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Briando Kabinetas Po 16 Valandų Kovų Par- 
liamente Gauna Pasitikėjimą ir Apsibūna.

DANCIGO VOKIEČIAI NUMATO, KAD LEN 
KAI RUOŠIASI KAREIVIAIS TĄ MIES
TĄ OKUPUOTI.

NEW YrORK, Gruodžio 4. — Po kelių mėnesių seki
mo prohibicijos agentai iš Washingtono, veikdami su 
New Yorko agentais, sugavo 20 iš 42 asmenų, sakoma 
priklausančių didžiausiai butlegerių korporacijai Ameri 
koje. Vadas tos korporacijos buvo žinomas, Dwyer is 
savininkas žirgų lenktynėms, gembleris ir sportininkas 
Jis pastatytas po $40,000 belos. Korporacija turėjo ofi
sus Grand Central stoty, naujame Albee teatre Brook- 
lyne, Jamaicoje ir kitose vietose. Ši korporacija buvo tiek 
galinga, kad išlaikė savo lėšomis valdžios jūrų sargybą, 
kurios užduotis yra butlegerius gaudyti. Butlegeriai mo 
kėjo algas valdžios valdininkams ir papirkdavo juos “pi
nigais, moterimis ir vynu”. Prie to jų tarnai privertė vi
sus kitus butlegerius mokėti “taksas” sumoje $2 nuo kiek 
vienos skrynutės Įvežimo Į New Yorką snapso.

Valdžia tikisi, kad sugaudžius korporantus, New 
Yorkas žymiai “pasausės”.

Žinios Iš Lietuvos

PARIS, Gruodžio 3. — šešioliką valandų parliamen- 
te Briandas kovojo už savo ministerių kabinetą ir poli
tiką ir vos-vos laimėjo. Vieną sykį jis laimėjo tik šešių 
balsų didžiumą, Ivibą-rrpų. 28. Didesnės didžiumos jis ne
turės. Parliamentas sutiko pavelyti valdžiai prisispaus- 
dinti daugiau popierinių pinigų ir pakelti taksas, nes 
Franci jos ižde visai pinigų neliko ir valdžia atsidūrė 
prastoje padėty. Frankas nuolatos krinta.

DANZIG. — Vietos vokiečiai protestuoja prieš pa
reikštą lenkų sumanymą pastatyti lenkų kareivius ser
gėti Lenkijos amunicijos sandėlį Dancigo uoste. Vokie
čiai sako, kad tas būtų pirmas žingsnis prie -militarės 
Dancigo okupacijos.

MASKVA, Gruodžio 3. — Paskutiniai rinkimai ro
do, kad Rusijos kaimiečiai pradeda sąmoningiau remti 
sovietų valdžią ir jai pasitikėti po to, kaip toji atsisakė 
vykdinti komunizmą.
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Angliakasių ir Bosų Kalėjimas Saugiau,
Projektai Streike Negu Dvi Pačios

Scranton, Pa. Bosų atsto
vas, Inglis, pareiškė čia, kad bo 
sai sutinka tartis su streikuo
jančiais angliakasiais tik se
kamomis sąlygomis: užvėri- 
mas kontrakto penkiems me
tams, kasimas anglių turi pra
sidėti tuoj, algos ir sąlygos 
tos pačios iki nebus susiderė
ta ar arbitruota permainų, jo
kių ček-of, ir arbitravimas vi
sų ginčų beljokių susilaikymų.

Unija gi siūlo sekamas są
lygas derybų atnaujinimui: 
penkiems metams kontraktas, 
darbininkai pradeda dirbti tik 
pasirašius kontraktą, algos tu
ri būti nustatytos penkiems 
metams, o del kitų sąlygų su
tinkama arbitruoti, pripažini
mas ček-of, arbitracija (tarpi
ninkai) tegali būti vartojama 
algų pakėlimui.

Anglijoje Giminiai Mažėja

London, šįmet yra pirmi 
metai po karo, kad labai mažai 
gimė vaikų Anglijoje. Sakoma, 
gimė mažiau, negu net Fran- 

* cijoje. Tas kai kuriuos anglus 
rūpina, o kitus džiugina, nes 
Anglijoje, sako, ir taip per
daug žmonių, kurie neranda 
darbo ir negali išsipenėti.

Philadelphia, Pa. Tūlas rau
donplaukis vyras aną dieną 
atbėgo į policijos stotį ir pra
dėjo šaukti: “pasodinkite ma
ne į kalabužkę greitai”! Pra
dėjus klausinėti, jis. paaiški
no, kad apsivedė su dviems 
pačioms ir jos dažinojo apie 
tai ir nori jį pamatyti, bet jis 
manąs, kad jam sėdint už gro
tų bus sveikiau tą “pasimaty
mą” perleisti.

Laukė Teismo, 
Pralaukė Prekes

Neiv York. Leo Levinsonas 
buvo patrauktas teisman, kam 
perilgai automobilių laikė ant 
draudžiamos gatvės. Jam be
laukiant nuosprendžio, kas tai 
išnešė iš jo automobilio prie 
teismo durų 250 šilkinių nak
tinių marškinių. Teisėjas ap
gailėjo jo nelaimę, ir bylą ati
dėjo toliau.

Kitas policmanas atleistas ir 
areštuotas todėl, kad naktį už
puolė ant grįžtančios namo 
slaugės.

N e iv York. Majoras Hylan 
įsakė policijai išvalyti ir užda
ryti visas gembleriavimo. ir pa
leistuvavimo įstaigas.

Naujausi Telegramai
i *h—

Wilkes-Barre, Pa. šios Į 
srities biznieriai svarstė 
projektą, kuriuo norima su
taikinti angliakasius su bo
sais ir baigti streiką.

Briusels. Valdžia ir biz-
hieriai nori prikalbinti Bel
gijos darbininkus padirbėti 
dykai tūlą laiką viršlaikį, 
idant padengti iškaščius ga
vimui 150 milionų paskolos 
iš Amerikos.

Geneva. Graikija rasta 
kalta užpuolimuose ant Bul
garijos, kurie nesenai įvy- 
ko, ir Tautų Sąjunga pri
teisė, kad ji bulgarams už
mokėtų $219,0000.

London. Mokslininkas 
odge sako, kad mūsų visas 

pasaulis, arba visata, netu
ri nei pradžios nei galo ir 
amžinai atsinaujina.

‘White Plains, N. Y. Rhi- 
njelanderio byloje teisėjas 
pasakė instrukcijas džiurei 
ir visas dalykas perduotas 
dabar džiurei.

Paris. Policija -areštavo 
šmugelninkų bandą, kuri 
užsiiminėjo pardavinėjimu 
narkotikų.

Ginčai Del Rusiškų 
Čebatukų Anglijoje

London. Turėdami ant ran
kų daug odos, tūli fabrikantai 
sumanė daryti moterims rusiš
kus čebatukus ir mada prigijo. 
Bet ta mada nepatinka vy
rams, kadangi čebatukai už
dengia dalį moteriškų kojų. 
Moterys gi giria, kad šilta ko
joms jr gerai. Avalu centruose 
darbininkai džiaugiasi, kad tu
ri darbo, čebatukai parsiduoda 
po $3.50 pora.

Moterys Apvogė Banką 
Bijodamos Vyro Pykčio

Sioux Falls, S. D. Galutinai 
paaiškėjo priežastys, delei ku
rių motina ir duktė čia apvo
gė banką. Pasirodo, kad pilie
tė Rogers išrašiusi čekių virš 
$100 ir tuo būdu pamažino 
bankoje sąskaitą. Bijodama, 
kad vyras nesibartų, ji nutarė 
užpulti kasierių ir atimti iš jo 
porą šimtų. Paaiškėjo ir kitas 
juokingas dalykas, kad duktė > 
paslėpė nuo motinos iš pavogtų 
pinigų $90 ir nenorėjo jai a- 
pie tuos pinigus nieko sakyti.

Užsimušusio Latvijos
Premjero žmona Nusižudė

Ryga. Mejerovico žmona ra
sta negyva. Spėjama, kad ji pa 
ti nusižudė. Jos vyras nelabai 
senai mirė, kada jo automobi
lis apvirto. Jis buvo Latvijos 
premjeras, draugingas labiau 
lenkams, negu lietuviams.

Herrin, 111. Rave tarp šio 
miestelio ir Marion rasta kū
nas 25 metų nepažįstamo vy
ro, prie kurio pridėta raštelis, 
sakantis: “Jis vogė nuo drau
gų. K. K. K.”

Brooklyn, N. Y. šio mie
sto protestonų kunigai pri
ėmė rezoliuciją, kurioje pri 
sižada gauti adresus visų 
vietos butlegerių ir jų biz
nio vietų, bei paduoti tuos 
adresus valdžiai.

Yonkers, N. Y. Policija 
sugavo vagoną degtinės, ku
ris buvo siunčiamas tūlam 
Yonkerso piliečiui, matyti, 
del Kalėdų biznio.

Newark, N. J. Laike au
dros trokas užmušė čia vie
ną darbininką; o Kearny 
automobilius suvažinėjo tū
lą zakristijoną. Šoferiai sa
ko, del audros jų nepaste
bėję.

New York. Audra, kuri 
kelios dienos atgal siautė 
Floridos pakraščiais, atsi
kraustė į New Jersey ir 
New Yorko pakraščius, kur 
pridarė nuostolių ir užmu
šė 3 ypatas.

Bukarest. Rumunijos tei 
smas rado 85 kaimiečius 
kaltais nore nuversti val
džią. Jie buvo apšaukti ko
munistais ir gąyp nuo dvie
jų iki. 20 metų kalėjimo. Jie 
buvo smarkiai kankinami 
pirm teismo.

Eks-Kaizeris Gaus 30 
Milionų Markių

Berlin. Vokietijos finansų 
ministerija įteikė reikstagui bi
ll ų, pagal kurį eks-kaizeriui 
bus sugrąžinta keturi jo dva
rai ir dar duota septyni milio- 
nai suvirš markių už konfis
kuotą turtą.

Dešinieji Laimi 
Unijos Seime

\ \
Philadelphia, Pa. čia paleis

ta nuo vietų trys policmanai: 
kapitonas ir du leitenantai, už 
tai, kad “apžiūrėjo” seifą, kurį 
agentai buvo paėmę iš saliūno, 
laike kratos.

Kunigo Bėdų Debesys

Salem, N. C. Kunigas Broom, 
baptistas, čia pergyveno eilę 
nelaimių, už kuriąs kaltina 
gražią, 26 metų, nuo vyro at
siskyrusią moterėlę. Esą, toji 
moterėlė priviliojus jį pasiva
žinėti jos automobiliu. Beva
žiuojant, kunigas įvažiavęs į 
busą, sudaužęs karą, perlaužęs 
koją ir visas dalykas iškilęs 
aikštėn. Jis turėjęs atsisakyti 
nuo savo parapijos ir dabar 
laukia, kad moterukės sužie
duotinis jį skus teisman už vi-
liojimą moteries, nes ji sako, 
kad kunigas viliojęs ją, o ne 
ji jį. Prie to savininkas auto- 
mibiliaus kunigą skundžia už 
sudaužytą karą. i

Philadelphia, Pa. 158 bal
sais prieš 107 “dešinieji” nu
galėjo kairįjį sparną Ladies 
Garment unijos seime čia. Su
sirinkusi komunistuojanti pub
lika pradėjo staugti ir nutilo 
tik prigrasinus, kad bus visa 
išmesta lauk.

BOIKOTAS STUDENTAMS
JUODAŠIMČIAM S

Kaunas. — Lapkričio 9 d. į- 
vyko bendras studentų drau
gijų valdybų posėdis. Dalyva
vo stud, dr-ja “Varpas,” ‘ Kul
tūros” būrelis, stud. soc. “žai
zdras/’ Studentu Socialistu 
Draugija ir k.

Visų vienbalsiai nutarta boi
kotuoti studentus juodašim
čius, dalyvavusius 11-8 studen
tų socialistų puolime; jų sąra
šas bus paskelbtas spaudoj. 
Taip pat boikotuojamos ir tos 
organizacijos, kurios laikys 
juos savo tarpe.

KORPORA NT A1 KR A TOSI
ATEITININKŲ MUŠEIKŲ

Kaunas. — Antryt po muš
tynių Universitete kai kurie “N 
Llthuanijos” vadai pareiškė so
cialistams, kad jie buvę ateiti
ninkų kviesti į “bendrą frontą” 
nrieš socialistus, bet neprisidė
ję ir pasirūpinsią tinkamai re
aguoti prieš savo narius, mu
šeikų “žygyj” dalyvavusius.

■------------
IR ATEITININKAI NE VISI 

PATENKINTI
. f------

Kaunas. — Kaip tenka gir 
dėti, ir ateitininkai ne visi pa
tenkinti kumštininkų “atnau
jinimu Kristuje.” Kylanti opo
zicija prieš krik-demų centro 
diktatūrą. Reikalaujančių atei
tininkam s “nepriklausomybės” 
esą net apie 100 narių.

“PAVASARININKŲ” GIMN.
SKANDALAS

Kaunas. — šįmėt naujas 
“Pavasarininkų” suaug. gimna 
zijos direktorius-kunigas, stai
ga pradėjo įvairias reformas. 
Pirmiausia į geriausių moky
tojų vietas kiša seminarinio iš 
siiavinimo kunigus. Dabar tos 
gimnazijos mokytojų persona
le yra jau penki kunigai.

Jų mokymas mokinių tarpe 
ššaukia pasipiktinimo, nes vie

na, tie keturių klasių kunigai, 
mažai nusimanydami dalyke, 
blogai jį išdėsto, antra,. pa
pratę iš sakyklos drožti pamok 
sius ir čia be jų-neapsieina.

Prieš tokį jų mokymą lap
kričio 5 d. š. m. griežtai už
protestavo VIII klasės moki
niai. Buvęs pamokoje kun. La
šas visus mokinius išvadino 
bolševikais, socialistais, vals
tiečių liaudininkų pasekėjais ir 
kitokiais. Keletas mokinių rei
kalavo tuos žodžius atšaukti, 
tačiau sudavęs kumščiu į stalą 
kunigas sakė: tokius bolševikus 
mes visus iš gimnazijos paša
linsime. Po to mokiniai apleido 
sekančią pamoką, kurią turėjo 
tas pats kunigas, išreikšdami

Didele Dovana Kiekvienam .
Kuris užrašys vieną metinį “Vienybės” skaitytoją arba patsai sau užsirašys ant 
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tuom savo protestą prieš neti
kusį mokymą.

Gimnazijos direktorius, irgi 
kunigas, po to įvykio padarė 
didelį tardymą ir sekmadienį, 
lapkričio 8 d. sušaukė gimna
zijos mok. tarybą, kurioj tu
rėjo būtį nutarta, kuriuos mo
kinius pašalinti, o kuriuos pa
likti gimnazijoj.

Rezultatai dar nežinomi.

KAUNAS
Ministerių Kabinete. — Pa

skutiniame Ministerių kabineto 
posėdy buvo svarstomas klau- 
simasį apie kovą su neteisėtu 
alkoholio įvežimu Lietuvon. Są 
ryšy su tuo nutarta prisidėti 
prie tarptautinės konvencijos 
apie kovą su alkoholio kontra
banda.

Lietuvos oro susisiekimas su 
užsieniu. — Kaip teko patirti, 
būsimą vasarą būsiąs padidin
tas aeroplanų judėjimas tarp 
Lietuvos ir užsienių. Valdžia 
žadanti padaryti sutartis su vi
sa eile valstybių apie regulia- * \ ■ 
rų pašto ir keleivių aeroplanų 
Susisiekimą.

