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LIET. AMBASADORIUS FRANCI JOJE
PASAKO JA KAD LIETUVOS KUNIGAI

VISAI NESIKIŠA IN POLITIKA
Jis Užginčina Gandus, Buk Lietuvos Kunigai 

Nori Tverti Savo Tautiškas Bažnyčias 
I

DIDELĖ EKSPLIOZIJĄ ALABAMA KASY
KLOJE NUNEŠA 61 DARBININKO GY
VYBĘ.

PARIS, Gruodžio 10. — Vietos Lietuvių a m basado 
rius čionai skaniai pamelavo pasauliui, paskelbdamas 
per Associated Press, būk Lietuvoje kunigai visai nesiki 
ša į politiką, ir kad popiežiaus laiškas i Kauno vyskūpr 
yra klaida. Esą, kunigai visai nemano tverti savo tauti 
nes bažnyčios, kaip popiežiui buvo raportuota. Ano 
ambasadoriaus Lietuvoje kunigai visai nepolitikuoja i: 
rūpinasi bažnyčiomis.

GENEVA, Gruodžio 10. — Turkai nenori nei girdė 
ti apie pavedimą ginčo kaslink Mosulio aliejaus sritie: 
Tautų Sąjungai. Jie spėja, kad Sąjunga ginčą išris an 
glų naudai. Todėl del Mosulio lengvai gali kilti anglų- 
turkų karas, kadangi nei vieni, nei kiti nenori pasiduoti.

WASHINGTON, 'Gruodžio 10. Amerikos ižde 
sekretorius Mellon, perstatydamas biznio ir gyvenimo 
padėtį Amerikoje, nurodė, kad pereiti metai buvę geri 
visiems gyventojų sluogsniams. Pinigai Amerikos pakilo 
Jei nereikėtų 80 dalį pajamų išleisti reikalams, suriš 
tiems su praėjusiu karu, tai Amerika visai puikiai sto
vėtų. Jis spėja, kad kitais metais valdžia turėsianti pa
jamų virš trijų bilionų dolarių ir valdžiai liksią, atmo
kėjus visus iškaščius, apie $262,000,000.

'BIRMINGHAM, ALA., Gruodžio 10. — Alabama 
Fuel and Iron kompanijos kasykloje Overton No. 2 įvy
ko gazų eksplioziją, kuri nunešė gyvybes 61 darbininko, 
daugiausia juodukų. Tik 25 darbininkai buvo baltvei- 
džiai.

1923 metais Alabamoje žuvo nuo didelės ekspliozi- 
jos šimtas darbininkų kitoje kasykloje. 1905 metais žu
vo 108, o 1911 eksplioziją nunešė toje valstijoje 121 
darbininką* Išviso nuo 1906 metų virš 700 darbininkų 
nuo nelaimių mirė Alabamos kasyklose.

Fašistai Sutvarko 
Ryšius Pramonėje

Roma. Parliamentas perlei
do įstatymą, kuris įsako kiek
viename amate ir pramonėje 
įkurti du “sindikatu”, vienas 
kalbės varde darbininkų, o an
tras varde- kapitalistų. Jokios 
kitos unijos, ar organizacijos 
nebus pripažintos ir neturės 
teisių derėtis apie algas, dar
bo sąlygas, streikus, ir tam pa
našiai. Vėliau, fašistai mano 
panaikinti senatą, kur senato
rius dabar skiria karalius. Se
natoriais tada bus atstovai ši
tų sindikatų, tai yra, darbinin
kai jr kapitalistai. Fašistai, 
mat, nori paniekinti Markso 
teoriją, būk būtinai reikia kle- 
sų kovos. Jie nori parodyti, 
kad reikia klesų bendradarbia
vimo visuomenės labui, o nė 
peštynių.

Rastas Mozės Raštas

Berlin. Prof. Grirnme pavy
ko išaiškinti kas yra parašyta 
ant toblyčių, kurias nufotogra 
favo ant kalno Sinai moksli
ninkas Petrie 1905 metais. To- 
blyčiose, pasirodo, išbraižyta 
žodžiai seniausioje žmonijos 
abėcėlėje, senesnėje už foini- 
kiečių. žodžius įbraižė Mozė, 
kuris sako: “Aš, Mozė, kalny
nų vadas ir galva buvusio 
dievnamio, tariu ačiū faraonui 
Hiachseputui, kad ištraukė ma 
ne iš upės Nilo”.

Naujausi Telegramai,
Baris. Čia parsiduoda 

knyga, ant kurios apdarų is 
rašytojo odos yra padaryta 
peteliškės paveikslas.

St. Peterburg, Fla. Ame-' 
rikos bankininkų šeiminė 
vakarienė čia turėjo įvykti 
“sausa”, kadangi agentai 
areštavo visą hotely rastą 
degtinę. Jie stebisi, kad ne
atsiranda žmogaus, kuris 
prisipažintų savininku tos 
degtinės.

London. Valdžios pašelpa 
Kasyklų savininkams pa
sieks 105 milionus dolarių. 
Didžioji dalis tos pašalpos 
sina palaikymui algų darbi- 
linkams.

Paris. Prancūzai pradėjo 
įgituoti, kad valdžia įsteig
iu dolarių fondą atmokėji- 
nui skolų Amerikai, kaip 
juvo įsteigta Italijoje.

Paris. Naujas rusų am
basadorius nenorėjo eiti ap
silankyti pas Francijos pre
zidentą, kadangi tas uždrau 
dė griežimą internacionalo 
ir sutiko tik išklausyti mar
selietę. Rakovskis galų ga
le nusileido ir atsilankė, tri
mitams triūbijant pasveiki 
nimą.

Įnamis Pasiuntęs Savo 
Šeimyninkui Nuodų

Jersey City, N. J. Otto Hart 
man, turtingas fabrikantas, 
užvalgė saldainių, kuriuos ga
vo per paštą, ir tuoj apsirgo. 
Ligonbūty jam vidurius iš
pumpavo, vienok ir jis pasvei
ko. Pasveikęs tuoj apkaltino 
savo žmoną ir buvusį burdin- 
gierių Hermaną, būk tie pa
darę suokalbį jį iškelti iš šio 
pasaulio. 
Hermaną 
000 belos.
bet paleido, ši tuoj stojo bur- 
dingieriaus pusėn. Ji persis
kyrė su vyru metai laiko 
gal, sakydama, kad tas 
duodavęs pinigų. <

Policija areštavo 
ir pastatė po $25,- 
Areštavo ir žmona,

Teisingas Biznierius

at- 
ne-

paveikslų 
labai tei- 
pareiškė, 
rodomas

geras,

Žinios Iš Lietuvos
MIRTINGUMAS

Bath, N. Y. New Yorko 
miesto policijos viršininko 
brolis, Mikola Enright, arės 
tuotas už užmušimą savo 
draugo. Jie abu buvo sen
berniai ir begerdami susi-1 
pyko.

Nežiūrint stuNew York.
dentų pasipriešinimo, mie- j 
sto kolegijos vedėjai per' 
prievartą nori palaikyti kai 
rišką muštrą studentams. '

Washington. Maistas pa- 
brangęs įvairiuose Ameri
kos miestuose nuo 3 iki 5 
nuošimčių, sako statistikos.

Paris. Areštuoti anglui 
“šnipai” pasirodė visai ne 
šnipai ir francūzai juos pa
leido.

Geneva. Vengrijos žydai 
skundžiasi Tautų Sąjungai, 
kad valdžia aprubjžiuoja 
skaičių žydų studentų į uni
versitetus.

Streikas Audimo
Fabrikuose Uticoje

Utica, N. Y. Dviejose audi- 
nyčiose sustreikavo darbinin
kai, priešindamiesi atleidimui 
moteries, kuri, anot kompani
jos, pagadinusi tyčiomis stak
les. Vienoje šapoje išėję, sako 
unija, 90 nuošimtis iš 705 dar
bininkų, o kitoje 30 nuošimčių 
iš 1,000. šapos priklauso Uti
ca Steam Cotton kompanijai 
ir Mohawk Valley Mills kom- 
pinijai.

Fašistai Rankų Vienas 
Kitam Nebekrato

Viešpataująs Didelis 
Teroras Balkanuose

Vienna. Prancūzų rašytojas- 
komunistas Barbusse, apvažinė 
jęs Jugoslaviją, Rumuniją ir 
Bulgariją, pasakoja, kad ten 
liberalizmo principai panie
kinti ir valdžia žiauriai per
sekioja savo politiškus prie
šus. Esą Bulgarijoje “dingę” 
virš 15,000 ypatų laike Canko- 
vo viešpatavimo. Kitur irgi ne
geriau.

Maisto Kenavimo Pramonėj 
Esą Nesveikos Sąlygos

Harrisburg, Pa. Inspekto
rius, prižiūrintis maisto į ke
lius dėjimo pramonę, sako, kad 
taisyklės yra laužomos visur. 
Darbininkai išnaudojami ir ne 
prižiūrimi. Maistas kenuo ja
mas, laužant sveikatos taisyk
les.

Baltimore, Md. Mikola Kre- 
bec apsidegino, kada, užžie- 
biant\aliejinį pečiuką, aliejus 
ekspliodavo.

Užrašykite “Vienybę” 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems 
Lietuvoje

Shenandoah, Iowa. Savinin
kas vietos krutamu 
teatro, pasirodo esąs 
singas. Jis viešai 
kad jo vieną dieną
paveikslas nėra toks 
kaip buvo garsinta. Todėl pa
tarė žmonėms neiti žiūrėti. Pa 
prastai pas jį kas vakarą at
silanko 500 žiūrovų, bet tą va
karą 400 savininko žodžių pa
klausė ir nėjo, šimtas vienok 
susirinko pasižiūrėti.

Cleveland, O. K u n Kregg, 
vadas “Piliečių Reformavimo 
Sąjungos” gavo 22 mėnesiu 
kalėjimo už siuntinėjimą paš
tu paleistuvingų laiškų.

Chapel
Carolines 
uždraudė 
šokius iki Velykų. Esą Dėkų
Dienos šokiuose studentai per
daug girtuokliavę.

Hill, N. C. 
universiteto 
studentams

North 
vedėjai 

rengti

Briussels. Belgų valdžia su
ėmė du italu, nariu tarptauti
nės bandos, padirbinėjančios 
pašportus įvažiavimui į Ame
rika. *■

reikalinga Lietuvos autoritetas 
iškelti kitų valstybių akyse. Pa 

Per pirmą šių metų pusnie- žymėjo ir perdidelį partijų at- 
tį Lietuvoj mirė 17,543 žmo- sidalijimą; visus partijos, gir- 
nės, t. y. 1,000 žm, daugiau, 1 di, žiūri tik, kad jų grupei bū- 
negu pernai per tą patį laiką, j 
šis mirtingumo padidėjimas 
aiškinamas tuo, kad šįmet pa
didėjo vaikų iki 1 metų am
žiaus mirtingumas, kurių dau
giausia mirė nuo limpamų li
gų; vien nuo tymų ir skarla
tinos mirė 1671 vaikas. Ben-1 I 
drai, per praeitą pusmetį iš I 
100 mirusių, 13 mirė nuo lim- 1 
pamų ligų. Tik šįmet nusižū- 

| dymų ir užmušimų žymiai pa- 
I mažėjo.
I pusmetį iš 200 mirusių buvo esąs... 
.3 nusižudę arba užmušti, š;mei j "* 
I per minėtą laiką iš 200 
rusių tebuvo tik 1 užmuštas ar
ba nusižudęs.

j tų gera, neatsižvelgdamos 
sos valstybės reikalus.

GUDŲ BANKAS

į vi-

bo žemė giliau metro, žmones 
spėja, kad toj vietoj gilumoj e- 
sąs tirpstančio metalo sluogs- 
nis, nes žemė po truputį pra
dėjo linkti dar prieš 10 metų.

Daug panašių įdubimų ir že
mės įgriuvimų pasitaiko Bir
žų apylinkėse, kur žemės apa
čioj yra daug tirpstančio me
talo, kurį vanduo išplauja.

Vilnius. — Po ilgų ir sunkių 
pastangų pavyko gudams gauti 
leidimą savo bankui įsisteigti. 
Bankas dar nepradėjo kaip 
reikiant veikti, o “Dz. Wil.” jau 
leidžia insinuacijas. Girdi prie 
banko priguli gudų veikėjų, sei 

Kai pernai per p.rmą mo atstovų, kunigų, ir todėl jis 
. politinis ir tarnausiąs

■ tikslams, priešingams Lenki
nu-Uos valstybei.

NA U J AS A RKIV YSKUPA S

Vilnius. — Naujai paskirtas 
Vilniaus arkivyskupas J. Cie- 
plakas yra jau senas žmogus. 
Jo amžius neleidžia tikėtis, Kad 
galėtų čia valdyti be patarėjų. 
Daug prigulės nuo to, kas bus 
jo patarėjai.

SPAUDOS BYLOS

Vilnius. — Vilniaus apygar
dos teismas nagrinės dvi “Lie
tuvos Rytų” bylas. Vienoje kai 
tinama redaktorė šoblinskaitė, 
Kad įžeidė valdžios įstaigų, o 
kitoje — kad kritikavo teismą 
(Abiturientų byla).

L. VITKAUSKAS IŠ KALĖJI
MO PALIUOSUOTAS

Vyriausiam Tribunolui pa
keitus Šiaulių Apygardos Teis-

Visiško bankroto išvengsią — 
tik laukia dolarių. — Kai vie
tos savivaldybė ir kiti skoli
ninkai pradėjo mūsų “blaivinin 
kus” į ožio ragą riesti, tai, sa
ko, M-skas parašęs dideliausį 
laišką “tėveliui” Draugeliui į 
Ameriką, kad jis kaip galėda
mas greičiau dolariautų ir siūs 
tų “pamačies.” Girdi, baigė 
laišką šiais žodžiais. “Jei auk
štai gerbiamas tėveli iki Ka
lėdų neprisiūsit dolarių, tai rei 
kės man, tamstos vietininkui, 
ir visoms mūsų narėms (mat 
“b-bės” d-joj tik moters — vy
rų viso yra apie 4 nariai) pa
silikt prieš visuomenę iššidy- 
tiems. Policija paskutinį mūs 
turtą konfiskuos. (Jau konfis
kavo. Red.) Nusižeminęs bu
čiuoju rankeles. Pirmininkas... 
etc.”

Taigį mūsą “Blaivininkams” 
laukiamieji d Mari ai jau pavė
lavo... Netrivoju juokais.

Mariampolė. (/‘V-bės” kor.) 
— p? Smetonos phškaitos, XI- 
21 d. pasiklausyti susirinko ne
maža žmonių — pilna buvu- mo nutarimą, vietoj 25,000 Il
sios Mariampolės realinės gim- tų pinigais, pakeista 15,000 lt. 
nazijos salė. Tiek daug žmonių ' vertės turtu ir lapkričio 6 d. 
sutraukė temos aktualumas, o 18 vai. žinomas visuomenės vei 
gal ir pats asmuo. liejas buvęs rusų dūmos atsto-

Smetona aiškino, kad sunku vu p. Antanas Povylius p .L. 
gyventi, nes nėra pinigų. Daug Vitkauską išpirko- užstatyda- 
mūs pinigų patenka kitoms ša- m as savo turtą.
lims, imant iš jų reikalingas J ------------
ir nereikalingas (pv. spiritas) 
prekes, o mes iš kitų valsty
bių labai maža pinigų gauna
me. Vokietija, norėdama pa
kelti savo šalies ūkį ir pra
monę, stengiasi kuo mažiau vis 
ko įvežti savo šalin, nors na
mie gaminimas ir brangiau at- narių susirinkimas, 
sieitų. Nemaža derybų, buvo 
vedama su lenkais, bet jos nie-

.... .      ko gera nedavė: lenkai norėjo Ambroziejūtė pereitą Ketvirta-1 naitytei gi dienoje Baltrušaičio 
kaipo..... pasisveikinimo1 vien parodyti kitoms valsty- dienį del nesumokėjimo 1,500 jungtuvių gimė kūdikis. Pra-

panaikintas. bėms, kad jų santykiai su Lie- lt. pabaudos pasodinta į kalė- slinkus savaitei laiko Martinai-
1 — __ 1 1 . 2 4" 1 . TT . r .. /V 1 >< n 4“ Z. ZM Z. Z. 1 . > ■ Z. 1 . >1 T. 1 > ■ M . » z 1 z\ 1 ■ ■ z. zl za4- z. z. . Z. Z. n 1 4- z »4- zx . z. . . z. z4 Z. Z. . Z”. . . z. 1 z ... z. > . z. 4- z.

