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ROMOS POPIEŽIUS 1NSAK0 -
. LIETUVOS KUNIGAMS MESTI PO

LITIKA 0 RŪPINTIS TIKĖJIMU
Z

Kasyklų Savininkai Nenori Tartis su Darbinin
kais Pinchot’o Sąlygomis.

LONDONE SEPTYNIOS EUROPOS DIDŽIO
SIOS VALSTYBĖS PASIRAŠO LOCAR
NO SUTARTIS UŽTIKRINANČIAS TAI
KĄ EUROPOJE

ROMA, Gruodžio 1. — Popiežius Pins pasiuntė Lie
tuvos vyskupams laiškų, kuriame nurodo, kad politiškas 
veikimas tūly katalikiškų kunigų užmetė juodą dėme 
ant bažnyčios. Todėl popiežius ragina kunigus mesti po
litikavimus ir labiau rūpintis tikėjimo dalykais.

Žinios Iš Lietuvos

LONDON, Gruodžio 1. — Septynių didžiųjų Euro
pos valstybių premjerai susirinkę čia pasirašė po taip 
vadinamomis Locarno sutartimis, kurios užtikrina taiką 
Europoje, nes pagal tas sutartis, visi ginčijami klausi
mai turi būti ne karo keliu, bet arbitracija, arba per 
tarpininkus.

PHILADELPHIA, Gruodžio 1. — Kasyklų savinin
kai griežtai atmetė gubernatoriaus Pinchot pasiūlymus 
atnaujinti derybas su darbininkais tam tikromis sąlygo
mis. Jie sako siūlys savotiškas sąlygas darbininkams ir 
kvies derėtis. Angliakasių viršininkas Lewis pareiškė, 
kad dabar ginčas lieka tarp visuomenės ir gobšių savi
ninkų, nes darbininkai nusileisti daugiau negali. .

ROMA, Gruodžio 1. — Italai jau surinko į “dolarių 
fondą”, iš kurio bus atmokama Amerikai pirma mokes
tis karo skolų, du milionu dolarių. Tuos dolarius sudėjo 
piliečiai liuosnoriai. Valdžiai reikės pridėti tik 3 milio- 
nai._______________________======c===========.

Rhinelandęrio Byla 
Jau Arti Pabaigos
Į -----

White Plains, N. Y. Turtuo
lio Kipo byla su pusjuode 
žmona Alice arti pabaigos, 
žmonos advokatai nešaukė jos 
liudyti, sakydami, kad purvo 
jau užtektinai iškelta. Jos ad
vokatas Davis kalbėjo į džiurę 
7 valandas, vartodamas visus 
oratoriškus gabumus. Jis nu
rodė, kad Kipas gerai žinojo, 
jog jo žmona juoduke, kad jis 
su ja nemorališkai elgėsi pirm 
vestuvių, už ką valstijos įstaty
mai baudžia 20 metų kalėji
mo, ir kad veikiau ne jis, be 
jo tėvas ir jo advokatas Jacobs 
užvirė visą šitą bylą, gelbėdami 
seną šeimynos “vardą ir gar
bę”. Jis ragino džiurę “aky- 
vaizdoje Dievo ir žmonių” iš
nešti teisingą nuosprendi.

Kipo advokatas Mills, spė
jama, kalbės irgi nemažiau 7 
valandų, paskui teisėjas mo
kins džiurę kaip išnešti nuo
sprendį sulyg įstatymų, taip, 
kad apie penktadienį bus žino
ma pasekmės tos skandalin
gos bylos.

“Po Zomku” Padeda 
Didelį Bravorą

v ———

Philadelphia, Pa. Policijos 
viršininkui Butleriui prašant 
tapo uždėta “padlock” ant Ber 
gner Engei bravoro, kampas 
32 ir Master gatvių. Policija 
sykį iš jo konfiskavo 8 trokus 
gero alaus, o kitą sykį 255 bač
kas.

Newark, N. J. šeši banditai 
užpuolė du tarnu Hahne de
partment krautuvėse, tiems ve
žant pinigus į banką, ir atėmė 
$60,000.

Pirmas Unijos
Posėdis Triukšmingas

Philadelphia, Pa. Pirmas po
sėdis Ladies Garments unijos 
baigėsi triukšmingai. Kairieji 
ir dešinieji protestavo prieš 
priėmimą priešingų jų pusei 
delegatų. Delegatai trijų ko
munistinių lokalų iš New Yor- 
ko, spėjama, visai iš seimo iš
eis. Jie sudaro 75 nuošimtį 
285 delegatų ir nori visi daly
vauti.

Kviečių Kainos 
’ Pradėjo Kilti

Chicago, III. Rusų derlius ir 
Argentinos kviečių užaugimas 
pasirodo nėra toks didelis, kaip 
tikėtasi. Todėl kviečių kainos 
ėmė kilti.

Naujas Garlaivis

New York, čia atvyko šve- 
dų-Amerikos linijos motorinis 
laivas Gripsholm, kuris varo
mas ne anglimis, bet Diselio 
inžinais ir degina neapdirbtą 
aliejų, kaip automobilis degina 
gazoliną. Motorai turi 22,000 
arklių spėką. Laivo du “kami
nai” vartojami ne dūmams, 
bet vienas yra eleveitorius, o 
per kitą eina oras ir vėdina lai
vo vidurius. Laivas labai grei- 

I tai plaukia. 
_______  i

Biddeford, Me. 3,500 audėjų 
čia liko išmesti iš darbo, nes 

| nesutiko prižiūrėti daugiau 
j staklių, kaip kompanija norė
jo. Bosai nori, kad vienas dar
bininkas aptarnautų didesnį 
skaičių staklių, delko dalis 
darbininkų turėtų būti praša
linta.

Naujausi Telegramai
Bombay, India. Streikas 

135,000 audėjų čia baigėsi, 
kada valdžia nukėlė muitus 
nuo audeklų, ir savininkai 
sutiko mokėti senas algas.

New York. Komercijos se 
kretorius Hooveris nurodė, 
kad Amerikoje grynas mok 
slas atsilikęs. Dešimts sykių 
daugiau laiko pašvenčiama 
ištyrimui kvepalų ir kosme
tiškų mosčių, negu grynai 
mokslo tikslams.

Norway, Me. Vietos gar
sus skripkininkas Dunham 
gavo iš Kordo gelžkelio ti- 
kieta atvažiuoti Detroitan 
ir pagrajti.

Vienna. Karpato kalnuo
se tiek sniego prikrito, kad 
prie penkių kaimų visai ne
galima prieiti.

Jakcsonville, Fla. Flori
dos pakraščiais siautė dide
lė audra, kilusi šiltuose 
kraštuose, kurioje žuvo pen 
ki žmonės ir padaryta nuo
stolių.

Klaipeda. Seimelis, kuris 
nesenai tapo išrinktas, su
sirinks apie Lapkr. 25.

Mergina Nenori 
Nuo Ženočio Skirtis

Hazleton, Pa. Tūla Mildred 
Griggs, 21 metų, nieku būdu 
nenori skirtis nuo vietos gyven 
tojo Juozo Dowing, 35 metų, 
kuris apleidęs savo žmoną, pa
bėgo su minėta mergina. Poli
cija jį areštavo ir atvarė čia, 
sykiu atvyko ir jo meilužė.

šešių Vaikų 
Motina Nušauta

Pittsburgh, Pa. Anglų spau
da praneša, kad Mike Jana- 
szick, našlys iš Ranton, nušovė 
mirtinai savo name Marę Ra- 
bic, motiną šešių vaikų, kuri 
persiskyrus su savo vyru, žu
dikas ieškomas.

Knygvedė Pasiėmė x 
Pinigų, “Kad Reikėjo”

Philadelphia, Pa. Robertas 
Choinacki įkaitino Rahway 
Building kompanijos, kurios 
išdininku jis yra, knygvedę 
p-lę Leah Matterr, 30 metų 
gražią merginą, pavogime kom 
panijos $1,958. Ji prisipažino, 
bet nesako kur padėjo pini
gus, apart to, kad jai “reikė
ję”. Ji gražiai pasirėdžius at
rodo ir dabar sėdi kalėjime po 
$1,500 belos.

Chicago, III. Ruošiantis pa
kelti uždangą Auditoriume čia 
del operos “Herodiada”, ir nu
ėjus pašaukti dainininką Beck 
išeiti dainuoti, jis rasta negy
vas. Jis turėjo 55 metus am
žiaus ir buvo gimimo vengras. 
Pasidaręs pinigų su Chicago 
Civic Opera, jis tuos pinigus 
prarado karo metu ir dabar jį 
paleidojo jo draugai-artistai.

GARS1NKITĖS “VIENYBĖJ”^ nieki nimas.

New York. Į Ameriką at- 
I vyko Nemirovič Dančenko 
ir 80 artistų Maskvos Dai
lės Tlaatro muzikalūs studi
jos narių. Jie naujokišku 
būdu čia statys operas ame
rikonams. *

Washington. Republiko- 
nų partijos galvos sutiko 
taikintis su taip vadina
mais “radikališkais repu- 
blikonais”, La Follette sū
num ir kitais.

New York. Lenkų zlotas 
dar paslydėjo žemyn. Vie
toje 19 centų už zlotą dabar 
mokama tik 10c. Ameriko
nai, kurie paskolino pernai 
35 milionus dolarių len
kams, susirūpino. Amerikos 
bankai dar turi bonų par
duoti už 15 milionu dola
rių, bet nesutinka jų siūly
ti pirkti dabar.

Chicago. Vienas profeso
rius mokslo tikslams čia nie 
ko nevalgė per 41 dieną. Jis 
patyręs daug naujų dalykų.

Kaunas. Vilniaus seimo 
paminėjimui yra;šaukiamas 
veikėjų suvažiavimas gruo
džio 6 d. į Kauną.

Kuo Baigiasi
Jaunuolių “Baliukai”

New York. Po baliuko, kur 
dalyvavo nepilnametės mergi
nos ir vaikinai, tūlas Gordon 
Pirie kirviu užmušė savo drau
gą Nye, dėlto, kad tas ką tai 
užmetęs Pirie seserims ir ki
toms merginoms. Po užmuši
mui, jis paėmęs iš draugo ki
šenių $5.60 ir su jais nusive
dęs kelias merginas į 
mus paveikslus.

kruta-

Norėjo Romantiškų 
Prietikių

Philadelphia, Pa. Mikolas 
Parteka, 12 metų ir Eugene 
Mecko, 11 metų, vadai “skor
pionų kliubo” vogė šešias kvor- į iš Amerikos lietuvių laikraščio 
tas pieno nuo tūlo, krautuv- “Dirva” 36 Nr. pirmame pusi, 
ninko, norėdami patirti “smar-! žinutę iš Kauno “Lietuvos kuni 
kių nuotikių”. Teisėjas juos gų dora” gelžkelių dirbtuvėse, 
pabaudė užsimokėti 36 centus Pažymėtina, kad p. A. Našlė- 
už pavogtą pieną ir paaukoti nas įsitikinęs katalikas ir ga- 
po $1 nupirkimui pieno netur 
tingiems vaikams.

Cleveland, O. Policijai pa
vyko sugauti Hershey, buvęs 
kasininkas Conestoga gatveka- 
rių kompanijos iš Lancashire, 
Pa. Jis pabėgo pavogęs $40,- 
000, bet visus pinigus praleidęs 
gembleriuodamas ir kada jį 
areštavo, turėjęs tik penktu
ką. Policija areštavo ir gem- 
blerius, kurie aptaisė Her
shey.

Philadelphia, Pa. Tūlas Pri- 
tehard Čia gavo iš busų kom
panijos $1,000 dėlto, kad tos 
kompanijos konduktorius vie
šai jį išmetė lauk iš buso už 
nemokėjimą fero, nors jis sa
kosi užsimokėjęs. Skundėjas j 
tvirtina, kad toks konduktorio 
pasielgimas akyvaizdoje zmo-1
nių buvęs jo karakteriaus paji

Įsikūrė chorvedžių draugija. 
— Draugijos tikslas lavinti sa
vo narius muzikos srity, kelti 
chorų kultūrą ir dainos meną. 
Valdybą sudaro J. Gaubas, A. 
Vaičiūnas, K. Jovaiša, K. Pu- 
kevičius ir M. Karka. Valdybos 
raštinė Šiauliuose pas J. Gau- 
bą.

Andriejavas. (“V-bės” kor.) 
— Miestelis nedidelis. Tegy
vena vos kelios dešimtys gy
ventojų. Randasi keletas krau
tuvių, kurių tarpe yra Vartoto
jų B-vėS( krautuvė. Be to, yra 
2-jų komplektų pradžios mo
kykla. Mokinių lankosi į ją pa
kankamai. Tik gaila, kad neto
li savo nuosavo būto. Namas 
mokyklai jau pastatytas, bet 
per didelį apsileidimą — neį
rengtas. Už tuos pinigus, ku
riuos išmoka per vienus metus 
nuomojant svetimą būtą, gali
ma būtų baigti valdiškasis na
mas ir nereikėtų ieškoti mo
kyklai svetimos pastogės.

Imsrys.

Jūžintai, Rokiškio apskr. — 
(“V-bės” kr.) — Ligi šiam lai
kui Jūžintų apylinkėj nebuvo 
jokio malūno, taigi, nesant ar
ti malūno žmonėms reikalinga 
baladotis už keliolikos kilomet
rų, kaip į Ilčiukus, Degėsius, 
Užpalius bei Kamajus; labai 
apsunkina ūkininkus tolimas
kelias. Bet dabartiniu laiku p. 
Balys Lasys buvęs Amerikoje, 
sumanė pastatyti vandeninį 
malūną savo skiepe. Pašilėj 
ant upelio. Darbas jau pradė
tas ir žada kitą metą rudenį 
pradėti malt. Tai ir Južintiš- 
kiai turės kuo pasidžiaugti, 
nes turės arti malūną ir nebe
reikės trankytis per kalnus to- nors ūkininkus, skolina pinigus' 
limas kelias. Spragilas

KUNIGAS APSKUNDĖ Už
LAIKRAŠČIO SKAITYMĄ

Lapkričio mėn. 10 d. 9 v. 
pas Kauno III-sos nuovados tai 
kos teisėją bus nagrinėjama 
byla Seimo nario kun. Mieleš- 
kos su p. Ant. Našlėnu.

Kun. Mieleška skundžia p. 
A. Našlėną, kam šis skaitęs 

: na apsišvietęs žmogus.
Matakiejus.

K RE D IT AI YRA?

Teko sužinoti, kad švietimo dėjęs pinigus krepšin pasidė- bia, visai nesą, kas matyti se- 
ministerija “Ateitininkų” susi- jo svirne nerakintoj skrynioj, ! niems kunigėliams nepatiko — 
šelpimo fonduj paskyrusi 40,- Ryto metą, išėjo neva malkų toks‘viešas pripažinimas, ku- 
000 litų pašalpos. įkirsti ir dingo. Greit pultasi į ‘ rie visą amželį, ganė savo ave-

Prie šio tenka pastebėti, kad svirną — rakto nėra. Atplėšus les baugindami pekla ir vel
ta pati ministerija studentų duris — iš skrynios pinigai su niais. Ž. Dėdė.