Cenzūra Užsienio Spaudui. - 
Sąryšy su tuo, kad pastaruo
ju laiku užsienio spaudoj pa
sirodė visa eilė straipsnių prieš 
Lietuvą, užsienio reikalų mi
nisterija netrukus ketina įve
sti cenzūrą užsienio spaudai,
kuri įvežama ir platinama Lie
tuvoje. Pirmoj eilėj jau įvesta 
cenzūra Rygos laikraščiui “Se- 
godnia.”

Areštuotas “M o pro” komite
to pirmininkas? — Politinės 
policijos valdininkai šiomis die 
nomis suėmė universiteto stu
dentą S., kuris kaltinamas esąs 
“Mopro” (tarptautinės draugi
jos revoliucionieriams šelpti) 
Kauno komiteto pirmininkas. 
Darant kratą pas jį rasta “Mo
pro” ženklų bei kitų dokumen
tų, liečiančių “Mopro” komi
tetą.

PA ST ĮPŪSIU KIA ULIŲ 
TAUKAI

Kaune parduodama Ameri
kos pigūs kiaulių taukai po 7— 
7.50 lit. už kilogramą. Vietiniai 
gi taukai kainuoja 8 litai. Vo
kiečių laikraščiai rašo, kad tie 
taukai paimti iš pastipusių A- 
merikos kiaulių, kurie tranzi
tu pas mus ateina per Olandi
ją ir Vokietiją, nes tie du kra
štai užgynę juos pas save par
davinėti. Kad nesusirgti, vertė
tų nuo jų pasisaugoti. Tuo 
tarpu, kai pas mus sveikų tau
kų užtenka, o svetimos tvir
tos valiutos stokuoja būtiniau- 
siems reikalams, įsileidžiami pa 
stipusio kiaulių taukai?

Rietavas. (“V-bės” kor.)’ —- 
šiandien įsivyravus dešinia
jam gaivalui — visur jie el
giasi, kaip tikri krašto šeimi
ninkai. Visur vedama gudri jų 
praiobimo politika, šiokiu ar 
tokiu keliu, stengiamasi1 paliuo 
suotj savo kišenes nuo begali
nės džiovos. Kai kur, tas gan 
gerai pasiseka, tik nevisuomet. 
Be to, reikia ir prityrimo at
sisėdus už juodų darbelių sta
lo. štai nesenai, Rietave, kaipo 
neprityrę asmenys: viršaitis, 
raštininkas ir kiti jų pagelbi- 
nir.kai, (visi kr. dem.) gydyda
mi savo kišenes — papuolė į 
baisią bėdą. Jie surinkę iš žmo
nių už žemes mokesnius, su- 
virš 30,000, broliškai tarp sa
vęs pasidalijo. O valdžiai rei
kalaujant, jie sakė, “kad žmo
nės dar nesumokėjo.” Pagaliau 
milicija kreipėsi į žmones, kad 
sumokėtų pinigus, žmonės pa
sakė: “kad sumokėję” ir paro
dė išduotas kvitas. Tada ir nu
sitvėrė valsčiaus ponams už 
skvernų — prispyrė paaiškinti 
dalyką. Pasirodė, kad jie visa 
tai savo reikalams sunaudojo. 
Nusiminė šie ponai, kada pa
juto savo rankas esančias ge
ležiniuose retežiuose.

Imsrys.
į k•-
Jūžintai, Rokiškio apskr. 

(“V-bės” kor.) — Latviškiu 
vienkiemy pas Ignotą Leikų iš 
28 d. spalių naktį nežinomi va
gys per langą įlindo kuknionp 
drabužiai jau buvo išimta ir 
surišta išsinešti. Tuotarpu pra 
dėjęs rėkti vaikas, taigi šeimi
ninkė užsidegus žiburį ėjus nie 
ko nemanydama, bet duris pa
traukus, vagys stūmė, kad net 
šeimininkė parkrito. Tuo tarpu 
iššokę per langą ir pabėgę pen
ki vyrai. Policijai pranešus; 
suimti įtariami keli asmens. 
Jau nebepirmos Južintiškiuose 
panašios vagystės. Mat ir šiam . 
kampely randasi “specialistų.”

Spragilas
'-------------------

Pumpėnai (“V-bės” kor.) — 
Birželių kaime Jurgio Stun- 
skučio visa šeimyna išvaikščio
jo ir paliko tik sūnų 13 metų 
Jurgį* Vienas palikęs, sumanė 
išbėgti iš namų, paėmęs tėvo 
pinigų. Pirmiausia sudaužė sta 
lą, kur buvo pinigai ir revol
veris; paskui sudaužė spintą, 
išėmė drabužius ir šilko skare
les, paskui paėmė visus rak
tus ir tėvo dokumentus. Išei
damas parašė kortelę: “neieš
kokit, ba nerasit.” Vargšui ne
toli teko ekskursiją patrauk
ti, tik iki Panevėžio; ten pago- 
vo policija. Jis sakėsi: kaip 
rengėsi išeiti, tai buvo pasidė
jęs tėvo šautuvą; jeigu kas 
būtų užėjęs, tai jis būtų šo
vęs. Su Žinok.

1
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Mano žmona
Gydė Mapassan. — Vertė Jonas Valaitis

$ Redakcijos Straipsniai Į;
ROMOS PAPA PASILIKO “LAISVAMANIU”

Pereitą savaitę Lietuvos vyskupai (stačiau gal vys
kupas Karevičius) gavo iš Romos Papos Pijaus gana sau 
netikėtą laišką. Tame laiške Papa pribaudžia Lietuvos 
kunigus už dalyvavimą politikoje, nes tuomi jie visai ap
leidę tikybinius reikalus ir užtraukę dėmę ant katalikų 
bažnyčios Lietuvoje. Šitas pribaudimas, atkartojame, yra 
visai netikėtas Lietuvos kunigams, nes jie ligšiolei manė, 
kad dalyvaudami politikoje kaip tik labiausiai ir patar
nauja Vatikano politikos reikalams. Pasirodo, kad ku
nigėliai labai klydo, kaip jiems visa pažangioji lietuvių 
tautos dalis tatai nurodinėjo.

Nūnai Papa, su šituo brūkliu Lietuvos kunigijai už- 
vežęs per kinkas, atsistojo pozicijon Lietuvos liberalų. 
Kaip Lietuvos liberalai, taip ir Papa, kunigijai nurodo 
vienintelę jai tinkamą vietą — bažnyčią. Kai Į Lietuvos 
liberalų reikalavimą kunigai atsakinėdavo koliojimais ir 
keiksmais: “jūs laisvamaniai, bedieviai, velnio vaikai” 
etc. Bet į Papos prigrumenimus jie tuo patim negalės at
sakyti: juk negalės jo pavadinti bedieviu ar velnio vaiku. 
Prisieis mūsų kunigėliams nulipti nuo bačkų ir pasikavo- 
ti revolverius, nes kitaip galės netekti sutonų.

Pačiam vyskupui Karevičiui prisieina suvalgyti labai 
karti pigulka, nes jis pats labiausiai kaltas tos dvasinės 
anarchijos Lietuvoje; jisai dar nesenai skelbė savo “ga
nytojiškus laiškus,” kuriuose ragino kunigiją lipti ant 
bačkų ir kuo uoliausiai dalyvauti politikoje, kad atei
nančiuose Seiman rinkimuose vėl laimėtų kademų vai-’ 
disko ji monopolija. Būdamas žmogumi honoro, vysk. Ka
revičius dabar turėtų iš savo vietos atsisakyti, nes jo 
politika yra nepriimtina Romai. Žinant, vienok, vysk. 
Karevičių esant silpnu-žmogeliu, greičiau galima tikėtis, 
kad jis atsisakys savo politikos, o ne šiltos vietos. Darys 
kompromisus, kad būtų ir vilkas sotus, ir oška čiela.

Prie šitokio žingsnio Papą privertė ne dievobaimin- 
’ gumas, bet Lietuvos bažnyčių, del kunigijos keiksmų, 

tuštėjimas. Pažangioji Lietuvos dalis turės prižiūrėti, 
kad visi kunigai su davatkomis grįžtų į bažnyčias. Jeigu

“Keleivis” dažnai pasigauna 
sekretu iš savo buvusių kolegų, 
redeguojančių “Laisvę.” šie ko 
legos, lūpų nebraukę, mėgsta 
didžiuotis “augimu.” Tas augi
mas, anot “Keleivio” šioks: 
1923 metais skaitytojų “L.” tu
rėjusi 8,000, o paskutiniam ko
munistų suvažiavimui Paukš
tys raportavęs, kad “L.” skai
tytojų skaičius “paaugęs” iki 
5,500. Kur 2,500 skaitytojų 
“nuaugo”, nežinia. Turbūt “V- 
bę” pradėjo skaityti, nes per tą 
laiką “V.” skaitytojų skaičius 
du syk padidėjo.

—o— 
Naujas Advokatas

Chicago j e tapo priimta Į ad
vokatų eiles jaunas lietuvis 
Juozas Mockus. Jis ėjo moks
lus vargingai, atsižymėjo at
letikoje ir veikė tarpe lietuvių.

—o— 
Biznis Bu joja.

Sudarius naują tvarką gelž- 
kelių susisiekimo tarp Vokie
tijos ir Rusijos per Lietuvą, 
iš Karaliaučiaus per pirmą 
mėnesį į Rusiją išvyko 1,000 
prekinių vagonų, pilnų prekė
mis. Lietuva iš to gauna pel
no.

—o—
Pocienė Grįžta Amerikon.

“Rytas” praneša, kad žino
ma amerikietė dainininkė, Ona 
Pocienė, kuri 1924 metais nu
vyko Lietuvon ir dainavo Kau
no operoje, gržta Amerikon. 
Ji turinti pasilsėti nuo to re
žimo, kuris viešpatauja Lietu
vos operoje. Prie to ją, kartu 
su Nausėdiene, į tvorą išver
tė įsibėgėjęs Kauno vežiko ar- 
klis ir sutrenkė.

—o—
Muša į Orą.

“Naujienos” pastebėję mū
sų pajuokimą tų žmonių, kurie 
nori kad “visi ir visų tur
tai” būtų bendrai valdomi, pa
čios pasmerkia tą teoriją ir pa
skui mus bara, kam mes ją pa
juokėme. Tautininkai, lygiai 
kaip socialistai, stovi už ben
drą valdymą žalios medžiagos 
ir susisiekimo šaltinių, bet nu-

Nesenai Lietuvoje buvo pa
skelbta, kad 70 nuošimčius vi
sos Lietuvos prekybos su užsie
niu sudaro pirkliavimas su Vo
kietija. Reiškia, kada Lietuva 
perka ar parduoda ką už dola- 
rį. tai vokiečiai gauna ar mo
ka to dolario 70 centų. Sekant 
socialdemokratais, Lietuvai re: 
ktų būtinai dėtis prie Vokieti
jos. Juk susitaupytų muitai, 
peržiūrėjimas ant rubežiaus, 
muitinių išlaikymas, susitruk- 
dymas ant gelžkelių. Klaipė
dos socialdemokratai taip ir 
darė: jie visi susidėję su dvar
poniais stojo, kad Klaipėda lik 
tų prie Vokietijos.

Bet Tilžės lietuviai galės pa
pasakoti kaip jiems malonu gy ■ 
venti po vokiečiais, o lietuviai 
karo metu prityrė, kaip malo
nus ir kultūringi yra vokie
čiai. Per visą lietuvių istoriją 
aršiausi lietuvių engėjai buvo 
vokiečiai. Ir joki ekonomiški 
ryšiai nekelia lietuviuose noro 
susidėti su vokiečiais. Prekiau- 

. ti — taip, bet jungtis — ačiū.
Vienų ekonomiškų ryšių nie

kad neužtenka, kad vienas kra
štas priklausytų politiškai nuo 
kito. Apie prekių apsimainymą 
ir prekybą visados galima su
sitarti, bet apie politišką val
dymą — ne. čia visados veikia 
jėga.

—o—
Lavina Jūrininkus.

Lietuvos valdžia suteikė sti
pendijas 15-kai lietuvių jau
nuolių, kurie Suomijoje eina 
mokslus laivų valdymo ir jū- 
rininkavimo mokykloje. Jau
nuoliai mokinsis tris metus. Už 
pirmą metą turi mokėti, bet 
už kitus du mokykla aprhoka, 
kadangi mokiniai važinėja lai
vais ir dirba.

Vienas būrys lietuvių moki
nių jau išplaukė laivu Į Austrą 
Ii ją, o kitas pirma užsuks į 
Švediją, o paskui taipgi plauks 
Į Australiją.. Kelionėje moki
niai pramoksta amato.

—o—
Išsprogdino Krikščionišką x 
Kultūrą.

Keletas vedusių vyrų, senų prietelių, susi
rinkę be savą žmonų, kaip jaunatvėj, baigė 
pietaut. Ilgai valgė, daug gėrė; kalbėjo apie vis
ką, kėlė įvairių minčių, prisiminė jaunatvę, 
linksmybes, jaunų mintis, tuos karštuosius atsi
minimus, kurie nenoroms verčia šypsotis, o šir
dį drebėt. Kalba: '

— Tu atsimeni, Jurgi, mūsų ekskursiją į 
San žermeną su dviem mergaitėm iš Monmar- 
tro?

— O kaip! Atsimenu.
Ir atsimindinėjo įvairių menkniekių, tai vie 

na, tai kitą, tūkstančius smulkmenų, kurios dar 
ir šiandien linksmina.

Pradėjo šnekėt apie vestuves.. Visi nuošir
džiai kartojo: “O, kad visa tai iš naujo prasi
dėtų!” .

Jurgis Diūportenas pridūrė: “Net nesu
prantama, kaip lengvai įkliūvi. Tvirtai nusista- 
tysi niekad nevest, bet paskui, pavasarį, išva
žiavimai į užmiestį; šilta; tokia graži vasara; 
žydi, žaliuoja žolė; pas pažįstamus sutinki jau
ną mergaitę... viens du! Ir baigta. Grįžti vedęs.”

Prabilo Petras Letualis: “Tiesa! Tai kaip 
tik mano istorija, tik kai kurios smulkmenos...” 

Jo draugas nutraukė: “Kas del tavęs, tai 
tu negali skustis. Tavo moteris puikiausia pa
sauly, graži, simpatiška, be trūkumų; tu, žino
ma, laimingesnis, ne kaip mes.”

Anas prieštaravo:
— Tai ne mano kaltė.
— Kaip?
— Tiesa, mano žmona — be trūkumų; bet 

aš ją vedžiau ne savo noru.
— Kaip tai?
— Tai taip... štai kaip buvo: — Buvau tris

dešimt penkių metų. Aš lygiai taip skaičiau ves
tis kaip pasikart. Jaunos mergaitės, man rodės, 
0c skonio. Man patiko laisvas gyvenimas.

Gegužės mėnesį mane pakvietė į pusbrolio 
Simano D’esabelio vestuves į Normandiją. Tai 
buvo tikros normandų vestuvės. Už stalo sė
dom 5 vai. dieną; 11 vai. dar valgėm. Netyčia 
mane pasodino su atsitarnavusio pulkininko 
dukteria, baltplauke ir kariška, — nors uniforT 
ma aprėdyk, — drąsia ir iškalbinga jauna mer
gaite Diūmulenaite. Ji mane visai dienai užė
mė, nutempė į p'arką, noroms nenoroms privertė 
šokt, tiesiog, užmušė mane.

