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UŽ NUSKANDIN1MA LUSSTANI JOS
‘ KARO METU VOKIEČIAI TURI

SUMOKĖTI PUSTREČIO MIL DOL
«

Vyriausiam Japonijos Karaliaus Sūnui Gimė 
Duktė Vietoje Laukiamo Sūnaus.

LA FOLLETE DRAUGAI AMERIKOS SE
NATE ŽADA PALAIKYTI “RADIKA
LIŲ” REPUBLIKONŲ GRUPĘ.

i —————

WASHINGTON, Gruodžio 6. — Maišyta amerikonų 
ir vokiečių komisija baigė svarstyti nuostolių ieškinius 
delei paskandinimo karo melu laivo Lusitania. Komisija 
išviso paskyrė nukentėjusiems $2,409,413. Yra ir kitų 
amerikonų “nukentėjusių” nuo vokiečių. Tie reikalauja 
pusantro biliono nuostolių, bet vargiai tegaus 250 mi- 
lionų dolarių.

Naujausi Telegramai

t
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METAI XXXIX.

(Telephone: 2427 Greenpoint)

Žinios Iš Lietuvos
IŠ MEILĖS tojai projektuoja kaime naujų'charakterizavo kaipo vienų iš

TOKIO, Gruodžio 6. — Visi japonai su nekantrumu 
laukė, ką garnys atnešė kronprincui, ir tikėjosi, kad bus 
sūnus. Bet garnys apvylė visus, atnešdamas dukterį. 
Kronprinca^ vedė 1924 metuose ir dabar turi 24 metus. 
Jam teks sostas po tėvo mirties, bet jis pats sūnų dar 
neturi, todėl japonai su tokiu nekantrumu ir laukė, kad 
gimtų sūnus.

NEW YORK Gruodžio 6. — Per 11 šio meto mėne
sių automobiliai New Yorke užmušė 939 ypatas, iš kurių 
385 buvo vaikai.

WASHINGTON, Gruodžio 6. — La Follete’s drau
gai senatoriai nepasitenkinę dabartine republikonų par
tijos vadouyb? ir.J?da t?J; ! Jkyt’s nuo&tHJ,. J kaikada 
ir kovoti prieš partiją, kurios nariais iš vardo jie skai
tosi esą.

Hackensack, N. J. Polici
ja, padariusi medžioklę ant* 
taip vadinamų ‘roadhouses’ 
(hotelių), areštavo 46 ypa
tas, kurios kaltinamos už
laikyme paleistuvystės ur
vų. Sulaikyta ir perkratyta' 
apie 800 žmonių.

Washington, šįmet už
mušta 352 vilkai, 37,255 ko
jotai, 228 kalnų liūtai ir ke- 
a šimtai kitų kenksmingų.

Rochester, N. Y. Karštas 
blaivininkas Howard čia 
pasiuntė popiežiui laišką, 
prašantį, kad popiežius su
draustų Amerikos katalikus 
nuo girtuokliavimo. Tą laiš 
dą katalikų vyskupai pajuo
kia.

White Plains, N. Y. Pra
laimėjęs bylą prieš savo | 
pus-juodę žmoną, Rhine-! 
landeris žada pavažinėti po 
pasaulį, idant užsimiršti. Jo 
žmona važiuoja į Floridą 
pasilsėti.

Berlin. Vokietijoj daug 
biznio firmų bankrutuoja ir 
bedarbių skaičius auga.

Berlin. Per paskutinius 
septynis metus čia daugiau 
žmonių miršta, negu gema. 
Vienok per tą laiką Berli- 
no gyventoju skaičius padi
dėjo 275,000. *•

Beirut. Sukilimai Sirijo
je ir bruzdėjimai Mažoje 
Azijoje paliko 140,000 gy
ventojų be namį ir pasto
gės. < , f

Paris. Francūzų tūli laik
raščiai pradėjo karčiai už
puldinėti Francijoje gyve
nančius svetimtaučius, ku
rie sudaro 10 dalį visų Eu
ropos gyventojų. Esą sve
timtaučiai apsunkina gyvė
limą patiems francūzams.

New York. (|ia randasi 
2 metų mergaite, kuri turi 
54 metų brolį. Jos tėvas tu
ri 71 metą, o motina 41.

Washington. Prezidentas 
Coolidge išvažiavo į vaka
rus aiškinti bruzdantiems 
/armėnams, kad republiko
nų partijos .valdžia del jų 
reikalų geriausia.

Visų šventų dienoje š. m. 
lapkričio 1 dienų Rokišky nusi 
šovė Vytautas Vienažinskis, b. 
Meno Mokyklos Direktoriaus 
brolis ir Verutė Pedišytė.

Sekmadienį Verutė Pedišytė 
linksma su drauge išėjo pasi
vaikščioti. Pietų laike gauta ži
nia, jog “Vytautas nusišovė.” 
Verutė be žado, be kvapo par
bėgo namo, įpuolė į kambarį, 
kur ant lovos gulėjo kruvinas 
lavonas. Verutė šaukdama bu
čiavo Vytauto kruvina žaizda, 
šaukė “Vyčia, Vyčia kų pada
rei!?” Paskui ji apalpo. Atsi
peikėjus kalbėjo daug nesąmo-

i mų.
Namiškiai įėjo į salionų pasi 

tarti kas kam daryti, kur Kam 
vykti. Tuo tarpu tame kamba-

bažnyčių statyti. Sako, dabar 
yra ir švensto vandens pas K. 
M. (kur gaidys prigėrė, žr. 
“Liet. Žin.” No. 50); tik visa 
nelaimė, kad jisai laisvamanis. 
Klausimas, ar išnuomos savo 
šulnį Dievui ant garbės? Sa
ko, kad visoje Lietuvoje kitos 

[tokios vietos stebuklingos nė
ra, kaip to bedievio-laisvama- 
nio šulnys. Kitur jau paseno 
stebuklai ir žmonės jais nebe
tiki, kaip antai šilavos, žemai
čių Kalv. ir kitos vietos, o čia 
dar tik naujas stebuklas. Kaip 
gi netikėti ? Valstietis

Klaipėda. (“V-bės” kor.) — 
Gyventi čia mums, pasipirku- 
siems naujai nuosavybes, nėra 
blogiausiai, tik klerikalams vi 
sur kišanties, nesmagu laisvam

nedaugelio, kuriems retai esą 
duota dovana dar begyvenant 
šiame pasauly-išvysti kiti pa

sauliai (zašvviaty) ir savo geni
jaus galybe jie ir kitiems at
verti. čiurlionies veikalų nėsų 
ko stengtis suprasti, o tik rei
kią pajusti juose anų pasau
lių dvasia. g -w*.'

Į Savo paskaitoj gerb. prele
gentas davė šiek tiek smulk
menų iš čiurlionies gyvenimo, 
kurios ligi šiol vargiai buvo ži
nomas kam nors mūsų visuo
menei. Be to jis ragino surin
kti visus čiurlionies paveikslus 
išsisklaidžiusius po privatinius 
rinkinius (g. prelegento nuomo 
’ne tokių paveikslų esą nema
ža) ir pasistengti išleisti didės 
nę monografijų su kiek galima 
pilnesnėmis reprodukcijomis.

ry, kur gulėjo lavonas pasigir- žmogui į tai žiūrėti. Tačiaus | -----------
uo revolverio šūvis. Klaipėdoje jie visgi neturi tiek DR. J. BASANAVIČIUS VĖL

i Visi bėgo į kambarį. Tuo mo galios, kaip Lietuvoje. APSIRGO IR ATSIGULĖ
mentu pasigirdo antras šūvis. į šiomis dienomis Klaipėdos

I Verutė pataikius sau į smilki- Krašto gubernatorius, p. Bud- 
nį mirtinai krito. Mat visi pa- rys, atsistatydino. Jo vieton.

POLIKLINIKOJ

Vilnius. — Pasitaisęs nuo
miršo paimti revolverį, kurs paskirtas Dr. Jonas žilius. Pa- vienos ligos gerb. mūsų tau- 
gulėjo prie nusišovusio Vytau- reigas eiti pradės nuo Lapkri- tos darbuotojas vėl susirgo. Šį 
to. Verutė dar dvi valandas čio 23 d. kartų del sklerozo ir išsigan-
gyveno, bet, — be žado. j Atsibuvo Klaipėdos Krašto dimo buvo gavęs širdies funk-

Mirė ir vienas ir antras tra- savivaldybių rinkimai; laimėjo cijų suirimų, dabar jau jaučia- 
gingai... iš meilės... daugiausiai grynų vokiečių. Nu si daug geriau. Gydytojų li-

Katalikų kapinėse jų neleido rodo, kad lietuviai labai apsi- goniui patarta ilgesniam laikui

Juoduke Laimi Bylą 
Prieš Rhinelanderį

While Plains, N. Y. Džiuri- 
manai, kurie klausėsi Rhine- 
landerio skundų prieš pus-juo- 
dukę žmonų Alice, pripažino, 
kad Alice neviliojo turtuolio 
Kipo, neslėpė, kad jos tėvas 
yra mulato, netvirtino Kipui, 
kad ji balta. Džiurimanai pa
reiškė, kad Kipas vistiek būtų 
vedęs Alice, nors žinotų, kad 
jj turi kiekvienų dalį negrų 
kraujo, dėlto, kad jis jų my
lėjo. Tokiu būdu Rhinelande
rs bylų pralaimėjo ir turi 
skaitytis ženotu su Alice.

Bet Alice dabar nežino, kų 
daryti. Ji sako ir myli Kipa ir Į 
ne. Spėjama, kad ji skus jį del : 
atsiskyrimo ir reikalaus po' 
$300 į mėnesį.

Patėvis Versdavęs Ją 
Vogti Narkotikus

Philadelphia, Pa. Tūla airi- 
šiukė, areštuota, papasakojo 
policijai gailią istoriją, kaip 
jos patėvis vertė ją gauti dar
bą didelėje aptiekoje ir vogti 
iš ten narkotikų morfinų. Ji 
per tris metus išnešusi iš ten 
morfino vertės $50,000, bet už 
tai nuo patėvio tegaudavo po 
$30 į mėnesį, kurie eidavo ap
mokėjimui morgičių ant namo, 
kur gyveno jos motina ir dvi 
sesutės1. Noras palaikyti nuo
savybę vertė ją vogti toliau, o 
patėvis mušdavo jei neatnešda
vo morfino.

Artistė Nazimova Be 
Šliūbo Gyveno 14 m.

Hartford, Conn, čia išėjo 
aikštėn, kad Charles Bryant, 
kuris per 14 metų buvo skaito
mas garsios rusės artistės Na- 
zimovos vyru, nėra tikrenybėje 
jos vyras pagal šliūbą. Jiedu 
gyveno be šliūbo 14 metų iki 
jis sumanė apsivesti su kita 
mergina. Jis taip ir padarė, 
pasinaudodamas proga, kada 
Nazimova išvyko Europon gau
ti divorsą nuo ruso, kurį ji 
apleido keliolika metų atgal.

Juodukas Pašovė 
Merginų Gynėją

Philadelphia, Pa. Tūlas Gor
don gavo kulkų į galvų, kada 
norėjo nutverti juodukų, pirm 
to užpuolusį ant dviejų Dalių 
merginų ties Douglas ir Y'ork 
St. Juodukų vėliau policija su
gavo su pagelba aptiekoriaus 
Mednikovo ir jis laikomas be 
oėlos. Gordonas gj guli be są
mones ligonbūty.

Smarki Mergina

palaidoti. Tad palaidojo prie 
grjčios. Abudu į viena duobę su 
guldė...

O apie Kalėdas turėjo būti 
jų vestuvės. Tikėjosi ir kūrė 
šeimyninę laimę, tikėjosi daug 
malonumo ir džiaugsmų, bet 
gyvenimas rūstus.

Klaikios esti sielos virpėji-. 
mo bangos. Nė Vytautas, nė 

I Verutė neįstengė nugalėti skau 
smų, kas ir pakirto juos kaip 
du tik pražydusius žiedelius.

Ilsėkitės ramiai dvi artimo- 
sios sielos, apleidę per anksti 
dvi plakančias karštosios mei
lės širdis, greta šaltoj žeme-

gavo vokiečius^tatydąmį, nes 
lietuviai ūkininkai dar labai 
nesusipratę. Dabar jau ir ne
žino, ką daryti, kai viskas lie
tuviams ne ant naudos ir nieko 
negalima pasipriešint; nes aug 
štoji taryba yra skiriama Kau
no vyriausybės.

I Dabar po Naujų Metų pra
dės statyti naują laivų prie
plauką, nes jau planai išdirb
ti. Klaipėdietis.

BĖDA SU VALDININKAIS

Keletą dienų ėjo teisme Vil
niaus stambių policininkų by-

suskaityti nuo darųjį-visokiu A 
rūPesčiM- ''

IR LIETUVIAI "ŠABĄ" 
ŠVENČIA

... v .

Vilkaviškis. — Nors Vilka
viškyje tuo tarpu yra net ir 
perdaug autobusų — automobi 
lių, ne tik žydiškų, bet ir lie
tuviškų, kurie kursuoja plen
tais Vilkaviškio stotis, Mariam 
polė, Virbalis — Kybartai kas 
dien tam tikromis valandomis. 
Tačiau atėjus šeštadienį, nors 
ir užsimušk, iš Vilkaviškio į 
Virbalį ar Kybartus jokiu bū-

žmona ir Giminės Primuša 
Vyrą už Laimėjimą Bylos

Chester, Pa. Jokūbas Her
man nesidžiaugė laimėjęs di- 
vorso bylų su savo žmona ir 
gavęs sūnų užlaikymui. Jo pa
ti, pasikvietusi brolį, motiną ir 
dar trečių giminaitį, įsilaužė į 
jo namus, ir jį skaudžiai pri
mušė. Užpuolikai atiduoti kon- 
stebeliui.

Trinks m i n ga i Posėd ž ia u j a 
Darbininkų Delegatai

Philadelphia, Pa. Ladies 
Garments seime tik-tik neįvy
ko muštynių, kada kairieji pa
vadino dešiniuosius “gengste- 
riais”. Apie 50 delegatų pašo
ko ant kojų jr prasidėjo stum
dymasis, kurį vos-vos pasise
kė nutildyti. Darbo Federaci
jos prezidentas Green, davė pa 
reiškimą delegatams, kuriame 
nurodo, kad kovodami tarpe 
savęs, jie silpnina uniją ir lo- 

j šia į ranką darbdavių.

Nežinomi Nuodai 
Išmarino šeimyną

E. St. Louis, 111. Daktarai 
nesupranta kokie nuodai ga
lėjo būti mirties priežastimi 
Kulhmanų šeimynoje. Pirma 
mirė tėvai pabaigoje spalio ir 
pradžioje lapkričio. Dabar pa
simirė duktė, 21 metų. Pasimi
rė ir Kulhmanų kaimynas 
McGinnis. Daktarai spėja, kad 
jie mirė išgėrę pieno karvių, 
kurios buvo užėdę nuodingų 
žolių. Bet ištyrus Kulhmaniu- 
tės vidurius nerasta jokių nuo 
du. i.

Omaha, Nebr. Darata Dau
gherty tik 21 metų amžiaus, 
bet jau atsižymėjo kriminaliz- 
me. Būdama 16 metų ji jau va
žinėjo su banditu Hendersonu, 
kurį policija nušovė pernai. 
Po to ji veikė su jo broliu, bet 
ir tą policijos kulka paguldė. 
Paskutiniu laiku ji gyveno su 
trečiuoju broliu, su kuriuo ta
po pagauta vagiant krautuvę 
Kansas City mieste.

lėj dabar tūnančias.
Tegul bus rami vietelė jums 

prie buvusios šiltos jūsų gry
čiutės.

Dabar jūsų dviejų namai — 
sieksnys žemės — šalta duo
be... ' B.

