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Prancūzai, Tai Dagirdę, Tuoj Pradėjo Siųsti 

Notas, Kad Savo Keturis Bilionus Atmo
kės Amerikai.

KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI VIS TEBE
VARŽO opozicijos laisvę: lietu- 
vos SEIME.

WASHINGTON, Gruodžio 30. — Iš Francijos val
dininkų lūpų Amerikos senatoriai nuspėjo, kad francū- 
zai visai nemano atmokėti savo 4-ių bilionų skolą Ame
rikai. Kadangi karą skelbti Francijai šiuo laikų negali
ma, tai kongresmanai mano perleisti tokį įstatymą, kad 
ateity Amerikai būtų uždrausta skolinti tokioms valsty
bėms, kurios dabar savo skolų Amerikai neatmokės.

Tą dagirdę francūzai, premjero Herriot’o ir kitų lū
pomis pradėjo tuoj kalbėti, kad skolą gražins, tik prašo 
amerikonu nesikarščiuoti.

KAUNAS. — Krikščionys demokratai nesiliauja 
varžę opoziciją. Gruodžio 5-tą buvo .norėta panagrinėti 
“filosofijos daktaro” Birstro tvarkymą švietimo Minis
terijos. Kaip tik žydų atstovas Robinzonas atsistojo kal
bėti, tai buvo prašalintas vienam posėdžiui, o Žygeliui, 
Bieliniui ir Galiniai krikščionių pirmininkaujantis Jo
kantas atėmė balsą. Delei to opozicija apleido posėdį.
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Išsiilgęs Tėvynės 
Norėjo Nusižudyti

Audinyčios Prezidento 
Wood’o Biografija

Naujausi Telegramai Žinios Iš Lietuvos
Trenton, N. J. Medžioklės 

komisija raportuoja, kad 
per keturias dienas New 
Jersey valstijoje entuziastai 
medžiotojai nušovę 1,061

—O—
Paris. Francūzų spauda 

skelbia, būk Vokietija 
užsakė olandų firmai pada
lyti vokiečiams keletą nar- 
laiviu arba submarinu.

—o—
Washington. Farmerių Fe 

deracija prašo valdžios ne
kelti kainų ant siuntinėjimo 
antros klesos siuntinių, tai 
yra laikraščių.

—o—
Lawrence, Mass. Iš pirmi- 

ninkystės American Woolen 
kompanijos rezignavo Wood 
kuris išbuvo ten 25 metus. 
Jo sūnus nesenai užsimušė 
besmarkaudamas automobi-

—0—
New York. Bankininkai 

čia užlaikė šimtą milionų 
paskolų francūzams sąryšy 
su kalbomis, kad ■ Franci.ja 
žada atsimesti nuo mokėji
mo karo skolų.

—o—
London. Jau antru kartu 

ekspertai reportuoja, kad 
garsusis Šv. Povilo katedros 
bpdinkas gręsia sugriūti. 
Jis labai senai statytas.

—o—
Roma. Buvo laukiama re

zignacijos dviejų liberalų iš 
fašistų kabineto, bet Musso-j 
lini prikalbino juos aps.ibū-! teikia $5,000 metinės pensi- 
ti. —L x.----- . v

Tokio. Japonai tiki, kad Wilsono žmonai. ,kę* gen} zin#sn! zenge atgalios,
nmerikonai peržiūrės neuž- į -o- j nes p- yra temoksl's n- mokyto-
ilgo imigracijos įstatvma! London. Sovietu valdžia nu >aus P’'™gŲ negali eiti. Diio-

■ 1 - - - -- --- - - ; kiilkėnai labai dejuoja.
Seminaristas.

Rokiškčlos, Rokiškio vals. — rion žydų pirtin, iš kur tankiau-j darbą Lenkijoje, sąryšy su ne- 
(“Vienybės” kor.) — Einant šiai niežų atsinešdavo. Stojosi pasisekusiu sukilimu Estijoje, 
vaikinams iš vakaruškų užpuolė antras namas gimnazijos del 8 
juos keturi vilkai. Tie suspėjo 'įklas 
sulipti į elges. Paskutiniu laiku 
Rokiškėnuose taip vilkų privi-! rimta 
so, kad net vietomis dienos lai- ’ 
ke lankosi kaimuose. O nakties 
laike tai visados* užgirsi, kaip 
šunis gaudo. Ginklų žmonės ne- SEIMO KOMISIJOS POSĖDIS 
turi.

Miestas tapo išgręsfas 
akmenimis, nusausintas, nušva- 

Bravo! Rokiškio miesto 
valdyba, verta pagyrimo!

Petras Kriukelis

šių pastangų vaisiai jau mato
mi. Konstatuoti pasip 'ešinim 
atsitikimai kariumenf 
ko anksčiau nepastel 
tarimas skaitomas t 
dėlės reikšmės.

Petras Kriukelis
IR 

Vilnius, 5,12. 
m o administracijos

KREZAI”
Lenkijos Sei

ko misi joje
Duokiškis, 

(“Vienybės” 
siais metais 
mokytojas K. Aleksiejus, nors ro
savo profesijoje nebuvo geras Prieš 
žinovas, bet visgi šiek tiek pra, mą išsireiškė vyriausybės 
mokė vaikus, šįmet K. A. išva
žiavus į mokytojų seminariją, 
jo vieton tapo paskirtas Pope
lis, tai yra Duokiškio klebo
no brolis. P. pastojus mokyto
jauti, mokykloje tapo tik be-

i jos pasimirusio prezidento ir vaikai ką buvo prarno

Washington. Atstovų Rū
mas perleido bilių, kuris su-

draudžiantį japonų įvažiavi-sipirko Olandijoje šimtą I 
mą Amerikon. I riškų eroplanų.

i

Kauniškis Išvogė 
Prūsijos Banką

Nuo Munšainčs 
Gydytis Reikia 15 d

Jokūbas Socan, 
Perth 
trau- 

ant 
buvo 

papa-

New York.
27 metų darbininkas iš 
Am'boy, norėjo mestis po 
kiniu požeminio gelžkelio 
Wall Street stoties, bet 
policmano sulaikytas. Jis
šakojo, 'kad dešimt dienų kaip 
iš Estijos ir jis taip panorėjęs 
tėvynėn grįžti, kad nusprendė 
nusižudyti, nes jam nuobodu 
menkoje pasidarė.

A-

žydų Galia Paeina Nuo 
Dievo, Sako Pastorius

New York. Pastorius Straton, 
per pamokslą nedėlioję, pareiš
kė, kad žydų tautos galia ir vir- 
šinimas' kitų pasauly paeina iš 
Dievo valios, nes taip Dievas 
sakęs Abromui. Esą, žydų tauta 
kada nors bus ponia visų kitų. 
Tada ateis Jėzus ir bus kara
lius pasaulio. Esą ne per krikš
čionis įvyks pasaulio išganymas, 
bet per žydus.

Lawrence, Mass. Pasitrauku
sio iš American Woolen kompa
nijos prezidentystės Wood bio
grafija yra labai įdomi, nes jo 
gyvenimas buvo labai triukšmin 
gas. Įėjo jis į biznį 1899 metais 
ir dabar jo kompanija turi 57 
audinyčias Naujoje Anglijoje. 
Jis buvo valdžios kaltinamas ka1 
po organizatorius trusto, bet 
jam pavyko išsigelbėti. Po to 
jis buvo kaltinamas padėjime 
bombos' laike garsaus darbinin
kų streiko dvylikos metų atgal, 
kad suprovokavus streikininkus. 
Vėl 1920 metais jis staiga už
darė audinyčias, kad žmonės bal 
suotų už Hardingą. O šiais rin
kimais paskelbė didelius divi
dendus, kad parėmus Coolidge, 
parodant “gerovę”, kįlanČią iš 
to, kad republikonų partija sto
vi už augštus muitus.

New York. Bellevue ligotnbū- 
čio daktaras, kuris pernai per
leido 6,500 alkoholizmu susir
gusių pacientų, sako, kad dabar
tinė degtinė nuodingesnė, negu

Rokiškis
— Bendros 
buvo Darbo 
k>m:ns, taip

Del Kojos Važiavo 
8 Tūkstančius Mylių

Naujas Darbo Federacijos 
Vadas Priešinsis Sovietams

Washington. Gomperso vieti
ninkas, angliakasys Green, pa
reiškė,'kad Federacija prisilai- 

New York. Amerikonas teisė- \ys Gomperso konservatyvės 
jas Crabitas, kuris tarnauja ^ poiliti'kos ir priešinsis pripažini- 
tarptautiniame teisme Egypte,1 muį Sovietų Rusijos. Taipgi jis 
turėjo keliauti 8,000 mylių iš stOvės už tai, kad darbininkai 
Egipto į Ameriką kad gavus. neorganizuotų savo darbo par- 
dirbtinę koją. Sveikąją jam gat- 
vekaris nupjovė Egypte ir vi
joje šalyje nebuvo galima gauti 
dirbtinės.

t i jos.

Panevėžys. — Apiplėšė. Lap
kričio 23 d. apie 17 vai. ant 

Pittsburg, Pa. Trys vyrukai,' kelio Panevėžys—Velžys čvertis 
pavogę automobilį, dar apvogė 
šešis praeivius Squirell Hill sek
cijoje. Policija jų nepagavo.

Huntington, L. I. Aną rytą 
keturi vyrai sustabdė automo
bili ties Jericho Turnpike, atė
mė nuo jo $38 ir aukso laikro
dėli.

“ Vien by ės” 
'ienas Šeras 
10 dolarių.

M

Berlin. Tūlas spekuliantas 
Kutiskeris iš Kauno yra kalti- 
naįmas išvogime viso kapitalo 
Prūsijos valstybinio banko, į- 
steigto karaliaus Frederiko Di
džiojo. Jis vogė kartu su banko'buvo pora metų atgal. Dar 1921 
valdininkais. Išvogta kapitalas ’ metais užteko trijų dienų pagy- 
10 milionų markių, perviršis dyti apsinuodijusį, 0 šįmet jau 
dviejų milionų ir atsarga trijų j reikia pacientui mažiausia 15 
milionų, išviso Amerikos pini- j dienų ir tai kiti neišgįja amži- 
goie r.ni-n.1; a m.Minnn dnilarin n;. I nai. Pirmiau ligonbūčiai esą 
rektorių pirmininkas areštuotas Į imdavo iš policijos jos konfis

kuotą snapsą medicinos reika
lams, bet dabar to'kis konfiskuo
tas šnapsas taip nuodingas ir at
mieštas mediniu all'koliu, kad li
gonbūčiai iš policijos jo neima 
daugiau.

-gaiš netoli 4 milionų dollarių. Di-

i

Geras Išradimas
Tik Vardas Ilgokas

profe-Basle. Tūlas šveicaras 
sorius išrado naują lokomotyvą, 
kuris sutaupo apie pusę energi
jos, tik žmonija turės išrasti ki
tokį to lokomotivo vardą, ka
dangi profesoriaus duotas var
das — Hochdruėkfkondensaticn- 
sdanupflokomotive — yra peril- 
gas. Tas vardas reiškia: didelio 
paudimo garą kondensuojąs 

komotyvas.

Darbininkų Algos už 
Dieną Įvairiose Šalyse

(“Vienybės” kor.) 
žinios. Spalių 26 d. 
Fede rac i j os s u s i r i n 
sakant naujų Val

dybos ponų pasirodymas. į val
dyba iūjc knkemanai, kurie sa
vo kalba tik prijuokino publi- 

; ką. Nos sako, sako iš pradž’cs 
ir vėl užkliūna varčios. Taipogi 
Rokišky r;rk:mai į savivaldy- 
bas perėic ramiai; bet kaip pri 
s’ėjo dalintis vietomis, tai bai
sus skandalas buvo. Valstiečiai 
atsisakė nuo vietų, ir krik, pa
davė į teismą. Dievotieji žmo
nės pasipiktino, kam kunigai 
labai įsigilino į politiką, kad 
net bažnyčia pavertė politikos 
sale. Bažnyčioje plavėsuoja poli 
tikos vėliavos pavasarininku, 
moterų, blaivininkų .su svietiš
kais parašais. — šį rudenį sto
sis keletas puikių mūro namų, 
tarp tų ir miesto pirtis. Lig šio 
laiko miestelėnai eidavo nešva-

’Rokiškio apskr. prasidėjo karšti debatai del en- 
kor.) — Perėjų- deko Kozlovskio pranešimo, ku
šlame miestelyje riame jis pasiūlė paskelbti ka- 

padėti rytų vaivadystėse, 
karo padėties paskelbi-

na-
riai: kabineto vice-pirmininkas 
Tugutas ir vidaus reikalų mi- 
nisteris Rašaiskis. Pastarasis 
pasakė, kad Lenkijai nė vienu 
atveju ne naudinga skelbti karo 
padėti apskričiuose, kuriems 
negrę ia karo pavojus. Sensa- 
inį pranešimą P. P. S. (lenkų 

so'-ialistų) vardu padarė Dr. 
Pragci'-.onas. Jis pareiškė, kad 
nusiraminimo rytų vaivadystė
se galima laukti tik po to, kai 
gudams, ukrainiečiams ir lie
tuviams Vilnijoj bus suteikta 
plati teritorialė autonomija. 
Pragersono kalba sukėlė deši- 
niųjįii Atstovų tarpe pasipiktini
mo. Jie pavadino P. P .S. pra
nešimą išdavikų žygiu, griau
nanti iš pamatų visą šių kraštų 
polonizavimo darbą. Kadangi 
debatai šiuų klausimu dar ne
baigti, komisijos posėdžiai bus 
pratęsti.

Tilže. — Reichstage 
diena praėjo abelnai 
Tik kai kur susikirto 
mokratai su nacionalis' 
riais”, kurie ėjo per 
vilko miestiečius j rinl 
tas. Gatvės blivo šen- 
dai — baltai -r- raudoi 
liavomis papuoštos. Re 
nu vėliavų buvo tik 1 
žai matyti. Įdomiausia, 
tį į šventadienį ultranai 
tai užtepė smala (degutu; 
žydų firmų Lingu. Prie km 
mų reikia prakaityti ir tai, i 
daugel vietoje rinkimų prižh 
rėfojai buvo (truputį perdaug už 
gėrę.

Miesto rinkimų išdavos to’ 
kios: — Socialdemokratai 4600 
balsų, TautĖninkai 3895, komu
nistai 477'L Liaudies Partija 
4003, Nacional-socialistai 3220^ 
Demckratai 2812, Vidurinio 
Luomo Partija 622, Darbo žmo
nių sąrašas! 61, Lenkų Parti
ja., (.'),

Tilžės apskrity balsų ^avo t. 
k. Socialdemokratai 3085, Tau
tininkai 9T9G (!) Liaud. Part. 
1447, Nacional-socialistai, 1026, 
Demokratai 1350, Lenka’ 10 
Mozūrai 4, (Pereitą kartą Tilžės 
apskrity Social-demokratai ga
vo 1570, Tautininkai 11134 bal
sus.

lo-

Amerikonai ir Japonai 
Apsimaino Oficierais

Ja- 
su-

u ui

Washingtn. Amerikos ir 
ponijos karo departamentai 
tiko apsimainyti keturiais 
mijos oficierais, kurie prč
su kitos šalies pulkais, idant 
pramoktų tos šalies kalbą. Ame
rikos oficierai tarnaus japonų 
pulkuose, o japonai amerikonų.

Boston. Teismas rado rabiną 
šarfamaną kaltu pardavinėjime 
švento vyno ir nubaudė 200 do-kilom, nuo miesto apiplėštas va

žiuojantis Kulinauskas Antanas larių. Beto jis turės mėnesį sė- 
Iš jo atimta 150 litų, 64 rub- dėti šaltojoj.
liai rusų poperinių pinigų, apie ------------
30 rublių ost markių ir vidaus
pasas. Užpuolę buvo 2 asmenys, nos audinyčios čia nukapojo dar 
apsirengę kariškais rūbais.

Whitinsville. Mass. Dvi bovel-

jbinin'kams algas 12 nuošimčių.
Lapkričio 21 d. Juozą Alenči- Paliesta 750 darbininkų, 

ką iš Katkų k., Piniavos vaisė., 
einant iš Panevėžio Pušalato 
gatvėj užpuolė du plėšikai ir at-'46 metų darbininkas 
ėmė iš jo įvairių daiktų maišą'kuilį 
vertės 185 lit.

Freeport, L. L čia pasimirė 
? Heilman, 

bedirbantavinas
Lofto dvare.

New York. Federal Reserve 
Bankas čia išleido knygutę, kur 
palygina algas darbininkų įvai
riose šalyse. Už dienos darbą 
lapkričio mėnesy Amerikoje vi-' 
dutiniškai mokėjo $5.60, An
glijoje — $2.28, Vokietijoje — 
$1.55, Paryžiuje — $1.35, Frak
cijoje — $1.24, Belgijoje 
$1.14, Italijoje — 86 centai, 
tuvoje — 75c.