Aš tariau sau: “šiandien pakęsiu, bet ryt 
bėgu. Gana.”

Vienuoliktą valandą damos išvaikščiojo į 
savo kambarius; vyrai likosi, gerdami, rūkyt, ar 
ba, rūkydami, gert, kaip jums geriau patinka.

Pro atdarą langą buvo matyt kaimo puota. 
Ūkininkai ir ūkininkės bei ūkininkaitės, staug
dami, tįoko lankinių šokį — ratelį; jiems silp
nai akomponavo, vietoj estrados, susėdę ant

čios durys kairėj. Laimei, aš to nepamiršau. 
Pasistiprinęs savo atsiminimu, aš ne be darbo 
atsistojau, ir rankomis prisilaikydamas geleži
nių turėklių, ir nenorėdamas sukelt triukšmo, 
aš nuo laipto ant laipto stojau. Tik tris, ar ke
turis kartus mano koja nepataikė ant laipto, 
ir aš puldavau ant kelių; dėka mano rankoms ir 
energijai, aš išvengiau neparpuolęs. Pagaliau, 
aš užlipau į antrą augštą ir grabinėdamas sie
nas, išdrįsau įeit į learidorių. štai vienos durys; 
aš skaičiau: “vienos durys;” tik netikėtas gal
vos sukimasis atstūmė mane nuo sienos ir pri
vertė apeit ratu prie kitos sienos. Aš norėjau su 
grįžt į tiesią liniją. Pereit buvo ilga ir sunku. 
Galop, atsimušiau į sieną ir atsargiai eidamas 
paliai ją, radau antras duris. Įsitikint, kad aš 
neklystu, dar kartą garsiai perskaičiau: “tre
čios durys, tai mano,” ir pasukau rankeną. Du
rys atsidarė. Aš, nežiūrėdamas į tvirtą įsitikini
mą : “atsidarė, reiškia mano,” pamažėli pri
daręs duris, patraukiau į tamsumą. Susidūriau 
su kuo tai minkštu: mano kanapa. Ir tuoj išsi
tiesiau ant jos.

Mano padėty nereikėjo ieškot naktinio sta
liuko, žvakidės, nei degtukų. Tam, man būt, 
mažiausia dviejų valandų reikėję, o tiek pat ir 
nusirėdyt, kas gal būt buvę ir betiksliai pra
dėt. Aš nuo to atsisakiau. Aš tik nusiaviau ba
tukus, atsisagsčiau liemenį (bruslotą), kuris ma 
ne varžė, nusiaviau kelnes ir nepergalimu, sun
kiu miegu įmigau.

Tas, beabejo, truko ilgai. ;
(Užbaiga bus)

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

BROLIUI

Neverk, brolau, kad tau dalia
Erškėčiais puošta, *
Bet eik drąsus daina tylia
Į laimės uostą!

Nelauk, kol saulė užtekės,
Raudoj paskendęs;
Nelauk, kol tau žibintas blės, 
Jėgų nebandęs.

Tu ne žmogus, jei nebandai
Jėgų jaunystes... —
Tad eik, kur~-žtntkia tau gandai 
Kur laimė vystas!

Biržai, 27-11-22 d. BERN. BRAZDŽIONIS.

o o

GATVĖJ
negrįš, tai katalikų bažnyčios dar labiau tuštės, o žmo
nės sutvers tautinę bažnyčią arba ir visai pasauline tau
ta Lietuva pasiliks.

MASKVOS AGENTŲ “PROTESTAI” 
PRIEŠ LIETUVĄ

Kuomet lietuvių tauta apvaikštinėjo Vilniaus ge
dulą ir dabar visur rengia iškilmingus paminėjimus 20 
metų sukaktuves Vilniaus Seimo, tai Maskvos agentai 
lietuvių tautos nematė — jie tuomet apvaikštinėjo Ru
sijos revoliucijos ir Lenino sukaktuves. Bet štai dabar 
su sykiu ir jiems “parūpo” Lietuva — rengkim ir mes 
mass-mitingus! Ir rengia. Tiktai rengia pataikydami pa
žangiųjų lietuvių tonan, girdi “protestuokim prieš Lie
tuvos valdžią, kad Vilnių lenkams parduoda”. Vienok 
žemiaus visas rezoliucijas nuvelia ant savo maskviške 
valko taip, kad atrodo aiškus agitavimas mūsų minių 
reikšti neapykantą Lietuvos Nepriklausomybei, ir gar
binti Rusiją.

Tai yra aiški judošybės politika, iš Maskvos padik
tuota.

Mūsų pažangiosios visuomenės nusistatymas į Lie
tuvą yra aiškus. Mes iki paskutinio savo gyvybės kvapo 
kovojame už Lietuvos Nepriklausomybę ir kovosime, 
kad ją išlaikyti. Podraug mes kovojome ir kovosime 
prieš bolševizmą vedantį tam tikrus apkvailintus bū
relius į Maskvą ir prieš klerikalizmą, kuris veda Lietu 
va per Romą į Varšavą.

Tuo žvilgsniu mes ant vienodos lygmenės laikome 
ir bolševikus ir klerikalus. Tie mūsų nusistatymai yra 
senai reiškiami mūsų prakalbose, spaudoje ir eina ga
lingu obalsiu per visą Amerikos lietuvių pažangiąją vi
suomenę. Tlodel ir dabar mums nereikia talkos nekaltų 
žmonių krauju susitepusių Maskvos agentų.

Mūsų komunistai, ir jų vadovai Maskvos pinigais 
palaikomi, neištarė nė vieno protesto žodžio, kai milio- 
nai žmonių buvo jų numylėtoje Rusijoje žudomi, ir šim
tai tūkstančių buvo ir yra pūdomi kalėjimuose. Jie pri
tarė tam. Jie neužtarė nė žodeliu nekaltų lietuvių, ku
riuos rusų komunistai nužudė. Jie dar tyčiojosi iš at
minties jaunikaičio Vytauto Aleksos, kurį rusų agentai 
nužudė Rugsėjo 12, 1923, Kaune. Jie ir čia Amerikoje 
dar sukruvina savo kumščius į lietuvį, kuris SLA. kuo
poje drįso su komunistu nesutikti del Maskvos politikos.

Taigi į šitas Maskvos agentų “sorkes” (kaip pava-

sijnokia iš “karingo komuniz
mo ar socializmo” sapnų.

—o—
Amerika Inteligentams 
Ne Amerika.

M. Zujus nurodo Lietuvos 
inteligentams, kad Amerika 
aukso šalis tik paprastiems 
žmonėms. Nurodęs, kad dženi- 
torius čia uždirba nuo $40 iki 
$75 į savaitę, o angliakasis ar
ba plieno liejikas iki $300 į 
mėnesį, jis sako, kad Bankų 
darbininkai pradeda nuo $15 ir 
turi ilgai dirbti, kol dasivaro 
ikj '$35, klerkai gauna tik po 
$20 ir $25. Zujus baigia savo 
grąsinimą nevažiuoti Amerikon 
sekamai:

“Juodojo darbo žmogui A- 
merika, rasit, dar ilgai bus vie
ta galimybių iš vargingos pa
dėties atsiekt materialės gero
vės. Bet inteligentui lietuviui 
gali suteikt tik ilgų metų su
sikrimtimo jr nusivylimo.”

Tie žodžiai yra teisybė. Mo
kytų žmonių Amerikoje yra 
perviršis.

—o—
Ekonomišką Ryšių Neužtenka

Lietuviškieji socialdemokra
tai visur pasakoja, kad ekono
miški ryšiai yra svarbiausias 
pritraukimas vienam kraštui 
jungtis su kitu. Esą, tik del 
vien tų ryšių lietuviai turi ko
voti už Vilnių, o ne kitokiu iš- 
rokavimu: istorišku, tautišku, 
patriotišku ar tradaciniu.

Teisybė pas “bedievius:” tą 
pripažino ir toks neklaidingas 
asmuo kaip Romos popiežius. 
Bedieviai visados visur skelbė, 
kad kunigams vieta bažnyčio
je, kur turi vadovauti žmonių 
sieloms, o ne politikoje, kur 
reikia daryti kompromisų, me
luoti, susiteršti. Ir popiežius 
viešai, laiške į Lietuvos vysku
pus, stojo bedievių pusėn, ir pa 
sakė: “Lietuvos kunigai dabo
kite bažnyčias, šalin iš politi
kos!”

O Lietuvos kunigėliai taip 
“gražiai” buvo pradėję būda
vot! “krikščionišką” kultūrą, 
uždarinėdami priešus į kalėji
mą, smaugdami ne savą spau
dą ir atšaldydami žmones nuo 
bažnyčių.

—o— 
Kurlink Eina?

Kauno miesto taryboje buvo 
nusistačiusi tradicija vieną me
tą pirmininkauja lietuvis, an
trą lenkas, trečią žydas. Bet 
aprinkus šį metą lenką Jančev- 
skį, jis buvo Kauno policijos 
areštuotas, nežinia už ką.

Biržuose katalikų frakcija 
pradėjo kovą su kairiais mie
sto tarybos posėdy ir tokį trink 
šmą kėlė, kad įsimaišė policija 
ir sustatė protokolą .Po to po
licija areštavo1 gatve einantį 
miesto tarybos pirmininką Gu
delį ir ištardžius, paleido.

Kokie čia per “monkey biz
niai” dedasi Lietuvoje?

(lino mūsų korespondentas iš Worcesterio) nėra reikalo 
eiti nė vienam lietuviui. Reikalingus ir tinkamus protes
tus mes nešame spaudoje ir neužilgo išnešime per mūsų 
nacionalių organizacijų — SLA., TMD. ir ALTS, seimus, 
kurie neužilgo įvyks.

Maskvos agentai, subankrūtiję visuomenės akysė, 
šituo savo skymu nedaug sau kvailių susiras.

virtuvinio stalo, du smuikininkai ir klernetis- 
tas. Netvarkinga ūkininkų daina užslopino in
strumentų garsus; ir silpna nežabotų balsų 
draskoma muzika atrodė skuduruose krintanti 
iš dangaus mažyčiais išbarstytų gaidų straips
neliais.

Du didžiuliai bosai, žibančiais žibintuvais 
apsupti, girdė susirinkusiuosius. Du žmonės sti
klines ir puodelius plovė, — mat jie reikėjo 
tuoj kišt po kranais, iš kurių virvele bėgo rau
donas vynas ir švarus auksinis sidras; trokštą 
šokikai, rimti seneliai, prakaituotos merginos, 
grūdosi, ištiesdami rankas, norėjo kaip nors 
sugriebt einančią stiklinę ir, užvertus galvą, di
deliais gurkšniais, nuryt mylimo gėrimo. Ant 
stalo buvo duonos, sviesto, sūrio ir dešros. Visi 
gabalus, vieną paskui kitą, rijo; buvo smagu žiū 
rėt į tą sveiką ir prastą šventę, po žvaigždė
tomis dangaus ploto ugnimis; manyje kilo no
ras taip pat iš tų pilvotų didelių bosų prisigert 
ir pavalgyt kietos duonos su sviestu ir karčių 
svogūnų.

Mane apėmė neribotas noras dalyvaut tame 
pasilinksminime, ir aš palikau savo sėbrus.

Gal būt, aš buvau kiek įsilinksminęs, turiu 
prisipažint; bet aš, kaip tariau, taip tuoj ir pa
dariau.

Aš pagriebiau už rankos alsuojančią, stip
rią ūkininkaitę ir priverčiau ją pasiutiškai su 
manim šokt, iki aš pats nuilsau.

Paskui, išsigėręs vyno, pagriebiau kitą šo
kikę, o, norėdamas prasivėsint, aš prarijau pil
ną puodelį sidro, ir vėl pradėjau šokinėt, it siu
tęs.

Aš buvau miklus; jaunuoliai, įsmeibę akis 
į mane žiūrėjo ir stengėsi pasekt; mergaitės vi
sos norėjo su manim šokt, ir nemikliai, karviš- 
ka daile šokinėjo.

Pagaliau, nuo ratelio, iki ratelio, nuo stiklo 
vyno, iki sidro stiklinei, aš iki 2 vai. ryto ne
pastovėjau ant kojų. ’ Supratęs savo padėtį, 
aš norėjau prieit iki savo kambario. Ramiai ty
kiai tamsumoj miegojo. Aš neturėjau degtukų, 
o visi kiti miegojo. Kaip tik aš priėjau įėjimą, 
mane nugalėjo silpnumas; didelio darbo man 
buvo atrast turėklius; galop, netyčia pagra- 
boms aš juos suradau; atsisėdęs ant pirmojo 
laipto, stengiaus prisimint ir sutuopt savo min
tis. Mano kambarys buvo antrajam augšte, tre-

Tylu, gludu, slėpininga;
Virpąs sniegas bailiai sninga.

—- Nesuterški, žmogaus koja:
Balta žemė nūn’ svajoja...

Gailiai verkia stulpo vielos.
O gal ne? Gal bastos sielos?

Kas nebūtų — slėpininga,
Virpąs sniegas bailiai sninga...

Einu vienas, niekur nieko:
Nieks ne’ plenkia, nepalieka.

Šiurpas tik krūtinę ėda,
Snaigės krinta, slepia pėdas...

Tylu, baugu net klajoti;
Siela nori saulę moti

čia, kur bastosi nežinia,
Ilsis miestas — vargo minia...

A. BILIŪNAS
L i I • .

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

Tinkamesnį žirgą —
Imki pabalnoti,
Ne tą, kuriam kamščia
Per galvą reik tvoti...

—o—
Nieko nenorėti,
Nieko neturėti.

—o— >
Jei bloga darysi,
Gero nematysi.

—o—
Didelė sėbrystė —
Ar tai “giminystė”
Neapykantą sutvers.
Tos meilingos durys
Greitai užsivers!...

—o—
A. J. Jokūbaitis.

2
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l XXXV. Dar Įvairios Smulkmenos

Liepos 30 d. su žmonele išėjom iš miestelio padary
ti pėsčias ekskursijas po to'ymesnes apylinkes. Eida
mi į Jūžintų dvarą, užėjom į Mižiuškių kaimą pas to
limą giminaitį, Alpą Mekušką. Šis kaimas yra po in
terdiktu Jdebono Jūžintų Mieliaus: mat čionai Jaunimo 
Sąjunga suvaidino du tėatrėliu ir klebonui nieko neda
vė iš vakarėlio pajamų.
J Mekuškos — ] 

žmonės. Vyriausis 
Antanas — valstietis liau
dininkas; kitas brolis >— 
gimnazistas; jų sesutę kun. 
Mielins atstatė nuo “bros- 
tvos altorikų” nešiojimo per 
eisenas aplink bažnyčią at
laiduose, nes ji dalyvavusi 
lošime teatrėlio. Pavaišino 
mums medum, pasikalbė
jom. Visi turi geras viltis 
ateitim Ūkiai šitame kaime 
pavyzdingi, nes skaito laik
raščius ir viską gerina.

Jūžintų dvare pas gimi
nes Bakšius radom besidar
buojant ir statant triobas 
ant išdalintų sklypų. Nuė
jom į pakraščius Šventosios 
upės, išsimaudėm. Botam 
mus perkėlė per upę “pa
ramų” į kMmą Bileišių, jau 
Dusetų parapijon. Bileišiuo- 
se užėjom pas Gudelius, nes 
tikėjomės dar rasti “Lietu-

CUNARD
I LIETUVA

(per Angliją) 
numažinta kaina 3 klesos sugrąžti- 

nių laivakorčių

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

Pridėjus Taksą

[LIEPOJĄ IR ATGAL ŠIAIS 
LAIVAIS — $186.

