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Bi ** Žinios Iš LietuvosNaujausi TelegramaiSVEIKI SU KALĖDŲ ŠVENTE®! i šakių apskr. (“V-'ir čia sparčiau kaimų reformą į sirupą. Iš mūsų pusės lenkam
Jz ietims

Kaunas. Didž. Vilniaus

Vienybės” Štabas

lis.

2 ir 5 litus, 
didumo bus 
centai. Pen- 
bus beveik

SIDABRINIAI PINIGAI JAU 
PALEISTI APYVARTON

VILNIAUS SEIMO SUKAK-
TUVES MINI IR DABAR

TINIS SEIMAS

PAGAVO PABĖGUSĮ SU 
80,000 LITŲ

Kaina 4 Centai

Kaunas. — Iš Vokietijos pra 
-- .e, _ --------- ---------  nešė, kad Miunchene suimtas 

(jau trečiu kartu) krautuvėje ! nesenai pabėgęs su 80,000 litų 
iš redžisterio išvogė pinigus j valdiškų pinigų Klaipėdos uo

sto kasininkas Fricas Bolcas.

TAD, MIELAS TAimSį^ 
SKAITYKI “VIENYBĘ” -S

SUTEIKSI TfiVYNEI

DIDŽIAUSIĄ GALYBĘ

(Telephone: 2427 Greenpoint)

VISIEMS MUSŲ DIREKTORIAMS, 
ŠĖRININKAMS, SKAITYTOJAMS, 
BENDRADARBIAMS, DRAUGAMS 
IR RĖMĖJAMS LINKIME LINKSMŲ 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR DAR DAU
GELIO JŲ SVEIKIEMS SULAUKTI 
ATEITYJE! /

AMERIKOS DARBININKU PREZ.PERSPĖJA UNIJŠSIUS NEPASIDUOTFAŠISTU AUGANČIAI INTAKAI
Vyskupas Karevičius, Popiežiaus Liepiamas, 

Išsiuntinėjo Kai Kuriems Kunigams Gra
sinimo Laiškus.

UŽDRAUSTA į LIETUVĄ ĮEVŽTI IR TENAI 
PLATINTI “TĖVYNĖS” NUMERIS 46.

WASHINGTON, Gruodžio 22. — Darbo Federaci
jos galva, Green, išsiuntinėjo laiškus penkiems milio- 
nams Amerikos organizuotų darbininkų ir tuose laiš
kuose pasergsti juos nesiduoti fašizmo filosofijai, kuri 
tiek pat paragaištinga darbininkams, kiek komunizmo. 
Abi tos filosofijos paneigia demokratiją ir augštyn iš
kelia ginklo spėką. Green nupeikia Italijos Mussolini už 
išnaikinimą laisvų darbininkiškų unijų, už sutrempimą 
parlianiento ir už norą neduoti italams Amerikoje tapti 
Amerikos piliečiais.

—........  i

New York. Tapo suro-l Scranton, Pa. Prezidentas 
kuota, kad gyventojų New *1J — 1 -- :"
Yorke dabar yra 5,87,373. 
Per penkis metus padau
gėjo ant 253,308.

New York. Pasimirė Mun 
sey, savininkas dienraščių 
“Telegram” ir “Sun”. Jis 
gimė ant neturtingo ūkinin
ko farmos Maine valstijoje 
ir susikrovė milionus iš laik 
raštinio biznio.

Washington. Hooveris ra
gina amerikonus taupyti gu 
mas automobilių ir jų ma
žai pirkti, kad atkersimus 
anglams, kurie dabar lupa 
po $1 už svarą.

Peking. Kinijos preziden
tas yra pasiruošęs rezig
nuoti.

Washington. Coolidge no
ri priimti Tautų Sąjungos 
pakvietimą dalyvauti nusi
ginklavimo konferencijoj.

Bellaire, Ohio. Gaisra 
yVebb kasykloje žuvo aštuo- 
ni darbininkai.

London. Anglijos parlia- 
mentas išsiskyrė atstogų iki 
vasario 2.

Karšti Ginčai
Komunistu Kongrese

Glen Alden kompanijos siū
lėsi šelpti streikuojančius 
angliakasius, bet 17,000 jo 
kompanijos darbininkų atsi
sakė ką nors su juo turėti. 
Jo 1 
“įžeidimu”.

Lekėčiai, !
bės” kor.) — šiomis dienomis vykdyti, 
nežinomi vagiliai pas Adolfą1 
Pertiką išplėšė bites ir išvogė 
medų bei obuolius, kurie buvo 
supilti į tuščius avilius. Pas- 
kiaus Baltraus Latvaičio pavo-

pasiūlymas išvadintas'^ sv‘esta’ °, A"‘an,° Ki(nkaus
A v I i o vi trnm ii b"n v»<-n i Izvo i1 r 11 i

Berlin. Vokietija kasmet 
išmoka pensijoms 440 milio-, 
mis dolarių. Pensijos moka
ma 42,000 oficierių.

New York
Schulte tabako kompanija 
pareiškė norą perimti Fran 
cijos tabako monopolę ir 
paskolinti valdžiai kelis de- 
sėtkus milionų pinigų.

Paris. Morokiečių vadas, 
Krimas, reikalauja tokios

buvo grąžinti trys vaikai: Ele
na, Boleslavas ir Vytautas Pry 
verai. Be to, abiejų Raud. Kr. 
atstovai susitarė susitikti Va
rėnoj šių metų gruodžio 15 d. 
pasikeisti politiniais belaisviais 
kurių pavardės bus vėliau nu
statytos.

Kaunas. — Lapkričio 26 d. 
Kaune apyvartoje jau pasiro
dė sidabriniai pinigai, sidabri
nės monetos po 1, 
Vieno lito moneta 
kaip metaliniai 5 
kių litų moneta

Mat pinigų pasivogę, nusipir
ko degtinės, medum pasimie- 
šė ir užkandžių pasirūpinę, ne
kurie jaunuoliai kėlė balių per 
naktis. Lekėčių policiantai, la-

Ampriknnn bai £abūs vyrai, — jau vieną 
“ jaunuolį Praną Račiukaitį suė

mė ir šakių kalėjiman nusiun- sukaktuvėms paminėti Seimo 
tė; jie tikisi, kad ir daugiau prezidiumas pasirūpino, kad 

suras. Skruzdė. gruodžio 6 d. žemaičių Bazili-
----------- ■ koj būtų iškilmingos pamal-, kaip buvęs rusų sidabrinis rub- 

Ulytėlė, Rokiškio v. (“-bės” dos, o vakare Valst. Teatre ei- lis.
kor.) — Lapkričio 22 d. N. P. tų “Aušros Sūnūs.” -----------
Draugijoje apsilankė južintiš-

padėties savo kraštui, kaip . kių veikėjas Antanas Mekuška.
M nrrt v»t- hm i n r/i nrinbi <> in niactctin 

turi Kanada Anglijos im
perijoje.

Angora. Rusija ir Tur
kija užvėrė sutartį ant trijų 
metų. Abi šalys prisižadėjo 
nepulti viena kitos.

Nutarta su južintiškiais apšvie 
tos dirvoje veikti bendrai. Prie 
žodis sako: “Kai du stos, visa
dos, geriaus padainuos.” Vieny 
bėje-galybė. P. Kriukelis

Vakare Seimo prezidiumas 
ruošia Seimo rūmuose rautą 
Didž. Viln. Seimo dalyviams 
pagerbti.

DIDELĖ KALINIŲ BYLA

I Kaunas. — Kariumenės Teis 
mas j a a antra savaitė nagrinė
ja Kauno sunkiųjų darbų ka- 

Kvedarna. (“V-bės” kor.) — Įėjimo kalinių bylą del sureng-
Visa .savaite stiprokai
purvynus ir pelkes aptraukė le (to sukilimo. Apklausus skait-

DAUG SNIEGO IŠKRITO 
----------------- *

Nice. Daktaras Vorono
vas pietų Franci joje žada 
Įsteigei beždžionių farmą, . - ,. .. ..... . t . j..Kur auklės beždžiones del <hne p uta, o 1 d. gruodžio ge- hngus hudmmkus, Valstybes 

v»<icito dnrtnMiHci o m i i Ir «i c* v» 1 mm/nnn i n liMidfmnwkH nlrtratjauninimo liaukų.

VĖL KOMUNISTAI

Kaunas. — Politinė policija 
naktį iš lapkričio 25 į 26 d. 
Šiauliuose sulaikė komunis
tus, pas kuriuos rado komunis
tinės literatūros, partinių susi
rašinėjimų ir šapirografą, ant 
kurio spausdina atsišaukimai 
vietos reikalams ir laikraštu
kas.

to pereitų metų vasarą- ginkluii * * *

Šeimininkas Šūviu 
Pamokino Burdingieriy

rasis dangaus šeimininkas ne- gynėjas iš visų kaltinamų sky- 
' pašykštėjo tą kietą ledo plutą rė 18 žmonių, kurie turėtų bū

nu bausti mirties bausme.

LENKAI “TVARKO” PAPOS 
ATIDUOTĄ LENKIJAI 

LIETUVOS DALĮ

‘ ti Vilnius. — Einant šv. Tėvo 
dekretu Lenkijoj sudaryta šios 
lotynų apeigų bažnytinės pro
vincijos: 1) Gniezno ir Pozna
nės, 2) Varšuvos, 3) Vilniaus, 
4) Lvovo ir 5) Krokuvos. Į 
Vilniaus provinciją su Sostine 
Vilnium įeina Vilniaus archidi-

apdengti storu smego sluogs- 
niu. žmonės džiaugiasi, kad iš- 
palaidavo juos iš klampaus 
purvyno ir kad pataisė gerą! 
rogių kelią —- ko senai laukė.

Pykšl-Pakšt.

DAR BELAISVIAI Iš 
LENKIJOS

Maskva. Karšti ginčai iškilo 
komunistų kongrese apie tai, 
ar Rusija žengia į socializmą, 
ar ne. Zinovjevas ir kiti nuro
dinėjo, kad Rusijoj neišnyko 
luomų skirtumai, kad “kulo- 
kai” (vidutiniai ūkininkai) val
do kaimuose, o miestuose atsi
randa inteligentų ir buržuazi
jos vėl. Vienok ir jis turėjo prį 
pažinti, kad Rusijos ekonomi
nė padėtis žymiai pagerėjo su 
atsiradimu “naujos politikos” 
ir pavelijimu kapitalistams gy-1

> “Prav- 
reikalauja, idant partija 

r už
draustų nariams juos kelti'. 
Rusija esą eina geru keliu prie 
gerovės.

PHILADELPHIA, PA., Gruodžio 22. — Įdomi ko
medija buvo suvaidinta su policijos viršininku Butler, 
kuris jau du metai kaip bando iš Philadelphijos padorų 
miestą padaryti. Jis yra generolas Marinų Korpuso ir 
valdžiai Washingtone nenorint duoti jam ilgesnį atlei
dimą nuo tarnybos jis rezignavo iš armijos, kad pilnai 
pasišvęsti policijos darbams. Bet kaip tik rezignavo iš'vuoti. Todėl laikraštis 
Marinų, taip miesto majoras paprašė jo rezignuoti ir iš'da” Idar.t
policijos. Jau senai politikieriai, kurie pelnėsi iš saliūnų'tuos ginčus pertrauktų ir
ir kitokių urvų, galando dantį ant Butlerio.

KAUNAS. — “L. Ž.” praneša, kad vidaus reikalų 
ministerija uždraudė Lietuvoje platinti “Tėvynės” nu
merį 46 už straipsnį nepalankų Lietuvos valdžiai.

Vyskupas Karevičius, sakoma, išsiuntinėjęs kai ku
riems kunigams laišką, kuriame mini popiežiaus ulti
matumą “į bažnyčias iš politikos, arba iš bažnyčių 
lauk”. Laiške sakoma: “yra patirta ir viešai žinome, 
kad Tu, gerb. Pone, jau senai ir aiškiai apleidi kunigiš
ko stono pareigas tuo būdu, kad žymaus laiko tarpe nei 
kiek nevykdei uždėtų dvasiškiams pareigų, kad, be ka
noniško leidimo, apsiėmei eiti svetimas kunigui pasau
lines pareigas, kad vyskupijoj įsakytus bažnytinius rū
bus visai nedėvi ir visame kame taip elgiesi, kad atrodai 
savo noru apleidęs kunigišką stoną ir savo valia ryškiai 
perėjęs į visai svetimą šiam stonui gyvenimo būdą.”

Toliau vyskupas “Viešpaties delei” ragina ir liepia 
kunigą “atsipeikėti” ir j' i per tris menesius neatsipei
kės, tai bus nuvilkta rūbai.

Dr nėra viešai paskelbta kokiems kunigams tokie 
laiškai išsiuntinėti. O tas įdomu žinoti.

Sūnus Turi Teisę 
Motiną Gynti

Philadelphia, Pa. Teisėjas 
čia paleido 19 metų vaikiną, 
kuris bonka perskėlė galvą sa
vo girtam tėvui, užpuolusiam 
motiną. Teisėjas dar jį pagyrė. 
Tėvas gi rimtame padėjime gu
li ligonbūty.

Sannas Išgelbėjo 
Policmano Šeimyną

Plymouth, Pa. Streikuojanti 
angliakasiai patruliavo miesto 
gatves ir pasergėjo trokų šofe
riams, vežiojantiems anglį, ap
sisaugoti ir mesti tą biznį, šo
feriai nekurie tat vežė anglis 
apdengę gūniomis. Nanticoke 
mieste, kur mokyklos buvo už
sidarę, nes anglių pritrūko, vėl 
atsidarė, kadangi buvo pavely
ta vežikams atvežti anglių.

Chester, Pa. Sapnas išgelbė
jo šeimyną policijos seržanto 
Busser nuo mirties. Seržantas 
sapnavo, kad jis imasi su stip-

Paterson, N. J. Savininkas 
šilkų dažymo kompanijos, 
Sands, rimtai šūviu sužeidė 
buso šoferį Botylį, kurį rado 
besimeilinantį su žmona šofe
rio namuose. Policija areštavo 
žmoną ir laiko po $2,500 be
los, už netinkamą pasielgimą”. 
Kaip šoferis išgis ir jis bus 
areštuotas už tą patį. Vyras 
gi pats pasidavė ir laikomas 
už “bjaurų užpuolimą”. Jis 
gailisi, kad visai nenušovė prie 
laidinio ir kartu neištikimos 
žmonos. Jis yra 31 meto, o žmo 
na 26.

