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TAD, MIELAS TAUTIETI, 
SKAITYKI “VIENYBĘ 
SUTEIKSI TĖVYNEI

GUBERNATORIUS PIDT NORIKAD ANTRACITO PRAMONE REGULIUOTU VALDŽIA KAIP ELEKTRA
Vokiečių Šovinistai Du Syk Išdaužė Lietuvos 

Konsulo Langus Tilžėje-

KAUNE AREŠTUOTA PENKI NAUJI ŠNI
PAI, VEIKE TARPE LIETUVIŲ LEN
KIJOS NAUDAI.

HARRISBURG, PA., Gruodžio 13. Gubernatorius 
Pinchot šaukia ekstra posėdi legislatūros, kad aptarus 
paėmimą i valdžios kontrolę kietųjų anglių kasimo pra
monę. Sykiu bus aptarta ir keletas kitų klausinių. Gu
bernatoriaus nuomone, anglių kasimas paliečia 40 milio- 
nų Amerikos gyventojų ir todėl turi būti sureguliuotas, 
kaip gazo, ar elektros kompanijos. Jis nurodė, kad dar
bininkai, suprasdami svarbą visuomenei savo darbo, su
tiko derėtis gubernatoriaus Pinchot’o paduotu pamatu 
su savininkais, liet savininkai visai atsisakė derybose da
lyvauti. Todėl jie tuomi paskelbė karą visuomenei ir vi
suomenė turi imtis žygių prieš juos.

KAUNAS. — Iš Tilžės gauta pranešimai, kad jau 
du syk nežinomi vokiečių “patriotai” akmenimis išdaužė 
langus buto, kuriame gyvena Lietuvos konsulas Tilžėje.

MASKVA. — Lietuvos delegacija apsilankė pas Pia- 
takovą, pirm, pagelbininką ekonomiškos tarybos, ir su 
juo kalbėjosi apie ekonomišką bendradarbiavimą Lietu
vos ir Rusijos. Rusai labai norėtų užmegsti draugiškus 
ryšius su Lietuva. 

______1--------
KAUNAS. — Policija areštavo 5 lenkų šnipus. Trys 

buvo rusai, vienas lietuvis ir vienas lenkas. Du buvo 
oficieriai Lietuvos kariuomenėje.

Žinios Iš Lietuvos

Fašistai Piktinasi ant 
Artisto Valenntino

Roma. Fašistai čia varo agi
taciją apšvilpti krutamu pa
veikslų artistą Valentino, kur 
tik jo paveikslai bus rodomi. 
Mat, jis išdrįso išsiimti pirmas 
popieras Amerikoje i r nori tap 
ti Amerikos piliečiu. Italai pyk 
sta ant Valentino už “išdavi
mą tėvynės”.

Tėvas Peršovė Miege 
Vaikščiojančią Dukterį

Jersey City, N. J. Italas 
Carbone čia peršovė savo duk- 
terei žandą ir išmušė du dan
tis bei pagadino lietuvi, paim
damas ją per klaidą už vagį, 
kada toji per miegus ėmė 
vaikščioti po stubą.

Ieškojo Kurkinų, 
Rado Degtinės

Camden, N. J. Detektyvai iš 
čia buvo nuvykę pas Jurgį Nu- 
sekį, an tjo farmos, pažiūrėti, 
ar jis neturi pavogtų kurk imi 
ir kumpių, dingusių iš Penu 
Beef Co. krautuvės prieš Dė
kų Dieną. Mėsų nerado, bet ra
do puskvortę degtinės, kurią 
konfiskavo ir už kurios turė
jimą Nusskis turėjo užsimo
kėti $300 belos.

Baltimore, Md. Pereitą mė
nesį čia įsisteigė naujos šapos, 
ir trys padidino savo darbuotę. 
Tas reiškė 301 darbininkas ga
vo darbo. Kapitalo investyta 
$750,000.

Baltimore, M d, Prohibicijos 
agentai čia iškratė tris saliū- 
nus ir areštavo tris aviniukus.

Rusai su Japonais 
Vėl Gali Kariauti

šangai. Noras valdyti Man- 
žūriją gali privesti rusus ir 
japonus prie karo, sako žino
vai. Ikšiol buvęs Manžūrijos 
valdovas, Tso-Lingas, jau bai
gia griūti. Jis buvo prielankus 
japonams. Jo vietą nori už
imti generolas Kuo Sung-Lin, 
pritarėjas sovietinių teorijų. 
Jam paskutiniu laiku ėmė sek
tis.

Butlcris Rengiasi
Apleist Philadelphia

Philadelphia, Pa. Policijos 
viršininkas Butleris, kurio tik
ra vieta yra Marine korpusas, 
mano apleisti Philadelphią, 
palikdamas ją tokią pat pilną 
banditų, butlegerių ir malonių 
panelių, kaip rado. Jam nepa
vyko miesto “suderinti”. Jis 
kaltina politikierius.

Savanah, Ga. Georgia valsti
jos piliečiai, susipjovus dviems 
kompanijoms, galį gauti gazo
lino po 16 centų už galioną.

Baltimore, Md. Eidamas 
gatve staiga mirė Jonas Wa- 
sowicz, kuris dirbo Sparrows 
Point. Daktarai sako, kad mirė 
nuo širdies ligos. Jis buvo 50 
metų amžiaus.

Jersey City, N. J. Witsels- 
kienei prapuolę nežinomu bū
du $1,500, kuriuos ji buvo pa
siėmusi iš banko, idant pirkti 
porą lotų žemės. Ji pinigus 
buvo įsirišusi į skepetaitę ir 
įsidėjusi užanty, bet namo pa
rėjusi jų nerado.

Naujausi Telegramai
7 , --------

.Washington. Kongresui 
raportuojama, kad padėtis 
oro laivyno Amerikoje pra
sta. Esą Amerika nei tre
čios vietos pasauly neuži
ma.

New York. Republikonai 
suskaitė, kad New Yorke 
tėra 5,000,000 gyventojų, 
las pykina demokratus.

Steubenville, Ohio. Neži
nomi vagys, užkloroforma- 
vę penkias šeimynas Brad
ley kaimely, iškraustė jų 
namus, pasiimdami apie 
$1,300.

Wilkes-Barre, Pa. Strei
kuojanti angliakasiai 
yra šelpiami iš $25,000 fon
do, kurį distriktas suteikė 
iokalams. Duodama po $3 
į savaitę vyrui su moteria 
ir po 50 centų nuo vaiko.

Shamokin, Pa. Apylinkės 
farmeriai šelpia streikuo-
jančius angliakasius, ku- tėvynę nuo bankruto.
riems vargas pradėjo žiūrė-1
ti į akis. Roma. Mussolinio “dola-

rių fondas” taip pavyko, 
Albany, N. Y. Daugiau kad žmonės sudėjo 5 milio- 

kaip 25,000 korporacijų ir nūs dolarių ir valdžiai ne-
kompanijų liko inkorporuo- reikės nieko iruti iš iždo, 
ta New Yorko valstijoj per atmokant Amerikai pirmai 
šiuos metus. įmokėjimą karo skolų.

Apvogė Aklų Fabriką

St. Louis. Beširdžiai bandi
tai čia apvogė fabriko ofisą, 
kur dirba akli. Jie paėmė tų 
aklų darbininkų algas, sakyda
mi; kad jr jiems reikia pini
gų. Algų išmokėtojas pats yra 
aklas. Jį vagys užklausė: “Ar 
matai revolverį?” — “Ne”. — 
“Na, tai pauostyk ir atiduok 
pinigus, jei gyvybė brangi”.

Didins Brooklyno Cukemę
t

Nem York. American Sugar 
Refining kompanija nutarė iš
leisti puspenkto miliono dola
rių, didinant savo fabrikus 
Brooklyne, žinomus, kaipo 
“cukernios”, kur dirba daug 
lietuviu. *

Philadelphia, Pa. Prohibici
jos agentai sunaikino apie 
pusę miliono galionų gero a- 
laus, laike kratų penkiuose 
bravoruose čionai.

Baltimore, Md. Vietos ang
lų dienraštis “The Baltimore 
Sun” įdėjo Miko Petrausko 
paveikslą, pažymėdamas, kad 
jo koncertas įvyksta gruodžio 
12 dieną.

New York. Pertaisant seną 
namą į naują del ofisų, na
mas užgriuvo, ir primygo mir
tinai du darbininku, kitus 8 
sužeidė. Kaltinama materiolas.

Pittsbusrg, Pa. Prohibicijos 
agentas čia nušovė rusą, kurį 
priėmė kaipo “vagį”, bet poli
cija netiki agento pasakai.

Philadelphia, Pa. Ties So. 
56 gatve tapo rasta dviejų mė
nesių kūdikis, įsuptas į blan- 
ketą. Lauke tada lijo, bet blan- 
ketas dar buvo sausokas.

Stapleton, S. I. Keturioli
kos vaikų motina čia bandė 
nusinuodyti gazu dėlto, kad 
neuzcektinai uždirba šeimy
nos išmaitinimui. Ji atgai
vinta, bet žada vėl žudytis.

Detroit, Mich. Fordas, 
norėdamas, kad žmonės vėl 
pamėgtų senoviškus ‘’doriš
kus” šokius, nusamdė dide
lę salę ir kviečia senesnius 
žmones parodyti, kaip šok
davę seniau.

London. Gauta žinių; būk 
Baltgudijoje sovietai sus_- 
kė suokalbį prieš sovietų 
respubliką. Areštuota sep-

jau tyni vadai, norėję, kad Bait 
gildija atsiskirtų nuo Rusi
jos ir taptų savo respubli-

Paris. Frankas vėl nu-
■ krito vertėje ir spauda pra
dėjo šaukti visas partijas 
prie vienybės, kad išgelbėti

Neduoda Juodukui
Vesti Baltveidę Moterį

Camden, N. J. Juodukas 35 
metų čia norėjo apsivesti su 
savo gaspadine, pas kurią gy
veno, turinčia 51 metą. Bet lai- 
snių biure jam nedavė leidi
mo, sakydami, kad moteris 
balta. Tada jis po kelių dienų 
atsivedė juoduke moterį ir no
rėjo su ja gauti laisnį, o apsi
vesti su baltveide vistiek. Raš
tininkas vienok jį pažino ir 
jis tapo areštuotas už neteisin
gą prisieką.

Amerikos Biznieriai 
Prielankūs Rusams i

New York. Išėjo aikštėn 
slapta Amerikos biznierių ir 
bankininkų vakarienė su atsto-, 
vais rusų sovietinių pirklybos] 
įstaigų. Vakarienėje dalyvavo1 
tokie žmonės kaip Morgano at
stovai ir Chase National banko 
vedėjai. Amerikos laikraščių 
korespondentams nebuvo apie 
vakarienę pranešta. Iš kalbų 
vėliau paaiškėjo, kad ameriko-I 
nai džiaugėsi augančiu bizniu 
su Rusija ir reiškė viltį, kad 
ateity bus dar daugiau biznio.

Gitlowas Paleisiąs 
iš Kalėjimo

New York. Gubernatorius 
Smith paleido iš kalėjimo ko
munistų vadą, Gitlovą, suteik
damas jam valstijos kaštais ei 
lę drapanų ir $10 pinigais. Git
lowas po to vyko į Philadel
phią kalbėti International La
dies Garments Workers unijos 
posėdy, bet tame posėdy ko
munistai sukėlė tokį triukšmą, 
kad įsimaišė policija, išvaikė 
visus Jr Gitlovvui neteko kal
bėti.

Lietuvos konsulatas Vašing
tone praneša finansų ministe
rijai, kad oficialinėmis Ameri
kos Jungt. Valst. žiniomis Lie
tuvos importas į Ameriką šį
met padidėjo beveik triskart. 
Per 7 mėn. 1924 met. iš Lietu
vos i Ameriką buvo importuo
ta įvairių prekių 154,329 dol. 
sumai, o šįmet per tą patį lai
kotarpį 434,955 dol., tuo tar
pu Amerikos eksportas į Lie
tuvą ne tik nepadidėjo, o kiek 
sumažėjo, būtent: per 7 mėn. 
1924 m. iš Amerikos j Lietu
vą buvo eksportuota už 32,000 
dol., o šįmet 23,000 dol.

Didėja prekyba sų užsieniu. 
— Spalių mėnesy išvežta dau
giau kaip už 26 milionus litų, 
o įvežta — 21,800,000 litų. Iš
vežimas įvežimą viršija 3,800,- 
000 litų.

Kauno miestas pirks A. Mic
kevičiaus namelį. — Kauno 
mieste, Mickevičiaus gatvėje, 
ties Universitetu yra senas ma
žas namukas, nemažo beržo ša
kų apsuptas, kuriame seniau 
gyveno žinomas poetas Ado
mas Mickevičius, “Pono Tado” 
ir daugelio kitų kūrinių auto
rius. Kauno miesto valdybos 
paskutiniam posėdy nutarta nu 
pirkti šitą namuką, kaipo isto
rinį dalyką iš p. Vasilevienės, 
kuri sutinkanti jį parduoti kai
tų su žemės sklypu už 15,000 
litų. Tą namelį norint nupirkti 
ir kaž kokia lenkų organizaci
ja.

Dar Klaipėdiškių protezas. 
— Klaipėdos krašte Rūkų ir 
apylinkės gyventojai atsiuntė 
valdžiai protestą prieš vokie
čių persekiojimą lietuvių Ryt
prūsiuose ir draudimų Tilžės 
Lietuvių Giedotojų draugijai 
švęsti savo 30 metų jubilėjų. 
Proteste reikalaujama, kad Lie 
tuvos vyriausybė, atsakydama 
į vokiečių smurto žygius Užme
ni uny prieš ten gyvenančius 
lietuvius, uždarytų Klaipėdos 
krašte esančias vokiečių organi 
zacijas, kaip “Griegerverein,” 
“Schuetzenverein,” “Maenner- 
gesangsverein” ir kitas, kurios 
prisidengusios nekaltu pavadi
nimu varo pragaištingą Lietu
vai darbą.

Visa Lietuva. — Finansų mi 
nisterija jau išspausdino pa
minėtu vardu knygą 1925 me
tams. Joje veik trečdalis pre
kybos ir pramonės įmonių ad
resų. Knyga išspausdinta lie
tuvių, vokiečių ir anglų kalbo
mis.

Tautos Teatras Keliasi Klai
pėdon. — Kaune veikęs Tau
tos Teatras, p. A. Sutkaus ve
damas, “Aukuro” draugijos y

Didele Dovana Kiekvienam
Kuris užrašys vieną metinį “Vienybės” skaitytoją arba patsai sau užsirašys ant 
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ra pakviestas važiuoti į Klai
pėdą, kur dirbtų kalbamos dr- 
jos žinioj. Daug teatro narių 
jau atvyko Klaipėdon. Vaidy
bos studija, veikusi prie Teatro 
taip pat keliasi Klaipėdon.

Satyros teatras “Vilkolakis” 
laikinai sustabdo veikimą.

*
Pastalė pirmą lėktuvą. — 

Klaipėdoje • Lėktuvų bendrovė 
pastatė savo dirbtuvėse orlaivį, 
kurį lapkričio pradžioje mėgi
no ore lakioti. Lėktuvas yra 
albatross (vienais sparnais) ti1 
po, 500 kilometrų greitumo per 
valandą. Visa lėktuvui medžia
ga imta vietoje ir statyta savo 
darbininkų, vadovaujant inž. 
Lindenau. Jis ruošiasi vykti Į 
Maskvą, kur mano gauti užsa
kymų naujiems lėktuvams.