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

CUNAED LINE, 
26 Broadway, New York

pažangūs
; sūnus. vos žinių” redaktorių p. 

Kardelį, kuris čia buvo ato
stogose ir su kuriuo dar 
Kaune susikalbėjom sueiti. 
Pasirodė, jis jau išvažiavęs. 
Užėjom pas Budrį. Čia žmo 
nes labai sparčiai žengia 
pirmyn, tik suvargę skirsty
musi į vienasėdžius. Skun
džiasi “kunigų valdžia.” Ūki 
ninkai vis artėja nusistaty- 
man valstiečių liaudininkų.

Jonas Budrys mus perkė
lė valtele vėl atgal per 
Šventąją, ir mes užvykom į 
Tarnavus dvarą, buvusią 
nuosavybę didžponio Vaisd- 
no (Veisenhofo), kūno bro
lis dar buvo parašęs iš lietu
vių gyvenimo apysaką 
“Jaunieji Skrauja” (jos ver 
timas buvo kadaise išspaus
dintas “VJenybėje”). Apsi
lankėm pas p. Vėbrą, kuris 
šį dvarą išparceliavus, nu
pirko palocių su 88 hektarų 
žemės aplinkui už 60,000 
litų išmokėjimui per 3 me
tus. Aprodė palocių. Tai bu
vo didelis ir šaunus triobė- 
sis, su 20 kambarių; senovė
je lietuviai vergai po bizū
nu nešiojo plytas ir mūrijo 
jį ponams lenkams, dabar 
jis vėl sugryžo į lietuvių ran 
kas. Buvo laikai, kad Vai- 
sonas su šautuvu pastoda
vo žmogų einantį taku per 
lauką ir rėkdavo: “šituo ta
ku tik aš ir Dievas tegali 
vaikščioti!” Dabar šimtai 
lietuvių vaikščioja, statosi 
ant sklypų gyvenimus. Pa- 
lociuje buvo labai didelis is
torinis knygynas. Dabar 
jau sunaikintas: kai Vaiso- 
nasi pabėgo Lenkijon, tai 
keletą vežimų geriausių kny 
gų išsivežęs jo kaimynas 
dvarponis Ražanas. Paskui 
likusias knygas sunaikinę

vokiečiai — sakoma, kad vo 
kiečiai išvertę visas knygas 
ant kiemo į krūvą ir deginę 
per 6 dienas, dar pristatę bo 
bas su grėbliais tą ugnį pa- 
žarstyti! Dalelė knygų te
kusi Juozui Vėbrai, dabarti
nio savininko sūnui, kuris 
tarnaująs Kaune kapitonu. 
Taip sunyko milžiniškas ir 
istorijai svarbus Vaisonų 
knygynas.

Palocius, kaip sakiau, bai
gia griūti. Dalis palociaus 
buvo pavesta našlaičių prie
glaudai. Ši prieglauda esan
ti po asmeniška globa Jū
žintų klebono, prižiūrėtojos 
— irgi davatkėlės. Aplinkui 
kaimiečiai juokiasi, kad 
čion esą sugabenami “visi 
kunigų vaikai.” Gal tai me
las, to nežinau. Bet vaiku
čių matėme gana gražų bū
relį: visi gražiai aprėdyti, 
raudonukai. Sako, valstybė 
duodanti jiems dalį išlaiky
mo. Bet savininkas p. Vėbra 
skundėsi, kad vaikučiai esą 
neprižiūromi ir baigią dau
žyti puikaus stiklo duris, ar 
dyti palociaus sienas ir iš
sukinėti visokias brangaus 
metalo įtaisas; jisai norįs, 
su valdžios pagelba, šią prie 
glaudą iš dvaro iškelti.

p. Vėbra gana gerai įsikū 
ręs. Jis sako, kad visai ne- 
sigriaudinęs pirkęs šią isto
rinę nuosavybę. Aš jo smul 
kiai išsiklausinėjau dėlto, 
kad parvažiavus Amerikon 
paraginti savo pasiturinčius 
tautiečius važiuoti Lietuvon 
ir baigti išpirkus parceliuo
jamųjų dvarų centrus, kad 
neišpirkinėtų . jų kokie sve
timtaučiai arba Lietuvos ne 
priklausomybei priešingi 
gaivalai.

Rugpjūčio 1 d. jau atsi
dūrėm Kamajų parapijoje, 
Radžionių kaime pas savo 
švogerį Vincą Mierkį. Rado
me besiuvant jo brolį Matą. 
Iš kaimiško čerkaso jau ap
siuvęs visą šeimynėlę.

Iš čion patekau Raugti 
kaiman, pas savo seną bi
čiulį dar prieš revoliucijos 
laikus — Kaži Masiulį. Ge-

ras ūkininkas, sodininkas 
ir bitininkas; žmogus jau 
biskį apsenęs, bet dar darb
štus, — dabar sušilęs veža 
namo rugius. Pavaišino me
dum, tik skundėsi, kad šį
met medaus maža. Ištikro, 
šįmet po visą Lietuvą me
daus mažiau. Užėjau pas la
bai raštingus ir daug inte
ligentų išdavusius Butkius. 
Teiravaus senų knygų — 
ieškojo, bet neberado: per 
visokius perversmus, kaimie 
čiai daug knygų sunaikino.

Eidamas iš Raugų, perė
jau išilgai Dauliūnų pilekal- 
nį. Dar sykį turėjau progos 
apžvelgti (gal jau ant visa
dos!) savo gimtojo kalno 
laukus, kurie del manęs pil
ni legendų ir brangių atmi
nimų. Pilekalnis jau baigia
mas arti visais jo skiaus- 
čiais šlaitais iki pat viršū
nės; iš abiejų pusių jį nai
kina kaimai Dauliūnu ir 
Kalučiškių. Kaip šitas, taip 
ir Užnugario pilekalnis, ku 
ris stovi už varsto, seniaus 
buvo krūmais ir miškais ap 
augę. Abu jie yra pilti ran
komis nežinomuose amžiuo
se. Užnugario pakalnėse se
niaus Samanių kaimo žmo
nės ardami i rasdavo įvairių 
vario ir tambako padarinių: 
grandžių, kilpų, sagčių ir tt. 
Daug jų iškalta į žiedus, ki
tus daiktus rankiojo įvairūs 
senovybių mėgėjai; kiti ne
šė pas a. a. kun. Dziešulskį. 
Kur tas viskas dingo, neži
nia. Būtų gerai, kad Arche
ologinė Komisija kada nors 
nevilkinant kreiptų domės 
į šiuos du pilekalniu ir iš
tirtų, kas juos pylė ir ko
kiems tikslams.

Paskutinį kartą beatsilan 
kėm savo nameliuose, kur 
dabar gyvena švogeris Zi
dorius Uoka. Paskutinį kar
tą atsisveikinau su motinė
le ir aplinkiniais kaimynais, 
kurie čia būreliais apsilan
kė. Dar pora dienų, ir mes 
jau trauksim į Vakarus — 
Klaipėdą ir Kauną, ir tuo
met — Amerikon...

t

ČIA TALPINAMA ŽINIOS IS AMEETKOS LIETUVIŲ GYVENIMO IŠIMTINAI. RAŠOMA' MUSŲ GABIŲ 
KORESPONDENTŲ APIE TEATRUS, BALIUS, PRAKALBAS IR ABELNĄ JUDĖJIMĄ.

WORCESTER, MASS.
Mass-mitingas ar Bolševikų 

Sorkės?

Kada Worcesferio lietuviai 
protestavo prieš lenkus ir pa
rodavo, tai tie patys bolševi-

ir “pasenėjimas” pasilikusių 
čionai, ir 3) nepatenkintas A- 
merikos lietuviams valdžios

SVEIKATOS PRIETARAI
______ z '

Imtų valandas aprašyti
gumą įvairių prietarų

Lapkr. 29 vietiniai bolševikai 
buvo surengę neva tai “mass- 
mitingą” protestui prieš Lietu
vos valdžią. Prie to jiems pa
sisekė kokiu tai būdu pritrauk
ti ir Ukėsų Pašalpinį Kliubą. 
Prie to įr SLA. 57 kp. įdėta 
ant plakato. Mitingas jokios 
tvarkos neturėjo, nes pavirto 
bolševiką paprastais .spyčiais. 
Pirmininkavo J. Skliutas; kal
bėtojai buvo “Laisvės” red. V. 
Touras ir J. Neviackas. Pirmas
kalbėjo Neviackas, kuris savo 
trumpoj kalboj atkartojo se
nai visiems žinomus mūsų ku
nigėlių griekus.

Potam išeina Skliutas skai
tyt protesto rezoliucijos, kuri 
sudiktuota pagal “Laisvės” sko 
nį; pats Skliutas negali per
skaityt ir šaukiasi pagelbon V.

kai stovėjo su lenkais ant šali- 
takių ir juokėsi su ironija iš tų 
žmonių, kurie maršavo gat
vėmis; o šiandien tiems žmo
nėms parūpo ir Lietuvos rei
kalai; įr dar nesidrovi vartoti 
tokių draugijų vardus, kaip U- 
kėsų( Kliubas ir SLA. 57 kp. 
Gėda kliubo nariams, kad susi
deda su Lietuvos išgamomis!

Lietuviai., atbuskime! Jeigu 
matome reikalą protestuoti 
prieš Lietuvos klerikalų žiau
rumus, tai protestuokime tie,

Lietuvoje nusistatymas. Tie 3 
pamatiniai mūsų gyvenime vei
ksniai ir pastūmė, bent laiki
nai, į mažveiklį gyvenimą. Rei
kia nenustoti vilties; šio laiko 
Amerikos lietuvių neveiklumas 
yra tik pasilsys, rinkimas ir ga 
minimas naujos energijos vie
ton išeikvotos. Dar Amerikos 
lietuviai neišmirė, nesutirpo A- 
merikonizmo bangose, kad ne
galėtų jie pasilsėję iš naujo 
dirbti savo čionai ir Lietuvos 
labui.

kurie dirbame, aukavome ir ža
dame dirbti, del Lietuvos. Bet 
nesiduokime kvailinti Rusijos 
pastumdėliams, kuriems rūpi 
tik Rusija. Mizarų Antanas

PHILADELPHIA, PA.
Dabartinė Lietuvių Peržvalga

Reikia tik vadovaujančių 
žmonių, o gyvosios jėgos randa 
si iki valės mūsų žmonėse. Pa
skutiniu laiku berods pasirodė 
pas mus jau didesnis judėji
mas. Tarytum kaipir atgimsta, 
atsigaivina žmonių spėka. 
Tuom laiku ne politiškai, bet 
dailės ir bažnytiniu klausimu.

Tourą; tas, matyt savo raštą, 
neblogai perskaitė. Pirm priė
mimo rezoliucijos kilo triukš
mas; vienas bolševikas, vos 
ant kojų pastovėdamas iš gir
tumo, pradėjo lermą kelt; 
draugučiai savo tovarščių pra
dėjo prašyt lauk, bet tas neina 
ir gana. M. Paltanavičius rei
kalauja balso, kad jam būtų 
duota pakalbėt. Tuojaus iš an
tros pusės vėl buvo nurodyta, 
kad šis susirinkimas yra ne 
mass-mitingas, bet taip bolše
vikų prakalbos, ir kad rezoliu
cijoj minima 2,200 lietuvių 
žodis netinką kadangi čia yra 
susirinkę tik 100 ir pusė. Bet 
tovarščiai priima ir tiek. To- 
liaus išeina ant estrados p. V. 
Touras; tas žmogutis pasako
jo pasakojo ir pats nežino ką 
ir pripasakojo ant tos Lietu
vos; sakė, kad Lietuvoje politi
niams kaliniams pirmiausia su 
revolveriu išmuša dantis, pas
kui su yla išimą kreslinius (? 
Red.) paskui su cigaru išdegi
ną akis, paskui paguldą .ant 
žemės ir padedą lentą ant pil
vo ir mušą su kūju ir tt., o 
ant galo įmetą į kalėjimą! (Aš 
čia klausčia “Vienybės” redak
toriaus, ar teko patirt Lietu
voje, kad taip kankintų kali
nius? M. A.) (Nieko panašaus 
neteko girdėti, išskyrus Ber- 
natonio byloje apie Kriausas. 
Bet pasirodė, kad tokie mušei
kos buvo... patys bolševikai, į- 
stoję į lietuvių partizanus — 
rasit del provokacijos. — “V.’ 
Red.)

Pridursiu, kad Touras — 
prastas kalbėtojas.. Kalba, 
pats nežino ką ir pradeda ne iš 
to galo kur reikėtų. Kaip tas 
Žmogiukas gali save dar vadin
tis redaktorių! Pavyzdžiui, ne
žino, kad Seimuose nebuvo jo
kio vyskupo Antanavičiaus ca-

Iš dailės pusės, reikia pažy
mėti, kad šią žiemą Phila. lie
tuviai turėjo, daugiaus turės 
dar, svarbių koncertų.

Tvėrimasis naujos Lietuvių 
Tautos Katalikų Parapijos, nė
ra abejonės, įneš vietos lietu
vių gyveniman naujo judėjimo 
veiksnį. Jisai pribudins iki šiol 
užkerėtą sąmonę žmonių. Pri
duos jiems noro, energijos, va- 
sidaryti, pastatyti, pabudavo- 
lios savytai ką-nors sau pa
ti; ir kad tas darbas ar sa
vastis įgyta pataptų jųjų pa
čių naudai. Iš kitos pusės, se
na parapija, pastebėjus, kad 
jai daug ko trūksta, nenorės 
pasiduoti atsiskyrėlių valiai ir, 
iš šių, susitelkusių viena kitai 
priešingų abazų, prasidės tri- 
nimasi, kas priduos abiejų pu
sių parapi jonams užtektinai 
“šilumos;” ši-gi sutvers ener
giją; energija padarys judė
jimą, o judėjimas — darbą: 
—■ statyti naujas bažnyčias, į- 
sigyti nuosavas kapines, vasar
namius piknikams, susivažiavi
mams, ir tt.; rengti prakalbas, 
koncertus, paskaitas, diskusi
jas; įsigyti savytus našlaičiam 
ir pasenusioms žmonėms na
mus ir vietas, ir tt., o su šiuo 
— Philadelphijos lietuvių pro
gresas. Žmogus

M.M. ŠLIKAS~~
Lietuvis Advokatas

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

Tarpe įvairių tautų, gyvena 
čionai pusėtinai ir lietuvių. 
Kiek jų čionai tikrai randasi, 
nepadarius atsakomingos sta
tistikos, sunku pasakyti. Bet 
čia jų randasi nemažiaus kaip 
15,000. Užsiėmimuose daugiau
siai darbininkai. Randasi ne
mažai biznierių ir keli profe
sionalai: medicinos gydytojai
— 4, vienas dentistas ir du ad
vokatai ; vaistininkė viena. Rei
kalinga būtų dar kokių pora 
dantų gydytojų ir tiek pat oku 
listų. Nejudinamos nuosavy
bės ir apdraudos nuo ugnies 
ir mirties agentų randasi apie 
10; graboriai 2. andasi keli na
mų statytojai-kontraktoriai; y- 
ra keli plumberiai ir automo
bilių taisytojai, valgyklų sa
vininkai ir cigarų išdirbėjai. 
Bet daugiausiai randasi alud- 
ninkų.