Audeklines Atima iš 
Darbininkų Apdraudą

Lie

Lawrence, Mass. Pasiremda
ma “prastais metais” American 
Woolen kompanija pranešė dar 
bin inkaims, kad atšaukia ligos ir 
mirties apdraudą, kurį buvo įve
dusi trys metai atgal. Darbinin
kas, susirgęs ar susižeidęs bū
davo gauna tam tikrą dalį algos, 
kol sirgdavo. Dabar to 'negaus.

AMERIK. LIETUVIAI GELB
STI VILNIŠKIUS

Varšuva, 21-11. — “Rzeczpos 
polita” praneša, kad Vilniaus 
lietuviai gavę iš Amerikos pro
pagandos tikslams 10,000 dola- 
rių, surinktų ten sukaktuvių 
dieną, kaip generolas Želigov-' 
skis pagrobė Lietuvos sostine.

$5

Varšuvoje
Panevėžys. — Komunistų at

$5
SPALVUOTI

PAVEIKSLAI

AUKSO PAIŠELIS
$1.00

ŽEMĖS GIESMĖ

Apysaka K, Puidos.

Dvi knygos $1.50

i 28 d. nakties metu Panevėžy 
buvo išmėtyta komunistų atsi
šaukimai “Sesers — tarnaitės!”

PAŽVELGUS ATGAL 
šiandien išsipildo kas 

šioje knygoje yra prana
šauta. Pusi. 356 __  $1.25
MOTERIS

(Jos paslaptys) Apdary
ta _________________  85c

SVARBUS PRANEŠIMAS
Vilnius, 4-12.

šiomis dienomis įvyko Vilniaus, į
Gardino, Poliesjės, Vclynijos ir ■ sišaukimas. — Lapkričio iš 27 
Novogrudko augštesniosios ad
ministracijos valdininkų pasi
tarimas. Pirmininku buvo išrin
ktas Tugutas. Pasitarime daly
vavo maršalas Pilsudskis, ge
nerolas Halleris ir kiti. Pasita- ( 
rime buvo pranešta apie gudų 
sovietų valdžios daromas pa
stangas praplėsti propagandos

Panevėžys. — Lapkričio 23 d. 
Panevėžio ligoninėje mirė Ma
čiulytė Marjona, kuri buvo ne
žinomų piktadarių peršauta Ge
lažių m. 22 lapkr. š. m.

IVANHOE
Anysnka meilės turtingo 

didiko ii* biednos žydelkai- 
lės. Walter Scott’o. D ato
mai, 446 pusi.____ $1.50

KUPRELIS
Kuprelis mylėjo merginą 

o gudas jam pakepė bly
ną. Pusi. 238 _____ $1.00

PATIKO SKAITYTOJAMS

JAUNIEJI
SKRIAUJA

mylėtiAr guli ponas 
biedną kaimietę? Pusi. 30!)

S 1.25

Mūsų planas duoti, atnaujinant, ar už
sirašant, prenumeratą “Vienybės” už $5 
netik laikraštis tris sykius j savaitę per 
metus, bet ir pasirenkant knygų, skaity
tojams patiko.

Kadangi nekurios knygos jau išsibaigė, 
tai pasiūlome Naujų. Pasirinkite iš bile 
klėtkelės, įdėkite į konvertą penkinę, už
registruokite, ir prisiūskite mums su savo 
adresu, o gausite “Vienybę” per metus ir 
pasirinktas knygas.DAUKANTO

ISTORIJA
Lietuvos istorija nuo Oc 

dimino iki Liublino laikų 
pusi. 531 $2.00

TRYS APYSAKOS

193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Vnrgdieniai ___  65c
Žemią Dulkės _____  50c
Vilką Lizdus__ _____35c

Visos _____  $1.50

Trys Lietuvos vaizdai, 
piešti Žmuidzinavičiaus.

$1.50

LIETUVIŲ TAUTA

Lietuvių Tautos gyveni
mas kunigaikščių laikuose. 

D-ro šliupo, psl. 564. $2.25

1
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Nejaugi?

Simanas Daukantas
(1793—1864—1924)
Rašo A. Janulaitis ■ '*•

v? •
/. Ijkalbių, organizavimą sukilimų 

“Amerikos Lietuvis” peržvelg'ir veikimą miniose. Dėsto “mok 
damas jau dįlantį 1924 metą, 
sako:

“Visuomeniškame mūsų gyvė 
n i me šis metas irgi nieko gero 
nepalieka. Išeivijoj mūsų būvis 
nepagerėjo nė 
šimčiu.”

Mums regis 
lietuvių Įsigijo 
nai ir nutarė tvirtai apsigyven
ti Amerikoje. Daugelis Įėjo Į 
biznius, kuriuos išdirbo ir jau 
gerai stovi. Draugijinis gyveni
mas, tiesa, nėjo stipryn: ypa
tingai daugelis mažų draugijų 
silpnėjo, bet prie SLA. prisira
šė keli šimtai naujų narių, at- 
gįja TMD., Sandara. Visuome
nė pagija iš bolševikiško sužvč

I rėjimo ir nevienas eks-socialis-

Šįmet lapkričio 24 
ilsisi Papilės kapuose 
Daukantas. Jau ruošiamas jam pastatyti pamink
las, yra gatvių, mokslo įstaigų jo vardu vadina
mų, bet jo raštus mažai kas skaito, nes negali
ma jų gauti. Senai, kada dar spauda nebuvo už
drausta, jis buvo spausdinęs, o kiti dalykai išėjo 
jau uždraudus spaudą, bet taip pat nėra-prieina
mi. Ai' tai tolimos praeities veikėjas, savo darbą 
atlikęs jau pranykęs? ar dar yra ko iš jo pasi
mokyti? ar dar gyvas jo darbas?

Jis yra vienas ii- kitas.
Savo gyvenimo būdu, savo likimu jis yra, 

mums artimas, suprantamas per savo sunkius val
gus, begalę kančių; savo darbais jis kūrė mums 
Lietuvą.

Jis gimė baudžiauninko miško sargo šeimo
je. žemaičiuose, Kalvių sodžiuje, Linkimų para
pijoj spalių 28 d. 1793 m. Iš tėvu ilgai gyvenusių 
paveldėjo gerą sveikatą, stiprią dvasią, laisvės 
meilę, ištvermę ir daug norų gera kitiems pada
ryti. Savo darbu, kartais gerų žmonių padedamas 
jis baigė Kalvarijos mokyklą, Vilniaus gimnaziją, 
universitetą. Eidamas mokslus, turėjo patrauki
mą Į istoriją. Jis pasiryžo Lietuvos istoriją ištir
ti ir duoti ją savo žmonėms, tai prastai, niekina
mai liaudžiai. Jo noras buvo Įkvėpti tautinę są
monę. Įrodyti, ikad Lietuvos istorija kilni, graži, 
tik ją nevidonai iškreipė, paslėpė. Ir atliekamas 
nuo darbo valandas jis paveda savo istorijos dar
bams dirbti, žemaičių raštams gaminti. Dirbo jis 
iš pradžių Rygoj general-gub. raštinėj, paskui 
Petrapily (1834—1850) prie “Lietuvos Mętri- 

KT „i,. , .v. „ . , . i kos”. Užmokesnis menkas, 0 jis turėjo ne vienaiMau- tiems žemaičiams, lodei mirda-1 ■
paduoda lietuviams vai- I mas paliko turto apie šimto rub

lių vertės ir 34 rublius.
—o— 

Nauji Žurnalai.
Numeris 5tas tautininkų žur

nalo “Lietuvis”, pašvęstas at-1 
siminimams apie prof. Būgą,' 
kurį visi pripažįsta vienatiniu 
žinovu mūsų kalbos. A Smeto
na prisimindamas poeto Šekspy
ro žodžius, Įdėtus i lūpas pase
nusio karaliaus Lyro, sako: 

“Kam gyvena šuo, arklys ir 
žiurkė, O tu visai nebekvėpuo
ji?”

Teisybė: lietuviai būtų su di
desne nauda peTk^ntė mirti ke
liu desėtku klebonu ir Lietu- i- * *•

vos augštų valdininkų, negu mir 
tį Būgos.

Rašo plačiau apie Būgą ir jo 
moksladraugis Valdemaras, ku
riam Kauno policija nepavelijo 
atvykti Į Kauną ir papasakoti 
lietuvių studentijai žodžiais pa
siirti r u šio draugo darbus. Jis 
nurodo, kad kunigai Dambraus
kas ir Bučys išrūpino stipendi
ją Būgai ir patys davė jam 
pinigų ėjimui mokslo. Iš pat ma 
žens Būga mėgo lietuvių kalbą 
ir sakydavęs Valdemarui: “Tu 
mokinkis istorijos ir tyrinėk 
Lietuvos praeiti, o aš mokin- 
jsiuos kalbos ir tyrinėsiu lietu- 
ivių kalbos senovę”.

žurnale taipgi telpa ir Her- 
bačkauškos šauksmingas straips 
nis apie tėvynės meilę.

d. sukako 60 p^etij, kaip ooo©GC5oa©GC®Gcc©o«s©©GęcGQOcc«©o©c»©s©©ęt 
mnuii vri av fzxi a a Qirnnvina!

mažiausiu nuo-

kitaip. Daugelis 
nuosavybes čio-

sius” ten: Kapsukas, Angarie- 
tis, Rasikas, KHorys, Federavi- 
čius, Stasiulevičius, Ulba, Dauk 
ša, Stabūnas ir kiti pasitepę 
s la py va i džia i s lietuviai.

Pereitais metais niekinių 
retą apie 100 asmenų. Bet 
liau 
visi 
ma 
nes
rinio eiles apie Lietuvą tėvy
nę. Kiti, atvykę Lietuvon, nete
ko drąsos ir policijai atidengė 
visus “kursus” ir kelius pasė
kimo ten.

tu- 
vė- 
nejie perkošti, kadangi 

pasirodė “ištikimi”. Sako- 
vienas buvo sušaudytas, 
pas jį rado patriotiško tu

mūsų rašytojas Simanas j Dabartine Lietuvių 
i - Rašyba

Rašo Anis Rūkas

SVEIKINAM SU NAUJU METU!
♦ * r < »

Štai stovim Naujo Meto prieangy. Senasis metas 
ukrįto praeitin, kuri daugiau nebegrįžš, tik paliks 

rus ir blogus vaisius, kuriuos mos sau pelnėme, 
viai amerikiečiai, metus bendrą žvilgsni, ne- 
) praeitu metu pelnė. Kuo čia pasigirsi? Gal1, tiis ar bolševikas sako: “Jau pa

gijau iš tų garų.”
Svarbiausia tik tas, kad mes 

netenkame jaunimo, tai yra mū 
su ateities. Tas lemia lietuviš
kos kolonijos Amerikoje žlugi
mą. Bet tai yra istorijos nule- 
mimas ir mes prieš ji kovoti ne- 

' galime.

nų gėrimų pasiplatinimu? Gal partijų-bergždžio 
enėmis? Gal klerikalizmo ir komunizmo pas 
įgimti? Gal nepasibaigiomis bylomis laikraščių 
ikrasčius ir privačių žmonių prieš laikraščius 
^iena sarmata visai mūsų išeivijai.
uju pusių labai maža. Lietuvių abelnas skaitlius 
įš eina mažyn: senieji išmiršta, jaunieji ameri-' 
o naujų mūsų tautos žmonių nebeatkeliąuna.1 

os silpsta, retėja, liejasi vienos su kitomis. Inte- 
blausįasi, tingsta, skęsta biznyje ir tarpe amę- 

Šitokių apsireiškimų irgi negalima priskaityti 
.•rujų.

vlalonu pabriežti bent tik šiuos mūsų gyvenimo 
.sus: 1) Lietuvių griebimąsi įsigyti, nejuddmas nuo- 

vybes; 2) Vienur kitur lietuvių stvėrimąsi už įvairios 
. ųšies pramonių, amatų ir biznių — tas įpilia mūsų tau- 
ton gyvumo ir teikia vis didesnę bendrą lietuvių eko
nominę jėgą; 3) Daugely vietų sukrutimą statyti viešus 
Liaudies Namus su svetainėmis; 4) Lietuvių jaunimo 
ėjimas į augštesnes mokslaines ir visokios rūšies me
nus; 5) Augimą mūsų Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje; 6) Atgijimą Tėvynės Mylėtojų Draugijos; 7) Su
stiprėjimą ant politikos lauko Amerikos Lietuvių Tau- Mūsų vaikinai perdaug valgo, 

vartoja pirštus vietoj šakutės 
ar peilio ir dar didžiuojasi: 
“Pirštai buvo -pirma šakučių pa 
daryti”.

Na, vaikinai, ką sakysite, ant 
to?

—o— 
Vaikinai, paklausykite!

Tūla mergina, pasivadinusi 
gražiu Katės vardu, per 
jienas 
kinajms savo minti apie juos. Ji 
rašo: t

‘‘Daugumas mūsų tautos vai
kinų tingi, nenori mokytis, ne
turi ambicijos-noro tobulinti sa
vo gyvenimą materialiai ir mo
raliai. Jeigu vieną knygą per
skaitė, tai ir gana. Lietuviai yra 
užganėdinti jeigu gali prisikim
šti su kopūstais ir juoda duona. 
Ką jie paiso ar staltiesės bal
tos drobės ar rudos klionkės...

—o—
Daukanto Sukaktuvės.

Prisimenant 60 metų sukak
tuves kaip Simanas Daukantas 
mirė, mums regis, ypatingai 
svarbu būtų prisiminti jo pasi- 
rįžimas mokintis. Būdamas 21 
metų amžiaus, ir turėdamas tik 
10 rublių, jis pėsčias iš Žemai
tijos nutraukė i Vilnių ir ten 
stojo mokytis .universitetan. 
Jam pavyko: jis baigė moks
lą advokato.

Bet jis visą gyvenimą buvo 
“vargo pelė”, kadangi neieškojo 
turtų, tik dirbo savo numylė-

Lietuviįi rašyba, su skolintum nuo lenkų bei 
čekų akcentuotum raidėm, nėra tinkama, varto- ' 
nes (praktikes) žvilgiu; o menu — visai prastą 
skonį, tėmytujiui teikia. Visos akcentuotosios ra i 
dės, sunkina rašybą ir darko lygumos išvaizdą, 
netik didesniom raidėm sustatytą eilę, (žodį), 
bet ii- mažesniom; tuom pat skaitytojo regėji
mui kenkia. Man Įstabu, kad nuo Kudirkos lai
kų, joks sumanėjis (inciatoris) 
keist

tinęs Sandaros; 8) Tvėrimąsi ir bujojinja atletų ir poli
tikos kliubų; 9) Susibūrimą i vieną rvšį lietuvių liberalų 

. Talk raštijos; ir dar kitų mažesnes rūšies mūsų visuome
niškų pažingėjimų pirmyn, kaip ant ekonomijos, taip 
ir ant apšvietus,lauko.

Su tuo bent mes vieni kilus galime pasveikinti. To
dėl ir tiesiame mes delną visiems “Vienybes” skaityto
jams, šėrininkamš, bendradarbiams, rėmėjams, biznie
riams, draugijom^, organizacijoms ir redakcijoms.

Lai būna visiems linksmi ir laimingi Nauji 1925 Me
tai! Lai vėl sandaringai visi dirbame savo tautos ir sa
vo privatei gerovei! Lai būna mums visiems vėl lemta 
pasisveikinti su daugeliu daugeliu ateisiančių kitų nau
jų metįi!

•j

ANT KO REMIASI PRANAŠAVIMAI GERŲ LAIKŲ

—o— 
Musės ir Amerikos 
Konstitucija.

Jeffersonas, buvęs Amerikos 
prezidentu ir vienas iš sudary
tojų Amerikos konstitucijos, 
mėgdavo pasakoti sekanti anek
dotą:

‘‘Vieta kur kongresimanai su
sirinkę svarstė priėmimą Ame
rikos konstitucijos, buvo netoli 
arklydžių ir posėdžio salėje zir- 
bė daugybė musių. Tada vyrai 
nešiodavo trumpas išpūstas kel-

Jąu kelis kartu ir Coolidge ir jo bendrai valdžioje | nes ir dideles kojines, kaip da
rumus bubnijo atėjima gerų laikų, arba gerovės. Politi- ,bar moterys nešioja. Musės gąu 
kierių žodžiams ir pažadams paprastai nėra ko tikėti, j šiai tūpė ant blauzdų kongres- 
bet šiame atvėjy jų pranašavimai gali išsipildyti, nes. manams, o tie sušilę (tai buvo 
jų žodžius patvirtina rimtesni žmonės, apsipažinę su vasarą) su nosinėmis jas vąi- 
ekonomijos įstatymais ir jų veikimu.