Joniškis, Šiaulių apskr. —- 
šio valsčiaus Kimaičių kaimo 
ūkininkas Adomas Lukšas, kas
damas darže duobę bulvėms su 
pilti, iškasė molinį puoduką su 
pinigais, kurių rado apie 2 ki- 
logr. Indas buvo aprištas dra- 
be ir apsiūtas plona, kaip per
gamentas, oda.

Pinigai — mūsų vieno cento 
didumo, bet daug plonesni. Vi
sos monetos vienodos; skiriasi 
tik užrašais. Viename pinigė
ly, pa\y..d)Tiui, viduryje iškal
ta raidė “C” su lyra, o aplin
kui užrašas; “TINA D. G. R. 
S.” Antrojo pusėje užrašas 
“Solidus Livoni,” o kitame pini 
gely viena pusė, kaip pirmo
jo, o antroje užrašas: “GUS
TAV D. G. R. S.” Ūkininkas 
rastus pinigus išdalijo vai
kams ir išmėtė. Miškinis

Plutiškės, Mariampolės aps. 
Pasiuvančių kaime spalių 29 
d. įvyko girtųjų peštynės, la
bai liūdnai pasibaigusios. Tą 
dieną Juozo Kižio grjčioje bu
vo vestuvės. Susirinkę jaunieji 
vyrai taip daug gėrė, kad visiš
kai proto neteko. Išbėgo gat
vėn ir pradėjo ieškoti, prie ko 
prikibti. Visi apsiginklavo kir
viais, kastuvais, akmenimis, ka 
čergoms. Tuo laiku, jau vėlai 
naktį, baigę linus minti, ėjo 
keli darbininkai. Girti bema
tant juos juolė. Vienam dar
bininkui, žiobai Pranui 19 me
tų, špatu visiškai nukirto nosį 
ir sužeidė galvą, o kirviu per
kirto sprandą. Kitus irgi ge
rokai apdaužė. Vaikinas ilgai 
kankinęsis, mirė ir lapkričio 
5 d. iškilmingai palaidotas. Mu 
šeikos suimti, o keli pasislėpę 
ieškomi. Dėdė Adomas

DIDELIS BIRŽŲ APSKRI
TIES TARYBOS POSĖDY 

SKANDALAS

13 d. lapkričio mėn. įvyko, 
del dešiniųjų neatsilankymo, 

antrą kart šaukiamas Biržų 
apskr. tarybos posėdis. Kvoru
mui užteko 13 narių, kairieji tu 

Tėjo net 17.
Kad nutraukti posėdį, deši

nieji kėlė obstrukciją. Apskri
ties Viršininkas uždarė vienai 
valandai posėdį ir policijos pa 
galba pašalino iš posėdžių sa
lės tarybos narius ir publiką.

Po pertraukos, dešiniesiems 
nesiliaujant kelti triukšmą, ap
skrities policijos vadas apskri
ties viršininko parėdymu su
statė protokolą.

Dešinieji apleido posėdį. Li
kusieji nariai, turėdami teisė
tą kvorumą, dalyvaujant aps. 
viršininkui tęsė posėdį, atliko 
Valdybos jr Komisijų rinkimus 
ir išsprendė visus dienotvar
kės klausimus.

Pirmininkavęs tarybos posė
dyje P. Gudelis rytojaus die
ną einant gatve nuovados vir
šininko buvo areštuotas ir nu
vestas į apskrities policijos va
do raštinę tardymam Ištar
džius paleistas.

— 
IŠVAŽIAVUSIŲ FRANCIJON 

DARBININKŲ LAIŠKAS 
Gavome žinių iš Lietuvos, 

kad vėl žadama leisti darbinin
kus į Franciją uždarbiauti. To
dėl draugams pranešame, kad 
darbihinkas dili uždirtJa IhO 
frankų mėnesiui, o tiek prisi
dirba, kad vakare negali pa
sijudinti; dirba 12 valandų. 
Taigi mes Lietuvos darbinin
kai dirbantieji Francijoj per- 
spėjam kitus brolius darbinin
kus, kurie nori važiuoti į Fran
ciją ant uždarbių. Verčiau Lie
tuvoj apsiraminti.

Jeigu nori, darbininke, para
gauti Franci jos maisto, tai ga
li ir Lietuvoje būdamas para
gaut.

Iš ryto, darbininke, susimai
šyk acto su vandeniu ir iš
gerk, — tai bus tavo pusryčiai.

Pietums gali nusiskusti porą 
runkelių, porą bulvių susitar- 
kuot, išsivirti ir lajum užsispir 
gyk, — tai bus pietūs, beje dar 
50 gramų mėsos.' O vakarie
nei gali paragaut obuolių sriu
bos su duona. O kambarius jei 
gu nori pamatyti, tai gali nu
eiti Į tvartą, kur stovi arkliai, 
— tai bus tavo, brolau darbi 
ninke, kambarys, jeigu atva
žiuosi laimės ieškot, jau mums 
gana tos laimės užtenka.

Lietuvoj, sako, yra tokių kal
bų, kad atvykęs darbininkas 
nevalgys juodos duonos, bet 
verčiau valgyt dešimts kartų 
juodą duoną, o ne Franci jos 
baltą. Patarlė sako, juoda duo
na ne badas.

Seka šeši Parašai.
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Groserninkų Gyvenimas.-
Korespondentas iš Peabody, 

Mass, ve kaip aprašo lietuvių 
groserninkų gyvenimą tenai:

“Tai amžini mūčelninkai: at 
sikelia anksti, su vištomis, ati
daro krautuves su rasa, užda
ro su šalna, ir atsigula vėlai 
su valkatomis. Jie nusiskuta 
barzdas ir išsikrapšto ausis tik 
nedėliomis.”

Jiems taip nereikėtų vargti, 
jei būtų bent kiek gudresni ir 
suorganizuotų savo draugiją ir 
nutartų kuriomis valandomis 
krautuvę atidaryti ir uždaryti.

—o—
Keliavimas apie Pasauli

šiandien apie pasaulį van- 
dravoti nėra ti°k bloga, ar pa
vojinga, kaip seniau. Laivų ir 
gelžkelių kompanijos, automo
biliai ir busąi, kotelių ir val
gyklų savininkai tiek pasidar
bavo, kad tas magiškas žod’s 
“komfortą,” arba patogumai,! 
yra įvykdytas toliausiame pa-Į 
šaulio užkampy. Nesenai tūlai 
ifrancų pora pervažiavo išilgai

SUSIVIENIJIMO LIETUVIU 
AMERIKOJE ARDYTOJAI

Šiais metais atsikartoja ta pati istorija, kurią Ame
rikos lietuviai pergyveno 15-ka metų atgal. Mes atsime
name, kaip 1910 ir 1911 m.m. mūsų socialistai iškėlė 
kryžiaus karą prieš viską, kas yra tautiška ir lietuviš- 

/ka. Keiksmams, kelionėms, intrigoms, agitacijoms, “sti
muliacijoms” nebuvo galo. Mėginta buvo išardyti Tėvy
nės Mylėtojų Draugiją ir jos pinigus pagriebti į pradė
jusią žemyn smukti Lietuvių Socialistų Sąjungą. Mėgin 
ta buvo ardyti Susivienijimą Lietuvių Amerikoje (ir iš
skelta buvo 11 kuopų Conn, valstijoje, ir dar apieiAfr'ką savame automobily. Tą 
3000 kitur atskirų narių nuo SLA. per nešvarią agita
ciją “Keleivio” ir “Kovos”!). Prieita buvo prie tokios 
neapykantos į SLA., kad “Kovos” redaktorius Smelsto- 
rius sykį SLA. nariams per laikraštį drėbė tokius žo
džius: “Kam mums jūsų pašalpa ir pasmertinė? O gi 
jūs savo narių lavonus išsikasę suvalgykit!”

‘ Tai buvo baisus fanatikų įtūžimas. Nesmagu dabar 
rimtesniems socialistams prisiminti savo fanatikų dar
bas, bet nieko nepadarysi, kad taip buvo, ir kad tas už
siliko mūsų spaudoje užrekorduota.

Kas tada fanatikams rūpėjo? Tuomet jie sakė: “ši
tos organizacijos (TMD. ir SLA.) iš darbininkų suside
da ir darbininkams turi priklausyti?” Tai taip kalbėjo 
socialistų eiliniai nariai. O jų vadai kitokią mintį turė
jo. “Keleivis” tuomet silpnai bizniavodamas, stengėsi 
suėsti SLA. organą “Tėvynę” ir pats šitą organystę pa
sigauti, kad biznį pataisyti. “Kova” taipgi troško pasi
gauti SLA. pinigučių, nes jų labai reikėjo; mat buvo 
jau sudariusi aplink save gaujalę biurokratų — “darbi
ninkų”., kurie tingi darbo dirbti, ir nebegalima jų buvo 
išmaitinti. Kaip tik čia tiko pasigauti SLA. iždas, kuria
me tuomet posmertinių pašalpų buvo apie $12,000, o pa
simirusius narius socialistai patarė... suvalgyti!

Ačiū energingai kovai tautiškų laikraščių ir 
veikėjų, šitos fanatikų audros buvo sudaužytos 
pati socialistų sąjunga vėliaus suturėjo.

Praėjo 15-ka metų ir šita audra atsinaujino 
tos pačios pusės, tik po kitokiu vardu. Šiandien vėl puo
la ir ardo Tėvynės Mylėtojų Draugiją ir SLA. iš socia
listų išsišovę komunistai. Obalsis ir gi tebėra tas patsai: 
“šitos organizacijos iš darbinnkų susideda ir darbinin
kams turi priklausyti.” Taip kalba eiliniai komunistai. 
O jų vadai kitokią mintį turi. “Laisvė” ir “Vilnis” suda
rė aplink save jau didelę gaują Rusijai dirbančių biuro
kratų — “darbininkų”, kurie tingi darbo dirbti ir nebe
galima jų išmaitinti, todėl labai paranku būtų kaip nors 
prieiti prie SLA. iždo, kuriame yra virš pusės miliono 
dolarių. Kaip čia prie jo prieisi, pakol aplink jį stovi 
sargyboje seni tautininkai veteranai? Ogi štai kaip: 
“draugai, pastatytom savo kandidatus nominacijose į 
SLA. Pildomąją Tarybą ir šmeižtais, melagystėmis, suk
tybėmis ant tautininkų pervarykime savo draugus”. Ir 
stato: pirmininku niekam nežinomą žmogelį, savo pa
stumdėlį Salaveičiką; sekretore vos vardą pasirašan
čią mergiščią Juškevičiūtę; iždininku — Kišoną-Žaga- 
rą, tą patį, kuris anais metais SLA. ir TMD. siuntė ant 
Marso ir iš visų jėgų stengėsi ardyti. Puiki kombinaci
ja! Jeigu tik prieis prie SLA. iždo, tai visi “draugu
žiai” dar kokį laiką sušils: ir parems žemyn smunkan
čią “Laisvę”, ir “Vilnį’ ir visus tinginčius darbo -dirbti 
biūrokratėlius ir net paskolas duos “neturintiems duo
nos” (vadinas — snapso). Juk apie tai jau drąsiai rašo 
“Laisvės” nr. 294 tūlas draugutis; jis polemizuodamas

• su SLA. sekretore, skundžiasi: “Ar Susi v. yra suorga
nizuotas vien tik gelbėjimui ir šelpimui vieno kito tau
tiško biznieriaus? O kaip su tais darbininkais, kurie duo
nos neturi? Kokią jiems paskolą suteikia P. Taryba?” 
Matome, kur komunistai siekia! Jiems reikia SLA.' iždo, 
kad sušelpti amžinai šnapsu baduojančią savo tinginių 
biurokratiją. O kai žmonių pašalpai ir pomirtinėms su
dėti pinigai išsibaigs,- jie našlėms , ir našlaičiams patars 
taip, kaip anais metais Smelstorius patarė: “išsikaskit 
savo mirusių lavonus ir suvalgykit”...

Kaip 15-ka metų atgal, taip ir dabar, ši SLA. ardy
tojų intriga reikia energingai atremti, nes tūkstančiams 
našlių ir našlaičių gresia netekimas vienintelės pašal
pos ir sugriovimas šios didžiausios organizacijos, prie 
ko komunistai ir siekia. Pirmiausis komunistų intrigoms 
kirtis reikia duoti nominuojant SLA. visą senąją Pildo
mąją? Tarybą: prez. S. Gegužį; vice-prez. V. Kamaraus
ką; seki*. P. Jlirgeliutę; ižd. T. Paukštį; daktaru kvo-

rimtu 
ir net

vėl iš

Spalio m. 9 d. jau penkeri metai sukako, 
kaip Vilnius, mūsų tautos širdis, yra žiaurių 
grobikų rankose. Smurto užgrobimui paminėti 
ir stiprinti tautos dvasiai, pasiryžtant vis vien 
atgauti Vilnių, ši diena buvo gedulos diena; 
miestai papuošti tautinėmis vėliavomis, perriš
tomis juodu šydu, ir lygiai 12-tą vai. dienos 
vienai minutei sustabdytas visoj Lietuvoj judė
jimas. Sekmadienį Mariampolėj p. Vygandas na 
grinėjo Vilniaus klausimą, svarbiausią mūsų 
tautos problemą. Manau bus ne pro šalį ir ki
tiems, paminint gedulos dieną, bent trumpai su 
tuo susipažinti, čia paduodu keletą svarbesnių 
tos paskaitos minčių.

Vilniaus vadavimo klausimu numatoma 
trys svarbesni keliai, būtent: kapituliacija arba 
susidariusios padėties priėmimas, laukimas ge
resnių apystovų ir pats veikimas.

Priėmimas susidariusios padėties, vadina- 
tinka s*’ visiškas Vilniaus netekimas, būtų ekonomi- 
SLA. n’s Lietuvos nusižudymas, Lietuva, nors būda- 

Salaveičikui. __’ma neturtinga pramonė ir žemės turtais, daug
'daugiau praturtėtų, tapdama kaip ir tiltu tarp 
rytų ir vakarų. Tą pat tvirtina ir kitų valstybių 
pavyzdžiai, kad ir Olandija. Ji, neturėdama pas 
save kokių žemės turtų, kaip iškilo, būdama

Europoj būtu tylu, ramu, kad galėtų surasti be
darbiams darbo.

sa-

jam sąžinė ir protas veda, o 
ne taip, kaip minių pamėgta
sis “geroj us” nori.

—o—
Tyčiomis, ar kš Netyčių?

“Sandara”, aprašydama 
daktoriaus Tūlio maršrutą,
ko: “Brooklyno sandariečiai 
žada nepaprastai šuniaj pasi
rodyti.”

Mums regis, kad tie sanda
riečiai v'sados partijos rūka
luose “šuniai” pasirodo. Būt ge 
riau, kad jie “šauniai” pasiro
dytu. v *• ...

Afriką, kur tiek daug ke'iau-i 
ninku žuvo, kur gyvena juo-] 
dieji žmonės įr plėšrieji žvė
rys!

Nesenai kunigas Paul ūkas iš 
sitrankė po Mažąją Aziją ir 
sugrįžo sveikas. Lietuvė mote
ris >š Kauno univrsiteto buvo 
nuvykusi Egyptan ir laiminga* 
grįžo, žodžiu, galima nuvykti 
pasėdėti po augščiausiais Azi
jos kalnais Himalajais, pasi
grožėt1 vulkanu Fudžijama Ja
ponijoje, eroplanu nulėkti į am 
žinų ledų sritis, ir visur bus 
tau nepavojinga ir “su pato
gumais.”