Dvylika Bulių
Vaikėsi Policmana

• MAS

Kaunas. — šių metų lapkri- 
----------- čio 23 d. einant Lietuvos ir 

NELAIMINGAS ATSITIKI- Lenkijos Raudonųjų Kryžių su 
sitarimu, įvykusiu Rygoj spa- ecezija ir Lomžos ir Pinsko 
lių m. 2 d. Lenkų Raud. Kry-

Braziukai, šakių aps. — šio žiaus atst. Unichovskis perda- 
kaimo pil. grįždamas iš miško vė Varėnoj Lietuvos Raud. Kr. 
su malkomis š. m. lapkričio įgaliotiniui d-rui R. šliupui po 
mėn. 21 d., arkliams pasibai-1 litinį belaisvį Stanislovą Blin- 
džius, apvirto su užkrautu mal 
komis vežimu ir mirtinai už
simušė. Aržuolo Lapas

diecezijos.
Kunigai priskirti prie tų di- . 

ecezijų, kur užėmė vietas de
kretą leidžiant.

IŠ MUSŲ KAMPELIO Į 
ARGENTINĄ

Šimonys, Panev. ap. — Iš 
čia pradėjo apsčiai važiuoti j 
Argentiną. Vyksta palikę net 
savus ūkius jauni vyrai ir merPhiladelphia, Pa. Ties 20-ta

gatve ir Buttonwood aną rytą ginos, kas pas gimines, drau- 
buvo matyt smarkiai bėgantis gus ir pažįstamus.
policmanas, vejamas dvylikos j Kai kurie seniau išvykę ne- 
įpykusių bulių. Buliai privarė 
policmana prie vieno namo ir 
tas atsigrįžęs ryžosi su lazda 
gintis. Ėmė šaukti ir lazda mo
suoti ir bulių vadas apsigandęs 
sustojo. Tuo laiku privažiavo 
fliveris su daugiau policmanų 
ir bulius išsklaidė. Vėliau jie 
buvo po vieną sugaudyti.

Los Angeles. Pasaulio kum
štininkų čampionas, Dempsey, 
sutiko padėti $250,000, kad jis 
1926 metais kumščiuosis už 
pirmenybę su juoduku Wills. 
Muštynės įvyks netoli Chica- 
gos gruodžio mėnesy kitų me
tų.

riu priešininku ir tos imtynės 
jį išbudino. O išbudęs paste
bėjo, kad galva jam svaigsta rios užtepa krasos ženklelius, džiausiu “bravorų 
nuo anglinių dujų. Moteris gi 
ir mergaitė jau buvo apsvaigę. 
Jis puolė prie langu, atidarė 
juos ir šeimyną išgelbėjo.

ŽIOGUS NE DUONA GYVENA

savaitinis laikraštisGeriausias sielai penas yra triskart

Sako poetas:
Atsimink, kad kūnui savo 
Penų ruoši tu kasdieną. 
Bet ar papeni tu sielą 
Metuose nors kartų vieną?

noromis praneša del nedarbo 
ir sunkios buities “išgirtinės” 
padangėje.

Savanorių reikalai. — Iš 
mūsų valsčiaus buvo išėję sava 
noriais keliolika jaunų vyrų, 
beveik visi bežemiai ar maža
žemiai. Per pastaruosius metus 
minėti vyrai, net Vyties kry
žiais apdovanoti, nėra išgavę 
sklypelio žemės, kurią taip pa- 
mylo ir del kurios į koją ėjo.

Dabar vietos žemės reformos 
komisija savo iniciatyva ėmė 
savanorių reikalais rūpintis ir 
tarpininkauti. Vienok mūsų v. 
ribose dalinamos žemės beveik 
nėra ir savanoriams teks kur 
kitur jšsikelti.

Į viensėdžius. — Mūsų vals
čiaus kuone visi kaimai susira-

bu , šė į viensėdžius išeiti ir laukia 
matininkų daly-

New York. Prohibicijos 
'gentai užčiupo vieną iš 

čia, kur 
čia smarkiai dirbo penkiuose vo gryninamas alkoholis. Trijų 1 nesulaukia 
paštuose prieš Kalėdas. Kiek-1 augštų name buvo šeši katilai boms. šią vasarą išėjo vienkie- 

|no 500 galionų ir 2,000 kubilų, miais didelis Migonių kaimas. 
1 Vertė to bravoro $100,000.

Baltimore, M d. Mašinos, ku-

viena per valandą negeidžia Į 
po 30,000 pakelįų ir laiškų.

a- 
di-

Ateinančiais metais žadama

kuris patriotiškai nusistatęs, skelbia demokratybės idėjas, 
teikia žinių, mokslo ir apšvietos 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
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j PERŽVALGA | Tik savo pilvą garbinkim ir 
jam tarnaukim

Rašo A. Gielutis

j| Redakcijos Straipsniai}|
VIETOJ “KALĖDINIO NUMERIO”

Gerai Pasakyta.
Prisimenant kiek nelaimių į- 

vyksta del neatsargaus važia
vimo automobiliais, sutinkame, 
kad tūlas laikraštis gerai sa
kė: “Automobiliai baigia iš
stumti arklius, bet privaisė 
daugiau asilų.”

—o—
Ruošiasi Prie Rinkimų

“Lietuvis” praneša keletą į- 
domių žinių, kaip valdžia ruo
šiasi prie būsinčių seimo rinki
mų. Yra svarstoma permainy
ti rinkimų pamatas, nuo pro
porcinės sistemos prie balsa
vimo už atskiras ypatas, di
džiuma balsų, kaip Anglijoje 
ir Amerikoje. Ta sistema, mum 
regis, lietuviams būtų geriau
sia. Dabar balsuojama už ne
gyvus “sąrašus” ir partijos cen 
trai, bei bosai, perdaug galios

Prisiartinant Kalėdų šventėms, mes veik kas met 
paruošdavom tam tikrą “Kalėdinį Numerį”, su parink
tais, atatinkamais straipsneliais, apysakaitėmis, eilutė
mis ir tt. šiemet mūsų skaitytojai pasiges šitokio “Vie
nybės” numerio, 
mes visą triūsą sudėjome Į rengiamą 1926-ms-metams' 
“Vienybės” Metraštį, kuris bus didoka knyga. Ją gausi ___  _____
dovanai kiekvienas “Vienybės” skaitytojas ir bendra- mažinti atstovų skaičių seime, 
darbis. Be to dar rasit pasiseks surengti numeris pa-, Tas sumanymas, sumažintu 
minėjimui “Vienybės” 40 metų sukaktuvių, kurios pri-,skaičių ‘kairiųjų, 
puola Vasario 10, 1926. 4

Vieton šių metų Kalėdinio Numerio, mes siunčiame 
visiems savo šėrininkams, skaitytojams ir bendradar
biams nuoširdų sveikinimą ir linkėjimus mums visiems 
dar ilgai ir laimingai kas metas susitikti bendroje vi
suomenės dirvoje prie “Vienybės”, šio seniausio iš visų 
lietuvių laikraščio. Mūsų bendra darbuotė daug naudos 
atnešė čionai mums išeivijoje, taipgi ir mūsų broliams 
Lietuvoje.

Kviečiame mūsų brolius ir sesutes, per šias Kalė
dų šventes dar su didesne energija ir pasišventimu 
“Vienybės” ilgiametį darbą paremti. Gražiausios dova
nos yra — užrašinėjimas “Vienybės” Šerų ir skaitytojų, 
parinkimas bėdiniems moksleiviams į Vienybės Bendra
darbių Fondą aukų, aukos našlaičiams ir tt. Tegul Ka
lėdų linksmybės suteikia džiaugsmo visiems, sykiu ir 
“Vienybės”, per kurią mes būdavo jame lietuvių 
nimą. A

nes mes jo neišleidome, lo vieton turj nusprendžiant kas gali į 
sąrašus patekti.

Kitas sumanymas yra su-

(Rokiškio 
įdomus pasi- 
Mickevičiaus, 
gyveno Rusi- 
nesenai grįžo

P-nas A. Rūkas mums perša naują būdą 
išsigelbėti iš vargų ir nelaimių. Mat jis gud
rus, kaip jėzuitas ir mokytas kaip profesorius; 
žodžiu, jis esąs tikras pranašas, kuris beabe- 
jonės išgelbės visą žmoniją nuo nelaimių. Vel
niop visi pinigai ir kitokį turtai, velniop ir pats 
skurdusis gyvenimas! Kam žudyti suaugusius 
žmones karuose, kam žudyti ir kankinti badu 
mažutėlius? žudykime tuos, kurie dar negimę! 
Gyvenkime, kaip kunigai. Ir jis žada mus iš
mokinti to augšto ir gudraus mokslo.

gyve-

“MES GINČYSIMĖS, JUS ŠALKIT...” >
I , ii fiįk

Anglies magnatų atstovas Inglis melfe pirštinę an
gliakasių unijai ir pasakė, kad nei Penhsylvanijos gu
bernatorius, nei jos legislatūra negalėsią darbdavių ir 
angliakasių sutaikinti. Reikią valdžiai paliepti darbi
ninkams grįžšti į darbą ant senųjų algų, — tai viskas 
būsią gerai. Na, o angliakasių prez. Lewis vėl pareiš
kė, kad darbininkai streikuosią nors ir kitus metus, bet 
nenusileisiu.

Jei kokia, tai anglies magnatų užsikirtimas galės 
streiką nutęsti iki kitai žiemai ir Amerikai prisieis 
sušalt!»
! Išmintingiausiai pataria Amerikos liberalai per 
Lafolletę ir kitus — paimti valdžiai kasyklas ir jas 
pačiai operuoti arba išnuomuoti privatiems operato
riams, su valdžios nustatytomis algomis ir anglies kai
nomis.

Tai yra geriausi politika, kurios privalo laikytis 
unjios, partijos ir abelnai visuomenė.

NAUJA ROMOS IMPERIJA

Kaune buvo suvažiavimas ap' 
skrities virišninku, kuriems bu- • 
vo aiškinta rinkimų įstatymas i 
ir tvarka.

—o— 
A merikos J alinimas.

Tūli amerikonai apsižiūri, 
kad jų jaunimas nekoks; net 
kritikuojamas tas, kuris lanko 
mokyklas ir kolegijas, štai ką 
sako prof. Finley, iš Kalifor
nijos universitete), kuomet re
zignavo ir išvažiavo į Meksiką 
apimti vedėjo vietą tenykščia
me universitete:

“Ameriką tegalės išgelbėti 
jaunimas, kuris neišsigali lan
kyti kolegijas ir universitetus. 
Dabartiniu laiku diplomuotieji 
jauni vyrukai yra tie, kurių tė 
vai turi užtektinai pinigų lai
kyti jaunuolį universitete ar 
kolegijoje, tiek ilgai, kol prof e 
šoriams nusibosta jo veidą ma
tyti.”

Tuose žodžiuose yra ir dalis 
karčios teisybės. Kas kaltas: 
ar mokyklos, ar patys jaunuo
liai, sunku suvaikyti. Lietuvo
je irgi kaimiečiai labai pras
tai žiūri į savo mokslus einan
čią jaunuomenę.

—o—
Apie Paminklą Kudirkai

“Trimite” tūlas korespon
dentas paieško komiteto, ku
ris pradžioje 1924 metų susi
tvėrė aukas rinkti del pastaty
mo Kudirkai paminklo. Darbas 
buvo pradėtas, ir tuoj susigin
čyta kur statyti: ar šakiuose, 
ar Naumiesty. Buvo nutarta 
statyti Šakiuose ir nuo to lai
ko komitetas ir agitacija apsnū 
do. O buvo suaukauta jau kiek 
pinigų.

TMD. Amerikoje irgi nutarė 
prie to darbo prisidėti. Centras 
ir kuopos turi nemaža aukų su
kėlę tam prakilniam tikslui, 
bet jei Lietuvos veikėjai mie
ga, tai nėra kaip mums vie
niems tas darbas vykdyti.

—o—
“Broliai Vokiečiai.”

Jau žiniose buvo pranešta, 
kad Klaipėdos seimelis nepriė
mė Juozapaičio direktorijos. 
Dabar paaiški juokingas daly
kas: Juozapaitis dar nebuvo 
nei savo bendrų pristatęs sei
meliui patvirtinti, o seimelis, 
vokiečių diriguojamas, išreiškė 
jam nepasitikėjimą, neišklau
sęs net direktorijos politinės 
programos!

Socialdemokratai karštai re
mia vokiečius nacionalistus to
kiuose žygiuose.

—o—
Lietuvos Sidabriniai Pinigai

Lietuvoje jau paleista apy
varton sidabrinės monetos po 
1, 2 ir 5 litus. Vieno lito mo
netose iškalta skaitmuo “1”, žo 
džiai “vienas litas” ir aržuolo

Telegramos iš Italijos skelbia naujieną, kad fašistų 
vadas Mussolini ketinąs atbudavoti Romos Imperiją vi
soje jos senovės didybėje ir paskelbti karalių Viktorą 
Emanuelį imperatorium. Šitokiai idėjai pritariąs ir Va
tikanas. kuris imperijai atsisteigus, ketinąs visai su 
Italijos pasauline valdžia susitaikinti.

Įdomi pasaulio istorijos eiga! Vienos imperi
jos griūna, kitos ant jų griuvėsių keliasi. Europos ka
ras sugriovė imperijas Rusijos, Austrijos, Vokietijos ir 
Turkijos, Didžiuma žmonių sakė, kad imperijos jau at
gyveno savo amžių ir užleido vietą demokratinėms res
publikoms. Ir štai keliasi iš karsto imperija, kuri griuvo 
jau arti 2000 metų atgal!

Ir kas ją kelia? O gi Mussolini, kuris anais metais 
buvo karštas socialistas ir demokratas,! Jam ranką iš
tiesia Papa, kuris prisimeta skelbiąs Kristaus demokra
tiją! Mussolini savo imperijai pasiskolinęs diktatory- 
bės sistemą nuo Lenino ir pasitelkęs palaimą nuo kata
likų galvos Papos, mano sutrempti demokratybės idėją 
ir įrodyti pasauliui, kad tik ginklas privalo viešpatauti.

Tačiaus liberalizmas į šitokias nykštukines imperi
jas nebetiki ir Amerikos laikraščiai sako, kad Mussolini 
nieko neužmiršo ir nieko neišmoko; jis neužmiršo, ką 
iš socialistiškų brošūrėlių buvo išmokęs, neišmoko to, šakelė. Dvejų litų monetoje iš- 
ką Pasaulinis Karas buvo visą Europą pamokinęs. kalta skaitmuo “2,” žodžiai “du

į litu” ir rūtų šakelė. Penkių li
tų monetoje stovi “5”, žodžiai 
“penki litai” ir žydinti tulpė.

Ant kitos pusės visų monetų 
iškalta Vyties ženklas, Gedi
mino stulpo ženklas, skaitmuo 
“1925” ir žodžiai “Lietuva Re
spublika.”

