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VENGRIJOS DIKTATORIUI ARTIMI
ŽMONES YRA ĮVELTI FRANCUOS

PINIGU DARYMO SUOKALBĮ
Skandalas Vis 

Savo Dvarų
Didėja, Kaltininkai Netenka

DARBININKAMS IR SAVININKAMS SUSI
TARUS, ANT AMERIKOS GELŽKE
LIŲ NIEKAD NEBUS STREIKŲ.

BUDAPEST, Sausio 7. — Policija aršetavo vice
prezidentą Vengrijos fašistų draugijos, kaipo vieną iš 
svarbesnių dalyvių suokalby’ skleisti netikrus Franci- 
josį pinigus Europoje. Jis dalinęs tūkstantines italų 
mieste Milano. Jo areštas privertė ir kunigaikštį Al
bertą, siekiantį Vengrijos sosto, rezignuoti iš fašistų 
prezidento vietos.

Prie to, ministerių kabinetas svarsto ar nereikės 
areštuoti privatinį sekretorių Vengrijos diktatoriaus, 
Worthy, kuris irgi susitepė šiame suokalby.

WASHINGTON, Sausio 7. — Gelžkelių savininkai 
ir darbininkų atstovai sutiko ant plano, kuris neprileis 
prie streikų ant gelžkelių ateity.

NEW YORK, Sausio. 7 . — Naujas majoras, Wal
ker, paskelbė sumanymą, kuriuo mieste bus pastatyta 
naujų požeminių gelžkelių, vertės 400 milionų dolarių.

NEW YORK, Sausio 7. — New Yorko paštas per 
vieną gruodžio mėnesį turėjo 7 milionus dolarių įeigų.

lįfc&ino Merginą Kuri | Nepavyko Pabėgti
Nušovė Savo Meilužį ----

Philadelphia, Pa. 18 metų
Elena Schultz, kuri spalio 28 Urbow, 
nušovė savo meilužį, Edwarda

ir kurisgyvenusi mergaitę, 
griežtai atsisakė ją vesti, ta
po džiurimenų išteisinta, nors 
teisėjas jiems sakė, jei jie ti
ki į paduotus liūdymus, kad 
išneštų nuosprendį savanorio 
užmušimo. Teisėjas sake, kad 
mergina neturėjo teisės nu
šauti vyrą. Bet matyti džiu- 
rimenai nepatikėjo liūdymam 
ir apgailavę merginą pripaži
no ją nekalta.

me
lš New

Philadelphia, Pa. Abromui
30 metų nepavyko 

“permainyti gyvenimą” ir ap
sigyventi su Rastiene, 24 
tų. Jiedu atbėgo čia
Yorko, vienas, palikęs žmoną, 
o kita savo vyrą. Policija Ab- 
romą su bobele pasodino į šal
tąją, nes nei Abromo pati, nei 
Rastienės vyras nenori 
tyti belos.

užsta-

Amcrikos Valdžia 
Statys du Nauju Laivu

Negali Atpratinti nuo 
Munšainės Biznio

Washington. Shipping Board 
prašys kongreso pinigų pasta
tymui dviejų naujų didelių lai 
vų, panašių i Leviathan, ku-

Paris. Prancūzų pypko- 
rių draugija ruošia smar
kius protestus prieš val
džią, kuri nori pakelti mui 
ta ant tabako, v

San Pedro, Cal. Plyšus 
negerai bombai ant karo 
laivo Oklahoma, tapo sužei
sta penki jūrininkai.

Konstantinopol. Sekdami 
mi prezidento Kemalo įsa
kymu, visi turkai nebene
šioja savo tautiškų kepurių 
“fezų”, panašių į puodynes, 
bet dėvi skrybėlėmis.

London. Upė Thames, 
ant kurio krantų Londonas 
stovi, ištvino ir užliejo vie
tomis 3 mylias pakrantė
mis. Apie 20 milionų tonų 
daugiau vandens veržiasi 
upe.

New York. 131 rašytojas 
dramų Amerikoje susiorga 
nizavo į uniją, kuri kovos 
del didesniu mokesčiu už 
statomus scenoje veikalus. ’ Cleveland. Fordas įtaiso 

i oro paštą tarp Detroit ir
Golconda, III. Rasta kau- Cleveland. Eroplanai Ja

lai mastodono, senai išny- kios kasdien, 
kusio gyvūno, panašaus į 
slonį, kurio nugara siekė !

New York. Grįžęs iš Is
panijos Amerikos ambasa
dorius, papasakojo, kad ta 
šalis rodo žymių atgimimo 
ir gerovės. /

vos kariumenei “P. O. W.” or- 
ganizacijos narius.

(“V-bės” kor.) — Tai antro- -----------
ji Vidūno paskaita 12-6 d. Ma-
riampolėj. žmogus gyvena, gir- želvą dažnai atvažiuoja iš oku- 
di, kad taptų žmogumi augs-Į puotos Lietuvos žmonės, kurie 
čiausioj šio žodžio prasmėj. 
Kiekvienas turi rūpintis kuo 
daugiausia skleisti žmonišku
mo kituose, nežiūrint ar jį vi
suomenė girs ar peiks. Nėra ti
kroji kultūra nė papuošalai, į- 
vairios gražybės, mandagu
mas; nes pirmieji, gali būt, ne 
teisingu būdu įgyti, o manda
gumas neretai yra dirbtinas, ne 
iš gilumos širdies einąs, žmo
niškumas apsireiškia mene ir 
dorovėj. Tik gera darymas, ne j kiškų nesąmonių, buk šauliai 
laukiant jokio už tai atlygini
mo, yra tikra meilė, o teisiu-! ja 
gumas — sakant teisybę ir a- i 
pie neapkenčiamus
Reikia rūpintis įgyti kuo dau-. skersią visus ligi vieno okupan

Svėdasai, Rokiškio aps.
Spalių m. 19 dieną vietos me
džiokliai išėjo medžioti. Jų tar- 

Žehia, Ukmergės apskr. — Į ' pe buvo ir kun. X. Medžiojo 
19 ir 20 d. spalių, 21 d. susi
rinko pas vietos girininką vienk 
Naujieji, žinoma, švedasiškiai, 
kaipo garsūs valstybinės gar
bintojai, įkaušo. Įkaušęs kuni
gas X. skėlė į antausį pil. J. 
S., o tam paklausus už ką, ku
nigėli, muši, gavo dar kelis 
antausius, kad apsikruvino. To 
ki atsitikimai svedasiškiams ne 
naujiena. Luolio Vilnys.

pabuvę kiek laiko vėl grįžta 
atgal. Labai dažnai pas mus 
atvažiuoja Vilniaus miesto ag
ronomas Palevičius. Drąsiai, 
nesislapstydamas lenkiškai vi 
s u r šneka ir nevaržomas puo
tauja su vietos dvarininkais.

Kazys Uosis.

Liguistos vaizduotės kuriniai.
— Pastaruoju metu Vilniaus 
lenkų s plūdoj pasirodė eilė vai

renkasi ties demarkacijos lini- 
i, visi baisiausiai ginkluoti, 

ir, sulyg patikimų žinių, gruo- 
žmones. džio 12 d. pulsią Vilnių ir iš-

vertės.

Washington. Demokratų 
politikieriai užmeta prezi-' 
dentui Coolidge, kad jis pa- ginusia taurumo, kantrumo, su 11 lis. Arba anot Varšuvos laik- 
i • —uiz.’— i..._ X.__ * j:,i: I ,xx- __ _____ ' u >laikąs ir auklėjas trustus.

Paris. Prancūzai susirū
pinę vokiečių nauju žurna
lu, kurį tie pradėjo leisti 
Elzase ir kuriame agituoja 
už grįžimą Elzaso prie Vo
kietijos.

Chicago, Ill. Čeverykų 
madų nustatytojai sako, 
kad moterų kulnys pasto
rėjo, o pėdos išsiplėtė nuo 
dėvėjimo oksford mados če ir kasyklų savininkai dar
verykų su žemomis kurko- tariasi ir derasi, bet prie 
mis

New York. Darbininkai

nieko neprieina.

Gailisi, Kad Jos 
Tėvas Pyksta

Nori Permainyti 
Mainierių Įstatymą

dainų 
ir jo

Jie abu tvirti- 
laimingi, tik 
kad jos tė- 

Mackay, ne- 
apie save ir

Philadelphia, Pa. Vietos 
mūs biznieriai pasiuntė guber 
natoriui Pinchot laišką, kuria 
me užpuola ant taip vadina
mo “mainierių certifikato” į- 
statymo, pagal kurį tas ne
gali dirbti antracito kasyklo
se, kuris neturi tam 
nio, ar certifikato iš

įžy

tikro lais 
valstijos.

New York. Džezo 
kompozitorius Berlin 
žmona sugrįžo iš Atlantic Ci
ty, bet nieko nenori pasakoti 
reporteriams,
na, kad esą labai 
moteris nuliūdus, 
vas,. milionierius 
duoda jokių žinių
nežada dovanoti dukterei, kad 
ji, būdama katalike, ištekėjo 
už žydelio. Bet už tai vyras 
jai davęs milioną dolarių.

Pardavė $4,000
Vertės už $400

Italai Moka Devintą 
Nuošimtį už Paskolą

17 metu

Camden, N. J. Vietos teisė
jai niekaip negali atpratinti 
Vincento Slobykowski nuo 
munšainės virimo. Jis jau yra 
atsėdėjęs du sykiu ir valdžiai 
sumokėjo kelis tūkstančius pa 
baudos, bet dabar ir vėl pa
kliuvo. Šį sykį jis gavo šešis 
mėnesius kalėjiman.

vežti 1600 keleiviu.

Už Gerą Snapsą 
Mažesnė Bauda

New York. Senatorius 
sako, kad italų valdžia 
ganui už paskutinę 100 milio
nų dolarių paskolą mokės 9-tą 
nuošimtį.

Reed
Mor-

Philadelphia, Pa. Nabašnin
kų namas, arba morgas, kurį 
užlaiko miestas del saužudžių 
ir kitokių kupinas. Ten gali 
tilpti tik 20, o guli 30. Del an 
glių streiko, žmonės šildosi ga 
zo pečiais ir tuo padidina skai 
čių užtroškimų. Daktarai įsa
kė lavonus, kurie seniau guli 
ir kurių niekas neatsiima, pa
laidoti elegėtų kapinėse.

Chicago, III. Gero snapso 
pardavinėjimas išgelbėjo sa- 
liūnininką nuo šešių mėnesių 
kalėjimo. Teisėjas pareiškė, 
kad reikia susiminkštinti del 
žmogaus, kuris šiose dienose 
parduoda gerą ir “negydytą” 
degtinę. Todėl pabaudė saliū- 
ninką 60 .dienu kalėjimo 
laužymą įstatymų, 
tenderį 
dos.

Kluksai Susiskaldys 
Conn. Valstijoje

Vietines 
skyrius 

kadangi 
ne ameriko-

Lenkų

O j o 
paleido už $200

Zloto Vertė

York. Biržoje

u z 
bar
ba u-

New Haven, Conn. 
Ku Kluksų draugijos 
nutarė išsiskirstyti, 
ta draugija liko
niška”. Sakoma, kad Danbu
ry, Bridgeport, Waterbury ir 
New London skyriai taipgi, ar 
ba išsiskirstys, arba atsisakys 
nuo centro. Hartforde skyrius 
jau senai miręs.

lenkų
pusę

Vienna. Garsus daktaras Lo 
rentz pareiškė, kad alkoholis 
geras viduriams, tik jį reikia 
vartoti ne kaipo gėrimą, 
kaipo vastą.

New 
zlotai stovi dvylika ir 
centų vienas. Tikroji vertė tu
rėtų būti gi 19 centų.

bet

Long Island City, N. Y. Ar
klys, kurį Vincas Lukoševičius 
kinkė, prispyrė jį prie sienos 
ir vytą sumaigė miriop.

t

Washington. Amerikos val
džia ant tiek nesirūpina savo 
kareiviais, sako kongresma- 
nai, kad pusė kareivių gyve
na laikinose kazarmėse, kur 
yra pavojų jų sveikatai ir gy
vybei.

Chicago, III. Vaisių augin
tojų konferencijoj buvo parei 
kšta, kad įvedus prohibiciją, 
pirkimas Kalifornijos vynuo
gių paaugęs 700 nuošimčių.

silaikymo, nes tai didi gyveni
nio parama.

Paskaitos buvo svarbios, įdo- Dovydui Smolskiui (kurį len- 
mios tik truputi sunkokos su- kai užmušė 1920 m.) O šitų 
prasti. A. Lakunaitis bardų esą daug: Tauragnuose,

-----------  'Vievy, Dusėtuose ir Varėnoj. 
Vilniaus “Slovo” kliedėjimas 

pralenkė visus kitus, šito laik
raščio 380 num. išspausdintas 
nesąmonių rinkinys, pavadin
tas slaptu Įsakymu “Vyriausios 
Koih.en^mturos” “Geležinis Vii 
kas” organizacijos Nr. 28746 1. 
K.”

šitas jovalas, kiek galima 
•spręsti iš turinio, lenkų įsivai
zdavimu yra įsakymas kaž ko
kios slaptos organizacijos. Vie 
ia, ką gal’ma pažymėti, kad 

'enkai bando Ceikinių ir kitus 
įvykius primesti kaž kam ne
žinomiems. 2 par. b. pasaky
mas, kad puolant vaduotis tais 
nurodymais, kaip Ceikinių puo
lime ir kurie nurodyta esą 42 
įsakyme.

Ginčyti panašias nesąmones 
/argu bau reikalinga.

Ulytėlė, Rokiškio v. (“V-bės” 
kor.) Gruodžio 13 d. į N. M. 
Š. D. apsilankė “Vienybės” 
bendradarbis iš Gerkonių, J. 
Gogelis. P. Kriukelis.

Philadelphia, Pa.
vadas jaunų kriminalistų bū
rio, Edwardas Wishnewski pri 
sipažino policijai, kad apvogęs 
8 krautuves ir gavęs daiktų 
vertės $4,000, kuriuos parda
vęs kitiems už $400. Jam pri- 
gelbėję Juozas Henrioski ir 
Thomas Spencer, 20 metų. Wi- ( 
shnewskio tėvai gyvena Cam- 
den’e, N. J.

Pašiušvys, Kėdainių apskr. 
(“V-bės” kor.) — Rudeniop bo
ba su vaiku grybaudami rado 
miške kepurę, kurią vaikas ne
šiojo 2 savaiti. Paskui kiti gry 
baudami, rado pasikorusį žmo 
gų — tai buvo V. Prak ui jaus
kis. (Išgirdus boba, kad kepu
rė pakaruoklio, tuoj nutraukė 
vaikui nuo galvos!). — Pasi- 
korėlis buvo labai uolus kata
likas ir brostvom apsikabinė
jęs. Jau rugius suvežus Mikai- 
liškiuose pas čiaką (kur jis 
tarnavo), sakė: “suvežėm, bet 
kas juos bevalgys; aš kitą me
ta mirsiu!” f

Prakuliauskis buvo su pačia 
pasimetęs. Sako, kad jam ve-1 
danties tėvas buvęs davęs toki 
palaiminimą: “Kad jus vienas 
pasikartume!, o kitas nusiskan- 
dintumėt!” Dabar Debeikių kai 
mo žmonės katalikai tiki, kad 
tie žodžiai išsipildė ir tik lau-; 
kia jo pačios paskęstant.