MERGINOS KERŠTAS

1923 m. pil. Juozas Baltru
šaitis tarnaudamas Dotnavoje 
laikė pas save tarnaitę Marce
lę Martinaitytę, su kuria turė
jo artimus ryšius. 1924 m. jį 
parkėlus į Vilkaviškį gelžkeljo 
stoties Viršininko padėjėju, jis 
su Martinaityte pertraukė ry
šius. Pastaroji pasijutusi nėš
čia daug kartų kreipėsi prie 
Baltrušaičio prašydama sutei
kti jai pašalpą. Pastarasis jos 
prie savęs iš tolo neprisileis
davo ir pašalpos duoti atsisa-

Liet. Laisvamanių Etinės 
Kultūros dr-ja, Šiaulių skyrius 
1925 m. lapkričio mėh. 15 d. 
(sekmadieny) “Liaudies Nam
uose” rengia D-ro J. šliupo pa 
skaitą, tema "Mahometonų ti
kyba.” Po paskaitos skyriaus 

Sk. Vald.
! kė ir š. m. balandžio mėn. apsi- 

“Lietuvio” redaktorė p-lė vedė su kita mergina. Marty-
Roma. Oficialiai rankų kra

tymas ] 
ženklas, Italijoje ] 
Panaikinta ir skrybėlių kilste-' tuva yra geri, ir stengėsi kuo jimą. Ji buvo del uždėtosios pa 1 tytė jausdamosi nuskriausta, 
rėjimas. Visi turės dabar svei- labiau Lietuvoj įsigalėti. Prieš baudos įteikus Kr. Ap. ministe- atstumta, sumanė suvadžioto- 
kintis fašistų būdu, kaip žmo- karą Lietuvos prekėms didžiau-' riui skundą, bet skundas atme- jui atkeršyti — išplikinti akis. , 
nės sveikindavosi senovės Ro- šia rinka buvo Rusijoj, o da- sta. > | Tą savo sumanymą ji š. m.
moję, būtent, pakeliant augš- 
tyn dešinę ranką.

Prohibicininkai Pradėjo 
Sausinti Pittsburgh

Pittsburg, Pa. Norėdami 
minti piliečiams ant Kalėdų 
kad Amerika “sausa”, prohi- 
bicijos agentai čia iškratė apie ta tvarka; 
penkiolika vietų, kur manė ra- " 
sti šnapso. Iškratyta saliūnai, 
saldainių krautuvės ir kabare
tai.

pri

, bar, kada šie pasiūlė prieš pus- * ------------
, antrų metų padaryti su Pabal-1 Uždrausiu nešioti ginklus u- 
Įtės valstybėmis ekonominę su- niversitete.— Kaip teko patir- 
tartį, mūsų valdžia nekreipė vi 
sai į tai dėmesio. Tokios sutar 
ties padarymas būtų atnešęs d i 
dėlę naudą ir prisidėjęs prie 

, Vilniaus vadavimo. Smetona 
mato išeitį tada, kada Lietu
voj bus įvesta teisinga, tiesė- 

; kada prie valsty
bės vairo stovės žmonės, moką 
valstybinį darbą dirbti ir pa
daryti su reikiamomis valsty
bėmis įvairias sutartis; be to

gegužės mėn. 4 d. įvykdė t. y. 
su deginančiu skiediniu apliejo 
Baltrušaičiui veidą, nuo ko pa
starojo tapo sugadinta kairio
ji akis. — Apygardos teismui 
Vilkaviškyje šią bylą nagrinė
jant prisirinko pasiklausyti 

drausti kariams nešioti ginklus j daugybė publikos, ir visų sim- 
universitete. Esą tai daroma patija linko laikančios rankose 

judrią mergaitę teisiamosios 
Martinaitytės pusėje. Teismas 
visgi Martinaitytę nubaudė 
dviem metais sunkiųjų darbų 

Vaitkaičių kaime (Laukuvos kalėjimo. G.
vai.) vieno ūkininko lauke įdu-1 ------------

ti iš tikrų šaltinių, sąryšy su 
tuo, kad universitetą lanko ir 
kariai, kurie nešioja ginklus, 
karo vyriausybė žadanti už-

Esą tai 
pastarųjų įvykių Seime.

ĮDUBO ŽEM

Washington. Senatorius Bo
rah įnešė senatan bilių pripa
žinti Sovietų Rusiją.

Homestead, Pa. Vincas Kah
ler, negalėdamas nugrajyti sa
vo žmoną šaškomis, nors lošė 
vieną vakarą dvi valandi, me-1 
tė lentą ant žemės supykęs ir I 
nuėjo į maudynę. Jam ilgai 
nepasirodant, pati vėliau ra
do jį pasikorusį.

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

vieni! metu ir prisius $4.00, tie visi gaus kn. '"a 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 prenuno rata prisiūskite.

“VIENYBĖ”
19.3—195 Grand Street Brooklyn, N. Y.

I
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Iš JUODOJO INTERNACIONALO 
KOMEDIJŲ LIETUVOJE

Tik spėjo apibėgti laikraščius žinia apie Romos pa- 
pos laišką į Lietuvos dvasiški ją, ir mūsų klerikalų laik
raščiai taip susijaudino, kad nebežino kaip į tai reaguoti. 
Kai jau “Draugas”, tai apsimeta visai “neviernu Tamo
šium” ir sako anaiptol nenorįs tikėti, kad papa Lietuvos 
kunigams būtų šitokią baiką iškirtęs. O kai “Darbinin
kas”, tai narsingai stato Romos papai ultimatumą, ar 
tiesa, esą. kad taip neteisingai Lietuvos klerikalizmas 
pribaudžiamas? Jeigu tiesa — kas tada daryti? “Gar
sas” dar nesuspėjo nusigąsti, nes jis paprastai su savo 
nuomonėmis eina kokiu pusmečiu vėliau už kitus savo 
bendrus.

Užtai labai stropum pasirodė Lietuvos atstovas Pa
ryžiuje, p. Milašius. Jisai tuč-tuojaus (Gruodžio 4 d.) 
po papos laiško pasirodymui, parašė pasaulio spaudai 
pareiškimą, stodamas su papa i karštus disputus. Tas 
p. Milašiaus pareiškimas ve kaip skamba telegramose į 
Amerika:

“Paris, Gruodžio 4 (A. P.). — Lietuvos legacija šian
dien išleido pareiškimą užginčyjantį, kad katalikų ku
nigija Lietuvoje yra užsiėmusi politika, ar kad tenai jų 
tarpe prasidėjo kokis judėjimas pertraukti santykius su 
Roma ir įsteigti tautinę bažnyčią.”

Iš šito skuboto p. Milašiaus pareiškimo mes Ameri
koje atsižinome dar ir apie naują dalyką, būtent kad 
Lietuvoje prasidėjęs judėjimas įsteigti tautinę bažny
čią, kas, matomai, buvo ypatingai pergąsdinęs Romos 
papą.

Buvę kaip ten nebuvę, bet šitas įvykis, dviem žvilg
sniais padarė lietuviams sarmatą prieš visą pasaulį. Pir
ma sarmata yra tame, kad dar nė vienos tautos dvasiš- 
kijai šiuo tarpu papa taip viešai neužvažiavo už jos 
politinį ištvirkimą, kaip mūsiškei; o tas jau įrodo, kad 
ir mūsų visuomenė yra netikusi, jeigu turi tokią neti
kusią dvasiški ją. Antra sarmata yra tame, kad mūsų 
atstovas Paryžiuje taip karštai šoko Lietuvos dvasiški- 
ją apginti; tas žmogus, kuris per kelis metus Lietuvos 
duoną valgydamas nė pora žodžių neužtarė Lietuvos in
teresų užsieniuose, dabar žaibo greitumu sušuko protes
tuoti už kunigijos interesus!

Kada ir baigsis tos juodojo internacionalo komedi
jos Lietuvoje!...

KO AMERIKON ATVYKO LENKU 
ARGI VYSKUPAS CIEPLIAKAS?

Šiomis dienomis Chicagoje lankosi Vilniaus arci- 
vyskūpas lenkas Ciepliakas, nesenai atvykęs iš Europos. 
Su jo atvažiavimu*jau pakilo įvairių kalbų ir spėlioji
mų: ko jisai čia atvyko?

Iš Chicagos lietuvių laikraščių atsižinome, kad arci- 
vyskūpas Ciepliakas jau apsilankęs pas lietuvius kuni
gus (pralotą Krušą ir kitus), kur įkalbinėjęs, kad “lie
tuviai ir lenkai yra nuo amžių broliai”, ir kad jiems 
dabar reikia vienybė (unija) atnaujinti. Anot tų pačių- 
laikraščių, lietuvių kunigai ne tik galvų lingavimais, bet 
ir nuoširdžiais žodžiais šitokias vienybės idėjas pritarę 
ir ai’civyskūpui pasižadėję ją vykinti. Priduriama yra 
dar informacija, kad are. Ciepliakas, pirm išvažiuosiant 
Amerikon, turėjęs pasimatymą su kun. Šmulkščiu ir ki
tais Lietuvos kademų vadais, kurie kaip tik ir patarę 
pirmiausiai Amerikoje kreiptis į Chicagos lietuvius ku
nigus.

Jeigu šitas viskas yra teisybė, tai lietuvių kunigai 
šiuo žingsniu nieko daugiau neatsieks, kaip tik sau kil
pą ant kaklo užmaus. Juk jie gerai žino, kad Amerikoje 
net ir tarpe katalikų vargiai yra 1 nuošimtis, kurie 
retų girdėti apie kokią nors “uniją” su lenkais.

no-

j PERŽVALGA Į
Kas Kaltas? ■ j prievarta

Visi amerikonai susirūpino p---~ 
klausimu, kas daryti su augan
čiu ir bujojančiu kriminaliz- 
mu? Vogimai, plėšimai, bandi
tizmas, žmogžudystės yra “pa
prastos” kasdienės žinios.

Viename laikrašty tilpo įdo
mi karikatūra po antgalviu; 
“Kas Kaltas už Kriminaliz- 
mą?” Piešiama ratas žmonių, 
rodančių pirštu vienas į kitą. 
Kunigas rodo, kad kalti tė
vai, tėvai pirštu bado polic- 
moną, poliemonas “perleidžia” 
atsakomybę teisėjui, o teisėjas 
greitai ją numeta džiurimenam 
šie, savo keliu kaltina advoka
tą, o advokatas visą naštą už
krauna ant kunigo. Na, ir pasi
daro užburtas ratas, kur vieni 
kitus kaltina, bet niekas ne
kaltina svarbiausio kaltininko,

, būtent, kriminalisto!
Kol visuomenės nariai bara 

vieni kitus ir meta kaltę vieni 
ant kitų, niekas nepažiūri į pa
čius kriminalistus, ir tie link
smai vagia, plėšia, žudo, o pa-,dar du pritarėjai lietuvių ko- 
skui kalėjime (jei patenka) 
klauso radio, koncertų, daly
vauja sporte ir turi gerus lai
kus (taip bent tūli sako). Esą, 
net savo “amato” geriau 
moksta.

—o—

i arčiau marškinių 
prie širdies guli, kaltinant ki
tus turint jų nusistatymą, ne
noromis prisimena patarlė “Va 
gie, kepurė dega!”

—o—
Siuntimas Delegacijų i Rusiją.

Daugelis unijų Europoje 
siunčia savo delegatus pasižiū
rėti, kas daroma Rusijoje ir 
kaip ji atrodo. Svarbiausi de
legacija buvo anglų unijų, ku
ri vėliau paskelbė platų ra
portą. Vėliau buvo vokiečių, o 
dabar išvyko ir francų. Lie
tuviai irgi norėjo pasiusti savo 
delegaciją, bet valdžia neleido.

Amerikoje lietuviai pakėlė, 
klausimą ar nevertėtų išrinkti 
kokį lietuvį unijistą, kuris ga
lėtų nuvažiuoti drauge su ame
rikonų ruošiama delegacija į 
Rusiją. Tai idėjai pritariame 
ir pasiūlome kandidatais Grik-1 
štą ir Glavecką. Abu jie šnairo 
mis žiūrj į komunizmą, ir jei 
Rusijoje jau toki gera tvarka 
yra, tai grižus jiems, atsiras

pra-

no
kus 
jei 
tik

so- 
tai 
da-

Apie Studentų Muštynes
Studentų muštynės Kaune 

sukėlė Amerikos spaudoje 
daug rašymo. Rašalas liejasi, 
prakaitas pilasi iš redaktoriš- 
Kų kaktų, aprašant keliolikos 
jaunuolių pastangas ištirti iš 
kokios medžiagos žmogaus 
sis padaryta. Juk, regis, 
ten do žinios svarbumas, 
jaunuoliai, galima sakyti,
nuo arklo atitraukti, apsičiupi- 
nėjo vienas kitą? Bet svarba 
yra: ją sudaro kirmėlė, kuri 
ėda lietuvių visuomenės vieny
bę ir šviesesnę ateitį — tai par
tijos.

Daugiausia riksmo kelia 
cialistai-komunistai. Mat, 
jų draugai nukentėjo. Jei
lykai būtų virtę taip, kad ne 
socialistams reikėtų dantis ir 
šonkaulius rankioti iš univer
siteto kiemo, bet ateitininkams, 
tai Grigaitis visai kitaip su 
“L.” apie tai dainuotų.

Muštynės yra muštynės ir jų 
pateisinti nėra galima univer
sitete. Bet jaunimas yra jau
nimas: ir mes kaip buvome 
jauni, mėgdavom prie kiekvie
nos progos “persiimti.” Ir da
bartiniai muštynių dalyviai, ka 
da, tapę advokatais, daktarais, 
ir kitais profesionalais, prisi
mins apie šį įvykį, tai patys 
gardžiai nusijuoks. Bet pas 
Grigaičius ir Pruseikas humo
ro nėra. Jiems viskas “rimta.”

—o—

Gyvas Nabašninkas
Vertė — VI. Milašius

Už apvalo, poperium apdengto stalo, mes 
sėdėjom keturiese. Iš pradžios kalbėjom apie 
darbus, bet vėliau, kuomet skaičius čerkučių 
vyno žymiai padidėjo, mes pradėjom kalbėti 
apie pašalinius nuotykius. Kiekvienas iš mūsų 
norėjo pasigirti kokiu nors įdomiu atsitikimu iš 
savo gyvenimo. Bet viskas buvo melai, tik vie
nas pasakymas mūsų draugo Gordono, giliai 
paliko mano atminty.

— Mano draugai, — pradėjo jis, kiekvie
nas iš jūsų kątik dabar papasakojo apie savo 
nuodėmes ir atsitikimus. Aš-gi nenorėdamas 
pasilikti prieš jumis skolingu, nuplėšiu 
gą nuo to baisaus slėpinio, kuris dengia

Gordonas minutei nutilo. Mes-gi su 
trumu žiūrėjome vienas į kitą, todėl 
vienam iš mūsų neatėjo galvon, kad su 
nu, tipiniu amerikonu, kuris nėkuomet
nosi pasilinksminti, būtų surišta kokia nors pa
slaptis. Visi mes žinojom, 
nuošimčių savo kapitalo.