Tiesa: yra ir pavojingų kam 
pu. Vienu iš jų, sako rašytojas 

'Andrius Latzko, yra Pietų In
dija. Ten hotel’ai susideda iš 
keturių sienų ir st°go. Kamba
riuose tėra plikos lovos. Ke- 

! liauninkas turį su savim vežtis 
patalus ir indus maisto išsiv’r- 
ti. Rakandų, sakoma, tuose ho- 
tčl’uose nėra todėl, kad žiur
kės ir pelės sugriaužia. O kuri0 
yra nesugraužti tai tik todėl, 
kad gyvatės ir žalčiai, į'ysda- 
m1 „pro hotelio sienų plyšius, 
apsidirba su žiurkėmis.

Nor’ntieji pajusti nuotikių, 
lai keliauja į Pietų Indiją.

—o— z
Fašistai Draugiški 
Komunistams.

“Manchester Guardian” ko
respondentas, aprašydamas fa
šistų terorą Italijos mieste 
Florence, sako:

“Visi, kurie skaito fašistų 
la'kraščius, aiškiai patėmija, 
kad, anot fašistų filosofijos, jų 
priešai nėra tiek komunistai, 
kuri'‘ms, po teisybei, rodoma 
šiek tiek pagarbos, kaipo ant
rai pusei to paties p’n’go, kiek 
liberalai, inteligentai, arba, 
plačiau kalbant, tie, kurie tiki 
į paprastus būdus veikti po
litikoje.”

O “L.” vėplos drįsta po to 
kalt*nti “Vienybę” fašistų rė
mime !

Toliaus tas pats korespon
dentas nurodo, kad fašistų 
“milicija” susideda daugiausia 
iš tamsių ir apdriskusių mies
tų elemontų, nekurie yra jau 
buvę tarnyboje pas komunistų 
terorą. Re'škia: kaip pas ko
munistus, taip pas fašistus, sti 
priausiu ramsčiu yra “dris
kiai,” nekenčianti švaraus, in- 
te'igentiško ir liberališko žmo
gaus, drįstančio protauti, kaip

—o

Rašyt, o 
Stato.”

“Nemoku 
Karalium

Tie pasakos žodžiai 
bolševikų peršamam į 
“prezidentui, 
“L.” sako, kad jis, daug pasi
darbavęs Susivienijimui, 
nevardija nej vi‘‘no “pasidar
bavimo.” O kaslink tarnavimo 
kontrolės komisijoje, tai kitas tarpininke tarpe Anglijos ir sausažemio. 
tas komisijos narys, Augūnas, 
puikiai parodė kvalifikacijas 
Salaveičiko tarnauti tokioje, ar 
kitoje komisijoje: jis vos 
dą tinkamai pasirašo. 

—o—

Prie Mirusių Bendrovių 
j Prie visokių mirusių lietuviš
kų bendrovių reikia priskaity- 
ti ir “L.” buvusio redaktoriaus 
Paukščio b-vę leisti Kapsuko Kąip galima atsižadėti Vilniaus, to žinio, kuris

var-

raštus. Ta bendrovė nei Šerų 
neatsispausdino.

Kapsuko gi slapyvardis ki
lęs iš to, kad Kapsukas labai 
mylėjęs D-rą Kudirką, libera
lų vadą. O Kudirka pasirašy
davo, kaip žinoma, Vincas Kap 
sas. Kapsukas gi reiškia Kap
so mylėtoją. Tik vėliau tas my 

įlėtojas iškrypo iš kelio ir tik 
’ dabar, regis, pradeda i dvasią 
šventa ateiti.

—o—
Ar Yra Klasinis Menas?

Nelabai senai mūsų spaudoje 
pasirodė sriovė, kuri skelbė, 
kad dailė (menas) yra party- 

Iviską, kad menas yra buržujiš
kas ir proletariškąs. Tos srio- 
vės dar ir šiandien yra atsto
vų. Jie seka rusu bolševikus, 
taip kalbėjusius pora metų at
gal.

Bet Trockis, kaip jau mes 
sykį nurodėme, po civilių karų 
apsigalvojo ir pamatė, kad 
“proletarų kultūra” yra prie
taras, tokis pat, kaip tas, kuris 
sako, kad malda betų gali duo
ti. Savo knygoje “(gyvenimo 
Klausimai” Trockis atvirai sa
ko: “Toki pat stoka suprati
mo tikro dalykų stovio buvo ir 
su mūsų ambicijos pilnu pla
nu sutverti dirbtiną ‘proleta
rinę kultūrą.’ Planą iššaukė 
nusiminimas del stokos pas 
mus kultūriškumo ir tikėjimas 
į stebuklus. Bet nusiminti nėra 
ko, o jau senai laikas atsisa
kyti nuo stebuklų ir tokių vai
kiškų savęs apsigaudinėjimų, 
kaip ‘proletarinė kultūra.’ Mes 
turime tik prižiūrėti, 
ra klestėtų rėmuose 
diktatūros;”

Jokios ypatingos 
kultūros ir meno nėra. Tik ne- 
visiems tas menas ir ku'tūra 
prieinama. Rusų bolševikai, pri 
leisdami liaudj prie caro mu- 
zėjų, teatrų, meno ir kultūros 
dalykų, padarė didelę naudą 
Rusijos žmonėms. Mūsų gi bol
ševikai. su savo “Jėzuito Sąži
nėmis,” “Kunigais Macochais” 
lietuviams nieko gero nedavė. 
Jie kėlė ne kultūrą, bet prie
tarus ir tamsius jausmus.

kad kultu 
proletaro

luominės

tėju Dr. E. G. Klimą; iždo globėjais: J. M. Danielių ir 
J. žemantauską. Toliaus reikia kuopoms pasiskubinti pa 
daryti tokias konstitucijos pataisas, kad ir ateityje į 
SLA. negalėtų būti įvelta Rusijos agentų politika, o tos 
politikos neatsižadančius pasiųsti keliais Bimbos, o anais 
metais — Bagočiaus.

SLA. organizacija yra lietuvių ir del lietuvių, o ne 
del svetimų šalių agentų — persiprašant — tinginių.

Be Vilniaus sumenkėtų ir politinis Lietu
vos vaidmuo; su tokia maža iš visur izoliuota 
valstybėle nieks nebenorėtų nė skaitytis.

Kiekviena tauta susideda iš žmonių, kultū
ros ir teritorijos. Bene sunkiausia bus įgyti te
ritorija, — kultūros, žmonių veikiau galima pa
ruošti. Dėlto tai f rančai atsiėmė Lotaringiją ir 
Elzasą, sulyginus su visa valstybe, tą trupinėlį, 
nors per dideliausias žudynes; o kaipgi mes ga
lėtume atsižadėti trečiadalio visos valstybės?

mus stiprino politiniai ir kultūriniai; jo nete
kus mirtų ir tautos dvasia. Atsižadėdami Vil
niaus, nusikalstame bočiams proseneliams, ku
lne tiek laiko nuo įvairių priešų’jį išsaugojo. Va
dinasi, tikras Lietuvos pilietis apie Vilniaus at
sižadėjimą negali nė manyti.

Vieni mano, kad reikią laukti geresnių apy- 
stovų, gal pasitaikys proga, kaip 1920 m., atsi
imti. Tačiau reikia žinoti, kad laukimas tik tuo
met turi vertės, jeigu jis dirba laukiančiojo nau 
dai. Čia gi viskas eina priešingai — laikas dirba 
valdančiojo naudai. Toliau ir kitos valstybės 
sakys, kad nederą ardyti nusistovėjusią tvarką, 
dalykas vis sunkės ir sunkės. Mes patys paga
liau galime aptingti, įpulti į apatiją. Lenkai gi 
stengiasi kuo daugiausia Vilniaus kraštą nu- 
tautint ir jeigu jį atgaūtume po 20-30 m., tad 
patys nežinotume ką daryti, kaip veikti, nes 
kraštas būtų apgyventas svetimais žmonėmis, 
lenkais.

Daug kas, matydamas sunkią Vilniaus pa
dėtį, sako, kad reikią kultūriniai, lietuvių dva
sioj vilniečius stiprinti, steigiant lietuviškas mo
kyklas, leidžiant laikraščius ir p. Geras tai da
lykas, bet vis dėlto kultūrinę kovą su lenkais 
nelaimėsime: jie turtingesni ekonominiai ir kul
tūriniai, o priešingą gaivalą baisiausiai perse
kioja, ištremdami žymesnius lietuvių veikėjus 
ir nežmoniškai slopindami spaudą. Trumpai ta
riant, laukimas veda prie'visiško Vilniaus nu- 
stojimo.

Lieka kelias artimo veikimo, vadinasi, arba 
susiderinimu atgauti arba rasti tokių jėgų, ku
rios priverstų juos atsisakyti.

Kad lenkai atiduotų Vilnių taikiu, ramiu 
būdu, negalima nė tikėtis: jie per daug į jį įsi
mylėję, gi politikoj kokio sąžiniškumo, gailestin 
gurno nėra. Reikia manyti, kad taip kaip 1920 
m. Vilniaus neatgausime. Mat tuomet buvo vi
sai kita lenkų padėtis: juos spaudė kitos di
džiosios valstybės, Tautų Sąjunga ir Rusijoj ne 
taip dalykai stovėjo. Dabar lenkus nieks nespau 
džia, ant jų negula, tad taikiu būdu, rodos, ne
galima atgauti; lieka privarta.

Prievarta tai nereikia suprasti, jog mes vie
ni pulsime ir atsiimsim Vilnių; čia daugiau rei
kia politinės privartos, susidėti su kitais, 
kogi kreiptis? Tautų Sąjungai šis riešutas 
per didelis įkąsti. Santarvė bemaž suvis, 
1923 m. neegzistuoja. Pabaltės valstybės
irgi į Vilnių nenuves. Iš didžiųjų valstybių ir 
nekažin kokia nauda — jos 1923 m. pripažino 
Vilnių lenkams. Francįjos reikalai per daug su
puolę su Lenkijos, kad ji stotų mūs pusėn. Ita
lijai vistiek kas Vilnių valdys, ji nežudys del 
mūs savo žmonių, žinodama, kad grąsinimais 
lenkų nepriveiks. Anglijai politiniu žvilgsniu 
ir bemaž tas pat, kas jį valdys; be to, ji, turė
dama savo valdžioje ketvirtą dalį viso pasaulio, 
laiko Vilniaus klausimą labai nežymiu.

Kai kas mano, jog reikia anglus suįdomin
ti, patraukti savo pusėn. Bet klausimas, kaip 
mes galim anglus suįdominti, būdami ekonomi
niai silpnesni už lenkus, kurie taip pat sten
giasi juos prisivilioti. Lygiadaliai imant, anglai 
daugiau pinigų turi įdėję Lenkijos pramonėj, 
negu Letuvos. Anglas-biznierius; jam rūpi, kad

Prie
esąs *■
nuo
mūs

Bešalingai nagrinėdami, prieiname išvadą, 
kad per didžiąsias valstybes ir sąjungas Vil
niaus neatgausime. Jos yra tik pagalbinės, ant
raeilės priemonės, kuriose galima rasti, tinka
mai palaikant santykius, paramos Vilnių vaduo
jant. •

Dalykas atrodo sunkus, bet pažvelgsime į 
mūsų tautos istoriją — gyvenimo mokyklą, kaip 
ji panašiose apystovose veikė, kuo rėmėsi. Di
delį panašumą randame viešpataujant Vytau
tui, kuomet lenkai vis labiau ir labiau stengė
si nuslopinti lietuvių savistovybę, o kryžeiviai 
užimti žemaičių kraštą.

Vytautas, ne tik Lietuvos, bet ir viso pasau
lio politikas genijus, sumanė atsikratyti vieno 
priešininko su pagalba kito. Pirmiausia jis, at
gavimui iš Jogailos sau priderančių žemių, su
siartino su Maskvos kunigaikščiu ir kryžeiviais, 
prpažindamas save pastarųjų pavaldiniu, o po 
mirties paveda ir žemaičius. Kad kryžeiviai juo 
pasitikėtų (nes buvo ir pirmiau kartą juos pri
gavęs), atiduoda įkaitais savo brolį, seserį, ku
nigaikščių ir bajorų. Išgavęs Vytautas iš lenkų 
kas jam buvo reikalinga, nukreipia ginklą prieš 
kryžeivius, smarkiai sunaikindamas jų pilis. Į- 
kaitus, išskyrus brolį, išgavo, esant geriems san
tykiams, pirm mūšio.

Netrukus Vytautas pamato, kad gera pro
ga užimti Maskvą, tad jis vėl padaro su kryžei
viais “amžiną taiką,” pavesdamas jiems žemai
čius. Po kiek laiko jis jau išveja vėl kryžeivius. 
Dar kartą buvo padaręs sutartį su jais ir pa
galiau 1410 m. sunaikino jų galybę prie Grun- 
valdo, palikdamas vis dėlto juos giliau Prūsi
joj, nes esą dar gali būt reikalingi prieš lenkus. 
Taip nuolatos Vytautas svyrinėjo nuo vieno 
priešininko prie kito ir pagaliau Lietuva, jam 
viešpataujant, pasiekė augščiausio savo galybės 
laipsnio.

Vytauto padėtis buvo labai sunki, bet jis 
vadinasi, ir mums nėra ko 
veikti, o gabių politikų ne-

bemaž viena išeitis: sudary-

mokėjo išsigelbėti; 
nusiminti — reikia 
stokuosim.

Galutinai lieka
ti sąjungą iš visų lenkų nuskriaustų valstybių, 
kaip Gudijos, vakarų Ukrainijos, Rusijos, Vo
kietijos ir paskui išvien veikti, šiuo būdu mano
ma klausimą rišti; su tais reika susdėti, kurie 
taip pat į lenkus šnairiai žiūri.

Bet pasakysit: kokia Čia gali būti sutartis 
su “bolševikais?” Taip, bet Vytautui kryžeiviai 
tuomet buvo pavojingesni, negu šiandien mums 
bolševikai. Reikia žinoti, jog politikoj nėra jo
kių simpatijų ar antipatijų, jokių labdarybių, 
politika — biznis. Lietuva gali, elgdamosi griež
tomis priemonėmėis, neleisti jiems skleist savo 
nuomonių, kištis į vidaus tvarką. Kuomet mes 
taip kaip dabar nebūsim izoliuoti, tai ir -kitos 
valstybės daugiau skaitysis. Ir prie Klaipėdos, 
girdi, francai tik del to nusileido, nes manė 
mus esant su bolševikais susitarus.

Tačiau ir šis darbas nelengvas: gudai yra 
dar blogai organizuoti, vakarų Ukrainai ekono
miniai silpni, vadinasi, reikalinga daug darbo, 
pasišventimo, ir, galimas daiktas, gyvybės au
kų. Privalome stiprinti tautinį solidarumą, įgy
ti liaudies užuojautos, o tik tuomet ką nors lai
mėsime.

Vis dėlto nereikia ir negalima nusiminti, 
Vilniaus atsižadėti. Kitos valstybės pavyzdžiais 
rodo, kaip jos dar iš blogesnių sąlygų išsisuk
davo. Reikia gudresnių diplomatinių žygių, dau
giau kreipti dėmesio į Ukrainą ir Gudiją, o dar

be vaisių, reik tikėtis, nepaliks.bas

o o o

RUDENĮ

Šaltas vėjas daužo blaško 
Kiemo vartus ir duris;
O lauke tik lįja taško — 
Jau purvynas nebedžiūs.

