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Tautų Sąjunga Kviečia Rusus ir Amerikonus 

Pasitarti Apie Nusiginklavimą.

KLAIPĖDOS SEIMELY DVELKIA ŠOVINIS 
TIŠKI VOKIŠKI VĖJAI.

Naujausi Telegramai
(Washington. Coolidge bu

vo palikęs viršutinį žiponą 
Chicagoje, bet jį sauganti 
šnipai, overkotą atgavo ir 
sugrąžino.

Maskva. Sovietų valdžia, 
žiemai atėjus, nežino, ką 
daryti su dviem milionais 
karo našlaičių. Tie našlai
čiai nenori eiti į prieglau-

rį
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TAD, MIELAS TAUTIETI, 
SKAITYKI “VIENYBĘ” — 
SUTEIKSI TĖVYNEI 

DIDŽIAUSIĄ GALYBĘ

fe.

is? I
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Žinios Iš Lietuvos
RYTŲ LIETUVA

WASHINGTON, Gruodžio 8. — Pirmas susirinku 
šio vėl posėdžiauti kongreso posėdis išklausė prezidente 
Coolidge ilgo pranešimo apie šalies padėtį ir politiką 
Pranešimas susidėjo iš 25 spaudos lakštų ir 13,000 žo 
džiu. Jis palietė viską, kas Amerikoje svarbu. Preziden 
tas ypatingai pabrėžė, kad valdžia privalo neaikvoti pi 
liečiu pinigų ir kodaugiausia mažinti taksas. Paskui fe 
deralė valdžia turi nesikišti i atskyrų valstijų tvarką ii 
duoti toms valstijoms pilniausią laisvę. O trečiu dalyku 
Amerika turi įeiti į pasaulio tarptautinį teismą, kad už 
tikrinus taiką.

Prezidentas suminėjo, kad ateivybės varžymas pa 
siliks ir toliau. Jis prašo kongreso suteikti jam galios 
griežtai veikti, kad baigus angliakasių streką.

Washington. Atstovų Bū- 
,e prasidėjo ginčai dele bl
iaus taksas sumažinti.

•
Maskva. Rodydami ame- 

ikonų krutamu paveikslų 
rilmas, rusai išpjauna tas 
ietas, kur yra sentimenta- 
.škų meilės scenų.

Paris. Paryžiuje areštuo
ja trys anglai, kaipo šnipai 
knglijos, norėję išgaut f ran 
.ūzų oro laivyno paslaptis. 
■*ora mėnesių atgal anglai 
.reštavo tris francūzus Šni-
JUS.

das, ir myli laisvai basty
tis, bet daugelis jų sušąla 
nuo šalčių.

London. Anglijos karalai
tis Wales apgavo kriaučius. 
Paprastai tie, žiūrėdami, 
ką karalaitis dėvi ir pasek
davo jo madą. Bet karalai
tis ėmė ir pradėjo dėvėti sa 
vo pereitų metų drapanas. 
Kri-aučiai turėjo nusisam
dyti ir pagaminti sau naujų 
madų.

Stokgolm. Žiema Švedijoj 
pasirodė anksčiau, negu 
paprastai. Pabalti jos jūros 
pakraščiai jau užšalę.

Vilniaus lietuvių gimnazijos 
mokinių tėvai savo metiniam 
susirinkime del visuotinės isto
rijos or geografijos dėstymo 
priėmė tokią rezoliuciją:

“Vytauto Didžiojo gimnazi
jos tėvų susirinkimas, išklau
sęs tėvų komiteto valdybos pra 
nešimą dėstyti visuotinę istori
ją ir geografiją lenkų kalba, 
vienu balsu rado šį reikalavi
mą visai nepriimtiną, nes tai 
būtu siaurinimas lietuviu tau- 
tinių teisių ir žingsnis prie vai
kų lenkinimo toj mokykloj, ku 
rios laikymui valdžia nieko ne
duoda ir kuri laikoma pačių 
lietuvių visuomenės lėšomis. 
Visuotinis susirinkimas prieš 
tokį reikalavimą protestuoja ir 
reikalauja iš gimnazijos direk
cijos visuotinę istoriją ir geo
grafiją dėstyti lietuviškai.’’

nur, tai kitur jau matyti juos 
nuplėštus. Tokiems asmenims 
galėtume pasakyti, jog jie pri
lygsta toms esybėms, atvaiz
duotoms tuose plakatuose. Tą 
pat galima pasakyti ir tiems, 
kurie nulaužinėja prie gatvių 
užsodintus jaunus medelius.

./agnesnysis T.

laikosi pas parapijų klebonus 
ir “krikščioniškus” mitingus 
laiko). , . i.jgl

“L1OSAI”

GENEVA, Gruodžo 8. — Tautų Sąjunga pradėjo 
fliortuoti ir akutes mirkčioti i Rusiją ir Ameriką. Mat, 
ji ruošia nusiginklavimo pasitarimą ir nori, kad bolše
vikai ir amerikonai dalyvautų. Apart Tautų Sąjungos

Roma. Žiauri žiema paši
ldė Italijoje. Neturtingieji 
renčia skurdą. Du elgetos 
rasti negyvi ant gatvių Ne- 
ipoly.

Albany, N. Y. Norima pa
gerinti darbininkams už su
žeidimus atlyginimo įstaty
mą.

Vilnius. — 1926 metų sausio 
14 dienomis Vilniaus mieste, 
Ašmenos, Švenčionių ir Vil
niaus Trakų apskrityse ir da
lies neitralinės juostos teritori
jose, įjungtose į Breslavos, Ly-

Tarybos narių, norima, kad pasitarime dalyvautų Ame
rika, Rusija, Vokietija, Lenkija, Suomija, Rumunija, 
Olandija, Bulgarija ir Jugoslavija.

Jaunuoliai Norėjo 
Nuotikių Gyvenime

“Darbininką Halso” redakto
rius paliuosuotas. Šiaulių Apy
gardos teismo valstybės gynė
jo įsakymu, paleistas iš kalė
jimo “Darbininkų balso” redak 
torius p. Januškis.

PROF. VOLDEMARAS
PASKAITOJ

Kaunas. — Lietuvos partijos 
.r jų programos, pabrėžė, kad 
piliečiai turį spiestis į parti
jas, kadangi dar iki šiam lai
kui žmonės kitų politikos for
mų neatrado. Apolitiniai žmo
nės šaliai yra žalingi. Kaipo 
didžiausia “garbės” vieta ten
ka dabar atiduoti krikščionims 
demokratams. Nors ji pavadi
nimų turi daug, bet kol jų prie 
šakyje stovės kun. Krupavi-

Spalių mėnesio 14 d. Kau
no pašauktieji 1904 metų nau
jokai turėjo traukti burtus 
(“liosus”), kam eiti į kariume- 
nę, kam ne. Burtų sistema bu
vo pritaikinta .Lietuvoje pir
mą kartą, todėl naujokų tarpe 
sukėlė daug įdomumo. Dauge
lis naujokų pareiškė norą sto
ti kariumenėn be burtų trau
kimo. L t

NUBAUSTI Už PLATINIMĄ 
NETIKRŲ 50 LIT. BANK

NOTŲ

Kauno apygardos teismas, iš 
nagrinėjęs bylą del padirbimo 
ir platinimo netikrų 50 litų 
banknotų, tris kaltininkus nu
baudė po 8 metus sunkiųjų 
darbų kalėjimo ir vieną iy2 m. 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

PRUSNŲ IR NAGŲ LIGA

KLAIPĖDA (Nuo kor.) — Jau įvyko trys krašto 
seimelio posėdžiai, kurie parode kokie vėjai pučia. Vo
kiečiai, socialdemokratų padedami, jokiu būdu nenori, 
kad Klaipėdos prezidentu būtų lietuvis. Gubernatorius 
Žilius siūlė seimeliui aprinkti pirma Gaigalaitį, paskui 
Gailių prezidentu, bet vokiečiai nesutiko. Jie nenori nei 
Bocherto, vokiečio, palinkusio prie lietuvių.

Ginčų iškilo ir del lietuvių kalbos vartojimo. Du 
lietuviai tautininkai reikalavo, kad visos rezoliucijos ir 
kalbos būtų lietuviškai išdėstomos, šalia vokiškos kalbos. 
Tam priešinosi vokiečiai ii- juokėsi iš lietuvių kalbos.

Įpykę Darbininkai 
Primuša Tris Sargus

Pittsburg, Pa. Netoli Libra
ry miestelio yra Pittsburgh 
Coal kompanijos kasykla No. 
10, kur kompanija samdo ske- 
bus, norėdama paversti ją į 
neunijinę. Unijistai streikuo
ja, todėl kompanija sutarė 
juos išvyti iš savo namų ir su 
sargų pagelba jau išmetė ant 
gatvės dešimtis šeimynų.

Įpykę darbininkai užpuolė 
troką vežantį skebams rakan
dų, o šoferis, norėdamas pra
siskinti sau kelią, pervažiavo 
moterį, Timkienę, kuri vėliau 

• mirė. Trokas apvirto ir pats 
šoferis susižeidė. Minia prikū
lė atbėgusius tris kompanijos 
sargus, bet tie su revolveriais 
ir ašarų dujomis išvaikė minią. 
Unijistai sako, kad troke buvo 
ne rakandai, bet skebai.

Pačiutę Patiko šūviu

Jersey City, N. J. Ieva Droz- 
dewskiene, išbėgusi pasitikti 
grįžtančio iš darbo vyro-polic- 
.mano, vietoje laukiamo buč
kio, pamatė kaip vyras ištrau
kęs revolverį, į ją šovė, bet 
nepataikė. Kaimynai jį ap- 
ramdė. Daktarai sako, kad 
jam protas sumišęs nuo tar
nybos Francijoje laike karo.

Keistai Prapuolė 
Operos Dainininkė

Berlin. Vietos policija neži
no ką manyti apie staigi) pra
puolimą Zinaidos Jurjevskos, 
gražios ir garsios operos daini
ninkės, kuri kitą metą turėjo 
atvažiuoti į Ameriką dainuoti 
Metropolitan Opera kompani
jai. Jos vyras buvo žymus ca
ro oficieras ir pabėgo nuo bol- 

rševikų, bet Jurjevska turėjo 
iškentėti bolševikų kalėjimuo
se ilgą laiką.

Ji-rodė savo kompanijai te
legramą, būk jos motina serga 
Estijoje, ir prašė paliuosuoti. 
Paskui atėjo kita telegrama 
sakanti, kad ji Estijoje, ir tre
čia, kad su Jurjevska įvyko 
nelaimė Šveicarijoje. Pasirodo, 
kad Jurjevska vyko ne į Es
tiją, bet į Šveicariją, o telegra
mos visos netikros. Šveicarijo
je gi rasta kraujo takas, su
kruvintas skustuvas, o Jurjevs
kos niekur nėra.

Jos vyras nenorėjo, kad ji 
važiuotų Amerikon.

Philadelphia, Pa. Prisiskai
tę pasakų apie banditus ir 
plėšikus, keturi berniukai, nuo 
11 ikj 14 metų, sumanė pamėg
džioti savo knyginius “karžy
gius”. Jie apleido tėvus ir ap
sigyveno “lindynėje” ties 2 gat 
ve, apleistoje stonioje. Ten 
jie jau gyvenę dvi savaiti, gu
lėdami ant matrasų, o apsi- 
šviesdami žvakėmis. Naktimis 
jie eidavo krautuves vogti. 
Vardai berniukų skamba: Ed. 
Walozyski, nuo Front St., Mi
kola Parteko nuo Poplar St., 
Meka, nuo Hancock St. ir 
Bude nuo New Market St. 
Juos sugavo detektyvai beva
giant saldainių krautuvę.

ženota Tris Dienas
Nušoko Nuo Tilto

Philadelphia, Pa. Policija ir 
tik 3 dienas kaip vedęs vyras, 
nesupranta, kas privertė Olivę 
Jacksonienę nuošokti nuo Wis- 
sahickon tilto ir užsimušti. Mo 
teries tėvas, kuris gyveno pas 
jaunavedžius, taipgi nieko ne
supranta.

Niekuortiet Nelygink
Dainininko Prie Katės

Palm Beach, Fla. Nuosavy
bė apie miestą Miami, kuri iš
eina frontu į jūrą, parsiduoda 
po $5,000 už pėdą.

Keletas Kainų Namų 
Statymo Pramonėje

Neiv York. Bankininkų su
važiavimui Floridoje buvo ra
portuota, kad iškaščiai namus 
statant yra 92 nuošimčiais di
desni, negu buvo 1913 metais.

New York. Italas Valpo ga
vo dešims metų kalėjimo, ka
da, gindamas savo tenoro gar
bę, peršovė kitą italą mirtinai. 
Valpo dainavo Coney Islande 
būreliui draugų ir pasakojo, 
kad jis turi gerą balsą. Drau
gai pradėjo juoktis ir vienas 
pareiškė, kad. turįs katę, kuri 
truputį geriau dainuoja, negu 
Valpo. Tas supykęs išsiėmė 
revolverį ir šovė į būrį, patai
kydamas Cararai.

Philadelphia, Pa. Laike iš
pardavimo įvairių policijai pa

Darbininkai gauna 179 nuošim 
eiais didesnes algas, negu pirm 
karo, o medžiaga kainuoja 74 
nuošimčiais daugiau, 
1913 metais.

kliuvusių daiktų, smarkus 
ožys buvo parduotas už $7, o 
vienas iš 62 automobilių susi-

negu j laukė tik 25 centų. Tiesa: jis 
buvo be motoro.

Metų Kūdikis 
Sudegė Namuose

Philadelphia, Pa. Gaili t ra- ’ 
gėdija įvyko, kada 18 metų | 
motina, Mrs. Mays, nuo Gi-1 
rard Avė. išėjo į krautuvę, pa-Į 
likusi savo vienų metų kūdikį 
miegantį lopšy ant trečio aug- 
što. Sugrįžusi ji pamatė visą 
namą ugnyje ir norėjo veržtis 
į liepsnas, bet buvo sulaiky
ta. Kūdikis sudegė, kol gaisri
ninkai paspėjo kopėčias pridė
ti ir prie jos prieiti.

Netaip Lengva bus 
Revolveriui Leidimą Gauti

New York. Policijai įsakyta 
atydžiau peržiūrėti priežastis 
.šduodant leidimus nešioti re
volverius. Pernai leidimų buvo 
išduota 35,000. Iš jų 25,000 
išdalinti Wallstryte ir deiman
tų distrikte apie Fulton St., 
5,000 bankininkams kitose mie 
sto dalyse, o kiti 5,000 kitiems 
biznieriams.

New York. Rašytojas Cos
mo Hamilton sako, kad mūsų 
gadynė nėra apysakų skaity

dos, Augustavo, Gardino ir 
Suvalkų apskritis, bus padary
tas visuotinis surašinėjimas.

Bus surašinėjama: 1) gyven 
tojai, pažymint jų amžių, šei
myninę ir civilinę padėtį, lytį, 
gimimo vietą, tikybą, gimtą 
Kalbą, tautybę, pilietybę ir kt. 
2) būtai, 3) nej adomasis tur
tas, 4) gyvasis inventorius ir 
5) ūkiai.

Surašinėjimui lenkai skirs 
valdininkus.

Vidaus Reikalą ministeris, 
pasiremdamas spaudos įstaty
mo 22 par., uždraudė įvežti 
ir platinti Lietuvoje 45 nr. lai- 
raščio “Keleivis,” einančio Bo
stone, Mass., Amerikoje.