— Ponai, visi jūs žinot, 
donas, trisdešimts devynių 
męs San Francisco mieste.
Aš ne Gordonas. Jūs manote, kad aš buvau mo
kytoju Indianopolio universitete; tas irgi netei
sybė. Aš esu gimęs New Yorke. Dabar man ke- 
turesdešimts trys metai ri turiu didelį kapita
lą. Kartoju, jog aš ne Gordonas, bet ministe
ris Arturas Sullivanas, nušautas laike atidary
mo Philadelphijos parodos penki metai atgal...

— Che-che! Aš matau jūsų akyse netikė
jimą, — kalbėjo jis, nuosekliai
mumis, — ir prisipažįstu, kad tas ir man ne la
bai malonu. Aš sakau teisybę. Mano istorija 
ganėtinai aiški ir trumpa, bet dar paklausykit. 
Mano tėvas vadinasi Samuel Sullivan. Jis už
gyveno sau labai didelį turtą, apie keletą mi- 
lionų dolarių pardavinėdamas mėsos konser
vus. Kuomet užaugau ir prieš mane atsistojo 
gyvenimo klausimas, aš mačiau jog buvusiojo 
mano 
tenka 
vynės 
tika.

— Bėgant laikui Gordonas visiškai įpra
to į savo rolę ir pasidarė mano antru “aš,” kaip ' 
fyziniai taip ir moraliniai. Mes vienas kitam pa- 
sisakydavom visas smulkmenas iš mūsų eina
mojo gyvenimo ir nėkuomet tarpe mūsų neišei
davo jokių nesusipratimų.

— žmogau, dar vyno!
Kiek palaukęs, jis vėl pradėjo...
— Taip mes gyvenom keturius metus. Kar- * 

man teko dalyvauti atidaryme Philadelphi- 
parodos ir aš nusiunčiau vietoje savęs Ger

munistų. Tikro gi komunisto ne 
apsimoka siusti, nes ir nematy
damas tiki, kad Rusijoje vis
kas pirmos rūšies.

—o—

uždan- 
manc... 
nekan- 
jog nė 
Gordo- 
nešali-

kad jis gyveno iš

kad aš Jurgis Gor
inėtų amžiaus, gi- 
čia didelė klaida.

žiūrėdamas j

ŽMONES su tuštuma viduje
Visados pasauly buvo žmonių, 

galėjo įtikti. Jei darai taip — jie 
anaip — irgi gausi. Labai gražiai 
žmonių nesuomenumą nurodo. 
(t

ne-kuriems niekas 
tave puls; jei darai 
lietuvių daina tokių 

Jaunamartės dainuoja: 
Einu lauke juoda, sako: tinginėlė; einu lauka balta, sa

ko: mandrinėlė. Einu kalbėdama, sako: tatauškėlė; ei
nu tylėdama, sako: netikėlė”.

Tokiais nepasitenkiusiais yra ir dalis mūsų komu
nistų, kurie nuolatos tūpčioja apie padidinantį stiklą ir 
ieško pas tautininkus klaidų. Kuomet tautininkai šaukė 
gelbėti Vilnių ir remti Šaulius, tai buvo užmetama “ura-

Fašizmas.
Svarbiausioji fašizmo ypaty

bė yra panieka demokratijai. 
Fašistas nemyli demokratijos 
ir jos principų, kaip Belzebu
bas švęsto vandens. Panašia 
neapykanta dega ir geras ko
munistas ir tuo jausmu susily
gina šios abi partijos. Nedyvai 
kad fašizmo tėvynė, Italija, 
puikiai sugyvena su bolševi
kais, ir bolševikų vadai, susir
gę, visados važiuoja į Italiją' 
atsigauti. Italai su rusais net 
slaptą sutartį yra padarę, apie 
kurią Tautų Sąjunga dar nie
ko nežino.

Tą' žinant, labai juokingai 
atrodo mūsiškių komunistų ir 
socialistų užžsipuolimai ant 
“Vienybės,” kad ji būk link
stanti prie fašizmo. Mūsų skai 
tytojai geriau apie tai žino, 
negu “mokyti” kairiųjų redak
toriai. Kuomet girdi žmones, 
kuriems diktatūra ir ginkluota

Painieji Finansai.
Amerika pradeda gauti dola- 

rių iš Europos, nes atmokama 
karo skolos. Suma dar nedi
delė, bet su metais ji šoks šuo
liais didyn. Kur Europos val
stybės gaus tų dolarių atmokė- 
jimams? Juk jos turi ką nors 
kam nors parduoti, kas galų 
gale reiškia, kad tų valsty
bių eksportas prekių į Ameri
ką turi būti didelis. Bet Ame
rika muitų siena Europos pre
kių nenorį įsileisti, kad nepa
kenkus savo biznieriams.

Galima daleisti, kad Ameri
ka tuos dolarius paliks svetur 
ir investys juos ten. Amerikos! 
pramonė, sakoma, galinti kas
met eksportuoti prekių už pus
antro biliono dolarių. Jei tos 
visos prekės bus išperkamos, 
tai reiškia, kad Amerikai kas 
nors bus kasmet skolingas po 
pusantro biliono dolarių. Dalis 
tų pinigų grįžš į Ameriką, bet 
dalis bus liuosa investyti sve
tur.

Investinimas reiškia pirkimą 
šėrų, nuosavybių ir tt. Su laiku 
todėl amerikonai liks savinin
kais geriausių vietų ir biznių 
Europoje. Bet tie bizniai tol 
bus geriausi, kol darys biznį, 
o biznį tegali daryti, siųsdami 
prekes kam nors, ypatingai A- 
merikai. Prie to kiti ameriko
nai, norėdami paversti savo 
dolarius apčiuopiamesniais da
lykais, pirks už juos prekes ir 
vežš Amerikon. Tas viskas at
silieps ant Amerikos fabrikų ir 
biznio.

Taigi, iš vienos pusės ameri
konai gali likti savininkais vi
so pasaulio, o iš kitos gali ne
turėti darbų ir “gerovė” liks 
tik atminimu. O tą viską pada
rys finansai.

Gerai rašytojas Wells, auto
rius “Pasaulio Istorijos” pra
našauja, kad už šimto metų 
ant pasaulio bus tik trys dide
lės valstybės: Amerika, (pieti
nė ir šiaurinė), Suvienytos 
stijos Europos ir Kinija.

—o—
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Su Poezija į Kovą!
Tūlas “Laisvės Vaikas’ 

“Rytą” ve kaip poetiško 
pagautas, gieda prieš priešus
dabartinės Lietuvos valdžios:

“Ko norit cicilikų gaujos?
Ko šaukiat, krankiat lyg 

varnai?
Nors kai-kurių jūs vardas 

naujas,
Bet jūs visi Maskvos bernai”

patriotiškumas” ir “kraugerybė”. O kada apie Vilnių 
visi tyli, tai vėl šaukiama: “Aha, norit Vilnių parduoti”.!

Bet tuščios bačkos niekas neklauso.

tą 
jos 
doną.

Tikrai tuomet, Gordonas buvo nušautas an
archisto Rikardi. Gordoną sunkiai sužeidė į 
galvą ir jis mirė neištaręs nė vieno žodžio.

Daug laiko ir žodžių leisti aiškinimui pra
ėjusiojo aš nemanau, bet jums visiems yra 
žinoma, kad buvo užmuštas ministeris Sulli
van. Jį iškilmingai palaidojo, mano giminės ga
vo didelį palikimą, o anarchistą sušaudė. Aš gi., 
gavau žinią apie savo mirtį, būdamas Washing
tone.

— Bet tamsta . galėjai viską išaiškinti ir 
nustatyti savo asmenį.

— Oi, ne! Tas nė prie ko negalėtų prive
sti; mano giminės gavo per didelį palikimą, kad 
pripažintų mane...

Galų gale ir valdžia manęs nepagirtų už 
apgaudinėjimą. Visi mano dokumentai buvo 
ministerijoj ir aš buvau visiškai bejėgis. Gerai 
dar tas, kad aš po daug pinigų duodavau Gor- 
donui.

— Dabar aš ministerio veliuonis — valdau 
turtą į 627,000 dolarių ir užsiimu tapyba.

Ar tai negeriau keturių kulkų ir iškilmin- 
laidotuvių?
— žmogau, dar vyno!

gų

o o o

ŽIEMA

žinioje turto pragyvenimui ganėtinai už- 
ir pridėjau visas pastangas tarnauti tė- 
labui. Trumpai sakant aš užsiėmiau poli-

Mano darbai politikoje ne tokie svarbūs, 
kad aš ant jų sustočiau kalbėjęs.

Pasakysiu tiktai, kad gyvenime man sekė
si: trysdešimts penkių metų amžiaus aš turėjau 

.didelį populiarumą, buvau augšto laipsnio, ir 
ateitis mano, rodėsi dar geresnė.

Visą laiką atidaviau darbui, nežinodamas 
džiaugsmo ir net poilsio. Galų gale aš pradėjau 
nerimauti, kad organizmas mano neišlaikys to
kio gyvenimo.

Tuo laiku aš susipažinau — koks džiaug
smas man buvo tuomet tuo netikėtu susipaži
nimu ir kaip dabar gailiuosi jo, — su tuom pa
čiu J. Gordonu, už kuri save dabar nenorėda
mas išduodu. Jis buvo neturtingas, bet labai ga
bus ir protingas. Duonos jis užsidirbdavo pa
mokomis. Aš gerai atmenu dieną mūsų susitiki
mo. Tą pačią dieną aš sakiau prakalbą Phi- 
ladelphijos universitete, kur jis mane pirmą 
kartą pamatęs nustebo ir tuč tuoj aus parašė 
man laišką prašydamas mudviejų pasimatymo, 
kur nors tamsiame kampe New Yorke. Aš, ži
noma nesutikau, bet jis nenusileidė. Po pirmo 
laiško atsiuntė antrą, paskui trečią... Galų ga
le tie laiškai taip suįdomino mane, kad aš su
tikau pasimatyti su juo paskirtoje vietoje.

— Aš gerai atsimenu viską. Tai buvo tam
si naktis ir jau iš tolo prie silpnos šviesos ži
bintuvo, aš patėmijau laukiantį mane žmogaus 
siluetą. Pamatęs mane jis priėjo ir nuėmęs 
skrybėlę pasisveikino.

Išreikšti jums, koks tuomet buvo mano nu
sistebėjimas, beveik negalima... Jūs įsivaizduo
kit, šiame žmoguje aš pamačiau pats save... 
Taip, taip! čia buvau aš! Bet čia dar neviskas. 
Jis pradėjo kalbėti ir jo balsas buvo labai pa
našus į mano balsą. Jūs turbūt įsivaizduojat, 
kas buvo toliau? Vargšas mokytojas Gordonas, 
pasisiūlė, nuo laiko iki laiko pavaduoti mane 
tarnystėje, kad aš galėčiau pasilsėti nuo darbo. 
Jis pasisiūlė būti mano asmeniu ir pamainyti 
ten, kur neatbūtinas mano buvimas. Aš suti
kau. Nuo tos dienos prasidėjo mano laimin
gas gyvenimas. Aš paskyriau jam gerą atlygi
nimą, už ką jis tarnavo man ištikimai. Pas mu
mis buvo po du “asmeniu,” kuriais mes ir nau
dojomės. Tas, kuris įsivaizduodavo iš savęs mi
nistrą, visuomet buvo gerai nusikirpęs ir nusi
skutęs. Kitas-gi pakeisdavo savo.išvaizdą: jis ne 
šiodavo peruką.

Del persirengimo aš išnuomojau nedidelį 
būtą, bet kartais mes persitaisydavome mano 
kabinete.

Gordonas ateidavo įsivyniojęs į didelį plos- 
čįu. Vienu akymirksniu jis paduodavo man 
savo kaukę ir peruką, aš tapdavau mokytoju, 
— o jis pavirsdavo į ministrą. Jis atsisėsdavo 
už mano rašomojo stalo, aš-gi išeidavau lais
vėn.

Slaugia, švilpia pro palanges "• 
Vėjas su sniegais, 
Nęšdams viską į padanges, 
Su drėgnais ūkais.

Paukščiai prieglaudos ieškojo 
Nuo šaltos žiemos, 
Nieko jie tuo kart nebojo, 
Nuo pradžios dienos.

Ggvuliai po kūtes baubia
Lyg nėr vietos čia;
Visur žiema viešpatauja, —
Lyg teismo pradžia.

Žmonės tuokart nusiminę, 
Glaudžiasi name, 
Šaltą žiemą atsiminę, 
Nuostabiam sapne.

Visa prigimtis paskendus 
Žvarbumas nakčia;
Žiema kupron susilenkus 
Tykina slapčia.

o

t

f

— A. STRIUPAITIS

o o

ŽIBUOKLĖS

Tikiu, kad žibuoklės atgys, — 
ar joms gi paliktų naktis? — 
nors spalvą apleido melsvutę, 
vos snaiges sniegelio pajuto.

Ir draikosi snaigės mėlynėj 
ir taką minkštai man nukloja, 
bet Ji — ar gėlelę nuskynė, 
kur meilę tarp skausmo globoja!

O snaigės, minčių lakuonėlės, 
nuklokite Josios takus, 
nes Ji del poeto vien kėlės — 
be Jos man gyvenini*s kartus.

Žibuoklės, jūs turit pražysti 
ir kaitrią krūtinę dabinti, 
nes ateičiai gali sugrįžti, 
joms nykstant, tik skausmai per vi\Ą.

O laukui, žibuoklės, aš jūs*, 
kada pumpurėlį atsiūs, 
praskleidę sneigelių užklotą 
vilties melsvi šypsniai per plotą!...

— E. ŠĖKŠTAS

o o o

Užmiršk vargus, 
Bej rūpesčius saVo
Nes ne vieną
Rūpestingą
Giltinė sugavo!

Ir eik prie jos išpažinties!...
Pagavęs kiaulę už ausies

— A. J. Jokūbaitis
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DAR VĖL DEL PHILADELPHIJOS
1926 METŲ PARODOS

Rašo Z. Jankauskas

Lapkričio šių metų, mėnesi- kis ir p. Užumeckis. 
niame susirinkime, nutarė 
tą klausimą viešai pakelti 
per Lietuvos Atstovybę, 
Washingtone.

, Atatinkąs paklausimo raš 
tas pasiustas. Lapkričio 30

Skaitytojai šio raštelio lai 
supranta, kad šie susirinki
mai daromi yra tik pradi
niai, asmeniški. Po šių pa
sikalbėjimų bus padaryta 
tam tikri atatinkami žygiai

Ar Lietuviai dalyvaus rengiamoje 1926 metams 
Visa-svietinėje Parodoje, Philadelphijoje? Šis klausi
mas rašytojo buvo pakeltas jau 1922 metais “Tėvynė
je,” kuomet davėsi pastebė ;i pirma mintis sumanytojų 
parodą rengti. Ir nuo to laiko iki rašant šią žinutę, tą 
klausimą, laiks nuo laiko, ju linau. s ■ •. • • v i

Mažai kas domėjosi tuo 
reikalu iki šiai dienai. Pa
sirodė tankesni pabudinimai 
“Vienybėje” ir toje pačioje
“Tėvynėje.” Vėliaus gi “Te 
vynės balse.” Kode! tasai 
reikalas visuomenės veikė-, 
jams ir laikraštininkams A- 
merikoje mažai rūpėjo ir 
mažai rūpi, tai tiktai jie vie 
ni galėtų pasakyti. Gal būt, 
kad tolymesniai gyvenan
tiems nėra taip įmatoma ta 
svarba rengiamos parodos. 
O mažu dėlto, kad Philadel- 
phijos lietuviai organizaty-

viai to klausimo nepakėlė.
Taip, pavienis asmuo to

kiame reikale, mažai ką sve 
ria ir juo labiau mažai ką 
nuveikti gali. Čia reikalinga 
jungtinių spėkų kaip Ame
rikos taip ir Lietuvos pi
liečių. Kaip tik apie tas jung 
tines jėgas, prisirengimui 
tam istoriniam paminėji
mui 150 metų Amerikos Ne- 
prigulmybės ir Lietuvos 8 
metų Nepriklausomybės at- 
žymėjimui pasaulio akyse, 
buvo ir yra kalbama. Rei-

d. Lietuviu Krikščioniu D- 
jų Sąryšis, turėjo sušaukus 
užinteresuotų žmonių paro
dos reikale, pasikalbėjimą 
Šv. Kazimiero Parapijoje 
ant Wharton gatvės. Užgin
ta visų dalyvavusių parodos 
klausimą kelti kaip galint 
greičiausiai. Asmeniškam 
pasitarimui ir parinkimui ži 
nių nuo Parodos Komisijos, 
išrinkta gerb. kun. Kaula-

sujungti visas esančias rhi 
ladelpnijoje lietuvių draugi 
jas, parapijas, kuopas, ir tt., 
sudarymui tam reikalui tin
kamos komisijos. Tokia ko
misija, vėliaus, pradės kal
bėt Philadelphijos Lietuvių 
varde, į Amerikos Lietuvius 
ir Lietuvos Respublikos val
džią, per jos Atstovą Wa
shingtone, kad rengtis ir da 
lyvauti parodoje.