Pažymėtini Philadelphijos 
lietuvių darbai atlikti tai dvi 
Tautiškos Svetainės, šie du pa
stovūs milžiniški namai yra 
kaipir kokios Lietuvos Pylis, 
kuriose svarbesni vietos lietu
vių reikalai esą atliekami. Be 
tų, randasi keli mažesni na
mai, priklausanti visokiems 
“kliubams.’ Randasi trys Ro- 
mos-katalikų parapijos, o pas
kutiniu laiku, pradėjo tvertis 
neprigulminga Lietuvių Tau
tos Katalikų; bus tai iš eilės
— ketvirta. Nemaža randasi 
pašalpinių draugijų ir šiaip 
“ratelių” ir kuopų.

Iš pažymėtiniausių darbų ir 
organizacijų reikia čionai pa
minėti tai Pirma Lietuvių Sta
tymo ir Paskolos Bendrovė, 
kaipir finansinė-bankinė įstai
ga. ši bendrovė turi apie 2,000 
narių-šėrininkų su kapitalu ' 
viršijančiu $1,000,000. Vedama 
yra sumanių vietos lietuvių, 
vadovaujant tiesų patarėjui

Nuo pat žmonijos pradžios, 
buvo nuolatinis stengimas ži
noti ir mokėti. Medicinoje ne- 
kurie atsitikimai ligoje buvo 
tėmijami, ir dažnai, jei kas 
nors atsitikdavo sąryšy su liga, 
buvo priimta kaipo priežastis 
tos ligos išgydymo. Buvo pa- 
tėmyta, keliuose beprotystės 
atsitikimuose, kad ta liga pra
sidėdavo laike, kuomet įvyk
davo nckuri mėnulio atmaina. 
Tas buvo priimta kaipo bepro
tystės priežastis. Mokslo žinio
mis ir teisybėms besivystant 
įvairi prietarai išpalengvo ny
ksta.

REIK A LINGĮ A GEN TA 1
a

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

bet 
eina

Raffles
i 1

yra pleiskanų mirtinuoju priešu.
Priiiurėkit gerai savp plaukus ir gal

vos odą pirm, negu tie paslaptingi 
parazitai pakirs plaukų šaknis, apdengs 
jūsų galvos odą nešvariomis baltomis 
lupynomis, kas bus priežastimi jūsų 
plaukų slinkimo.

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

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

Brooklyn, N. Y.

AMSTERDAMO LIETUVIAI!

Norėdami gauti visko, ką tik jums reikia prie namų: indų, 
įdabinimų, įtaisymu, stiklų, lempų, pečių, arba odos išdirbinių ir 
mų išrengiino dalykų, taipgi langų, paveikslų, rėmų, muzikališkų 
strumentų, kreikpitės visados pas lietuvį —

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

Pastaba: Norintieji užsimoket/i “Vienybės” prenumeratą, užsi
sakyti knygų, ar persiusti pinigų, galite tuos reikalus su “Vienybe” 
atlikti per F. Karpai tį.

pa
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LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA ir DIRBTUVĖ

Reikalingi A gentai-/galio- 
liniai 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

* ■
■

. i

J
■ ■ .

ir DIRBTUVĖ
geriausiai įrengtoje mokykloje. Prakti
kos pamokos išardyti ir sudėti visokius 
motorus, apie elektrą ir važiavimu. Ti
kras, pilnas kursas šoferi o-mekaniko 
lietuvių ir anglų kalbom veda visiem 
žinomas ir per 15-kų metų prityręs
INSPEKTORIUS L. TIKNIAVI6US 

garantuojame laisnj ir diplomų — Pa
ieškomo darbo. Ateikite apžiūrėti mū- 

nuo 8 ryte Iki 8 vakaro. Nedėliomls

ivfoVzWZ'iiW''bVfaWiw iwiwiw twivvl

Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

■ų viokyklų. Mokykla’ atdara
■■o 11 vai. ryto iki 1 vai. po pintų. Kleso* dienoiuin ir vakarais.

NEW YORK AUTO SCHOOL
i i 128 — 2nd Avanue (Kampai 14 gatvda) Mow Tark City

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

Nuo 9 iki 11
* Nuo 2 iki 4 

Nuo 7 iki 8 
Nedeliomis Nuo 10 iki 3 P.

dau- 
_ f___r_______ _ apie
sveikatą, kurios seniau viešpa
tavo. Ir yra viena jų grupė, ku 
rią galima vadinti dideliais 
prietarais, nes jie yra tikrai 
blogi; įtikėjimas į juos gali 
grupė, kurioje prietarai mažes- 
padaryti daug žalos. Yra 
ni, nes įtikėjimas į juos 
kia tik žmogaus protui.

Ar esi kada girdėjęs, 
gintarinio šniūrelio dėvėjimas 
apie kaklą, sulaikys nuo kak
lo gilės subrinkime? Mes ži
nome, kad išvengus tokios pa
dėties, valgis privalo turėti už
tektinai jodinos — ir šniūre
lis tik tuomet pagelbės, jei tuc 
dalyku maistas aprūpintas. Ai 
girdėjai kada, kad karštligė 
paėjo nuo pelkių, rynų ir pū
vančių dalykų ir kad turpenti- 
nas su cukrum gali tą ligą su
laikyti? Mes žinome, kad ta 
liga paeina nuo mažo pero, ku
ris įsigauna į kūną per val
gį ar gėrimą, ir kad nuo tos li
gos galima išsigelbėti įsičiepi- 
jant. Ar girdėjai, kad nak
ties oras pelkėtose apylinkėse 
gimdo maliariją? Mes žinome, 
kad tam tikros rūšies uodas 
nešioja mažą organizmą, ku
riuo jis tą ligą užkrečia. Ar 
nemėgino jus kas nors įtikint, 
kad naudojant svogūnų vidun 
ir iš oro sulaikys nuo raupų? 
Tikėjimas į tokias kvailybes 
gali privesti prie mirties nuo 
tokios ligos, kuomet paprastas 
įsičiepijimas nuo tos ligos su
laikytų ją. F. L. I. S.

kita 
ken-

kad

Namų Tel. Michigan 5751

Bell Phone Poplar 7545
A. STANKUS

p.
p.

M.
M.
M.
M.
08118

UŽRAŠYKIT “VIENYBĘ” 
SAVO GIMINĖMS IR 

PAŽĮSTAMIEMS 
LIETUVOJE i*

ro laikais; teisybė buvo pralo
tas Antanavičius, bet ne vysku
pas, apie kurį Touras rėkė pu
sę valandos, kaip “Vyskupas, 
taip vyskupas Antanavičius!” 

Ant galo buvo klausimai. A. 
Kriaučialis klausia, kaip čia 
bus galima padaryt du tūkstan 
čiai du šimtai lietuvių kur 
skamba rezoliucijoj, kadangi 
jų čia nėra? Pirm. S. atsako: 
“nesvarbu, kad čia nėra, by tik 
draugistų turi: kliubą ir SLA. 
57 kp.” Antras klausimas: “ar 
kalbėtojas negalėtų pasakyt, 
kiek Rusijoj sušaudyta polit. 
kalinių?” Kalbėtojas nežino; 
sako matęs kokiam ten buržu- 
azų laikrašty, kad 200,000. 
Hmmm... Tai tau ir “Laisvės” 
redaktorius, — nežino, kas de
dasi jo matuškoje Rusijoj.

Daug buvo klausimų, bet nė 
į vieną Touras negalėjo atsa
kyt, nes nesugebi; gi Lietuvą 
purvini tai labai moka.

(advokatui) Amerikonų-Airių. 
Pasidėkavojant šiai draugijai, 
šimtai lietuvių turėjo progos 
įsigyti savus namus ir kitas 
nuosavybes, ši finansinė ben
drovė turi savo skyrius prie
miesčiuose Richmonde, Frank- 
forde ir m. Chester, Pa. Apart 
šios randasi antra, bet jau ne 
taip žymi finansinė draugija 
tai Centralė Lietuvių Statymo 
ir Paskolos B-vė. Vadovauja 
lietuvis, tiesų patarėjas.

Politiškoj sąmonėj vietos lie
tuviai labai šiuo laiku yra čio
nai nupuolę. Bet nėra padyvo, 
abelnai, visoje Amerikoje lie
tuvių judėjimas, daugiau ar 
mažiau, dabar yra apmiręs. 
Daug priežasčių tam apmiri
mui randasi; tris, svarbiau
sias, iš kurių čionai galima pa
minėti tai, 1) imigracijos už
darymas, tas sustabdė važmą 
lietuvių naujos energijos, 2) 
išvažiavimas veikėjų Lietuvon

— Lietuviškas Graborius — 
Geriausias patarnavimas, 

Daug metų patyrimo 
1023 Mt. Vernon St.

Philadelphia, Pa.
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na Grušaitė gavo muzikos mo
kytojos diplomą, ir nuo drau
gų daug gėlių bukietų ir kitų 
dovanų. “V-bės” Skaitytojas

AR ATLETAI MIRŠTA 
JAUNI?

Daugelis mano, kad atletai 
miršta dar jauni būdami dėl
to, kad perdaug išsitampo. Bet 
Valstybės švietimo Departa
mento pi’iveizėtojas, Daniel 
Chase, kalbėdamas per radio 
pareiškė, kad tokia nuomonė 
yra klaidinga.

Anot p. Chase, netikėta mir
tis vieno kito žymesnio atloto 
davė progos kai kam manyti, 
kad-atletika pavojinga ir kenk
sminga. Atletui tik tokiam at
sitikime pakenkia, jei jisai per
traukia mankštinimą muskulų 
ir paskui įėjęs į lenktynes, su
silaukia nemalonumų. Visgi 
dėlto moksliški tyrinėjimai pri 
parodė, kad atletai trumpai gy 
vena yra klaidinga.

Dr. Meylan 1904 m. tyrinė
jo 152 Harvardo Universiteto 
laivų irkliuotojų, dalyvavusių 
tam sporte nuo 1852 iki 1892 
metų. Iš tų, 122 ir dabar tebe
gyvena. Iš trisdešimts mirusių 
užmušta kare. Tik du mirė šir
dies liga ir tik vienas džiova. 
Tik du skundėsi bloga sveika
ta, bet jie jau buvo 57 ir GG 
metų amžiaus. Tik du tema
nė, kad laivais irklavimas pa
kenkė jų sveikatai. Devynias- 
dešimts keturi nuošimčiai buvo 
liuosi nuo širdies, pilvo ar ke
penų ligų net vienuolikai me
tų po to, kai jie kolegiją aplei
do. Penkiasdešimts nuošimčių 
visiškai nesirgo, kiti tik po kar
tą tesirgo. Aštuoniasdešimts ta 
po sėkmingais biznieriais ir 
profesionalais, o dvidešimts ta 
po žymiais tautos vadais.

Dr. Anderson tyrinėjo 807 
studentų Yale universiteto, ku
rie nuo 1855 iki 1895 metų da
lyvavo bėgimo, baseball ir foot
ball sporte. Išdavose pasirodė, 
kad tik keturi iš jų mirė šir

dies liga, du iš tų sulaukę 68 
m. amžiaus. Nuošimtis mirusių 
atletų studentų buvo 7.2, kuo
met kitų studentų 12.9. Dr. 
Anderson pabriežia, tyrinėji
mas parodė, jog Yale Univer
siteto studentai nemiršta jau
ni ir jų mirtis priežastimi nė
ra širdies liga, kaip kurie kad 
mano. ,

Nors autoritetingi asmens 
tvirtina, kad ilgas ir sunkus 
mankštinimąsi normaliai šir
džiai nekenkia, vis dėlto pas 
gydytoją dažnai atsilankyti nie 
ko nekenks. F. L. I. S. 

- ■ -...... -
MUSŲ JAUNIMAS

__
Brooklyn, N. Y. — Lietuvių 

Jaunų Vyrų Draugija kas kar
tas labiau garsėja savo Bas
ketball jauktu, šis jauktas per 
keletą metų taip išsilavino, kad 
daugelį sykių jau nuveikė net 
ir labai pagarsėjusius ameriko
nų jauktus. Vietos anglų laik
raščiai ne vieną kartą aprašė 
L. J. V. Dr-jos jaukto perga
les, ir vardas “Lithuanian 
Team”1 smagu buvo skaityti 
tiems lietuviams, kurie skaito 
anglų laikraščius. Telpanti pra 
nešimai v “Vienybėje” taipgi 
džiugina visus šio laikraščio 
skaftytojus, kad mūsų jauni 
tautiečiai taip garsiai ir tarp 
amerikonų iškilo.

Dabar girdėtis, kad dvi 
stambios amerikonų sporto fir
mos nori samdyti kai-kuriuos 
iš L. J. V. D-jos jaukto loši
kus ir sudaryti su jomis kon
traktą Basketball lošimų tar
pe didelių amerikoniškų jauk
tų.

Valio, Jauni Vyrai!
Lietuviukas.

CHICAGO, ILL.

A. Grušaitės Koncertas ir

Diplomo Aplaikymas. — Kaip 
paimi į rankas “Vienybę,” tai 
žiūriu, ar nėra kas iš Chica- 
gos; bet nieko negalima rasti. 
Matomai, “Vienybė” neturi 
Chicagoj korespondentų. O juk 
Chicagoj yra daug naujienų ir 
“Vien.” yra plačiai skaitoma; 
nors skaitytojai turėtų šį bei 
tą pranešti iš vietos lietuvių 
gyvenimo.

šiomis dienomis baigė mu
zikos mokyklą lietuvaitė p-lė 
Aldona Grušaitė. Aldona smui
ką pradėjo mokinties būdama 
5 metų. Jos pirmas mokytojas 
buvo p.’ Juozas Jurčiukonis, 
Phiįadelphijoj, Pa. Atvykus 
Chicagon, mokinosi pas p. P. 
Dersensky, Roblevsky, P. Sar- 
palių, p-nę L. Sabonienę ir pa
galinus pas p-lę E. Bjonrklond 
Cicero Konservatorijos mokyto 
ją. Lapkričio 23 d. The Cicero 
Conservatory of Music and 
Dramatic Art, sufeikė diploma 
p-lėms čekei Evelyne Novy, pi
anistei ir Aldonai Grušaitei, 
smuikininkei.

Prie tos progos mokykla sa
vo name, surengė koncertą, į 
kurį susirinko mokinių tėvai ir 
artimesni draugai. Programas 
buvo išpildytas stebėtinai ge
rai. Nežiūrint kad čekai muzi
koje yra augštai pakilę, bet mū 
su Aldona ne mažne silpnesnė 
pasirodė, bet dar atmintį paro
dė kur kas didesnę, nes 6-šis 
sunkius veikalus iš atminties 
sugrojo stebėtinu miklumu, pil 
nu jausmu jr taisyklingumu, 
žodžiu, ji pasirodė esanti ar
tistė pilnoj to žodžio prasmėj. 
Ji grojo sunkius veikalus: — 
Scene de Ballet, De Beriot, An- 
dantino, Schon Rosarin, Lie- 
besfreud Martini-Kreisler, Ele- 
gie,- Massenet ir Hejre Kati, 
Huboj.'

Po vrogramo, mokyklos ve
dėjas p. E. A. Boos, minėtoms
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Severa’s Nervolon
Nervoton tabletei. Skystimo 
t aidėtų kombinacija rekomen

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

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa

Severa’s Regulator
Generalis tonikas del gydymo vi
sokių. ligų. Kaina $1.25

S ever a’s E s ko
Antiseptiška mostis. Prašalina 
niežėjimų ir kitas odos ligas.

