazys išsigelbėjo tik grei 
tuoju medin įlipdamas. Sėdė
damas augštai ant šakos jis pa 
grūmojo jaučiui su kumščia ir 
suriko:

— Atsimink tu, nedoras gy
vuly, kad nuo šio karto aš jau 
ne vegetarionas!

nušovė, bealkūnis paėmė glė
bin, o kurčias ir bežadis pasa
kė ant jo kapo pamokslą. Kas 
tai?

Antras žioplys: Negaliu su
vokt. Pasiduodu. Kasgi tai bu
vo ?

Pirmas žioplys: O, niekas 
ypatingo. Tik mano sugalvotas 
melo sklypas.

UŽRAŠYK IT “VI EN YIR1” 
SAVO GIMINĖMS IR 

PAŽĮSTAMIEMS 
LIETUVOJE

JUOKIS

KAD IR

NENORI

Nieko Y pa l i n go
Pirmas žioplys: štai tau 

minklė: Aklas pamatė, bekojis 
paskui tą nusivijo, berankis

TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ 
TURI JAKNŲ IR PILVO

BĖDŲ IR NEPA
STEBI TO

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

tai vartok geriausius
Geriausias vaistas nuo nevirškinimo, 

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

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

JEI KENTI — 
IŠBANDYK JĮ

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

SPECIALIS TRUMPO LAIKO 
PASIŪLYMAS

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

Gerbiamieji: —
Aš noriu pasinaudoti jūsų specialiu 

trumpo laiko pasiūlymu ir išbandyti 
jūsų BIOXOL, už ką aš čia kartu į- 
dedu $2.00.
Vardas-pavardė ----- -------- ---- —_____

Adresas

JAU VĖL TURIME!
Komediją 

“ L A P K U S ”

S. K. GRISIUS
Agentai! “VIENYBES” bei ki
tų tautiškų laikraščių Chicago]. 
Norinti užsirašyti “Vienybę? ’ nr 
užmokėti prenumeratų bei pirk
ti fičrą, kreipkitės šiuo antrašu:

3423 W. Gist STREET
Chicago, Ill.

Phono — Republic 8927

— Kaina 30c. —
VIENYBĖ

193 Gram! St., B’klyn, N. Y.

32 Broadtyąy New York 
arba Vielos Agentas

Švęskit Kalėdas 
Tėvynėje!

ir keliaukit per Bremen 
ląiv ais:

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

Vokiškas Laivas 
Pasieksite Tėvynę kaip 
tik del Kalėdų švenčių

Pamainla Trečia
K lesa i Kauna
NORTH GERMAN

L L O Y D

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

Gerklės Ligas
109 E. 87th Street j 

! (tarpe Park ir Lexinggton Avės.) | 
New York, N. Y.

Į Vai.: 10 iki 12 ryto.
6 iki 8 vakare.
ir pagal susitarimą

[p=G RAVE Un 
KOofinG 

Repair Work a Sptętaltv
JAMES J. HOLT Cr SON

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

Reikale klauskite:
Ofisas: 1163 Gates Avenue 

Tel. Jefferson 3957
Yardas: 161 Clifton Place 

Tel. ProHpect 1023

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ
APDRAUDOS (INSURANCE) FIRMA

REIKALAUJANT apdraudos (insur
ance) nuo Ugnies, Gyvasties, Sužeidi
mo (accident), Automobilių, Stiklų, 
etc., žodžiu sakant, suteikiam visokios 
rūšies apdruūdą (insurance) kokia tik
tai randasi šioj šaly. Mūsų kompanijos 
vienos iš didžiausių, prekės yra lygios 
su kitais, bet patarnavimas yra gores
nis nelaimei atsitikus, nes pilnai nu - 
stoliūs išmoka.

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

SCHEGAUS & GALE
BUILDERS, REAL ESTATE and INSURANCE 

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

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

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

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

Tel. Richmond Hill 8066

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

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

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

Neužmirškit Saviškiu Lietuvoje Siųskite Jiems Kalėdų Dovanas
Dabar yra laikas siūsli Kalėdines dovanas Jūsų tėveliams, senoms močiutėms, broliams, sesutėms ir abelnai giminėms ir draugams. — The Pennsylvania Exchange Bankas (buvęs Baltic States Bank(is) pa

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

THE PENNSYLVANIA EXCHANGE BANK 294 EIGHTH AVENUE, NEW YORK CITY
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SUNKIOSE APLINKYBĖSE
> . .-V i. ... > 5 . .. . , ..

N

nes pats redaktorius yra pasa
kęs, kad nežinojo, jog toki la
peliai buvo spausdinti, bet atsi 

I dūręs žmogus "sunkiose aplin-

Šitaip sunkiai nuo gilumos psnius 
širdies atsidūsta nelaimingas 
“Varpo” redaktorius netekęs 
savo valios, po patalpinimui 
feljetono tūlo kalvio. Feljeto
nas kaip feljetonas, bet para
šas, reikia pripažinti — ata
tinkamas; nes rašytojas būtų 
niekuomet tokio feljetono ne
parašęs po kuriuomį redakto
rius taip sunkiai atsidūsta ir 
pasako, kad tai yra melas

Rašo A. B. Strimaitis 
ne

“Melą lengva pasakyti 
Feljetonu;
Bet sunku jį praleisti kybėse” turėjo ginti savo bo- 
Per laikraštį.” sus, — tai talpindamas jų pa-

-----  Į čių parašytus polemiškus strai- 
po slapyvardžiais, tai

pats pataikaudamas bosams, tu 
rėjo stoti savo bosų apgynime.