—o— 
Cenzūra Viešai Paskelbta

Cenzūra Lietuvoje ikišiol 
veikė slapta. Dabar valdžia at
virai paskelbė jau gyvuojantį 
faktą, kad visi užsienio laikraš
čiai bus cenzūruojami ir “šiam 
štai” bus varomi į gurbą. Tas 
reiškia pasikėsinimą ant pilie
čio laisvės skaityti ką jis nori.

—o—
Iš Surusėjusio Lietuvio 
Kultūros Pavyzdžių.

Iš Panemunėlio 
aps.) pranešama 
ei girnas tūlo J. 
kuris ilgą laiką 
joje “rojuje” ir
lašinių užsiauginti Lietuvoje. 
Ve kas apie jį rašoma:

“A. Kubiliaus kieme susiba
rė J. Mickevičius su būriu mo- 
Iterų. Jau ką koliojosi, tai kolio 
'josi, bet dar gyvuliškiau pasi
elgė, nesidrovėdamas viešai ro
dyti lyties organą ir juo erzin
ti bobeles.”

—o— 
Ką Patyrė Lietuvių 
Delegacija Rusijoj.

“Lietuva” praneša įspūdžius 
pirklių delegacijos, kuri buvo 
Rusijoje. Sako: “Įspūdis iš S 
SSR gyvenimo geras. Gatvėse 
judėjimas didelis, namai tvar
koje. Ypatingai didelis preky
bos judėjimas. Pramonė paki
lusi ir kai kuriose srityse net 
pranešusi prieškarinį saiką. Y- 
patingai krinta į akis meno ir 
kultūros gyvenimas, kuriuo S 
SSR valdžia labai rūpinasi. 
Lankėme daugelį teatrų, operą. 
Visur pastebėti įdomūs ieško
jimai ir žymūs meno laimėji
mai.”

Po karo, civilių pjautynių ir 
karingo komunizmo vykdymo, 
Rusija, matyt, kįla.

—o— 
Kandidatas į Nekaltus 
Avinėlius.

“Naujienos,” pastebėjome, 
iš gilumos širdies sušunka; 
“Turi kas nors imtis darbo ir 
parašyt Amerikos lietuvių vi
suomenės judėjimo istoriją!”

Būtų gal ir neblogas dalykas 
Grigaitis maž tada suprastų ko 
del Amerikoje lietuviai socia
listai susmuko ir Grigaitis ne
teko mažiausios įtakos. Dabar 
gi, kol toki istorija nėra para
šyta, jis daug apie save mano.

—o—
Vilniaus Lietuvių Gimnazija

Augščiausi lietuvių mokslo į- 
staiga Vilniuje dabartiniu lai
ku yra Vilniaus Lietuvių Gim
nazija. Jai šįmet sueina dešimts 
metų kai gyvuoja. Per tą laiką 
pergyveno daug karčių valan
dų, nes lenkai viską darė, ką tik 
galėjo, kad gimnaziją ir dar
buotojus išvaikyti. Bet neįsten
gė.

Paminėti tą laikotarpį Vilnie 
čiai išleido knygelę (su paveiks
lais) kurių kelis desėtkus ir 
“Vienybės” knygynas parsitrau 
kė. Kaina vienos 35 centai.

—o—
Vaišingi A merikonai.

Vienas iš narių francų komi
sijos, kuri buvo atvykusi tar
tis apie skolų atmokėjimą, grį
žęs Paryžiun, spaudai pareiškė:

“Aš niekad nesu gėręs tiek 
šampano, kiek gėriau viešėda
mas namuose valdininkų sausos 
Amerikos.”

Todėl, kada atvyko italų sko
lų komisija, senatorius Blease 
paklausė valdžios, ar-komisio- 
nieriai atsivežė su savimi daug 
vyno, ar ne.

Pirkit “Vienybės” Šerą!

radau 
Mūsų 
mūsų 
1925,

Lietuva ir išeivystė” Anis Rūkas 
“Jeį Lietuvos valdžia nesumano

redaktorius ir jo pagelbi- 
Taigi aš pasistengsiu pa-

p. A. Rūkas turi savo už-

Kada aš buvau dar nevedęs,'man daug sy
kių prisiėjo girdėti pamokas nuo vyresniųjų pa
tyrusių žmonių. Tie žodžiai ligšiol dar skamba 
mano ausyse: — “Nebūk kvailas, nesiženyk! 
Pavieniui geriau gyventi. Na, o kad apsiženysi, 
tai nereik vaikų. Tik grinoriai privaiso'daug vai 
kų. — Kam čia reikia daugiau ubagų!”

' Taip mane mokino vyrai ir moterys, katali
kai ir bolševikai. Kad taip mokino bolševikai, 
nėra nieko stebėtino, bet kai taip šneka katali
kai, tai atrodo labai keista; nes kamgi jie eina 
į bažnyčią, jei jos mokslą pajuokia? Negana to, 
jie apie tai dar pliauškia prie savo vaikų ir jau
nimo. Tūlos motinos dar toliau žengia — jos 
savo dukterims kasdien nuo ryto lig vakaro ka
la, kad nereikią vaikų. Vidurinių partijų žmo
nių man neprisiėjo matyti, tai aš nežinojau jų 
nusistatymo.

Kaip tai man pasitaikė Brooklyno “Vieny
bė” ir ji man labai patiko, taip kad pradėjęs ją 
skaityti negalėjau pamesti. Ir kągi? Aš 
blevizgojimą ten kur jo negalėjo būti"! 
viltis, ir šviesi saulė mūsų gyvenime, 
spaudos perlas “Vienybė” spalio 15 d. 
straipsnyje “ 
štai ką rašo:
kaip savo pavaldinius-piliečius aprūpint-sudo- 
rot, teplečia žinias gimdymo valdymo bei i' 
statymišką šeimų rybojimą, tad bent vienu ruo
žtu matysime valdžios “rūpestį;” bus išmintin
giau, negu augint daugint piliečius vien karui, 
arba siūst svetur kankintis, keikt valandą gi
mimo, mirt svetimųjų tarpe, kaipo niekam ne
reikalingam...”

Kasžin ką p. A. Rūkas mano išreikšda
mas žodį “aprūpint?” Gal jis nori, kad Lietuvos 
'valdžia duonos savo piliečiams dykai duotų, ar 
kiekvienam piliečiui tarną pasamdytų. Ne nuo 
vieno p. A. Ruko aš girdėjau reikalavimo, kad 
valdžia jį aprūpintų; nori to komunistai ir ki
tokį varguoliai. Tūlas mano pažįstamas kriau- 
čius, yra išbuvęs 15 metų Amreikoje, turintis 
10,000 dolarių banke ir namą keturioms šeimy
noms, kur pats gyvena ir rendas gauna 16 dol. 
į savaitę; prie to jis, apsiūdamas žipono pa
mušalą (beistorius) uždirba 50 dolarių į sa
vaitę; jo žmona dažnai dirbo, uždirbo taipgi 15 
dol., žodžiu — darbininkas žmogus labai “su
vargęs;” sykį man jis ir skundžiasi: “Na, sako 
seniau buvo baudžiava, o gi dabar kas, ar ne 
baudžiava? Dirbk, dirbk, o ant senatvės kas 
mus aprūpina? Ar valdžia rūpinasi apie dar
bininką žmogų?” šis vyras turbūt taip pat, kaip 
ir A. Rūkas nori, kad valdžia jam pasamdytų 
tarną, — tik jis reikalavo, kad jį aprūpintų 
Amerikos valdžia.

Dabar grįžšime prie straipsnio. Pasakė p. 
A. Rūkas labai dailiai, gudriai sugalvojęs, kad 
tik gal jėzuitas galį taip išsukinėti. Kalba tokia 
augšta, kad tik pats 
ninkai gali suprasti, 
daryti išvadas.

1) Kokis tai ten
nuodytoje širdy juodą užnuodytą minti.šie 
nuodai kutena jo sugedusią širdį, kaip kokis 
sopulys kankina, kol trūksta ir išeina pūliai. 
Bet nuo nuodų kožnas pasitraukia. Taigi p. A. 
Rūkas, turėdamas jėzuito galvą, šiuos nuodus 
nubaltina, pamuilina,. ir aptaiso paauksuotais 
rėmais. Ir šia jums piliečiai iš sopulio pada
riau gyduolę, pasidžiaugkite.

2) Lietuvą dabar valdo ne tokia partija, 
kuri patinka p. A. Rukui. Jis norėtų pats val
dyti ir bando nuversti Lietuvos valdžią, bet ne
žinodamas jokių kitų priekaišų sumanė apkal
tinti Lietuvos valdžią, kad ji nesirūpina lyties 
klausimais.

3) Mes lietuviai esame mažutė tauta. Kam 
mums grūstis į gyvenimą? Kam■ kariauti, va
žiuoti svetur vargti — geriau būkime mes pro
tingesni, lai vargsta sau lenkai, ispanai, italai 
ir kiti; lai jie sau apgyvendina plačiausias že
mes Sibiro, Pietų Amerikos ir Afrikos, Aus
tralijos ir Kanados; mes gi be pasipriešinimo 
išnykime.

4) Visi turtuoliai aristokratai mažai tetu
ri arba visai neturi vaikų, vienok jiems priguli 
pasaulis. Kunigai vaikų neturi, vienok jie valdo 
Lietuvą. Francų tauta neauga, o atbulai mažė
ja, vienok jiems priguli pirmenybė Europoje. 
Taigi ir mes aprybokime savo šeimynas ir bū
sime galingi.

5) Kiekvienas žmogus ir partija savaip lai
mę supranta, savotišką meilę perša kitiems, kad 
pats galėtų užimti geriausiąją vietą ir atsisės 
tų kitiems ant sprando. Kunigai melžia iš žmo
nių pinigus, o už tai prižada po mirties ilgą ir 
laimingą gyvenimą. Davatkos mylėdamos kūdi
kėlius, stengiasi išgelbėti jas nuo nuodėmių ir 
peklos — dėlto juos smaugia, kad suteikti jiems 
tikrą ir greitą rojų. Bolševikai melžia iš žmonių 
pinigus ir sėdi jiems ant sprando, o prižada 
žmonėms rojų ant žemės. Jų tarpe ne visi ap
gavikai — yra jų tarpe nemaža ir tvirtai ti
kinčių, kad jie stovi ant tikro kelio ir išgelbės 
žmones nuo nelaimių.

Daleiskime, kad ve, paklausę p. Ruko, — 
pykš-pakš ir įstatymas pagal jo kurpalio jau 
yra. Kaipgi jį vykdinti į gyvenimą? Sakysim, 
tu Ratilai ir Morta, turite tris kūdikėlius ir 
t— pakaks! Pastatysim milicionierių, kad pri
žiūrėtų, idant pas juos nepribūtų šeimynos, 
štai milicionierius užsižiūrėjo ant praeinančios 
merginos, o garnys — šmakšt ir atnešė Raului 
ketvirtą. Liepsime užsimokėti jam pabaudos; 
bet Ratilas turi tik vienas kelines ir 4 vaikus. 
Sodinsime į kalėjimą, bet tada patys turėsime 
jį, jo pačią ir vaikučius penėti.

Sako Lietuvoje jau per tankiai žmonių to
dėl visi darbai ir visos vietos užimtos ir dar 
daugybė žmonių neturi vietos ir žemės. Taip 
manyti klaidinga ir nenaudinga. Aš papasako
siu vieną atsitikimą iš netolimos praeities. Tū
las latvis turėjo ruožtą žemės rusų kaime Nov
gorodo gub. Kaime gyventi ,reiškia — nelais
vė žemdirbystėje. Visi skursta ir tu skursk, 
nes turi taip daryti kaip visi daro, o ne taip, 
kaip tau patinka. Taigi šis latvis sugalvojo kaip 
nuo kaimo1" atsiskirti. šis kaimas turėjo sklypelį 
ganevos — biskį raisto, biskį krūmyno, biskį 
kupstyne ir šiaip netikusios žemės sklypelis. Su 
sirinkime kaimo vyrų, šis latvis prikalbino kai
mą, kad jam atiduotų ganevą, o jis kaimui už
tai atiduos savo išdirbtą žemę ir pastatys lygso- 
čiai degtinės. Rusai lengvai sutiko pamainyti. 
Latvis gavęs, sklypelį ganevos, negalėjo iškarto 
ten apsigyventi. Jis dirbo svetimą žemę iš pu
sės ir gyveno kaime; po biskį vis dirbo ir ant 
savo žemės: sulygino kupstus, iškirto krūmus, 
sukasė perkasus ir tt. Po 4 metų jo sunkaus 
darbo jis apsigyveno ant savo žemės ir dirbo be 
poilsio. Ir kągi? Kad dera pas jį javai, kad že
lia pievos! Rusai tik žiūri ir spjaudės. — Mat, 
kaip jis mus apgavo! O kiek pas mus Lietuvoje 
tokių ganevų? Kaip nuo senovės stovėjo be 
naudos, taip ir stovi, niekas nemoka jų sunau
dot. Man teko gyventi Latvijoje pas ūkininkus 
— jų žemė dažnai labai prasta: smėlynas, rai
stai, akmenynai; tik samanos auga; bet jie ir 
akmenis surenka ir sunaudoja; pastatė tvartus, 
kluonus, namus, bažnyčias ,ir tt. Įžengęs pas 
Latvijos ūkininką ir pažiūrėjęs į jo ūkį ir gy
vulius, — netikėsi, kad tai paprastas ūkininkas, 
o kokis nors dvarponis. Tokius gražius ūkius 
gali pamatyti tiktai gal Sibire ir Amerikoje. Ir 
lietuviai svetur dažnai pralenkia kitus. Man 
teko matyti kaip lietuviai gyveno Tolimuose 
Rytuose. Vieni pirkliaudami ir nuo žydų duo
ną paveržė, kiti turėdami kokį nors darbą (sa
kysim ant gelžkelio) ir dar laiko visokius gy
vulius: karves, arklius, vištas ir tt. Visą paša
rą perka, o mėšlą reikia užmokėti, kad kas iš
vežtų. šeimynos iš -10 žmonių ir daugiau ne tik 
pragyvena iš mažutės algos tėvo, bet sutaupina 
daugiau negu tėvas gauna algos.

(Užbaiga bus)

o o o

KUR?...
Kur saulute šypsąs rytas 
Žalios rūtos prie šalies?... 
Kur gyvenimas išsvajotas, 
Žvaigždės vakaro vilties?..

Slegia nerim’s gūdžią dieną, 
Kada ūkanos lauke...
Kada žemėje šešėliai — 
Ir kelionė svetima.

Temsta dienos, staugia vėjai 
Klaikūs vėjai sieloje...
Jie nuraškę daržo gėlę, 
Jie dejavo tamsoje...

