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SKOLŲ SUMOJE 45000 DOL
Žydų Spauda Pasakoja Kaune, kad Purickis 

Norįs Atskirtos nuo Romos Bažnyčios Lie
tuvoje.

WALLSTRYTAS ŠĮMET SAVO DARBININ
KAMS IŠDALINS DOVANŲ SUMOJE 
50 MILIONU DOLARIŲ.

WASHINGTON, Gruodžio 15. — šiandien Lietuva 
užsimokėjo Amerikai $45,678.38 nuošimčių už karo sko
las. Dar priklauso $45,090, bet sulyg sutarties Lietuva 
galėjo tą sumą “fonduoti”, tai yra, atidėti ant tolinus, ką 
Lietuva ir padarė.

Išviso Amerika tą dieną gavo sugražintų karo pa
skolų $95,253,371. Lietuvos tai buvo trečias įmokė j imas. 
Lenkija užsimokėjo antrą imokėjimą sumoje pusės mi
liono dolarių. Daugiausia Įmokėjo Anglija, būtent 92 
milionu su virš.

KAUNAS. — Žydų ir vokiečių spauda skleidžia gan
dus, kad kunigas Purickis stovįs priešaky Lietuvos ku-( 
nigų judėjimo atsiskirti nuo Romos ir įsteigti savo tau
tišką katalikų bažnyčią.

LONDON, Gruodžio 15. — Anglai patyrė, kad rusai 
šįmet negalės tiek kviečių išvežti, kiek buvo skelbiama. 
Jaučiasi javų trūkumas ir kainos kįla. Anglai turės atsi
dėti ant Kanados kviečių del duonos.

NEW YORK. — Wallstryto vadai savo darbinin
kams šįmet išdalins 50 milionų bonusų, o patys pasiims 
apie 100 milionų dividendais, neskaitant tų pinigų, ku
riuos jau bėgyje metų pelnė.

GENEVA, Gruodžio 15. — Tautų Sąjungos Taryba 
nusprendė Mosulio laukus atiduoti Anglijai, o ne tur
kams. Tas paaštrins turkų-anglų santykius.Wg====.  - .
Lenkai ir Vėl Nori iš 
Amerikos Šimto Mil.

Statybos Pramonėj 
Krizis Artėja

York. Amerikos ban- 
sutinka lenkams pa- 
dar šimtą milionų do-

Naujausi Telegramai
Briusels. Spaudžiama A- 

merikos bankierių Belgu 
valdžia sumažino biudžeto 
išlaidas du sykiu, išviso su
moje 350 milionų frankų.

Washington. New Jersey 
senatorius Edge sukėlė 
smarkius ginčus senate a- 
pie prohibiciją. Jis nurodė; 
kad prohibiciją baigia tvir- 
kdinti Amerikos visuomenę, 
auklėja kriminalizmą ir 
gręsia politikai.

Jersey City, N. J. Susidū
rus fero-laivui su kitu, iš
sigandę žmonės sužeidė de
vynias ypatas. Laivas gi lai 
mingai priplaukė kraštą.

Paris. Francijos finansų 
ministeris rezignavo, ka
dangi parliamentas nenori 
priimti jo biliaus, reikalau

jančio pakelti taksas.

New York. Paskelbta, 
kad kasmet į Palestiną da
bar atvažiuoja 50,000 žydų 
emigrantų.

Žinios Iš Lietuvos
Washington. Republiko- 

nai priėmė La Follette sūnų 
į savo tarpą ir davė jam 
dvi vieti komisijose. Matyt, 
kad nori privilioti. Tas gi 
sako, kad laikysis tėvo po
litinės linijos. ’

! i
London. Bedarbių Angli-l 

joje šiuo laiku yra 1,161,000. 
Pramonė rodo gerėjimo žen 
klu. Ar

1926 metams laikyti savo žiny- Į 
boję smukles: Stebėtinas da
lykas. Kitur daugiau moters 
priešingos girtuokliavimui, nes

Susirinko Klaipėdos krašto 
seimelis. — Seimelį atidarė 
lapkričio 23 d. naujasis Klaipė 
dos krašto gubernatorius, ku
ris savo kalboj pažymėjo, kad 
nežiūrint daugybės sąrašų rin
kimų metu, bet vis tik išrink
tieji atstovai atstovauja trims 
gyventojų luomams: miestie
čių pirklių, ūkininkų ir darbi-

Vienna. Rumunijoje kai
miečiams ir civiliams yra į- 
sakyta atiduoti pagarbą ar
mijos karininkams ir karo 
komendantams.

Tokio. Japonų valdžia pa
siuntė į Manžūriją 3,500 ka
reivių, idant apsaugoti sa
vo bizinierių reikalus laike 
kovos tarp Sovietams prie
lankaus Kuo ir Tso-Lingo.

Mariampolė. (“V-bės”v kor.) 
Liūdnas reiškinys su Mariam- 
polės blaivybės draugija. No
rėdama, kad greičiau įvyktų
blaivybė, kad būt išgerta deg- kai vyrai (palankesni girtuok- 
tinė, ji ir pristeigė eilę traktie- liaut)? prageria viską ir mote
rių, kuriuose tarnaują ne idė- rims su vaikais tenka badauti, 
jiniaj žmonės, bet žydai, prū- tai jos visoms jėgoms prieši- 
sai ir kt. nuoperšos. Tiesa, turi naši smuklėms, o čia palaiko 

■blaivybės draugija ir vieną ar- smukles. Matote tos 57 moters 
batinę, bet ji taip nuošaliai,'— davatkos, kurios nė vyrų! ninku. Toliau rado seimelio už- 
jog, rodos, ir maža kam žino- nė vaikų neturi, tai nė nuo gir'............................ ..
ma; tuo tarpu traktieriai pa- tuokliavimo nenukenčia, 
čiame miesto centre. Kitose, j Blaivininkas.
kultūringesnėse šalyse, prie J ------------
blaivybės laikomų svaiginamų
jų gėrimų parduotuvių yra ir Čionai 
įvairių užkandžių. Pelnas, ku-1 peršovė dvi merginas, kurios 
rį gauna už parduotus valgius, i naktį nenorėjo jų įsileisti klė- 
tenka tarnautojui. Jis ir sten- tin. 
giasi tuo būdu kuo daugiau 
parduoti valgymų, o ne gėri
mų. Kaip Danija, Olandija 
šiuo reikalu turi nemaža pasi
sekimo. Ar nevertėtų ir mūs 
blaivybės draugijoms į tai at
kreipti akis. A. Lakūnaitis.

Poderiškiai, Garliavos v. — 
nesenai girti piemens

Merginos paguldytos ligoni
nėn, o “didvyriai” tupi šalto
joj. Kr-as.

Mackūnai, Vabalninko vai., 
Biržų apskr. — šio kaimo gy
ventojas P. R. mylėjo savo

davinį kelti kultūrinę ir ekono
minę krašto gerovę, bet ne ku
rios nors tautinės ar politines 
grupės reikalus.

Išrinkta seimelio prezidiu- 
man: Krauzas — pirmininku; 
von Drasler — pirmuoju vice
pirmininku jr Kiclat — antruo
ju vice-pirm. Išrinktasis pirmi
ninkas savo kalboj pažymėjo, 
kad seimelis dirbsiąs lojaliai 
su Lietuvos vyriausybe, nes 
Klaipėdos krašto gyventojai y- 
ra Lietuvos piliečiai.

ventojas P. R. mylėjo savo Suėmė lenkų šnipus. — Nese 
kaimynę, panelę St. Č. Vėliau,'nai susekta šnipų organizacija, 
kaž ko susipykusi mergelė nu- kuri šnipinėjo Lenkijos naudai, 
tarė atkeršyti neištikimam vai
kinui. Spalių 22 d. P. R. ei
nant gatve, mergina išbėgo už 
akių ir smarkiai kaž kokiu kie
tu daiktu sudavė buvusiam sa
vo mylimam galvon. Tas be'mas jau baigiasi ir byla per- 
sąmonės krito žemėn. Mergina 
pasislėpė namuose, o sužeistąjį 

naman kaipo už augintinį, d jie draugai nurėžė f Vabaintnką
Paris, čičerinas čia pareis- pasiliko senojoje buveinėje, pas gydytoją.

Vaikinas gydos, o karinga

New York. Gruodžio 29 
paštas pradės pardavinėti 
Wilsono štampą po 17 cen
tų. Tai atmintis pasimiru
siam prezidentui.

Lekėčiai. (“V-bės” kor.) •— 
Netikėta mirtis. — Tris suvai
tos atgal kaip apsipačiavo Fe
liksas Abraitis su panele Vik
torija Blazgiūte abudu iš kai
mo Kuro, Lekėčių vai., šakių 

.apskr. Abraičiai darė sutartį 
Trečias Internacionalas Rusija su Pabaltiku su savo švogeriu Teofilium
Kai Katalikų Bažnyčia ! Nedaro Sutd čių Blazgiuku, kuris perėjo kitan

. . ... • ... . . * < ■ *•

Suimta 5 asmenys su daikti
niais jų kaltės įrodymais. Iš 
suimtųjų 3 rusai, 1 lietuvis ir 1 
lenkas. Suimtųjų tarpe 2 mū
sų kariumenės kariai. Tardy-

New York, čia įvyko 400 ar- 
kitektų massmitingas, kur daly 
vavo Title and Trust Compa
ny kompanijos viršininkai ir 
kiti įžymūs pinigų skolintojai, kitus teknikus, 
namų statytojams. Jie visi pa-j kad jų nuomonės persimainė,

Paris. Sovietų užsienio rei
kalu ministeris čičerinas, kai- kė, kad Rusija nedaranti jo- Lapkričio 21 d. - Abraitis nu-į *" ii ’
bedamas su francūzų korespon kių sutarčių su Lietuva ir pa- gabeno Teofilių į jo būsimą mergina tardoma, 
dentais, pareiškė, kad trečias 
internacionalas ir Sovietų val
džia neturi nieko bendro. Esą 
tas internacionalas panašus į 
katalikų bažnyčią. Pas katali
kus parapijonai surenka au
kas ir išlaiko viską, o pas ko
munistus parapijonų vietą uži
ma partijos kuopos, kurios ren 
ka aukas ir siunčia “popie
žiui” internacionalui.

čičerinas pareiškė, kad jis 
leis atgal rusus inžinierius ir

baltiku, kurios panėšėtų į Lo- (buveinę, pargrįždamas įsidėjo 
carno sutartis, tai yra, kurios dar malkų vežiman ir važiavo 
garantuotų susitariančioms 
valstybėms rubežių
mybę ir visų ginčų išrišimą 
betarpius teismus.

VI. Purėnait.

neliečia-
per

Meksikoje Steigiama 
žemės Ūkio Bankas

Calles

■

New 
kiuriai 
skolinti 
larių, jei lenkai užstatys ta
bako monopolę amerikonams. 
Lenkai sutinka tą padaryti. .......~ ------ (---- .-------------- r------------- ,
Pirma paskola buvo 50 milionų reiškė, kad statybos pramonėj bet grafų, kunigaikščių ir kitų 
dolarių ir ji buvo gauta per,bręsta tokis krizis, kokio nebu-1 aristokratų Sovietai nenori. 
Dillon ir kompaniją, kuri bo- 
nų išpardavė už 35 milionus, o 
likusius 15 milionų atsisakė 
parduoti. Dabartinė paskola 
eis per Morgano rankas, o ne 
per Dilloną, su kuriuo lenkai 
susipyko. Lenkų valstybės ban
ko vice-prezidentas keturias 
savaites dirbo, kol paskolą ga
vo. Tabako monopolė pernai 
davė lenkų valstybei 35 milio
nus dolarių. Morganas ją gau
tų išnaudoti 25 metams.

vo per 40 metų. Mat, perdaug 
pristatyta apartmentų, preky
bos vietų ir šapų. Tos rūšies na 
mai nešdavo daug rendos ir vi
si juos statė. Pranašauta puo
limas rendų krautuvėms ir ša- 
poms. 
panaši

Sako, kad bus panika 
į 1907 metų.

Italai
Pinigų Nori Pasiskolint

Dar Daugiau

Kviečia Miesto Valdybas
Pasitarti del Streiko

Harrisburg, Pa. Gubernato
rius Pinchot sušaukė miesto 
valdybas 83 miestų antracito 
srities, idant pasitarti apie 
streiką ir susidariusią padėtį.

Roma. Atmokėję Amerikai 
penkis milionus dolarių, ku
riuos sudėjo patys Italijos pi
liečiai, italai gavo iš Morgano 
dar šimtą milionų ir dabar 
ieško dar 80 milionų. Šie pini
gai eis pataisymui Romos (40 
milionų), o kas liks, tai įvai
rioms pramonėms ir bizniams.

Areštuota Butlegerių
Priešai-Italukai

Trenton, N. J. Areštuota 17 
italukų; policija tiksi pribaig
sianti užpuolimus ant butle
gerių, vežiojančių degtinę vieš
keliu tarp New Yorko ir Phi- 
ladelphijos. Tie italukai pasto
davo kelią butlęgeriams ir at
imdavo prekes.

Washington, D. C. šiais me
stais prohibicijos laivynas su- 
I gavęs 2,183 įvairių laivų 
1213,000 skrynių šmugeliuoja- 
mos degtinės.

So. Boston, Mass. Septynioli
ka lietuvių tapo areštuota be
lošiant iš pinigų kortomis ant 
Bowen St. Bostone tik vienas 
lietuvis turi leidimą laikyti re
volverį.

su

Meksika. Prezidentas 
planuoja steigti valstybinį že
mės banką, kuris išpirktų 

■» jei jie įrodys,! dvarponių žemes ir jas parda- 
................ ....... vinėtų bežemiams.

namon, pasibaidė arkliai, pra
dėjo daužyti, ir Abraitį už
muštą rado pelkėje po vežimu. 
Lavonas girioje guli, nes dar 
nepavelinta jo paimti namon; 
žmonės vieni tur eiti girion na- 
bašninko vartavot, o kiti susi
rinkę namuosna meldžiasi už 
nabašninko dūšią.

duodama teismui.
Sučiupo besprunkant su šmei 

žtų bayužu^^^i^^ 
ja nesenai sulaikė kun. Klik
ną, kuris norėjo išvežti į už
sienį į.vairių skundų ir šmeiž
tų prieš Lietuvą. Iš tardymo 
paaiškėjo, kad visa tai gauta 
iš Seimo lenkų frakcijos, tar
pininkaujant pil. Jančevskiui.

Naujas Universiteto docen
tas. — Buvęs Krašto Apsaugos 
min. pulk. T. Daukantas išėjo1 Kauno miesto komendanto pa- 
iš kariumenės atsargon, ir U- rėdymu kun. Klikna, kaip pa- 
niversiteto kviečiamas, sutiko vojingas visuomenei asmuo, iš
būti Gamtos-Matematikos fa-'siustas į koncentracijos sto- 
kulteto docentu. Naujas do- vykią Varniuose.
centas dėstys okeanografiją. P. | Knyga apie Lietuvą suomių 
Daukantas 1914 m. baigė jūrų kalba. — Įžymus suomių prof, 
generalinio štabo akademiją.