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

vienų metų ir prisius $4.00, tie visi gaus kivyną vertės $2.00. Knyga jau spaudoje, jos 
vardas “METRAŠTIS”, kurioje telpa šim-tai įvairių informacijų reikalingų kasdien 
ir kiekvienam. Ši knyga bus tik duodama specialiai “Vienybės” skaitytojams. Zs- 
kirpkite šį paskelbimą ir kartu su prenum- rata prisiūskite.

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

“Varpo” organizacijai, kuri 
prašė studentų bendrabučio į- 
steigimui, atsakė — nesą kre
ditų.

Matyti ministerijos mastas 
neapribotas Valstybės matų ir 
saikų įstaigoj...

ŽMOGŽUDYSTĖ

Viekšniai, Mažeikių aps. — 
Spalių mėn. 16 d. Daubiškių 
kaimo gyventojas Pranckevi- 
čius sugrįžęs įgėręs iš Viekš
nių, susibarė su žmona ir čia 
pat kambary sugriabęs ją už 
kaklo pasmaugė. Papildęs 
žmogžudystę, išbėgo į prieaugį 
ir ten 'pats nusišovė. Paliko 
penketą vaikų. Su žmona nesu
tikdavęs nuų seniau. Ž-bas

VAGIŠIAI ŽUDYTOJAI

Šventežeris-Teizininkai, Sei- 
. ų apskr. — Naktį iš 19 į 20 
d. spalių mėn. šių metų. Teizi- 
ninkų miško eigulio Sugintos 
iš Kluono pavogė 2 karves, ku
rias netoli nuo namų rado pa
kartas už ragų ant kriaušės 
šakos ir papjautas; viena kar
vė rasta visai negyva, kita pus
gyvė, apatines gyslos nupjau
tos, gerklė dar nesužeista.

Vagišiai žudytojai nesugau
ti. Dirvos Žvangutis

VARGSTANČIAM PADĖJO

Alytus. — Vietos Ūkininkų 
Sąjungos Smulkaus Kredito 
Bankas vietos klebono kun. 
Baltrušaičio vedamas, turintis 
nemaža kredito iš valdžios 
kredito įstaigų, užuot aprūpi
nus tais kreditais savo narius 
arba jau bent jei nenarius, tai

vietos žydeliams — spekulian
tams. Taip antai Abromas Moc 
kinas prisiskolinęs iš žmonių, 
gavo pasiskolinti ir minėtame 
banke ir po to subankrutavo. 
Dabar maža vilties išieškoti iš 
jo visą skolą, kadangi skolos 
trigubai viršija jo turtą. Gra
žus koperatinis koperatinio 
banko pavyzdis! Štai, ūkinin
kai, kam, jūsų sudėti pinigai 
per kunigėlių rankas naudą ne 
ša. Nuskriaustas 

BERNAS SU PINIGINE PA
SPRUKO

Vieškūnai, Pažaislio v., Kau
no apskr. — Čia nesenai atsi
buvo bernas pas ūkininką Vir- 
bašių, kurs jam padovanojo 
krepšį pinigams susidėti. Ūki
ninkas nieko nelaukdamas a- 
pie jam taisomas pinkles, susi
dėjęs pinigus krepšin pasidė-Į bia. visai nesą, kas matyti se-

krepšiu pavogti, kurių būta du 
šimtai dvidešimt litų ir caro 
sidabrinių apie septyniolika ru 
bliu. Pultasi po apylinkę ieš
koti, bet nesurasta.

Daugiau atsargumo su nepa
žįstamais bernais. Report.

ĮSIKŪRĖ SMULKAUS KRE
DITO BANKAS

Viekšniai, Mažeikių aps. — 
Čia veikė Kredito Draugija. 
Draugijos vedėjas su kunigė
lio pagelba prikalbėjo didesnę 
dalį draugijos narių prisidėti 
prie valdančios partijos — U- 
kininkų Sąjungos. Mat, sako, 
vis kas nors teks ir mums nuo 
dabartinių viešpačių stalo. Ar 
teks ar neteks, o dalis narią, 
nepanorėjusi laukti iš šeško- 
mininkų pyragų, sutvėrė naują 
kredito koperatyvą — Smul
kaus Kredito Banką. Prisirašė 
apie 30 narių. Ne visi, mat, 
duodasi už nosies vedžioti.

Ūkininkas

NORI GRĮŽTI LIETUVON
Į Lietuvos atstovybę Pary

žiuje nepersenai kreipėsi* tūlas 
dabar Stambule gyvenąs pil. 
kunigaikštis Giedraitis. Kaip 
pasisako jis ilgą laiką prieš 
karą gyvenęs Petrapily. Prie 
sovietų vyriausybės Giedraitis 
skaitydamas save lietuviu, iš
sirūpino iš tuolaikinio vokiečių 
konsulato neliečiamybės liūdi- 
jimą su savo žmona Olga ir sū 
nu Mykolu persikraustė Ukrai
non, kur mūsų įgaliotinis p. 
Jankevičius išdavė jam laikinį 
liudijimą. Kur vėliau iš ten jis 
nuvyko Sevastopolin, o iš ten į 
Stambulą, kur bebūdamas da
rė žygius grįžti Lietuvon.

Tvertai. — čia pasimatė vi
sur didžiuliai skelbimai, kad 
spalių mėn. 25 d. atidaromas 
Tveriuose, Tveriu valse, liau
dies universitetas. Susirinkus 
interesantams paskirton vieton 
netrukus atžygiavo demonstra- ' 
tyviaj orkestro lydimas mote
rų (davatkėlių) būrelis su sa
vo vėliava “Dievui ir Tėėvy- 
nei.” Tuoj pasirodė scenoje ir 
universiteto iniciatoriai — 3 
kunigai,. vargonininkas ir Tel
šių apskr. mokyklų inspekto- 

1 nūs ir mokytojų seminarijos 
vienas mokytojas su paskaita, 
kuris papasakojęs apie dan
gų ir žemę, nusiskundė, kad 
pas mus Lietuvoje maža esą 
bažnyčių per 14, 15 kl. ir todėl 
mes esą suvargę, tamsūs. Ga
vęs keletą paklausimų visgi 
prisipažino, kad peklos su vel
niais, kaip mūsų kunigai skel-

1
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j PERŽVALGA Į Mano laike 33 metų darbų del lietuvių 
spaudos atsiminimai

(Iš straipsnio pabaigos)

Redakcijos Straipsniai Į;
YRA ŠALIS, KUR BAUDŽIA...

Kad leidimas valdžiai nepageidaujamo laikraščio ga
li būti sustabdomas, kad laikraščiai gali būti cenzūruoja
mi ir konfiskuojami — tą mes žinome. Vienok mes dar 
negirdėjome tokio atsitikimo, kad už laikraščio skaitymą 
būtų žmogus nubaustas ypatai paprašius! Tas atsitaiko 
Lietuvoje, būtent Kaune.

“Liet. Žinios” praneša, jog Taikom Teisėjas nubaudęs 
tūlą pilietį Našlėną 5 paroms arešto arba 50 litų pabau
dos už skaitymą iš Amerikos atklydusio laikraščio “Dir
vos.” Viename to laikraščio numery buvę kas ten aštro
kai parašyta apie Seimo atstovą kun. Mielešką; tas pa
siskundė teismui, o teismas rado kaltu laikraščio skai
tytoją!

Juokas didesnis yra tame, kad pirmiaus “Dirva” bu
vusi viešai skaitykloje, kur kiekvienas atsilankantis tą 
laikraštį pasiskaitydavo. Visi tie, kurie jį skaitė, yra ly
gūs pil. Našlėnui kaltininkai. Jeigu jų buvo, sakysim, 
kokie 500, tai gerokas kalėjimas galima būtų jais pri
kimšti.

Mums Amerikoje iš to juokas, nes čia už laikrašty 
perskaitytą žinią niekas nemano žmogaus bausti, — jei
gu yra šmeižtas, tai baudžiama laikraštis. Bet tokioje ša
ly, kur kunigas dažnai valdo ir teismą, pilietis nebėra ap- 
sergėtas nuo pavojaus perskaityti neprielankią žinią ku
nigui...

PRADĖJO TAUTOS FONDO
NUODĖMES AIŠKINTI

Kai mūsų pažangioji spauda aiškino Tautos Fondo 
šantažą, tai mūsų parapiniai žmonelės tam nenorėjo ti
kėti, o klerikalų vadai to šantažo kritikus vadino “be
dieviais”. Dabar jau patys klerikalų vadai pradeda kelti 
aikštėn tą mūsų tautos vardan vestą prigavyste.

Iš Lietuvos sugrįžęs kun. Krušas, savo lauktuvių va
karienėje Chicagoje štai ką pasakė: Iš Tautos Fondo 
Lietuvos žmoneliai aukų nė vieno cento negavo. Sako: 
keletas metų atgal šioje svetainėje surinkome 7,000 do
larių; o kur jie nuėjo? Visokiems agentams, politikie
riams, o kaimo žmoneliams nė cento nekliuvo.

Kunigo Krušo nebus galima apšaukti “bedieviu”, o 
vienok prisieis mūsų klerikalų vadams, kurie suvalgė 
virš pusės miliono dolarių, pilnai prieš visuomenę išsitei
sinti: kodėl aukų skirtų Lietuvai, neteko Lietuvai nė 
cento?

Berods tai pasenęs klausimas. Bet jis perspėja mū
sų visuomenę, kad ateityje nebetikėtų jokiems klerikalų 
vajams, — nes per juos surinkti tūkstančiai dolarių su
tirpsta klerikalų politikos katile. Lietuva negauna nė 
cento.

Taip dabar pasako kunigas.

PRAKLEGO IR “Nę-CENTINIS LIETUVAI”
Delei Lietuvos universitete kilusio studentų skanda

lo mes jau rašėme ir nebereikėtų prie to grįžti. Jei da
bar porą žodžių pridursime, tai dėlto, kad mūsų politi
kos koševiriai nori iš to pasidaryti sau kapitalą ir pa
drumst! pažangiųjų lietuvių amerikiečių santykius.

Šituo atsitikimu pasinaudoję “Naujienos”, parašė 
savo pažiūras į tą skandalą. Tos pažiūros yra grynai 
paskolintos iš “Vienybės”; mes sakėme, kad nenorim 
Lietuvos dešiniųjų studentų teisinimams tikėti, nes, sa
kėm: “Jų dabartinis vajus prieš visokią pažangą Lietu
voje duoda progos manyti, kad šitą skandalą sukėlė ki 
tais motyvais. Patyrimas parodė, kad Romos diktuojami 
dešinieji, nors ir kažin ką gerinusį imasi daryti Lietu
vai, visuomet turi ir plytą rankovėje — suduoti tai pa
čiai pažangiajai Lietuvai”. Bet kai]) “Naujienos” tą iš
vertė? O gi ve: “Vienybė” teisina mušeikas ne del to, 
kad jų pusėje būtų bent krislas tiesos, bet dėlto, kad jos 
pačios sąžinė yra negryna. Jai yra gėda, kad ji anąmet 
rėmė tuos “Neo-Lithuanijos” korporantus, kurie dabar 
išvien su “ateitininkais” padarė pogromą universitete”.

Sulyginus tas dvi ištraukas, skaitytojas gali lengvai 
pastebėti “Naujienų” norą prigauti žmones savo išmis- 
lu prieš “Vienybę”. Nes iš tų ištraukų aiškiai matosi 
štai kas: “Vienybė” už tą skandalą, visus tuos su “plyto
mis rankoje” mušeikas kaltina, na, o “Naujienos” sako, 
kad “Vienybė” juos teisina! Melas yra taip aiškus, kaip 
diena; bet “Naujienos” jokiu būdu negali be to apseiti, 
nes jos su melais jau senai susigyvenę.
. Dėlto jų vargas ir noras supjudyti mūsų pažangiuo-

Politiški Kaliniai.
Po karo kiekviena valstybė 

įsigijo politiškų kalinių. Tai y- 
ra pasekmė paniekinimo libe
ralizmo idėjų ir sąžinės lais
vės. Net Amerika turinti 78 
politiškus kalinius, kas, atsi
žvelgiant į skaičių jos gyven
tojų, nėra daug, bet neskaniai 
atsiduoda. Anglai laiko paso
dinę tūkstančius indusų ir e- 
gyptėnų, o dabar pasodino ke
letą savųjų komunistų. Rusija 
turinti tarp 1,500 ir 2,000 so
cialistų kalėjimuose ir yra nu
žudžiusi penketą Įžymių vadų 
Kaukaze. Vokietijoje tupi apie 
1,000 j komunistų, Lenkijoje 
tūkstančiai ukrainiečių, komu
nistų ir keli desėtkai lietuvių 
bei gudų.

Ar greit tautos pagis iš po
litiško persekiojimo ligos, ne
žinia. Bet kad ta liga kenks
minga, tai aišku.

—o—
A merikos Mokyklos.

Prezidentas Wellesley kole
gijos aną dieną pareiškė stebė
tiną faktą, kad Amerikos ko
legijose būtinai Įsteigti kursą 
skaitymo ir rašymo! Sako, kad 
daugelis kolegijos studentų ne
moka skaityti ir rašyti inteli
gentiškai ir jiems būtinai rei
kia steigti tokius kursus.

Jei taip iš tiesų yra, tai A- 
merikos vidurinės mokyklos ne 
kaip atsirekomenduoja.

—o—
Vilniečiai Seimą Paminėjo

Nuo D-ro Basanavičiaus ga
vome vilniečių išleistą knygu
tę “Iš Didžiojo Vilniaus Seimo 
Istorijos.” Parašė J. S-Lius. 
Tai 23 puslapių knygutė, ku
rioje nupasakojama Vilniaus 
seimo pradžia, vykimas, nuta
rimai ir užbaiga. Kaina nepa
žymėta.

—-o—
Naujas Lenkų Ambasadorius 
A merikoje.

Vietoje buvusio apsisarma
tijusio Lenkijos ambasado
riaus lenkai prisiuntė naują, 
Joną Ciechanowskj, kuris jau 
syki buvo Amerikoje, kada vie
šėjo Skrzynskis, dabartinis 
Lenkijos premjeras, norėda
mas gauti paskolos. Naujas 
ambasadorius, išlipęs iš laivo, 
tuoj pareiškė, kad Lenkija pir
miausia būtinai reikia taikos.

Jei taip — tai kodėl lenkai 
negrąžina lietuviams Vilniaus?

—o—
Kaip Mus Dangus Šlapina

Praeitame mėnesy Londone 
Įvyko audros, kur lijo 4-5 die
nas. Tūlas profesorius išskai
čiavo, kad per tą laiką ant 
Londono iškrito 90 milionų to
nų vandens!

—o—
H audžia Už Skaitymą 
Laikraščio.

Kaune teismas pabaudė tū
lą Našlėną 5 dienomis arešto 
ir 50 litų pabaudos už skaity
mą Amerikos laikraščio “Dir
vos,” kur buvo rašyta apie ku
nigo Mieleškos darbus. Skun
dėju buvo pats Mielešką, kuris 
numatė skaityme to laikraščio 
“šmeižtą” atkreiptą Į jį. Mat, 
buvo skaityta balsiai kitiems 
žmonėms. *

Jau tokių kvailybių Lietuvo
je neturėtų būti.

-o- 
Višta.

Agrikultūros departamentas 
sako, kad Amerikoje vištų yra 
400 šimtai milionų. Sustačius 
jas viena po kitai, išeitų 
linija šimto tūkstančių mylių 
ilgio.