LIETUVOS JUROS DR-JA

Klaipėda. — įdėtu vos Jūros 
Draugijos raštinės teko suži
noti, kad neužilgo prasidės ei
lė paskaitų žiemos sezonui. Pir 
mąsias paskaitas laikys Centro 
Valdybos Sekretorius p. V. 
Pryšmantas, kuris atsisakęs 
nuo Reikalų Vedėjo pareigų, 
užsiimsiąs dabar > daugiau jū
reivystės ir jai giminingų mo
kslų tyrinėjimais ir jų popu- 
liarizacija. Centro Valdybos.

mo gadynė. Vietoje skaityti Reikalų 
knygą, žmonės neužilgo norės,' Pranas 
kad jiems kas nors papasako
tų apysaką per radio. Pats 
Hamiltonas jau turi vieną pa
gaminęs. Ją perskaityti ima 
15 minutų. Užmokestį rašyto
jams būtų galima gauti apdė- 
jus savininkus taksa, po cen
tą nuo apysakos. Tokių savi
ninkų Amerikoje dabar yra 
6 milionai, kas sudarytų 60,- 
000 dolarių.

Maskva. Trockis pareiškė 
stojąs už įstatymą, kuris su
lygintų teisėse ženotas mote
ris ir tas, kurioms vaikai gim
sta be šliūbo. Tėvai turi ir tų 
ir šitų vaikus išlaikyti.

Cincinalli, O. Nash kriaučių 
šapa, kur dirba apie 10,000 
darbininkų, boso raginama, 
prisidėjo prie amalgameitų 
unijos.

Vedėju pakviestas p. 
Budkus.

TAURAGĖJ PLĖŠO 
PLAKATUS

Provincija. — Buvo keliose 
vietose prisegta šaulių Sąjun
gos rinkliavos plakatai “Vaduo 
kime Vilnių” (lenkų kiaulė su 
paršiukais). Rytą teko tai vie-

čius, tai esmėje nieks nesikeis. 
Pasiremdamas evangelijos dės
niu — “iš j ų darbų pažinsi 
juos”... pradėjo kr. dem. parti
ją nagrinėti nuo jų gmiimo me 
trikos.

Iš “Draugijos” Nr. Nr. jšei- 
tavęs Lietuvių krikščionių de
mokratų programos nekurias 
vietas, įrodė, kaip jiems rūpė
jo Lietuvos nepriklausomybė; 
ten taip parašyta: “Aiškiai pa- 

I sisakome, kad nūo Rusijos skir 
! tis neketiname...” čia prof, pri 
! eina prie išvados, kad kade- 
mams Lietuvos nepriklausomy-

Ateina žinių, kad Paprūsėje 
yra atsiradusi prusnų ir nagų 
liga, ši liga yra labai užkre
čiama. Pereitais ir šiais metais 
ji labai buvo išsiplėtusi šve
duose ir Danuose, kur pridarė 
daug nuostolių. Prusnų ir na
gų liga užsikrečia galvijai, a- 
vys 'ir kiaulės. Nuo jos gy
vulių krinta nedidelis nuošim
tis, bet ypač karvės suliesėja ir 
sumažina pieną. Vartojant ser
gančių gyvulių pieną, kartais 
gali užsikrėsti ir žmonės. Ka
dangi liga atsirado Paprūsėje, 
tai spėjama, kad ji bus užneš-

be ir caro laikais nerūpėjo ir 
savo programoje aiškiai pa
sisakė prieš nepriklausomybę, 
nors juos už liežuvio nieks ne
traukė.

Tolinus priėjo prie savo par
tijos programos, kurią gyrė.

Zec.

ta mūsų kraštan iš Prūsų.

NAUJI LAIKRAŠČIAI

VĖL BEDARBIAI

Kaunas. — Artinantis žie
mai, Kaune vėl atsirado be
darbių: Jau dabar jų priskai- 
toma virš 1,000 žmonių. Kauno 
miesto valdyboj vėl iškeltas 
tas klausimas ir manoma pa
daryti žygių viešiesiems dar
bams organizuoti ar kitais bū

Pastaromis dienomis išeina 
Klaipėdoj darbo federacijos 
laikraštis “Darbo Balsas” (Vo
kiečių okupacijos metu tuo 
vardu Vilniuj ėjo socialistų lai 
kraštis) ir Raseiniuose juokų 
laikraštis “Raseinių Magdė” 
(Tuo vardu Žemaitijoj jau ėjo 
juokų laikraštis 1921—22 m.)

GAISRAS BAŽNYČIOJ

Naktį iš lapkr. 1 į 2 d. Uk
mergės šv. Trejybės bažnyčioj, 
kurios rektorių yra Tėvas Ka

dais aprūpinti bedarbius.

40,000 LITŲ 
ATEITININKAMS

šv. ministeris paskyrė stu
dentams ateitininkams 40,000 
litų. Mat tokiems reikalams pi
nigų atsiranda. (Ateitininkai 
tai tie, ką raudonas jermul- 
kaites užsimovę vasaros metu

zimieras, kilo gaisras. Sudegė 
didysis altorius ir aplink jį 
grindys. Ugnis buvo pradėjusi 
siena kilti augštyn, bet žmo
nėms pastebėjus, ugniagesiai 
užgesino.

PIRK “VIENYBĖS” ŠĖRŲ 
VIENAS ŠERAS 

DEŠIMS 
DOLARIŲ.

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

vieną metą ir prisius $4.00, tie v’si gaus kivyną vertės $2.00. Knyga jau spaudoje, jos 
vardas “METRAŠTIS”, kurioje telpa šim-tai 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—19.5 Grand Street Brooklyn, N: Y.
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Į PERŽVALGA j Lietuva ir Vokietija
• * • Rašo J. I)g.

Lietuvos santykius su Vokietija negalima kabos dar nereiškia, kad čia šventoji Lietuva,

Į| Redakcijos Straipsniai Į)
ARGENTINA NORINTI IMIGRANTŲ

Argentinos prezidentas, Marcelo De Alvear, kalbė
josi valandą laiko su prezidentu žinių agentūros “United 
Press” apie emigracijos reikalus, ir pareiškė, kad Ar
gentina daro viską, ką gali, idant pritraukti prie savęs 
ateivių geros rūšies.

Prezidentas papasakojo, kad jis sugalvojęs planą 
kuris turėsiąs pritraukti tokius ateivius. Jis pasiūk 
kongresui nupirkti didelius plotus geros, derlingos že 
mes. netoli gelžkelių. Tie plotai bus suraižyti ūkiais ii 
pardavinėjami ateiviams, kurie turės užmokėti tam tik 
rais išmokėjimais per ilgą skaičių metų. Prezidentas sa
ko, kad ir Suvienytos Valstijos išaugę tik todėl, kad 
kiekvienas ateivis tikėjosi rasti čia žemės ir gyvenimo 
.vieta. K-

Komisas ant Knygų čia 
ir Lietuvoje.

Kaikada žmogus nusistebi, 
kodėl Amerikoje knygos, ku
rios spausdintos Lietuvoje, 
brangesnės truputį, negu Lie
tuvoje. Nusistebėjimui nebus 
vietos nei prisiminsime, kad 
Lietuvoje knygynai teduoda 5- 
10 nuošimtį (labai retai 15-tą), 
kuomet Amerikoje visur duoda 
si 50-tas nuošimtis komiso. To
dėl ir išeina, jei knyga Lietu
voje parsiduoda po 5 litus, tai 
Amerikoje jos negalima pigiau 
parduoti kaip 10 litų, arba vie
nas dolaris, nes yra persiunti
mo dar lėšų, kurios suvalgo ir 
perviršina Lietuvos knygynų 
duodamą komisą.

—o— 
Kejionė i Argentiną

Naujame laikrašty “Kauno 
’ Naujienose” tūlas lietuvis ap

našo savo kelionę į Argentiną 
.r ve ką papasakoja apie įvy
kius, kada laivas perplaukia 
pusiaują (ekvatorių), ir iš šiau 
rėš įplaukia į pietinę 
dalį:

“Diena atėjo, ir jau 
no, katrą valandą ir
bus ekvatorius. Daugelis pake- nio tėvas net yra lietuvių pa- 
lę galvas žiūri į saulę, kuri be-rapijos viršininkas, jr leido sū- 
gailestingai kepina keleivių ma 
kaules. Staiga pasigirsta smar
kus trenksmas. Garlaivis pasvy 
ra į šoną. Visi nutilsta: kaž
koks neramumas apima. Sto
vintieji garlaivio gale mato, 
kad jis pasuko atgal. Iš jo 
pasipila įvairūs skarmalai, lyg 
kas bloga būtų atsitikę. Valau 
dėlė ir visi nurimsta: tai buvo 
šiaure] atsisveikinimo šūvis.

“Garlaivis daro kilpą, kuri 
reiškia atsisveikinimą šiaurės 
pusrutuliui. Te sau, imk, ką 
mes turim skarmalus. Taip 
kiekvienas meta į jūrą, ką ga
lėdamas,
visus: meta seną kepurę, 
lines. Garlaivis padaro tris 
pas ir vėl tiesia.” 

—0—
Karvės Pilve — Pinigai.

Keistą žinią gavome iš Ute
nos, kur, sakoma, tūla moteris 
pasipirkusi karvės pilvą sker
dykloje ir, bevalydama, rado 
kampe 10 rusiškų sidabro mo
netų po 20 kapeikų 1863 lai
dos. Dar neaišku, kaip tie pi
nigai į karvės pilvą pakliuvo.

—o— 
Mokytojų Perdaug Lietuvoje

Švietimo ministerija paskel
bė, kad mokytojų liaudies mo
kykloms jau perviršis Lietu
voje.

Bet mokyyklų, regis,
perdaug. Dar ne visi vaikai 
telpa į esamas mokyklas.

—o—

ners svarbiam reikalui, kaip 
Vilniaus vadavimui, ir sudėti, 
bet kitų Sąjungos darbų finan
savimą turi atlikti patys šau
liai.

—o—
Lietuviams Pavojinga
Gyventi Chicago j.

Nors Chicaga didele lietu- 
vių kolonija, bet gyvenimas ten 
pavojingas delei banditų. Aną 
dieną teismas pabaudė tūlą 
juoduką visam amžiui į kalė
jimą, už nušovimą Vinco Ja- 
kucevičiaus, palikusio našlę ir 
dvejetą vaikučių.

Kitoje miesto daly ėjo byla 
policmano Eller, kuris gavo 14 
metų kalėjimo už nušovimą 
lietuvio saliūninko Juozo Kin- 
sio.

Yra ten tarp lietuvių ir jau
nų kriminalistų, kurių priviso 
visuose Amerikos miestuose po 
karo, nes jaunuoliams mažai 
apmokama darbuose, o tie vis
gi norį “pasirodyti.” Nesenai 
Chicago j e teismas pabaudė tū-j 

žemės lą Antaną Sušnį 10 metų į I 
. pataisos namus sykiu su 14 m. 

visi ži-' Pranu šafranausku už ginkluo 
minutę'tus puolimus ir plėšimus. Sus-

Argentinoje yra tokių dvarų, kur žmogus gali joti 
dienas ir dienas ir vis žemė bus to paties pono. Jau se
nai norima tokius dvarus paimti ir išdalinti, bet kongre
se ikšiol sėdėdavo didžiumoje tie patys dvarponiai, ku
rie, suprantama, priešingi bile žemės reformai, kaip žy
das kryžiui. Todėl ateiviai būdavo verčiami apsigyventi 
miestuose, nes žemes negalėdavo gauti pirkti. Jei kur 
gaudavo dykai, ar pusdykiai, tai neparankioje vietoje — 
toli nuo gelžkelių.

Tas atsiliepia į Argentinos gyventojų skaičių — kur 
gali lengvai išgyventi 80 milionų žmonių, ten gyvena tik 
10 milionų, iš kurių du milionai susispietę sostinėje 
Buenos Aires (Geras Oras).

Taigi, jei kongresas sutiks su prezidento planu, tai 
imigracija į Argentiną žymiai padidės, nes žemės ten 
yra, tik ją laiko dvarponiai, kurie, kaip tas šuva, nei 
patys naudoja, nei kitiems duoda.

Tas ūpas pagauna 
ke- 
kil

ATSAKOMYBE
Pačioje pradžioje, mokslininkai pasakoja, žmonėms 

buvo tiek prigimta meluoti ir vogti, kiek valgyti ir mie
goti. Tai buvo gamtiškas reikalas. Bet toki dalykų pa
dėtis privedė prie didelių suiručių ir skaudžių mėlynių. 
Tat su laiku, gimė išmintinga etika, kuri stengėsi daly
kus pagerinti.

Etika turi du įrankiu, kuriais savo valią Įkūnija — 
lazdą ir sąžinę. Lazda puikiai tarnauja tarp žmonių, ku
rie gyvena po ponu; tikrenybėje ji būtinai reikalinga 
tarpe tokių, kurie pakenčia poniją. Tiems žmonėms, ku
rie ant tiek civilizuoti, kad gali patys valdytis, užten
ka vienos sąžinės. •

Bet reikia atminti, kad civilizacija yra dirbtinis 
dalykas; etika irgi dirbtinė; ir sąžinė, kuri reikalinga 
etiką vykdinti, yra taipgi dirbtinis žmonių, ne tikras 
gamtos dalykas.

Iš to seka, kad pirmiausias uždavinis tų, kurie no
rėtų išdirbti ideališką civilizaciją, yra sutverti žmoni
jos sąžinę, kuri gerbtų etiką del jos pačios labo, nežiū-: 
rint, ar už tai gaus saldainį, ar ne. O kadangi, aišku, są
žinė be atsakomybės jausmo negali gyvuoti, tai pirmas 
žmonijos kėlėjų darbas yra sukelti žmonėse atsakomy
bės jausmą.

Darbas tas nesunkus. Jei norite, pavyzdžiui, kad 
vaikas jaustųsi atsakomingas, duokite jam ką nors, už 
ką jis galėtų būti atsakomingas.

Jeigu šalia stovi ponas su lazda, kuris prisiima visą 
atsakomybę, tai pavaldiniui nėra reikalo auklėti kitokių 
jausmų, apart gudrumo išsisukti. Bet kada tokis paval- 
dinis pastatomas į pono vietą ir jam liepiama daryti, 
kaip jis geriausa išmano, tai iš sykio jo krūtinė užsi
dega noru parodyti ko jis vertas, ir kad jam galima 
pasitikėti.

Demokratija eina tuo tobulyn kuo daugiau yra 
žmonėms leidžiama save valdyti. Begalinis skaičius įsta
tymų, kur prie kiekvieno pastatyta lazda už sulaužymą, 
neišauklės geresnių piliečių kaip kriukiai neišauklėja 
naujų kojų. Civilizacijos viltis yra išauklėjimas atsako
mybės jausmų, bet jie nebus išauklėti, jei valdžios ma
nys save esant barančiais tėvūnais.

nų į kunigus.
—o—

Kaimiečiai Už Sovietų Valdžią
“New York Times” korespon 

dentas iš. Maskvos praneša įdo
mią žinią, kad Rusijos kaimie
čių nusistatymas virsta Sovie
tų valdžios naudai. Perversmo 
priežastis yra gobšumas priva- 
tiškų pirklių, kurie, tėmydami 
savo naudą, bėgailestingai api
plėšia kaimiečius, kuriems ko
operatyvai kol-kas dar negali 
pilnai parūpinti reikalingų pre 
kių.

Privatiškų pirklių pasielgi
mas geriau negu propoganda 
įrodys kooperatyviškų įstaigų i 
gerumą ir naudingumą visuo
menei.

