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SUTEIKSI TĖVYNEI 

DIDŽIAUSIĄ GALYBĘ

KASYKLŲ SAVININKAS SUTINKA
ATNAUJINU DERYBAS BET SAVO '

PIANU 0 NE PINCHOT AR UNIJOS
Rusų Poetas Majakovskis Grįžęs Rusijon Pie

šia Ameriką Prakeikto Mamono Kara
lyste.

LIAUDININKAI KAUNE TURĖJO SAVO 
SUVAŽIAVIMĄ, KRIKŠČIONYS ŠAU
KIA PO NAUJŲ METŲ KONGRESĄ.

SCRANTON, PA., Gruodžio 20. — K«syklų savi
ninkai pranešė šio miesto majorui, kad jie sutinka at
naujinti derybas su streikuojančiais angliakasiais, bet 
ne Pinchot planu. Lai būn« pasiūlytas bile kokis planas, 
tik ne tas. Angliakasiai gi buvo pareiškę, kad jie nenau
jins derybų jei pamatau nebus paimta Pinchot planas. 
Dabar Scrantono ir Wilkes Barre majorai bando prikal
binti angliakasių viršininkus perkeisti savo nusistatymą, 
kurio Lewis nenori vienok keisti.

NEW YORK, Gruodžio 20. — Vedėjas Columbia 
universiteto, Butleris, pareiškė, kad bandymas įvesti pro- 
hibiciją buvęs “nemoralis dalykas” ir dabartiniai ginčiai 
senate, rodo, kad prohibicija bus atšaukta. Žmonės to 
reikalauja. 

< ---
MASKVA, Gruodžio 20. — Sugrįžęs iš Amerikos 

poetas Majakovskis, kurį bolševikai labai giria, išpeizo
jo Ameriką pirmoje savo prakalboje. Jis pareiškė, kad 
amerikonai nemyli nei meno, nei dailės, nei literatū
ros, kad jie neturi nei idealų, nei teisingumo. Dolaris yra 
jų valdonas, nuo lopšio iki grabo lentos. “Ar daug dola
rių galini”? yra pirmutinis pasisveikinimas, vienam 
amerikonui susitikus su kitu. Didžiausiu amerikonų į- 
žeidimu yra pasakymas: “Tu išrodai kai du centai”, o 
aukščiausiu pagyrimu yra: “Tu išrodai kai milionie- 
rius”.

KAUNAS, Gruodžio 3 (Nuo kor.) — Ant gruodžio 
4-5 šaukiamas liaudininkų partijos kuopų suvažiavimas 
aptarti prisirengimą prie “Lietuvos Sūdnos Dienos”, 
kaip yra vadinami kitą mot įvykstanti rinkimai į Lietu
vos seimą. Krikščionys savo narius šankiai į kongresą 
sausio 2-4, po Naujų Metų.

Žydų Centralis Bankas, kuris subankrūtino, vėl pra
dėjo veikti. Iš 117 darbininkų vienok tedirba apie 65. 
Atmokėta indėliai tik smulkesniems žmonėms.

Mussolini Nori 
Pagimdyti Imperiją

Moterų Smaugika
Dar Nesurastas

Naujausi Telegramai Žinios Iš Lietuvos 1

/ f, ‘0f-r - ----------------

Princeton, N. J. Rockefe-
lleris duoda milioną dolarių nis sargas Corn Exchange
Princetono universitetui 
mokslo tikslams.

Rokiškis. (“V-bės” kor.) — 1 L.LL L .
Šio apskričio žmonės yra šal-j "girtus projektus.

Jersey City, N. J. 12 me
tų berniukas čia netyčiomis 
peršovė savo draugui galvą 
iš tėvo šautuvo.

Roma. Rimtai kalbama, kad 
Mussolini, Italijos karaliui, 
pritariant, mano paskelbti Ita
liją imperija ir iš paprasto 
karaliaus padarytį imperato
rių, nežiūrint fakto, kad Aus
trijos, Rusijos, Vokietijos ir 
Turkijos imperatoriai liko nu
versti nuo sostų.

Netikra žinia Pakelia
Vyno Kainas Vokietijoje

Berlin. Pasklydus netikrai 
žiniai, kad Amerika panaiki
no prohibicijos įstatymą, vo
kiečių pirkliai tuoj pakėlė kai
nas vynui ir degtinei. Mat, 
jie tiki, kad amerikonai šoks 
pirkti importuotų gėrimų.

Buvo Direktorija, Bet 
Vokiečiai Jos Nenorėjo

Klaipėda. Lietuviai sudarė 
direktorija Klaipėdos Kraštui, 
kurių būtų vedęs Juozapaitis, 
bet vokiečiai seimely, savo bal
sais, išreiškė jai nepasitikėji
mo. Dabar Klaipėdos Kraštas 
vėl liko be direktorijos, kurie 
būtų kokie ministerial. Bus ren 
karna nauji žmonės.

Šviesia-
pa-

Philadelphia, Pa. 
spalvis juodukas, kuris 
smaugė čia dvi moteris ir darė 
užpuolimus ant kitų, dar ne
sugautas, bet policija sako, 
ieškos iki suras. Policija areš
tavo ir perleido per savo ran
kas 55 nužvelgtas ypatas, bet 
nei viena nebuvo ieškomas 
smaugikas.

Popas Susilaukia v 
Kiaušinių nuo Parapijonų

paitis ir pradėjo aiškinti savojbyste nesusiima, iš jų šeimos 
11 .” Jo niekas, dar niekas nėra Lietuvos ka- 

riumenė tarnavęs, nuosavos že
mės taip pat turi, bet jie pa
skaityti mažažemiais. Mano 
duoti skundus. Bet kam sku
stis ? , N eromis

Philadelphia, Pa. Nakti-,. ... ..... , i , . v .įdomi, žabų visiškai neparduo- net viršaitis, nesudraudė. Mat 
da. Sausi ir išvirtę medžiai y- savasis žmogus, geras “krikš- 
ra parduodami tik ant varžyti- [ čionis. 
nių. Pirkėjas medį gali tik ta
da pamatyti, kai pinigus su
moka. Už 100 litų nedaugiau 
kaip 4 vežimai malkų. Dalian- 
kų labai daug yra sumatuota

1 pardavimui, I

banko, pavogęs $6,061, bėgo 
teksikebe, bet staiga mirė 
nuo širdies ligos ir pinigais 
nepasinaudojo.

XXX.

NĖR TEISYBĖS

Berlin. Vokiečiams Ka
lėdos šįmet nelinksmos. 
Bedarbių skaičius nuolatos 
didėja ir visi laikraščiai 
pranašauja, kad Vokietija ? 
bile minutę gali nuvirsti į , 

kymo pinigų, italas Morano j ekonominę bedugnę.
čia naktį įsiveržęs į žmonos 
kambarį, peršovė ją, jos Paris. Parliamentas 300 
dviejų metų sūnų ir 14 me-1 balsų prieš 29 pritarė vai
tų dukterį. Moteris ir vai- ‘'Dina nnlitikni tnati tolimi 
kas mirė, o duktė miršta.
Kiti 6 vaikai išliko gyvi.

(Orange, N. J. Įpykęs, 
kad žmona jį apskundė tei
smui už nemokėjimą užlai-

Jersey City, N. J. Trauki
ny, kuris tik buvo išvažia
vęs iš stoties, italas Proco- 
pio skustuvu perpjovė kak
lą savo moterei, su kuria 
netikėtai susitiko ir su ku
ria jau keli mėnesiai buvo

vai.,

džios politikai tęsti toliau 
imperializmo karus Sirijoje. 
Prancūzai nutarė neatsiža
dėti to krašto.

Belgrad. Serbai atnaujino 
draugiją, kuri buvo kalta 
užmušime Austrijos kuni
gaikščio prieš karą.

Skamaičiai, G u d ži ū n ų 
---  ~----------- Kėdainių aps. —Praeitą va- 

bet jas perka tik į sąrą čia pradėta parceliuot VI. 
. ( turtuoliai ir spekuliantai. Da- Komaro dvaro likučiai, nes di- 

liankos yra parduodamos su džiumą šio dvaro žemės išpar- 
jaunais medeliais. Taigi toki davinėjo patsai savininkas, 
tvarka pabaigs, naikinti Lietu-1 Greta dvaro esantieji kaimai 
vos miškus. Kas reikės daryti Skamaičiukai/iš vieno šono ir 
ūkininkams be kuro?---------- ' Skamaičiai iš

Kurmis.
—------- žemės Tvarkytojui, kad juos,

kaipo mažažemius, aprūpintų 
žeme, nes Skamaičių kaimo gy- 

(“V-bės” kor.) — Braziūkų ventojai vien tik mažažemiai, 
kaime, šakių aps., Lapkričio 21 turi žemės ne daugiau kaip po 
d. buvo pas Urboną vestuvės. 3 ha, bet ir tai mažuma, o dau , tojams, kurie dažnai vyksta į 

guma vos tik po 1 ir po U/j ha Skapiškio stotį, į malūnus, į 
— teturi. Bet jų visos pastan- turgus ir tt. Šimonių vai. Ta- 
gos gauti žemės nuėjo vėjais, ryba jau 1921 metais nutarė 
Kurie turėjo tik po 1 ha, tai minėto kelio tęsinį nuo Mičiū- 
gavo dar po 1 ha, o. visi kiti j nų k-mo sienos per Juodpėnus 
paliko priskaityti prie didžia- .Butėnus — Jurkštus į Šimo-I c
žemių. į kandidatų sąrašą že-(nis atsakančiai taisyti ir pa
inei iš viršminėto dv. gauti bu- daryti vieškeliu, bet atsisakius

Skapiškio valsčiaus Tarybai 
per savo ribas taisyti ir prisi
dėti, šimoniečiai irgi paliko gą 
rą sumanymą dievų likimui, 
nes vieni stinga galimybės vi
są ruožą taisyti, o š-kio vals., 
ribose blogesnio ir kelio esama. 
O vienok tasai reikalas yra 
svarbus ir reikėtų kam tatai 
priklauso pasirūpinti ir visuo-

ŽMOGŽUDYS!'

Gerai įsikaušę sąmogonkos, su
sipešė ir užmušė Juozą Gudą, 
dar jauną vyrą, kuris buvo ne
senai vedęs. Suimti ir kalėji- 
man pasodinti' žmogžudžiai:— 
Bronius Užupis, Andrius ir 
Juozas žilaičiai. Skruzdė.

ria jau keli mėnesiai buvo Steubenville, O. Pittsburg
persiskyręs. Ji sakoma mirs Coal kompanijos kasykloje 
palikdama be globos šešis i čia buvo padegtas taip vadi-, 
kūdikius. namas “tipple”, ir padaryta '

Washington. Darbo Fede- i *85.000 nuostoliu. Kompani-
lacijos galva piaso aukų į ja veda kovą su unija, ii į.Oj apylinkėj apgaudinėja žmo 
streikuojantiems angliaka- spėjama, kad unijistai pa-fnes kokie tai du šundaktariai 
siams.

Davatkinas iš S tulpių, Tau
ragės apskr. skundžiasi, kad

Banditams Irgi Reikia 
Pinigų Kalėdoms

Philadelphia, Pa. Penki jau
ni vaikinai, važinėdami auto
mobily, į pusę valandos, ap- 
kraustė kišenius dviejų praei
vių ir buvo užpuolę trečią, bet 
tas pabėgo. Jie gavo tik $50 
ir vienam paaiškino, kad 
“mums reikia pinigų pirkti do
vanas ant Kalėdų”.

Karščiai Argentinoje

Buenos Aires, šiaurinėje A- 
merikoje žmonės susitraukė 
nuo šalčio, o Pietinėje jie šun
ta nuo šilimos. Argentinos so
stinėje karštis siekia 93 laips
nius ir per dieną iškrito 15 
ypatų. Viename apskrity karš
tis siekia 110 laipsnių pavėsly.

Lietuviai Prūsuose 
Gauna 1,067 Balsus

ren

Stalinas Nupiešia 
Bolševikų Rolę

ko-Maskva. Ketarioliktam 
munistų partijos kongresui 
Stalinas, partijos sekretorius, 
pasakė kalbą, kurioje nurodė 
tarptautinę Ruiijos padėtį. Jis 
sako, dabar tarjtautiniuose san 
tykiuose viešpitauja laikina 
taika ir spėkų lygybė. Esą 
sovietų tvarka ir kapitalistų 
tvarka susigers viena į kitą ir 
sugyvens pasaily.

— Valentinavičius, o kitas ko
kis iš Latvijos atvažiavęs ir 
apžiūrėjęs Stulgiuose susirin
kusius, dabay siuntinėja kažin 
kokius vaistus iš Latvijos ap
dėtu mokesniu. Ar nevertėtų į 
tai atkreipti dėmesį Sveikatos 
Departamentui.

“KULTURĖJAME

Rusijos Pinigj
Apyvarta Diceja

Jersey City, N. J. Popas Lo- 
tovičius čia šventadieny buvo 
pavaišintas lakiojančiais kiau
šiniais, tarp kurių matėsi ir 
tomeičių, kopūstagalvių ir ki
tokių pamarginimų. Juos leido 
malonios rankutės Lotovičiaus 
parapijonkų, iš kurių jauniau
sia yra 33 metų. Joms nepatiko 
popas, kurį tik ką vyskupas 
paskyrė, šešias moteris polici
ja areštavo.

Tilžė. Lietuvių sąrašas, 
kant atstovus į Rytprūsijos 
seimelį, gavo 1,067 balsus. At
stovo išrinkimui gi reikia gauti 
12,000 balsų. Matyt, kad nevisi 
lietuviai balsavo už savo 
tos žmones.

Maskva. Paikinus šiuos me
tus su pereitai, Rusijoj vaik
što trys nuošimčiai daugiau 
pinigų negu penai. Išviso eina 
1,28(1,684,000 r bliu.

Kadangi j avi rusai negalės 
išvežti parduii, kaip buvo 
tikėtasi, tai valžia mažina už
pirkimų suma užsieny. Reiš
kia, mažiau inportuos prekių.

Kamajai, Rokiškio apskr. — 
čia rusų laikais buvo vienas 
degtinės monopolis, o dabar jų 
turime net tris ir visi gerai gy
vuoja — lankytojų netrūksta. 
Vadinasi, neatsiliekame nuo vi
sų gyvenimo šakų, bet žygiuoja 
me pirmyn...

Skundžiamės — litų nėra, ū- 
kio produktai pigūs, betgi “bū
tiniems” reikalams užtenka...

Bravo kamajiškiai!...
Kaimo... Sarka

TĖVAS SUNŲ NU DŪRĖ

ta u-

Užsidirbo $2,250
Žudydamas žmones

ke-New York. Elektrikinės
dės prižiūrėtojas Sing Sing 
kalėjime šįmet užsidirbo $2,- 
250, kadangi nukraustė į kitą 
pasaulį 15 kriminalistų. Jis už 
kiekvieną gauna po $150.

Nuo Paprast) Mekaniko 
Dasidirbo į Irezidentus

Yonkers, 1. Y. William 
Heatherington kuris 38 metų 
stojo dirbti pje Smith karpe- 
tų firmos meaniku, šiandien 
tapo aprinkta prezidentu tos 
firmos ir gau algos $150,000 
per metus. Jisužims vietą pa- 
simirusio Borlndo, kuris taip
gi stojo dirli paprastu pa
siuntiniu ir ištarnavo iki pre
zidento vietoj Pas tą firmą 
dirba 8,000 dubininkų.