Kaina 50 centų

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

Severa’s Esorka
Gyduolė del abelnų pilvo ne
galių. Rekomenduojama seniems, 
delekatniems ir nesveikuojan- 
tiems žmonėms. .Tų sudėtis daro 
jas puikiu vaistu del nevirškini
mo, sukietėjimo ir netvarkiai 
veikiančių vidurių.

Kaina 75c. ir $1.50

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

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

Severn's Cough Halsam
Maloni ir pagelbinga gyduolė del 
kosulio paeinančio nuo gerklės 
skaudėjimo, ir užkimimo.

Kaina 25 ir 50 centų

Severa’s Gothardol
Linimentas del išlaukinio varto
jimo. Rekomenduojamas del rcu- 
ma tiško ir neuralgiškų skausmų, 
niksterėjimų, nusibraukimų, išsi
pūtimų, skaudančių raumenų, rau 
menų traukimo ir skaudančių ir 
štyvų sųnarių.

Kaina 30 ir 60 centų.

Severa’s Pilis
Del vidurių sukietėjimo, galvos 
skaudėjimo, svaigulio ir abclnai 
nuo skausmų paeinančių nuo pil
vo nereguliariškumo. Kaina 25e

Gaukite jas Aptiekoje arba

t

p-lėms įteikė diplomus. Aldo- bą rimtai be maldos atliksi, tu

AMERIKOJE STOKA 
LIETUVAIČIŲ!

“Vienybės” redaktoriui, gerb. 
J. O. Sirvydui Viešas 

Paklausimas

Tamsta praeitą vasarą, vie
šėdamas Lietuvoje, be abejo, 
esi gerai patyręs apie Lietuvos 
lietuvaites. Mums Amerikos 
senberniams šis reikalas už vi
sus kitus daugiausia galvą su
ka, kaip čion būtų galima iš
sigelbėti nuo amžino senbernia- 
vimo. čion augę Amerikos lie
tuvaitės viena del mūs yra per- 
jaunos, o antra, mes joms ne
tinkame; kad per seni ir ne
tinkame nei savo apsiėjimais. 
Iš Lietuvos mažai atvyksta. Vi
siems žinoma, kad Amerikoje 
daug randasi lietuvių pribren
dusių šeimininiui gyvenimui. 
Tūkstančiai trokšta surasti sau 
gyvenimui draugę, bet jų nees
ant, iš kur gauti? Kiti, netekę 
kantrybės, gamtos spiriami, 
pirmiausiai terpiasi prie nužiū
rėtos gaspadinės už “burdingie 
rius,” vėliaus lieka “švoge- 
riais.” Tas nėra girtina; bet 
ką daryti, kad mažai lietuvai
čių yra, iš kur jų gauti? Nu
manome, kad Lietuvoje yra pil 
nai lietuvaičių, bet kaip jas bū 
tų galima atsikviesti?

Ponas Redaktoriau! duok ai
škų suprantamą atsakymą, ar 
yra galimybių, būnantiems A- 
merikos piliečiams atsitraukti 
iš Lietuvos lietuvaičių del ap- 
sivedimo? Ir kokiais būdais tą 
viską būtų galima įvykinti?

Tariu ačiū už atsakymą.
Senbernių atstovas,

M. Kasparaitis.
Redaktoriaus atsakymas. — 

Lietuvoje yra mergaičių, gra
žių, jaunų‘ir dorų, tinkančių 
Amerikon važiuoti. Amerikos 
piliečiams galima nuvažiuoti, 
apsivesti, o paskui išsirūpinti 
per Amerikos konsulą leidimą 
savo žmonas parsigabenti A- 
merikon.

štai žemiaus įdedam vienos 
tokios laiškutį, tik ką gautą į 
Redakciją.

Laiškas Redakcijai
šiuo turiu garbės sekamo pa

rašyti iš gerbiamo redaktoriaus 
Aš, Lietuvos pilietė, Marija 01- 
šauskaitė, norėdama pagerinti 
savo gyvenimą, atsišaukiu į 
gerbiamuosius Amerikos pilie
čius, gal iŠsirastų kuris mane 
atsiimtų į Ameriką. Esu labai 
gerbiama publikos, turiu links
mą ir mandagų būdą; esu au
gus turtinguose namuose, maž 
daug išsilavinus; garantuoju, 
kad esu dora ir sąžininga mer
gaitė; turiu amžiaus 19 metų; 
iš prigimties esu blondinka, vi
dutinio ūgio. Reikalaujant ga
liu prisisūti fotografiją. Užsi
imu magazine už pardavėją; 
tuomi man labai sunku gyven
ti, esant ant tarnystės ir be 
globėjų. Mano adresas: — 
Kaunas, Laisvės alėja nr. 57, 
būt. 3., Marija Olšauskaitė.

Dar vėl nuo Redukcijos. — 
Šituos du laišku įdedame veda
mi linksmo ūpo. Niekuo nelai
duojame už jų turinio teisingu-

moki badaujantį žmogų atjau
sti. Tu, matai ką piktas spau
džia, kas senai vargsta, už tai 
tau garbes vainikas liks. —

Mergaitė niūniuoja vienodą, 
nelinksmą dainelę ir žiūri į 
slaptingą tolį. Saulė juokias, 
bučiuoja jos veidą ir aukoja 
jai ramybės bangas.

Kaip gintaro karoliai aiškūs 
dainos žodžiai pabudino nakti
gonį. Ir klauso, kad tos dainos 
žodžiai jo gyvenimui tinka.

Pagirio Aidas.

MARGUMYNAI
Mirė “Barzdota Ponia”

mą ir už jokius “piršlius” ne- 
apsiimame.

MERGINOS DAINA

Aušra raudonuoja. Dar miš
kas tebesnaudžia. Sapnai dar 
stebuklus tebeaudžia tamsumo
je, o naktigonis žolėje miega tų 
amžinų girių paslapty, o dai
nos aidas tik aidi aidi...

Daina, kaip svajonė. Tyliai 
glamonėjas su užklydusiu vė
ju. Vėjas šakas tyliai linguo
ja, o ten toliau girios tanku- 
mynėje mergaitė dainą dainuo
ja-

— Tu, varguoli, eini aštriu 
gyvenimo keliu, ne tuo, kuriuo 
eina prie savo naudos. Tu dar-

ža vejantis k a lendo-
RIUS LIETUVIO NAMAMS

Bile namui gražus kalendo
rius yra padabinimas visiems 
metams. Trinerio Sieniniai Ka
lendoriai kasmet garsūs kaipo 
geriausi. O kas metą jie geres
ni ir geresni, kadangi Joseph 
Triner Company, gamintojai 
garsaus Trinerio Kartaus Vy
no, ir artistai, kuriuos ji sam
do, deda visas pastangas pa
tenkinti draugus Trinerio Kar
taus Vyno. Trinerio Sieninis 
Kalendorius^ 1926 metams yra 
naujos mados ir labai gražus. 
Jis parodo tikrai laimingą ir 
sveiką šeimyną: jauna sveika- 
moteris žaidžia su savo vai
kučiu saulėtame kambary, o lai 
mingas vyras į juos žiūri, šyp
są ant jų veido atatinka gra
žiam sodneliui ir melsvam dan
gui. Jūsų aptiekorius suteiks 
jums vieną dovanai, o jei ne, 
tai prisiūskite 10 centų persimi 
timo lėšų pas Joseph Triner 
Company, 1333 S. Ashland Av. 
Chicago, Ill. Tik nevilkinkite’ 
Pernai turėjome 500,000 ir visi 
išėjo pirm Kalėdų! (Apgars ')

PAVOJUS NAUJAI 
ANGLIJAI

Rugsėjo 22 d., Drummond, 
Okla., palaidota Sidonia Bar- 
sey, garsi “Barzdota Ponia,” 
kuri per daug metų cirkuose 
buvo rodoma ir tūkstančius 
žmonių stebindavo nepaprastu 
gamtos prajovu — apsigimimu 
moteriškos su barzda. Kaip 
gyvos pasižiūrėtų, taip dabar 
susirinko tūkstančiai žmonių, 
ir prie nubirusios laidotuvėse 
Miniai buvo paskutinį kartą pa 
rodyta karste paguldyta “Po
nia su Barzda,” kurios barz
da turėjo šešių colių ilgį ir 
veidą apžėlusį nuo paausių iki 
smakrui. Arčiausis ir vieninte
lis velionės budėtojas buvo jos 
sūnus, “baronas” Niku Barsey, 
40 metų amžiaus, 28 colių aug- 
ščio ir sveriąs 52 svaru.

Ponia Barsey buvo gimusi 
Ungarijoje, 59 metai atgal, ir 
buvo našle tūlo Ungarijos di
džiūno.

PIRKITE 
“VIENYBES” 

ŠERŲ!

KIEKVIENAM 
REIKALINGI 
GĖRI DANTYS. 
KODĖL NE JUMS?

v

Pataisomo nebrangiai.
Vartojam naujus būdus. ’* 
Sanitariškas patarnavimas.

DR. WOODRUFF
Surgeon Dentist

182 Bedford Av., B’klyn, N. Y.

A. L. CEASAR, MD.
Gydo Akių, Ausies, Nosies ir 

Gorkies Ligas
109 E. 87lh Street

(tarpe Park ir Loxinggton Aveą.)
New York, N. Y.

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

GRAVEL 
ROOFING

Repair Work a Spcciu/tv 
JAMES J. HOLT & SON

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

Reikalo klauskite:
Ofisas: 1163 Gates Aveniu 

Tel. Jefferson 3957
Yardas: 161 Ollfton Place 

Tel. Prospect 1023

F-.... ! ■ | ...........—......■—■■■■ !■

NOT AKU U»
* (Kejentas)

Juozas O, Sirvydas
193 Grand Str., Brooklyn, N. Y.

Kokie tik legališki poperiai ar 
dokumentai reikia užtvirtinti ir 
padaryti — čia yra padaroma: 
Daviernastįs, pirkimo biloa, liu
dijimai, certifikatai, vekseliai 

ir tt.

Garsinkitės “Vienybėje’’

Prie Naujos Anglijos pri-- 
klauso šešios^ Amerikos valsti
jos. Tarp svarbiausių pramo
nių yra čeverykų ir audeklų. 
Iki šiam laikui Naujoji Angli
ja neturėjo konkurentų nei a- 
valynės lauke, nei audeklų.

Bet tuoj po karo audeklinės 
pradėjo kraustytis į pietines 
valstijas, kur gauna pigesnių 
darbininkų. O tolimoje Missou
ri ir kitose vakarų valstijose 
pradėjo bujoti čeverykų fabri
kai. Jei dalykai vystysis toliau, 
tai Naujoji Anglija neteks pir
menybės tose pramonės šakose. 
Biznieriai neteks pelnų, darbi
ninkai darbų, mažės žmonių 
skaičių ir Naujoji Anglija silp 
nės.

Tie dalykai buvo numatyti 
ir Naujosios Anglijos guberna 
toriai paskyrė tam tikrą komi- 
misiją veikėjų, kurie turi šio
mis dienomis suvažiavimą. Spė 
jama, kad bus išrinkta tam tik 
ras komitetas, kuris tėmys pa
vojaus ženklus Naujajai Ang
lijai ir bandys juos nugalėti.

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

Kaina $1.50 vienam 
VIENYBĖ

19.3 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Lai PAIH- 
EXPELLERIS1

Praveja Skausmus f
Trinkite greitai taip, kad šis 
stebėtinas linimentas persisunktų 
per odą j pat tą vietą, iš kur 
paeina nesmagumai.
Pain-Expelleris palengvina kraujo 
sukepimą ir atsteigia normalį 
kraujo tekėjimą gjslomis. | 

70c vaistinėse. Tėmykite, kad butų35c ir ________  ___ ,___
Inkaro vaiibažcnklis ant pakelio.

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

Brooklyn, N. Y,

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ
APDRAUDOS (INSURANCE) FIRMA

REIKALAUJANT apdraudos (insur
ance) nuo Ugnies, Gyvasties, Sužeidi
mo (accident), Automobilių, Stiklę, 
etc.į žodžiu sakant, suteikiam visokios 
rūšies apdraudę, (insurance) kokia tik
tai randasi šioj šaly. Musu kompanijos 
vienos iš didžiausių, prekės yra lygios 
su kitais, bet patarnavimas yra geres
nis nelaimei atsitikus, nes pilnai nu 
stolius išmoka.

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

SCHEGAUS & GALE
BUILDERS, REAL ESTATE and INSURANCE

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

MES NEPARDUODAM SVETIMŲ NAMŲ 
Bet mes parduodame savo budavotus namus Richmond Hill 
Sekcijoj
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

1 ir 2 šeimynų. 1 šeimynos $5,500 ir augščiau

Jonas Petras .
Rūkydami NAUJOKŲ BROLIŲ padarytus cigarus, tautiečiai džiaugiasi, 
nes jie žino, jog tai yra geriausi Cigarui Amerikoje, gardūs rūkyti, ma
loniai kvepia jog visiems patinka todėl, kad pagaminti iš geriausio Ta
bako! Geresnių Cigarų negali gauti! Visi inteligentai ir supratlyvi žmo
nės juos rūko!
Broliai Lietuviai — Labai puiku, kad lietuviškų išdirbystę paremiat 
todėl ir ateityje prašom, kad Restauracijose, Kliubuose, Storuose, pus 
Barbenus ir visose lietuviškose užeigose reikalaukit po vardu — JONO— 
JOHN’S CIGARĄ arba brolio Petro bei L. D. K. Vytauto! Tėmykit, 
kad būtų vardas ir paveikslas ant bakso — o rūkysit ir džiaugsitės, kad 
rūkote gorų cigarų. — Į kitus miestus išsiuntinėjam per pačtų. Adresas;

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

Kaipo agentai kituose miestuose galit užsidirbti pinigų, 
kodėl nepradėt agentautl

4
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Ar Jau Taip Laimingi Daugiavaikiai?
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APSKRITIES VALDYBOJE

(Atsakymas Keturių Tėvui)

Rašo Skirpstas

132 Keturių 
išbara visus 
kurie neturi

Žemaitukų Vaizdelis 
(Feljetonas)

“Vienybės” nr. 
Tėvas nervingai 
vedusius žmones, 
didelių šeimynų, o Įšgiria tuos,
kurie turi skaitlingas šeimynas, 
nes tie esą ir sveikesnį ir link
smesni ir laimingi.au gyveną. 
Tėyo akimis žiūrint, tas gal ir 
taip; bet pats gyvenimas pa
rodo visai kitaip.

Reikia pažiūrėt dar ir i to-

Kiekvienas
Šaltis

Pavojingas

kią šeimyną, kuri susideda iš kad tos šeimynos buvo turtin- 
dešimts vaikų, ir palygint su gesnės už šių dienų 
tokia, kuri susideda iš dviejų ! darbininką, tai to K. 
ar trijų vaikų. Čia jau maty
sime skirtumą jų namuose; vie 
ni apkarti kokiais skarmalais 
ir beveik pusbadžiai dienas lei
džia, antroje gi matysime žmo
nes gyvenančius švariai; jie ge
riaus apsirėdę, žmoniškiaus 
maitinas, čia gal p. K. T. pa
sakys, kad prageria pinigus. 
Tai del to taip ir yra. Bet mes 
apie tokius visai nekalbame, 
čia eina kalba apie žmones gy
venančius normališku 
m u. Tiesa,

gyveni-
Tėvas gali ne-

kūdikių ir 
vui einant
prideda dėžutėn maisto, sako: 
“tėveliui reikia sunkiai dirb
ti,” todėl ir taiko, kiek išga- 

Daug tūkstančių žmonių kasmet u^ir-' _ . .
šta nuo šalčio pasekmių. Viena pneirmo lodama, gei lailS, bet pati mo- 
nia nukerta 150,000. Taigi šaltis, daly-' į;ina SLl būriu mažyčių pasiten- 
kas rimtas. Gydyk jį geriausiu žinomu 1 
būdu.