šiandien nė gerais, nė blogais vadinti. Kad jie 
nėra blogi, tai delei to, kad Lietuvą ir Vokietija 
— kaipo kaimyninės valstybės viena kitai rei
kalingos. Lietuva gabena ne tik prekes iš Vo
kietijos, kurių pati pasigaminti negali ir kur 
nors kitur patogiau įgyti, bet kaip iš kultūrin
gesnės šalifes mokslo šaltiniais ir civilizacijos 
gaminiais naudojasi, kurių pati neturi ir kažin 
ar keliems šimtmečiams praslinkus, krikščio
nių demokratų globojama, įgyti teįstengtų. Vo
kietijai reikalinga Lietuva kaipo tiltas į Rusi
ją, galų gale, kaip šioks toks ramstis prieš 
lenkus. Kad santykiai ne visai geri, yra daug 
daugiau priežasčių.

Dar iš okupacijos laikų daug neapykantos 
prie vokiečių yrą užsilikę, šiandien ir patys mi- 
litaristai Vokietijoj neslepia, kad Vokiečių val
džia norėjo Baltijos valstijas sau pasilaikyti, 
kad šiokį tokį atlyginimą už nustotas kolonijas 
turėti, ar išlošus karą daugiau žemės plotų val
dyti, užtai ir visa okupacijos valdžios politika 
jau buvo germanizavimo sąvokos perimta. Ir 
kokią sunkią kovą prisiėjo lietuviams su okupa
cijos valdžia vesti! (Skaityk P. Klimo knygą 
apie Lietuvos valstijos vystymąsi). Ir ištiesi] 
sunku suprasti, kaip galėjo Taryba su Smeto
na priešaky tada vokietį karalium rinkti. Gali

ama sakyti, nėra nė vieno lietuvio sodžiuj, gal 
j išskyrus inteligentus, kuris nuo vokiečių karei
vių, mušti nebūtų gavęs. Kad vokiečiai bjaurūs 
buvo, kaipo okupantai, neginčys nė vienas. Bet 
vokiečiai aiškinasi, kad jų stovis juos tokiais 
būti vertė. Tik kas juos vertė iš Kauno išeinant 
kazarmes uždegti? Lietuvių laikraščiai rašo: 
“atėjote su ugnia ir išeinate su ugnia!”

Visa tai dar ir šiandien Lietuviuose gyva ir 
neužmiršta. Gal tas vien kenkia abiem pusėm, 
gal dabar geriau būtų prisiminus, kad vokie
čiai šiek tiek ir gero yra padarę: įtaisė visur 
telefonus, elektros šviesą, ištaisė kelius, prave
dė naujus gelžkelius ir daug dar kita, — ne be 
to, kad jiems patiems pirmiausia tai buvo reika
linga.

‘ šį lietuvių nusistatymą stiprina dar ir ki
tose šalyse ir šiandien giliai įsišaknėjus neapy
kanta prie vokiečių. Dar ir šiandien Sąjungi
ninkai, tardamiesi su vokiečiais, kaip lygus su 
lygiu ir stengdamiesi galų gale susitaikinti, ne
nori atšaukti Versalės sutarty primestą vokie
čiams kaltę, kad vokiečiai vienj karą sukūrė. 
Tai viena. Antra — Klaipėdos kraštas. Užė
mus lietuviams Klaipėdos kraštą visa vokiečių 
spauda grūmojo, kad tai vokiečiai niekad neuž- 

. mirs. Jie sukandę dantis kentė stovėdami ant 
i Nemuno kranto Tilžės pusėj, norėdami saviem- 
siems pagalbon eiti. Su laiku apsiprato su tik
renybe, bet niekad neatsižadėjo kovos už vo- 
kiškumą. Valdant francams Klaipėdos kraš
tą daug daugiau buvo Lietuvos šalininkų, ne
gu dabar. Francų kolonistais klaipėdiečiai ne
norėjo likti, lenkams tekti jiems rodės dar blo
giau; su lietuviais mane jie, apsidirbsime ir su-

—o—
Kas jį Pažįsta?

SLA. kuopų nominacijos ro
do, kad bolševikai stato tūlą1 
Salaveičiką į prezidento urėdą. | 
Tas vyras mažai kam pažįsta
mas ir visuomenės darbuose ne . .v _ . • 1 m .. ŽĄ1C4LI. 0U HGUUViaiO AXXCXllVi | IV. IV ĮJ OI VUL UOIX11G 11 OU"atsižymėjo niekuo. Tą patį ga- . . . TZ ,
.. 14... • i •+ i i 'gyvensime lengviau. Is dalies ir neapsiriko. Kad

nėra
sū

Lietuva Gaus Teknikos 
Mokyklą.

Galų gale ministerių kabi
netas nutarė steigti Lietuvoje 
augštą teknišką mokyklą, ku
rioje kursas tęsis 3 ir pusę me 
tų. Bus mokoma arkitektūros 
ir statybos, mekaniška inžineri 
ja ir mašinų statymas, bei e- 
lektroteknika.

Tokios mokyklos Lietuvoje 
reikėjo seniau negu “Saulės” 
kursų.

—o—
A merikiečiai Šauliams 
Nebeduoda Pinigų.

“Trimite” apkalbama šaulių 
Sąjungos finansai ir nurodo
ma :

“Sugrįžta iš Amerikos pasku 
tinis mūsų atstovas, p. Žmui
dzinavičius, ir nei vieno cento 
iš ten daugiau negaunam. Nu
trūksta didžiausias pajamų 
šaltinis.”

Bet šaulių Sąjungos iždinin
kas jau nenorėtų siusti kito 
aukų kolektoriaus į Ameriką. 
Jis verčiau norėtų matyti, kad 
šaulių Sąjunga gauna pastovų 
pajamų šaltinį pačiuose šau
liuose. Ta yra sveika mintis. 
Aukų visuomenė gali kokiam

Įima pasakyti ir apie kitus bol
ševikų kandidatus.

Bet todėl jie ir statomi, nes 
juos išrinkus, SLA. valdys ne 
jie, bet slapta lietuvių bolše
vikų partijos komisija, kuri 
disciplinuos juos, kaip discipli
navo Pruseiką, kada tas papū
tė ne jų dūdom Tas dabar su
šilęs dirba, rinkdamas pinigus 
komunistams. O jei išdrįs iš
duoti bolševikų sekretus, tai 
bus pabausti, kaip Zabulionis.

—o—
Darbai, Rusijoje.

šaly, kur darbininkai valdo 
ir viską tvarko del darbininkų 
labo (taip bent sakoma) t. y. 
Rusijoje, bedarbių, anot “Prav 
dos” (lapkr. 5) yra visas mi- 
lionas, o “Izviestia” net pus
antro miliono priskaito. Viduti 
nis gi uždarbis dirbančiųjų, sa 
ko “Pravda” tėra 24 aukso ru
bliai į mėnesį, reiškia $12.00, 
arba $3.00 į savaitę. Buvo lai
kai, kada Brooklyno kriaųčiai 
dirbo po $3.00 į savaitę, bet 
jie ir be komunizmo iškovojo 
ikj $45. Tiesa — Rusijoje vis
gi apie bedarbius ir darbinin
kus daugiau rūpinamasi, negu 
Amerikoje, nes jiems bent ban
doma? suteikti pašalpa maistu

— komunistine propoganda
—o—

ir

Užrašykite “Vienybę 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems
Lietuvoje

%

lietuviai jėga Klaipėdos kraštą užėmė ir prieš 
Versalės sutartį prasižengė, vokiečių šalininkai 
ir šiandien bado mums akis. Bet daugiausia 
blogo darė ir dar daro krikščionių demokratų 
Klaipėdos krašte vedama politika.

Kol vokiečių markė nupuolus buvo, kol li
tas vokiečių Šalininkus šiek tiek viliojo, kol Vo
kietijos padėtis dar vis neaiški buvo, kaip vidu
je, taip ir jš lauko, tai ir vokiečių šalininkai ra
mesni buvo. Pradėjus vokiečių stoviui gėrėtis, 
pradėjo veikliau bruzdėti ir vokiečių šalinin
kai Klaipėdos krašte. Krikščionių demokratų 
valdžios “lietuvinimo” politika visą laiką vokie
čių šalininkams paspirtį nešė. Jei politikai nepa 
sistengė iš kart Klaipėdos krašto gyventojus pa 
žinti, jų būdą, jų įpročius, jų kultūros laipsnį. 
Jie perdaug pasitikėjo ir Klaipėdos krašto lie
tuviais. Jie manė, kad užteks, jei pora kunigėlių 
į Klaipėdą atsilankys, karštomis kalbomis už
degs anų širdis, patriotizmo dvasia tuojau už
viešpataus Klaipėdos krašte, o čia jau ir būk 
palaimintas Klaipėdos krašte! šiandien ma
tom mes visai ką kitą. Atsimenu Rambyno šven
tę 1920 metais Kaune. Tumas atsistojęs rėkia, 
šaukia tautiečius susiprasti — apie jį sustoję 
keliasdešimt atkeliavusių su juo iš Kauno gar
laiviu iš Didžiosios Lietuvos; klaipėdiečiai gi 
pašalėse kiek toliau ant pievutės sugulę “buter- 
brot’us” iš kišenės išsiėmę ir drūtinasi. Tikrai 
vokiškai. Tik kada sugriežė orkestrą, tai ir jie 
jau “pasidrūtinę” kiek arčiau susitelkė. Iš šio 
trumpo vaizdelio galima jau matyti skirtumas 
tarp žmonių ir viena ir ta pačia kalba kalban
čių.

šio skirtumo ir nepastebėjo krikščionių de
mokratų politikai, nes jiems trūksta ne tik mok
slo ir žinių, bet ir bešalingo galvojimo būdo. 
Per du metu krikščionys demokratai stengėsi 
kultūrinį Klaipėdos krašto pobūdį išnaikinti, 
nes jame vokiškumo dvasia glūdi. Ar galima iš 
žmogaus sielos per keletą metų tas išgraužti, 
kas šimtmečiais susidėjo? Gatvių iškabos turi 
būti abiem kalbom parašytos, — iškabino tik lie 
tuvių kalba! Kam iš to naudos buvo? Tik vo
kiečių šalininkams, — nes vien lietuviškos iš

taip kaip okupacijos laiku dar nereiškė, kad 
Lietuvoje jau Vokietija, nes visur vien vokiš
kai tebuvo parašyta. Arba kas išėjo su lietuvi
nimu evangelikų bažnyčios, ar ne vokiečių šąli- . 
įlinkai išėjo pergalėtojais! Delei šio dalyko ko 
neiškilo tarpe vokiečių valdžios ir lietuvių val
džios didelis nesusipratimas. Arba vėjimąs vo
kiečių valdininkų ir mokytojų? Kas pagyveno 
Vokietijoj’, tas man pritars, kad vienas vokie- 
tys valdininkas atliks tiek, kiek 5 lietuvių valdi
ninkai. Aš nekalbu jau apie inteligentiškumą. 
Lietuvių šaulių Sąjunga — vienintelė privalo 
ginkluota organizacija — atsižymėjo irgi nela
bai garbingais darbais. Atidėliojimas rinkimų į 
Seimelį, į Lietuvos seimą, norėjimas duoti tei
sę ir ne Klaipėdos krašto piliečiams dalyvauti 
Seimelio rinkamuose, uždraudimas valdinin
kams atsišaukimus pasirašyti ir daugelis kitų 
dalykų — neatnešė nė mažiausios naudos Lie
tuvai ir lietuviams politikai, vien sudrūtino Vo
kiečių šalininkus, kurie rinkimuose į Seimelį 
spalio 19 dieną gavo 28 vietas Seimely, o lietu
vių šalininkai 1 vietą. Dabar rėkia vokiečiai vi
sam pasauliui: žiūrėkite, ar Klaipėdos krašto 
didelė dauguma ne prie vokiečių kultūros prisi
pažįsta; ir drįso Lietuvos Atstovas Genfe pro
testuoti, kad tautinėms mažumoms Tautų. Są
junga leido skundus siusti ir prižadėjo juos 
peržiūrėti.

Jau trys mėnesiai prieš tai, ant kiekvie
no stulpo Karaliaučiuje buvo išlipinti: “Dar 
Memelland gchoert uns Deutschen” (Klaipė
dos Kraštas priklauso mums vokiečiams). Mat, 
lietuviai, reikalaudami Klaipėdos krašto, rėmėsi 
ir vokiečių mokslininkų profesorium Bezzenber- 
geriu, kuris remdamasis lietuviškais pavadini
mais Klaipėdos krašto ir Rytprūsius, kaipo pir
miausia lietuviams priklausančius, tik vėliau 
kryžiočių ordeno užkariautus, pripažino, šiais 
metais išleido vokiečiai vieną knygutę, kurioje 
jiems pasisekė išrėdyti, remiantis naujais Ka
raliaučiaus archyve atrastais dokumentais, kad 
Klaipėdą įkūrė vokiečių ordenas iš Livų žemės, 
kad į Rytprūsius pirmiau vokiečiai atėjo, lietu
viai daug vėliau įsiskverbė, ir kolonizavo šias 
dalis; kad Bezzenbergerio pažiūra klaidinga. 
Aš negaliu spręsti, ar rasti dokumentai buvo ži
nomi Bezzenbergeriui ar ne, ar jie tikri, ar ne, 
bet perskaičius tą knygutę, įspūdys palieka, 
kad lyg tiesos šiek tiek ir vokiečių pusėj būtų. 
Aš pats buvau rytprūsių istorijos draugijos- po
sėdy dar prieš išleidimą tos knygelės. Auto
rius knygelės, slaptas archyvo patarėjas Dr. 
Karge, savo referate jau tada nušvietė šį klau
simą ir pamatines mintis išdėstė. Jis pabrėžė, 

.kad čia remiamasi vien mokslo dokumentais ir 
mokslo interesais, bet ne politikos nuožiūromis.

Taigi šiandien turime šiokią padėtį: dvie
jų metų krikščionių demokratų lietuvinimo po
litika privedė prie to, kad visi vokiečių šalinin
kai, tiek kairieji, tiek dešinieji, nusibūrė į vieną 
grupę opozicijon prieš lietuviu valdžią ir prieš 
lietuvių šalininkus; lietuvių šalininkai gavo di
džiausią smūgį rinkimuose, nuo kurio jie nie
kad neatsikvėps.

Vokiečių šalininkus remia savieji iš anapus 
Nemuno, kaip medžiaginiai, taip ir doriniai, iš
rūdydami, kad Klaipėda — grynai vokiečių kra
štas, ir kad klaipėdiečiai turį saugoti visais bū
dais vokiečių kultūrą. Netikęs išsireiškimas 
krikščionių demokratų atstovo Draugelio, kad 
vokiečių kultūra yra “žvėriška” vokiečių šalinin 
kus dar daugiau sustiprino, nes jie gerai žino, 
ką Klaipėdos kraštui davė vokiečių “žvėriška” 
kultūra ir ką “ideališka” lietuvių kultūra. Šis 
Draugelio išsireiškimas nebuvo malonus ir lietu
vių šalininkams. Kad apie kultūrą kurio nors 
krašto spręsti, reikia tą kultūrą gerai pažinti. O 
kad kultūra kurio-nors krašto gerai pažinti, rei- 
ne tik tame krašte ilgiau gyventi, bet ir su to 
krašto žmonėmis arti susieiti ir juos studijuoti. 
Draugelis ne tik Vokietijoj niekad negyveno, 
bet jr vokiečių kalbos nežino; iš kur tad jo gud
rumas apie vokiečių kultūrą spręsti? Šitokį išsi
reiškimą seimo atstovo visa vokiečių spauda, 
kaipo visos vokiečių tautos įžeidimą nušvietė.