Binghampton, N. Y. Endi- 
cott-Johnson čeverykų kompa
nijos prezidentas nutarė ant 
Kalėdų išdalinti 6,000 porų če 
verykų vaikams Johnson City 
ir Endicott.

Indiana Harbor, Ind. Pora 
mėnesių atgal iš čia dingo lie-

Cleveland, l Teismas davė 
I divorsą Wigerckienei, nes bu-

KELIŲ KLAUSIMAS 
Skapiškis, Rokiškio ap. —

Vietos savivaldybė kelių reika
lais pusėtinai rūpinas ir delei 
to nėra bartina, nors čia del 
žemų ir šlapių vietų sunkiai į-. 
taisomi keliai.

Į vieną dalyką gerb. savi
valdybė turėtų atkreipti dėme- 

duoti prašymus Kėdainių ap.' sį ir sutartinai su Šimonių val
sčiaus valdyba nors kiek su
taisytų Simiškių — Mičiūnų — 
Juodpėnų kelio ruožą, kuris la
bai reikalingas to paties ir 
ypač Šimonių valsčiaus gyven-

antro, sujudo

i I

vo įtraukti Skėmių kaimo. 
(Baisogalos vals.) 2 broliai 
Blažiai, kurie bendrame valdy
me turi nuosavos žemės virš 13 
ha ir kurių žemė prie parce
liuojamo dv. neprieina jiems 
paskirta po 2 ha. geriausios 
žemės, žmoneliai apvilti dejuo
ja ir sako, kur čia tiesą rasi. 
Mūsų seneliai ir tėvai šiame
dvare prakaitą liejo, mūsų vai-; menės naudai padirbėti, 
kai kariumenėj tarnavo ir gy
nė Lietuvos nepriklausomybę, 
o kai kurie net savo galvas 
padėjo, bet negalima gauti že
mės sklypelio. Viršminėti Blo- 
žiai, kurie nieko nėra padarę 
besikuriančiai nepriklausomai 
valstybei nesenai iš Rusijos 
grįžę, vienas virš 30 metų Ru
sijoj išgyvenęs ir visai žemdir-

Medžiagą tiltams nesunku 
būtų išgauti jš ten pat kerta
mų gr. Suazelio miškų, nuo 
karių juk daugiausia čia keliai 
ir nukenčia Vargelis

Kryliai, Kamajų vals. — š. 
m. lapkričio mėn. 21 U. minėto 
kaimo ūkininkas S-ka supykęs 
(kiti sako, kad pamišęs) per
dūrė peiliu savo tikrą sūnų.

Sūnaus gyvybė pavojuje.
žūdeika — tėvas suimtas ir, 

rodos, išgabentas Tauragės 
psichitarinėn ligoninėn ištyri
mui. Z—lis i

LAISVAMANIŲ KABINĖS ,

U žarai, šakių apskr. — Lais
vamanių Etinės Kultūros D- 
jos Uzarų skyrius gavo leidi
mą įsteigti laisvamanių kapi
nes, 
syti 
m as 

i pas.

Kapinės rengiamos įtai- 
Jankų kaime, kur perka- 
atatinkamas žemės skly- 

./. E. V ūsaitis

GIR TA S PA TA RĖJA S

tuvis J. Juška. Jis dabar at- vo įrodyta, kž vyras ją par-1 
sirado Kankakoe beprotnamy,' davęs kitam i $83.

i Lekėčiai, šakių apskr. — š. 
j m. lapkričio mėn. 11 d. Lekė- 
jčių v. raštinėje buvo seniūnų 

London. Gekelininkų unijos sueiga ir kartu Tarybos posė-
kur pasakoja, kad išgėręs
“vaino” pas draugą Chicago j e
ir po to nežinąs kaip beprot- bandymai pallti algas nepa- dis. Į susirinkimą iš kažin kur 
namy atsidūręs. ,vyko Anglijoj! I atsibaladojo girtas pil. Ad. Va-

l’IRK “VIENYBĖS” ŠĖRŲ 
VIENAS ŠĖRAS 

DEŠIMS 
DOLARIŲ.

MOGUS NE DUONA GYVENA
Sako poetas:

Atsimink, kad kūnui savo 
Peną ruoši tu kasdieną. 
Bet ar papeni tu sielą 
Metuose nors kartą vieną'i

Geriausias sielai penas yra triskart savaitinis laikraštis

kuris patriotiškai nusistatęs, skelbia demokratybės idėjas, 
teikia žinių, mokslo ir apšvietoš savo skaitytojams.

Kartą pradėjęs skaityti “ Vienybę ”, niekados nepamesi!
Kaina melams $4.00; pusmečiui $2.00; — Lietuvon $5.00

Kiekvienas skaitytojas gaus 1926 m didelį Metraštį dovanai

1 VIENYBĖ
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.
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AčIU, KAD LIETUVIŲ SĄMONE PABUDO

Įvairiose mūsų kolonijose, toliau gyvenimą numatan
ti lietuviai pradeda vis drąsiau pažiūrėti į savo ateiti ir 
atsakyti i jos statomą ultimatumą — “Jeigu jūs, lietu
viai, norite čia Amerikoje susikurti gerovę, tai dirbkite 
patys savo tautybei, o ne ardykite savo, darbų”. Į tokį 
ultimatumą sumanesni lietuviai atsako griežtu pasiryži
mu: jie tuopiasi į SLA. — del susišelpimo nelaimėje, i 
TMD. — del platinimo pažangios apšvietos tarp savo bro 
lių ir sesučių, Į vietinius kliubus — del pakėlimo savęs 
politikoje, į įvairias Paskolos ir Statybos draugijas — 
del sustiprinimo savęs ekonomiškai, į unijose lietuvių 
skyrius — del apgynimo lietuvių darbininkų teisių prieš 
išnaudojimą.

Bet tie kilnūs lietuvių darbeliai ne visuomet kloja
si, nes pas mus, kaipo nesenai iš vergijos ištrūkusius ir 
jon įpratusius, dar daug yra išsiilgusių svetimon vergi
joj) sugrįžti. Daug dar yra trokštančių sugrįžti vergi- 
jon Rusijos — kaip*ve mūsų komunistai. Šitie vargučiai, 
dvasios ir politikos nabagai uoliai dirba tik Rusijos nau
dai; jie “graižo iš vidaus” visą mūsų gyvenimą, kaip tat 
iš Maskvos jiems įsakyta. Tlodel ir išeina taip, kad ką 
vieni lietuviai savo gerbūviui stato, tą kitą ardo. Ir todėl 
lietuviai, jeigu nori išmintingai savo ateities gerbūviu 
pasirūpinti, tai privalo ne tik viską gerą statyti, bet ir 
ardytojus iš savo tarpo prašalinti.

Ton linkmėn jau daugely vietų lietuviai pagirtinai 
nužengė. Pereitu metu mūsų darbininkų skyriai unijose 
pravijo ardytojus komunistus. Daugely vietų pašalpi- 
nės draugijos išmetė( įsiterpusius valdybosna Maskvos 
agentus. Kitur (kaip'va Elizabeth ir Kearny) lietuviai 
drąsiai išvijo komunistus, norėjusius užgriebti į savo 
rankas rengiamas statyti svetaines, ir pastatė visai be 
jų. SLA. kuopos, vienur ardytojus (Brooklyne Bimbą) 
be ceremonijų išmetė lauk, kitur atsikelia ir sudaro nau
jas išmintingų lietuvių kuopas (Worcester ir kitur).

Kitoje vietoj įdedam korespondenciją iš Philadel- 
phijos, kur Paskolos ir Statybos Draugija nuo komunistų 
iš direktoriato apsivalė. Vėl girtinas žingsnis.

Ir taip, žingsnis po žingsnio lietuviai pradeda vis 
blaiviau gyvenimą numatyti ir patys save patvarkyti. 
Valdžia lietuviams nepadės ardytojų suturėti, nes ame
rikonams labai paranku kai “foreigneriai” patys save 
naikina. Žinoma, Maskvos agentai, del šito rėkia kaip 
tvoron įkliuvę; už šitą nuomonę jie mus pavadins “fa
šistais” ir riebiai pakulius. Mes gi sakome: kas koliojasi, 
tas prisipažįsta esąs kaltu. Reikia, kad ir jų išmintinga 
sąmonė prabustų.

DU BROLIU, KURIUODU VIENAS 
KITO NEPAŽĮSTA 
f ’ ! 4

Bostono “Darbininkas”, nuo redakcijos rašydamas 
“katalikišką” kurstomą straipsnį prieš tautininkus, pa
sakė, jog Amerikos lietuviai laisvamaniai ir sandario- 
čiai esą Lietuvos socialistų liaudininkų “išperos”; kad 
laisvamaniai auklėją bolševizmą ir kad laisvamaniai agi
tuoją už kartuves ir sušaudymus!

■ t i . •

Kas tokius žemiausios rūšies įnirtimo straipsnius 
“Darbininke” rašo — ar p. Gudas, ar p. Dikinis — čia 
nesvarbu. Svarbiau yra pabriežti faktą, kaip mūsų 
“katalikiškoji” spauda sparčiai smunka į tą pačią nedu- 
rovės bedugnę, kurioje jau senai murdosi bolševikų 
spauda. Pas juos abejus nebesiskaitoma su savo ištartu 
žodžiu, su faktais, su teisybe.
•j. . . .

Amerikos visuomenė žino, kad čia laisvamanybė pra 
sidėjo suvirs 40 metų, kuomet dar jokių socialistų liau
dininkų nebuvo pasauly; žino, kad laisvamaniai ir bolše
vikai yra taip toli, kaip dangus nuo žemės; žino, kad 
laisvamaniai kaip tik prieš kartuves ir sušaudymus ko
voja. Ir vienok taip melagingai laisvamanius šmeižia ir 
savo skaitytojus prieš juos kursto!

Tuo žvilgsniu, kaip bolševikų taip .ir katalikų spau
da yra du broliu, tik iš nesusipratimo prie viens kito ne
pripažįsta. Abidvi tos spaudos mūsų visuomenę tvirkina, 
ir juo greičiau jos pranyks, tuo sveikiau bus.

Prisimiršo.
Pirma syk į Ameriką atvykęs 

P. Grigaitis bandė suardyti 
Šliupo prakalbas Waterbury. 
Conn. Korespondentas, kuris 
aprašė tą įvyki “Vienybėje” 
1907 metais, sako:

“Pijus Grigaitis, pakeltas 
žmonių palypėjo, bet tuoj liko 
nustumtas vieno iš esančių ant 
scenos. Pakilo didelis triukš
mas. Vieni rėkė ‘kalbėt,’ kiti gi 
nedavė kalbėt. Tuo tarpu už
leista uždanga. Kalbėtoją keli 
vyrai užkėlė ant stalelio čion 
pat stovinčio, bet Zubrickas, 
kliubo pirmsėdis, nuvertė sta
lelį, sakydamas: ‘Toks pasmir
dęs negali lipt ant stalo!”’

Grigaitis visgi ’gavo pora žo
džių per gvoltą ištarti.

Tas buvo 18 metų atgal. Gri
gaitis buvo studentas ir jau
nas. Jis tada nesidrovėjo ir ne
vadino “lietuvišku jumoru” lį
sti į svetimų žmonių mitingus 
ir juos ardyti. Bet dabar, ka
da Lietuvos universiteto tūli 
peštukai apstumdė jo vienmin
čius, socialistus, jis randa mi
tingų ardymą “juodašimtišku 
darbu!”

Kaip greit žmonės pamiršta 
savo gyvenimo prietikius!

—o— 
Skaičius Mokinių 
Lietuvos Gimnazijose.

“Lietuva” praneša, kad da
bartiniu laiku Lietuvoje 144- 
koje valstybinių gimnazijų yra 
462 mokiniai, 17-koje privatiš- 
kų gimnazijų yra 216 mokinių, 
lenkų gimnazijose 83, 13-koje 
žydų gimnazijų 338 mokiniai, 
vokiečiu 9 ir rusu 81. Tai moki *. Ir

niai septintos klasės, kurie bai 
gę galės šįmet stoti į univer
sitetą. Reiškia, visoje Lietu
voje baigs gimnazijas 1189 mo 
kiniai, iš kurių 678 lietuviai, 
o 511 ne-lietuviai.

Taigi Lietuvoje kasmet gim
nazijos išleis virš tūkstančio 
mokinių del universiteto. Ne vi 
si jan stos, bet visgi inteli
gentų skaičius sparčiai augs.

—o—
Romanas Ant Skaurados.

Liaudininkai Lietuvoje spra
gina amerikiečiams žinomą p. 
Romaną ir jo vedamą Pramo
nės ir Prekybos banką. Roma
nas, kaipo “katalikas,” gavo iš 
kataliko Petrulio (dabar jau 
išmesto iš valdžios) du milio- 
nu litų, be jokių nuošimčių, ir 
tuos pinigus dar ir dabar turi 
ir nemano valdžiai grąžinti. 
Pats bankas gi labai silpnai 
stovi ir yra baimės, kad tie du 
milionai žlugs. Taip bent liau
dininkų frakcija sako ir seime 
paklausimų neša vieną po ki
tam.

—o—
Knygų iš Vilniaus.

Atkreipiame dome mūsų skai 
tytojų į paskelbimą “Knygos 
iš Vilniaus,” kuris telpa šiame 
numery “Vienybės”. Vilnie
čiams reikia paramos jų kultū
rinėje kovoje su lenkais. Todėl 
“Vienybės” Knygynas nors tuo 
pasitarnaus vilniečiams, kad 
parsitraukė jš J. šlapelio kny
gyno vėliausių knygų, išleistų 
po karo. Amerikiečiai, iš Vil
niaus knygų per visą šitą lai
ką jokių negavo, o jų yra iš
leista gana naudingų ir gerų, 
kaip matysite iš sąrašo.

Pirkdami jas, jūs gelbėsite 
vilniečiams gauti pinigų leidi
mui daugesnių raštų lietuvių 
kalboje, mūsų sostinėje Vilniu
je.

—o—
Rusijos Diplomatų 
Akims Žiūrint.

Zinovjevas, kalbėdamas var
de Rusijos diplomatų, pareiš
kė, kad šiais metais svarbiau
siais nuotikiais pasaulio poli
tikoje buvo šie: 1) sukilimai 
Kinijoje prieš baltaveidžius, 
2) Anglijos valdžios pastan
gos susipykti su Rusija ir su-

organizuoti prieš ją koaliciją, 
ir 3) darbininkiškų delegacijų 
apsilankymai Rusijon “pasižiū 
rėti.”

Kinai sukilėliai mažai ką lai 
mėjo, anglams pavyko suorga
nizuoti valstybes prieš Rusiją 
Lokarno sutartimis, bet rusai 
sako, kad delegacijų apsilanky 
mas jiems daugiausia naudos 
atnešė, nes darbininkai savo 
akimis pamatė, kas dedasi Ru
sijoj ir galėjo apsvarstyti, ar 
apsimoka ir jiems ginklo keliu 
griauti dabartinę civilizaciją, 
ar ne. Zinovjevas tiki, kad de
legacijos pripažins revoliucijų 
naudingumą.

—o—
Patarimų.
1910 metais tu- 

sm arkias ata- 
norėjušių suar-

įvykdavo ir juo-

Gardner, Mass, 
kažkodėl užsivil-

Iš Neįvykdytų
“Tautiečiai” 

rėjo atlaikyti 
kas socialistų,
dyti ir vėjais paleisti SLA. 
Toje kovoje 
kų.