Valstietis. j

rūsčių, šauliai susijungę su bol 
ševikų bandomis, vadovaujant

Lenkų zlotas bedugnėn grim- 
sta. — Didžiosios Europos bir
žose lenkų zlotas krito. Nusto
jo du trečdaliu savo
Ryšy su tuo, Lenkijoj viskas 
dešimteriopai pabrango, žadė
ta Amerikoj Morgi^no paskola 
Lenkijai sustabdyta; Del nu
smukusio zloto kurso w aisty bes 
tarnautojams nebus išmokėta 
algos. Didžiausias nusivylimas 
Lenkijoj del zloto kritinio-

Slakliškis, Alytaus apskr 
Nors Stakliškių valsčiaus t 
bos perinkimai įvyko dar 
20 balandžio š. m., vienok 
čiaus viršaitis neužtvirtii 
Del ko Alytaus aps. virš 
kas nesurado progos ųžtv 
■t’ i >‘d.. bu4 4žk <h*l i o, kati v (.m 

trys kandidatai į viršaičius yra 
pastatyti nuo valstiečių liaudi
ninkų. Valstietis.

Girdžiai, Jurbarko v., Rasei
nių apskr. — šių metų balan
džio mėn. mirė V. Pacevičius, 
59 m. amžiaus, kuris buvo tik
ras patriotas ir senovės laikų 
knygnešių centras. Jam mirus, 
Girdžių klebonas į kapines jo 
nepriėmė, jis palaidotas “sirat 
kapinėse”. Dabar kun. jį daug 
kartų iš sakyklos vadino ark
liu ir tt. P-čių D-gas.

Melden, Mass. Mirdamas, 
tūlas biznierius, testamentu 
paliko $‘,000 p-lei Wooley, su 
žieduotinei jo sūnaus, kad ji 
eitų į kolegiją ir pramoktų 
gerai valgį virti ir šeimyną 
užlaikyti. Tėvas sakosi, norįs 
kad jo sūnus gautų “tobulą 
žmoną”.

Manoma pakeisti r in kinui si- ! 
šteiną. Kai kurie Kauno laik- 1 
raščiai praneša, kad politinėse 
sferose kalbama apie pakeiti
mą rinkimų į Seimą sistemos 
ta prasme, jog bus balsuoja-j 
ma ne už visą partijos sąrašą, 
bet už atskirą atstovą.

Baltimore, Md. Stanislovas 
Stupinski apskundė savo 
metų sūnų, Franą, kad 
mušė jį, kuomet jį išbaręs už I priežiūrą, 
perdažnų užsikvietimą 
į namus, kada tėvas 
idant užlaikyti šeimyną 
šių.

Apskričių viršininkų suva
žiavimas. Ryšy su besiartinan
čiais Seimo rinkimais praėju
sią savaitę Kaune įvyko apskri
čių viršininkų suvažiavimas. 
Buvo padarytas pranešimas a- 
pie rinkimų teisę ir jų techni- 

! ką, o be to gvildenta klausimai 
tas apie administracinę rinkimų

svečių 
dirba, 
iš še-

Okupantai užkankino lietuvį 
,— Nesenai mirė Vilniuj, Lu
okiškio kalėjime Al. Sakalaus
kas, užkrėstas okupantų džio
va, sulaukęs 27 m. amžiaus. 
Jis buvo nuteistas 8 metams 
sunkiųjų darbų kalėjimo už 
tai, būk 1920 m. išdavęs Lietu-

C asile, Pa. 
prezidentas

Viktoras 
uždaryto 

tapo areš-

New
Doyno,
First State banko, 
t uotas už išeikvojimą pinigų.

Chicago. Vaisių augintojų 
konferencijai buvo pareikšta, 
kad įvedus prohibiciją, pirki
mas Kalifornijos vynuogių pa 
augęs 700 nuošimčių.

1
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n Redakcijos Straipsniai Į]
VILNIAUS GRĮŽIMAS PRIE 
LIETUVOS IR SOVIETAI

Pastaruoju laiku Lietuvoje politika vis daugiau 
krypsta į Vilniaus atvadavimą su pagelba Rusijos. Tas 
davė progos mūsų komunistams pasidžiaugti, kad “mū
sų buržujai atjako” ir pasikeryčioti, kad “jūs pirma so
vietus plūdot, o dabar gerinatės”. j

Mūsų komunistai nėra taip svarbūs, kad su jų žo- j 
džiais rimtai skaitytis, ar su jais ginčytis. Reikia tik ■ 
šiap skaitančiai visuomenei įsidėmėti, kad Lietuva jo
kių prisigerinimų Sovietams nedaro.

Lietuva tos politikos krypčia pradeda smarkesnį 
vajų kaip tik prieš Sovietų Rusiją, suirdama ją išpildy
ti su Lietuva padarytą sutartį Liepos 12, 1920, palei ku
rią sutartį Sovietų Rusija paliko Lietuvai visus etno
grafinius rtibežius, draug visą Vilniaus teritoriją ir dar 
dalį Gardino.’ Šitą sutartį Sovietų Rusija visai neužilgo 
sulaužė, nes darydama sutartį Rygoje su lenkais, jiems 
atidavė, kdip tik tas pačias žemes, kurias buvo paliku
si. Lietuvai.

Lietuva labai išmintingai daro dabar tuopdama vi
są. doroję ant Rusijos, kad ji savo sulaužytą sutartį ati- 

’Ty>ų ir priverstų lenkus apleisti tas žemes, kurias 
;ja iš Lietuvos atėmė ir lenkams atidavė.

8Ų LAIKRAŠČIUOSE TAIP
MNAMI “SKYRIAI”
Pas amerikonus yra labai didelė ir turtinga, taipgi 
žemėje gyvenanti publika, todėl ji įstengia užlai- 

' įvairių specialių laikraščių: darbo, meno, kultū
ros, jaunimo, spurto, vaikų, moterų ir t. p. Pas mus 
laikraštija biednutė, todėl tik dabar esamuose laikraš
čiuose pasitenkiname taip vadinamais “skyriais”. Be
veik visi laikraščiai tuos skyrius turi, kad ne iš vie
nos šakos, tai kitos. Tik deja, kad visi tie skyriai var
gingi! Ištikrųjų “skyrius” užlaikyti yra sunku.

Mes patys savo laikraštyje per daug metų bandėm 
visokius skyrius įvesti ir palaikyti. Dažniausiai vienok 
tie skyriai reikėdavo pačiai redakcijai užpildyti. O ka
dangi mūsų redakcijos darbais užverstos, todėl ir tie 
skyriai išeina suskurdę. Pakol skyriaus neįvedi, tai la
bai daug prisiklausai reikalavimų. Bet kaip greitai įve
di, tai nei tie reikalautojai jų nepalaiko, nei tų skyrių 
naudotojai ką nors rašo.

“Lietuvos Ūkininkas” davė savo skaitytojams ap- 
klausimą, kokių raštų žmonės daugiau dar iš to laik
raščio reikalautų. Pasirodė, kad žmonės nori dar šių 
skyrių: 1) Moterų Skyriaus, 2) Apie gyvulius, 3) Apie 
triobėsių statymą. Kaip apie gyvulius ir triobėsius, tai 
Lietuvoje suprantamas reikalavimas. Bet kaip apie mo
teris — tai naujiena. Matyt, kad kita pusė visuome
nės, — tai yra moterys, būtinai reikalauja sau apšvie
tus. Bet jos nėra kam duoti! Ir čia Amerikoje, turime 
daug apšviestų lietuvaičių, bet jos nieko savo sesėms 
nenori dirbti. Antai žydelkos kitaip daro. Skaitome 
laikrašty, kad tik viename Brooklyne, Council of Jew
ish Women” įkūrė jau 45 mokyklas su 1,500 mokinių, J

Amerikos Lietuvių
Katalikų Tikslas

“Draugas” ve kaip apibūdi
na lietuvių katalikų gyvenimo 
tikslą Amerikoje:

“Mūsų gyvenime pirmą vie
tą užima Viešpaties Dievo gar
bė ir mūsų pačių nemirtingos 
sielos išganymas, nes mes esa
me šiame pasauly, kad siektu
me galutino savo tikslo — am
žinos laimės.”

—o— 
Pirmyn į Progresą!

Pruseika patiekia tokią svar
bią žinią “L.” skaitytojams:

“Mizara paliovė rūkęs prieš 
Naujus Metus. Nuo 1 d. sausio 
ir aš lioviausi rūkęs.”

Kitą metą, tikimės, Pruseika 
paskelbs, kad jis pasekdamas 
Mizarą, griežtai pradės pildyti 
ir prohibicijos įstatymus. O 
nuo 1 d. sausio 1928 metų maž 
irgi pasekant Mizarą, Pruseika 
nustos atip šlykščiai koliojęsis 
per viešą laikraštį.

—o—
A t viras Prisipažinimas.

Pasakos apie komunizmo į- 
sisteigimą Sovietų Rusijoje, 
yra melas ir darbininkų ap
gaudinėjimas, sako Kamene
vas, komunistų partijos su
važiavimui. Esą, 40 nuošimtį 
viso Rusijos turto jau kontro
liuoja privatinės rankos, ku
rios kasdien grobia daugiau.

Už tą atvirą prisipažinimą 
Kamenevas, buvęs pirma Lėni 
no ranka, tapo prašalintas iš 
pirmininko vietos Politbiure, 
nustatančiam Rusijos valdžios 
politiką.

Kaltinti Rusijos vadus už 
neįvykdymą komunizmo, kaip 
tai daro “Naujienos,” nėra pa 
,mato: komunizmas ' įvykinti 
.ginklu, diktatūra ir prievarta 
nėra galima. Tas pats ir į su 
socializmu, kaip patyrė socia
listai Švedijoj, Danijoj ir ki
tur. Nors jie gavo valdžią į 
savo rankas, bet socializmo ne 
yykdė. Ta teorija atgyvenusi 
savo dienas.

—o—
Lietuvių Literatūra.

Lietuvių literatūra prasidė
jo ne lietuvių kalboje. Pirmu 
tiniai raštai, sako Zajankaus- 
kas savo “Lietuvių Literatūros 
'Vadovėly”, buvo rašyti gudų 
kalboje. Taip buvo taip vadi
nami metraščiai. Pirmas tekis 
metraštis kalbėjo ir aprašė 
Vytauto kivirčą su Jogaila ir 
galėjo būti parašytas apie 
1382 metus.

Po gudų kalbos antra kalba, 
vartojama lietuvių literatūro
je, ir vėl buvo ne lietuvių, bet 
lotynų, 
buvo 
ori jos, 
kilę
del jie ir rašė lotynų kalboje, 
kaipo savo “protėvių'’ kalbo
je. Tos kalbos vartojimui tu-

To meto rašytojai 
apimti 

buk 
iš senovės

paaugusių žydelkų švietimui: rašto, istorijos, namų da
bos, vaikų auklės ir kitokių mokslų. O pas mus — nie
kur nesigirdėti apie bent vieną įkurtą paaugusioms lie
tuvaitėms mokyklą!

Moterys — taip negerai! Jūs, kurios prasišvietę, 
baisiai nusidedate prieš tautą, nesistengdamos savo 
tamsesnių sesučių šviesti. Jūsų gyvenimas — tai idėja 
ant mėšlyno!...

Bus jums ir skyriai, ir knygos, ir straipsniai, tik 
išlįskite jūs pačios iš po milteliais ir raudelėmis nubars- 
tyto-nudažyto stingulio...

LENKŲ POLITIKA JAU PILNAI 
LIETUVOJE VYKINAMA

Mums jau teko pažymėti faktą, kad lenkų arcivys- 
kūpo Ciepliako atsilankymas Amerikoje ir tuo pat žy
giu pasiuntimas Lietuvon lenkų ištremtojo arcivysk. 
Matulevičiaus, buvo visai nepasitaikęs dalykas, bet gi
liai apgalvotas Vatikano žygis. Tuo manyta amerikie
čius lietuvius ktalikus patraukti “vienybėn su lenkais”, 
o iš kitos pusės pačioje Lietuvoje nuraminti žmones ir 
įvykinti tik lietuvišką bažnyčios ierarchiją (vadinas — 
be Vilniaus). Dviem šūviais, iš vienos kanuolės, manyta 
^lUŠauti vieną ir tą patį briedį — Lietuvą. _

va, lietuviška kalba. Lietuvi, 
butų išvirtę vokiečiais ■ ir len 
kais. Bet kryžiuočių ainiai 
priėmę liuterų tikėjimą, idant 
galėtų atimti iš katalikiškų 
vienuolynų dvarų ir žemių, no 
rėjo platinti tą tikėjimą tar]) 
lietuviškai kalbančių prūsų ir 
todėl leido lietuviškai tikybi
nius raštus, davė pinigų netur 
tingiems lietuviams 
mokslus, kad liktų 
toriais.

Į kalvinus virto 
vos didikai, kurie 
tuvai 
lenkų.
viškus tikybinius raštus. Kata 
jikai, pamatę, kad čia gali bu
itį blogai, importavo 
iš Lenkijos ir taipgi pradėjo
leisti knygas lietuvių kalboje 
kad nuginčyti kalvinus. -

Iš to tai ir kilo literatūra 
gryna lietuvų kalba, šiandien s 
jau nėra pavojaus, kad ji nu
mirtų. Turime gerų rašytojų, 
istorikų, mokslininkų ir kalbos 
tyrinėtojų. Turime spaudą ir 
valstybę.

metų suge-ntus
i. Visi didžiūnai, 
.sčiokų išsigimė- 
larbuotei turime 

Narutowicius, 
Kosciuškas, Radz- 

es kitų. Visi Lie- 
sskyrus, buvo išga

vus nepriklausoma, 
,os nepriklausomybę,

eiti i
vėliau pas-

keli Lietu- 
norėj o Lię- 

nepriklausomybės nuo 
Jie irgi platino lietu-

jezuitus

—c — istorikas Daukantas. Va- 
Basanius, Aušrininkai ir 
kova už atgavimą lietu-

bruz-

Stebėtinas faktas
Tarpe Pietų Amerikos inte

ligentijos eina smarkus 
dėjimas “atnaujinti” ten gyve
nančias visuomenes ir paliuo- 
suoti jas nuo įvairių parazitų, 
tyronų ir prispaudėjų. Ir ste
bėtina, kad to bruzdėjimo va
dai prie nelaimių, slegiančiu 
Pietų Amerikos tautas, priskai 
to ir Romos Katalikų bažny
čią. Jos kunigų įtaka, esą, su
laiko žmonėse apšvietą ir pa
žangą prie šviesesnės ateities.

Lietuviai supranta kodėl 
bažnyčia skaitoma negeistinu 
elementu valdžioje: jie ant sa
vęs jaučia jos stabdymo ran-

—o—

pasakiškos te | dainininkų ir 
lietuviai yra

romėnų. To

;rėjo įtakos ir Europoje prasi 
dėjęs humanizmo judėjimas.

Ir jei ne liuterų bei kalvinų 
tikybiniai judėjimai, lietuviai 
vargu but gavę literatūros sa-

Jau atsimoka.
“Draugas” jau pradeda at

simokėti Dzimdzi-Drimdzi gru 
pei už tai, kad vienas jos na
rių nužemintai kolioja tauti
ninkus, redeguodamas “Dar
bininką,” kitas ruošia “bažnyti 
nes muzikos” almanaką, o visa 
grupė visados vaidindavo baž
nytinėse salėse laike savo ga
strolių. “Draugo” kritikas ran 
ka pamoja ir sako, kad Dzim- 
dzių pastangų vertė tebuvusi 
“10 centų,” nors jie imdavę po 
dolarį.

Lygiai panašiai ir bolševikai 
elgiasi su savo menininkais: 
vilioja ir žada, iki prisikalbi
na, o po to — bizunu. Nuo jų 
jau pasitraukė visa eilė poetų, 

artistų, kurie
ant savo skuros patyrė “meno 
meilę.” Panaši meilė viešpatau 
ja ir pas “Draugą” — kol tar 
nauji klerikalams, tol geras, 
kaip tik bent kiek iš kelio —
esti vertas tik dešimts centų.

Tik vieni tautininkai, į me
ną ir menininkus žiuri bešališ 
kai ir kritiškai, sulyg jų ver
tės.