Temsta dienos, žilsta naktys 
Klaikūs vėjai laukuose... 
O nelaimes jie pasėję...
Dingo tolyje nakčia...

Temsta dienos, staugia vėjai, 
Klaikūs vėjai sieloje...

P. CVIRKA.
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A'ALYfY. Atsisveikinimas su Klaipėda

Rugpjūčio 11 d. dar turėjome keletą apsilankymų 
padaryti. Pirmiausiai teko būti pas pil. M. Reižį. Jis 
yra žemnamijos (kaip Amerikoje sakoma: real estate) 
agentas, vikiais ir darbštus vyrukas; vargiai apsileis
tų ir amerikoniškiems agentams sumanumu. Namų 
Klaipėdoje yra gana daug parduoti, tik pirkėjų maža. 
To nežiūrint, žemė ir namai Klaipėdoje pakilę ant 50 
nuošimčių, negu buvo 1920 metais. Namų yra didelių, 
stipru senoviško mūro, su nemažais daržais ir sodnais.
Už .$5?000 galima namą gan 
ti su 15 kambarių, kuriuos 
galima išleisti kokioms 5- 
kioms šeimynoms, ir su dar 
žu, kuriame kiekvienai šei
mynai užtektinai metams 
daržovių .prisiauginti. Čia 
žemė, nors jau ir pabrangu
si, bet vistiek nėra taip 
brangi, kaip Vokietijoje. Ne 
daug man teko tuo klausi
mu įsigilinti, bet išnešiau 
įspūdį, kad amerikiečiams 
lietuviams labai apsimokė
tų Klaipėdoje pirkti žemes 
ir namus, nes čionai atei
tis gal didesnė, negu by ku
riame Lietuvos krašte.

Apsilankėm p. St. Šim
kaus “Muzikos Mokykloje”. 
Mokykla įkurta gana dide
liame mūro name. Studen
tų apie kokią 30, — dau
giausiai vidutinio amžiaus 
vyrukai. Radome ir patį mo 
kytoją, p. Šimkų. Jis toks 
pat linksmas, smagus ir en
ergingas, kaii) kad mes jį 
pažinojome Amerikoj. Va

landėlę su juo pasikalbėjom. 
Jis čionai jau stiprokai įsi
gyvenęs, turi pirkęs savo 
vilią, kurioje jis su žmona 
ir trejatą vaikučių gyvena. 
Ketina kitą metą atvykti 
Amerikon koncertuoti ame
rikonams.

Tą pačią dieną teko sve
čiuotis dar pas vieną ener
gingą veikėją — majorą A. 
Birontą. Tai yra stropus 
veikėjas valdininkijos dir
voje , ir geros plunksnos 
publicistas. Jis yra kilęs iš 
Žemaitijos, didelio gražaus 
ūgio, kariško išlavinimo. 
Rodos — tik tokis ir reiktų 
statyti armijos priekin. Bet 
jam nėra lemta ten atsisto
ti, nes — jam trūksta pagal
bos į klebonijas...

Pagalios pusdienis teko 
praleisti pas p. Tarną Naru
ševičių, amerikiečiams pažį 
štamą veikėją ir literatą, o 
šiuo tarpu Direktorijos pir
mininką. Jo raštinėje švari

Iš Lenkų pavergtojo mūsų VILNIAUS, iŠ seno 20 metų gyvuojančio te
nai M. ŠLAPELIENĖS LIETUVIŲ KNYGYNO (Dominikonų gatvė N13) 

esame gavę šių knygų: —
1. D-ro J. Basanavičiaus — Vilnius lietuvių dainose _____ ______ 75c
2. Vilniaus Lietuvių Gimnazija, jos dešimties metų gyvenimas_  35c
3. D-ro J. šlapelio Lietuvių ir rusų kalbų žodyno 264 pusi, ligi

žodžio “įmarminti” _ __ __ _____________
4. D ro J. šlapelio, Robinsono gyvenimas ir jo nelaimės
5. D-ro J. šlapelio, Kristijono Duonelaičio Raštai
0. V. Zajančkausko, Lietuvių Literatūros vadovėlis___
7. M. Stankevičiaus, Biologijos Vadovėlis ___ _______
8. Šatrijos Raganos, Lietuvos Senovės istorijos pasakos
9. Skrudžio Auštras. Lietuvos atsiradimo poema__ ___

10. Skrudžio Vaidila. Senovės Lietuvos vaizdai___ __ _.
11. Skruodžio Atminimai I ir II ______________________.
12. Skruodžio Jogaila (drama) ________ _ ______ _____
13. Skruodžio Dievakis (drama) I, JI, III ___ ________ _
14. Skruodžio Teisės filosofija —_______________  __
15. Klaipėdiškių dainos ______ _______________________
16. V. Sapniūuo Kova. Seenizuoti ’ vaizdai ___________
17. Žemkalnio Birūtė, drama _ ___ _________________
18.
19.
20.
21.

Žemkalnio Inteligentai, drama__ ________________
Mičiulio Sugriuvęs gyvenimas drama______ ________
Dumblynė, drama _ ___ _________________________
Iš tamsos Į šviesą, drama__ ____________________

22. žvaigždučių eglutė, vaikų drama________ _____ ____
Esmaičio Varpininkai, drama-------------- ---- J____ ____
Esmaičio Plunksnelės rūpestėliai ________ _________
Lietuvių Tauta. III knyga, 3 sąsiuviniu_____ ____
Kun. P. Kraujelio Trakų Pilis__ ______  _________
Slinkaus Dainų clainorėlis (dainos su gaidomis) 
Lakštutės giesmelės _____ _______________________
žaliosios girios giesmės ______ _________________

A. Mickevičiaus Konradas Valenrodas ___________ ___
M. Biržiškos Dainų atsiminimai iš Liet. Istorijos ____
M. Biržiškos Lietuvių Dainos ___ __________________
M. Biržiškos Lietuvių Dainų Literatūros istorija____
Vaižganto Aplink Baltiją ____ _____ ____________

Vaižganto Tiesiant Kelią Lietuvos nepriklausomybės 
Herbačiausko Gabija_________ _____________________
Herbačiausko Erškėčių vainikas __________
Anderseno pasakos (didelis pasakų rinkinys) _______
Mokslo Pasakos -______------------- --- - -------------
Švedų pasakėlės ____________ ________________ ___
Pritrūko kantrybės _____ _-________ _________ ___

23.
24.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43. Karaliai ir žmonės ___________
44. Urvo vaikai _____  __________
45. Kova gamtoje _____________
46. Mokykla ir visuomenės tvarka

$1.65 
_ 75c

60c 
_ $1.00 

75c 
15c 

_ $1.40
6Oc 
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

ir graži tvarka. Iš čion nu
vykom į jo gyvenimą, kur 
reikia laiveliu nuplaukti už 
vandens. Čionai yra villa p. 
J. Žiliaus, pas kurį p. Na
ruševičius ir gyvena. Ra
dom ir p. Žilių. Suvalgem 
pietus ir turėjom ilgoką pa 
sikalbėjimą apie šį apie tą. 
Naruševičius rinkimuose 
remsiąs Santarą. Žilius užsi 
ima literatūros reikalais, - 
rengia vieną stambų veika
lą, kurio visa Lietuva lau- 
kia. Paskui p. Naruševičius 
išsivežė mus pavažinėti Klai 
pėdos vandenais. Išvežė to
lokai į Baltike Jūrą, aprodė 
Klaipėdos uostą. Uostas y- 
ra didelis ir gražus, tik rei
kia pridėti darbo ir kapita
lo, kad jį padarius pasauli
nės reikšmės uostu. Dabar 
specialėmis mašinomis gili
nama ir valoma Nemunas, 
taisoma mūro sienos vande
nyje. Darbas sparčiai eina 
prižiūromas p. Naruševi
čiaus • rūpestingos galvos.

Klaipėdos miestas, kaip 
jau esu kitoje vietoj paste
bėjęs, atrodo grynai vokiš
ku miestu, kaip savo dide
liais mūrais, taip ir giliai į- 
sikibusiu vokiškumu. Para
šai visur vokiški, jei tik 
mažutėse įstaigėlėse kėpso 
nesenai ir lyg nedrąsiai pa
rašytas lietuviškas parašė
lis. Kalba visur vokiška, kai 
gatvėse taip ir įstaigose. 
Kelis kartus tyčia klausiau 
lietuviškai informacijų gat
vėse stovinčių milicininkų, 
ir jie, nors gerai supranta 
lietuviškai, vienok visuomet 
atsako vokiškai. Vietos lie
tuviai pasakoja, kad pora 
metų atgal čionai buvo dva
sia lietuviškesnė, bet Lietu
vos klerikalams atėjus su 
savo netikusia “politike,” 
Mažosios Lietuvos lietuviai 
valdininkai vis slydo atgal 

jį vokiškumą. Mat jie yra 
lliuterių tikėjimo, todėl bijo 
jiems brukamo Romos ka
talikų tikėjimo; nes jie Ro
mos taip neapkenčia, kaip 
ir savo buvusio kaizerio bei 
germanizmo.

I Miesto švarumas yra pa- 
vyzdingiausis visai Lietu
vai. Namai čionai statyti

vis masyvinės didybės. Mū-i 
rai stori, kaip kokių vienuo
lynų. Daugiausiai vis pilkai 
-juosvo mūro.

Ties muitine riogso dvi 
nuverstos įdomios stovylos: 
viena — kaizerio Viliaus 1 
antra — “Borusijos.” Ši 
“Borusija” reiškia senovės 
Prūsų lietuvių lyg kokią dei 
Ve, kurią paskui vokiečiai 
sau pasisavino ir prisiėmė 
už karo dievaitę. Abi statu- 
vos yra milžiniškos didybės 
ir gryno vario. Kuomet nu
verstas buvo kaizeris, tai 
vieną naktį Klaipėdos lietu
viai vyrukai su virvėm už
kabinę už galvų, abi statuvi 
nuvertė. Vokiečiai baisiai 
supyko ir vis ieškojo, kas tą 
šposą padarė. Kitą kartą' 
buvo susitarę tas statuvas 
visai pavogti ir sudaužyti, 

Hjet vokiečiai pristatė sau
goti kareivius, kurie ir da
bar saugo tas statuvas, už
vertusias augštyn kojas. 
“Borusija” buvo taip pasta
tyta, kad laikė ištiesus kar
dą ant Baltiko pakraščių, 
lyg grūmodama užimsiant! 
Lietuvą, Latviją ir visą va
karinę Rusiją, r 
gerai, kad Klaipėdiečiai ši
tą “Borusija” (kuri yra tik 
ra lietuvių deivė) nedaužy
tų, bet pastatytų vėl ant jos 
papėdės, tik atkreiptų jos 
kardą į Berlino pusę...

Su Klaipėdiečiais turėjo
me šias kėlės dienas daug 
malonių valandų. Mano nuo 
m one, Klaipėda bus kada 
nors visos pažangiosios Lie
tuvos didžiausi užvėja, ku
rion turės prisiglausti ir vi
sa persekiojamoji spauda. 
Beje, čionai patyriau dar 
vieną įdomų dalyką, būtent 
— čionai įsikūrusi lietuvių 
masonų organizacija; ji ne- 

I neprigulės prie tarptauti- 
j nio masonų sąryšio, bet bus 
grynai Lietuvos tautinė or
ganizacija.
. Apleidžiame Klaipėdą su 
vilčia, kad ji kasmetas la
biau lietuvės dvasioje, bet 
želėk Dieve nepaseks kultū
rą Lietuvos miesteliu, ku
riuos Rusų valdžia laikė no 
padu, o žydeliai buvo visiš
kai nualinę...

žžš Iš Amerikos Lietuviu Gyvenimo
g'ČIA TALPINAMA ŽINIOS 15 AMEBIK0W LIETUVIŲ GYVENIMO IŠIMTINAI. RAŠOMA’ MUSŲ GABIŲ 

KORESPONDENTŲ APIE TEATRUS, BALIUS, PRAKALBAS IR ABELNĄ JUDĖJIMĄ.

Visos šios knygos gaunamos mūsų

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

LIETUVIU TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ i 
MOKYKLA ir DIRBTUVĖ

geriausiai {rengtoje mokykloje. Prakti- i 
leos pamokos išardyti ir sudėti visokius } 
motorus, apie elektrą ir važiavimą. Ti- } 
k ras, pilnas kursas šoferio-mėkaniko ’ 
lietuvių ir anglų kalbom veda vffciem ; 
žinomas ir per 15-ką metų prityręs
INSPEKTORIUS L. TIKNIAVICU8 ! 

garantuojame laisnj ir diplomą — Pa- ; 
ieškome darbo. Ateikite apžiūrėti mū- »

■V wiokykl®. Mokyklą atdara nuo B ryte iki 9 vakaro. Nedaliomis 
Mao 11 vai. ryto iki I vai. po pietų. Klesos dienomis ir vakarais.

NEW YORK AUTO SCHOOL
■28 _  2nd Avenaa. (Kumpu 14 gatvės) Mew Tark OI t y

Atsišaukimas Seno Veikėjo
Gerk. Amerikiečiai, 
Draugai bei Inteligentai!

Jums nekuriems yra žinoma, 
jog aš gyvendamas Amerikoje 
per keliolika metų su noru vi
sur darbavaus švietimo ir or
ganizavimo dirvoje, tai skleis
damas knygeles, tai tverdamas 
S. L. A. kuopas bei šiaip drau
gijas. Net ir šiandien smagu 
daros atsiminus.

Grįžus man tėvynėn Lietu
von 1912 m. radau platų lauką 
panašiam darbui; tai ir dar- 
buojuos tarpe kaimiečių ir bied 
nuomenės, budindamas juos iš 
letargiško miego. Bet kad pas 
mus maža inteligentų, kurie su

REIKALINGI AGENTAI

Reikalingi A genlai-įgalio- 
tiniai represenlavimui mū
sų laikraščio “SANDARA“ 
visose lietuvių kolonijose. 
A lig ginimas geras. Apsuk
rus ir darbštus agentas ga
li uždirbti liuoslaikiu nuo 
$50 iki $75 ant mėnesio. 
Visos i n f ormaci jos d gkai. 
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 — I
Geriausias patarnavimas, 

Daug metų patyrimo 
1023 Ml. Vernon St.

Philadelphia, Pa.

patriotizmu darbuotus, pertai 
sunku daug kas nuveikti; tuoni 
labiau, kad stoka lėšų nupir
kimui knygų.

1925 m. įkūriau liaudies mo
kyklą savo namuose, kartu ne
didelį knygynėlį, kaimiečiams 
prieinamą.