Pavyzdžių, 
tūlam nariui
ko pomirtinės atmokėjimas. 
Kuopa, vedama socialistų, nu
tarė Centro Valdybai atkeršyti 
— nepasiunčiant mėnesinių 
mokestų, kol nebus pristatyta 
pomirtinė. Socialistai neapsi
galvojo, kad tas reikštų suspen 
davimą visų narių ir neteki
mą visu Teisiu.

Tas dar nieko, bet jų kores
pondentas per “Kovą” pasiūlė 
dar originališkesnį sumanymą. 
Būtent:

“Ar negęriaus būtų, kad nu 
mirusį narį nusiusti SLA. Cen
tro Valdybai ir tegul iškepę 
suėda.”

Tas kanibalistiškas sumany
mas, ant kiek žinome, nebuvo 
įvykdytas.

—o—
Draugai.

Socialistų ir liberalų spau
da Italijoje yra fašistų už
drausta, laikraščiai uždaryti, o 
veikėjai priversti gyventi už
sieniuose.

Tuo tarpu komunistų orga
nas “Unitą” yri laisvai leidžia 
mas ir komunistų veikėjams 
nedaroma jokit kliūčių. Tik 
kaikada fašistai juodus akinius 
jiems uždeda, a'bą “broliškai” 
pabučiuoja. Liberalus gi ir so
cialistus fašistai stačiai užmu
ša.

sa-

Pavojus Kigulėns nuo 
Mūsų Artistų.

Iš Kauno panešama, kad 
Marė Rakauskatė, važiuodama 
dviračiu, įvažįąv) į meitėlį Kau 
no gatvėse ir j sužeidė.

“Naujienų” ladauža ir 
ko: “Gerai kiailės vaikui
lai nelenda artitams po kojų.” 

—c—
Būt Buvus Ger< Draugija 

1910 metais, kada lietuviai 
socialistai šuninė sunaikinti 
SLA. ir jį nukesi “ant Marso” 
tarp kitų būdų ie siūlė steigti 
atskirą “savo” pšalpinę drau
giją. Tarp prcektų apie tą 
draugiją buvo ienas iš LSS. 
143 kp., kur sambėjo:

“Priimant kadidatą į na
rius, nėra reiklo siusti pas 
daktarą del berikalingų pini
go ištraukimų, et atėjus kan 
didatui į susirikimą, pavesti 
dalyką slaptam balsavimui.”

Gaila, kad tol “visiems ly
gi” draugija neįivo socialistų 
įsteigta.

—o-
Taksų Mažinimo

Viršutinis vis patinį privei
kia. Taip yra iisu taksų ma
žinimu, kurį koępesas, Melio
no spiriamas, žaa priimti. A- 
pie 2,300,000 tssų mokėtojų 
gaus taksų nuiažinimą ant 
20 milionų doląų, arba veik 
po $10 nuo gabs. Tuo tarpu 
42 milionieriarr taksos bus 
numažintos irg 20 milionų, 
kas išeina po pię miliopo nuo 
galvos.

Niekas, turbūt, negali taip greitai sugriau
ti vedusių gyvenimą, kaip kerštas. Kuomet iškįla 
koks nors nesusipratimas, ir vietoje pagelbė
jus viens kitam atitaisyti klaidą, pradeda viens 
kitam keršyti, — nueina viskas ant šono.

Jonas Budrys buvo gana išmintingas vy- 
bet kuomet Onutė, baltaplaukė puolė jam į 
pradėjo ir jis taip elgtis, kaip visi, kurie 
įsimylėję, žinoma, pradėjo sportauti. Be-

ras, 
akį, 
esti 
veik visus uždirbtus pinigus praleisdavo ant dra
bužių ir šiaip niekniekių.

Onutė buvo gudresnė. Jai patiko Jonas, iš
eiti buvo gerai su juo, nes jis vis būdavo gražiai 
pasirengęs ir pilnas gyvumo. Bet kuomet Jone
lis ėmė ją kalbinti vestis, oh! tada kitas klausi
mas. Onutė bijojo jo. Nes visgi jis save skaitosi 
“sportas,” o pinigų — nė cento; na ir ką apsi- 
vedus reikėtų daryti? Eit dirbti? Ne, Onutė ne 
tokia kvaila, kad eiti už tokio sportelio, ir taip 
Jonui pasakė.

Jonas begalo užpyko. Kaip tai tokia Onelė 
galėjo jį taip paniekinti? Jis jau parodys! Jis 
gaus dar gražesnę, ir vat kokia tik pasimaišys, 
ir apsives su ta. Tegul Onutė mato, — kad ne ji 
viena šioje žemėj. Mat kokia! — nusispjovė 
Jonelis, ir nuėjo sau kitos ieškoti.

Ilgai nereikėjo ieškoti. Yra daug tokių mer
gaičių, kad eina bile už kokio, kad tik gavus vy
rą. Viena iš tokių buvo Agota. Ji dar būdama 
16 metų pradėjo draugauti su jaunikaičiais, ir 
anot žmonių kalbos, “prarado nekaltybę.” Tad 
kuomet Jonelis pasisuko jos linkon, ji nė ne
manė jo paleisti. Po kelių savaičių Jonas, išpū
tęs krūtinę, vaikšto po gatves, susikabinęs su 
savo Agota. Jis manė, kad Onutė pamačius1 jį 
su kita “pasius iš pyktumo,” bet kaip nusistebė
jo, kad Onutė sutikus juos linksmai užkalbino 
ir palinkėjo jiems laimingo ir ilgo gyvenimo.

Iš piktumo Jonas po kelių dienų apsivedė. 
Ir vat prasidėjo karas. Nes ta besotė Agota pra- 

ir prašo iš jo pinigų, o iš kur jis juos ims? 
Eik dirbti, tai turėsi, — bambėjo Jonas.

— O, kam aš vyrą turėsiu, kad aš dirbsiu? 
šoko verkti Agota. Tuomi pasibaigė kad Jo

nas numetė jai dolarį, o Agota pasižadėjo eiti 
darbo ieškotų su viena išlyga, kad apleis tą mies 
tą ir važiuos į kitą. Nutaryta — padaryta.

Pribuvo jiedu į didesnį miestą. Darbą ga
vo Jonas, taipgi ir Agota. Dirbo sunkiai abu. 
Ką Jonas uždirbo, dėjo į banką, ką Agota už
dirbo, mokėjo nuomą ir sau drabužius pirko. 
Del valgio, oh! Agota sakydavo: “jei neduosi 
pinigų, nevalgysi; na, ir vargšas Jonas turėjo 
duoti 10 dol. iš savo pinigų pragyvenimui.

Taip prabėgo metas, šiek tiek pinigų su
sitaupę, nusprendė eiti gyventų ant savęs, nes 
kur negyveno, tai vis prašė juos išeiti, — nes 
mat barnių netrūko pas juodu, o kiti nenorėjo 
klausytis. Tad nutarė gauti kambarius tik kur 
jiedu galės be kliūties tęsti karą, kuomet Ago
ta puola Joną su kočėlu.

Gyvena savuose kambariuose. Agota nusto
jo dirbti, nes susilaukė mergaitę. Mergaitė bu
vo labai graži, tik vįena nelaimė, kad negalėjo 
valdyti dešinę rankutę. Mergaitės atėjimas lyg 
biskį atnešė su savim ramybės. Nes mergaitėje 
jiedu abu rado džiaugsmą. Bet ne ilgam. Kuo
met reikėjo pramisti tik iš Jono uždarbio, buvo 
gana sunku. O Jonas nenorėjo Agotai perdaug 
pinigų duoti; na tai ir vėl prasidėjo bėdos. Sy
kį Agota taip užpyko ant savo vyro, kad paė
mus puodą verdančio vandens ir norėjo jam pil 
ti į akis; bet Jonas buvo apsukresnis ir taip at
sitiko, kad visas vanduo nusivertė ant Agotos 
nugaros. Riksmas buvo neišpasakytas. Dvi savai 
tęs Agota skausmą kentė. Jonas jai sakė: “norė
jai man, tau pačiai ’teko; mat kaip gardu!”

Užpyko Agota, pasiėmė savo mergaitę ir iš
važiavo pas savo seserį į kitą miestą.

— Na, — mąsto Jonas, — jei tu taip da
rai, tai ir aš galiu. Aš sau paūžšiu, o tu sau ten 
eik dirbtų, nes pinigų negausi. — Na, ir ūžė 
Jonelis, kol susiieškojo pakaušy guzą, nes mat 
įsigėręs pradėjo gerintis prie jaunos panelės, 
o tas mat būta smarkios, — vožė su puoudku, 
na ir išdygo guzas. Išsiblaivęs Jonelis, parašė 
Agotai laišką: “Atvažiuok, viskas bus gerai. 
Gausi visą mano uždarbį, tik atvažiuok.”

Atvažiavo Agota. Teisybė, — mėnesį kitą 
buvo labai gerai, bet Jonelis vėl pradėjo jai ne
duoti pinigų, šį sykį nutarė mergaitę paduoti 
kur ją prižiūrėtų, ir vėl abu dirbs.

Agotai nusibodo šapoje dirbti. Ir vat pra
dėjo uždirbti duoną, ūždama su bile kokiu vy
ru, kuris tik pinigų turi. Jonelis begalo stebė
josi, iš kur jį ėmė tiek pinigų, ir kur gavo to
kius gražius drabužius. Susekė. Po ilgų barnių, 
Jonas nuėjęs pas advokatą užvedė persiskyri
mui bylą. Agota tą užgirdus šėtoniškai nusi
juokė: “Gerai ir padarei. Man tavęs nereikia. 
Aš sau gerus laikus turiu, tu gali eiti, kur nori, 
su visa savo mergaite; aš dąbar tai gyvenu, ne
reikia man iš tavęs maldauti pinigų; matai, kiek 
aš turiu...” Ir teisybė, buvo arti šimto.

šo

— Gerai, jau gerai, — atsakė Jonelis, — 
velniui dūšią atidavei. Ateis laikas, kad kruvi
nom ašarom maldausi atleidimo, bet ąš negirdė
siu, — ir pasiėmęs savo daiktus išėjo pasiimtų 
mergaitės.

Gavo persiskyrimą greitai. Mergaitė nuo
latos verkė motinos. Netikėtai Jonelis sutiko 
Agotą ir kažin kaip jiedu vėl sutarė draugėn 
sueiti vien del mergaitės. Suėjo. Bet ne ant il
go. Joneliui ji buvo nepakenčiama, ir kaip ji 
savo mergaitę užaugins? Juk ji nieko gero ne
mato, kaip tik svetimų vyrų, kuomet jis išeina 
į darbą. Viskas tai atrodė bjauru. Ir vat sykį 
Jonelis smarkiai įsigėręs ėjo namo, užvažiavo 
automobilius ir užmušė jį tint vietos.

Pasibaigė Jonelio vargai. Koks jo gyve
nimas buvo? Ar matė jis nors valandėlę lai
mės? Gal būtų galėjęs gražiai gyventi, jeigu 
vietoje keršinimo būtų bandęs rasti kitokį išė
jimą. Bet turbūt jau taip lemta buvo.

Agota atsikračius vyro dar palaidesnį gy
venimą pradėjo vesti. Sesuo mergaitę pasiėmė 
už augintinę. Kieno tai kaltė, kuopiet žmogaus 
gyvenimas nueina niekais? Niekas nežino. Ro
dos priklauso nuo pačių žmonių.

Kaip pasiklosi, taip išsimiegosi, — sako se
na patarlė. Ir teisybė.

0----------------o---------------- o

šypsosi gėlės, žydi vasilkos;
Krūtinė myli margumą pievų... 

šypsena žaidžia, vargams su dievu: —
Visos pievelės, kaip margai! šilkas! — 

šypsosi gėlės, žydi vasilkos...
Ir mes žydėkim, džiaugsmus mums brangus! 

Margoj gievužėj saulėtelds žėri;
Žaiskim gyvatos taurę išgėrę, — 

Saulių bėry be j juokiasi dangus*.
Ir mes žydėkim, džiaugsmas mums brangus!

Sopančią širdį prajuokin gėles;
Berybių toliaus pasidžiaugs akys. — 

Žaisi m, kaip žaidžia margos plaštakės,
Nes gal tos dienos — tik pasakėlės: 

Sopančią širdį prajuokin gėlės...
— A. BILIŪNAS

. f
O----------------o---------------- o »

MINTYS BEGALINĖS
-------------- į

Kalnų Augštybės, 
Jūrių gilybės, 
Ežerų plotai, 
Planetų gruotai.

Minčių greitybės 
Lekia tolybės’, — 
Jos nenurimsta, 
Niekad netilsią.

Bėga-slankioja, 
Jūrėms plaukioja;
Ilgis dejuoja, 
Dausos matuoja.

Dainelės pinas
Sau kelią skinas:
Nors jos varguolės, — 
Judriosios būrėsi...

— J. GOGELIS

o----------------o----------------o
' z

ŽIEMOS PRADŽIĄ

Krinta sniegai,
Bąla laukai,
Braška ledai,
Šalčiai, speigiai.

Dienos trumpy n, 
Naktys ilgyn, 
Saulė žemiau, 
Šildo mažiau...

Paukščių balsai
Skamba mažiau,
Varnos, žvirbliai 
Sukas arčiau...

Rėdos miškai
Upių ledai

/ Daros storais...
Baigias ruduo
Ir jo džiaugsmai...
Bandos piemuo
Džiaugias linksmai...

— J. L1NKSMUNĖLIS

o----------------o---------------- oI

Pats dvėsdamas nevalgo,
Ir kitam neduoda
O pinigų turi
Prisikrovęs puodą!—

— A. J. Jokūbaitis.
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Rašo Artis Rūkas

“Duok gausiai tam, kurs užsi
tarnavo, o nieko neprašo; tuo 
būdu pats sau pagelbėsi. —

Fuller

“Ne miela dovana, kuri prie 
pirštų limpa. Seneca.

. Nors dovanos duodama visokiose progose ir įvai
riais atvejais, tačiau įžymiausia iš visų, dovanų davimo 
progų — Kalėdų Dovana, ką lietuviai vadina “Krismu- 
su” (Christmas Present); mano gi tema abelnai apie 
dovanas, kurios duodamos prie bile progos artimie- 
siams, ar giminėms.

Lillian Eichler, knygoj
“The Customs of Mankind” 
sako, kad dovanų 
paprotis, paeinąs iš 
sios seno,vės, mūsų 
nių, dar laukinių

h Nuo Skaitomų

davimo 
giliau- 
prose- 

(primi-

r* 
»

I

I I
S

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

Severais 
Gothardol

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

Kaina 30 ir 60 centai.

Pirmiausiai kreipkis j aptieką.

£

i

I

*
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tive) gadynės. Žiloj senovėj, 
žmonės buvę saumyliai ir 
prietaringi; žėdnas sutiktas 
svetimas žmogus juos ne
tik stebino, gąsdino, ir bet 
kuriam jis nepasitikėjo; jei 
pasitaikė už jį silpnesnis, jis 
tokį smerkė; o jei už jį tvir
tesnis, prieš tokį raitėsi; to
kia buvo gyvenimo aplinka, 
kuri jį tokiu darė. Jis da
vė dovanas, ar dalinosi ką 
turįs, ne iš gailesčio ar nuo
širdumo, o iš baimės prieš 
tvirtesnį ir jo protui nesu
prantamą; jis aukojo die
vams, kad permaldaut jų 
rūstybę; aukojo įnirusiems, 
ir karaliams ir t. p.