“Melą lengva pasakyti fel
jetonu, bet sunku jį praleisti 
per laikraštį.”
Bravo redaktoriau! Už tai 

kad nesibijai papulti į “Raš
tanską rotą” tais savo keliais 
žodžiais, mąstantiems skaity
tojams pasakei tiek daug, kad 

; tik ! mes pilnai suprantame Tams
tai kalvis ir galėjo nukalti to- tos padėtį ir Tamsta randi gi
lų noragą.

Laisvamaniams Nėra Kapinių Lietuvoje
Rašo Nienių Jonas

to
jai

__—----------
kirviais kambaryje baldus skal 
do; arba apie džiovą, jei žmo
nės žinotų kaip yra kenksmin
ga eiti ant kalno paveikščio- 
ti.

Dabartinė SLA. valdyba 
kiais dalykais nesirūpina; 
žmonių sveikata neapeina.

O ką jau apie geraširdingu- 
mą seneliams prieglaudos ir 
lašiniai su sviestu! Centro na
mai tai Chicagoj “Masonic 
Temple” nesusilygintų, jeigu 
tik Iždininkas Chicagoj būtų iš 
rinktas.

O kokia būtų nauda lietu
viams? Į metus prirašytum mi- 
lioną mažiausiai; jeigu tik Chi 
cagoj būtų centras; rytuose nė 
ra tokių organizatorių, kurie iš

lios simpatijos pas mus. Se- svetimtaučių nemoka padaryti 
nai buvo laikas pasakyti teisy
bės žodis tiems, kurie prisi- 

\aipo meta dideliais reikalų žinovais, 
j dideliais finansieriais, atsida
vusiais visuomenės veikėjais, o

“Varpo” redaktorius jau nuo 
pat karto matė, kad 
kompanai imasi nesuvis pra
kilnaus darbo, kuomet sužino- ! 
jo, kad yra atspausdinti agi-Įjau ištikimybė; teisingumas tai
tatyviai lapeliai su “Varpo”-fir 
mos “cuts” ir firmos vardu ir 
“by wholesale” siuntinėjami S. 
L. A. nariams ir nenariams;

HOllANMMERKĄ
TJnBiiB trumpas keliai per Rotter

dam ’ą, į lt iš visų dailų

Laivai kas savaitę 
Noprilygatnnil patogumai 

Mos pagėlbstimė gauti reikalingas 
dokumentus (affidavits). Mūsų 
žmonės sutvarko visas smulkmenas, 
ir keleiviams rūpinamasi nuo pra
džios kelio iki pabaigos.
Kainos it laivų tvarkraštis paeina 
člamas paprašius.
Rezervavimui Ir Inforinaeljn d«l«i 
rašyk bile vietiniam agentui, arba

HOLLAND AMERIOA LINE
24 Stata Street New York__

jau ne šios žemės; darbštu
mas r— užsidėjus kojas ant dės 
kos ir žiemos laike atsilošia 
kresėje po vėduoklių sėdi ir 
tik naujas aplikacijas rašo, tik 
visuomenę šviečia literatūra a- 
pie augštus mokslus, panaši 
tam feljetonui kaip iš tarybos 
byra, metų bėgyje nėra nei 
vieno kvailo žmogaus; visi skai
to “Gydytoją” ar panašų lite
ratūros ir mokslo bei apšvie- 
tos tvarinių; gydytojai tik 
skaito tamsioms minioms pa
skaitas apie hygieną, nurodinė
ja kaip yra nesanitariška tu
rėti šuns migis stuboje, o ypa
tingai gydytojo pacientų prii
mamam kambaryje, nes pavo
jinga žmogui į tokį kambarį 
įeiti; šuns priperėtos blusos su

Mano sesuo iš Lietuvos rašo 
laiške apie mirtį a. a. mūsų 
dėdės, Tarno Paliukaičio (mirė 
4 d. rugpjūčio 1925 m.) šir
dies liga.

T. Paliuk,aitis gimęs 1859 m. 
Kauno apsk., Zapiškio vai., Gai 
žėnų kaime iš lietuvių šeimynos 
iš “Magna Charta” giminės; 
mokslus baigė Varšavoj; ten 
gavo valdišką vietą kapitono ir 
10 metų ištarnavęs, prašė val
džios, kad perkeltų į kitą vie
tą, nes su lenkais nesutiko; 
valdžia perkėlė į Lodzių ir te
nai išbuvo 15 metų, ir vedė te- 

' nai moterį iš giminės prūsiškų 
, pirklių; pagyvenus 10 m. ir iš
kilus Rusų 1905 m. revoliuci
jai, jq moteris persigando mū
šių, kurie buvo gatvėje ties jų 
namais, ir iš to mirė palage, 
palikdama du sūnų ir vieną 
dukterį.

Per karą perkėlė dėdę į Smo
lenską už policmeisterio pagel- 
bininką, bet griuvus Rusų val
džiai, sugrįžo į tėviškę, kur ir 
buvo iki mirties.

Mirus dėdei, vaikai nuėjo pas 
kunigą, kad palaidotų ir kitus 
reikalus atliktų; kunigas išba
ręs vaikus, pasakė, kad laisva
maniams čia nėra vietos, nes nė 
jo išpažinties ir buvo vedęs su 
prūse. Pasibarus ir nieko nepe
šus nuo kunigo, vaikai nuėjo į 
apskrities teismą, ir ten gavo 
dokumentus del palaidojimo, -- 
nes sūnus buvo tarnavęs Lie
tuvos kariumenėj ir buvo jau 
žinąs, ką daryti su tuo reikalu. 
Išgavus raštą ir privertus ku
nigą po bausme, tik tuomet pa
laidojo į kapus mano dėdę. Ta-

Geriausias

CHAS. WIRFEL

Lietuvon

95 Starr Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 4037

truputį jau per vėlus; jau Ta- 
mistą, redaktoriau, visuomenė 
padavė į “Raštanską rotą.”

iki

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

tuoj atvykstu pataisyti pagedimus

GYDAU VYRUS IR 
MOTERIS .

iikmingai Moderniškiausiais
Būdais

/ I
" ■ .! ’• > t i -f.