Šie ekonomistai gerovės pranašavimą remia gerove 
Amerikos farrųerių. Vienų kviečių augintojų Amerikoje 
esama apie šeši milionaų neskaitant kitų farmerių. Tai 
yra biznierių “manketas”, kuris, apmiręs, numarina ir 
visą šalies biznį. Tai yra “gerovės nugarkaulis”, sako 
finansinis redaktorius Bostono “Evening Transcript”. •

Kaip žinoma, Amerikos farmeriai “įkrito i duobę” 
1920 metais, kada kainos ūkio produktų susmuko, ir ne
pakilo iki šių metų. Farmeriai vietoje pinigų kasmet 
dėjo į bankus — skolas. Toki’dalykų padėtis gyvai atsi
liepė į biznį. Viena trąšų kompanija 1920 metais pada
riusi 27 milionus dolarių pelno) sekančiais metais susi
laukė 11 milionų deficito. Garsi “paštu biznį daranti

šiai tūpė ant blauzdų kongres.

kydavo. Neapsikęsdami, didžiu
ma atstovų ir greičiau pasira
šė po konstitucija, kad tik išbė
gus Įkyrių musių’’.

Tai mat kokie maži dalykėliai 
gąli turėti ryšį su svarbiais do
kumentais ! i i —O—
Išdaviku Gamvkla.

“Lietuva” deda ilgoką prane
šimą apie Kominterno (komuni
stų internacionalo) “lietuvišką 
skyrių”, o Amerikos “Tėvynės 
Balsas” deda atpasakojimus 
tūlos merginos, kuri to sky- 

lauke 11 milionų deficito. Garsi “paštu biznį daranti” [ riaus “mokslus” buvo išėjusi, 
Sears, Roebuck Kompanija, dariusi pirm 1920 metų 220 (vienok, grįžusi Lietuvon, pama- 
milionų dolarių bizni i metus, sekančiais metais gavo tik' 
105 milionus, o 1922 metais pardavinėjo tik tas nrekes, 
kurias turėjo, neužsakydama kitų, kas reiškė fabrikų 
stovinėjimą. Panašiai ir kitos korporacijos nukentėjo.

Dabar farmeriai gauna augštas kainas už kviečius 
dėlto, kad kviečiai Europoje neužderėjo. Pradžioje šių 
metų jie gaudavo už bušelį apie 98 centus, o pabaigoje 
jau gavo po $1.18. Tai nėra dar $2.22, ką jie gavo karo 
metu ir po karo, bet visgi tokios kainos farmeriams 
duoda pelno.

• Todėl biznieriai ir sako, kad ateina gerovės laikai, 
pasidžiaugę pinigais, pradės juos leisti, 
vietas, kur pinigai neš nuošimtį ir suks

ka-

Skurdumas Rašytojų ar 
Stoka Litų?

Gavome iš Lietuvos du 
lendoriu” — Lietuvos Ūkininko
ir Sodžiaus Kalendorius (Kultū
ros B-vės leidinys). Ir kas gi— 
pasirodo, kad turinys abiejų 
vienokis.

Tas parodo, kad arba rašyto
jų nėra Lietuvoje, arba nėra 
litų, kad dvi knygų ir laikraščių 
leidimo bendrovės išleido tokį 
pat kalendorių.

—o—
Nepavyko.
Iš Binghomptono pranešama, 

kad komunistai nors organiza
vosi pagriebti SLA. kuopos val-

tė savo klaidas. Iš tų abiejų ap
rašymų galima susidaryti vaiz
das tos gamyklos išdavikų lie- Į 1 savo rankas, bet nepa- 
tuviams.

Su pagelba rusų atstovybės 
-Lietuvoj yra ieškoma po Lietu
vą “tinkamų žmonių”, kurie vė
liaus pro Dinaburgą ar Rygą 
gabendami į Rusiją, į Maskvą 
kad išeitų “agitatoriaus kur
sus”. Tie kursai sudalinti Į ke
lis skyrių®. Viename skyriuje

vyke: jie pernai turėjo iždinin
ko vietą, bet šįmet ir tą pra
lošė.
Kaip tą išaiškinti?

Giovanni Papini, garsus eks- 
bedievis, rašydamas apie Kris
taus gimimą, pastebi:

‘‘Pirmieji Jėzaus garbintojai 
buvo galvijai; asilas ir jautis,

nes farmeriai, 
ar invesdinti į 
biznio ratus.

mokinama mažiau prasilavinę, o ' bet ne žmonės.”
kitam daugiau. Daugiausia do- Turbūt dėlto, nekurie ąarapi- 
mės kreipiama į politiką, į ko-, jonus ir vadina “avelėmis,” net 
munizmo istoriją, į rengimą šuo 1 ir šiandien.

Turbūt dėlto, nekurie parapi-

skatiką įdėti savo raštams leisti.
Rašė jis visose srityse — rašė elementorių, 

skaitymų knygas, ūkio knygeles, gramatiką, žo
dyną, teisės dalykus, rinko dainas, patarles, pasa
kas... Jis norėjo tuomet pagaminti vadovėlių že- 

, maičių gimnazijoms. Platus danbas viską paruoš- 
I ti neturint priruoštos dirvos, perkitavoti dvari
ninkus, baudžiauninkus, neturint dar laikraščių, 
kurie būtų priruošė dirvą. Kiti nesiekė taip tc!i. 
mažiau nuvokė, gal būti, :--- ------------- —

■ / , v* , </ • tvieną Daukanto sumanymą vilkino, nevykino, 
kol galų gale žuvo.’

Nuvargęs, ligotas, del blogų gyvenimo są
lygų. jis dar 14 ,metų (1850—1864) gyveno Že
maičiuose. Iš pradžių dirbo išvien su vyskupu 
Valančium, pas kurį jis ne tą darbą dirbo, kokio 
norėjo, ii' juodu turėjo persiskirti. Bevažinėda
mas po pažįstamus, jisai galų gale apsistojo pas 
Papilės kleboną. Vaišvilą, kuris jį karšino.

Ne visi jo darbai turi amžiną, pastovią ver
tę. Vieni atatiko laiko reikalavimams, jau dabar
tinių panašių pralenkti; betyrinės ir skaitys tuos 
raštus kalbos tyrinėtojai, raštijos istorikai. Pa
sakys, kad padėjo sukurti rašto kalbą. Bet yra 
raštų, kurie turi gilesnės, didesnės reikšmės — 
tai jo istoriniai darbai, istorinė medžiagą, kuri 
dar guli archyvuose, jo .surinkta ir nesunaudo
ta, kuria dar galės naudotis kiti .istorikai, ypa
tingai jo ištraukomis iš “Lietuvos Metrikų” doku
mentų nuorašais.

Lietuvos istorija — tai jo viso gyvenimo 
darbas. Į 'kurį jis Įdėjo visą savo sielą, o tik tas 
darbas bus didis, į kurį bus Įdėta daug meilės, 
darbo ir sugebėjimo. Visą gyvenimą jisai ją rin
ko, lyg bitė iš visokių gėlių. Norėjo daug tuo pa
siekti. Norėjo atgaivinti tautą, norėdamas paro
dyti kaip gyveno ir veikė jos prabočiai, norėjo 
tuos senovės kilnius žmones atgaivinti, duoti pa
vyzdi dabartiniems. Nekraipė jis jų, pasakojo 
kaip suprato, teisybės nekraipė politikos ar šiaip 
praktikos tikslams.

• Rinko istorinę medžiagą jis pats, bet ragino 
ir kitus, padėdavo kitiems jų darbuose. Skolina 
kartais kokiam istorikui brangiai Įgytąjį rank
raštį. ir nerimsta, 'kol jo negaus: o jeigu žūs .ta 
jo brangenybė, jeigu priešai tą visą dalyką iš
kraipys, ir teisybė vėl bus nuslopinta...

Politikos gyvenime jis nedalyvavo, neprisidė 
jo prie politikos kovų, 0 jis yra perleidęs jų. Ka
da jis buvo kūdikis, jo tėvai ir dėdės dalyvavo 
žemaičių sukilime (1795 m.). 1831 m. praėjo jam 
Rygoj, kada jis buvo jau nuvargęs nuo sunkaus 
gyvenimo; matė 1863 m. sukilimą, matę kovas 
aplink Papilę ir Papilėj pačioj.

Nerišo jisai Lietuvos atgimimo su tokia ar 
kita politikos gyvenimo forma, norėjo tik pri
kelti išniekintus nuvargintus žmones, kad jie 
pasijaustų dvasioj laisvi, nepriklausomi. Be to,1 • 
jis matė, kad sukilėlių vadai ne visuomet rūpina
si Lietuvos labu, gal būti laikė ne vienu iš jų 
priešingose jam eilėse.

Jisai brangus mūsų visuomenėj, kaip0 žmo
gus; jisai savo skaisčiu gyvenimu gali šviesti 
kelią jaunimui.

Darbo žmogus, ištvermės, pasišventimo pil
nas, prisirišęs prie savo žemaičių, jiems yra ati
davęs savo sielą; savo darbą, savo sveikatą.

Jo kūnas ilsisi Papilėje, žemaičiuose, jo drau 
kas kun. Vaišvila pastatė prastą akmenį, kuria
me užrašė, jeg ten ilsisi darbo žmogus, kuris 
dirbęs it vargo pelė ir rašęs vienas pirmųjų viso
kius raštus, o ypač Lietuvos ir žemaičių istori
jas.

nesirado, įnešt 
gerint lietuviškąją rašybą. Supranta

ma; tai ne vieno asmens dalykas, ypač aš nesi
imu iniciatoriaus (sumanėjo) vardo; vien pra-, 
tariu žodelį reiškimui savo minčių, kurios many 
senai gimė; už jų pareiškimą te Lietuvos “pro
fesoriai” man atleidžia, kuriem užleidžiu garbės 
viršenybę. Tačiau® jei aš būčia laikraštininku, ar 
Įgaliota viršenybe, pradrisčiau patiekt projektą 
gerinimui (lyginimui) lietuviškosios rašybos.

Raidžių gerinimas lietuvių rašyboj, gal šian
dien ankstyvas, niekas tuom nesidomi; tačiau — 
tikiu, pribręs ir ateis laikas.

Ne technikos klausimu, šiuoni sykiu noriu 
kalbėt, o žodžiu, vienodinimo, ir kaip kurių rai
džių išmetimu kurios lietuviškoj rašyboj vien 
maišatį daro.

Man rodos žėdnas akylesnis skaitytojas pa
stebi nevienodumą mūsų rašomosios kalbos. Kaip 
jau kitur sakiau, Amerikos lietuvių laikraščiai, 
nors povaliai, bet seka Lietuvos laikraščių rašy
bą; tas rodos taip turėtų -ir būti, nes ten — 
gimtinėje Lietuvoj, židinis mūsų tautos ir kalbos 
gyvybės, o ne svetur. Tačiau sekt vien todėl, kad 
Lietuvoj taip rašoma, be perkratymo, kas lietu
viška o kas svetima, nebūtų sveika.

Imkim rašymą svetimų vardų, bei vietų, su-
-'avo nerangumu ne jyg jtJ tarmės, o ne. rašybos (raidžių); tas rodos

maža svarba, kaip skaitąs tatai ištaria, o kur kas 
svarbiau, kaip žingeidaująs skaitytojas, daugiau 
žinių suras, apie geidžiamą asmenį ar vietą. Gal 
kada lietuvių kalboj ii- bus atspausti žem hipiai su 
lietuviškais pavadinimais, viso žemės skrytulio 
šalių, ir šalelių, kur skaitąs galės be vargo su
rast vietą rašyta sulyig tarmės, nors žemlapio ir 
nėra taip painus, žemrašio (geografijos) taisy
kles žinančiam. O kaip su žinynu (enciklopedija), 
kurios nei lietuviai nei kitos tautos neįstengs 
pilnintelės, kaipo didžiausios žinių knygos išleist, 
o kur rašoma, nekaip tariama, o kaip rašoma 
pradinai (originale) ? Kaip skaitąs suras gei
džiamą vietą ar asmenį?

Kaip jau '.sakiau, kad skaitančiam nesvarbu 
ištarimas svetimų vietų ar asmenų, o svarbu 
tikslus parašymas raidė raidėm kad norint gali
ma būtų surast daugiau apie tai žiinų, o ten ir iš
tarimas surandama. Dabar Lietuvos laikraščiuo
se, tikra maišatienė tuo klausimu (seku 
vą.

Lietu

Lietuva.

Liet, žinias” ir “T. Vairą”). 
(Užbaiga bus) 
o------ o-------------- o

NAUJI METAI! 
šfai žengiam j angą 
Naujųjų metelių, 
Palydim senuosius 
Su našta vargelių.

Tėvynės dirvonai 
Dar neišpurdenti, — 
Nejauku Lietuviui 
Dar yra gyventi.

Nelabieji priešai 
Mums drumsčia ramybe, — 
Nelemta turėti 
Mums pilną liuosybę. 

žengdami į angą 
Metelių naujųjų, 
Tverkimės už mokslo 
Ir darbų rimtųjų.

O metai naujieji 
Atneš mums tvirtybės, 
Del 
Bus

mūsų nebaisios 
priešų galybės.

Tik, broliai, sesutės 
Dirvonus draskyk it, 
Šviesos ir vienybės 
G r ū d ei i u s barstyk i t.

nauji meteliaiBus
Del mūsų sėkmingi, 
O Lietuvos žmonės 
Paliks tad laimingi!

o o
— Svajonė.
—o

Vagies kepurė dega

Vaikų kaip pupų, duonos nė plutų

Varnas varnui akies nekirs

žodis galvos nepramuš

2
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LAIŠKAI IŠ KAUNO PADANGĖS

Rašo Ex-Homo

(Tąsa)
O įspūdžiai nekoki. Įsitikinę 

į savo vadus siela ir kūnu žmo
nės e seka jų ir darbais. O šie 
vadai jei viešai ir neseka pėdo
mis savo pranokėjų Borgia ir 
kitų, tai betgi duoda įspūdžius 
ir pavyzdžius savo darbais. O 
tie pavyzdžiai ir darbai toli gra
žu prasieina su pasaulio pripa
žinta kultūra. Mūsų dvasiški“ 
ja mokina žmones žvėriškumo 
ir veidmainiavimo. Nepersenai,
dar man pamenamais laikais ką” į apmulkintas žmonių gal- 

------------------------ : — ! vas> pra(]ėjo priešintis Da
gilio “politikai” ir pasiuntė jį 
į 'bažnyčią, — jis pradėjo šau
dyti...

Kristaus mokslas, žmonių 
meilė, kunigas ir revolveris!... 
Tai košė, kuri pradeda nesutilp 
ti žmonių galvosna, išpampsta, 
išsiveržia nepriprastu kultūrai 
ir etikai keliu, ir pasidaro

matome jau nebe tą. Apie savi
tarpinę žmonių meilę,
Kristus yra pabrėžęs, šiandien 
vis mažiau begirdėt. Priešingai 
1920 metais teko girdėt, kuo
met kunigas nuo bačkos prokla 
muodamas savo partiją, agitavo 
tūlo savo priešo “bedievio” na
mus “sulyginti su žeme, kad ir 
pėdsako tos giminės neliktų...” 
Arba šįmet kunigas Dagilis su 
revolveriu rankose irgi ant bač
kos, kuomet bekalant “politi-

ką

dvasiškija nesikišo žodžiais j po 
litiką, palikdama ją svietiškiam 
Bet tai buvo tol, kol ji buvo 
nesugriebusi politikos j savų 
rankas. Ji tuomet tik mokino 
žmones nusilenkti prieš svietiš
ką valdžią ir jos klausyt. Sakė
si bet gi, kad jos pareiga es
anti vien tik mokyti žmones 
mylėt viens kitą, šiandien mes tam

jy
'• »

Vistrola IX

Nil MAtTKRS VVtCI’

Yra Victrola

68674
Valcas (Stahl’o Kapeli ja)

77757

77758

77660

77652

77670

77534
Juozas Vaičkus-

73102
Rakauskaitė

77612

77548

72191

77591

-Mitra***'

Victrola No. 405 
$250: electric $290

victrola No 
$235- Electric

350 
S275

Victrola No.210 
$110

$150

Laukianti Jūsų 
krautuvėj Victrola produktų. Viršuje yra 
keletas iš 25 madų — jūs rasite vieną kaip 
tik jums.

Victrola yra įžymiausia kalbos mašina ir 
parodo sreriausį skonį gerume ir vertėje. 
Paprašykit arčiausio krautuvininko kad 
leistų paklausyti sekančius

NAUJUS VICTOR REKORDUS 
Elzbietos 
Ra d u st u

(12 colių — $1.25)
šie visi 10-coliniai po 75c.