žmona Nušauna Savo
Gemblerį Vyr

Šiaulėnai Šiaulių aps. (“V- 
bės” kor.) — Radviliškio nuov. 
Policijos Viršininkas B. del ne
sumokėto už krautuvę mokes
nio už 23-čius metus, A. Sele
nai žadėjo “kaip šunį” nuogą 
išvilkti. Vėliau, už surašytas 
licitate prekes, kur A. S. sakė 
maistui sunaudojęs, tas pats

la del kyšių ir šiaip jau prasi- 
ženigmų. Bet šiomis dienomis 
sugavo stambesnį paukštį — 
tai Vilniaus teismo prokuratū
ros narį Hurčiną. Visaip lenkų 
laikraščiai rašo ir apie kitus 
jo bendradarbius. Jeigu dar 
priminsime, kad kalėjime tupi 
Vilniaus švietimo kuratorijos 
valdininkai ir laukia teismo, 
tai darosi aišku, kokia čia da
bar padėtis.

57.1 RZA-DZIERZBICKIS
APIE ČIURLIONĮ

Vilnius. — Antradieni, 11-

du nenuvažiuosi, nes ir lietu
viai “šabų” užšvenčia ir šia li
nija nevažiuoja. — Mat šeš
tadienyje esą mažai keleivių, 
tai nesą išskaičiavimo ten va
žinėti. — Na, o tu žmogeli, 
nors tau ir labiausia ten nu
vykti reikėtų, eik pėsčias, ar
ba lauk ryt dienos, kuomet au
tobusininkai “šabų” atšvęs.

V-tis.
-----------------

NEŽINO ZARASŲ
___

Salakas. — Senesni žmones 
Ežerėnus tebevadina Zarasais. 
Laiškus ir kitokių koresponden

Už Nepirkimą Skrybėles 
Nušovė Savo Meilužį

Paris. Franci jos teismas ne
pasigailėjo nuteisti gražuolę 18 
metų Lefevriutę mirti, ant gil
jotinos už nušovimą savo mei
lužio, kareivio Augusto Godet. 
Pasirodo, kad ji prašiusi mei
lužio nupirkti jai nauja skry
bėlaitę, kuri tiktų jos apkirp
tiems plaukams. Tas atsisakė 
pirkti ir dėlto atsisveikino su 
gyvybe.

Nanticoke, Pa. Kilus gais
rui Davis brolių sandėlyje, su
degė 14 automobilių. Nuostolių 
padaryta $30,000.

Amerika Nenori Vyruko 
su Dvylika Pirštų

Philadelphia, Pa. Liko de
portuotas 18 metų armėnas 
Carabeto, kuris turi ant kiek
vienos rankos po šešetą pirštų, 
ir taipgi po šešetą pirštų ant 
kiekvienos kojos. Jis slapčia 
norėjo įsivogti Amerikon. Jis 
sako, kad grįžš vėl pirmuoju 
pasipynusiu laivu.

Philadelphia, Pa. Jauna ita- B. pasakė: “dabar aš tave už 
lė, 16 metų Ona Ellia, turės tai kaip šunį į pat kalėjimą nu 
stoti teisman už užmušimą sa- josiu.” Ot kokios “politikos” 
vo vyro, pasimirusio ligonbūty. kultūros sulaukėme!
Vyras tas norėjo pragemble-
riuoti jos Kalėdoms sutaupy

Valstietis.

to dieną šv. Mikalojaus para
pijos salėj Įvyko Staržos-Dzier 
zbickio paskaita apie Čiurlionį, 

i Pasirodo, kad prelegento mo
kytasi kartu su Čiurlioniu dai
lės mokykloj ir per tai gerai

ciją adresuoja Zarasų vardu. 
O Salako pašto įstaiga nepri
ima nei laiškų nei koresponden 
cijos, adresuotos vardu: “Za
rasų paštas” arba “Zarasų ap
skritis.” Sako, kad ji nežinanti

tus pinigus. Jis pasiėmęs jos šiaulaičiai, Šiaulių aps. (“V- pasipažinta. tokio pašto nei apskrities,
bankutę ėjo į gemblerių vie- bės” kor.) — šio kaimo gyven-i Mūsų dailininką prelegentas ' ----------- I
tą, nežiūrint žmonos prašymų. I 
Prieš duris įstaigos žmona dar 
sykį prašė vyro atiduoti pini
gus, tas pradėjo keikti. Tada 
jauna žmona ištraukė revolverį 
ir suvarė penkias kulkas į vy
rą.

PIRK “VIENYBĖS" ŠERŲ 
VIENAS SERAS

DEŠIMS
DOLARIŲ.

Varšava. Vladislavas Rey- 
montas, lenkas rašytojas, ga
vęs Nobelio dovaną pereitais 
metais, pasimirė.

Phoenixville, Pa. Vietinis 
“oro pranašas” sako, kad žie-1 
ma šįmet bus švelni. Sniego 
audrų tebūsią apie 12, iš ku
rių tik dvi bus žiaurios. Kalė
dos būsinčios šiltos. Pavasaris 
bus vėlyvas.

Didele Dovana Kiekvienam
Kuris užrašys vieną metinį "Vienybės” skaitytoją arba patsai sau užsirašys ant 

vieną metą ir prisius $4.00, tie visi gaus kivyną vertės $2.00. Knyga jau spaudoje, jos 
vardas "METRAŠTIS", kurioje telpa šim-lai įvairią informaciją reikalingą kasdien 
ir kiekvienam, ši knyga bus lik duodama specialiai "Vienybės” skaitytojams. Iš
kirpkite šį paskelbimą ir kartu su prenumerata prisiūskite.

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

1



N B GRUODŽIO (Dec.) 8 D., 1925

Įsteigtas 1888 m.
V 1 E N Y B 8

TEIS KART SAVAITĖJ!
Leidžiamas Utarnlnkals, Ketyergali 

ir Subatomls
Brooklyn ’e, N. Y.

METINE PRENUMERATA: 
Suvienytose y aisti jose — $4.00 
Kanadoje — — — — — $4.50 
Lietuvoje ir k:tur —------ $5.00

Prenumerata reikia apmokėti 
iŽanksto.

Apie Skelbimus Klauskit Lalžku 
Adręsas:

Vienybė Publ. Co., Ine. 
193-197 Grand Street

Brooklyn, N. Y.
<<■ ' .... ..............■■■I — K— -UI..................... ..

Established 1888

VIENYBĖ
LITHUANIAN TRI WEEKLY

Published Tuesdays, Thursdays 
and Saturdays 

at Brooklyn, N. Y.

SUBSCRIPTION RATES:
In United States — — — $4.00 
Canada — — — — — — $4.50 
Other Countries--------------- $5.00

Advertising Rates on Application

Address:
Vienybė Publ. Co., Inc. 
193-197 Grand Street

Į Brooklyn, N. Y.
---------------------------------------------------- - '■

j PERŽVALGA j Mano žmona

fl Redakcijos Straipsniai fl
KUO ATŽYMĖSIM “VIENYBĖS” 10 
METŲ SUKAKTUVES?

Nors mūsų išeivija Amerikoje žymiai sumažėjo, bet 
jos viešieji reikalai anaiptol nesumažėjo. Dar, galima sa
kyt, padaugėjo ir paplatėjo. Šitą reiškinį niekas taip 
neatjaučia, kaip laikraščiai.

Penkiolika metų atgal mes lietuvių dienraščių Ame
rikoje neturėjome visiškai, ir bendrai imant laikraščių 
buvo mažiau; mūsų tautiečių buvo čionai arti miliono, 
ir vienok tie patys laikraščiai buvo labai apytušti; ma
tyt, kad mes mažai teturėjome savo viešų reikalų.

Nūnai padėtis pakitėjus. Dienraščių turim tris, ir 
abelnai laikraščių turime daugiau, vienok mūsų publika 
jau nebepasitenkina jaisiais, — nebepasitenkina laik
raščiuose tuo, kuo pasitenkindavo penkiolika metų atgal.

Namai Mūsų Atstovybėms. i
Lietuvos seime buvo ministe- 

rių užklausta, kodėl jie pirko 
mūsų ambasadoriams namus 
Paryžiuje, Londone, Berline ir 
Washingtone. Į tai kunigas Rei 
lvs atsakė, kad namai įsigyti 
buvę labai reikalinga. Berline 
pirkta namas su 25 kambariais 
ir užmokėta 600,000 aukso mar 
kių ($150,000).

Paryžiuje, namas turi 20 kam 
barių ir kainuoja $70,000. Wa
shingtone namas kainavo $90,- 
000.

x —o—
Kur Lietuviai su Lenkais Eina

Rytų Prūsijoje eina agitaci
ja del rinkimų j seimelį atsto
vų. Tame krašte gyvena nema
žas skaičius lietuvių (apie Til
žę) ir juos vokiečiai paskuti
niu laiku ėmė skriausti, neleis
dami koncertų, prakalbų, pa
skaitų, paskaitų, susirinkimų. 
Todėl lietuviai susidėjo su len
kų ir mozūrų partijomis ir sta
to savo kandidatą į seimelį, 
drauge su minėtomis tautomis, 
kurios taipgi kenčia vokiečių 
persekiojimus.

—o—
Gavo Vielą Prie Šventenybių

Čarneckis gavo vietą atstos 
vo Italijai įr apsigyvens netoli 
popiežiaus.

socialistinių teorijų. Gyveni
mas parodė, kad ta teorija šlu
bą.

—o—
A merikon ų Prekės.

Prie sąrašo Lietuvoje garsi
namų amerikoniškų produktų 
reikia pridėti dar fontaninę 
plunksną “Duofold Parker” ir 
“Corona” rašomos masinės.

Bet fašistų valdžia nori, kad 
ir tie penki milionai išeitų ne 
iš valstybės iždo, bet iš piliečių 
kišenių. Jie sugalvojo “dola
rių fondą,” į kurį visi pilie
čiai kviečiami aukauti ir jš ku
rio būtų atmokėta tie penki 
milionai amerikonams, lygiai 
kaip lietuviai Amerikoje pora 
metų atgal patriotiškai aukavo 
nuošimčius nuo bonų Lietuvos 
Iždui.

Lietuvos valdžiai kitą metą 
regis reikės atmokėti pora šim 
tų tūkstančių dolarių. Jei val
džia būtų remiama visų lietu
vių, tai ir lietuviai galėtų su
daryti “dolarių fondą,” panašų 
į italų ir tuo palengvintų val
džiai naštą. Bet valdžia yra 
vienos partijos, kuri slopina 
kitas, ir tokiu būdu ardo pilie
čių vienybę, taip reikalingą pa
sekmingam valstybės bu joji
mui.

—o—

Seniaus užteko savaitiniame laikrašty poros straips
nelių ir trejato korespondencijų bei keliolikos naujie
nėlių, atsitikimėlių — “nelaimių ant gelžkėlio” — ir tai 
skaitytojas neįvaliodavo viso numerio į savaitę per
skaityti.

Dabar su tuo neužkiši. Šiandien daugelis žmonių 
skaito bent 3-4 lietuviškus laikraščius, ir pramokusieji 
anglų kalbos dar kasdien perkasi amerikonišką dien
raštį.

Iš lietuviškų laikraščių nūnai mūsų tautiečiai jau 
reikalauja ne tik daugelio naujienėlių iš visokių atsiti
kimų jAiųenįkoje įr,syetųr, bet apsčiai žiiUijk iš Lietuvos. 
Toliau, reikalauja straipsnių iš politikos, mokslo ir drau
gijinių sričių. Kiti reikalauja apysakų, poezijų ir toly
gios literatūros. Dar kiti, ypač jaunuomenė, reikalauja į 
laikraščius įvesti sporto skyrius, — kurie, reikia pripa
žinti, yra labai reikalingi. Vėl daugelis nori laikraščiuose 
rasti patarimų apie sveikatą, apie amatus, apie naujus 
valstijų įstatymus. Moterys labai neužganėdintos, kad 
mūsų laikraščiuose nėra paskirų “moterų skyrių” su pa
sodinta moteria redaktore, kuri visko joms prirašytų. 
Biznieriai nori, kad laikraščiai daug rašytų apie biz
nius, o darbininkai — apie darbus. Ant galo beveik visi 
skaitytojai nori laikraščiuose matyti kuodaugiausiai len
gvų ir sveikų juokų, uždavinių, šaradų, rebusų, kryžia
žodžių ir t. p. lengvų smulkmenų.

Matome, kaip mūsų publikos reikalavimai padidėjo 
ir jos akiratis paplatėjo pastaraisiais 15-ka metų.

Ar gali tą viską patenkinti dabartiniai mūsų laik
raščiai? Iš dalies gali; bet tiktai iš mažytės dalies.

Mūsų tautiečiai, nusipirkę už 5 centus sekmadienio 
“N. Y. Times” arba “N. Y. American”, gauna numerį su
sidedantį iš 160 puslapių! Nusipirkęs už 5 centus numerį 
lietuviško laikraščio gauna 6 puslapėlių. Štai ir išsiriša 
klausimas. Ten duoda poperių glėbį, o čionai vos pirštais 
apvyniok...

Norėdami mūsų publiką nors dalinai patenkinti, mes 
turime savo laikraščius ir didinti ir tankinti. Bet šitas 
vėl negalima be prisidėjimo mūsų publikos. Jeigu mūsų

—o—
Tautininkai Paragino Socia
listus Sutverti Naują 
Organizaci ją.

Laike iškilusių diskusijų a- 
pie bendrą frontą tautininkų 
ir socialistų buvo nurodyta so
cialistams, kad veikti kultūros 
dirvoje yra būtinas reikalas a- 
biems sriovėms bendrai. Buvo 
nurodyta,-kad geriausia tai vei 
kiant prie TMD. ir stiprinant 
tą organizaciją, kuri yra ne
partinė ir užsiima mokslo kny
gų leidimu, ir kuri galėtų ar
timai remti Lietuvoje gyvuo
jančią “Kultūros” B-vę.

Socialistai, Grigaičio lūpo
mis, pareiškė, kad tai būtų tik 
“biznis,” o ne kultūros rėmi
mas. Kuomet jie paskui apsi
galvojo, kad tai ne atsakymas, 
Chicagoje sutvėrė “Visuome
nės Darbo Sąjungą”, tarpe ku
rios tikslų yra rėmimas “Kul
tūros” B-vės ir panašių įstai
gų Lietuvoje, taipgi rengimas 
paskaitų Amerikoje. Iš vienos 
pusės ta nauja Sąjunga panaši 
į “Mokslo Draugus,” o iš kitos 
į TMD. ir LDLD. Todėl jos 
organizavimas parodo tik so
cialistų silpnumą, nes jie, neiš
auklėję vienų organizacijų, tve 
ria kitas. A . 

—o---

Traukiniai Vilniuje.
Tūlas korespondentas laiš

ku praneša, kad į Vilnių kas 
dien ateina ir išeina, daugiau
sia į Varšavą, tik 12 traukinių, 
beveik tiek pat kiek iš Kauno. 
Stotis esanti gražiai aptaisyta 
ir įrengta, tik bėda, kad nėra 
“biznio” ir keleivių. Pusę ke
leivių ant gelžkelių sudaro po
licininkai, kita pusė valdinin-

kiekvienas skaitytojas kasmet gautų savo mylimam laik
raščiui po 5 naujus skaitytojus, tai tada laikraštis galėtų 
eiti didyn ir tankyn. Taip seniaus darė ir amerikonai ko
lonistai, iki Amerikos spauda atsistojo finansinėn ne- 
prigulmybėn.

Ateinančiais metais “Vienybei” sueina 40 metų. Ji 
yra seniausis lietuvių laikraštis ne tik Amerikoje, bet ir 
visame pasauly. Ir vis tik ji dar nepasiekė tokio laips
nio, ant kokio yra laikraščiai amerikonų. Dalykas yra 
natūralūs — nes mūsų žmonių yra tik saujalė prieš ame
rikonų tautą, ir mes niekados tiek skaitytojų neturėsim.