Taigi atsišaukiu į jus. ma
lonūs draugai bei inteligentai, 
padėkit man šitame darbe 
Kas turite perskaitytų knyge
lių bei laikraščių pasiųskite į 
minėtą knygynėlį; kas išgalit, 
nors po keletą centų paauko- 
kit nupirkimui neturtingų tė
vų vaikams mokymosi priemo
nių; tuomi prisidėsite prie lab
daringo darbo; nes mūsų Tė
vynėje reikia šviesos, šviesos ir 
dar šviesos! Tad padėkit ją 
skleisti tarpe savo Brolių Lie
tuvių! i M’1

Podraug širdingai prašau se 
nų laikų mano draugų: M. J. 
Damijonaičio (tas jau mirė. 
— Red.) ir Dr. Zimonto, chi- 
cagiečių, kad pasiūstūmėt au
kų nuo draugų ir užmokėtumėt 
už “Vienybę,“ nes aš nebegali
mi nuo liepos mėn., o be “Vie
nybės“ negaliu nurimti. Iki 
šiol vis gaudavau užsakytą per 
tūlus draugus chicagiečius. Aš 
neįstengiu užsisakyti del sto
kos litų, nes mes ūkininkai gy 
vename kritiškam padėjime. 
Jūs padėjot gydyti Tėvynės 
Lietuvos didžiausias žaizdas, 
padėkit ir mažesnėsias.

Su pagarba
Pranas Eismonlas

Akmeniai, 
Kražių paštas 

Lithuania.

MASPETH, N. Y.
Nepaprastas Nuotikis

Gruodžio 7 d. Vladislovas Le- 
venauskis, kuris gyveno su savo 
motina, Aleksandra Levenaus- 
kiene, po No. 42 Perry Avenue, 
išėjo vakare pasivaikščiotų ir 
nebegrįžo. Jokio šeimyniško ne- 
sutikimo-kivirčo tarpe šio jauni 
kaičio ir jo tėvų nebuvo. Leve- 

Į nauskaį turi farmą Central Vil
lage, Conn, ir turi namą Mas- 
pethe; kitu du namu pastatydi
nę pardavė. Taipgi jokios ligos 
neturėjo Vladislovas, kas būtų 
galima priskaįtyti jam kaipo 
priežastį žuvimo, šis jaunikai
tis jau yra 22 metų amžiaus ir 
gyveno sutikime su savo tėve
liais ir niekuomet nemanė skir
tis. Yra spėjama, kad jis gali 
būti užmuštas piktadarių ir pa- 

Būtu labai' slėptas dėlto, kad ponia Leve- 
" ‘ ”j_ I nauskienė buvo pardavusi namą

ir padariusi sutarties dokumen
tą pirmiau, o buvo jos ir pir
kėjo rengtasi tą dieną prie pas
kutinių raštų. Galėjo būt, kad 
piktadariai laukė šio nuotikio 
kuomet Vladislovas ir jo moti
na paims pinigus už namą, tada 
juos pulti ir išveržti iš jų pini
gus, tai galėjo jam gyvybę at
imti tikėdamasi gauti pinigų. 
Tėvai Levenauskai nesulaukę 
savo sūnaus namo pareinant, 
kreipėsi į policijos ir detektyvų 
skyrius, į ligonines ir mirusių
jų laidojimo punktus, bet per 
porą savaičių nesurado sūnaus 
gyvo.ar negyvo. Didžiausias nu 
siminimas namuose ir pastan
gos jo ieškojimui yra dedamos 
be paliovos.

Vladislovas išeidamas iš na
mų vilkėjo sekančios žymės rū
bus: marškiniai balti, juodais 
dryželiais; apsiaustas, kelnės ir 
apsiaustas tamsiai rudas, čeve- 
kepurė žilos materijos, žieminis 
rykai žemi juodi ir rudos pan- 
čekos. Ant pirštų nešiojo du žie 
du. Jis galėjo būti 5 pėdas ir 6 
colius augščio ir svėrė apie 130 
svarų. Ant kairiojo veido turėjo 
randą palei nosį, bet mažai pa- 
tėmijamą. Kiek buvo nujaučia
ma, jis neturėjo pinigų daugiau 
kaip $1.50 ir jokių raštų su sa
vimi neturėjo. Ponia Levenaus- 
kienė maldauja skaitytojų, jei 
kartais sužinotumėte bent ką a- 
pie jos sūnų, tuojaus pranešti 
jai. Ieškotojas.

PATERSON, N. J.
Bolševikų Milžtuvė

ninkams, nes girdi ir tautinin-■ 000. Vis tai geroka krūva pini
kai dabar gali rašyti atvirai a- 
pie kunigus ir parapijas; lyg 
mat pirmiaus buvo užginta tau
tininkams apie tai rašinėti... Kai 
betoj as sako: “kuomet mes lai
mėjome bylą, tai jau ir Bosto
no “Sandara“ sušuko, girdi, ge
rai, kad laimėjote; bet,prieš tai 
tik špygą rodė mums“ ir tt. 
Gi iš publikos pasigirdo bal
sas; “kuomet ‘Sandara’ su ku
nigu Garmum bylinėjosi, tai bol 
ševikai visaip išjuokė ir džiaugė 
si, kad kun. šokina tautininkus 
ir tam panašiai, o jūs bolševi
kus norite, kad tautininkai au
komis remtų!“

Pruseika su labai nužemintu 
“nobažnumu“ pasisakė, kad esą 
šiuo laiku nėra vilties bei kurio
je šaly, o ypatingai Lietuvoje, 
sukelt revoliuciją, nes, sako: — 
“Mūsų spėkos šiuo kartu begalo 
silpnos, turime dar ilgai lauk
ti.”

Užbaigus prakalbą, Prūseika 
tėviškomis akimis pažvelgęs į 
publiką, tykiai sušneko: “drau
gės ir draugai; jūs gal nežinote, 
kad “Laisvė” vos vos galą su ga
lu suduria; jūs privalote nu
kaut, jei ne jūsų aukos, mes bū
tume bylą pralošę. Meldžiu au
kaukite ir aukaukite.” Na, ir iš 
milžo iš “yiernų” bolševikėlių 
$36. Vienas fanatiškas bolševi- 
kėlis su apdriskusia apykakle 
pasididžiuodamas sako: “štai, 
draugai penkinė, kas dau- 
giaus.”

Beje, Pruseika pasigyrė, kad 
jis js “Laisvės” negaunąs nė 
“prakeikto cento” ir jis ten ne
dirbąs; bet kas tam gali tikėti. 
Mat, kokis gudrus mulkinimas 
bolševikiškų davatkų, — Pru- 
sėika “Laisvei” nedirba, tik au
kas renka milžtuvei; vis “bylos 
vedimui.”

gų; ar ne?
Streikieriai šaukiasi į viršinin 

kus, kad gavus pinigų del pa
šalpos, o viršininkai juokus sau 
krečia iš žmonių sumokėtų pini
gų; tai tokios baikos pas mus.

Ponas John Lewis reikalauja 
geresnės ateities sau, o ne an
gliakasiams, reikalaudamas — 
“Check-Off” ir pripažinimo uni 
jos. “Check-Off” reiškia prie
varta išrinkti mokestį ir asses- 
mentus nuo angliakasių su bosų 
pagelba; tąsyk viršininkai jau 
užtikrinti sau įplaukų tiek, kiek 
reikia jų išlaidoms.

Jau pasirodė didžiausis su
bruzdimas ir nepasitikėjimas 
vadovais, pas lietuvius, lenkus, 
slavokus ir tt. Tik velšiai ty
li ; mat už savo tautietį lyg bis- 
kį užstoja.

žmonės gauna pašalpą tik iš 
savo vietos draugijėlių, kur, ži
noma, nėra pinigų; o jeigu“ ir 
yra, tai po vieną dolarinę kiek
vienam. Viskas taip sutaisyta 
vadovo John L. Lewis, kad žmo
gus iš šalies žiūrint negali su
prasti tos mašinerijos, per ku
rią eina visas kunkulas.

štai vieno žmogaus angliaka
sio jau pralaimėta, per pusket
virto mėnesio algos, po $160 į 
mėnesį, $560, o skola į krautu
vę $350. Viso bus $910. Kiek 
laiko ims uždirbti tuos nedatek- 
lius, jeigu gaus 10 nuoš. pa
kelti algos? Bus $192 į metus 
— reikės dirbti penkis metus, 
kol išlygins tą nedateklių. O čia 
nėra priskaityta visokios nelai
mės darbe ir visi kiti iš operato
rių pusės nedirbimai, kur žmo
gus negali padaryti pilną savo

Tai tokie pyragai jau yra 
šiandien pas streikierius.

Nienių Jonas

SLA. 101 kuopos, šio mėnesio 
nusirinkime, turėjo nominacijos 
į Pildomąją Tarybą. Nominaci
jose mūsų bolševikai laimėjo di 
džiumą balsų, nes jie į susirinki 
mą atsinešė surašą kandidatų iš 
“Laisvės” štabo ir dalino na
riams, bei išpildė daugeliui no
minacijų blankeles. Mat kuopos 
pirmininkė yra bolševikiško 
plauko, todėl leido “draugu- 
čiams” liuosai varyti nešvarų 
darbą.

Matomai begalo Maskvos a- 
gentėliams kvėpia SLA. iždas. 
Bet, apart bolševikų, niekas ne
tiki, kad jie prieis prie to iždo.

P. Girininkas.

Užrašykit “Vienybę” 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems 
Lietuvoje

M. M. ŠLIKAS 
Lietuvis Advokatas 

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

Namų Tel. Michigan 5751

Nesenai čia mūsų “progresis- 
tės” turėjo surengę prakalbas. 
Kalbėtoju parsikvietė patį bol
ševikiškos “Milžtuvės” laikyto
ją, L. Pruseika. Prakalbų te
ma: “Laisvės” byla su kun. Pet-1 Ratelis Lapkr. 29 d. perstatė 
kum.” šis “dukaunas” kalbėto
jas kalbėjo labai “nobažnai”, 
nes visą laiką turėjo rankas su
dėjęs ir augštyn pakėlęs, lyg 
davatka kalbėdama “gadzin- 
kas”.

Kalbėtojas nupasakojo, kokį 
jie (bolševikai) atliko didvyriš
ką darbą nugalėdami kunigą ir 
parodė visam pasauliui kunigo 
“drigantišką” (taip sakė Pru
seika) darbą.

Ne tiek svarbos dėjo Prusei
ka tos bylos išaiškinimui, kiek 
išniekinimui “Vienybės” ir jos 
redaktoriaus J. O. Sirvydo, už 
tai, kad “Vienybė” nerėmė bol
ševikų pusės byloje. Kalbėtojas 
sako: “iš visko buvo matyt, kad 
“Vienybė” stojo kunigo pusėje 
ir išsižiojus laukė, kad mes pra
laimėtume, o tuomet “Vienybė” 
taptų dienraščiu; nes jie gerai 
žino, kad mes finansiškai sto
vim kai ant vištos kojos.” Pru
seika sako, kad jie išlošdami šią 
bylą padarė begalo daug gero t .........
visuomenei, o ypatingai tauti-1 lėšų; pasidaro į metus apie $25,

AKRON, OHIO 
Nenusisekė “Alena'

Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

Akrono Lietuviu Teatrališkas

veikalą “Kantri Alena“. Bet vie 
toj perstatymo, teisybę sakant, 
jie tą veikalą tik nukryžiavojo; 
nes lošėjai buvo labai netikę.

Pirm lošimo teatro buvo šū
kauta, kad “Alena“ atneš pelno 
apie $700, bet po teatro pasigir
do, kad apie $50 įlindo į skylę.

Ralelietis.

WILKES BARRE, PA. 
Streikas jau N e juokai

Streikieriai jau be maisto 
juos valgydina labdaringos dr- 
jos. Edwardsvilleje tokių jau 
yra 500, dauguma mažų vaiku
čių, kurie nieko nežino, del ko 
jie negauna sočiai pavalgyti.

Pasirodė skurdas jau mėnuo 
atgal nekuriose vietose, bet bu
vo tik išimtis; šiandien jau tas 
visur. Viską tą privedė užsispy
rimas, mūsų vadovų U. M. W. of 
A.; nes jie politikauja ir žai
džia žmonių alkiu, imdami po 
$1,000 algos į mėnesį ir kita tiek

ir

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

Nuo 9 iki 11
Nuo 2 iki 4
Nuo 7 iki 8

Nedeliomis Nuo 10 iki 3 P. M.

A. M.
P. M.
P. M.

i RICHMOND
i 1Į TRUST
| COMPANY
! 2701-2703 E. Allegheny Av.

Philadelphia, Pa.
I I

Apdraudžiame Nuosavy
bės Dokumentus.I

; Persiunčiame Kabeliu Pinigus
I
; Perkame ir Parduodame 

Visų šalių Pinigus t i Į
J Mokame 4% ant Padėtų 

Taupymui Pinigų 
f II
! Puikiausias Patarnavimas 

Visuose Skyriuose

3



VISI LINKSMINKIMĖS!

MM
Kalėdos jau atėjo ir visi tu

rim linksmintis, kas tik turi 
storą pinigų kapšiuką. Netu
rinti tegul tikisi, kad kada nors 
turės.

Visi privalom tikėtis, kad 
kas nors suteiks mums dovaną. 
Mes patys stengkimės susirgti 
užmiršimo liga apie dovanas 
kitiems. Kitiems- duoti tai vi
sai netikęs papratimas ir jis 
reiktų visai išnaikinti.

Šiuo tarpu dievobaimingiau
si žmonės, tai krautuvininkai. 
Jie parėdo Kalėdų Diedukus, 
kurie 
šaukia 
mas!” 
žmogų 
Jeigu
kromininkai, tai mes visai už- 
mirštumėm, lead šįmet bus šven 
tos Kalėdos, kaip ir pernai.

Krautuvės dabar labai lan
komos moterių. Kuo seniau bu
vo vyrams saliūnai, tuo dabar 
moterims yra krautuvės.

Kalėdos! Linksmos Kalėdos! 
Visi juokiasi, klega, krikštau- 
na, išskyrus to, .kuris moka są
skaitas.

Sąskaitų mokėtojas po Kalė
dų jaučiasi taip toli su rogu
tėmis nuvažiavęs pakalnėn, 
kad per kelis mėnesius jam i- 
ma laiko užlipti ant kalno.

šįmet Kalėdoms dovanos 
geriausios šitos;

1- ma: čekis ant $5.
2- ra: čekis ant $10.
3- čia: čekis ant $25.