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 kemišk 
šlapumo, X-spindulių kvotimas.

Pasitarimas ir Patarimas Dykai

a ana
lyze

£O

*3>-
įį>'

Specialistas
110 East 16th Street, New York City 

Tarpo 4th Av. ir Irving Place
Vaitilulus:. .9 iŠ ryto iki 8 vakaro. — Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų

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

Ateikite ir Persitikrinkite

Juozas Levandauckas
Tel. Slayy 0783.

107 Union Avenue,
i

lietuvių.
Aš tikiu, jei “Varpo” redak

torius nebūtų sunkiose aplinky
bėse, jis iškarto būtų pasakęs 
savo bosams:

“Lengva Jums apie hygie
ną kalbėti, bet viso pirmiau
siai prašalinkite šunis iš sa
vo parterio.”

“Lengva Jums steigti prie
glaudas, spausdinti knygas, 
remti moksleiviją kuomet S. 
L. A. centras skaito arti 
$700,000.00, bet visų pirmiau 
šiai įrodykit savo darbais, 
kad Jūs mokate taupyti, — 
jei negeriau tai bent taip, 
kaip tas, pav. sudžiūvęs nuo
šalios Pennsylvanijos “pe- 
čės” mainierys, pradėjęs ver
stis bizniu tampa stambiu 
banko dalininku ir nei vie- 
sakyti jam, kad jis ką nors 
nas žioplys neturi progos pa- 
palaidojo ar “requiem aeter- 
nam” kam atgiedojo.” 
Toliaus, jis būtų pasakęs sa

vo laikraščio pseudonimams: i 
“Būkite tokiais atvirais, 

kaip rytiečiai; nesislapstyki- 
te po skraistėmis, nes rytie
čiai atvirai pasakė Chicagie- 
čiams: ‘Mes jšaugihom SLA. 
ir mes turime tiesą ginti jį 

nuo įvairiu grobiku!” ŠVĘSKIT KALĖDAS IR
Bet dabar; gilus atsidusimas NAUJUS METUS LIETVUOJ

PARANKIAUSIAS

s LIE
kelias

Nupiginta laivakorte ten Ir atgal 
Trečia Klesa Į Kauną 

$203 ir $215. Į Klaipėdą $181 
$186, sulyg laivo 

GERA NAUJIENA!
Naujas S. V. įstatymas pavelija 
atlankyti Tėvynę ir būti metus, pa
skui be kliūčių grįžti Amerikon ne
žiūrint kvotos.
Mūsų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND 

PITTSBURGH, ARABIC, etc.
Siūlo greitą Kelionę į

Cherbourg. Southampton, Antwerp 
Daug laivų išplaukia kas savaitę. 
Visi mūsų 3-čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.
Kreipkitės prie mūs vietinių agentų 

arba
White Star Line 
Red Star Line

No 1 Broadway, New York

apsiejimu aut 
dabar žiemos 

ant to paties

BEVEIK J

PIRKITE 
VIENYBĖS”

ŠĖRŲ!

Brooklyn, N. Y

:is
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būti priversti net 
laidoti Į kapus su
yra ten augęs- ir 
pat vaikai tarna- 
kari u menė j, o tė-

BMUU.JUUHUBMW 
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Siame skyriuje mes laikas 
nuo laiko gvildensime rei
kalus įdomius būsiančioms 
motinoms ir motinoms jau
ny kūdiki;.

Kūdikių aprūpinimas Ir pe
nėjimas yra dalykas gyvos 
svarbos Šeimynai ir tautai 

ir mes jaučiame, kad lai 

yra dalykas, kurį mes tu
rimo reguliariSkals laiko
tarpiais atvirai Ir laisvai 
pcrgvildentl.

DALYKAI, KURIUOS MOTINA 
TURI ATMINTI

Garsinliites “Vienybėje”

ML.BORDE

B

da ir kapą pašventino ir atgie
dojo “Requiem” ir tt.

Matote kaip yra Lietuvoj su 
laisvos minties žmonėmis; ir 
mirus nėra kur dėtis. Romos a- 
gentai turi 
per valdžią 
nuką, kuris 
miręs, taip 
vę Lietuvos 
vas visą amžių buvo tykus žmo 
gus ir niekam skersai kelio ne
pastojęs.

Specialia Išvažiavimas

laivu “Estonia”
8 GRUODŽIO 1925

Tiesiog į Danzigų ant to paties laivo, o 
Iš tenai į Klaipėdą tiktai vienos nak
ties kelionė laivu be jokių ekstra iš- 
kaščių.

Jau laikas rengtis ir reikalingas ke
lionei popieras išsiimti.