Tačiaus mes galime ir privalom daugiau turėti, nes 
žmonės dabar daugiau skaito. Privalom didesnius laik
raščius turė.ti, nes mūsų publikos reikalai didėja. Kal
bant tik apie “Vienybę”, mes turėtume su 40 metų su
kaktuvėmis padidinti arba paleisti nors 4 sykius savai
tėje. Mašinerijos įtaisytos ir dar naujų perkama. Rei
kia dar poros žmonių — vieno redakcijon, kito prie ma
šinų.

Ir jeigu kiekvienas skaitytojas gaus po 5 naujus 
skaitytojus — “Vienybė” padidės arba patankės.

kai ir žydeliai.
—o—

Redaktorius Vitkauskas Pa
leistas po Kaucija.

“Š. N.” praneša, kad jos re
daktorius, Vitkauskas paleis
tas jš kalėjimo. Valdžia suti
ko nusileisti kaucijos klausime 
nuo 25,000 iki 25,000 ir sutiko 
imti nuosavybe. Kauciją už
statė buvęs lietuvių atstovas 
pirmon Dūyion, Antanas Povy- 
lius.

—o—
Prie Normalybės.

Sovietai, pripažindami teisę 
tėvams palikti vaikams tiek 
turto, kiek susikrauna per gy
venimą, o ne tik nedaugiau 
10,000 rublių, žengia dar žings 
nį prie normalių santykių, vieš 
pataujančių kitose valstybėse. 
Apribavimas paveldėjimo tei
sių buvo viena iš mylimiausių

Lietuvos Geografinė Padėtis
Rusija, Pabalti j a ir dalis Vo 

kieti jos sudaro taip vadinamą 
“Europos lygumą” ir todėl ga
lima skaityti, kad tai vienas 
kūnas, geografijos žvilgsniu 
žiūrint. Todėl Rusijos rubežius 
su Lietuva ir Vokietija niekad 
negalėjo atsiremti kokiu nors 
geografijos ženklu: didele upe, 
kalnais, ar jūromis. Tas rube
žius buvo pasekmė ne ekono
miškų ryšių, ar reikalų, bet 
vaisius politikos, karų, ir di
plomatijos.

Todėl rubežiai Pabaltijoje 
reikia skaityti labai painia pro 
blema, beveik neišrišama. Tie
sa, lietuviai gyvena visu že
mutiniu pa-Nemuniu, latviai 
turi apėmę Dauguvą, o estai 
pamarį į šiaurę nuo latvių. Bet 
tarp tų tautų ir rusų, ar len
ku, nėra dideliu skiriančiu kai- 
nu, upių, ar kitokių geografi
jos ypatybių. Ekonomiškai tie 
kraštai panašūs į vienas kitą: 
svarbiausia pramone tai žemės 
dirbimas.

Todėl ta politika Pabaltijos 
valstybėse būtų sveika, kuri šie 
ktų surišti lietuvius, latvius, 
estus ir rusus į bendravimą 
prekybos ir prekių apsimainy- 
mo tikslais. Paskutinė Pabalti
jos valstybių gelžkelių konfe
rencija su rusais jau pirmą 
žingsnį padarė. Atsilankymas 
lietuvių pirklių delegacijos į 
Maskvą sudaro antrą žingsnį. 
Mažu po mažu pamatiniai tų 
kraštų ekonominiai ryšiai pri
vers juose gyvenančias tautas 
bendrauti ir taikiai sugyventi, 
Tas suteiktų galimybių ir lie
tuviams atgauti savo seną sos
tinę Vilnių, kuris seniau buvo 
svarbus gelžkelių mazgas, o 

■ šiandien vos 12 traukinių per- 
j leidžia per dieną, nes jis at
kirstas iš visų pusių. Ryga ir 
Revelis taipgi merdėtų, jei ne 
vagonai prekių vežamų į Rusi
ją iš kitų šalių.

o— 
Italai Renka Dolarius 
A merikai.

Italai susitarė “fonduoti” sa 
vo karo skolas Amerikai ir pir
mą metą turi mokėti penkius 
milionus dolarių. Kodėl nemo
kėti, kad Morganas tuoj vėl pa 
skolino šimtą milionų?

Užrašykite “Vienybę” 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems 
Lietuvoje

Ggde Mapassan. —
(Užbaiga)

Mane nemandagiai išbudino virpantis bal
sas, visai šalia manęs rėkiąs: “Kaip, tingine, 
tu dar miegi? Dešimta valanda, ar tu tą žinai?” 

Moteriškas balsas atsakė: “Jau dešimta? Aš 
taip vakar nuilsau?”

Aš stingdamas, klausiausi, ką reiškia toji 
kalba.

Kur aš? Ką aš padariau?
Mano mintys skrajojo tirštų debesų ūka

nose.
Pirmas balsas atsakė: “Aš tau atidarysiu 

užlaidas.”
Ir aš išgirdau į mane artinantis žingsnius. 

Sėdėjau visai dingęs. Tuoj ant galvos — paju
tau ranką. Aš stipriai sujudau. Balsas garsiai 
klausė: ‘Kas čia?” Aš labai bijojau atsakyt. 
Tuo tarpu dvi piktos rankos mane sugriebė. Aš 
iš savo pusės ką tai apkabinau, ir prasidėjo bai
sus susirėmimas. Mes stumdėmės, apversdami 
baldus ir daužydamiesi į sienas. Moteriškas bal
sas išsigandusiai rėkė: “Į pagalbą, į pagalbą!” 
Subėgo tarnai, kaimynai, išėjusios iš proto da
mos. Atidarė langines, pakėlė užlaidas. Mudu 
ėmėmės su pulkininku Diumuleniu! Aš, — mie
gojau greta jo dukters patalo.

Kada mus atskyrė, aš, apkvaitęs nuo ste
bėjimosi, išbėgau į savo kambarį. Užsirakinau 
duris ir atsisėdęs, pasidėjau kojas ant kėdės, 
nes mano batukai liko mergaitės kambary.

Aš visam name girdėjau didelį triukšmą, 
durų trinksėjimą, šnibždėjimąsi, greitus žings
nius...

Per pusvalandį pabarškino į mano duris. 
Atsiliepiau: “Kas ten?” Tai buvo mano dėdė, 
vakar vedusio tėvas. Aš atidariau duris.

Jis buvo išbalęs ir piktas, su manim elgė
si nemandagiai: “Tu pas. mane apsieini, kaip 
mužikas, tu girdi?” Paskui pradėjo minkštes
niu tonu: “Kaip, kvailys, tu duodies sugriebt iš 
nežinių dešimtą valandą ryto! Tu užmiegi, kaip 
koks kelmas tame pačiame kambary ir vietoj to, 
kad po tam išeit... tuojau išeit!...”

Aš sušukau: “Bet, dėde, tikrinu jus, kad 
nieko nebuvo...” Aš, būdamas girtas, paklydau 
ne į tas duris pakliūdamas.

Jis pečiais truktelėjo: “Nėra ko kalbėt nie
kų.” Aš pakėliau ranką: “Prisiekiu jums gar
bės žodžiu.” Dėdė priešinosi: “Taip, gerai. Tu 
turį taip kalbėt.”

Aš įsižeidžiau ir išpasakojau jam visą ma
no nelaimingą įvykį. Jis nustebęs žiūrėfo į ma
ne, nežinodamas, ar galima tikėt.

Paskui, nuėjo tartis su pulkininku.
Aš sužinojau, kad taip pat susidarė pana

šus mamų tribunolas, kuriam pranešama įvai
rios padėties atmainos.

Jis sugrįžo per valandą, teisėjo išvaizdoj 
sėdo, ir pradėjo: “Kaip ten buvo, visvien, aš 
tau kitos išeities nematau, kaip tik apsivest su 
mademuazel Diūmulenaite.”

Aš išsigandęs atsistojau: — Kas del to, 
tai niekad!

Jis piktai paklausė: — “Bet kągi tu manai 
daryt?”

Aš tiesiai atsakiau: “Na... kada man grą
žins mano batukus, išvažiuot...”

Dėdė pasipriešino: “susimildamas, palik
sim juokus. Pulkininkas nusistatęs, kaip tik ta
ve pamatys, peršant tau kaukuolę. Ir gali būt 
tikras, kad jis gązdina ne tuščiai. Aš kalbėjau 
del dvikovos, bet jis atsakė: “Ne, sakau jums, 
aš peršausiu jam kaukuolę.”

“Dabar klausimą nagrinėsiu iš kitos pusės.”
“Ar tu tikrai palitei tą kūdikį; tuo blo

giau tau, mano vaike; nesikreipk į jaunutes 
mergaites.”

“Ar tu ištikrųjų paklydai, būdamas gir
tas, kaip tu kalbi. Tas dar tau blogiau. Nesta
tyk savęs į tokią kvailą padėtį.

“Abiem atsitikimais vargšė mergaitė nete
ko gero vardo del to, kad niekas girto pasiaiš
kinimams netikės. Tikra auka, vienintelė auka 
ten, tai ji. Pagalvok.”

Jis išėjo, o aš paskui jam rėkiau: — “Kal
bėkit viską, ką tik norit, aš nevesiu.”

Aš vienas likausi dar valandą.
Dabar atėjo mano teta. Ji verkė. Ji išdėstė 

visus įrodymus. Niekas mano klaidai netiki. Ne
galima įsivaizduot, kad jauna mergaitė pilnam 
žmonių name užmirštų užrakint savo duris. 
Pulkininkas jai sudavė. Ji verkė, aimanavo visą 
rytą. Tai buvo baisus triukšmas, neišrišamas 
klausimas.

Mano geroji teta pridėjo: “Vis dėlto melsk 
ją apsivest, gal būt bus galima tau iš to reikalo 
išsipainiot pasikalbėjimo metu, apie vestuvių su 
tarties sąlygas.

Tokis išžvilgis man kiek palengvėjo. Suti
kau parašyt, kad aš noriu ją vesti. Valandai 
praslinkus išvažiavau į Paryžių. Kitą dieną ga
vau atsakymą, kad ji mieliausiai sutinka. Ir 
štai per tris savaites, anksčiau, ne kaip aš spė
jau sugalvot kokią nors gudrybę, išsipainiot, 
jau paskelbta viešai bažnyčioje, kvietimai iš
siuntinėti, sutartis pasirašyta, ir vieną pirma
dienį — anksti pakliuvau į šviesiai apšviestą 
bažnyčią, drauge su jauna, verkiančia mergaite.

Vertė Jonas Valaitis
. J 

Ji paaiškino burmistrui, kad aš sutinki! imt ją 
ir drauge gyvent iki mirties.

Aš jos dar nemačiau, ir į ją iš šono, negeiz- 
damas gerovės, stebėdamasis, žiūrėjau. Bet ji 
ištikrųjų nebjauri, visai ne. Aš tariau sau: “Ši
ta nors ištisas dienas nesijuoks.”

Ji į mane nedirstelėjo nei karto; iki pat 
vakaro ir netarė man nei žodžio.

Apie vidurnaktį, aš įėjau į vestuvių kam
barį, manydamas jai pasakyt savų nusistatymą, 
ries dabar aš buvau padėties šeimininkas.

Aš ją radau sėdinčią kėdėj, apsirėdžiusią, 
kaip dieną, raudonomis akimis, išblyškusiu vei
du. Kaip tik aš įėjau, ji atsistojo ir sunkiai pri
ėjo prie manęs: “Monseur, —- ji tarė man, — aš 
sutinku daryt visa, ką jūs įsakysit. Aš užsimu
šiu, jei jūs to norėsit.”

Ji buvo graži, kaip kiekvienas tokioj didvy
rio rolėj, toji pulkininko duktė. Aš apkabinau 
ją. Tai buvo mano teisė.

Greit pastebėjau, kad neapsirikau.
štai penki metai, kaip vedęs, o aš dar nė 

karto nesigailėjau dėlto.
Petras Letualis nutilo.
Jo draugas juokėsi. Vienas jų tarė: ‘Ves

tuvės .— tai loterija; niekad nereik rinkt nu
merių : papuolę — patys geriausi.”

Užbaigiant, kitas pridėjo: “Taip, bet neuž
mirškit, kad girtuoklių Dievas išrinko Petrui 
pačią.”

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

DIKTATŪRA
Rašo S—lis

Ne vienas nustebo, nusišypsojo sužinojęs 
iš “Liet, žin.” 231 nr., kad to laikraščio 228 nr. 
buvo konfiskuotas už įdėtą del p. Petrulio... žy
gių karikatūrą. Dauguma manė, kad numeris 
buvo konfiskuotas už atsišaukimą: “šalin dery
bos su lenkais,” — tačiau netikėtai apsiriko...

Tenka pažymėt, kad stipriausiais imperia
lizmo laikais kultūringose šalyse nebausdavo 
laikraščių už karikatūras prieš to ar kito tikrai 
gerbiamo valdovo darbus. Antai, kiek būdavo 
anuo metu karikatūrų prieš Wilhelma II, Um- 
bertą, Leopoldą II, Eduardą VII, — pagaliau 
prieš visų gerbiamas karalienės Viktorią, Vil
helminą ir tt. Vien diktatoriai ir Rusijos gu- 
liūnai neleisdavo ir neleidžia savo darbų kriti
kuoti, jų pašiepti. Nejaugi mūsų didvaldos ne
nuvokia, kad toje karikatūroj ne pąts gerbia- 
mas p. Petrulio asmuo, — kuris išskyrus gal 
vieną Avrachą Neuvvertą (Novačinskį) ir jį 
Lietuvon delegavusius, niekam nerūpi ir mažai 
kam težinomas, — pajuoktas, bet pašieptos de
rybos, kurias p. Petrulis pradėjo, net negirdėtą 
20-tame amžiuje stebuklą pripažinęs.

Ar ne stebuklas, kuomet p. Petruliui vieš
pataujant valdžios organas “Elta” viešai urbi 
et orbi skelbia, kad Lietuvoj 4 dienos šešioms 
valandoms prilygsta? Tikrai, kaip rojuj toje 
mūsų šventoje šalelėj! Juk šis “faktas” labiau 
karikatūron prašosi, negu anas plūduriuojantis 
cilinderis, — o su pabauda gal didvaldos tru
putį lukterėtų, kol valdovas, kaimynų šalies 
malone, tikrai nepakeičiamas diktatorius bus.

Suspės dar priešingų savo akcijoms gaivaT 
lą galvas sutriuškinti! — Lietuvis.

o----------------o----------------o
GALI BUT...

Gali būt’ užmiršiu, deja, tik ne visa:
kiek daug svajonėlių, lūkesčių maldos! * 

Gali būt’ užmiršiu, bet kam viltis gįso,
To aš neužmiršiu, oi ne niekados!... 

Gali būt’ užmiršiu... Pilki žemės kloniai
Liūdną buities giesmę kasdien’ man giedos... 

Gali būt’ užmiršiu, bet kodėl svajonėj
Niekas netikėjo, — to tai niekados!... 

Gali būt’ užmiršiu. Praeis daugel metų
Man aidų brangiųjų miškas neb’kartos; — 

Bet gi kam nerims išjuokė poeto,
To aš neužmiršiu, oi ne niekados!...

— A. BILIŪNAS
o----------------o----------------o

ŽIEMA

Nuo šalčio braška tvoras; 
Labai jau šaltas oras;

Vanduo senai užšalęs;
O laukas jau pabalęs

Sniegu užklotas miega 
Ir dar pribūna sniego;

O vėjas šaltas ūžia, — 
Atėjo, mat, žiemužė.

Ant pievų hera kvapų;
O medžiai jau be lapų;

Nepamatysi žiedo;
Paukšteliai jau negieda;

Jau pievos nežaliuoja;
Javai jau nelinguoja;

Varlių — kaip ir nebuvo.
Vabzdžiai visi pražuvo;

Viskas saldžiai užyiigo:
Mat, daugel jau prisnigo.

Tik, regis, nesušalęs 
Pušynas stovi žalias.

— A. GUDELIS.