Vokiečių šalininkus Klaipėdos krašte remia 
ir vokiečių valdžia. Vidaus vokiečių reikalų mi- 
nisteris Stresemanas kartą pasakė, kad Lietuvos ' 
ir Vokietijos santykiai priklausys nuo to, kaip 
Lietuviai Klaipėdos krašte elgsis. Ačiū krikščio
nių demokratų lietuvinimo politikai šiandien pri 
klauso Klaipėdos kraštas Lietuvai vien juridi
niai, kaipo autonominė dalis, kurioje vokiečių 
kultūra ir vokiečių dvasia taip pat stipriai .sto
vi, kaip prieš karą. O kas pasiliko iš tautinio 
Klaipėdos lietuvių judėjimo? Vien šešėlis!

Kokių vaisių susilauks krikščionių demo
kratų politika ateity Klaipėdos krašte, — nes 
lietuvių įtekmė dar sumažės, — parodys atei
tis. Tik viena aišku: vokiečiai pasiliks šeiminin
kai Klaipėdos krašte; o jei krikščionių demokra 
tų valdžia juos terorizuos, kaip ji savo prie
šus Lietuvoj terorizuoja, tai negalės būti nie
kad geri santykiai tarp Lietuvos ir Vokietijos, o 
Lietuvos tarptautinė padėtis iš to vien kentės. 
Karaliaučius, 1925-10-27.
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yra rodos 4-rių augštų di- rikon pirm manęs “Olympi

“VIENYBĖS” EKSKURSIJA LIETUVON

Rašo J. O. Sirvydas, “Vienybės’' Redaktorius

XXXVI Paskutines Dienos Augštaičių Kaimuose

Rugpjūčio 2 d. išpuolė sekmadienis ir dar Jūžin
tuose “Porcinkulio” atlaidai. Paskutinę naktį pernak
vojom Dauliūnuose mano tėvynėje. Iš ryto švogeris Uo
ka man sako: “Mama ruošiasi bažnyčion, — šiandien 
esanti kokio ten cirkulio didelė šventė” (mat jis taip 
“Porcinkulį” vadino). Prie pusryčių aš ir sakau savo 
motinai: “Tai mamutė ketini eit Jūžintuos į cirkulio at
laidus?” Ji pasikėlė ir prikuduliavusi prie manęs nusu
kę man ausį, sakydama: “Matai, jau užmiršai kaip Por- 
cinkulis vadinasi!” Visi turėjom linksmo juoko.

delis pilkas triobėsis, išori
ne architektūra panašus į 
kokį vienuolyną. Man jo sta 
tyba nelabai patinka. Ta
čiau vidury sako esą gana 
gražiai įtaisyta. Man viduj 
neteko būti, nes p. Petraus
ko tuo tarpu Kaune nėra, — 
jis buvo išvykęs su kon
certais į Šiaulius ir apylin
kes.

Rengiuosi važiuoti iš Kau 
no į Klaipėdą laiveliu. Aš 
vis sau įsivaizduodavau A- 
merikoje, kad Kaune sėdęs 
laivelin, ir nuplauksi sau 
Nemunu stačiai Klaipėdon. 
Apsirikau! Prieplaukoje iš
siteiravęs atsižinojau, kad

cu”. Jis buvęs Klaipėdoje ir 
pasakojo savo įspūdžius. Ji
sai numatąs, kad rinkimus 
laimėsią vokiečiai, nes ir lie 
tuviai žadą už juos balsuo
ti; mat klaipėdiečiai lietu
viai labąi nemyli Lietuvos 
klerikalų, kurie ten įėję su 
savotiška “politika” ir klai
pėdiečių gyveniman įnešę 
daug negerumų.

Kaune buvojant, kiekvie
na kartą einant iš miesto 
į p. Vileišio namus, tekdavo 
praeiti pro garsią ir įvai
riausiomis gėlėmis išmargin 
tą “Vienybės Aikštę.”

ROCHESTER, N. Y.

Še Atgal, Ponuliai!

Jūžintuose turėjom labai 
darbingą dieną. Čia iš vie
nos pusės, mano apsistoji
mo vieton pas švogerką La- 
sienę suėjo-suvažiavo dau
gybė žmonių atsisveikint su 
“amerikontais,” iš kitos pu 
sės čia šiandien buvo sukvie 
stas valsčiaus mokyklon Ju- 
žintiškių viešas susirinki
mas. Jan atvyko ir apskri
ties Šaulių vadas p. Pr. 
Darnusis iš Rokiškio. Sakė 
prakalbas ir sutvėrė Šaulių 
skyrių. Daug užsirašė “Tri
mitą”. Turėjom malonių pa
sikalbėjimų su būreliu inte
ligentų ir darbuotojų, kurie 
šioje apylinkėje dabar su
darė branduolį darbuotis į- 
vairiose tautos ir valstybės 
srityse.

Atsisveikinimai dar tęsė
si ir antrą dieną. Ketinom 
šį kraštą apleisti jau Rug
pjūčio 3 d., bet prakiuro ly
ti lietus ir nutraukė net iki 
Rugp. 5. Ir tik tą dieną ga
lutinai apleidom Jūžintų 
kraštą.

Atvykę Rokiškiu prie sto
ties, susitikom amerikietį 
Garuolį iš Jersey City, ku
ns dar pirm manęs grįžta 
Amerikon ant “Majestic”.

Rugp. 6 d. atsidūrėm Kau 
ne. Mano buveinėje pas p. 
Vileišius, jų nieko neradau 
namie, nes visi išvykę į ato-imun, lču luunų agemų su- 
stogas. Radau tik iš užsie-! kurstyti lenkų vaikai mėtę 
nių sugrįžusį p. Vileišio žen | lietuviams kareiviams po ko 
tą — Dr. Jurgelionį (brolį i jų nuo šiukšlynų sugraiby- 
čikagiškio Jurgelionio). La- i tas blėkes ir pagalius. Tą 
1 A \ -• ZA 1 t. A/A VA r » 4" A VA ZA» n n I 1 * /A ZA T * ZV1 ■» r. Z-W. z-J z~» M I Z ~ . A f 1   I — — _

nes dar nesusirinkę iš ato
stogų. Todėl lyg darosi ny
ku. Kur ne kur gauni susi
tikti draugą ar amerikietį.

Vienam suėjime viešbuty 
“Lietuva,” girdėjau anekdo
tą apie garsųjį Mikuckį — 
poetą, buvusį komendantą, 
o dar labiau pagarsėjusį nu
šovimu kito vyro, kai abu 
nepasidalino moteriškės šir? 
džia... Pasakoja, jį esant di
deliu šaldra, bet kartu patri 
otingu ir labai griežtu žmo
gum. Pirm negu jis liko pa
skirtas Kauno komendantu, 
mieste nebuvę galima išeiti, 
kad vidurdieny kokie pa
daužos nesumuštų ir neapi
plėštų. Bet štai tampa ko
mendantu Mikuckis. Jisai, 
kaip Harun-al-Rašidas, per 
sirėdęs visokiais rūbais 
vaikščioja į visokius tam
sius verpetus, važinėja 
tramvajum ir pats savo ku- 
mščia ant vietos sumuša 
kiekvieną padaužą, pamatęs 
kabinėjančius prie žmogaus. 
Tokiu būdu visi Kauno mu
šeikos ir vagys liko taip į- 
bauginti, kad vieno Mikuc- 
kio vardo bijodavosi; nuo 
to laiko ir pasiliovę. apiplė
šimai, kurie buvę virtę vie
šu miesto skandalu. Kai Lie 
tuvos kariumenė įėjo Vil
niun, tai lenkų agentų su-

“Laisvės” arba tinkamiau 
Trockio Milžtuvės” nr. 277 

mane labai komunistiškai iš- 
Čia1 garbino, taį yra apšmeižė vi- 

kadai buvusi arklių rinka, sai nekaltai, šmeižikas sako, 
bet ją p. Vileišis, stojęs bur- kad aš esąs atvažiavęs iš She- 

laivukai vaikščioja bent še- j mistru, panaikinęs. Kai bu- nandoah įr pas saliūninką mo
si; bet jie eina tik iki Smali- vę vardijama gatvės, jis tą kinęsis kokių dainų. Aš esu tas 
ninku. Iš tenai reikia va-'vietą pavadinęs “Vienybėsi “paukštelis,” kurį “Milžtuvė” 
žinoti traukinėliu iki Page- Aikšte.” Prieš šitą vardą1 norėjo nušauti, bet nepataikė, 
gių. Tenai jei prispėsi į lai- paskiaus labai priešinęsis1 nes savo amžiuje niekuomet ne 
ką, tai gausi kitą traukinį į'kun. Bučys ir kun. Kemėšis.'su Shenandoah buvęs ir jo- 

Kodel jie priešinosi? Vieni ikios muzikės nesimokinau. Gy- 
spėja, kad tas jiems prime
nąs Amerikos seniausi laik
raštį “Vienybę,” kuris ištik- 
rųjų Lietuvos nepriklauso
mybei labai daug gero pa
darė. Kiti sako, kad jiems 
pats lietuvių vienybės dės- 
nys nepatinka: jie, sako, ne 
gali suprasti vienybės tau
toje, jeigu nebus visi prak
tikuojanti katalikai ir para- 
pijonai. Beje, jie dar protes 
tavę ir prieš įkabinimą Ka
ro Muzėjaus bokštan ame
rikiečių nulieto ir Lietuvon 
nugabento “Laisvės Varpo.” 
Juokdariai pasakoja, kad ši 
tie abu kunigėliai “profe
soriai” paskui susiraminę 
tuomi, kad nors šis varpas 
buvo laisvamanių nulietas,

Klaipėdą; jei nepaspėsėi, tai 
turėsi laukti rytojaus! Tei
ravausi, kodėl laivukai nei
na iki Klaipėdai ištisai, ir 
gavau paaiškinimų, kad ne
apsimoką. Iki Smalininkų: 
dar gerai. Bet iš tenai labai 
mažai važiuoją, nes vokie
čiai nenorį lietuvių laivu- 
kais važinėti, boikotuodami 
lietuvių vandenkelius. Jie 
mat tebepyksta ant Lietu
vos už Klaipėdą. Taip esant, 
nusprendžiau važiuoti Klai
pėdon gelžkeliu. Traukinis 
iš Kauno išeina apie 8 vai. 
vakare, pravažiuoji pro 
Šiaulius ir pasieki Klaipėdą 
apie 9 vai. rytmetį; biletas 
19 litų (truputį brangiau 
už laivuką).

Rugp. 8 d. dar vis lynoja.
Kaune susitikau p. K. Ma-|bet per Atlantf vežamas 
karevičių su jo žmona (iš “tautininkų griekus nusiplo 
Ansonia). Jie grįžta Ame-'ves”... . 'X

IŠ LIETUVOS PADANGĖS
Rašo Čim-Čymas

VII. Amerikos Lietuviams 
Komunistams

venų Rochestery jau nuo 20 
metų, esu vedęs, mano vaiku
čiai eina mokyklon, ir todėl 
paskui jokias gyvanašles nese- 
kioju (kaip tą daro “milžtu- 
viečiai”), nes man jų nereikia. 
Toliau šmeižikas sako, kad aš 
prie ALDLD 50 kp. priklausąs. 
Atsiprašau, aš prie jokios idio
tiškos kuopos dar nepriklau
siau ir nemanau priklausyti.

Paukštelis.

E AST H AMPTON, MASS. 
Moterėlės, Vely Pačios 

mokinkit Šokt!
Pasi-

Klu- 
balių

čius, kad jie eidavo ardyt su
sirinkimų net apsiginklavę. O 
Lietuvių Laisvės Kliube, kur 
jie priklauso, sakydavo, kad 
jie nekalti, kad publika pati 
ardydavo visokius susirinki
mus, ir jie į savo “Bimbos orga 
ną” “Trockio Milžtuvę” rašy
davo, versdami kaltę ant pu
blikos. Bet dabar Lietuvių 
Laisvės Kliubas turi būtinai į- 
sidėmėti šitą P. prisipažinimą 
viešai prie 150 publikos. Nes 
komunistai pridarė kalbamam 
kliubui ir Lietuvių Tautiškai 
svetainei nuostolių ant $5,000, 
o ta suma buvo atmokėta už
dėjus nepaprastus mokesčius 
ant Svetainės šėrininkų. Taigi 
dabar šėrininkai turi progą, 
radę kaltininkus, paimt už ra
gų ir duot “kiką” “republiko- 
nų” tavorščiams; taip jau ir 
kalba rimtesni kliubo nariai.

Po tam kalba komunistų kei 
kūnas Bimba; jo kalba būtų 
geriau tikus karčiamoje prie 
baro tarpe girtų žmonių, o ne 
bažnyčioje. Jis be paliovos kei
kė, apsisukdamas, Lietuvos so- 
cial-demokratus ir liaudinin
kus, o susirietęs gyrė Lietuvos 
krikščionių demokratų valdžią. 
Pasak to keikūno, Lietuvos ka- 
demų valdžia esanti tokia pat, 
kaip ir Rusijos “darbininkų” 
valdžia, ir jos viena su kita ge
riau sugyveną, negu brolis su 
seseria. (Turbūt Bimba norėjo 
įtikt kun. čepukaičio davat
koms, kad daugiau almužnos 
gavus). Kaipo faktą jis įrodė, 
kad bolševikai, darydami taiką 
su Lietuva, davę Lietuvai tris

ku labai stropiai pradėjo grie
btis prie apšvietos, kad neatsi
likti nuo didesnių kolonijų.

Nerys.

(Kitas korespondentas pra
neša redakcijai nominacijų pa
sekmes sekamas: pirmin. — B. 
Soloveičikas (komunistų) 25, 
St. Gegužis 24; vice-pirm. V. 
Kamarauskas 25, J. Tareila 8, 
sekr. P. Jurgeliūtė 41, Jeskevi- 
čiūtė (kom.) 7; iždininku Jo
nas Mikalauskas 21, T. Paukš
tis 15, kiti 7; iždo glob.: J. 
žemantauskas 31, J. M. Da
nielius 20; daktaru kvotėju Dr. 
Klimas 23, Dr. Biežis 11.

Iš to matosi, kad geri tauti
ninkai laikėsi daugiausiai sa
vo vietinių kandidatų, o ko
munistai ‘griežtai, laikosi savo 
padiktuotos disciplinos iš jų 
centro. — Red.)

UŽRAŠYKIT “VIENYBĘ 
SAVO GIMINĖMS IR 

PAŽĮSTAMIEMS 
LIETUVOJE

REIKAL1NGI AGENTAI

bai simpatingas ir energin
gas džentelmenas. Jisai turi 
ypatingą specialybę ir misi
ją — užvesti Lietuvoje jau
nimui kūno kultūrą, sulyg 
naujausių Europos sistemų.

“Liet. Žinių” redakcijoje 
sužinojau liūdną žinią apie 
mirtį lietuvių kalbos tyrė
jo — Antano Vireliūno. Ti
kra nelaimė Lietuvai! Čia 
tik nesenai giltinė pakirto 
vieną didžiausių kalbos mo
kslininkų Prof. Būgą, da
bar netekom jo mokinio ir 
daug Lietuvai žadėjusio Vi
reliūno! Vis tai daro sun
kios gyvenimo sąlygos mo
kslo. vyrams Lietuvoje.