Vištos protėviai yra paukš
tis ir dabar gyvenąs laukinia
me stovy pietvakarių Azijo
je. Keturiolika šimtų metų 
pirm Kristaus kiniečiai jau bu

vo vištą prisijaukinę, o gai
džiai budindavo žmones Babi
lone ir Nineyoje. (

Amerikos vištų veislės kilę 
iš-Įvairių kraštų. Iš Azijos pa
eina Kočinai, Langšanai ir Bra 
mos. Nuo Viduržemių jūrų pa
kraščių kilę Andulazkos, An- 
konos ir Leghornai. Franci j a 
suteikė Houdans veislę, o An
glija Orpingtonus. Iš Olandi
jos paeina Hamburgai, iš A- 
merikos Dominikai, Plymouth 
Rocks, Wyandottes, hode Is
land Reds ir Buckeyes.

Iš to matyti, kad vištų tar
pe nemažai “tautų.”

—o— 
Pavydumas.

□balsiui “savas pas savą” 
sunkiausia kliūtis yra lietuvių 
Įgimtas pavydumas. Lietuviui 
kartu matyti kitą lietuvi iškį- 
lant, jam skaudu matyti, kad 
toks pat buvęs juodarankis ir 
nemokytas lietuvis, kaip jis, 
šiandien yra ar turtingesnis, 
ar mokytesnis, ar veda sek
ini ngesnĮ gyvenimą.

Prieš tą ydą reikia kovoti. 
Lietuvių pinigai turi liktis pas 
lietuvius, lietuviai turi iškovo
ti sau vietą Amerikos biznyje 
ir profesijose ir tą vietą palai
kyti. Turėdamas reikalo, visa
dos eik pas lietuvį. Jei jis ne
patarnauja kaip reikia, nuro
dyk, kad svetimtautis geriau 
patarnauja ir versk jį taisytis 
ir kilti.

Tada mes būsime galingi 
mažiau mus kiti išnaudos.

—o— 
Jau Keliauja į Vilnių?

“Vienybėje” buvo .rašyta, 
kad Lietuvos pirkliai važiuos 
apsipažinti su Sovietų Rusija. 
Smetona ir Valdemaras nuro
dė, kad lietuviams geriausias 
kelias į Vilnių yra per Maskvą, 
nes tuo keliu eidama, Lietuva 
pasilaikys savo neprigulmybę.
Ir ar tik lietuviai, per pirklius,1 sunirę, 
nepradės tuo keliu žingsniuo
ti, nes nuvykus Maskvon, So
vietų valdžia paskyrė komisiją

Rašo Inž.
Lietuvių Spaudos Atgimimas

Sulaukę tokio linksmo laiko, pradėjome
manyti, kaip tomis raidėmis užsiimti. Aš vėl nu
ėjau i Vyriausiąją Rėdą ir ten taipogi sutiko 
mane linksmai ir pasakė, kad dabar jau mums 
raidės yra sugrąžintos. Įsikalbėjau kaip toliau 
reiks eiti, kad tas raides sunaudoti. Išėjus iš 
ten mąsčiau, kad mums reiktų apmąstyti, kaip 
Plėvė padėkoti. Ėjo laikas. Maždaug šešias sa
vaites praleidus, man teko būti netoli stoties, iš 
kurios važiuojama Varšuvon. Mačiau, kaip grei
tai pravažiavo automobilis, pervažiavo tiltą ir 
pasukus dešinėn pusėn prie tilto išgirdau bai
siausi triukšmą. Tai automobilis sudužo ir po
nas, kurs jame važiavo, o tai buvo Plėvė, už
muštas. Bjauriausio turėjau Įspūdžio. Ir tas 
mūsų geradėjas buvo visas sudraskytas. Kelias 
dienas' buvau nuliūdęs kaip del savo giminės. 
Toliau aš tariaus] ir padaviau prašymą Vyriau
siai Rėdai, kad man leistų išleisti dienraštį “Vii 
niaus žinias” Vilniuje. Ne greit gavau iš ten

ir

atsakymą. Buvau su jais tartasi del kkinos. 
Aš kainavau 6 rublius, o Vyriausioji Rėdą spy
rė, kad aš imčiau už laikraštį per metus 12 
rublių. Supratau juos: jie norėjo, kad laikraš
tis būtų brangesnis ir todėl žmonėse mažiau pla 
tintus. Bet pagaliau, tur būt liepos mėnesyje 
man leido leisti tą dienrašti Vilniuje už 6 rub
lius, kame prie laikraščio jie pristatys savo cen
zorių. Matydamas dienraščio leidimą, aš pradė
jau rūpintis raidėmis, kurios pritiktų lietuvių 
kalbai sulyg pirmais mano prašymais. Del to 
dalyko aš tariausi su ponu Martynu Kukta/kad 
jis man patartų kiek reikalinga tokių raidžių ir 
visokių kitokių linijėlių. Tada pasikalbėjęs su p. 
Kukta ir su raidžių užsakymų priėmėju, kuris 
išrašydavo iš užsienio, aš užsakiau tą medžia
gą. Turbūt, tai buvo atlikta maždaug rugsėjo 
mėnesyje ir aš susikalbėjau su p. Kukta, kad 
jis visa tai priimtų ir pervežtų Vilniun.

Rudenyje 1904 metų aš pasiprašiau p. Joną 
Jablonskį, Povilą Višinskį ir Joną Kriaučiūną 
kurie turėjo priruošti laikraščiui straipsnius, 
kuri turėjome pradėti leisti jau nuo gruodžio 
15 dienos. Tai ir buvo padaryta. Taippat buvo
pakviestas Gabrielius Landsbergas, kuris buvo 
mano administratorium. Praėjus keliems mėne
siams 1905 m. p. J. Jablonskis atsisakė ir ap
leido “Vilniaus žinias,” o Povilas Višinskis pa-

iš Jansono, Pličės, Maleckio ir 
Osmianskio tartis su lietuviais 
pirkliais sekamais klausimais:
1) miškų plukdymo Nemunu,
2) del Klaipėdos uosto naudo
jimo, 3) del prekybos sutar
ties sudarymo, ir 4) del muitų. 
Reiškia — tie patys veik klau
simai, apie kuriuos buvo tarta
si ir su lenkais.

O Lietuvos “pirkliai” yra 
inž. Naruševičius, buvęs Mas
kvos miesto inžinierius, Dobke
vičius, buvęs finansų ministeri
joje, Paknys ir Steponavičius.

—o— 
Gudai Už Sovietus.

Lietuvių kaimynai, gudai, 
kurių viena dalis neša lenkų 
jungą, o kita gyvena Sovietų 
Rusijos globoje, taip vadinamo 
j e “respublikoje,” palinko So
vietų pusėn. Gudų suvažiavi
mas Berline, atstovaująs tuos 
gudus, kurie kenčia po lenkais 
ir gyvena užrubežy, priėmė nu
tarimą, kuriuo pakeičia savo 
nepalankų nusistatymą sovie
tams. Jie nutarė remti sovieti
nę gudų respubliką Rusijoje 
ir kviesti visus po lenkais es
ančius gudus prie tos respub
likos dėtis.

—o— 
Žiliaus Padėjėjas.

Lietuvos valdžia pradėjo ge
resnę politiką varyti Klaipėdo
je ir pradėjo skaitytis su vie
tos žmonėmis. Paskyrė guber
natorių žilių, kuris yra klaipė
diečių mylimas. O jam pagel- 
bininku paskyrė tikrą klaipėdie 
tį lietuvį M. šlažą.

Valdžia taipgi nusistatė Klai 
pėdos seimelio rinkimus pripa
žinti teisėtais ir neužilgo tas 
seimelis susirinks.

sius laikraščius su jų žmonėmis del minėtojo skandalo, 
ir vėl “Naujienoms” duos pelno tokio, kaip Zablockiu! 
su muilu.

Liko mano padėjėju p. Jonas Kriau- 
j čiūnas, kurs nuo to laiko ir vedė laikraštį ir 
jam pagalbon buvo pakviestas Pranas Klimai- 
tis.

Vidurvasary, kada jau buvo mano įsteig
tas knygynas, iš Bulgarijos sugrįžo Jonas Ba
sanavičius; bet jis prie “Vilniaus žinių” redak
cijos neprigulėjo.

Rudeny 1905 m. pritariant Basanavičiui, 
“Vilniaus žiniomis” buvo sušauktas Vilniuje 
Lietuvių Seimas, į kurį susirinko apie 2,000 
žmonių. Tas Lietuvių Seimas atnešė daug nau
dos.

Atsiradus “Vilniaus žinioms” Vilniuje pa
sirodė ir lenkiškų laikraščių, kurie kovojo su 
“Vilniaus žiniomis.” Į jų užpuldinėjimus gan 
greit atsakinėjau aš pats, kaipo redaktorius, 
čion rimčiausiu tokiu atsakymu galėčiau pava
dinti “Suum cuique.” Paskiaus reikia priminti, 
jog lietuvių kalba Vilniuje gan greit buvo pa
naikinta. Vyskupas Ropas ir kiti augštų vietų 
kunigai, sakė kad katedroje lietuvių kalba yra 
bereikalinga, nes Vilniuje nėra lietuvių. Vienok 
katalikų vyriausybės buvo išleistas įsakymas, 
kad paskirtą šventadienį būtų pamaldos: visos 
giesmės ir pamokslas lietuvių kalboje. Buvo 
manoma, kad tą šventadienį, katedron sueis vi
siškai mažai žmonių, bet pasirodė priešingai. 
Katedron žmonių susirinko pilnai pilna, net 
visi ir netilpo bažnyčion. Ir tuo būdu visi pama
tė, kad Vilniuje lietuvių yra ne mažiau 3-4,000 
žmonių; aišku, kad atvykti bažnyčion iš šeimy
nų ne visi galėjo, todėl galima pasakyti, kad 
lietuvių Vilniuje buvo apie 12,000.

Sustabdžius “Vilniaus žinias” atsiliepė ir 
“Kurjer Warszawski,” sakydamas, kad nors po
nas “Vilniaus žinių” redaktorius daug apie len
kus rašė, bet reik pasakyti, kad nieko neteisin
go nebuvo. y

Visi tie darbai gan ilgi buvo ir mes galėjo
me pirmutinį pranešimą apie išleidimą “Vil
niaus žinių” apgarsinti maždaug apie gruodžio 
m. 1 d. 1904 m. ir nuo pusės gruodžio mėnesio 
aš išleidau “Vilniaus žinių” pirmuosius nume
rius ir užsirašiusiems išsiuntinėjome už gruodį 
mėnesi dovanai. Nuo Naujų 1905 metų spaustu
vė persikėlė į mano namus ir ten ne pas p. Kuk
tą, bet mano spaustuvėje “Vilniaus žinios” span 
sdinosi. Tada p. Kukta visus prigulinčius spaus
tuvei dalykus Įdavė man. Mano spaustuvėje 
“Vilniaus žinių” dienraštis ėjo nuolatos 1905-6-
7 ir maždaug iki pusės 1908 metų.

Paskutiniuoju laiku aš turėjau dienraštį 
sustabdyti, nes mano bugalteris p. Siabas atėjo 
ir man pranešė, kad mūsų per visą laiką yra

P. Vileišis
prasikišta dienraščiui ne mažiau 50,000 rub
lių, arba kaip šiandien 250,000 litų.

Nustatydamas dienraščiui 6 rublius Į me
tus aš maniau, kad ėmėjų bus užtektinai. Taip 
ir buvo pirmuose metuose, bet paskiaus norin
čiųjų laikraščiais užsiimti atsirado ir daugiau. 
Vieni jų buvo Vilniuje, kiti Mariampolėje ir 
kitur, žinomas dalykas, susimažinus užsakyto
jams leisti man dienraštį už 6 rublius į metus 
buvo negalima. Taip šiandien “Lietuva” sky
rium už numerį kainuoja 20 et. — 4 kap., o ma
nasis — 3 kap., “Lietuvos žinios” už numerį 
ima 30 et. — 6 kap. jr “Echo” už Nr. 50ct. — 10 
k. tuom tarpu kaip manasis kainavo 3 kap., tai 
iš to galima suprasti, jog tai ką man pranešė 
mano bugalteris buvo visiškai teisinga. Tuo bū
du nustojęs leisti dienraštį, aš turėjau imtis vėl 
inžinieriaus darbų, manydamas su laiku vėl už
sidirbti užtektinai pinigų ir sugrįžęs toliaus 
leist] dienraštį “Vilniaus žinias.” Darbavausi 
tame dalyke apie 10 metų ir pasirodė, kad su
grįžti Vilniun taip kaip aš maniau iki šiolai ne
galima.

1905 m. aš išreikalavau iš užrubežio visas 
knygas, kurios ten buvo išspausdintos ir įstei
giau Vilniuje knygyną. Tas knygynas savo lai
ku padėjo ir kitiems lietuviams įsteigti knygy
nus ne tik Vilniuje, bet kaip Kaune ir kitur, 
duodamas knygas išmokėjimui.

— Lietuva.

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

IŠSISKIRIANT

(Skiriu F. Sruogytei)

Sesut, už metų, už kitų
Kažin’ kur būsiu aš, kažin kur Tu, — 

Gal toli mus blaškys Likimo vėjai?
Atmink mane; ir aš kenčiau,
Tai kas, kad už Tave verkiau rečiau,

Tai kas, kad Tu už man* daugiau kentėjai?...

Į priekį skubame visi...
Bet ko? Gal aš, gal Tu tuoj užgęsi? t

Ir vėl mūs nežinos, kaip nežinojo...
Kapuos nužengsim alkani,
Širdy berybių norų kupini, 

Kurie į užmaršą nakties plasnoja...

Tai duoki ranką, spausk meiliai!
Skaudu... Čia skiriasi jaunų keliai... —

Kas pasakys, ką Rytas duoti žada? —
Gal ašaros bus mums draugai?
Gal atilsio nerasime ilgai?

Mirties šešėliuose verksim iš bado?...

Bet niekis: verkti nūn* gana,
Kol dar širdy ir lūpos* šypsena, 

Lai skelbia džiaugsmą verkdama gitara!...
Neverk, nes nick’s nepagailės,
Kai iš svajojimų augštos pilies

Tu išlydėsi į pasauli arą...
— A. BILIŪNAS

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

NEVERK!

Neverk, brangus seneli, Vilniau, 
Kai skamba dainos mus laukuos, 
O neraudok pavergtas broli — 
Viltis iš priešo išvaduos!

Įkelsim bokštdn laisvės Vytį 
Perversim arą kruvinai 
Ir giesmę pergalės užtraukę 
Mes su jumis jau — amžinai!

Senai balnoja sesė žirgą
Į didį karą brolį leis;
Nors rieda ašaros gintarų, 
O žirgas dunda jau keliais!

Neverk, brangus seneli, Vilniau,
Kam veltui ašaros riedės, 
Jau greitai bokšte Gedimino 
Tau laisvės Varpas suskambės

— BERN. BRAZDŽIONIS

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

Karė — mirčiai šauni puota!
Turčiaus auksu pildo puodą!...

—o—
Ar gali tu pripilt puodą,
Iš savo tuščio aruodo?...

— A. J. Jokūbaitis.

2
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MUŠTYNĖS LIETUVOS UNIVERSITETE

Rašo P. Antskaitis

Lietuvos Universitete Kaune, šių metų lapkričio 
8 dieną studentai socialistai buvo suruošę kokią tai pre 
lekciją ar paskaitą, į kurią susirinko daug ateitininkų 
(katalikų), kurie ir pakėlė muštynes, kad net turėjo 
būti pakviesta policija stabdyti. Rezultate muštynių 
daugeliui apdaužyti paakiai ir sulaužytos kėdės.