PHILADELPHIA, PA

Lietuvių St. ir Paskolos B-vės 
Smagus Raportas

LENKTYNIAVIMAS
Rašo Jonas J. Nienius

Lenktynės, rodos, yra maž- 
možys, bet tik tam, kuris ma
žai mąsto apie tai.

Viskas yra palyginamai įdo
mu gamtoje. Skruzdė yra ma-

mylių į valandą, į pusę sekun
dos mylią. Amerikonas Lewis 
išrado mašininę kanuolę grei
tumo 180 mylių į valandą; čia 
jau skrenda 3 mylias j sekun
dą.

Bet apsistosime ir pažiūrėsi-

CUNARD
I LIETUVA

(per Angliju) 
sumažinta kaina 3 klesos sugrąžti- 

nių laivakorčių

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

Pridėjus Taksų

Į LIEPOJĄ IR ATGAL ŠIAIS 
LAIVAIS — $186.

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

CUNARD LINE, 
25 Broadway, New York

kia atminti, kad šią parodą 
praleidus, kita, negreitai at
eis.

Nors pamažu, bet tikrai 
tas reikalas pradeda budinti 
lietuvių sąmonę. Prasideda 
tankesni rašinėjimai užinte
resuotų tame dalyke asme
niu. Klausimas keliamas ar 
Lietuviai dalyvaus “Sesqui- 
Centennial International 
Exposition,” Philadelphijo
je. Visi, kurie tik kalbėjo 
šiame klausime laikraštijoj, 
kaip vienas užgyrė, kad rei
kia prisidėti. Kitaip, palik
tume tauta be žmonių, o 
žmonės be savo šalies.

žas gyvūnėlis, palyginus į ark
lį. Bet skruzdė yra arkliu prieš 
mikrobą arba bakteriją.

Jeigu Jonas nubėgo mylią į 
penkias minutes, tai skaitoma 
skudrus greituolis. Bet jis vi
sai menkas prieš žirgą, kuris 
yra tik del lenktynių ir jo bė
gimas yra tik “žingsniavimas,” 
prieš automobilių, šautuvo ku- 
lipka negalėtų skristi ore, jei
gu ji skristų tik 5 minutes į 
mylią, nes ji negalėtų išsilaiky
ti ; turi skristi vieną mylią į 
sekundą.

Jonas parodo, kad automobi
lius, padėkim sau, nubėga 150 
mylių į valandą. Yra negalimas

Užinteresuoti asmenys ir 
laikraštininkai, nenusimin
kite. Trumpoj ateity Phila
delphijos Lietuviai organi- 
zatyviai pakels tą klausimą, 
kaip Amerikos taip ir Lie
tuvos. piliečiams. Muzikalės 
Svetainės D-ja 18-tą dieną

Nauju Teatro Veikalu
“Vienybės” Knygynas Siūlo Sekamus Naujus 

Teatro Veikalus Mūsų Veldinio jams
------o------

NORA. — Henriko Ibseno trijų veiksmų drama. Veikia 4 
vyrai ir 4 moterys------------------------------------- 75c.

PLEPUTE. — L. Ivanovo trijų veiksmų komedija. Vai
dina 4 vyrai ir 4 moterys--------------------------- 50c

PO APGARSINIMO — J. Naruševičiaus vieno veiksmo 
farsas. Vaidina 4 vyr. ir 3 mot.-------------------30c

INTELIGENTAI — arba Parinktieji žmonės. Keturių 
veiksm.' komedija. Vaidintojų reikia 13-kos —*• — 50c

SUGRIUVĘS GYVENIMAS — Pijo Mačiulio trijų veiks, 
drama. Vaidint, reikia 12-kos-----------------------60cVIENYBE

193 Grand St., Brooklyn, N. Y.
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AMSTERDAMO LIETUVIAI!

Norfdaini gauti visko, kų tik jums reikia prie namy: indų, 
dabinimy, įtaisymu, stiklų, lempų, pečių, arba odos išdirbinių ir 
mų išrengimO dalykų, taipgi langų, paveikslų, rėmų, muzikališkų 
strumentų, kreikpitūs visados pas lietuvį —

pa
jui- 
in-

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

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

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

garantuojame laisnj ir diplomų — Pa
ieškomo darbo. Ateikite apžiūrėti mū
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daiktas, sakysi; O kuomet ge
rai apmąstysi, atrasi, kad yra 
daiktai dar greitesni už auto
mobilį.

Mes šiandien gyvename lenk
tynių amžiuje. Automobilius 
mus nuveža į kapines apie 30 
mylių į valandą, greičiau ne
gu seniaus arklys. Prieš auto- 
mobiliaus išradimą, pakol žmo
gų nuvežė į amžinastį, truko 
tiek laiko, kiek dabar nuva
žiuoti iš New York į Kauną 
apie 4360 mylių.

Mes lenktyniaujame per vi
są amžių; mūsų galvoje sme- 
genynas irgi sutuoptas ant 
lenktynių pamatų.

Tas žmogus galingesnis, ku
ri^ greičiau sumano, kaip vis
kas tvarkyti, be jokio nusimi
nimo, bei susimaišymo, nerva- 
vimosi; tie yra vadinami ge
rais gudruoliais, diplomatais, 
vadovais.

Lenktynės yra pas autovežė- 
jus, jurlaivius, orlaivius, be
vielį telegrafistą, radio-operato 
rių, žodžiu, pas visus.

Senovėje karjeras nešdavo 
žinias savo kojomis arba su 
arklio pagalba, ir trukdavo mė
nesius ir metus, šiandien žinią 
gali perduoti į minutę; nei 
jūrės, nej oras kliūčių nedaro, 
žinia bėga per orą greitumu 
septynis kartus apie žemės ka
muolį į vieną sekundą. Tai yra 
baisus groeitumas. jeigu pamą- 
stysim, kad xpjuostis žemę tu
rim 25,000 mylių (40,000 kilo
metrų) — (kilometras — 1,000 
metrų arba 3,300 pėdų), o pa
dauginus septynis sykius bus 
175,000 mylių į sekundą!

Pažiūrėsime į visokias lenk
tynes. Rijūnas (žuvis) gali ir
tis jūroje 100 mylių į valandą; 
o gulbė pralenkia lėkdama 200 
mylių į valandą ir gauna pir- 
mybę lenktynėse.

1916 metų “Bristol kulipka,” 
skrido 80 mylių į valandą arba 
daugiau negu mylią į sekun
dą. Už pusės metų Sopwith 
Camel išrado jau greitumo 110

sų mokyklų. Mokykla atdara nuo » ryte iki « vakaro. Nedėliojai* 
>ao 11 vai. ryto iki 8 vai. po pietų. Kleso* dienomis ir vakarais.

NEW YORK AUTO SCHOOL 
128 — 2nd Avenue, (KampM 14 gatvės) Jfew York City
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Bell Phone Poplar 7545
A. STANKUS

— Lietuviškas Graborius — 
Geriausias patarnavimas, 

Daug metų patyrimo 
1023 Mt. Vernon St. 

Philadelphia, Pa.

me, kas dar tik užžvakar bu
vo; lenktynėse iš Albany į N. 
Yorką motorlaivis aplenkė 20- 
to amžiaus garvežį. į 36 minu
tes, bendrai 46.5 mylias į va
landą.

Ralph De Palma, Dayton, 
Fla., su automobiliu nuvažiavo 
235 mylias į valandą. Paima 
pralenkė jau ir gulbę arba gam 
tos slaptybę sutriuškino į čiun- 
kus; čia neapsistota, eita toliau 
20-tojo amžiaus sporte ir lenk
tynėse. Leitenantas Cyrus Bet
tis, Suv. Valst. kariumenės la
kūnas sumuša ir De Paima 
Mitchell Fielde, nes su savo or
laiviu nulekia 266 mylias į va
landą; už poros savaičių fran
co lakūnas, pulkininkas Bon
net, rugp. mėn. nulekia 276 my 
lias į valandą; už savaitės Day 
ton, Ohio, Suv. Valst. laivyno 

i Įeit. Alford Williams, nulekia 
302.3 mylias į valandą. Tai 
jau yra virš galimas greitumas 
šiandien. Bonnet išgirdęs, tai 
tik nusijuokė ir pasakė, kad 
ateinančią vasarą jis nulėks 
500 mylių į valandą ir pataria 
iš to visai nesistebėti.

Ekspertai kalba, kad už me
tų ar kitų, bus galima iš New 
Yorko į Londoną nulėkti į pen
kias valandas arba apie žemės 
kamuolį į 24 valandas, su or
laiviais; tas rodo, kad tai yra 
rimtas klausimas.

Tai tiek iš technikos lenk
tynių pusės. Neliečiant visai e- 
lektros srovės, magnito bei ra
dio, kurie eina šuoliais į prie
šakį, tas nemokytam žmogui 
nesuprantama; nors ir moky
tas, ir tas apsistojęs apmąsto 
mūsų technikos, mechanikos 
bei elektrikos inžinierių smage- 
nis, — lenktynių stebuklai 
gamtoje yra dar didesni.

Štai vienas faktas iš astro
nomijos lenktynių. Lapkr. 5 d. 
iš Paryžiaus ateina žinia, kad 
profesorius K. Nordmann, fran 
cų matematikas įr astronomas, 
yra užbaigęs pasaulį skaitliuo-, 
ti, ir jis radęs 35 bilionus 
žvaigždžių, arba žemių panašių 
į mūsų.

Yra tai gana didelės skaitli
nės ir mokytam; o jis sako tie, 
kurie nepasitiki mano skaitli
nėms — jiems atviras kelias 
prie darbo ir lenktynių, rasti 
jo klaidą ir paskelbti ką nau
jesnio. Visų yra liuosa valia ir 
niekas nėra užpatentavęs lenk
tynių niekur.

Faktas yra tas, kad kiekvie
nas turėtų atlikti savo parei
gas. “Atlik tiktai savo taktin
gai užduotį del kitų, o būsi gar 
bingas.” Viskas kas yra, tai ta
vo ir mano; pralenk mane ir 
atlik savo žmoniškas pareigas; 
nesvarbu, kaip esi mokytas, di
delis ar mažas, galingas ar tur 
tingas, — visi yra lygūs gam
toje ir visi lygiai nukeliaus 
ten, iš kur atėjo.

Mes spręsime tavo gerus dar 
bus r gerbsime tave, o mūsų 
kita gentkartė spręs; tai ir 
viskas lenktynėse.

24-tas metinis raportas Pir
mutinės Lietuvių Statymo ir 
Paskolos Bendrovės Philadel- 
phijoj, yra smagu skaityti, nes 
jis parodo kaip lietuviai moka 
vesti biznį ir vartoti kuone mi- 
lionines sumas pinigų, nesiba- 
rant ir nesiskirstant į parti
jas.

Raportas parodo, kad yra iš 
duota paskolų ant morgičių su
moje $1,194,950.00. Tai nemen
kas kapitalas, sudėtas veik vie
nų lietuvių! Ant šėrų paskolin
ta $52,875.00, ant rankų pini
gų turima $16,145.31. Visas tur 
tas, įskaičius neiškolektuotas 
skolas, siekia kaip augščiau mi 
nėjome.

Per vienus tik metus duok
lėmis nariai sumokėjo $212,090 
15c. Tai reiškia tiek pinigų Phi 
ladelphijos lietuviai galėjo pa
sidėti taupymui pas minėtą B- 
vę. O kur kitos? o kur bankai? 
Tas rodo, kad lietuviai ten 
stiprai finansiškai stovi. Atmo
kėta morgičių per metus už 
$164,000, o paskolinta $418,000

Kiekvienas šėrininkas ir tau
pytojas maždaug ant savo pi
nigų, gauna po 8 ir 11 šimtada 
lių nuošimčių. Tai yra geras 
nuošimtis. Ne visi bondsai tiek 
neša, ir nėra tiek saugūs.

Bendrovės išlaikymas per 
metus kainavęs tik apie $4,000. 
Palyginus su suma apyvarto
je gaunamų pinigų, tai ne
daug. Dėlto ir pelnai dideli.

Korespondentas
/ ’’----------------

LAWRENCE, MASS.

' gijų-draugijėlių, visokių ap- 
švietos ir pasilinksminimo ra
telių. šiandie didžiuma išnyko, 
likos vos keletas pašalpos drau 
gijų ir bent vienas pasilink
sminimo kliubas.

Lietuvių Pasilinksminimo 
Kliubas, praeitam susirinkime 
nutarė įsigyti sau kambarius; 
vieni nori išsinuomuoti kur 
nors tinkamą vietą, kiti nuro
do, kad būtų naudinga nupirk
ti nuosavį namą, šis kliubas 
palaiko visą judėjimą pasilink 
sminimo srity.

A. L. T. S. 19 kp. irgi pra
dėjo sparčiau veikti; jau su
rengė keletą prakalbų, štai ir 
vėl rengia dideles prakalbas 
paminėjimui 20 metų sukak
tuvių nuo Vilniaus didžiojo 
Seimo. Prakalbos įvyks Gruo
džio 16 d. Rivoli Ball Room 
Svetainėje, 209 Ferry St. Ant
ru kartu kalbės A. A. Tulys, 
“Sandaros” redaktorius ir J. 
W. Liūtas (Liutkauskas). Pra
kalbos ketina būtį įdomios; ti
kisi daug publikos, nes San- 
dariečių kalbėtojai pasako 
daug naujo. Neivarkietis.

DVIGUBO JI VERTĖ 
SIENINIO 

KALENDORIAUS

SCRANTON, PA.

Reikalauja Kandidatų į 
Kunigus

Reikalingi į Lietuvių Tautos 
Katalikų Seminariją jauni vy
rai, turį nors vidutinį mokslą. 
Artimesnių informacijų mel
džiu kreiptis žemiau paduotu 
antrašu : Rt. Rev. J. Gritėnas 

1743 N. Sumner Av.
, > <1 1 f 1 ’

BAYONNE, N. J.