Popiežius Padaro Keturis 
Naujus Kardinolus

Roma. Popiežius pakėlė ke
turis naujus kardinolus, tarp 
jų vieną amerikoną ir brolvai
kį savo sekretoriaus. Popiežius 
išgyrė Mussolinio valdžią ir 
apgailestavo, kad katalikybės 
padėtis prasta Argentinoje, 
Meksikoje, Čekoslovakijoje 
Jugoslavijoje.

Turkai Pradeda
Rūpintis Darbininkais

ir

Angora. Pirmą syk Turkijos 
istorijoje tapo išleista įstaty
mai, apginanti darbininkus. 
Nustatyta dešimties valandų 
darbo diena, bet kasyklose ne
valia ilgiau dirbti, kaip šešios 
valandos po žeme. Vaikai jau
nesni 12 metų negali dirbti.

Fordo Traktoriai Rusijai

Japonija
Sakalino

Gauna 
Aliejų

Po ilgu derybų ja-Maskva.
ponai ir rusai pasirašė sutarti, 
pagal kurią japonų kompani
jos galina pusę aliejaus lau
kų Šakaline.

Grubos, Panemunės valse., 
Rokiškio apskr. Čia aplink pel
kėtos, šlapios vietos. Dažnai iš 
pelkių pakyla keista žuvies pa
vidalo šviesa ir slenka augš- 
čiau medžių, skrendančio pauk 
ščio greitumu. Ji rausva, gal 
dviejų metrų ilgio ir stipri — 
nuo jos nušvinta gan plati a- 
pylinkė. Paprasta “klajojan
čia ugnele” ją pavadinti nega

ilima. žmonės tą šviesą vadina. 
I aitvaru. Z—s

Nemi, didelis lietuvių draugas, 
parašė ir išleido apie lietuvių 

Didėja gelžkelių pajamos. - literatūrą knygą. Knygos pra- 
Spalių mėn. visi Lietuvos ge- kalboje prof. Nemi nurodo į di 
ležinkeliai davė 2,800 tūkstan- delį suomių susidomėjimą lie
čiu litų pajamų, o rugsėjo tuvių tauta ir tas susidomėji- 
mėnesį tik 2,715 tūkst. mas patraukė jį parašyti kny-

. —:--------- gą. Prof. Nemį ilgus metus ty
rinėjo lietuvių tautinę poezi
ją Kaune, Tilžėje, Vilniuje ir 
Karaliaučiuje.

A. Kurklynis rašo, kad apie 
Šimonis dar ir dabar plačiai 
varoma naminė. Kai kurie tiek

Kiek reikia Klaipėdos uostui 
tobulinti. — Nesenai inžinierių 
taryba svarstė Klaipėdos uo
sto tobulinimo klausimą ir pri
ėjo išvados, kad norint pasie
kti uosto reikiamo tobulumo,
reikėtų šiam tikslui sunaudoti prisidirbę, kad net kitiems par- 
20 milionų litų.Šaliapinas Organizuoja 

Savo Operos Kompaniją

New York. Tapo paskelbta, 
kad kitą sezoną šaliapinas va
žinės po Ameriką su savo or
ganizuota operos dainininkų 

I kompaniją. Pirmiausia jis sta- 
:tys operą “Seviljės Kirpėjas”, 
kuri yra išversta ir į lietuvių 
kalbą.

Kals auksinius pinigus. — A 
teinančių metų biudžete numa
tyta pusę miliono litų auksi
nėmis monetomis kalti.

litrą.davinėja po 4—5 lit
Moka, matyt, š'imoniečiai pasi-

Atsistatydino Klaipėdos kra- slėpt, kad nė policija bravorė- 
što Direktorius. — Direktori- lių nesugauna. 
jos prezidentas p. Borchertas j “Žinijos 
įteikė krašto gubernatoriui at-Mariampolė. — Blaivininkai

toliau per smukles “blaivybę sistatydinimo raštą, pažymėda- 
platins.” Spalių 18 d. Mariam- mas, kad išrinkus seimelį, lai- 
polėje įvyko “blaivininkų” su-ikąs atlikęs pavestąjam uždavi- 
sirinkimas, kuriame dalyvavo nį. Gubernatorius atsistatydi- 
57 moters ir 4 vyrai, ir nutarė,nimą priėmė.

bendrovė, šituo 
vardu Kaune susiorganizavo ak 
cine bendrovė iš krikščioniš
kos orientacijos . inteligentų. 
Bendrovės tikslas leisti perio
dinį leidinį ir mokslinio turi- 

;nio populiares knygeles.

Bavarijos Katalikų
Bažnyčia Skolinasi Pinigų

New York. Su pradžia Nau
jų metų prasidės išsiuntimas 
10,000 naujų traktorių žemės 
įdirbimui Rusijoje. Traktoriai 
bus Fordo gaminti ir kainuos 

Iišviso 6 milionus dolarių. • > •

New York. Pirmą syk isto
rijoje Katalikų Bažnyčia sko
linasi iš Wallstryto pinigų. Tą 
keistą žingsnį padarė vokiečių 
provincijos Bavarijos Bažny
čia, pasiskolindama 30 milio
nų ir užstatydama savo turtus. 
Mat vyskūpai nori statyti nau
jų bažnyčių, o parapijonai tuo 
tarpu po karo ir nelaimės su 
markėmis, pinigų neturi.

Didele Dovana Kiekvienam
Kuris užrašys vienų metini “Vienybės” skaitytojų arba patsai sau užsirašys ant 

vienų metų ir prisius $4.00, tie visi gaus knyną vertės $2.00. Knyga jau spaudoje, jos 
vardas “METRAŠTIS”, kurioje telpa šim-tai įvairių informacijų reikalingų kasdien 
ir kiekvienam, ši knyga bus tik duodama specialiai “Vienybės” skaitytojams. Iš
kirpkite šį paskelbimų ir kartu su prenunu vata prisiūskite. .

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

jįRedakcijos Straipsniai Į;
CHICAGIEČIŲ ŠLĖGA ARC!VYSK. CIEPLIAKUI

Lenkai per Želigovskio banditus Vilnių užgrobė, o 
per katalikų bažnyčią nori galutinai jau užantspauduo
ti. Šitą biaurų aktą pradėjo pats Romos papa, pripažin
damas Vilnių lenkams; bet matant, kad visa Lietuva 
be Vilniaus nenurimsta, sugalvota naujas manevras — 
atsiųsti Amerikon Vilniaus arcivyskūpą Joną Ciepliaką, 
kad tas lietuvių kunigus prikalbėtų “broliškon lenkų- 
lietuvių vienybėn”.

Nors nesinorėjo tikėti, bet atsitiko netikėtas daly- Apie Atskaitas
Nors “Tėvynėje” 

skelbta Kontrolės 
'a’škj atska'ta garsių
leistų “smulkmenoms”, 
“L.” redaktoriai dar tos

Mūsų Jaunimas. džių. Iš tolesnių vietų, atstovai
Patekti į amerikonų spaudą ’dar gaus kelionės lėšų. Lietu- 

lietuviai skaito geru daiktu, viai stovėjo už 10 litų į dieną, 
Jie tą vertina labiau negu sa-, bet vokiečių ir. socialdemokra- 
vą spaudą. Ir jau keliose ko
lonijose mūsų čia augęs jauni
mas dažnai aprašomas ameri
konų spaudoje. Ant kiek mums 
teko pastebėti, tai toje spaudo
je dažnai maišosi Brooklyn© 
Baltimorės ir Brocktono, Mass, 
jaunimas. Mat jis turi gerai 
organizuotus ir gabius sporto 
ratelius. Brooklyne atsižymi 
Jaunų Vyrų beisbolės ir bas- 
ket-bolės jauktai, Baltimorėje 
Atletų Kliubo basketbolės jau
ktas, Amsterdame Lietuvių 
Kliubo basketbolės jauktas, 
Brocktono Roko parapijos beis 
bolės jauktas.

Prašytume mūsų skaitytojų 
visados prisiųsti mums iškar- 

i pu, kur būtų rašoma apie mū
sų jaunimo veikimą ameriko
nų spaudoje. 

—o—

tų balsai juos nugalėjo (lie
tuvių tėra susipratusių du).

Nuo pat pirmo posėdžio a- 
biems lietuviams reikia kovoti 
už lietuvių kalbos teises. Pir
mininkas Kraus viską nori ve
sti vokiškai ir veik visi atsto
vai jam pritaria, išskyrus lie
tuvius tautininkus.

—o—
Amerikonų “Kalba” Lietuvoje

Į Lietuvą atsilankė ameriko
nas prof. Miller, “š. N.” pažy- 
mėdamos jo apsilankymą šiau 
liuose, pranešė savo skaityto
jams, kad jis yra autorius kny
gos “Racco, Nations and Glas
co.” Tie žodžiai turi reikšti 
“Rasės, Tautos ir Klesos.” Pas 
mus Amerikoje jie rašomi “Ra. 
ces, Nations and Classes,” bet 
Šiauliuose gal kitokia ameri
koniška kalba viešpatauja?

—o—
buvo pa-, Lietuvių Istorija Turkų Kalboj 
Komisijos 
$6,000, iš 

bet 
at

skaitos nematė. Turbūt užimti
I priruošimu atskaitos iš to šim
to tūkstančių dolariu, kuriuos 

I iš Amer'kos darbininkų iškolek 
tavo į įvairius fondus, o pas
kui nežinia kur sukišo.

—o— 
Knygos.

Rašytojas Maksim Gorki sa
ko; “Kas yra žmogiško gero 
manyje, aš pasiskolinau iš kny 
gų. Ir senai jau esu įsit'kinęs, 
kad menas, turi kiitesnę širdį 
negu žmones. Aš knygas my
liu; į kiekvieną knygą žiūriu, 
kaipo į stebuklą, o į rašytoją- 
poetą, kaipo stebukladarį.” 

i Jei norite pergyventi augštų 
meno jausmų, jei norite roman 
tizmo, jei norite realizmo, jei 
norite gyvenimo platybes pa
matyti, j‘i norite savo protą 
prąplėsti — pasipirkite’ kny
gą.”

kas: atsirado lietuviai kunigai Chicago,i e, kurie šitokiai 
lenkų-lietuvių vienybei ištiesė ranką! Matomai, kad ir( 
visa mūsų klerikalija prisitūps gauti arcivyękūpo Cie- 
pliako lenkišką palaiminimą, nes 
naščiai apie chicagiečių kunigėlių 
te ris susičiaupę.

Tačiaus reikia atiduoti garbė Chicagos organiža-| 
cijoms, kad jos pamosavo su šlėga pačiam are. Cieplia-' 
kui panosėn. Chicagos “Daily Journal” Įdėjo pareiškimą 
A. L. T. Sandaros pirm. Dr. K. Draugelio, Lietuvių Vi
suomenės Darbo Sąjungos pirm. adv. S. Rodžio, Ameri
kos Lietuvių Prekybos Būto vice pirm. J. J. Hertmana- 
vičiaus, Lietuvių Daktarų Draugijos pinti. Dr. S. Bie- 
žio, kurie pasako, jog “Jo malonybė are. Ciepliakas ži
no, kad pakol grobis (Vilnius) pasiliks vagių rankose, 
patol negali būti jokių kailių apie lietuvių-lenkų draugin
gumą.”

Gerai pasakė. Jie pasakė ne tik varde 100,000 lietu
vių Chicagoje; jiems pritars arti miliono lietuvių Ame
rikoje. Žinoma, del šito lenkai riebiai pasispiaudė. Laik-■ 

'■ rastis *Dzfennile Zwiazkowy” persispausdinęs šį lietu
vių pareiškimą, nusigriaudeno: kad už toki are. Cieplia- 
ko ištiesimą lietuviams “draugingos rankos”, vietos lie
tuviai jam atsakė žvėrišku laišku”.

tyli, kaip oys-

Fiumės' miesto knygyne es
antis turkiškai parašytas vei
kalas iš Lietuvos istorijos, ku
rį parašė totorių kunigaikštis, 
gyvenęs Lietuvoje keturiolik
tame šimtmety. Būtų Įdomu tą 
istoriją lietuviškai išversti.

po- 
pa- 
gi- 

ku-

> Šv. Petro Konkurentai
Rašo — Vėjo Vaikas

Sovietų Rusijoj nėra visai kalė-Į Nors tų studentų laimė ir prašoko Adomo 
;»vn, r ibi n j “To,Ac oTA^ir^r, ]aimę rojuje, vienok reikia pripažinti, kad ji

prigulėjo išimtinai nuo vėjo: užtekdavo tik pa
starajam smarkiau pajusti, menkai pritvirtin
ta iškaba atsiversdavo, ir studentai, virtę kali
niais, iškrisdavo iš rojaus kaip garni ūkai iš 
lizdo.

Vienas genialus sumanymas dažnai pagim
do kitą. Bematant panaikino ir mirties bausmę, 
įvedę “augščiausios rūšies bausmę.”

Institutuos galima buvo po to išgirsti se
kantie dialogai: v

— Tamstos byla, drauge, deja, pralošta. Aš 
nieko negalėjau padaryti, kadangi Tamstos 
žalmargė skaitlingų liudininkų akyse suėdė ap
silaižydama raudoną vėliavą ir prirodė tuom sa
vo šeimininko priešingą valdžiai nusistatymą. 
Tačiau Tamsta nenusimink: mirties bausmė 
dabar panaikinta ir Tamsta būsi nubaustas tik 
augščiausios rūšies bausme. Tad malonėkie iš
sitepti kaklą taukais, kad virvė lengviau sly
stu ir pasirinkie kuriame: pušiniame ar eglinia
me karste nori keliauti iki kapinių.

— Kaip gi taip? Mirties bausmė juk 
naikinta!

— Negi tau, neišmanėli dar mažai, kad 
si už valandos ne nuo “mirties bausmės”, 
nuo 
kiek išmintingesnis, tai šokinėtum iš džiaugsmo 
nuo suteiktos malonės. '

Nėra, manau, reikalo nurodinėti kokiu en
tuziazmu sutikdavo nuteistieji panašius žodžius.

Jei pakliūtų svetimšalis į teismo salę, jis 
mažai galėtų suprasti, nors ir puikiausiai žino
tų

jimų, yra tiktai “Laisvės atėmimo 
Institutai.” Nėra joje ir mirties 
bausmės, o tik “augščiausios rūšies 
bausmė.” — Iš keleivio užrašu.

Kaip visiems genialiems išradimams, taip 
ir rusu ultragenijų magiškam pavertimui atsi
likusios, skurdžios šalies Į rojų davė pradžią vi
sai menkas nuotikis.

Niutonas atrado pasaulinio pritraukimo dė
snį, pamatęs krintantį nuo medžio obuolį. Ar
chimedui, įlipusiam į vonią atėjo staiga gema
le mintis, kąd kiekvienas kūnas, pagrimzdęs 
skystyje, nustoja tiek svorio, kiek sveria išstum
tas skystis.

Rusijos gi archimedai nuėjo dar toliau... 
Jie atrado, kad kiekviena galva, pagrimzdusi 
komunistinėse bangose, nustoja viso savo svo
rio.