Šios muštynės tai grynas 
Lietuvoje einančios parti
nės kovos padaras. Šias mu
štynes Kauno laikraščiai ap 
rašinėja vis nuspalvuodami 
sava spalva, nutiksluotai. 
Bešaliai laikantis visgi rei
kia pakalbinti socialistas 
studentus del jų principų 
stokos. Dalykas mat taip 
yra:

Prieš nekurį laiką Kau
ne, karo teismo nuteistas 
buvo sušaudytas tūlas ko
munistas už darbą, kuriuo- 
mi griaunama ne tik Lie
tuvos valdžia, bet kėsinama 
si prieš Lietuvos nepriklau
somybę. Socialistai studen
tai nutarė išnešti prieš tai 
protestą, ir tą nutarimą vie 
šai išstatė universitete savo 
vitrinoje. Žinoma, tokiu nu
tarimu ir kaipo vieša agi
tacija pasipiktino valstybi
niai nusistatę (šiuom kart 
ateitininkai) studentai ir pa 
vartojo negražų būdą — 
peštynes, kad “pamokinti” 
socialistus. Aiškus dalykas, 

“VIENYBĖS” /

Lietuviški Rekordai
Nesigraudinsite pasipirkę šių rekordų del švenčių

IMPORTUOTI ODEON REKORDAI

Polkos, Maršai, Šokiai (įgrajti Lietuvoje)
15. Medžiotoji; Maršas ir Pergalės Maršas (labui dailus rekordas, var

pai ir kariškas Benas su ksilofonu)
16. Eikit Seniai į Kampus ir šok Mergyte per Virvytę. (Kaimiečių Be

no jgrajtos polkos)
17. Jaunimo šokis ir širdužė. (Kaimiečių Benas)

Kalėdų Rekordai (Okeh Kompanijos)
18. Sveikas Jėzus Gimusis ir Linksmų Giesmę Mes Užtrauksim.
19. Gul šiandieną ir Atsiskubino Betlejuje. (Įdainavo Brooklyno mišrus

kvartetas)

K. Sabonio Rekordai
20. Pamylėjau Vakar ir Vai varge, varge.
21. Daina iš Tėvynės Išvažiuojančio ir Mažas Mano yra Stonas.

Vėliausi A merikoniški
22. Oh, How I Miss You To-night ir Rose of the Evening (ČigoAų or

kestrą su vibrafono varpeliais ir ksilofonu)
23. Tas pats rekordas įdainuotas su žodžiais Robinsono.

Vokiečių Jodel-Giesmė
24. Įdainavo Tyrolio Kalnų Dainininkė Austrijoje.

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

“VIENYBĖ” 
193 GRAND STREET 

Brooklyn, N. Y.

Kokis tai žmogelis “Vieny
bėje” skundėsi, jog Lietuvoje 
sunku gyventi. Mat, turtingas 
amerikietis už laišką j Lietu
vą moka tik 5 centus, o betur
tis. lietuvis iš Lietuvos į Ame
riką 6 centus.

Aš drįstu tą žmogelį sura
minti. Pinigus moka ne tur
tingas, o skolingas. Ir kad mes 

I prisižiūrėsime į pasaulį, tai pa
matysime dar daugiau ir dar 
didesnių neteisybių. Kodėl gi 
turtingam klebonui gražią kle
boniją pastato beturčiai ūkiniu 
kai dykai, o tas pats klebonas 
beturčio grinčiutę nenori ir pa
šventinti dykai?!

Gal Tamsta dar vis nenuri- 
mai ir norėtum prilyginimo 
ant laiškų? šia — pasidžiaug. 
Beturtis proletaras iš “rojaus” 
moka už laišką į Ameriką 10 
centų (20 kop.), o turtuolis a- 
merikietis į tą patį “rojų” iš 
Amerikos moka 5c.

žinau, Tamsta sakysi, jog 
proletarai nenori rašinėti į bu
vusią šalį, o tie ką rašo, tai jie 
esą patys buožės ir nuo tokių 
reiktų nulupti ne 10c., bet 50c. 
Aš irgi taip saka'u.

Tame pačiame rojuje darbi- 
I ninkai valgo pusryčius — arba 
tą su duonute; pietus — duo-

REI KALINGI AGENTAI

AMSTERDAMO LIETUVIAI!B ■g -------------- g
Norėdami gauti visko, ką tik jums reikia prie namų: indų, pa- g

B dabinimų, įtaisymų, stiklų, lempų, pečių, arba odos išdirbinių ir na- ĮĮ
g| mų išrengimo dalykų, taipgi langų, paveikslų, rėmų, muzikališkų in- g
||Į strumentų, kreikpitės visados pas lietuvį — g

FELIKSĄ KARPAITĮ
127 E. Main Street, Amsterdam, N. Y.

Pastaba: Norintieji užsimokėti “Vienybės” prenumeratą, užsi- g
3 sakyti knygų, ar persiusti pinigų, galite tuos reikalus su “Vienybe” g 
0 atlikti per f. Karpaitį.
gs

Xillll!llllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1IIIIIW

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ Į 
MOKYKLA ir DIRBTUVE

geriausiai įrengtoje mokykloje. Prakti- ! 
kos pamokos išardyti ir sudėti visokius j 
motorus, apie elektrą ir važiavimą. Ti- } 
kras, pilnas kursas šoferio-mekaniko * 
lietuvių ir anglų kalbom ■ veda visiem > 
žinomas ir per 15-ką metų prityręs
INSPEKTORIUS L. TIKNIAVIČU8 I 

garantuojame laisnį ir diplomą — Pa- J 
ieškome darbo. Ateikite apžiūrėti mū- i 

nuo 9 ryte iki 9 vakaro. Nedėliomis
*bo II vai. ryto iki S vai. po pietų. Klesos dienomis ir vakarai*.

NEW YORK AUTO SCHOOL J
128 — 2nd Avenue, (Kampai 14 gatvė!) Mew Tark Olty

aų mokyklą. Mokykla atdara

kad socialistai-studentai pa 
sirodė esą neturį principų. 
Jei jie ištikro yra princi
piniai nusistatę prieš mir
ties bausmę, tai kodėl nepro 
testavo tada, kaip tame pa
čiame Kaune buvo sušaudy 
ti žmogžudžiai, arba kodėl 
neprotestavo kuomet Rusi
jos komunistai Rusijoje su
šaudė šimtus tūkstančių 
tankiausiai nekalčiausių 
žmonių. Tada buvo gera, 
nes tada komunistai šaudė; 
dabar negera kai komunis
tus šaudo. Prieinama prie 
žinomos Afrikos tautos do
ros principų.

Rimčiausiai šiame studen 
tų konflikte laikosi tauti
ninkai, kurie iš vienos pu
sės smerkia socialistus- 
studentus už jų beprincipi- 
nį darbą protestuoti, o iš 
kitos pusės smerkia ateiti
ninkus už negražų, savaran 
kų “savo teismą” — kumš- 
čiuotis.

Gale išvada viena. — Lie

tuvos Universiteto ir kai 
rieji ir dešinieji labai ne
pribrendę. Nors turi jie 
brandos atestatus, bet tik 
kišenėse, o ne darbuose ir 
galvoje.

Po šio, nežymaus, nuoty
kio tikrai galima laukti dau 
giau panašių nuotykių, y-

Ar Lietuviai Dalyvausime 
Philadelphijos Parodoj?

Rašo F. Ambrazevičius

Šis klausimas buvo pakel
tas jau keletą kartų per “Vie
nybę,” bet nesimato jokios vei
klios darbo pradžios.

Amerikos lietuviai šiuo mo
mentu labai apsnūdę lietuvy
bės klausimu, gi iš Lietuvos 
valdžios nėra ko reikalauti, 
kad čion persikeltų su lietu
višku litu prieš Amerikos ga
lingą dolarį; pasirodyti prieš 
visą pasaulį yra nelengva. Rei
kalas svarbus be galo; laikas 
trumpas.

šiam darbui pradžia turėtų 
padaryti pačios Philadelphijos 
lietuviai, o tuomet parama ras
tųsi iš visų Amerikos lietuvių 
kolonijų ir iš pačios Lietuvos.

Laike Rusų revoliucijos ir 
po Vilniaus Seimo 1905 m., ta
po sušauktas ir Amerikos Lie
tuvių Seimas, 1906 m., Phila
delphia, Pa., Continental lie
tely. Buvo išrinkta komisija 
rinkimui aukų remti revoliuci
jai ir laisvei Lietuvoje. Iždi

Rašo A. Gielutis

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

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

pač ateinančių metų balan
džio mėnesy laike rinkimų. 
Juk partijos dabar naudote 
išnaudoja neprityrusi karš
tą jaunimą saviems parti
niams tikslams, kas Lietu
vai ir jos ateičiai labai ne j 
sveikatą.
Kaunas, 1925 m. lapk. 12._

ninku buvo išrinktas Teofilius 
Dūdas (iš Phila., Pa.) Aš taip
gi kandidatavau į Iždininkus. 
Pas p. Dūdą rodos, randasi a- 
pie tūkstantis (daugiau ar ma
žiau) dolarių. Taigi dabar bū
tų labai parankus laikas atsi
teisti ir tuosius pinigus paskir
ti Philadelphijos Parodos rei
kalams. Būtų gana graži pra
džia. Padarius mums, ameri
kiečiams, pradžią, be abejonės 
ir Lietuvos valdžia prisidės su 
savo išdirbystėms ir kultūra.

Apie Philadelphijos seimą, 
kas iš senų veikėjų pamena, 
malonėsite pareikšti savo bal
są. Taipgi parodo ir “Vieny
bės Liet.” to laiko užrašai.

Taipgi dar turiu priminti, 
jogci Bayonne, N. J. stotyje 
rinkimo pinigų badaujančiai 
Lietuvai, guli keletas šimtų do
larių pas d raugučius. Reika
las dabar iš tų ponų išreika
lauti pinigus, kam jie priklau
so.
Lapkr. 20 d., 1925.

Newark, N. J.

SUSIRAMINIMAS
Į nutę su arbata; o vakarienę 
— vėl arbatą, kas turi gali su 
duonute, už tai nebebus pava
dintas buože, žinoma, prie ar
batos reikalingas cukrus, ypač 
saldumus myli rojaus gyvento
jai. Vidutinis darbininkas ro
juje uždirba 15 dolarių į mė
nesį, o svaras cukraus kainuo
ja 16c. (32 kop.); neužmiršk, 
jog rojaus svaras mažesnis pen 
kta dalia už amerikonišką. Kai 
Tamsta manai? Proletarai, ka
da geria arbatą, ar jie deda cu 
krų į arbatą, ar tik savo aki
mis ji palaižo? Kiek gi turtin
gas amerikietis moka už svarą 
cukraus? Kartais gauna už 
5|4c. ir nusipirkęs kelioliką sva 
rų verda “rojaus smarvę.”

Taigi gal ir sunkoku Lietu- 
.voje gyventi, bet mes lengvai 
galime atsidusti, atminę jog 
yra šalys daug didesnės ir tur
tingesnės už Lietuvą, o gyve
nimas jose daug sunkesnis ne
gu Lietuvoje.

REDA KCIJOS A TSA K YMAI

Choristui (Wilkes Barre) : — 
žinutė laikraščiui netinka, nes 
skaitytojams nesvarbu, kas su 
svetimom moterim romansuo- 
ja.

K. Zlatkui, Jonui Klimavičiui 
— Labai ačiū už Tamstų mies
tų statistiką “Vienybės” Met
raščiui.

M. Miškiniui: — Paprastai 
bendrovių šėrininkų susirinki
mai būna kviečiami specialiais 
laiškais, o ne per laikraščius. 
Be to, skelbimai visuomet esti 
apmokami, o Tamstos prašote 
tą įdėti “visuomenės labui.” 
Del šitų priežasčių ir dėlto, 
kad mažai turime vietos, atsi
prašome, kad įdėti negalėsim.

J. Zozė: — Ačiū, gavome; 
nežinia, ar sunaudosim, nes il
goka ir tik jaudulinga (senti- 
mentališka). Daugiau, daugiau 
tikrojo gyvenimo! Tegul gy
venanti žmonės šneka, kaip 
jie šiandien gyvena, džiaugiasi, 
vargsta...

SETAS IŠ PENKIŲ 
LIETUVIŠKŲ PINIGŲ 

GALIMA GAUTI 
“VIENYBĖJE” 

Su prisiuntimu — 
50 centų

j Iš Amerikos Lietuviu Gyvenimo SS
Ag ČIA TALPINAMA ŽINIOS Iš AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMO IŠIMTINAI. RAŠOMA MUSŲ GABIŲ 

KORESPONDENTŲ APIE TEATRUS, BALIUS, PRAKALBAS IR ABELNĄ JUDĖJIMĄ.

BAYONNE, N. J.
Atsakymas Labai Atšipusiai 

Ylai

Tūla Yla per “Garsą” ban
do pabadyti vietos lietuvius ir 
organizacijas. Jį pradeda taip: 
“Lietuvių kolonija čia neperdi- 
džiausia, bet ir tie patys labai 
išsiskirstę į visokias partijas, 
veikia vientik savo asmeniš
kiems tikslams. Skyrium norė
dami imponuoti svetimtaučius, 
pamėgdžiodami politikuoja.” 
Taigi, sulyg Ylos, visi vietos 
lietuviai veikią tik savo ypa- 
tiškiems tisklams. Pažiūrėkit, 
kaip ji pati save sukompromi
tuoja!

Mūsų politiškame “pūdyme” 
Bayonnė jau senai “merdėja.” 
L. A. P. Kliubas, trockinis, ve
damas tamsaus bolševikėlio p. 
Rutkausko ir Co., darbuojasi, 
gaudo vilioja katalikes lietu
vaites į savo kliubą, senber
niams gyvanašliams — civiliai 
apsivesti. Keturios jau taip pa
teko į jųjų liuosą meilę. Jei
gu p. Rutkauskas ir Co. dar
buojasi savo ypatiškiems tiks
lams, tai tas nesiriša su orga
nizacijų reikalais, — kožnas 
senbernis arba gyvanašlis to 
ieško. Bet jeigu Yla sakytų, 
kad p. Rutkauskas ir Co. dau
giausia darbuojasi Trockio nau 
dai, tai būtų kur kas teisin
giau.

Yla toliau rašydama visai su 
simaišo ir apšmeižia mūsų 
Kliubą, sakydama: “Antras A. 
L. P. Kliubas, Kavolinis. Būtų 
nei šio nei to, kad neieškotų ne
uždirbtos sau garbės ir šiltos 
vietelės vardu visų Bayonnės 
lietuvių.” čia Yla persistato 
save, kaipo visos Bayonnės vi
suomenė ir pasirodo turinti su 
Kavolium kokius ten priešin
gumus (tur būti už “garbės 
vainiką” ir neigia visą Kliubą). 
Taip galį elgtis tik blogo pa
pročio ypata. Ta Yla įsikarš
čiavusi nepasijuto nulindusi 
pertoli, sakydama, kad Spalio 
17 d. kliubo surengtos politiš
kos prakalbos tikslas buvęs pa
sipinigauti savo naudai, kad 
ir “ekspertas” p. štrupas bu
vęs pakviestas iš Newarko su
sirinkimą diriguoti ir tt., bet 
kliubo “lyderiai” svetimtaučių 
kalbėtojų ir publikos akyse pa
sirodė prastai netikę. Dabar 
patys kliubiečiai kaltiną A. 
Drapanauską. čia Yla beme
luodama irgi suklupo.