Kai del atsilankymo are. Ciepliako, mūsų klerikalų 
laikraščiai, iš dalies nutylėjo, iš dalies — atsiniekojo 
posakiais: “laisvamanių išmįslas”, “tai vėl naujas 
šmeižtas” ir tt. Dar ir dabar “Darb.” nr. 2, ant užme
timo del Ciepliako, “Keleiviui” randa galimu tik atsi
kirsti tuo: “ogi ir tu bčiuoliaujiesi su lenkišku laikraš
čiu’. Bet rimtai nieko nepasako. Reiškia — Ciepliako 
misiją užgiria.

Bet Lietuvoje “Rytas” nr. 282, tai jau išgieda are. 
Matulevičiaus misijai še kokias difirambas: “Naujas 
bažnytinio Lietuvos gyvenimo lapas!” “Nepaprastas 
atsitikimas!” “Šventasis Tėvas šiuo paskyrimu” (are. 
Matulevičiaus Lietuvą nuraminti) “rodo Lietuvai dide
lio prielankumo ir simpatijos” ir tt.

Pažangioji tenai spauda dar nieko nesako; ji dar 
nesuspėjo tos Vatikano politikos įmatyti.

O šiuomi vedamas pilnas Vilniaus atsižadėjimas, 
nors kitais keliais yra renkamos Vilniaus vadavimui 
aukos!...

VifUS, i, 
tuvos dvarponi, 
mos, nes Lietuva 
jie arba dirbo prie,
arba palikę savo dva. us išdūmė Lenkijon ir ten 
veikia dar ir po šiai dienai prieš Lietuvą. Daug 
randasi Lietuvoj šiandien pilnai sulenkėjusių 
kungų. Daug randasi ir prasčiokų; jie vadinasi 
“miesčionimis.” Ir užž tad Lietuvos nepriklau
somybės darbas einasi sunkiai, politika naminė 
ir užsienių vedama žalingai. Kentė Lietuva nuo 
Romos izmo per penkis šimtus metų, kenčia dar 
ir dabar ir, dėka Lietuvos liaudies tamsumo, 
dar jį turės daug metų kentėti iki dasieks pil-

■ nos savybės.
Ryškesnis Lietuvos, Romos izmo nutautin

tos ir pažemintos, atgimimas pasirodė tik devy
nioliktame šimtmety ir tai tik po panaikinimo 
baudžiavos. Vadinasi tik nuo to laiko, kaip tur
tingesnių “chlopų’-ūkininkų vaikai pradėjo aug- 
štesnes mokyklas lankyti, mokintis istorijos; jie 
tuomet surado, kad lietuviai nėra lenkai ar kito
kie svetimtaučiai, bet yra tauta, turinti savo 
garbingą praeitį ir buvusį galinga, demokratinė 
valstybė, ir vien tik Romos izmo nuniokota, iš
liežta ir pažeminta.

Nuo dabar iškįla 
lančius, Kudirka, Dr. 
“Aušra” ir prasideda
viams atimtų savybių, garbingos praeities ir tei
sės mąstyti. Ypač teisė mąstymo, — tai juk pa
ties Dievo dovana alvienam gyvam žmogui; bet 
Romos izmas šitą teisę buvo nuo lietuvių “pa- 

igonių” atėmęs, vartojimu “spaviednies.”
Lietuvos atgimimo istorija tėra dar trum

putė; rodosi tik vakar dienos ir, už tad yra 
kožnam aiški. Iš jos visi, kurie tik nori, gali ma
tyti, kas ir kaip už lietuvių savybes kovojo, ko
voja ir kas buvo ir yra toje kovoje priešai. Be 
jokio perdėjimo ir, norėėdami būti teisingais, 
turime pabrėžti, jogei šitoje kovoje, didžiausi 
priešai buvo ir yra mūsų Romos izmo kunigai; 
paskui juos seka nutautę dvarponiai, “miesčio- 
nys,” didesni ir mažesni buvusio caro valdinin
kai — (ir dabar dauguma Lietuvos Respublikos 

I valdininkų) ir būriai sukvailintų Lietuvos varg
šių davatkų. Tas teisybė.

Bet drąsuoliams, kurie šitą teisybę drįįso ir 
dabar drįsta reikšti, teko ir tenka dabar sunkiai 
nukentėti. Skriauda dvejopa: dorinė ir medžia
ginė. Būdavo gana kunigėliui iš ambonos pa
skelbti, bažnyčioj susirinkusiems, jogei Jonas ar 
Motiejus yra “bedievis” ir jau tolimesnį darbą 
atlikdavo ir dabar Lietuvoj dar atlieka sufana
tizuotos davatkos ir iš Romos izmo turinti me
džiaginę naudą biznieriai. Amerikos lietuviams, 
ačiū demokratybei ir šalies gyventojų apšvietai, 
šitas kunigėlių terorizmas ne tiek toli galėėdavo 
pasiekti, bet ir čia daugelis drąsuolių nukentėjo 
abypusiai.

Tačiaus mums žinoma ir rodosi visiems mą
stantiems lietuviams turėtų būti aišku, jogei ko
vojimas už lietuvių savybes nėra ir negali būti 
prasižengimu prieš Dievą, nes Dievas buvo pirm 
negu Lietuva ir lietuviai atsirado; o Lietuva ir 
lietuviai jau gyveno ir Dievą savytai garbino 
pirm negu Romos izmas susikūrė. Išeina, kad 
lietuvius Dievas sutvėrė lygiai taip, kaip ir ki
tus baltus, gelsvus, rausvus ir juodus žmones 
ir jiems suteikė neapribotą galę mąstyti ir savo 
Sutvertoją garbinti taip, kaip jiems patinka ir 
su nauda sau ir savo Tėvynei.

Dievas buvo tas pats pirm negu lietuviai 
atsirado; jiems atsiradus, pirm Romos izmas su 
sikūrė, ir jam susikūrus. Romos izmas turi tik

kės,” kartoja kas-nedėldienį bažnyčiose: — “Die 
vas yra dangui, ant žemės ir kiekvienoj vietoj!” 
Mes tikime, kad cituotasis sakinys yra teisin
gas; tai meldžiamieji pasakykit: kur Dievo nė
ra? O taip! Jus pasakote, su tikslu kiršinimo 
brolio prieš brolį, su tikslu apgynimo savo reli
ginio biznio, kad lietuviai patriotai, kovojanti 
už atgavimą Lietuvos ir lietuvių savybių, yra 
“bedeviai.” Jus niekad nesistengėte lietuviams 
bažnyčiose išaiškinti pilną reikšmę virš-cituoto 
sakinio. Del ko? Ar nesugėbitė kaip tai išaiškin
ti? Ar tyčiomis tai darote, kad apgynus ir pa
laikius Romos izmo biznį? Jei tai darote ar 
delei vienos ar antros priežasties, visviena jums 
garbės už tai netenka reikšti.

Męs ir jus žinome, kad Romos izmas yra di
delė ir galinga politinė ir ekonominė tyranija. 
Trys šimtai milionų žmonių moka duokles ir 
įvairias aukas. Milžiniška suma piingų surenka
ma.

Industrija: Vaškinės ir lajinės žvakės, ro
žančiai, škaplieriai, įvairus medalikėliai, kryžiai 
ir kryželiai, įvairiausi kunigų, minykų, seselių, 
brolių, tarnų, brostvininkų, etc. rubai; stovylos 
visokių šventųjų, kielikai, mistrancijos, altoriai, 
bažnyčios, klioštoriai, klebonijos ir jų žemės, 
mišių vynas, visoki piešiniai ir kitokį “abrozai” 
ir “abrozėliai” etc. etc. Tai yra mlžiniška in
dustrija. Milionai žmonių turi čia sau darbą. 
Milionai iš to sukrovę sau didelius turtus ir šau
niai gyvena. Mes žinome ir suprantame, kad 
Romos izmas, bendrais turtais, yra didelė ir 
galinga jėga. Bet mes lygiai žinome, kad tas vis 
kas nėra Dievas, o tik medžiaga lygi medžiagai 
kitų įvairių industrijų ir biznių. Tegul tie daly
kai, anot jus, ir “konsekruoti,” bet tas juk tik 
forma, — žinančiam dalyką, nieko ypatingo ne
reiškianti. žinome, kad ir jums “konsekracija” 
nieko ypatingo nereiškia. Ji reiškia ką nors tik 
žmonėms, kurie nieko nežino, o viskam tiki.

Ir mes žinome, kad tas yra “kultūra” ir kad 
su jaja reik lietuviams skaitytis, kuomet didžiu
ma lietuvių šiandien yra sekėjais šitos “kultū
ros.” Bet mes ir kitą dalyką žinome, — kad lie
tuviai turi teisę ir gali atmesti šitą kultūrą, o 
pasigaminti kitą geresnę, praktingesnę, teisin
gesnę ir naudingesnę sau ir Lietuvos Valstybei. 
Ir tuomi jie nė biskutį prieš Dievą nenusidėtų. 
Dievas nėra žmogui nei tautoms priešingas už iš 
mintingesnį savo buities pagerinimą.

Romos izmas negalėjo, negali ir negalės tu
rėti monopolio ant Dievo. Kadangi Dievas yra 
kiekvienoj vietoj—^isur, j. .RoaiO^JJ^) 
viską sumonopolizuoti; bet juk tas yvel nc^U-KLau- 
mas dalykas. Ir žinant šitą teisybę mums aišku, 
kad musų broliai Romos izmo kunigai, lietu
sius patriotus vadina “bedieviais” ne del to, 
kad tas būtų teisybė, bet tik su tikslu, kad ap
gynus Romos izmo religinį biznį, industrijas, iš 
kurių jie ir daugelis jų sekėjų pelno sau gra
žų pragyvenimą. Mes šito jokiu budu neužvydi- 
me. Bet mums yra nemalonu ir labai negarbin
ga matyti ir konstatuoti tą faktą, kad musų 
broliai kunigai, rodo save svietui kaip dideli 
nemokšos jie yra, tuomi diskredituodami akyse 
civilizuoto ir intelektualio pasaulio visus lietu
vius. (Toliaus bus)

o--------------o-------------- o
“VIENYBEI”

“Šviesk, “Vienybe,” kaip ir Svietus, — 
Saulėj gėrusi rasos;
Dildyk ašaras pralietas,
Vesk prie Grožio ir Šviesos!

Tavo kilnūs idealai
Ves mus auksintais keliais;
Mums nebaisūs audrų volai —
J i ji žūtį mums neleis!

BERN. BRAZDŽIONIS
o--------------o-------------- o

apie tris šimtus milionų savo sekėjų, kurie tam 
tikrus symbolius, formas ir pavydalus bizniu
kam Dievo garbinimui yra pasigaminę. Gi pašau 
ly yra apie trys bilionai žmonių, ir kiti visi gar
bina Dievą kitaip, negu Romos izmas. Tai jau 
einant mūsų mažamokslių kunigėlių supratimu, 
jie visi turėtų būti irgi “bedieviai.”

Bet tas juk būtų žemiausio nonsenso pavy- 
dalas. Mes žinome, kad Romos izmas, “kultūri
nęs” lietuvius per suvirs penkis šimtus metų, 
nesugebėjo lietuviams įrodyti net, kas tai yra 
Dievas. Musų kunigai lietuvių nemokino ir da
bar jų nemokina šito Amžinojo Principo supra
sti. Užtekdavo ir dabar didžiumoje užtenka nu
rodyti musų sufanatizuotiems žmonelėms į se
nelio žilbarzdžio paveikslą ir pasakyti, kad tas 
ve yra “Dievas.” žmonės tikėjo į tokį paveikslą 
ir daugelis jų dabar tiki. Bet tas juk yra žmo
gaus proto ir rankų padaras; lenkelio artisto 
piešinis, — tai “balvonas,” symbolius, bet ne 
Dievas.

Dievas juk yra dvasia, pereinanti perdėm 
viską. Dievas yra visa ir visoki gyvybė. Dievas 
yra teisybė. Dievas yra meilė. Dievas yra Visu
ma. Dievas yra viskas visame, Amžinasis Protas, 
Visurcsantis, Viską-žinantis ir Visą-galintis. 
Musų mažamoksliai kunigėliai, kaip ir “paliu-

NAU.IŲJŲ METŲ ANGOJ
■

Kažko neramūs klausome vargo,
Girdime: skelbia lauktąją žinią, 
Žengiam į naują vėl metų tarpą, 
Skubam pro puotoj šėlstančią minią!

.Vargas ar laimė mus pasitinka, 
Mes jo ne jutę gėrimės puota;
V erčia m bedugnėn šaukiantį, menką, 
Prakaitu laistom taką kraujuotą...

Skamba ir gaudžia šaukiantis garsas, 
Puotą apleidus, laimę sutikti;
Varsų pasaulio da nesuteršus
Amžiams jį puikų, skaistų palikti!

- — Broliai, pažinę šaukiantį gandą, 
Džiaugsmo ištroškę, jįjį pajutę — 
Leiskim širdysna vietą lai randa, 
Spindi, lyg vasaros dieną saulutė!

Puoškime žemę prakaitu lietą, 
Gerkim saulužės spindinčią šviesą!... 
Broliai! Neveltui tiek daug kentėta 
Nūdien pažinkim Meilę ir Tiesą!

— BERN. BRAZDŽIONIS
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Rašo J. O. Sirvydas, “Vienybes” Redaktorius

XLH. “Bedievių” Bažnyčioj e ir pas “Velnio Vaikus” 
j -----------

Antgalvis šito mano straipsnelio truputį riebokas, 
bet jis žemiaus pasiteisins,— pagaliaus ką čia jau ir 
teisintis ,nes visą šitą straipsnių eilę labai stačiai rašęs, 
nebandysiu nors gale sušvelnėti (o straipsnių eilę »— 
ramiai atsikvėpkit, skaitytojai! — jau baigiu).

Jei kas pamenate Rugpjū
čio 16-tą, tai buvo sekmadie- j 
nis. Rytmetis gražus. Po 
vakarykščiai pas Šaulius va 
karienei biskį sunkoku kel
tis, bet — turi, žmogus,! At
ėjo pora svečių ir priduzgi- 
no. Sako: gražus rytas — 
konfiskuosim Sirvydus visai 
dienai ir pavežiosim po Kau 
ną paskutinį sykį! Nuo šito
kios propozicijos gražiai at- 
simeldžiau, bet prisiėmiau 
talką — nueiti. Vytauto baž 
nyčion, kur klebonauja kam 
J. Tumas. Visi ją vadina - 
“bedievių” bažnyčia. Įdomu 
pamatyt ten kyšančius ra
gus...

Čia įterpsiu, kad su sve
čiais einant Maironio gat
ve, pastebėjau viename kie
me krūvas kokių, senų lyg 
mašinerijų. Man paaiškino, 
kad tai amerikiečio Romano 
automobiliai; jis buvo įtai
sęs Autobusų B-vę, bet ji 
bankrutijusi ir apdužę bu- 
sai likosi suversti j laužą.

Atsidūrėm ir Vytauto baž 
nyčioje. Žmonių gana daug 
susirinkę. Daugiausiai vis 
inteligentija: vieni susėdi- 
nėjo aplinkui pasieniais ant

. žemų suolų, kiti į klaupkas, 
Į treti vidury stove j d. Kitose 
(bažnyčiose, ypač provincijo
se, matai bažnyčiose ištisai 
būrius klūpančių moterėlių, 
o čionai ne tik inteligentai, 
bet ir moterys neklūpo; tik 
per “pakėlimą” biskį klup- 
teri. Iš to gavau supratimą, 
kodėl šią šventavietę vadi
na “bedievių” bažnyčia. 
Moterų tarpe yra daug mie
sto ponių, kurių keletą ma
čiau jau pažįstamų; yra 
taipgi tarnaičių ir šiaip mie 
stiečių, bet jos švariai, nors 
neturtingai, pasirėdę; žvilg
terėjus jų vienai kitai į a- 
kis, matai spindinčią inte
ligentišką sielą.