Kaunas šiuo tarpu dar te
bėra inteligentais tuščias,

išgirdęs Kaune Mikuckis, 
pasakęs: “Vat paskirkit ma 
ne Vilniaus komendantu — 
aš tuoj tvarką padarysiu; 
tik statau išlygą: tegul man 
Lietuvos valdžia leis iš pat 
pradžių pakarti 500 lenkų 
banditų.” Kaip žinoma, ši 
jo išlyga nebuvo priimta, 
taigi Vilnius ir negavo sau 
Mikuckio už komendantą; 
bet lenkų banditai užgrobė 
sau Vilnių.

Šiomis dienomis turėjau 
progos svečiuotis pas savo 
brolį Antaną (buvusį ameri 
kietį). Kiekvieną kartą nu
eidamas į jo namus Žaliaja
me Kalne, praeidavau pro 
namus mūsų gerb. kompozi
toriaus Miko Petrausko. Tai

Ne juoktis čia noriu arba 
žeminti nežinomu man žmonių 
garbę. Noriu tik pasakyti ame
rikiečiams liet, komunistams 
kelis žodžius, — nenorėdamas 
ką nors įtikinti arba savo nuo
monę primesti. Noriu pasakyti 
tik tiesą, kokia ji yra. Kiek aš 
esmu valgęs komunistiškos duo 
nos su silke ir kiek su jais 
drauge esmu vyžų sudėvėjęs, 
tai p. Vidikas, sėdėdamas A- 
merikoje, turbūt supratimo ne
turi. Buvo metai, kada Rusi
joj buvo manyta tikras Mark
so komunizmas įvesti; bet jis 
pasirodė geras tik teorijoje, gi 
patys komunistai jį pabandę, 
nustojo taikinti. Dabar Rusijos 
komunizmas pasidarė visai pa
kenčiamas ir visai nedaug betų 
ri skirtumo tarp dabartinio Ru 
sijos gyvenimo ir Lietuvos. Ta 
pati prekyba, namų nuosavy
bė pripažinta, dvarai likviduo-

kybą. Santykiai artėja, ir Lie
tuvos su dabartine Rusija san
tykiai visada bus artimi. Visas 
priešingumas, kurs buvo 1919- 
20 m. jau yra dingęs, ir šaly 
ima visai žmoniškai tarp sa
vęs bendrauti. Viskas tatai, 
kas buvo keli metai atgal Mas
kvoje svajota, pasirodė absur
das; dabar Rusijos komunistų 
didžiausiu rūpesniu yra išlai-

glIffllIlIlIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllll^ tį ir'žmonėms išdalinti. Gyvuo
ji ja bankai, paštas, valstybės, te- 
S atrai, kooperacija. Vieno nėra,, 
a tai opozicijos laikraščių, šiaip 
1 viskas taip, kaip Lietuvoj; su 
f! skirtumu, kad ten valstybės

AMSTERDAMO LIETUVIAI!

Norėdami gauti visko, kų tik jums reikia 
dabinimu, įtaisymų, stiklų, lempų, pečių, arba 
mų išreugimo dalykų, taipgi langų, paveikslų, 
strumentų, kreikpitės visados pas lietuvį —

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

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

prie namų: indu, 
odos išdirbinių ir 
rėmų, muzikališkų

pa-
nu-
in-

i

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA ir DIRBTUVĖ

geriausiai įrengtoje mokykloje. Prakti
kos pamokos išardyti ir budėti visokius 
motorus, apie elektrą, ir važiavimą. Ti
kras, pilnas kursas šoferio-mekaniko 
lietuvių ir anglų kalbom veda visiem 
žinomas ir per 15-ką metų prityręs

INSPEKTORIUS L. TIKNIAVIČUS 
garantuojame laisnj ir diplomą — Pa
ieškomo darbo. Ateikite apžiūrėti mū- 

nuo B ryte iki B vakaro. Nedaliomis
M«o 11 vai. ryto iki I vai. po pietų. Klesos dienomis ir vakarais.

NEW YORK AUTO SCHOOL
*28 — 2nd Aven we, (Kampas 14 gatv&i) New Yer* City

mokyklą Mokyklai atdara

tarnyboje daugiau jaučiamas 
bizūnas, negu Lietuvoj. Visi tie 
rėksniai del absoliutaus ko
munizmo, jau senai dingo, ir 
dabartiniai komunistai atvyk- 
stantieji Lietuvon prekybos rei 
kalais yra tikrai demokratingi 
žmonės, mandagūs ir gerai ap
sišvietę. Tikri džentelmenai! 
Atstovas Kaune, taipgi links
mas ir mandagus žmogus. Jei
gu jau čia*vieni ant kitų šunis 
karstytų, tai kas gi būtų!... Da 
bar per vakarienę spaudos at
stovams jis pareiškė: “Rašyki
me apie vieni kitus, nors ir blo
gai, — bet netylėkime ir steng- 
kimės vieni kitus pažinti.” Ne
trukus į Rusiją išvyksta pre
kybos delegacija, kurioje bus 
ir keli seimo atstovai. Dabar 
jau Rusija su Lietuva veda pre

kyti Rusiją ar “komunistine” 
ar demokratine, ir neįsileisti 
išvytų monarchistų bei įvai
raus plauko reakcionierių. Ar 
Lietuva tokio jų geismo nepa- 
rems? Visada parems. Didžiau
sias Rusijos ir Lietuvos prie
šas yra Lenkija, o šaulių S-ga 
kaip sykis yra griežčiausias len 
kų įsigriovimo priešas; Rusi
joj jos žmonės, nuvykę duo
nos ieškoti, yra priimami ir 
gerbiami. Tai kodėl tad Ame
rikos lietuviai-komunistai turi 
š. S-gą pulti? Tas niekam į 
sveikatą neina. Nesvarbu koki 
bus Lietuva; ar ji bus valdo
ma kunigų, ar ‘socialistų, ar 
tautininkų — ji nebus Rusijos 
priešas, štai žinomas kun. Pu
rickis viešai veda kampaniją 
susitarti su rusais prieš lenkus 
ir daugiau vieni kitus gerbti. 
Tą patį sako Smetona, tą patį 
sako Šleževičius. Pats gyveni
mas verčia liautis spjaudyti 
ant vienį kitų ir reikia liau
tis vieni kitų darbus griovus. 
Aš komunistu niekad nebuvau, 
į tas idėjas netikėjau ir ne
tikiu; bet Rusijoj būdamas, ne 
buvau persekiotas. Nors tris 
mėnesius kalėjime sėdėjau, tai 
pasakysiu, ne visai dykai ir a- 
pie teisingumą taikintą į mane 
— esmu geros nuomonės; pas
kui tris metus išbuvau žymiu 
viršininku, šalia turėdamas ko 
misarą; bet niekad nesipykau 
ir tik priėjau prie išvados: vi
sur žmonės yra žmonės, o žiau 
rumus laikas išdildo. Taigi ir 
amerikiečiams komunistam rei
kia pasekti Lietuvos pavyzdį 
ir nesibarti.

Vietos DLK. Vytauto 
bas turėjo Dėkų Dieną 
ir šokius, kuris šauniai pavyko. 
Tik muzikantai lietuviai, buvę 
pasamdyti iš New Haveno, 
prieš pat balių atsisakė, todėl 
buvo paimti svetimtaučiai; bet 
vistiek publika nebuvo suvilta.

Publikos buvo daug, senų ir 
jaunų. Tik kai kurioms mote
rėlėms pastaba, kad daugiau ’ milionus rublių gryno aukso; 
taip nedarytų, nes sėdėdamos ; už tą bolševikų auksą Lietu- 
kampuose vis “kritikavo” pub-Įvos valdžia suorganizavus ka
liką: tai per trumpos sukne- riumenę, prisidirbus ginklų, 
lės, tai ilgai su vienu šoka, etc. ' pristačius kalėjimų taip, kaip 
Negražu taip. Jei pačios ne-'Rusijoj. O dabar tie social-de- 
galit, tai netrukdykit kitiems mokratai ir liaudininkai, bū- 
žaisti.

SLA. kuopa girdėtis rengia 
balių Naujų Metų naktį. Tai 
vėl bus proga pasilinksminti 
(nepamirškit nuo pramogų 
skirti dalelę ir Lietuvos biėd- 
niems moksleiviams, nes jie 
balių neturi; turi sveikatą džio 
vinti ant mokslo. Red.)

Darbai ne kaip eina; tik pet- 
našinės dar dirba. -

Vienas

Reikalingi Agentai-lgalio- 
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.

iš visų

PHILADELPHIA, PA.

SurengėKaip “Republikonai
Sau Prakeiksmų Pamokslą

Lapkričio 22 d. buvusioj kn. 
čepukaičio šv. Andriejaus baž
nyčioje, tarpe 13th ir Spring 
Garden gatvių, įvyko “republi- 
konų” suruoštos prakalbos, 
kad išaiškinus, kas dedasi Lie
tuvoje ir Rusijoj. Po pietų vie 
nas republikonas (tik ne pilie
tis) atidarė prakalbas ir per
statė kalbėt vietinį republiko- 
nų narį (buvusį komunistą) 
Mr. drg. Pranaitį, — irgi ne 
pilietį. Nepilietis Pranaitis pa- 
sikvolino kalbėsiąs apie Phila- 
delphijos lietuvių politiką. 
Tuojaus išplūdo ir prakeikė 
Dr. Klima, užtai kad daktaras 
neparašė komunistams protes
to rezoliucijos prieš Lietuvos 
social-demokratus ir liaudinin
kus, tada, kada jie prigulėjo 
prie komunistų “drg.” Foste- 
rio partijos. Atpasakojo, kiek 
viešų prakalbų sugriovę, ku
rios tik buvę parengtos kitų 
griovių ir šiaip pašalpinių dr- 
jų; nors už 
mų jie buvę 
daug pinigų 
taktika j ų
“sveika ir gera.”

Gerai, kad P. prie to 
raus darbo prisipažino 
ir kartu išdavė savo draugu-

darni Seime, įš vidaus norį nu
verst tą Lietuvos valdžią, ku
rią Rusijos bolševikai pasta
tę ant kojų. “Mes komunistai - 
jis rėkė, — sakom, kad jie svo- 
lačiai, judesiai, žalčiai, gyva
tės!...” taip keikūnas Bimba 
puošdamas pynė savo kalbą. 
Būrys žmonių, vyrų ir moterų, 
pradėjo protestuoti iš publi
kos prieš tą keikūną, kad liau
tųsi vartojęs šlykščią kalbą 
prie mažų vaikų. Tad B. sako: 
“a-ha! jums nepatinka, kad 
mes, komunistai, keikiam sočia 
listus ir liaudininkus,” ir dar 
labiau pradėjo keikt. Pakilo 
būrys žmonių nuo sėdynių ir 
paliko tą keikūną.

Matoma, kad tas septintas 
“Trockio Milžtuvės” redakto
rius buvo gerai “republikonų” 
išaliejuotas, kad aliejus jam 
per kaktą sunkės, ir kelnės net 
nusmuko bepiktžodžiaujant.

K. J. Geležėlė.

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 A.
Nuo 2 iki 4 P.
Nuo 7 iki 8 P.i

Nedeliomis Nuo 10 iki 3 P.

M.
M.
M.
M.

M. M. ŠLIKAS
Lietuvis Advokatas 

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

Namų Tel. Michigan 5751

Bell Phone Poplar 7545
A. STANKUS

— Lietuviškas Graborius — 
Geriausias patarnavimas, 

Daug metų patyrimo 
1023 Mt. Vernon St.

Philadelphia, Pa.

AL’J b BRITAIN, CONN.

SLA. Nominacijos ir Komunis- 
lėlių Snips

RICHMOND
TRUST

ardymą susirinki- 
areštuoti ir jiems 
lėšavę, bet tokia 
pozicijos buvus

bjau- 
pats,

Gruodžio 6 d. įvyko SLA. 34 
kp. metinis susirinkimas, kuria 
me atliko nominacijas į Centro 
valdybą. Kairiųjų buvo varoma 
agitacija iš pateikto jiems in
formacijų listo, bet mažai te
gavo naudos mūsų kuopoje.

Kuopa paskyrė $25 delei vai 
kų mokyklėlės, kurią čia ren
giama trumpu laiku įkurti. Vi
sos New Britaino draugijos 
yra susidomėję mokyklos klau
simu ir rengia masinį mitingą 
sekantį nedėldienį gruodžio 13 
d. po pietų, šiame mitinge 
manoma, galutinai sutvarkyti 
mokyklos planą ir suregistruo
ti vaikučius norinčius lankyti 
mokyklą. Reikia pažymėt, kad 
newbritainiečiaį paskutiniu lai

COMPANY
2701-2703 E. Allegheny Av.

Philadelphia, Pa.

Apdraudžiame Nuosavy
bės Dokumentus.

Persiunčiame Kabeliu Pinigus

Perkame ir Parduodame 
Visų šalių Pinigus

Mokame 4% ant Padėtų 
Taupymui Pinigų

Puikiausias Patarnavimas 
Visuose Skyriuose
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PRISIRUOŠIMAS .4 VT
LINKSMŲ KALĖDŲ

(Novelletė)
Vėlus vakaras. Visi išėjo iš 

narnu, katrie turi svarbius rei
kalus: Jonas į siuvėju mitin
gą; Petras nuėjo pas Blauz- 
clžiūnų Marę, kurią palydėjo i 
judės (mūvis) ; Uršę išsivedė 
Kablaitis j judės.

Išsiskirstė iš namu visi svar
biausi šeimynos nariai. Jie da
bar pakiliam ūpe, nes artinasi 
Kalėdos. Ištiesti jie su kožna 
Kalėdoms artėjant diena da
rosi vis išdidesni ir svarbesni 
asmenys. Jie kas rytas ir vaka
ras primena tėvams, kad — 
“nebetoli Kalėdos!’’

Taigi visi išvaikščiojo. Pa
liko namie tik menkiausi šei
mynos nariai — tėvas ir moti
na.

Jiedu vienu du pasiliko. Ne
aiškus žiburys apšviečia kam
barį, kur du nežymūs šeimy
nos nariai vakaruoja.

Tėvas skaito laikrašti, bet 
jam mintis rizga. Tarp eilučių 
jam stryk ir iššoka raguotas 
paveikslas — “Kalėdos!“ — 
Kas jas išgalvojo, kad jis pirm 
to būtų sprandą nusisukęs! — 
jis piktai sau vienas galvoja. 
— Kad nors greičiau jos pra-

| eitų kur staugdamos!... štai ki 
Senėj tik trys dolariai, o iki 
Kalėdų iš algos trupučių var
giai devynius sukrapštysi. O 
dovanų juk visi norės. Močia 
būtinai ką “pirks” Jonui, Pet
rui, Uršei, — žinoma, iš ma
no kišenės, ir jie sakys: — “A- 
čiu, mama!” Tėvui teks tik 
pašnairavimas, kad jis šykš
tus. Juk nesiaiškinsi, kad iš 
tavo kišenės gavo!... Tai dar 
vaikai. O kur žentai ir mar
čios? Nagi ir jie tau nupirks 
petnešas ar pakeli tabako. Ar 
gi pasiliksi tokiu nedėkingu? 
O kur dar uošvė (ir ko ji taip 
ilgių gyvena'ant svieto!)? Dar 
ir pačios sesuo — juk gimi
nė!...

Ech tos Kalėdos! — mano 
sau tėvas, jau visai pats save 
supykinęs.

Motina lopo sau tyliai pan- 
čekas ir kartais dirsteli i vyrą. 
Ji irgi galvoja apie Kalėdas. 
Tik ji dalyką ima iš kitos pu
sės. Ji sau viena mano: “Visi 
laukia Kalėdų, visi duoda do
vanas, o ką mes duosim? Kad 
va mano vyras būtų netoks 
šykštus, o dabar kasmet prieš 
Kalėdas vis turi su juo išsi
barti išsipykti!... Pas mus vis 
ne taip, kaip pas žmones...” — 
jau visai su tulže nubaigia gal 
voti motina.