Kokiu būdu prieita prie šio svarbiausio ro
jaus steigėjų dėsnio, aš negaliu tikrai pasa
kyti ; žinau tik, kad tas dėsnys yra tikrai pri
rodytas ir užfiksuotas. Istorija gal mums savo 
laiku tai smulkiai papasakos.

Et, bet ką čia istorija!
Istorija reikia, tiesą pasakius, kuomažiau- 

siai pasitikėti, nes jai dažnai tenka akyvaizdoje 
faktų paraudonuoti.-

Istorija pavyzdžiui tiksliai nutyli, kad 
romėnų imperatorius Caesar’is buvo tikras lie
tuvis. Prasišvietęs skaitytojas apie tai negali nei 
kiek abejoti prisiminęs Caesar’io paskutinius žo 
džius, ištartus jam mirštant. Kaip žinoma, gar
sus imperatorius, pamatęs mirties šešėlį, pra
tarė gražiai lietuviškai;

“Et, — sako, — tu, brude.”
Bet pagalios nėra ko mums knistis gilioje 

senovėje, idant priversti gerbiamą Istoriją pa
raudonuoti iki ausų.

Kaip man teko sužinoti iš tikrų šaltinių, 
“Eltos” redaguojamoj Lietuvos naujoj istorijoj, 
nelyginant rusų istorijos vadovėliuos galima at
rasti sekantie aprašymai:

pa

mir 
bet 

augščiausios rūšies bausmės?” Jei būtum

rusų kalbą.
— Tamstos cenzas?
— Užbaigiau tris institutus.
— Kokius skyrius?
— Leningrade užbaigiau agronomijos sky- 

. Special izavausi prieš tai veisliniu gyvulių

AR VpRTA NEPATRIOTINGUS 
KUNIGUS BOIKOTUOTI

Visuomenei yra žinomas liberalų nusistatymas Į 
religijas ir bažnyčias, todėl nėra ko laikraščiuose tuo 
klausimu dažnai rašinėti. Iš liberalų puses, religija ir 
bažnyčia yra tiek gerbiama, kiek jos teikia naudos žmo
gaus tobulinimui ir kultūrinimui, o toliaus jau palie
kama šitas dalykas kiekvieno žmogaus asmeninei lais
vei žiūrėti, kaip jis sau nori.

Tačiaus liberalai visuomet atskiria religiją ir baž
nyčią nuo nedorų kunigų^ Kiekvienas nedoro kunigo žy
gis prieš žmonijos ir tautos pažangą yra ir visuomet bus 
liberalų smerkiamas ir kovojamas, kaipo mirtinas ne
prietelius.

Del šito mes mielai pritariame tokiems obalsiams, 
kaip kitoje vietoje mūsų korespondentas iš Worcester™ 
užšaukia: “Šalin tokie Romos agentai iš mūsų tarpo!” 
Jisai priveda ir svarbią priežastį: tenai lietuviai rengė 
mūsų operos artistui Babravičiui koncertą, ir abiejų 
vietos parapijų kunigai ši koncertą boikotavę.

Tokius kunigus mes galim pavadinti nedorais dva
siškiais, nes jie smerkia mūsų kultūros iškįlančias žvaig
ždes, žavina jau ir taip biednutę mūsų tautą ir sykiu 
pasistato visos žmonijos kultūrai priešais. Amerikonui 
dvasiškiai, kaipo kultūringesni žmonės, labai gardžiai 
iš tokių mūsų kunigų pasijuoktų, tik jie nežino kas pas 
mus dedasi.

Laikas atėjo, kad prieš tokius nedorus kunigus rei
kia kovoti jų pačių ginklais. Kur jie boikotuoja mūsų 
kultūrą, ten visuomenei reikia pribausti boikotu tokius 
kunigus: neiti i jų renginius, neiti į jų bažnyčias, nevežti 
prie jų krikštan, neimti pas juos šliūbo, neduoti jiems 
“kalėdos” ir jokių pinigų. Kai tokis kunigas pasijus iš 
lietuvių draugijos išmestas ir kai pajus užduotą ypą 
per savo kišenę (ko jie labiausia bijosi!), tai jis pats tą 
vietą pames, o jo vieton ateis naujas, 
mas kas su jo pirmtakūnu atsitiko, 
mylėti savo tautą, savo žmones ir jų 
reikalus-darbelius.

—o— 
Lietuvos Atstatymo B-vė.

Šėrininkai L. A. B-vės gavo 
pakvietimus dalyvauti metinia
me B-vės seime sausio 19, 1926.

Direktorių raporte už 19^4 
metus, kuris yra siuntinėjamas 
dabar su pakvietimais, pasiro
do, kad B-vė grynais pinigais 
banke turėjo $9,563.48, Lietu
voje turtas siekia 
(Šerais), Amerikoje 
(namas ir pinigai).

Kadangi šėrų yra 
ta regis
yra už $116,000, tai, likviduo
jant B-vę ir realizuojant tur
tas, šėrininkai atgautų pusę 
savo įmokėtų pinigų.

—o—

$51,576.00
$64,741.54

išpard uo
li ž $230,000, o turto

Rusai ir Lietuviai Susitarė.
Lietuvių pirklių delegacija 

Maskvoje, kaipo sako “L. ž.” 
turėjo gerų pasekmių. Susitar
ta kaip kelti abejų pusių pre
kyba ir išrišta susisiekimo klau 
simai. Tarp lietuvių ir rusų 
bus didesnis bendradarbiavi
mas, negu buvo ikišidl.

—o— 
Latviai Nori 
Lietuvių Darbininkų.

Lat v i j o j e ūkininkai
stoką darbininkų ir latvių val
džia prašo lietuvių valdžios ne ! 
daryti kliūčių lietuviams, no-,

, tai tam yra

— kuris žinoda- 
pradės mokintis 
visus kultūrinius

kalti patys žmo
nės. kad avelių būdu duodasi save brukinėti. Tokiai pa
dėčiai reikia pradėti darius galą, nes jos mums jau iki 
kaklui pakako. Juk: ir platu — su kraštu, ir gilu — 
su dugnu.

Kas Pažįsta Kišoną?
Kitas “pažangus” narys, ku

ris nori figūruoti sekančioje S 
LA. Centro Valdyboje yra 
nas ir draugas Kišonas. Ta 
varde nekalta, kaip tik ką 
męs avinėlis, bet žmogus,
ris ją nešioja visai kitoje švie
soje atsistoja, kada prisime
ni, kad jis seniau buvo žino
mas, kaip žmonės kalba, po pa
varde žagaras ir Dubas. Žaga
ras, prisimenama, atvyko į A- 
meriką 1906 metų pabaigoje 
rinkti aukas*“revoliucijai,” ku
ri, jo žodžiais, Lietuvoje dar 
tada nesibaigė ir jos galo ne
simatė. Vėliau, žagaras buvo 
pasiryžęs visas tautininkų dr- 
jas, įskaitant ir SLA., nukelti 
•‘ant Marso,” tik visuomenės iš 
juoktas dingo iš visuomenės a- 
kių ir liko biznierių; Detroite, 
sakoma, turįs net tris aptiekas. 
Jis vedė tūlą Velykiutę iš Phi- 
ladelphijos, pasiėmė savo tik
rą pavardę Kišono ir dabar pa 
sidabinęs “pažangaus ricierio” 
vardu joja bolševikų sprandais 
į SLA. valdybą.

Ar patikėtinas jis iždininko 
vietai toje organizacijoje, 
rią jis norėjo ant Marso 
kelti?

ku
nti-

lie-

—o—
Neužteko “Syloš.”

Vartydami senus Prūsų 
tuvių laikraščius, užėjome 1907
metais parašytą “Naujoj Liet. 
Ceitungoj” sekančias eiles, mi
ninčias kaizerio gimimo dieną:

“Drūts Hohencoll’ris,
Pilns sylos, drąsos, 
Kuriuom tikėtis 
Galim visados.”

Kaip žinoma, dabar tas 
hencoll’ris savo “šylą
ja pjaudamas malkas Olandi
joje. Tas tik parodo, kad ant 

neturi

Ho- 
varto-

jokių “šylu” lietuviai 
atsidėti, išskyrus savo.

—o—■
Kultūrų Kova.

“Draugas” rašo: “Dabar pa
saulyje be kitų kovų eina 
smarki, nuolatinė ir skaudi ko

rultiems vykti Latvijon uždar-!)a ^a1,^ dviejų kultūrų: krikš- 
biauti vasaros metu. Latviai 
nuo tokių žada nieko už vizą 
neimti.

Taigi ir Lietuvos pašonėje 
esama kitos Francijos, kur ū- 
kio darbininkai lietuviai reika
lingi !

jaučia

/—o—
Diplomatai Dirbs Po Du 
Dolariu į Dieną.

Klaipėdos krašto seimelis 
tarė atstovams mokėti po
litų į dieną už lankymą posė-

čioniškosios ir bedieviškosios.” 
Į Nesenai Kaune policija laikė 
pakorusi “politišką prasikaltė
lį” augštyn kojoms. Ar taip 
krikščioniškoji kultūra Įsako 
daryti? Matyt, kad Įsako, nes 
iš tos kultūros vadų jokių pro
testų prieš tai negirdėt.

nu
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PIRK “VIENYBĖS” SŪRŲ 
VIENAS ŠERAS

DEŠIMS 
DOLARIU.

“Mirus vienam ministerių kabinetui, jo vie
tą užėmė kitas, kurs, radęs visą šalį neišbren
damoje suirutėj, paskutinėje suirutės stadijo
je ekonominiai, politiniai ir visais kitais atžvil
giais, savo gudriomis galvomis akimirksny su
tvarkė visą šalį, privedęs ją prie neišpasaky
to bujojimo ir klestėjimo. O šiam kabinetui mi
rus jo vietą užėmė kitas, kurs radęs vėl visą ša
lį neišbrendamoje suirutėj; paskutinėje suirutės 
stadijoje ekonominiai, politiniai ir visais kitais 
atžvilgiais savo gudriomis galvomis akimirksny 
sutvarkė visą šalį privedęs ją prie neišpasakyto 
bujojimo ir klestėjimo. Gi pastarajam kabine
tui mirus naujas susitveręs kabinetas, radęs 
vėl visą šalį paskutinėje suirutės, galutinos p ra 
palties stadijoj, savo gudriomis galvomis sutvar 
kė ir tt.

Prieš tokius istorikų talentus, manau, 
silenktų ir pats autorius dainelės

“U popa byla sobaka...”
žodžiu sakant, istorija negalima daug 

sitikėti, juoba kad ji moteriškos gimties.
Yra ištikimesnių šaltinių negu istorija, ir 

tais šaltiniais pasinaudodamas aš čia paduosiu 
tikrą genialių reformų eigos vaizdą.

nu-

pa-

— Kur mes dėsim dar tuos kelis 
areštuotų, — visi kalėjimai jau grūste 
sti?

— Patai pinkit štai į šitą namą, o 
“Institutas” nupieškit, arba dar geriau; apvers- 
kit ją antron pusėn ir užrašykit: “Kalėjimas.”

Tokiu būdu išaugo naujas kalėjimas su e- 
konomiškai sufabrikuota iškaba. Tačiau pa
staroji nerodė didelio noro ilgai nešioti tokį 
kompromituojantį ją vardą ir pirmam dides
niam vėjui iškilus, su didžiausiu triukšmu nu- * »
tarškėjo ant žemės, apsivertus augštyn kojomis.

Likimas norėjo, kad šio įvykio liudininku 
būtų vienas valstybės vairo Saliamonų, po kurio 
akimis įvyko minėtos iškabos transformacija, 
pagimdžiusi

— Tai 
gudri galva, 
kinti ir mes
turai ilgą nosį.

Ir panaikino...
Visos iškabos su užrašu: “Kalėjimas” bu- 

apverstos kiton pusėn, kurioje išdygo užra- 
Laisvės atėmimo Institutas.” žodis “In

stitutas” buvo parašytas 
ir gražiai matosi ištolo, o 
mikroskopinės raidžiukės 

Tokiu būdu visa šalis
jumi; nei kalėjimų, nei vadinasi kalinių, o tik 
institutai su sąvo auklėtiniais, studentais taip 
sakant.

Kaip tik iškaba “Kalėjimas” persiversdavo 
antron pusėn ir virsdavo “Institutu,” kaliniai 
virtę studentais, pasijusdavo išsyk laimingesni 
už Adomą rojuje. Jei visos kitos sąlygos ir li
ko tos pačios, tas neturi jokios svarbos; Jūs ge
rai suprantate, nes svarbu tik vienas dalykas — 
vardas.

šimtus 
prigrū-

ūmai gudrioj galvoj genialę idėją, 
istorinis momentas, — pagalvojo 
— greit visi kalėjimai bus panai- 
parodysim augštajai Europos kul-

vo 
šas:

stambiomis raidėmis 
pirmų dviejų žodžių 
vos buvo Įžiūrimos, 
virto akimirksny ro-

ri ų
Įsigijimo sryty, už ką ir buvau pakviestas in- 
stitutan su pasiūlymu užimti veislinių drigantų 
nusavinimo katedrą.

— Gerai. O kur gi baigei antrą institutą?
— Maskvoje, drauge teisėjau. Išėjęs iš a- 

gronomijos skyriaus permainiau specialybę — 
man labai sekėsi praktikuoti pritaikomos me
chanikos srity. Sėkmingai tyriau medžiagų at
sparumą, eksperimentaliai prirūdydamas, kad 
nė vienas medžiagų atsparumo išskaičiavimas 
nevertas penkių skatikų, jei tai medžiagai teko 
susitikti' su mano įnagiais. Prakeikta degtinė 
mąne išdavė, kitaip Tamsta nebūtumei mane 
čion matęs.

— O trečią?
— Trečią užbaigiau Saratove. Išėjęs iš in

stituto pasirinkau sau chemijos specialybę. Se
kėsi neblogai; tik, deja, kartą pakliuvau ant 
vienų nepaprastai stiprių vidurių, kurie išlaikė 
arklinę nuodų dožą ir išdavė mane.

— Kur Tamstos diplomai?
— Vienas ant krūtinės, kitas ant pečių, o 

trečias kiek žemiau — tai pats žymiausias: 
mat perdaug Įkaitino geležį man ji išduodami.

— Kokiose draugijose Tamsta dalyvavai?
— Buvau ilgą laiką svetimų gyvulių my

lėtojų draugijos aktyvis narys, paskui turtin
gų Keleivių Prietelių Draugijos pirmininkas, 
vėliau sutvėriau “Tiriant medžiagų atsparumą 
nelaimingiems atsitikimams apdrausti drau
giją,” sudariau spaudos .rėmimo komitetą, kurs 
dirbo dieną ir naktį visuomenės gerovei. Tikiuo
si, kad ne vienas mano darbo spausdinys vartė
si Tamstos piniginėj. Pagalios nuo pat mažens 
buvau aktyviu komunistu: naikinau prie kiek
vienos progos kapitalą. Manau, kad išvardyti 
užsitarnavimai bus paimti domėn, drauge tei
sėjau, ir aš būsiu išteisintas. Koks gi pagalios 
tu būtum man per draugas, jei to nepadary
tum !