Mačiau ir kun. Tumą. Vie 
nas kunigas laikė sumą, o 
jis su kamža klaupkoje skai 
tė iš kokios tai knygos. Vie
na akia skaito, o kita dairo
si: ar žvakė ant altoriaus 
kur neužgesus, ar elektros 
lempa kur gerai žiba. Tas 
jam, be abejonės, maldą per 
traukia, dėlto jis greitai žėg 
nojasi ir kur tai bėga. Kai 
žegnojasi, tai su ranka apie 
trečiąjį ant krūtinės guziką 
ką tai pakrato: suprask jau

TIKROS 
VICTROLOS

Dviem Trečdaliais '
Pigiau! 1

Si tikra V i cIr ola No. 100
vėliausios mados, su G Victor albu
mais, ir 500 Victor adatomis,

Tik Euvo
Už $150

Nauji Victor ir Columbia 
Lietuviški Rekordai

10 colių, po 75c.
16031F žalioj Lankoj 

Kur Josi?
Juozas Šuildauskas, bariton 

78328 Kamavilio Varpai, valeaa 
Mylimųjų šadišius

Tarpt. Nepaprastas Kvartetas 
78358 Dul Dul Dūdelė

Stovi Maišas
Jonas Butėnas

78382 Sniego Gėlių, Polka 
Ant Baikalo, Vairas 

Kirilloff’o Balalaikų Orkestrą

PASTEBĖKITE!
Pas mus randasi visi Victor ir Co
lumbia lietuviški rekordai. Išsiun 
Siame greitai. Reikia 10 centų pri 
dėti už persiuntimų kiekvieno re
kordo.

Atdara Vakarais

NEW YORK BAND 
INSTRUMENT CO.

Ill East 14lh Street
Netoli Union Square

persižegnojo! Taip ir mūsų 
kaimuose tinginiai vyrai 
žegnojasi, už ką bobos labai 
nyksta ir sako: “muses bai
do.”

Pagaliaus įlipa kun. Tu
mas” sakyti -pamokslo. Va
je, kaip jis skiriasi nuo mū
sų kitų kunigų pamokslų! 
Dažnas liberalas svietiškis 
kalbėtojas sako panašiai 
prakalbą. Sako švariai, išva 
las daro liberalingas. Tema 
jam buvo apie meilę. Jis 
neilę žmogaus prie žmo
gaus rado būtina inteligen- 
tybės žyme. Dievą jis nusa
ko esant — ieškojimu mei
lės. Man įsikirto jo maždaug 
tokis posakis: “eikim prie 
meilės, kurią mes supranta
me Dievu, o laisvamaniai — 
gal gamta; bet vis tas pats.” 
Sakydamas pamokslą, kun. 
Pumas nesikeikia, kaip kiti 
musų kunigai daro', bet 
drungnai ir jautriai prive- 
džioja.

(Vėliaus man teko su ke
letą žmonių Lietuvoje apie 
kun. Tumo pamokslų skir
tingumą užsiminti; vieni sa 
ko: o, kad daugiau pas mus 
tokių kunigų butų! kiti sa
kė: o, kad tokių kunigų kuo 
mažiau pas mus butų, — 
nes jis didelis jėzuitas! Kai 
tokias nuomones subendri
nus, aš nežinau, nes kun. 
Tumą mažai pažįstu, ir Lie
tuvoje negyvendamas, jo iš 
tisosios krypties nežinau).

Tai tiek apie “bedievių” 
bažnyčioje apsilankymą.

Einant namo panemune, 
visai netikėtai užsidūriau 
Saliamoną Banaitį. Jisai 
vaikščiojo apie laivukus. Iš- 
sipažinom ir išsišnekėjom a-

pie Dr. Šliupo organizuotą
ją Garlaivių Bendrovę, ku
rios p. Banaitis buvo sekre
torium. Jisai tvirtino, kad 
Dr. Šliupo rinktieji pinigai, 
valiutai kritus, dingo Pre
kybos ir Pramonės Banke. 
Paskolintieji pinigai iš J. Ži 
liaus organizuotojo Žemės 
Banko, panaudota užsaky
mui 6-šių laivų Vokietijoje, 
garsingose Kruppo dirbtu
vėse. Du laivu padarė, bet 
juos vėliaus audros Baltike 
vandenyse sudaužė iki be
vertės. Keturi laivai liko ne
padirbti, nes Kruppas rei
kalauja toliau įmokėti 800,- 
000 litų, kurių jau nėra iš 
kur paimti. Buvo ketinti 
Kruppas skųsti teisman už 
kontrakto neišpildymą; bet 
tas kontrakto nė neužsigi
na, tik sako: “duokit dau
giau pinigų, tai gausit dau
giau laivų.” Visoje toje ei
goje, kaip aš supratau, kal- 
čiausis buvo M. Yčas, kuris 
taip daug laivų iš karto pas 
Krup.pą užsakė.

Dabar — kaip teko būti 
pas “velnio vaikus.”

“Neo-Lithuania” studen
tai neįsižeis mano šituo pa
sakymu, nes jis yra vieno 
kunigėlėio (rodos Bumšos) 
nukaltas ir pirmiausiai 
“Drauge”, o paskui kituose 
Amerikos laikraščiuose pla
čiai cituotas. Išvadą tas ku
nigėlis ir kiti klerikalų or
ganai darė tokią, kad “pas 
mus jau taip — kas su mu
mis, tai Dievo; kas ne su 
mumis — tas velnio.” Tais 
laikais mat Amerikoje vie
šėjo “Neo-Lithuanijos” at
stovai, studentai Marčiulio
nis ir Banaitis; juos kleri
kalai iš anksto pasitiko su 
keiksmais, kodėl jie neren
ka aukų ateitininkams, bet 
tautininkams studentams.

Tie mūsų tūlų kunigėlių 
iškeikti studentai buvo pa
kvietę mane su mano žmo
na ir keletą kitų, tuo laiku 
Kaune viešinčių amerikie
čių, į Metropolį ant pietų. 
Radome gana gražų būrelį 
studentu ir studenčių iš “Ne 
o-Lithuania” Korporacijos, 
taipgi keletą jau išėjusių 
iš studentijos ir stojusių gy 
veniniam Bendrai susidaręs 
skaitlingas būrelis. Po pietų 
sakėm kalbas, apsimainėme 
mintimis, fotografavomės., 
ant galo triukšmingai su- 
rėžėm Tautos Hymną.

Pas tautininkus studen
tus matosi visgi ypatingas 
jaunimas-. Jaunikaičiai ir 
mergaitės, daugiausiai stam 
baus sudėjimo, linksmi, en
ergingi, švarios išvaizdos ir 
labai nuoširdus. Tūli juos 
vadina “fašistais” ir “iška
bų murzintojais.” Kai mum, 
keliem ten buvusiams ame
rikiečiams, jie atrodė visai 
Kitokiais. Man rodos, kad 
pas juos labai daug energi
jos, bet gana karštai už Lie
tuvos laisvę ir tautingumą

Iš Amerikos Lietuviu Gyvenimo
įg ČIA TALPINAMA ŽINIOS 13 AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMO IŠIMTINAI. RAŠOMA MUSŲ GABIŲ 1 

KORESPONDENTŲ APIE TEATRUS, BALIUS, PRAKALBAS IR ABELNĄ JUDĖJIMĄ.

PHILADELPHIA, PA.
Šaunus Naujų Metų Banketas

Sausio 1 d. t. y. Naujų Me
tu dieną įvyko Lietuvių Muzi- 

.lusistačiusios, dėlto jie daž-1 kalio Namo Bendrovės ir Gede 
lai drąsiai žengia ten, kur, mino Klubo 4-tas Metinis ban 
anot amerikonų patarlės: ketas. Banketas pavyko visais 
‘angelai nedrįstų žengti.” i atžvilgiais. ..............
'Ja, tegul ir visos Lietuvos 
studentija tokio už Lietuvą 
butų nusistatymo — kas ta
me Lietuvai blogo? Nieko.’ 
Aš matau tik gerą, ir norė
čiau, kad visos Lietuvos jau 
nuomenę tokia patriotizmo 
dvasė apimtų. Perdaug me ■ 
tų mes jau buvom mielašir-1 
dingais Samaritonais viso
kioms “mažumoms” ir “dau 
gumoms,” kurios mus išjuo- r v.
kė, praskiedė ir tolyn dar Md- Gerb- 3vec,as> ka“’ lr kltl 
skiedžia — Lietuvos nelai- kalbėtoia? P^veikino su Nau- 
mei... 1

Po pietų korporantai mus 
nusivedė aprodyti savo Na-/ingurny ir. vaišingumą ir 
mo Bendrabučio, del kurio surengimą tokio šaunaus ban- 
Amerikoje tiek buvo šukei- keto- 
ta bereikalingo riksmo. Na-i Pavakarieniavus 
mas jau pastatytas, gana šokiai ;Jr tęsės iki vėlybos na- 
dideli murai, 1

Svečiui buvo apie 
300 ypatų. Buvo ir iš tolimes
nių miestų. Banketo tost-mas- 
teriu buvo gerb. Dr. E. G. Kli
mas, SLA. daktaras-kvotėjas. 
Valgant vakarienę buvo išpil

dytas ir programėlis, suside
dantis iš muzikos, dainų ir pra 
kalbų. Kalbėtojai buvo lietu
viai ir svetimtauučiai, tarpe 
kurių kalbėjo ir svečias adv. 
Nadas Rastenis, iš Baltimore,

Ijais 1926 metais, ir pagyrė 
' philadelphiečius, už tokį sve

ti ž

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ : 
MOKYKLA ir DIRBTUVĖ

i t* I
■u wnkyVlij Mokykla atdara 
>■0 11 vai. ryto iki I vai. p<

gorinusiai įrengtoje mokykloje. Prakti- ' 
kos pamokos išardyti ir sudėti visokius j 
motorus, apie elektrų ir važiavimų. Ti- } 
kras, pilnas kursas šoferio-mekaniko } 
lietuvių ir anglų kalbom veda visiem 
žinomas ir per 15-kų metų prityręs
INSPEKTORIUS L. TIKNIAVTČUS ! 

garantuojame laisni ir diplomų — Pa- ; 
ieškome darbo. Ateikite apžiūrėti mū- i 

nuo 9 ryte iki 9 vakaro. Nedėliontda 
pietų. Klesoa dienomis ir vakarais.

NEW YORK AUTO SCHOOL 
B28 — 2nd Avenue (Kampai 14 gatvėa) New Terk Olty

------- ę----------------------------------- i
kurie čionai tik drumsčia dar- Je. Niekad nebusiu be Trinerio 
bininkų nuomones.

M. Kapris.
Nuo Redakcijos, šitą kores

pondenciją trumpinom ir švel- 
ninom. Abu korespondentai 
mums žinomi, kaipo geri lietu
viai ir darbininkų prieteliai; 
.todėl mums nesuprantama jų 
nuomonių pasidalinimas. Be
ne bus tik truputis kokių nesu 
sipratimų ?...

Kartaus Vyno ir visiems jį re
komenduosiu. Tai yra teisybė 
ir esu pasirengęs paliudyti bi
le valandą. M. J. Chelovsky, 
21 Nassau Ave.” Trinerio Kar 
tus Vynas, Trinerio Linimen- 
tas, Trinerio Kosulio Nura
mintojas, Trinerio šalčio pi
lės, parsiduoda visose aptieko- 
se. Pabandykite! Jei nėra ra
šykite pas Joseph Triner Com 
pany, Chicago, Ill.

WORCESTER, MASS. 
Visi rengiamės į didelį 

mass-milingą!

Worcesterio draugijos, ku
rių čionai yra virš 30, suma
nymu šv. Jurgio Dr-jos, ren
gia didelį mass-mitingą pro
testams prieš lenkų užgrobimą 
Vilniaus ir rinkimui aukų Vil
niaus atvadavimui. Tam dar-' 
bui išrinktas komitetas: prm. | 
A. Deilyda; vice-pirm. 

j Kriaučialis; prot. rast. A.
prasidėjo blinskas; spaudos kom.: 

Krasnickas, J. Vieraitis, 
dlJAl Ll, trijų augštų,; kties. Taigi L. M. N. B. ir G. Kriaučialis. Jau paimta 
ties Vytauto Kalnu ir neto-' Klubas taria visiems svečiams siems žinoma svetainė —
liesia, kur manoma statyti dalyvavusiems šiame bankiete, 
Seimo Rumus. Dalį šio na- kuoširdingiausią 
mo jau šįmet baigia rengti 
TDgyvenimui studentų, bet 
visam įtaisymui dar trūks
tą lėšų amerikoniškais pi-1 Bolševikas - 
nigais apie $30,000. Jei A- 
merikoje rastųsi keletas ge
rų Žmonių, kurie paskolintų kp. susirinkimas, kuriame 
“Neo-Lithuanijai” ant sūdė i voliucionierius” ■ ’ ’ ‘
tinio morgičio tą sumą, tai 
didelį darbą atliktų. Gerus 
dokumentus sudarius, ne tik 
pinigai nežus, bet dar neš 
pelną, kaip ir visokį morgi- 
čiai neša.

Amerikiečiai, kurie davė 
aukas statymui šio Studen
tų Namo, gali pasigėrėti pri' 
sidėję prie Lietuvos staty
bos. Kaunas buvo beveik 
tarptautinis miestas ir pilna 
visokių įstaigų tarptautiš- 
kų, kurios dar ir dabar sta
tosi. Didelis reikalas lietu
viams savo laikinąją sosti
nę žemnamijoje užkariauti 
ir kuodaugiau tokių įstaigų 
Kaune pristeigti.

Daugvaikybes “Palaimų” Ieškotojams
Rašo Z. Bardauskas

“Vienybės” nr. 154 perskai
tęs p. A. Gielučio straipsni, nu 
stebau, kad musų pirmeiviškuo 
se laikraščiuose dar randasi vie 
ta tokiems ponams Gielučiams 
ir dar su pritarimu gerb. re
daktoriaus. Gielutis matytis nė 
ra pirmeivis žmogus, bet kleri
kalas; o jei ne klerikalas, tai 
tyčia nori A. Rūką pakritikuo
ti, idant aiškiau pasirodytų.

Skaitlingųjų šeimynų blėdin 
gumas jau ne vieną be laiko

n

Ar turite KOSULYS?
Kodėl nepamėginti

Severa’s
Cough Balsam

Gera, saugi ir- patikėtina 
gyduolė nuo kosulys.

Kaina 26 ir 60 centai.

Nuo persalimo nėra 
nieko geresnio, kaip

Severa’s
Cold and Grip Tablets.

Kaina 50 centai.
Tos dvi gyduolės yra geriausiai dėl 

kosulio, peršalimo ir užkimimo.
Pirmiausiai kreipkis į aptieką.

W. R SEVERĄ Cb, ;
V CEŲAR RAPIDS, IOWĄ‘ •

ŠO- ' 
J.

A.

— Labas Jokūbai! — Labas!
— Na, kur gi skubiniesi?
— Bėgu pietų valgyti.
— Kas ten do pietūs?
— O ten gaunu gardžiai, 
švariai ir mandagiai patar
nauja.
— Kur?
— Nagi pas —

ANTANĄ USEVIČ1Ų 
1180-1178 Clinton A v. 

Rochester, N. Y.

A.
O. H. prie‘Trumbull gatv. Die 
na paskirta — Sausio 24. Vy- 
riiausi kalbėtojai bus: p. J. 
W. Liūtas iš Brooklyn, N. Y., 
kun. Vasys, kun. šaplikas, adv 
Milleris, Dr. F. Puskunigis ir 
kiti. Taipgi bus ir chorai su 

Sausio 3 d. buvo SLA. 21’ danomiš. Daug draugijų jau
• “re_ 1 prisidėjo 

pirmininkas 
durnelio rolę.

REIKALINGI AGENTAI

ačiū!
G. K. Korespondentas.