Miškas liūdi jau be lapo, 
Vėjas virkdo šakeles;
Siaučia, verčia kryžių kapo 
Veja šiltas dieneles.

Štai keliu prasta kumelka 
Vos kreivuoju nenoriai 
(Mat vežimą sunkų velka!) 
Nors ir čaižo ją žiauriai.

Ei, praeikit liūdnos dienos, 
Šaltos, rudenio žiauraus;
Gal raudų nudžius blakstienos, — 
Po sniegulių bus geriaus!

— BERN. BRAZDŽIONIS
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“VIENYBĖS” EKSKURSIJA LIETUVON

Rašo J. O. Sirvydas, “V ienybes” Redaktorius

XXXVII. Per Žemaitiją ir Palangon

Rugpjūčio 9 d. mus iš Kauno palydėjo p. P. Norkus 
su žmona ir būrelis draugų. Laukiant traukinio Kauno 
stotyje užkandom ir išsigėrėm gardaus lietuviško alu
čio. Vienas iš kauniškių man kumštelėjo pašonėn, saky
damas: “Ar matai aną poną prie staliuko?” Tai, sako, 
Klaipėdos gubernatorius Budrys. Jisai vienas sau sėdė
jo ir rūkė poperosą.. Matomai taipgi laukė traukinio. 
Atrodė augalotas diktas gražus vyras. Sako, čia dažnai 
Kaunan iš Klaipėdos atvažiuoja. Esąs, mažakalbis, bet 
sau mąstąs žmogus.

Važiuojam vėl į Lietuvos ~
šiaurę, paskui į vakarus. Va * ... -
gone mus užtiko ir naktis, 
bet mažai miegojom, nes kie 
ta ir nėra ko pasikloti. Ryt
metis praaušo jau Žemaiti
joje. Dabar jau gauname 
progą pasižiūrėti į šio Lie
tuvos krašto apylinkes. Že
maitijoje žemės daug pras
tesnės negu Augštaitijoje ar 
Suvalkijoje, ir labai akme
nuotos. Apie Darbėnus ma
tai laukuose akmenį prie ak 
mens: kitur žmonių akme
nys rinkta ir į krūvas krau
ta; bet vistiek nėra žymės, 
kad dirvos būtų nuo akme
nų pravalytos.

Už Mažeikių pervažia
vom Latvijos rubežių, kuris 
panašus į lenkų koridorių į 
Dancigą. Čia mus vagonuo
se visiškai uždarė ir taip 
vežė keletą latviškų stočių, 
iki vėl tą iškišulį pervažia
vom ir pasiekėm jau Lietu
vos Žemę. Didelio skirtumo 
tarpe lietuvių ir latvių čio
nai nesimato. Tik triobos 
kai kur yra krėsto molio, 
nubaltytos sienos ir stogai 
dengti raudonomis čerpėmis 
skiriasi nuo Lietuvos šiau- ryt sekmadienio rytas. Gir 
dais dengtų namų. Apie sto disi varpai skambina bažny 
tis matosi vaikščiojant lyg tėlėse, o žemaitukės bobelės

aptingusius latvius, kurie 
taip jau lėtus, kaip lietuviai 
tik biskį raudonesni už lie
tuvius, nes jie būdami bu
feriais mažiau išsipasnin- 
kauja; prie to latviai, kaip 
žinoma, labiau palinkę ge
rai valgyti ir išsigerti, kaip 
ir vokiečiai, o lietuviai la
biau ideališki: jie pasnin
kauja, aukuojasi, ir labiau 
rūpinasi apie gyvenimą po 

j mirties.
Šitas iškišulis turi labai 

daug lietuvių; man vienas 
žinovas pasakojo*, kad tik
renybėje lietuvių čionai esą 
du trečdaliai, o latvių tik 
vienas trečdalis; todėl ši
tas kraštas būtų turėjęs, 
kai ir senovėje 4 buvo, pri
klausyti prie Lietuvos. Bet 
anais t metais, kai Lietuva 
buvo iš visų pušų priešų ap
stota, latviai tą kraštą su 
ginklais paėmė, o paskui 
žinomas makliorius Simpso- 
nas tatai priskaitė Latvijai 
kaipo teisėtai priklausantį 
kraštą.

Važiuojam pro keletą mie 
stelių linkui Kretingos. Šį-

Nauju Teatro Veikalu
“Vienybės” Knygynas Siūlo Sekamus Naujus 

Teat ro Veikalus M ūsų Veidintojams
----- o-----

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

PLEPUTĖ. —■ 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- --------GOcVIENYBĖ

193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

AMSTERDAMO LIETUVIAI!

pa- 
n it
in-

Norėdami gauti visko, ką tik jurtis reikia prie namų: indų, 
dabinimą, įtaisymu, stiklu, lempų, pečiu, arba odos išdirbinių ir 
mų išrengiino dalyku, taipgi langu, paveikslų, rėmų, muzikališkų 
strumentų, kreikpitės visados pas lietuvį —

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

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

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. TIKNIAVTČUS 

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

nuo 9 ryte iki 9 vakaro. Nedaliomis■ų wokyklu Mokykla; atdara
B«o 11 vai. ryto iki S vai. po pietų. Klesoi dienomis ir vakaraii.

NEW YORK AUTO SCHOOL
128 — 2nd Avanse, (Kampai 14 gatvės) New Terk Olty

<f

ir mergaitės skubinasi į 
miestelius visais keliais.

Pasiekiam ir Klaipėdą. 
Čion randame žmonėmis ju 
dančią apylinkę.

Klaipėda atrodo beveik 
didesnė už Kauną. Skirtu
mas tame, kad visu vokie
čių kalba viešpatauja; nors 
žmonės visur atrodo lietu
viai, lietuviški veidai ir po
būdžiai, kultūra vienok vo
kiška. Apsistojus pas savo 
kūmą, Petrą Kakeraną. Jis 
daug metų gyvenęs Rusijo
je, daug nuo bolševikų nu
kentėjęs, sayo visą turtą nu 
stojęs, pagalios ,dasigavo 
Lietuvon ir dabar gavo vie
tą valstybinės degtinės su
krovęs prižiūrėtojo.

Tą patį sekmadienį nuvy
kom Palangon; čionai mus 
iš Klaipėdos nuvežė auto
mobilius, kurį samdydami 
už 4 asmenis užmokė jom 55 
litus. Beveik amerikoniškai. 
Šoferis lekia, kaip žaibas, 
— taipgi amerikoniškai.

Palangoje dabar žmonių 
jau ne tiek, kaip vidurvasa
rį .Vyrai svečiai išvažinėjo 
į darbus, baigę gautas ato
stogas; liko tik moterys ir... 
žydeliai, kurių čia yra la
bai daug. Sustoję prie vie
no viešbučio, išlipom ir pė
sti ėjom ieškoti pamario, - 
nes iš miesto jo nesimato. 
Priėję prie grafo Tiškaus 
dvaro bromų, pamatėm žy
delis apsikabinęs žydelkai- 
tę, susėdę ant mūro tvoros, 
myluojasi. Paklausiau žyde
lio: “Kur čia takas į pama- 
rę?” Jis man: “Nu, što govo 
rite?” Aš atkartojau rusiš
kai, tuomet jis man: “A-a, 
eto vzmorie! Nu vot idite 
tam” ir parodė po kairės ke 
luką per Tiškaus sodną. Pa 
sirodo, kad Palangoje su lie 
tuviška kalba netoli nueisi. 
Dasigavom į pamarę. Oras 
gražus, jūrės tykios. Balti- 
kas mirga prieš saulutę mi- 
lionais sidabrinių kibirkštė
lių. Aš savo amžiuje nema
čiau taip gražios jūrės, kaip 
Baltiko! Smiltys kur-kas 
smulkesnės ir švelnesnės, ne

š>'
g ČIA TALPINAMA ŽINIOS IB AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMO IŠIMTINAI. RAŠOMA’ MUSŲ GABIŲ 

KORESPONDENTŲ APIE TEATRUS, BALIUS, PRAKALBAS IR ABELNĄ JUDĖJIMĄ.

NEWARK, N. J.

Puikios Sandariečių Prakalbos

Vietos lietuvių gyvenimas 
politiniai visai buvo užmigęs,

Lapkričio 29 d. A. L. T. S. 19

tiko.
Gerb. Tulys pabriežė kleri

kalų sauvaliavimą čionai A- 
merikoje; priminė kun. Gar-

Už rašyk it “Vienybę
Savo Giminems’ir 

Pažįstamiems 
Lietuvoje

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

Nuo 9 iki 11
' Nuo 2 iki 4

Nuo 7 iki 8
Nedeliomis Nuo 10 iki 3 P.

Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

p.
p.

32 Broadway New York 
arba Vietos Agentas

M.
M.
M.
M.

H0UANDAMER1CĄ
I Tiesus-trnmpai keliai per Hotter- I

į ir iš
LIETUVOS 

PER BREMENĄ > 
Didžiausiu ir greičiausiu

Vokiečių laivu 

COLUMBUS 
arbd kitu tos pačios linijos 

Ant jurų tik 8 dienas 
Puikūs kambariai 3 kabino 

TEN IR ATGAL 
Papigintos Laivakortes 

Informacijų gausite pas 
NORTH GERMAN

dnm’ę, j ir iš visų dalių

Laivai kai aavaitf
Neprilygstami patogumai 

Mes pagelbstime gauti reikalingas 
doknmentui, (affidavits). Mūsų 
žmonės sutvarko visas smulkmenai, 
ir keleiviams rūpinamasi nno pr« 
džios kelio iki pabaigos.
Kainos ir laivų tvarkrafitis paiina 
Siamas paprašius.
Rezervavimui ir inform«*ijų deloi 

» rašyk bile vietiniam agentui, arba
HOLLAND AMERICA LINE
24 State Street New Tork__

gu Amerikos pamariais. 
Žmonių visai nedaug. Ma
tėm vienoje vietoj maudosi 
kelios grupelės vyrų, o biskį 
toliau — moterų. Kiti volio
jasi ant smilčių kaitinda- 
mies prieš saulutę. Kaip vy
rai taip ir moterys maudos; 
Adomo ir Ievos siūtuose; jie 
visai netoli vieni kitų, be
veik gali susikalbėti; pasi- 
maudę sau vaikščioja pa
kraščiais, grožėjasi vieni ki
tais ir beveik susitinka. Sa
kau, kaip rojuje!...

Mes maudytis nenorėjom,
nes neturėjom laiko, kadan- bet vėl pradeda atsigauti, 
gi automobilius tik ant ke
lių valandų buvo samdytas; kp. surengė prakalbas. Kalbėjo 
todėl visa grupė nusiavėmS. E. Vitaitis, “Tėvynės” redak 
kojas ir briste bridom pa-'torius, ir A. A. Tulys “Sanda- 
kraščiais arti dvie mylių iki'ros” redaktorius.
Birutės pakalnės. Potam ap j Gerb. Vitaitis savo gražioje 
siavę užlipom vingiuotais kalboj nušvietė dabartinę pa- 
takais ant Birutės kalno vir dėtį Lietuvoje, kademų sauva- 
šūnės. Aplankėm iš akmenų'liavimą, pažangiųjų žmonių 
sukrautą urvą, kur esąs bu- persekiojimą; jojo turininga 
vęs senovės lietuvių stab- kalba klausytojams labai pa- 
meldžių aukuras. Čionai sto 
vėjusi statuva meilės dievai 
tės Mildos, dabar gi jos vie
toje pastatyta Mergelės Ma
rijos statuvėlė. Dar augš- maus—Sandaros bylą, kuri dar 
čiau į viršūnę palipus, ant neužbaigta ir tuojaus vėl bus 
kalvutės pastatyta Merg. 
Marijos koplytėlė, su alto
rium rodos Čenstakavinės 
Mergelės paveikslo. Visas 
Birutės kalnas stovi išdi
džiai prieš Baltiko jūrą įsi- 
sprendęs. Aplinkui apaugęs 
giria, bet nuo viršūnės ma
tosi visos jūrės ir labai ma
lonu pasižiūrėti. Po girią iš
taisyti keliai ir takeliai, ap
tverti kai kur darželiai; tai 
šen tai ten suoliukai pasė
dėti. Žmonių daug. Vieni po 
relėse vaikščioja, romansuo- 
ja; kiti su knygomis kur 
nuošaliai skaito; treti taip 
sau kur sugulę silsisi.

Nuo Birutės kalno grįžo
me per kitą pusę į grafo Ti
škaus dvarą. Tai bene di- 
džiausis buvęs dvaras Lie
tuvoje, gražios architektū
ros, su dideliais sodnais ir 
promenadomis. Daug Tiš
kaus nuosavybės atimta vai 
džios nuosavybėn po visą 
Lietuvą, bet šitą dvarą re
gis jis tebevaldo. .Tačiaus 
palocius jau pradeda griūti, 
ir matomai jo nebetaiso: ar 
neturi iš ko, ar nesitiki, kad 
čionai ponas beužsiliks.

Palangos gatvės labai ski
riasi nuo gatvių Klaipėdos, 
nors tik keletas kilometrų 
atstumos. Aš ne esu pro-vo- 
kietis, bet šiuo žvilgsniu la
biau gere juosi kultūra vo
kiečių, negu lietuvių, čio
nai gatvės ištrupėję, duobė
tos ir netaisomos, o tenai — 
išlietos, lygios, apsodintos 
medeliais ir švariai užlaiko
mos. Tegul sau mūsų val
stybė dar tebėra jauna, bot 
jau nors gatves reikėjo iš
lieti ir Palanga gražinti kai 
įmanant, nes čia ateity ga
lės būti vienas iš gražiau
sių pasaulio kurortų, kur 
svetimtaučiai važiuos gydy
tis saule nuo reumatizmo ir 
suvežš Lietuvai milionus do 
lariu...

Ir laukais važiuojant tuoj 
matai skirtumą tarpe buvu
sios po rusais Palangos ir 
buvusios po vokiečiais Klai
pėdos. Iš Palangos važiuoji 
plentu; tas plentas ne pla
tus, apiręs, smiltyse smen
ga, ir kur ne kur medis sto
vi, — matomai pats išaugęs, 
o niekieno nesodintas; pri
važiuoji “gronyčią,” dar pa 
tėmiji buvusį didelį ravą, ku 
ris skyrė Rusiją nuo Vokie
tijos, ir tuoj pastebi per
mainą: Klaipėdos krašto 
plento vieškelis platus, ly
gus, grynas, stipriai išžyy- 
ruotas, rūpestingai ir tan
kiai medžiais (daugiausia 
žilvyčiais) apsodintas. Daug 
dar metų praeis, iki Palan
gos keliai, laukai ir namai 
susilygins su Klaipėdos kra
što kultūra!...

gręsia pražūtis 
lietuvių Ameri-

yra įspūdingas 
dar pirmą kartą

nagrinėjama. Taipgi aiškino, 
kad lietuviai! klerikalai yra* 
susitarę Amerikoje pasmaugti 
pažangiąją spaudą, ir štai vie
ną po kitam laikraščius trau
kia į teismą, bylinėjasi už menk 
niekius; neatsižvelgiant į viso
kius persekiojimus mūsų pa
žangioji spauda, ypač “San
dara,” drąsiai kovoja už darbi
ninkų teises, už laisvę spaudos; 
nes jaj klerikalų atakos niekas 
neatrems, tai 
ir išnykimas 
ko j e.