Sąskaitų Mokėtojas

T ARKAI NI AI

V Y fc-

kada socialistu visosgiriskas antrą sykį per dvejus’galima 
metus duodasi apie save girdė- rūpestys buvo apie pilvą, ir 
ti, kad jis dar esąs gyvas. Pil- 
mą syki padėkavojo per laik- 
rasti už jo išrinkimą, o antrą 
sykį išreiškė viešą užuojautą 
Anglijos karaliui del mirties 
jo motinos. Visgi malonu Lie
tuvai žinoti, kad ir ji turi pre
zidentą. €

svetainėje užgeso elektros švie-r Jis pasimirė vėliaus (po GO 
metų laiko).

yra

„U ,'d
.......  i i

vaikščiodami gatvėmis
“Christmas! Christ- 

ir sugriebę už skvernų 
tempia į savo krautuvę, 
nė šitie dievobiamingi

Lietuvos laikraščiai ištikro 
“grynina” kalbą, štai pavyz
dys. “Rytas” aprašo, kaip neži
nomi piktadariai Tilžėje metė 
akmeniu į Lietuvos konsulo lan 
gą ir ji išdaužė. Antgalvy ži
nutės uždėta tokis antrašas: 
“Atentatas prieš Lietuvos kon
sulą Tilžėje.” Koks čia “aten
tatas,” kad buvo tiktai akmuo? 
Lietuviai stačiai sako: “Metė 
akmeniu į langą.”

Nedyvai, kad Lietuvos kaimie 
čiaj neskaito savo laikraščių, 
sakydami: “Mes savo 
čių nesuprantame.”

kitokių svieto marnasčių reika
lu, tai katalikų rūpesčiai — 
ką po smerties valgysim?

Dabar diskusijų rengėjams 
noriu paduoti diskusijoms se
kančią temą: “Ar gali komu
nistas būti kataliku, ar katali
kas komunistu?”

Gal nevienas pasakys: kaip 
galima ugnį su vandeniu šutai-' 
kinti? Bet aš sakau, kad gali
ma. štai faktas, kaip blynasi 
Tik pažiūrėkite “Laisvės” su 
kun. Petkum bylos eigą; ten 
aiškiai prirodyta, kad komunis
tai buvo kun. Petkaus parapi- 
jonais, o kun. Petkaus para- 
pijonai buvo komunistai.

Jeigu kas turite dauginus fa 
ktų — verskite aluk! Tada tu
rėsim diskusijoms darbo visam 
žiemos sezonui.

Taip Sau Žmogus.

sa ir vėl tapo užžiebta): — 
Viskas gyvenime vien tik įsi
vaizdavimas.

Būsiantis žentas: Na, kaip 
tai?

— 0 taip, štai kaip tu dabar 
laimingu atrodai. Tu įsivaiz
duoji, kad patamsyj pabučia
vai Mariutę, o tikrenybėje tu 
bučiavai tik mane.

Atbalsis
tiesiog negaliu 
pasielgimu! Aš 
jis tave net du

Bučkio
Motina: Aš 

atsistebėt tavo 
girdėjau, kad
sykiu pabučiavo!

Duktė: Tai tuščia kalba, ma 
mute! Turbūt tai buvo atbal 
sis!

laikraš-

Jis ir Taip Žino
Lietuvos vienoje mokykloje, 

mokytojas užsispyrė kvosti mi
trų žemaituką.

— Na, pasakyk, kaip vadina
si ta gysla, kuria kraujas bė
ga?

— Ar kur uns gurguliou? — 
ugi vadinasi altilerija.

Mokytojas (pašiepdamas): 
Tai gal tu, berniuk, kariume- 
nėje tarnavai?

— Ne, pons mokytojau, aš 
ir tap žinoti.

UŽRAŠYKIT “VIENYBĘ
SAVO GIMINĖMS IR

PAŽĮSTAMIEMS
LIETUVOJE

LIETUVIS ADVOKATAS
Užsiima varymu bylų visuose 

Teismuose
Skolina pinigui imt mortgudžių 
ir priima pinigus del išskolinimo 
ant rnortgedŽių nošunčių šeštų 
nuošimtį. Norinti pirkti namus, 
guuti paskolų ar inveratinti su- 
vu pinigus ant mortgedžių ant 
nuosavybės (real estate) mies

tuose, lai kreipiasi pas

JONAS S. LOPATTO
Attorney and Counsellor-at-Law 

308-9-10 Coal Exchange Building 
(Cor. River and W. Market Bt.)^

Wilkes Barre, Pa.
Bid. Tol.: 1H64. Res.: 3532-J

“Trockio Milžtuvės” vačma- 
nas subliuręs Vincas pradėjo 
bartis ant savo melžiamųjų sen 
mergių, kam jos “Darbininkų 
Balse” rašo pamokinimus apie 
virimą valgių. 1 Neišmanėlis! 
Juk geriau pavalgę senmergės 
duos daugiau į “Trockio Milž
tuvę” pieno.

Lietuvos Prezidentas p. Stul-

4 
75c.

paieško- 
feljeto-

Ar nepaskelbtų kas 
jimo, kur dingo mūsų 
nistai tokie, kaip šliburis, Ta- 
rabilda ir kiti, kurių trumpi sa 
tyros straipsneliai iškeldavo 
daug mūsų gyvenimo ydų? 
šiandien feljetonistai daugiau
siai daugiausiai rūpinasi apie 
savo draugų prakiurusį švarką.

Naku-Brazda.

KRIAUČIAUS NEAPYKAN
TOS HYMN AS

Nekenčiu aš siūlo,
Nekenčiu mašinos
Nekenčiu su vargu kovos 

kasdieninės.

Nekenčiu
Nekenčiu
Nekenčiu 

ponų.

aš kelnių, 
žiponų, 
ir jais besirėdančių

t

L. N-skis

Liūdna Istorija
Jis: Jeigu tu už manęs nete

kėsi, aš mirsiu.
Ji netekėjo už jo.

DIDELIS NUMAŽINIMAS KAINŲ ANT
NEW PLAYER PIANŲ

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

PA RS1DUODA LENG VOMIS 
IŠLYGOMIS

MUSŲ KLAIDINIMO
BLIU RAS

bu-

aš 
aš

Nauju Teatro Veikalu
“Vienybės” Knygynas Siūlo Sekamus Naujus 

Teatro Veikalus Mūsų V eldinio jams 
----- o-----

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

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

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

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

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

193 Grand St., Brooklyn, N. Y

Klausimas: Nesenai, aš 
vau Washingtone ir aplankiau 
visas valdiškas įstaigas. Buvau 
ir senatorių posėdy. Mačiau, 
kaip šalia Vice-Prezidento sėdi 
kunigas. Meldžiu paaiškinti, 
kam tenai reikia kunigo? Ar 
jisai turi melstis už senato
rius? S. Mukius

Atsakymas: O, ne, ne, ne! Ji 
sai nesimeldžia už senatorius, 
jisai tik pasižiūri į senatorius 
ir tyliai meldžiasi; “O, Viešpa
tie, apsaugok mūsų kraštą!”

TEMA DISKUSIJOMS

Buvo laikai, kada visur buvo 
rengiamos diskusijos temoje: 
“Ar gali katalikas būti socia
listu, arba socialistas katali
ku?” ' Nevienas gudragalvis 
stengdavosi įrodyti, kad gali
ma; bet faktai prirodė, kad ne

Nekenčiu
Nekenčiu 
Kurio garai 

atsikosės.

truso,
proso, 
man džiova

Nekenčiu bedarbės,
Nekenčiu ir žirklių,
Nekenčiu rūpesčio suirusių 

dirgsnių.

Nekenčiu retežių,
Nekenčiu vergų,
Prirakintų per dienas prie 

mašinų smarkių.

aš durnių, 
mulų,

Nekenčiu
Nekenčiu
Kurie dirba per dienas del 

menkų algų.

Pasikarki, tu, adata!
Pasikarki, tu, siūle!
Ir tie visi kriaučiai, kurių 

protai sudžiūvę!
— V.

At mintino sdov ano s 
Gražus laikrodėlis ar dailus žio
dąs visados yra brangi dovana 
ir brangus turtas.

MM)

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

141 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Turim dailių rašomų plunksną

SVEIKATA ir DUONA
Kodėl Lietuviai, yra sveikiausi ir- 
stambiausi žmonės? — Dėlto, kad 
valgo tikrų miltu, ‘ 'lietuvišką ” 
duoną, kurioje, kaip mokslininkai 
išrado, yra pilna taip vadinamu 
vitaminij — būtinai reikalingu 
žmogaus sveikatai.

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

KEPTUVĖ “GARSAS”
W. Masiulevich ir A. Shrupski 

(savininkai)
209 BEDFORD AVENUE 

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

— Siunčiam ir į kitus Miestus —

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

šieno — Kaina $1.00. — Su orderiais Nesivėluokitl 
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.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ 
APDRAUDOS (INSURANCE) FIRMA 

i/rirsru-r ]’EIKALAU'TAXT npdraudos (insur-ALLIDtN) INSURANCE anco) nuo Ugnies, Gyvasties, Sužeidi- 
L • T_. «■ Irr rrl mo (accident), Automobilių, Stiklų,

ri S etc., žodžiu sakant/ suteikiam visokios 
ĖJ0 rūšies apdraudą (insurance) kokia tik

ėtai randasi šioj šaly. Mūsų kompanijos 
[vienos iš didžiausių, prekės yra lygios 
su kitais, bet patarnavimas yra gores- 

F nis nelaimei atsitikus, nCs pilnai nv - 
stolius išmoka.

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

SCHEGAUS & GALE 
BUILDERS, REAL ESTATE and INSURANCE

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

TIKYBOS PAMOKOJE 
(Lietuvoje)

Kunigas: Kas tai yra senas 
ir naujas įstatymas?

Mokinys: Suderinta nesude
rinama besąmonė.

— Kaip tai?!
— Ogi seniaus 

kruvinas aukas ir 
kūdikius, o dabar 
maldas ir pinigus
ir tam pačiam Dievui...

— Bedievis, cicilikas, — lauk 
iš mokyklos!

s

JUOKIS

KAD IR

degindavo 
pirmgimius 
aukoja tik 
— vienami

Kuriems tik

rciLallng*

«naiv«

kreipkite*

Dievas? Tu

Kas 
tas nustoja 
linksmybės.

198-200 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y
TARPE DRIGGS IB MEDFORD AVENUES.

Pristatom į vIim New Yorko ir Brook lyno apylinkes Dykai ir Saugiai

DIDELE PERMAINA PO 10 METŲ PASMACYS BROS. FURNITURE CO.
NAMAS PERTAISYTAS MODERNIŠKIAUSIAI 

FUftNIšEI VĖLIAUSIOS MADOS, TIK KĄ Iš DIRBTUVIŲ 
STOCK’AS DVIGUBAI PADIDINTAS 

GVARANCIJA Iš DIRBTUVIŲ DAUGIAU UŽTIKRINAMA 
PATARNAVIMAS DAUG TOBULESNIS DEL PUBLIKOS 

IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS LENGVIAUSIOS

24*
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Pasnekėsys
Spiritas vandeniui, 

manęs nevartoja, 
gudrumo, drąsos, 
Aš Dievas.

Vanduo. — Tu
ir teisingiausią žmogų paverti 
blogu, blogesniu, blogiausiu.

Girtuoklis. — Te bus Kris
taus atmestas, kas maišys spi
ritą su vandeniu!

A. Laktinaitis.

Išgalvojo
Mama: Nu, Onut, kiek tau 

duoti saldainių?
Onutė; Tlis.
Mama: Sakyk ne “tlis,” bet 

“tris.” Pakol neištarysi gerai 
“tris,” aš tau visai neduosiu. 
Na, kiek?

Onutė: Penkis.

Tik Įsivaizdavimas
Būsianti Uošvė (Fotam kaip

KIEKVIENAM 
REIKALINGI 
GERI DANTYS. 
KODĖL NE JUMS?

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

Reikale klauskite:
Ofisas: 1163 Gates Avenue 

Tel. Jefferson 3957
Yardas: 161 Ollfton Place 

Tel. Prospect 1023

GRAVEL 
Roofing 

Rapair Work a Spacial tv 
JAMES J. HOLT £r SON

Pataisome nebrangiai. 
Vartojam naujus būdus. 
Sanitariškas patarnavimas.

DR. WOODRUFF
Surgeon Dentist

182 Bedford Av., B’klyn, N. Y.

J onas Petras
Rūkydami NAUJOKŲ BROLIŲ padarytus cigarus, tautiečiai džiaugiasi, 
nes jie žino, jog tai yra geriausi Cigarai Amerikoje, gardūs rūkyti, ma
loniai kvepia jog visiems patinka todėl, kad pagaminti iš geriausio Ta
bako! Geresnių Cigarų negali gautil Visi inteligentai ir supratlyvi žmo
nės juos rūko!
Broliai Lietuviai — Labai puiku, kad lietuviškų išdirbystę paremiat
todėl .i# ąteityįe prašom, kad Restauracijose, Kliubuose, Storuose, pus 
Bnt/b^rius ir. vi^salietuviškoso užeigose reikalaukit po vardu — JONO— 
JOHN’S CIGARĄ arba brolio Petro bei L. D. K. Vytauto! Tėmykit, 
ką'Ą būtų vardas nt paveikslas ant bakso — o rūkysit ir džiaugsitės, kad 
rujoto getą eigfcfįiį -— I kitus miestus išsiuntinėjam per pačtą. Adresas:

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

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

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

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

Tel. Richmond Hill 8066

LIETUVIŠKA AKUŠEBKA W

Marijona Tamklenė
i^prie palagų ant pareikalavimo 

dienų ar naktį, taipgi ir nedėl- 
dieniais. Darbų atlieka atsakan
čiai nž prieinamų kainų

7 Stagg Street
(arti Union Av.)

Brooklyn, N. Y.
Tel. Stagg 6711
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Rašo Petras Kriukelis

Vakarines Mokyklos ir 
Kas Jose Mokinama

________________________

Daug ateivių šioje šaly neži
no, kad Jungtinėse Valstybėse 
yra daug įstaigų, kur mokslą

Karo audra, perėjus per Lie 
tuvą su visais savo baisumais, 
paliko tūkstančius pavargėlių 
našlių našlaičių. Tą pirmučiau 
šiai pamatė mūsų, broliai ir se
selės gyvenantieji Amerikoje, 
ii’ dėjo visas pastangas, kad 
karo nuskriaustiesiams našiai 
čius ašaras, apdengus nuogus, 
pavalgydinus badaujančius. 
Aukos iš Amerikos plaukia i- 
vairiais būdais — pinigais, dra 
bužiais ir net maistu.