DETROIT, MICH.
“Jurgis Durnelis

sulošė jurgio
Gruodžio mėn. susirinkime, di
džiumai narių nubalsavus, at
simesti nuo bolševikiško “pro
testo” mitingo, pirmininkas rė 
kė visu gvoltu, kad ši kuopa 
vis tiek dalyvaus, minėtame 
mitinge, o pusantro tuzino pri
tarėjų jam tūravojo. Užtai šia tas, taipgi

s darbis p. A. J. Jokubaitsi, nu- 
perskaičius ėjo ligoninėn, Mass. Gen. Hos- 

pirmininkas pital, kur jam Sausio 7 d. da-

šitoprie rengimo 
svarbaus mass-mitingo.

Spaudos Komisijos narys
♦ A. Kriaučialis

BOSTON, MASS.
Publicistas A. J. Jokūbaitis 

nuėjo ligoninėn

Eilių rašytojas ir publicis- 
Vienybės” bendra-

Reikalingi A gentai-Į galio- 
tiniai representavimui mū
sų laikraščio “SANDARA” 
visose lietuvių kolonijose. 
Atlyginimas geras. Apsuk
rus ir darbštus agentas ga
li uždirbti liuoslaikiu nuo 
$50 iki $75 ant mėnesio. 
Visos informacijos dykai. 
Darbas lengvas ir pelnin
gas. Atsišaukite set 
kančių antrašu:

SANDARA
327 E. SI., Boston 27, M a. s.

į kapus nuvarė. Aš esu skait
lingos šeimynos narys ir gerai 
žinau, kiek mano tėveliai var
gelio padėjo, kol vaikus išaugi
no. P-nas Gielutis primeta A. j 
Rukui, kad tik — “savo pilvą 
garbinkime ir jam 1 
me.’ šitas primetimas daug 
geriau ponams Gielučiams pri
tinka, negu A. Rukui; nes su 
didele šeimyna žmogus tik ir 
yra priverstas visą laiką dirb
ti del pilvų. O apie dvasinius, 
apšvietos reikalus nėra ko nė 
kalbėti. ./

Tokiu bildu iš skaitlingesnių 
šeimynų daug didesnis nuošim
tis išauga klerikalais, kunigų 
pastumdėliais, negu mažųjų 
šeimynų. P-has Gielutis yra vie 
nos nuomonės su klerikalais. 
Mat, kad “Dievas davė, tai ir 
gerai;” “prieš Dievo valią pa
sipriešinti nevalia.” Juk ir Bi
blijoje yra pasakyta, kad ne
vaisingus medžius sudeginti. 

( Tai ir p. Gielutis panašiai in
kvizicijai pritaria.

me susirinkime buvo gardaus 
juoko, kuomet, 
protokolą, ėmė
taip meiliai prašyti raštinin
ko ir susirinkimo, kad protoko 
lą pataisytų, — aiškindamas, 
kad kuopa neprisidėjo prie 
protesto mitingo ir negalėjo 
prisidėti, bet nė jis pats nesu
prantąs, kokį pikta dvasia jį 
gundė pereitame susirinkime 
taip kvailai tvirtinti. Matyt, 
vargšas nujautė, kad bus ries
tai, tai vely pasivertė jurgiu 
durneliu.

Vėliaus nutarta 46 balsais 
prieš 13 (kiti susilaikė nuo bal 
savimo), kad ši kuopa nedaly
vaus partiniai politiniuose mi- 

i tinguose, ir gautus nuo pana- 
tarnauki- šių įstaigų pakvietimus siųs į 
tas daug ' E• M-zas

rys nosėje — “instrums” ope
raciją, prof. Dr. C. Porter.

Linkėtina p. Jokūbaičiui ]en 
gvai išturėti ir greitai pasvei
kti ! Jo Draugai.

PITTSBURGH, PA.
Salickas sušaudė savo žmoną

Franas Salickis, Sausio 2 d., 
trims šūviais sušaudė savo 
žmoną, užtai, kad jiems susiba 
rus, žmona jam drožusi su kar 
jštu žarstikliu (pokeriu), aky- 
vaizdoje jų devyneto vaikų. 
Mrs. Salickienė nuvežta ligo
ninėn kritingoje padėty.

TAIP VISADOS 
ATSITINKA

WILKES BARRE, PA.
Atsakymas p. Nienių Jonui

“Vienybės” nr. 154 p. Nie
nių Jonas jau permainė savo 
nuomones: pirmiaus kritikavo 
anglies baronus, o dabar uni
jos prez. Lewis, kad jis ir kiti 
vadai “užsispyrėliai

Prašome šitą laišką perskai
tyti: “Brooklyn, N. Y. Gruod. 
6, 1925. Du mėnesiai atgal pa
sijutau blogai. Negalėjau val
gyti, nes ką tik suvalgydavau, 
apsirgdavau. Negalėjau mie
goti, ir maniau, kad mirsiu,

tęsją .Niekas negelbėjo, nors išlei- 
streiką. Kogi p. N. J. norėtų?, dau šešius dolarius aptiekoje. 
Gal jam patiktų, kad anglia- Tada nusipirkau kokio ten 
kasiai butų prisiėmę 20 nuoš. Kartaus Vyno, išdirbamo čia 
algos nukirtimą? Juk paskui pat Brooklyne, ir pasijutau 
už metų vėl kirstų ant 40 nuoš dar blogiau. Mano pusseserė 
|r taip toliausi Todėl streiko atėjo ir paklausė kas su ma- 
ilginime kalti ne viršininkai, nim yra. Ji pasipasakojo kad 
bet tik komponijos.

Be abejonės, kad kompani- panašiai, bet Trinerio Kartus 
joms šituo p. N. . 
kiek 
kams?

Patartina butų Jonui taip 
daug nesikarščiuoti ir nemai- 

xnyti savo nuomonių. O labiau
siai apsižiūrėti, kad nesusi- 

Alraugautų su komunistų agen 
Ąais Žalpių ir Kvascevieium,

ijr jos vyras sirgęs kaip tik

Bell Phone Poplar 7545
A. STANKUS

— Lietuviškas Graborius — 
Geriausias patarnavimas, 

Daug metų patyrimo 
1023 Mt. Vernon St.

Philadelphia, Pa.

M. M. ŠLIKAS 
Lietuvis Advokatas 

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

Namų Tel. Michigan 5751

Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

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

Nuo 9 iki 11
* Nuo 2 iki 4

Nuo 7 iki 8
Nedeliomis Nuo 10 iki 3 P. M.

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

RICHMOND
TRUST

COMPANY
2701-2703 E. Allegheny Av.

Philadelphia, Pa.

Apdraudžiame Nuosavy
bės Dokumentus.

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

3423 W. 61st STREET
Chicago, UI.

Phone — Republic 8927

Persiunčiame Kabeliu Pinigus

iš to naudos
įtiko. Bet i Vynas atgaivinęs. Jau neturė- 
darbinin-J jau pasitikėjimo tokioms gy

duolėms, bet ji savo dukterį 
pasiuntė į aptieką, ir pradėjau 
vartoti vartoti Trinerio Kartų 
Vyną. Po pusbonkės pasijutau 
geresnis. Viduriai pradėjo liuo 
suotis. Įgijau gerą apetitą ir 
šiandien esu geroje sveikato-

Perkame ir Parduodame 
Visų šalių Pinigus

Mokame 4% ant Padėty
Taupymui Pinigy

H. ■, *-

Puikiausias Patarnavimas
Visuose Skyriuose

3



ayR'iĮvy/Į^yĮ

B

Jaunimo Skyrius
--------------------------------------- -------- ---------------------------------- ------------- -----------------

Lietuvių Jaunuolių bei Sportininkų Savaitinis Kampelis

LIETUVI AI .4 T LET AI 
TEKSUOSE

Gerbiamas Redaktorius:
Rašytojas šio laiško yra iš

rinktas kaipo Direktorius At
letų skyriaus, American Le
gion, Dallas mieste.

Man tenka karts nuo karto 
šioj tolimoj Teksu valstijoj

Sustabdo 
Šalčius

Geriausiai žinomas būdas šalti su
stabdyti yra Hill’s Cascnra-Bromide- 
Qiiinine. Milionai tą įrodo kas žiemą. 
Jis šaltį "sustabdo j 24 valandas.

Daug tūkstančių žmonių kasmet mir
šta nuo šalčio pasekmių. Viena pneumo 
nia nukerta 150,000. Taigi šaltis, daly
kas rimtas. Gydyk jį geriausiu žinomu 
būdu.

Vartok Hill’s kaip tik šaltis praside
da. Šaltis pavojingas - stabdyk jį tuoj, 
ir kaip tik šiuo būdu gerinusiu mokslui 
žinomu. Visos aptiekos parduoda Hill’s. 
Tikrai Gauk Kaina 30c

CASCARĄ jį?QU!NINE
Raudona Dėžė lųsijĮOAnd ns

į sueiti su lietuviais. Dalias mie šiol niekas neatsirado, kuris 
galėtų aną pergalėti. Pereitą 
pavasarį Račius laimėjo čam- 
pionatą Southvestų, ir per vi
są tą laiką nuo pereitų metų 
niekas negalėjo jį paristi. At
einančiam utarninke (Gruodž. 
29 d.) Račius risis su Ernest 
Glover, kuris apgarsintas kai
po stipriausias visų “Cow- 
Boys” ristikų.

Račius norėtų persiimti su 
lietuviais ristikais: Komaru, 
Juška, Šimkum, Požėla, šef- 
fleriu ir kitais. Jeigu minėti 
ristikai norėtų su Račium ei
ti ant 
laišką 
esu jo

į stas turi vardą visose Pietinė- 
i se valstijose kaipo gražiausias 
ir turtingiausias, čionai žydų 
gyventojų apskaitoma apie 15, 
000. Apie trečia-dalis jų paei
na iš įvairiu daliu Lietuvos. 
Teko man kalbėti su keliais 
“Litvakais,” ir stebėtina gir
dėti, kaip gražiai anie kalba 
lietuviškai! Kiti neužmiršę mu 
su kalbos, nors 30 metų kaip 
gyvena Teksuose.

Apie lietuvius Dalias mies
te tankiai galima girdėti kal
bas, ypač apie lietuvių fizišką 
jėgą. Matote gerb. Red., čio
nai randasi trįip vadinamas 
Stanley Rogers, kuris turi iš
sidirbęs didelę reputaciją vi
sam mieste, ir po visą apylin
kę, kaipo vienas iš stipriausių 
ir gabiausių ristikų. Rogers, 
kurio vardas skamba lietuviš
kai, Račius, gimęs Panevėžio 
mieste, Lietuvoje.

pergalėjimo, tegul rašo 
šio laiško rašytojui; 
menadžerius.

Su tikra pagarba 
Vincas Vaskas, 

Athletic Director
American Legion, 

Room 1312-‘313
Athletic Club Bldg., 
Dallas, Texas.

aš

Karo metu jisai pastojo sun 
kiojo svorio ristikų čampionu 
Suvienytu Valstijų Kariume- 
nės, visų Vestų Skyriaus. Lig-

BALTIMORĖS atletų 
KLIU BO DARBUOTĖ

“VIENYBĖS”

Lietuviški Rekordai
COLUMBIA KOMPANIJOS

(Pasarga: — Babravičiaus rekordų dar minčių kom- 
panija nėra išleidusi pardavimui. Tikime, kad gau
sime apie vidurį Sausio, arba Į pabaigą to mėnesio)

Butėno įdainuota: 
(Vanagaičio ir St. Šimkaus Kompozicijos)

1. Vilniaus Kalneliai ir — Kur Bakūžė Samanota
2. Leiskit į Tėvynę ir — Litai
3. Nesigraudiuk Mergužėle ir — Aš Mergytė
41 Aš išėjau į Girelę ir — Vai Varge, Varge
5. Oi, Mergele ir — Stasys

Juokingi monologai:

G. MauSiaus Kelionė ir
Jonas Smikis Keliauna Namon

7. Dykai Nieks Neveža ir
Kas bus be Degtinės

8. Dainininkas pas Profesorių ir
Naujas Kareivis

9. Jonas Mokina Kariauti ir Pas Fotografą
10. Lakūnai ir šokikai

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

“VIENYBĖ” 
193 GRAND STREET 

Brooklyn, N. Y.

Geras paprotys
Naudokit Ruffles kasdien, kad užlaikius 

galvos odą sveika ir kad turėti puikius 
žvilgančius plaukus.

Rsfffes 
sunaikina pleiskanas, tą svarbiausi 
priešą gražių plaukų.

Nusipirkite bonką už 65c šiandien 
pas savo vaistininką. 75c kuomet 
aiumčiama tiesiog iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
Berry & South 5th Sts.

Brooklyn, N. Y.

zavo ir atidarė jaunuolių mo
kyklą. Pradžia padaryta. Mi
nėta kp. aukavo $10 tam tiks
lui, išrinko komitetą iš 3-jų 
vyrų. Vaikučiai jau mokinasi 
ir lankančių mokyklą yra 33; 
bus dar ir daugiau.

Minėta kp. rengia balių, 
kuris atsibus sekmadienį sau
sio 17 d. Pusė pelno skiriama 
mokyklai. Butų 
lių atsilankytų 
publikos; tuom 
prie apšvietos.
čiai sudainuos porą lietuviškų 
dainelių su mokytoju.
. Reikia pasakyt, kad 
draugystės tą darbą 
štai šv. Pranciškaus
draugija aukavo mokyklai $15 
Tas yra gražus ir girtinas dal
bas! Minėtos draugystės na
riai verti garbės už suteiktą 
auką musų jaunuoliams.

Sandarietis.

Netoks Kantrus
J ♦ * M l t « {ils

Kaip Nusisako

(Feljetonas)
Rašo P. Kriukelis

gerai į šį ba- 
kuodaugiausia 

visi prisidės 
Taipgi vaiku-

ir kitos 
parėmė.

vietinė

PHILADELPHIA, PA.
Ant Komaro Ristynių Buvo 

8,000 Žmonių

Gerbiamieji:
Prisiunčiu keletą iškarpų iš 

langių laikraščių, kaslink sto
vio “Lietuvių Amerikos Atle
tų Klubo “Basket Ball” jauk
to; tad jeigu bus tinkamos, 
tai gal mažu padarysit kokį 
vertimą į “jaunimo Skyrių.”

Taipgi butų labai geistina, 
kad po vertimui, galėtumėt 
perduoti tas iškarpas Jaunų 
Vyrų Basket Ball jauktui, 
Brooklyn, N. Y.

Taipgi gal mažu “Vienybė
je” randasi antrašas Amster- 

j damo Lietuvių Basket Ball 
dė-.-jaukto; tai labai butume 

kingi, kad prisiustumet.
Viso labo,

J. A. Naikus,
Liet. Am. Atl. Klubas,
539 Washington Blvd.

Baltimore, Md.
Nuo Redakcijos. Labai ačiū 

už iškarpas. Jos parodo anglų 
kalboje laikraščiuose garsiai 
skambančius antgalvius apie 
Baltimorės vientaučių jaukto 
puikius laimėjimus. Tas teikia 
garbės visam Amerikos lietu
vių jaunimui.

Tik gaila, kad mes iškarpų 
ne galėsim išversti, nes viena 

' neturim laiko, o antra — spor 
to “scores” betvarkant galima 
klaidas padaryt, kas vietoj

■ naudos galėtų Baltimorės
■ draugams tik žalos padaryt. 
Todėl ateity visų gerb. Klubų 
prašome — patiems rašyti ko 
respondent j as ir laimėjimų 
aprašymus. Tik meldžiame ra 
šyti trumpai 
kad nereikėtų

Kiti Klubai, 
kelį perskaitę,

Sausio 1 d. Metropolitan 0- 
pera House ritosi J. Komaras 
su rifsų Ivan Podubny.