Tas būdas yra Hill’s Caseara-Bro- 
mide-Quinine. Jis kas žiemų, sustabdo 
milionus šalčių — Į 24 valandas.

Vartolc šalčiui prasidėjus. Vartok šai'gajį uždirbti; taigi, koks mai-
dar nerado geresnio būdo. Visose aptie
kus e gaunama.
Tikrai Gauk <<11 Kaina 30c

CASCARA^ QUININE
Raudona Dėžė su paveikslu

Į 
i Į
l

fabriko 
T. nega- 
dabarti- 
yra ūki-

Ii užginčyti. Juk ir 
nis S. V. prezidentas 
ninko vaikas. Gubernatorius N. 
Y. valstijos taipgi neturtin
gos šeimynos vaikas; juos visi 
ir mato. O del kogi nepažiū- 
rim j tas šeimynas, kurių šim
tai milionų vargsta šioje pa
saulinio vargo ir skurdo purvy 
nėj. Jų vargams galo nesima
to; be skirtumo, kaip skait
linga šeimynos jie būtų na
riai.

Toliaus, K. T. pasakoja apie
matyt to, ką mato būrys jo žemių plotus, ant kurių milio- 

jų motina, nes tė- nai žmonių dar galėtų gyven- 
į dirbtuvę, motina

kiną tik su duonele ir kava, 
nes visiems šiek tiek žmoniš- 
kiaus prasimaitinti tėvelis ne-

stas, toki ir sveikata; o koki 
sveikata, toks ir protas.

Tiesa, K. Tėvas su pasidi
džiavimu kalba apie Linkolną, 
Frankliną ir kitus. Tas gali bū 
ti tiesa; tai to neginčysiu; bet

LIETUVIŠKA VALGYKLA
(RESTORANAS) I

—°— 
šviežus, Lietuviški Valgiai Dideliame Pasirinkime.

Specialiai Kopūstai ir mėsos gaminama geriausiu lietu- g
višku skoniu. Visi esat kviečiami atsilankyti —

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

Savininkas J. Galaskas

Geriausias

CHAS. WIRFEL

95 Starr Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 4037

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

tuoj atvykstu pataisyti pagedimus

GYDAU VYRUS IR 
MOTERIS

Pasekmingai Moderniškiausiais
Būdais

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

Mano Kainos Prieinamos
ir asmeniškai prižiūriu kiekvieną sykį atėjus.

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

Pasitarimas ir Patarimas Dykai

Specialistas
110 East 16th Street, New York City 

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

Tel. Stany 078.3.

Juozas Levandauckas

107 Union Avenue

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

Ateikite ir Persitikrinkite

tai
mti 
tis, 
nes

šių dienų surėdy
to viso nesimato, 
šeimynų sutvarky- 
turi patys rūpin- 
ir siekti augštes- 

o džiaugtis tik

ti. Tas tai tiesa; bet pirma 
negu mes ją pasieksime, reikia 
panaikinti valstybių rubežiai ir 
pertvarkyti 
m as. Jeigu 

ir apie 
žmonės 
šviestis
kultūros;

didelėmis šeimynomis, tai bū
tų tas, kas yra Lietuvos ku
metis — kuris nieko neturi, 
tik dešimts arba dvyliką vai
kučių ir moterį, kuri nuo per- 
tankaus gimdymo liko panaši į 
giltinę, tuo tarpu dvarponis 
viso turi pilnai, bet kūdikiai 
— du arba trys. Pone gi pasi- 

; puoštis ir nutukus, nors ir ne 
tankiai gimdo. Iš to p. K. T. 
galėtum pasimokinti.

Dar dalykas tai štai kas, 
kad jei p. Keturių Tėvas myli 
skaitlingas šeimynas, tai ar ne 
būtų geriaus, kad jis pasiklau
stų apšviestos ir kultūringos 
moteries. Jos apie tą daug ge
riaus nusimano, negu tėvas, 
kuriam neteko ant savęs patir
ti, kas yra gimdymas. Tiesa, 
kiekviena moteris norėtu mo
tina būti jr kiekvienai motinai 
dega meilės troškimas prie sa
vo kūdikėlių; bet jog tos pa
čios motinos širdis vaitoja ir 
verkia, kada mato savo kūdi
kius be tinkamo maisto, tin
kamų drabužėlių ir kitų būti
nų reikmenų kasdieniniame gy 
venime; taigi, akyvaizdoje to 
viso, ir ieško kelių, kuriais bū
tų galima laimingiaus 
ti.

O kaip p. K. Tėvas 
nančiai pataria turėti
šeimynas, tai tokius patarimus 
gali duoti ir kunigas, 
gauna penkinę už krikštą 
žino kas yra šeimynos 
nimas; arba gydytojas,
už patarnavimą prie gimdymo 
gauna penkiasdešimts, o .to
liaus daro biznį.

gyven-

džiugi- 
dideles

kuris 
ir ne 
augi- 
kuris

— Ponali, buk teik loskavas, 
duok tą puslapį ir Tamsta pa
sirašyk ant to puslapio ir pečė- 
tį atspausk. Kad mes parva
žiavę galėtumėm atsiremti.

— Tai Tamstos nesupranta- 
♦i M.. te. — Juk čia įstatymas, juk 

to- 
lai

— Ponali, noriu atsiklausti, 
juk čia sauvalios ponai?

— Taip čia savivaldybės na
riai. ’

— Poną, vedu esau K. vedu ’ valsčiuje ir pas jumis yra 
tureu ir planą.

Narys. — Kame dalykas? 
Ką tuomi norite pasakyti?

— Ponali, neduok Jėzau, 
kaip mumis mučy su tas kelias, 
na, kad mes piltumem per val
džios miškus.

— Turite pilti. —
— Ponali, ratavok, Jėzus Ma 

rija, juk mes nebeįstengsime, 
anys nor štropuoti, matryjola 
nedoud, sakau su ka apaty klo- 
sem, matryjola neturem. Vir
šaitis pasaki obelių šakomis. 
Juk nė maskole nė vokiete to 
nedari, Ratovok. švents Pone 
Dyive...

kis pat kelių kalendorius, 
viršaitis pažiūri.

Ponali, aš mačiau, 
ponas viršaiti, ar yra

Mokyklii Vedėjams!
Iš Lietuvos gavome šių vadovėlių vakarinėms 

kykloms lietuvių kalbbs. Lietuvoje jos vartoja
mos pradinėse ir augštesnėse mokyklose, 
dėstant lietuvių kalba, rašybą ir gramatiką:

m o

-i: i

i

ii

— Tai čia kitas dalykas. Po
ne sekretoriau! prašau duoti 
kelių kalendorių. —

žiūri, varto. — Kada sugrįž- 
šite į namus, znočyjes, reiškia, 
j valsčių, pasakykite viršaičiui, 
lai jis pažiūri i kelių kalendo
rių puslapį 131.

sa- 
zo- 

kanas štropuoti, kad matryjala 
neduoda?” Jis sako, aš tau pri 
sakau, aš esu viršaitis, o jūs 
paskui galėsite skustis. Juk 
kad n u .stropuos paskui ką be
padarysi!... Ponali, juk Tams
ta esi didesnis už viršaitį, ga
lite pastanavyti kad kitą kar- 

.tą nebūtų toks didis, kad sky- 
rėm tuokart būva toks geras, 
patsai liobėdavo šiokį tokį svei
kinti, o dabar raštinėj nebnor 
nė rokuoties, prie Zelkaus svei
kinas tiktai žinoma, kad geras 
magaryčias pastatai. Ponali 
paštropuok mūsų viršaitį, už 
tą gerą, kad atvažiuosiu kitą 
kartą, geras magaryčias pasta- 

jtysim. Na, sudievu, žinot da- 
I bar prašom tą padaryti, ačiū, 
i ačiū, ponali, mes neužmiršime 
' kaip sakiau. Liet. Žinios

kiau

IŠ LIETUVOS PADANGĖS
Rašo Čim-Čymas

V. 21,000,000 Litų Pasyvo

me- 
dar-

Šįmet Lietuvos kišenė, vieto
je pastorėti, suplonėjo tiek 
kiek antgalvy pasakyta. Sako, 
javai praeitais metais neužde
rėjo ir duona reikėjo iš užsie
nių gabenti. Taip, būtų dar 
nieko, kad tik duona; bet ga
benta spiritas, akmenai, plytos, 
lenkiški buteliai, kai Lietuvos 
fabrikai turėjo užsidaryti; ce
mento tiek, kad imta ištisos 
gatvės iš cemento lieti, vietoj 
lietuviškų kalkių, plytų, 
džio; savo ūkio mašinų
bas buvo sustabdytas, o imta 
ūkio mašinos ištisais trauki- ! 
mais iš užsienių vežti. Steig
ta tik gimnazijos, gimnazijos 
ir gimnazijos, o nė vienos au
dimo mokyklos, kuri išmokin
tų kaimo žmones austi page
rintomis staklėmis gražius au
dinius, kad sumažinti Lietuvo
je lenkiškus audeklus. Viską 
stengtasi pirkti užsieniuose, o 
negaminti pas save. Ir pasiro
dė gražus dalykas — pragė- 
rėm, suvalgėm ir suderėjom 
21,000,000 litų daugiau, negu 
uždirbom. Del to pasyvo šok
ta su lenkais taiką daryti, kad 
gauti iš jų tranzito nors ke
li milionai vertės; bet reikia 
pasakyti, kad panašiu atveju 

; visada greičiau centą pas mu-
___  žika rasi, negu pas nuplikusi GARSINKITĖS “VIENYBĖJ” , / i bajorą.

Ar 1926 metais bus kitaip, 
Dievas tėvelis žino; ministe- 
ris p. Karvelis žadėjo kitais 
metais imtis griežtų priemonių 
pakėlimui mūsų pramonės ir 
vidaus gamybos. Kad jam Die
vas duotų dvasią šventą ir at
vestų ant tikrojo kelio, tai gal 
ir mane nuo iškeliavimo į Ar
gentiną ar Buržuliją nors vie
niems metams suturėtų. Dabar 
tikras paibelis — sėdžiu be 
darbo, o tuo tarpu iš užsie
nių čielos eskadros kad veža 
tai veža, kas tik širdeliai pa
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Užrašykite “Vienybę 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems 
Lietuvoje

7. Prozos ir Poezijos Teorija. — Vadovėlis Vidurinėms 
Mokykloms apie rašymą poezijų, apysakų, straip
snių, korespondencijų, laiškų ir tt. Dauginusia tin
ka poetams ___________________________ \_ $1.00

2. A—B—C Skaitymo Rašymo Pradžiamokslis. Tinka 
tik pradinėms mokykloms, kur mokoma pradžia lie
tuviško skaitymo ir rašymo____ ‘_____ _____ 33c

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

7. Vaikų Darbymečiui. Pirma skaitymo knyga po 
mentoriui. J. Murkos______________________

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

Vaikų Darbymečiui. Trečia dalis. Beletristika ir 
gamta. Puslapių 399. __________________ _ $1.25
Vaikų Darbymečiui. Lietuvos istorija, geografija

ir senovė. (Skaitymai), apdaryta____________ $1.50
Vaikų Darbymečiui. Ketvirta dalis. Pirmoji knyga 
literatūros kursui antroj gimnazijos klės.___ $1.50

kū
no- 
75c 
ele- 
50c

6.

7.

8.

Pinigus su užsakymais siuskite į

k

L

j

&

HY-MAKE CLOTHING CO.

Apsaagok Sveikai*

SANYKITg

7.
8.
9.

10.

puiiia
UŽDEGI

MAI

Profilaktas vyrami, 
geriausia apsauga 
po užsikrėtimo. 

DidelS triūbelč 8Sc. 
(Tarba (4’s) |1.

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

M Beekman St.
-New York 

Prašyk aprašymą

. SKAUSMAS! KUR?
PAMINKIT.

“VIENYBĖ”
193 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Tel. 4438 Greenpoint.

8

Tel. 595 Greenpoint.

Baltis 
1 <ra 
plačiu
OOLD 
šalčių

iki 10 iš ryto 
iki I po piety 
iki 8 vakare

161 North 6th Street 
Brooklyn, N. Y. URBAN’B

Balčio), J ekiu 
baksq ayslglnkiwok

Gi-riun leisk kūdikiui verkti, negu pripildyti jį su narkotiSkais nuodais, 
kad “apmalšinti’* jo skausmą paeinantį nuo netvarkoj esančią vidurių.

Dar geriau—duokite jam truputį

Daktaras
J. S. MISEVIČIUS

270 Berry St., B’klyn, N. Y.

Dr. John Waluk
Valandos:

nuo
nuo 1
nuo fl

Nedaliomis pagal susitarimų

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

K&s yražmogaua amitnaa prtalaal — 
Jis netik sunkiausiai Ilgai (vara, bet Ir 
bf paguldo. Bet tie, kurie vartoja po 
Ameriką pagarsėjusius 
POWDERS (Miltelius auo 
nebijo. Už 75 centui ai 
nuo savo nuožmaus prleiol

URBO LAX TABS (N cental ui skry
nutę) yra kai kanaolė prieš klt| uniliut lmo- 
gaus prlegf — vldurią ažkietėjlmy — kuria 
žmogui pagamina daug rūpesčiu ir aanklt) llgtj.

LletavlSkij, Bulgarišką, Alopatlšką, Homeopatišką ir kltcklf 
vaistą tegalima gaatt gerą paa —

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

Telephone Graaapolut 1411

-------iii

tinka; o žmogus “pienędzų” ne 
turėdamas negali nieko Įpirk
ti, ir lieka tik Į Buržuliją va
žiuoti ir tiek... Ten nors kar
vių ganyti ar gyvačių mušti 
bus gauta, o Lietuvoje kuo to
liau, tuo ubagiau.

' YRA GERAS DEL:
]. Ramatiško gėlimo.
2. Nerviško galvos skausmo.
3. Neuralgijos skausmo.
4. Mėšlungiško traukimo.
5. Kietsprando.
G. Skausmo šonu, krūtinės ir pečių 

Apsideginimo ir žaizdų. 
Apsisaugojimo nuo uodų. 
Skaudančių muskulų.
Apsisaugojimui nuo užnuodiji- 

mo, nuo silpnų, atsitikimų, 
Įdrėskimo ir tt.

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

rašykite į:
ALBERT G.

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

Nepraleiskit progos pirkti drabu
žių tiesiog iš dirbtuvės. Sučėdysit 
daug pinigų. Su pirma diena Rug
sėjo (September) atidarėm didleę 
žieminių drapanų pardavimą — 
.$100,000 vertės. Siūtų, Topkočių ir 
Šiltų Overkočių.

26 Waverly St., 
kamp. Greene St., 1st floor 

New York City
Nedėliom ir šventadieniais įėjimas 

ant Greene Str.
Dragūnas, vedėjas

NESVAIGINK SAVO KŪDIKIŲ.^

tyriausio, saldaus-skonio, tikro vidurių paliuosuotojo. Jame nčra svaigalų. 
Nėra narkotiškų nuodų. Jis yra tik lengvai veikianti kombinacija, pada
ryta iš daržovių išsunkų, kuri pagelbsti nuo vidurių užkietėjimo, vidurių 
dieglio, mėšlungio. Kūdikiai mėgsta jį. Jie net prašo dauginus.