Vakarienių-Vakarienės ir Viso
kį Įvykiai

A. L. P. K. Išsirinko Naujų 
Valdybą

Nereikia bijoti kad bus pa
mirštos šios eilės seno Lotynų 
poeto Horacijaus, rašytos 2,- 
000 metų atgal: “Tas laimėjo 
viską, kuris sumaišė naudingą 
ir priimną.” Trinerio Sieninis 
Kalendorius 1920 metams yra 
tos tiesos išraiška. Jis priim- 
nus padabinimas namų. Kada 
tik pamatysite žavėjančią jau
ną motiną, žaidžiant su savo 
kūdikiu sodne, jumyse susida
rys įspūdis džiaugsmo nusau- 
lėtas. Trinerio Sieninis Kalen
dorius beto ir naudingai kai ką 
primena, šiose dienose žmonės 
dažnai apleidžia savo sveika
tą. Norėdami pagelbos, sieninis 
kalendorius jiems maloniai pri 
mins, kad Trinerio Kartus Vy
nas yra patikėtina gyduolė del 
menko apetito, užkietėjimo, ar 
panašių vidurių negaliavimų, o 
Trinerio Linimentas geras del 
raumatizmo, o Trinerio Kosu
lio Nuramintojas geras del šal 
čių. Jūsų aptiekininkas suteiks 
jums tą kalendorių, arba rašy
kite su 10 centų pas Joseph 
Triner Co., 1333 S. Ashland 
Av., Chicago, Ill.

..SąaANaiA,,

REIKALINGI AGENTAI

Lapkričio 22 d. Moterų Bi
rutės Klubas sulošė teatrą: 
“Juozapas ir Zelbora”. Lošėjai 
suvaidino pusėtinai. Publikos 
buvo neperdaugiausiai, todėl, 
kaip girdėtis, rengėjos kaip tik 
lygiomis išėjo, nes iškaščiai bu 
vo dideli.

Lapkričio 26 d. “Dėkų Die
ną,” buvo daug organizacijų 
vakarienių: vakarienė Lietuvos 
Sūnų, vakarienė Tautiškos Pa
rapijos, vakarienė Romiškos 
parapijos. v Kaip girdėtis, ge
riausiai nusisekusi tautiškos pa 
rapijos. Tą pačią dieną buvo 
surengta vakaras ir Dzimdzi 
Drimdzi; bet menkai išėjo; tur 
būt todėl, kad ne Lietuvių Sve
tainėje, bet po parapijos spar
nu.

Lapkričio 29 d. turėjo vaka
rienę ir mūsų Sandariečiai pas 
p. černiauksus. Prie to svečiai 
sakė prakalbas: J. Sekis, V. 
Černiauskas, K. Vidūnas, A. 
Kaupinis ir S. Tataronis. Vy
rai kalba sau, o moterys irgi 
nepasiduoda, — jos būtinai no
ri sutverti moterų Sandaros 
kuopą. Vakarienės metu surin
kta virš $8.00 aukų Politiniam 
Iždui.

Vietiniai socialistai (kurių 
viso yra 4), turėjo Liet. Sve
tainėje paskaitas. Mat juos 
bolševikai įbaidė, sakydami, 
kad žmonės paeina iš beždžio
nės. Jie norėjo žinoti: ar tik
rai taip yra. Parsikvietė “Ke
leivio” redaktorių Michelsoną. 
Tas pasakė, kad tai neteisybė 
ir kad bolševikai meluoja.

Patriarchas.

Gruodžio 3 d. A. L. P. K. 
metiniame susirinkime išrinko 
naują valdybą; pirm. Z. Kalan 
tą; vice-pirm. W. Brunzą; fin. 
rašt. F. Verkalas; prot. rašt. 
J. Waitkus; kasierius A. Bo- 
chis; kas. pagelb. A. Drapa- 
nauskas; maršalka Stasis Moc
kus; koresp. J. Waitkus; ka
sos glob. A. Bochis, W. Brunza 
ir J. Adomavičius; knygų perž. 
Ed. Bilvinskis, F. Lukaitis ir 
A. Bochis; politikos kom. J. 
Kavolis, A. Bochis ir Ed. Bil
vinskis. A. L. P. K. kor.

J. W.

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

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

WILKES BARRE, PA.

Visokių Žinučių Žiupsnelis

Marė Januškas, kasierka vie
no iš gražiausių Scrantone “Ca 
sey” viešbučio, nuvažiavo į 
New Yorką pas gimines pavie
šėti ir rado ją ten gazų du
jomis uždusintą viename vieš-

NEWARK, N. J.
Vieni Linksminas, Kiti Rengia 

Prakalbas.

Vietos lietuviai seniau užlai
kė keletą dešimčių įvairių drau

būtyje.
Kun. T. Žilinskas, giminaitis 

Jono žilinsko-žiliaus dabarti
nio Klaipėdos gubernatoriaus, 
likos paskirtas į Hazleton lie
tuvių parapiją, vieton rėksnio 
kun. Struckio; jis čia perkel
tas iš Chester, Pa., kur buvo 
klebonu.

SLA. 115 kp. buvo nominaci
jos į Pild. Tarybą. Gavo šiaip: 
prezidentu St. Gegužis, 33 b.; 
Salaveičikas 21 b.; Vice-prez. 
Kamarauskas 23 b.; Bacevi
čius 17 b.; ir Gilvickas 5. Sekr. 
P. Jurgeliūtė 38 ir Ješkevičiū- 
tė 17. Kasierius T iPaukštis 
38 ir Kišonis 16. Globėjai iždo: 
Danielius 32, Raginskas 12. Da 
ktaras kvotėjas Klimas 34 ir 
Biežis 17 balsų. Kiti gavo po 
kelis tik balsus. Diduma čia y- 
ra nusistatę palikti visus se
nus, išskyrus Raginską, kuris 
negerai pasielgė su 6 kp.

Nienių Jonas

■BBHBBMKlHHHSHHHHKaaMfinG 
Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

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

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

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

M. M. ŠLIKAS
Lietuvis Advokatas 

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

Namų Tel. Michigan 5751

RICHMOND
TRUST

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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1 Jaunimo Skyrius
Lietuvių Jaunuolių bei Sportininkų Savaitinis Kampelis

ŽODIS “MUZIKANTUI” DEL j— tas giria ir net į padanges 
i kelia. Tegul mūsų “kritikai” 
pasimokytų bent kiek teorijos 
muzikos, tai būtų galima jiems 
tuo dalyku ir žodį tarti. Kar
tais “kritikas” muzikos nei gai
dų nepažįsta, bet su arrogan- 

Su- 
bet

mu- 
ne-

DAINŲ “KRITIKOS

Rašo M. Petrauskas

nu
mery buvo nekurio Muzikanto 
rašyta apie dainas ir, tarp ko 
kito, paminėta mano “Eisiu, 
mameį pasakysiu” daina, prie 
nevertų dainų. Jeigu Muzikan
tas būtų tikrai muzikantu ir 
suprastų nors truputėli teori
jos, tai jis būtų pamatęs, kad 
ten, toje dainoje, muzikalu for
ma taisyklinga ir gera, atsako 
visiems teorijos dėsniams. Lie
tuviai, ypač pastaraisiais lai
kais, gavo daug vodevilinių dai 
nu, menkos abelnos vertės ir 
nelietuviško vingio melodijos -- 
tankiausiai Varšavinės polkos

Kuriame tai “Vienybės”

V H GRUODŽIO (DEC.) 12, 1925

H,o00,000 
užmokėjome kad 

sustabdyti 
Šalčius

Užmokėjom $1,060,000 už Hill’s Cas- 
cnru-Broniiile-Qiiinine dėlto, lemi tai ge
riausias išrastas būdas gydyt šaltį. 
Hill’s sustabdo šaltį į 24 valandas. Jis 
sulaiko gripą į 3 dienas.

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

tiška drąsa rašo kritiką, 
lyg supratimo ir kritika; 
visuomenė, didumoje, apie 
ziką mažai nusimano, tai
reikia ją klaidint. Labai tan
kiai, kad kaimo bobelei, kaimo 
“daktarka” būna geresnė, dau
giau supranta už tikrą dakta
rą. Universitetas tokioms “dak 
tarkoms” diplomų betgi neduo
da.

Kaslink italų dainų, tai ir 
ten pridainuojama visokių, nes 
ten irgi publika įvairi. Kuomet 
nesuprantama, tai išrodo, kad 
tai labai gražu. Neapolitaniš- 
kos nekurios dainos yra labai 
šlykščios, bet jos kaipo liau
dies, tai yra dainuojamos kar
tais ir visai padoriose vietose. 
Jie žiūri, kad jos būtų tikrai 
italų dvasios ir tinkamai ap
dirbtos.

Nenorėjau nieko sakyt p. Mu 
zikahtui, bet kad jis dar muzi
kanto vardą panaudojo, tai rei 
kėjo jį parodyt, kad jis toli 
nuo muzikos ir nuo muzikos 
teorijos abelnai.

lemikai su žmogeliu tokiu, kai 
“Laisvės” korespondentu: Bet 
kadangi nesiliauja visokiais bū 
dais tie sutvėrimai šmeižti, pur 
vintį Amerikos Lietuvių Kliu- 
bą, jo teisėtai išrinktą valdy
bą ir atskirus narius užkabi
nėja, tad manau yra reikalas 
bent kartą teisybės žodį į akis 
pasakyti. O tas manau ir pa
tiems eldi-eldiečiams bus labai 
sveika.

ALDLD 24 d. Spalio buvo 
surengta kp. naudai balius A. 
L. K. svetainėj. Na, ir jų ba
lius užsibaigė verksmu 
nabagai į skylę sulindo 
ma, užtai suvertė visą

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

CASCARA > QUININE 
Raudona Dūžė^VOMj^ su paveikslu

KAIP KOMUNISTAI STEN
GIASI AMSTERDAMO JAU

NIMĄ IŠTVARKYT

VISKĄ NUPIGINOM

ANDRIUS TURAUSKAS

ir

Amsterdam, N. Y. — (žodis 
Amsterdamiėčiui “Laisvės” ko
respondentui). — Nesinorėtų 
veltui užimti brangios vietos 
rimto laikraščio “Vienybės” po

■ . .

(Praeidami atsižvolgkito j šj namą) 
260 HUMBOLDT ST.

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Stagg 2481 

Užlaikome lietuviams užeigos vietą 
ir turime Gražią Ruimingą Svetainę 
dH įvairiu Mitingą ir Pokilin (Lie
tuvių Kriaučių Kontraktoriai už
laiko savo ofisą mūsų svetainėje) 
Visuomet reikale kreipkitės pas: —

KASMOČIUS ir TUBA 
260 Humboldt Street 

Brooklyn, N. Y.

592 FLUSHING AVENUE
Brooklyn, N. Y.

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

Užlaikau užeigos vietą visiems prieinamą
priegtam viešbutis atkeliavusiems iš toliaus; 
gera vieta apsistojimui. Salė del mitingų, 
draugijų, praktiku pasirendavoja dykai.

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

Jonas Ambrazaitis
560 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 6262

mat 
žino- 
kaltę 

ant A. L. K. ir per savo orga
ną “Laisvę” iškoliojo Kliubie- 
čius “buržuazais,” “fanatikais” 
ir kur tu čia viską sudėsi! 25 
d. Spalio tai yra ant rytojaus 
surengė kitoje svetainėje pa
mokslą, kurį išpliekė iš visų 
savo jėgų “drg.” A. Bimba čia 
dalyvavo visa eldi eldi kp., ku
rioj viso narių yra 13 (o gal ta 
nelaiminga skaitlinė 13 yra kai 
ta tiems nepasisekimams), ap
art visos kp. buvo ir publikos 
pora vyčių ir davatka, čia “L.” 
korespondentas amsterdamie- 
tis vėl pakabinęs pilną saują 
purvų begėdiškai drėbė ant 
kliubiečių sekamai:

“Matomai, jie pilvu, o ne gal 
va protauja, tie šimtą procen
tiniai patriotai, kurie save va
dina apšviestais žmonėmis; jie 
abelnai bijo i rankas paimti bi
le knygą ar knygelę; jie taip 
apkvailinti, taip apspangę ir 
užsikrėtę tuščiomis svajonėmis 
amžini ubagai dvasioje. Buvo u
kreiptasi pas gaspadorių, kad 
leistų svetainę balių ir prakal
bas, laikyti; balių leido, o pra
kalboms neleido, neišrandavo- 
jo. Tuo tarpu tie žmonės kaip 
kada dar kalba apie demokrati 
ją, apie Lietuvos laisvę. Vienok 
patys griežtai nusistatę prieš 
darbininkus (suprask bolševi
kus) ir jų organizacijas, 
pareiga būtų darbininkus 
ganizuoti ir remti tuos kas 
kalbas rengia, Nežinia ką 
mano? O gal bijo, kad bolševi
kai, įsigalėję nekonfiskuotų iš 
to namo blakių, prūsokų ir ki
tų gyvūnėlių.”

Tai taip, amsterdamieti, — 
ir lapė dešrų nepasiekus jas 
pančiais išvadina. Toliau Am- 
sterdamietis giria susiriesda
mas vyčius ir davatkas; anot 
jo “vyčiai ir davatkos dabar 
ant tiek akis atvėrė, jog su 
jais galima susikalbėti susitar
ti, kaip su geriausiais drau
gais.” Ir taip atsiklaupęs prieš 
davatkas, nužemintai maldau
ja jų, idant pastarieji įsteigtų 
bolševikams vakarinę mokyklą 
ir pamokytų ten juos lietuvių 
kalbos. Taip, bolševikams mo
kykla yra labai reikalinga; 
mes tą senai žinome; bet vel
tui, vyručiai, maldaujate nuo 
savo vienminčių to, ko ir pas 
juos kaip tik to paties trūksta.

Ant galo tas naivus bolševi- 
kėlis bando revoliuciją sukelti 
tarp kliubiečių ir iš savo bol
ševikiško gurklio papučia į 
kliubiečius sekamai:

Ju 
or- 
pra 
jie

“Reikia priminti, kad tarpe 
kliubiečių yra ir gerų sąžiniš
kų darbininkų, kurie pasi
stengs išvyti iš kliubo carinę 
dvasią, neleis viešpatauti cariz
mui. Kliubiečiai, kurie jaučiasi 
esą darbininkai, turėtų jau da
bar pasakyti tiems ponams: 
šalin su savo bjauriu elgesiu!”

Laukite jūs tų gerų laikų, 
tos laimės, kaip vaikai kalėdų 
dieduko su dovanomis atei-1 
nant! Taip belįsdami į sveti-

Į AMERIKOS LIETUVIŲ VISUOMENĘ
Vytauto Didžiojo Gimnazija 

Vilniuje auklėja inteligentus 
darbuotojus Vilniaus kraštui. 
Nuo to jaunimo priklauso mū
sų ateitis. Tos mokyklos Tėvų 
ir Globėjų Komitetas šiuomi 
Amerikos lietuvių visuomenės 
domę kreipia į tai, kad dau
guma gimnazijos ' moksleivių 
yra sunkiausioj ekonominėj pa 
dėty, alkani, blogai aprėdyti ir 

mas organizacijas jūs nustoja- apiplyšę žiemos metu turi eiti 
jį mokyyklą ir atlikti visas mok 
sleivių pareigas, šelpiančios 
draugijos maža teturi lėšų naš
laičių sušelpimui, o jau visai 
trūksta lėšų darbininku ir ne- r t
turtingų sodiečių vaikų sušel
pimui. Vietinė lietuvių visuo
menė kiek galėdama padeda 
tam jaunimui, bet ta pagalba 
tėra labai menka, nes pati ta 
visuomenė pergyvena labai su n 
kius laikus. Surinktų aukų ne
užtenka dargi priešpiečių davi
mui neturtingiems mokslei
viams, o ką jau bekalbėti apie 
ganėtiną aprūpinimą knygomis 
ir drabužiais.

Tikimės, kad Amerikos lie
tuviai neužmirš to svarbaus rei 
kalo, neatsisakys padėti moks
lą einančiam' jaunimui Vilniu
je, neužmirš Vilniaus gimna
zijos, kuri šįmet šventė 10-tiės 
metų sukaktuves ir yra, sulyg 
įsteigimo laiko, pirmoji lietu
vių gimnazija pasaulyje. Vil
niaus lietuvių jaunimas už su-- 
teiktas aukas bus Amerikie-

te visuomenėje garbės ir para
mos, kaip moralės taip ir ma- 
terialės; jau čia niekas dau
giau nekaltas už tai, kaip tik 
jūs patys, taį yra jūsų storžie- 
vystė ir deglosios politika jus 
prie to bankrūto privedė; ir 
visuomenė, jus gerai pažinda
ma, nemato reikalo jus remti.