Gerb. Tulys 
kalbėtojas;
apsilanko Newarke. Anais lai
kais turėjo kalbėti, bet vietos 
klerikalai jo taip išsigando, 
kad jo prakalbas net su po
licijos pagalba sustabdė. Bet 
šį kartą, kurie atsilankė, jojo 
prakalba buvo užganėdinti; 
nes Tūlio ypatoje pamatė ge
rą lietuvį ir karštą tėvynainį, 
mylintį savo tautą ir savo žmo
nes.

Publikos atsilankė pusėtinai 
ir pavyzdingai užsilaikė; tai 
inteligentiška publika buvo su
sirinkus, kad net plačiai pagar 
sėjęs triukšmadarys p. B. sė
dėjo, kaip šventas, net nebamp 
telėjo.

Aukų Sandaros reikalams su 
rinkta $37; privatiškai gauta 
apie $10. Sulyginus su kleri
kalų prakalbomis, kur buvo lai 
kyta politiniu tikslu ir aukų 
gauta apie $8, tai labai gerai 
nusisekė. Korespondentas

WORCESTER, MASS.
Pasidairius Po Mūsų Koloniją

Gruodž. 5 d. įvyko šv. Jur
gio dr-jos metinis susirinki
mas. ši dr-ja turi apie 400 na
rių -ir apie $10,000 pinigų iž
de. Pirmininku yra A. Dailida, 
geras ir sumanus tautietis. A- 
part kitų svarstymų, nutarta 
sušaukti Worcesterio lietuvių 
mass-mitingą, apkalbėjimui bė 
gančių dalykų kaip čia, taip ir 
Lietuvoje, ypač reiškėsi gero 
ūpo atgavimui Vilniaus.

Gruodžio 6 d. SLA 318 kp. 
laikė savo susirinkimą; nors 
kuopa yra dar naujutė, bet na
rių jau turi 200 ir ižde pini
gų apie $200. Buvo nominaci
jos į Cenrto Valdybą. S. Gegu
žis gavo balsų 90; Kamaraus
kas 90; P. Jurgeliūtė 90; T. 
Paukštis 90; iždo globėjai Da
nielius ir Ambraziejus po 90; 
Dr. E. Klimas ir 90. Tas pa
rodo, kad mūsų jaunutėje kuo
pa rūpinasi SLA. gerove ir 
nekreipia jokios domės į varo
mas visokias Maskvos agentų 
provokacijas. Išrinkta kuopos 
valdyba 1926 m. Pirm, tas pat 
K. Budinavičius; vice-pirm. P. 
Juozūnas; prot. rašt. P. Juzė 
Rauktytė, (J. Krasinskui atsi
sakius) ; Fin. seki*. J. Kaula-

l'

kis; Ižcl. A. šabliiiskas'; orga-jpylė savo rūsius augliais. IŠ 
nizatoriais A: Kriaučialis ir J.
J. Krasinskas.

57 kp. SLA. ir laikė savo 
susirinkimą; tenai jau viskas 
priešingai ėjosi, pagal “Lais
vės” instrukcijas. Prieš susi
rinkimą dalinami balsams lape 
liaį su agitacija prieš Centro 
Valdybą. Vidury salės stovi len 
ta, kur surašyti visi komunis
tėlių kandidatai, šiaip susirin
kime jokio gyvumo nėra, vis
kas kvėpia Trockio “duchu.”

P. M. Paltanavičius žada va
žiuot su krutomų paveikslų ma 
šinuke po kolonijas juokų krė
sti. Kada išvažiuos, nežinia, 
žmonės kalba, kad “Am. Lietu
viui” reikalingas atsakantis re
daktorius.

Juozas Neviackas “Keleivio” 
antras redaktorius pradėjo sa
vo agentūrą Worcestery, bet 
biznis ne kaip einasi; tai vėl 
grįžo prie “Keleivio” ir vaka
rais prižiūri savo biznį. Vis
kas su juo būtų gerai, kad tik 
jis pamestų draugavęs su bol
ševikais.

Kun. čiaplikui naujos 
nyčios statymas sekasi; 
duobę iškasė skiepui, tik 
trūksta kapitalo papirkt
tos. Tarp senos parapijos ir 
naujosios pradeda kilt karas; 
mat kunigai jau pradeda žiū
rėt vienas sau, kitas sau. Kun. 
Vasys sako: “nežiūrėkim, 
ką rengia, žiūrėkim patys 
vęs.” Ar nesusiims peštis! 
bus darbo “bedieviams!”

Darbai pas mus eina pras
tai ; uždarbiai menki; bet žmo- 
lės dirba, kurie nori.

Vienas dantistas, kuris tan
kiai myli rašinet nonsensus į 
“Keleivį,” jau vėl atgijo po to 
kaip jam Jonas buvo akinius 
numušęs “parke.” Jojo kores
pondencijose tankiai būna ne 
gražių ir netikrų dalykų.

Mizarų Antanas.

pradžios nešė namo maišiukuo
se, vėliau pradėjo vežti maišiu
kus susikrovę ant vienračių. To 
negana. Daugumas įsitaisė tin
kamus sietus, su kuriais sijo
ja “durtbankiuose” (nuo se
nai supiltos anglių trupenos) 
ir “trekais” namo veža. Jau 
buvo ir areštuotų už trekais 
vežimą. Dabar jau tuos durt- 
bankius savininkai apstatė sar 
gaiš: dienoms ir naktims. Bied 
niems, nešte neštis tų anglių 
leidžiama, bet vežti, uždraus
ta. Dažnai sargai maišelius pei 
liais perpjauna ir anglį išberia.

Report.

Lietuvon

baž- 
jau 

sako 
piy-

kas 
sa- 
Tai

NEW

Ką

PHILADELPHIA, PA.

Angliakasiai Mano
Miesčionis

A pie

Kasyklose darbams sustojus, 
daug vyrų, ypač lietuvių, iš
važinėjo kitur uždarbiauti. 
Nors streikų pabaigos dar ne
matyt, bet jau nemaža dalis 
išvažiavusių grįžta namo. Su- 
grįžusieji daug papasakoja, 
ką išvažiavę patyrė. Iš didelių 
miestų grįžę, sako: “nesupran
tama, kaip tose viršinėse žmo
nės gali gyventi: pas mus mote 
ris pečius kūrena visada — 
žiemą ir vasarą, o ten, virši
nėse, niekad. Vyras ryte, susi
sukęs kas-žin ką į poperių, iš
eina į darbą. Vakare pareina 
namo ir pasisako, kad visą die
ną pajūry p ra vaikščiojęs ir 
darbo negavęs. Ant rytojaus ir 
vėl taip į pajūrį eina.” Kitas 
lietuvis nupasakojo, kad virši
nėse pirmą naktį jo giminės pa 
guldė jį šalia pečiaus. “Kada 
tam pečiuje buvo ugnies, ne
žinia. Aš turėjau skrandą, o- 
verkotį, sveterį ir blankietą. Ir 
del šalčio ištisą naktį negalė
jau užmigti. Neužmigo ten nak 
vojąs ir kudlotas šuniukas. Jis 
vis landžiojo pro duryse esa
mą skylę — tai lauk į kiemą, 
tai vėl pas mane palei pečių. 
Matyt, kad nabagas šunelis nei 
lauke, nei pas pečių, susišil- 
dyt negalėjo. Aš nežinau, kiek 
po tam naktų tas šunelis ten 
nakvojo, bet man, tai ta naktis 
buvo pirmutinė ir paskutinė.” 
Kiti vėl sako, kad viršinėse, tai 
“kataržna.”

Nevažiavę niekur, išlošė. Vie 
ni taiso savo namus, kiti nau
jus būdavo j a. Bet daugiausia 
yra tokių, ką laike streikų pri-

J

Nupiginta laivakortė ten ir atgal 
Trečia Klesa į Kauną

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

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

PITTSBURGH, ARABIC, etc.
Siūlo greitų Kelionę į

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

arba
White Star Line 
Red Star Line

No 1 Broadway, New York

REIKALINGI AGENTAI

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

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

. M. M. ŠUKAS
Lietuvis Advokatas 

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

Namų Tel. Michigan 5751

Bell Phone Poplar 7545
A. STANKUS

— Lietuviškas Graborius — 
Geriausias patarnavimas, 

Daug metų patyrimo 
1023 Mt. Vernon St.

Philadelphia, Pa.

RICHMOND
TRUST

COMPANY
2701-2703 E. Allegheny 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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GARBĖ POETAMS SU
“GYVATĖMIS!”

'Naujoji Lietuva, 
Marsas

Bambino 5 d. 
1913,15,1931 met.

Gerb. Pone Redaktoriau:
Aš begalo myliu lietuvybę. 

Todej. kiekvienas pasisekimas 
mūsų tautos arba pavienio pi
liečio suteikia man tiek džiaug
smo, kiek gali suteikti pati, 
burdingierius ir uošvė išbėgda
mi visi sykiu iš mano namo. 
Laukiu aš “Vienybės” kaip iš 
dangaus palaiminimo. Ir kaip
gi nelauksi?!! Ji tiek daug pri 
daro l‘oniii ir fansi juoko pa
rašyto regis spešel del manęs.

Sustabdo į dieną
Pora dožą Hill’s sustabdo šaltį — į 

24 valandas.
Sustabdo ir galvos skaudėjimą, karš

tį, gripą, paliuosuoja vidurius, suvikri- 
na visą kūną. Ir nepalieka blogu pa
sek m i ą.

šaltis, dalykas rimtas. Kasmet nuo 
Šalčiu priežasties miršta virš .150,060.

Nežaiskite su šalčiu. Nusipirkite tik
rą Hill’s ir vartokite šalčiui užklupus. 
Visos aptiekus parduoda Hill’s.'

'Aš pats esu poetas, todėl la
bai myliu eiles.

Dažnai aš išmokstu gražias 
eiles iš atminties. Labiausiai 
man patinka eilės Miško Die
vaičio. Paimkime jo eiles, kur 
jis aprašo kaip jį “Įgels gy
vatė.” Kiek čia gudrybės, o 
kiek gražybės; koki dailūs žo
džiai, kaip gerai sutaikinti, 
kokis ritmas!!!!

žinoma, ne kožnas piemuo 
gali suprasti tokias eiles ir 
taip iš augšto parašytas.

Per visa vakara skaičiau.* *• <
šimtą sykių skaičiau ir kaip 
begalo gardžiai pasijuokiau!! 
Aš neabejoju, kad Miško Die
vaitis — tai mūsų tekančioji 
žvaigždė, o gal ir tekantis mė
nulis. Neturėjom1’, Hgšiol mes 
savo garsaus poeto, tai dabar 
susilaukėm, kur prašnekėjo į 
mus ne taip kaip kokis papras 
tas žmogus — Šekspyras arba 
Puškinas, bet mūsų poetas 
prašnekėjo į mus Miško Die
vaičio lūpomis. Tik Dievaitis 
gali įdėti į tokius augštus žo
džius augštą ir gilią mintį. A- 
čiu! širdingai ačiū už eiles!! 
Rašykite daugiau, man patin
ka. Paginsiu ir dar ant šv. Ve
lykų raudoną kiaušinį duosiu.

Tik aš norėčiau, kad jis pa
rašytų: kaip jis dainuotų ir 
kas tada su juo atsitiktų, kai 
jam sparva ar uodas prie no
sies priliptų, ar kad į kelnes

KĄ TAMSTA PADOVANOSI ŠVENTĖMS SAVO 
GIMINĖMS IR DRAUGAMS LIETUVOJE?

Gi vienintelį paveiksluoti} mokslo, visuomenės, lite
ratūros žurnalą “Kultūrą.”

Tamsta atsiuskit šiuo adresu: į Lietuvą, Šiauliai, Dva
ro gatvė, “Kultūra”

Du Dolariu ir sulyg Tamstos nurodyto adreso bus 
siuntinėjamas kas menuo “Kultūra” su šiais priedais:

1. V. Boelše žmogaus kilmė, 2. M. Beren. Kaip žmo
gus gamtą nugali, Tai labai įdomios ir naudingos mokslo 
knygos. 3. 1927 metams “Sodžiaus Kalendorius.”

Taigi tik už 2 dolariu Tamsta giminėms ir draugams 
gali suteikti tokią gausią dovaną: 12 numerių žurnalo, 2 
mokslo knygi ir kalendorių.

“KULTUROS” Bendrovė, Lietuva, Šiauliai, Dvaro g.

ANDRIUS TURAUSKAS
>592 FLUSHING AVENUE

Brooklyn, N. F.
Telephone Williamsburg 3009 

------ o--- į-
Užlaikau užeigos vietą visiems prieinamą ir 
priegtam viešbutis atkeliavusiems iš toliaus; 
gera vieta apsistojimui. Salė del mitingu, 
draugijų, praktikų pasirendavoja dykai.

KASMOČIUS ir TUBA
(Praeidami atsižvclgkite j šį namą) 

260 HUMBOLDT ST.
Brooklyn, N. Y.

• Telefonas Stagg 2481 
Užlaikomo lietuviams užeigos vietą 
ir turimo Gražią Ruimingą Svetainę 
del įvairią Mitingų ir Pokilių (Lie
tuvių Kriaučių Kontraktoriai už
laiko savo ofisą mūsų svetainėje) 
Visuomet reikalo kreipkitės pas: —

KASMOČIUS ir TUBA
260 Humboldt Street 

Brooklyn, N. Y.

gyvatė įkliūtų — kasgi su Mi
ško Dievaičiu tada būtų? Ta
da gal jis savo kelnes paliktų 
“sveikinti dangų, ir amžius” 
netiktų.

Su gilia pagarba,
M ar sietis.

IŠ PLAČIOS LIETUVOS

Šiaulaičiai, Šiaulėnų vals. — 
(Ir numirę laikraščius skaito) 

•Anais metais kunigėlis prisi- 
J spyręs užrašė laikraštį “Ūkiniu 
kų Patarėją” šiaulaičių kaimo 
žmogeliui Adomui Dunduliui. 
Dabar gi jau antri metai, kaip 
minėtas Dundulis pasimiręs, 
bet laikraštis vistiek jo vardu 
pareina. Nors velionis A. D. 
buvo 80 metų senukas, nebuvo 
jokis ūkininkas (buvo bežemis) 
ir gyvas būdamas visai nemo
kėjo skaityti nė žinojo, kas tai 
yra laikraštis, bet kadangi jam 
ir numirusiam laikraštis siunti 
nėjama, tad pasirodo jo paste
bėtinas uolumas skaityti kuni
ginius laikraščius — net ir po 
mirties.’ ✓ Valstietis.

—o—
Lekėčiai. (Padėka nuo Tėvo 

Antano šv-rių Partijai). — 
Sveikinu visus Amerikos šven- 
takuprius, linkėdamas visiems 
linksmų Kalėdų ir Naujų Me
tų ! širdingas ačiū šv-rių Par
tijai, kad užrašėte man “Vie
nybę,” kurią labai godžiai skai 
tau, o labiausiai žinias iš Brook 
lyno apylinkės. Labai malonu, 
kad neužmirštate manęs ašarų 
pakalnėj gyvenančio. Nors 
vargstame, bet pasekmės la
bai geros, nes šv-rių partija 
auga, kaip ant mielių ir jos 
rekolekcijų visi valdininkai la-< 
bai bijosi, kaip kiškis krūmuo
se. Tėvas Antanas.

Ar dabar mus vaikysi nuo bač
kų, nenaudėli!!!