Virš menamos knygos ra 
šytojai sako, kad kalėdų do
vanų mada paeinanti iš se
novės Romėnų viešpatystės 
gadynės. Prieš kalėdas kunį 
gai ant išplaukiančių laivų 
pritaisydavę dėžutes, į ku
rias žmonės turėję mest do
vaną, pavydale pinigų ar

Knygos iš Vilniaus!

blizgučių; tokia dėžutė va
dinosi: “Kunigų Dėžutė.” 
Gryžus laivui, dėžutes nu- 
imdavę, ir jas teatidaryda- 
vę tik kalėdų mišių laike. 
Kartais tokias dovanas iš
dalindavę beturčiams, o ki
tą syk kunigai pasilaikyda
vę bažnyčios labui. Prie to
kios dėžutės atidarymo, ku
rį vėliau pavadinta “Kalė
dų Dėžute” atnešdavę dova
nas visi tie, kurie dar neau
kavę; pinigais, ar brange
nybėmis, o tas buvęs daro
ma tikslu, kad permaldaut 
šventuosius, kad tie dėmes 
atleistų. Iš to išsivysčiusi 
kalėdų dovanų pirkimo ma
da.

Kaip sakiau, dovanoms 
duot yra daugeriopų progų: 
gimtuvių (“apgėlai”), ves
tuvių, Naujų Metų, ir tt. jos 
visos lygiai patarnauja davė 
jo tikslui, — jei jis yra nuo
širdus, t. y. dovanoja tikrai 
užsitarnavusiam, o ne del 
mados, ar pasigyrimo.

Geriausia do vapa, ta, ku
ri teikiama iš širdies, be 
lūkesčio gauti atmokėjimą.

Blogiausia — kada dova
na perkama, netik iš mados, 
o su minčia, kad apdovano
tasis ką nors davėjui dova
notų. Ta mintis kai kur gir
dima: “Aš jam pirkau tą ir 
tą; žiūrėsiu, ką jis man 
pirks.” Toks dovanos pirki
mo būdas panašus čigono į- 
kaitui; tas keisdamas savo 
nualintą kuiną, tikisi gaut 
geresnį.

Dovana turėtų būt perka
ma tik tokiems, kurie jos 
kuom nors ir kaip nors yra 
užsitarnavę, arba mylimiau 
siems, visai liuosa nuo min
ties, kad apdovanotasai 
kuom kitu atsilygintų.

Kad daugelis dovanas per 
ka iš mados, arba todėl, 
kad nori ką kad jam atgal 
atpirktų, ar kitu kokiu bū
du atlygintų, dažnas žino. 
Bet kad toks dovanos da-

vejas, ar “dovanotojis” pats 
savaip panaudoja, labai re
tas tekreipia domės į tai.

Pavyzdžiui: aš tūlam as
meniui, — tebus sau kalė
doms, — perku kokią dova
ną tik todėl, kad kada nors, 
kuom nors, kaip nors, jis 
man patiko, «r kitaip ta
riant patarnavo, nors gal ir 
jis pats to nežino, aš perku 
jam todėl, kad man tai pa- Miko Petrausko Koncertas — 
darius, bus smagiau. Jis po 
kelių dienų man prisiunčia 
dovaną nuo savęs. Tokios jo 
dovanos aš jau negaliu va
dinti dovana, o tik atlygini
mu už mano dovaną. Kas 
reiškia kad jis mano dova- to. Ir kai, Gruodžio 7 naktį at- 
nos, kurią aš iš širdies jam važiavo Pittsburgho trūkiu į 
dovanojau, nepriėmė. Nors Camden Stotį, tai rado gražų 
gal jis pats tai darė irgi. būrį laukiančių jį pasitikti, 
iš gero, bet toks jo dova-i Tarpe kitų, jo pusbrolis adv. 
nos atpirkimas, kitaip neiš-įvadas Rastenis, p-lės: Leono- 
aiškinamas, kaip atsilygini“1 ra ir Katrina Feravičiūtės, E- 
inu. Tokiu būdu mano nuo
širdžios pastangos, suteikt 
jam malonumą dovanos pa
vydale, neišsipildė.

Iš to pavyzdžio protaujan 
čiam bus aišku, ką reiškia 
pirkimas dovanos, tam kurs 
man pirko. Tačiau ta mada 
aklai sekama, nors ji sudar 
ko dovanos kilnią prasmę.

Kitas dalykas, tai patai
kymas dovanos nupirkt, ne 
tai jos vertybėj, o kokybėj, 
t. y. kad dovanot tokį daik
tą, kokio neturi, ir koks rei 
kalingiausis; tas sykiais, ir 
prie geriausio noro, nėra ga 
limybės atspėt. Nors dažnai 
perkantysis, šiek tiek pa
renka dovanas pagal as
mens užsiėmimo, palinkimo, 
ar skonio, tačiaus, ir tai tai
kosi, arba ir kitas panašų 
daiktų perka, arba jau turi.

Šviesuolio mandagumas, 
priimt visas, sulyg kokybės 
ir vertybės dovanas, nuo
širdžiu apvertinimu, kaipo 
iš širdies dovanotas. Tik tą 
minčia, kad kada nors, ir 
kur nors jis pasirodė to vel
tas esąs.
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KORESPONDENTŲ APIE TEATRUS, BALIUS, PRAKALBAS IR ABELNĄ JUDĖJIMĄ.

BALTIMORE, MD.

Tūlio Prakalbos
Dadėčkai

Kili

Klubas, ir visi vietos 
stropiai rengėsi prie

\ Atletų 
lietuviai 
komp. Miko Petrausko koncer

2.
3.

4.
5.
0.

Iš Lenkų pavergtojo mūsų VILNIAUS, iš seno 20 metii gyvuojančio te
nai M. &LAPELIENĖS LIETUVIŲ KNYGYNO (Dominikoniį gatvė N13) 

esame gavę šių knygų: —
1. D-ro J. Basanavičiaus — Vilnius lietuvių dainose _____ ________75c

Vilniaus Lietuvių Gimnazija, jos dešimties metų gyvenimas ____ 35c 
D-ro J. šlapelio Lietuviij ir rusij kalbų žodyno 264 pusi, ligi 
žodžio “jmarminti” _ ___________________ ____________ $1.65

D-ro J. šlapelio, Robinsono gyvenimas ir jo nelaimės___ ____  75c
D-ro J. šlapelio, Kristijono Duonelaičio Raštai_____ ______ 60c
V. Zajančkausko, Lietuvių Literatūros vadovėlis ______ _____$1.00

7. M. Stankevičiaus, Biologijos Vadovėlis ___ _______ _______ 75c
8. Šatrijos Raganos, Lietuves Senovės istorijos pasakos__ __ 15c
9. Skrudžio Austras. Lietuvos atsiradimo poema__ ___________ $1.40

10. Skrudžio Vaidila. Senovės Lietuvos vaizdai__
11. Skruodžio Atminimai I ir II________________
12. Skruodžio Jogaila (drama) ________ _ _____
13. Skruodžio Dievakis (drama) T, II, III ---------
14. Skruodžio Teisės filosofija --------------------------
15. Klaipėdiškių dainos ______ _________________
16. V. Sapniūno Kova. Scenizuoti vaizdai__ ___
17. Žemkalnio Birutė, drama _ ___ _________—

Žemkalnio Inteligentai, drama__ ___________
Mičiulio Sugriuvęs gyvenimas drama _--------
Dumblynė, drama _ ___ ________________ ___
Iš tamsos Į šviesą, drama__ ________________
žvaigždučių eglutė, vaiku drama________ _____

23. Ęsmaičio Varpininkai, drama —______ ______
24. Ęsmaičio Plunksnelės rūpestėliai ________ __
26. Lietuvių Tauta. III knyga. 3 sąsiuvinis__ __
27. Kun. P. Kraujelio Trakų Pilis___ _____  ___
28. Šimkaus Dainų dainorėlis (dainos su gaidomis)
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
4G, Mokykla ir visuomenės tvarka

18.
19.
20.
21.
22.

Lakštutos giesmelės _____ ____________________
žaliosios girios giesmės ________________________
A. Mickevičiaus Konradas Valenrodas ___________
M. Biržiškos Dainį? atsiminimai iš Liet. Istorijos __ 
M. Biržiškos Lietuvių Dainos ___ ______________
M. Biržiškos Lietuvių Dainų Literatūros istorija
Vaižganto Aplink Baltiją ____ __ _____________

Vaižganto Tiesiant Kelią Lietuvos nepriklausomybės 
Herbačiausko Gabija_____ t—v--_________-____ •—
Herbačiausko Erškėčių vainikas ________ ____
Anderseno pasakos (didelis pasakų rinkinys) _____
Mokslo Pasakos__ -_______________ ________ _
švedų pasakėlės ____________ ___________ ____
Pritrūko kantrybės _____________________ ___ __
Karaliai ir žmonės _____________________________
Urvo vaikai _____ _________2__________ _______
Kova gamtoje ____ ___________________________

60c 
80c 
25c 
30c 
25c 
30c 
30c 
20c 
35c 

_ 45c 
20c 
15c 

_ 15c 
20c 

$1.00 
$1.50

10c 
20c 
10c

8c 
20c 
45c 
25c 
40c 
25c 

. 15c 

. 50c 
50c 

. 35c 
15c 
15c 
25c 
20c
8c 

15c 
15c

Visos šios knygos gaunamos mūsij

“VIENYBĖS” KNYGYNE
193 Grand St., Brooklyn, N. Y

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA ir DIRBTUVĖ

goriausiai įrengtoje 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 16-ką metų prityręs
INSPEKTORIUS L. TIKNIAVIČUS 

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

nuo 9 ryte Iki 9 vakaro. Nedėliotais•U winkykla Mokykla’ atdara
•■o 11 vai. ryto iki 1 vai. po pietų. Klesoi dienomis ir vakarai*.

NEW YORK AUTO SCHOOL
■28 ~ 2nd Avenue, (Kampaa 14 gatvSa) Mew Ter k Olty

ŽMONIŲ IŠSORTAVIMAS
Begyvendamas žmogus issi-jpats rašytojas, yra taip vadi- 

dirba tam tikras taisyklėles, ' narni “idėjingi žmonės.” Pas 
kuriomis jis pažįsta kitus žmo juos galvoje nuolatos virtinės 
nes ir atspėja jų pobūdį. Nors idėjų. Jie viskuo interesuojasi, 
nevisada tie ženklai teisingi, 
bet kaikada jie pagelbsti tik
rai nuspėti naujų pažįstamų 
pobūdį.

s Pavyzdžiu, yra tikima, kad 
žmogus, kuris karštai moka pa 
spausti ranką, kada sveikinas 
su jumi, turi būti teisingas.1 Jie rėdosi kaip ponai, 
Bet apsižiūrėkite: sukčiai taip-'pinigais jiems striuka. Gyvena 
gi tą taisyklę žino ir stengiasi ten, kur “poniškiau.” Dirba pa- 
išsidirbti paprotį karštai deši- prastą darbą, bet visiems pasa- 
nę paspausti. Kitas žmogus koja, kad dirba “augštos kla- 
(teisingiausias), bet paduoda sės įstaigoje.” Ne su bile kuo 
ranką lyg ledo šmotą.

Kitas prietaras yra tas, kad 
jei žmogus myli mažus vai
kus, tai negali būti blogas. 
Hm I Bet yra žmonių tiek ner
vingų, kad vaikai jiems peilis 
po kaklu. O jie gali būti labai 
geri žmonės visais atžvilgiais.

žmonės tvirtai tiki, kad tas, 
kuris nedrįsta pažiūrėti kitam 
tiesiai į akį, turi būti blogas. 
Gali būti: bet gali būti ir taip, 
kad žmogus nesijaučia gerai 
tose aplinkybėse, kur jo 
bėgioja. O šiaip jis gali 
geras.

I Bet visgi yra taisyklių, 
rašytojas Fordo žurnale “The 
Dearborn Independent,” kurio
mis galima suskirstyti žmo- 

*|nes, it obuolius. Kaip obųolis 
nuo obuolio skiriasi, taip ir

I žmogus ųuo žmogaus.
Pavyzdžiu, yra žmonių, par

sidavusių pinigų gavimui. Pa
prastai jie pinigų ir turi. Jis 
gyvena vargingai, “už centą 
blusą per tiltą varytų,” niekad 
nerūko cigarų, ar cigaretų prie 
kitų žmonių, bet vis nori iš jų 
gauti, net savo degtukų bijo 
pavartoti. Bankas tai jo myli
miausi įstaiga. Jis gyvena kuo 
šykščiausiai. Ij’ miršta, palikda 
mas pinigus aikvotojams.

Kita rūšis žmonių, sako tas

viską nori žinoti; nors mažai 
ką supranta, bet myli šnekėti 
apie politiką, istoriją, pasaulio 
gyvenimą. Paprastai, jis pasi
daro geroką pragyvenimą.

Yra žmonių, kurie myli ro
dytis “augštesniais negu kiti.”

, nors su

akys 
būti

sako

'draugauja. Kiti visi žmonės y- 
ra tokiems “durniai.”

Reikia suminėti ir “paauk
suotus” žmones. Jie, kaip vario 

I žiedai, kurie aptepti auksu; vi
duje nieko neturi, bet ant sa
vęs užpučia didžiausią garbę. 
Jie pažįsta įžymiausius žmones 
ir su jais matęsis. Jie buvę 
ten, kur kitiems sunku būti. 
Jų giminės ir draugai užima 
augštas vietas, nors gali būti 
tik šveičia bubnus pulko bug- 
noriui. Esą, daugelis turtingų 
ir įžymių žmonių be jų negali 
apsieiti. Tokie žmonės tai tik 
išdabinti langai. Viduje nieko 
nėra.

Ant galo, reikia suminėti 
tuos “mažiukus” žmogelius, ku 
rie slenka per gyvenimą kaip 
sliekai, colis po colio. Jie nie
kad nieko didelio nemato, nie
ko didelio nenuveikia ir apie 
nieką didelį nesvajoja. Dirba 
paprastai jie mažą, menką dar 
belį, ir visas jų gyvenimo ru- 
tulis susideda iš menkų rūpes
tėlių, menkų minčių ir menkų 
troškimų. Svarbiausia jų pasai 
ka 
ku 
lūs 
Po

Iena Vasiliauskiūtė, p. K. Liut
kus, P. Weisengoff, F. Ginkus, 
ir daug kitų. Visi džiaugėsi su 
šliaukę mylimą kompozitorių 
ir draugą.

Pasisvečiavus p. Petrąuskui 
Baltimorėj kelias dienas, Gruo 
džio 12-tą buvo jo koncertas, 
Lietuvių Svetainėj. Diena buvo 
graži, tai ir publikos daug su
sirinko. Apart paties Petraus
ko dalyvavo vietiniai: p-lė E- 
velina česniūtė, pianistė, p-lė 
Leonora Feravičiutė, soprano, 
ir broliai Vaitkai, Juozas smui 
kininkas, ir Vincas piano pa
lydovas. Abelnai akompanavo 
p-lė A. Zimmisch.