-Dėka genialiems reformoms visa šalis priė
mė kultūringą išvaizdą.

Paklauskite pirmo pasitaikiusio driskio su 
raudona nose: “iš kur Tamsta?,” ir gausite at
sakymą; “iš instituto.”

— Vadinasi užbaigei?
— Užbaigiau.
— Girdėjau, profesoriai daug sukerta per 

Įstojimo kvotimus?
— Taip daug sukerta, kad visą mėnesį nu

gara niešti. *
— Ar myli Tamsta savo specialybę?
— Jai tik ir atsidavęs, del jos tik ir gyve- 
Dar be abejo teks grįžti institutan.
— Ar sunku užbaigti institutas?
— Prisieina.sėdėti keletą metų, o kaip kam 

ir iki gyvos galvos.
Kalėjimų ir mirties bausmės panaikini

mas yra, reikia tikėtis, pirma pavasario kregž
dutė. Nereikia būti pranašu, kad atspėti toly- 
mesnę genialių reformų eigą.

Ubagai bus pavadinti “proletariškais lor
dais,” ir visoj šaly išnyks skurdas; žmogžu
džiai persikrikštys “mirties legiono generolais,” 
ir kraštas apsivalys nuo žmogžudžių; girtuok

liai gaus vardą “pilstytuvės kliento” ir girtuok
ly bė visai išnyks; prostitutės pasivadins “komer 
cinės fiziologijos technikais,” kuom bus suduo-

, (žiūrėk ant 3 pusi.)
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KAIP VEŽA AMERIKON
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Kauno Apygardos Teis nas baigė nagrinėti sensa- 
cinę bylą “Volterio ir Co” emigracijos biuro savininko 
Makso Hellvego, biuro agento Petro Ulevičiaus, tarnau
tojo Kosto Gylio ir Anatolijaus Rozenbergo, kurie bu
vo kaltinami apgaudinėję žmones.

1923 m., kaip žinome emigrantų įvažiavimas Ame
rikon buvo apribotas tam tikru skaičiumi, tačiau žmo 
nės kimšosi prie Amerikos konsulato rūmų, norėdami 
gauti informacijų ar vizų įvažiuoti Amerikon.

Tokių informacijų gauti ~ r t y 1z O 1O T/ *■» « -» '
nan žemaičiai — .
Navickas, Adomas ir Jonas 
Milevičiai ir Leonas Vaisė. 
Jiems bestovint prie konsu
lato durų, prisiartino nepa
žįstamas žmogus ir pasakė, 
kad jei jie norės gauti vi
zas važiuoti Amerikon, tai 
teks laukti keletą metu, o 
tuo tarpu jie galį kreiptis į

atvyko iš Telšių aps. Kau-'emigracijos biurą “Volters 
* ’--~i — Aleksas j ir Co.”, kuris be jokių vizų

nuvežš per Meksiką arba 
Kubą į Ameriką. Piliečiai, 
paklausę nepažįstamo žmo
gaus (kaip vėliau pasirodė 
kaltinamo Ulevičiaus), nu
ėjo sykiu su juo į “Volters 
ir Co.” emigracijos biurą, 
kur biuro vedėjas ir kiti ben 
dradarbiai patvirtino Ulevi
čiaus pasakojimą ir žadėjo 
už 135.50 dol. nuvežti juos 
į Ameriką. Bet žemaičiai pa 
abejojo, ar galima bus tokiu 
būdu nuvažiuoti Amerikon, 
ir grįžo namo. Po kurio lai
ko gauna iš emigracijos biu 
ro pranešimą, jog neužilgo 
išplauks laivas ir kad jie pa 
sirūpintų išgauti reikalin
gus užsienio pasui dokumen 
tus. Navickas atvyko Kau
nan į biurą dar sykį įsitik- 
rinti ir pagaliau Navickas, 
Vaišys ir Milevičius susita
rė važiuoti per Mekską į 
Ameriką. Emigracijos biu
ras juos prižadėjo nuvežti 
i Meksikos miestą Vera- 
Cruz, kur turės juos sutik
ti emigracijos biuro agen
tas. Vera Cruz reikės pa
gyventi 3-4 savaitės, kol e- 
migracijos biuro agentai iš
galįs jiems pilietiškus doku
mentus ir jau tada nuvežš į 
Jungtines Valstybes.

REIKALINGI AGENTAI

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

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

Bell Phone Poplar 7545
A. STANKUS 

| — Lietuviškas Graborius — 
Geriausias patarnavimas, 

Daug metų patyrimo 
1023 Mt. Vernon St.

Philadelphia, Pa.

Nauji emigrantai, pasi
skolinę pinigų, sumokėjo 
biurui po 135.50 dol. Sugrį
žę Žemaitijon išnuomojo sa
vo ūkius (po 10-20 deš.) ir 
palikę savo žmonas su ma
žais vaikais išvažiavo “A-i 
merikon.” Sėdant Kaune į 
traukinį biuro tarnautojas 
Gylys atnešė dokumentus ir 
liepė “emigrantams,” kai 
tik įsės į laivą, paskandinti 
visus lietuviškus dokumen
tus, išskiriant laivakortę, o 
jų vietoje jiems buvo paža
dėta išrūpinti kiti dokumen
tai. Iš Kauno iki Virbalio 
juos palydėjo biuro agen
tas, iki Berlyno važiavo vie
ni. Berlyne juos vėl sutiko 
biuro agentas, kuris juos 
palydėjo iki Hamburgo. 
Hamburge tuojau visus be 
jokių ceremonijų, kaip gy
vulius suvarė i pirtį; paskui 
uždarę į barakus laikė 5 d. 
neišleisdami į miestą, ir tik 
į kelintą dieną juos suso
dino laivan.

Nors buvo įsakyta laive 
tuojau sunaikinti dokumen
tus, bet jie nepaklausė, o tik 
paslėpė giliau. Privažiavus 
Kuboje Havannos miestą 
laivo kapitonas pasakė, kad 
čia jų kelionė baigiasi ir 
reikia išlipti. .Jiems prieši
nantis, laivo kapitonas juos 
išvertė į mažą laivelį, ku
riuo juodas negras iškėlė i 
kraštą. Su Navicku ir ki
tais buvo sykiu dar ir lie
tuvis Juozas Galevičius, ku
rį biuras prižadėjo nuvežti 
per Kubą tokiomis pat są
lygomis į Ameriką ir jam 
buvo įduotas adresas agen
to, gyvenančio Havannoje. 
Bet nuvykę jokio agento ne
rado ir pasijuto esą apgau-

nes pinigų, jiems pavyko 
parvažiuoti Lietuvon, kur 
jie išaiškino visas emigra
cijos biurų apgaules. Nuvy
kę į emigracijos biurą gauti 
atgal šiek tiek pinigų, jie 
buvo išjuokti ir su šunim iš 
siundinti laukan.

Už nelegalų vežimą emi 
grantų ir piliečių apgaudi
nėjimą emigracijos biuro sa 
vininkas, Hamburgo pilie
tis, Maksas Hellvege ir ben
dradarbiai buvo patraukti 
teisman.

Byla truko dvi dienas ir

I?

wk Iš Amerikos Lietuviu Gyvenimo ag
ČIA TALPINAMA ŽINIOS Iš AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMO IŠIMTINAI. RAŠOMA MUSŲ GABIŲ 

KORESPONDENTŲ APIE TEATRUS, BALIUS, PRAKALBAS IR ABELN4 JUDĖJIMĄ..

WORCESTER, MASS.
Puikus p. J. liabravičiaus 

Koncertas

Praėjusį sekmadienį gruodž.
13 d. Mechanics Salėje, Wor-

pasitvirtino minėtos apgau- cesterio lietuviai turėjo progą, 
lės. Teismas Maksą Hellve- išgirsti garsų mūsų daininin- 
gę nubaudė trims mėnesiais ką, operos artistą J. Babravi- 
kalėjimo ir 1250 litų pinigi-'čių. Surengimui koncerto dar
nūs baudos, o nesumokėjus, gavosi draugija “Aušrelė”, ku- 
išlaikyti Hellvegę dar 3 mė- ri J’au nekartą yra palinksmi- 
nesius kalėjime. Kostą Gylį nusi Worcesteriecius savo rim- 
nubaudė šešiomis savaitė- tais tautiškais parengimais.
mis paprastojo kalėjimo, | Surengimui šio koncerto rei- 
biuro agentą Ulevičių nu- 1 - ................ -kėjo didelio darbo, nes išlaidų ' 
baudė vienu mėnesiu arės- buvo Jau išanksto numatoma 
to, o Rozenbergą išteisino. aP>e $500- Vienok nepaisant to 

Nukentė j tįsiems
apie $500. Vienok nepaisant to

Nukentė j ilsiems Galevi- visko “Aušrelė” ėmė atsako- 
čiui, Navickui, Milevičiui ir mJrbe tam dideliam kultūri- 
Vaišei už padarytus nuosto- niam darbui, žmonių buvo su- 
liūs priteisė iš “Volterio ir sirinkę arti tūkstančio, nors to 
Co.” biuro 12,115 litų. 1 -

jiems. Man neapeina, kas vai- Nutarta paaukoti iš iždo $50 
dys uniją, dešinis ar kairis L. M. D-jai Kaune, kaipo ka- 
sparnas; aš noriu matyt tarpe'ledinę dovaną našlaičiams. Tai 
jūsų vienybę! Aš nevedu kovos 
su radikalais; aš pats esu ra
dikalas ir noriu, kad A. F. of 
L. būtų radikališka” ir tt.

Po tokiai “brolio” Green kal
bai, vadinantis save “progresi- 
viai” (komunistai) pasidavė be 
revoliucijos brolių Green — 
Sigman diktatūrai, ir visos ko
munistų parašytos rezoliuci
jos, kaipo bergždžios, pateko į 
gurbą. Nors komunistų buvo 
daug, ir prieš atidarymą kon
vencijos jie parodavo ir štur
mavo, bet broliai Green ir Sig
man, savo kalbomis komunis-1 lapeliai su parašu tūlo 
tams galveles puikiai apsuko; 'gresyvio” Angliakasių Komite- 
vadinas “brolis” Green, savo to,” kame agituojama angle- 
gražiais žodeliais, atpirko “pro kasiai neklausyti Unijos vadų.

geriausis nutarimas šio susi
rinkimo. Fel. Motūzas

SHENANDOAH, PA.

Iš Senos “ Sesta piles 
Nuotykių

Anglekasių streikas dar 
tebesitęsia ir ant biznierių 
rokai atsiliepęs, nes tūli 
bankrūtinę, o kiti “taip sau” 
užsidarę.

Kelios dienos atgal čia pa
sirodė anglų kalba agitatyviai

Pro-

vis 
ge- 
su-

•NORA.
vyrai ir 4 moterys------

PLEPUTI*

— 30c

Nauju Teatro Veikalo 
“Vienybės” Knygynas Siūlo Sekamus Naujus 

Teatro Veikalus Mūsų Veidintojams * <į* 
----- o-----

Henriko Ibseno trijų veiksmų drama. Veikia 4 
------- 75c.

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.-

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

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

VIENYBĖ
193 Grand St

MlilllliniiniM^^^

i
■

------ 60c

Brooklyn, N

AMSTERDAMO LIETUVIAI!
K

Norėdami gauti visko, ką tik jums reikia prie namų: indų, 
dabiniihų, įtaisymu, stiklų, lempų, pečių, arba odos išdirbinių ir 
niy iŠrengimo dalykų, taipgi langų, paveikslų, rėmų, muzikališkų 
strumeutų, kreikpitės visados pas lietuvį —

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

Pnhtaba: Norintieji užsimokėti "Vienybės” prenumeratą, užsi
sakyti knygų, ar persiusti pinigų, galite tuos reikalus su "Vienybe” 
atlikti per F. Karpatų.

pa-
na- 
in-

T.-2 
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LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA

■ •'V

ir DIRBTUVĖ
goriausiai {rengtoje mokykloje. Prakti
kos pamokos išardyti ir sudėti visokius 
motorus, apie elektrą ir važiavimą. Ti
kras, pilnas kursas šoferio-mekaniko 
lietuvių ir anglų kalbom - veda visiem 
žinomas ir per 15-ką metų prityręs
INSPEKTORIUS L. TIKNIAVIČUS 

garantuojame laimų ir diplomą — Pa- 
ieškome darbo. Ateikite apžiūrėti mū- 

nuo 9 ryte iki 9 vakaro. Nedėliotais■ų mokyklą. Mokykla atdara 
vai. po pietų. Klesoa dieuomu ir vakarais.

NEW YORK AUTO SCHOOL 
(Kampas 14 gatv&a) Msw Tark City

B*o 11 vai. ryto iki 1

128 — 2nd Avanaa,

stą susitiko ir daugiau to
kių pat emigrantų, kurių bu 
vo apie 120. Atsirado čia ir 
vietinių žmonių, kurie siū
lėsi už nedidelį atlyginimą 
mažais laivais nuvežti į A- 
meriką, bet, pasirodo, kad 
jie tokį emigrantą nuvež
davo kur nors ant negyve
namos salos, nurėdydavo ir 
viską atėmę palikdavo. Iš 
lietuvių tarpo atsirado vie
nas, kuris jau buvo buvęs 
prieš karą Amerikoje ir mo 
kėjo šiek tiek anglų kalbos.
Jis nuvyko pasiteirauti į A- 
merikos konsulatą, bet kon
sulatas pasakė, kad neįlei- 
siąs į Ameriką, o jie esą 
emigracijos biurų apgauti. 
Taip žemaičiai emigrantai 
išbuvo Kuboje keliolika die
nų ir tik dėlto, kad nesu
naikino savo dokumentų ir atstovi gražų 
vienam iš jų atsiuntė gimi- pluokštą.

kioje salėje ir tokiam koncer- 
_  Lietuva, tui, kokio gal neteks daugiau 

Worcesterieciams išgirsti, tu
rėjo būt daugiau žmonių. Bet 
čia ir buvo tam tikros prie
žastys, nuo kurių mes lietu- savęs pyksta, kad jiems nebė- 
viai dar neliuosi esame, — tai1 ra vilties išsilavinti save ir pa
vietiniai Romos agentai. Ren
gėjai koncerto buvo nuėję pas 
vietinius kunigus, kad pagar
sintų koncertą, bet kaip vienas 
taip ir antras, griežtai atsisa
kė tam rimtam darbui prigel- 
bėt. Kun.. Vasys atsakęs, kad 
jam nerūpi koncertai, — da
bar jie švenčia 40 valandų šveii 
tę; gi kun. Čiaplikas atsakęs, 
kad jis bijąs parapijonų, todėl 

. negarsinsiąs. Tas aiškiai paro
do, kas mūsų kunigėliams rū
pi. švieskimės, 

tviai ir vykime lauk iš savo tar
. . po tokius’Romos agentus, ku-'ėjo net su vaikais. Mat buvo dinamoje No. 3, užeikite ir pas

manytojais buvo: Dr. J. I asa- rJe nenori pritart mūsų kultūri du svarbūs reikalai, būtent vai gerą lietuvį ir lietuvių reika- 
dybos rinkimas ir susipainiojęs lų rėmėją p. K. Zailską.