2



20 METŲ SUKAKUS
» *

Rašo Kastas Stiklius

Šįmet gruodžio 4—5 d. sukaks lygiai 20 metų, kaip 
1905 m. įvyko Pirmasis Lietuvių Susivažiavimas Vil
niuje. Tame svarbiame susivažiavime dalyvavo apie 2,- 
000 iš visos Lietuvos žmonių-delegatų. Susiv. programa 
buvo šitokia: “1. Lietuvystės praeitis ir dabartis. 2. 
Lietuviai, latviai ir įvairios Lietuvoje gyvenančios tau
tos. 3. Caro manifestas spalių 30 dienos. 4. Lietuvos 
autonomija ir prikergimas Suvalkų gubernijos prie au
tonominės Lietuvos. 5. Rinkimai į (rusų) viešpatystės 
seimą. 6. Lietuvos sodiečiai po rusų valdžia. 7. Lietu
vos mokyklos. 8. Apie įvairius mokesčius. 9. Apie že
miečių įstaigas. 10. Apie išeivystę (emigraciją). 11. A- 
pie kareiviavimą. — Galėjo būti įnešti ir kitokį klausi
mai.” f.t.,..

Atsimenu, tai buvo tuoj 
po Rusų-Japonų karo, kai 
maskolių valdžios ragai bu
vo aplaužyti, kai Basanavi
čiaus “Aušrai” išaušus ir 
Kudirkos “Varpams” skam
binant Lietuvos liaudis at
budo ir j darbą sujudo, kai 
nesenai (vos tik metai) bu
vo atgauta spauda, kai kas 
tik dar turėjo nors kibirk
štėlę širdyje ugnies, stengė
si užkurti didelį laisvos Lie
tuvos gaisrą. Atsimenu šim-

liūs... Panaikint valsčių teis- reikalui prisiėjus streikuoti 
mus... Nevėžyti caro tarnų... visiems darbo žmonėms mie 
Neklausyti caro tarnų ir va stuose ir sodžiuose., 
ryti juos iš savo krašto... I ir tt.
Neduoti savo vyrų į kariu-1 Tai buvo 20 metų atga- 
menę... Neduoti dvarų nė lios. Šiandien turime ne tą 
miškų naikinti...” Svajotą autonomiją, bet de-

Suvažiavimo nutarimai 'mokratinę valstybę su savo 
keturiuose neilguose straips konstitucija, su valdinin- 
-1^™. Maskolių caro vai- kais, su savo įstatymais, su 
džia pripažinta pikčiausiu1 seimu, su lietuviškais pini- 
priešu... Reikalauti Lietuvai gaiš.
autonomijos su Seimu Vii- Kiek pasiekti 1-jo Seimo 
niuje... Neklausyti masko- troškimai, turbūt parodys 
lių valdžios, sugriauti jos ir pasakys šįmet gruodžio 
prispaudimo tvarką: nemo-'mėn. 6 d. Kaune Baltosios 
keti mokesčių, uždaryti mo Gulbės arba Miesto teatro 
nopolius (girtuokliavimo’salėj, Didžiojo Seimo 1905 
įstaigas), neleisti vaikų įjru’metų dalyviai ir anų laikų 
su mokyklas, neiti į valsčių visuomenės darbuotojai, 
teismus, neiti į kariumenę,1

M to

niuose: “

IpiiraM

Nuo Skausmu
HIIHĮj

I

” ir tt.
% iii Iš Amerikos Lietuviu Gyvenimo

* vii
g ČIA TALPINAMA ŽINIOS IS AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMO IŠIMTINAI. RAŠOMA MUSŲ GABIŲ 

KORESPONDENTŲ APIE TEATRUS, BALIUS, PRAKALBAS IR ABELNĄ JUDĖJIMĄ..

n

BROOKLYN, N. Y.

krutinėję ir strėnose, nuo 
strėndieglio, užsigavimo, 
įtempimo, štyvumo vartok

Severa’s 
Gothardol

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

Kaina 30 ir 60 centai.

Pirmiausiai kreipkis į aptiekę.

W/F. SEVERĄ CO. 
' CEDĄR RAPIDS, IOWA

tus pažįstamų veidų, kurių 
jau daugelio šiandien gy
vuose nebėra; jie man a- 
nuos laikus prisimenant, 
kai šešėliai vaidentuvėje pa 
skui vienas kitą amžinybė
je slenka. Atsimenu puikią 
Vilniaus miesto salę, Seimo 
Prezidijų su Daktaru Jonu 
Basanavičium, ugningas kai 
bas, rezoliucijas, straipsnius 
“Vilniaus Žiniose” ir tt.

Pas mane dar užsiliko du, 
iki šių dienų, pageltonavę, 
spausdinti nutarimai: 1. Lie 
tuvos valsčionių nutarimas 
ir 2 Pirmojo Lietuvių Tau
tos Atstovų susivažiavimo 
nutarimai. Pirmasis prasi
deda: “Mus, Lietuvos vals- 
čionis, 'slegia valdžia viso
kiais būdais, užkrovė nepa
keliamus mokesčius... ir tt. 
Toliau sakoma: “Mūsų kru
vinu prakaitu minta valdi
ninkai... Valdžia prispaudus 
neleidžia apsišviesti... Moky 
klose rusina... Daug žmonių 
žemės turi permaža arba 
visai neturi... Teismai ne
teisingi, paperkami,, sveti
moj kalboj...”

Toliau eina 9-ni nutari
mai: “Valdžiai (žinoma ma 
skolių) mokesčių nemokėti.. 
Numest valsčiuose caro tar
nus... Išvaryt rusus učite-

A. Kandrotaa A. Mikalauskas ▲. Vlkrlkaa

UŽSISAKYKIT SKILANDŽIUS 
ĮVAIRIOMS PRAMOGOMS

Didžiausia 
Lietuvių 

Mėsinycia

Suvienytose
Valstijose
Amerikoje

Galima gauti tikro Lietuviško Skilandžio, paršiukų, Kumpių ir Vi
sokios rūšies dešrų, pagal prieinamiausias kainas. Parduodame ognl- 
nai ir paskirai ant vietos ir išsiuntinėjama ant pareikalavimo j visas 
kolonijas. Reikale kreipkitės ypatiškai ar per laiškus —

K. & M. CO. F
123—125 GRAND STREET ‘ /.

Brooklyn, N. Y., Telefonas Greanpofnt 3359 /

gimilllllllllllHlllllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlilIlIlIlIlIlIlIllIlIlIH^

AMSTERDAMO LIETUVIAI!

Norėdnrni gauti visko, kų tik jums reikia prie namų: indų, 
dabinimų, įtaisymų, stiklų, lempų, pečių, arba odos išdirbinių ir 
mų išrengimo dalykų, taipgi langų, paveikslų, rėmų, muzikališkų 
strumentų, kreikpitės visados pas lietuvį —

pn- 
ii n- 
in-

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

Pastaba: Norintieji užsimokėti “Vienybės” prenumeratų, užsi
sakyti knygų, ar persiusti pinigų, galite tuos reikalus su “Vienybe” 
atlikti per F. Karpaitį.

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA ir DIRBTUVĖ

goriausiai įrengtoje mokykloje. Prakti
kos pamokos išardyti ir sudėti visokius 
motorus, apie elektrų ir važiavimų. Ti
kras, pilnas kursas šoferio-mekaniko 
lietuvių ir anglų kalbom • veda visiem 
žinomas ir per 15-kų metų prityręs
INSPEKTORIUS L. TIKNIAVT6US 

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

nuo 9 ryte iki 9 vakaro. Nedėliomisaų mokyklų. Mokykla atdara
**o 11 ▼*!. ryto iki 8 vai. po pietų. Klesoa dieuuuuti ir vakarais.

’ NEW YORK AUTO SCHOOL
128 — 2nd Avenue, (Kampai 14 gatvfia) New York City

Nesenai nežinia kur be pėd- 
sakio dingo “Trockio Milžtu
vės” veikėjas, iš amato, škaple- 
rių pardavėjas, mėsininkas, 
vištų “pedliorius”. Nesvarbu, 
kur jis yra, bet draugai susi
rūpinę, nes nuo lietuvių skolino 
po 10-20 dolarių ir nė vienam 
negrąžino..

Tūla smarki lietuvaitė dar 
nepersenai iš Lietuvos, gyven
dama ant “burdo” pas tūlą lie
tuvį, mėgino pavilioti šeiminin
ką, bet tą patėmijo šeiminin- 

, išstūmė 
kam niekuo prasikalsti arba'pr0 duris; bet, kaip žinovai 
užsitarnauti kokių netikusių ap tvirtina, meilė tarp jų smar- 
kalbėjimų, — išskyrus kritikos, 
jeigu blogą veikalą ar blogai 
perstatytų. Bet pas mus visai 
kitaip.

' | Operetės Draugija, dirbda
ma dailės darbą rodos per še
šis metus, pergyveno tiek nuo 
kairiųjų ir dešiniųjų apkalbėji
mų, kad retai kuri organizaci
ja būtų pergyvenus. Vieni 
'pliauškė, kad “Operetės dr-ja 
smunka, neteko narių,” “tai vy
čių kraugerių organizacija,” 
“tai bolševikų organizacija 
sąjungietės turėtų raust iš gė
dos prigulėdamos prie tos or-, 
ganizacijos; tėvai, žinokit; kur saros sezonui, pradėjo veikti; 
jūsų vaikai nueis, jeigu lei-'pasiėmė kambarius, kur bus lai 
džiat į tokios organizacijos pa- ^as praleisti, bolėm pažaisti ir 
mokas, ir tt. tt.” Ir tam pana- visokių laikraščių pasiskaityti, 
šių nesąmonių prigirdėta. Tik Lapkr. 28 d. turėjo maskaradų 
ačiū tam, kad Operetės Dr-ja balių. Puikiai pavyko. Buvo 
turėjo geros valios lietuvių už
tarėjų, ir tik pasidėkavojant 
geros valios lietuviams, sąjun- 
gietėms, ir tiems tėvams, kurie 
nepaisė tų visų pletkų, bet pa- 

į Pietų Afriką. Suvirsimi tūk- tys svėrė Operetės Draugijos 
stantis brolių ir seserų, tėvų ir veikimą, šiandien visi džiau- 
motinų buvo visai dykai išneš- 
ta į Franciją. Iš ten nekurie I Pasirodymas O. D-jos Vieny- 
keikia, < 
žmonas gabenasi. Nekurie “be-’retės 
dūko”, kuone pėksti parėjo, ■ 
ypač skrybėliuotosios panelės 
nenorėjusios francams kiaulių 
šerti. Šitą biznį valdžia su
stabdė. Daugelis nė laiškų nėra 
šo.

Ar kenksminga Lietuvai emi
gracija? šiuo laiku nekenks
minga. Kol užtektinai duonos 
negali užaugti, kol ne visi turi 
darbo, tai kad bereikalo duo
ną nenaikintų, — kuri yra 
Lietuvos auksas, — tegul va
žiuoja visi, kur kas gali. Val
stybė dabar jau gyvuos, ar kas 
norėtų ar nenorėtų. Geriau po 
desėtko metų sugrįžti su pini
gu, negu būti tik sunkenybe ša- 

jly ir patys sau. Emigracija 
žmonių nepagadina, bet apšvie
čia ir paturtina. Darbas nors ir 
sunkus, tik žmogui į sveikatą ei 
na. Ot nedarbas, tai ką tik no
ri iš žmogaus padaro. Dabar 
lietuviui ir svetur gyventi ne
bus taip sunku, kaip kad pirma 
buvo, kai Lietuvos vardo ne
buvo. Emigracija — nekenks
minga.

Kiek pasiekti 1-jo Seimo Operetės Draugija ir Operetė 
“Išeivis”

IŠ LIETUVOS PADANGĖS

Operetės Draugija, kaip tai 
pavadinus, visuomenės dailės 
organizacija, žinoma netik 
Brooklyne, bet ir apylinkės lie- 

i tuviams, bet ir svetimtaučiams, 
— Šešupės Bangos užsiima vien tik dailės darbu, 

t. y. dainuoja, stato operetes, 
j ir tt. žiūrint į Operetės Dr- 
jos darbus ir tikslą, atrodo;

kunigai. Rašo man žmonės iš 
Grand Rapids, Mich., kur iš
plaukė aikštėn p. Krikščiūnas, 
o Philadelphijoj, p. Žukaus
kas, Kad jie esą L. T. K. baž
nyčios diecezijoj. Visai jie ne
priguli augščiau minėton baž
nyčion nei jos vyskupui. Jei 
kur organizuoja, tai daro savo 
atsakomybėn.

Pasilieku Jezuje Kristuje
Kun. Vysk. J. Gritėnas

Rašo Čim-Čymas

VI. Bedarbe ir Emigracija

Blogai yra sunkiai dirbti, bet 
dar blogiau nieko nedirbti. Iš 
dvejų blogybių aš rinkčiausi 
pirmąją. Tą pat mano dauge
lis Lietuvoje. Bet nieko nepada 
rysi, kai darbo nėra; o darbo 
nėra — kad sienos neapsaugo
tos, — ir svetur darbas laisvai 
į Lietuvą plaukia. Augščiau 
sėdintieji to nelabai išmano, 
nors daugelis ir profesoriškus 
akinius nešioja. Ką jiems sako 
liaudis — jie girdėti nenori ir 
ant spaudos komendantus už- 
pjudo. Panašūs į mūsų profe
sorius Biržiškas, dabar Lietu
vą valdo: pažadės, prišnekės, 
pritabaluos, bet kaip prieina 
prie techniško išpildymo, tai 
galvelė ir neišneša. Tada, kad 
tie, kam pažadėta neimtų du
rų laužti, jie pasistato kelis 
sargus, kad jų moksliškų gal
velių nekvaršytų. Tuo tarpu 
nei darbo nei pinigų nėra. Kas 
daryti? Reikia emigruoti.

Bet nuo emigracijos visi bai 
do, — net ir broliai amerikie
čiai, bet patys atvykę į Lietuvą 
tuojaus bėga atgal! Nežiūrint 
visų baidymų ir grąsymų, žmo
nės keliauja. Kur keliauja? 
Šiaurės amerikiečiai nelabai iš
mano, 
kelias 
lis ir 
kiečių 
Visas 
mažiau geografiją pažįsta, ne
gu bemoksliai. Niekas nieko 
tikslaus ir neparašo iš anapus 
ekvatoriaus.

Prieš mane ant stalo guli 
Montevideo “Implicit” ir “EI 
Dia;” nors nedaug ispaniškai 
sugrabalioju, vienok matau, 
kad ten bene bus laisviau ir 
žmoniškiau, negu pas angliš
kus šiauriečius. Laikraščiai di
deli, tuščiais antgalviais straip j 
snių turiniu panaši rusų spau
dai: rimta, įdomi, mokslinga ir 
su lotynišku mandagumu. Ban
kai veikia tais pat principais, 
kaip šiaurės Amerikoj; kredi
tas didelis ir pigus. Skolinama 
hipotekai 85 nuoš. vertės.

Nori pirkti namą $5,000 ver-

kad jau yra pramintas 
į Pietų Ameriką. Dauge- 
šiaurės lietuvių ameri- 
ten važiuoja ir įsikuria, 
vargas, kad inteligentai

Lietuvon

Nuplginta laivakortė ten ir atgal 
Trečia Klesa Į Kaunu 

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

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

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

arba
White Star Line 
Red Star Line 

No 1 Broadway, New York

Iki

tės, reikia turėti tik $750. Nuo- kad tokia drau^ja neSali nie",kė, apdraskius akis,
šimčiai $4.01 nuo $100 ir $2 
metams, priklausant nuo laiko 
į kurį reikią paskolą išmokėti. 
Gyvuliai iš “vacunų” (bandų) 
parsiduoda po 10,000 galvų iš
karto. Kainos javų tokios kaip 
Lietuvoje, žemės — kiek nori. 
Ispaniška itališka publika ne 
bloga, ir taip pat galvoja, kaip 
ir mes, su tuo skirtumu, kad 
jie galvoja ispaniškai, o mes
— lietuviškai. Svarbu tik susi
kalbėjimo būdas. Kaip greit 
mūsiškiai ispaniškai išmoksta
— nežinau; tik spėju, kad aną 
kalbą mūsiškiai kelis kart grei-Į 
čiau išmoksta, negu anglišką, i 
nes jų kalba mūsų lietuviui lėni 
gvesnė ištarti, negu angliška; i 
o ir rašyba visai negudri. Ot 
ten dabar mūsiškiai jau kuone 
tūkstančiais kas mėnuo plau
kia. Nuplaukusieji siunčia lai
vakortes savo broliams ir sese
rims. Reikia tikėtis, kad neuž
ilgo ten atsiras ir lietuviški 
laikraščiai.