Priėmėjai aukų dėkavojo a- 
merikiečiams, žadėjo sąžinin
gai tas aukas išdalinti našlai
čiams, elgetoms ir šiaip netur
tingiesiems žmonėms. Vieni pri 
ėmėjai aukų šventai pildė savo 
pasižadėjimus ir daug nelai
mingųjų ištraukė iš vargų be
dugnės. Bet buvo daug tokių 
pasižadėtojų, kurie visas aukas 
pasiliko sau, arba išdalino sau 
palankios pakraipos žmonėms, 
net tokiems, kurie nereikalavo 
pašalpos. Taigi daug lietuviai 
amerikiečiai aukavo del Lietu
vos nelaimingųjų, bet nelaimin 
gieji mažai jų gavo.

Atsiusti rūbai pasirodė ant 
rinkos, arba gere^niaisiais ap
sirėdė pasiturinti ūkininkai.

Aukos plaukti dar nenustoja 
iki šio laiko, tai daugiausiai 
moterų rūpesniu. Va kaip L. 
M. G. Komitetas Brooklyno sk. 
ir kt. Be to dar pavieniai at
siunčia nemaža aukų. Taigi kai 
aukautojams taip ir labdary- 
bių komitetams turi rūpėti, 
kad tos aukos pasiektų tikslo, 
kad aukomis pasinaudotų naš
laičiai, pavargėliai, o ne tur
tingieji, kurie paskiau aukas 
neša ant rinkos ir pardavinėja 
žydeliams, o patys paskiau 
traukia “valstybinę” už ameri
konų sveikatą.

Ar gali tą pakęsti aukotojas, 
matydamas, kad jo auka yra 
leidžiama ant pajuokos?

1923 m. ant švenčių Kalėdų 
Amerikos L. R.-Kat. Moterų 
Sąjunga atsiuntė nemažai au
kų del varguolių. Jos siuntė vi
sas aukas valsčių viršaičių var
du, ir prašė, kad viršaičiai au
kas išdalintų biednuomenei. 
Bet, kiek man yra žinoma, tų 
aukų nė vienas našlaitis, nė 
vienas pavargėlis negavo, nes 
visos aukos liko amžinai vir
šaičio nuosavybei. Taigi tik 
gaila moterų vargo i-raukotojų 
gerų širdžių.

Kad ateityje išvengus netei
sybių, aukos niekados nereikia

siusti valsčių ponams, arba to
kioms draugijoms, kurios neuž 
jaučia visos vargingosios visuo 
menės, bet užjaučia tik savo pa 
kraipos, nes tokios draugijos 
išdalins aukas savo prieteliams 
savo parinktiesiems. Geriausiai 
tai, kad moterų labdarybių dr- 
jos pasirūpintų įsteigti tam tik 
rus komitetus, į kuriuos įeitų 
kokie trys sąžiningi, beparty- 
viai žmonės. Siunčiant aukas į 
tuos komitetus, visados aukos 
pasieks savo tikslą. Kaip Liet. 
Mot. GI. Kom., Brooklyno sky
riui, tas labai lengva padaryti, 
nes tas skyrius visoje Lietuvo
je turi sau palankių, sąžinin
gų žmonių.

Steigiant išdalinimo aukų 
komitetus moterims vargų ir 
darbo padaugės, bet už tad bus 
tikros, kad jų aukos patenka 
vargingų žmonių rankose, taip 
kaip tikras yra su našlaičių 
prieglaudomis.

NAUJI RAŠTAI
Pliumpis. — Juokų ir saty

ros laikraštėlis, “žemaičio” Re 
dakcijos leidinys. Telšiuose. 
Lapkričio 15, 1925. Kaina 1 li
tas.

šis mažiukas, bet skabrus

galima įgyti veltui. Nėra kitos 
tokios šalies, kur mokslo sąly
gos būtų taip apsčios ir pigios. 
Amerikos žmonės labai užsiti- 
ki mokslui, ir švietimo autori
tetai daro kiek gali, kad paten
kinus jų reikalavimus. Dažnai 
sutinkama ateivius, kurie išsi
vaizduoja, kad jie čia tik pa
kenčiami, ir kad visos mokslo 
bei kitos įstaigos yra tik čia 
gimusiems ir piliečiams. Didės 
nes klaidos nėra, kaip ši. Fak- 
tinai švietimo autoritetai vi
suomet stengiasi pasiekti atei
vius, surasti naujus jų moki
nimui būdus, ir sutraukti juos 
į vakarines mokyklas.

Nėra nei vienos kitos grupės 
šioj šaly, kuri galėtų taip pasi
naudoti švietimo sąlygomis, 
kaip naujai atvykusieji iš ki
tų šalių. Jie gali veltui lanky
ti vakarines klases, kur išmoks 
anglų kalbas, arba pasimokins 
pilietybės jei nori tapti pilie
čiais. Arba gali lankyti įvai
rias amatų klases, kur gali iš
mokti naujo amato, jei savo už 
siėmimu nėra patenkinti. Na
mų šeimininkės, kurios negali 
vaakrais išeiti, turi progą mo- 
kinties dienos laiku..

Chicagos miestą galima imti 
kaipo pavyzdį užaugusiųjų švie 
timo dirvoj. Viešos mokyklos,

PUIKIAUSI SVETAINĖ 
Del Mitingu, Vestuvių, Vakarienių ir 

Pakeleiviams Nakvyne
Taipgi ir šiaip del visokių pasilinksminimų 

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

tarpe Halsey St. ir Gates Ave., Binokly ne. 
Telefonas Jefferson 6639

laikraštėlis, yra tuo tarpu re
gis vienintelis pažangesniųjų 
žmonių leidžiamas Lietuvoje, 
kad pajuokti negerąsias gyve- 

Į nimo puses drąsiai. Linkėtina 
jam tarpti ir subujoti į stam
bų ir nuolatos einantį satyros 
žurnalą, kokio Lietuvoje žmo
nės labai reikalingi!

Geriausias

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

tuoj atvykstu pataisyti pagedimus

95 Starr Street .
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 4037

CHAS. WIRFEL

GYDAU VYRUS IR 
MOTERIS

Pasekmingai Moderniškiausiais
Būdais

Nupiginta Kama
Mūsų tri šriubiniais laivais 
Resolute, Reliance, Albert 

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

Clay, Thuringia

Išplaukimai Kas Savaitę 
Del sugrįžimo leidimu ir ki
tu informacijų klauskit pas 
vietos agentus arba pas

United American Lines 
(Harriman Line) Joint Service with 

Hamburg American Line 
35*39 Broadway, New York.

$203
IS NEW YORKO Į 
KAUNĄ ir ATGAL 

(Pridedant Rev. Taksą)

anglų kalbą atei-

Skyrius taip-pat 
kalbos ir pilietybės 
dirbtuvėje kur tik

Dabar Chicagoje

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

ir apsakau tikrą jūsų stovį.

Mano Kainos Prieinamos
ir asmeniškai prižiūriu kiekvieną sykį atėjus.

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

Pasitarimas ir Patarimas Dykai

ją

ana

HOUAndamericą
I Tiesui-trumptu keliu per Rotter

dam ’ą, į ir iš visų dalių

Laivai kai savaitę
Neprilygstami patogumai 

Mes pagelbstime gauti reikalingu 
dokumentus (affidavits). Mūsų 
žmonės sutvarko visas smulkmenas, 
ir keleiviams rūpinamasi nuo pra
džios kelio iki pabaigos.
Kainos ir laivų tvarkraštis pagina 
Siamas paprašius.
Rezervavimui ir informacijų delel 
rašyk bilo vietiniam agentai) arba

HOLLAND AMBBIOA LIMB
24 Bute Street New Terk__

S pccialistas
110 East 16th Street, New York City 

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

Tel. Stayy 0783.

Juozas Levandauckas

107 Union Avenue

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

Ateikite ir Persitikrinkite

kur mokinama veltui, po švie 
timo Skyriaus priežiūra, duo
da progą kiekvienam pasiekti 
mokslo, arba siekti daugiau. 
Yra'tam specialūs klasės, kur 
mokinama 
vi a m s.

švietimo 
turi anglų 
klases bile 
yra proga,
randasi 63 dirbtuvės ir viešbu
čiai, kur tokios klasės laiko
mos.

švietimo autoritetai turi die
nines klases ateiviams, kur 
randasi užtektinas reikalavi
mas. Nekuriuos atsitikimuos 
jų vaikai esti prižiūrimi, kuo
met jos lanko klases.

Kurie norėtų naudotis ta ge
ra Amerikos viešų vakarinių 
mokyklų sistema, bet nežino 
kur eiti ir kaip užsiregistruoti, 
gali nueiti į artimiausią mo
kyklą; ir jei jie bijosi, kad 
jų paklausimai gali būti nesu
prasti, jų laikraščių redakto
riai tame mieste visuomet bus 
pasirengę juos nurodyti ir duo 
tį jiems reikalingus patarimus. 
Atsiradus keblioj padėty, ga
lima kreiptis į viešąjį knygy
ną. Dideliuose miestuose vie
ši knygynai visuomet laiko dar 
bininkus kurie supranta ir kal
ba kitas kalbas. F. L. I. S.

KELEIVĖS VIEŠA
PADĖKA

Gerb. “Vienybės” Agentūra:
Dėkavoju Tamstoms už gerą 

ir teisingą patarnavimą. Labai 
sekės per jūres perplaukti; lai

■ vas (George Washington) ge
ras, valgyti labai gerai, net 
penkis sykius valgyti į dieną 
davė. Iš Bremen per devynias 
dienas pasiekiau New Yorką. 
Taip pat padėką nuo savęs 
siunčiu p. K. Norkui už taip 
greitą patarnavimą.

Su augšta pagarba, 
Valerija Saunorienė 

Rochester, N. Y.
P. S. Aš pats nuo savęs siun

čiu padėką “Vienybės” Agen
tūrai ir Kastantui Norkui už 
greitą ir gerą patarnavimą mo 
no 
no

moterei. Su augšta pagab 
moteriai.

Su augšta pagarba,
Jos. Saunoras

SETAS IŠ PENKIŲ 
LIETUVIŠKŲ PINIGŲ 

GALIMA GAUTI 
“VIENYBĖJE” 

Su prisiuntimu — 
50 centų

B "

Dr. John Waluk
Valandos:

nuo 8 iki 10 iš ryto 
nuo 1 iki I po pietų 
nuo 8 iki 8 vakare

Nedaliomis pagal susitarimą

ANDRIUS TURAUSKAS

Tel. 596 Greenpoint.

Kas yražmogaui amiinas priešu? — 
Jis netik sunkiausias ligas (vare, bet ir 
bą paguldo. ‘Bet tie, kurie vartoja po 
Ameriką pagarsėjusius URBAN’i

(Praeidami atsižvolgkite į šį namą) 
260 HUMBOLDT ST. 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Stagg 2481 

Užlaikome lietuviams užeigos vietą 
ir turime Gražią Ruimingą Svetainę 
del įvairių Mitingų ir Pokilių (Lie
tuvių Kriaušių Kontraktoriai už
laiko savo ofisą mūsų svetainėje) 
Visuomet reikalo kreipkitės pas: —•

KASMOČ1US ir TUBA 
260 Humboldt Street

Brooklyn, N. Y. ,

Daktaras
J. S. MISEVIČIUS

270 Berry St., B’klyn, N. Y.

Bailia. 
1 iP*- 
plačlą 
□OLD

POWDERS (Miltelius uue SalCle), J ekiu ialClų 
nebijo. Uš 75 centus ui bakaą apsiginkluok 
nno savo nuožmaus priešo!

URBO LAX TABS (SS centai ui ekry-
E nntę) yra kai kanuolfl prieš kitą amžiną tmo- 
ĮPgaus priešą — vidurių uŽkletSJlmą — kuris 

žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ilgų.

Lietuviškų, Bulgariškų, Alopatiškų, Homeopatiškų Ir klt.klų
vaistų tegalima gauti gerų pas —

592 FLUSHING AVENUE
Brooklyn, N. Y.

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

Užlaikau užeigos vietą visiems prieinamą ir 
priegtam viešbutis atkeliavusiems iš tolinus; 

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

DYKAI
Šie Gražūs ir Naudingi

Pietums Indai už Leibelius DYKAI

Star ir Magnolia Pieno
šitos rūšys kondensuoto pieno susideda iš vien cukraus ir pieno 
— gryno — saugaus sveiko pieno ir gryno cukraus. Patogu lai
kyti ii- negenda. Niekas nenusimeta. Turi kada tik nori. Skanu su 
kava, koše ar vaisiais. Vaikai myli ji atmieštą gerti ar užteptą 
anl duonos. (

Jūs gaunate brangias dovanas gražindami leibelius netik gerą pieną..Vir
šų j matote paveikslą indų seto, kurį galite gauti už taupomus leibelius. 
šeini; ninkė pildosi tą setą už leibelius mūsų bikinių. Ant paveikslo ma- 
matomus indus tegalite gauti mūsų dovanų krautuvėse. Nesiunčiame jų 
paštu. Pradėkite šiandien taupyti leibelius; ir nuneškite į arčiaus] žemiau 
pažymių krautuvių.

MUSŲ BROOKLYNO PREMI.T4 KRAUTUVĖS RANDASI 
570 Atlantic Avenue, netoli 4th Avenue

2 Sumner Avenue, netoli Broadway

KITOS PREMIJŲ KRAUTUVĖS:

NEW YORK CITY. N. Y.
44 Hudson Street 
near Duane Street 
426 West 42nd Street 
near Ninth Avenue

Pradėkite tuoj taupyti leibelius del dovanu Kalėdoms

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

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

3423 W. 61st STREET
Chicago, Ui.

Phone — Republic 8927

Apsaugok Sveikatą

SAKYKITE

PUML1M
UŠDHGI-

Profilaktaa vyrama, 
geriami* apsauga 

po užaikrėtimo.
Didelė triūbelė 38c.

(Tarba (4’s) <1.
Viaose aptlekosa ar
Ban-Y-Kit Dept. A. 

•1 Beekman Bt.
New York

Prašyk aprašymų

Tel. 4418 ttreeupoiut.

161 North 6th Street 
Brooklyn, N. Y.

Office Hours: 
8-10 a. m., 12-2 p.m, 6-8 p.m. 151 Metropolitan Avenue Brooklyn, N, Y,

Telephone Greeapoiiit 1411 *

■ y"

5



a Brooklyno ir Apylinkės Žinios £

Vienybės” Adresai? 193-197 Grand Street, Brooklyn, N. Y. Telefonas: 2427 Greenpoint
i

13

V B E GRUODŽIO (Dec.) 21, 1923

NEBEKLAUSINĖK1T, KADA 
BUS — JA U BUS!

vi
su

SULAUKĖM ŠALČIŲ 
b -----

šį trečiadienį, užsibaigus 
sai savaitei lietų ir ūkanų,
sykiu visuose Rytuose nusiblai
vė, atšalo ir įnyko dumti šiau
rės vėjas. Sniego dar nėra.