P-lė Regina Valaičiūtė, kuri 
Del mūsų šią vasarą išlaikė kvotimus ant 

'neapsižiūrėjimo ir nerangumo mokytojos, pastaromis dieno- 
ir vėl valdyboje bolševikams mis buvo’paskirta per miesto 
teko dvi svarbios vietos, 
džiausią pas mus yda, tai 
vimas į susirinkimus, nes 
na kuomet jau svetainėje 
kėdės pilnos ir stovi pasieniais 
lyg bailiai. Reikia žinoti, kad 
apie trečdalis narių neturi jo
kio nusistatymo ir nusimany
mo, už ką balsuoti; ir tie na
riai vis klausia šalia sėdinčio 
nario patarimo; nepataikęs į 
“žinovą,” balsuoja už seną val
dybos narį. Bolševikai tą pro
gą visados išnaudoja ir tokiu 
būdu, būdami mažumoje, tan
kiai laimėja.

Šiam esusirinkime, visai bai
giantis, kuomet jau bebuvo į 
20 narių, bolševikai pakišo pa
siūlymą prisidėti prie jų ren
giamo “protesto mitingo,” — 
ir, žinoma, nutarta; bet su są
lyga, jei į .tą konferenciją bus 

i pakviestos ir kitos čarteriuotos 
draugijos. Į delegatus pateko 
du sandariečiai ir tik vienas 
bolševikas, šiame susirinkime 
delegatai raportavo, kad kon
ferencijoj su bolševikais nesu
sitaikė, nes visai neatatiko mū
sų sąlygoms ir jie du apleidę 
jų konferenciją; gi trečias da
lyvavęs. Įnešta visai atmesti tą 
reikalą, kaipo priešingą SLA. 
nusistatymui; 15 balsų didžiu
ma pritarė įnešimui. Pirminin- 
kas-bolševikas, nebežino ką čia 
daryti, todėl sugalvojo, kad rei 
kalinga dviejų trečdalių balsų 
atšaukimui: bet jam pastebi
ma, kad yra padarytas tarimas 
prieš du metu, kad ši kuopa lai 
kysis didžiumos balsų. Pirmi- ' 
ninkas muša į stalą kūju, o jo 
armija rėkia gvoltu, lyg būtų 
iš beprotnamio suvaryti, kad 
turį būt, kaip jie nori, o ne 
kaip didžiuma narių. Kilus to
kiam kačių koncertui, tas rei
kalas taip ir paliko pakartas. 
Ar įvels 21 kp. vardą, ar ne, 
tai klausimas,

NAUJI RAŠTAI
Iš Didžiojo Vilniaus Seimo 

Istorijos. J. S-lius. Vilnius 
1925. Pusi. 23.

Automis yra pergyvenęs kar 
štą momentą 1905 m. Lietuvoje 
ir dalyvavęs “Didžiajame Vil
niaus Seime,” kurio 20 metų 
sukaktuves šįmet lietuviai 
džiaugsmingai apvaikštineja. 
todėl ir papiešia trumputę to 
įvykio istoriją. Iš to aprašymo 
matosi, kad po karo su japo
nais, Rusijos gyventojai pra
dėjo reikalauti didesnės poli
tinės laisvės, ir lietuviai tą pro 
ga naudodamies sušaukė visos 
Lietuvos seimą Vilniun 4 ir 5 
d. Gruodžio, 1905. Seimo su-

navičius, P. Vileišis ir J. Kriau niam darbui 
čiūnas. Potam pritarė ir prie 
šių pririnkti komitetan likosi;
G. Liandsbergis, Dr. Domaše
vičius, P. Višinskis, M. Dovoi- 
na-Silvestravičius, F. Bortkevi 
čienė, p. Sirutavičius, kun. Sta 
kėlė, kun. J. Ambraziejus, kun. 
Jokubėnas, V. Urbanavičius, 
Dr. A. Vileišis, G. Sapkaus- 
kaitė ir p. Baronas. Socialde
mokratai: Dr. Domaševičius ir 
Sirutavičius, vėliau atsisakė.

Tokiu būdu ir prasidėjo pir
mutiniai Lietuvos nepriklauso
mybės žingsniai, prie kurių pri» 
vedė Didysis Vilniaus Seimas 
ir jo sukelta visa lietuvių tau
ta.

Knygutė lengvai parašyta ir 
mūsų istorijos

<SF. PETRO KONKURENTAI
i

(Tąsa nuo 2 pusi.)
tas mirtinas smūgis prostitucijai, ir panašiai...

Kad galutinai nustebinti pasaulį ir įtikinti 
jį į rojaus buvimą, užteks pavadinti kiekvie
ną išeinamą vietą “nusilengvinimo akademija,” 
— ir visi piliečiai taps akademikais.

— Kas šitas per žmogus, ką rankioja po- 
perosų galiukus? — paklaus užsienio korespon
dentas.

— Tai buvęs generolas, užbaigęs du institu
tu, praktikavęsis keliose specialybėse, komerci
nės fiziologijos profesorius. Jis tik ką išėjęs iš 
akademijos.

— Ar jūs ir akademiją turite?
— Ant kiekvieno žingsnio pasitaiko.
Jei korespondentas išgirdęs šią naujieną ne 

išsities čia pat vietoje, apopleksijos užmuštas, 
tai jis turėsi, reikia pripažinti, labai šaltą krau
ją-

Bereikalinga, manau, nurodinėti gabiems 
išradėjams tolymesnių reformų eiga. Mokytus 
mokinti — reiškia juos godinti.

Kasgi pagalios nepasitikės išradėjais, ku
rie pavertė visą platų kraštą į tikrą rojų, suda
rydami šv. Petro pasenėjusiai tos rūšies įstaigai 
rimta konkurencija.

Augščiau išdėstyti faktai kalba patys už 
save. Mums lieka tik pamėgdžioti tuos proto 
didvyrius, ir skubiai žengiant jo pėdomis įsteig
ti savo rojų, kol dar nepaskelbta nei dangui, 
nei ant žemės rojų monopolija.

I d arba, vyrai!

gresyvį,” kairįjį sparną iš ko
munistų diktatūros nevalios ir 
nusivedė su savim visą bolše
vikų abazą.

Dabar “kairieji” patys ant

siekt to laipsnio, kuriuo yra nu 
žengęs unijų progresas. Jie 
daug blogumų tik spėja, o apie 
taisymą jie patys nežino, nuo 
kurio 'galo pradėt.

K. J. Geležėlė.

DETROIT, MICH.
Holševikai Velia S LA. Kuopą 

Prieš Lietuvą

Nesenai Lietuvių Svetainėje 
buvo SLA. 21 kp. susirinkimas 

broliai lietu-Į ir gana skaitlingas: dalyvavo 
apie 170 narių. Bolševikai at-

Tačiau, p. P. Pužauskas, Uni
jos Apygardos Tarybos narys, 
pastebėjęs, perspėjo angleka- 
sius, kad neklausytų nieko pa
našaus, nes priešakyje tos or
ganizacijos yra tie patys žmo
nės, kurie 1922 m. minkštosios 
anglies apygardoje buvo priė
mę rezoliuciją, kad dirbti 9 va
landas ir už $2.50 mažiau. Pu
žauskas sako, kad tai buvę par 
sidavėliai minkštųjų anglekasy 
klų savininkams.

Lietuvių kooperatyvas, mėsi- 
nyčia, išgyvenusi apie 6 metus 
pastaromis dienomis subankrū- 
tinusi iš priežasties netinkamo 
vedimo ir per “Sheriffs sale” 
buvo parduota už $1,000, ku
rią atpirko lietuvis A. Graže- 
lis. Linkėtina gerų pasekmių.

Atsilankę miesto dalyje, va-

Nepaisant to visko, visgi kaip , reikalas del prisidėjimo prie 
draugija “Aušrelė”, taip ir p.-“protesto mitingo. 
Babravičius nuostolių neturės. 
Be to turiu pažymėti, kad dąu- 
giausia darbo padėjo surengi
mui koncerto “Aušrelės” pir
mininkas p. A. Janušonis, ku
ris labai daug tuo rūpinosi: 
žinoma, jam prigelbėjo ir kiti 
“Aušrelės” nariai.

p. J. Babravičius su savo 
draugu visą laiką viešėjo pas 
ponus Mitrikus; berods jam 
buvo surengta priėmimo vaka
rėlis. žodžiu sakant, viskas pui 
kiai pavyko.

Gi p. Babravičius yra pir
mos klasės dainininkas, ką liu
dijo susirinkusi tūkstantinė mi 
nia, reikšdama jam malonumą 
delnų plojimais po kiekvienam 
išėjimui su daina.

Mizarų Antanas.

Di- 
vėla- 
atei- 
visos

Mokslo Tarybą, prie štabo mo 
kytojų. P-lėė Valaičiūtė yra ga 
bi pianistė ir turi skambų so
prano balselį. V. Gironis

Garsinkitės “Vienybėje”

M. M. ŠLIKAS 
Lietuvis Advokatas 

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

Namų Tel. Michigan 5751

Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

PHILADELPHIA, PA.
Garmentiečių Konvencija 

Kom u n istai Parsidavė
!

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. M.

A. M. 
p. M. 
p. M.

Gruodžio 5 d. Moteriškų 
Drabužių Unija (International 
Ladies’ Garment Workers), tu
rėjo dideles prakalbas Lu Lu 
Temple, tarpe Spring Garden 
ir Broad gatvių. Vyriausiu kal
bėtoju buvo W. Green, A. D. 
F. prezidentas. “Brolis” Green 
savo kalboje pasakė, kad “Pro
gressive, not radical;” šitaip 
pasakyt, kad progresyviai nėra 
darbininkiški, maniau kad “bro 
lis” Greep bus nušvilptas per 
komunistus; bet kur tau! Sve
tainėje užviešpatavo tokia 
la tarpe 2,000 klausytojų, 
dos, kad konvencijoj nėra 
vieno komunisto; o betgi
buvo tirštai. Toliau “brolis” 
Green sako: “mes, per daug 
metų subūdavojom organizaci
ją, o jeigu jūs besipešdami del 
vadovybės suskaldysit ir visiš
kai sugriausit, tai jūs patys e- 
sate, arba norit būti griovi
kais. Atsiminkit ir gerai įsitė- 
mykit, kad darbdaviai negali 
sugriaut, jeigu jūs nepadėsi!

ty-
ro- 
nė 
jų

RICHMOND
TRUST

COMPANY
2701-2703 E. Allegheny

Philadelphia, Pa.
Av.

Apdraudžiame Nuosavy
bės Dokumentus.

Persiunčiame Kabeliu Pinigus

Perkame ir Parduodame 
Visų šalių Pinigus

Mokame 4% ant Padėty 
Taupymui Pinigų

Puikiausias Patarnavimas 
Visuose Skyriuose

I

3
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MUSŲ REDAKTORIŲ 
KURSAI

Kaune einantis laikraštis 
“Karys” rašo ilgą straipsni, 
kaip išnaikinti nepraustabur
nius, kurie Lietuvoje privisę ir 
savo kelionėmis bei keiksmais 
gedą darą visai tautai. Tenai 
patariama visuomenei nepraus 
taburnius boikotuoti, su jais ne 
šnekėti, rankos nepaduoti ir iš 
draugijos vyti lauk. Del Lie
tuvos tas gerai. Bet pas mus 
Amerikoje tas jau nebereika
linga. Pas mus nepraustabur
niu visai kaip nėra, tik kai ka
da redaktoriai gražiai ir mok
sliškai pasiginčija, — tai ir

Kiekvienas
Šaltis

Pavojingas
Daug tūkstančiu žmonių kasmet įnir

šta mm šalčio pasekmių. Viena pneumo 
nia nukerta 150,000. Taigi šaltis, daly
kas rimtas, (lydyk jj geriausiu žinomu 
būdu.

Tas būdas yra Hill’s Cascara-Bro- 
mide Quinine, .lis kas žiemų sustabdo 
milionus šalčių — i 24 valandas.

Vartok šalčiui prasidėjus. Vartok šal 
tį pribaigti, o sulaikyti gripų. Niekus 
dar nerado geresnio būdo. Visose uptie- 
kose gaunama.
Tikrai Gauk Kaina 30c

CASCARA^^UININE
Raudona Dėžė su paveikslu

viskas. Pavyzdžiui tebus kad ir 
sekančių redaktorių gražios dis 
kusi jos peržvalgose;

Grigaitis: Aš sakau, kad Prū 
seika yra nusibankrūtijes bezyi 
menas.

Prūseika: O tu — oberšmo- 
kas!

MichelsonaS: Ne Grigaitis y- 
ra oberšmokas, bet Prūseika 
ir Vidikas yra girtuoklių-gir- 
tuokliai.

Vidikas: Tylėk tu social-bur- 
žujau ir darbininkų judošiau!

Sirvydas: Tai ko jūs čia ko- 
liojatės, po biesų, abeji būda
mi lygūs?

Grigaitis: Dar tu atsišauksi 
reakcionieriau, fašiste ir rene
gate !

Michclsonas: Tai ko iš jo ir 
norėt, juk jis yra mclagių-me- 
lagius.

Andriulis: Cha, cha, žiūrėk 
kaip susipeš tautininkų sma- 
laviris su socialburžujų humbu 
gierium! Juk jūs abudu niek
šai.

Grigaitis; Anot Markso teo
rijos, aš tokiems žiopliams ne
atsakinėju.

Karpavičius: Grigaitis da
bar galj pasigėrėti, kaip išmo
kino keiktis Prūseika, Vidiką 
ir Andriulį; jis privaisė tų 
išgamų mūsų tarpe.

Grigaitis: Tu nykštukai me
luoji 1

Baltrušaitis: O aš jums pa-

sakysiu, kad jūs visi kontre- ' buvę jo neveidmainingo džiaug draugavosi su panele-per 60 
voliucionicriai, bepročiai irjsmo ašaros, kad Marijonai vie-'metų ir ant galo su jo apsive- 
veidmainiai...

Prūseika: Dar ir ten atsilie
pė pelė iš po nučiupusios šluo
tos. Lauk iš mūsų tarpo, tu 
darbininkų mulkintojau, juoda 
šimti ir Markso teorijų šmeiži
ke!!!

Sirvydas: Jūsų teorija yra
— dolaris.

M ichelsonas: Pasiklausykit, 
ką šneka renegatas!

Prūseika: žiūrėkit, kaip su
sivaidijo du svolačiai! Priim
kit talkon dar ir Chicagos Pli
kąjį Satyrą — oberšmoką.

Grigaitis; Tai prašneko pra
sikeikęs ubagas.

nuoliai Chicagoje ketiną įkurti 
berniokams kolegiją mokinti 
davatkystės. Kandidatas.

KĄ TAMSTA PADOVANOSI ŠVENTĖMS SAVO 
GIMINĖMS IR DRAUGAMS LIETUVOJE?