žydai smunka į Palestiną ir
— • . * n • > • w i — 1

kiai žydi. Audėjas

LOWELL, MASS.

Visko po Biskį ir Apie 
Lietuvaites Gražuoles

Čia apsilankė “Dzimdzi- 
Drimdzi” artistai ir parengė 
pramogėlę. Publikos buvo ne
daug, nes į bažnytinį skiepą 
nenori lankytis. Artistai gra- 

_  žiai pasirodė ir žadėjo kitą syk 
1 atsilankyti.

D. L. V. Klubas, praėjus va-

Buvo 
dovanos už keisčiausį pasirėdy
mą. Pirmą laimėjo M. žičiūtė, 
antrą — A. Bomiliūtė, trečią 
p-lė Kačenskaitė. Publikos bu
vo daug. Pelno klubui liks apie 
$70. Rengime daug trūso pa
dėjo A. Gaidis, užtai nekurie

'giasi Operetės Dr-jos darbais, klubo nariai per Darbininką
jį apšmeižė. Patarlė sako: “ku-

o nekurie juokiasi ir Lės koncerte, perstatymas ope- 'r^s dnugifiu veikia, tą ir pei- 
'kia.” Priežastis mat tame, kad 
I čionai keli metai gyvavo Liet. 
Pil. Klubas, kurio pinigų apie 
$1,100 valdyba per šmugelius 
prašvilpė. Gaidis pakritikavo, 
tai dabar jam “atsimoka.”

Gal nė viena kolonija taip 
neatsižymi gražiom lietuvaitėm 
kaip Lowell. Pernai buvo ap
rašyta p-lė Tareiliūtė. Dabar 
“Boston American” aprašė p. 
Mabel Kašėtaitę, 18 metų, ku
rią North Tewksbury išrinko 
kaipo gražiausią “Miss Ameri
ca.” P-lė Kašėtaitė yra pusė
tina dainininkė ir visose pra
mogose dalyvauja. Garbė Low
ell merginoms, kad 
svetimtautes!

_ j “Išeivis,” aiškiai parodė, 
— [kad viršui minėti pašaliniai iš

sireiškimai, tai tiktai dezorga
nizacija, o Operetės Draugija, 
nieko to nepaisydama, iškėlus 
dailės vėliavą, viršuj visų plet- 
kų triumfuoja dideliais žings
niais pirmyn. Vargiai begu ka
da O. Dr-ja tame veikime susi
lauks sau lygaus. Garbė Ope
retės dr-jai už tai, garbė jos 
dalyviams, kurie pašvenčia va
karus 
jams, 
giškai 
dainų 
dirbkit savo užsibrėžtą darbą.

Jaunime! Prisidėk prie Ope
retės D-jos, pašvęsk vieną va
karą į savaitę kultūros-dailės 
naudai! Vargo Vaikas.

dailės labui, garbė rėmė- 
kurie prisideda medžia- 
palaikyti’O. D-ją! Jūs, 
veteranai, dainuokit, ir

UTICA, N. Y.

Gauja Nesvarbių Žinių

SCRANTON,

REIKALINGI AGENTAI

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

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

Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

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

Nuo 9 iki 11
Nuo 2 iki 4 
Nuo 7 iki 8

Nedeliomis Nuo 10 iki 3 P.

P.
P.

M.
M.
M.
M.

M. M. ŠLIKAS
Lietuvis Advokatas 

2133 E. Allegheny Avenue 
Philadelphia, Pa. 
Tel. Regent 0648 

Namų Tel. Michigan 5751

Bell Phone Poplar 7545
A. STANKUS

— Lietuviškas Graborius — 
Geriausias patarnavimas, 

Daug metų patyrimo 
1023 Mt. Vernon St.

Philadelphia, Pa.

RICHMOND
TRUST

pralenkia
Vielinis.

COMPANY

PA.

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

Vyskupas Įspėja Prieš Apsi
metėlius.

UŽRAŠYK IT “VIENYBĘ
SAVO GIMINĖMS IR

PAŽJSTAMIEMS
LIETUVOJE

LIETUVIS ADVOKATAS
Užsiima varymu bylų visuose 

Teismuose
Skolina pinigus ant mortgedžių 
ir priima pinigus del išskolinimo 
ant mortgedžių nešančių šeštų 
nuošimtį. Norinti pirkti namus, 
gauti paskolų ar inverstinti sa
vo pinigus ant mortgedžių ant 
nuosavybės (real estate) mies

tuose, lai kreipiasi pns

JONAS S. LOPATTO
Attorney and Counsellor-at-Law 

308-9-10 Goal Exchange Building 
(Cor. River and W. Market St.)

Wilkes Barre, Pa.
Bel. Tel.: 1884. Res.: 3532-J

Puikus ruduo, nešalta, todėl 
žmonės džiaugiasi, nes nereikia 
daug anglių sunaudoti apšildy-' 
mui bakužių. Darbai eina pusė-1 
tinai, bedarbių nesimatyti; tik j 
uždarbiai gana menki, ypač 
medvilnės. Bizniai bujoja, ypač 
smuklininkų; nors krato bau
džia, bet gyvuoja, du lietuviai 
ir dabar yra po kaucija, vienas 
smuklininkas net su savo mote- 
ria stovi abu po kaucija. Stu- 
bosė katilai irgi neturi ramy
bės, traukia degtinę namie da
rytą vyrai, moterys, neišski- 

’ riant nė klebono. Utikiečiai ga
ili drąsiai stoti iš laižybų by su 
kuria Amerikos lietuvių koloni-

I ja, kad jų niekas nesukirs mo- 
' terų liežuvavimu; tame moterė 
į lės gank progresuoja.

Nesenai apsivedė vietinis vei- 
; |kėjas ir lietuvių mokyklos mo
li kytojas, tik kiti šneka ar jo 
į j moteris pavelys toliaus veikti. 

Būtų gaila, kad nustotų, nes 
tik vieną veikėją mes teturė
jom,

Priimkite, brangūs lietuviai, 
savo žinion nuo žemiau pasira- 

'šusio įspėjimą. Paskutiniu lai
ku tarpe lietuvių daroma ban
dymai bėgti iš po Romos jungo 
ir organizuoti laisvos Lietuvių 
Tautos Katalikų Bažnyčios 
parapijas. To dalyko įvykdy
mui atsirado kokie tai ponai, 
kunigiškai pasirėdę ir žmonėms 
įkalba, kad jie esą L. T. K. B.

Apdraudžiamo Nuosavy
bės Dokumentus, 

j F
Persiunčiame Kabeliu Pinigus

Perkame ir Parduodame 
Visų šalių Pinigus

Mokame 4% ant Padėtų 
Taupymui Pinigų 

■
Puikiausias Patarnavimas 

Visuose Skyriuose

Kalėdinė ekskursija
S. S.

George Washington
SxM-. Išplaukia

Gruodžio 12
„Plauk po Amerikos Vėliava“ 

Nupiginta ten ir atgal kelione i

tik $203.00 ir brangiau per Bremen ar Cherbourg
T US pasidžiaugsite maloniausia kelione ant pasauly 
J geriausių laivų, pigia kaina, jei plauksite bile laivu 
United States Lines, kurtus valdo Suvienytų Valstijų Valdž.ia.

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

United States'!,ines
j. • 45 Broadway New York City

(Phone, Whitehall 2800)

3
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APIE PEKLĄ ARBA 
PRAGARĄ

(Pamokslas “Tarkos” Vikaro)

Užlaikydama tvarką,

tris žiemas po keturius mėne
sius kas žiemą. Toki žmona 
jums pasakys, kad nei viršaus 
nei apačios nėra, o aplink visų 
žemę vienodas žvaigždėtas dan
gaus skliautas. Reiškia su to-

tada būsią gerai. Ar tas teisy- ’ rū'.. 
bė? z — G. Umbis

Atsakymas: Aš nenorėčiau 
eiti prieš jūsų gydytojaus nuo 
monę. Bet jeigu vanduo permir 
kys jūsų žarnas, tai kiek bus 
naudos jūsų pilvui? Aš jau ši
to nedarysiu, nes turiu gert ką
kitą!

S VEIKI PA TA RIMA 1

įkištą, uodega užklotą.
Pamėgdžiojimas Mergų

Lįja, lynoja, mergos zylioja; 
pabaliais laksto, kiaulekupes 
kapsto.

Gabrys, Gabrys gerai darė, 
kad mergiotes gurban varė. Vi
siems bernams skanaus vyno, o 
mergiotėms tarpatino.

Surinko P. Kriukelis

lė” pasakė bolševikas išgirdęs 
kur ten plyštančios bombos po
škėjimą.

Apsivilkęs švarką, 
Pasiėmęs “Tarką,” 
Nuėjau i parką. 
Visi vabzdžiai knarkė, 
Varnos linksmai kvarkė,- 
Juokėsi ir šarka, 
Kad skaičiau aš “Tarką” — 
Mat, ji baisiai smerkia 
Tuos visus, ką verkia.

Tiek tiktai žodžių aš išmo-

kiu pragaru galite pakliūti be 
reikalo i namini pragarą...

Hm... Kur gi pragaras? Kiti 
raštai sako — pragaras ant že
mės, netoli miesto Neapolio, 
kur Vesuvijaus kalnas per am
žius dega. Dažnai Šv. Tėvas 

'ši pragarą šventina, kas stebū 
klingai gelbsti, nes velniai, bijo 

'darni šventojo vandens, išlak-
kau būdamas daugelį metų se-’sto. Tik aš turiu jums paaiš- 
minarijoj. Galite spręsti, kokią (kinti, jog šis pragaras yra del 
aš gerą galvą turiu. Ar daug (tokių klebonų, kurie gyvena be
tokių galvų turi mūsų klebo
nai? Tad visi mano parapijo- 
nai
Ir šiaip visokios ponios ir po-

gaspadinių, todėl taip sunku 
surasti kleboną be gaspadinės. 
Ir taip Neapolio pragaras ne 
del mūs!

žemiau iš Bostono Vaizbos 
Būto organo “žinios” paimta 
patarimai lietuviams, užvardin 
ti vaizdžių amerikonų obalsiu 
“Stick Together!”

“Kiekvieno lietuvio omeny tu 
ri būti sekantis nusistatymas:

“Jeigu matai kokią nors svar 
besnę progą ir pats negali jos 
išnaudoti, atiduok ją kitam lie
tuviui.

“Jeigu dirbtuvėje randasi vie 
ta, rekomenduok lietuvį.

“Jeigu matai lietuvį nešant 
sunkią naštą, pagelbėk jam.

“Nežiūrint kokią vietą turi 
apėmęs, visuomet atlik savo už
duotį taip, kad būtum gerbia-
mas, o jei kada apleisi — tai 
kitas lietuvis bus pageidauja-

JUOKIS

KAD IR

NENORI

Pasakojo Berniukas
— Mano tėtė ir mama tu

rėjo daug bėdos iki apsivedė. 
Mama nenorėjo tekėti už tėtės, 
kai jis buvo girtas, o tėtė ne
norėjo mamos vesti, kai buvo 
negirtas.

Sulyg Jurgio Kepurė
“Tai dar viena graži dieno-

i

Siūlo Didesnį Biznį
Įsikarščiavęs Jaunikis: Juo

zuk, aš tau duosiu kvoterį jei
gu tu man gausi savo sesers 
plaukų pluoštelį.

Juozukas: O, geriau duok 
man visą dolarį; aš tau atvilk- 
siu jos visus plaukus: aš ži-
nau, Kur ji naKtj juos pakabi
na.

Tvirtas Pasiryžimas
Per trejus metus jis vaikščio 

jo į šitą knygyną. Savaitė po 
savaitei, diena po dienai — vi
sada galima jį matyti giliai įsi
knisus} Į dokumentus, apsikro
vusį knygomis. Jis beveik iš
varė iš proto istorijos profe
sorius beklausinėdamas: jis 
bandė atsižinoti — ką anais me 
tais North Carolina guberna
torius pasakė į South Carolina 
gubernatorių!

Kalėdų Dovana Lietuvai — “Vienybė”

AKTORIAMS-MĖGĖJAMS 
VAIDINTOJAMS! 
REŽISIERIAMS

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

Kaina su prisinntiinu — 75c.
“VIENYBĖ”

193 Grand St. Brooklyn, N. Y.
(Norinti šitų knygų gauti, pri
valo greitai siusti užsakymą, 
nes mažai iš Lietuvos gavome)

G A RS! N KITES “ VIENYBĖJ”

Atmintinos dovanos
Gražus laikrodėlis ar dailus žie
das visados yra brangi dovana 
ir brangus turtas.

Geriausių laikrodžių, vyriškų ir 
moteriškų ir dailinusių žiedų, 
aukso ir sidabro, likt. galit gau
ti pas
Rashkinis ir Vokietaitis

141 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Turim dailių rašomų plunksnų

GRUODŽIO (Dec.) 8 D., 1925
■ ■■ I ............ .............................

............................................ * .....................

KIEKVIENAM 
REIKALINGI 
GERI DANTYS. 
KODĖL NE JUMS?

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 

. Gerklės Ligas
109 E. 87 th Street

(tarpe Park ir Loxinggton Avės.)
Now York, N. Y.

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

GRAVEL 
Roofing 

Beptir Wo r h. a Specu/ry 
JAMES J. HOLT & SON

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

Reikalo klauskite:
Ofisas: 1163 Gatos Avonue 

Tol. Jefferson 3957
Yardas: 161 Clifton Place 

Tel. Prospect 1023

nai
Ypač tie, pas ką dailiausieji 
juodi žiponai.
Duokite man, taipgi galite ma
no žmonai,
Visi ir kiekvienas po dešim
tinę;
O kas dar lig šiol nešioja mili
nę,
Nuo tų užteks ir penkinę.

Hm... Ar jūs žinote kas tai 
yra pekla arba pragaras, del 
ko ją kunigai sutvėrė ir kur ji 
randasi? O, jūs nežinote, nelai
mingieji!!... Jūs nieko nežino- 
visokius raštus skaityti ir šu
te! Ar jūs žinote, jog aš moku 
prasti? Skaitydamas senovės 
raštus, aš visą ką suradau ir 
dabar noriu jums papasakoti.

Pragare spirgės nusidėjėliai 
per amžių amžius. Bet kur gi 
tas pragaras? Vieni raštai sako 
pragaras esąs po žemių apačio
je. Hm... Mano brangiausieji 
parapi jonai, tik nepasakokite 
tokio niekniekio savo žmonai, 
ypač jeigu jūs turite laimę ir 
esate gavę apsišvietusią žmo
ną, baigiusią augštuosius mok
slus pradinėj mokykloj per

Sustabdo 
Šalčius

Geriausiai žinomas būdas šaltį su
stabdyti yra Hill’s Casėara-Broinide- 
Quinine. Milionai tų įrodo kas žiemą. 
Jis šaltį sustabdo į 24 valandas.

Daug tūkstančių žmonių kasmet mir
šta. nuo šalčio pasekmių. Viena pneumo 
nia nukerta 150,000. Taigi šaltis, daly
kas rimtas. Gydyk jį geriausiu žinomu 
būdu.