Komaras čia Pbiladelphijoj 
ritosi jau šeštą kartą. Pen
kias kartus iš eilės laimėjo, ir 
del to išsidirbo sau gerą var
dą, tarpe Philadelphijos spor
to mylėtojų, žinoma, kiti risti- 
kai Komarui tos garbės pavy
dėjo, kad jaunas ristikas ir at 
stovaudamas maža lietuviu v t.
tautelę užima pirmą vietą ir 
nešioja pergalėto j aus vardą. 
Tad šį sykį užtaisė Komarui 
triksą. Dar Komaro pečiai bu 
vo tris coliai nuo matraso, kai 
referee davė ženklą, kad Ko
maras “paguldytas”.

Buvo garsinta, kad laimės 
tas, kurs paguldys du kartu 
iš trijų. Bet kada rusui pripa
žino laimėjimą, nors ir netei
sėtai. Jie pranešė, kad del vė
laus laiko jų ristynės tuorni 
“užsibaigė!”

Vienok ant rytojaus didžiau 
sias anglų laikraštis “Inquir
er” pažymėjo, kad tai yra pu
blikos suvedžiojimas. Garsinta 
du “falls”, o padarė vieną.

Komaras reikalavo, kad dar 
duotų jam progą susikabinti 
su tuo rusu.

žmonių buvo apie 8,000. 
Daugiau kaip 500 grįžo namo, 
nes nebuvo sėdynių.

Po tų ristynių Komaras iš
važiavo tiesiog į Chicagą.

Ten Buvęs.

Pasižinau su vienu dievobai
mingu ir turtingu poneliu. Ap
lankęs jis mane tada kada lei- 
džiau medaus mėnesį. Įėjęs į 
kambarį tuojaus metė akis į 
kampą, kame lova stovėjo. 
“Girdėjau, kad tamstelė apsi
vedei; jau nebevienas; bet man 
abejotina?” — paklausė ma
nęs ponelis. “Apsivedžiau, ap
sivedžiau; jau ir aš likau žmo
gumi, nebėgaudau vėjų; pra
šau tam jpatikėtėi, nors žmonos 
nesimato.” “Tai, brač, vaike, 
tu mane šidiji; nes kad butam 
vedęs, du gyventumėte, dvi lo
vos butų.” “Na, kągi tamsta 
ponas iš manęs sumanei — ar 
Vilkolakio teatrą sulošti! Ko
kiems gi biesams vestis, kad 
su boba vienoje lovoje negulė
ti? Kolai nebuvau vedęs, tai 
kambary laikiau dvi lovas, o 
kaip apsivedžiau, tai vieną ant 
viškų užrioglinau; mat nelabai 
mėgstu, kad svečias nesirango 
vakare namo, nes mums dviem 
Karveliam burkuoti maišo.” 
“Brač, tu vaike, esi ištvirkęs, 
kai žydo ožka; gal komunistu 
pasivaikei! Tu dar nesupranti 
Dievo įsakymo; pasirodo, kad 
tu, vaike, vedei kad tau tik su 
boba gulėti, o nevedei kad sau 
gaspadinę turėti. Busi sunkiai, 
sunkiai nukorotas ant Juozafa- 
to pakalnės. Ar tu, vaike, ne
žinai, kad glamonėtis, bučiuo
tis yra paušednas griekas?” 
“Na, tai gi tamsta manai, kad 
vedusiam ir vaikų negalima tu 
rėti?” “Tai, brač, tu vaike, esi 
durnas; vaikai priguli nuo Die
vo; reikia Jo balso klausyti; 
kai gausi pašaukimą, tai ir bus 
vaikų.” “Tai kasgi man, ponas, 
daryti, kad aš tų pašaukimų 
turiu labai daug.” “Tai brač, 
vaike, tankus pašaukimai paei
na nuo velnio; jų reikia saugo
tis.” “Tai gal, ponas, man pa
mokinsi, kaip reikia nuo tų vėl 
nio pašaukimų išsisaugoti?” 
“Nu, brač, tu vaike tai gerai 
patropijai; aš tau noriu nuo 
pragaro išgelbėti. Ateik tu pas 
mane, prisižiūrėk tu į mano

šventą gyvenimą, paimk tu iš 
manęs pavyzdį ir taip gyvenk, 
— sėdėsi danguje po dešinės. 
Mano boba drūta, o gražumė
lis, tai kaip aniūolėlis; kad tau 
vaike, toki boba, tai tu ją ir 
užbučiuotum. O aš tai nors gu
liu viename kambaryje bet bo
ba savo lovoje, aš savo. Ketu- 
resdešimts metų kaip aš vedęs, 
keturius vaikus teturiu, tiek 
sykių ir vienoje lovoje su bo
ba tegulėjau. O dabar, vaike, 
tai kaip ugnies bijau; ateik per 
sitikrinsi’į mano šventą gyve
nimą.”

Nutarėme laiką, kada man 
pas poną, apsilankyti; palydė
jau jį iki tramvajaus, ir pa
sisakę sudiev, moviau pas savo 
Mariukę.

Atėjus sutartam laikui, ank
sti pasiskubinau pas poną, kad 
persitikririus jo šventumui. Ka 
da nuvykau pono namuose, ta 
tarnaitė pasakė, kad ponai dar 
tebemiega. Taigi aš ir suma
niau poną pats pasibudinti. 
Pravėriau miegamojo kambario

i duris, vienoje lovoje guli stora 
krūva, o antra — tuščia! Pri
ėjau arčiau, o gi žiūriu — ma
no švento gyvenimo mokytojas 
guli su boba!

“Ponas!” — aš jį pabudinau, 
— kodėl gi tamsta taip darai?” 
Ponas pabudęs, mieguistas akis 
pakrapštė: “Tai brač, vaike, tu 
mane prigrojai! Eik stalavon, 
o as tuoj apsirėdysiu.”

Prie romo butelio, nutarėme, 
kad žmogus nėra šventas, o 
medaus mėnuo* dar nešventos-

. • • )nis.
i *■

—__--------------------------------------------------------------------------

i LIETUVIS ADVOKATAS
Užsiima varymu bylų visuose 

Teismuose
I Skolina pinigus ant mortgedžių 
} ir priima pinigus del išakoliniiuu 
Į ant mortgedžių nešančių šeštą 
Į nuošimtį. Norinti pirkti namus, 
< gauti paskolą ar inveretinti sa- 
{ vo pinigus ant mortgedžių ant 
į nuosavybės (real estate) mies

tuose, lai pas

JONAS S. LOPATTO
Attorney and Counsollor-at-Law 

308-9-10 Goal Exchange Building 
(Cor. River and W: Market St.)

Wilkes Barre, Pa.
J Bel. Tel.: 1864. Res.: 3532-J 
!

Plauk po Amerikos Vėliava’
Nupiginta ten ir atgal kelione įLIETUVĄ 1

to

45 Broadway (Phone, Whitehall 2800) New York City

tik $203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

pATOGIĄ, greitą kelionę vienu iš 
puikiausių pasauly laivų, ruimingą 

kambarį, erdvų denį pasivaikščiojimui 
ir apsčiai gero maisįo -tą viską juB 
gaunate, kada važiuojate bile laivu 
United States Lipęs, jūsų laivu, 
priklausančiu laivynui Dėdės Satno.

Apsimoka višadbs gauti pilnų in
formacijų apie išplaukimus milžino 
gražuolio Leviathan—didžiausio pa
sauly laivo taipgi kitų U. Lines 
laivų. Paklauskite vietos agento apie 
pigias laivakortes, arba rašykite pas

JAUNIMO KELIAI

ir aiškiai, kad 
perrašinėti.
šį Tamstų laiš- 
patys atsilieps.

dangaus pa-

griaudžių rau-

kaip

tarp

ryto

dalgis,

žydriu

aušrinė

DAR VIENA JAUNUOLIŲ 
MOKYKLA '

(Sanda- 
Lietuviai jiems 

pritaria), čia nepersenai vie
tinė Sandaros 45 kp. suorgani-

Cliffside, N. J. 
rieČiai veikia,

i

Tamsi naktis;
švaistės, 

ženklina žemei
du;

Kelyje audros,
švaistos

Po žalią pievą
žiedų.
Uždega viltį

, Įtemptas stygas jaunų jė
gų —

Prieš tamsą — su meile, 
aukoti krūtinė;

Juk dalgis švaistos tarp
žydrių žiedų

Kelių tik vilčia reikia nutiesti,
Nes aušra švinta — nėra liki

mo —
Saulutė skaisti pradės ’jau

šviesti,
Bet ilgėsis varžo del naujo

buvimo.
P. Erunas.

Mano laimė — baltos rožės, 
Ką sužydo tarp rausvų;
Sielai kvapas, akim grožis, 
širdžiai baltos kekės jų.

Kur jautresnė, tą nuskynęs, 
Pasiliksiu sau.
Kur’ skaistesnė, tą į pynes 
Aš jpinsiu tau.

— L. Gytis.

tf
Pirkite “Vienybės" 

šėrų! Vienas Šeras —
10 dolarių.

CUNARD
1 LIETUVA

(per Angliją.) 
sumažinta kaina 3 klesos sugrąžti- 

nių laivakorčių

Į KAUNĄ ir ATGAL ant 
BERENGARIA ir
AQUITANIA .... $215 
MAURETANIA ... $211 

Pridėjus Taksą.
Į LIEPOJĄ IR ATGAL ŠIAIS 

LAIVAIS — $186.
Į Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
kas Subatą. Keleiviai nepiliečiai į- 
leidžiami be kvotos varžymų. Visi 3 
klesos keleiviai turi kambarius. Ne
prilygstamas švarumas. Puikus mai
stas. Kreipkitės 
prie vietos agen
tų ar j

CUNARD LINE,
25 Broadway, New York

KIEKVIENAM 
REIKALINGI 
GERI DANTYS. 
KODĖL NE JUMS?

Pataisome nebrangiai. 
Vartojam naujus būdus. 
Sanitariškas patarnavimas.

DR. WOODRUFF
Surgeon Dentist

182 Bedford Av., B’klyn, N. Y.

=G raveL 
Roofing

Repair Work a Specialty 
JAMES J. HOLT fr SON

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

Reikale klauskite:
Ofisas: 1163 Gates Avenue 

Tel. Jefferson 3057
Vardas: 161 Olifton Place 

Tel. Prospect 1021

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ 
APDRAUDOS (INSURANCE) FIRMA 

REIKALAUJANT apdraudos (ineACCIDENT INSURANCE ancO) nuo Ugnies; Gyvasties, Sužeidi- XL’ i U* b „mo- (accident), Automobilių, Stiklų,
f' o ete., žodžiu sakant, suteikiam visokios 
EI B rūšies apdraudą (insurance) kokia tik

tai randasi šioj šaly. Mūsų kompanijos 
vienos iš didžiausių, prekės yra lygi(,H 

z-wjlfsu kitais, bet patarnavimas yra geros- 
nis nelaimei atsitikus, nes pilnai nu 
stolius išmoka.

PERKAM ir parduodam namus, lotus, farmas, biznius, morgičius; sko
linant pinigus ant morgičių, suteikiam pilną patarnavimą namų pirkimo 
ir pardavime.
NOTARY PUBLIC suteikia pilną patarnavimą visokių legalių dokumen
tų, kokius tiktai tiesos daleidžia Notarams patarnauti.

KALAUJANT apdraudos (insur-

Su visokiais reikalais ypatiškai, laišku ar telefonu kreipkitės į mūsų 
firmą, užtikrinam, kad gausit teisingą ir mandagų patarnavimą.

SCHEGAUS & GALEi •
BUILDERS, REAL ESTATE and INSURANCE

131 BROADWAY, BROOKLYN, N. F.
Tel. Stagg 6805 '

7 NAUJI GRAŽUS STIPRI PATOGUS 
NAMAI

Baigėme statyti septynias moderniškus, bet stiprios me
džiagos ir gero darbo, namus, su visais įtaisymais ir pa
rankamais. Pastatyti gražioje Richmond Hill sekcijoje, kur 

žmonės gyvena kai sode, ant 
118-tos gatvės!
Tapkite savininkais! Pirkimo 
sąlygos labai patogios. Visas 
informacijas maloniai su
teiks jums

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

Tel. Richmond Hill 8066

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

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

Kaipo agentai kituose miestuose galit užsidirbti pinigų, 
kodėl nepradėt agentaut!
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PASIVADINK1T TIKRUOJU VARDU gi

Didžiojo Vilniaus Seimo 
Dvasiai Apginti

‘Mus niekad nestovė
jote tautos prieša
ky."

Kun. A. Šmulkštys 
“Ryto” 276 nr.

Sau “L. ž.” buvo pastebėta, 
kad mus valdantieji klerika
lai lyg nenoroms, tik plačios

visuomenės ūpo verčiami nu
tarė paminėti Vilniaus Seimo 
sukaktuves... pamaldomis ir 
rauto... ‘‘kleboniškomis.”

Jie žino, kad 1905 m. dva
sios padaras — Vilniaus Sei
mas — tai ne jų darbo vaisius, 
jie teisingai jaučia save sve
timais tiems, anot jų “cicilikų 
metams,” kurie paliko neišdil
domus pėdsakus ne tiktai Lie
tuvos ir Rusijos, bet ir visos

Seiman kunigai ir 
pakliuvo tolaikinių 
apystovų varomi, 

budu 1917 m. revo- 
garsus rusų

(žiūrėk Did. Vil- 
Seimo nutarimus. 0).

Susivienijimas Liet. Amerikoje |
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDEAUD01 LX PAŽALFO1 
OAGANIZaCUA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE, KU

RIOS TURTAS ARTI $1,000,000.00

pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.18
Nuo ausiorganizavinm iki Šiam laikui išmokėt* $375,122.80

HI.A, ku< p<>» randKii vihuobg didetmlaose miestaoss. 
Narini priimami nuo 18 iki 50 m. smilaus. Ylai Ba
rini gauna laikmati „Tėvynę” dovanai ir taipgi 
gsana HLA. Iiiei*t«, knygai ui pusę kai not.

PoBuminlat įkyriai — $140, 300, eOO tr 1OOG

Patilpoc Skyrisl — 
la.on. s.«>« tr Iž.oo | savaitę.

Dnt infnrucnrtj’j krelpkltėi IImO adresai

©

®r

Geriausias

CHAS. WIRFEL
f

foWiW(ivfiWtWiy/iv/ iš 7iW/iwiw

05 Starr Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Stagg 4037

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

;v

(Praeidami atsižvelgkite į šį namą) 
260 HUMBOLDT ST. 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Stagg 2481 

Užlaikome lietuviams užeigos vietą 
ir turime Gražią Ruimingą Svetainę 
del įvairių Mitingų ir Pokilių (Lio- 
tfivių Kriaučių Kontraktoriai už
laiko savo ofisą mūsų svetainėje) 
Visuomet reikale kreipkitės pas: •—

KAS MOČIUS ir TUBA 
2G0 Humboldt Street 

Brooklyn, N. Y.

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

tuoj atvykstu pataisyti pagedimus

GYDAU VYRUS IR 
MOTERIS

Pasekmingai Moderniškiausiais
Būdais

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

Mano Kainos Prieinamos
ir asmeniškai prižiūriu kiekvieną sykį atėjus.

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

, Pasitarimas ir Patarimas Dykai

pastatytos. Todėl kas prieši
nasi Dievo statymui.”

Vilniaus šeimo nutarimai 
buvę “prūšingi bažnyčiai" 
“Paminėti melo mokytojai 

kalbina jus nemokėti mokes
čių ir neleisti savo sūnų į ka- 
riuumenę 
niaus
Apsimetę nekaltais avinėliais, 
tie sėjikai pramanymų, prie
šingų bažnyčios mokslui, šne
ko jums, kai prilaikymui tarp 

! žmonių blai/ybės reikia išnai
kinti valstybės įsteigtosios deg 

jurininknų priešaky marselie-1 sanLr<)vos (monopoliai) 
tės lydimi ėjo pareikšti savo 
ištikimybę laikinajai vyriausy
bei.

Bet kada caro valdžia 1905 tuokliavimą 
m. atsikvošėjo iš išgąsčio — 
tai ir klerikalai parodė savo 
tikrąjį veidą.