A. L. P. K. visi nariai žino, 
kad pelnas nuo visokių ren
gimų eina į kliubo kasą, o p. 
Stropas yra A. L. P. K. narys 
irgį darbuojasi kliubo naudai. 
O jeigu kliubiečiai kaltina D., 
tai jie žino ir už ką D. yra 
kaltas? Juk vietos lietuviai ir 
patį Ylą kaltina už tokius pat 
prasižengimus.

Baigdama savo pagiežos ter
šalą, Yla pažymi, kad A. L. P.
K. vairas esąs nekoks. Dar už
klausia: kodėl A. L. P. K. ne
atsižvelgdamas į visuomenę, 
nori vadovauti lietuvius Ba
yonne? Gaila, kad Yla neatsi
mena savo praeities darbų. To
dėl būtų peržema tokią ypatą 
per laikraštį kritikuoti. Yla ži
no trockinio kliubo politiką, 
taigi neturi reikalo per laik
raštį klausinėti. O kaslink A.
L. P. K., aš Ylai turiu pasa
kyti štai ką: Atsimink, kad A. 
L. P. K. yra dar jaunutis ir j 
trumpą laiką jau taip toli nu
žengė, ko nebuvo galima tikė
tis: įsigijo vilnones, lietuviš
ką ir Amerikonišką vėliavas, 
auksinius ženklelius, įr kito
kius reikalingus daiktus; turi 
keletą šimtų dolarių banke ir 
pastojo “Vienybės” bendrovės 
šėrininkų. Reiškia, kad ir pa- 
ty Ylą to nebuvai atsiekusi, 

kuomet turėjai trockinio kliubo 
vairą savo rankose, o paskui ir 
A. L. P. K. vairą, bet su savo 
asmeniškumais praradai viską. 
Tamsta pradėdama politikuoti 
per “Garsą”, ar nepradėsi nau 
jas varžytines už parapijos vai 
rą, už kurį nelabai senai nuo 
širdies kovojai. Aš nuo savęs 
tamstai patariu būti rames
niam ir viskas bus gerai.

Ylos Kotas

WORCESTER, MASS.
Koncertai, Koncertai!...

Pirmą kartą šį sezoną “Auš
relė,” pasirodė estradoje, su
rengdama gražų įvairų koncer
tą, kuris įvyko 22 d. Lapkri
čio. Nenuilstantis muzikas J. 
Dirvelis, kaip visuomet sugebė
jo “Aušrelės” chorą prirengti 
tinkamai, išmokindamas gražių 
dainų.

Iš choralių dainų geriausiai 
publikai patiko nauja komiška 
daina “Tupi Katinas ant tvo
ros,” kuriai J. Dirvelis parašė 
muziką. Paskui “Vilnius” A. 
Vanagaičio.

Apart choro, buvo gera or
kestrą vadovaujama J. Dirve- 
lio, surinkta iš gerų muzikan
tų. Griežė klasiškus dalykus. 
Vien merginų choras su orkes
trą sudainavo operetišką daly
ką, labai gražiai.

Publikos atsilankė nemažai 
kaip ir visuomet į “Aušrelės” 
koncertus.

p. Babravičiui koncertas ren
giamas. — Dabar visi su ne
kantrumu laukia J. Babravi
čiaus koncerto, kuris bus nepa
prastu nuotykiu Worcesterio 
lietuvių istorijoje. Jo koncer
tas įvyks Nedėlioję 13 d. gruo
džio, Mechanic’s Hall, kur pa
saulinių artistų koncertai yra 
visuomet rengiami. Ant kiek te 
ko patėmyti tai visas Worces- 
teris rengiasi į šį koncertą. Vi
sokios draugijos, visokį komi
tetai, visokios partijos kalbasi- 
tariasi agituoja kad ne pasilik
ti nuo kitų kolonijų, pagerbti 
mūsų tautos žiedą tinkamai, 
nes mes mažai dar jų turime.

Plunksnietis.
------------  1

PHILADELPHIA, PA.
A. Banio Koncertas Pavyko

Lapkričio 21 d. čionai buvo 
vietos gabaus dainiinnko, An
tano Banio, koncertas. Jaunas 
artistas savo stambum skam
bančiu balsu labai publikai pa
tiko; jisai dainavo net penkiose 
kalbose. Prie p. Banio dar ga
na gražiai sudainavo p-lė M. 
žemaitaitė. Ant smuiko dailiai 
griežė p-lė J. Trepkiūtė.

Koncerto programas buvo 
gražiai išpildytas. Publikos bu
vo nemažai ir visa buvo labai 
švari. Tvarka pavyzdinga.

Labai mums malonu, kad ir 
Philadelphijoje pradeda iškil
ti mūsų vietinės žvaigždutės, 
kurioms'gal bus lemta ateityje 
ir didelėms žvaigždėmis palik- 
ti. Kazių Kazelis.

ROCHESTER, N. Y.
Munšainės Bėdos

Vėlinių (uždušinių) dieną 
didelė nelaimė tarp lietuvių at 
sitiko. Vienas užsikūrė bravorą 
munšainės ir bevirdamas už
migo. “Dūšelė” išlindo per sky 
lę ir susprogino katilą. O taip 
buvo išsilavinęs, kad net po 
šimtą galionų darydavo į mė
nesį. Nuvežtas į ligoninę ir 
pasimirė. Betvarkiai gyveno, be 
tvarkiai ir mirė. Neskaitė jokio 
lietuviško laikraščio.

Tą pačią dieną kitas, girtas 
važiuodamas užmigo ir įvažia
vo į kitą automobilį. Susižeidė 
sunkiai, automobilį sudaužė sa

'HSf

vo ir kito. Jį areštavo ir $500 
užstatė.

Tai matot, broliai, kur jūsų 
pinigaį nueina. Rochesterietis

DETROIT, MICH.
Lietuviai Į gija Vardą Pati 

Svetimtaučius

Nesenai man teko dalyvauti 
čekoslovakų vakarienėj, kur bu 
vo visokiu tautu svečių. Iš lie
tuvių aš maniau, kad aš esu vie 
nas. Bet labai nustebau, kuo
met tarp kitų kalbėjusių sve
čių, išgirdau pristatant kalbė
ti M. Bagdonienę. Ji labai gra
žiai čekoslovakų kalboje pasa
kė prakalbėlę apie moteris, vie
tos burmistro rinkimus ir tt. 
Jai užbaigus kalbėti pasipylė 
delnų plojimas. Po vakarienės 
teko su p-nia Bagdoniene iš- 
sipažinti; ją svetimtaučiai bu
vo apsupę iš visų pusių ir tei
ravosi apie lietuvius, ką p. Bag 
donienė jiems puikiai apie sa
vo tautiečius aiškino, kad čia 
yra daug lietuvių inteligentų, 
su kuriais svetimtaučiai nori 
pasižint.

Vėliaus atsižinojau, kad p. 
Bagdonienė miesto mokykloje 
mokytojauja, moterų vakari
niuose kursuose. Smagu, ka 
mūsų lietuvaitės įeina į augš- 
tas vietas ir savo tautos vardą 
visur garbingai palaiko.

Antanas Devizis

SCRANTON, PA.
Mirė Geras Lietuvis

šiomis dienomis po sunkios 
ligos, mirė Kazimieras Kačins
kas, 36 metų; paėjo iš Vilniaus 
rėd., Nemajūnų parapijos, kai
mo Juneliškių. Amerikoj išgy
veno 17 metų; paliko dideliam 
nuliūdime savo žmoną ir du 
vaikučiu. Velionis buvo doras 
•ir geras žmogus; prigulėjo 
prie lietuvių Tautiškos Baž
nyčios, tad ir likosi palaidotas 
su bažnytinėmis apeigomis per 
Vyskupą Gritėną, ant Lietuvių 
Tautinių Kapinių.

Bačlų Juozas

PIRKITE
N “VIENYBĖS” 

________ŠERŲ!________

M. M. ŠLIKAS ~
Lietuvis Advokatas 

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

Namų Tel. Michigan 5751

Bell Phone Poplar 7545
A. STANKUS

— Lietuviškas Graborius — 
Geriausias patarnavimas, 

Daug metų patyrimo 
1023 Mt. Vernon St.

Philadelphia, Pa.

RICHMOND
TRUST

COMPANY
2701-2703 E. Allegheny

Philadelphia, Pa.
Av.

Apdraudžiame Nuosavy 
bes Dokumentus.

Persiunčiame Kabeliu Pinigus

Perkame ir Parduodame 
Visų šalių Pinigus

Mokame 4% ant Padėtų 
Taupymui Pinigų 

7'E *♦*« C1; |il O' 1^1
Puikiausias Patarnavimas

Visuose Skyriuose
nvffmwnnaw.
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KODĖL MES DRAPANAS 
DĖVIME?

Mokslininkai vis dar ginčija
si apie priežastį del kurios žino 
nija pradėjo drapanas dėvėti. 
Vieni sako, kad drapanas išra
do vyrai, kada p rieš-istor iš
kilose amžiuose pradėjo dėvėti 
kailius del šilumos. Kiti mok
slininkai vienok tvirtina, kad 
drapanas išrado moterys, ku
rios prieš-istoriškuose amžiuo
se pradėjo “rėdytis” del išsi- 
dabinimo.

Tūlas vokietis profesorius y- 
ra pasvėręs drapanas moterų 
ir vyrų dėvimas vasarą. Jo 
svarstymų rezultatai įvaro ky
lį į vyriškosios drapanų pra
džios teoriją. Profesorius pa
rodė, kad moterys vasarą dėvi 
ketvirtadaliu lengvesnes dra
panas, negu vyrai. Jos daro 
tai, sekdamos madą ir pasida- 
bininio tikslu. Ir niekas negali 
ginčyti, kad moterys vasaros 
karščiais patogiau ir smagiau 
yra apsirėdžiusios, negu vyrai. 
Todėl reikėtų labiau tikėti, kad

moterys yra pradėtojos dra
panų ir naujų madų drapano
se. Kuomet vyrai tebesilaiko 
prie savo kalnierių, marškinių, 
ilgų kelnių, moterys vasarą 
taip rėdosi, kad kuodaugiau- 
sia kūno vėsiam orui (ir vyrų 
žvilgsniui) išstatyti.

T ARK AINI AI

Katalikų Federacijos seimas 
nutarė kovoti prieš amerikani- 
zaciją. Tuo eidami kai-kurie 
kunigėliai šmakš! ir įvedė an
glų kalba pamokslus ir pamal
das. Sėkmingos kloties!

—o—
Misionierius S. B. Kryszczu- 

nas važinėja su sekama misija: 
“parodyti gyvumą žmogaus dū 
šios, kur yra pekla, kur čyš- 
čius, kur antrasai ir trečiasai 
dangus, kur saulė, žvaigždės, 
mėnulis ir žemė stovi.”

Prieš tą misiją labai kovoja 
vyčiai; jie sako ne esą tokie 
kvailiai, kad norėtų žinoti, kur 
randasi pekla, čyščius ir antra
sai su trečiuoju dangai.

Jie turį — vytaites!

Nupiginta Kaina
Mūsų tri šriubiniais laivais 
Resolute, Reliance. Albert 

Bailiu, ir Deutschland 
ir mylimais 1-klasiais laivais 
Cleveland, Westphalia, Mount 

Clay, Thuringia

$203
IS NEW YORKO Į 
KAUNĄ ir ATGAL 

(Pridedant Rev. Taksą)

---- O—

P-nė Nausėdienė, grįždama 
Amerikon, gavo Kaune svar
bias instrukcijas. Jos išleistu
vėse dalyvavo ir teikė jai lai
minimus daugelis kunigėlių 
bei “dr.” Pakštas, šis pastara
sis ypač pabriežė, kad Ameri
koje esą 500,000 lietuvių, todėl 
p. Nausėdienė turinti pridabo
ti, kad jų skaičius ne mažėtų, 
bet daugėtų.

Yra vilčių, kad už metų nuo 
p-nios Nausėdienės sugrįžimo, 
turėsime Amerikoje lietuvių 
skaičių — 500,001.

Tarkos Gaspadinč
Išplaukimai Kas Savaitę 

Del sugrįžimo leidinių ir ki
tu i n formacijų klauskit pas 
vietos agentus arba pas

United American Lines 
(Harriman Line) Joint Service with 

Hamburg American Line 
35-39 Broadway, New York.

KALĖDOS — DOVANOS — 
BREZENTAI!

O tu, žioply, ar daug pre- 
zentų nusiuntė! savo pažįsta
miems į Lietuvą? O gal ir laik
raščius perskaitęs numetei, ne- 
pasiuntei juos į Lietuvą? Jeigu

i
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į
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taip, tai dar yra viena išeitis 
išsigelbėti tau iš amžinų praga 
ro gelmių už papildytus pav- 
šednus ir smcrtelnus griekus; 
iš priežasties 20 metų jubile- 
jaus, Šventakuprių partijos Di 
dysis Tėvas Antanas su pa
tvirtinimu “Tarkos” klebono, 
šiuomį skelbia, kad: už užra
šymą metams “Tarkos” Lietu
von 300 dienų zupelnų atpus- 
kų! Jog, mielieji, turėtumėt su 
siprasti; netik kad išsigclbė- 
sit iš amžinų kančių, bet sa- 
viemsiems gero padarysit. Na, 
su savaisiais jau kaip ten ne
būtų, bet nepamirškite ir “Tar
kos” klebono; juk jis kaip ir 
visi klebonai, dvasia šventa ne 
būna gyvas.

Klebono Klapčiukas

Klebono prierašas, — Viršu j 
einantis labai nobažnas para
ginimas įeina “Tarkon” visai 
be mano žinios, nes aš jį pama 
čiau; kai jau buvo parašytas; 
todėl pataisyt buvo pervėlu. 
O aš norėčia pataisyt pačius 
paskutinius žodžius, kur ragi
nama viernieji, kad nepamirš
tų manęs su prezentąis. Ką jūs 
manote, gerbiamieji! Ar jūs no 
ri sukraut man turtus ir pas
kui užvesti provas, kad vėl 
juos iš manęs atimti, kaip kad 
darote su visais klebonais? Ne, 
brač, tų baikų su manim neiš
kirsi! !!!

Jeigu norit Kalėdas atžymė
ti, tai viernieji galit sumesti 
po nikelį aukų Lietuvos šven- 
takupriams moksleiviams. Da- 
col!

KAS GIRDĖT LIETUVOJ?

Dabar pas mus viskas už
drausta; ir vandens gerti be 
laiko negalima (žiūr. “žemai
čio” nr. 24 — šaulėnai). Sako
ma, neilgtrukus ir valgyt be 
policijos žinios bus uždrausta. 
Mat katalikų valdžia geidžia, 
kad mes čia ant žemės paken- 
tėtum, bile tik į dangų patek
ti; sako, už tai vynu-midum 
pačestavosim. Ar negerai bus?