Linksma Kaimiečių polka
Rudens vėju — Valcas. Jan Wanat 
žuvininkų Valcas Hans Erichsen

Harry Syvertsen 
Vidurvasario Valcas — Hans Erichsen 

KITI VICTOR REKORDAI
Blaivybes Apaštalas
Du Sūnų — J. Vaičkus, J. Dikinis
Radastų Valcas
Gėlių Daržely — Weber’o Kapelija
Mano Mylimoji
Lauktuvių Valcas — Kariloff’s Rusiška 

Orkestrą Balalaikų
Ubagų Balius
Septynios pačios — 
Aš augau pas tėvelį
Lopšinė — Mariom
Pas pristovą
Devynis Mėnesius atsėdėjau — J. Vaič

kus, J. Dikinis
Daug Kraujo pralieta
Laivyne — Anthony Sodeika
Anl marių krantelio
Vai aš pakirsčiau — Jonas Butėnas 
Kareiviai Sugryžta — Valcas 
Lai gyvuoja Orlando — Valcas

Ins trume ntal iškas Kva rietas
Paprašyk bile Victor produktų krautuvininko 

pirmo tomo naujo Muzikos Dailės Knygyno Vic
tor Rekordų — albume yra Šuberto “Nebaigta 
Simfonija” ir Šumano “Concerto”.

Pabandykite Victor Tungs-tone adatas — ne
reikia mainyti su kiekvienu rekordu. Paprašyki
te savo krautuvininko!

Victrola yra vienatiniai gaminama Victor kom
panijos — dabokite šių Victor vaisbaženklių.

X'lctrola
Victor Talking Machine Company. Camden. N.J

tikros rūšies palaidamanizmas, 
kuris daro žmogų laukiniu, ne
pripažįstančiu jokių doros, eti
kos bei kultūros nustatytų ribų.

To visko požymis Lietuvoje 
labai jaučiamas. Dora nupuolu
si žemiausiai.,Patriarchalis mū
sų kaimas, seniau pasižymįs do
re^ supač lyties santykiuose, 
šiandien pralaužtas ir eina pla
čiais šuoliais ištvirkimo keliu. 
Tai, kaip minėjau, iš dalies di
džiojo karo žymės, bet daugiau 
šia tai įtaka šių dienų mūsų 
“politikos.” Seniau naivi ir ne
kalta lyties santykiuose mūsų 
kaimo mergaitė dabar nebepa
žįstama. Ji “viską” žino, jai jo
kių aiškinimų nereikia, apie ku
riuos dar kai kada mūsų inteli
gentija, kalbėdama apie jaunuo 
menės auklėjimą, literatūroje 
neretai priminė. Mūsų jaunuo
menei “aiškinimų” jau nerei
kia: ji išsiaiškino sau viską 
■kitais, kultūros neleidžiamais 
keliais. Tai sodžius. Apie mies
tus, ypač Kauną, nėra ką ir kai 
bet.

O įvairių rūšių “brolijos” 
Lietuvoje dygsta, kaip grybai 
po lietaus. Sakoma, tai vis del 
geto jaunuomenės auklėjimo, 
kovai su ištvirkimu, su girtuo- 
klybe. Sykiu su augimu “bro
lijų” — zokonininkų ir zoko- 
nirikių — skaičiaus, nepalygina 
mai greičiau ir plačiau auga iš
tvirkimas, prostitucija ir gir- 
tuoklybė. To visko vaisiumi — 
nepaprastas plėtimasis miestuo 
se ir kaimuose venerinių ligų. 
D-ras Fuksas, privesdamas 
skaitlines kas sykį didesnio jų'_
plėtimosi, sako, jog Lietuvos 
ateičiai, lietuvių tautai gresia 
didelis pavojus — pavojus išsi
gimimo ir pražūties, jei nebus 
imtasi griežtų priemonių. Už tai 
ir imamasi “griežtų” priemonių 
kovai su tuo pavojum, apie ku
rių “griežtumą” kalbėsiu sekan
čiame laiške.

LINKSMAS VAGIS
(Feljetonas)

F. P. BRADCHULiS
ADVOKATAS

Seniausia Lietuvių Advokatas 
Amerikoje ir buvęs Lietuvoje 
Vilniaus ir Kauno Apygardų 
Teismo teisėjas. Veda bylas vi
suose teismuose; padaro visokius 
dokumentus, duoda Lietuvos 
šių

tei
patarimus mandagiai.
3112 So. Halsted fit., 

Chicago, Ill.
Telefonas Yard 2390

haPAG

JOINT Service:

HA»
Trumpas Tiesus Kelias

LIETUVON
kas savaitė plaukia karališki laivai 
“RESOLUTE,” “RELIANCE,’’

“ALBERT BALLIN,” 
“DEUTSCHLAND”

vežanti I, II ir III klesos keleivius. 
Taipgi vienos klesos laivai “Cleve

land”, “Mount Clay,” 
“Thuringia,” “Westphalia”. 
Uždaros kajutos III klesos kelei
viams. Nepilieeiai grįžtanti bėgy 
12 mėnesių į Ameriką, nepapuola 
kvotos varžymams.

UNITED AMERICAN LINES
35—39 BROADWAY 
NEW YORK, N. Y.

arba įgalioti agentai

k
*

Tieaus-trumpas kelias per Rotter
dam ’ą, į ir iš visų dalių

Laivai kas savaitę 
Neprilygstami patogumai 

Mes pagelbstime gauti reikalingus 
dokumentus (affidavits). Mūsų 
žmones sutvarko visas smulkmenas, 
ir keleiviams rūpinamasi nuo pra
džios kelio iki pabaigos.
Kainos ir laivų tvarkraštis pasiun
čiamas paprašius.
Rezervavimui ir informacijų delei 
rašyk bile vietiniam agentui, arba

HOLLAND AMERICA LINE
24 State Street New York,.

Ar

Ai

Rašo Klevo Lapas 
i --------

Motiejus Kranklis pavogė 15 
vištų. Teisme teisėjas, rašyda
mas protokolą klausia Motie
jaus: — “Kiek turi metų? čia 
pasakyta, kad 55 einąs?” — 
“Tiesa, ponas teisėjau, jaunos 
dienos jau nebesugrįžš.
žinai, kad už tokį darbą būsi 
skaudžiai nubaustas ’’ — Taip! 
už piktą reikia bausti, už gerą 
pagirti.” — “Delko ėjai vogti?” 
“Et, neužsidirbus niekas duonos 
neduoda.” — “Vogimas juk tai 
ne darbas!” — “Perprašau po
no teisėjo: Kepti karveliai nele
kia patys i burną.” — “Ką tu 
čia kalbi ? Atsakyk man, ant už 
klausimų!” — “Tiesa! Kvailių 
nereikia sėti," patys atsiranda.” 
— “Ar prisipažįsti, kad jau sy
kį už vogimą sėdėjęs?” “Taip; 
Bet tas buvo jau senai, kuomet 
dar jaunas buvau; juk kiekvie
nam pradžia yra sunki,
žinai, kad reikia sakyti tikrą 
teisybę?” — Kur būsi nežino
jęs, žinau, kad visuomet teisy
bė išeis į viršų.” — “Trumpai 
atsakinėk anį mano klausimų!” 
“Ponas tei,sėji! Kas ūmai už
sidega, tas neilgai šviečia.”

Teisėjas nekantrauja ir rūs
čiai sušunka: — “Neplepėk be 
reikalo, įsakyk, vien tiktai tą, 
apie ką klausiu!” — “Persipra
šau šviesiausiojo teismo ne iš 
karto Vilnius pastatytas, o grei 
tas darbas tai niekam netikęs”.

• “Jeigu neatsakinėsi ant ma
no klausimų, tai liepsiu tave už 
nepaklusnumą į šaltąją patup
dyti.” — “Ponas teisėjau, iš di
delio debesio — mažas lietus, o 
kas tau pačiam nemiela, tai nė 
kitam nedaryk.” — “Ar prisi
pažįsti, kad naktį iš 15 gruo
džio pavogei ūkininko Baltraus 
15 vištų?” — “Kas perdaug, 
tai še lauk! Tiesa sakant, tiek 
vištų ten ir nebuvo; bet tikrai 
nežinau, kiek jų ten galėjo bū
ti, nelabasis jas žino.” — “Ar 
tos vištos buvo senos ar jau
nos?” — “Geras žodis maža 
atsieina, o daugel naudos pada
ro; o apie tų vištų senumą, tai 
tiek žinau, kad nepritinka se
nų niekinti, nes ir mes patys pa 
sensime. Pagalios tyla gera by-

sša Iš Amerikos Lietuviu Gyvenimo £g
ČIA TALPINAMA ŽINIOS Iš AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMO IŠIMTINAI. RAŠOMA MUSŲ GABIŲ 

KORESPONDENTŲ APIE TEATRUS. BALIUS, PRAKALBAS IR ABELNĄ JUDĖJIMĄ

GRAND RAPIDS, MICH.
Našlaičiams aukos

Lietuvos Našlaičių Globos 
miteto pasidarbavimu tapo 
rinkta ir pasiusta Lietuvon į 
Kauną $50.59. Aukavo šie: Nuo 
pirmiau buvo surinkta $9.74; 
M. Aleksiūnas $5; Marė Berno
tienė $4; J. Dirvelis $2.50; Fe
licija Delinikaitienė, M. Kučin
skas, P. ir Ant. Kauskiai, F. 
Greičaitis, J. šalaševičius — po 
$2; A. Jeseliūnas, T. Aleksynas, 
D. Greičaitis, J. Bračiulis J. 
Aleksiejūnas, K. Pašluosta, J. 
Metelionis, K. Grigienė, T. Whi
te, E. Metelionienė, K. Sutkai- 
tis, J. Juodeika, A. Alksnienie- 
nė, T. Kašiuba — po $1; J. 
Lapinskas, P. Miksas, J. Medžiu 
kas A. King, M. Ruseckas, A. 
Kemėras, M. Giedrienė R. čup- 
lienė, čižauskas — po 50c. Smul 
kių 85c. •

Aukotojams nuoširdžiai dė- 
kuojama. Komitetas

SO. BOSTON, MASS.
Garmaus—slinkio Byla

Ko 
su-

Adv. Aalleri: -O hr1 tie’ moks
leiviai ir mok^lei’Yęs'. 'Vokietijoj 
viename mieste su tavim gyve- 
no?

Garmus: Viename. K
Adv. Allen: Ar viėndjč mies

to daly
Garmus: Kiti vienoje, o kiti 

kiek toliau.
Adv. Allen: čia ir yra para

šyta, kad tu taip sakei.
Tuomi teismo sesija baigėsi.

tokiems tik

Allen: Ar jis 
rinko pinigus

kartuvės

tose pra- 
į Tautos

SESIJA IV.

jis pasakė, kad ar yra kas bai
sesnio už bedievybę; ar yra kas 
baisesnis už bedievį; kuris su 
jo nuomone nesutinka ir jam 
aukų neduoda, tokie visi yra: 
biauryhės, gyvatės, velniai, htr 
liganai!
tinka!

Adv.
kalbose
Fondą ir ar gavo pinigų?

Paulauskas: Taip, jis rinko 
aukas. Gavo daug Lietuvos Lai
svės Paskolos Bonų ir pinigais; 
bet kiek, tai nepranešė.

Teisėjas Bishop perspėja, 
kad apie šias prakalbas pirmiau 
buvo kalbėta ir kad apie tai 
daugiaus laiko gaišinti neapsi
moka. (Dar bus)

“Vienybės” Koresp.

BALTIMORE, MD.
N. Rastenis Keliauja i 

Vakarines Valstijas.
£

Gruodžio 29 d. apleidžia Bal- 
timorę gerib. Nadas Rastenis, 
ALTS, vice-pirmininkas ir ke
liauja tiesiai į Chicagą, kur at
laikys eilę prakalbų ir grįžš 
į Baltimorę, pakeliui sustoda
mas Detroit’e, Clevelande ir 
Pittsburge.

Sandariečiai, būkite prisircn- ' 
gę sutikti; kurią dieną atlan
kys katrą koloniją, sužinosite 
iš paties gerib. N. Rastenio.

Jo 
3251 
III.

ir(Tąsa)
Adv. Allen: Pasakyk man, 

father Garmus, ar tu dabar irgi 
atvažiavai su tikslu, kad gauti 
pinigų?

Garimus: Taip.
Adv. Allen: O kas tave kvie

tė atvažiuoti?
Garmus: Tautos Fondas.
Adv. Alien: Tai vadinasi 

atvažiavai tam fondui aukas 
kti, ar taip?

Garmus: Taip.
Adv. Allert: Tai tu sakai, kad 

štai šis laikraštis “Sandara' 
neteisingai tave apšmeižė?

Garmus: Kas čia yra aprašy
ta, tai visai iškraipytos min
tys ir aš to nekalbėjau, kas čia 
parašyta.

Adv. Allen: Kada antru kar
tu atvažiavai Amerikon, ar kal
bėjai Cambridge, Mass, vasario 
17 d.?

Garmus: Kalbėjau.
Adv. Allen: Ar tavo prakal

bos buvo tikslas, kad surinkti 
nuo žmonių auk^i?

Garmus: Taip.
Adv. Allen: Ar tose prakalbo

se rinkai atikas ?
Garmus: Rinkau.
Adv. Allen: Ar ten kalbėjo 

Kneižys ir Dr. Pakštas?
Garmus: Kalbėjo.
Adv. Allen: Ar ten surinko

te aukų 880.00?
Garmus: Surinkome daugiau.
Adv. Allen: Ar tu tose pra

kalbose sakei: Kurie, turite pi
nigų ir Lietuvos Laisvės Pa
sikėlus Bonus, jums graužia są
žinę, kad nuo to pasiliuosavus, 

, • atiduokite pinigus ir bonus da-1

birželio 30
d. 
d.,

Kokias parei-

Organizacijos

tll
rin

Teisėjas ir liudininkai prade
da garsiai juoktis. — “Ponas 
teisėjau, perprašau kad taip...” 
— “Ką norėjai pasakyti?” klau 
šia teisėjas. — “Neišmanėlį iš 

i juoko pažinsi.” “Ar teisybė kad 
pavogei vištas?” — “Ką darysi 
ponuli. Mažai, bet gerai; reikia 
daugiau klausyti, o mažiau kal
bėti, nes juo kantresnis, tuo 

Už vogimą ture 
si 4 savaites sėdėti ir atlygin
ti teismo išlaidas. Ar turi, ką 
prieš tai pasakyti?” — “Ko ne
galima išvengti, reikia kantriai 
kentėti. Apie tą atlyginimą, tai, 
pasakysiu... jei išteko žuvei, iš
teks ir pipirams. Ponui gi tiek 
priminsiu kad kas kitam duobę 
kasa, pats į ją įpuola; ko gero 
gali ir patsai kalėjiman pakliū-' bar man. Sakėte taip, ar ne?

Garmus: Aš taip sakiau bai- 
kaudamasi
Adv. Allen: Ar tose prakalbo
se viena moteris, Petronėlė Ka- 
volienė, davė tau Lietuvos bo- 
ną §50.00 vertės?

Garmus: Davė.
Adv. Alien: Ar tikrai ta mo

teris, nes žiūrėk čia jos var
das parašyta?

Garmus: Kiek atsimenu, tai 
rodos ta.

A'dv. Allen: Ar tose prakal
bose minėjote ir tūlą Ivaškevi
čių iš So. Bostono?

Garmus: Nepamenu; 
klausė, tai minėjau.

Adv. Allen: Ar jūs minėjote 
neturtingus moksleivius, Vokie
tijoje

Garmus: Taip, aš aiškinau jų 
vargingą padėtį.

Adv. Allen: Ar tu minėjai ir 
tai, kad tų moksleivių tarpe bu
vo ir dvi merginos?

Garmus: Aš minėjau net še
šias. t . 4 K

gudresnis.

ti.” — “Ar priimi bausmę?” 
— “Ką daryti! — Kalėjiman ei 
siu, ir nei vieno iš jūsų nekeik
siu ; nes kas meta tau, akme
niu, mesk jam duonos. Gerai 
žmonės sako: — Mokėk vogti ir 
mokėk pakūtavoti. Kad Dievas 
duos, atsėdėjęs, būsiu gudresnis 
apsižiūrėsiu, nesiduosiu taip 
greitai suimti.” — “Tai sakai, 
vėl' eisi vogti ?” — “Tai kaip 
gi! Sunku atprasti prie ko iš 
mažens esi pripratęs; o vagis 
ne šuo, nevalgęs nebus.”