Seinų vyskupijos valdytojas 
pralotas Antanavičius beveik 
Didžiojo Vilniauus Seimo me
tu išleido aplinkraštį del be
sivystančio judėjimo Lietuvo
je ir įsakė visiems kunigams 
skelbti jį i šsakyklų, kaip, baž
nyčios žodį tikintiesiems.

štai labiausiai charakterin
gos vietos, šio istorinio musų 
kunigijos žodžio — deklaraci
jos, paskelbtos Lietuvos lais- 

> 
vėjimo laikais. 
Kas pralotai Antanavičiui bu
vo Lietuvos laisvės obalsių 

skleidėjai
“Pragaro pasiuntiniai. Jų 

mokslą skaitote įvairiose kny 
gutėse ir atsišaukimuose. Anot 
Evangelijos, jie čia atėję tik
tai vogti, užmušti pražudyti. 
Jie pripildyti visokios 
bės, paleistuvavimo, 
piktadarybės, pilni 
žmogžudybės, barnio, 
nelabumo; 
šmeižėjai, 
mi, padegėjai, puikus, pasipū
tę, piktybių išradėjai, nepa
klusnus tėvams, bepročiai, ne 
numaldomi, negailestingi...”

“Šitie melo mokytojai ir vi
sokios tvarkos naikintojai sa
ko jums, jog vyriausybė esan
ti visai nereikalinga. Po vy- 
riauusybės vardu čionai rei
kia išmanyti ne tiktai viešpa
taujantį ciesorių, bet ir visus 
tuos, kurie padeda Jam valdy
ti ir pildyti visuomenėnje tvar 
ką.” (Vadinasi, gubernatoriai, 
pristavai, ųriadninkai, šnipai. 
O.)
Vilniaus Seimas ėjęs prieš 

“Dievo įstatymus." 
“Tuo tarpu tautų apaštalas 

aiškiai kalba: “visokia dūšia 
tebūna pasidavusi augštesnė- 
mis vyriausybėmis,” nes nėra 
vyresnybės, kaip tiktai nuo 
Dievo, o kurios yra, Dievo yra

Europos istorijoje.
Vilniaus 

klerikalai 
įvykių ir 
Tokiu pat
liucijai įvykus 
juodašimtis Puriškevičius šau 
kė “tegyvuoja steigiamasis su 
sirinkimas,” o caro pusbroliai

nedory- 
godulio 
pavydo, 
vyliaus,

jie apkalbėtojai, 
Dievo neapkennčia-

ana

Specialistas
110 East 16th Street, New York City

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

Geras abelnam naudojimui 
linimentas

Pain-Expelleris
Kuomet reumatizmas ar neuralgija 
vargina mus, ištrinkite skaudamas 
vietas šiuo atsakančiu šeimyniniu 
linimentu ir tuojas pajausite paleng
vinimą.
35c ir 70c bonka vaistinėse. Tėmy- 
kite, kad butų Inkaro vaizbaženklis

F. AD. RICHTER & CO. /
Berry & South 5th Sts. L

Brooklyn, N. Y. Xįį

SKAUSMAS! KUR? 
PAMINKIT.

PHILADELPHIJOS
LIETUVIŲ- MUZIKALIŠKO NAMO 

BENDROVĖS IR GEDEMINO 
KLIUBO VALDYBA 1925 M.

TINKA MOKYKLAI?
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8.
9.

10.

< YRA GERAS DEL:
1. Ramatiško gėlimo.
2. Nerviško galvos skausmo.
3. Neuralgijos skausmo.
4. Mėšlungiško traukimo.
5. Kietsprando.
6. Skausmo šonų, krūtinės ir pečių
7. Apsideginimo ir žaizdų. 

Apsisaugojimo nuo uodų. 
Skaudančių muskulų. 
Apsisaugojimui nuo užnuodija

mo, nuo silpnų atsitikimų, 
įdrėskimo ir tt.

Prekė — 36c., 65c. ir $1.25
Del patarimo arba knygutės 

rašykite į:
ALBERT G. 

GROBLEWSKI & OO.,
Dept. 15, Plymouth, Pa.

Bendradarbio Laiškas
” X! __| j.

Gerbiamasai “Vienybės” Red.!
Sveikinu Jūsų laikraštį ma

tant pasaulį keturiasdešim
tuosius metus. Senai jau besu 
matęs “Vienybę”, nes ji manęs 
nelankė; bet aš tikrai manau, 
kad 1926 metais ji eis kasdien. 
Nyku ir liūdna liko mano ma
žam nejaukiam kambarėly, 
nuo to laiko kaip nustojo ji 
lankyti “Vienybė.” Taip buvau 
prie jos pripratęs, kad iki šiai 
dienai nenuraminu 
vėlei ją matyti, 
manyti tą patį,

AR JŪSŲ VAIKAS

Tūkstančiai vaikų šiose dienose neturi tinkamos 
sveikatos atlikti mokyklos darbus, dėlto kad ne
valgo tinkamo jų sveikatai maisto. O to galima 
išvengti duodant jiems lokių valgių kaip Star 
ar Magnolia Kondensuotas Pienas. Čia yra leng
vai suvirškomo pieno ir cukraus, kurie duoda 
vaikams pilną sotumą.

I arba pašaliečių alaus sankro
vos, nes josios, anot jų, yra' bes” skaitytojų
Į proga į nuodėmę vedą ir gir-

....Neklausykit tokių mokyto 
jų; jie meluoja jums, apgau
dinėja jus ir veda jus j kūno 
ir dūšios prapultį.”

Dvarininkai esą lygus... 
Kristui.

neva žmonių užtary- 
iš tikrųjų visuomenės 
ardytojai kalbina dar

“Šitie 
tojai, o 
tvarkos 
bininkus paliauti dirbus dva
ruose, kad darbdaviai butų pri 
versti padidinti jums užmokės 
nį. Neklausykite kurstytoju... 
Jus turite teisingai ir sąžinin
gai dirbti tą darbą, kurį esa
te apsiėmę. Jums nevalia pa
vydėti turtingiems...

“Klausykite... ponų....... su
baime ir širdies drebėjimu ju 
su širdies tikrybėje, kaip Kri
staus.”
Nukryžiavok Lietuvos laisvės 

pranašus!
“Jeigu Kristaus mokslo prie 

šininkai ir melo platintojai, a- 
pie kuriuos čia kalbame, atei
tų ir pas jus ir imtų įkalbinėti 
jums tai, kas nesutinka su baž 
nyčios mokslu (vadinasi: 
griauti caro raidžia. O.), ar
ba dalintų jums knygutes, 
priešingas tikėjimui ir valsty
bei, netikėkite jiems, neklau
sykite jų, neduokite jiems iš
eiti iš jūsų nenubaustiems.

“Išduokite juos į vyriausy
bės rankas, nes tylėdami ir 
nieko neveikdami, tapsite da
lininkais paklaidų ir prasižen 
girnų. Be to pritardami šitiem 
melo mokytojams ir tiesos iš- 
kraipėjams išsitrauksite ant 
savęs bažnyčios bausmę vadi
namąją “ekskomuniiką, arba 
atskyrimą i štikinčiųjų visuo
menės ir už tai negausite per 
išpažintį išrisimo užu nusidė
jimus.”

(Seinų vyskupijos valdytojo 
pral. Antanavičiaius. aplink
raštis 1905 u.)
Ir tarp Vilniaus Seimo su

kaktuvių svaitės ir klerikalų 
stovėjo šis pr. Antanavičiaus 
aplinkraštis Ir todėl jie ir bu
vo tą dieną lyg vandens į bur
ną prisisėmę, Jie galėjo švęsti 
tik Antanavičiiaus “deklaraci
jos sukaktuves.” O.

— Liet. Žinios

PAIEŠKOMA

ui

Brooklyn, N. Y
i

Tel. Slagg 0783.

Juozas Levandauckas

1) Marčiukdjtis, Juozas, 
1922 metais gyveno Fitchburg, 
Mass.

2) Misevičiui, Justinas ir 
Saliamonas, atvyko Amerikon 
1909 metais, buk tarnavę A- 
merikos kariumenėje. Senutė] 
motina jų likimu susirupinusi. Į

3) Vitkauskai, Bronius, Jo
nas ir Juozas.

4) Pocius, Martinas, gyve
nęs Bridgeporte, o vėliau 
Stamford, Conn.

Ieškomieji arba kas 
juos žinanntis prašoma 
liepti šiuo antrašu:

Lithuanian Consulate
38 Park Row, New York, N.Y.
E. Teleskaitė,
Konsulato Sekr.

apie 
atsi-

Patarnauju visiems be skirtumo, par samdau auto
mobilius kiekvienam reikale: vestuvėms, krikštynoms 
ir šiaip pasi važinė j imams. Kainos žemos.

Ateikite ir Persitikrinkite

107 Union Avenue

SETAS IŠ PENKIŲ 
LIETUVIŠKŲ PINIGŲ 

GALIMA GAUTI 
“VIENYBĖJE” 

Su prisiuntimu — 
50 centų

troškimo 
vėlei jausti ir 
ką ir “Vieny- 
ir bendradar- 
matęs ir kito- 
laikraščių, kai

Keleivis,” “San 
bet jų nė vienas tokio

bių būrelis. Esu 
kių amerikiečių 
“Naujienos, 
d ar a;
gero įspūdžio neteikia. Ir drą
siai drįstu sakyti, kad “Vieny
bė” kur kas augščiau iškilusi 
eina virš mano paminėtų. Tad 
garbė už tai jos vedėjams. 
Nes jie tikrai sugebėjo ją pa
daryti daugybės žmonių myli
mą ir kiekvienam, it gerinusį 
tarną, prieinamą.

Reiškiu didžiausį norą maty 
ti “Vienybę” dienraščiu! Va
lio, šviesos židiny! Valio jo 
vaidilos-vedėjai!

Su gilia pagarba, 
Laukdamas taip brangaus sve
čio Lieku Br. Brazdžionis.

Padarykite vaikams valf/ių iš 
Star ar Magnolia Konelen- 
suoto Pieno kaip va: pudin
gų, košelių, pyragaičių, sal
dainių, keiksų ir tt. ką jie 
mėgtų. Greit pastebėsite kai 
vaikai pasitaisys. Blėšinę vi
sados laikyk šaldytuve rei
kalui.

Pirmininkas — Ig. Liepa, 
2615 E. Westmoreland St.

Vice-pirm. — St. Zubaitis, 
3418 E. Mercer St.

Protokolų Sekr. — J. Ivanauskas, 
3585 Salmon St.

Ein. Sekr. — B. Bairūnas, 
3118 Belgradeo St.

Iždininkas — Kl. Staponavičia, 
3394 Richmond St.

□iiektoriaJ: — V. Tamošaitis,
3120 Belgrade St.

B. Sarcevičia,
3.148 Tilton St.

K. Arlauskas,
2433 E. Allegheny Av.,

P. Šliogeris, 
3292 Miller St.

Svetainės gaspadorius J. Balinskas,

Be rūšies gerumo ir sotumo 
jūs dar gaunat brangių dova 
nų už leibelius. Šeimininkės, 
taupydamos leibelius, gali iš 
dabinti savo namus tomis do
vanomis. Kiekvienas leibelis 
turi didelę vertę. Štai matot 
ant paveikslo stiklą, kurį ga
lit gauti už 10 leibelių. Pra- 
dėkit juos šiandien taupyt ir 
nuneškit į arčiausią dovanų 
krautuvę bei pasirinkite ką 
norit gražaus savo namams.

Taupykit Leibelius
DeZ Brangių Dovanų . -

—-- ^*^.7 •, -y
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Mūsų Brooklyno Premijų Krautuvės Randasi
570 Atlantic Avė., netoli 4th Avenuo 
2 Sumner Avenue, netoli Broadway

Kitos Premijų Krautuvės
NEW YORK CITY, N. Y. 

61 East 125th Street 
netoli Madison Avenue

LONG ISLAND CITY 
44 Jackson Avenue 
netoli 4th Street

NEW YORK CITY, N. Y.
44 Hudson Street 
netoli Duane Street 
42G West 42nd Street 
netoli Ninth Avenue 
1427 Third Avenue 
netoli 80th Street

B

AMSTERDAMO LIETUVIAI!

Norėdami gauti visko, ką tik jums reikia prie namų: indų, 
dabinimų, įtaisymų, stiklu, lempų, pečių, arba odos išdirbinių ir 
mų išrengimo dalykų, taipgi langų, paveikslų, rėmų, muzikališkų 
strumontų, kreikpitės visados pas lietuvį —

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

<

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

Tel. 4418 GreeapoiaC.

Dr. John Walulc
Valandos:

nuo 8 Iki 10 ii ryte 
nuo 1 iki I po pietų 
nuo 8 iki 8 vakare

Nedėliotais pagal susitariau

161 North 6th Street
Brooklyn, N. Y

Tel. 595 Greenpomt

Daktaras
J. S. MISEVIČIUS

270 Berry St., B’kJyn, N. Y.

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

pa- 
na- 
in-

K&8 yrtžmogaua amžinu pritina? — 
Jis netik sunkiausiu ligas (vara, bet Ir 
bą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po 
Ameriką pagarsėjusiu 
POWDERS (Miltelius Mue 
nebijo. Už 70 centus ui 
nuo savo nuožmaus prieio!

URBO LAX TABS (SS cental ui skry
nutę) yra kai kapuolS priel kitą amžiną žmo
gaus priešą — vidurių užkietėjimą — kuria 
žmogui pagamina daug rfipesdlą ir sunkių Hgtj.

Lietuviškų, Bulgariškų, Alopatlškų, ■omsopatilkq iž kiUklą 
vaistų tegalima gauti gerų pu —

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

Telephone Greenpoint 1411

Baltis 
1 fra 
pli£ią 
COLDURB AN ’»

Balda), Jtklą lalHų 
baksf tpriglnkiaak

i

A

5



-('J i \

5 V N Y I?
SAUSIO (JAN.) I) D.,

Brooklyno ir Apylinkės Žinios ii
Vienybes” Adresąif 183-197 Grand Street, Brooklyn, N. Y. Telefonas: 2427 Greenpoint |

“JJ’E7A\ WEIB UND
GES AN G”

Galingi teutonai, — dabartį 
niai vokiečiai,— turi seną prie 
žodi: “Wein, Weib und Ge- 
sang”, kas lietuvių kalbon iš
vertus reiškia: “Vynas, Mote
ris ir Daina”, šitie trys teuto
nų obalsiai dūravo nuo neat
menamų istoi^jos laikų ir pa
darė vokiečius niekuomet ne
apveikiamus karuose, literatū
roje, išradimuose ir prabango
je. Jų siekimas buvo linksmin
tis ir būti stipriais-galingais.

nes 
pel
nės 
jau

hybės” B-vė, 
Brooklyn Academy

Sausio 31 d., 
of Music.

Turi būti metinis taigi visos 
ir visi — susirinkt, nes bus 
daug reikalų ir peržvalga kaip 
mes darbavomės per 1925 m. 
ir išrinkti valdybą; nutarti, ką 
toliaus veiksim, ki rengsim.

Kaip 8 vai. vakare, visi bū
kit jau “Vienybėje”!

K. Hrvy diene, 
Pirm.

PO MIESTĄ PASIDAIRIUS

L. M. G K.' Na', Tuščia jų, tų vokiečių. 
Negersime mes to vyno — 
prohibicija! Nepraskysim 
daug ant tų moterų — 
gali būti ir grieko... Bet
daina — tai buvo didžiausias 
ginklas per tūkstančius metų 
visų lietuvių.