IŠ MUSŲ PŪDYMŲ

Skiepas. (Nenusidavę krikš
tynos). — “Trockio Milžtuvei” 
anandie gimė kūdikis, todėl 
vieną vakarą buvo surengtos 
didelės krikštynos. Buvo gas- 
padorių manyta kūdikį su viso
mis ceremonijomis apkrikšty
ti ir tuoj aus pasiūsti į Rusijos 
rojų. Pats tėvas Vabaleika prie 
tos progos pasakė tokį griau
du pamokslą apie Rusiją, kad 
net jam pačiam ašaros iš akių 
ištryško.

Ant nelaimės, ši iškilminga 
pramoga visai kitaip apsiver
tė. “Trockio Milžtuvės” naujai 
gimęs sūnus staiga prašneko ir 
pasakė: “Nenoriu važiuoti Ru
sijon nei su adatom nei be ada 
tų!” Tą išgirdęs tėvas Vaba
leika išvadino savo sūnų “svo- 
lačium” ir visi svečiai iš to pik- ♦
tumo išsiėmę iš kišenių bon- 
kutes, ėmė iš jų uostyti užsi- 
versdami ant savęs.

G u m baspaudis.

Miško Urėdas
Kartą žydas turėjo reikalą 

prie miškų urėdo. Nuėjęs į jo 
namus ir nežinodamas ar pa
taikė kur reikia, klausia urėdo 
žmonos:

— Ui, ar čia ponas miškų 
erodos gyvena?

A. Lakti naitis.

MUSŲ KLAIDINIMO
ULIŲ RAS

nas teisėjau.
Teisėjas: Tai už ką išėjo to- 

kis nesmagumas?
Storulė: Nebegali ir išpasa- 

kyt..
Teisėjas: Ką jis darydavo, 

tas niekšas?
Storulė: Jis keliasi kas ry

tas ant penkių ir man miegą 
sutrukdo.

Teisėjas: O-o! šešios dienos 
į žąsų ląstą už mušimą pa
čios as rytas!

daug valgymo. Sužinok kiek tu 
ri sverti pagal savo amžiaus ir 
ūgio, ir žiūrėk, kad to svaru
mo laikytumais. Netik kad ta
vo sveikata bus geresnė, bet 
jausies geriau, ir galėsi dau
giau mažesnėmis pastangomis 
nuveikti. F. L. L. S.

AKTORIAMS-MĖGĖJAMS
VAIDINTOJAMS!

NOTARIJU* 
(Rsjentas) 

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

Kokie tik legaliiki poperiai ar 
dokumentai reikia užtvirtinti ir 
padaryti — čia yra padaroma: 
Davieruastjs, pirkimo bilos, liu
dijimai, certifikatai, vekseliai 

ir tt.

Saugokitės
Šalčio

An It is reiškia pavojų. Vien nuo pneu
monijos kasmet miršta 150,000. Nesu
skaitomos kitos bėdos kilti iš šalčių.

Sustabdyk šaltį pačioj pradžioj, grei
čiausiu ir veikliausiu būdu. Imkit 
Hill’s Caseara Bromide Quinim*. Jis šal
ti sustabdo į 24 vai., o gripą į 3 die
nas. Jį dabar milionai vartoja, nes per 
25 metus nieks nerado geresnio būdo 
išnaikint šaltį.

Netikėkit menkesnėms gyduolėms ka
ita galit gaut šitą. Visos aptiekus par
duoda Hill’s.
Tikrai Gauk Kaina 30c

CASCm .gi QUININE
Raudona Dėžė su paveikslu

Ant galo prakiura debesys. 
Tėvas meta šalin laikraštį ir 
atsikėlęs iš kėdės su pasiryži
mu prabįla:

— žinai ką, Ona? Išsibarki
me šį vakar sykį ant visados, 
tai dar bus laiko susitaikinti 
ir turėsim linksmas Kalėdas!

Motina jau buvo prie to ir
gi prisiruošusi.

Ir prasidėjo.
Ir neužsibaigė.
Ir tęsis dar iki Gruodžio 26 

d. rytmečio, ikį visi po švenčių 
imsis savo kasdieninio darbo.

Tokiu būdu tėvo prisiruoši
mo Kalėdoms planas šįmet nu
ėjo niekais, kaip ir pereitais, 
metais. Bradulis

Linden, N. J. — Mūsų kir- 
vininkai Gruodžio 6 d. buvo su 
rengę diskusijas temoje: “Ko
kioje vietoj yra pas žmogų 
dūšia ir kaip ji išrodo?” Susi
rinko visi gyvanašliai ir gyva
našlės. Ilgai ginčijos ir alasijo, 
bet dūšios nesurado. Tą ma
tydamas vienas prastas žmo
gelis garsiai pasakė: “Ko jūs 
kvailiai dūšis ieškote, jos netu
rėdami? Aš žinau, kokia yra 
dūšia, nes ji kasnakt guli lo
voje prie mano pašonės, ir aš 
labai žinau, kaip ji atrodo!”

Tuo sudemoralizuotos disku
sijos užsibaigė ir visi kirvinin- 
kai iš nusiminimo nuėjo žino- 
mon spykyzėn. Su Dūšia.

Ponas Redaktoriau: Man la
bai nesiseka su darbu; padir
bu kur kiek ir vis randu, kad 
kapitalistai nori tik išnaudoti 
mane, dėlto pametu ir išvarau 
dirbti pačią. Pastaruosius 6 
mėnesius jau visai nedirbu. 
Patarkit, kur gauti man patin
kamą darbą. — 5. K. Lepirtis

Atsakymas: Gerą darbą ga
lima gauti daugeliu būdų, bet 
geriausia yra sekamas: Užeik 
pas savo arčiausi butlegerį, iš
gerk vienu gaištu 3 bonkas 
“minkštosios,” išeik gatvėn ir 
pavadink policmaną ristynių. 
Kai paskui policmanas nusives 
jus pas teisėją, tai šis jums 
duos 6 mėnesiams gero — ak, 
kaip gero! — darbo.

Paleido ant Uždarbio
Policmanas (atvilkęs teis

man vagilių): Ponas teisėjau, 
šitą balvoną pagavo tarp žmo 
nių vagiant iš kišenių pinigus.

Teisėjas: Dešimts dolarių pa 
baudos!

Policmanas: Jūsų teisenybė, 
kad jis tik penkis teturi.

Teisėjas: Paleisk jį, tegul už 
sidirbs likusius penkis dola- 
rius.

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.

Kama su prisiuntimu — 75c. 
“VIENYBĖ”

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

Kas gali būti Blogesnio?
Maža Barbutė pirmą sykį pa 

matė*, kaip katė nešasi katukus 
įsikandus juos už kakliukų ir 
pradėjo su įnirtimu bartis:

— Tu netinki būti motina, — 
ji šaukė su piktumu. — Tu 
netinki būti net savo vaikų tė
vu !

Užrašykit “Vienybę” 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems 
Lietuvoje

------- ------------------------_-----------------

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.
■ i ..i.i h..... ■■■■■■■■ ............. i, ;r~i

A. L. CEASAR, MD.* I
; Gydo Akių, Ausies, Nosies ir 

Gerklės Ligas
109 E. 87th Street

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

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

y.. . . - - - i ii ar w ar ar '

DU DIDELI AUTORITETAI 
ŠNEKASI

“Tarkos” Dženitorius: — 
Klausyk, “Rimbo” dženitoriau! 
Tu skundiesi, kad daugelis lai
kraščių “Rimbo” nepaminėję, o 
kodėl užmiršti, kad “Vienybė” 
nr. 125 už visus laikraščius pir 
minusį ir geriausi pagyrimą 
“Rimbui” parašė?

“Rimbo” Dženitorius: — Tai 
kad aš “Vienybės” nelabai su
skaitau. Mat aš mokinausi iš 
komunistinių juozupinių.

Taip sau pypkė.

Mes pameskim egoizmą 
Ir nebūkime šykštuoliais;
O pamilkim altruizmą 
Panorėkim būti broliais!

Tu nebūki puodų puodas 
Kad vien girtų tik tave 
Nekolioki tu jo — “juodas,” 
Pirm pažvelgki į save.

Tik pažinę vienas kitą ‘ 
Pamylėsim dora tiesa 
Paregėsim skaistų rytą 
Ir sulauksim Dienos šviesą

Tik nustoję mes ropoję 
Nebe būsime peštukai, — 
Ant d vie kojų atsistoję 
Pešt viens kitą, kaip gaidžiu

kai.
Džiaugsis žemė mus išvydus, 
Prisiglaus ji prie krūtinės 
Kad išnaikinsim pavydus 
Dums “raguotis” iš gimtinės.

» Taugustas.

PERSIVALGYMAS

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

Geriausių laikrodžių, vyrišky ir 
moterišku ir dailiausių žiedu, 
aukso ir sidabro, I4kt. galit gau
ti pas
Rashkinis ir Vokietaitis

141 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Turim dailių rašomų plunksnų

GRAVE LT 
Roofing 

JIapair WbrK a Specialty 
JAMES J. HOLT 6-SON ... . -*

Gal nekurie stebisi, kodėl 
žmonės pasiekę viduramžį daž-" 
niausiai pradeda riebėti. Prie
žasčių nereikia toli ieškoti. Iki 
keturias-dešimts metų, kūnas 
dar vystosi, nors aktyvis augi
mas užsibaigia prasidėjus dvi
dešimtiems metams; bet po ke- 
turias-dešimtų metų pradeda į- 
vykti kūne atmainos, ir žmo-į 
gus mažiau mankštinasi, iš tos 
priežasties kūnas nereikalauja 
tiek maisto, kiek reikalavo kol 
tas amžius nebuvo pasiektas.

Po keturias-dešimts metų rei 
kia stengtis palaikyti savo sva
rumą normaliu pritaikinus 
prie ūgio ir amžiaus. Jei išpa-1 
lengvo valgysi, gerai valgį su- 
kramtydamas, atrasi, kad ma
žiau norėsi valgyti. Apart val
gio sumažinimo reikia dar 
mankštyties. Tokiu būdu gali
ma sulaikyti naikinančias at
mainas ir gyvenimą gerokai 
prailginti. Daržovės labai svar
bu valgyti ir yra sotinamas 
maistas. Rupus valgis taipgi 
sotina, ir neriebina. Duona, 
sviestas, grietinė, cukrus ir 
krakmoliniai valgiai riebina.

Didžiausia bėda su daugu
ma, tai, kad gyvename val
giui, o ne valgome gyventi. Ki
tais žodžiais, leidžiame sau 
valgyti daugiau negu kūnas rei 
kalauja. Tie, kurie sveria dau
giau negu turėtų, *atsižvelgus 
į amžių ir ūgį, “kasa sau duo
bes su dantimis.” Iš pusės mi- 
liono žmonių, kurie buvo ap
saugos kompanijų priimti, at
rasta, kad už kiekvieną svarą 
perviršiaus, buvo vienas nuo
šimtis daugiau mirčių.

Kūno organai gali pakelti 
daug kankinimo ypač jaunys
tėje, bet jei nuolat reikalauja
ma nuo jų per daug dirbti, jie 
galų gale turės sunegalėti.

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

Reikale klauskite:
Ofisas: 1163 Gates Avenue 

Tel. Jefferson 3957
Yardas: 161 Clifton Place 

Tel. Prospect 1023

GARSINKITĖS “VIENYBĖJ”

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ 
APDRAUDOS (INSURANCE) FIRMA

assr ai-r i n * u/r REIKALAUJANT apdraudos , (insur-AUiPtNT INSURANCE ance) nuo Ugnies, Gyvasties, Sužeidi- 
< t-' ** L ‘ — 1 * I* F11 A »» 4- n Im t 1 V 111 .mo (accident), Automobilių, Stiklų, 

etc., žodžiu sakant, suteikiam visokios 
rūšies apdraudų (insurance) kokia tik
tai randasi šioj šaly. Mūsų kompanijos 
vienos iš didžiausių, prekės yra lygios 
su kitais, bet patarnavimas yra geres
nis nelaimei atsitikus, nes pilnai nu • 
stolius išmoka. '

PERKAM ir parduodam namus, lotus, farmas, biznius, morgičius; sko- 
linam pinigus ant morgičių, suteikiam pilnų patarnavimų namų pirkime 
ir pardavimo.

Advokatų Mokslas
Senas ir gudrus advokatas 

dėstė pamoką studentams, bū
siantiems teisių žvaigždėms, ir 
įrodinėjo jiems, kaip atsargiai 
reikia bylose svarstyti liudi
ninkų kiekvieno žodžio ir posa
kio prasmę.

“Paveizdan,” jis kalbėjo, 
“prileiskim, jeigu aš jums pa
sakyčiau, kad ant rąsto tupėjo 
trys varlės ir viena iš jų susi
manė nušokti; kiek, jūs mano
te, dar liko varlių ant rąsto?”

“Dvi!” Sušuko visi studentai.
“Vat ir klystate!” juos patai 

sė advokatas. “Ta ypatingai 
mano paminėtoji varlė tik dar 
susimanė nušokti. Jį vienok ne 
benušoko.”

NOTARY PUBLIC suteikia pilnų patarnavimų visokių legalių dokumen
tų, kokius tiktai tiesos daleidžia Notarams patarnauti.
Su visokiais reikalais ypat.iškai, laišku ar telefonu kreipkitės į mūsų 
firmų, užtikrinam, kad gausit teisingų ir mandagų patarnavimų.

Kuriems tik

reikalinga

kreipkitės

oioioio'oo.ooonooooioioloioKo’oloto'olo.
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GRAND STREET BROOKLYN, N. Y
TARPB DRIGGS IR BEDFORD AVENUES.

Prlstatom į visas Now Yorko Ir Brook lyno apylinkes Dykai Ir Bangini

• DIDELE PERMAINA PO 10 METŲ PAS
MACYS BROS. FURNITURE CO

NAMAS PERTAISYTAS MODERNIŠKIAUSIAI
FURNIŠEI VĖLIAUSIOS MADOS, TIK KĄ Iš DIRBTUVIŲ 

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

IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS LENGVIAUSIOS

198-200
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SCHEGAUS & GALE
BUILDERS, REAL ESTATE and INSURANCE

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

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

Tikras Paveizdas
Mokytojas stengėsi išaiškin

ti savo klasei, kaip gamta vis
ką išmintingai parėdo, todėl 
privedė sekantį paveizdą:

“Gamta visuomet atlygina 
žmogaus kokį nepriteklių su ki 
ta gera dovana. Paveizdan, jei
gu žmogus gimsta su viena ko
ja trumpesne, tai kita koja... 
kita koja visuomet būna il
gesnė.”

Melagių Sindikatas
Profesorius (klasėje): — 

šiandien aš jums duosiu galu
tiną paskaitą apie melagius, tė 
moję mano pamokos, kurią aš 
jums pereitą savaitę uždaviau,. 
Ar daugelis iš jūsų perskai
tėt tos pamokos 25-ta skirsne
lį?

Beveik visi studentai pakėlė 
rankas, kad jie skaitė.

Profesorius: Puiku! Jūs esą 
te kaip tik ta grupė, apie ku
riuos aš noriu kalbėt, kadangi 
25-to skirsnelio visai nėra.