Visi susirinkusieji teisme, 
dar ilgai juokėsi iš tokio links
mo vagies, kurs prie kiekvieno 
žodžio išteko po priežodį. Visi 
stebėjosi, kur jis tiek priežo
džių galėjo išmokti. Vagiui ka
lėjime visai nenubodo; jis nė ne 
pasijuto, kaip praėjo keturios 
savaitės, o išėjęs iš kalėjimo, 
vėl vaginėjo.

kas

Nuolatos, nors ir lūtal 
“Vienybė*1 progresuoja 
Vientaučius informuoja.

/

Tai kaip tu rie
tu buvai mana-

Mano pareiga

pa
yra

Gruodžio 15 d., 10:30 vai. ryte.
Prisaikinama “Sandaros” liū 

dininkai: K. J. Paulauskas, bu
vęs Adm., J. Gegužis, “Kelei
vio” leidėjas; J. Neveckas, “Ke
leivio” redaktorius; Z. Nevec- 
kienė, “Sandaros” advokatui 
straipsnio vertėja; K. Sidabras 
ir J. Naubųris, kaipo liudininkai 
buvę Garmaus prakalbose del 
kurios byla eina.

Prokuroras Keyro: Pašaukite 
Palauską. (Palauskui atsistojus, 
klausia): Ar tu esi dirbęs prie 
“Sandaros” ?

Paulauskas: Taip, dirbau.
Prok. Keyro: Nuo kurio 

iki kurio laiko dirbai ?
Paulauskas: Nuo sausio 1 

1921 metų iki 
1924 metų.

Prctk. Keyro: 
gas ėjai ?

Paulauskas:
sekretorius ir biznio vedėjas.

Prok. Keyro: O kas tuo lai
ku buvo laikraščio redaktorių?

Paulauskas: Vincas J. šlia- 
kys.

Prok. Keyro: Jei tu buvai 
'kaipo manadžeris, tai pasakyk 
man, ar tavo ar redaktoriaus 
žinioje tas straipsnis tilpo?

Paulauskas: Redaktoriaus ži
nioje.

Prok. Keyro: Ar tu žinai, 
kas tą straipsnį parašė?

Paulauskas: Nežinau.
Prok. Keyro: 

gali žinoti, jei 
žėriu ?

Paulauskas:
buvo biznio reikalus tvarkyti, o 
redaktoriaus žinias ir korespon
dencijas.

Prok. Keyro: Ar tu turi savo 
laikraščio antrašus?

Paulauskas: Sulyg man 
duoto reikalavimo, antrašai 
priduoti teisėjui.

Prok. Keyro: Ar jus savo lark 
raštį siuntinėjate po visą Ame
riką ir Lietuvon?

Adv. Allen: Aš perspėju p. 
Keyro, jog tai nevietoje klausi
mai. (Prokuroras Keyro atsi
traukia ir pradeda klausinėti 
adv. Allen): Klausykite Pau
lauskas: Aš čia turiu “Sanda
rą” No. 50 iš gruodž 15 d., 
1921 metų. Jame ant aštuntojo 
puslapio yra straipsnis po ku
riuo parašas: K. J. Paulauskas. 
Ar tai tavo vardas?

Paulauskas: Taip, mano.
Adv. Allen: Ar tai tas straips 

nis tavo parašytas?
Paulauskas: Taip, tai mano 

ranka parašytas.
Adv. Allen: Ar kiin. Garmus 

kalbėjo gruodžio' 9»id.-So. Bos
tone ir ar tui'bu va F tose, prakal
bose, kuriągfi šiame-'straipsnyje 
aprašai ?

Paulauskas: Taip, kalbėjo ir 
aš buvau.

Adv. Allen: Ar daug 
publikos buvo?

Paulauskas: Buvo apie 
gi aš aprašyme pasakiau, 
iš tes publikos, bent apie
gali būti liudininkai jo nešva
rios kalbos.

Adv. Allen: Gerai. Paimk šį 
laikraštį ir sekdamas tą straip
snį pasakyk man, ką jis ten 
pasakė?

Paulauskas: Visųpirmiausiai

jose

500, 
kad 
300

laikinas antrašas bus — 
So. Halsted St., Chicago, 

P. P. Jaras.

BAYONNE, N. J.
Gaisrus Lietuvio įstaigoje.

Prieš Kalėdas nedėldienį, nak 
ties laiku čionai atsitiko gais
ras Vinco Ruzgio užeigos vie
toje. Sudegė viduje lubos ir ki
tos budinko dalys. Padaryta ne
mažai nuostolių. Gaisro prie
žastis — esanti iš numetimo 
kieno ten cigareto.

Gaisro metu šuva pradėjo 
staugti, todėl gyventojai sutkilo 
iš miego ir vos tiik spėjo nakti
niuose marškiniuose išsigelbėti.

Reporteris.

Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

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.

P.
P.

M.
M.
M.
M.

Bell Phone 5316

E. G. Klimas, M.D
Sugryžo iš Europos ir pri
ima pacientus po senovei.

— ofiso valandos —
8:30 — 10 iš ryto

6 iki 8 vakare
Samaritan Ligoninėje 
nuo 12 iki 1 vidudieny

Northeastern Ligoninėj 
vaikų džiovos klinikoje 

antradieniais 3—5 po piet 
Kitos konsultacijos pagal 

susitarimą

2538 E. ALLEGHANY AV 
Philadelphia, Pa.

t

■fi

JONAS GREBLIAUSKAS 
ir SŪNŪS

Patyrę, Lalsnluoti Graborial 
Balaainuotojal

Parsamdome automobilius 
kiems reikalams.

Ofisas: 425 So. Paca
Tel. Plaza 1350

ir

vigo i

st., 
Baltimore, Md.

1
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ri n inkai niekados daugiau ne
pabustų.

“Darbas” — kam ne darbas, 
o mums vis darbas, tik prakeik 
ti tautininkai vis dar nepripran 
ta prie rusko raugo! špyga 
jiems!

“Artojas

Kaip visi civilizuoti gyvūnai 
daro Naujo Meto rezoliucijas 
arba pasižadėjimus, taip ir mū
sų cibulizuoti gyvūnai, vadi
nami “redaktoriais” (daugelis 
per klaidą!), girdėtis padarė aš 
trias rezoliucijas, ka turės pi'- 
dyti ir ko vengti ir prie ko 
stengtis.

“Naujienos’’ — neužkabinti 
“Vienybės” redaktoriaus, nes 
sako: “nebėra vilties ji išmo
kinti.”

“Keleivis” — irgi tą pati.
“Draugas’’ — dar praeiti pro 

duris mažiausiai kokių devyni u 
universitetų.

“Laisvė’1 — prasimanyti dar 
kokią naują bylą su kunigu, 
kad gavus progą pamelžti bubės 
aukomis i Trockio Milžtuvę.

“Vienybė”
kuprių universitetą, kolegiją, 
pradinę mokyklą ir parapiją.

“Tarka” — gauti divorsą nuo 
nelegališkų ženybų su moterį a 
“Vienybe’’ (nors pasimokinus 
nuo katros komunistų reda'kto-

dzievaš, mums ge

Įsteigti 'šventa-

PUSLfiS
UŽDEGI

MAS

’/ aP8jm»«°K Svalkatę

Pro tll ak t aa vyrama, 
geriausia apsauga 

po užsikrėtimo, 
Didelė triūbelė 35c. 

(Tarba (4’s) Įl.
Visose aptlekose ar 
Ban-Y-Kit Dept. A. 

92 Benk man St. 
New York 

Prašyk aprašymą

, 
rių pabėgusios pačios).

“Darbininkas” — melstis, 
kad Dievas nusuktų sprandą 
“Sandarai.”

“Saulė
rai, kaip ir visiems bus.

“Vilnis” ’— ėsime ir toliaus kritus 
tą svolačių Grigaiti. Į eiles, i

“Amerikos Lietuvis” • 
pažiūrėsim ateinančiais metais 
ir apsisvarstysim, ar čia reikia 
rašyti “horas,” ar “choras,” ar 
“koras.”

“Dirva” — jeigu dar prisi
dės vienas amerikonas skaityto 
jas, tai Įvesim anglų skyriuj 
dar vieną puslapį.

“Garsas” — tykosim vėl ką 
pasigriebti, ką tautininkai gero 
tautos labui sumano ir kenk- 
sim bedieviškai “Vienybei” — 
taip mums Dieve padėk!

“Sandara” — Kunigą Petrą 
Gamų, vadinsim grynu P. 
Garmum, ir rašysim per mažą
sias raides; sutrumpinus bus 
inicialai P. G., bet mes rašysim 
per mažąsias raides P- g. Ką da
rysi kad “piHgi” angliškai ne
labai gerai išeina!

“Varpas 
toliaus, kad prikelti Chicagos 
inteligentus, idant nepasivėluo
tų eit lošti golfo.

“Tėvynė” — bjaurus padėji
mas: jeigu mes neplakam ko
munistų, tąi komunistai plaka 
mus. Na, dzie tu man padėk — 
vely jau juos plakt!

“Tėvynės Balsas” 
mes, kad užcholoroformuoti šė-

užbaigę eilių 
kontestą, pradėsim naują, kas 
geriausiį sumanys mūsų žurna
lui vardą, nes šitas netinka. 
Išpradžių manėm ir mes art, 
bet nesiranda nei žagrės, nei ar
tojų.

“Darbininkų Balsas 
; Trockini 
šįmet rinksim naują šven- 

— dar tąjį (tilk būtinai diktą vyrą).
“Gydytojas’’ — tik po vestu

vių apsižiūrėjau, kad prastą tu
rėsiu medaus mėnesi... Net man 
pačiam sarmata, kad būdamas 
daktaru, nepažinau savo sužie
duotinės, kad tai būta vyro! 
Rūpinsiuos divorso.

“Moterų Dirva” — stengsi
mės, dievuliau, ir toliaus, kad 
mūsų laikraštis būtų kunigų ir 
m miškų dirva.

“Sargybos Bokštas
Bibliją Į amerikanizacijos mai
šą !

nu-
i prakeiktųjų

per

skam'binsim ir

melsi-

“žvaigždė” — nors mane ku
nigai nekenčia, bet aš visgi 
jiems šviesiu ir gana.

“Kardas” — aš jau numiriau 
ir keltis e neketinu. Gera man 
ibūt, kur nėra nei dangaus nei 
pragaro! šlubas Dėdė.

Redakcijos Prierašas: — Ne 
žinom, kaip apie kitus laikraš
čius p. š. D. nuspėjo, bet apie 
mus tai visai nenuspėjo. Mes 
viešai užreiškiame, kad atei
nančiu metu stengsimės būtinai 
prasimanyti kokią bylą su ku
nigu, kad paskui būtų proga 
pasipinigauti i labai pradilušį 
šventakupriu Mašnos Ministe
rijos Iždą. Dont forget it!

NAUJAUSI VĖJOGRAMAI
(Mūsų Virrvegramo Avantūra)

Automobiliu ir Traktorių Amato
geriausiai įrengtoje mokykloje. Prak
tikos pamokos išardyti ir sudėti vi
sokius motorus, apie elektrą ir važia
vimą. Pilnas kursas šoferio-mekaniko 
lietuvių ir anglų kalbom - veda visiem 
žinomas ir per 15-ką metų prityręs 

Instruktorius L. TYCHNEVIČIUS
garantuojame laisnį ir diplomą — Pa
ieškomo darbo. Ateikite apžiūrėti mė
nuo 9 ryte iki 9 vakaro. Nedėliomis 

nuo 11 vai. ryto iki 3 vai. po pietų. Klesos dienomis ir vakarais.
NEW YORK AUTO SCHOOL

228 — 2nd Avenue, (Kampas 14 gatvės) New York City

si; mokyklą. Mokykla, atdara

įj! 1 .

AR SERGATE, SILPNI 
ar KENČIATE?

Gydome visas aštrias, kroniška# VYRŲ, MOTE
RŲ ligas, pasekmingai.

Pasitarkit su DR. ZINS, Specialistu, 25 metų 
praktikos. P. G., John Hopkins Ligonbučio ir N. 
Y. Polyclinic Ligonbučio.

Nežiūrint kaip bloga ar ilgai kenčiate, AS GA
LIU PAGELBSTI.

DUODU GREITAS PASEKMES visose
senose ligose, nerviškume, kraujo nuoduose, 
odos ligose, vidurių ligose, silpnume, rau- 
matizme, ir kitose.

Mano kainos labai mažos. Įeina ir as
meniškas atlankymas. Serumai, čiepai ir 
įleidimai. Visus vaistus gaminu pats. Rod* 
Ir patarimas dykai.

X-Ray, Urėjos ir kraujo analyzė su Was- 
sęrmano tyrimu ir mikroskopo ekzamiuaei- 
ja. Tikras atspėjimas ir gydymas.

DR. ZINS
110 E. 16th St., New York Otty 
(tarpo 4th Avė. ir Irving Place) 
Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakaro 

Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų

i

:■

Roma. — Papa Pius su aukso 
plaktuku atmušė duris senos 
bažnyčios, atidarydamas “šven
tojo meto” jubilėjų. Visos da
vatkos puolėsi bučiuoti adveri- 
jas ir duris, kur plaktukas pa
lytėjo.

OSVALDAS KIBURIS
yra geriantis 
užkandžiui ir

Užsienio Departament v..
Įsakymas: —

šiuomi Įsakau Vincui Didžia
jam eiti pereigas Generabnio 
Konsulo Scotlande. Taip, kad 
visos kuopos ir pavieniai šven- 
takuprių Partijos \ariai turi 
klausyti Jo Įsakymų. Taipgi 
Konsului Įsakau praplėsti veiki 
mą Partijos.

Viso Pasaulio šventakupnai. 
Vienykitės!

Didysis Tėvas Antanas
* Originalui atatinka

Įsek r. S. Povylas.

IšMINTINGESNIS? 
iš' mūs gudresnis? — 
veršio klausė —

— Aš, — atsakė’veršis. — 
žinoma, tikriausia.

— Kaip tai gali būti jog dar 
neužaugęs ?

— Mat, nieko nedirbu, o visad 
pavalgęs. —

— J. Naruševičius

KAS
Kas

j Juokis kad ir nenori.
Iš kito kampo

Laibai nusinešiojo anekdotas, 
kuriame vienas vyras paklausė 
kito: “Su kokia leide aš tave 
vakar mačiau ?” 
“Tai nebuvo 
pati!”

Dabar štai
— Kas ten

aš vakar tave su ja mačiau?
— Tai ne aš ten buvau. Ten 

džentelmenas.
—o—

Turi gerą protą
Motina labai barė savo mažą 

mergytę už saldainius, kurie su 
laiko augimą riebyn, ir, ant ga
lo, dar sako jai:

— Kode! gi tu ne esi taip gra 
žiai riebi, kaip tavo vyresnė 
sesutė Mūre?

Mergytė ūmai atšovė:
— Kuo aš kalta, kad aš vė

liau už ją gimiau ir neturėjau 
progos tiek valgyti, kiek ji tu
rėjo!

šis atsakė: 
leidė, bet mano

koikį girdėjome, 
buvo ta leidė, ką

buvo

Miisy Kunigai ir Tauta
Rašo K. š.

sakysiu, kad mes, lietu

—O—
Maskva. — Augščiausis bolše 

vilkų triumviratas taukštelėjo 
su dideliu kūju Į kaktą Troc
kini. Visos komunistų davatkos 
puolėsi Ibučiuoti šitą kūją, kuris 
palytėjo Trockio kaktą. Už pa
bučiavimą žadama kiekvienai 
davatkai senovišką Pavolgės ba 
do rojų.

Skiepas. — Didelis pasipikti
nimas iš pasielgimo Siurbuko, 
nes atsižinota, kad jisai sume
lavo, būk pėkščias nuėjęs Ka- 
lifornijon. Pasirodo kad jis pėkš 
čias nuėjo tik iki Williamsbur- 
go Tiltui, 
žuazijos
vo liesą kūną Pacifiko pakraš- 
tin.

Aš 
vilai, nelaimingi, turėdami savo 
tarpe lietuvius kunigus-' tikrai 
bolševikus. Aš tą pabrėžiu, kad 
bolševikus. Jų darbai rodė ir 
rodo lię šiai dienai, kad mūsų 
lietuviai kunigai yra tautos dė
mė kurie užtraukė tautai ver-' 
giją ir spaudė lietuvių ašaras. I 
Jų atvesti Lietuvon lenkai pjau 
stė lietuvių liežuvius; ir dabar j 
tą lenkai tebedaro Vilniuje, o 
lietuviai kunigai netik tyli, ne-1

o rėžta vartojo bur- 
prietaisas nunešti sa-

Bostonas. — Pikti žmonės pa 
leido vartonėn priežodį: “Laimė 
jo, kaip Zablockis ant muilo ar
ba Garmūs su Sandara.”