Užtai dabar žmonės, laukda
mi dangaus migdolų ir vienam 
vežime važiuodami ne vienokią 
giesmę gieda; vieni šaukia: 
“kireleison kristeleison,” kiti 
neiškentę gieda “Aleliuja,” tre 
ti sako: “Per tavo šventą pri
sikėlimą, grąžink baudžiavą,

tremk sukilimą,” o dar kiti te- 
begieda “Kurs kentėjai” ir a- 
pie smūtkus tebedūmodami lau 
kia šv. Velykų.

Pilyps iš Kanapių.

Iš POEZIJOS LAUKO

“Tarkos” Klebonėli!
Aš jūsų didelis, didelis po

etas, prisiunčiu jegamastėliui 
geriausias savo eiles, kurios 
buvo man užlindę kampe mano 
pusplikės makaulės:

Vaiko Džiaugsmas
Dievui dėkui, kad senelis mirė: 
Man liko cibukas
Ir mašnelė, ir tabokos trupu

čiukas.
Senbernio Rūpesčiai

Laurai,-Laurai, te mergiotė — 
Lauras negirdėjo;
Laurai, Laurai, te čiulpikas iš 

tabokos —
Lauras sukrutėjo.

Lauras traukė iš čiulpiko
It vaikas pienelį,

Ir atkiuto tas Lauriukas — 
Apgavo našlaitę.

P. Kriukelis

MUSŲ KLAIDINIMO
BLIURAS

Garbus “T.” Klebone: —
Aš esu gyvanašlė, tik 56 me

tų amžiaus, truputį su kupra 
ir su karpa ant nosies. Abel- 
nai, dar labai graži moteriškė. 
Pereitą savaitę persikėliau gy- 
vent pas naujus žmones, kur 
gavau kambarį su rakandais. 
Bet maudyklėje nėra užtiesa
lo ant lango, todėl jeigu aš 
eisiu nusiprausti, tai mane ma 
tys kaimynai. Kas man daryt? 
— Uršė.

Atsakymas: — Jeigu tu, ma
no vaike, esi dar tik 56 metų 
truputį su kupra ir su karpa 
ant nosies, tai nereikia sielo
tis. Kaip tik kaimynai pamatys 
tave maudanties, jie patys nu
pirks tam langui užtiesalą.

Jonu pasidarė?
Duktė: — Jisai pavirto į vie

ną iš tų bedievių.
Mama: — Nagi, nagi!
Duktė: — Taip! Jis ginčija

si, kad nesą pragaro. Jis sa
ko, kad po mirties jam nebe 
būsią blogiau, kaip kad dabar 
esą.

Mama: — Ak, tu svieteli!
Duktė: — Je, ir juo daugiau 

aš tą žvėrį už tai pyluoju, tuo 
atkakliau jis laikosi prie savo!

—o—
Klaidus Laikrodis

Pačiutė: — Kazy, katra va
landa?

Pačiulis (gerokai nusivilgęs) 
— Negaliu pasakyt. Ant šito 
pasiutusio laikrodėlio yra dvi 
strielutės, ir aš nežinau, kat
rai ir betikėt.

—o—
Madingas Bulius

Panelė (iš miesto): — O-o, 
kaip žiauriai žiūri į mane ta 
jūsų karvė!
\ Farmeris: — Tai bulius, 
mergaite, — ir jis nemėgsta jū 
su raudono skėčio (parasolės) 

tanelė: — Sakyk tu man!
Aš žinojau, kad mano skėtys 
jau biskį išėjęs iš mados, bet 
niekuomet nemaniau, kad lau
kų karvė galėtų tą taip grei
tai pastebėti.

nyti. Jeigu tavo žmona nėra 
pilietė, ji neturi politiškų tei
sių šioje šalyje. Jeigu ji tap
tų našle, nekuriose valstybėse 
neturėtų teisės prašyti moti
nos pensijos. Jeigu norėtų va
žiuoti užsienin, negalės gauti 
pasporto nuo Valstybės De
partamento. Jeigu sirgtų kokia 
užkrečiama liga ji galėtų būti 
deportuota. Yra daugelis ir ki
tų priežasčių delei kurių mo
terims patartina išsiimti pilie
tybės poperius su vyrais, jei
gu ketina šioje šalyje apsi
gyventi. F. L. I. S.

Salti
Sustabdo į dieną
Pora dozy Hill’s sustabdo Šaltį — į 

24 valandas.
Sustabdo ir galvos skaudėjimą., karš

tį, gripą, paliuosuoja vidurius, suvikri- 
na visą kūną. Ir nepalieka blogy pa
sekmių.

Šaltis, dalykas rimtas. Kasmet nuo 
šalčių priežasties miršta virš 150,000.

Nežaiskite su šalčiu. Nusipirkite tik
rą Hill’s ir vartokite šalčiui užklupus. 
Visos aptiekus parduoda Hill’s.
Tikrai Gauk Kaina 30c

CJSCARA > QUININE
Raudona Dėžė su paveikslu

ŽEMLAPIAI Iš LIETUVOS!

Ii?
$15.00 ir augityn

Balto, Žalio ir Raudono likt, 
aukso moteriškų laikrodėlio 
Galima gauti mūsų krautuvė 

RASHKINIS

VOKETA1TIS
141 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

S. K. GRISIUS
Agmilmj “VIENYBES” bei ki
tų tautiškų laikraščių Chieagoj. 
Norinti užsirašyti “Vienybę’’ ar 
užmokėti prenumeratą bei pirk
ti Sūrų, kreipkitės Šiuo antrašu.*

3423 W. Gist STREET
Chicago, Iii.

Phone — Republic 8927

A. L. CEAS AR, M D.
Gydo Akių, Ausies, Nosies 

Gerklės Ligas
109 E. 87lh Street

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

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

ir

j

PI L VASOPIŠKOS MINTYS

Tikra teisybė, kad mūsų val
džia visai negabi. Ir dabar sa
koma, ji paliepusi pinigų dirb
tuvei padaryti daugiaus penk
tukų ir dešimtukų, kuomet 
mums kuodaugiausia reikia do- 
larių.

SVARBUS NATŪRALI
ZACIJOS KLAUSIMAI

IR ATSAKYMAI

GRAVELI 
ANO ALU KINDS QF 

KOofinG
R»p«ir Worh- a Specialty 

JAMES J. HOLT 6-SON

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

Kl. Ar ateivis, atsisakęs tar
nauti kariumenėj karo metu 
gali prašyti pilietybės ir būti 
naturalizuotu?

Ats. Taip. Prezidento Coo
lidge proklamacija iš kovo 
1924, juos atleidžia ir nuima 
bausmes nuo jų, tokiu būdu 
jie turi teisę tapti piliečiais.

Kl. Ar žmogus kariumenėj 
tarnavęs ir garbingai paliuo- 
suotas privalo pristatyti atke-l 
liavimo certifikatą prašant pi
lietybės?

Ats. Tokiam nereikia prista
tyti atkeliavimo certifikato.

Kl. Ar nepilnametė duktė, 
ištekėjusi už ateivio, įgįja pi
lietybę tėvo naturalizavimu?

Ats. Taip. Nepilnamečiai vai 
kai įgįja pilietybę kuomet tė
vai naturalizuoti, ir Cable ak
tas neatima nuo nepilnametės 
duktės, ištekėjusios už ateivio, 
jos pilietybę.

Kl. Ar Amerikoje gimus 
moteris, kuri neteko pilietybės 
per ištekėjimą už ateivio už
sieny, turi pristatyti atkeliavi
mo certifikatą pirm negu ga
li atgauti savo pilietybę?

Ats. Taip. Tokia moteris tu
rį prisilaikyti prie visų imi
gracijos reikalavimų, kuomet 
vėl grįžta į Suvienytas Val
stybes; ir jeigu ji negali pri
rodyti savo legalį įleidimą ji 
negali paduoti natūralizacijos 
prašymo.

Kl. Tikiu tapti Amerikos pi
liečiu į mėnesį laiko. Ar mano 
žmona gali išsiimti pilietybės 
poperas tuo pačiu laiku?

Ats. Taip. Jeigu prašys pi
lietybės, išgyvenusi šioje šaly
je per penkis metus ir jeigu 
ji išsiėmė savo pirmus pope- 
rill's dviejais metais prieš pa
davimą aplikacijos.

Kl. Padaviau natūralizacijos 
prašymą ir tikiuos neužilgo 
tapti Amerikos piliečiu. Mano 
žmona pageidauja tapti piliete, 
bet neišsiėmė pirmų poperų ir 
neprašė pilietybės. Ką ji turi 
daryti?

Ats. Kuomet tapsi Amerikos 
piliečiu, tavo žmona, kaipo 
žmona Amerikos piliečio, ga
lės lengvinus įgyti pilietybę, 
negu paprasta ateivė. Turi bū
ti 21 metų amžiaus arba dau
giaus, kuomet paduoda prašy
mą, jei nereikės turėti pirmų 
poperų, ir turės prirodyti tik 
vieno meto apsigyvenimą šioje 
šalyje. Kuomet tapsi piliečiu 
tegul žmona tuoj paduoda sa
vo prašymą.

Kl. Ar neužtenka tik vyrui 
būti piliečiu?

Ats. Ne. Klaidingai taip ma-.

z Kaina $1.50 vienam 
VIENYBĖ

193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

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

Reikalo klauskite:
Ofisas: 1163 Gates Avenue 

Tel. Jefferson 3957
Yardas: 161 Clifton Place 

Tol. Prospect 1023

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ 
APDRAUDOS (INSURANCE) FIRMA

REIKALAUJANT apdraudoa (insur
ance) nuo Ugnies, Gyvasties, Sužeidi
mo (accident), Automobilių, Stiklą, 
etc., žodžiu sakant, suteikiam visokios 
rūšies apdraudą (insurance) kokia tik
tai randasi šioj šaly. Mūsų kompanijos 
vienos iš didžiausią, prekės yra lygios 
su kitais, bot patarnavimas yra geres
nis nelaimei atsitikus, nes pilnai nu - 
stolius išmoka.

PERKAM ir parduodam namus, lotus, farmas, biznius, morgičius; sko
linau! pinigus ant morgičiy, suteikiam pilną patarnavimą namą pirkime 
ir pardavime.
NOTARY PUBLIC suteikia pilną patarnavimą visokių legalių dokumen
tų, kokius tiktai tiesos daleidžia Notarams patarnauti.Matomai buvo keletas ir to

kių vyriškių, kurie nenorėda
vo pasižiūrėti į merginų kin
kas, jeigu dabar merginos nu
sprendė ant kinkų nešioti dei
mantus.

Su visokiais reikalais ypatiškai, laišku nr 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

koKuriems tik

reikalinga,

kreipki t čs
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GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
TARPE DBIGGB IB MEDFORD AVENUES.

Prlatatom j vlatia New Yorko ir Brook lyno apylinkes Dykai Ir Bangiai

DIDELE PERMAINA PO 10 METŲ PAS
MACYS BROS. FURNITURE CO

NAMAS PERTAISYTAS MODERNIŠKIAUSIAI
FURNIŠEI VĖLIAUSIOS MADOS, TIK KĄ Iš DIRBTUVIŲ 

STOCK’AS DVIGUBAI PADIDINTAS 
GVARANCIJA Iš DIRBTUVIŲ DAUGIAU UŽTIKRINAMA 
PATARNAVIMAS DAUG TOBULESNIS DEL PUBLIKOS 

IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS LENGVIAUSIOS
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JUOKIS

KAD IR

NENORI

Painus Klausimas
Valkata: Pons advokate, aš 

atėjau pasiteirauti, kokios aš 
esu tautybės, jeigu aš gimiau 
Amerikoje, bet turėdamas dar 
penkius metus, sirgau jedra?

Advokatas: Mano žmoguti, 
klausi labai kvailoko klausimo. 
Tu esi amerikonas, supranta
ma. Kas tik gimė Amerikoje, 
yra amerikonas. v

Valkata: Bet sakysim, jei 
žmogus gimė ant laivo vidury 
vandenyno. Kokios tautybės jis 
yra ? t

Advokatas: Jisai priima tau
tybę savo motinos arba tėvo; 
juk tai aišku.

Valkata: Neaišku. Sakysim, 
kas bus jeigu jis keliavo su te
ta?

Advokatas: Nebūk toks pai
kas. Jeigu kūdikis gimė ant 
laivo, tai kurgi kitur tu manai 
galėjo būti jo motina?

Valkata: Na, juk motina 
galėjo ant laivo nesuspėti už- 
sėst, argi negalėjo?

—o—
Del Pragaro Kitas Pragaras
Duktė: — Aš nebežinau ką 

ir daryt su mano vyru Jonu!
Mama: — Vaje, o kas gi su

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

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

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

(Sekamas straipsnelis tilpo tikrai buržu... norėjau paša- žimą tą ir pasilaikyti. Visą ma- 
kyti, gana gražiu būdu.” j no turtą užsidirbau sunkiu dar 

“Taip,” atsiliepė malonus į bu, ar suprantate tą? Ne nacio 
basso balsas. “Nusibodo valako 
tis po pasaulį ir apsisėdau Pa
ryžiuje.”

Po ilgų ir diplomatiškų pri
sirengimų, Krasinas galų gale 
užvedė kalbą apie tikslą: —

“Na, Fedorai Ivanovič, kada 
mes galime tikėtis jus pamaty
ti vėl Maskvoje, jūsų proleta
rinėje tėvynėje?”

“Maskvoje? Na, draugai, tu 
rosite man atleisti šiuo tarpu. 
Sakomą ‘nusisamdei-parsida- 
vei,’ o aš pasirašiau kontrak
tą trims metams su tais ameri
konais. Po to, pažiūrėsime. Pa
siilgau Maskvos. Bet važiuoti

rusų dienrašty “Russkaja Ga- 
zeta,” einančiame iš Paryžiaus. 
Už faktų tikrumą jis neatsa
ko, bet parodo prie kokių kvai
lybių priveda bolševikų teori- 

ir kodėl šaliapinas ne- 
pabė-

JOS, 
grįžta į Rusiją, iš jos 
gęs. — Vertėjas).

dova-Bolševikai negali sau 
noti, kad pavelijo Fedorui ša- 
liapinui per pirštus praslysti 
ir apsigyventi užsieny amži
nai. Juk tai rusų scenos žvai
gžde! Tad, artinantis 35-toms 
metinėms sukaktuvėms šalia- 
pino darbuotės scenoje, Sovie
tų Švietimo Ministerija pa
siuntė tam tikrą delegaciją, 
kurią vesti pavedė Borisai Kra 
sinui, broliui bolševikų amba- 
sodariaus Paryžiuje. Delegaci
jai duota uždavinis prikalbin
ti įžymų artistą, “liaudies dai
nininką,” sugrįžti Rusijon.

Puikus ir brangus šaliapino 
apartmentas Paryžiuje trupu
tį prigąsdino Krasiną: “Na, 
drauge šaliapinai,” jis tarė, 
“matau, kad pradėjai gyventi

HOUANMeMERJ(Ą
Tiesus trumpas kelias por Botter- 

dnm’ų, j ir iŠ visų dalių

Laivai kas savaitę
Neprilygstami patogumai 

Mes pngelbstimo gauti reikalingas 
dokumentus (affidavits). Mūsų 
Žmonės sutvarko visas smulkmenas, 
ir keleiviams rūpinamasi nuo pra
džios kelio iki pabaigos.
Kainos ir laivų tvarkraštis pnjlna- 
ėlnmas paprašius.
Rezervavimui ir Informasljų dalei 
mŠvk bile vietiniam agentui, arba 

!
HOLLAND AMERICA LINE
24 State Street New York_

CH AS. WIRFEL

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

tuoj atvykstu pataisyti pagedimus

95 Starr Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 4037

J^sassStsžss

nalizaeijos keliu, kaip keli ma
no pažįstami įsigijo. Nepamirš 
kite to!”