1*aip “Darbininkui” pagrume 
nūs, gal Romos papa dar ap
sigalvos jr savo laišką atšauks. 
Kitaip juk reiktų sunaikinti vi
sos kunigėlių įtaisytos bačkos 
Lietuvoje. O jos tokios geros, 
naujutėlės!...

—o—
Lenkų arcivyskupas Cieplia- 

kas, atvykęs įš Vilniaus į Chi- 
cagą, aplankė ir lietuvius ku
nigėlius, žadėdamas įvykinti 
tarp lietuvių ir lenkų “susipra
timą ir brolišką meilę.” Tai 
menka naujiena. Mes ir taip 
žinom, kad tarp lietuvių ir len-♦ * kų kunigėlių senai rūkoma san 
taikos pypkė. Svarbesnis klau
simas: kur jie gaus tabako?

Naku-Bra-da.

metų nuo susitvėrimo šios ga
lingos pasaulinės Partijos, bū
tent 1926 m., Sausio 13 d., 23 
valandos, 59 minučių ir 13 se
kundų. Jeigu jisai iki to laiko 
nepasiprovys, tai netik kad ne
gaus zupelnų atlaidų ir atlei
dimo savo nuodėmių, bet dar 
liks pašauktas į tokias rekulek- 
cijas, kokių jis dar neturėjo!

Beje, tas yra sykiu primini
mas visiems didiesiams grieš- 
ninkams.

Kaip Vyrų
Meilę Prilaikyti!

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

NOTAKIJUS 
(Kajantas) 

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

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

ir tt.

VIRĖJA J

Trys Mylios Povandenini

TARKAIN1AI

Pijušas Mūkelė vėl gavo 
naują kryžių nešti ant savo 
Golgotos. Del kelių eilučių 
“Vienybėje”, jis turi prirašyti 
naktimis po devynius sieksnius 
savo “ėdasio-rialų” ir niekaip 
negali įrodyti, kad “Vienybė” 
meluoja, o jis teisybę sako: iš 
jo plunksnos vis išeina, kad 
“Vienybė” rašo teisybę, o Piju- 
šas Mūkelė meluoja.

—o—<
Nieko negelbsti ir praloto ti

tulas ! Ana kun. Krušas, pava
žinėjęs Lietuvon ir sugryžęs A 
merikon, išdavė nuosprendį, 
kad Tautos Fondas reikia pa
duoti šventakupriams ant re
kolekcijų už išaikvojimą visuo
menės pinigų. Už šitą kleboni
jų klapčiukas “Darbininkas” 
patį kun. Krušą eks-komuni- 
kavo iš klerikalų vieros, ir pa
kėlęs jį ant šakių parodė savo 
šventablyvoms davatkoms, sa
kydamas: “Ve, pasižiūrėkit, ko 
kios pagarbos toksai žmogus 
yra vertas.”

—o— -
Beje. “Darbininkas” tuo sa

vo žygiu prieš kun. Krušą da
ro dar tik gimnastikas. .Jis 
mat pradeda nuo mažesnių, o 
paskui griebsis eks-komunikuo- 
ti ir patį Romos papą už vai
kymą Lietuvos kunigų nuo bač 
kų. Dabar tik švelniai bando 
papą reformuoti. Sako: Ar dar 
senai skaitėsi Vatikano kali
niu? Tai buvo vis bedievių 
darbas. Mes nuo bedievių ap- 
gynėm ir paleidom iš kalinio.

VISOKĮ NAUDINGI 
PATARIMAI

Jeigu nori prie Dievo mels
tis, turi mokėti “polska mo- 
wa” (lietuviškai Dievas nesu
pranta, — tai perdaug chams- 
ka kalba).

Jeigu nori būti “tikru” kuni
gu, turi mokėti lotynų kalbą 
(del misijų laikymo), kitaip 
“tikru” kunigu nebūsi.

Jeigu nori būti bolševiku, tu 
ri išmokti ruskai — mažiau
sia, nors pasakyti; “durak.”

Jeigu nori būti “geru” dai
nininku ar muzikantu, turi iš
mokt itališkai dainuot. Dėlto, 
juk ir “Vienybės” N. 145 p. 
Muzikantas savo laiške pasa
kė: “Ačiū Dievui, jau praėjo 
tie laikai, kada mūsų žmonės 
turėjo užsiganėdinti tokiomis 
dainomis, kaip: — Eisiu ma
mai pasakyti.” Prie šitos savo 
maldelės muzikantas galėjo
dar pridėti' — Amen.

Kad kokios, koks baikorius 
dar gali paporyti: jeigu nori 
būti geru dainininku, tai ne
užtenka būti muzikantu ir mo
kėti “itališkai dainuoti”: reik 
išmokti ir lietuviška dainelė: 
“Eisiu mamaį pasakyti.”

Jeigu nori itališkai išmokti 
dainuoti', tai nueik Brooklyne 
du syk į koncertą, ir viskas ei
sis, kaip ropę graužt.■' O ant ga 
lo, kur nori, ten eik, tai nema
no “biznis.” Pašalinis.

_
MUSŲ KLAIDINIMO 

BLIURAS

Gerb. '‘Tarkos” Prabaštėli!
Būk lockavas, ištlumočyk 

man šitą nesusipratimą. Nese
nai per Kauną važiavo lakamo- 
bilius. Lakamobiliaus kurma- 
nas buvo biskį Įsismaginęs, tai
gi ir nepamatė, kaip užriogli- 
no ant arklių tramvajaus. La- 
kam'obilius susikoliečijo ir to
liau važiuoti nebegalėjo. Taigi 
iš lakamobiliaus išlindo kuni
gėlis ir labai graži panelė, bet 
abiejų panosėje kabojo raudo
ni burbulai. Taigi kaip čia nu
tiko? Kad būtų grečiumai sė
dėję, taip negalėję būtų nu
tikti. Aš manau, kad abu bu
vo apsikabinę ir nosę su nosia 
trynė. Kaip prabaštėlis manai?

Tarkos Kiaušinis.
Klebono prierašas. — šven

takuprių organas mažai užsii
ma -tokiais dvasiškais reika
lais. Tamstai patartina kreip
tis į Katalikų Veikimo Cent
rą pačiame Kaune. Jei ten ne
išaiškins, tai kreipkitės į Ame
rikos Lietuvių Kunigų Sąjungą 
su užklausimu, kaip jie sėdi au 
tomobiliuje kai su panele va
žiuoja.

TA RKOS SPA VĖDNYČIA

Aure Paparčiui: — Tik ad- 
bar teko peržiūrėt Tamstos 
mokslišką analizaciją./ tarpe 
kakročių pasilikusios “Bitės,” 
bet mes joje permažai radome 
mokslo. Be to anas nevykęs bi
tininkas kadaisia buvo geras 
šventakuprių parapijonas, to
dėl dar laukiame jo pasitai
sant ir velykinės atliekant. 
Duodame jam laiko iki būsin- 
čio Šventakuprių Jubilėjaus 20

Kaip Danguj?
Vaikas, kalbėdamas poterius 

ir radęs žodžius “kaip danguj 
taip ir ant žemės,” sako:

— Mama, aš nepoteriausiu 
daugiau. ,

— Kodėl vaikeli? be poterių 
į dangų neisi.

— Taigi, kad aš ir nenoriu 
dangun patekti: čia mane daž
nai muši, tai ir ten muši, nes 
kaip danguje, taip ir ant že
mės.” A. Lakūnailis.

Kodėl Jis Priešingas
Kr i k še ion y b ei

Misionierius (į laukinį Af
rikoje); Bet kodelgi, mano mie 
las, tu esi taip priešingas pri
imti krikščionybę?

Laukinis: Jūsų tikėjimas y- 
ra perdaug kuklus ir perbran- 
giai lėšuoja. Ką, tu manai, 
kad aš įstengsiu aprėdyti ma
no keturiasdešimta pačių?!

PAIEŠKOMA

Povilaitis, Jurgis, 1920 m. gy 
venęs Bostone. Turime jam 
svarbių žinių apie jo motiną 
Lietuvoje.

Greibus, Juozas, atvykęs A- 
merikon 1910 m. ir būk gyve- 
nęš Elizabeth mieste (Penn-
sylvanijos ar New Jersey vai- y
stijoje).

Ieškomieji arba kas apie 
juos žinantis prašoma atsiliep 
ti šiuo antrašu:

Lithuanian Consulate,
38 Park Row, N. Y.

E. Teleskaitė,
Konsulato Sekr.

LIETUVIŠKA AKUSEBKA

fn Marijona Tamkienfi
^prie palagų ant pareikalavimo  ̂

dieną ar naktį, taipgi ir nedėl-5$
^dieniais. Darbą atlieka atsakau 
Mačiai už prieinamą kainą - ? ?
8 7 Stagg Street
S3 (arti Union Av.) 
£3 Brooklyn, N. Y.
M Tel. Btagg 5711 p;

SVEIKATA ir DUONA
■. ---------■ <

Kodėl Lietuviai yra sveikiausi ir 
stambiausi žmonės? — Dėlto, kad 
valgo tikrų miltų, “lietuvišką” 
duoną, kurioje, kaip mokslininkai 
išrado, yra pilna taip vadinamu 
vitaminų — būtinai reikalingų 
žmogaus sveikatai.

Geriausią Lietuvišką Duoną ir 
keksus, pyragaičius vestuvėms ir 
pokiliams, kepa

KEPTUVĖ “GARSAS”
W. Masiulevich ir A. Shrupski 

(savininkai)

209 BEDFORD AVENUE
Brooklyn, N. Y.

(Tel. Greenpoint 2876)

— Siunčiam ir j kitus Miestus —

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

Kaina su prisiuntiinu $2.50 
Tai naujanybė iš Lietuvos!

VIENYBĖ
7.93 Grand St., Brooklyn, N. Y.

M—---------- ---------K

Ar turite KOSULYS?
Kodėl nepamėginti

Severa’s 
Gough Balsam.

Gera, saugi ir patikėtina 
gyduolė nuo kosulys.

Kaina 25 ir 50 centai.

Nuo peršalimo nėra 
nieko geresnio, kaip

Severa’s
Cold and Grip Tablets.

Kaina 30 centai. ;

Tos dvi gyduolės yra geriausiai dėl 
kosulio, peršalimo ir užkimimo.

Pirmiausiai kreipkis į aptieką.

W. ;F.' SEVERĄ CP- J 

CEDAR RAPIDS, IOWA
■ ■■ ______________J_____________________________

PIRKITE 
“VIENYBĖS” 

ŠĖRĄ!

KIEKVIENAM 
REIKALINGI 
GERI DANTYS. 
KODĖL NE JUMS?

Pataisome nebrangiai. 
Vartojam naujus būdus. 
Sanitariškas patarnavimas.

DR. WOODRUFF
Surgeon Dentist

182 Bedford Av., B’klyn, N. Y,

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

Gerklės Ligas
109 E. 87th Street

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

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

Ir

Gravel 
Roofing 

Repair WorK a Specialty 
JAMES J. HOLT & SON

Taisau ir Dedu Stogus. Darbą, Garan
tuoju Ilgam laikui. Kainos Prieinamos 

Reikale klauskite:
Ofisas: 1163 Gates Avenue 

Tol. Jefferson 3957
Yardas: 161. Clifton Place 

Tel. Prospect 1023

GARSINK1TĖS “VIENYBĖJ”

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ 
APDRAUDOS (INSURANCE) FIRMA

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

PERKAM ir parduodam namus, lotus, farmas, biznius, morgičius; sko
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

134 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 
senus namus: medžio, mūro 
ir cemento. Darbas užtikrytas 
— Reikale kreipkitės pas —

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

Tel. Richmond Hill 8066

Rūkydami NAUJOKŲ BROLIŲ padarytus cigarus, tautiečiai džiaugiasi, 
nes jie žino, jog tai yra geriausi Cigarai Amerikoje, gardūs rūkyti, ma
loniai kvepiu jog visiems patinka’ todėl, kad pagaminti iš geriausio Ta
bako! Geresnių Cigarų negali gauti! Visi inteligentai ir supratlyvi žmo
nės juos rūko!
Broliai Lietuviai — Labai puiku, kad lietuvišką išdirbystę paremiat 
todėl ir ateityje prašom, kad Restauracijose, Kliubuose, Storuose, pas 
Barbenus ir visose lietuviškose užeigose reikalaukit po vardu ■— JONO__
JOHN’S CIGARĄ arba brolio Petro bei L. D. K. Vytautol Tėmykit, 
kad būtų vardas ir paveikslas ant bakso — o rūkysit ir džiaugsitės, kad 
rūkote gerą cigarą. — T kitus miestus išsiuntinėjau! per pačtą. Adresas:

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

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

(Feljetonas)

Rašo A. Lakūnaitis

Lietuvos Seimo gudruoliai, 
nespėdami prisikrauti tiek tūk
stantėlių, kad galėtų pirktis 
dvaro centrų ar mūrukų, su
manė kelti šalies ūkį —■ ruošti

® &

i

The
New 
kaip

Kt, V S Pal O)

B

^glf brn^likai žino gana gerai, kad nei 
maldos nei pasninkai, nei 
mužnos” Lietuvai, nei jos gy
ventojams jokio pagerinimo, 
nei dabartinės nepriklausomy
bės nedavė, neigi juos pačius 
Dievas penėjo; tačiaus neliau
ją kitų mokint poterių*, net 
kareiviai klausinėjami poterių 
ir rožančių.

Syki patėmijau “Draugas”, 
skelbdamas savo skiltyse “Vil
niaus Vadavimo” šventę, prašo 
skaitytojų... “ryte gausiai su- 

'sirinkt bažnyčion ant pamaldų, 
! o vakare, ant prakalbų...” 
j Pamaniau sau... “Die, mąno 
i Die! tie mūsų dvasios 

„pį Tis dar per vortinklius 
tau j a,” nors dangiškas 
kurčias ir aklas ant jų 
mų; nei akies mirkteli, nei au
sies linkteli, negi savo dieviš
kojo pirštelio pridėjo prie iš- 

• , , ,, kovojimo Lietuvai neprigulmy-nyrindavau lovon gult, negu po , •’ . ., . , m- , • v bės, kuri liko musų kunigamstenant. Tie nesuprantami zo- .,v. . . , . . , . . ir ju tarnams žemišku rojum;dziai, kartojami poteriuose, ku-. .
, ■ , h . ... o vargšai bedieviai ir bepote-riu paprastoj kalboj negirde-1 . . . . 1nai, savo protu ir jėgom triū

sėjo lietuviam Įdarbės, o Lie
tuvai liuosybės. Kada jūs, ku- 
nigužiai, ataksit, kad pamatyt 
iš kieno rankų “niūnę” valgot...

Rašo Anis Rūkas
al-

' Marį „f -p,,-, HOBr,eNTurbūt pasauly jokis kitas 
kampas nemoka tiek poterių, 
kiek lietuviai. Motinos vaiku
čius, išpat mažens moko pote
rių; jos visa rūpestis vaike
lių auklėjimas, kad jie išmok
tų “Dievą garbint.”