Milžtuvėm”Vėl Skiepas.
redaktoriaus naujoji “pati’’ vėl 

prieš pačias Kalėdas, 
linkėjimus: “Linksmų 

tau liurbi!”

pabėga 
palikusi 
Kalėdų,

MUSŲ PŪDYMŲ

MM

Tel. Stagg 9811 Uždėta ISIS ■*.

i , Stogininkas
Ulded* geriausius stogus ant a amų: blakei, smaluoto poyerlao, kultų 

akmenukų. Taipgi patalu* senu Ir uždedu Moralaus 
(ved* vandeBbdglM, rynaa ir trlūbai

Stogai garantuojami dešimčiai metų
’ J.; ■ -t ii

231 Leonard Street, netoli Grand Street 
Brooklyn, N. X. ■ . .1 V®

East New Yorke, kurioje kiekvienas ras skanina valgiui, 
draugišką užėjimą. Prašome nepamiršti atailankytl paa —

OSVALDĄ KIBURĮt
8*1 GLBNMOBE AVENUE, BROOKLYN, N. T.

(East New York) Tel. Cypress 3980

Valparaiso, Ind. — čion be- 
vartydaYni1 'seną ‘ archivą užti
kome dokumentus, kurie Rūdi
ja, kad čionai keli metai atgal 
gerai gyvavo šventakupriu Par
tijos kuopa, todėl nutarėm Vien 
balsiai ją atgaivinti, nes čion 
jau buvo užviešpatavę Trockio 
bernai. Lai gyvuoja Valparaiso 
Universiteto Kuopa!

Valparaisietis.

OFICIALIŠKI PRANEŠIMAI4 - * • w . ».

šventakupriu Partijos Centrai
Rašt. Didi. Tėvo Antano

užstoja, bet dar Lietuvoje ir 
dabar platina lenkystę per baž
nyčias, .sako pamokslus lenkiš
kai, leidžia karaibelninkams par 
davinėti medaliikus lenkiškom 
raidėm. Lietuviai pasipriešina, 
o kunigai nupasakoja, kad, gir
di, vis viena Dievas supranta ir 
tt.

Teisybė, kad Dievas supran
ta,. nes jis viską sutvėrė; bet 
lietuviai nesupranta, ką lenkas 
sako ir ko jis nori. Kodelgi 
jau negali būti ant medalikų ar 
kryžių lietuviškai parašyta?
Kodelgi lietuvis, vis turi vergau 
t i kitam, būdamas savoje žemė
je ir valstybėje? Kodelgi taip 
malonu mūsų kunigams lenkinti

Kode! RAY MILLER
eina Į

NAMUS SVEIKATOS
Ray Miller, asmenybės karalius 
.šokių orkestros, sako:
‘‘Lankau Namus Sveikatos regu- 
liariškai, kad būčiau sveikas ves
ti mano orkestrų Arcadia balių 
salėje.”
Jis, kaip ir daug kitų vyrų ir 
motorų, turi daug pakelti ir krei
piasi į Namus Sveikatos del nau
dos.

Apsaugokite Didžiausi Turtų 
Sveikata jūsų didžiausias turtas. 
Mažas ženklas išauga j didelę li
gų, gali hūti mirtiną — jei ap
leisi. Ateik į Namus Sveikatos 
ekzami nacijai.

Nevilkink to Laiko
Pasitarimas nekainuos Jums nie
ko. Jei norėsi egzaminacijos tai 
kaštuos $5. Šita žema mokestis ir 
maža kaina pilno gydymo galima 
todėl, kad veikia grupė specialis
tų sutartinai Namuose Sveikatos.
Visi pasitarimai, egzaminacijos ir 
gydymai laikomi slaptoje. Ateiki
te ir būkite sveiki.

Kasdien 9 iki 9. Nedalioms 9 iki 4

House of Health
Leonard, .Lincoln Landis, M.D. 

Laisniuota 1892.^ Įsteigta 1899
140 E. 22nd ST., N. Y.

25 metai ten būna 
Rašykite del Informacijų knygelės

Gramercy 1368-1369-1370-1371

savo brolius ir juos išnaudoti 
lenkiškiems dalykams Kadelfifi 
tas taip mūsų kunigams malo
nu?

Atsakymas labai trumpas ir 
aišlkus. Romos papos politika 
sutverta ant internacionalo; 
jam tautų nereikia, nes inter
nacionalas tautų nemyli. Jau 
dabar visiems aišku, ką daro 
bolševikų internacionalas. Mes 
turim faktus iš lietuvių išsigi
mėlių, kurie lietuvius keikia, o 
garbina Rusiją. Tas pats ir su 
mūsų kunigais; jie yra išsigi-
mėliai, parsidavę dolariui ir len
gvam gyvenimui. Ir jiems nerū
pi tauta, nei jos garbė, nei kul
tūra. Bile lietuvis neš jiems do- 
larius, litus, tai ir gerai.

Pakol mes nepamislysim ir 
nepriversim kunigus gerbti lie
tuvių tautą, tol mes neturėsim 
laimės nei laisvės savo tėvynė
je, nes kunigai parduoda mus 
Romos papai ir jo vergijon. Jų 
biznis ir lengvas gyvenimas 
juos verčia tą daryti. Bet kas 
lietuvių laukia, tą pamislykim 
giliai. Mūsų laukia vergija ir 
aštrus lenko ir Romos papos 
bizūnas.

Savo gražų akatlkf, 
Nelaikyk jį «ž dyk*; 
Duok jam pelną-gerovę — 
Dėk Į mūsų Bendrovę.

flėraa <10.00.

Pilnai Prirengtas
AStrina skustuvų pačioje 
rankenoj be iSėinirao jo. 
Greitai, Patogiai, Lengva 
iSvalyt. Pilnas setas — 
skustuvas, su diržu ir ek
stra ašinonim, $1 ir uugS.

Valet Auto-Strop Razor

Eorr all stomach and 
intestinal troubles and* 
disturbances due to 
teething, there is no
thing better than ą 
safe Infants’ and 
Children’s Laxative.

Babies 
Love 
It

Mrs. Winslow’s 
Syrup

* * •MANHATTAN SKRYBĖLĖS
GERIAUSIA ŽINOMOS

Žinomo tikrai, kad šiandien mūsų 
skrybėlės geriausios ant rinkos.

Jos netik gerai 
ir išsilaiko. Patys 
pažiūrėsite į mūsų

Stebėsitės kodėl 
lės galima parduoti tokiomis prieina
momis kainomis kaip: $3, $4 11* $5.

Turime desėtkus madą, spalvų ir 
kombinacijų nugštumo ir brilių platų

išrodo, bet gražiai 
pamatysite, kuomet 
skrybėlės,
Manhattan Skrybe-

jį mo. , .
Jūs pas mus rasite kaip tik skrybė

lę, kurių norėjote ir pamylėsite kų 
pirksi te — iš 
ganėdinimo iš

to seka, garantija už- 
kiekvieno pirkinio.

MANHATTAN HATS

230 Grand St

STORES

479 Grand St

Brooklyn, N. Y

Pas mus taipgi sandėlis geriausių kepurių,

žavėtinos mados ir jaunai išrodančią

;o:o;o:o:

DIDELE PERMAINA PD 10 METH PAS
MACYS BROS. FURNITURE CO.

Ranka Ranką 
Mazgoja

Mes lietuviai cigarų išdirbėjai 
garsindami “Vienybėj” remiam 
laikraštį-litpratūrą ir Lietuvių 
Tau^! Skaitytojai, kurie rūkot, 
tad vietoje kas-žin kieno cigarus 
rūkyt, kurie nieko gero nedaro, 
o gal dar lietuvių tautos priešus 
šėlptij tad labai išmintingai da
rysit, kad visada remsit leituviš- 
ką pramonę, ir brolių lietuvių 
Jono ir Petro Naujokų išdirbtus 
cigarus rūkysit; nes ir cigarai 
labai geri, sumaniai iš geriausio 
tabako ir iš Havanos padaryti, 
nes malonus rūkyt,, lengvi, gra
žiai dega ir dūmas puikiai kve
pia, net moteris ir merginos myli 
ir patsai džiaugsies, kad rūkai 
gerą Cigarą!
Viengenčiai vietoje žydberniaut, 
visada rūkykit ir reikalaukit vi
sur Lietuviškose užeigose, restau 
racijose, Storuose, pas barbenus, 
kliubuose ir draugysčių salėse, - 
po vardu rankoms padarytą

Jono-John’s Cigarą 
arba brolio Petro Naujokų po 

10 centų (Vytauto po 15c.)
Tėmyk vardą * ir paveikslą ant 
bakso. Per pačtą ifisiunčiam Ci
garus visur po Ameriką į ki

tus miestus lietuviškiems biznie
riams. Adresas:

J. and R. NAUJOKU 
t Cigarų Dirbtuvė 

231 DIVISION AVENUE 
(netoli Marcy Av.) 

Brooklyn, N. Y.
Cigarai labai geri, verta pa- 

remt teisingą pramonę. Agentai 
gali užsicįbbti ekstra pinigų, 
liuesam laike ir vakarais, kurie 
netingi,

NAMAS PERTAISYTAS MODERNIŠKIAUSIAI 
FURNIŠEI VĖLIAUSIOS MADOS, TIK KĄ Iš DIRBTUVIŲ 

STOCK’AS DVIGUBAI PADIDINTAS 
GVARANCIJA Iš DIRBTUVIŲ DAUGIAU UŽTIKRINAMA 
PATARNAVIMAS DAUG TOBULESNIS DEL PUBLIKOS 

IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS LENGVIAUSIOS

Kuriem* tik ko

reikąlinga |

tnmwu

kreipkitės

198-200
». - » . • *

GRAND STREET BROOKLYN, N. Y
TABPB DBIGOS IB BEDTOBD AVBNUBS.

Priatatom į via&a New Yorko ir Brook lyno apylinkes Dykai ir Saugiai

Tel. R320 Groenpolnt Telephone 7887 Main

Juozas Garšva
Mano firma gerai atlieka sekančius darbus: tfibaisamaoja ir laidoja mirusiu ant visokių 
kapinių. Pagrabu paraofila n«o paprasčiausių iki prakilniausių. Paraamdo karietai lai- 
dotuvėma, veaolijoma, krlkitynoma ir kltiema paalvažinėjlmama.

Vlržui minėtai! reikalai*, kreipkitės paa mane, o būsit užganėdinti

231 Bedford Ave
BROOKLYN, NEW YORK

4
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NAUJI “VIENYBĖS”
SKAITYTOJAI

A. B. STANKEVIČIUS 
“Vienybės” Įgaliotinis.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

J. Vai iakojui; — Sveikinimus 
ir paveikslėli gavome. Ačiū. Pri
imkite linkėjimus laimingos klo 
ties tarnaujant Tėvynės kariuo
menėje ir nepamirškit rašyti 
mums.

■ Gabriui Veverskiui: — Eilu
tės silpnos, netinka Meldžiame 
rašinėti žinučių iš savo koloni
jos. Eilių mes ir taip turime 
ganėtinai.

A. Rukui: — V. Vireliūno,

Kewanee, Ilk: — V. Vaice
kauskas. T. Šimaitis, A. šūk
is, J. šaltis, Ona Pipiriutė, K. 
Vluse.kis, J. Gedvilas. J. Bal
sis.

Lietuvon savo giminėms už
rašė šie vientaučiai: B. Kuču- 
kas — Ignotui Kučukui, Rami- 
galos pasta; P. Klevečka — Juo
zui Kloveikai, Panevėžio pasta.

Peoria, 11.: — V. Kripkūnas, 
J. Rutis, Kazlauskas. P. Gu- 
dzinskas.

Springfield. 11!.: — Pranciška 
Raulinaitis, S. Janarauskas, J. 
Strum-k'is, P. Bogden.

Lietuvon užrašė: P. Bogden
— Franui Badžiūnui, šventaže- 
rio paštas.

Canton, Ill.: — J. Grajaus
kas, Ona Račkauskas, J. Rim
kus, A. Ramokaitis, Ona Mačiu
lis, W. Rose.

Farmington, Ilk: — J. But
kus, J. J. Yonkauskas.

Lietuvon užrašė: A. Gaidaus- 
kas — Jozefai Gaidauskienei, 
Balagų valsčius; J. Gazauskis
— Maric.nai Gazauskienei, Tau
ragės paštas; Joe Rivers — Jo
nui Dautarui, Tauragės paštas.

Visi viršuj minėti vientaučiai 
užsirašė per “Vienybės” Įgalio-

Pil. Perka nuo savos priduria: 
“Patariu visiems užrašyti “Vie
nybę” savo draugams, nes tai 
yra geriausi dovanėlė visiems 
metams ir maloni atmintis!”

Iš MANO KELIONĖS
Spiingfield, III.: — Tik ką at

vykau Gruodžio 22 d. i Spring
field, Ill., ir apsistojau pas pil. 
V. černauską, “Vienybės” skai
tytoją.

šioje apylinkėje audros pada
rė nuostolių ant milionų dola- 
rių: sutraukė elektros vielas 
telefonams ir telegrafams, išvar 
tė stulpus ant kelių. Mat 16, 17 
ir 18 Gruodžio čionai lijo ir ša
lo taip, kad vielos ir medžių ša- 

1 kos likosi po pusę colio po ledu; 
medžiai neatlaikė ledų sunkumo 

, ir jų šakos lūžo, labai daug me- 
! džių pusiau perskėlė, kitus su- 
j naikino. Liūdna žiūrėti, kaip 
į mieste ant kožno gatvės kampo 
i ir ties kožnu namu stovi krūvos 
prikrautų šakų. Elektros stotys 
nustojo veikusios; per kėlės die
nas žmonės buvo be šviesos. Su
stojo gatvekaniai, kasyklos ir 
dirbtuvės, nes negavo jėgos. E- 
lektros vielos krisdamos užgavo 
daug žmonių.

Man teko kalbėtis su vienu se
neliu. Jisai sako, kad tik 50 
metų atgal buvo panašus apšar-

nybė 
maniškiams Lietuvoje. Labai 
gaila, kad neapsižiūrėjau pir- 
miaus; o gal jau ir sustabdėte 
laikrašti? Būtų gaila keleto nu
merių jiems netekti!

Kartą jie man rašė, 'kad jie 
nevieno laikraščio taip nemyli, 
kaip “Vienybę.” Laikraščių pas 
juos apsčiai pareina, nes vien 
aš turiu jiems užrašęs Lietu
vos laikraščių, kaip: “Lietuvos 
Ūkininką,” “Trimitą,” ir “Kri
vulę,” o be to, jie kartais gauna 
dar

prenumerata užsibaigė ciozą. Tai jau keturi. Taipgi 
dar Amerikos laikraščių turiu 
užrašęs: “Tėvynę,” “Artoją” ir 
“Gydytoją;” bet kaip jie, taip 
kaimynai, geriausiai myli “Vie
nybę.” Taipgi man pačiam lan
kantis Lietuvoje patyriau, kad 
čių “Vienybę” geriausiai myli, 
žmenės iš amerikoniškų laikraš 
negu kitus laikraščius.

Todėl ir kiti užrašykite sa- 
viesiams “Vienybę” (žinoma, 
neniekinant ir kitų laikraščių).

V. V. Vaišnoras,
Shenandoah

slo. šiuo momentu Amerikiečių I* 
pagalba butų ypač svarbi, nes j 
mokyklai išgyvenus dar bent I 
vienus metus jau jos padėtis tu 
lės galutinai paaiškėti, del pa
aiškėjusias bendrosios Lietuvos 
padėties.

F. Bortkevičienė, 
Realinei M. G. remti D-jos pirm

K. Bielinis,
L. Šmulkštys
V. Baltrušaitis, Sek r

PUMAI LIETUVY!
OhlroprsktlkM-GydyiojM

J. Vaitulionis, D.C. 
331 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.
Valandos nuo 4 iki 8 vai. vak.

Nedalioms ir šventadieniais:
- ■ ■ A •

Nuo 10 v. ryto iki 1 ▼, po piet.
- ---------------------------------

ir “Lietuva”, valstybės ofi-

Am. Liet. Pažangiajai Visuomenei

Pa

Dr.HUMPH KEYS’ 
66

Lictuvos kalbininko, antrašas 
mums nežinomas. Mums rodos 
ji ;ai galėtų gauti adresuojant 
buvusiu adresu nabašninko 
prof. Būgos: Vilniaus gatvė, 
Nr. 2, (Seimo Kiemas), Kau
nas.

tinį, pil. A. B. Stankų.
Biooklyn, N. Y.: — J. Aba- 

zoiūus, K. Galiūnas, B. Markū
nas.

Montello, Mass.: J. Kereisa.
šie vientaučiai užsirašė per 

“Vienybės” Įgaliotini K. č’erką.

mojimas, bet vis ne taip žiau
riai, kaip dabar. A. B. Stankus.

“Vien.” Įgaliotinis

UŽRAŠAU — IR KITI Už- 
RAšYKIT!