Mikas Petrauskas dainavo 
savo kompozicijas: “Daug žo
džių karčių: “Romansas, “Mar 
goj Pievoj;” “Pavasario ry
tas;” “Oi tai barsiu mergužė
lę;” “Barborytė virė juką;” ir 
“Sesutėlė.” Kitų kompozitorių: 
Romansas “Sugrįžk,” Denzo; 
“Eilė Karolių,” Čaikovskis; 
Berceus “Jocelyn,” Godard — 
dadėtų dainų neteko pasižymė-

■ ti, kurių buvo gana daug. Pet-
■ rausko dainavimas publikai la 

bai patiko; perdėm ūžė del-
■ nų plojimai. >

P-lė česniūtė skambino pia
no “Etude melodique,” Ro- 
.gers; “Sonata in G minor,” 
Beethoven, ir dar kelius daly
kus. Ji dar tik apie 13 m. am
žiaus; bet skambina pastebėti
nai puikiai. P-lė Leonora Fe
ravičiutė dainavo Šimkaus 
“Kur bakūžė samanota,” Pet
rausko “šių nakcely;” ji turi 
puikų balsą, ir moka žavėti 
publiką. Juozas Vaitkus griežė 
smuiką “Mocking Bird,” Haw
thorne; “Princess Imperial Ca- 
nonade;” ir kelius pridėlius. 
Jo brolis Vincas akompanavo. 
Abu yra gabus muzikai.

Gruodžio 13, nedėlioj, p. Jo
nas česna buvo užkvietęs pas 
save komp. Miką Petrauską, 
Adv. Nadą Rastenį, Dr. Vini- 
ką, “Sandaros” redaktorių A. 
Tūlį, ir kitus. Buvo iškelti pui
kus pietus. Po pietų svečiai ma 
loniaj šnekučiavosi; paskui ė- 
jo šalę česnų esančių “Alpų” 
apžiūrėti.

Nedėlios vakare, gruodžio 13 
Lietuvių Svetainėj Sandaros 
5-ta kuopa buvo surengusi pra
kalbas ir pasilinksminimą. Da
lyvavo daug žmonių; buvo su
rinkta apie $100 Garmaus-San 
daros bylai. Tulys gerai kal
ba, ir žmonėms patinka jo pra
kalbos.

Po tų iškilmių, komp. Mikas 
Petrauskas, lydimas draugų, 
Gruodžio 14 išvažiavo Brookly- 
nan; p. Tulys išvažiavo Gruo
džio 15 irgi Brooklynan.

Ant. Kurelaitis.

Machette, pianiste, abi iš Pitts- 
burgo Musical Institute.

žmonių neperdaugiausia at
silankė gal lig poros šimtų.

Nedėlios vakare buvo vaka
rienė surengta Sandaros kuo
pų Sąryšio, iš priežasties at
silankymo “Sandaros” redakto 
riaus A. Tūlio, kuris atlankė 
Pittsburgiečius su prakalbo
mis. Vakarienės laiku J. Virbic 
kas paaiškino, kad mes šį va
karą apvaikščiojam ir lietuvių 
istorinį atsitikimą, tai Lietuvių 
Vilniaus Seimą, kur sukako 20 
metų. Tarpe mūsų randasi vie
nas iš dalyvių to Seimo, tai 
gerb. M. Petrauskas. Papra
šius gerb. Petrauską paskam
binti pianu, visi sugiedojo Lie
tuva Tėvynė Mūsų; vėliau Vy
tautas Virbickutis griežė smui
ko solo, akompanuojant Mildai 
Virbickutei; Milda Liepiūtė 
dainavo solo, akompanuojant 
Marei Liepi ūtei. Dainavo M. 
Poviliunaitė ir G. Shaider smui 
ku pritariant G. Platakiutei. 
Kalbėjo Ed. Paurazas, tik 
grįžęs iš Lietuvos ir visą 
sąrą daug ten patyręs. Del 
nigų valdžios, jis 
čius žmones, kam 
juos.

Kalbėjo 
red. gerb. 
dėjo nuo
Seimo ir papasakojo kad da
bar mūsų priedermė gelbėt 
mus broliams ir sesutėms pa- 
siliuosuot iš kunigų vergijos 
padedant Valstiečiams-Liaudi- 
ninkams laimėt sekančius rinki 
mus į Lietuvos Seimą.

.1. Virbicckas.

no apie to barabanščiko žalin
gus darbus, nerenka ir nerinks. 
Nors barabanščikas turi po sa
vo disciplina tokius tovarščius, 
kąip L-s, Grig, ir Degutis bet, 
reikia tikėtis, kad jie visi gaus 
“kiką.” šėrininkai jau pamatė, 
kad tiems tovarščiams rūpi tik 
Trocckio Milžtuvės reikalai, o 
ne Bendrovės gerovė.

Bendrovei reikia rimtų, su
manių žmonių, kurie turi paty
rimo apie namų vertę, politiką 
taupaus saugumą; o to iįrodyti 
žmonės mažiausio suprati
mo neturi. Bendrovė turi rim- 
tų^ gabių biznierių ir mokytų 
narių, kurie nesiklausę bara- 
banščikų, išauklėjo Bendrovę į 
dideli milžiną, daug gero pa
darė lietuviams ir, visai nesi
klausę Trockio Milžtuvės da
vatkų. K. J. Geležėlė.

(ambicija) yra paspėti lai- 
nueiti j krutamus paveiks- 
ir atsisėsti j vidury salės, 
teatro jie nusiperka šalta-

košės — ir vėl jiems 
dėlė” diena praėjo.

viena “di-

PITTSBURGH, PA.
Petrausko Koncertas ir 

A tsilankymas
Tūlio

Namo 
kom-

su- 
va- 
ku- 
pa-kaltino 

balsuoja už

plačiai 
Tulys, 
didžiojo

“Sandaros” 
kuris pra- 

Vilniaus

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Kultūringos Draugi

jos Apsivalo Nuo Trockio 
Milžtuvės Komisarų

netinkamus darbus 
Bet tas žmogelis kai 
pasisėmęs energijos 
Milžtuvės bandė su- 

susirinkime;

Užrašykit “Vienybę” 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems 
Lietuvoje

REIKALINGI AGENTAI

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

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

Bell Phone Poplar 7545
A. STANKUS

— Lietuviškas Graborius — 
Geriausias patarnavimas, 

Daug metų patyrimo 
1023 ML Vernon St.

Philadelphia, Pa.
m

M. M. ŠLIKAS
Lietuvis Advokatas 

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

Namų Tel. Michigan 6751

Gruodžio 5 d. L. M. D. 
įvyko mūsų gerbiamojo 
pozitoriaus, M. Petrausko kon
certas. Sudainavo p. P. daug 
gražių dainelių, kas labai pati
ko atsilankiusiems. Apart Pet
rausko, buvo p. Cynthia Hask- 
step, smuikininkė, ir p. Helena

Tai buvo diena, buvo vaka
ras, kada Lietuvių Statymo ir 
Paskolos Bendrovės direktorių 
tas, sušaukė šėrininkų susirin
kimą Gruodžio 8 d. Lietuvių 
Tautiškoje Svetainėje. Apie 
šaunų raportą ir gerą stovį 
Bendrovės, jau buvo “Vieny
bėje” rašyta. Tuo pačiu laiku 
susirinkimas davė “kiką” vie
nam. Trockio Milžtuvės komi
sarui, už 
bendrovei, 
ir visada, 
iš Trockio
kelti “revoliuciją 
tik nenusisekė — kaip ir visa
da. Pil. Sabas Monkus tuojaus 
maištininką numalšino, saky
damas: “vaikinuk, nesikarš- 
čiuok! Vely nusimazgok savo 
purvinas rankas ir eik gult. 
Juk tu žinai, kaip anąsyk vie-

• nas vyras su kapliu prie mė
nulio šviesos buvo užsimojęs 
ant tavo kopūsto, kada tu su 
striukaplauke romansavai lovo 
je apie trečio kominterno te
zes, ir daugiau tu vištienos ne- 
bevalgysl už šėrininkų pini
gus”, — sakė Monkus. Trockio 
Milžtuvės agentėlis atsisėdo ir 
tylėjo, kaip grikis. Vadinas me 
lagiams ir susirinkimų ardyto
jams galas padarytas, šitas 
žmogelis jau yra išmestas iš 5 
progresyvių draugijų.

Jo vieton pastatė kandidatu 
rą republikonų barabanščikas, 
irgi Trockio Milžtuvės agentė
lis; jis yra republikonų klubo 
dženitorius, republikonas ir sa 
laveišiams nešioja barabaną po 
gatves; o republikonti klube 
už baro laiko pasidėjęs buožę 
už save didesnę; su ta buože, 
jis mokina savo tovarščius ko 
munizmo. Tas barabanščikas vi 
saip šmeižia Lietuvių Statymo 
ir Paskolos Bendrovės šėrinin- 
kus, kad jo nerenka į direkto
rius. šėrininkai labai gerai ži-

Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

DAKTARAS (gydo 
ligas) IR CHIRURGAS 
(daro operacijas). 
OFISĄ VALANDAS:
» Nuo 9 iki 11 A. 

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

Nedeliomis Nuo 10 iki 3 P.

RICHMOND
TRUST

COMPANY
2701-2703 E. Allegheny

Philadelphia, Pa.

M. 
M. 
M. 
M.

Apdraudžiamo Nuosavy
bės Dokumentus.

Persiunčiame Kabeliu Pinigus

Perkame ir Parduodame 
Visų šalių Pinigus

Mokame 4% ant Padėtų 
Taupymui Pinigų

Puikiausias Patarnavimas 
Visuose Skyriuose

3
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Vanagaitis jau išvažiavo Lietu- Davatkėlė: O, Viešpatie, ko 
von. «kis

Grigaitis; Kad Sirvydas jaut
nebegrįžo iš Lietuvos.

Virvegramo Stotis.

tu bb'sarmatis!
Šventakupris.

MUSŲ KLAIDINIMO 
BLIU RAS

Jeigu . miega, tad nežino nė 
kas ir kiek jam meldžiasi.

A. Lakunaitis.

KŪČIŲ NAKTĮ SAPNAS su kunigu, ir dar pasimelžė sen 
-----  i bernius ir senmerges.

Baigianties 1925-tam Viešpa-' Redaktoriai: Kad F.L.I.S. * vties metui, kūčių naktį ne tik dar padidino savo raštinę ir 
vaikiščiai, bet ir suaugę vai-' nutarė prisiuntinėti dar davi
kai bei įžymūs žmonės tikisi, 
kad vidunakty ateis Kalėdų 
Diedukas ir įkiš labiausiai gei
stiną daiktą dovanų. Bevieliu 
virvegrafu tapo sužinota iš 
anksto, ką sapnuos sekami į- 
žymūs didvyriai:

Chicagos Bedarbis Dakta
ras; Kad jį išrinko į SLA. pre
zidentus.

Pijušas Vargas: Kad visi 
komunistai nutarė pasiduoti jo 
komandai.

Vabaleika: Kad Oberšmotas 
pabaigė verstis į komunistą ir 
pasidavė jo komandai.

Trockio Milžtuvės Gaspado- 
riai: Kad gavo dar vieną sen
mergę įkišti klebonijon ir bylą

giau gatavai iškeptų ir nie
kam nesuprantamų straipsnių 
jų laikraščiams.

Kun. Pagarmus: Kad jisai 
dar vieną amerikiečių laikraštį 
suprovojo ir gavo milioną do- 
larių Dievui ant garbės.

Bagočius ir Šidlauskas: Kad 
atvažiavo dar vienas garsus, 
su ilgu žiponu, diplomatas, ku 
riam Bostono Vaisbos Būtas 
surengė dar vieną bankietą, o 
už šitą jie gavo nuo šventa- 
kuprių jau po didelį rožančių 
su visa penkiolika tajemnyčių.

Menininkas Vanagaitis: Kad 
Vaičkus jau išvažiavo Lietu
von.

Menininkas Vaičkus: Kad

IŠ PLAČIOS LIETUVOS
Šiaulėnai, Šiaulių apskr. — 

(Dar nereikia mums elektros). 
— Dabar mergaitės nešioja 
taip trumpais sijonais, kad 
Lietuvoje jokių naujai išrastų 
šviesų nė žiburių dar nereikia, 
žmoguj paklydusiam nereikia 
kelio klaustis; mergaičių kojy
tės mirga ištolo, taip kad išto
lo, net per mišką gali pama
tyti, kur žmonės gyvena.

P. iš K.

IŠ MUSŲ PŪDYMŲ

Brooklynas. Keletas vietos 
butlegerių labai Įsižeidė “Rim
be” parašyta peržvalga, kuri 
juos labai užgavusi. Mat jie 
sako, kad tas peržvalgas rašo 
irgi “butlegeris,” bet “inteli
gentas;” tik jis esąs taip neti
kęs padaryt biznį apsukrumu, 
todėl apsirinkęs “Rimbą” orga
nu, kad kitus butlegerius nu
konkuruok Pliaukš.

pa-Klausimas: Mano sūnus 
teko bėdon ir likosi areštuotas. 
Man žmonės pataria pasisam
dyti gerą kriminali advokatą. 
Ar tamstos nepatartume!, kur 
rasti labiausiai kriminalį advo
katą? — K. VaileviČius.

Atsakymas: O-o, mūsų apy
linkėje yra daug kriminalių ad 
vokatų, tik bėda, kad sunku 
kas prieš juos įrodyti!

jeigu 
pava-

MUSŲ ŠIRDYS
G A l LEST INGOS (PA NOMS )

Bile Kokis Būbė, Yra Būbė
Teisėjas: Peti! Aš niekad ne 

būčiau manęs, kad tu, toks 
dručkis airys, būtum mušęs šį 
nedidelį žmogelį.

Petis: Padekim sau, 
jis būtų jūs, teisėjau, 
dinęs airiu būbe?

Teisėjas: Bet aš ne esu ai
rys.

Petis: Na, tai padėkim, jei
gu jis būtų jus pavadinęs prū
su būbe? •

Teisėjas: Bet aš ne esu ir 
prūsas.

Petis; Na, padėkim, jeigu 
jis būtų jus pavadinęs bile ko
kiu būbe, kokiu jūs esate?

viskį — tikrąjį “Kultūros” Ka
lendorių, — bet gana gerai so
džiui pritaikintą. Greta kalen
dorinės dalies, čia duoda eilę 
tokių straipsnių, kaip: “Seno
vės žmogus,” “Senovės lieka- 
hos mūsų laukuose/’ “Kaip 
žmogus sausina žemę,” “Kova 
su senatve,” “Šių dienų staty
bos stebuklai,” “Šis tas apie 
radio-telegrafiją,” “Geriamasis 
vanduo,” “žmonių ligos,” “Nai 
kink vabzdžius,” “Kaip parink
ti tinkamą pienui karvę,” “Ko 
pūstų naikintojai ir kaip su 
jais kovoti,” “Bitės,

žiupsnelis informacijų reika
lingų sodžiui, prie to daug pa
veikslėlių.

GARSINKITĖS “VIENYBĖJ”
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DIDELIS NUMAŽINIMAS KAINU ANT
NEW PLAYER PIANŲ

r /a

Cf

45 Broadway (Phone, Whitehall 2800) ’ New York City

„Plauk po AmerikoB Vėliava“
Nupiginta ten Ir atgal kelione i. LIETUVĄ

tik $203.00 Ir branginti 
per Bremen ar Cherbourg

■piRM jūsų sekančios kelionės 
* Lietuva 'nusprendimo, būtinai iš
tirkite kokius puikius laivus United 
States Lines, laivynas valdomas S. 
V. Valdžios, siūlo jūsų patogumui.

Milžinas, kopuikiausias “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

Skiepas. — Trockio Milžtu
vės kuknioje baisus sujudi
mas del žinių, kad “Vienybės” 
veikėjai Danielius ir Ginkus su 
silaukė po šunų. Sako: “Kad 
juos kelmai tuos tautininkus 
— daugina buržuazijos skaičių 
ir gana!”