Man augant pas dėdę, kurs 
mokėjo labai daug ir su “iš
galėm” poterių, būdavo kad pa 
klupdys (ko aš nelabai mėgda- 

kaip sau norit!... j vau), kad pradės mokint, jau 
‘tarkininkai” apdū-1 nebepaprastus poterius, ką dau 

mokite giliai!) Taip pat jos tu guma žino, o ilgus priedus, su 
rėjo pagaminę, didelį karvojų, devyniom galybėm “Prisaky- 
kurio dali parodoj pardavė, o'mų,” “Artykulų,” “Palaimini-j 
likusį gardžiai su “kompanija” mų,” “Cnatų,” “živątų 
suragaus. džiųjų griekų” ir mažesnių nie

Vyručiai, kad ir kaip aš jus kų, tai net mano jaunučiai 
keliai pajuoduodavo. Neįsta- 
bu, kad slėpdavaus nuo poterių 
“pakiltosvely nevalgęs nu

,. i-i-i .... .. .. . , .. .. . ....ti keliolika vistų ir ančių; čia kas matyti is pačių ekspona
tai manau jau ūkininkėms nau 
dos ligi soties, nes kiaušiniai 
svarbią rolę ir “politikoj” vai
dina. Gal vien dęl to ir 
bas lietuviai su lenkais 
(o apie jas gal nieks nė 
no j ot!)

Patvory matosi keletas

dery- 
vedė 
neži-

tų, mano: “Reik nešti parodon, 
dar galiu gauti kelis šimtelius 
(kiek daug tu nori!!), o tai 
būt ant senatvės’’... Mariam- 
polės vienuoliukės gi, pasiuvu
sios kunigėliams rūbus, atne
šė dar ir parodon kitiems pa
rodyti. Tik jau nepaprastas 
drąsumas, kaip sau norit!...! 
(čia mieli

meta 
parodas, kad paskui daugiau iš lo išdirbinių, atliekamų pačių 
to vargšo ūkininko galėtų išlup jmariampoliečių. Nors yra vos 
ti. šiaip ar taip tai yra geras viens kits manežas, kuliamoji 
dalykas: bepigu ir kitam duoti,1 skrynutė, akselinė, bet šiuo at- 
kai daugiau pats turi. Bet žvilgiu, reikia pasakyti, Ma- 
kaip dažnai tos parodos: didės *riampolė ir taip pat nemažas 
iriuosiuose apskričių miestuose' galiūnas prieš kitus apskri- 

čius. Pažymėtina, jog parodoj 
& Tnebuvo nė vieno motoro, mato-, norėčiau pagirti, bet negaliu — 

mai, nepajėgta Įsitraukti. reikia tiesa sakyti: jūs netaip 
Bet sakysit ^ana niekus ple-lgodūs Į pinigus, netroškot daug 

pėjus, negaišink, vesk toliau.' 
.Gerai, štai ir pašiūrė, kurioje 

norėdamas eiti' patalpinta visi smulkieji ekspo 
į pažiūrėti, į natai. Na, čia tai tikri margu

mynai !
Didesnę “pašiūrės” dali uži

ma moterų darbeliai: viens 
margas, kits dar margesnis; 
viens gražus, kits dar gražes
nis. Moters, matomai, tiek daug 
visa ko prinešė vien norėda
mos gauti pagyrimo lakštų ir 
premijų... Sena motinėlė, išsi
traukusi kelis metus skrynioj 
besivėlusį deki ar rankšluostį,

n i uosiuose
kasmet. O kiek ten visa ko pri
nešta, galybė barščių, taip vis
kas keista, bandysiu ir jums ši 
tą papasakoti, ką šį rudeni Ma 
riampolės parodoj mačiau ir 
girdėjau.

Pirmiausia, 
per vartus tų dyvų 
turi duot litą; galima ir be jo 
apsieiti, tik tuomet reik, — kai 
kas taip ir darė, — lipti per 
tvorą.

Parodos aikštėj, 
ko j, 
vadina, 
ra eilių 
žūs tai 
žiūrėti, 
blausi, Įdomiausi. Toliau maty-

kiaulių rin 
kaip paprastai ją žmonės 

tuoj krinta akysna po- 
arklių ir galvijų. Gra- 
dalykai, malonu pasi- 
ūkininkams gal svar-

PUIKIAUSI SVETAINĖ
Del Miiingn, Vestuvių, Vakarienių ir 

Pakeleiviams Nakvyne
Taipgi ir šiaip del visokių pasilinksminimų, 

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

tarpe Halsey St. ir Gates Ave., Brooldyne.
r

Telefonas Jefferson 6639

premijų, tad mažiau ir darbe
lių eksponatų išstatėt. Bet at
neštieji dalykėliai, sulyginus 
su moterų rankadarbiais tik 
truputis, neprasti. Tuoj krinta 
akin paukščio narvelis, reika
laująs didelės kantrybės ir dar 
bo, paskui keletas medinių bei 
molinių indų, gražiais rankų 
darbo pagražinimais. Niekis, bet “živatas 
kad grįžtat iš kultūros laikų Į duojamas, nežemiškas daiktas, 
molini amžių, nors jūs vieni koki tai slaptinga dvasių ka- 
neužmirštat senovės. Be to, įralijos šmėkla. Syki sapnavau, 
kad nesumažinus jūs (vyrų) |kad “živatas” norėjo mane pa- 
garbę, paminėsiu ypatingos 
technikos stalą, kuris pasižymi 
rūpestingu apdirbimu ir...

1 brangumu.
i Kampe stovi keletas augštų 
ilgalapių augalų, kurie, girdi, 
yra kukurūzai, arba, kaip kiti 
dar juos vadina, turkų kvie

čiai. Tvirtas žilabarzdis senis 
net sušilęs pasakoja, kaip jie 
auga, bręsta, o derliaus tai, 
sako, duoda ligi 1,000-čio grū
dų. — Tai jau tik nemaža mo
lekulė, — pamaniau, ir traukiu

davau, keldavo mano tuomet 
jaunutėj galvelėj netik pai
naus Įdomumo, o sykiais tver
davo keistus ir man tuomet bai 
sius vaizdus. Nežinau kodėl, 

mano buvo vaiz-

sigaut, nuo ko pabudęs ėmiau 
verkt. Paklaustas, ko aš bijau, 
papasakojau, ant ko mano dė
dė su teta gardžiai nusijuokė, 
— kas mane tik susarmatijo, o 
ne suramino, negi paaiškino to 
baisiojo “živato” prasmės. Po 
tuo visgi ilgai bijojau; mat 
“Živatą” vaizduodavau, kaipo 
tikrą dvasią iš “ano svieto,” 
kokią sapny mačiau.

Tai tokie gilesni Įspūdžiai iš 
mano poterių laikmečio. Nors 
poterius, su visais priedais, ir

•I.S& Preserved Ma* 
itn f°r |fKe. . ... V'8tū>lUr"P«»>Uon .ac|, label v“1- 

b.
e o Rden c o m pA

“pro- 
Tėvas 
prašy-

kUDIKi^
GEROVės skYRIUŠ
DEL APRŪPI N IMoT 

MOTINŲ IR. JŲ 
jį KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

oraxr»~rs-irfK7.-^T;Ti: ->

Siame skyriuje mes laikas 

nu» laiko gvildensime rei
kalus įdomius būsiančioms 

motinoms Ir motinoms jau
ny kūdikiy.

Kūdikių aprūpinimas ir pe

nėjimas yra dalykas gyvos 
svarbos Šeimynai ir tautai 
ir mes jaučiame, kad tai 
yra dalykas, kuij mes tu
rime regullariūkals laiko
tarpiais atvirai ir laisvai 
pergvildenll.

STRAIPSNIS 155

Duokite savo kūdikiui tinkamą pra
džią gyvenimui penėdami jį Bor
den’s Eagle Pienu.
Jei pasiusite šį apgarsinimą į 
Borden Company, Borden Building, 
York, jie pasakys jūsų kalboje, 
penėti jūsų kūdikį su Eagle Pienu.

Dept
įi

Garsinkites “Vienytoje”
DifJEUS NUMAŽINIMAS KAINĮI ANT

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

PA RSIDUODA LENG VOMIS 
IŠLYGOMIS

NEW

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

tuoj atvykstu pataisyti pagedimus

.95 Starr Street
Brooklyn, N. Y.

Tel, stagg 4037

Geriausias
P LU M BE RIS

CHAS. WIRFEL

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 syki atėjus. 

Kraujo tyrimas Wassermano sistema, ir komiška 
lyzė šlapumo, X-spindulių kvotimas.

Pasitarimas ir Patarimas Dykai

ana-

prie didžiųjų runkelių bei ko
pūstų. Bet kaipgi nustebau ne
matydamas visoj parodoj ko
pūsto, kuriam išvirti reiktų ka
tilo, didumo kaip bažnyčia.

Daug kas sujaudintas širdis 
laistė alučiu ir degtine, esan
čia čia pat bufete. Kitiem be- 
strapal iojant išgaravo visi pa
rodos Įspūdžiai, ir iš jų “mūs 
ponai” nedaug ką laimėsią.

Vertėtų gausingiau parodas 
lankyti, nes čia vis dėlto, ga
lima keliais sprindžiais pra- 
gudrėti.

Garsinkites “Vienybėje”

i *
S Tel. 4418 Greenpoiat.
‘ « !: Dr. John Waluk |

Valandos:
nno 8 Iki 10 ii ryto
nho 1 iki 1 po pietą
nuo 8 iki 8 vakare< j

Nedėllomis pagal susitarimų
I l161 North 6th Street

Brooklyn, N. Y.
• s

pūsles
UŽDEGI

MAI!
X a

ApsaagoM Sveikatų

Profilaktas vyrama, 
geriausia apnanga 
po užsikrėtimo. 

Didelė triūbele 31c.s Specialistas
110 East 16th Street, New York City 

Tarpe -Ith Av. ir Irving Place
Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakaro. — Nedaliomis: 9 iki 4 po pietą

(Tarba (4’s) $1.
Visose aptiekoss ar
Ban-Y-Kit Dept. A. 

•1 Beekman St.
New York

Pralyk tpraiymą

Tel. Stang 0783.

Juozas Levandauckas

Brookly107 Union Avenue

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

Ateikite ir Persitikrinkite

“cnatgaliais” išmokau puikiau
siai, kad ir mano dėdė stebėda
vos mano “pomečia” mat bu
vau “pometlyvas,” — tačiau' 
ilgainiui, kada likau ant savęs, 
ty. maldose, likau nuo kitų ( 
“neprigulmingas;” nors neva 
del mados kalbėjau, bet “su
trumpintai;” priedai liko ne
aiškioj migloj, užsimiršo... Mat 
omeny tas lieka, kas Įdomus, 
o ne verčiamas-privalomas.

Tą madą, net ir Amerikoj 
gyveną lietuviai seka, moko 
vaikus poterių. “Dievą gar
bint;” mat jš to tikisi vaikai 
bus padoresni. Tačiau tikreny
bėj tiek poteriai vaikui duoda 

i padorumo, kiek muslinas karš
čio.

Jei Lietuvos elgeta nemokė
tų poterių, turėt badu mirt. 
Mat ten už poterius gauna duo 
nos ir pavalgyt.

Lietuva, netik poterių ir mal 
dų, rožančių ir kryžių, o ir 
“eudaunų” vietų šalis.

Pažvelgkime Į tokią didžiu
lę šalį, kaip Amerikos Jungti
nės Valstijos, kur nei kryžių 
laukuose, prie kelių, ir nevie
nos “cūdaunos vietos” ir gyve
na žmonės; tas pats Dievas, 
kaip gerai juos užlaiko! Ke
leriopai geriau, negu “nobaž- 
niausiose” šalyse, paėmus net 

i ir mūsų Tėvynę-Lietuvą, kur 
vargšai žmoneliai, už maldas- 
poterius, ir sausus pasnikus nie 
ko gero nemato.

O dabartiniai Lietuvos valdo 
vai, kademai, kad pasirodyt 
Dievui gerais, už jo malones 
jiem vieniem teikiamas, išlei
džia priverstiną švenčių Įsta
tymą, su žėgnonėm-maldom a- 
tidaro Seimo posėdžius, ir ki
tus viešus susirinkimus; tačiau 
Lietuvos pavaldiniai, vargsta, 
už juodos duonos kąsnį, kurių 
kasdienis perteklis nedaug gan 
sesnis už apleistos koplyčios 
pelės...

Mada. Mūsų tėvai poteriavo, 
ir mes poteriauname. Protaut 
sunkiau, negu poteriaut, ar a- 
klai kitą sekt, — nebojant, ar 
tai gauname užtai ką ar ne.

Lietuvos kunigaį ir jų paka-

DIEGLIAI

Perdidelis skaičius motinų skaito 
dieglius "reikalingu piktu.’’ Tai visai 
nėra priprastas dalykas, o dažnai ga
li būti ženklu rimtos ligos.

Diegliam priežasčių gali būti daug. 
Gali būti todėl, kad perstaiga. atvėsi
nai kūdikio .valgi. Neprisilaikydamas 
laiko penėjimui taipgi kiekio taipgi 
gali būti priežastis.

Tinkamas maistas yra labai svar
bus kūdikiui gaunančiam dieglius. Ne
tinkamas penėjimas gali sukietinti vi
duriukus, kas savo keliu suteikia die
glius.

Jei tavo kūdikis turi dieglius, pa
žiūrėk ar kas jo plivuko neveržia pir
miausia. Lai rankutės ir kojukės bū,na 
šiltai. Dažžnai, šilto vandens atsigė
rus arba šilto vandens bonkų ant pil
vuko uždėjus, diegliai praeina. Jei tas 
negelbsti, pasirodavyk, su gydytoju. 
Niekad neduok vaistų, be daktaro pa
tarimo.

Ypatingai prižiūrėk, kad visi žindu
kai ir bonkutės būtų švarios, taip, 
kad pilvas negalėtų užsikrėsti.

Pasirenkant kūdikiui maistą vartok 
tokį pieną, kuris saugus ir liuosas 
nuo blėdingų mikrobų. Eagle Brand 
Kondensuotas Pienas yra saugus mai
stas ir sykiu sotus.

į

Dėkingiausių pasekmių buvo nesenai 
gauta gydant nedapenėtus vaikus su 
Eagle Pienu. Mokyklos vaikai ken
tėjusi nuo netinkamo maitinimo iš sy- 

|kio pradėjo gerėti su Eagle Pienu. 
Nekurie gavo du syk daugiau svorio 

J negu normaliai reikėtų. Jei turi by ko- 
jkią nuožvalgą, kad tavo vaikai nėra 
iki saiko, pradėk duoti jiems kasdien 

j Eagle Pieną, šviežias oras, užtektinai 
jnįego, geri papročiai taipgi svarbūs. 
Vaikams reikia duoti Eagle Pieną 
du sykiu j dieną apart kitų valgių. 
Atmiožk du šaukštu Eagle Pieno su 
trimi-čvertimi puodelio šalto vandens. 
Senesni vaikai myli jį su ginger ale, 
vynuogių ar vaisių sunka, ar su kiau
šiniu. Jį taipgi patogiai galima var
toti nekuriuose virtuose valgiuose*.

Skaitykit šitus straipsnius kas sa
vaitę ir pasidėkit ateičiai.

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.

A. Antpusaičio krautuvėj galima gauti netik geriausių 
ir lengvomis sąlygomis pianų ir gramafonų, bet ir naujau
sių lietuviškų Kolumbijos rekordų -i- monologų, dialogų, 
dainų ir muzikos. Taipgi galima gauti naujų Įvairių, piano 
rolių. I
Specialiai Kaftėdom: 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 TON UOTO JAS IR PATAISYTO JAS 
081 Broadway Brooklyn, N. Y.

(Pusė bloko nuo Myrtle ir Broadway “L” stoties) 
Telephone Jefferson G993. Atdara vakarais iki 9 vai.