Pačios Mušikas
Teisėjas: Su kuo tu uždro

žė! savo vyrui?
Storulė: Su smagumu, po

“Diabetes” ir “Bright’s Dis
ease” (inkstų ligos) paeina- 
nuo netinkamo valgio ir per-

Tikra Lietuviška Duona
kurių kepa

„Garsas" Keptuve
(Seniausia įstaiga)

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

W. MA8IULEVI0H
A. SHRUPSKIS

(Savininkai)
i ■

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

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

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

Tel. Richmond Hill 8066

J °naa 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! Geresniu Cigaru negali gauti! Visi inteligentai ir supratlyvi žmo
nės juos rūko!
Broliai Lietuviai — Labai puiku, kad lietuvišką išdirbystę paremiat 
todėl ir ateityje prašom, kad Restauracijose, Kliubuose, storuose, pas 
Barbenus ir visose lietuviškose užeigose reikalaukit po vardu — JONO_
JOHN'S CIGARĄ arba brolio Petro bei L. D. K. Vytauto! Tėmykit, 
kad būtų vardas ir paveikslas ant bakso — o rūkysit ir džiaugsitės, kad 
rūkote gerą cigarą. — Į kitus miestus išsįuntinėjam per pačtą. Adresas:

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

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

Rašo J. Dij.

Spalio 24 d. suėjo 50 metų, 
kada mirė danų pasakų rašy
tojas Andersonas. Andersenas 
yra didžiausias pasakų rašyto
jas; 
sios 
roj, 
senu 
ir

jo pasakos yra gražiau-

V N

DAVATKŲ
ŠNEKESYS

(Feljetonas)

rių prieš tai grafo Tranys la- avęs batus, didele kepure ran- 
vonas girdėjo. Juodo uždanga- koje laukinį šokį pradėjo, dai- 

per nininkė manė jį papaikusiu ir 
vijo lauk.

Ir visgi surado jis savo ge
radarių ir draugų, kurie jį į 
mokyklą leido ir į universite
tą. Jo pirmi literatiški darbai 
susilaukė Danijoj aštrios kriti-' 
___ Ir vėliau prisiėjo jam I

siu pastoti, — rūbuose, kuriuo 
se jį įšventino ir kurie iš se

I 
kos.

Franusia: — Labas vakąrąs 
kūmą.

Marijona: — Labas Franu- 
sia, labas balandėle. Ir kur gi 
tu taip vėlai?

Ko taip džiaugiesi?
Franusia: — Kaip nesidžiau 

gti. Juk aš gavau tarnystę pas 
patį kleboną. Tai dabar vis
kas gerai. i

Marijona: — Pas kleboną?
nu tėvo drabužių pasiūti, bu- daug iškentėti nuo savo tautie- Iš kur gi tu kleboną pažįsti.

lo liekanos dar kyšojo 
plyšius. Apie tai pasakoja pats 
Andersonas savo autobiografi
joje: “Mano gyvenimo pasa
kos.” 15 metų būdamas nuke-

visoj pasaulinėj literatu- liavo jis į Kopenhagą, kad gar 
užtad didžiuojasi Ander
ėje tik danai, bet gerbia jį 

visas civilizuotas pasaulis.
Jo pasakos yra beveik į visas 
Europos kalbas išverstos.

Autorius pats paliko visą 
vo gyvenimą, kaip vaikas, 
gimė balandžio 2 d. 1805 
— Ddense Funen saloje. Jo 
vas buvo kurpius, kuris

raamcatga

MtrwtfofK OywOj

Franusia: — Nepažinojau 
aš jo pirmiau. Kaip neturėjau 

>tai rūmą n įsiuniiiug ūmą gi tutu t vietos man Antosia ir sako, nu 
Jis1 galima buvo įžeisti, bet kiek-, eik, sako, pas klebonėlį. Jo 

į vienas pagyrimas ar pakvieti- merga išėjo. Klebonėlis jai ir 
pinigų dovanojo, ir karvę davė. 
— Toks geras. Nueik — ne
bijok. Esi jauna, graži...” Aš 
ir nuėjau. Įeinu ta ta i stanci- 
ją, žiūriu — stovį klebonas — 
vo jo gražumas, vo jo dailu
mas — neišpasakytas. Aš jam 
šmakšt į ranką pabučiavau — 
ir išpasakojau kam atėjau. Jis 
pašiūrėj6 į mane, nusišypsojo 
meiliai — ir pasakė: M m m... 
Paglostė mane. Taigi ir likau 
priimta.

Marijona: — Aga — šitaip. 
Ar ilgam priėmė? 
Franusia: — Kaip ta ta? 
Marijona: — Taigi, juk kle

bonėlis kasmet maino kitą. Ku
ri geruoju išeina, o kuri triuk
šmą kelia, duoda pinigų, kar
vių..*; Juk pati žinai — ar nu
manai.

Franusia: — Nieko nežinau. 
Marijona: — Tegul bus taip. 

Nežinai — tai sužinosi. Na, o 
kaip patiko klebonija.

Franusia: — Va je, koks 
gražumas. Pakajai augšti, švie 
sūs, langaį dideli, gerai kve
pia; visur kartinkos, mebliai 
brangūs, lovos tos baltitėlios, 
minkštos. Kaip danguje.

Marijona: — Taigi, taigi. O 
pas mane trioba maža, tamsi, 
šalta. Ant lovos skurliai. Pe
čius rūksta, vaikai cypia.

Franusia: — O kam man tą 
sakai?

Marijona: — Taip tik sau. 
Juk ir tavo mamytės namuose 
tamsu, šalta. Ožką per žiemą 
laikėte troboje.

Franusia: — Laikėme. Bet 
juk mes mužikai, o jie ponai.

Marijona: — Taigi, tiesa, po 
nai.

Domiselė: — Geras vakaras, 
Marusia. Ir tu čia, Franusia?

Marijona: — Geras vakaras. 
O juk Franusia tarnauja pas 
kleboną.

Domicėlė: — Pas kleboną? 
Pas tą bjaurybę.

Franusia: — Visai ne bjau
rybė. Jis toks gražus, toks...

Marijona: — Klebonas pa
glostė — o mergaitė tuoj iš 
proto išėjo. Na, o tu Domicė
lė ko taip vėlai?

Domicėlė: 
Reikia mokesnius mokėti nėra

1 pinigų. Reikalauja 180 litų. Iš 
kur paimsi? Atvažiavome su 
vyru pasiskolinti. Ta ta, einam 
nuo žydo į banką, nuo bankos 
pas kleboną, žydas neturįs, 
bankas negalįs be klebono iš
duoti, o klebonas tai susirinki
me, tai pietauja, tai po piet 
miega, tai padvečerkas valgo 
— tai vėl kur išėjęs. Laiko 
neturįs. — Žemaitis.

Pats, čių; bet tuo daugiau pritari
mo rado jis užsieny. Jo jaut- 

karŠtai ruma lr ižlrilmincriima crroitni 
ateiti. .

vo perilgi ir perdideli.
kaip stiebas augštas, fantazi
jos pilnas, vaikiškas 
tikįs į Dievą ir į
turėjo rekomendaciją prie vie

tė-!nos dainininkės, nes jis į teat-'mas karalienės pasakas sek- 
. ‘ ’ ‘i savo rą pastoti norėjo; baletas jam ,ti, jau sukeldavo jo vaikišką

jaunavedžių lovą pats pasida-Į labaį patiko. Ji reikalavo iš jo džiaugsmą.
suvartojęs lentas, ant ku- ką nors pašokti. Kada jis išsi- Didesnę dalį savo gyvenimo

sa-
Jis
m.

ir iškilmingumą greitai

DYKAI Šie Naudingi Alumino Indai 
Virtuvei už Leibelius dykai

rė, KALENDORIAI 1 LIETUVA
Jau laikas pasiusti gražių sieninių kalendorių į 

Lietuvą. — šįmet turime sekančių:

1. Keistutis sveikina Birūlą.
2. Lietuviai dirbkim išvien. (Lietuva stovi su 

vėliava, o prie jos lietuvis darbininkas, 
biznierius, fabrikantas ir moteris)

3. Kalėdų Diedukas (Eglaitė, vaikai, kampe 
trys karaliai Betlejuje)

Visi kalendoriai turi lietuviškus menesius, dienas, 
šventes ir žuvis.

Kaina vienam —--------
Triūbelė siuntimui-------
Du Kalendoriai------------
Trys Kalendoriai-------

--------30c.
------- 5c.
------- 50c.
— — 75c.VIENYBĖ

Brooklyn, N. Y193 Grand St

CflAS. WIRFEI.

Geriausias

Sanitariškai ir Stipriai Atlieka 
Vislia Plumberio Darbus: Van
dens ar Apšildymo. Pašaukiu, 

tuoj atvykstu pataisyti pagedimus

GYDAU VYRUS IR 
MOTERIS

Pasekmingai Moderniškiausiais 
Būdais

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

Mano Kainos Prieinamos
ir asmeniškai prižiūriu kiekvieną sykį atėjus.

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

Pasitarimas ir Patarimas Dykai

Didesnę dalį savo gyvenimo 
Ipraleido Andersenas kelionėje, 
i Ypatingai Italiją jis mėgo, ku
rį jam antra tėvynė buvo. Čia 
surinko jis medžiagos savo ro
manui “Improvizatorius,” kuris 
jį garsiu padarė. Vokietijoj 

.buvo jis laukiamas svečias ne 
tik kunigaikščių rūmuose, bet 
ir Weimare. Anglijoje jo var
das buvo nemažiau minimas, 
nė savoj šaly. Ilgos kelionės 
jam reikalingos buvo, kad savo 
fantaziją pakiršinus, kaip savo 
pasakų didvyrį, kuris lekian
čioje skrynioje per visas šalis 
skrido. Ir jo namas Kopenha
goje fantastiškai papuoštas. 
Kad poetas dar kartą rengėsi 
skristi, mirė 70 metų amžiaus 
susilaukęs.

Šiandien jo romanai ir ap
sakymėliai užmiršti; tačiaus jo 

1 pasakos jaunos ir gyvos paliko 
ir šiandien džiugina ne tik au
gančio vaiko sielą, bet ir suau
gusio. Lietuviams Andersenas 
irgi ne svetimas, 
grintelėje guli jo pasakų kny
gelė lietuvių kalboj. Neužmirš
kime jo ir toliau.

Star ir Magnolia Pieno
šios l ūšies pienas priduoda bile valgiui įair reik cukraus ir pieno 
riebesni skoni. Atmieškite čvertj puodelio bite rūšies su trimis 
cvertimis puodelio vandens ir gausite tikrą pieną, šias rūšys pa
gelbės jums išrišti klausimus virinio. Su tuo pienu jūs pasiga
minsite daug kasdienių valgių skaniai ir ekonomiškai.

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

MUSŲ BROOKLYNO PREMIJ4 KRAUTUVĖS RANDASI

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

KITOS PREMIJŲ KRAUTUVĖS:
NEW YORK CITY, N. Y. 
44 Hudson Street 
near Duane Street 
426 West 42nd Street 

Ninth Avenue

61 East 125th Street 
near Madison Avenue 
BRONX, N. Y.
578 Courtlandt Avenue 
netoli 150th Street

ne vienoje

95 Starr Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Stagg 4037

S. K. GRISIUS
Agentas “VIENYBĖS” bei ki
tų tautiškų laikraščių Ohicagoj. 
Norinti užsirašyti “Vienybę*’ ar 
užmokėti prenumeratų bei pirk
ti šėrų, kreipkitės šiuo antrašu:

3423 W. Gist STREET
Chicago, Ill.

Phone — Republic 8927

$203
Iš NEW YORKO Į 
KAUNĄ ir ATGAL 

(Pridedant Rev. Taksų)

Išplaukimai Kas Savaitę 
Del sugrįžimo leidimų ir ki
tų informacijų klauskit pas 
vietos agentus arba pas

United American Lines 
(Harriman Line) Joint Service with 

Hamburg American Line 
35-39 Broadway, New York.

TEN IR ATGAL 
Nupiginta Kaina

Mūsų tri-šriubininis . laivais 
Resolute, Reliance, Albert 

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

Clay, Thuringia

Garsinkites “Vienybėje”

fci

w'
įį$

Specialistas
110 East 16th Street, New York City

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

Tel. S lay f/ 0783.

Juozas Levandauckas

Brooklyn, N107 Union Avenue

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

Ateikite ir Persitikrinkite

Pradėkite tuoj taupyti leibelius del dovanu Kalėdoms

Garsinkites “Vienybėje”

Pirkit “Vienybės” Šerą!

fiOUANMįMERICĄ
/ Tioana-trumpns keliai per Rottnr- i 

dam ’ę, į ir iš visų dalių

Laivai kas savaitę
Neprilygstami patogumai 

Mes pagelbstime gauti reikalinga* 
dokumentus (affidavits). Mūsų 
žmonės sutvarko visas smulkmenas, 
ir keleiviams rūpinamasi nuo pra
džios kelio iki pabaigos.
Kainos ir laivų tvarkraštfs pasiun
čiamas paprašius.
Rezervavimui ir informatijų dėlei 
rašyk bile vietiniam agentui, arba

HOLLAND AMERICA LINE
24 State Street New Tork__

K.

AfMaagok Sveikam

Del plate*nlq Inform arijų krripkltčz lino adreeai

8
1 
s

iTUSLM 
UŽDEGI

MAS

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

iki 10 ii ryto 
iki S po pietų 
iki 8 vakare

Profilaktai vyrame, 
geriaueia apsauga 

po užsikrėtimo. 
Didelė triūbelė 8Bc, 

(Tarba (4’s) 11.
Visose aptiek ošė ar 
Ban-Y-Klt Dept. A. 

M Beekman St. 
New York 

Praiyk aprašymų

PIRKITE 
VIENYBĖS 

ŠĖRŲ!

SI,A. kuopos randasi visuose didesniaose miestuose. 
Nariai priimami nuo 18 iki G0 m. smilaus. Viai Ba
riai gauna laikraitj „Tėvynę” dovanai ir taipgi 
gauna 8LA. išleinta» knygas ui pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $1*0, 300, 800 ir 1000

Patalpos Skyriai — 
fe.oo, e.oo ir 12.00 | savaitę.

Dr. John Waluk
Valandos:

nuo
nno
nno

Nedėliomis pagal snsltarimę

Susivienijimas Liet. Amerikoje
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDBAUD01 EB PABALTOS 
OKGANTZACIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOSB, KU

RIOS TURTAS ARTI 31,000,000.00

pomirtinių. Pašalpų išmokėta 3413,550.18
Nuo fluslorganizavlmo iki šiam laikui Išmokėta 3375,122.80

Tel. 595 Greenpoint.

I «r»- 
plačię 
BOLD 
UlftiU

URBAN’a
Balčio), jokit 
tako* apriglnkiaok

Kas yražmogans amžinas prisias? — Baltis. 
Jis netik sunkiausias ligas Įvare, bei Ir 
bę paguldo. Bet tie, kurie vartoja po 
Amerikę pagarsėjusius 
POWDERS (Milteliu 
MObijo. Už 75 centus ai 
nuo savo nuožmaus priedo i

URBO LAX TABS (IS centai už skry- 
nutę) yra kai kanuolč pilei kitę amžinę žmo-

> gaus priešę — vidurių ažkistfijlmę — kurie 
žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų,

Lfetavlškų, Bulgariškų, Alopatižkų, Homeopatižkų ir kltaklę 
vaistų tegalima gauti gerų pan —•

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

Telephone Greeapotni 1411

Bėda, žinai.
AU.'slS^

Tol. 4418 Greeapolat.