Kadangi Trockio Milžtuvės 
gaspadoriai daugiausiai gyva
našliai ir šituo klausimu labai 
išdžiūvę, todėl Brooklyno šven- 
takuprių biure ruošiamas pa
duoti milžtuviečiams sumany
mas sulyg Rašto švento: “nu
džiūvusius medžius nukirsti ir 
sudeginti.” Gumbaspaudis

Jau mylėjau Juozą, Tomą, 
Dabar pamylėjau Domą.

Domai, Domai imk mane, 
Tu nerasi geresnės.

Sako Domas panų bijąs,
Už tai ponios Domą vijas.

Domai, Domai imk mane -
Tu nerasi drąsesnės.

Domas vaikšto parfumuotas,
Ponios paskui garbiniuotos.

Domai, Domai imk mane
Tu nerasi gražesnės.

Domas yra diplomatas,
Pasirodo lyg nematąs.

Domai, Domai imk mane, 
Tu nerasi mitresnės.

Domas yra darbštaus būdo, 
Naktimis nemėgsta klubo.

Domai, Domai imk mane, 
Tu nerasi darbštesnės.

Kiek aš vyrų jau turėjau,
Daugiau Domą pamylėjau.

Domai, Domai imk mane, 
Tu nerasi meilesnės.

Žemaitis.

1926 m. Sodžiaus Kalenda- I 4
rius “Kultūros” Bendrovės lei
dinys. Šiauliai. Psl. 72. Kaina 
1.20 litų.

šįmet “Kultūros” B-vė iš
leido sodiečiams kalendorių 
kiek plonesnį už pernykštį sa- 

__________________ _______ _______ t 
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Atmintinosdovanos 
Gražus laikrodėlis ar dailus žie
das visados yra brangi dovana 
ir brangus turtas.

įiOEį'j

Geriausių laikrodžių 
moteriškų ir dailiausių žiedų, 
aukso ir sidabro,! 14kt. galit gau
ti pas
Rashkinis ir Vokietaitis

141 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Turim dailių rašomų plunksnų

TARKAINIAI

Juokis, kad ir nenori.

NAUJI RAŠTAI

vyriškų ir

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

PARSIDUODA LENGVOMIS 
' IŠLYGOMIS

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

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

Iš visur kreipkitės čia pažymėtu adresu:

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

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

TAMSTA BŪTINAI TURI SKAITYTI VIENINTELĮ 
PAVEIKSLUOTĄ MOKSLO, VISUOMENĖS IR 

LITERATŪROS ŽURNALĄ “KULTŪRA”

Tuojau siuskite šiuo adresu: Lietuva. Šiauliai. Dvaro 
“Kultūra” tik 4 dolarius ir Tamstai per ištisus 1926 metus 
bus siuntinėjamas kas mėnuo “Kultūra” ir kaipo priedai 
šios labai įdomios knygos:
1. V. Boelše — žmogaus kilmė; 2. M. Beren — Kaip žmo
gus Gamtą Nugali ir 3. 1927 met. “Sodžiaus Kalendorius”

Taigi už 4 dolarius Tamsta gausi 12 numerių žurnalo, 
2 knygas ir kalendorių.
“KULTŪROS” Bendrovė, Lietuva. Šiauliai. Dvaro Gatvė

U-

Prūseika, bepolemizuodamas 
su “Plikuoju Chicagos Satyru 
ir — oberšmoku,” netikėtai pa 
sigyrė, kad Kapsukas buvęs ir 
kleriku. Apie save nepasako, 
ar buvo kleriku. žinom tik, 
kad jo draugas Vidikas buvo 
kleriku. Daug šiandien karš
čiausių komunistų buvo kler
kais. Kas čia per dyvai? 
fanatizmo kiaušinio išsirita 
fanatikas viščiukas.

Ne Stebuklai
Barbė; žiūrėk, Jonai, šuva 

be uodegos bėga!
Jonas: Et, ko nematęs! Bū

tų nuostabiau jei uodega be- 
šunio bėgtų.

SVEIKATA ir DUONA

Iš 
tik

pri

Krikščioniška ir Žydą Kultūra
Jurgis (Baltrui žydo smuk

lėj): Ko tu labiausia bijai?
Baltrus: Ir pats nežinau, 

bijau ir Dievo, bet bijau 
velnio.

Jurgis: Klauskime žydo. 
Mauške, ko tu labiausia* 
jaisi?

Mauškė: Ui, aš labiausia
jau, kad judu gėrę-gėrę, netu
rėsite iš ko man už degtinę už
mokėti.

ir

Ei, 
bi-

bi-

A. Kundrotas

KULTŪROS” Bendrovė, Lietuva, Šiauliai, Dvaro g.

A. Mikalauskas A. Vlkrlkas

UZSISAKYKIT SKILANDŽIUS
ĮVAIRIOMS pramogoms 
, y f l ‘aWJF r.

Didžiausia
■4 * Lf -....... ■ • J? •'

Lietuvių
Mėsinycia

Suvienytose 
Valstijose
Amerikoje

Kun. Krušas teisinasi del 
ėmimo pas save lenkų arcivys- 
kupo Ciepliako, nes jis Cieplia- 
ką priėmęs per lietuvį. Mat 
Ciepliakas įeidamas pas kun. 
Krušą klebenijon, pasakęs lie
tuviškai: “Tegul bus pagarbin
tas.”

Stebėtina, kodėl mūsų kle
rikalų laikraščiai šitą faktą nu 
tylėjo ir neišbubnijo, jog dar 
vienu lietuvių pasauly padaugė 
jo. Are. Ciepliakas Įeis vieton 
nusmukusio 
gio,” kuris 
ant Lietuvos 
išmokęs net
šų” sukalbėti, bet, ant nelai
mės, į lietuvių tautą neįtilpo.

Naku-Brazda.

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

Geriausią Lietuvišką 
keksus, pyragaičius vestuvėms ir 
pokiliams, kepa

KEPTUVĖ “GARSAS”
W. Masiulevich ir A. Shrupski 

(savininkai)
209 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
(Tel. Greenpoint 2876)

— Siunčiam ir į kitus Miestus —

vadinamų 
reikalingų

Duoną ir

paršiukų, Kumpių ir VI-Galiina gauti tikro Lietuviško Skilandžio, 
sekios rūšies dešrų, pagal prieinamiausias kainas. Parduodamo ogul- 
nai ir paskirai ant vietos ir išsiuntinėjamo ant pareikalavimo į visas 
kolonijas. Reikalo kreipkitės ypatiškai ar per laiškus —

K. & M. CO
123—125 GRAND STREET

Brooklyn, N. Y., Telefonas Greenpoint 33IW

32 X

Tai. ■210 Greenpolni

Uracho-“Mindau- 
prieš pakvietimą 
karalių jau buvo 
ištisą “Tėve mū-

Apie Ką Davatkėlė Mąstė?
Vieną kartą davatkėlė patė- 

mijo užsimąsčiusi Joną ir žin
geidumo delei užklausė: Jonai, 
apie ką tu taip labai mąstai?

Jonas, visai nieko negalvojęs 
atsakė: apie tą patį, ką ir Ta- 
mista.

Telephone 7117 Main ■«i

Juozas Garšva
Mano firma gerai atlieka sekančiu darbui: llbalsamaoja ir lalAeja mirusiu ant visokią 
kepintą. Fagrakas paraolla nae papručlauią iki prakilnlauią. Farsamto karietai lai
dotuvėms, v e sali j o m s, krtkltynomi Ir kitiems pulvailnčjimaau. . •

Vlriui minėtais reikalais kreipkitės pas msae, o būsit užganėdinti

231 Bedford Ave. 264 Front Street
BROOKLYN. NEW YORK

OFISAI:

a

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ 
APDRAUDOS (INSURANCE) FIRMA

ACCI DENT INSURANCE-o 
rr rrrr trr vfe”'

Netelpa į Rėmus
(Teisme) Kaltininko advoka

tas: Mano klientas visai prie
šingas jūsų teismui.

Teisėjas: Na, ir kodelgi, no
rėčiau žinoti?

Kaltininko advokatas: Jis 
yra perbiednas, kad galėtų iš
šaukti džiūrimenų pagailą ir 
neužtektinai turtingas, kad ga
lėtų būti paskaitytas bepročiu.

Girkis, bet Neperdėk
Išsibodęs klausytojas; Tai 

tu sakai, kad tavo radio apa
ratas yra geriausios mados ir 
gali girdėtis visam pasauly?

Išdidus savininkas: O, taip. 
Jį galima girdėti net Saharos 
tyruose!

Išsibodęs klausytojas: Nagi, 
įrodyk .tatai!

Atspėjo
— žinai, kad Uršė Karbaitė 

yra sunkiame padėjime.
— Iš kur tu ta dažinojai?
— Ogi aš ją pavadinau šok

ti, ir ji man atsakė: “Su 
kisčiais aš negaliu šokti.”

vai-

Kada Melstis?
— Kodėl tu, šiaip būdamas 

labai pamaldus, sekmadieniais 
nesimeldi? — klausia davatka 
davatkiną.

— Taip, reikia tnelstis, bet 
tik ne sekmadieniais, nes juk 
žinai, kad Dievas, betverdamas 
per šešias dienas pasaulį, la
bai nuilso, tad ir dabar sekma
dieniais paprastai ilsisi, miega.

KIEKVIENAM
REIKALINGI
GERI DANTYS.
KODĖL NE JUMS?

Pataisome nebrangiai. 
Vartojam naujus būdus. 
Sanitariškas patarnavimas.

DR. WOODRUFF
Surgeon Dentist

182 Bedford Av., B’klyn, N. Y.

H.

M ari joną T&mklenS 
palagų ant pareikalavimo

1 REIKALAUJANT apdraudos (insur-
) nuo Ugnies, Gyvasties, Sužeidi-

p, mo (accident), Automobilių, Stiklų,
f-’ etc., žodžiu sakant, suteikiam visokios
00 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 dv 
stolius išmoka.

PERKAM ir parduodam namus, lotus, f amas, biznius, morgičiuB; sko- 
linam pinigus ant morgičių, suteikiam pilną patarnavimą namų pirkime 
ir pardavime.
NOTARY PUBLIC suteikia pilną patarnavimą visokių legalių dokumen
tų, kokius tiktai tiesos daleidžia Notarams patarnauti.
Su visokiais reikalais ypatiškai, laišku ar telefonu kreipkitės į mūsų 
firmą, užtikrinam, kad gausit teisingą ir mandagi) patarnavimą.

SCHEGAUS & GALE
BUILDERS, REAL ESTATE and INSURANCE 

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

SU NAUJAIS METAIS NAUJA LAIMĖ!
Pasinaudok Proga!

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- J 
cijoje, ant 118th gatvės. 
Nebemokėkite rendos dau
giau! Pradėkite Naujus Me- į 
tus savo namuose! Pasinau
dok proga ir būk savininkas!

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

Tel. Richmond Hill 8066

LIETUVI&KA AKUSEBKA

Taisau Ir Dedu Stogus. Darbą Garan
tuoju Ilgam laikui. Kainos Prieinamos 

Reikale klauskite:
Ofisas: 1163 Gates Avenue 

Tel. Jefferson 3957
Vardas: 161 Ollfton Place 

Tel. Prospect 1023

GRAVEL 
Roofing 

Repair Worh. a Specia/ty 
JAMES J. HOLT 6-SON

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

J- and P. Naujokų Cigarų Dirbtuve
2G7 Division Avenue Brooklyn, N. Y.

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

SZprie
dieną ar naktį, taipgi ir nedėl-jK 

^dieniais. Darbą atlieka atsakan t 
ūjčiai už prieinamą kainą JV

7 Stagg Street g
(arti Union Av.) W

Brooklyn, N. Y. Cm
M Tel. Stagg 6711 M
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STRAIPSNIS 156

VAIKŠTINĖJIMAS

Tokie rašte

PIL

Lietuvon

Dnl plateanli) Informacijų krelpkltts lino adresai

Parodau Greitas Pasekmes

Apiaagok Sveikatą

'4U5U1

ANDRIUS TURAUSKAS

Tel. 408 Srerapolal

Tel. Stagy 0783

Juozas Levandauckas
Tek 595 Greenpoint

107 Union Avenue

gUMIiM 
UBDHGI- 

MAS

Nėra 
turūtų 
klauso 
sana riu

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR. JŲ

Duokite savo kūdikiui tinkamą pra 
džią gyvenimui penėdami jį Bor 
den’s Eagle Pienu.

Skaitykit Bitus straipsnius kas sa
vaitę ir pasidėkit ateičiai.

161 North 6th Street 
Brooklyn, N. Y.

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

95 Starr Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 4037

VI. .Milašiui 
liai mums tiks. Ačiū

Ateikite ir Persitikrinkite

našlaičius 
glaudose. 
našlaičiu
ras

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

Pažilpos Skyriai —- 
18.qo. R.oo tx 12.OO | lavaitę,

mokslo 
žiu ir 
tamsoje 
gaiš
amžinai turės merdėti tamsoje

Taigi aš norėdamas patar
nauti tiems nelaimingiesiams

32 Broadway New York 
arba Vietos Agentas

irba kapuose; tur- 
bet širdelės jų 

gyventi. O kaip gyven- 
mirtis į duris barški-

Pa sek m ingai Modern i šk ia u si a is 
Būdais

maw nnrownr

Alum, skyriuje mes laikas 

nue laiko gvildensime rei
kalus {domins b&slanlioma 

molinoms Ir motinoms jau
ny kūdikly.

Kūdikių aprūpinimas Ir pe

nėjimas yra dalykas gyvos 

svarbos kelmynai ir tautai 

ir mes jaučiame, kad tai 

yra dalykas, kurj mes tu

rime reguliariAkals laiko

tarpiais atvirai ir laisvai 
pergViidentl.

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

tokių našlaičių, kurie 
trokšta, bet del drabu- 

knygų stokos turi būti 
jeigu tais nelaimiu 

nieks nepasirūpins, tai ir

TVARANAV1ČIA
“Vienybės” įgaliotinis Philadel 
phia, Pa. Jis vietos lietuvių 
tarPe užrašinės ‘‘Vienybę” pri
ims paskelbimus ir spaudos 
darbus.

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

tuoj atvykstu pataisyti pagedimui

Profilkktai vyrami, 
geriausia apsauga 

po užsikrėtimo. 
Didelė triūbelė 8Ke. 

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

•1 Beekman St. 
New Tork 

Pralyk apraiymą

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

Daktaras
J. S. MISEVIČIUS

270 Berry St., B’klyn, N. Y.

Dr. John Waluk
Valandos:

nuo 8 Iki 10 ii ryte 
nuo 1 iki B po pistų 
nuo 8 iki 8 vakare

Nedaliomis pagal susitarimą

>— kUDIKIų 
GEROVĖS skYRIUS

pomirtinių. Pašalpų išmokėta $4^3,550.15
Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $375,122.80

BLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. 
Neriai priimami nuo 18 iki 60 m. amžiau*. Vili **- 
rial gauna lalkrait} „Tėvynę” dovanai ir taipgi 
gauna BLA. Įžiebtas knygas ui pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — 81*0, 300, ®OO ii 100C

•1 Su. Snd Str., Brooklyn, N. Y
Telephone 886 Greenpoint

PUIKIAUSI SVETAINĖ 
Del Mitingu, Vestuvių, Vakarienių ir 

Pakeleiviams Nakvynė
Taipgi ir šiaip del visokių pasilinksminimų 

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

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

Geriausias 
P L UMBERIS 

CHAS. WIRFEL

K. M—čiui: — Labai dažnai 
esti visai neatplėšiamos ir pin 
tinėn numetamos ilgos koper- 
tos su visokių agentūrų skel
bimais, kurie tik laiką gaišina; 
todėl ir T-tos rašinėlis galėjo 
taip nelemtai dingti, šitam iš
vengti 
laiškus 
geriau 
čiuose,

J. J. Nieniui 
matomai, tą vertė iš rusų kal
bos, kurioje fonetiškai Guy De 
Maupassant išsitaria “Gydė 
Mapassan.” Tai yra fonetikos 
klausimas, kuris ligšioleį teb
ėra pas mus neišrištas. Del ši
to reikėtų pas mus vis dau
giau rašyti apskritai foneti
kos klausimu, kad greičiaus 
priėjus prie vienodo vardų ra
šymo.