Vartok Hill’s kaip tik šaltis praside
da. Haitis pavojingas - stabdyk jį tuoj, 
ir kaip tik šiuo būdu geriausiu mokslui 
žinomu. Visos aptiekos parduoda Hill’s. 
Tikrai Gauk <111 Kaina 30c

...
CASCARA > QUININE

Raudona Dėžė tųsjpoAvd ns

Tai kurgi pragaras? Vėl ra
štai sako, jog pragaras esąs vi
sur. Mes žinome, jog dangus 
taipgi visur, jog Dievas visur. 
Lengva suprasti, jog visa žemė 
su visais kunigais, bažnyčioms 
ir tt. yra pekloje.

/ Hm. Taip. Tas yra tikra tei
sybė. Aš į tai tikiu taipgi tvir
tai, kaip “Tarkos” dienraščiui. 
Pragaras yra visur — danguje, 
ant žemės ir visose vietose. Tik 
ne visi šiame pragare pasken
dę. Jūs, tik jūs vienį esate iš
rinktieji, visi “Tarkos” skaity
tojai, nematote ir nematysite 
niekados pragaro!!... Jūs tik 
turite tą neišpasakytą ją laimę! 
Skaitydami mūsų gražiausiąją 
“Tarką” Jūs tik lengvai galite 
eiti tiesos keliu prie ilgo ir lai
mingo po smerčia gražaus gy
venimo. Amen. A. Gielulis

šventraštyje 
permaina

Kaunas. — Kunigai išbrau
kė iš šventraščio sakinį: Mylėk 
savo artimą, kaipo patsai save, 
to vietoje įdėjo sakinį: Keikit, 
ir muškit bedievius, ir visus 
kas tik nepriklauso prie krikšč. 
demokratų.

Kunigai tą sakinį uoliai pil
do: keikia visados, ir visur, 
kur tik proga pasitaiko, o su
fanatizuotos davatkos užpuldi
nėja ir sumuša (bent su lietu- 
žuviais) tariamuosius bedie
vius, net ir Seimo atstovus.

Taip Sau Žmogus

MUSŲ KAIDINIMO
BLIURAS

Guodus Redaktoriau:
Turiu daug bėdos su savo pil 

vu. Mano gydytojas pataria 
gerti labai daug vandens, tai

B?
Tel. tiso Greenpolnt

mas.
“Taip gelbstint vieni kitiems 

mes visi pasieksime geresnę at
eitį.”

KAUNO MIESTE

Miesto panos dekoltuotos 
Nosys pudra nutepliotos, 
Lūpos dega nuo dažų: 
Carmin, carmin, oi, gražu?!

Č’ebatėlių kurkos augštos,
Kelti kojas pačios baukštos, 
Nes pavojus visada —
Bet Paryžiaus ši mada!

Visos mados nepastovios...
Atvažiuoja kitos ponios;
Kurkos eina vis trumpyn 
“Džimi” batai vis smailyn.

Sijonėliai susiaurėja,
Puikios kasos sutrumpėja...
Skrybėliukų reik penkių
Vis iš varsų kitokių.

Kalbas: “vyrams tuo palik
sim,

Jei madas visas pavysim, 
Mūs gražumą pamylės, 
Lūpom lūpas palytės??!...

— Žemaitis

IŠ LIETUVIŲ TAUTOSAKOS

Pamėgdžiojimai V ardų

Jura bura be galvos, papeče- 
lin paliarvos, vištos kukį iš- 
knabos.

Kazys, ožys bauže ragis, vė
jas mergą, kaip patrakęs.

(Kitur sakoma: Kazys, ožys 
didžiaragis, džiaugias mergą 
darže radęs. — Red.)

Petrai šatrai, lipk nuo pe
čiaus; maukis kelnes, lysk už 
pečiaus.

Antanai, pakuntanai, kiaulių 
tekis, beuodegis.

Jonai, ponai, padūduok, ir su 
višta nedrybsok.

Mare, tavo vyrą karia; bėg 
ratavotų, rasi pakavotų; šunio

Telephoto 71«7 Main

Juozas Garšva
Maso firms gerai atlieka aekančlu darbui: libalsunioj* ir laideja mlruilBi ant vlioklų 
kapiniu. Fagrabaa paraotla na* paprasčlanelŲ Iki prakilnlaulq. Fariamdo karietai 1*1- 
dlotuvėme, veMlljoma, krlkitynomi ir kitiems pastvetlnėjlmana. <

Viršui minėtai! reikalais kreipkitės pat m»»et o būiit užganėdinti

231 Bedford Ave. ° *1B A1 ■ 264 Front Street
BROOKLYN. NEW YORK

O F I B A I »

Tautiečiai! Suteikite mums 
tą taip brangią ir gausingą do
vaną iš tolimos Amerikos, jū
sų ir mūsų mylimą laikraštį 
“Vienybę.” Mes Lietuvos val
stiečiai negalim atsigėrėti ir 
atsidžiaugti tuo taip kilniu ir 
mums artimu laikraščiu, kuris 
gal seniausia mūsų lietuvių 
kalbos laikraštis ant viso ka
muolio žemės.

“Vienybė” kaip tik mūsų 
Lietuvos kaimiečių, už vis ar
čiau prie širdies stovinti, nes 
ji mums yra aiški, ir gerai su
prantama jos rašyba; jos vi
sas turinys mums labai tinka. 
Tik gaila, kad mes patys neiš
sigalime būdami Lietuvoje iš
sirašyti, nes mūsų pinigais kai
nuoja metams 50 litų, o šita 
suma mūsų gyvenime lyginas 
kaip ir 50 dolarių, 50 litų tu
rėti ūkininkui reikalinga par
duoti keletas centnerių javų, o 
darbininkų mėnesinė darbo al
ga.

Tokiu būdu mūsų gyvenimo 
sąlygoms nekaip neprieinama. 
Todėl mes vienu balsu, Lietu
vos kaimiečiai, ir kreipiamės į 
savo Amerikoje gyvenančius tė 
vynainius vienminčius, kad pa
darytumėte tą mums brolišką 
malonę, užrašytumėte mums 
“Vienybę;” čia į Lietuvos tam
sius ir ūkanotus kaimus; mes 
kaimiečiai, rankas ištiesę visi 
laukiame Amerikos lietuvių 
vairo — “Vienybės”; geidžia
me, kad tas lietuvių patrioti
nis ir simbolinis laikraštis “V- 
bė” lankytųsi mūsų visose šiau 
dinėse pastogėse, visus tris sy
kius į savaitę.

Nors čia Lietuvoje taipgi yra 
laikraščių, bet jie mums nesu
prantami, daug maišoma augš- 
tų tarptautinių žodžių, mums 
negirdėtų; jų rašyba labai 
smulki, ir tie patys laikraščiai 
maži ir brangūs; taip pat mum 
neprieinami.

Dabar kaip artinas šventos 
Kalėdos ir Nauji Metai, kaipo 
Suvietnytose Valstijose priim
ta nuo senų laikų mada davinė- 
tis dovanas, todėl mes ir pra
šome, kad ir mūsų čia Lietuvo
je gyvenančių — nemirškite do 
vanėlėmis, užrašykite visiems 
po “Vienybę;” tai tokia dova
na būtų brangi, tradicinė, ir 
tokią dovaną mes labai bran
giai įvertintume; būtų visų 
1926 metų dovana; skaitant 
kiekvieną “Vienybės” numerį 
prisimintume, tą taip gausią ir

ir literatinę bei dvasinę dova- 
turtingą dovaną; už kultūrinę 
ną, brangesnės ir būti negali.

šios šventės Kalėdos ir Nau
ji Meti būtų mums labai švie
sios, kad gautume žinią nuo sa
vo artimųjų apie užrašymą lai
kraščio “Vienybės”

Eks Amerikietis.

Užrašykit “Vienybę” 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems 
Lietuvoje

PIL. A. TVARANAVIČIA
“V ienybės” įgaliotinis Philadel 
phia, Pa. Jis vietos lietuvių 
tarPe užrašinės ‘‘Vienybę” pri
ims paskelbimus ir spaudos 
darbus.

FERMAI LIETUVYB 
OhIropr*ktlkM-GydytoJ*«

J. Vaitulioni#, D;C. 
331 Grand Street 

Brooklyn, M. Y.
Valandos nuo 4 iki 8 vai. vak. 

Nediliomi Ii iventadieniaii:
Nuo 10 v. ryto iki 1 t. po piet.

I'---------------------------------
i Tikra Lietuviška Duona ;

kurią kepa

( „Garsas” Keptuve ( ♦
(Seniausia įstaiga)

Kepa duoną iš ruginių miltų. 
Taipgi kepamo keiksus, vestu
vėms ir kitiems pokiliams. Vi
suomet kreipkitės su užsakymais 
prie “Garsas” Keptuvė. Siunčia- 
ne duonų ir į kitus miestus.

W. MASIULEVIOH
A. SHRUPSKI8 

(Savininkai)

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

PIRKITE 
“VIENYBĖS” 

ŠĖRŲ!

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ
APDRAUDOS (INSURANCE) FIRMA

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

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

SCHEGAUS & GALE
BUILDERS, REAL ESTATE and INSURANCE

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

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

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

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

Tel. Richmond Hill 8066

Jonas Petras
Rūkydami NAUJOKŲ BROLIŲ padarytus cigarus, tautiečiai džiaugiasi, 
nes jie žino, jog tai yra geriausi Cigarai Amerikoje, gardūs rūkyti, ma
loniai kvepia jog visiems patinka todėl, kad pagaminti iš geriausio Ta
bako! Geresnių Cigarų negali gauti! Visi inteligentai ir supratlyvi žmo
nės juos rūko!
Broliai Lietuviai — Labai puiku, kad lietuviškų išdirbystę. paremiat 
todėl ir ateityje prašom, kad Restauracijose, ,K1 i ubuose, Storuose, pas 
Barberius ir visose lietuviškose užeigose reikalaukit po vardu — JONO_
JOHN’S CIGARĄ arba brolio Petro bei L. D. K. Vytauto! Tčmykit, 
kad būtų vardas ir paveikslas ant bakso — o rūkysit ir džiaugsitės, kad 
rūkote gerų cigarų. — Į kitus miestus išsiuntinėjam per. paštų. Adresas:

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

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

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

siūs greitai ir Jūsų pinigus litais ar dolariais. Pinigai per mūsų Banką siunčiami litais ar dolariais yra išmokėti gavėjui arčiausiame pašte ir su pilna garantija, nes Bankas atsako savo turtu, kuris siekia jau 
per 3,000,000.00 dolarių. — Taipgi siunčiam pinigus į visas pasaulio dalis ir parduodam laivakortes ant visų linijų.
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MUSŲ VAKARAI § II
turi tik apie 1,000. Už tai juk bankininkų; komunistų irgi ap 
rytiečiai kalti. Iš to tūkstančio sčiai; tris gerus socialistus ir 
SLA. narių Chicagoj,

Chicaga yra mie- nuošimtis komunistų;
Šis posakis tuomi mūsų “milžinas 

pasigirti.
Savu laiku jis buvo pradėjęs 

'siuntinėti'“Telegramą” ir visi 
nusistebėdami manė, kad tais nuopelnas. Lyg ir užvydime 
telegramais” užpils visą Me-'jam garbės už tai, nes niekur 

Bet tūlas Plaukevičius ir niekas taip sėkmingai biz- 
pa- niškų operacijų neatliko, kaip 

liovė vaikščioję. Nelaimė, ir už Chicagos “spešeliai.” Manome, 
taį SLA. Pildomoji Taryba kai kad ir p. Pins mums šioje iš- 
ta. - vadoj pritars.

Pastatė bokštą ir įkėlė
Manyta buvo dabar, kaip

Rašo Vienas iš 100,000
apie 65 vieną “juodą arklį.” Bet labai 
na argi mažai teturi inteligentų. Ir už 
’ negali tai vis SLA. P. Taryba kalta.

Apie “spešelius” čia nenori
me nė minėti, nes tai paties 

isi “miegančiojo milžino” tikrasis

LAIŠKAS IŠ ARGENTINOS.» • V< , » * •- * f r ¥ *

(Kaip dirba kailius Lietu- meta, jog1 minėti. karinfnkai bu 
vos karininkai važiuodami ap-'vo) atvykę lietuvių kolonijon 
link pasaulį). ' Sarmientan (Chubute). Todėl

“Vienybės” No. 93 buvo įdč-' v ’ 
tas straipsnelis, kad buvusieji 
Lietuvos armijos karininkai — 
A. Kaziunas-Kazlauskas ir M.

p a vir
šau "juoda-, 

arkliukas.” O kaip “miegan 
milžinas” juomi didžiuoja-, 
Jis lyg ir Halsestryčio koki 
“vačmonas;” kur tik nepa-

Var- į Chicagos “Smetonos 
šium vaikštinėja 
sis 
tis 
si! 
saį

Sakoma, 
gautis milžinas, 
jau labai senas; visose lietu
vių kolonijose girdėtis jį tan-■ 
kįaj kartojant. Bet “milžinas” 
kaip miegojo, tai ir miegti sau
o lietuviai kolonijose kaip kar- , 
tojo taip ir kartoja šitą posakį, riką.

Ir vis laukia, kada tas “mil- slysterėjo ir “telegramai 
žinąs” atsibus? Juk jis didelis 
ir baisus; galingas, apie 100,- 
000 galvų. Savu laiku jis po
rą kartų pasijudino, manyta
buvo jau atsibudo, bet ne, — pą.
tik apsivertė ant kito šono ir sau pradės skambinti, tai nie- 
vėl užmigo. ko kito nebus girdėti, kaip tik

Jis miegodamas labai knar- “Varpas.” Sakyta, kad tai di- 
kia, už tad daug nepratusių delis, sidabrinis “Varpas,” pui- 
mano, kad jis ką nors sunkiai* kus bus jo balsas, graži melo- sisuksi ir — jis jau Čia! Tik' 
alsuodamas dirba Lietuvos rei
kalams. Bet žinanti “milžiną” 
nieko sau iš to nedaro, nes ži
no, kad jis tiktai garsiai mie
godamas knarkia.

Jis “Lietuvą” taip mylėjo, 
kad beglamonėdamas numari
no. Bet tai ne j‘q kaltė; rytie
čiai kalti.

SLA. turį narių iš viso apie bai daug profesionalų, 
20,000; “milžinas” savyje jų šiaučių, kriaučių, 
Į—K----- ----- -- ------------------- ----------- --- -------- ---

šaulį. Aš pažymiu, jog kiekvie
nas lietuvis, kuris keliauna Ar
gentinon,' turi progą pamaty
ti tuos valstybių uostus, ku
riuos matė minėti karininkai, -- 
išskiriant Afriką, nes nevisų 
kompanijų laivai užeina Afri- 
kon, Labai gaila, kad nepažy-

aš bendrai apie tai aprašau.
Atvykę minėton kolonijon pa 

sisakė, jog jie Lietuvoje turė
jo augštas valdžioje vietas už
ėmę. čia apsigyvenę lietuviai 
labai garbingai priėmė sve
čius; bet svečiai labai neman
dagiai apsiėjo — kitaip sa
kant, apsivogė.

nes 1 I 
pas , 
pas 
ne-!

arkliuks” pabėga.
Į O Chicaga garsi savo knar
kimu. Antai kiek “Varpo” šu
kių paskleista po visą platų 
lietuvišką Merikėlį. Kiek tomis 
šukėmis SLA. P. Tarybai “zlas 
cies” padaryta. Tai milžiniškas 
darbas “miegančiojo milžino!” 
O, gink Dieve, atsibustų, tai ve
žimais “Varpo’ šukes barstytų, Butavičius keliauna aplink pa
rimtai sakant.

| O kiek pas jį panaberijos. 
Tuoj aus ir pučiasi, didžiuojasi 
ir sako: “Antai mes Kalėdų 
Eglaitę sodinome. Seimą pada
rėme, varpą nukalėme. O ką 
kiti, ypač rytiečiai? Mums pri
klauso SLA. iždas; nusimano
me, kaip dideliais pinigais ma- | 
nipuliuoti; o jūs ką? Mums | 
SLA. prezidentas priguli, 
tik čia inteligentai; o kas 
jus? Neveizint, kad dabar 
mus komunistai su mumis
siskaito, bet kaip garbę įgau- 

'sim, skaitysis.” še tau ir ba- 
ronka.

| Gi skymų visokių; kaip tik 
„ , . . ... , . , kalbi su vienu ar kitu “lyde-dija. Bet kaip pradėjo skani- nabago kamanėlės biskuti nu-, .

binti, — o jergutėliau, skamba sinešioję, sukūdęs ir labai pik-,1111’
’ . Ir da- tai dirgsniuotas. Bet, piktai 

Aš ir vėl 
prezidentus”. 