161 North 6th Street 
Brooklyn, N. Y.

Daktaras
J. S. MISEVIČIUS

270 Berry St., B’klyn, N. Y.

I

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

I
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GRUODŽIO (Dec.) 10 D., 1925

Brooklyno ir Apylinkės Žinios
Vienybės,T Adresai? IBS-197 Grand Street, Brooklyn, N. Y. Telefonas: 2427 Greenpolnt

M m

Real Estate

lš L. A. U. KLIUBO 
SUSIRINKIMO

' Gruodžio 4 d. įvyko Lietuvių 
Amerikos Ukėsų Kliubo susi
rinkimas. Del lytingo oro ne- 
perdaugiausiai susirinko, bet 
gražiai apsvarstė keletą gerų 
klausimų. Pirmiausiai nutarta 
surengti Kliubo Namo nau
dai bazarą; prasidės savaitę 
prieš užgavėnias ir trauksis 
iki Velykų. Toliaus išrinkta 
komisija suieškojimui parko 
ateinančios vasaros piknikui. 
Trečias nutarta suieškoti sve
tainę parengimui koncerto jau 
ateinančiai žiemai.

Taipgi buvo pakelta klausi
mai: kas daryti su likviduota 
Namo Bendrove? Buvo minčių, 
kad likusį kapitalą perkelti į 
kliubą ir išdalinti likusias da
lis šėrininkams, — nes kliu- 
bas ir pavieniai nariai turi 
daug šėrų įdėję. Tačiaus pa
aiškėjo, kad nėra galima tas

padarytį be šėrininkų leidime 
Tam reiktų sušaukti šėrininkų 
susirinkimą ir nutart. Buvęs 
N. B-vės iždininkas jau pil
nai atsisakė. Reiktų kaip nors 
šis reikalas užbaigti.

Kliubo darbininku išrinkta 
p. A. Ješmantas.

Kliubo Kor.

ARTISTO BABRAVIČIAUS
IŠLEISTUVIŲ KONCERTAS

A RTISTAS BA BRA VIČIUS 
PAPILDĖ NEKURIU 
DAINŲ TEKSTĄ

Bab-Operos artistas p. J. 
ravičius šiomis dienomis dar 
vieši Brooklyne. Girdėtis, kad 
jisaj labai gražiomis eilėmis 
papildė ir pailgino tekstą šių 
publikos mylimiausių daine- 

ir “Kur ba-

Neužilgo mes neteksime ope
ros artisto, p. J. Babravičiaus, 
todėl kad dar kartą duoti mū
sų publikai progą girdėti mū
sų žvaigždę, “Vienybė” ren
gia jam didelį išleistuvių kon
certą. šis paskutinis čionai p. 
Babravičiaus koncertas bus 
Sausio 31 d., 1926, sekmadie
nio vakare, Brooklyn Acade 
my of Music salėje, LafayetU 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Gerbiamosios draugijos yra 
išanksto prašomos tą dieną nie 
ko pas save nerengti.

lių: “Aguonėlės” 
kužė samanota”.

Gruodžio 10 d.
čius išvyksta į

Iš SUSIRINKIMO SLA.
250 KUOPOS MASPETHE

p. Babravi- 
Worcester, 

Mass., kur rengiama jam di
džiulis koncertas Gruodžio 13 
dieną.

Surgeon Dantistai SPECIALISTASSPECIALISTAS

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

(Viršuje mėsinyčioi)

Dantys traukiami vartojant Novocain anestetiką atsargiai ir pri
tyrusiai. Visokį aptraukimai — šaknų ir piviršio darbai. — 22 karato 
aukso — Imame paveikslus su X-Ray.

(Nepaklyskite po kitu numeriu)

Rnsikalham Lietuviškai EGZAMINACIJA DYKAI!

Gruodžio 7 d. Zabielskio sa
lėje įvyko SLA. 250 kp. susi
rinkimas. Buvo SLA. centro 
valdybos nominacijos, kurias 
aimėjo beveik išimtinai seno

ji valdyba. Kuopa turi virš 50. 
nariu. £

Nutarta rengti Sausio 10 d. 
1926 m. šeimynišką vakarienę, 
tam tikslui išrinkta ir komi
sija. Koresp.

NUBAUDĖ ANT SYK
19-KĄ BUTLEGERIŲ

prakalbos, 
1-mos kuo- 
15 d. vaka- 
Svetainėje. 

’ Redakto-

merce) įvyksta Gruodžio 10 d. 
šio ketvirtadienio vakare, “Vie
nybės” Svetainėje.

— Sandariečių 
rengiamos ALTS, 
pos, bus Gruodžio 
re, “Vienybės” 
Kalbės “Sandaros
rius, p. A. Tulys ir buvęs 
ALTS, pirmininkas, p. J. W. 
Liūtas.

— Komp. Miko Petrausko 
koncertas, su naujų dainų pro
gramų, įvyksta Gruodžio 17 d. 
vakare, Y. W. C. A. Memorial 
Hall, 376 Schermerhorn St., 
netoli Flatbush Ave. Ar jait 
pasipirkai bilietą? Jei ne, tai 
užeik “Vienybėn” — čia gausi 
dar geriausių, iki jų bus.

šešių šeimynų mūro namas, 
po 6 kambarius. Pirmas mor- 
gečius $2,568, kaina $19,500. 
Cash nemažiau $3,000. Priei
namas pirkimas.

Trijų šeimynų mūrinis na
mas, 17 kambarių, visi šviesus. 
Kaina $14,000. Du bliokai nuo 
stoties. Labai švarioj vietoj.

Kam nusibodo dirbti pas ki
tus ir norėtų tapti biznierių, 
meldžiu užeiti pas mane, nes 
turiu labai gerą valgyklą par
davimui. Parsiduoda labai pri
einama kaina. Nesigriaudins. 
mano patarimu,

VIENYBĖ” REAL ESTATE 
(VI. šabūnas, vedėjas)

193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

ŽE M L API AI IŠ LIETUVOS!
So. Brooklyne

Ta rp tau tiškus Bali u s

MASKARADAS
Rengia.

Rusų-Latvių Sporto Kliubas

12
Subatoje

GRUODŽIO 1925

Salėj 708 — 3rd Avė.
(tnrn 9.9. ir 22 cm t viii

Už Geriausį apsirėdymą 3 dovanos 
šokiams grajs dūdų orkestrą, bus 
gražiaspalviai žiburiai ir kitokį pamar
mi n ima i.

Įžanga 50c.

SETAS IŠ PENKIŲ 
LIETUVIŠKŲ PINIGŲ, 

GALIMA GAUTI 
“VIENYBĖJE” 

Su prisiunlimu — 
50 centų

Parsiduoda kaffe ir restoranas, 
namas ir biznis. Dideles pajamos. 
Puiki ateitis. Be komisų. Kaina pri
einama. — Kreipkitės 43 Division 
A v., Brooklyn, N. Y. (152

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

PADĖKOS ŽODIS
Vieša padėka Dr. Jonui Goldsmitui 

už pasekmingą manęs išgydymą. D r. 
Gohlsmitns gyvenu 588 Howard St., 
Brooklyn, N. Y.

Selvestras Bernotas, 
New Rochelle, N., Y.

BIZNIAI ANT PARDAVIMO

REIKALINGA NAUJŲ ŽMONIŲ 
naujų veidų krutamioms 
Janis. Vyru ir merginų, 
nuo .3 iki 7 po pietų. 5

Circle, New York, kambarys

paveiks- 
Valandos 
Columbns

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

Tik ką gavome iš Lietu
vos kelioliką egz. gra
žaus, spalvuoto Lietuvos 
žemlapio, sutaisyto Ma- 
tullonies. 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 Really Ex
change. Pirkėjai laukia.
Grand St. prie Lorimer St., 
Brooklyn, N.Y. Tel. Stagg. 4032 

(148)

579

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

J

Tel. Greenpolnt 7831

LIAUKU1 FOTOGRAFAI

DIDELIS NUMAŽINIMAS KAINŲ ANT
NEW PLAYER PIANŲ

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

PARSIDUODA LENGVOMIS 
IŠLYGOMIS

Pereitą pirmadienį federalis 
Teisėjas Inch turėjo labai- blo
gą ūpą 'į butlegerius, nes vie
nu teismo posėdžiu nubaudė 
net 19-ką sugautų pardavinėji
me būzės, uždedamas pabau
dos beveik kiekvienam po 250 
dolarių. Jo posėdis buvo la
bai pelningas, nes surinko pa
baudomis $2,700. Daugiausia 
nusidėjėlių buvo italai ir ai
riai, bet jų tarpan pakliuvo ir 
vienas lietuvis — William Osi- 
pauskas, nuo 464 Grand St., 
kuris ir gi atnešė pabaudos 
250 dolarių.

BROOKLYNE ATSIRADO
NUGIRDANČIŲ SALDAINIŲ

193

JAU VĖL TURIME!
Komediją

“ L A P K U S”
— Kaina 30c. — 

VIENYBĖ
Grand St., B’klyn, N. Y.

INTELIGENTAMS

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

šieno — Kaina $1.00. — Su orderiais Nesivėluokit!
Parduodama ir išsiunčiama į kitus miestus taipgi.

Iš visur kreipkitės čia pažymėtu adresu:

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

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

Saldainių krautuvėlė ant 
294 Broadway su sykiu pagar
sėjo ir būriai pirkėjų nešėsi 

' namo saldainių dėžutes po 
$2.50. Policijai pasirodė įdomu, 

'kad saldainius pirko daugiau
siai vyrai, todėl policmanė mo
teris Mrs. Whalen nusipirko ir 
paragavo: 
kas”! Tuoj 
kuris rado 
nuošimčiu
beregiant areštavo krautuvės 
savininką, italą E. Gentile ir 
padavė teisman. Gentile pasi
sakė, kad šitie saldainiai 
įvežti iš kitų kraštų.

ir
MOKINIAMS!

Norintieji susipažinti su 
lietuvių literatūros istorija, 
savo norą išpildys nusipirkę

Lietuviui Literatūros
Vadovėlį

Parašytą V. Zajančkausko 
išleisto Vilniuje, 1925 m.

Pusi. 192. Kaina $1.00 
(.Tų turime tik apribotą skaičių)

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

GRAND OPERA LIETUVIŠKAI!

“SEVILIJOS KIRPĖJAS”

Vėl turim šiuos sąsiuvinius 
Arijų iš Operos

“FAUSTAS”

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

KAINA — 35c.

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

KAINA — 50c.

VIENYBĖ
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

U-u-u! koks “ki- 
paduota chemikui, 
saldainiuose 31.25 
alkoholio. Policija

AGITACIJA UŽ SUBVĘ 
į CYPRESS HILLS

esą

Hills ir Jamaica 
pradėjo mitingus ir 
kad valdžia praves- 

urvakelį (subway) į tą
Jie iškėlė obalsį: 
or Nothing!”

Cypress 
gyventojai 
agitacijas, 
tu *■
kraštą. 
‘‘Subway

MAŠINA
MIRTIN

APKABINO 
DARBININKĄ

Kissena Parke, Flushing prie 
miesty, darbininkų būrys su 
mašina kasė duobę. Vienas iš 
darbininkų, pakliuvo į maši
nos išskėstas geležines rankas, 
kurios jį taip suspaudė, kad 
ant vietos gyvastį išvarė.

žuvusia darbininkas yra L. 
Krasauskis, nuo Hull Ave., iš 
Maspetho.

PO MIESTĄ PASIDAIRIUS

— Biznierių susirinkimas 
(Lithuanian Chamber of Com-

ANDRIUS TURAUSKAS
592 FLUSHING AVENUE

Brooklyn, N. Y.
Telephone Williamsburg 3009 

------o-----
Užlaikau užeigos vietą visiems prieinamą ir 
priegtam viešbutis atkeliavusiems iš toliaus; 

gera vieta apsistojimui. Salė del mitingų, 
draugijų, praktikų pasirendavoja dykai.

LIETUVIŠKA AKU9EBKA

Ui Marijona Tamkienfi
J^prie palftgų ant pareikalavimo^ 
fa dieną ar naktį, taipgi ir nedėl 
iV dieniais. Darbą atlieka ataakan W

TrrIčiai nž prieinamą kainą 
| 7 Stagg Street

Tel. Stagg 6711

Tel. Stagg 4409

ALEK. RADZEVIČIUS, 
Graborius

.Laidtouviij Direktorius, Išbalsamuo- 
Įju ir laidoju mirusius ant visokių 
kapinių. Kainos žemos. Vieta prieš

APREIŠKIMO ŠV. PANELĖS 
BAŽNYČIĄ

Reikalui esant meldžiu ateiti
416 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N. Y.

PUIKIAUSI SVETAINĖ
Del Mitingų, Vestuvių, Vakarienių ir 

Pakeleiviams Nakvyne
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 namą) 
260 HUMBOLDT ST.

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Stagg 2481 

Užlaikome lietuviams užeigos vietą 
ir turimo Gražią Ruimingą Svetainę 
del įvairiu 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.

Fotografuoja ve- 
selijus, Bankle 
tus, nabašninkus, 
Mokinių grupes 
ir tt. Abelnai at 
lieku visus foto 
grafijoa darbus.

Visuose fotogra 
fijos reikaluose 
kreipkitės šiuo 
adresu: —

— Petrai, kur taip skubi
niesi ?

— Einu pas Juozą Aba- 
zorin. u

— 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

t!4 BEDFORD AVENUB 
tarpe No. 5th Ir 6th Sts.) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone Triangle 1450

IR MALIORIUS 
Nufotografuoja ir 
numalevoja viso
kius paveikslui 
įvairiausiomis sp
alvomis. Atnauji
na senui ir kra- 
javus ir sudaro 
su amerikoniškai! 
Darbą atlieka ge
rai ir pigiai.

KreipkitSi ii no

ŠTOKE!
O. Brooklyn, N. T.173 Bridge St.,

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savninkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINĖ
Olų galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir ui 
prieinamą kainą; talppat pasirendavoti svetainę susirinki* 
mama, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

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

MES ŽINOM VISUS
esat kviečiami pas mus 

arba šaltam Ore
Užtai visi

Šiltam
P. YANKUS (didysis) 

ir P. PUSNĮ KAS
115 NORTH 6th ST.

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

VYRIŠKŲ DRAPANŲ KRAUTUVĖ 
Dideli! Pasirinkimai Vyrams — Drapanos Geriausių Kompanijų 
PADARAU NUO LIETAUS APSIAUSTUS (RAINCOAT 'US), 

ir Vaikams 
o būsite pilnai užganėdintai

Vyrams, Moterims 
Prašau Tamistą reikale atsilankyti,

S. PAUŽA
131 GRAND STREET 

Brooklyn, N Y.

Visų pareiga apsiginti nuo šalčio, pnsiperkant 
Naujausios Mados ir Geriausio Matoriolo bei 
Išdirbinio Ovorkotus, Lietuvių Koperatyvos į- 

■ staigūs krautuvėj. Dirbtuvė vedama pilnai paty
rusių kriaučiško amato siuvėjų. Užlaikėm didelį 
overkotų ir siūtų pasirinkimą suaugusiems, jau
niems ir vaikams. Siuvam ant užsakymų kuris 
neprisirenka iš gatavų. Overkotal nuo $15 ir 
augšč. Siūtai nuo $18 ir augšč. Ant orderio nuo 
$25 ir augšč. pagal materijos vertę. Priimam už
sakymus ir per laiškus. Darbas garantuojamas. 
Už netinkamumą drabužio pinigai grąžinami. 
Lietuvi, atmink šią pirmutinę lietuvišką įstaigą.

A. L. Clothing Co. 
216 Manhattan Avenue 

Brooklyn, N. Y. Tel. Stagg 4697 
Vedėjas — V. KERSHULI8
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