Prie šių ždžių ambasado
riaus brolis greitai apsuko di
delį deimanto žiedą, kurį ne
šiojo ant piršto, kad paslėpus 
blizgantį brangų akmenį, ir 
pradėjo dairytis po orą, it gau 
dydamas peteliškes.

“Na, meskime laiką gaišinę,” 
ištarė šaliapinas. “Borisai Bo- 
risevičiau, ar galėsi užtikrinti 
man asmenišką 
jej grįžčiau?”

“Oh,” sušuko
Krasinas, “jūs

neliečiamybę,

lyg užgautas 
nemanykite,

Kalėdas išsiuntinėta vė-

EMSED
M1DK

jo rašyti ją liguistu greitumu.' 
“Palaukite valandėlę!” tęsė 

toliau kalbą garsus daininin
kas. “Man netaip greitai kvi
tukės tos reikia. Galėsite vė
liau ją man prisiųsti. O 50,000 
dolarių įgalėsite pasiimti ii? 
mano čekių sąskaitos Maskvos 
Pirklių Banke, kur turėjau 250 
tūkstančių gerų aukso rublių 
pasidėjęs. Taigi būsite tokie 
malonūs, pasiimsite 50,000 įs
tos sumos, o likusius 200,000 
persiusite man, kartu su kvitu- 
ke. Ar suprantate?”

“Bet, atsiprašau! Atsipra
šau!” šaukė “rabkrino” įgalio
tinis. “Maskvos Pirklių Ban
kas senai nacionalizuotas, ir 
jūs tą žinote! Ar juokus kre- 
čiate, drauge šaliapinai?”

“Visai ne. Mano pinigai yra 
mano paties uždirbti pinigai, o 
ne dalykas mestinas šalin. Aš 
esu skaitomas ‘liaudies daini
ninku’ ir ‘liaudies valdžia’ tu
rėtų man juos grąžinti, atsi
skaičius mokesnius. Tas, regis, 
aišku, kaip sviestas ant duo
nos, ar ne? O kol pinigai ne
bus grąžinti, tai prašau 
nelįsti, o jei ne, tai —”

“Rabkrinas” stebėtinai 
panašus į žmogų, karštu
deniu apšutintą. Jis iššovė iš 
kambario kaip kulka ir nubė
go pas draugą Rakovskį, So
vietų ambasadorių Anglijai, 
kad raportavus, jog šaliapinas 
“permainė veidą.”

Vertė V.

DYKAI Šie Naudingi Alumino Indai
Virtuvei už Leibelius DYKAI

atgal — pasisakysiu, vyručiai, kad aš atsakomingas už tuos 
dalykus, ar kad jie mano ga
lioje. Bet, nėra abejonės, kad 
Sovietų valdžia neatsisakys 
jums garantuoti” —

“Nėra abejonės! Bet tuo pa
čiu laiku, brolau delegate, jūs 
pats drebate del minties grįž
ti; ir galiu prisiekti, kad jūs 
visai nė nemanote grįžti, ir 
svarstote dalyką, kaip aš svar
sčiau tūlą laiką atgal.”

Prikalbinėjimai Šaliapinuį 
grįžti tuo ir baigėsi. Delegatai 
apleido išpuoštus kambarius, it 
tuščių barščių užsrėbę. Daini
ninko spėliojimai apie amba
sadoriaus brolį išsipildė: nese
nai Maskvos laikraščiai pra
nešė, kad Borisas Borisovičius 
rezignavo savo vietą muzikos 
skyriaus vedėjo valstybiniuose 
teatruose ir “laikinai” apsigy
veno užsieny. Bet šaliapiną bol 
ševikai dar neapleido. Aną die
ną jį Londone aplankė “rabkri- 
nas,” tai yra, delegacija prole
tarų ir kaimiečių diktatūros 
skyriaus, ir įteikė jam sekantį 
pareiškimą:

“Apleisdami SSSR jūs savo 
parašu prižadėjote duoti dešim 
tą dalį savo uždarbio Darbi
ninkiško Meno Skyriui. Sulyg 
mūsų žinių, nesenai OGPU pa
tikrintų, paskutiniais metais 
jūs padarėte 500 tūkstančių 
dolarių. Todėl mūsų viršinin
kas Maskvoje, įsakė man gauti 
iš jūsų 50 tūkstančių dolarių. 
Ar norite kvitukės?”

“Hm!” abejotinai numykė 
šaliapinas, “tas išrodo didelė 
suma pinigų. Niekad nesapna
vau apie tokias krūvas.”

“Bet pažiūrėkite, jei jūsų 
malonė, štai sąrašas jūsų kon
traktų. štai numeriai ir dienos 
čekių, kuriuos gavote ir var
dai bankų, kur juos iškeitėte. 
štaj suvedimas įvairių valiutų 
į dolarius, taipgi pareiškimas, 
kad jūs Amerikos valdžiai su
mokėjote 36,000 dolarių paja- 
minių mokesnių (income tax). 
Viskas geroje tvarkoje.”

“Sakysiu, — tai tikrai tikros 
informacijos! Kur jas gavote? 
Turiu prisipažinti — jūsų šni
pai... — Na, gali būti ir jūsų 
tiesa. Reiškia, turiu užsimo
kėti Sovietų valdžiai 50,000 do
larių? Gerai.”

“Rabkrino” atstovas iš pra
džių stabu virto iš nusistebė
jimo, paskui ištirpo linksmoje 
šypsojo, pradėjo prakaituoti iš 
susijaudinimo, ir ištraukda
mas kvitukę iš kišenės, pradė-

atvirai —1 greitai manęs ne- Į 
laukite!”

Įvyko nemaloni tyla.
“Prie progos, drauge šalia

pinai,'’ prasitarė kitas iš dele
gatų, kuris vis žvairavo į kam
bario puošnumus, “prieš jus 
OGPU (buvusi ČEKĄ) iškėlė 
mažutį dalykėlį. Visai mažutį, 
sakysiu. Mums pranešta, kad 
kostiumai del operų “Boris Go 
dunov” ir Pskovitiaka”, ku
riuos išsivežėte, turėjo įsiūtus 
tikrus deimantus ir emeraldus, 

! na, o jūs įkalbėjote muitinės 
j inspektoriams praleisti juos, 
kaipo dirbtinus ir netikrus. 
Suprantama, čia nesusiprati
mas, bet OGPU nori jį išaiš
kinti.”

“Pirmą syki tai girdžiu. Ma
no kriaučius, Abramka, prižiū
rėjo mano drapanas, ir jis te
bėra Didžiajame Teatre Mas
kvoje. Paklauskite jo. O jei aš 
ką išsivežiau užsienin su savi- 

+ai aš turiu tvirtą pasiry-

Geriausias

GYDAU VYRUS IR 
MOTERIS

Pasekmingai Moderniškiausiais 
Būdais

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

Mano Kainos Prieinamos
ir asmeniškai prižiūriu kiekvieną sykį atėjus.

Kraujo tyrimas Wasserman© sistema, ir komiška ana
lyze šlapumo, X-spindulių kvotimas.

Pasitarimas ir Patarimas Dykai

-

Specialistas
110 East 16th Street, New York City

Tarpe 4th Av. ir Irving Place
Valandos: 0 iš ryto iki 8 vakaro. — NedčliomiB: 9 iki 4 po pietų

M

Tol. Stagg 0783.

Juozas Levandanckas

107 Union Avenue

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

Ateikite ir Persitikrinkite
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PIL. A. TVARANAVIČIA 
“Vienybės” įgaliotinis Philadcl 
phia, Pa. Jis vietos lietuvių 
tarPe užrašinės “Vienybę” pri
ims paskelbimus ir spaudos 
darbus.

NAUJI “VIENYBĖS”
SKAITYTOJAI

A.

A. 
J. 
V.
0-

Zienka,

New Britain, Conn.: — 
Ausianka, J. češkevičius, 
D. žemonis, J. Kreivėnas, 
Mežlaiškis, M. Kadziauskas, 
Šukaitis, L. G. Kaziūnas, 
beciūnas, J. Selvestravičius, 
na Malinauskienė, P.
J. Kučkailis, P. Norkevičius, 
J. Mikalauskas, Ona Jonynie- 
nė, J. Pustelnikas, S. Vaznis, 
J. Satula.

Lietuvon užrašė šie vientau
čiai: S. Krikščiūnas — Franui 
Krikščiūnui, Kėdainių pasta; 
V. Abeciūnas — Vaclovui Ma
žeikai, Alytaus pasta; K. Mi- 
kulskas — Antanui Mikulskiui, 
Kalvarijos pasta; J. Vasiliaus
kas — Petrui Vasiliauskui, Pa- 
dovinio pasta; J. Balinskas — 
Kazimierui Balinskui, Šiaulėnų 
pasta.

Newingtom Conn.: — Robert 
Monsen, K. Kvesialis.

Kensington, Conn 
kanas.

Visi šitie užsirašė per “Vie
nybės” Įgaliotinį, p. A. B. 
Stankų.

A. B a

Aukos “Vienybės” 
bių Moksleivių

Bendradar 
Fondan

Brooklyn, N

Maspeth, N. Y., 
tho Auditorijos vakarėli $11.50

Buvo (žr. “V-bės” nr. 140) 
— $206.58. Viso nuo pradžios 
Įplaukė — $218.08.

Redakcijos pastaba: — Visa 
pažymėta suma yra nuo pra
džios V. B. M. Fondo įsikūrimo 
įplaukusi ir įvairiais laikais 
išsiuntinėta Lietuvon biedniem 
pažangiesiams moksleiviams, 
studentams ir bendradarbiams, 
kurie rašo “Vienybėm” Dabar

per Maspe-

Šios rūšies pienas priduoda bile valgiui kur reik cukraus ir pieno 
riebesni skoni. Atniicškitc čverti puodelio bile rūšies su trimis 
čvertimiš puodelio vandens iv gausite tikrą pieną, šios rūšys pa
gelbės jums išrišti klausimus virimo. Su tuo pienu jūs pasiga
minsite daug kasdienių valgių skaniai ir ekonomiškai.

Jūs gaunate brangias dovanas už leibelius, nekalbant apie gerą pieną. 
Viršuje matot paveikslus virtuvės alumino indų, vartojamų namuose, ku
riuos galite gauti už leibelius. Laikas nuo laiko gaspadinės pildosi savo 
rinkinį iš jų. Indus galite gauti tik mūsų premijų krautuvėse. Paštu 
nesiunčiame. Pradėkite šiandien taupyti leibelius ir neškite į arčiausią 
krautuvę.

MUSŲ BROOKLYN© PREMIJA KRAUTUVĖS RANDASI

570 Atlantic Avenue, netoli 4th Avenue
2 Sumner Avenue, netoli Broadway

KITOS PREMIJŲ KRAUTUVĖS:
NEW YORK CITY, N. Y. GI East 125th Street
44 Hudson Street near Madison 'Avenue
near Duane Street BRONX, N. Y.
426 West 42nd Street 578 Courtlandt Avenue
near Ninth Avenue netoli 150th Street

Pradėkite tuoj taupyti leibelius del dovanu Kalėdoms

prieš
liausies aukos.

Pilna apyskaita nuo pra
džios bus išduota “Vienybės” 
Metiniam Seimui ir paskelbta 
visuomenei.
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SANYKITg
ProfiltktM vyrams, 

geriausia apsauga 
po užsikrėtimo. 

Didelė triūbelė 35e. 
(Tarba (4’s) fl.

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

Bl Beekman Ht. 
Now York 

PraByk apraBymų

Tol. 4418 Qroonpoiwt.

Dr. John Waluk
Valandos:

nuo
nuo
nno

Nedėllomls pagal susitarimų

8
1
8

Iki 10 ii ryto 
iki B po pietų 
iki 8 vakare

161 North 6th Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. 595 Greenpoint.

270

8-10

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

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

Susivienijimas Liet. Amerikoje
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDRAŪDO8 I* PABALTO! 
OKGANIZACIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE, IU-

RIOS TURTAS ARTI 11,000,000.00

pomirtinių. Pašalpų Išmokėta 3413,550.18
Nuo suHlorganizavlmo Iki šiam laikui išmokėta 1375,121.80

BLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestam*. 
Nariai priimami nuo 18 iki 50 m. amilaua. V1eri na
riai gauna lalkraltj „Tėvynę” dovanai ir taipgi 
gauna BLA. Kleistas knygas ui pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — J1M, 300, B00 Ir 10OC
Patalpos Skyriai — 

|s.oo, l.oo Ir li-oo į savaitę.

Del plntMnlq informacijŲ kreipkite ii«p b3tm«I

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

t

!
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Brooklyn© ir Apylinkės Žinios
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“Vienybės” Adresas: 103-107 Grand Street, Brooklyn, N. Y. Telefonas: 2427 Greenpoint
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A R TĮSTA s ha ura vičius
V YKSTA HM TERBURIN

1
Operos artistas, gerb. J. Ba

bravičius duos didžiulį koncer
tą Waterbury, Conn., “Ven
ta“ svetainėje, Gruodžio 20 d. 
nuo 2 vai. po pietų.

Girdėtis, kad visi to krašto 
lietuviai skubinai rengiasi 
prie to koncerto iškilmių. Vi
si laukia pamatyti ir išgirsti 
mūsų žvaigždę Naujosios An
glijos scenoje.

DEL ITALIŠKŲ DAINŲ
(Laiškas Redakcijon))

at-

mas publikoje nemačiau ir 
pats nejaučiau jokio nesmagu
mo kuomet artistai (ar bent 
artistės, kurioms ta pastaba 
buvo padaryta) dainavo. Jų 
tarmė buvo nepaprastai gera, 
nes tos dainos buvo išmoktos 
pas itališką mokytoją. Jeigu 
buvo viena iš tų nepilname sa
vo balse, tas galima atleisti; 
bet kad sakyt itališkos dainos 
nebuvo vietoj, tai jau nėra iš- 
rokavimo, nes be jų nei vienam 
koncerte neapsieina. Mūsų pu
blika yra tiek pažengus dailės 
žvilgsniu, kad nesibijo jų klau
syti kad ir nesupranta žodžių, 
šis faktas buvo pastebėtas pa
čiam gerb. Babravičiaus kon
certe, kuomet jis turėjo atkar
tot itališką “April”. Ačiū Die
vui jau praėjo tie laikai, kada 
mūsų žmonės turėjo užsiganė
dinti tokiomis dainomis, kaip 
“Eisiu mamai pasakyti”. “Vie-

MASPETHE VAKARĖLIS
IR MOKSLEIVIAMS AUKOS

Pereitą pirmadienį, į Liet. 
Pil. Kliubą, 160 Perry Ave., 
dar suėjo būrelis svečių ir vieš
nių, dalyvavusių vakarykščiai 
buvusiame taip puikiame va
karėly Maspetho Auditorijos 
B-vės. čia dar vėl pasidarė ga
na linksma vakarienėlė, kurią 
patiekė vakarykščios šeiminin
kės: pp. Jočienė, Liziūnienė ir 
širvydienė. Po vakarienės, bu
vo triukšmingas teismas ant 
senbernių, kurių čia
susirado; jie kiekvienas turėjo 
išsiaiškinti Augšč. Tribunolui 
(susidedančiam iš: Jočio, Li- 
ziūno ir Sirvydo):
ikišiolei tebėra nevedę? Kuris girnų.

presijas, bet kurstyti žmones, 
kad šlietųsi prie Rusijos po 
priedanga “darbininkų kla
sės“. Rezoliucijos būsią suren
gta švelnios, bet grynai rusiš
ko nusistatymo.