Dėlto mes gerbiame mūsų 
žvaigždes ir žvaigždutes, ku
rie eina per mūsų pasaulį su 
savo Dainos Lyra. Dėlto mes 
gerbiame ir mūsų žvaigždę — 
operos artistą Juozą Babravi
čių, kurio išleistuvėms didelio 
programo koncertą rengia “V-

NEPRIGULMYBĖS 
TĖJĘ DALYVAUS 
OPERETĖS CHORAS

ŠVEN-
IR

L. P. BUTAS 
SPARČIAI AUGA!

Kliubo Buveinė: 168 Marcy

Rongia 
Lietuvių Atletų Klubas, Ine.

I

Nedelioje 10 d. Sausio-January 1926
BROOKLYN LABOR LYCEUM SALĖJE

949 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.
MUZIKA JAMES PASSELA ĮŽANGA 50C.

Ir

ANDRIUS TURAUSKAS
592 FLUSHING AVENUE

Brooklyn, N. Y.
Telephone Williamsburg 3009 

----- o-----
Užlaikau užeigos vietą visiems prieinamą
priegtam vlešbūtis atkeliavusiems iš toliaus; 

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

VISKĄ NUPIGINOM
Pianus, Player pianus, Columbia, Odeon ir kitu 
kompanijų gramafonus ir lietuviškus rolus pia
nams. Turim rekordus visų lietuvių artistų: Ba
bravičiaus, Kipro Petrausko, Butėno, Sodeikos ir 
visų kitų. Ir turim 3 už $1.00. žodžiu turim viso
kią. Reikalaukit katalogo viską sužinosite veltui. 
Viską prisiunčiam j namus j visą pasaulį.

Jonas Ambrozaitis
560 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 6262

DIDELIS NUMAŽINIMAS KAINU ANT
NEW PLAYER PIANŲ

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

PARSIDUODA LENGVOMIS ' 
IŠLYGOMIS

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

šieno — Kaina $1.00. — Su orderiais Nesivėluokit!
Parduodama ir išsiunčiama į kitus miestus taipgi.

Iš visur kreipkitės čia pažymėtu adresu:

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

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

Puikiausi Brooklyno vieta Baliams, Vestuvėms, 
Vakarienėms, Vakarėliams, Prakalboms, Koncertams 
ir Banketams. — Gražus, moderniški kambariai su
sirinkimams.

Draugijos, pavieniai ir rengimo komisijos visa
dos maloniai gaus pilnas informacijas pas —

MILLER'S GRAND ASSEMBLY
The $1,000,000 Ball Room

318 Grand Street
Cor. Havemeyer Street, Brooklyn, N. Y, 

Tel. Stagg 7798

m

L.v. /

Lietuvių Operetės Choras 
nutarė dalyvauti su dainų pro 
gramu Vasario 16 d. paminė
jime 8-nių melų Lietuvos Ne- 
prigulmybės sukaktuvių, La
bor Lyceum Svetainėje.

Ta brangi lietuviams 
šiemet 
dailiai 
mėta.

Brooklyno biznierių 
pramonininkų žiniai

ir

susirinkime

diena 
būti 

atžy-
Brooklyne žada 
ir iškilmingai

Rengimo Komitetas.

“VIENYBĖS” EKSKURSIJA

Ateinant pavasariui jau pra 
sideda lietuviai organizuotis į 
“Vienybės” Ekskursiją Lietu
von. Direktoriatas svarsto, ku 
riuo laiku ir kokiu laivu rei
kės išrengti pirmą šių me
tų Ekskursiją.

Tuo tarpu jau apie 50 lietu
vių yra atsišaukę “Vienybės” 
Ekskursijon prisidėti.

šiaip 
smagu 

pranešti, kad Lietuvių Preky
bos Butas sparčiai auga. šį 
ketvirtadienį, Sausio 7 d. bu
vusiame ekstra
dalyvavo virš 40 narių ir dar 
naujų įstojo šie 
pramoninkai: firma B. Minėt 
ir Olasky — užeigos; Chas. 
Degutis — barber's; J. Marti
naitis — čeverykų krautuvė, ir 
dar keletas, kurių pavardžių 
neteko nugirsti.

Su ateinančiu pavasariu, L. 
P. Butas tikisi tirėti apie 500 
narių, o iki rudeniui — ir virš 
1000. Reporteris.

gerbiamieji

PASIŪLO VISUOMENEI
REFERATĄ AR 
PRAKALBAS

OPERETĖ “LAIMA
SCENOJE

Lietuvių Operetės Draugija 
jau pilnai repetiruoja vieną iš 
dailiausių ir dar Brooklyne ne 
matytą operetę “Laima”. Vai
dinimas rengiama Gegužės mė 
nesy.

Visi nariai malonėkite neap- 
leisdami lankytis į repeticijas. 
Taipgi dar yra priimami ir 
nauji nariai, kadangi operetės 
“Laima” dar tik repetiruoja- 
ma. Proga abiejų lyčių jau
nimėliui prasilavinti dainavi-. 
mo ir vaidinimo; taipgi nori
me šią mūsų jaunimo organi
zaciją suauklėti į milžiną!

Valdyba.

Nuo Sausio 10 iki Vasario 
22 bėgy aš galėčiau skaityti 
savo atsiminimus iš Klaipėdos 
sukilimo organizavimo ir vys
tymosi, ir sakyti prakalbas del 
16-tos Vasario Dienos. Iš ma
no pusės vienintelė sąlyga: 
apmokėti kelionės išlaidas ir 
surinktus už įžangą pinigus ar 
aukas neatidėliojant pasiųsti 
Vilniaus 
Vilniaus 
linkinių 
valstijų
ir dalis Pa. bei Mass.) kliubai 
ar organizacijos galėtų pa
kviesti mane antrašu: 233 — 
2nd St., Elizabeth, N. J.

K. Jurgėla.

Liet. Gimnazijai ar 
Laik. Komitetui. Ap- 
miestų : ir gretimų 

(N. J., N. Y., Conn.

MASPETHAS DAR
SYKĮ PASIJUL1NA

LIETUVIŲ PREKYBOS
BUTO VAKARIENĖ

Butas
of Com-

šaunią

Lietuvių Prekybos 
(Lithuanian Chamber 
merce) rengia savo 

. (tik vienų vyrų) vakarienę at
einantį sekmadienį. Sausio 10, 
1926, nuo 6 vai. vakare, “Vie
nybės” Svetainėje, 193 Grand 
St., Brooklyn. Įžanga asme
niui — $3.00. Vakarienė bus 
Senos Anglijos Styliaus “Beaf 
Steak”.

Visi biznieriai, profesiona
lai, mechanikai, amatninkai ir 
šiaip “augštos ir visokios kil
mės” apylinkės lietuviai biz
nieriai, kas dar negavo pro
gos 
kit 
vai. 
per 
pas
point 1490.

W. Shabūnas.

Ateinančio sekmadienio 
kare, Sausio 10 d., Maspetho 
lietuviai turės lietuvišką va
karienę, lietuvaičių suruoštą, 
kurią rengia SLA. 250 kuopa, 
Lietuvių Piliečių Kliube, 160 
Perry Ave. Pelnas — našlėms 
ir našlaičiams.

Vakarėly gros daili lietuvių 
orkestrėlė, bus šokių, vakarie
nė ir pasilinksminimai. Įžan
ga — tik $1.00 asmeniui.

va-

užsisakyti — pasiskubin- 
nevėliau, kaip subatos 12 
dieną. Užsisakyti galima 

telefoną “Vienybėje” arba 
A. Kandrotą, tel. Green-

TĖMYKIT, VISOS 
GLOBIETĖS!

Įkėlus koją jau i 1926 me
tus, mes laikysim susirinkimą 
14 d. Sausio, tai yra ketvirta
dienį, “Vienybės” Svetainėje.

MILIONO DOLARIŲ SALĖ S

(^

f

MIRĘ LIETUVIAI
Petras Gudiškis. 234 Rodney 

St., 14 metų, mirė Sausio 7, 
bus laidotas Sausio 10, 2 vai. 
po pietų, iš kun. Remeikos baž 
nyčios, Kalvarijos kapinėse.

Laidoja graborius, p. J. Gar 
šva.

ŠK JURGIO D R-J A PARĖ
MĖ JAUNUOLIŲ MOKYKLĄ

Pereitą trečiadienį įvyko šv. 
Jurgio Dr-jos skaitlingas susi
rinkimas. Apsvarsčius draugi
jos reikalus, skaityta laiškas 
nuo SLA. 83 kp. Jaunuolių 
Mokyklos ir nutarta iš iždo pa 
aukoti šios mokyklos palaiky
mui. Garbė užtai šv. Jurgio 
Dr-jai!

Buvo truputis ir juokų iš 
komunistų. Bimba labai spyrė
si, kad šv. Jurgio Dr-ja grįž
tų į komunistų taip vadinamą 
“Draugijų Sąryšį”, kurį Bro- 
oklyniečiai iš juoko vadina 
“komunistų akėčia”, — nes te
nai jokio sąryšio nebėra, o li
ko tik komunistų išklibę akėt
virbaliai. Tačiaus šv. Jurgio 
Dr-ja netik neprisileido šitai 
akėčiai per save pervažiuoti, 
bet dar nutarė — per visą atei 
nantį metą nepriimti jokių to
kios politikos laiškų!

Korespond&tas

— Maspetho Auditorium 
rengia savo puikų metinį ba
lių Sausio 30, vakare, Queens 
County Parke, Garrison Ave. 
and Grand St., Maspeth. Mu
zika bus originale Hollywood 
Jazz Kings. Įžanga tik 50c. 
Pelnas — statymui visos apy
linkės lietuviams svetainės.

— Šv. Antano Draugija Cen 
tral Brooklyne rengia savo 
23-čią metinį balių Sausio 17 
d. sekmadieny, nuo 5:30 vai. 
vakare, Šv. Jurgio par. sve
tainėje, 207 York St. Įžanga 
50 centų.

na $10,000. Cash $3,000.
Taipgi turiu pardavimui lie

tuvišką užeigą su valgykla. 
Randasi prie didelių dirbtuvių. 
Nebrangi. Cash $1,200. Renda 
$70 mėnesiui. Saliūnas ir 6 
kambariai. Plendi pinigų, 
draivei, d u bei tavas 
kampiniai kambariai. 
$14,000. Cash $2,500.

Jamaicoj arti stoties
Dviejų šeimynų, 

m as,

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

VIENYBĖ” REAL ESTATE 
(VI. šabūnas, vedėjas)

193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Devynioliktas Metinis

Dr. Dr-jos
1926

rengiamas
Martino Luther

Subatoj, Sausio 9, 
NEW NATIONAL SALĖJ

261-267 Driggs Av. 
kampas Eckford St. B’klyn.

Pradžia 7 v. vak. Įžanga 50c.

štymas, 
Kaina

na
šu

muro
su dvilypiu porčiu, 

JIr illiamsburgo sekei jo j
Trijų augštų, mūro namas,

?u storu ant Grand St. Nėra

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spinduliu Diagnoza 
221 SOUTH 4th STREET 

BROOKLYN, N. Y.

Priešais ‘ * Bridge Plaza ’ ’ 
. Valandos: 10—12 prieš piot 

2—8 po pict.
Penktadieniais ir Sekmadieniais 

tik sulyg sutarties

Kambariai išsirendavoja, I kamba
riai privatika toilefus, elektra. Renda 
$25.00. Kreipkitės: 93 Hope St., netoli 
Marcy Av., Brooklyn, N. Y. 2-ros lubos

Išsiraudavo ja storas, tinka
mas del barbernės, grosernės 
ar šiaip bizniui. Renda priei
nama. Frank Žaliusky, 1884 
Woodbine St., Brooklyn, N. Y.

Parsiduoda Fotografijų išdirbystės 
Studija. Vienintelis lietuvis fotografus 
tarp didelės lietuvių kolonijos. Biznis 
išdirbtas gerai. Su visais įrankiais. 
Parsiduoda pigiai. Informacijas su
teiks “Vienybė” J93 Grand St.. Broo
klyn, N. Y. (5)

Savininko auka, 3 augštų ir skie
pas plytų namas 11 
dynė, elektra. Prašo $10,500, 
fi $3,000. Graži vieta. Byrno, 84 Wil
son St., Brooklyn, N. Y.

kambarių, mnu- 
jnioko-

Tel. Greenpoint 7831

Real Estate LIAUKUB FOTOGRAFAS

v

Telephone Triangle 1450

Ir Vaikams 
o būsite pilnai nžgančdlntas

■14 BEDFORD AVENUE 
tarpo No. 5th Ir 6th Sts.) *

Brooklyn, N. Y.

Marijona Tamklenfl 
prie palagų ant parei kala virai 
dieną ar naktj, taipgi ir nedėl 
dieniaia. Darbą atlieka atiakan

3 Šiai

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

Vyrams, Moterims
Prašau Tamistą reikale atsilankyti,

už prieinamą kainą
7 Stagg Street

(arti Union Av.)
Brooklyn, N. Y.
Tel. Stagg 6711

Ridgewood Sekcija j
Trijų šeimynų muro namas. 

Kaina $13,500. Labai švarioj 
vietoj, netoli stoties.

East New Yorke
Dviejų šeimynų muro namas, 

11 kambariu, 2 maudynės. Kai

LIETUVIŠKA 
RESTORACIJA

Gaminame visokius valgius: 
Lietuviškus ir Amerikoniškus 
Pas mus galite pavalgyti kaip 
“namie:” sveikai ir sočiai. Ei
kite pas mus kasdien ir tėmyki- 
te kaip augs jūsų sveikata ir 
energija!

417 LORIMER STREET 
(“Laisvės” Name) 
Brooklyn, N. Y.

Alex Velička ir J. Sutkus 
Savininkai

— Petrai, kur taip skubi
niesi ?

— Einu pas Juozą Aba’\ 
zoriu.

— Kas tenai naujo yra?
— Tai yra geriausi lietu

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

— Koks jo adresas?
93 WYTHE AVE., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. 4520 Greenpoint

Fotografuoju ve- 
selijaa, Bankie- 
ttiH, nubašninkus, 
Mokinių grupes 
ir tt. A beina! at
lieku visus foto
grafijos darbus. 
Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės Šiuo 
adresu: —

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

Kreipkitės liao adresu: \ „

JONAI BTOKEl
173 Bridge Bt., O. Brooklyn. N Y.

LIETUVIŠKA AKU9BBKA

Licensed Broker
YRA PROGA PARDUOT 

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

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

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savnlnkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINE 
čia galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir ui 
prieinamą kalną; taippat paslrendavotl svetainę susirinki" 
manu, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

B9U GRAND STREET (Tel. Stagg 3922) BROOKLYN, N. Y.

Brooklyn, N Y.

S. PAUŽA 
131 GRAND STREET

' -M

■i j"7 vi

Tel. Stagg 4409

ALEK. RADZEVIČIUS
Graborius

Laidtonvių Direktorius, Išbalsamuo- 
ju ir laidoju mirusius ant visokių 
kapinių. Kainos žemos. Vieta prieš 

APREIŠKIMO ŠV. PANELĖS 
BAŽNYČIĄ

Reikalui esant meldžiu ateiti
416 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N. Y.

\ įsų pareiga apsiginti nuo šalčio, pnsiperkant 
Naujausios Mados ir Geriausio Materiolo bei 
Išdirbinio Ovcrkotus, Koperatyvės į-
staigos krautuvėj. Dirbtuvė vedama pilnai paty
rusių kriauėiško amato siuvėjų. Užlaikom didelį 
overkotū ir siūtų pasirinkimų suaugusiems, jau
niems ir vaikams. Siuvam ant užsakymų kuris 
neprisirenka iš gatavų. Ovąrkotal DUO $15 Ir 
augšč. Siūtai nuo $18 Ir augšč. Ant orderio nuo 
$25 ir augšč. pagal materijos vertę. Priimam už
sakymus ir per laiškus. Darbas garantuojamas. 
Už netinkamumų, drabužio pinigai grąžinami. 
Lietuvi, atmink šią pirmutinę lietuvišką įstaigų.

A. L. Clothing Co
216 Manhattan Avenue

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

gpaud« 
archyvo 
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