Nusistebėsite speciališku patarnavi
mu, valgiu ir maloniu 
šio laivo, o ypatingai 
laiku kelionė jūrėmis 
laivo

IŠ NEW YORKO
PAČIĄ KLAIPĖDĄ 

labai jums patiks, nes išvengsite ilgo 
važiavimo .gelžkoliu per svetimas šalis, 
atvažiuosite vandeniu stačiai į

TĖVYNĘ—LIETUVĄ
Kainos laivakorčių iš New York o, 

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

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

BALTIC AMERICA LINE
9 BROADWAY NEW YORK CITY

Kreipkitės čionai ar prie 
savo vietinių agentų

Tikra Lietuviška Omą
kurią

„Garsas” Keptuve į
(Seniausia

kepa

Įstaiga)

Kepa
Taipgi
vėms

i suomet kreipkitės
{prie “Garsas" Keptuvė. Siunčia-1
• ne
I
•

I 
į 
♦

duonų iš 
kepame 

ir kitiems

ruginių 
keiksus, 
pokiiiams.
su užsakymais Į

miltų.
vestu-

duoną ir į kitus miestus.

MASIULEVICH 
A. SHRUPSKIS 

(Savininkai)

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

w.
i

Užrašykite “Vienybę
Savo Giminėms ir

Pažįstamiems
Lietuvoje

GEROVĖS skYRIUS
DEL APRŪPINIMO

MOTINŲ IR JŲ
KŪDIKIŲ SVEIKATOS,^ I

Niekad neduok kūdikiui maisto, be 
gydytojo įsakymo. Jei reiks, tai gydy
tojas pasakys.

Neduok kūdikiui vaikščioti kuomet 
jis dar perjaunas. Vaikštinėjimas, ar
ba. stovėjimas kol kaulai dar nėra su- 
tvirtėję, gali padaryti amžinu ubabgu.

Niekados nelaikyk šlapios ar purvi
nos palos ant kūdikio. Nuimk tuoj ir 
išmazgok.

Duok kūdikiui užtektinai vandens, 
jei gydytojas nedraudžia. Vanduo tu
ri būti pirma pervirintas ir atvėsintas.

Paprastai lengvai ir greitai pritam
pa. Todėl, pradėkč kūdikį mokinti ge
rų papročių.

Prie pirmo ženklo viduriavimo arba 
vėmimų patartina šaukti gydytojas.

Vartojamas pięnas turi būti liuesas 
nuo visų užkrėtimų. Eagle Brand Pie
nas yra liuošas" nuo visų kenksmingų 
bakterijų ir yru kūdikiui sveikas mai-

Motinoms, kurios turi kūdikių, bet 
negali jit žindyti, stiprai patartina 
vartoti Borden’s Eagle Pieną į bonku- 
tes. Tai puikiausias pienas ir geriau
sias cukrus moksliškai sulietas. Bor
den’s Eagle Pienas yra maistas, kuris 
auklėja stiprias kojas ir vikrius kū
nus. Jis augina kūdikio svorį, kuris 
reikalingas jo normalybei ir sveikatai. 
Gydytojai jį rekomenduoja jau 65-ti 
metai del jo augštos kokybės. M tinos 
patirs, kad ir šiaip sveiki kūdikiai 
nuolatos augs iš Eagle Pieno. Jei ne
žinai kaip vartoti Borden’s Eagle Pie
ną, iškirpk kuponą, kuris randasi mū
sų laikrašty ir pasiusk jį į The Borden 
Company, o ji atsius visai dovanai pa- 
mokiniimi jūsų kalboje kaip penėti kū
dikį ir kitokios svarbios literatūros, 
kaip prižiūrėti save ir kūdikį.

------- ---------------- ' -------------- ----- ------------ j
< k?) ’

Niekas nėra pergera jūsų kūdikiui. 
Duokite jam geriaušį — Borden’s 
Eagle Pieną. Jis absoliutiškai 
gus ir grynas.

Jei pasiūsite 'šį. apgarsinimą j 
Borden Company, Borden Building, 
York, jie pasakys jūsų kalboje,

• penėti jūsų kūdikį su Eagle Pienu.

Dopt.

'^GLE

c Mark of The VoRP»* 
Kr, l’ S.PmOJ)

h 
“Orden

sau-

The 
New 
kaip

ALIX SHRUPSRI
Pranešu

Visiems pažįstamiems, draugams ir geros valios lietuviams 
atsilankyti pas mane pasikalbėti ir susipažinti vieni su kitais.
Taippat patarnauju su AUTOMOBILIU veselijoms, lorikš- 
tynoms, šermenims ir šiaip linksmiems pasivažinėjimams ir 
pokiliams. Nepamirškite reikale

ffl So. 2nd Str., Brooklyn, N. Y-
Telephone 885 Greenpoint

JO

M —w»«—i **’• * *

A. Kandrotas A. Mikalauskas A. Vikrlkas

UŽSISAKYKIT SKILANDŽIUS
ĮVAIRIOMS PRAMOGOMS

Didžiausia 
Lietuvių 

Mėsinyčia

Suvienytose 
Valstijose 
Amerikoje

Galima gauti tikro Lietuviško Skilandžio, paršiukų, Kumpių ir VI- 
Bokios rūšies dešrų, pagal prieinamiausias kainas. Parduodamo ogul- 
nai ir paskirai ant vietos ir išsiuntinėjamo ant pareikalavimo į visas 
kolonijas. Reikalo kreipkitės ypatiškai ar per laiškus —

Brooklyn,

123—125 GRAND STREET
N. Y., Telefonas Greonpolnt 3359
r ..į',' 5; ; -:,e. y

Apsaugok Sveikatą

I

i

PUBLBS
UŽDEGI

MAS

8
1
8

Iki 10 Iš ryto 
iki 8 po pietų 
iki 8 vakare

Skaityk šiuos straipsnius kas savai
tė ir pasidėk ateičiai.

I 
(
I

I 
♦i
t

Profilaktai vyrams, 
geriausia apsauga 
po užsikrėtimo. 