Būtų gerai apsisaugoti nuo 
tos merškerės visiems lietu
viams ir nesiduoti Rusijos Re
gentams save prigauti. Mūsų 
protestai prieš represijas Lie
tuvoje yra tūkstančiais kartų 
reiškiami spaudoje, todėl 
mums nebereikia Rusijos agen
tų pagelbos.

Laisvas Pilietis.

SUSI \ IENIJIM0 KUOPOS
METINIS BALIUS
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JAU VĖL TURIME!
Komediją

“ LAPKUS”
— Kaina 30c. — 

VIENYBĖ
Grand St., B’klyn, N. Y.

Magdalena Povilaitienė paieškau sa
vo vyro, kuris paliko mane II d. Oct. 
Išėjo iš namų, nesakė niekam nei 
kur einu 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. (146

TĖMYKITE!
Kurie norite parduoti savo 

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

(14Š)

Pasiremia voja gražūs kambariai gy
venimui; taipgi kambariai su rakan
dais (furnished rooms) 
Gražioje vietoje, patogu susisiekti su 
kitomis miesto dalimis. Kreipkitės: 
858 Glemnore Avė., kampas Montau 
Ave., Brooklyn, N. Y. (147j

pavieniams.

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

PIANŲ SAVININKAI! Jei pianu* 
pagedo, ar reikia jo tonus sutaisyti, 
kreipkitės pas A. Antpusaitį, 981 
Broadway, Brooklyn. Tel. Jefferson 
6993.

BIZNIAI ANT PARDAVIMO

Gerbiamieji:—
Malonėkite patalpinti šį 

sakymą “Dainos Mylėtojui”, 
kurio straipsnis tilpo “Vieny
bėje” Lapkr. 28 d.

Tas, kuris manė, kad buvo 
nevietoje dainuoti kėlės itališ
kas dainas “Vienybės” koncer- nybės“ koncertas buvo gražus 
te, klaidingai pasivadina save ir įspūdingas, ir drąsiai galiu 
“Dainos Mylėtoju“, nes tikras sakyti, kad daug laiko praeis 
dainos mylėtojas myli dainas pakol kitą tokį sulauksim, 
visokiose kalbose. Aš, būda- Muzikantas.

specialistas

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

(Viršuje miainyčioa)

Novocain anestetiku atsargiai ir pri-

Burgoon Dantisto SPECIALISTAS

Dantys traukiami vartojant
tyrusiai. Visokį aptraukimai — šaknų ir piviršio darbai. — 22 karato 
aukso — Imame paveikslus su X Bay.

(Nepaklyskite po kitu numeriu)

Susikalbam Liet n vii k ai EGZAMINACIJA DYKAI!
»

ruoštis atsilankyti.
Komiai ja

Liziūnienė su 
vakarėlį auka 
moksleiviams 

pritarė ir su

A KTOR1A MS-MĖG £ J A MS 
VAIDINTOJAMS! 
REŽISIERIAMS

Sausio 2-ą dieną SLA. 83-čia 
kuopa rengia smagų ir gražų 
balių su programų naujoje lie
tuviams svetainėje, po No. 118

apsčiai Cook St., tarp Bushwick Ave.
ri Morell St. (netoli Flushing 
Ave. stoties).

•Kitos organizacijos prašo-
kodel jie'mos tą dieną nedaryti paren- 

o visi pritarėjai SLA. 
tik nevykusiai aiškinosi, gavo kviečiami 'skaitlingai tą dieną 
bausmės — pirkti M. A. B-vei 
šėrų. Buvo daug juokų.

Ant galo p. 
manė atžymėti 
mis biedniems 
Svečiai mielai
dėjo sekamai: K. Liziūnas, S. 
šiaučiulis, J. O. Sirvydas, J. 
Budėnas, S. Girnius, P. Bago- 
čiūnas, A. Bazaras, F. Petrulis, 
F. Jočis, J. Lukšis, J. želenis 
— po $1; J. J. Bernath — 50c. 
Viso $11,50.

Maspetho lietuviai pradeda 
kilti į vieną iš žymesnių Brook
lyn© kolonijų.

Maspcthictis.

Brangi ir Neįvertinama kny
ga. pirmą syk lietuvių kalbo
je leidžiama pirmas didelis ir 
pilnas vadovėlis kaip statyti 
teatrus ir vaidinti veikalus 
scenoje. Su paveikslais.

Kaina su prisiuntimu — 75c. 
“VIENYBĖ”

193 Grand St. Brooklyn, N. Y.

TREIGIO .4UTOMOBILIS
SUSIDURT SU BRIEDŽIU

(Norinti Aitų knygų gauti, pri
valo greitai siusti užsakymų, 
nes mažai iš Lietuvos gavome)

PARSIDUODA NUOSAVYBĖ
8 šeimynų, medini* namas, po 5 

kambarius, maudynė, elektra, netoli 
Grand St. h’enda $2,520, kaina $17,500.

Taipgi G šeimynų, medini* 
kambarius, šaltas vanduo, 
wick Av., elektra. Reudjj 
na $12,500.

8 šeimynų, mūrinis, 3G 
(i kambariu*, maudynė, < 
du $3,600, Ridgewoodc,

G šeimynų, mūrinis,
Pond Rd. 29 per 100, kaina $19,000.

Rašykite ar ateikite tarp 2—5 vai. 
po pietų, išskyrus seredomis.
A. Perfall. 70 Menahan St. Brook
lyn, N. Y.

po 4 
netoli Bush 
$1,680, kai

per 100, po 
elektra, ren- 

kaina $28,500. 
netoli Fresh

Išsircndavoja G kambariai, baltos 
8inko», maudyne. Frank Skuja, 1719 
Blcvi'ker St., Ridgewood, (146)

Išsinuoinuoja kambarys dvi vyro ar
ba merginos. Atsišauki t pas: N. Gervė, 
4(1 Union Ave., Brooklyn. N. Y. (Dve
jais trepais). (147)

lAsirendavoja atskiras apšildoma* 
didelis kambarys. Lašų (showers) mau 
dynė. Yra garadžiui vieta del automo
bilio jeigu reikėtų. Kambarys tinka
mas bevaikei porai. Adresas: 26 Cros
by Ave., tarpe Vermont ir Miller Ave. 
Du bliokai nuo Highland Parko. Va
žiuoja u t 
ir išlipt 
ant pat 
8119-W.

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

reikia paimti Jamaica Line 
ant Vau Secklen Avė. ir eiti 
kalno. Telefonas: Glemnore

(146) Tel. Qreenpolnt 7831

LIAUKUS TO T O GRAFAS

vS LIETUVIfiKA AKUBEBKA

prie

Už rašykit “V ieny bę 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems
Lietuvoje •

Fotografuoju ve- 
selija*, Rankio
tu*, nabašninku*, 
Mokinių grupes 
ir tt. Abelnai at
lieku visus foto- 
grafijo* darbu*. 
Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės tino 
adresu: —

$14 BEDFORD AVENUB 
tarpe No. 5th ir 8th Sts.) 

Brooklyn, N. Y.

DIDELIS NUMAŽINIMAS KAINŲ ANT
NEW PLAYER PIANŲ

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

P. 1RSIDUODA LENG VOMIS 
IŠLYGOMIS

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

Aleno — Kaina $1.06. — Su orderiais Ncsivėluokil!
Parduodama ir išsiunčiama į kitus miestus taipgi.

Iš visur kreipkitės čia pažymėtu adresu:

A. ANTPUSAT & CO
EKSPERTINIS TONUOTOJAS IR PATAISYTOJ AS 
981 Broad tray Brooklyn, N. Y.
(Puse bloko nuo Myrtle ir Broadway “L” stoties) 

Telephone Jefferson 6993. Atdara vakarais iki 9 vai.

Pereito pirmadienio vakare, 
plačiai pažįstamas Jonas Trei- 
gis, savininkas Bayview House 
hotelio So. Jamesport, L. I., 
vėlai važiuodamas automobiliu, 
tiek Wadding River, susidūrė 
su milžinišku briedžiu, kuris 
trenkė į karą kaip perkūnas ir 
sugadino visą šoną. Kare va
žiavo ir ponia Treigienė su vai
kučiais; jie visi labai nusigan
do trenkimu, vienok laimingai 
išliko nuo pavojaus ir galėjo 
karu parvažiuoti namo.

Ant rytojaus p. Treigis nu
vyko į tą vietą pasižiūrėti. — 
nes manė, kad briedis nuo su
trenkimo užsimušė
nieko nerado; jeigu briedis ir 
užsimušė, tai kas nors pirmes
nis jį sau parsivilko namo.

PIRK “VIENYBĖS” ŠĖRŲ 
VIENAS SĖRAS 

DESIMS 
DOLARtŲ.

Marijona Tamkleul 
pslsgų ant pareikalavimo 

<QCdi<»ną ar naktį, taipgi ir nedčl- 
^dieniais. Darbą atlieka atsakau 
Mačiai ui prieinamą kainą 

? Stagg Street) 
8 (arti Union Av.) 
rn Brooklyn, N. Y.M TeL 8tagg 6711

Telephone Triangle 1450
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Tikra Lietuviška Duona 
kurtą kep* 

„Garsas" Keptuvė 
(Seniau*:*

Tel. Stagg 4409

ALEK. RADZEVIČIUS 
Graborius

— Petrai, kur taip skubi
niesi?

— Einu pas Juozų Aba- 
zorių.

— Kas tenai naujo yra?
— Tai yra geriausi lietu

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

— Koks jo adresas?
93 WYTHE AVE., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. 4520 Greenpoint

IR MALIORIU8 
Nufotogrnfnoj* ir 
numalevoj* viso
kiu* pnveikaln* 
|v*in*u*iomiB ap- 
nlvomi*. Atnauji
nę aenna ir kra- 
javoR ir andaro 
au amerilmniftkai* 
Dnrbą atlieka ge
rai ir pigiau

Kreipki 16a iiao adresu

STOKES
0. Brooklyn, N Y

Kep* duoną iJ 
kepamo 

ir kitiem* 
kreipkite*

įtaiga)

vėm*
•nomet
prie ••Gar***” Keptuvė. Siunčia J 

į ne

I

miltų
vertu

ruginių
keik*n>,

pakiliam*. Vi
• u oŽMnkymnia Laidtouvių Direktorius, Bbalsamuo- 

Jn ir laldoju mirusius ant visokių 
kapinių. Kainos žemos. Vieta prieš 

APREIŠKIMO 6V. PANELES 
BAŽNYČIĄ

Reikalui esant meldžiu ateiti
416 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N. Y.

JONAS
173 Bridge St.,

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Sa minkąs)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINE 
čia galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintu* ir ui 
prieinamą kainą; taippat paslrendavott svetainą susirinki" 
minu, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

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

tačiau*

2870

RUSIJOS AGENTAI 
RUOŠIA “PROTESTĄ”

duoną ir j kitu* miestu*.

W. MAS IDLE VICH
A. SFIRUPSKIS 

(Savininkai)

209 Bedford Ar®., 
Brooklyn. N. Y. Tol. G p’t.

MM
o

ANDRIUS TURAUSKAS

MES ŽINOM VISUS
esat kviečiami pas raut

arba šaltam Ore

Girdėtis, kad Rusijos agen
tai gavę įsakymus iš Maskvos, 
pasinaudoti atsitikimais Lie
tuvoje ir surengti neva “pro
testo mitingus" tarp lietuvių. 
Ištikrųjų, tai būsią protestai 
ne prieš Lietuvoje klerikalu

592 FLUSHING AVENUE 
Brooklyn, N. F. 

Telephone Williamsburg 3009 
—... o-----

Užlaikau užeigos vietų visiems prieinamu ir 
priegtani vicšbšūU* atkeliavusiems Iš toliau*; 
gera vieta apsistojimui

Kampas

Užtai visi

šiltam
P. YANKUS (didysis) 

ir P. PUSNĮ K AS
115 NORTH 6th ST.

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

___Į,'J!T

REIKALE PIRMIAUSIA PAS MUS!
Minorui prašome kaipo Lietuvių, kad reikalui esant by kokios rūšies čeverykų, 
meldžiamo pirmiausiai atsilankyti į mūsų firmos artimiausią krautuvę. Tu
rime naujos mados stipriai pasiūtus ir puikiai pritaikytus čcverykus europie
čių kojoms: vyrams — šventadieniai augšti ir žemučiai Juodi ir rudi calf, 

Vici kid ir Pat. Leather. Prekė nuo $4.00 iki $5.00 ir augšč.
Vaikams Juodi ir rudi ekstra stipriai pasiūti, Oxhide padai, 

ir puikios odos; saizai 9 iki 13*^. Prekė $2.70. Buizai 1 iki 2 
prekė $3.00, Buizai

Special stipriai pasiūti darbiniai vyram* čcverykai stylo 
Moccasin, Blucher, 
čio G,

2 iki G prekė 13.25.

Kurk Velt. Oxhide sole (padai) Juodi, plo- 
saizni nuo G iki 12 prekė $4.00.

ps pritaikomų plačių; moterims ir mergaitėms. Užtikriname, kad iš mūsų 
tuvės pirkinys visuomet bus pilnai vertas jūsų užmokėtų pinigų.

Mūsų Čeverykų Krautuves Randasi:

197 Grand St. (Vienybės Name) Brooklyn, N. Y
20 Clermont Ave. Maspeth, L. I., N. Y

Newark, N. J
Maspeth, L. I., N. Y

Maspeth, L. 1.9 N. Y
44 Grand St.
69-21 Grand St

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

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

Vyrams, Moterims ir Vaikams
Praftau Tamlstą reikale atsilankyti, o būsite pilnai užganftdlntas

S. PAUŽA
131 GRAND STREET

Brooklyn, N Y.

(Praeidami atsižvelgkitc į šį namą) 
260 HUMBOLDT ST.

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Stngg 2481

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

K A SMOGIU  S ir TUBA 
260 Humboldt Street 

Brooklyn, N. Y.

' įsų pareiga apsiginti nuo šalčio, pasiperkant 
Naujausios Mados ir Geriausio Materiolo bei 
Išdirbinio Overkotus, Lietuvių Kopcratyvės į- 
staigos krantinėj. Dirbtuvė vedama pilnai paty
rusių kriaučiško amato siuvėjų. Užlaikom didelį 
overkotų ir siūtų pasirinkimų suaugusiems, jau
niems ir vaikams. Siuvant ant užsakymų kuris 
neprisirenka iš gatavų. Overkotai nuo $15 Ir 
augšč. Siūtai nuo $18 ir augšč. Ant orderio nuo 
$25 ir augšč. pagal materijos vertę. Priimam už
sakymus ir per laiškus. Darbas garantuojamas, 
l’ž netinkamumų, drabužio pinigai grąžinami. 
Lietini, atmink šią pirmutinę lietuvišką įstaigą.

A. L. Clothing Co.
216 Manhattan Avenue 

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