Gi vienintelį paveiksluotą 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 mėnuo “Kultūra” su šiais priedais:

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

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

“KULTŪROS” Bendrovė, Lietuva, Šiauliai, Dvaro y.

ANDRIUS TURAUSKAS
592 FLUSHING AVENUE

Brooklyn, N. Y.
Telephone Williamsburg 3009

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

KASMOČIUS ir TUBA
(Praeidami atsižvclgkito į Šį namą) 

260 HUMBOLDT ST. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas Stagg 2481 
Užlaikome 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 
2G0 Humboldt Street 

Brooklyn, N. Y.

1925 metus.
1926 metų 
redaktorių

kuriuos bus 
redakto-

Ir taip toliaus per 1920, 1921 
1922, 1923, 1924 ir

Ant ateinančių 
ketinama įsteigti 
Kultūros Kursai, į
pakviestas ir “Kario 
rius bei kiti Lietuvos redak
toriai, kurie dar yra nepasiekę 
tokio laikraštininkų meno, kokį 
mūsų redaktoriai pasiekė čio-Į 
nai Amerikoje. Kursai žadama 
padaryti labai lengvi ir popu- 
liariški, nes juos dėstysią žy
miausios jėgos, susidedančios 
iš abiejų lyčių gyvanašlių ir 
barų zulintojų karčiamose.
- Geistina būtų, kad šita pro

ga pasinaudotų visi turinti pa
šaukimą į redaktorių stoną, 
ypač tie, kurie dar tik šįmet 
išmoko pasirašyt savo pavardę.

Bezmėnas.

Balta Marė. (Gera naujiena 
tik del senbernių, kurie ieško 
gyvanašlių). — šiomis dieno
mis viena iš Lietuvos impor
tuota jaunamartė po trijų nak 
tų saldaus gyvenimo, vyrui iš
ėjus į darbą išsimūfino palik
dama tik savo lietuviškus skar
malus. Tačiaus per didelį ieš
kojimą buvo surasta vienoje 
svetainėje, kurioje buvo maska 
radų balius, apsimaskavusi tik 
per vidurį palikdama ant abie
jų galų savo gimtinius rūbus, 
kurj pamačius, savo vyreliui 
pasakė: “Aš pas tave negrįžšiu 
ir tu manęs nelauk.”

Dabar yra proga senberniam 
atvažiuoti į Baltą Marę ir su 
siieškoti tą paukštytę.

Šventakupris.

dė, turėdamas 109 metus. Ar 
jūs, klebone, tam tikite? Jeigu 
tikite, tai paaiškinkite, koki 
priežastis privertė senį 109 m. 
vesti moteriškę, su kuria iš
draugavo net 60 metų?! —

A. K. Yvas.
Atsakymas: Jis, turbūt, ne

begalėjo ilgiau atsilaikyti.

N e pa mat not as U žpuolis
— Man kas čia sakė, kad 

tu sakęs,, jog aš esu — šuva!
— Tai ne aš sakiau. Tu loji 

ne į tą medį, žmogeli.

DIDELIS NUMAŽINIMAS MINU ANT
NEW PLAYER PIANŲ

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

PA RS1DUODA LENG VOMIS
išlygomis

TARKAINIAI

Kas sako, kad Lietuva ne
turtinga? Antai dabar paaiškė
jo, kad Berline nupirko atsto
vybėj rūmus už 600,000 aukso 
markių, Paryžiuje už 1,500,000 
frankų, o Washingtone už $90,- 
000.00.

Akyva būtų sužinoti, kiek tos 
atstovybės Lietuvai uždirbo?

Iš PLAČIOS LIETUVOS

Š aukot as, Šiaulių apskr. — 
(Nabašninkų sukilimas). Iš 7 
į 8 VI. naktį ant kapų įvyko 
didelis sumišimas: visi nabaš-
įlinkai sukilo ir pradėjo muštis 
su kryžiais; tol mušėsi, kol vi
sus kryžius sudaužė. Nors kle
bonas ir ten pat gyvena, bet sa 
ko nieko negirdėjęs. O juk bu
vo nemažas trankymas, kol ak 
meninius ir geležinius kryžius 
sudaužė. P. iš K.

MUSŲ PŪDYMAI

Brooklynas. — Andai žmo
nės praeidami pro “Garso” re
dakciją pamatė gatve žliau- 
kiant didelę valką vandens. Vi
si manė, kad tai redakcijos pai 
pos sutruko. Bet paskui p. re
daktorius šimutis per “Drau
gą” paaiškino, kad visos pai- 
pos buvę olrait; tas vanduo tai

KIEKVIENAM 
REIK A LINGĮ 
GERI DANTYS. 
KODĖL NE JUMS?

Pataisomo nebrangiai. 
Vartojam naujus būdus. 
Sanitariškas patarnavimas.

DR. WOODRUFF
Surgeon Dentist

182 Bedford Av., B’klyn, N. Y.

GRAVEL= 
Roofing 

Rjtpair Worh. a Specialty 
JAMES J. HOLT & SON

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

Reikale klauskite:
Ofisas: 1163 Gates Avenue 

Tel. Jefferson 3957
Yardas: 161 Ollfton Place 

Tel. Prospect 1023

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 —

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

Kaina su prisiuntimu $2.50 
Tai naujanybė iš Lietuvos!

VIENYBĖ
193 Grand St., Brooklyn, N. F.

p. Čarneckis pakeltas į Lie
tuvos atstovą Italijoje jau iš
keliavo Romon. Reikia atiduoti 
kreditas Lietuvos vyriausybei, 
kad parenka specialistus žmo
nes atatinkamon vieton. Juk 
niekas kitas tiek daug neišskai
tė šventųjų gyvenimų, kaip 
kad p. Čarneckis būdamas A-
merikoje. Dabar kaip tik jam 
tinka gyventi pašonėje dar gy
vų šventųjų Romoje.

“Darbo” siuvėjų organo 25 
nr. pašvęstas įrodymas pavo
jaus prieš prisiartinantį fašiz
mą ir jo kumščius. Tam tiks
lui net ir specialistas tarp 
Brooklyniečių kumščio meni
ninkas Buivydas, nužingsniavo 
su ilgu straipsniu įrodydamas, 
kaip pavojinga didelis kumštis 
turėti savo tarpe. Kada visi 
kalba apie fašistus, tai ir jis 
norėtų įsipiršti kur nors su sa
vo specialybe, kaip reikia Bub
niui ar kam nors uždėti ge
rus akinius.

Tame pačiame “Darbe” jau 
ir redaktorius p. Prūseika rašo 
apie girtuoklybės pavojų, kad 
Amerikos lietuviai per metus 
prageria mažiausiai milioną do 
larių ir sušunka antgalvyje: 
“Sakykit, kas bus?” Patartina 
jam taip nenusigąsti, nes visos 
munšainės lietuviai dar neiš- 
gers, nors ir kitą milioną pra
gertų. Naku-Brazda.

ŠVENTA KUPRIŲ PA R TU A 
F įso Pasaulio šventuku priai 

Vienykitės!
Viena kupra už visas, o visos 

už viena!

Brooklyn, Gruodžio 14, 1925 
Gerb. “Rimbo” Redakcija!

“Rimbo” no. 2 yra labai už
gauta mūsų Partija, kur rašo
ma, būk ir šventakupriai par
davinėja apgavingus pajus. 
Mūsų Partija tokio įžeidimo ne 
gali pernešti ir reikalauja, kad 
tas šmeižtas būtų atšauktas 
pirmiau negu sekantis “Rim
bo” numeris išeis.

Su pagarba,
Stasys Plonasis, 13-as Sekr 

193 Grand St.
P. S. Tamista matyt manai 

irgi gauti “Diplomą” lig Ba- 
gočius už pasitikimą kun. Gar
maus, jej Tamista dar turi 
daug parodyt gerų darbų bol
ševikų ir kunigų.

MUSŲ KLAIDINIMO
BLIURAS

Klausimas: Aš skaičiau lai
krašty, kad vienas vyrukas.

DVI NAUJOS KNYGOS
IŠ VILNIAUS

2.

Lietuvių Tauta. Liet. Mok
slo D-jos žurnalas, knyga už 
1925 metus. Pusi. 200. $1.50
Vilniaus Lietuvių Dainose. 

Kaip lietuviai dainose mini
apie Vilniaus miestą 75c

“VIENYBĖ”
193 Grand St., B’klyn, N. Y.

Užrašykit “Vienybę 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems
Lietuvoje

w lietuviška AKUSEBKA IaJ

Marijona TamkienO
^prlo palagų ant pareikalavimo*^ 
j^dioną ar naktį, taipgi ir nedėl 
^dieniais. Darbą atlieka atsakau 
LUčini už prieinamą kainą LJ 
& 7 S lay y Street vv
S3 (arti Union Av.) g M Brooklyn, N. Y. &
M Tel. Stagg 6711 M

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

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

KEPTUVĖ “GARSAS”
W. Masiulevich ir A. Shrupski 

(savininkai)

209 BEDFORD AVENUE
Brooklyn, N. Y.

(Tol. Greenpoint 2876)
— Siunčiam ir į kitus Miestus —

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

šieno — Kaina $1.00. — Su orderiais Nosivčluolnt!
Parduodama ir išsiunčiama Į kitus miestus taipgi.

Iš visur kreipkitės čia pažymėtu adresu:

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

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

AL&X StiRUPSRI
Pranešu

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

ttl So. 2nd 8tr., Brooklyn, N. Y.
Telephone 885 Greenpoint

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 ni> 
stolius išmoka.

PERKAM ir parduodam namus, lotus, farinas, biznius, morgičius; sko- 
linam pinigus ant morgičių, suteikiam pilną patarnavimą namų pirkime 
ir pardavime.
NOTARY PUBLIC suteikia pilną patarnavimą visokių legalių dokumen
tą, kokius tiktai tiesos daleldžia Notarams patarnauti.
Su visokiais reikalais ypatiškai, laišku ar telefonu kreipkitės j mūsų 
firmą, užtikrinam, kad gausit teisingą ir mandagų patarnavimą. ,

SCHEGAUS & GALE
BUILDERS, REAL ESTATE and INSURANCE

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

SU NAUJAIS METAIS NAUJA LAIMĖ!
Pasinaudok Proya!

Parduodame du naujai pastatytus namus, su moderniš
kais įtaisymais ir vėliausiais gyvenimui parankumais. 
Sewers assesmentai jau apmokėti ir duosime du tonu ang

lių dovanai. Namai randasi 
gražioje Richmond Hill sek
cijoje, ant 118th gatvės. 
Nebemokėkite rendos dau
giau! Pradėkite Naujus Me
tus savo namuose! Pasinau
dok proga ir būk savininkas!

Batvinis Bros
10739 _ H5th Street 
Richmond Hill, L. L 

Tel. Richmond Hill 8066

Jonas * Petras
Rūkydami NAUJOKŲ BROLIŲ padarytus cigarus, tautiečiai džiaugiasi, 
nes jie žino, jog tai yra geriausi Cigarai Amerikoje, gardūs rūkyti, ma
loniai kvepia jog visiems patinka todėl, kad pagaminti iš geriausio Ta
bako! Geresniu 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. Vytauto! Tėmykit, 
kad būtu vardas ir paveikslas ant bakso — o rūkysit ir džiaugsitės, kad 
rūkote gerą cigarą. — Į kitus miestus išsiuntinėjam per pačtą. Adresas:

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

Kaipo agentai kituose miestuose galit užsidirbti pinigų, 
kodėl nepradėt agentaut! ,
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tag:
Svarbus Natūralizacijos Klausimai 

ir Atsakymai

Kl. — Kiek iš viso reikia m o 
keti už natūralizaciją?

Ats. — Vienas dolaris mo
kamas kuomet Intencijos Barei 
škimas (pirmieji popuriai) pa
daryta, ir keturi dolariai kuo
met Natūralizacijos prašymas 
paduotas. Už natūralizacijos 
paliudijimą nereikia mokėti.

Kl. Padaviau pirmą Natūra
lizacijos Prašymą, tai yra 
Form 2211, prieš penkius mė
nesius, ir iki šiam laikui nebu
vau pašauktas ant išklausymo. 
Ar paprastai ima tiek daug 
laiko?

Ats. Tas priguli nuo skait-1 aplikantams duota žinoti diena
liaus laukiančiu aplikantų. Ir 
todėl negalima pagreitinti švai
stymą 
laukti 
čiant 
minti 
siusti.

jūsų aplikacijos. Reikia 
pakol pašauks. Tik stu- 
aplikaciją' reikia atsi- 
registruotu laišku pa-

Gyvenu miestely Penn-Kl.
sylvanijoj ku rnėra naturaliza 
ei jos kvotėjo. Ar turėsiu vykti 
Philadelphijon kur pasiunčiau 
aplikaciją paštu?

Ats. Ne. Kvotimai laikomi į- 
vairiuose miestuose.. Visuomet

ir vieta. #
Kl. Atvažiavau Amerikon 

vartodamas vieną vardą, po 
kiek laiko permainiau tą vardą 
ir dabar vartoju kitą. Noriu 
visuomet vartoti antrą; ką 
riti daryti?

Ats. Pildant Form 2214, 
žymėtoj vietoj, tą dalyką
aiškink. Teismas pavelys varto 
j imą antro vardo, 
mesi pageidavimą 
ntinary Form.”

Kl. Mano tikras
labai ilgas ir amerikiečiams la
bai sunku ištarti. Noriu per
keisti į “Smith.” Ar tą galėsiu

tu-

pa- 
pa-

jeigu pažy- 
ant “Preli-

vardas yra

45 Broadway (Phone, Whitehall 2800)

„Plauk po Amerikos Vėliava*' 
upiglnta ten ir atgal kelione iLIETUVĄ '

tik $203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

PIRM justi sekančios kelionės
Lietuva nusprendimo, būtinai iš

tirkite kokius puikius laivus Unitęd 
States Lines, laivynas valdomas S. 
V. Valdžios, siūlo jūsų patogumui.

Milžinas. kopuikiattsias “Levia
than”, ir visi kiti laivai turi erdvius 
trečios klesos kambarius, duoda pui
kų maistą maloniose valgyklose, ir 
turi užtektinai vietos pasivaikščioji
mui. Prie to, kainos žemos ir gali
ma paruošti greitas susisiekimas su 
kelionės galu. Apsimokės jums gauti 
pilnų informacijų šiandie nuo jūsų 
laivakorčių agento arba rašykite

New York City

Geriausias

CHAS. WIRFEL
y,

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

tuoj atvykstu pataisyti pagedimus

.95 Starr Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 4037

PUIKIAUSI SVETAINĖ
Del Mitingi!, Vestuvių, Vakarienių ir 

Pakeleiviams Nakvyne
Taipgi ir šiaip del visokių pasilinksminimų 

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

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

t 
t

GYDAU VYRUS IR 
MOTERIS

Pasekmingai Moderniškiaųsiais
Būdais

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

ir apsakau tikrą jūsų stovį.
Mano Kainos Prieinamos

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

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

ją

Specialistas
110 East 16th Street, New York City 

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

Tel. Stayy 0783.