Gavau pranešimą, kad “Vie-

DYKAI Pietums Indai už Leibelius

Star ir Magnolia Pieno

PREMIJŲ KRAUTUVĖS
NEW YORK CITY, N.
44 Hudson Street 
near Duane Street 
426 West 42nd Street 
near Ninth Avenue 
1427 Third Avenue 
near 80th Street
61 East 125th Street 
near Madison Avenue

BRONX, N. Y.
578 Courtlandt Avenue 
netoli 150th Street

LONG ISLAND CITY, N. Y.
44 Jackson Avenue 
near 4th Street
JERSEY CITY, N. J. 
350 Grove Street 
near Newark Avenue 
584 Summit Avenue 
near Newark Avenue

DYKAI

Šitos rūšys kondensuoto pieno susideda iš vien cukraus ir pieno 
— gryno — saugaus sveiko pieno ir gryno cukraus. Patogu lai
kyti ir negenda. Niekas nenusimeta. Turi kada tik nori. Skanu su 
kava, koše ar vaisiais. Vaikai myli jį atmiešta gerti ar užteptą 
an i duonos.

Jūs gaunate brangias dovanas gražindami leibelius netik gerą pieną. Vir
šuj matote paveikslą indų sete, kurį galite gauti už taupomus leibelius. 
šeini.'ninkė pildėsi tą setą už leibelius mūsų bikinių. Ant paveikslo ma- 
matomųs indus tegalite gauti mūsų dovanų krautuvėse. Nesiunčiame jų 
paštu. Pradekite šiandien taupyti leibelius ir nuneškite j arčiausi žemiau 
pažymUų krautuvių. z

BROOKLYN. N. Y.
570 Atlantic Avenue 
near 4th Avenue 
2 Sumner Avenue 
near Broadway

Jau i 
skaitanti laikraščius pažangioji . 
Visuomenė turėjo progos išgir
sti apie vienos klerikalų smau
giamosios mokyklos padėti — 
apie Realinę Mariampolės gim
naziją. Anuomet, kam-me-kam 
dar galėjo būti neaišku, kodėl 
Realinė Mariampolės Gimnazija 
ypatingo net Amerikos dėmesio 
reikalinga. Juk gimnazijų Lie
tuvoje buvo ir yra labai daug. 
Realinės Mariampolės Gimnazi
jos mokytojai ir šiai įstaigai 
artygni žmonės nedaug terašė 
Amerikos laikraščiuose kodėl ši 
ta, o ne kita kuria Lietuvos aug 
štesniąja mokyklų reikėtų su
sidomėti. šį darbą puikiai atli
ko Lietuvos ir Amerikos lietu
viški klerikalai. Be viso to pur
vo, kuris skelbiamas klerikalų 
laikraščiuose ir kraunamas ant 
šios mokyklos galvos, jie per 
švietimo Ministeriją ryžosi 
šiais metais Realinę Gimnaziją 
būtinai likviduoti. Matydami, 
kad gimnazija skursta ir del bu 
to r del lėšų stokos prisimesda 
mi geradariais, š. m. birželio 
mėn. pasiūlė ją suvalstybinti, 
o mūsiškai šnekant — skirti ve 
dėju kunigą, mokytojais zakri
stijonus ir davatkas ir tuo būdu 
pasigaminti dar vieną Mariam- 
polės vienuolyno tvirtovės, jau 
rodos penktą fortą, šitą negud
rią kombinaciją numatydami R. 
gimnazijos laikytojai griežtai 
atsisakė atiduoti taip sunkiai 
sukurtą mokslo įstaigą klerika
lams. Ligi šiol Realinė Mariam
polės Gimnazija, kaip ir kitos 
Lietuvos mokyklos gaudavo pa
šalpos iš Valstybės Iždo. Kleri
kalai matydami, kad pažangioji 
visuomenė nepajėgs duoti šiai 
įstaigai lėšų, kiek mažiausia 
reikėtų jos laikymui, nuo š. m. 
rugpjūčio mėn. 1 dienos atė
mė iš gimnazijos Valstybės pa
šalpą, tikėdamiesi, kad gimnazi
ja dar prieš pradžią mokslo me
tu turės likviduoti ir jie toje 
pat vietoje, galės atidaryti pa
geidaujamąjį savo vienuolyno 
fortą. Gimnazijos laikytojai tu
rėdami domėję, kad klerikalų 
sauvalei turės ateiti galas ir 
pasitikėdami, kad Lietuvoje ir 
Amerikoje rasis pakankamas 
skaičius žmonių, kurie nepagai 
lės lėšų ir duos galimybės šiai 
įstaigai tęsti darbą, nusistatė 
Realine Mariampolės Gimnazi
ją laikyti ir be Valstybės pa
ge 1 bos.

Valstybės paŠĮjalpą sudarė a- 
pje 90,000 litų — 9,000 dol. me
tams. Tokią pašalpą sulyg Lie
tuvos įstatymais tyri teisės gau 
ti ir gauna visos net lenkų Lie
tuvoje mokyklos. Iš pažymėto 
čia skaičiaus atimtųjų pinigų 
galima spręsti, kiek sunkioje pa 
dėtyje yra dabar mūsų gimnazi 
ja ir jos mokytojai. Atėmus pa
šalpą, mokytojai liko nepaken
čiamoje padėtyje, nes surinktų
jų iš mokinių .pinigu užteko vos 
dviem mėnesiam trečdaliu pa
mažintoms algoms pamokėti, o 
lėšų daug dar reikia ir buto nuo 
mai ir kitiems mokslo įstaigos 
bendriems reikalams. Nors ir 
be kiek pakenčiamo ištekliaus 
žmogaus gyvenimui, R. gimnazi 
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jos mokytojai, žūt būt, ryžosi 
mokyklą laikyti, neleisti jos 
klerikalams praryti ir tuo būdu 
duoti progos Lietuvos ir Ame
rikos pažangiajai visuomenei ją 
išgelbėti. Lietuvos ir Amerikos 
laikraščiuose randame daug už

mėtai kaip Amerikos uojautos, daug pasiryžimo 
dėti R. gimnazijai, tačiau 
labai yra brangus laikas, nes ga 
Ii atsitikti ir taip, kad pavėlinta 
parama jau gali nerasti tų žmo
nių, kuriems ji skiriama. Dabar 
gimnazijos .mokytojai gyvena 
arba skolintais pinigais arba 
pragyvendami paskutinį savo 
turtą. Tokią padėtį mokyklos 
personalas galės tęsti dar porą 
mėnesių ir jeigu per tą laiką 
mokykla negaus laukiamosios 
panamos, tai kad ir didžiausia 
širdgėla mokytojai verčiami 
bus gimnaziją likviduoti ir ieš
koti darbo kitur.

Kadangi Mariampolė — visos 
Lietuvos klerikalų tvirtovė, vie
nuolynų centras, tai pažangių
jų žmonių mokslo įstaigos už 
darymas būtų labai skaudus.

Nenorime nustoti vilties, kad 
taip Amerikos, taip Lietuvos vi 
si pažangieji žmonės ųeleis kle
rikalams praryti mokyklą. To
dėl 
ra 
jai 
be

-h r ■

pa
čia

LIETUVIS ADVOKATAS
Užsiima varymų bylų visuose 

Teismuose
Skolina pinigus ant mortįjedžių 
ir priima pinigus del išskolinimo 
ant. mortgedžių nešančių šeštų 
nuošimtį. Norinti pirkti namus, 
gauti paskolų ar inverstinti sa
vo 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 St.)

Wilkes Barre, Pa.
Bel. Tel.: 1854. Res.: 3532-J

rip^lnfluenza

COLDS
At the first sign of a Cold 

take Dr, Humphreys “77”. 
.Drive the Cold out of your ■ 
system — It is also wonder
ful for the Grip. “77” has , 
been used for 30 years. Get 
Get ”77” today.

At all Druggists 30 cents. • 
HUMPHREYS’ HOMEO. MEDICINECO.

166 William Street. New York

%
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Muzikantai!

jeigu Amerikos lietuviai y- 
nusistatę Realinei gimnazi- 
padęti, prašome tad daryti 
atidėliojimų, nes pavėlinta 

parama gali jau nepasiekti tik-

t?

I

i

Muzikantai!

lietuviškų Šokių albumas
“Vienybės” Knygynas įsigijo gražių lietuviškų šokių 

albumą del orkestrus. Senai visi Amerikos muzikantai 
tų gaidų laukia, štai kokių turime:

... 50c.
___ 50c

$1.00
___ 50c

50c

193 Grand Street

Tel. 595 Greenpoint

Daktar?t
J. S. MISEVIČIUS

270 Berry St., B'hiyn. N. 1

Office Hours
8-10 a.m. 12-2 pm o-H pan

Tel. 4428 Greenpoint.

8

Klarnetui .
Bass ui___
Pianui___

Kornetui __ 
Skripka i_

Kiekvienoje knygoje yra 25 kompozicijos: Lietuvos 
Himnas, Maršas; 16-ka Polkų, 3 Valcai, Vienas Kad
rilis, Galopas, Klumpakojis, Suktinis, Vengerka

Siųsdami užsakymus siuskite kartu ir pinigus.
etc.

&

Tikra Lietuviška Duona
kurių kepi

„Garsas” Keptuve
(Benitui!* įstaiga)

Kepa duonų ii ruginių miltų. 
Taipgi kepame keiksus, vestu
vėms ir kitiems pokiliams. Vi
suomet kreipkitės su užsakymais 
prie „Garsas” keptuvė. Siunčia
me duonų ir j kitus miestus.

W. MA8IULEVI0H
A. SHEUPS1EIM 

(Savininkai)
■08 Bedford Ave.,

Brooklyn, M. Y. Tel. G’p't 8873

Brooklyn, N. Y.

f

TIK $100 PRADZtfti— 
už $100 arba daugiau įmokėdamas ir po $20 kas niėnosj galite 
įsigyti nuosavu namų ir <3 lotus ar daugiau del daržo nr susidėjimo. 
Ant vietos yra mokykla, tramvajai, krautuvės, dirbtuvės’ ir nauja 
kriaučių šapa į kurią reikalaujama npie 100 vyrų ir moterų del 
nuolatinio darbo. Ta npielinkė • yra labai graži, geras orus, nuva
žiavimas į keliolika dirbtuvių įvairių kainuoja tik 5 centai ir dar
bas labai lengvai gauti šioj apielinkėj. Kas norite išnaudoti šį pa
siūlymą, privalo tuojans ypatiškai arba laišku kreiptis del infor
macijų ir dovanai tikietą del aplankymo.

LINCOLN COMPANY
206 Broadway, Room 244

New York, N. Y.

VIENAS IR TAS PĄTS
PIRKTI AR PARDUOTI

Jeigu nori parduoti savo namų ar biznį, neatsižvelgiant kurioje dalyje 
miesto Brooklyn, N. Y. tas būtų, nelaukdamas ilgai pranešk kų nori par
duoti, o mes parduosimo j trumpų laikų su geriausiu patarnavimu.

Norėdami pirkti namų ar biznĮ vi
sados kreipkitės pas mus, nes mes 

turimo įvairių namų ir biznių par- 
davimui su mažu įnešimu ri ant 
lengvų išmokėjimų visose dalyse 
Brooklyno.
Kas per mus kreipiasi, visada gali 

pasirinkti tinkamų nuosavybę ir

/

iki 10 iš ryto 
iki 3 po piety 
iki 8 vakaro

Dr. John Waluk
Valandos:

nuo
nuo 1
nuo

Nedtdiomis pagal susitarimu

161 North 6th Street
Brooklyn, N. Y.

6

GROBLEWSKIO

r.

Lie-

<s
£3

C0
B 
cs 

'O 
m

£

Išdirbta i I Didumas:
Po S5c„ 66C. ir |1.25

Kada būt reikalas del tikrų 
tuviškų gyduolių išdirbtų Dirbtuvė

je Aptiekoriam Groblewskio,
Rašykit del knygutės

ALBERT G. GROBLEWSKI & CO. 
PLYMOUTH, PA. U. S. A.

Turėdamas $1,000 galite tapti namų savininku. — Savo kostumerius ap
rūpiname kuoteisiugiausiai, eutaisom visus dokumentus pirkime ir parda
vime. Duodame paskolas (Mortgages) ant pirmo ar antro morgičio pri
einamomis išlygomis. Apdraudžiamo namų rakandus, sveikatų i rgyvastj, 
taippat Storų langų stiklus ir tt. — Visuose reikaluose kreipkitės pus.

A. M. BALCHUNAS REALTY CO.
465 LORIMER ST., (antros durys nuo Grand St.)

Tel. Stagg 6533-6534 Brooklyn, N.: Y.
Skyrius: 131 Grand St., Brooklyn, N. Y. Kampas Berry St. 
Tel. Greenpoint 6611. Ofisai atdari iki vėlam vakarui

Kas yražmogatu amžinas priešai? — Baltis, 
Jis netik sunkiausias ligas Įvaro, bot ir Į gra
bų paguldo. Bet tie, kurio vartoja po plačių 
Ameriką pagarsėjusius URBAN'8 COLD 
POWDERS (Miltelius nuo Balčio), jokių šalčių 
nebijo. Už 75 centus už baksų apsiginkluok 
nuo savo nuožmaus priešo!

URBO LAX TABS (26 centai aš tkry- 
nutę) yra kai kanuolė prieš kitų amžinų žmo
gaus priešų — vidurių užkietėjimų — kuris 
žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

*

Lietuviškų, Bulgariškų, Alopatiškų, HomeopatlŠkų ir kitokių 
vaistų tegalima gauti gerų pas —

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

Telephone Greenpoint 1411
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Brooklyno ir Apylinkes Žinios
’•Vienybės” Adresu: 193-107 Grand Street, Brooklyn, N. Y., Telefonu: 1417 Greenpolni

E

faMMnMMSMaMM
SVEIKINIMAS SU NAUJAIS METAIS!

Yorko, Ridgewood, Central ir South Brook- 
“Vienybės” skaitytojus, šėrininkus, direkto- 
rėmėj'us, biznierius, darbų davėjus, garsinto- 
draugijas, kuopas, pavienius draugus ir 

Lai 
mes 
dau-

Sveikiname su atėjusiais Naujais, 1925, Metais 
visus šios apylinkės: Brooklyno, Maspetho, East 
New 
lyno 
rius, 
jus,
drauges; taipgi visus mūsų bendradarbius, 
bus šie Nauji Metai visiems laimingi ir lai 
sveiki dar pasisveikinamme daugelį sykių su 
geliu naujų būsinčių metų! 
Valio, /lietuviai ir Lietuva!

“Vienybės” Redakcija ir Administracija.

Ir Vėl Pramoga!

Po linksmo Naujų Metų va
karėlio, kuris bus Globiečių “Vie 
nyibės” Svetainėje, ir vėl turi
me progą pasilinksminti — tai 
koncertas. Koncertas bus Naujų 
Metų dieną Y. M. C. A. svetai
nėje, kampas Marcy Ave. ir 
So. 9th St. Dalyvaus Lietuvių 
Operetės Choras, vedamas prof. 
Ks. Srums'kio. Įžanga visiems 
veltui. Lietuvių programas pra
sidės nuo 2 vai. po piet.

Koresp.

, kitų miestų Basketball jauktus 
sugroti grajus. Iššaukimas ati
darytas visiems Lietuvių Klu
bų jauktoms. J. V. L. D. jauk
tas apsiima išvažiuoti 200 mylių 
apylinkėm

Informacijų del grajaus mel
džiame kreiptis pas —

T. M. Tulaba, 
18 Eva Place, 
Maspeth, L. I.

rU tori u n, taigi prisidėjo naujo 
a Kliubo turto.
S Komiteto antrašai yra šie:
- Lyderis — A. Kundrotą,
!Į 417 So. 4-th Street;
? Pirmininkas — J. Karpus,
t 513 Cleveland St.;
) Vice-Pirm. — S. Masiulis, 

394 So. 1st Street;
i Prot. Sekr. — K. Kriaučiūnas,
• 534 Essex St.

i Iždininkas — S. Simanauskas, 
‘ 976 E. 96th Street;

; Fin. Rast. — P. Vilchinskas, 
15 Ten Eyck Street;

Daž. Knygų — K. Poškus, 
226 Manhattan Avė.;

Daktaras — J. Walukas, 
161 No. 6th Street, 

(Tel. Greenpoint 4428).