“Ir vėl neišrū- 
pavaikštinėjęs 
dabar jau kits 

turi la- dalykas, štai smulkmenų apie 
kalvių, $7,000, 

biznierių

kaip špyžinis puodas. Ir da- tai dirgsniuotas. 
bar, sakoma, jau keliose* vie- kalbėdamas, sako: 
tose įtrūkęs, daug šukių; ir ne- rūniju į SLA 
ilgai tegalės laikyti. Ir už tai, | Vienas pastebi: 
žinoma, vėl SLA. P. Taryba nysi.” Mitriai 

vėl riečia: “Ne,
žinoma, vėl 
bus kalta.

“Miegantis

SLA. P.

milžinas

AlKx shrupsri ’
Pranešu

Visiems pažįstamiems, draugams ir geros valios lietuviams 
atsilankyti pat mane pasikalbėti ir susipažinti vieni su kitais.
Taippat patarnauju su AUTOMOBILIU veselijoms, krikš
tynoms, šermenims ir šiaip linksmiems pasivažinėjimams ir 
pokiliums Nepamirškite reikale

. j ALEX S H R U P S K I
«1 Ko. Ind £tr., Brooklyn, N. Y-

Telephone 88«*> Greenpoint

CHAS. WIRFEL

o komišinai Hebrew 
‘Bros, ant $40,000 morgičiaus; 
:tai matai dabar: aš SLA. Pil- 
! domąją Tarybą turiu už pat 
sprando ir aš jiems parodysiu, 
kaip reik su SLA. iždu apsieit. 
Je, aš dabar parodysiu, paro
dysiu... paro....” (ir net užsiko- 
sti).

Į Iš šalies pastebi jam: “Ne- 
■ sikarščiuokit, daktare. Smulk
menos jau išaiškintos, nieko ta 
me nėra. Hebrew Bros, mor- 
gičius, tai mytas ir stebėtina, 
kur jūs tai gavote; tai svajo-, 
nė, o ne faktas ir, man rodo
si, kad Tamista dabar SLA. 
Pildomąją Tarybą laikote tik 
už pat galiuko uodegos, ir dar 
ta pati labai muiluota.” Visi 
nusijuokia. Truputį tyla.

“Aš visiems, ypač rytiečiams 
visgi parodysiu” — ir “juodas

tai vis jaučiasi lyg ir tu
rįs plytą rankovėj; o tai reiš
kia išmintį ir didelius planus. 
Ką jau ir bekalbėti. Neberei- 
kalo ir Pius Chicagos biznie
rius myli.

Arba paėmus kad ir sportą, 
rungtynes, peštynes (gražiuo
ju, tarpusaviai), — profesio
nalų golfas, etc,, etc. Ir tai visa 
(nors jau labai daug) vis tik 
“miegančio milžino” darbai. 
Na, o jei atsibustų, tai “look
out,” vyrai!

Lauksime milžino atbundant.

Pirkit “Vienybės” Šerą!

hjEROVes skYRIUS\
Y>el aprupinimo*W

MOTINŲ IR JŲ 
sKŪDIKIŲ SVEIKATOS jj

Siame skyriuje mes laikas 
nuo laiko gvildensime rei
kalus įdomius būsiančioms 

motinoms ir motinoms jau
nų kūdikių.

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

tuoj atvykstu pataisyti pagedimus

95 Starr Street 
Brooklyn, N. Y.

Tol. Stagg 4037

HOUA^AMEraą
TiosuB-trumpnB kelias per Rotter

dam ’ą, į ir iš visų dalių

Kūdikių nprūpinimaa ir pe
nėjimas yra dalykas gyvos 

svarbos Šeimynai ir tautai 
ir mes jaučiame, kad tai 

yra dalykas, kurį mes tu
rimo reguliari&kais laiko
tarpiais atvirai ir laisvai 
pergviJdenlL
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GYDAU VYRUS IR 
MOTERIS

Pasekmingai Modcrniškiausiais 
Būdais

------------------ •
Parodau Greitas Pasekmes

visose formose nervų, odos ir kraujo suirimų, odos išbėri
mų, įsisenėjusių žaizdų, nervų silpnumo, inkstų ar šla
pumo suirimų, raumatizmo, hemoroidų, fistulų, ištinusių 
liaukų, ar kitokių pilvo, vidurių, žarnų ligų. Ištiriu krau- 

ir apsakau tikrą jūsų stovį.
Mano Kainos Prieinamos

ir asmeniškai prižiūriu kiekvieną sykį atėjus.
Kraujo tyrimas Wassermano sistema, ir komiška ana- 

ė šlapumo, X-spindulių kvotimas.
Pasitarimas ir Patarimas Dykai

ją

Specialistas
110 East 16th Street, New York City

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

Tel. S lay y 0783.

Laivai kas savaitę 
Neprilygstami patogumai 

‘Mos pagolbstimo gauti reikalingus 
dokumentus (affidavits). Mūsų 
žmonės sutvarko visas smulkmenas, 
ir" keleiviams rūpinamasi nno pra
džios kelio iki pabaigos.
Kainos ir laivų tvarkrafitis paslnn 
čiamas paprašius.
Rezervavimui ir informacijų delei 
rašyk biie vietiniam agentai, arba

HOLLAND AMERICA LINE
24 State Street New York__

ATIMANT NUO ' KRŪTŲ

nuo krūtų 
ir keturio- 

sųlygos ga-

Abelnai kalbant, kūdikį 
reikia atimti tarp devinto 
likto mėnesio. O nekurios 

'Ii priversti dar anksčiau,
išsenka motinos pienas. Arba vėl, oras 
gali turėti ant laiko įtakos. Nėra pa
tartina atjunkti karštame ore, jei nėra 
svarbios priežasties.

Švęskit Kalėdas 
Tėvynėje!

ir keliaukit per Bremen 
laivais:

S.S. MUENCHEN Gniod. 1
S.S. LUETZOW Gruod. 10
S.S. COLUMBUS Gruod. 13 
Didžiausias ir Greičiausias 

Vokiškas Laivas
Pasieksite Tėvynę kaip ■ 
tik del Kalėdą švenčių

Paniainta Trečia
Klesa i Kauna
NORTH GERMAN

LLOYD
32 Broadway New York

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

♦ Ateikite ir Persitikrinkite

107 Union Avenue Brooklyn, N

Atjunkti reikia pamažu. Tada kūdi
kis lengviau prisitaiko prie kito mai- 

. sto. Galima protarpiais duoti krekerių 
arba košelės. Tas prigelbsti junkimui. 
Atmink vienok, kad kūdikis dar nc- 

j įgali pilnai suvirškinti krekmolinio 
maisto be 18-20 mėnesių. Todėl reikia 
tokio maisto vengti. Bulves, pupos ir 
panašūs maistas turi daug krakmolo 
ir reikia vengti jo davimų.

Dept. 9

Apsaugok (Sveikatą

Pradėjus junkimą patatrina pasitar
ti su gydytoju. Jis žino, kuris mais
tas tavo kūdikiui geresnis ir pasakys 
jums.

sos

Brendimo laikas mergaitės gyveni
me pastato kiekvienų motinų ant ner
vų. Tai rūpestingiausias laikas mer
gaitės gyvenime. Tai laikas, kada vi

jos pažvalgos yra keistame sto- 
kurios pamatas glūdi fiziologijoje.

Tai laikas kada jos sveikata turi rū
pėti. Jos sveikata šiame laikė ypatin
gai priklauso motinos rūpesčiui. Kiek
viena motina turi rūpintis ir auklėti 
savo mergaitei sveiatų ir stiprybę 
pirm laiko, kad ji galėtų lengvai per
eiti šitą laiką.

Tinka jis netik kūdikiui, bet yra ge- 
' riausias maistas nedapenėtam vaikui. 
Stebėtini eksperimentai daryti tarpe 
mokyklos vaikų parodėė, kad vaikai 
penėti su Eagle Pienu vidutiniškai 
gavo 7 svarus daugiau svorio negu pa
prastu pienu penimieji. Sek savo vai
ką, atydžiai. Dažnai pasverk. Atmink, 
kad nedapenėtas vaikas visados sve
ria mažai. Jaunam vaikui reikia duo
ti du šaukštu Eagle Pieno kasdieną 
atmiešto su trimi čvertimi puodelio 
šalto vandens. Duok paryčiais arba po 
pietų. Senesni vaikai dažnai jį labiau' 
mėgsta su ginger ale, vaisių sunkomis, 
arba suplaktu kiaušiniu.

Skaitykit atydžiai šiuos straipsnius 
kas savaitę ir pasidėkit ateičiai.

V a i K us auginant 
nėra nieko svarbes 
nio gyveninio pra
džioje už tinkamą 
maistą.

Išmintingos moti
nos šansų neima. 
Jos neeksperimen
tuoja su kitais mai 
stais. Jos vartoja 
tik Borden’s Eagle 
Pieną savo kūdikių 
penėjimui.

Jei prisiusite šitą 
apgarsinimą į The 
Borden Company, 
Borden Building, 
New York, tai bus 
Jums jūsų kalboje 
paaiškinta kaip pe
nėti jūsų kūdikį su 
Eagle Pienu.

PUSli&D
U2DBGI-

MJUS

Profilnktaa vyrama, 
geriausia apsauga 

po užadkrėtimo. 
Didelė triūbelė 3Se. 

(Tarba (4’s) $1.
VUose nptlekoM ar 
8an-Y-Kit Dept. A. 

03 Beekman 8t.
New York 

PraSyk apraSynu,

Tel. 4418 Groenpoint.

Dr. John Waluk
Valandos:

nuo 8 iki 10 iš ryto
’ nno 1 iki S po piety

nuo 8 iki 8 vakare
Nedėliomis pagal susitarimu

161 North 6th Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. 595 Greenpoint. 3 1
Daktaras

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

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

Štai kaip atsitiko: atvažia
vę pasisakė kuomi buvo ir, kad 
...moka kailius dirbti. Kadangi Į 
šioje kolonijoje nebuvo kailia
dirbio, tai visi lietuviai jų dar
bui patarė. Pradžiai tam dar
bui Kazimieras šlapelis davė 
namą dykai (be nuomos) ir 
kredito ant 300 pesų (virš 100 
dolarių). Pradėjus jiems dirb
ti, lietuviai pirmieji nešė kai
lius, idant paremti savo pilie
čius; bet veidmainingas M. Bu- 
tavičius ėmė nuo
rankpinigių. Netrukus M. 
pradėjo girtuokliauti, o A. K 
Kazlauskui tas nepatiko, todėl Sarmata 
visa metęs, nuėjo ant ūkės 
dirbti. M. B. liko vienas kai-

liūs dirbti ir rankpinigius im- 
jti. Paskiau dar sumanė sko
linti pinigus pirkimui siuvamo
sios mašinos. Kailių išdirbtų, 
niekas negavo. Baigęs kreditą 
M. B. slaptai pardavė kailius, 
ir susikalbėjęs su A. K.-K., ku
ris dirbo ant ūkės, išbėgo. Nu
skriaustas daugiausiai pasiliko 
K. šlapelis ir kiti lietuviai, 
kurie buvo davę po 15—20 kai
lių ir po kelius desėtkus rank
pinigių. Nuskriausta abclnai 
virš 300 dolarių. Nors A. K.- 
Kazlauskas buvo persiskyręs, 
bet kadangi išbėgo sykiu, tai 
skaitosi tuomi pat, kaip M. B.

Taigi pranešu visiems lietu
viams gyvenantiems visuose že
mės kampeliuose, kad keliau
dami aplink pasaulį minėti ka
rininkai jums neišdirbtų taip 
raudonai kailius, kaip išdirbo 
Sarmiento lietuviams. Mes visi 
laukiame, kuomet spaudoje pa
sirodys minėtų karininkų kelio
nės aprašymas: ar bus pažy
mėta kur, kaip, kuomet, kiek

kiekvieno ir kam išdirbo raudonai kai- 
B. liūs. Ar taip turi daryti visi, 

kuri® keliauna aplink pasaulį? 
jums inteligentai 

prieš visus lietuvius...
J. Š-is

JT. ■ ■ ! ’ >:• .. f.' ) » Į

Mokyklų Vedėjams!
Iš Lietuvos gavome šių vadovėlių vakarinėms mo

kykloms lietuvių kalbūs. Lietuvoje jos vartoja
mos pradinėse ir augštesnėse mokyklose, 
dėstant lietuvių kalba, rašybų ir gramatika:

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

2. A—/{—C Skaitymo Rašymo Pradžiamokslis. Tinka
tik pradinėms mokykloms, kur mokoma pradžia lie
tuviško skaitymo ir rašymo________________35c

3. Lietuvių Kalbos Gramatika. Damijonaičio. Mokslo
pradžios vadovėlis lietuvių kalbos. Tinka tiems, ku
rie jau moka paskaityti ir rašyti lietuviškai, bet no
ri pramokti gramatiškai kalbą vartoti ;______ 75c

4. Vaikų Darbymečiui. Pirma skaitymo knyga po ele
mentoriui. J. Murkos__ ________________ 50c

5. Vaikų Darbymečiui. Antra dalis Skaitymai ir daik
tų pažinimas_________ ________ ______ $1.00

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

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

8. Vaikų Darbymečiui. K'^vH.a dalis. Pirmoji knyga
literatūros kursui antroj gimnazijos klės.___ $1.50

Pinigus su užsakymais siuskite į
“VIENYBĖ”

193 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Susivienijimas Liet. Amerikoje
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDRAUDOS DB PABALPOB 
ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE VALSTUOBB, KU

RIOS TURTAS ABTI $1,000,000.00

pomirtinių. Pašalpų išmoksta $413,550.15
Nuo Rimlorganizavimo iki šiam laikui išmokčta $375,122.80

8LA. kuopos randasi visuoso didesniuose miestuose. 
Narini priimami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi na
rini galins laikražtj „Tėvynę” dovanai Ir talpji 
ynu n a BLA. Kleistas knygas nl pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $1I«O, 300, »00 ir 100®

Pažalpoc Skyriai —
‘ oo. l.oo ir li.oo į savaitę.

Dal plntcinfų informacijų kreipkitės lino adresai

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

Kas yraimogans amžinas prležasl — 
Jis netik sunkiausias ligas (vara, bet Ii 
bą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po 
Ameriką pagarsėjusius 
POWDERS (Miltelius nuo 
nebijo. Už 75 centus sž 
nuo savo nuožmaus prioiol

URBO LAX TABS (15 cental UŽ ukry- 
nutę) yra kai kanuolė prlei kitę amžiną žmo
gaus priešą — vidurių ažkletėjlmą — karia 
žmogui pagamina daug rūpesčių Ir sunkių ligų.

Lietuviškų. Bulgariškų, Alopatlškų, Homeopatiikų ii klteklą 
vaistų tegalima gauti gerų pan —

F. URBONAS

Baltu. 
I 
plačif 
COLD 
Balčių

URBAN’®
Balds), jskli 
baks| afslglnkiaok

151 Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y.
Telephons Oraeapoint 1411

5
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žiponėlius) - Lietuvos našiai 
čiams. Gilus jam ačiū!

K. Širvydienė,
LMGD. Pirm.

ŽEMLAPIAI IŠ LIETUVOS!