Jūs atsimenat, kad apie tris 
ar tam panašiai metų atgal, 
kuomet jūs rengėt prakalbas 
A. L. K. svetainėj, kalbėtoju 
turėjot tūlą Jankauską, kuris 
kalbėjo: “buržuazai, buržua- 

iF.|zai, buržuazai” ir ant galo ra
gino tėVus, kad neleistų savo 
vaikučių į mokyklas, “nesą, jie 
gavę veltui mokslą tampa bur
žuazais ir darbininkų išnaudo
tojais; o kada savo pastango
mis išeis mokslą, taip kaip aš, 
tada tai jie bus tikri darbinin
kų užtarėjai ir vadai.”

Iš kokio beprotnamio jūs jį 
pasigavot, tas nesvarbu; bet 
jeigu jau tokie jūsų vadai, tai 
kaip tada su eiliniais nariais 
yra? Argi bereikia didesnio ap- 
spangimo ir ubagų dvasioje, 
kad stumti jaunąją gentkartę 
į neatitaisomą visam jų gyveni 
mui pražūtį? Nuskinti mūsų 
ateities žiedui laimę?

Kiek vėliau vėl A. L. K. sve
tainėj surengei prakalbas, po 
priedanga kokios darbininkų 
Unijos; kalbėtoju turėjot Ju
kelį. šis . žmogelis atrado di
džiausiais darbininkų priešais 
— bučeriųs ir bučeriukus; na, 
ir išpliekęs pastariesiems tin
kamai kailį už prasižengimus, 
toliau griebėsi kliubiečiams “po 
ryt” už jų buržuaziškumą ir 
tiesiog agituot, kad bolševikai 
būtinai turi klubą paimti į sa
vo rankas prie kurio įsteigimo 
bolševikai .nė piršto nepridėjo; 
prie to dar tą kartą ir už sve
tainę neužsimokėjot. Tai Čia 
tais viršminėtais gyvūnėliais 
kaip tik jūs pavadinti tinka.

Ant galo norėčiau patarti to
kiems konfiskatoriams imti pa
vyzdžius nuo Kliubiečių, kurie 
įsigijo savo triūsu patogų na
mą su puikia svetaine, užlaiko 
knygynėlį, pareina apie dvi- 
dešimtis egzempliorių lietuviš
kų laikraščių, įvairių pažiūrų, 
ir vietos anglų dienraštis. Tai 
yra sveikas protas, kuris deda 
kultūrai ir šviesesniam gyveni
mui tvirtus pamatus. Genelis

**^*^91*^*^

DRAUGIJOS! KLIUBAI! 
CHORAI IR TT.

Jei Rengiate Kokį Balių, Pikni
ką, Išvažiavimą, Koncertą 
ar šiaip kokį parengimą
Taipgi Sporto Reikmenų 

Krautuvės
GARSINKITĖS

JAUNIMO SKYRIUJE 
Pasekmės Bus Užtikrintos

SVEIKATA ir DUONA
sveikiausi ir 

— Dėlto, kad 
“lietuvišką’? 

kaip mokslininkai 
vadinamu 

reikalingu

Kodėl Lietuviai yr 
stambiausi žmonės? 
valgo tikrą miltų 
duoną, kurioje,
išrado, yra pilna taip 
vitaminų — būtinai 
žmogaus sveikatai.

Geriausią Lietuvišką 
keksus, pyragaičius 
pokiliains, kepa

KEPTUVE “GARSAS”
W. Masiulevicli ir A. Shrupski 

(savininkai)

209 BEDFORD AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

(Tel. Greenpoint 2876)

— Siunčiam ir i kitus Miestus —

Duoną, ir 
vestuvėms ir

i 
h

a?*.5 I

MUSŲ JAUNIMAS
Brooklyn, N. Y. — Iš Jaunų 

Vyrų Mitingo. — Įvykęs meti
nis mitingas Jaunų Vyrų Dr- 
jos pasižymėjo noru, kad ko- 
daugiau čia augusio jaunimo 
prisidėtų prie tos bu jojančios 
draugijos, kuri užima pirmą 
vietą tarpe jaunimo organiza
cijų Brooklyne. Nariai tos dr- 
jos nori, kad didesnis skaičius 
jaunuolių pasinaudotų Draugi
jos veikimo progomis: sportu, 
Įvairiais parengimais, draugiš
kais vakarėliais, smagiomis va
landomis. Įstojimas nutarta po 
Naujų Metų padaryti $3.00, o 
dabar vajaus laiku iki Naujų 
Metų palikta $1.00. Kliubo 
kambariai randasi po 110 Un
ion Av. Visi kviečiami ateiti ir 
pasipažinti.

Buvo perrinkta dalis valdy
bos. Pirmininku liko C. Akro- 
maitis; prot. rašt. V. Volinis; 
iždininku P. Palubin; globė
jais: J. Powell ir V. Kasvin- 
kelis.

Jaunų Vyrų Dr-ja rengia an 
trą dieną Kalėdų didžiausi ma
skaradų balių, kokio dar ne
buvo Brooklyne. Balius bus 
Arcadia salėje. Kor.

— Labas Jokūbai! — Labas!
— Na, kur gi skubiniesi?
— Bėgu pietų valgyti.
— Kas ten do pietūs?
— O ten gaunu gardžiai, 
švariai ir mandagiai patar
nauja.
— Kur?
— Nagi pas —

ANTANĄ USEVIČIŲ 
1180-1178 Clinton Av. 

Rochester, N. Y.

Niekas neali būti palyginama, kaip 
ištrynimas su geruoju, senuoju

Pain-Expelleriu
Kai tik pastebit apsireiškimą šalčio, 
tuojaus naudokit šj garsų naminį 
pagelbininką, kad išvengus tolimesnių 
komplikacijų. . '
35c ir 70c vaistinėse. Tėmykit, kad 
butų Inkaro vaiabaženklis ant pake
lio. _ -------

(FJaD^RICHTER & CO. 
''Berry & South 5th Sts. t

'S.Brooklyn, N.,_Y.

Čiams amžinai dėkingas.
Aukas prašome siusti čekiais 

Vilniun per Laikinąjį Vilniaus 
Lietuvių Komitetą drauge su 
aukomis kitiems reikalams, ar
ba tiesioginiai Tėvų ir Globė
jų Komitetui, arba gimnazijos 
direktoriui.

Vytauto Didžiojo Gimnazijos 
Tėvų ir Globėjų Komiteto pir
mininkas — Dr. D. Alseika.

Iždin. — K. Kriščiukaitis,
Vice-pirm. D. Palevičienė,
Sek r. — Grybauskas.

Gimnazijos
M.

Gimnazijos
rope Poland Wilno, Filipska N.
12. Gimnazija.
(Vieno iš išvardytų asmenų var 
das ir pavardė) Originalui ata- 
tinka, Direkt. M. šikšnys.

NOTARU UI 
(R«j«ntM)

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

Kokie tik legaliiki poperlai ar 
dokumentai reikia užtvirtinti ir 
padaryti — čia yra padaroma: 
Daviernastja, pirkimo biloa, liu
dijimai, certifikatai, vekseliai 

ir tt.

KIEKVIENAM
REIKALINGI
GERI DANTYS. 
KODĖL NE JUMS?

Direktorius
Šikšnys.
antrašas: Eu-

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

B

H 
i 
i 
i

Pataisome nebrangiai. 
Vartojam naujus būdus. 
Sanitariškas patarnavimas.

DR. WOODRUFF
Surgeon Dentist

182 Bedford Av., B’klyn, N. Y.

A. L. CEASAR, MD.
Gydo Aklų, Ausies, Nosies 

Gerklės Ligas
109 E. 87th Street 

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

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

ir

Severai 
Gothardol - *

GRAVEL 
Roofing 

R-vpair Work. a Spe.ciaJty 
JAMES J. HOLT 6- SON

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

Kaina 30 ir 60 centai.

Pirmiausiai kreipkis į aptieką.

• W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

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

Reikale klauskite:
Ofisas: 1163 Gates Avenue 

Tel. Jefferson 3957
Yard as: 161 Clifton Place 

Tel. Prospect 1023

GARSINK1TĖS “VIENYBĖJ”

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ 
APDRAUDOS (INSURANCE) FIRMA

ACCIDENT INSURANCE ance) nuo Ugnies, Gyvasties, Sužeidi-
I U t L ^>l»i' 11 _ A .. tnm 11 > i, SI f. i Ir 111.

__ REIKALAUJANT npdraudos (insur-

~ — mo (accident), Automobiliu, Stiklų, 
etc., žodžiu sakant, suteikiam visokios 

B B rūšies apdraudą (insurance) kokia tik- 
į tai randasi šioj šaly. Mūsų kompanijos 
ivienos iš didžiausių, prekės yra lygios 
Įsu kitais, bet patarnavimas yra geres-

■ nis nelaimei atsitikus, nes pilnai nu - 
stolius išmoka.

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

SCHEGAUS & GALE
BUILDERS, REAL ESTATE and INSURANCE

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

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

mus ant jūsų pačių loto. Pa
darome pienus, pastorojame 
paskolas, taipgi sutaisome, ir 

1 senus namus: medžio, mūro 
ir cemento. Darbas užtikrytas 
— Reikale kreipkitės pas —

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

Tel. Richmond Hill 806G ,

HĄ *

■iij I j

J onas 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
nes juos rūko!
Broliai Lietuviai — Labai puiku, kad lietuvišką išdirbystę paremia! 
todėl ir ateityje prašom, kad Restauracijose, Kliubuose, Storuose, pas 
Barberius ir visose lietuviškose užeigose reikalaukit po vardu — JONO__
JOHN’S CIGARĄ arba brolio Petro bei L. D. K. Vytauto! Tėmykit, 
kad būtą vardas ir paveikslas ant bakso — o rūkysit ir džiaugsitės, kad 
rūkote gerą cigarą. — Į kitus miestus išsiuntinėjam per pačtą. Adresas:

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

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

UŽRAŠYKIT “VIENYBĘ
SAVO GIMINĖMS IR

PAŽĮSTAMIEMS
LIETUVOJE

(

4



VIENYBĖGRUODŽIO (DEC.) 12, 1925

(Feljetonas)

Rašo Juozas Pelrikys

Kai aš dar atsimenu, jaunas 
būdamas ir tuos dalykus esu 
geraj patyręs, Lietuvoje gyven
damas, žinojau sekantį atsiti
kimą: Eržvilko parap., Bačių 
kaime, šalia mūsų gyveno kai
mynas Juozas Zdanavičius — 
kitaip juos vadindavo Bazy- 
liais. Savo sode turėjo mažą 
stubelę ir ją išnuomavo vokie
čiu ratelninkui iš Prūsų. Ratel-

škų pradėdavo versti ii' kaip 
su ratais važiuoti per lubas; 
tuoj stubelės durys atsidaro ir 
ima viskas pyškėti stubelėj,kad 
net mano tetai darėsi baisu. 
Negalėdama atlaikyti baimės, 
sykį bėgo nakčia ir pas mus 
ir pernakvojo tą naktį. Ant ry
tojaus vėl sugryžo į tą stubelę. 
O tais laikais buvo mada vaikš
čioti išrinktam “panaktiniui,” 
daboti kaimą, kad kas neapvog
tų arba ugnis iš kur nepasida
rytų. Pasitaikė tą naktį būti 
panaktiniu ir mano tėvui, Jo

du leidomės greitai per duris; 
teta paskui su mergaite. Atbė
go visi pas mus į stubą; buvo 
jau netoli gaidgystė, pats vidų 
rys nakties.

Nuo to sykio daugiau mano 
teta nėjo ten gyventi. Bazylius 
turėjo tą stubelę nugriauti, nes 
niekas daugiau nedryso ten gy
venti.

Antras atsitikimas vėl tam 
pačiam kaime, Bačiuose. Yero- 
nimas Barčas statė sau gražią 
stubą ir pasikvietė už meisterį 
Vanagaitį, vokietį iš Prūsų. Ne

atsigulti į lovą, durys vėl — 
patarkšt! ir atsidaro. O buvo 
Žiemos laikas, šalta, šeiminin
kas sugalvojo duris su šniū
ru užrišti, ir tas nieko negel
bėjo: pradeda duris plėšti, 
šniūras trūksta ir durys atsi
daro. žmogelis supratęs, kad

VIII.

ninkas Motekaitis pragyveno ii nuį Petrikiui ir dėdei Rapolui užbaigęs statyt stubos, meiste-.
goką laiką toj stubelėj ir vis- Barčiui. Jiedu nutarė užeiti į ris su šeimyninku Barčiu su
kas jam gerai sekėsi, nes buvo ' tą stubelę, pažiūrėti, kas čia, sipyko už kokius ten nieknie- 
geras meisteris, padarydavo ge
rus ratelius. Tarp Bazyliaus 
ir ratelninko išėjo ten kokie 
kivirčai ir piktumai. Bazylius 
liepė ratelninkui išsikraustyti, 
o šis atsakė Bazyliui: “Kaip aš 
išeisiu iš tos stubos, tai nė ki
tas čia joj negyvens.”

Taip ir buvo. Ratelninkas iš 
sikraustė, o į jo vietą parėjo 
mano teta, motinos sesuo. Ji 
buvo našlė ir turėjo nedidelę 
mergytę, tad jos minetoj stu
belėj kokį laiką gyveno dar ra
miai ir gražiai. Bet neužilgo 
pradėjo kas ten ant viškų, ant 
lubų baladotis; velėnas nuo vi-

atsitiks su tuo vaiduokliu. Bu
vo žiemos laikas; susėdo abudu 
prie pečiaus, abu turėjo po ge
rą lazdą, — šnekučiuojasi ir 
šildosi prie pečiaus. Ugi, sako, 
išgirdom, kad jau prasidėjo 
“jomarkas” ant viškų, ant lu
bų: pradėjo viškos pyškėti, ve
lėnas versti nuo lubų. Dar mu 
du vis sėdim ramiai ale tik 
durys — patarkšt! ir atsidarė, 
— o prie pat durų sėdėjom; ir 
tas dar būtų nieko. Po valan
dos nuo lubų kaž-kas, kaip pe
lų maišas, kaį kris šalia mu
dviejų kojų! Dėdė greitai su
riko: o, rupūžės, bėgkim! Abu-

kius. Meisteris, pametė darbą 
ir pasakė šeimininkui, kad ki
tas tos stubos nestatysiąs; o 
jeigu ir statys, tai vistiek joje 
niekas negalės gyventi.

Taip ir buvo. Stubą užbaig
ti statyt užtraukė maskolius 
Kareivius ir jie pabaigė sta
tyti. Barčiui atsitiko parduoti 
tas gyvenimas kitam žmogui, 
Šimkaičių vasčiaus Kazimie
rui Simanavičiui. Ilgai toje stu 
boj nieks negyveno, nes buvo 
nepabaigta taisyti; buvo tiktai 
stogas uždengtas, be durų ir 
langų. Ta stuba buvo visai ar
ti mūsų. Naktį apie 10 ir 11 v.

j viskas prastai, sumanė 
bą parduoti kitam.

Bet nieko, neišėjo, 
stubą nugriauti, ir tik 
sykio viskas prapuolė,
lykai yra gerai žinomi man pa
čiam ir mano ausimis girdėti!

ta stu-

Turėjo 
nuo to 

Tie da-

Iš LIETUVOS PADANGĖS

Rašo Čim-Čymas

Žiema Artėja ir Naujas 
Pasaulio Galas

jau jie nuspręs, kad jau bus 
galas, tai reikės kuoveikiausiai 
visai tautai krautis į arkas ir 
plaukti į Pietų Ameriką, o ten 
sveikatos pakaks užkariauti ko
kią nors Kolumbiją ir naują 
Lietuvą įkurti. Už penkių me
tų visi mūsų karininkai bus jau 
generolai; tai už tautos likimą 
nėra ko bijoti...