Didele triūbelė BSe. 
(Tarba (4’s) |1.

Visose apttekose ar 
8nn-Y-Kit Dept. A.

0fi Bookman Bt, 
New York

Prašyk aprašymų j

Tel. 4418 Greenpoint.

Dr. John Waluk
Valandos:

nno
nuo
nno

Nedėliomis pagal susitarimą

161 North 6th Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. 595 Greenpoint 
D a k t. r, 
Daktaras

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

Office Hours: 
8-10 a. m., 12-2 p.m. 6-8 p.m.

Susivienijimas Liet. Amerikoje
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDRAUD01 IR PABALTOS 
ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE, KU

RIOS TURTAS ARTI $1,000,000.00

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

BLA. knopoi randai! vinuoim dideunlnoie miestuos*, 
Narini priimami nuo 18 iki 50 m. amžiau*. Vltfl na
rini gauna laikražtj „Tėvynę” dovanai ii taipgi 
gauna SLA. išleistas knygai ui pus? kainos.

Pomirtiniai skyriai — ęiUO, 300, «00 Ir 100C

Pašalpos Skyriai — 
gi.eo, e.oo Ir 11.00 | savaltą.

Dal platesnių Informacijų kreipkitės tino adresai

Lithuanian Alliance of America
307 W. 30th Street, New York, N. Y.
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URBAN’B COLD
Balčio), jokl< Balčių 
bakią apilginkiuok

Kas yražmogaui amžinai prlilMl — Baltu. 
Jis netik snnkiauaiM ligai Įvare, bst IX Į gra
bą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačiu 
Ameriką pagarsėjusiu! 
POWDERS (Miltelius nuo 
nebijo. Už 75 centui už 
nuo savo nuožmaus priciol

URBO LAX TABB (M cental už ikry. 
į-^nutę) yra k»i kanuolč prieš kitą amžiną žmo- 
W ®ans Prleg* — vidurių užkiotfljimą — kuris 

žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių Ilgų,

Lietuviškų, Bulgariškų, Alopatiškų, Homoopatižkų ir kitokią 
vaistų tegalima gauti gerų pas —

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

Telephone Greenpoint 1411

5



GRUODŽIO (Dec.) 1 D., 1925

% ai
S. L. A. 83 KP. NARIAMS

Brooklyn© ir Apylinkės Žinios
Vienybės” Adresai; 193-197 Grand Street, Brooklyn, N. Y. Telefonas: 2427 Greenpotnt

S. L. A. 83 kp. metinis susi
rinkimas jvyks ketvirtadieny, 
Gruodžio 3 d., svetainėje, 46 
Ten Eyck St. kampas Lorimer 
St. Susirinkimas prasidės 8 
vai. vakare. Visų narių pareiga 
būti susirinkime, nes bus no-

I)U SYKIU STATYTA 
OPERETE “IŠEIVIS”

Brooklyno lietuviai turėjo 
malonią progą matyti net per 
du vakaru operetę “Išeivis” — 
ją statė Lietuvių Operetės Cho 
ras, po vadovyste dirigento K. 
Strumskio ir režisieriaus P. 
Bukšnaičio, Lapkr. 28 ir 29, 
kun. Pauliuko parap. svetainė
je, ir per abu vakaru publika 
pripildė svetainę.

Ši operetė labai komiška il
su dailiomis arijomis, kurias 
puikiai išpildė artistai-solis- 
tai: K. Ii. Kriaučiūnas, M. 
Slrumskienė, M. Kižiūlė ir F. 
Morkus. Gana gerai lošė visi. 
Komiškas roles bobelių, besi
pešančių už meilužį “burdin- 
gierių” (Morkų), gyvai suvai
dino: P. Starkiūtė, A. Sauru- 
saitienė ir A. Vinslaviutė, o 
rolę burdingieriaus įstrigusio 
socializman, vaidino P. Bukš- 
nailis. Kiti artistai buvo: J. 
Valentis, U. Bacevičienė, P. 
Mikalauskas, P. Venys, J. Za- 
jankauskas, K. Saurusaitis.

Visą laiką publika tai kva- 

<1000,000 
užmokėjome kad 

sustabdyti 
Šalčius

Užmokčjom $1,000,000 ui Hill’s Cas- 
cani-Bromidc-Quininu dėlto, kad tai ge
riausias išrastas būdas gydyt šaltį. 
Hill’s sustabdo šaltį į 24 valandas. Jis 
sulaiko gripą į 3 dienas.

Veikia pilnai. Netik sustabdo šaltį, 
bet išmeta lauk jo nuodus. Paliuosuoja 
vidurius — suvikrina visą kūną. Jis su 
tveria spėką atgaivint jūsų gyvenimą.

Aaltis dalykas rimtas. Kasmet iš šal
čio priežasties miršta virš 150,000. Pra
dėkite ir jūs kartu su šalčiu. Neleiski
te jam įsikibti. Sulaikykite jį su Hill's. 
Turėkite po rnnka. Kuo greičiau jūs 
pradėsit, tuo greičiau šalčiui bus galas. 
Visos nptiekos parduoda Hill’s.
Tikrai Gauk „<11 Kaina 30c

CASCARA g QUININE
Raudona Dėžė su paveikslu

j tojo juokais, tai buvo griaudi
nama arijomis. Operetė publi
kai labai patiko ir Operetės 
Choras per abu vakaru gavo 
tiek padėkos delnų plojimais, 
kiek retai kuris mūsų teatras 
gauna. Reporteris.