'‘Vienybės” Adresai: 193-187 Grand Street, Brooklyn, N. Y. Telefonas: 2427 Greenpolnt
PO MIESTĄ PASIDAIRIUS

DAR NUO L. A. U.
KLIUBO VAKARIENĖS

Aš patarčiau kliubiečiams ren
gti dažniau tokias bei tam pa
našias pramogas. Juk esam 
500 narių, tad galim milžiniš
kus darbus nuveikti!

Kliubo Koresp.

C. BROOKLYNO S LA.
KUOPOS NOMINACIJOS

S. 
d.

PADĖKOS ŽODIS

dvi partijos, ir 
mūsų biznieriai 
antro stalo, o 

gavo progą ank-

I Lietuviu Am. Ukėsų Kliubo 
’(“kalakutų” vakarienė, kuri at
sibuvo 26 d. Lapkr. Kliubo 
kambariuose, labai gražiai pa
vyko. Publikos dalyvavo 160, 
pusiau pažangiųjų darbininkų, 
pusiau biznierių, kurie drau- •i 
giškai ir linksmai šoko, žaidė 
ir tarp savęs kalbėjosi iki bu
vo šaukiami prie vakarienės. 
Pranešus, kad vakarienė jau 
duodama, pasidarė sujudimas, 
nes pasirodė, kad nebus galima 
visiems sykiu valgyti, tad turė
jo pasidaryti 
.pasirodė, kad 
pasiliko prie 
darbo žmonės
sčiau pavalgyti ir galėjo ank
sčiau eiti namo. Tas yra pa
girtinu dalyku, nes darbo žmo
gui reikėjo eiti į darbą ,0 biz
nierius gali ilgiau pasilsėti. 
Tad aš ir sakau: Bravo to
kiems biznieriams! Aš manau, 
ši vakarienė duos kliubiečiams 
daugiau drąsos ir energijos; 
gal paskatins prie didesnio vei 
kimo ant toliaus, nes aiškiai 
pasirodė, kad šis kliubas turi 
įtekmę tarp žmonių: visi jį 
remia, čia reikia priminti, kad 
kliubas turi gražų namą ir 
randasi gražioje Brooklyno da 
ly, kur nesarmata ir atsilanky
ti nors ir kilnesniam žmogui.

Varde Lietuvių Amerikos U- 
kėsų Kliubo reiškiu viešos pa
dėkos žodį visiems svečiams ir 
viešnioms dalyvavusiems Dėkų 
Dienos vakarienėje, buvusioje 
Lapkričio 26 d. Kliubo ruimuo
se. Visiems, kurie mūsų gražią 
pramogą rėmė, dalyvavo ir pa
darė ją vienu iš sėkmingiau
sių vakarėlių, gražus

Svečių tą vakarą 
apie 160 asmenų ir 
žiai

ačiū! 
dalyvavo 
visi gra-

pasilinksmino.
A ndrius Kundrotas,

L. A. U. K. Vadas.

MIRĖ LIETUVIAI

Aleksandras Sudimtas, 
metų, 390 Lorimer St. Mirė 
Lapkr. 30, laidotas Gruodžio 
5, Alyvų Kalno kapinėse.

Augustinas Vieštautas, 53 
metų, 233 Berry St. Mirė 
Gruodžio 6, bus laidotas Gruo
džio 9, nuo 10 vai. iš ryto, iš 
kun. Remeikos bažnyčios, šv. 
Jono kapinėse.

Laidoja graborius J. Garšva.

60

DIDELIS NUMAŽINIMAS KAINU ANT
NEW PLAYER PIANŲ

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

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 Neslvėluokit!

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

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

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

SEVILIJOS KIRPĖJAS”

GRAND OPERA LIETUVIŠKAI!
Vėl turim šiltos sąsiuvinius 

Arijų iš Operos
“FAUSTAS” ,

ir

Margaritos “Deimantų Daina” -- “Ach Juokai!
Margaritos “Daina apie Tulės Karalių.”
Fausto “Lyg burtai mane apžavėjo.” 
“Gėlių Arija Flower Song.

Fausto
147. Mefistofelio Serenada “Tu, kuri dabar sapnuoji
148.
119.
150.
151.
152. Mefistofelio “Vien tik Auksas Valdo mus!”
153. Valentino Malda “Aš turiu apleisti jau.”

KAINA — 35c.

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

KAINA — 50c.

VIENYBĖ
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Central Brooklyne 76-ta 
L. A. kuopa, Gruodžio 5 
turėjo savo susirinkimą, kuris 
gražiai apsvarstęs visus kuopos 
reikalus, nominavo ir Centro 
Valdybon kandidatus. Nomi
nuota visais dalyvavusiais 62 
balsais maždaug visa senoji 
įšildomoji Taryba, būtent: 
prez S. Gegužis; vice-prez. Ka
marauskas; sekr. P. Jurgeliu- 
tė; ižd. T. Paukštis; iždo glo
bėjais: J. M. Danielius ir J. 
Žemantauskas; daktaru kvotė
ju Dr. E. G. Klimas.

šį kuopa dar nėra įsileidusi 
Maskvos agentų, todėl gražiai 
gyvuoja ir jokių ergelių ne
turi. Narys.

JAU RENGIASI
PRIE S. L. A. SEIMO

New Yorko 126 kuopa
L. A., Gruodžio 4 d. turėjo 
susirinkimą. Aptarta daug 
SLA. reikalų ir išrinkta komi
sija prisirengimui prie būsimo 
SLA. seimo, kuris įvyks 1926 
metais New Yorke.

Taipgi buvo nominuota kan
didatais į Centro valdybą. 
Kuone vienbalsiai išnominuota 
maž daug senoji valdyba; 
prez. S. Gegužis; sekr. P. Jur- 
geliutė; ižd. T. Paukštis; iždo 
globėjais; J. M. Danielius ii 
A. B. Strimaitis; daktaru kvo
tėju Dr. Klimas. Koresp.

S.

ARTISTAS BABRAVIČIUS
COLUMBIA REKORDUOSE

Gerb. mūsų žvaigždė p. J. 
Babravičius įdainavo į Colum
bia Record Co. sekamas dai
nas: “Tykiai, tykiai Nemunėlis 
teka”, “Visur Tyla”, “Karvelė
li” ir “Plaukia sau laivelis”.

Apie kitas naujai įdainuotas 
dainas bus pranešta vėliau.

PADĖKA “VIENYBĖS”
B-VĖS DIREKTORIAMS

Garbūs Tamstos:—
Ponas Beržieti, apturėjau du 

šėru, už ką tariu širdingą ačiū, 
ir siunčiu priklausantį mokes
tį — $20.

Aš nesitikėjau, kad jūs, 
“Vienybės” direktoriai, atliksit j 
taip svarbų ir garbingą darbą 
taip augštai išauklėdami “Vie
nybę”. Labai mane tas džiugi
na, kad įr aš liekuosi jūsų gar
bingos Bendrovės dalininku.

Taipgi pasižadu dėti pajėgas 
del jos gerovės.

Su gilia pagarba —
John Taujanskas.

BABRAVIČIŲ KVIEČIA 
C HIC AGON

Girdėtis, kad Chicagos lietu
viai kviečia ten vykti operos 
artistą p. J. Babravičių. Gerb. 
artistas dar nedavė spaudai ži
nių, kada jisai į Vakarų kraštą 
išvažiuotų. Jeigu važiuotų, tai 
negalėtų išvykti anksčiau Va
sario, 1926, nes .kaip žinoma, 
jis čia Rytuose dar turi daug 
žadėtų ir rengiami] koncertų. 
Be abejonės dar gal sutiktų 
duoti kokį vieną koncertą ir 
Brooklyne, su kiek panaujintu 
programų. Būtų labai gerai. 
Nes sykį mes iš Rytų p. Bab
ravičių paleidę, jau rasit daug 
metų jo nebegautum girdėti.

Dainų Mylėtojas.

N A ŠLA1ČIA M A U KO S

Šiomis dienomis p. K. Pačė- 
sa, senas “vienybininkas” ir 
darbuotojas, dabar gyvenąs 
Newarke, prisiuntė pundelį 
rūbų (dvi poras čeverykų ir 3

— Nesigailimi Praeitą sek
madienį užsibaigė visą savaitę 
be pertraukos žlaginęs lietus. 
Jis buvo nugulęs visais At- 
graži giedra ir pradėjo šalti, 
graži giedra ir pradėšo šalti.

— p. A. Tūly s, “Sandaros” 
redaktorius, per. ketvirtadienį 
iš Brooklyno išvyko su prakal
bomis į Pittsburghą, paskui 
bus Baltimorėje, ir potam vėl 
grįžš į Brooklyną, kur Gruo
džio 15, vakare, “Vienybės” 
svetainėje, drauge su p. J. W. 
Liutu, turės prakalbą.

— “Vienybės” Bendrovės 
pirmininkas, gerb. p. A. Mi
kalauskas vėl susirgo. Jis po 
pirmo susirgimo buvo kiek pa
sveikęs, paskutiniu laiku besi
darbuodamas, biskį persišal
dė ir vėl atgulė.

— Petrausko koncertas ža
da būti šauni pramoga. Jis bus 
Gruodžio 17 d. vakare, Y. W. 
C. A. svetainėje, 376 Scher
merhorn St., netoli Flatbush 
Ave. Pirkite bilietus “Vieny
bės” ofise.

— Lietuvių Pramonės Bū
tas (Lithuanian Chamber of 
Commerce) turės savo susirin
kimą šį ketvirtadienį vakare, 
Gruodžio 10 d., “Vienybės” 
svetainėje.

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

Kaina $1.50 vienam

VIENYBĖ
193 Grand St., Brooklyn, N.

T Ė M Y KITE!
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)

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spinduliu Diagnoza 
221 SOUTH 4th STREET 

BROOKLYN, N. Y.

Priešais ‘‘Bridge Plaza” 
Valandos: 10—12 prieš piot 

2—8 po piet.
Penktadieniais ir Sekmadieniais 

tik sulyg sutarties

193

JAU VĖL TURIME!
Komediją

“LAPKUS”
— Kaina 30c. —

VIENYBĖ
Grand St., B’klyn, N.

SETAS IŠ PENKIŲ 
LIETUVIŠKŲ PINIGŲ 

GALIMA GAUTI 
“VIENYBĖJE” .

Su prisiuntimu — 
50 centų

Reikalinga Mergina
Reikalingu prityrusi pakavime mer

gina. Gera mokestis gerui merginai. 
Atsišaukite punedėlio ryte. 421 E. 
47th St., New York City, N. Y.

Pasirondavoja gražūs kambariai gy
venimui; taipgi kambariui su rakan
dais (furnished rooms) pavieniams. 
Gražioje vietoje, patogu susisiekti su 
kitomis miesto
858 Glemnore Avė., 
Ave., Brooklyn, N. Y.

dalimis. Kreipkitės: 
kampus Montnu 

(147)
IŠsirendavoja 6 kambariai, baltos 

sinkos, maudynė. Frank Skuja, 1719 
Bleecker St., Ridgewood. (146)

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

BAKERY PARSIDUODA
E. Now Yorke, 2 šeimynų, Stonis ir 

bakery shop keptuvė; visi įtaisy
mai. Namas mūrinis. Už namą ir biz
nį tik prašo $10,500. Cash $3,000. 
Kas supranta biznį, moka kepti duo
ną, tai tam yra auksinė proga tą biz ž 
nj pirkti. Toli gyvenanti rašykit lai
šką J. Stankus, 36 Lexington Av„ 
Maspeth N. Y. Tel. Tol. Newtown 0113

(147

Parsiduoda kaffe ir restoranas, 
namas ir biznis. Didelės pajamos. 
Puiki ateitis. Be komisų. Kaina pri
einama. — Kreipkitės 43 Division 
Av., Brooklyn, N. Y.

Pasirondavoja furnišiuotas kamba
rys, su visais parankamais: šiluma ir 
maudyne. 97 Miller Ave., East, New 
York. Vienas blokus nuo Van Cyclin 
Stoties. (1*19)

BIZNIAI ANT PARDAVIMO

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

LIETUVIŠKA AKUŠERKA

fn Marijona Tamklenfl
Szprio palagų ant pareikalavimo^ 

dieną ar naktį, taipgi ir nedėlAS 
^dieniais. Darbą atlieka atsakau-W 
pačiai už prieinamą kainą S3 

7 Stagg Street
(arti Union Av.)

Brooklyn, N. Y. 23
Tel. Stagg 0731 W

£

Tel. Groenpolnt 7831

LIAUKU1 FOTOGRAFAI

PIRKITE 
VIENYBĖS 

ŠĖRĄ!

Telephone Triangle 1450

— Petrai, kur taip skubi
niesi ?

— Einu pas Juozą Aba
zo ritj.

— 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

Fotografuoju ve- 
selijnB, Bfinkle 
tus, nabnšninkus, 
Mokinių grupes 
ir tt. Abelnai at
lieku visus foto
grafijos darbus. 
Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės 8iuo 
adresu: —•

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

Brooklyn, N. Y.

TR MALIORIUB 
Nufotografuoja ir 
numalevoja viso
kius paveikslus 
įvairiausiomis sp
alvomis. Atnauji
na senus ir kra- 
javns ir sudaro 
su amerikoniškais 
Durbę atlieka ge
rai ir otgiai.

Kreipkitės

btokes
O. Brooklyn, N. T

adresu:lino

DRAUGIJŲ 
PREZIDENTAMS!

JONAS
173 Bridge St.,

Parla-
ar-

Laidtouvių 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.

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savninkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR •

SUSIRINKIMAMS SVETAINE 
čia galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintas ir nl 
prieinamą kainą; taippat pasirendavoti svetinę susirinki" 
mama, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

999 GRAND BTREET (Tel. Stagg 3922) BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 4409

ALEK. RADZEVIČIUS 
Graborius

' įsų pareiga apsiginti nuo šalčio, pasiperkant 
Naujausios Mados ir Geriausio Materiolo bei 
Išdirbinio Overkotus, Lietuvių Kopcratyvčs į- 
staigos krautuvėj. Dirbtuvė vedama pilnai paty
rusių kriaučiško amato siuvėjų. Užlaikom didelį 
overkotų ir siūtų pasirinkimą suaugusiems, jau
niems ir vaikams. Siuvam ant užsakymų kuris 
neprisirenka iš gatavų. Overkotai nuo $15 Ir 
augšč. Siūtai nuo $18 ir augšč. Ant orderio nuo 
$25 ir augšč. pagal materijos vertę. Priimam už
sakymus ir per laiškus. Darbas garantuojamus. 
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

VYRIŠKŲ DRAPANŲ KRAUTUVĖ
Dideliu Pasirinkimai Vyrama — Drapanos Geriausių Kompanijų
PADARAU NUO LIETAUS APSIAUSTUS (RAINCOAT’US)

ir Vaikams
o būsite pilnai užganėdintai

Turime del jūsų labai rei
kalingą knygą - 
mentarinės Taisyklės, 
ba kaip tvarkiai ir iš
mintingai vesti susirinki
mus. Kaina su apdarėliais 
tik 25 centai. Užsakymus 
siuskite į

VIENYBĖ 
193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

ANDRIUS TURAUSKAS
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 Mitingu, Vestuvių, Vakarienių ir 

Pakeleiviams Nakvynė
Taipgi ir šiaip del visokių pasilinksminimų 

randasi LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ 
KLIUBE, kuris randasi 1153 Putnam Av., 

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

(Praeidami atsižvelgkite į šį namų) 
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: —

KASMOČIUS ir TUBA 
200 Humboldt Street 

Brooklyn, N. Y.

MES ŽINOM VISUS
esat kviečiami pas mus 

arba šaltam Ore
Užtai visi

šiltam
P. YANKUS (didysis) 

ir P. PUSNIKAS
115 NORTH 6th ST.

Kampas Berry Street Brooklyn, N. Y.
Tel. 8195 Greenpoint

Vyrams, Moterims 
PraSan Tamistą reikale atsilankyti,

S. PAUŽA
131 GRAND STREET 

Brooklyn, N Y.
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