Jusi? nptiekorius parduoda Bambino—35c. už bonką, 
arba pasiųskite tiesiai j laboratorijų.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th Street Brooklyn, N.Y.

Susivienijimas Liet. Amerikoje
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDBAUD01 IB PA1AUOI 
ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE, KU

RIOS TURTAS ARTI $1,000,000.00

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

RLA. kuopos randasi visuose didesnlaose miestaosa. 
Nariai priimami nuo 18 iki 60 m. amžiau*. Visi na
riai gauna laikraitj „Tėvynę” dovanai ir taipgi 
gauna 8LA. išleistas knygas nl pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — |H>0, 300, «00 f» 100C
Pašalpos Skyriai — 

lo.oo. S.oo ir 11.00 | savaitę.

Del platesnių Informacijų kreipkite Ilso adresai

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

5

laimingi.au
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GRUODŽIO (DEC.) 5 D., 1925
r

Brooklyno ir Apylinkės Žinios
VienybSs” Adresai? 193-197 Grand Street, Brooklyn, N. Y. Telefonas: 2427 Greenpoint

■J

land) ir kitas šalis, kur laiš
kams už unciją mokasi 2 cen
tai.

Todėl į visas pastarąsias ša
lis (ir Lietuvon) reikia atviru
kai apmokėti po 3 centus, kad 
nereikėtų ten iškolektuoti dar 
po 2 centu nuo gavėjo.

TĖMYK1TE!
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)

Reikalingai prityrusi pakavime mer 
gina. Gera mokestis gerai merginai. 
Atsišaukite pnnedčlio ryto. 42 
47th St., New York City, N. Y.

E.

NOMINACIJAS Į SLA. C. V. 
83 KP. LAIMĖJO SENIEJI

83-čios kp. metiniame 
ketvirtadienio vakare

SLA. 
mitinge 
buvo nominacijos į Centro Val
dybą. Nors nariai buvo kvies
ti atvirutėmis, bet iš 235 suvirs 
narių, atėjo tik 84. Nominaci
jas laimėjo senoji valdyba: 
prez. Gegužis, gaudamas 43 
balsus, prieš bolševikų numylė
tinio 33 balsus; Kamarauskas 
41 prieš bolševiko 34; Jurgeliu 
tė 39; T. Paukštis 38; Danie
lius 42; Dr. Klimas 40.

Kuopos valdyba ta pati. 
Trys-keturi tautininkai “pra
miegojo” namie ir dėlto taip 
įvyko, kad, išskyrus finansų 
sekr. ir vice-pirmininką, visa 
kuopos valdyba pasiliko bol
ševikų rankose.

Laike rinkimų buvo įsikarš
čiavimų. Tūlas žmogelis, kurį 
“Keleivis” vadina “cirkaus 
sloniu”, — nes jis niekad ne
protauja savo galva, — prisi
kabino prie “Vienybės” namo. 
Bet jam nurodyta, kad nors jo 

I 

galva gal ir galėtų skylių pri
badyti per jo mylimo “L.” rau- 
dondvario sienas, bet pabarkš- 
telėjus sykį į “Vienybės” na
mo mūrus, tai tuoj tektų jam 
pasimatyti su Belzebubo un- 
teroficieru. Jis po to nurimo 
ir tylėjo, kai pono nuplaktas 
šunelis.

Kitas bolševikas, iššaukiant 
vardus narių, atsiliepė vietoje 
tuo laiku nebuvusio Sagevi- 
čiaus jr norėjo melagingai gau
ti pastarojo balotą. Taip tai 
rinkimai tvarkiai perėjo.

Kuopa gerą dalyką atliko, 
paskirdama $10 savo jaunuo
lių vakarinei mokyklai. Tapo 
padidinta mokyklos komisija 
ir dar sumesta apie $35 aukų.

Kuopa turės balių 2-rą die
ną sausio. Kuopos narė, Men- 
keliūniūtė prisižadėjo dainuo- 
tir ir norima gauti dar dau
giau dainininkų. Buvęs.

žįsta mūsų lošėjams gabumus. 
Petrauskas vienok ir toliau 
bus su Jaunais Vyrais.

Jauni Vyrai nori sudaryti 
lošą su smarkiu Baltimorės 
Atletų kliubo jauktu, bet ieško 
tinkamos salės pirm, negu da
rys pasitarimus. Norima gauti 
salę lietuviais apgyventoj vie
toj, kad visi galėtų sueiti ir 
pamatyti dviejų lietuviškų jau
ktų lošą. Kor.

Išsirendavoja 6 kambariai, baltos 
sinkos, maudynė. Frank Skuja, 1719 
Bloecher St., Ridgewood. (146)

Išsinuomuoja kambarys del vyro ar
ba merginos. Atsišaukit pas: N. Gervė, 
40 Union Ave., Brooklyn, N. Y. (Dve
jais trapais). (147)

Paul renčia veju gražūs kambariai gy
venimui; taipgi kambariai su rakan
dais (furnished rooms) 
Gražioje vietoje, patogu susisiekti su 
kitomis miesto dalimis. Kreipkitės: 
858 Glenmoro Avė., kampas Montuu 
Ave., Brooklyn, N. Y. (147)

pavieniams.

PaHirendavo.jp furnišiuotas kamba
rys, su visais parankumais: šiluma ir 
maudyne. 97 Miller Ave., East. New 
York. Vienas blokas nuo Van Cyclia 
Stoties. (140)

i*
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JAU VĖL TURIME!
Komediją

“ L A P K U S ”
— Kaina 30c. — 

VIENYBĖ
Grand St., B’klyn, N.

Magdalena Povilaitienė paleškau sa
vo vyro, kuris paliko mane 11 d. Oct. 
Išėjo iš namų, nesakė niekam nei 
kur eina arba važiuoja. Jis yra 55 mo
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

Išsirendavoja atskiras apšildomas j 
didelis kambarys. Lašų (showers) man 
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
žiuojant

BIZNIAI ANT PARDAVIMO

LITHUANIAN CHAMBER
OF COMMERCE

SETAS IŠ PENKIŲ 
LIETUVIŠKŲ PINIGŲ 

GALIMA GAUTI 
“VIENYBĖJE” 

Su prisiuntimu — 
50 centų

PIRKITE 
VIENYBĖS 

ŠĖRĄ!

ant put
SIU) \V.

nuo Highland Parko.
reikia paimti Jamaica Line 
ant Van Secklen Avė. ir eiti 
kulno. Telefonas: Glenmore

(146)

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

JAUNI VYRAI RUOŠIASI
PRIE SUNKAUS DARBO

Jaunų Vyrų basketbolės jau
ktas ruošiasi šį sekmadienį pet’- 
siimti su pusiau profesionaliu 
jauktu Long Islands Profs. 
Tas amerikonų jauktas yra gar 
sus ir jei jauniems vyrams pa
vyktų laimėti, jų žvaigždė ži
bėtų augštai ir jie būtų ge
riausių jauktų eilėje, žaidimas 
įvyks Astorijoj, Moose 
1st Ave. ir Brodway, 
po pietų.

Jaunų Vyrų jaukto
Petrauskas, kuris amerikonam 
žinomas po vardu “Scrill”, bu
vo gaudomas trijų amerikoniš
kų profesionališkų jauktų ir 
vienam pavyko jį gauti. Tas 
reiškia, kad amerikonai pripa-

Brooklyno ir apylinkės biz
nieriai labai susidomėję nau
jai susitvėrusia organizacija— 
Lithuanian Chamber of Com
merce (Lietuvių Pramonės Bū
tu). Daugelis biznierių jau į- 
stojo, kiti laukia susirinkimo 
Gruodžio 10 d. vakare, “Vie
nybės” Svetainėje.

KOMUNISTĖLIŲ
SORKĖS NEIŠDEGA

LIETUVIŠKA AKUflERKA J

Gaminamo visokius valgius: 
Lietuviškus ir Amerikoniškus. 
Pas mus galite pavalgyti kaip 
“namie:” sveikai ir sočiai. Ei
kite pas mus kasdien ir tčmyki- 
te kaip augs just; sveikata ir 
energijai

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

Alex Velička ir J. Sutkus 
Savininkai

P

BAKERY PARSIDUODA
E. New Yorke, 2 šeimynų, Storas ir 

bakery .shop keptuvė; visi įtaisy
mai. Namas mūrinis. Už namą ir biz
nį tik prašo $111,500. Cash $3,000. 
Kas supranta biznį, moka kepti duo
ną, tui tam yra auksinė proga tą biz-z 
nį pirkti. Toli gyvenanti rašykit lai
šką J. Stankus, 36 Lexington Av., 
Maspeth N. Y. Tel. Tel. Newtown 0113

(147

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

Tel. Greenpoint 7831

salėje,
2 vai.

narys

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.

PARSIDUODA LENGVOMIS 
IŠLYGOMIS

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

Specialiai Kalėdom: Angelai Gieda Danguje ir Gul šiandieną Jau Ant 
šieno — Kaina $1.00. — Su orderiais Nesivėluokit!

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

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

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

GRAND OPERA LIETUVIŠKAI!

FAUSTAS”
t

Vėl turim šiuos sąsiuvinius

“SEVILIJOS KIRPĖJAS
Fausto

147. Mefistofelio Serenada “Tu, kuri dabar sapnuoji
148.
149.
150.

Margaritos “Deimantų Daina” -- “Ach Juokai!” 
Margaritos “Daina apie Tulės Karalių.” 
Fausto “Lyg burtai mane apžavėjo.” .
“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-Ia-la-lera.”

kaina — 50c.

VIENYBĖ
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

f

išBrooklyno komunistėliai, 
visų pusių nusmukę, sumanė 
pabliofuoti ir save pakelti su
rengdami neva “protesto” mi
tingą prieš Lietuvą ir pakvies- 
dami visų srovių kalbėtojus. 
Man tyčia pasiteiravus su čio
nai žinomais kalbėtojais, jie 
visi atsakė komunistų kvieti
mus — numetę į beskę.

Taigi komunistėliai dar vėl 
paliko skylėje, iš kurios norė
jo, taip kvailai, kaip vilkas 
blusas skandindamas, išsigel
bėti. Eks-Komunistas.

SANDARIEČIŲ SVARBIOS 
PRAKALBOS B ROOK LYNE

Gruodžio 15 d., nuo 8 vai. 
vakare, “Vienybės” Svetainėje, 
įvyksta labai svarbios prakal
bos, kurias rengia A. L. T. 
Sandaros kuopa. Kalbėtojai 
bus du žymūs veikėjai: p. A. 
fulys, 
rius ir 
ALTS.

Visi
sau ant kalendoriaus.

Rengimo Komisija.

“Sandaros” Redakto- 
p. J. W. Liūtas, buvęs 
pirmininkas.
tą dieną pasižymėkite

KOMP. M. PETRAUSKO
KONCERTAS BROOKLYNE

Praleidę koncertą gerb. mū
sų žvaigždės, p. J. Babravi
čiaus, dabar turėsime progą iš
girsti koncertą mūsų kompozi
toriaus, p. M. Petrausko. Jisai 
dabar koncertuoja su nauju 
programų. Brooklyne duos 
koncertą ketvergo vakare, 
Gruodžio 17, Y. W. C. A. sve
tainėje, 376 Schermehorn St., 
netoli Flatbush Ave. Bilietai 

’ parsiduoda “Vienybėje” ir ki
tose redakcijose; kainos: 75c. 
$1.00 ir $1.50. Prie p. Pet
rausko dainuos ir kiti vietos 
solistai.

ATVIRUKŲ SIUNTIMO 
LĖŠOS TĖMYKIT!

privatus at
sekamai ap-

šalis: Argen

Paštas prašo mus pranešti 
sekamas permainas atvirukų 
siuntinėjimo lėšose, būtent kad 
visi pašto atvirukai — “postai 
cards” (drauge ir 
virukai) turi būtį 
mokami:

Du centai į šias
tina, Bolivia, Brazilija, Cana
da, Chile, Columbia, Costa Ri
ca, Cuba, Dominican Repub
lic, Ecuador, Guatamala, Hon
duras, Meksika, Nicaragua, 
Panama, Paraguay, Peru, Sal
vador, Spain ir Uruguay.

Trys centai. Į visas gi 
kitas svetimas šalis ir koloni
jas (drauge ir Angliją, Škoti
ją, Valiją, Airiją, Newfound-

LIETUVIŠKA
RESTQRACIJA

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X Spindulių Dlagnoza 
221 SOUTH 4th STREET 

BROOKLYN, N. Y.
P •

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

2—8 po piet.
Penktadieniais ir Sekmadieniais 

tik sulyg sutarties

j

Marljona T&mklenA ĖČĮ 
e palagų ant pareikalavimo 

_.jną ar naktį, taipgi ir nedėl-<Ot 
^dieniais. Darbą atlieka atsakan- 
M^čiai už prieinamą kainą 
S 7 Stagg Street

(arti Union Av.
tn Brooklyn, N. Y.
M Tel. Btagg 6711

Tel. Stagg 4409

ALEK. RADZEVIČIUS 
Grabelius

,I

LIAUKUl FOTOGRAFAI

Fotografuoju ve- 
selijas, Ban kie
tus, nabafininkus, 
Mokinių grupes 
ir tt. Abelnai at 
lieku visus foto
grafijos darbus. 

Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės šiuo 
adresu: —

Laidtouviij Direktorius, Išbalsamuo- 
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.

— Petrai, kur taip skubi
niesi ?

— 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

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

Brooklyn, N. Y.

adresu;ilso

btokeb
O. Brooklyn, N. Y.

Telephone Triangle 1450

IR MALIOR1US 
Nufotografuoja ir 
numalevoja viso
kius paveikslui 
įvairiausiomis sp
alvomis. Atnauji
na senus ir kra- 
javus ir sudaro 
su amerikoniškais 
Darbą atlieka ge
rai ir pigiai.

Kreipkit&i
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VISKĄ NUPIGINOM

ANDRIUS TURAUSKAS

JONAM
Bridge St.,

ANTANAS TAČILAUSKAS
. (Savnlnkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINE 
čia galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir už 
prieinamą kainą; talppat paslrendavoti svetainę susirinki" 
mami, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

•99 GRAND BTREET (Tel. Stagg 3922) BROOKLYN, N. T.

ir 
o

Vyrams, Moterims 
Prašau Tamlstą reikale atsilankyti,

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

Valkams
būsite pilnai užganėdintas

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

Jonas Ambrozaitis
5G0 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 0262

592 FLUSHING AVENUE
Brooklyn, N. Y.

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

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

PUIKIAUSI SVETAINE
Del Mitingų, Vestuvių, Vakarienių ir 

Pakeleiviams Nakvynė
Taipgi ir šiaip del visokių pasilinksminimų

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

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

(Praeidami atsižvelgkite į šį nam 
260 HUMBOLDT ST.

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Stagg 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:

KAS MOČIUS ir TUBA
260 Humboldt Street 

Brooklyn, N. Y.

S. PAUŽA
131 GRAND STREET 

Brooklyn, N Y.

' įsų pareiga apsiginti nuo šalčio, pasiperkant 
Naujausios Mados ir Geriausio Materiolo bei 
Išdirbinio Overkotus, Lietuvių Koperatyvės į- 
staigos krautuvėj. Dirbtuve vedama pilnai paty
rusių kriaučiško amato siuvėjų. Užlaikėm. didelį 
overkotų ir siūtų pasirinkimą suaugusiems, jau
niems ir vaikams. Siuvam ant užsakymų kuris 
neprisirenka iš gatavų. Overkotai nuo $15 ir 
angšč. 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
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