J. BABRAVIČIUS SU GRIŽO 
IŠ PHILADELPHIJOS

Penktadienio vakare, operos 
artistas p. J. Babravičius su
grįžo Brooklynan iš Philadel- 
phijos, kur Dėkų Dieną turėjo 
koncertą tenykštėje Muzikalė- 
je Svetainėje. Gerb. artistas 
džiaugiasi turėjęs tenai labai 
puikų ir sėkmingą koncertą, 
taipgi labai malonų iš Phila- 
delphiečių pusės priėmimą.

DR. A. BACEVIČIUS 
APLEIDO AMERIKĄ

Lapkr. 24 d. laivu “Maure
tania” iškeliavo Lietuvon Dr. 
Antanas Bacevičius, ilgus me
tus gyvenęs Elizabethe, N. J.j 
ir tenai praktikavęs mediciną. 
Jo žmona jau buvo pirmiau 
Lietuvon išvažiavusi; dabar gi 
ir jisai, pardavęs savo namus 
ir visus reikalus likvidavęs, iš
važiavo Lietuvon ant visados.

Dr. Bacevičius buvo plačiai 
žinomas tarp Amerikos lietu
vių, kaipo liberalių pažiūrų pu
blicistas ir veikėjas, tik vėles
niu laiku kiek pasišalinęs iš 
visuomenės dirvos.

Linkime mūsų vientaučiui 
sėkmingai jsikūrti senoje Tė
vynėje!

“ I1E N Y BES” 1)1 RE K TORIŲ 
S VA R BU S SUSIRINKIMĄ S

“Vienybės” direktorius susi
rinkimas įvyks Antradieny, 
Gruodžio 1 d. Pradžia 8 vai. 
Visų direktorių meldžiame bū
tinai į šį susirinkimą atsilan
kyti. Yra daug ir svarbių rei
kalų aptarimui. Valdyba.

S

A. VAIČIŪNAS
NEATVAŽIUOS

Anuo kartu buvo paduota 
“Vienybėje” žinelė apie keti
namą Amerikon atvažiavimą 
garsaus šaulių Chorų vado, p. 
A. Vaičiūno, su Šaulių Sąjun
gos reikalais, koncertais ir pa
skaitomis. Dabar gi p. Vaičiū
nas rašo “Vienybės” redakci
jai, kad jis neatvažiuosiąs, nes 
atsitikę tokių kliūčių, kurių ji
sai laiške negalįs išaiškinti.

Tačiaus, jisai sako, galėtų 
atvažiuoti, jeigu amerikiečių 
chorai sumanytų stoti kitą me
tą Tarptautinėje Dainų šven
tėje, Philadelphijoje, ir iš dau 
gelio chorų, sudarę vieną, jam 
pavestų jį diriguoti.

minacijos Centro valdybos ir 
sekantiems metams reikės iš
rinkti kuopos valdybą. Labai 
gerai bus, jeigu nariai nepa
mirš atsinešti mokesčių kny
gutes.

Prot. Rast. M. Purvinas.

Vakarienę rengė moters: p. 
Jocienė, O. Liziūnienė ir K. 
Širvydienė, taipgi Kliubo ir 
Bendrovės vyrukai daug dar
bavosi.

Buvo daug svečių ir iš apy
linkės. Maspetho svetainės sta
tymui vis dedasi daugiau žmo
nių ir visuomenė labai prijau- 
čia. Buvęs.

TEMYK1TE!
Kurie norite parduoti savo 

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

(148)

Pasirendavoja furnišiuotas kamba
rys, su visais parankamais: šiluma ir 
maudyne. 97 Miller Ave., East New 
York. Vienas blokas nuo Vau Cyclin 
Stoties. (149)

Parsiduoda frontrumiui fornLšis, taip 
pat ir daugiau daigių. Pardavimo 
priežastis — iškeliavimas į kitą mies
tą. (Matyt galima nuo 12 vai. iki 
vakarui.) Mrs. Stanaitienė, 152 Leo
nard St., Brooklyn, N. Y.

PRIVATE PASTABA

ŠAUNI U KĘSŲ KLIUDO 
DĖKŲ DIENA

Pereitą ketvirtadienį Liet. 
Ukėsų Kliubas savo kamba
riuose 1153 Putnam avė. turė
jo Dėkų Dienos “kalakutų” 
ban kietą ir pasilinksminimo 
vakarėlį. Nors tą dieną visur 
buvo baliai ir naminės puotos, 
bet čionai net per dvi eiles pri
siėjo svečius sodinti prie sta
lų. Buvo gera muzika ir šokiai. 
Visi turėjo labai linksmus lai
kus. Svečias.

“Vienybės” štabo nariai la
bai ačiuoja visiems draugams 
r pažįstamiems, kurie prisiar

tinant bile kokiom šventėm 
siuntinėja atvirukais sveikini
mus. Bet sykiu prašo įsidėmė
ti, kad nauji pašto įstatymai 
nebeleidžia privačių kortelių 
siuntinėti prilipinus stamputę 
tik už 1 centą; reikia 2 centų.

Mums nesvarbu, kad reikia 
prie kiekvieno tokio atviruko 
primokėti 1 centas, bet mums 
nesmagu prieš pastorius, kurie 
mano apie lietuvius, jog jie 
nerangūs ir nežino įstatymų. 
Todėl visų labai prašome, kad 
prie tokių atvirukų prilipintų 
stam putes už 2 centu. Už 1 
centą valia siuntinėti tik pa
čios pastos atvirukus, o ne pri
vačius.

“ Vienybės” štabas.

MA SPĖT 110 LIETU I 1Ų
A U D IT ORI J OS I A K A RE LIS

IŠVAŽIUOJA Į 
PROVIDENCE, R. I.