GERB. BABRAVIČIAUS
IŠLEISTUVĖS

Smagu pažymėti, kad gerb. 
operos artisto p. Juozo Bab
ravičiaus išleistuvių koncertas 
įvyksta visai liuosą dieną nuo 
visokių kitų parengimų. Bu
vom manę, kad per neapsižiū
rėjimą šis koncertas supuls su1 
gerbiamųjų tautiečių — Mas- 
petho Auditorijos B-vės ren
giamu dideliu balium; bet da
bar atsižinojom, kad jų balius 
atsibus Sausio 30 d., Feldman’s 
Queens County Casino, Mas- 
peth. Na, o p. Babravičiaus 
išleistuvių koncertas, rengia
mas “Vienybės” Bendrovės, į- 
vyksta Sausio 31 d. sekmadie
ny, Brooklyn Academy of Mu
sic, ant Lafayette St.

Daugelis vis klausinėja: “ka
da gi bus “Vienybės” Svetai
nėje bent viena tokia šauni va
karienė, kaip seniau būdavo?” 
Nebeklausinėkit, nes štai Glo- 
bietės rengia “Lapkaus” artis
tų pagerbimui ir sykiu Naujų 
Metų lauktuves, Gruodžio 31 
d. vakare, “Vienybės” Svetai
nėje. Bus muzika, šokiai ir lie
tuviška vakarienė. Visi links
mybių mylėtojai tuoj užsisaky- 
kit vietas ar pas bile kurią iš 
Globiečių ar “Vienybės” ofise. 
Nuo kiekvienos linksmos ypa- 
tos imama tik po $1.25. Nelin
ksmų nebus įleidžiama už jo
kius pinigus.

Rengimo Komisija.

ršų spėkų kovoti, kad delegatu 
būtų “lygietis”. Bet komunis
tų virinamas deguto katilas 
neužvirė, nežiūrint, kad jie 
kriaučių mitinge paleido pla
čias būrnas šmeižtų. Delegatu 
išrinkta V. Michelsonas, rim
tas vyras ir Sąjungietis. Bol
ševikų pritarėjas Petronis ga
vo 160 balsų, o Michelsonas — 
174. “Brolis” Kalpokas, kuris 
anuomet išpranašavo, kad są- 
jungiečių vežimo visi “špykiai” 
išbyrėję, gavo viso labo 61 bal
są.

Tokiu būdu dabar kriaučių 
ofisas apsivalė nuo gręžikų ir 
jį veda unijai pasišventę žmo
nės.

Eglaitei, taip, kad akimirks
niu tapo suaukota $22.75.

Aukavo šie svečiai: Vacla- 
vas Meilūnas $5; Juozas Kara
lius $3; Jonas šlikas $2; Louis 
Bordas, A. čikanauskas, R. či- 
kanauskienė, M. Vaškevičius, 
A. Tamošiūnas, Jonas Kara
lius, A. šlikienė, Vytautas An
drijauskas, A. Ražickas, A. 
Andrijauskas, Rūta Andrijaus
kaitė, K. Andrijauskienė — po 
$1; U. Valavičienė 50c.; Min
daugas šlikas 25c.

Aukos pasiųstos į Lietuvą 
Moterų Prieglaudos Draugiją 
Kaune. Kaip gausim pakvita
vimą nuo minėtos draugijos, 
bus paskelbta tame pat sky
riuje. Jonas J. Šlikas.

LINKSMŲ KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

SAVO KOSTUMERIAMS 
— linki — 

“Vienybės” Real Estate 
Skyriaus vedėjas

1F. Shabunas

nys. Kampinis. Kaina $31,500, 
Renda metams $4,320. Po šešis 
kambarius šeimynai. Cash ne
mažiau $8,000.

VIENYBE” 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 —

LIETUVIAI VEDASI

suDavid Lax, 1 GO Ross St.
Ona Pailinaičiute, 132 No. 3rd 
Stree.

Kriaučius.

SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS 
ARTISTAS J. OLŠAUSKAS

KALĖDŲ DOVANOS

“VIENYBĖS” įstaigoje ge
riausios Kalėdinės Atviru
tės, lietuviškos po 5 centus 
ir griviruotos po 25 centus. 
FONTANINĖS plunksnos 
vėliausio išradimo, ir dau
gybė kitų Kalėdinių reikme
nų.

DVI NAUJOS KNYGOS
Iš VILNIAUS

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

PASIMIRĖ LEIDĖJAS
M1L1ONIERIUS MUNSE1

pasimirė

laikraščiu

Real Estate

KOMUNISTŲ NOSYS
PA ILGĖJO KRIA UČIŲ
SUSIRINKIME

Praeito antradienio vakare 
įvyko kriaučių lokalo susirin
kimas, kuriame buvo renkamas 
delegatas, 
to atlaikė 
“slonius” 
kitus savo
prisilaikančius kitokių nuomo
nių, ir kur buvo nutarta iš vi-

Gruodžio 21 d. laivu “Le
viathan” sugrįžo iš 
“Dzimdzi-Drimdzi” 
Juozas Olšauskas, 
trečiadienį išvyksta 
pas savo gimines į
ter, Mass., o vėliaus vyks Chi
cago n.

Lietuvos 
artistas 

kuris šį 
šventėms 
Worces-

Gruodžio 22 d. po operacijos 
ant appendicitis
Frank A. Munsey, 71 metų 
amžiaus, leidėjas
“The Sun” ir ‘The New York 
Telegram”. Jis savo laiku su
pirkinėjo įvairius laikraščius ir 
jungė juos krūvon. Per jo ran
kas perėjo 27 dienraščiai ir ke
letas žurnalų. Iš biedno far- 
mos vaikiuko, jis pasimirė val
donu virš $25,000,000 turto.

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!

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

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

40 kambarių, elektros
VIENYBĖ

193 Grand St., Brooklyn, N. F.
Tel. Greenpolnt 7831

DA1NINKAS RIMKUS
RAŠO Iš MILANO

“Lygiečiai” pirm 
savo mitingą, kur 
perkūnavo prieš 

brolius darbininkus, D A UŽ VA RDIS SUGRĮŽO
VICE KONSULU

Dešims Dovanų! Dešims Dovanų! Dešims Dovanų!
Septintas Metinis

MASKARADŲ BALIUS
I

— Rengiamas —

Laivu “Leviathan” sugrįžo iš 
Lietuvos Petras Daužvardis. 
Jisai esąs paskirtas New Yor- 
kan Lietuvos vice konsulu. Dr. 
J. Bielskis pasiliks generaliu 
konsulu.

Jaunu Vyru Lietuviu draugijos, liie.l
KETINA ATVYKTI
SMETONA SU VALDEMARU

Brooklynietis dainininkas 
Pr. Rimkus rašo sekamą laiš
kelį : “Sveikinu visą ‘ Vieny
bės” štabą iš makaronų žeme
lės Italijos! Esu Milane, kur 
pasaulio muzikos lopšys, čia 
yra geriausi pasauly Scalla 
Opera. Ir ištikro joki kita ope
ra pasauly negali su ja lygin
tis. čia ant kožno žingsnio me
nas ir menas. Naujokas žmo
gus, Italijon patekęs, jauties 
lyg užburtas. Su nauja ener
gija studijuoju išsijuosęs”.

P-

Arcadia >Jlau dale
Broadway & Halsey St., Brooklyn, N. Y.

Sunny Brook Society Orkestrą

SPECIALISTAS

DR. J. HOROWITZ, Dentist

124 Union Av. kamp. Grand St 
(Viriuje mėsinyčioi)

Surgeon Dantistu SPECIALISTAI

SUBATOS VAKARE, GRUODŽIO 26, 1925 
Antrą Dieną Kalėdų

Gaunama žinių, kad apie 
Naujus Metus Amerikon at
vykstą pp. Smetona ir Valde
maras, kurie čionai po mūsų 
kolonijas turėsią paskaitas.

KOMUNISTŲ KLIU BE 
TRIUKŠMINGI “SVEČIAI”

PAVYZDINGOS
KRIKŠTYNOS!

d.

Dantys traukiam! vartojant Novocain anestetiką atsargiai Ir pri
tyrusiai, Visoki aptrankiinai — šaknų ir piviršio darbai. — 22 karato 
aukso — Imame paveikslus su X-Ray.

(Nepaklyskito po kitu numeriu)

Buiikalbam Lietu vilkai EGZAMTNACTJA DYKAI!

Sekmadieny, Gruodžio 13 
atsibuvo Juozo ir Veros Kara
lių sūnaus Algirdo krikštynos, 
kampas St. Nicholas ir Har
man St., Brooklyn, N. Y.

Laike vakarienės kiekvienas 
j svetys ir viešnia išreiškė savo 
širdingus linkėjimus Kara
liams ir jaunam Algirdui. Pa
baigus linkėjimus, tarpe sve
čių kilo sumanymas paaukoti 
Lietuvos našlaičiams Kalėdų*

“Laisvė” praneša, kad šešta
dienio vakare apie 11 vai. ke
turi detektyvai įsiveržė į 
ADP. kliubą, ant 407 Fourth 
Ave., ir areštavę 18 žmonių. 
Jų tarpe buvę penki nepilna
mečiai, tai tuos paleidę, bet 
iš kitų reikalavę po du dola- 
riu. Kada pastarieji atpisakę 
duoti, tai juos išlaikę 12 va
landų po areštu ir tuomet pa
leidę.

Williamsburg Sekcija j
Astuonių šeimynų mūro na

mas ;
šviesa. Renda metams $3000.
Kaina $21,000. Turi būt greit 
parduotas.

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 $2,500.

Jamaica j arti stoties
Dviejų šeimynų, mūro na

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

W illiamsburgo sekei jo j
Trijų augštų, mūro namas, 

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

Ridgewood sekei jo j
Astuonių šeimynų, mūro na

mas ir du Storai. Geras pirki-

Garsinkites “Vienybėje

— Petrai, kur taip skubi
niesi ?

— Einu pas Juozą Aba- 
zorių.

— Kas tenai naujo yra?
— Tai yra geriausi lietu

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

— Koks jo adresas?
93 WYTHE AVE., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. 4520 Greenpoint

LLAUKU1 FOTOGRAFAIS

Fotogrnfuoju ve 
selijas, Rankio
tus, nabašninkus, 
Mokinių grupes 
ir tt. Abolnai at 
lieku visus foto- 
grafijoi darbus.

Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės šiuo 
adresu: •—

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

Brooklyn, N. Y.

Telephone Triangle 1450

IR MALIORIUB 
Nufotografuoja ir 
numalevoja viio- 
kiuH paveikslui 
j vairiausiomis sp
alvomis. Atnauji
na senus ir kra- 
javus ir sudaro 
su amerikonifikais 
Darbą atlieka ge
rai ir pigiai.

Kreipkitės adresą;iiau

‘NUTITULAVO” AMALGA- 
MEITŲ UNIJOS VALDYBĄ

Ar žinote, kad mes turime!
Vyrams puikius ir stipriai pasiūtus 
čeverykus; augštus ir žemučius; Juo
dų ir Rudų Calf Vici Kid ir Pat. Lea
ther. Prekė nuo_______

Vaikams Juodų ir Rudų, Ekstra stip
rūs, Uskide padai, puikios odos.

Prekė_______Size 9 iki 13Į/2 ■ Size 1 iki 2

m 
AUGS 
CIAU

Size 2'/o iki G

Gruodžio 21 d. “Laisvės” 
sklepininkai turėję savo “ly- 
giečių” prakalbas, kuriose kal
bėtojai išpylę kailį Joint Boar- 
do viršininkams, draug ir A- 
malgameitų prezidentui Hill- 
manui, sakydami, kad: ‘jie pa
silaiko savo vietose su gengste- 
rių pagelba”.

Kadangi “gengsteriai” yra 
tai gatvių valkatos, kurie su 
ginklais ant žmonių puola, tai 
įdomu bus matyti, kaip šito
kius epitetus priims p. Hill- 
manas ir kiti unijos viršinin
kai. Tokios nešvarios kalbos 
ant unijos viršininkų juk buvo 
paleista ne kur kitur, kaip ofi- 
ciališkoje pašiūrėje p. Pru- 
seikos, kuris rėdo “Darbą” ir 
su Hillmanu turi kas rytas 
matytis.

stokes 
o. Brooklyn, N

JONAS
173 Bridge St.,

WOTA1IJOI 
(Kijintm) 

Juozas O. Sirvydas 
193 Oriu d Btr., Brooklyn, N. T.

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savninkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINE 
čia galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir ui 
prieinamą kalną; taippat pasirendavotl svetainą lusirinkl* 
mami, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

B99 GRAND STREET (Tel. Stagg 3922) BROOKLYN, N. Y.

ŽINOM VISUSMES

Kampas

esat kviečiami pas mus

arba šaltam Ore

VYRIŠKŲ DRAPANŲ KRAUTUVĖ
Didelis Pasirinkimai Vyrama — Drapanos Goriausių Kompanijų
PADARAU NUO LIETAUS APSIAUSTUS (RAINCOAT’U8) 

Vyrams, Moterims ir Vaikams
Prašau Tamlstą reikale atsilankyti, o būsite pilnai užganėdintai

Ekstra Stiprūs darbiniai vyrams? čeverykai Juodi Blucher Kork
• > i ■ 1

velt, Uskide padai 6 colių pločio Saizai 6 iki 12. Prekė________
Taipgi turime moterims ir mergaitėms įvairių stailų čeverykų ir sliperių. Užtikrinam,
kad iš mūsų krautuvės pirkinys visuomet bus pilnai vertas jūsų užmokėtų pinigų.

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

ŽEMLAP1A1 Iš LIETUVOS!

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

Kaina $1.50 vienam

Kokie tik legaliiki poperiai *r 
dokumentai reikia užtvirtinti ir 
padaryti — čia yra padaroma: 
Daviemaitįs, pirkimo bilos, liu- 

Į r dijimai, certifikatai, vekseliai 
ir tt.

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.

Užtai visi

šiltam
P. YANKUS (didysis) 

ir P. PUSNIKAS
115 NORTH Gth ST.

Berry Street Brooklyn, N. Y.

S. PAUŽA
131 GRAND STREET 

Brooklyn, N Y.

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

Tol. Stagg 4409

ALEK. RADZEVIČIUS 
Graborius

į

PIRKITE 
VIENYBES” 

ŠERŲ!

Laidtouvių Direktorius, Išbaramuo
ju ir laidoju mirusius ant visokitj 
kapiniij. Kainos žemos. Vieta prieš 

APREIŠKIMO ŠV. PANELĖS 
BAŽNYČIĄ

Reikalui esant meldžiu ateiti
416 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N. Y.

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

A. L. Clothing Co.
216 Manhattan Avenue 

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

• stchyvi
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