į Susivienijimas Liet. Amerikoje
S’ DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDBAUDOS IB PAŠALPOS 

ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE, KU
RIOS TURTAS ARTI 51,000,000.00

pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.18
Nuo BUBlorganlzavimo iki šiam laikui išmokėta $376,128.80

BLĄ. kuopos randasi visuose, didesniuose niestaosa. 
Nariai priimami nuo 18 iki 50 m. amiiauf. Visi na
riai gauna laikraitį „Tėvynę” dovanai ir taipgi 
galina 8LA. lileistas knygas nl pus* kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, eoo ir 1006

Paialpoo Skyriai — 
$6.00. I.oo ir IBoo į savaitę.

Dd platesni? informaciją kreipkltča lino adresai

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

’i

TS ii

UBE AN’g GOLD
Šalčio), lalčlų
baksf nyslginkiaok

151 Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y, 
Tolophonn Groanpoint 1411

LletnviiJkų, Bulgariškų, Alopatžjkų, HomeopatUJkų ir Ddtaklv 
vaistų tegalima ganti gerų pan —

F. URBONAS

Kas yražmogaus amžinas prlsiasU ■— Šaltis. 
Jis netik sunkiausiąjį Ilgas Įvare, bai ir | <ra- 
bų paguldo. Bet tie, kurie vartoja *o plačių 
Amerlkų pagarsėjusius 
POWDERS (Miltelius nuo 
įsobljo. Už 76 centus ui 
nuo savo nuožmaus prloiol

URBO LAX TABS (M centai ui skry
nutę) yra kai kannolfi prieš kitų amžinų tnuo- 
gaus priešų — vidurių užkietėjimų — kuria 
žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.
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GRUODŽIO (Dec.) 15, 1925

į Brookiyno ir Apylinkės Žinios
“Vienybės” Adresai? 103-197 Grand Street, Brooklyn, N. Y. Telefonas: 2427 Greenpolnt

sakoj a, kad kasyklų streikas 
jau daugelį darbininkų įvarė 
sunkion padėtin, o streiko pa
baigos vis dar nesimato.

IŠPARDAVĖ CARO IR 
C ARI E N ĖS PAVEIKSLUS

kambarius šeimynai. Cash ne
mažiau $8,000. \

VIENYBĖ” REAL ESTATE 
(VI. šabūnas, vedėjas) 

193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

ŽEMLAPIAl Iš LIETUVOS!

Rusų arcivyskūpas Platon
VISŲ LAUKIAMAS SENAI
PETRAUSKO KONCERTAS

dų sulaukti! Dabar ponai Da
nieliai turės jau du sūnų.

štai jau prisiartina koncer
tas, kurio visos apylinkės lie
tuviai laukia — tai liaudies 
mylimojo savo pirmutinio A- 
merikoje kompozitoriaus — 
Miko Petrausko. Po ilgo sa
vo pagyvenimo Lietuvoje ir 
parinkimo naujausių dainos 
perlų į savo repertuarą, p. M. 
Petrauskas aplanko tik trum
pam laikui Brooklyną ir duos 
publikai pasigrožėti tuo, ko 
dar ji nebuvo girdėjusi, šis 
koncertas įvyksta ateinančio 
ketvirtadienio vakare, Gruo
džio 17 d., Y. W. C. A. Memo
rial Hall, 376 Schermerhorn 
St., Brooklyn, N. Y. Bilietai 
dar gaunami “Vienybėje” ir 
visose vietihėse redakcijose. 
Bilietų kainos: 75c., $1.00 ir 
$1.50.'

LIETUVIŲ SPORTAS
JAU BAIDO AMERIKONUS

“N. Y. American” sportų 
kritikas, rašydamas apie bas
ketball rungtynes tarpe Jaunų 
Vyrų Lietuvių Dr-jos jaukto 
ir Red Triangle, nuriečia se
kamai: “Yet the Red Triangle 
quint must show its stuff to
night against a team that is 
running wild, the Lithuani
ans.”

Valio, už mūsų Jaunus Vy
rus I

G LOB IEČIŲ SUSIRINKIMAS 
DEL N. M. LAUKTUVIŲ

KALĖDŲ DIEDUKO
MISIJA VA RGDIENIA MS

New Yorko laikraščiai pla
čiai renka aukas vargdieniams. 
Taip: N. Y. Times kasmet ren
ka “100-tui reikalingiausių”; 
šiemet jau surinko apie $64,- 
000; N. Y. American turi virš 
$100,000 bėdniesiems; Brook
lyn Eagle turi jau arti $20,000. 
žydai baigia rinkt į $500,000.

Lietuviai ikšiol ei savo našlai
čiams ir bėdniems mokslei
viams dar nieko į redakcijas 
neprisiuntė. Geistina, kad per

Šiuomi pranešama Lietuvių 
Moterų Globos Dr-jos narėms- 
nariams, jogei ateinančio tre
čiadienio vakare, Gruodžio 16 
d., įvyksta ekstra susirinkimas 
“Vienybės” Svetainėje. Mat 
yra rengiama Naujų Metų lauk 
tuvių vakarėlis, todėl visos-visi 
susirinkit pasikalbėti, kaip ge
riausia tą šaunų metinį vaka
rėlį surengus.

K. Širvydienė,
L. M. G. D. Pirm.

TĖMYKIT, JOG TMD.
MITINGAS PERKELTAS

Del p. Petrausko koncerto, 
mūsų TMD. 3 kuopos susirin
kimas tapo perkeltas ant Gruo-

Kalėdų Dieduką visur prie lin
ksmo stalo apie šitą prisimin
tų.

LINKSMAS SVEČIAS — 
PONAS ŲARNYS

Pereitą šeštadienį, namuose 
p. Danieliaus (“Vienybės” biz-

džio 23 d., antradienio vakare. 
Todėl visi nariai kviečiami tą 
vakarą susirinkti “Vienybės” 
svetainėn ir atsivesti naujų na
rių prirašyt.

Sekr. V. Višnius.

16 SUŽEISTŲ SUSIDŪRUS

lietuvių: Frances Račkus, 39 
metų, 12204 — 107th St. ir 
Ona Trulis (ar Tiulis), 30 me
tų, 10712 — 116th St., abi iš 
Richmond Hill.

UŽBAIGĖ LIGĄ SU 
VIRVĖS P AG E LB A

Antanas Trockus, 53 metų 
vyrukas, savo namuose, 728 
Lorimer St., buvo rastas pasi
koręs ant durų kriukio su dra
panų džiovinimui virve. Jo pa- 
čiukė Marė rods greitai virvę 
papiovė, bet atgaivinti nebe
galėjo. Ji sako, kad jos vyras 
ilgoką laiką vis sirginėjęs.

Roždestvensky, pereitą sekma
dienį pasakė savo paskutinį 
pamokslą savo katedroje ant 
15 E. 97th St., New Yorke, ir 
išpardavė publikai visą savo 
prieš-bolševikinę literatūrą bei 
caro ir carienės paveikslus.

Are. Roždestvenskis yra tei
smo priverstas atiduoti kated
rą ir visą jos turtą šventikui 
Jonui Kedrovskiui.

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

Kaina $1.50 vienam 
VIENYBĖ

193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Tol. Greenpolnt 7831

LIAUKU8 FOTOGRAFAS

Real Estate

PENKI MIL. IŠPLĖS
BROOKLYNO C U KERNES

Laikraščiai praneša smagią 
žinią, jogei American Sugar 
Refining Co. pradėjo platinti 
savo dirbtuves Williamsburge. 
Tam tikslui paskirta $4,500,- 
000 kapitalo, iš kurio mūrys 
visą eilę naujų dirbtuvių, dės 
naujų mašinerijų ir statys na
mus. šios gatvės bus užimta: 
So. 4th St. iki So. 1st, nuo 
Kent Avę. iki upės ir River St. 
nuo Grand St. iki 1st St. 
Dabar čia dirba apie 1,500 
žmonių, daugiausia lietuvių, 
bet paskui bus darbo dauge
liui tūkstančių darbininkų. 
Tai bus didžiausi cukernia A- 
merikoje.

VIS DAUGIAU APSILANKO

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

Šiuo kartu turiu keletą gerų 
pardavimų su mažu įnešimu.

šešių šeimynų mūro namas, 
po 6 kambarius, su visais įtai
symais. Kaina $19,500, Rendos 
metams $2,568, Cash $3,000.

šešių šeimynų medinis na
mas, po 4 kambarius, su vi
sais įtaisymais. Kaina $13,500, 
Rendos metams $2,338, įmokė
ti $2,500.

Jamaica j arti stoties
Dviejų šeimynų, mūro na

mas, su dvilypiu porčiu, su 
draivei, dubeltavas štymas, 
kampiniai kambariai. Kaina 
$14,000. Cash $2,500.

IF illiamsburgo sekei jo j
Trijų augštų, mūro namas, 

su storu ant Grand St. Nėra

Išsirendavoja 5 kambariai, visi nau
jai ištaisyti, baltinti puikiu enamel, 
privntiška įeiga, maudynė, elektra, gu
zas ir tt. Pigi renda. Kampanis na
mas. Atsikreipkit pas šulekus, 250 Lin
den St., Brooklyn, N. Y. Ridgewood.

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

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

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

Parsiduoda kaffe ir restoranas, 
namas ir biznis. Didelės pajamos. 
Puiki ateitis. Be komisą. Kaina pri
einama. — Kreipkitės 43 Division 
Av., Brooklyn, N. Y. (152

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

nio vedėjo) apsilankė p. Gar
nys ir išeidamas paliko mūsų 
Juozui ir jo žmonai Marei pui
kia dovaną — dailų . sūnelį. 
“Vienybės” štabas sveikina po
nus Danielius su linksma Ka
lėdų dovana ir linkėja jiems

ANGLIAKASIŲ BEDARBIŲ

Pereitą savaitę “Vienybės” 
redakcijoje apsilankė dar apie 
šešetas angliakasių, atkeliavu
sių Brooklynan jš įvairių Penn. 
valstijos vietų ir čionai laiki
nai ieškančių darbo. Jie visi pa

listo. Tinkamas šios gadynės 
bizniui. Kaina $18,000. Cash 
$6,0000.

Ridgewood sekei jo j
Astuonių šefthynų, mūro na

mas ir du štorai. Geras pirki
nys. Kampinis. Kaina $31,500, 
Renda metams $4,320. Po šešis

SETAS IŠ PENKIŲ 
LIETUVIŠKŲ PINIGŲ 

GALIMA GAUTI 
“VIENYBĖJE” 

Su prisiuntimu — 
50 centą

— Petrai, kur taip skubi
niesi?

— Einu pas Juozą Aba- 
zoriu.£

— Kas tenai naujo yra?
— Tai yra geriausi lietu

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

— Koks jo adresas?
93 WYTHE AVE., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. 4520 Greenpoint

Užrašykite “Vienybę” 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems 
Lietuvoje

A. Kandrotas

Fotografuoju ve 
selijas, Bankie 
tiiH, nabašninkus, 
Mokinių grupes 
ir tt. Abelnai at 
lieku visus foto 
grafijos darbus

Visuose fotogra 
fijos reikaluose 
kreipkitės šiuo 
adresu: —

814 BEDFORD AVENUB 
tarpo No. 5th Ir 6th Sts.) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone Triangle 1450
Fotografai

IR MALIORIU8 
Nufotografuoja ir 
numalevoja viso
kius paveikslus 
įvairiausiomis sp
alvomis. Atnauji
na senus ir kra- 
javus ir sudaro 
su amerikoniškais 
Darbą atlieka ge
rai ir pigiai.

Kreipkitės

JONAS STOKES
173 Rrtrtye 8t.. O Brooklyn. N. T.

A. Mikalauskas

UŽSISAKYKIT SKILANDŽIUS 
ĮVAIRIOMS PRAMOGOMS

Didžiausia
Lietuvių %

Mėsinyčia

Suvienytose 
Valstijose 
Amerikoje

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

123—125 GRAND STREET K ’ * ' '
Brooklyn, N. Y., Telefonas Greenpolnt 3359

ELE VA TORI A U S TRUKIAM

KRAUTUVĖ

CHOCOLATES

Su pagarba

Pereitą šeštadienį po piet 
susidūrė du elevatoriaus B. M. 
T. traukiniai ant Fulton lini-1 
jos ties Oxford st. stočia, Rich
mond Hill. Sužeista 16 žmo- 

dar daug tokių linksmų Kalė-'nių, tų tarpe buvo rodos ir

UŽRAŠYKIT “VIENYBĘ” 
SAVO GIMINĖMS IR 

PAŽĮSTAMIEMS 
LIETUVOJE

SALDAINIŲ
Pirkit “Vienybės” Šerą! I

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spindullų Dlagnoza 
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

MIKAS PETRAUSKAS
Pirmutinis Amerikoje lietuvių kompozitorius, 
kuris duoda savo didelį koncertą Gruodžio 17 
d., Y. W. C. A. Memorial Hall, 376 Schermer
horn St., Brooklyn, N. Y.

Prisiartinus šventėms, turiu garbės Tamstoms 
pranešti, kad mano krautuvė yra pilnai pri
rengta su dideliu pasirinkimu visokios rūšies 
saldainių, puikių baksų del Kalėdų Dovanų, 
kaipo šilkinių, skurinių, medinių, pintinių ir 
daugybės kitokių. Saldainiai vien iš geresnių 
išdirbysčių.

KALĖDŲ EGLAITEI
Turiu garbės pranešti savo pažįstamiems, kad 
mano krautuvėje randasi gražiausių papuošalų 
Kalėdų Eglaitei. Papuošalai importuoti iš Vo
kietijos. Jie susideda iš bolių, paukščių, brie
džių, garnių, dūdų, skripkų, karolių, varpų, 
orlaivių ir daugybės kitokių gražių papuošalų. 
Pasitikiu, jog reikalui esant, Tamstos atsilan- 
kysit mano krautuvėm

JUOZAS GINKUS
495 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Licensed Broker
YRA PROGA PARDUOT 

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

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

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savninkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINĖ 
čia galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir ui 
prieinamą kainą; taippat pasirendavoti svetainą susirinki* 
mama, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

BB9 GRAND BTREET (Tel. Stagg 3922) BROOKLYN, N. T.

ŽINOM VISUSMES
esat kviečiami pas mus

arba šaltam Ore

VYRIŠKŲ DRAPANŲ KRAUTUVĖ 
Didelis Pasirinkimas Vyrams — Drapanos Geriausių Kompanijų 
PADARAU NITO LIETAUS APSIAUSTUS (RAINCOAT’Ū8) 

Vyrams, Moterims ir Valkams
Prašau Tamistą reikale atsilankyti, o. būsite pilnai užganėdintas

S. PAUŽA
131 GRAND STREET 

i .

:tai visi

Šiltam
P. YANKUS (didysis) 

ir P. PUSNIKAS
115 NORTH 6th ST.

y Street Brooklyn, N. Y,

Brooklyn, N Y.

Visų pareiga apsiginti nuo šalčio, pnsiporkant 
Naujausios Mados ir Geriausio Materiolo bei 
Išdirbinio Overkotus, JJetuvių Koperatyvės į- 
staigos krautuvėj. Dirbtuvė vedama pilnai paty
rusią krinučiško* amato siuvėjų. Užlaikom didelį 
overkotų ir siūtą pasirinkimą suaugusiems, jau
niems ir vaikams. Siuvam ant užsakymą 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 netinkamumą drabužio pinigai grąžinami. 
Lietuvi, atmink šią pirmutinę lietuvišką įstaigą.

A. L. Clothing Co. 
216 Manhattan Avenue 

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