
“VIENYBĖ” TAMSUMĄ 

IšBLAšKOIš VAIKO;

LIETUVIŲ TVIRTUMĄ
AMERIKOJ PALAIKO

LITHUANIAN Tpj—WEEKLY

Kaina 4 CentaiKaina 4 Centai Antradienis, SAUSIO (JAN.) 27 d., 1925, Brooklyn, N. Y.

Entered As Second Class Matter October 23, 1907, At The Post Office at Brooklyn, NY.. Under the Act of March 3rd, 1879 (Telephone: 2427 Greenpoint)]

i
g

NO. 12

(Telephone: 2427 Greenpoint)

>! t»>
'■te

METAI XXXIX,

LIETUVOJE PLATINASI GANDAI
APIE PALE1D1MA LIETUVOS

SEIMO IR NAUJUS RINKIMUS
Klaipėdiečiai Laukia Naujų Rinkimų su Didele 

Vilčia.

VOKIEČIAI NUŽVELGIA, KAD LENKAI 
RUOŠIA ŽELIGOVSKIADĄ PRIEŠ 
DANCIGĄ.

KLAIPĖDA, Sausio 7. — “Klaipėdos žinios” rašo: 
“Mūsų žiniomis Kauno politinėse sferose svarstoma 

galimybė paleisti dabartinį Seimų ir padaryti naujus 
rinkimus, kuriuose dalyvautų jau pilnateisiai ir Klai
pėdos Krašto piliečiai”.

“Šiaulių Naujienos” gi rašo apie gandus taikos su 
lenkais:

“Jeigu vadai nežino ką daryti, tai reikia pasiklaus
ti žmonių. Reikia paleisti Seimą ir paskelbti naujus rin
kimus. žmonės tada pasakys ką jie mano apie Alijantų 
notą (liepiančią taikintis su lenkais. Red.) ir apie Klai
pėdą”.

Iš to matyti, kad paleidimas Seimo gali įvykti bile 
dieną, nes žmonės to reikalauja ir apie tai politikai jau 
šneka. Amerikiečiai privalės ruoštis su aukomis pagel- 
bai savo partijų Lietuvoje.

Kas del rinkimų Klaipėdos Krašte, tai sausio 5-tą 
Lietuvos ministerių kabinetas paskyrė tam tikrą komi
siją paruošti visą darbą.

BERLIN, Sausio 28. — “Times” korespondentas 
^^M*****^ maždaug sekamą:

“Vokiečiai bijo, kad lenkai nepakartotų tokio smur
to kaip Vilniuje prieš miestą Dancigą. Mat lenkai ruo
šia prisiųstus du kariuomenės korpusus prie karo žygių 
Poznanio ir Torutės tvirtovėse. Koki generolą lenkai 
paskirs dar nežinoma: gali būti tą patį Želigovskį. Ne
tik dancigiečiai pradeda bijoti lenkų, bet ir Rytų Prū
sijos vokiečiai, kurie ikšiol dar priklauso Vokietijai, bet 
yra lenkų koridorių nuo jos “atskirti”.

Fašistai Pravirkdo 
Komunistus Londone

London. Apie 600 komunistų 
buvo susirinkę apgailauti mir
ties Lenino, ir jie tikrai ją su 
ašaromis apgailavo. Tik gailia, 
negalima žinoti, ar tos ašaros iš 
širdies paėjo, ar iš “ašaras iš
šaukiančių bombų”, kurias še
ši anglų fašistai mitinge iš- 
sklaistė. Kemikalai privertė ko 
munistus ašaroti ir visi pirm 
laiko turėjo lėkti laukan iš sve
tainės. Mitingas tapo vienok 
atdarytas daug vėliau kada po
licija išsklaistė bent kiek ga- 
zus.