Providence, R. L, D. L. K. 
Gedimino Dr-ja, Gruodžio 6 d. 
nuo 1-mos vai. po pietų, Brown 
Nikerson Hali. 121 Delaine St., 
rengia dideles prakalbas, pa
minėti 20 metų sukaktuves 
šios draugijos įsikūrimo, kurį 
važiuoja su prakalba “Vieny
bės” redaktorius, J. O. Sirvy
das. Visi Providence lietuviai 
ir lietuvaitės susirinkit, nes 
tai bus svarbios prakalbos.

Rengimo Komisija.

SANDARIEČIŲ VEIKĖJŲ 
KONFERENCIJA

Pereitą sekmadienį atsilankė 
Brooklynan “Sandaros” re
daktorius, gerb. A. Tulys. Prie 
tos progos čionai tapo sukvies
ta Sandariečių konferencija, 
kurioje dalyvavo apstus būrys 
Sandariečių iš visos apylinkės. 
Buvo įvairių svarbių pasikalbė
jimų ir nutarimų kaip vietinės, 
taip Lietuvos politikos santy
kiuose.

Po konferencijai, p. V. Am
brazevičius savo automobiliu 
nusivežė Newarkan pp. Tūlį, 
Liūtą ir Vitaitį, kuriems tą pa
čią dieną tenai buvo surengtos 
didelės prakalbos.

Magdalena Povilaitienė paieškau sa
vo vyro, kuris paliko mane 11 d. Oet. 
Išėjo iš namų, nesakė niekam nei 
kur eina arba važiuoja. Jis yra 55 me
tų senumo, 5 pėdų 4 colių augščio. Ant 
kairiojo žando turi randą palei akį. 
Norėčiau žinot ar dar gyvas, kad pa
rašytų laišką arba kas žino, malonėki
te man pranešti užtai būsiu labai dė
kinga. Magdalena Povilaitienė, 435 
Wythe Av., Brooklyn. N. Y. (116

BIZNIAI ANT PARDAVIMO

ŽEMLAPIAI Iš LIETUVOS!

Tik ką gavome iš Lietu
vos kclioliką egz. gra
žaus, spalvuoto Lietuvos 
žemlapio, sutaisyto Ma- 
tulionies. Parodoma kai
mai, upės, kalnai, mies
tai ir rubežius Lietuvos 
su Rusija bei Vokietija.

Kaina $1.50 vienam 
VIENYBE

193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Mokyklų Vedėjams!
H
g Iš Lietuvos gavome šįų vadovėlių vakarinėms mo 

kykloms lietuvių kalbbs. Lietuvoje jos vartoja
mos pradinėse ir augštesnese mokyklose, 
dėstant lietuvių kalbą, rašybą ir gramatiką: ■

•V

i

B
K

/. Prozos ir Poezijos Teorija. — Vadovėlis Vidurinėms 
Mokykloms apie rašymą poezijų, apysakų, straip
snių, korespondencijų, laiškų ir tt. Daugiausia tin
ka poetams _________________________  $1.00

2. A—R—C Skaitymo Rašymo Pradžiamokslis. Tinka
tik pradinėms mokykloms, kur mokoma pradžia lie
tuviško skaitymo ir rašymo________________ ,?.>c

3. Lietuvių Kalbos Gramatika. Damijonaičio. Mokslo
pradžios vadovėlis lietuvių kalbos. Tinka tiems, ku
rie jau moka paskaityti ir rašyti lietuviškai, bet no
ri pramokti gramatiškai kalbą vartoti_______75c

7. Vaikų Darbymečiui. Pirma skaitymo knyga po ele
mentoriui. J. Murkos__________________50c

5. Vaikų Darbymečiui. Antra dalis Skaitymai ir daik
tų pažinimas________________________ $1.00

6. Vaikų Darbymečiui. Trečia dalis. Beletristika ir
gamta. Puslapių 399. ____________________ $1.25

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

8. Vaikų Darbymečiui. Ke+vi»-fa dalis. Pirmoji knyga
literatūros kursui antroj gimnazijos klės.___ $1.50

f*

n
? j

Pinigus su užsakymais siuskite į
“VIENYBĖ”

193 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
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ANDRIUS TURAUSKAS
592 FLUSHING AVENUE

Brooklyn, N. F.
Telephone Williamsburg 3009 

----- o-----
Užlaikau užeigos vietą visiems prieinamą ir 
priegtam viešbšfltis atkeliavusiems iš toliams; 
gera vieta apsistojimui , ,

STORAS ANT RENDOS labai puikioj 
vietoj delelietuvio kriaučiaus su trimi 
kambariais ir visais įtaisymais. Vieta 
jau išdirbtu, randa pigi (šalo Eliza
beth, N. J.). Antrašas: Jos. Mroczek, 
29 Coe Ave., Hillside. N. J. arba in
formacijų galima gauti pas V. W. Am- 
broze, 178 Ferry St., Newark, N. J.

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

PIRK “VIENYBĖS” ŠĖRŲ 
VIENAS ŠĖRAS 

DEŠIMS 
DOLARIŲ.

— Petrai, kur taip skubi
niesi?

PASIMIRĖ
John Kaptionokas, 45 metų, 

160 Sands St. Mirė Lapkr. 28, 
bus laidotas Gruodžio 1, Aly
vų Kalno kapinėse. Laidoja 
graborius J. Garšva.

D R A UGA / DR. 1U G Y ST ES 
ŠVENTO JURGIO!