Jnozas Levandanckas

Ateikite ir Persitikrinkite

107 Union Avenue

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

t

daryti?
Ats. Kai-kuriuose atsitiki

muose teisdariai nepavelina 
svetimžemiams vartoti typiškai 
amerikoniškų vardų, bet paveli 
na vartoti trumpesnius vardus.

Kl. Mano šeimynos atvažia
vimą Amerikon sulaikė kvotos 
įstatymas, ar tas sulaikys ma
no pilietystę?

Ats. Sunku 
ta klausima, k 
rio nuožiūroj,
žemiui duoti pilietybė. Kaiku- 
rie teisdariai į tą klausimą 
kreipia atydos, kiti sulaiko 
lietybę.

Kl. Tarnavau Amerikos 
riumenėj karo metu, bet ne 
pau piliečiu. Ar 
tapti piliečiu?

i Ats. Taip. Bet specialiai ap- 
1 rūpinimai kareiviams išsibaigė, 
'ir turėsi sekti reguliarišką pro
cedūrą, t. y. padaryti Intenci
jos Pareiškimą, paduoti pra
šymą dviejais metais vėliaus.

Turėsi prirodyti penkių metų1 
apsigyvenimą Suvienytose Val
stybėse.

Kl. Nelegališku būdu atva
žiavau Amerikon, kaipo jūrei
vis. Išsiėmiau pirmus poperius. 
Vėliaus mano atvažiavimas bu
vo legalizuotas. Ar mano “pir
mieji poperiai” geri?

Ats. Kadangi jūsų Intenci
jos Pareiškimas buvo padary
tas kuomet nelegališkai buvai 
atvykęs jos nėra legališkos. To 
kiame atsitikime patartina krei 
ptis prie natūralizacijos kvo
tėjo pirm išimant kitą Intenci
jos Pareiškimą.

Kl. Turiu “pirmus poperius” 
nuo 1915 metų. Noriu važiuoti 
Lietuvon. Ar galima man gau
ti Amerikos pasportą?

Ats. “Pirmieji Poperiai” iš
sibaigė, nes jas turi ilgiaus 
kaip septynius metus. Bet tu
rint “pirmus poperius” nega
lima gauti Amerikos pasporto, 
Amerikos pasportas duodamas 
vien tik Amerikos piliečiams.

F. L. 1. S.

KALĖDOMS
BESIARTINANT
Rašo Zuz. Garliauskienč

duoti atsakymą Į 
Pasilieka teisda- 
ar tokiam svetim

Kaip

ne-
Pi-

ka- 
ta- 

galiu dabar

TEN IR ATGAL 
Nupiginta Kaina

Mūsų tri-šriubiniais laivais 
Resolute, Reliance, Albert 

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

Clay, Thuringia

$203
Iš NEW Y0RK0 Į
KAUNĄ ir ATGAL 

(Pridedant Rev. Taksą)

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

United American Lines, 
(Harriman Line) Joint Service with 

Hamburg American Line 
35-39 Broadway, New York.

H0Uandnamericą
I Tiesua-trumpai keliai per Rotter- Į 

dam’ą, j ir iš visų dalių

Laivai kai savaitę 
Neprilygstami patogumai

Mes pagelbstime gauti reikalingas 
dokumentus (affidavits). Mūsų 
žmonės sutvarko visas smulkmenai, 
ir keleiviams rūpinamasi nuo pra
džios kelio iki pabaigoi.
Kainos ir laivų tvarkraštii pasius 
čiamas paprašius.
Rezervavimui ir informacijų delei 
rašyk bilo vietiniam agentui, arba 

HOLLAND AMERICA LINU 
24 State Street New Tork„

Philadelphia, Pa.
visur, taip ir pas mus tas pats 
žmonių bruzdėjimas prieš šven 
tas Kalėdas. Kunigams pinigai 
taippat yra aukojami, kaip ir 
visada; tik tiek, kad dabar ki
taip tą užvadina — prezentu.

Pažvelgus į didesnes miesto 
gatves, matai neapsakomą išro
dymą krautuvių, languose pri
dėta visokių niekniekių ir pa
dėtos gana augštos kainos, 
žmonių netik pilnos krautuves, 
bet ir gatvėmis sunku prasi- 
grūsti; daugiausia žmonės per
ka tuos niekniekius, nežiūrint 
kainų brangumo. Mat pas a- 
merikonus tokia mada — ant 
Kalėdų pirkti dovanas vienas 
kitam.

Ir mūsiškiai, lietuviai, neno
ri būti “grinoriais,” ir jie tą 
pati daro; vaikinai merginom 
merginos vaikinams perka pro 
žentus. Man negaila kad vaiki
nai myli savo merginas, ir 
joms perka dovanas — tas 
yra labai pagirtinu daiktu; tik 
man tiek yra gailu, kad vaiki
nai ir merginos, sunkiai uždirb 
tus centus praperka ant niek
niekių.

Daleiskim sau, jei vaikinas 
myli savo merginą, brolį ar ge
rą draugą, tai jis gali nupirkti 
dovaną, kuri mažai kainuoja, o 
daug naudos turi. Padekim, jei 
jis užrašytų laikraštį “Vieny
bę” metams, tai jam kainuo
tų tik $4.00. Tai yra labai pi
gu, o naudos labai daug.

Tad aš ir patarčia lietu
viams, kurie manote pirkti do
vanas .savo draugams ar gimi
nėms, geriausia yra dovana .— 

1 laikraštis, arba kokia naudinga 
knygelė. Beveik kiekvienas mes 
turime Lietuvoje giminių, drau 
gų, ir pažįstamų, tad užrašy
kime jiems ateinančiam metui 
tą brangią, o mažai kainuo
jančią dovaną — “Vienybę.” 
Tad mūsų giminės ar draugai 
kiekvieną numerį gavę skaitys 
ir paminės mus ir ačiuos mum.

Iš tikrųjų didelis skirtumas 
yra tarpe 
laikraščius 
Skaitantis 
tas, kuris
to bokšto ir pasiėmęs žiūroną 
mato 
ly, o 
kuris 
sy ir
turias supelėjusias sienas; dau 
giau jis nieko nemato. Taip y- 
ra, kad neskaitantis yra skai
tančio vergas; jis turi maldau
ti skaitančio, kad tas jam pa
pasakotų, kas dedasi Lietuvo
je, Anglijoj, Vokietijoj, Len
kijoj ; žodžiu, kas dedasi visa
me pasauly, — nes skaitantis 
viską žino. Neskaitantis gi neži 
no nė to, kas dedasi tame pa
čiame mieste, kuriame jis pats 
gyvena.

žmogaus skaitančio 
ir neskaitančio, 

laikraščius tai yra 
užsilipęs ant augš-

g
8

■*
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Brooklyn, N. Y

kas dedasi visam pasau- 
neskaitantis gi yra tas, 
užsidaręs tamsiame rū- 

mato tik aplink save ke

BORDEN’S KARAM E L PUDINGAS

ant paveikslo ir kurios norite.

PREMIJŲ KRAUTUVĖSMUSŲ BROOKLYN©

near Broadway 
near 4th Avenue

No. 
387

KAMŠINYS KEKSAMS 
pieną,, pagamintą kaip 
dugno puodą ir pridū-

61 East 125th Street 
netoli Madison Avenue 
BRONX, N. Y.
578 Courtlandt Avenue 
netoli 150th Street 
LONG ISLAND,CITY 
44 Jackson Avenue 
netoli 4th Street s

Jūs gaunate brangias dovanas už leibelius ir sykiu visas 
geras savybes šitų rūšių pieno. Matote ant paveikslo įvairių 
rūšių sidabru aplietų daiktų, naudingų namuose, kuriuos 
galite gauti už leibelius nuo blėšinių. šeimininkės laikas 
nuo laiko dasipildo iš šito seto. Tuos daiktus galite gauti 
mūsų premijit krautuvėse. Jei nėra tokios krautuves jūsų 
mieste, tai pasiųskite juos Į The Borden Premium Cbmpany, 
44 Hudson St., New York City, New York kartu su nu
meriu tos dovanos, kuri yra 
Gausite visai dykai.

BORDEN’S KARAMEL
Įdėkite karamolizuotą 
augščiau į dubcltavo 
kito šaukštą sviesto bei bertainį puodelio kar
što vandens. Maišykite ir virkite ant verdan
čio vandens iki suskystės, kada duosis Į pu
ses, tada galima pridėti pjaustytų riešutų.

2 Sumner Avenue
570 Atlantic Avenue

KITOS PREMIJŲ KRAUTUVĖS
NEW YORK CITY, N. Y.
44 Hudson Street 
netoli Duane Street
426 West 42nd Street 
netoli Ninth Avenue 
1427 Third Avenue 
netoli 80tb Street

Daktaras
J. S. MISEVIČIUS

270 Berry St., B’klyn, N. Y.

Įdėkite neatplėštą blcšinę Borden’s Kondensuoto 
Magnolia arba Star Pieno į puodą verdančio 
vandens ir virlnkit pustrečios valandos, prižiū
rint kad puode vis vandens būtų. Nuimkite dabar 
blėšinčs viršų, pjaunant šalimis, ne patį viršų, 
taip, kad galima viską išimti čielai, padekit ant 
lėkštės ir apibarstykite riešutiena ir suplakta Sme
tona. Kiekvienam duodant, reikia supjauti šmotais 
ir tik tada apibarstyti’

NO. 04GNo. 1044

M I LK

Dri plntoinlą informaciją kreipkite iiao adresai

Tel. 4418 Greenpoinf.
S

W>W-’/tv/sw?

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

iki 10 iŠ ryto 
iki S po pietą 
iki 8 vakare ■altlk. 

I <!*• 
plačią 
COLD 
Balčių

URBAN'S
Šalčio), jokią 
bakaą apiiglnkjaok

BLA. kuopei randail visuose dideiuiaoiB mloiinoia. 
Narini priimami nuo 18 iki 50 m. amšiaus. Vial Ma
rini gauna laikraštį „Tėvynę” dovanai It taipgi 
gauna BLA. išleistai knygai ui pui? kainos.

Pomirtiniai skyriai — 31*0, 300, «00 ir 100©

PairJpoo Skyriai — 
lA.oo. B.oo ir limo | lavaitę.

Dr. John Waluk
Valandos: 

nuo 8 
nuo 1 
nuo 8

Nedėliomii pagal iniltarimą

161 North 6th Street
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. 595 Greenpoint.

Kas yražmogam amžinas priešai*! — 
Jis netik sunkiausias ligai |vare, bet Ir 
bą paguldo. Bet tie, kurio vartoja po 
Ameriką pagarsėjusius 
P0WDER8 (Miltelius nuo 
nebijo. UI 75 centui už 
nuo savo nuožmaus priešo 1

URBO LAX TABS (28 centai ui skry
nutę) yra kai kanuolė prieš kitą antiną žmo
gaus priešą — vidurių aiklotėjlmą —■ kuria 
žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

Lietuviškų, Bulgariškų, Alopatljkų, Homeopatlikų ir kitikių 
valetų tegalimu gauti gerų pas —

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

Telephone Greenpolni 1411

Susivienijimas Liet. Amerikoje
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ AFDEAUDOS IK PAtALFOS 
ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE, KU

RIOS TURTAS ARTI $1,000,000.00

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

AT YDA! ŠEIMININKĖMS
Niekad nebūsite iškepo tokį skanu kcUsą šeimy
nai kaip tą, kurį galite padaryti, vartodamos 
Magnolia ar Star Piehą ir sekdamos sekanti pa
tarimą. Jei niekad nesate vartoję Magnolia ar 
Star Pieno virčjvstč.j, pradėkite su šiuo receptu. 
Vartckit tą pieną kur tik reikia pieno ir cuk
raus, krūvoje, ar tai bus kava, ar koko, ar kitkas.

Pradėkite Dabar Taupyt
Leibelius del Gražių

Kalėdinių Dovanų

NO. IG

SiOBIKMHĮ

No.
I3GI

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

3423 W. 61St STREET
Chicago, Ill.

Phone — Republic 8927

5?U1I»AS 
U8DBQI- 

MAJB

Awsaagok Sveikata

Profllaktai vyramu, 
geriausia apsauga 

po užsikrėtimo. 
Didele triūbelė BKc. 

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

91 Beekman St.
New York

Praiyk aprašymą

J?

Q.

5
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Brooklyn© ir Apylinkės Žinios
“Vienybės” Adresas: 103*197 Grand Street, Brooklyn, N. Y. Telefonas: 2427 Greenpolnt

PASKUTINIS PAKVIETI
MAS Į KOMP. MIKO 
PETRAUSKO KONCERTĄ

Štai atėjo ketvirtadienis, 
Gruodžio 17 d. Kur eisi pralei
sti malonaus vakarėlio ir pirm 
Kalėdų pasiklausyti naujų dai 
nu? Nagi į koncertą gerb. Mi
ko Petrausko, pirmutinio lie
tuvių kompozitoriaus Ameri
koje. Jo operetės ir dainos jau 
daug metų skamba iš tūkstan
čių lūpų ir nuo tūkstančių 
scenų Amerikoje ir Lietuvoje. 
Dabar girdėsim jo paties bal
są šio ketvirtadienio vakare. 
Todėl visi pasiskubinkit pasi
pirkti bilietus “Vienybėje” ar 
kitose redakcijose.

Koncertas bus lietuviams jau 
žinomoje gražioje svetainėje 
Y. W. A. C. Memorial Hall, 
376 Schermerhorn St., Brook
lyn, N. Y.

Kelrodys; iš visui* privažiuo
ti prie Fulton St. ir Flatbush 
Ave. Iš ten jau nebetoli sve
tainė.

melodija ir puikiu įdainavimu.
šį trečiadienį p. Babravi

čius, sugrįžęs iš Worcester, 
Mass., kur turėjo savo koncer
tą prieš tūkstantinę minią, dai
navo į Columbia rekordus ru
sų kalboje kaukaziečių dainą 
“Kazbek” ir italų kalba arijas: 
“Lolita” ir “April”. Vėliaus 
dainuos: “Aguonėlės” ir “Kur 
bakūžė samanota”, abi su pa
ilgintu tekstu.

PRANEŠIMAS LIAUDIES
NAMO BENDROVĖS 
ŠĖRININKAMS

Paskutinį kartą pranešama 
visiems L. N. Bendrovės šėri
ninkams, kad ateinantį 
dienį vakare, Gruodžio 
įvyksta susirinkimas L. 
Kliube, 1153 Putnam 
kur bus atidavinėjimas
visiems, kurie turi pirkę Šerus. 
Todėl visi privalo atsinešt savo 

at-šėrų certifikatus ir atgaus 
gal pinigus.

Kaip žinoma, Birželio
1925, šėrininkų susirinkime

g

durto $116,317.54.
Per metus įeigų buvo $66,- 

540.20; išmokėta $56,976.81. Vi 
so pinigais Sausio 1, 1925 pali
kę $9,563.48.

ši atskaita yra už 1924 m. 
Už ją pasirašo valdyba: prez. 
kun. P. Gudaitis; sekr. A. B. 
Strimaitis; ižd. A. S. 
kas.