Jei pasiusite šį apgarsinimą j The 
Borden Company, Borden Building, New 
York, jie pasakys jūsų kalboje, kaip 
penėti jūsų kūdikį su Eagle Pienu.

paskirto laiko, kada kūdikis 
pradėėti vaikščioti. Tai pri- 
nuo jo abelno auginio, o ypač 
Abeluai kalbant, kūdikis turė

tu pradėti eiti apie metus laiko — 
bet nekurie pradeda dar vėliau.

151 Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y. 
Talephon* OrMayoUil 1411

tas geraširdes moteris ir vy
rus. Taip kaip Ulytėlęs kaime 
aš įsteigiau šelpimo Komitetą 
del našlaičių ir taip del ne
laimingų, tai visas aukas priim 
siu, nei darbo, nei vargo ne
pasigailėsiu, kad tik tiems ne
laimingiesiams nors vieną aša
rėlę nušluostyti ir troHŠtąnęius 
prie apšvietos atvesti.

Taigi moterys, rinkdamos vi 
sokias aukas, pirmoje vietoje 
tūri nepamiršti ir knygų. Kny
gas žmonės mielai aukuos, ir 

[knygos turi būt priimamos į- 
1 vairios: žurnalai, kalendoriai 
ir laikraščiai.

Dėlto, broliai ir seselės, su
praskime kaip sunku yra gy
venti nelaimingiesiams; jiems 
vienas žirnelis tiek vertas, kai 
toks šmotelis aukso.

Komiteto Pirmininkas, 
Petras Kriukelis, 

Rokiškio paštas,
Kaimas Ulytėlė.

592 FLUSHING AVENUE 
Brooklyn, N. Y. 

Telephone Williamsburg 3009

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

Mano Kainos Prieinamos
ir asmeniškai prižiūriu kiekvieną sykį atėjus.

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

Pasitarimas ir Patarimas Dykai

(Praeidami at si žvelgt i te į šį namą) 
260 HUMBOLDT ST. 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Stagg 2481 

Užlaikome lietuviams užeigos vietą 
ir turime Gražią Ruimingą Svetainę 
del įvairią Mitingų ir Pokilių (Lie
tuviu Kriaučių Kontraktoriai už
laiko savo ofisą mūsą svetainėje) 
Visuomet reikalo kreipkitės pas: —

KASMOČIUS ir TUBA 
260 Humboldt Street 

Brooklyn, N. Y.

meldžiame svarbesnius 
ar rankraščius, ateity 
siuntinėti savo priva- 

o ne firmos kopertuose.
p. Valaitis,

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 pietą

Tavo kūdikis gerai gyvuos ir nuola
tos augs stipryn ir vikryn, jei duosi 
goriausią priežiūrą ir maistą. Vikri ir 
stipri sveikata yra dalis daugelio 
tūkstančių vaiką, kurie buvo išauk
lėti ant Eagle Pieno, kaip dėkingos 
motinos liudija, šioms motinoms nėra 
geresnio maisto ir pasekmių kaip Ea
gle Pienas. Saugu sakyti, kad daugiau 
vaiką tapo išauklėta ant Eagle Pieno, 
negu ant visu kitą dirbtiną maistą 
krūvon sudėtą..

Neeksperimentuok su kūdikiu davi- 
nėjant abejotiną maistą. Borden’s Ea
gle Pienas yra sveikas kūdikių mais
tas, nes jame nieko kito nėra apart 
gryno pieno ir gryno cukraus. Nėra 
jokią abejonių ąpie jo grynumą arba 
puikias pasekmes. Gydytojai rekomen
davę Eagle Pieną tūkstantiams ir tūk- 
stantiems kūdikią, kurie buvo neda- 
atigę ir menki. Eagle Pienas yra 
lengvai sn virsk omu s ir patikėtinas kū
dikią penėjimo.

Kas yražmogani amžinai prlilaal — Baltį*. 
Jis netik sunkiausiai Ilgai Įvar«, bet lt | gra
bą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią 
Ameriką pagarsėjusiu! UHBAN’B COLD 
POWDERS (Milteliu auo Šalčio), jokią žalčių 
nebijo. Už 75 centui už takią apsiginkluok 
nuo gavo nuožmaui priedo!

URBO LAX TABS (25 centai ui ikry- 
nutę) yra kai kannolfi prlei kitą amžiną imo- 
gana priešą — vidurių užkietėjimą — kuri! 
žmogui pagamina daug rūpesčių Ir sunkių ligą.

LletavUką, Bulgarišką, Alopatukų, HomeopatUką ii kitokią 
valetų tegalima gauti gerą pu —

F. URBONAS

Chicagos Žiūronui: — 
vietos turime taip maža 
net ir geros žinios susivėluoja 
neįtilpę, dėlto vengiame dėti 
į žinias skelbimų. Norime tą 
madą visai išvaikyti, kaipo nuo 
bodžią ir laikraščius bei skaity 
tojus skriaudžiančią. Laikraš
čius tuomi skriaudžiama, kad 
nusukama nuo jų mokesnis už 
skelbimą, kuris korespondenci
joje dešimteriopai brangesnis 
negu paprastas. Skaitytojai 
vėl skriaudžiami tuomi, kad jie 
žiniose, vietoje žinių randa 
skelbimus. Na, o rengėjai, įšmu 
geliavę skelbimą, vienok nieko 
neparašo, kaip jiems nusisekė 
rengimas! Atsiprašom, nedė- 
sim. Meldžiame parašyti po 
rengimui.

Ir kitus korespondentus mel 
džiame šią pastabą įsidėmėti.

Klubiečiui (Lawrence): — 
Gali būt, kad “socialistas” klu
bo pirmininkas negerai klubą 
pernai vedė ir dabar tokių žmo 
nių nereiktų įsileisti. Bet Tam
sta nepasirašote savo pavar
dės, todėl atsiprašome, kad ko 
respondencijos įdėti negalėsim.

A. Borkauskui ir A. Mekuš- 
kai: — Ačiū. Tik gaila, kad 
jau truputį pervėlaį atėjo, ir 
paveikslų nebegalėsim padary-

bė būtų, kad mes prisidėjome 
tikrą laisvę įvykdinti mūsų Tė
vynėje; nes dabar Lietuvoje 
nėra laisvės varguoliams, tik 
kunigams ir ju padu laižyto- . ‘ ? ■ • i
jams.

Taigį pamąstykite apie tai 
visi “Vienybės” skaitytojai.

Vincas Černiauskas, 
Lawrence, Mass.

Susivienijimas Liet. Amerikoje
DID1IAU8IA LIETUVIŲ APDRAUDO1 IR PABALTOS 
ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOS B, KU

RIOS TURTAS ARTI $1,000,000.00

Gamta davė moteriai širdį 
daug kilnesnę, negu vyrui. Kur 
tik kokia pašai pa reikalinga, 
vis pirmučiausiai moteries gai
lestinga širdis užjaučia ir 
stengiasi suteikti pagalbą. Kas 
šluosto našlaičiams ašaras, kas 
plauna ligoniams žaizdas, tai 
vis moterys. Kadangi pilna 
Lietuva vargšų, našlių, našlai
čių, karo invalidų, tas visas 
mane privertė kreipti atyda į 
L. M. G. D.

Aš šią draugiją šiame laike 
randu viena iš prakilniausių, 
ir noriu iš patyrimo pasakyti 
keletą žodeliu, kad tai drau-

I?"1 >1 «nd for .ddn>0>>® .A**'
• »*J, Ube)

S. K. GRISIUS
Agentas “VIENYBĖS” bei ki 
tą tautišką laikraščių Chicagoj 
Norinti užsirašyti “Vienybę’’ ai 
užmokėti prenumeratą bei pirk' 
ti Bėrą, kreipkitės Biuo antrafiu:

3423 W. 618t STREET
Chicago, IU.

Phone — Republic 8927

Į ir Iš
LIETUVOS 

PER BREMENĄ 
Didžiausiu ir greičiausiu

Vokiečių laivu

C O L U M B U S 
arba kitu tos pačios linijos 

Aut jurų tik 8 dienas 
Puikūs kambariai 3 kabino 

TEN IR ATGAL 
Papigintos Laivakortės 

Informacijų gausite pas 
NORTH GERMAN

šiame dalyke svarbiausia yra at
minti, kad nereikia raginti kūdikį var
toti savo sąnarius jei tie nėra per- 
stiprūs. Nėra jokios naudos jei kiidi- 

MeS pradės vaikščioti anksti. Ir ank
stumai nerodo jo protiško . išsivystymo. 

Kaa Nekurios motinos verčia kūdikius ank
sti vaikščioti, nes joms smagu arba 
gali pasigirti kaimynėms. Bet tekis 
papratimas yra labai neišmintingas ir 
gali pažeisti kūdikį.

Gamta pati gali geriausia nusprę
sti kada kūdikiui reikia vaikščioti. 
Kada kūdikis pajunta užtektinai spė
kos, jis pats bandys eiti, bet pirm to 
nereikia jo raginti. Jei po dvylikto mė 
nėšio jis nei nemano bandyti, tai pa
sitark su gydytoju.

GYDAU VYRUS IR 
MOTERIS

Nupiginta laivakortė ten ir atgal 
Trečia Klesa į Kauną

$203 ii; $215. Į Klaipėdą $181 iki 
$186, sulyg ląivo \

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

Siūlo greitą Kelionę į 
Cherbourg. Southampton, Antwerp 
Daug laivą išplaukia kas savaitę. 
Visi mūsą 3-čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešioms žmonėms. Pa
togumui, puikus maistas ir manda
gumas.
Kreipkitės prie mūs vietinių agentų 

arba
White Star Line 
Red Star Line 

No. 1 Broadway, New York

HOUAN,D'AMERICĄ
I Tleiui-trumpai keliai per Rotter

dam ’ą, į ir IB visų dalią
LIETUVOS
Laivai kai savaitę

Neprilygstami patogumai 
Mes pagelbstime gauti reikalingai 
dokumentai (affidavits). Mūsų 
žmonos sutvarko visai smulkmenai, 
ir keleiviams rūpinamasi nuo pra
džios kelio iki pabaigoi.
Kainos ir laivų tvarkraBtii paiiaa- 
čiamas papraBiui.
Rezervavimui ir Informaeijų delei 
rašyk bile vietiniam agentai, arba

HOLLAND AMERICA LIMB
24 IJUte Street New York„

Gerbiamieji Vienminčiai!
čionai pasiunčiu $9.00, iš ku

rių pakvituokite “Vienybę” me 
tams del manęs paties ir už 
$5.00 siuntinėkite per metus 
“Vienybę” p. Antanui A. Bal
čiui Į Gailiumi kaimą, Lietu
von.

Aš numanau, kad jie labai 
džiaugsis skaitydami “Vieny
bę,” nes Balčiai labai myli A- 
merikos laikraščius. Aš jiems 
siunčiu visokių laikraščių, bet 
jiems geriausiai patiko “Vie
nybė,” todėl aš ją ir užrašau. 
Lai skaito ir naudojasi teisin
gomis žiniomis ir įvairiausiais 
raštais, kurie žmogų tobulina 
ir auklėja į supratimą savo pa 
reigų ir mokėjimą žengti į ge
resnę ateitį.

Patartina kiekvienam “Vieny 
bės” skaitytojui užrašyti “V- 
bę” savo giminėms ar pažįsta
miems Lietuvoje, o nesigriau- 
dins nė vienas tai padaręs. Ma 
no supratimu, jei kiekvienas 
skaitytojas kasmet užrašytų 
“Vienybę” metams Lietuvoje, 
tai aš esu tikras, kad kitame 
Lietuvos Seime nė vieno kleri
kalo neliktų ir tuomet Lietuvos 
kaimiečiai laisviau atsikvėptų 
ir amerikiečiams dėkuotų už 
tai. O mums, žinoma, irgi gar-

ot Th» BoxDtK C®-* 

H., V S Far C1

gijai būtų lengviau darbuotis atsišaukiu į L. M. G. D. ir į ki 
ir vargšai turėtų 
giau naudos.

Iki šio laiko daugiausiai L. 
rūpinosi apie tuos 
kurie randasi prie- 
Nors prieglaudose 

gyvenimas nėra ge- 
reikalinga jiems pašalpa, 
visgi už juos yra dešimts 

sykių vargingesnių našlaičių, 
kurie gyvena ne prieglaudose, 
o taip išmėtyti palei žmones.

Prieglaudų našlaičiai yra vi 
si mokinami amatų ir rašto, 
bet išsiblaškę našlaičiai nepri
eina nei prie amatų nei prie 
raštų. Mano gimtinėje randasi 
tokių nelaimingų, kad net stin- 
gi jausmų išreikšti jų sunkų 
gyvenimą. Yra tokių, kurių tė
veliai žuvę kare, motinėlės guli 
ant patalo 
to jokio neturi 
trokšta 
ti, kad 
na? ALE.X SBRUFSKI Pranešu

Visiems pažįstamiems, 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
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Vienybės” Adresas: 193-197 Grand Street, Brooklyn, N. Y. Telefonas: 2427 Greenpoint

V B
kas buvo taipgi lietuvis, J. 
Vaznys.

Bubniams vietą prirodijo 
vietinis lietuvis Real Estatema- 
nas ant Long Island, A. M. 
Augūnas iš E. Setauket, L. L

GRUODŽIO (Dec.) 22, 1925

DAIGIAM METUS — 
BAIGIAM KONCERTUS

Bet — ne mes!
“Vienybės” Bendrovė, tarpe 

daugelio puikių dalykų savo 
viešosios programos, su pra
džia 1926-tojo meto, būtent 
Sausio 31 d. vakare, Brooklyn 
Academy of Music svetainėje 
ant Lafayette St. rengia di
džiulį koncertą išleistuvėms 
operos artisto gerb. Juozo 
Babravičiaus.

Taigi jau iš anksto praneš
dami visuomenei apie šį svar
bų įvykį, prašome visos apy
linkės lietuvių pasižymėti sau 
tą dieną ant savo naujo kalen
doriaus ir ruoštis į tą mūsų 
šaunią muzikalę pramogą.

“Vienybes” Bendrovė.

PASIUNTĖ LIETUVON
NAŠLAIČIAM RŪBŲ

Dr- 
Da- 
Šir- 
at-

Lietuvių Moterų Globos 
jos Rūbų Komisija (M. 
nielienė, E. Vizienė ir K. 
vydienė) jau virš savaitė
gal supakavom 3 pakelius iš 
66 svarų rūbų ir pasiuntėm Lie 
tuvon. Varde našlaičių nuo
širdžiai ačiuojame aukotojams, 
kaip: M. G. iš Scranton už 2 
pakeliu rūbų ir M. Stankevi
čienei iš Bridgeport už $3.00.