“Urodzojum” šįmet pasigirti 
negalime, bet ruginės duonos ir

Pasaulį nuolat bala griebia... 
Pavasary pasaulio galą reikėjo 
likviduoti Lietuvoje policijos 
priemonėmis; dabar vėl ant
ras pasaulio galas ateina; da
bar ji pranašauja ne baptistai, 
bet įvairūs geologai. Dūšių Ii- ____ ,_____ o__ ___ ______
kimas priklausys nuo vokiečių ! barščių visai tautai užteks. Dau 
geologų nusprendimo. Jeigujgiau kitą kartą.

SUNKIAI MES SERGAME
Rašo Petras Kriukelis ] Aš čia pastebėsiu, kad krikš 

čioniškieji asmėnys, daugiau
siai šmeižtais užsiima. Taip jie 
gudriai savo darbą atlieka, kad 
reikia daug laiko, iki atpinsi tų 
šmeižtų mazgą. Supina šeimy
nas, draugus, draugijas, o pa
skiau kai dalykas išeina aik
štėn, tai reikia gėdytis iš paties 
savo silpnybių.

Tai rūsti mūsų tautos liga, 
kari skubotai reikia gydyti.

Kaip Vyrų
Meilę Prilaikyti!

Gera gaspadinė, mokąnti 
gerai valgį virti, visados 
yra vyro mylima ir gerbia 
ma. O tapti gera gaspadi- 
ne visai lengva, pasipirkus 
naują, Lietuvoje šįmet iš
leistą, knygą —

JAU VĖL TURIME!
Komediją

“ L A P K U S ”

Kaina 30c
VIENYBĖ

Grand SI., B’klyn, N. Y.

VIRĖJA
W LIETUVIŠKA AKUSERKA

kur ant 280 puslapių telpa 
500 patarimų, kaip sveikai 
ir skaniai valgius paga
minti. Knyga apdaryta.

Kaina su prisiuntimu $2.50
Tai naujanybė iš Lietuvos!

VIENYBĖ
193 Grand St., Brooklyn, N.

Užrašyki! “Vienybę” 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems 
Lietuvoje

i-t Marijonu Tamklenfi
> palagų ant paruikalavimo 

jNdienų ar naktį, taipgi ir nedSl 
^dieniais. Darbų, atlieka atsakau- 
jJJčiai už prieinamų kainą

7 Stagy Street
(arti Union Av.)

Brooklyn, N. Y. 
Tel. Stagg 6781

• «. ’ 7 . i -• . 4 i

PUIKIAUSI SVETAINĖ
Del Mitingu, Vestuvių, Vakarienių ir

Pakeleivių m s N a k v y n ė
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

Geriausias

CHAS. WIRFEL

.95 Starr Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 4037

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

tuoj atvykstu pataisyti pagedimus

GYDAU VYRUS IR 
MOTERIS

Pasekmingai Moderniškiausiais 
Būdais

Parodau Greitas Pasekmes
visose formose nervų, odos ir kraujo suirimų, odos išbėri
mų, įsisenėjusių žaizdų, 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 komiška ana
lyze šlapumo, X-spindulių kvotimas.

Pasitarimas ir Patarimas Dykai

ir pradėdavo kas ten obliuoti, 
pjaustyti lentas ir visokie barš 
kėjimai, visi kaimynai žinojo 
apie tokias baikas. Taip trau
kės keletą metų. Ant galo už
baigė taisyti stubą. Pradėjo gy
venti.

šeimyninkas su savo šeimy
na visi stuboje gulėjo. Kaip 
tik viduryje nakties imdavo 
durys ir atsidaro; šeimyninkas 
uždarydavo, bet kaip tik spėjo

Pleišką
noms

Raffles

Atsargiai prižiūrimi nagai, 
sveika veido išžiūra ar nau
jausios mados apredalai ne
bus patemyti, jeigu plaukai 
bus pilni pleiskanų. Neda- 
Iciskite, kad tie jkyrųs balti 
parazitai gadintų jūsų gra
žumų. Naudokite

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

Brooklyn, N. Y.

kas vakaras per dešimt dienų 
ir pleiskanos tuojaus išnyks. 
Po to retkarčiais naudojant 
apsisaugosite nuo jų. Ruffles 
parduoda jūsų vaistininkas 
po 65c bonkų arba 75c 
tiesiog iš laboratorijos.

S. K. GRISIUS
Agentas “VIENYBES” bei ki
tų tautiškų laikraščių Chicagoj. 
Norinti užsirašyti “Vienybę’’ ar 
užmokėti prenumeratų bei pirk
ti Šerą, kreipkitės šiuo antrašu: 

3423 W. 61st STREET
Chicago, IU.

Phone — Republic 8927

Neleiskite

Sugadinti 
Jūsų 
Gražumą

Garsinkitės “Vienybėje”

110 East 16th
Tarpe

Valandos: 9 iš ryto iki

Specialistas
Street, New York City
4th Av. ir Irving Place
8 vakaro. — Nedaliomis: 9 iki 4 po pietų

777. Stagg 0783.

Juozas Levandauckas

107 Union Avenue

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

Ateikite ir Persitikrinkite

AI ūsų tauta serga sunkiai pa 
gydoma liga — “šmeižtu.” Šie 
plaukiamieji mūsų metai drą
siai galima priskaitytį prie — 
“šmeižtų Gadynės.” Kur tik 
mes nepasisuksime, ar į bažny
čią, ar į miestą, ar į kaimą, vi
sur rasime tą pavojingą ligą. 
Kaimiečiai suėję į pulkelį nieko 
kito nekalba, kaip tik apie kito 
asmenį. Miesto gyventoj ai-inte- 
ligentai viens kitą šmeižia, kad 
jis kyšininkas, žmogus be do
ros, be sąžinės. Bažnyčiose mes 
girdžiame irgi tą patį. Socialis
tai, pirmeiviai, ir visi tie, kurie 
skaito laisvų pažiūrų laikraš
čius, esą vagys, girtuokliai, pa 
leistuviai, bolševikai. Ir jeigu 
dabartiniu laiku atkreipti į 
šmeižiamus asmenis, tai Lietu
voje nė vieho žmogaus neras
tume gero. Paimkime mes 
mums žinomus žymius asme
nis: Prof. Lašą, Dr. Grinių, 
Bielinį, Šleževičių ir kitus, šie 
vyrai yra dori, ir daug pasidar
bavę mūsų tautai. Bet ant jų 
yra liejami kibirai šmeižtų ir 
tokių nešvarių, kda net gėda 
rašyti.

Man teko susipažinti su vie
nu gimnazijos mokytoju. Aš jį 
laikiau labai doru žmogum, ir 
visur jį gerbiau. Bet per ko
kį laiką užgirdau žmones kal
bant, kad jis prieš karą pavo
gęs arklius, už ką buvęs iš
tremtas į Sibirą. Nesinorėjo ti
kėti, ir neapsivyliau. Tiesa, jis 
buvo Sibire, bet už švenčiau
sią mūsų tautos priedermę, už 
tėvynės meilę, už spaudos pla
tinimą. Susipratusio piliečio vi
dujinis balsas sako: Lenkis ir 
gerbk tokius vyrus.

“Vienybės” redaktorius šir-1 
vydas dar tebeplaukė per van
denyną, o jau šmeižtų pamaz
gos buvo ant jo piliamos. Ko
dėl ant mūsų žymiausių ir do
riausių žmonių daugiausiai yra 
šmeižtų? Tai labai lengva su
prasti, nes parodo antra musų 
liga — “Pavydas.”

Kiekvienas žmogus turi sau 
pažįstamų, draugų, giminių ir 
jie dagirdę, kad jiems pažįsta
mą veikėją žmonės pradeda 
gerbti, jiems kįla pavydas; — 
kam jį gerbia, o ne mane!... 
Na, ir paleidžia šmeižtų, kurie 1 
lekia kaip plunksnos vėju pa
leistos.

Ar kenkia mums šmeižtai? 
Kenkia ir net yra pavojingi. 
Rimti, susipratę žmonės jau nė 
betiki į šmeižtus, nes aiškiai 
matosi, kad šmeižiamieji as
menys nėra tokie. Bet kaimie
čiai, ii’ taip šiaudinė inteligen
tija šmeižtams tiki, ir su pasi
gėrėjimu toliaus platina. Ap
šmeižtas asmuo netenka tarpe 
žmonių pasitikėjimo, pagarbos, 
kas labai suturi darbuotę ap- 
švietos dirvoje. Pats asmuo ne 
tenka ūpo, susinervuoja, ir 
tankiai kilniausi pradėtą dar
bą meta.

PIRKITE 
“VIENYBĖS” 

ŠERŲ!

SKAUSMAS! KUR?
PAMINKIT,

' YRA GERAS DEL:

1. Ramatiško gėlimo.
2. Nerviško galvos skausmo.
3. Neuralgijos skausmo.
4. Mėšlungiško ’ traukinio.
5. Kietsprando.
6. Skausmo šonų, krūtinės ir pečių
7. Apsideginimo ir žaizdų. 

Apsisaugojimo nuo uodų. 
Skaudančių muskulų.
Apsisaugojimui nuo užnuodiji- 

mo, nuo silpnų atsitikimų, 
įdrėskimo ir tt.

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

rašykite į:
ALBERT G.

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

8.
9.

10.

CUSLftM
UŽDEGI

MAM

Aysaagok Sveikatų j

Profilaktas vyrams, 
geriausia apsauga 
po užsikrėtimo. 

Didelė triūbelė 86c. 
(Tarba (4’s) $1.

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

IS Bookman St.
New York 

Prašyk aprašymų

Tel. 4418 Greenpoist.

Dr. John Waluk
Valandos:

nno 8 iki 10 ii ryto
n no 1 iki 8 po pietų 
nuo 8 iki 8 vakare

Nedėliomie pagal susitarimų

161 North 6th Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. 595 Greenpoint.

Daktaras
J. S. MISEVIČIUS

270 Berry St., B’klyn, N. Y.

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

DIDELIS NUMAŽINIMAS KAINU ANT
NEW PLAYER PIANŲ

Čia yra Playėr-piano, kurį dabar galite 
įsigyti specialiai numažinta kaina ir ku- . ' I • • * • • » -• t •
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.

PA R S ĮDUODA LENG VOM1S 
IŠLYGOMIS

A. Antpusaičio krautuvėj galima gauti netik geriausių 
ir lengvomis sąlygomis pianų ir gramafonų, bet ir naujau
sių lietuviškų Kolumbijos rekordų — monologų, dialogų, 
dainų ir muzikos. Taipgi galima gauti naujų įvairių piano 
rolių.
Specialiai Kalėdom: Angelai Gieda 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 II roadway Brooklyn, N. Y.
(Pusė bloko nuo Myrtle ir Broadway “L” stoties) 

Telephone Jefferson 6993. Atdara vakarais iki 9 vai.

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
(RESTORANAS) 

—o—
šviežus, Lietuviški Valgiai Dideliame Pasirinkime.

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

103 Si. Marks Place, tarpe A v. A. ir 1st Avė. . 
New York City, N. Y.

Savininkas J. Galaskas

Susivienijimas Liet. Amerikoje
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDEAUDOS IR PAŠALPOS 
ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOMIS, KU

RIOS TURTAS ARTI |1,000,000.00

pomirtinių. Pašalpų išmokėta S413,550.15
Nuo Busiorganlzavlmo Iki šiam laikui Išmokėta 1375,122.80

BLA. kuopos randai! viiuoso dideantaoie nieataosa. 
Nariai priimami nuo 18 iki 60 m. amkiaoa. Vis! Ma
riai gauna laikraitj „Tėvynę” dovanai ir taipgi 
gauna BLA. Išleistai knygai ui pua* kainos.

Pomirtiniai skyriai — $110, 300, «00 la 1006

, Pašalpoo Skyriai —
I4.OO. l.oo ir 12. o o l iivaltų.

Del platainiu Informacijų kreipkitėi liuo adrenal

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

- i Ji į/
Kas yražmogani amžinu prlaiaa’l — Maltis. 
Jis netik sunkiausiu ligas Jvaro, bet Ir j fra- 
bą paguldo. Bet tie, kurte vartoja po plačią 
Ameriką pagarsėjusius 
POWDERS (Miltelius auo 
nebijo. Už 75 centui už 
nno savo nuožmaus priešo I

URBO LAX TABM (25 centai ni skry
nutę) yra kai kanuolfi prieš kitą amžiną žmo
gaus priešą — vidurių ažklotfijtmą — kuris 
žmogui pagamina daug ropaičių ir aunkltj ligų.

LletaviAkų, Bulgariškų, Alopattikų, HomeoyatHkų ir kitokią 
vaistų tegalima gauti gerų pu —

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

Telephone Grapapolnt 1411

URBAN’S
Šalčio), Jokią šalčių 
kaktų a*slginkl«ok

COLD

5
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Miko Petrausko 
KONCERTAS

Pradžia 8 vai, vak, Bilietai 75c, $1, ir $1.50 
parsiduoda “Vienybėje,” “Garse,” “Tėvynėje,’’ “Laisvėje” ir 

pas Operetės Draugijos Narius

Šiuo syk gerb. Mikas Petrauskas duos visai naują programą. Dainuos dainas, kurių dar 
mūsų kolonijos lietuviai neturėjo progos išgirsti, nes Petrauskas būdamas Lietuvoje tas 
dainas parašė. [Taigi nepraleiskit progos išgirsti naujų daimį. štai jos: “Margoj pievoj,” 
žodžiai Tyrų Dukters,- “Pavasario rytas,” žodžiai Jovaro, “Per vėlu,” žodžiai Augustai- 
tytės; liaudies dainos, duetai jš operos “žalčių Karalienė,” M. Petrauskas su M. Strum- 
skiene. Taipgi veikalai ir kitų kompozitorių: “Pavasario giesmė,” F. Mendelsohno, ro
mansas iš “Petrarkos eilių,” A. Glazunovo, “Lakštingalė” Aliabjevo, romansas “Eilė ka
rolių” P. Čaikovskio ir kiti dalykai. Apart M Petrausko programo išpildyme dalyvauja 
p. M. Strumskienė, soprano, M. W. Bush, jaunasis pianistas, jisai skambins “Prelude in 
C sharp minor, Rachmaninoff ir “Romance”, Sibelius, ir F. Morkus, baritonas.■

i

*■

NAŠLAIČIAMS AUKOS

YWCA SALĖJ
376 Schermerhorn SI. ir Flatbush A v., Brooklyn, N. Y.

Ketv. Grsodzio=Dec. 17 d. 1925
Privažiuoti galima Fulton “L” išlipant, ant Flatbush Av. ir paeiti du bloku 
i pietus ir visais Subway išlipant ant Atlantic Av. ir paeiti du bloku j šiaurę

&

Brook lyno ir Apylinkės Žinios
“Vienybės” Adresą*; 193-197 Grand Street, Brooklyn, N. Y. Telefonas: 2427 Greenpoint

KOMP. PETRAUSKO KON
CERTE BUS PLATUS IR 
ĮDOMUS PROGRAMAS

Kaip žinoma, mūsų kompo
zitoriaus, gerb. M. Petrausko 
koncertas jau visai nebetoli: 
jis įvyks Gruodžio 17 d. va
kare, Y. W. C. A. Memorial 
Hall, 376 Schermerhorn St., 
netoli Flatbush Ave., Brook
lyn, N. Y.

Gerb. kompozitorius mums 
rašo iš Baltimorės, kad jo 
programe, apart jo paties nau 
jų dainų jo išpildomų, šiame, 
koncerte dalyvaus dar šie ar
tistai mėgėjai: p. M. Strum- 

. skienė, p. F. Morkus, p. Mikas 
Bush — pianistas ir p. Petro
vas

Bilietai koncertui jau 
siduoda “Vienybėje”.