P ADĖ KO S ŽODIS

Trečio-

Mas- 
reiškia

Lietuvių Auditorium 
peth, N. Y. direktoriai 
viešą padėkos žodį visiems sve
čiams ir viešnioms, dalyvavu
siems buvusioje

daug buvo publikos, 
mat šią savaitę beveik kas va
karas yra visokių pramogų ir 
susirinkimų.

Po prakalbų buvo rinkta 
aukos. Potam Sandariečių su
sirinkimas, kuriame apkalbėta 
daug svarbių dalykų; prie to 
jau nutarta rengtis prie Va
sario 16-tos apvaikščiojimų. 
Tam tikslui išrinkta rengimo 
komisija: G. Jokūbaitis, P. 
Mikalauskas ir I. Vengrius; 
taipgi nutarta sukviesti spe
ciali kuopos mitingą tarp Ka
lėdų ir Naujų Metų.

Ačiū p. Tūlio apsilankymui, 
vietos Sandariečiai tapo išju
dinti prie darbo.

Sandarietis.

tikrųjų pasirodė iš šalimais 
esančio “Grand Street Teatro”.

Atvykę ugnagesiai pradėjo 
nuogalius po gatves gaudyti ir 
kaip galėdami dengti bei vesti 
vidun. Gaisras pavyko užge
sinti be didelių nuostolių.

RENGIA MUZIKO
SOSNAUSKO VAKARĖLĮ

Girdėtis, kad vargonininkas 
p. J. Brundza padaręs jnicia- 
tivą, sukviesti talkon visus vie
tos chorus ir bendrai surengti 
koncertą — vakarėlį paminėji
mui mirties sukaktuvių, Sau
sio 9 d., lietuvių kompozito
riaus C. Sosnausko.

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

Renda metams $4,320. Po šešis 
kambarius šeimynai. Cash ne
mažiau $8,000.

VIENYBĖ” REAL ESTATE 
(VI. šabūnas, vedėjas)

193 Grand St., Brooklyn, N. Y,

EKSTRA SVARBUS
UNIJOS MITINGAS

ATSIMINIMAS

Iš priežasties, kad daugelis 
siuvyklų yra nedirbančios ir 

siu

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

na
šu 

štymas, 
Kaina

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

Parsiduoda Bolių (Pool room) biz
nis; nuo daugelio metų išdirbtas. Grei
tam pirkėjui parsiduos prieinama kai
na. Šis biznis nereikalauja patyrimo. . 
Atsišauk i t pas: 120 Grand St., Brook
lyn, N. Y. (153)

$2,500.
Jamaicoj arti stoties

Dviejų šeimynų, mūro 
mas, su dvilypiu -porčiu, 
draivei, dubeltavas 
kampiniai kambariai. 
$14,000. Cash $2,500.

Williamsburgo sekei jo j
Trijų augštų, ’mūro namas, 

su storu ant Grand St. Nėra 
listo. Tinkamas šios gadynės 

j bizniui. Kaina $18,000. Cash 
$6,0000.

Ridgewood sekei jo j
Aštuonių šeimynų, mūro na

mas ir du storai. Geras pirki
nys. Kampinis. Kaina $31,500,

turėjęs 
jų įvyko 
jį kvieš- 
gyvavęs

Saliunas-krautuve. su įtaisymais ir 
baldais parsiduoda po No, 64 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. (153)

vakarienėje įy sįUvėjų pakviesti per
j Lapkričio 29 d. Pil. Kliubo rui- Vyklų pirmininkus nėra gali- 

šešta-'muose. Ačiū visiems, kurie mū-;ma< *Todel kviečiu viešai peri 
19 d.'sų gražią pramogą rėmė ir laikraščius į siuvėjų 54-to sky- 
A. U. padarė ją vienu iš sekmin- - • ....
Avė., giausių vakarėlių.

pinigii Gražus ačiū ir gaspadinėms
'už pasidarbavimą: p. K. Šir-
vydienei, p. Liziūnienei ir p.
Jocienei.

Svečių tą vakarą dalyvavo
apie 120 asmenų ir gražiai pa
silinksmino.

Steponas Šiaučiulis,
Protokolų Raršt.

1, 
nu-

p. GARNYS VIS TEBEVIEŠI tarta L. L. N. B-vė likviduoti. 
«T/m»7Tzr>r^^rr7OM Buvo surinkta pinigų $900, da

bar yra likę $639.24. šėrinin- 
kai atgaus apie 67c. nuo do- 
lario.

PAS “VIENYBIEČIUS

Prieš Kalėdas p. Garnys už
simanė sulošti Kalėdų Diedo 
rolę, skubiai vaikščiodamas 
tarp lietuvių — ir vis tarp 
“Vienybiečių”. Išėjęs nuo p. 
Danieliaus (“Vienybės” biznio 
vedėjo) apsilankė Gruodžio 16 
d. pas ponus Ginkus ir paliko 
mūsų Juozui, “Vienybės” Di
rektoriui ir Saldainių Palo- 
ciaus savininkui bei jo poniutei 
Onai Kalėdų dovaną — gražų 
sūneli. Valio, kad “Vienybie
čių armija pasidaugino dar 
vienu būsimu šaunum lietuviu!

A. Kundrotas.

KUN.
"SANDARĄ’
ATGARSIAI

GARMAUS PRIEŠ 
BYLOS

LIETUVOS ATSTATYMO
B-VĖS SUSIRINKIMAS

riaus ekstra susirinkimą, ku
ris bus šio mėn. 22 d. antra
dienio (utarninko) vakare, uni
jos salėje, 27 Arion PI.

šito susirinkimo tikslas yra 
rinkimas naujo delegato ir ap
svarstymas žieminio laikotar
pio darbo. Kontraktoriai par
siveža darbo ir numuša siuvė
jams užmokestis po $2.00 ir iki 
$3.00, todėl reiks apie tai ap
svarstyti visiems, prie ko siu
vėjus prives šitokį kas kart 
algų numušinėjimai.

P. Montvila,
Fin. Rast.

B A BRA VIĖIA U S REKORDĄ I 
GRAŽIAUSIAI IŠĖJĘ

Šiomis dienomis Columbia 
Rekordų Co. paleidžia muzi- 
kalėn rinkon rekordus šių p. 
Babravičiaus dainų: “Tykiai, 
tykiaį Nemunėlis teka”, “Visur 
tyla”, “Karvelėli” ir “Plaukia 
sau laivelis”. Net amerikonai 
negali atsigrožėti šių dainų

L. A. B-vės sekretorius, 
A. B. Strimaitis išsiuntinėjo 
šios B-vės šėrininkams pakvieti 
mus į būsiantį metinį šėrinin
kų susirinkimą, Sausio 19 d., 
1926 m. nuo 10 vai. iš ryto, 
Y. M. C. A. svetainėje, 215 
West 23rd St., New York. Tie, 
kurie negalės asmeniškai daly
vauti,, patariama savo pavadus 
(proxies) pavesti kam kitam 
dalyvaujančiam.

Metinėje atskaitoje parody-' 
ta, kad L. A. B-vė turi savo 
turto sekamai: Lietuvoje įves- So
dinta akcijomis į bendroves 
$51,576.00; Amerikoje įvesdin- 
imai ir tam tikros nuosavybės 
neša iki $120,589.52. Atėmus 
skolas lieka viso L. A. B-vės

P-

Garsi byla kun. Garmaus 
prieš “Sandarą” dar neužsibai 
gė, nes “Sandara” apeliavo į 
augštesnį teismą ir dar prieš 
Kalėdas šiomis dienomis bus 
teismo peržiūrėta. Taip pasa
kojo gerb. A. A. Tulys, “San
daros” Redaktorius, kuris šio 
antradienio vakare, “Vienybės” 
svetainėje, sakė prakalbą, pa
rengtą ALTS. 1 kp.

Gerb. Tulys pasakė dailią 
prakalbėlę. Tik gaila, kad ne-

GAISRAS PIRTY IŠVIJO
GATVĖN 300 NUOGALIŲ

Ant Forsythe St. žydų pir
tyje New Yorke, kuomet išsi
prausė žmonės sau liuoniai 
ant lovelių voliojosi, staiga 
kažkas sušuko: “Ugnis”! Paki 
lo baisi nuoganda , ir virš 300 
žmonių, kiti dar pagriebę 
blanketus, bet kiti visai nuogi 
ėmė versties į gatvę. Ugnis iš

Gerb. Mikas Petrauskas jau 
daug koncertų yra 
Brooklyne. Vienas iš 
1910 metais ir buvo į 
ta padainuoti tada
Brooklyne “Mildos”, Bukšnai- 

'čio vedamas, choras. Petraus
kas jau ir tada buvo socialis
tams “nekošernas”. Ir vienas 
jų, kaip vėliau paaiškėjo, P. 
Sinkus parašė anonymiškus lai 
skus Bukšnaičiui ir “Mildos” 
choro vedėjams, kur “grūmojo 
ir boikotavo” Petrausko kon
certą.

“Mildos” choras, pasišaukęs 
ekspertą Spencerį, kaip kriau- 
čiai šaukėsi eksperto del Mane
lio, ištyrė rankraštį visų savo 
narių ir rado, kad grūmojanti 
ir boikoto laiškai buvo aprašy
ti Sinkaus ir tą vyrą išmetė iš 
savo tarpo, pranešdami apie 
tai laišku į “Kovą” su parašais 
J. W. Liutkausko ir J. S. Stan
kevičiaus. Už tą paskui Sin
kus apskundė Liutkauską tei
sman ant $25,000, bet gavo — 
špygą. Skaitęs.

PO MIESTĄ PASIDAIRIUS

Tel. Greenpolnt 7831

LIAUKU1 FOTOGRAFAS

Fotografuoju ve 
selijas, B antie 
tus, nabašninkus, 
Mokinių grupes 
ir tt. Abelnai at
lieku visus foto
grafijos darbus. 

Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės Šiuo 
adresu: —

LIETUVIŠKAS PALOCIUS
SALDAINIŲ KRAUTUVĖ

FAUSTAS”

GRAND OPERA LIETUVIŠKAI!
Vėl turim šiuos sąsiuvinius 

Arijų iš Operos

ir
“SEVILIJOS KIRPĖJAS”

— Globietėnis. Primenu, kad 
šio trečiadienio vakare, Gruo
džio 16 d., “Vienybės” Svetai
nėje įvyksta L. M. G. Dr-jos 
svarbus ekstra susirinkimas. 
Visos ir visi būtinai dalyvau- 
kit! K. širvy diene,

L. M. G. D. Pirm.
— Biznių permaina. Paulina 

Laurinaitienė atpirko nuo Emi
lijos Juozapaitienės saldainių 
krautuvę ant 117 No. 5th St.

— T M D. 3 kp. susirinkimas 
bus Gruodžio 23 d. “Vienybės” 
Svetainėje. Visį nariai tėmykit 
ir naujų kalbinkit atsivesti.

, Sekr. V. Višnius.

— Petrai, kur taip skubi
niesi?

— Einu pas Juozą Aba* 
zoriy.

— 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 >

tu BEDFORD AVENUB 
tarpe No. 5th ir 6th Sts.) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone Triangle 1450

IR MALIORIŪ8 
Nufotografuoja ir 
numalevoja viso
kius paveikslus 
įvairiausiomis sp
alvomis. Atnauji
na senus Ir kra- 
javus ir sudaro 
su amerikoniškais 
Darbų atlieka ge
rai ir pigiai.

Kreipkitės

JONAS
173 Bridge St.,

CHOCOLATES

Real Estate
Kam nusibodo dirbti pas ki

tus ir norėtų tapti biznierių, 
meldžiu užeiti pas mane, nes 
turiu labai gerą valgyklą par
davimui. Parsiduoda labai pri

Tu, kuri dabar sapnuoji” 
Margaritos “Deimantų Daina” — “Ach Juokai!” 
Margaritos “Daina apie Tulės Karalių.” 
Fausto “Lyg burtai mane apžavėjo.” 
“Gėlių Arija” — “Flower Song.”

linu adresui

STOKES
C. Brooklyn, N Y.

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savnlnkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IK ,

SUSIRINKIMAMS SVETAINE 
čia galite ganu tinkamus valgius, gerai pagamintus ir ui 
prieinamų kainų; taippat pasirendavoti svetainę •tiBirinki' 
mama, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

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

MES ŽINOM VISUS
esat kviečiami pas mus

arba šaltam Ore
Užtai visi

šiltam
P. YANKUS (didysis) 

ir P. PUSNIKAS
115 NORTH 6th ST.

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

9 .A 
life

Fausto
147. Mefistofelio Serenada
148.
149.
150.
151.
152. Mefistofelio “Vien tik Auksas Valdo mus!”
153. Valentino Malda “Aš turiu apleisti jau.”

kaina — 35C.

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

KAINA — 50c.

VIENYBĖ
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Z'

SPECIALISTAS

DR. J. HOROWITZ, Dentist

Surgeon Dantistas SPECIALISTAS

124 Union Av. kamp. Grand St 
(Viršuje mėginyčios)

Dantys traukiami vartojant Novocain anastetikų atsargiai Ir pri
tyrusiai. Visoki aptraukimai — Šaknų ir piviršio darbai. — 22 karato 
aukso — Imamo paveikslus su X-Bay.

(Nopaklyskite po kitu numeriu)

Susikalbam Lietuviškai EGZAMINACIJA DYKAI!
— ... ......----------------- ■■■ .. ----------------------- -------------------------- .

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

Su pagarba

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

Licensed Broker
YRA PROGA PARDUOT 

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

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

ir Vaikams 
o būsite pilnai užganSdlntas

Vyrams, Moterims 
Prašau Tamlstų reikale atsilankyti,

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

S. PAUŽA
131 GRAND STREET 

Brooklyn, N Y.

Laidtouvių Direktorius, Išbaramuo
ju ir laidoju mirusius ant visokiij 
kapinių. Kainos žemos. Vieta prieš 

APREIŠKIMO ŠV. PANELĖS 
BAŽNYČIĄ

Reikalui esant meldžiu ateiti
416 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N. Y.

tisų pareiga apsiginti nuo šalčio, pasipcrkant 
Naujausios Mados ir Geriausio Materiolo bei 
Išdirbimo Overkotus, Lietuvių Koperatyvės į- 
staigos krautuvėj. Dirbtuvė vedama pilnai paty
rusių kriaučiško amato siuvėjų. Užlaikom didelį 
overkotų ir siūtų pasirinkimų suaugusiems, jau
niems ir vaikams. Siuvam. ant užsakymų kuris 
neprisirenka iš gatavų. Overkotai nuo $15 ir 
augšč. Siūtai nuo $18 ir augšč. Ant orderio nuo 
$25 ir augšč. pagal materijos vertę. Priimam už
sakymus ir per laiškus. Darbas garantuojamas. 
Už netinkamumų drabužio pinigai grųžinami. 
Lietuvi, atmink šių pirmutinę lietuviškų įstaigų.

A. L. Clothing Co.
216 Manhattan Avenue 

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

ALEK. RADZEVIČIUS 
Grabelius

up-.. m 
archyvo 
saugykla
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