Malonėkite susirinkti visi į *1 mėnesinį susirinkimą, trečia
dieny, Gruodžio 2 d., 1925, 
apie 7:30 vai. vakare, Svetai
nėje, 46 Ten Eyck St., Brook
lyn, N. Y., nes bus rinkimai 
pusės pi 1 d amo j o komiteto ir 
taipgi daug kitų svarbių rei
kalų.

Sekr. Paul Narbutas, 
1067 Lafayette Ave.

Maspetho Auditorijos Ben
drovė, kuri ruošiasi statyti di
džiulę svetainę, praeitą sek
madienį turėjo surengusi sa
vybės vakarėlį Liet. Piliečių 
Kliube, 160 Perry Ave., Mas- 
pethe. Vakarienėje svečių ir 
viešnių dalyvavo virš 100. Po 
vakarienės prie lietuviškos mu
zikos buvo šokiai, dainos ir vi
si gražiai linksminosi iki vėly
vai nakčiai.

Vakarienės metu sakė gražių 
kalbų: vedėjas F. Jočis, P. Kū
lis, J. O. Sirvydas, J. Dymta, 
R. Brandis, P. Bagočiūnas, p 
Kabašinskas, S. šiaučiulis, K. 
Liziūnas, A. Klimas, J. Ze- 
lianis ir K. širvydienė.

Tarpuose kalbų p-lė šimkai- 
tė pasakė ilgą ir gražią dekla
maciją: “Iš kasyklų nuotikių” 
ir mažytė Alena Novickaitė 
dailiai sudainavo: “Du broliu
kai kunigai”.

Pirko svetainei šėrų (seras
— $25): J. Vaicekauskas — 
už $400; J. Barnath — $100; 
P. Kulis — $50; J. Poškus — 
$50; V. Zabelskis — $50; Ma
rė Zabelskienė — $50; V. Zam- 
bliauskas — $25; S. šiaučiulis
— $25; K. Liziūnas — $25; V. 
Zabelskis — $50.

Užsirašė pažadus: V. Kive
ris — $100; P. Bagočiūnas — 
$50; S. Kasparienė — $25; J. 
Zelenis — $25; J. Blėka — • 
$25; S. Girnius — $25.

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

XSpinduliu 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

— Einu pas Juozą Aba* 
zoriu.

— Kas tenai naujo yra?
— Tai yra geriausi lietu

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

— Koks jo adresas?
93 WYTHE AVE., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. 4520 Greenpoint

įlS.OO ir augityn

Balto, Žalio ir Raudono 14kt 
aukso moteriškų laikrodėlh 
Galima gauti mūsų krautuvė 

RASHKINIS
Ir 

VOKETAITIS
141 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

aJ LIETUVI4KA AKŪflEBKA g

PUIKIAUSI SVETAINĖ
Del Mitingų, Vestuvių, Vakarienių ir 

Pakeleiviams Nakvyne
Taipgi ir šiaip del visokių pasilinksminimų 

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

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

K A S M O Č I U S ir TUBA
(Praeidami atsižvelgkite į šį namą) 

260 HUMBOLDT ST. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas Stagg 2481 
Užlaikome lietuviams užeigos vietą 
ir turime Gražią Ruimingą Svetainę 
del įvairiu Mitingų ir Pokilių (Lie
tuvių Kriaučių Kontraktoriai už
laiko savo ofisą mūsų svetainėje) 
Visuomet reikale kreipkitės pas: —

K AS MOČIUS ir TUBA
260 Humboldt Street 

Brooklyn, N. Y.

Marijona Tamklenfl 23 
Jvtprlo palagų ant pareikalavimo^ 

dieną ar naktį, taipgi ir nedčl O 
Vvdieniais. Darbą atlieka atsakan t 
yįėiai už prieinamą kainą 
į* 7 Slagg Street g

(arti Union Av.) g 
5$ Brooklyn, N. Y. vį
M Tel. Stagg 0711 M

Tel. Stagg 4409

ALEK. RADZEVIČIUS 
(4 m hn rins

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

APREIŠKIMO ŠV. PANELĖS 
BAŽNYČIĄ

Reikalui esant meldžiu ateiti
416 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. Greenpoint 7831

LIAUKUS FOTOGRAFAS

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

Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės Šiuo 
adresu: —

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

Brooklyn, N. Y.

Telephone Triangle 1450
Fotografai

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

Kreipkitės
n *****

JONAS STOKES
173 Bridge St., O Brooklyn. N T.

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savninkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINĖ
Ola galite gaatt tinkamas valgius, gerai pagamintos ir ui 
prieinamą kainą; talppat pasirendavoti svetainę susirinki* 
manu, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

199 GRAND 1TREET (Tel. Btagg 3922) BROOKLYN, N. Y.

MES

Kampas

Užtai visi

šiltam
P. YANKUS (didysis) 

ir P. PUSNĮ KAS

ŽINO MUS
ŽINOM VISUS
esat kviečiami pas mus

arba šaltam Ore

115 NORTH 6th ST.
Berry Street Brooklyn, N. Y

Tel. 1727 Greenpoint

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

Vyrams, Moterims 
Prašau Tamlstą reikale atsilankyti,

S. PAUŽA
131 GUANO STREET

Brooklyn, N Y.

ir Vaikams 
o būsite pilnai užganėdintai

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

A. L. Clothing Co.
. 216 Manhattan Avenue 

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

6


	1925-12-01-VIENYBE-0001
	1925-12-01-VIENYBE-0002
	1925-12-01-VIENYBE-0003
	1925-12-01-VIENYBE-0004
	1925-12-01-VIENYBE-0005
	1925-12-01-VIENYBE-0006