Apvogę “Laisvę’•

Liet, žuvininkų žiniai

Pagavo Vagis, Norėjusius 
Narvydo Krautuvę Apvogti

Iš nakties Gruodžio 31 d. po
licmanas Fox pagavo du vagiliu 
kurie buvo trečią kartą išplėšę 
Pr. Narvydo krautuvę ant 114 
Union Avė. ir jau bėgo gatve. 
Policmanas vieną iš vagilių šo
vė ir sudaužė jam rankoje bon- 
ką su perfųmu, kurią jis draug 
su kitais daiktais iš krautuvės 
pastvėręs nešėsi; tuomet vagi
lis nusigandęs pakrito ant že- 
Įmės, ir poli cm am as abudu už 
apykaklių sugriebęs, nusivedė 
stotin. Policijoje abu vagiliai 
pastatyti po kaucija $1,500 
kiekvienas. Vienas iš vagilių 
atrodo italionu.kas, kitas taip ko
kis. Abu menkučiai vaikėzai, to
dėl buvo įstabu, kaip jie at
plėšė grotas, kurias Narvydas 
tik ką buvo įdėjęs. Manoma, kad 
jiems padėjo kiti, kuriuos tiki
masi suimtieji per teismą iš
duos. Koresp.

“Vienybės” Reporteris prane
ša visų lietuvių žuvininkų ži
niai, kad Coney Islande jau pa
sibaigė sezonas gaudymui žu
vų, taip vadinamų “whiting”. 
Nuo pereito trečiadienio niekas 
tokių žuvų jau nepagavo. Todėl 
nėra ko gaišuoti laiko. Geriaus 
dabar jau ant laivų išvažiuoti, 
nes toliau nuo Atlančio pakraš
čių pavažiavus, galima dar ne
blogai pagauti žuvų “hake”, 
“whiting” ir “cod”.

Lietuvių Piliečių 
Kliubo Stovis

Tik ką nariams išsiuntinėta 
metinė atskaita Lietuvių Ameri 
kos Piliečių Kliubo, kurio padė
tis maždaug sekanti:

Per metus naujų narių prisi
rašė 42. Išbraukta 23. Todėl pa 
sidaugino ant 19. Viso Kliubo 
narių yra 419. Mirė per metą šie 
nariai: Vincas Gučaitis, Juozas 
švaba, Kazys 
drius Kubilius.
per metą buvo 22, ir jiems iš
mokėta benefito viso $1,073.84.

Įeigų per metą buvo $11,950.- 
54, išeigų — $11,999.94. Todėl 
deficito yra $49.40. Vienok tas 
nesiskaito deficitu, nes šiemet 
Kliubui pirkus savo namą, buvo
labai daug daiktų pirkta inven- šiai.

Zalatorius, An-
Sirgusių narių

Jauni Vyrai Iššaukia
Basketball Rungčias

Jaunu Vyrų Lietuvių Draugi
jos jauktas (team) iš Brook
lyn, N. Y., iššaukia apylinkės ar

7. Mckinkitės koki nors spor
to grajų, kaip ve “hockey?.

8. Darykit vis gražius daly
kėlius, ar tai raštu, piešimu 
siuvimu.

70 Metų Senukė šoko 
Savo Gimtadienyje

ar

Tūla senukė, Mrs. Mary Small 
iš Hewlett, I. L. priemiesčio, 
apvaikštinėjo savo 70 metų 
gimtadienį. Susirinkus gimi
nėms ir svečiams, jos sūnus jai 
įteikė kapšiuką su aukso pini
gėliais nuo giminių ir draugų. 
Tuo bobukė taip likosi sujudin
ta ir pradžiuginta, kad pasikė
lus sijoną ėmė šokti įvairius 
senoviškus šokius, ir taip vik
riai, kad pasikui jaunieji bandė 
ir nieku būdu taip negalėjo 
šokti.

Po Miestą Pasidairius

pa-

Ačiū už 
užsire g is 
virėjų, 
rcdakto-

neįstengia operų .girdėti.
— “Zero” bedarbių “genero

las”, Mr. Ledoux, gavo įsaky
mą nuo labdarybės komisiomie- 
riaus Cole, kad jisai savo “ar
miją” iš 250 bedarbių, regis
truotų miesto darbų biuruose, 
kur bus jiems teikiama dar
bas. Kurie bus pagauti nesire- 
gistravę, tie po Naujų Metų 
bus areštuoti, kaip “valkatos”.

AR GERAI SIUVA JŪSŲ 
MASINA?

Jei sugedus, reikia pataisyt. Kad go 
rai dirbtų siuvama mašina, būtų sma
gu patiems, nereikėtų bėdavoti. Dary
kite taip: surašykite atvirutę, nurody
kit savo adresų, o mes aplaikę jūsų 
pakvietimų, būsime jūsų namuose, 1 
Brooklyno ar New Yorko apylinkėj. 
Tų darbų mes gerai suprantam ir dar ( 
pamokinsime raukti. Mums yra mulo- ! 
nu patarnauti savo tautos žmonėms. 
M. Kazlauskas. 146 So. 3rd Street, 
Brooklyn, N. Y. (2) '

REIKALINGA MOTERIS arba 
mergina. Darbas krautuvėje. Turėti 
mokėti rašyti ir žinoti lenkų kal
ini. Durims nuolatinis. Atsišaukit pas; 
N. Leita, 56 Hudson Ave., Brook
lyn, N. Y. (1)

Tel. Greenpoint 6195

M. KREIVĖNAS

Pasirandavoja
I vienos ar

PAIEŠKAI’ savo pusbrolio Pran
ciškaus Strumilos, kilęs Kretingos ap
skrity, Veviržėnų vals., Ppitėnu kai
mo. Dvylika metu kaip gyvena Ameri
koje. Springffield, III. Prašau atsi
šaukti arbi žinančiu pranešti šiuo ad
resu: Anthony Chuz.as, (ii7 E. .Kith

[vairūs Pardavimai
PARSIDUODA KRIAUČIŲ SAPA. 

22 mašinos, 2 Hoffmano, viskas ge
ram padėjime. Norinti, šaukit Green
point 2849, Panedėliais, Seredomis ir 
Pėtnyčiomis nuo 9 iki 12-kai rytais, 
arba užeikit .156 Berry St.,_ Brook-

GROSERNĖ ANT PARDAVIMO. 
Didelė krautuvė, rondos $35, lysas 
trims metams, didelis bargenas. Ran
dasi ant 130 Franklin Ave., netoli 
Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.

No. 26 Crosby 
Vermont 
nutos eiti 
Ja inaica 
Atlantic

atskiras kambarys 
dvieju ypatų, yra Si- 
shower maudynė, po 
A v., turjH* Miller ir 

Av., Brooklyn, N. Y. 5 mi- 
nuo Van Sielon Av. stoties 

Line ir 10 minutų eiti nuo 
A v., Cunarsie Line. (159

TftSlRENDAVOJA KAMBARIS del 
merginos ar vyro. Kam reikalinga ge
ras kambarin, kreipkitės pas: J. Rute- 
lionis, 402 Hooper St., kampas So. 
1st. St., Brooklyn, N. Y. (2)

Užrašykit 
“Vienybę” 

Savo Giminėms 
Lietuvoje.

Gėlės del Namų, Daržo, 
Vestuvių ir Laidotuvių 

202 BEDFORD AVENUE 
(arti North 6-tos gatvės) 

Brooklyn, N. Y.

Tol. Stagg 8470 ir 2054

KNAPP MANSION, Inc.
(I. Nussdorf, Savininkus)

“Keleivio” (nr. 52) korespon
dentas “Komunistas” praneša, 
jogei Lapkričio 27 d. “Laisvės” 
direktoriai turėję išrišti keblų 
klausima, bet neišriše. Tai bu
vę apie “Laisvės” apvogimą.

Anot to korespondento buvę 
šitaip:

“Du žmonės saugojo pinigus, 
bet pinigus kas pavogė. Nau
džius teisinosi direktoriams, 
kad jis atydžiai saugojo ir prie 
jo niekas nepavogė. Bimfbie- 
nė ir tą patį sako. Tik ji pri
duria, kad ji skaitė net ’kelis 
sykius ir vis buvo pinigai. Tik 
kada Naudžius išėjo pietų, o 
pinigai reikėjo nešti į banką, 
tai surado, kad iš “seifo” pa
vogta $30, o iš stalčiaus ar 
skrynios pavogtą $60. Bet būta 
labai keisto vagies: “seife” bu
vo padėta apie $200 pinigais,1 tūlą John Kelly, prastą darbi- 
pavogė tik $30, o $170 paliko”.

Taip paskelbė Edisono

— “Ponų ir ponių’’ vakarie
nei, svečių lakštas jau uždary
tas, ir net perpilnas. 
paklausymą ir anksti 
travimą. Viena iš

— 44 metu išbuvęs
rium, pasimirė 78 metų senu
kas John N. Brockway, vienas 
iš seniausių šios apylinkės re
daktorių. Jis vedė dramatinį 
skyrių prie dienraščio “Stan
dard Union”.

— Nupiginta elektra bus nuo 
Sausio 1 d., nuo 8 centų už ki
lowatt valandą iki pus-septinto 
cento.
elektros kompanija, šis papigi- 
nimas sutaupysiąs apie $1,- 
000,000 Brooklyno žmonėms.

— Atsikrausto rabinu semi- 
narija, iš New Haven, Conn., į 
garsų Brooklyno rezortą — Far 
Rockaway. Tam tikshii turtin
gi žydai jau sudėję $300,000 
ir dar apie milioną žada sudėti.

— Užšulė Rakowskiene, lai
kanti restoraciją ant 788 — 
3rd Avė. susilaukė kostumerį,

I $15.00 ir augstyn

Tel. Greenpoint 7831

[O / A-

Balto, žalio ir Raudono 14kt ® 
lukno moteriškų laikrodėliu® 
[Galima gauti mūsų krautuvė® 

RASHKINIS
ir g

VOKETAITIS
141 Grand Street 
Brooklyn. N. Y.

FOTOGRAFAS IR MALIORIUS

Merginų 
Metams

Naujiems 
Rezoliucijos

mergaičių įstaiga, 
Camp Fire Girl's 

E. 17th St.) išsiun-

žinoma 
New York 
(raštinė 31 
tinėjo į 160,000 savo narių se
kamas rezoliucijas:

1. Nevar tekit žemų žodžių 
(slango).

2. Miegokit prie atvirų lan
gų.

3. Valgykit žalias doržoves.
4. Mokinkitės skambinti pia

ną ar kitą kokį instrumentą 
groti.

5. Virkit vieną kartą 
vaitę, kad duoti motinai 
sėti.

6. Kalbėkit neperdaug

Į sa- 
pasii-

gar-

ninlką, bet labai nūsilesusį tar- 
pušvenčių mūnšainės. Kada 
svečias įvalgė bet iki 85 cen
tų, Rakowskiene pasakė jam 
kainą, šis supyko ir pasakė: 
“Tas baisiai perdaug”! ir no
rėjo išeiti neužsimokėjęs. Ta
da įsimaišė policmanas, kuris 
nuvedė Kelly policijon išsimie
goti, o ant rytojaus teisėjas pa
sodino jį dviem dienom į šaltą
ją už nusigėrimą.

— Atiduoda 2 vaiku, jei kas 
tik nori imt, tūlas E. Hamilton, 
kuris laikrašty “Eagle” pasi
skelbė turįs septynetą vaikų ir 
negalįs išmaitinti.

— 4 sušalę žmones surankio- i

ta New Yorko apylinkėse, kurie 
žuvo šalčiuose po Kalėdų. Da
bar oras gana gražus. Oro pra
našas drįsta spėti net būsią 
lietaus ar sniego per Naujus 
Metus.

— Lordas Cecil, atvykęs iš 
Londono, apturėjo “Taikos Pri
zą” iš Woodrow Wilson Foun
dation, kuri Gruodžio 28 turėjo 

‘ Astor Hotely
Podraug 
brundzos 
darbuotę 
vyki n imą

— Laisvos Operos 6 centrai 
yra planuojama burmistro Hy- 
lano “Mayors Committee of 
Music”. Ketinama įtaisyti vel
tui ar pusdykiai operos bied- 
niems žmonėms, kurie niekad

ma
ar dide-

kuria padir
ba gražina pa 
veikalus, 
žus
liūs, ir atnau
jina
Darbas geras 
ir pigiai.

senus.

Kreipkitės 

gino adresu: 

Avenue214 Bedford
Brooklyn,

Brooklyn, N. Y. Kampas So. l-mos

SKRIPKŲ DIRBTUVĖ
Turiu ant pardavimo labai 

gerų, rankų darbo skripkų ir 
duodu ant išmokesčių. Senas 
pataisau ir uždedu naują leke- 
rą, tai labai būna geros. Sude
du wolus į šmičolus greitai ir 
pigiai, ir malevoju didelius 
veikslus. Adresas: —

G. BENSON 
81 Halleck Ave.

tarpe Forest Av. ir Fresh Pond
Road Ridgewood, L. I.

(arti Myrtle Ave.)

pa-

Vestuvėms, Vakarienėms 
Bankietams ir 

kitokioms Pramogoms 
Geriausi Brooklyno lietuviams 

vieta

— Geresnės Nėra — 
BEDFORD AVENUE 

kamp. Ross St. Brooklyn, N. Y.

NAUJAUSIOS MADOS
Planai ir playorlal, Gra- 
mafonai ir Vargonėliai. 
Leidžiamo iki žemiausių 
kuinų už cash ir ant leu 
gviausių išmokėjimų.
Taipgi naujausios laidos 
Lietuviškų Kolų pianam, 
ir gaidų.
Rekordų del gramafonų 

inkų Pianai nuo $40, Play-Antri; ra 
oriai nuo §100 ir augščiaus.

Reikalingas pusininkas ir pagelbi- 
ninkas.

JONAS B. AMBROZAITIS 
560 Grand Street 

Brooklyn, N. Y. Tel. Stagg 6262

Telephone 0769 Main

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

Kreipkitės

JONAS
173 Bridge St.,

ginu adresu

STOKES
O. Brooklyn, N. Y.

NAMŲ SAVININKAI 
TĖMYKITE!

Lietuvis Penteris
' Pentinu namus iš lauko ir vi
daus. Darbą, atlieku greitai ir 
pigiai. Taipgi taisau senus sto
gus ir uždedu naujus, fiiais rei
kalais kreipkitės pas: 
WILLIAM0 KAPTURAUSKO

53 Montieth Street 
Kampas Bush wick Avenue 

Brooklyn, N. Y.

(

Brooklyn, N Y.

LIETUVIŠKA 
RESTORACIJĄ

S. PAUŽA 
131 GRAND STREET

R. JOHN UREVICH
Lietuvis Advokatas

80 Wall St., New York. 
Tel. Hanover 0560

AI ’S J A UST U S (RAIN CO AT ’US) 
ir Vaikams
o būsite pilnai užganėdintas

VYRIŠKŲ DRAPANŲ KRAUTUVĖ
Didelis Pasirinkimas Vyrams — Drapanos Geriausių Kompanijų
PADARAU NUO LIETAUS

Vyrams, Moterims
Prašau Tamistą reikale atsilankyti,

f

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresui

•f

M

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. 
Nariai priimami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi na
riai gauna laikraštį „Tėvynę” dovanai ir taipgi 
gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 Ir 1000

Pašalpos Skyriai —
16.00, 9.00 ir 12.00 1 savaitę.

Susivienijimas Liet. Amerikoje
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDRAUDOS IR PAŠALPOS 
ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE, KU

RIOS TURTAS VIRŠ $500,000.00
Nuo susiorganlzavimo iki šiam laikui Išmokėta $248,589.80 

pomirtinių.- Pašalpų išmokėta $247,687.15

įsavo 'bankietą. 
lordas Cecil gavo 
medali, vis tai už jo 
Tautų Sąjungoje ir 
pasaulinės taikos.

For
TORPID LIVER

Use BEECHAM’S PILLS 
for the relief of Torpid 
Liver, Biliousness, Sick 
Stomach, Sick Headache, 
Indigestion, Constipation, 
Loss of Appetite, Dyspep
sia, and for moving the 
Bowels.

Helps clear the skin
Contains no Calomel 

Buy from your druggist 
25c and 50c the box

BEECHAMS 
PILLS
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Kviečiame atsilankyti 
mano restoraciją, nes būsit 
pilnai patenkinti. Gamina
me visokius valgius: lietu
viškus ir amerikoniškus. 
Kurie atsilanko kartą, tie 
palieka nuolatiniais kostu- 
meriais ir kitiems pasako. 
Restoracijos savininkas

Kastantas Galiūnas 
145 Thames St. 
Brooklyn, N. Y. 
Tel. Stagg 5046

— Petrai, kur taip skubi
niesi?

— Einu pas Juozą Aba
zo ri u.

— 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

RESTftURflNTflS
gaminame Lietuviškus, Rusiškus, Vokiškus taipgi Ir angliškus val

gius; kuris nors sykį pribūna pas mus ant pietų, tas pasi
lieka visados mūsų kostumeriu, nes skaniausiai 

valgiai ir mandagus patarnavimas
POVILAS SAMULĖNAS ir ANTANAS RIBOKAS 

(Savininkai)

802 Washington Street, New York City. N. Y.

•A:
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