Taipgi pasiuntėm Vilniaus 
Gimnazijos našlaičiams $25 iš 
kasos ir $3 Stankevičienės. Vi
so $28. Laukiame ir daugiau 
geraširdžių aukotojų.
, K. Širvydienė,

L. M. G. Dr-jos Pirm.

NAUJŲ METŲ LAUKTUVĖS

Senelis 1925-tas metas jau 
karšiamas mirties ptale, ir už 
keleto dienų užims jo vietą 
jaunas ir energingas jaunikai
tis — 1926-tas metas. Pasitiki- 
mui to svečio, taipgi pagerbi
mui mūsų artistų puikiai su
vaidinusių garsingojo " Lap
kaus” komediją, L. M. Globos 
Dr-ja rengia šaunų vakarėlį su 
muzika, šokiais, lietuviška va
kariene ir kitokiomis linksmy
bėmis. Tai bus Gruodžio 31 d. 
ketvirtadienio vakare, nuo 8 v. 
vakare, “Vienybės” Svetainėje. 
Įžanga $1,25 asmeniui. Visi 
mėgstanti linksmins laikus, už- 
sisakykit vietas nevėliau Gruo
džio 30 d., “Vienybės” ofise. 
Nemėgstanti linksmumo — nė
ra kviečiami.

Rengimo Komisija.

SIUVĖJAMS — EKSTRA

Lietuvių Siuvėjų A. C. W. of 
A. 45-to skyriaus nepaprastas 
ekstra susirinkimas yra šau
kiamas šį antradienį 22 d. gruo 
džio, Amalgameitų Svetainėje, 
11-27 Arion Pal., 7:30 vai. vak. 
Bus rinkimas delegato ir svar
stoma bedarbės bei algų nu- 
mušinėjimo klausimas. Todėl 
visi siuvėjai, vyrai ir moterys 
bei merginos, nė vienas nepa- 
silikit namie antradienio va
kare, o ateikite į minėtą susi
rinkimą, išrinkite tinkamą žmo 
gų delegatu ir išspręskite ki
tus mus paliečiančius klausi
mus. Siuvėjas.

Dešims Dovanų! Dešims Dovanų! Dešims Dovanų!
Septintas

MASKARADŲ BALIUS
Metinis

— Rengiamas —į

Jaunu Vyru Lietuviu draugijos, inc.
SUBATOS VAKARE, GRUODŽIO 26, 1925 

Antrą Dieną Kalėdų

'ircadia dlau <jale
Broadway & Halsey St., Brooklyn, N. y/

Sunny Brook Society Orkestrą

“VIENYBĖS”

Lietuviški Rekordai
Nesigraudinsite pasipirkę šių rekordų del švenčių

IMPORTUOTI ODEON REKORDAI

Polkos, Maršai, Šokiai (įgrajti Lietuvoje)
.15. Medžiotojų Marfins ir Pergalės Maršas (labai dailus rekordas, var

pai ir kariškas benas su ksilofonu)
16. Eikit Seniai į Kampus ir šok Mergyte per Virvytę. (Kaimiečių Be

no igrajtos polkos)
17. Jaunimo Šokis ir Širdužė. (Kaimiečių Benas)

Kalėdų Rekordai (Okeh Kompanijos)
18. Sveikas Jėzus Gimusia ir Linksmų Giesmę Mes Užtrauksim.
19. Gul šiandienų ir Atsiskubino Betlejuje. (Įdainavo Brooklyno mišrus

kvartetas)

K. Sabonio Rekordai
20. Pamylėjau Vakar ir Vai varge, vargo.
21. Daina iš Tėvynes Išvažiuojančio ir Mažas Mano yra Stonas.

Vėliausi Amerikoniški
22. Oh, How I Miss You To-night ir Rose of the Evening (čigonų or

kestrą su vibrafono varpeliais ir ksilofonu)
23. Tas pats rekordas įdainuotas su žodžiais Robinsono.

Vokiečių Jodel-Gie&me
24. Įdainavo Tyrolio Kalnų Dainininkė Austrijoje.

KAINA REKORDŲ PO 75 CENTUS
Persiuntimas nuo 1 iki 6 — 75 centai ekstra; persiun
timas nuo 6 iki 12 rekordų — $1.50 ekstra. Siunčiame 
geruose medžio baksuose, todėl už sumušimą rekor
dų pastoje — neatsakome. s

“VIENYBĖ” , , t 
193 GRAND STREET

Brooklyn, N. Y.

DEL KRYŽIAŽODĖS PAŠOVĖ 
PAČIĄ IR PATS SAVE

ATVYKO AMERIKON
POETAS BUTKUS

“Tėvynė’* rašo; Gruodžio 3 
d., laivu “George Washington” 
atvyko iš Lietuvos poetas Juo
zas Butkus (Butkų Juzė). Apie 
šitai sužinojome tik gruodžio 
8 d., kuomet atsilankė “Tė
vynės” redakcijon ponai Mei- 
sonai iš Easton, Pa., kurie at
vyko New Yorkan atlikti tūlų 
formulumų su išleidimu p. But 
kaus, kuris laikinai sulaikytas 
Ellis Island valdžios įstaigoje. 
Tą pačią dieną, t. y. gruodžio 
8 d., pp. Meisonai ir vietinis p. 
A. B. Strimaitis nuvyko į Ellis 
Island ir padarė reikalingus 
poperius minimų formulumų iš 
pildymui ir tikimasi, kad p. 
Butkus greitu laiku bus 
tas Amerikon.

PALIEJO DEGUTĄ

ileis-

Per buvusias Sandariečių 
prakalbas atsilankė ir “Lais
vės” reporteris Bimba, kuris 
ant rytojaus per savo laikraštį 
paliejo visą kibirą degu
to ant kalbėtojo p. Tūlio, ant 
Sandariečių ir abelnai ant vi
sų tą vakarą atsilankiusių žmo 
nių. Atsakinėti neapsimoka Į 
degutinį “raportą” to žmo
gaus, kuris visur pagarsėjo 
keiksmais, melagystėmis ir 
šmeižtais ir kuris už tokią 
pat degutinę zsavo karjerą net 
iš SLA. tapo išmestas lauk. 
Bet jojo sėbrams, kurie po 
tas degutynes dar voliojasi, 
galima tik tą pasakyti, kad mi
nėtos prakalbos išėjo tiek ge
ros, kiek aplinkybės leido. Jei- 
•gu buvo nedaug žmonių, tai čia 

i nesvarba. Už vieną gerą žmo
gų, kuris remia lietuvius, mes 

Į neimtume visų degutninkų krū 
von sudėjus, kurie parsidavę 
Maskvai, eina prieš Lietuvą.

Sandarietis.

DAUGIAU LIETUVIŲ 
ANT LONG ISLAND

žinomas Brooklyn ietis 
“Vienybės” šėrininkas, Jonas 
Bubnys, dabar gyvenantis 
Richmond Hill, nepoilgo apleis 
Brooklyną ir kraustysis ant 
Lond Island, kur jis apsipirko 
gražią vietukę. Jis pirko 7 kam 
barių namelį ir su krautuve, 
kuriame trumpu laiku ketina 
atidaryti mėsinyčią ir šiaip 
valgomų daiktų krautuvę. Vi > 
ta randasi Huntington’e, L. L, 
ant Depo Road ir Argyle PI. 
Tos vietos pirmesnis savinin-

Tūlas Theodore Koerner, 
nuo 1616 Ave. B. aną vakarą 
niekaip negalėjo išrišti laikraš 
tyje kryžiažodės, todėl pasi
šaukė savo pačią padėti. Bet 
jo pačiukė atsisakė, nes esanti 
pavargusi ir norinti prigulti. 
Kuomet ji atsigulė, tai Keor 
nėr paėmęs revolverį peršovė 
savo žmoną trimis šūviais ii 
paskui pats save mirtinai per
sišovė.

A PSISA U GOKI T 'KLERIKO'!

Po Brooklyną vaikščioja dai 
liai apsiskutęs vyrukas, kuris 
sako esąs katalikų bažnyčios 
klerikas ir renkąs aukas sau 
“mokslui”. Keliose vietose po 
jo apsilankymui, vagiliai na
mus apiplėšė. Mat tas “kleri
kas
į namus įeiti ir kur kas

apsižiūri, kaip geriausiai 
stovi.

ŽYDŲ LAIVAS EINA 
PO PLAKTUKU

U. S.šiomis dienomis pas 
maršalą bus iš aukciono par
duotas vienintelis žydų laivas 
‘President Arthur”, kuris taip 
iškilmingai žydelių buvo išleis
tas pirmutinėn kelionėn į Pa
lestiną pereito Kovo 12 d. Tur
būt likviduosis ir American- 
Palestine Line, nes matomai 
keleivių Palestinon negauna.

SUSI T VĖRĖ KOLEGIJOS 
"VALKATŲ KLIU B AS”

New Yorko City College į- 
vedė savo studentams vienodų 
rūbų uniformą. Prieš šitą dau
gelis studentų protestavo; bet 
kai tas nepagelbėjo, tai dabar 
kolegijos studentai sutvėrė 
“Valkatų Kliubą”, kurio na
riai prisiekė per 6 mėnesius 
nesikirpti plaukų ir barzdų ne
siskųsti.

PO MIESTĄ PASIDAIRIUS

— Ant. Mikalauskas, “Vie
nybės” B-vės pirmininkas, pra
eitą šeštadienį jau sugrįžo iš 
ligoninės pilnai pagijęs ir pra
dėjo savo darbuotę krautuvėje, 
ofise ir visuomenėje.

— Neužmirškit! kad Tėvy 
nės Mylėtojų Dr-jos 3-čios kp. 
susirinkimas įvyksta šio tre
čiadienio, Gruodžio 23 d; va
kare, “Vienybės” Svetainėje. 
Visi nariai kviečiami atsilanky
ti ir naujų kandidatų atsivesti, 
šiemet leidžiama labai gražių 
skaitymų knygos.

Sekr. V. Višnius.

GRAND OPERA LIETUVIŠKAI!
Vėl turim šiuos sąsiuvinius 

Arijų iš Operos
“FAUSTAS”

“SEVILIJOS KIRPĖJAS”

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

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

KAINA — 35c.

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

KAINA — 50c.

VIENYBĖ
193 Grand. Street Brooklyn, N. Y.

— Biznių permaina. Emilia 
Juozapaitienė atpirko nuo Te- 

. ssie Mikoliūnas saldainių krau- 
• tuvę ant 380 So. 1st St.

— Apsilankė “Vienybės” 
Redakcijoje svečias, jaunas 
studentas Joseph Raymond 
(Rimavičius), einąs Yale uni
versitete filologijos kursą. 
Gerb. Raymond prižadėjo “Vie 
nybėje” rašinėti straipsnius.

— Lietuvių Rūbsiuvių Apsi
gynimo Sąjungos metinis susi
rinkimas įvyksta šio pirmadie
nio, Gruodžio 21 d. vakare, 
Amalgameitų Svetainėje, 11-27 
Arion Place.

— Miklinkit kojales! Jaunų 
Vyrų Lietuvių Dr-jos šaunus 
7-tas metinis maskaradų balius 
Įvyksta Gruodžio 26 d. atei
nančio šeštadienio vakare, Ar
cadia Hall, Halsey St. arti 
Broadway, Brooklyne. Svečiai 
galės dėvėti kaukes, arba ir 
civiliais rūbais.

— Juozas Komaras, garsus 
lietuvių ristikas, šiomis dieno
mis buvo išvykęs į Worcester, 
Mass., kur jis turės būtinai 
parmesti Vladą Zbyszko, len
kų ristiką. <

Aštuonių šeimynų, mūro na
mas ir du Storai. Geras pirki
nys. Kampinis. Kaina $31,500, 
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.

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 —

VIRĖJA
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. Y.

DVI NAUJOS KNYGOS 
IŠ VILNIAUS

----------- *'
1. Lietuvių Tauta. Liet. Mok

slo D-jos žurnalas, knyga už 
1925 metus. Pusi. 200. $1.50

2. Vilniaus Lietuvių Dainose.
Kaip lietuviai dainose mini 
apie Vilniaus miestą 75c

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

Parsiduoda Bolių (Pool room) biz
nis: nuo daugelio metų išdirbi s. Grei
tam pirkėjui parsiduos prieinama kai
ria. šis biznis nereikalauja patyrimo. 
Atsišaukit pas: 120 Grand St., Brook
lyn, N. Y. (153)

Saliunas-krautuvė su 'įtaisymais ir 
baldais parsiduoda po No. 64 G’—«d 
St., Brooklyn, N. Y. (153)

Garsinkites “Vienybėje”

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-

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

na
šu 

štymas, 
Kaina

$2,500.
Jamaicoj arti stoties

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

•IF illiamsburgo sekcija j
Trijų augštų, mūro namas, 

su storu ant Grand St. Nėra 
listo. Tinkamas šios gadynės 
bizniui. Kaina $18,000. Cash 
$6,0000.

Ridgewood sekei jo j

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spindulių Dlagnoza 
221 SOUTH 4th STREET 

BROOKLYN, N. Y.

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

2—8 po piet.
Penktadieniais ir Sekmadieniais 

tik sulyg sutarties

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.

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

Tel. Stagg 4409

ALEK. RADZEVIČIUS
Grabo rius

jaidtouviij Direktorius, Išbalsamuo- 
hi ir laidoju mirusius ant visokių 
kapinių. Kainos žemos. Vieta prieš 

APREIŠKIMO ŠV. PANELĖS
BAŽNYČIĄ

Reikalui esant meldžiu ateiti
416 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Fotografuoju ve- 
selijas, Bankie- 
tu8, nabafininkus, 
Mokinių grupes 
ir tt. Abelnai at
lieku visus foto
grafijos darbus.
Visuose fotograr 
fijos reikaluose 
kreipkitės Šiuo 
adresu: —

— Petrai, kur taip skubi
niesi ? \

— Einu pas Juozą Aba* 
zoriu.

— Kas tenai naujo yra?
— Tai yra geriausi lietu

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

— Koks jo adresas?
93 WYTHE AVE., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. 4520 Greenpoint

«14 BEDFORD AVENUE 
tarpe No. 5th ir 6th Sts.) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone Triangle 1450
Fotografas

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

Kreipkitėi li«o adresu:

JONAS «TOKE«
173 Bridge St., O. Brooklyn. N. Y.

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savninkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINĖ
Ola galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintum ir už 
prieinamu kalnų; taippat paslrendavoti svetainę susirinki 
mama, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

V99 GRAND 1TREET (Tel. Stagg 3922) BROOKLYN, N. Y.

ĮSI ŽINO MUS
MES

Užtai visi

Šiltam
P. YANKUS (didysis) 

ir P. PUSNIKAS
115 NORTH 6th ST.

Kampas Berry Street Brooklyn,

ŽINOM VISUS
esat kviečiami pas mus 

arba šaltam Ore

N. Y.

VYRIŠKŲ DRAPANŲ KRAUTUVĖ
Didelis Pasirinkimai Vyrams — Drapanos Goriausių Kompanijų 
PADARAU NUO LIETAUS APSIAUSTUS (RAINCOAT ’US) 

Vyrams, Moterims ir Valkams
Prafiau Tamlst$ reikale atsilankyti, o būsite pilnai užganėdintai

S. PAUŽA
131 GRAND STREET 

Brooklyn, N Y.

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

A. L. Clothing Co.
21 (i Manhattan Avenue 

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