“Sandaros” Redaktorius p. A. 
Tulys ir J. Liūtas. Šios prakal
bos bus labai įdomios. Kalbė
tojai daug ką pasakys, kas 
dar nėra mums žinoma. Visi 
ir visos malonėkite atsilankyti.

Komitetas.

DRUTUOLIS KOMARAS 
VĖL ANT PAGRINDŽIŲ

Brooklyniečiams sporto my
lėtojams bus smagu išgirsti, 
jogei mūsų tautietis drūtuolis, 
p. Juozas Komaras, vėl pasiro
do ant pagrindžių. Girdėtis, 
kad neužilgo jisai imsis su 
Georgia Calza, nesenai atvy
kusiu drūtuoliu iš Europos.

Jau esąs apkalbamas ligoninės 
steigimo planas ir laikoma 
veikėjų susirinkimai, šio penk
tadienio vakare irgi būsiąs su
sirinkimas pas Dr. J. Valuką.

Reporteris.

šiomis dienomis į Lietuvių 
Moterų Globos Dr-ją apturėta 
našlaičiams aukų iš šių gera
širdžių lietuvių: nuo p-ios M. 
Stankevičienės iš Bridgeport, 
Conn., siuntinis gražių drapa
nėlių ir $3.00 pinigais; taipgi 
p. Vincas V. Valentis iš Tun
khannock, Pa., per “Vienybę” 
prisiuntė $1.00. Pinigai eis 
persiuntimui drapanų Lietu
vos našlaičiams. Varde našlai
čių, gilus ačiū aukotojams!

K. Širvydienė, Pirm.

lėn nuo šio susirinkimo.
Daug dar buvo kalbėta apie 

reikalus naujos organizacijos 
ir abelnai lietuvių biznio ir 
pramonės srity. Įstojo keletas 
naujų narių, tų tarpe “Pro
gress” Shoe firma per p. Mil- 
čių, fotografas M. Liaukas ir 
kiti. Korespondentas.

So. Brooklyne

pianu palydovas. LIETUVIAI VEDASI
par-

BOLŠEVIKIŠKA
INKVIZICIJA

Thomas Miller iš Long Is
land City su Ieva Makackiute, 
60 No. 3rd St.

pri-Tūla panelė savo laiku 
gulėjo prie “Aido” choro, bet 
vėlesniu laiku prisidėjo prie 
visų mylimo Operetės Choro, 
kur yra susispietę geriausios 
Brooklyn© ir apylinkės daini
ninkų spėkos. Bet toji panelė 
dar praeity yra nusiėmusi pa
veikslą su “Aido” Choro ir 
garsinimų tikslui padaryta kli
šė, kuri dabar atspausta ant 
tūlo bolševikų laikraščio ren
giamo koncerto iškabų. Vieno
je kriaučių dirbtuvėje, kurioje 
dirba ir nemažas būrys “ko- 
munistukų”, dirba ir toji mer
gina. Toje pačioje dirbtuvėje 
taipgi iškabinta ant sienos su 
minimu paveikslu iškaba, ku
riai bekabant “susipratę” ko
munistėliai šios merginos pa
veikslą įšmozojo ir išbadė akis. 
Dauguma kalba, kad jei ko
munistai turėtų teisę, tai tai 
merginai ir gyvai akis išbady
tų. Tai bent bolševikiška inkvi
zicija! Sykiu Dirbąs.

PASIMIRĘ LIETUVIAI

59Kazimieras Kusmiskas, 
metų, 124 Cherry St., New 
York. Mirė Gruodžio 8, laido
tas Gruodžio 10 iš kun. šeš
toko bažnyčios, Kalvarijų ka
pinėse.

Benedikta Šlevis, 43 metų, 
408 W. 128-th. St., New York. 
Mirė Gruodžio 8, bus laidota 
Gruodžio 12, nuo 10-tos iš ry
to, iš kun. šeštoko bažnyčios, 
šv. Vardo kapinėse, Jersey Ci-. 
ty.

Laidoja graborius J. Garšva.

KETINAMA STEIGTI
LIETUVIŠKA LIGONINĖ

SANDARIEČIŲ
PRAKALBOS

A.L.T. Sandaros 1-mos kp. 
prakalbos įvyks antradieny, 
Gruodžio (Dec.) 15 d. vakare, 
“Vienybės” Svetainėje, 193 
Grand St., Brooklyn. Kalbės

Pastaruoju laiku tarpe lie-1, 
tuvių vis vaikščiojo gandai a- 
pie sumanymą steigti lietuviš- 
ką ligoninę Brooklyne. Lietu
vių ligoninė labai būtų reika
linga, nes toki didelė kolonija 
turi daug ir susergstančių 
žmonių; svetimtaučių ligoni
nėse ar del kalbos nemokėji
mo ar del daktarų ir slaugių 
nepaisymo apie svetimtaučius, 
mūsų žmonės vargsta ir ne
gauna savo nelaimėse tinkamo 
patarnavimo.

Dabar girdėtis, 
lietuviai gydytojai 
simu esą rimtai

kad vietos 
šituo klau
susi rūpinę.

D AILIN1NKA S S A B A LIA U- 
SKAS NEW YORKE

Tarptautiškas Balius

kad“Tėvynė” praneša, 
Lapkr. 27 d. jos redakcijoje 
apsilankęs dailininkas-piešė- 
jas p. Jisai pirmiaus gyvenęs 
Philadelphijoje, ir darbuoda
masi tarpe amerikonų, mažai 
buvęs žinomas lietuviams; da
bar gi apsigyvenęs New Yor
ke pradėsiąs dalyvauti ir tar
pe lietuvių, nes jų esąs išsi
ilgęs.

LIET. PREKYBOS BUTAS 
PRIĖMĖ STATUTĄ

IŠKELIAVO LIETUVON

Brooklynietis Ignas Dargis 
šią savaitę’ iškeliavo Lietuvon 
laivu George Washington, pa- 
sipirkdamas laivakortę 
nybės” agentūroje.

Vie-

Gruodžio 10 d. vakare, “Vie
nybės” Svetainėje Įvyko Lith
uanian Chamber of Commerce 
susirinkimas, kur dalyvavo ap 
sčiai biznierių ir svečių. Įstatų 
komisijos nariai: J. O. Sirvy
das, R. Kručas, J. Naujokas 
ir A. šrupskis, pristatė sta
tuto projektą, kuris buvo ati
džiai du sykiu skaitytas, svar
stytas, pataisinėtas ir priim
tas. ši įstaiga galutinai nu
tarta vadinti — Lietuvių Pre
kybos Būtas. Metinė narių 
mokestis palikta ta pati — 10 
dolarių. Įstojimas naujų narių 
bus palei rekomendaciją dvie
jų narių ir slaptu balsavimu 
priėmimas. Statutas įeina ga-

MASKARADAS
Rengia

Rusų-Latvių Sporto Kliubas
Subatoje

12 GRUODŽIO 1925
8 vai. vakare

Reikalingas Bučeris. Reikalauju ge
ro bučerio, kuris ištisai žino bučer- 
nės darbo būti už manadžerių arba 
jeigu turi kiek kapitalo gali prisidėti 
už pusininkų. Atsišaukit vakarais — 
Juozas Galiackas (į restoraciją) 103 
St. Marks Place, New York City. (150

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

Pasirendavoja šeši gražūs dideli ir 
šviesūs kambariai, dvejų šeimynų na
me su vėliausiais įtaisymais, šiluma 
duodama. Galima renflavoti su arba 
Lie garadžiaus. Remia pigi. 901 E. 93rd 
St., Brooklyn, N. Y. Telefonas Skid
more 3056 — Galima privažiuoti Ca- 
narsie eleveitoriu, išlipt ant Rockaway 
Parkway stoties. (151)

Parsiduoda kandžių Storas prieina
ma kaina. Atsišaukit po No, 19 Bush
wick Ave., Brooklyn, N. Y."

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

Parsiduoda Namas. — 9 kambariai 
ir maudynė, o užpakaly pilnai įrengta 
kriaučių fiapa: 17 mašinų, 4 press- 
mašinos, 2 motorai, elektra ir tt. Kai
na prieinama — Chas. Muller, 890 
Quincy St., netoli Broadway) Brook
lyn, N. Y.

Pirkit “Vienybės” Šerą!

Tel. Greenpolnt 7831

LLAUKUM FOTOGRAFAS

L— Fotografuoja ve
Helijas, Bankie- 
tus, nabašninkus, 
Mokinių grupes 
ir tt. A balnai at
lieku visus foto
grafijos darbus.

Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės šiuo 
adresu: —

\m«rnlicr r4th, (975 Chen.Fi’.H

Auuiriuif fHrrit
Nation Wide Candy Display Contest

-

This Certificate of stferit iš awarded to

-____
to testify to the general excellence, beauty and roent of the Window Displays entered 

by the above named in the New York City Division of the Nation 
Wide Candy Display Contest conducted by the Association of Manu
facturers of Confectionery and Chocola te of the Statė of NewYorlf 
in cooperation with the National Confectioners Association.

SVETIMTAUČIŲ DRAUGIJA 
LIETUVIO

Nuo Lapkr. 9 iki 14 Associ- 
acija Confectioners (Saldai 
nių) ir šaltakošės fabrikantų 
turėjo taip vadinamą “Langų 
Išdabinimo Savaitę”, laike ku
rios kvietė visus saldainių 
krautuvių savininkus jšdabint: 
savo langus kuogražiausia. Už

PRIPA ŽĮSTA G A B U M U S
BIZNIERIO

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

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

ir puikios odos; saizai 9 iki 13«>. Prekė $2.70. Saizai 1 iki 2 
prekė $3.00. Saizai 2 iki 6 prekė $3.25.

Special stipriai pasiūti darbiniai vyrams čeverykai style 
Moccasin, Blucher, Kork Velt, Oxhide sole (padai) Juodi, plo
čio 6, saizai nuo 6 iki 12 prekė $4.00.

Taipgi turime puikių pumps pritaikomų plačių; moterims ir mergaitėms. Užtikrinamo, kad iš mūsų 
krautuvės pirkinys visuomet bus pilnai vertas jūsų užmokėtų pinigų.

Mūsų Čeverykų Krautuvės Randasi:

197 Grand St. (Vienybės Name) Brooklyn, N. Y
20 Clermont Ave. Maspeth, L. L, N. Y
175 Ferry St. Newark, N. J
44 Grand St. Maspeth, L. I., N. Y
69-21 Grand St,, Maspeth, L. I,, N. Y

gražiausius vaizdus buvo duo
dama 19 dovanų; pirmoji sie
kė $100, antra $75, dvi po $50, 
kitos po $25 ir po $10.

Konteste dalyvavo ir mūsų 
žinomas Lietuviško Palociaus 
savininkas, Juozas Ginkus, ku 
ris sykiu yra ir direktorius 
“Vienybės” Bendrovės nuo pat 
jos įsikūrimo šeši metai atgal. 
Dalyvavo, bet visai nesitikėjo 
gauti kokią dovaną, kadangi 
saldainių biznis yra veik išim
tinai vokiečių rankose, kurie 
jame turi daug prityrimo.

Nesitikėjo, bet laimėjo tre
čią dovaną, kuri buvo jam įtei- 
Kta Astor Hotely, Gruodžio 4, 
akyvaizdoje keleto šimtų kitų 
savininkų. Po to buvo vakarie
nė, kuri laimėtojams buvo “už- 
fundyta” dykai.

šis pavyzdis parodo, kad lie
tuviai biznieriai gali prašokti 
svetimtaučius biznierius, jei 
tik netingi pastudijuoti savo 
biznį ir turi drąsos griebtis 
darbo ir sekti pažangą.

Pereitą metą, kada buvo 
Grand St. biznierių karniva- 
las, Ginkus taipgi laimėjo do
vaną už prekių gerumą ir lan
gų išrėdymą. Tai buvo sidab
rinis “loving cup”, kuris ran
dasi jo krautuvėje ir šiandien.

Augščiau telpa paveikslas 
diplomo, kurį Ginkus gavo šį
met, pažymint jo dovaną.

Salėj 708 — 3rd Avė.
(tarp 22 ir 23 gatvių)

Už Gerinusį apsirėdymą 3 dovanos 
šokiams grajs dūdų orkestrą, bus 
gražiaspalviai žiburiai ir kitokį pamar- 
ginimai.

Įžanga 50c.

LIETUVIŠKA 
RESTORACIJA

Gaminame visokius valgius: — 
Lietuviškus ir Amerikoniškus. 
Pas mus galite pavalgyti kaip 
“namie: ” sveikai ir sočiai. Ei
kite pas mus kasdien ir tėmyki- 
tc kaip augs jūsų sveikata ir 
energija!

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

Alex Velička ir J. Sutkus 
Savininkai

— Petrai, kur taip skubi
niesi ?

— Einu pas Juozą Aba- 
zorių.

— Kas tenai naujo yra?
— Tai yra geriausi lietu

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

— Koks jo adresas?
93 WYTHE AVE., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. 4520 Greenpoint

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

Brooklyn, N. Y.

iiao adresu:

8TOKE1
O. Brooklyn, N T

Telephone Triangle 1450

IR MALIORIUS 
Nufotografuoja ir 
numalevoja viso
kius paveikslus 
įvairiausiomis sp
alvomis. Atnauji
na senus ir kra- 
javus ir’ sudaro 
su amerikoniškais 
Darbų atlieka ge
rai ir pigiai.

Kreipkitės

JONAI
173 Bridge 8t.,

sfBB

JOHN J. GAGEL 
335 Milford St. 
Brooklyn, N. Y.

ir Vaikams 
o būsite pilnai užgančdlntaa

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

Vyrams, Moterims
Prašau Tamistą reikale atsilankyti,

ANTANAS TAČILAUSKAS 
(Savninkas) 

LIETUVIŠKAS RESTORANAS 
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINE
Ola galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir ui 
prieinamą kainą; taippat pasirendavoti svetainę susirinki" 
manu, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

999 GRAND 1TREET (Tel. Stagg 3922) BROOKLYN, N. Y.Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS

X-Splndullų Diagnoza 
221 SOUTH 4th STREET 

BROOKLYN, N. Y.

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

2—8 po piet. 
Penktadieniais ir Sekmadieniais 

tik sulyg sutarties

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

APREIŠKIMO ŠV. PANELĖS
BAŽNYČIĄ

Reikalui esant meldžiu ateiti
416 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Licensed Broker
YRA PROGA PARDUOT 

JŪSŲ LOTUS 
pakol Real Estate dar 
laikosi. Prisiūskit dia
grama ir planą lotų ir 
adresą. Nevilkinkit kol 
dar yra proga parduot.

Tel. Stagg 4409

ALEK. RADZEVIČIUS 
Graborius

. gj.ĄUŪOS

Baugšti-

S. PAUŽA
131 GRAND STREET 

Brooklyn, N Y.

visu pareiga apsiginti nuo šalčio, pasiperkant 
Naujausios Mados ir Geriausio Materiolo bei 
Išdirbinio Ovorkotus, Lietuvių Koperatyvčs į- 
staigos krautuvėj. Dirbtuve vedama pilnai paty
rusių kriaučiško amato siuvėjų. Užlaikom didelį 
ovcrkotų ir siūtų pasirinkimų suaugusiems, jau
niems ir vaikams. Siuvam ant užsakymų kuris 
neprisirenka iš gatavų. Overkotai nuo $15 ir 
augšč. Siūtai nuo $18 Ir augšč. Ant orderio nuo 
$25 ir augšč. pagal materijos vertę. Priimam už
sakymus ir per laiškus. Darbas garantuojamas. 
Už netinkamumų drabužio pinigai grąžinami. 
Lietuvi, atmink šių pirmutinę lietuvišką, įstaigą.

A. L. Clothing Co
216 Manhattan Avenue 

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