Mussolinio Galybe 
Italijoj Nesusilpnėjusi

Roma. “Times” koresponden
tas praneša, kad nežiūrint tų 
kalbų ir užpuldinėjimų, aišku, 
kad Mussolini tvirtoje rankoje 
laiko Italijos valdžią. Teisybė 
— laiko jis ją diktatūros prie
monėmis, bet žmonės jam pri
taria ir niekas neturi nei galios 
nei plano, kuris pasekmingai tą 
valdžią -iš jo atimtų. Mat, jį 
remia 160,000 ginkluotų fašis
tų, kurie tiki, kad Mussolini y- 
ra pusdievis. Sakoma, kad jei 
Mussolini savo tėvus užmuštų, 
tai šie fašistai sakytų, kad tė
vai to ir užsipelnė.

Naujausi Telegramai
St. John. Ties šiuo Kana

dos jūrės pakraščiu nuo 
audrų žuvo 30 žvejų, išvy
kusių žuvauti.

—o—
Belfast. Anglų karalaitis 

Wales žada atlankyti tą da
lį Airijos, kuri priklauso 
Anglijai. Prieš tai protes
tuoja airiai, kurie gyvena 
savo respublikoje.

—o—
Buenos Aires. Valdžiai 

čia teko svarstyti klausi
mas kam priklauso meteo
ras iškritęs iš dangaus: ar 
valsytbei ar žmogui ant ku
rio žemės tas meteoras nu
krito. Klausimas dar neiš
rištas.

—O—
New York. Cooper Union 

svetainėje įvyko mass-mi- 
tingas, kuriame žmonės au
kavo drapanų streikuojan
tiems angliakasiams Logan 
valsčiuje, W. Va. Jie strei
kuoja jau antri metai už 
uniją.

Vėl Knisis Po 
Faraono Kapus

pave-

Žinios Iš Lietuvos
Schenectady, N. Y. Apie 

5,000 darbininkų čia be dar 
bo ir jų padėtis taip rim
ta, kad valdžia susirūpino

New York. Wall stryto 
(bankininkai davė .$250,000 
įstaigai, kuri rūpinasi ne- 
turtuoliais gyvenančiais 
netoli tos gatvės. 

—o—
Berlin. Vienas vokiečių 

mokslininkas prašo valdžios 
nekarti žmogžudžių, bet ati 
duoti juos mokslininkams 
del studijavimo.

—o—
Dowiagac, Mich. Trauki

niui užvažiavus ant auto
mobilio čia žuvo trys ypa- 
tos, tarp jų sūnus garsaus 
antropologo prof. Boas.

—o—
Etanipes. Prancūzas 

kūnas sulaužė greitumo 
kordus, kada eroplanu skri
do 310 ir pusę mylios į va
landą.

re-

i Baimė Atėmė Darbą 
25,000 Darbininkų

Lenkai Fonduoja
Savo Skolą Amerikai

Varšuva. Seimas pritarė su
tarčiai, pagal kurią Lenkijos 
Skola Amerikai bus fonduota. 
Tas reiškia, kad iki 1984 metų 
lenkai Amerikai mokės po mi
ll oną dolarių su virš.

Plieno Fabrikai
Dirba 90 Nuošimtį

Pittsburgh, Pa. Plieno liejy
klų darbai eina netoli 90 nuo
šimčių pilnumos. Manoma, kad 
ir vasario mėnesį darbai eis 
tiek pat. Apie kovą abejojama.

“VIENYBĖS” SEIMAS KOVO 7 D.
-----o-----

“Vienybes!” Bendrovės Seimas įvyks 
Kovo (March) 7 d., “Vienybės” Sve
tainėje”, 193 Grand St., Brooklyn, N.Y. 
Visų šėrininkų pareiga šiame svarbia
me suvažiavime dalyvauti.

Netrukus bus išsiuntinėta kvietimo 
laiškai ir pavadai (proxies).

VALDYBA.

Simanėliškių dv., Vilkaviškio Olšauskui, kun. Vilimu, Min. Bi- 
apskr. —Gruodžio 12—13 d. čia stru, D-ru Karveliu, 
susekta tokia piktadarystė. Dva kio Ministerija ir tt. 
ro račius Jurgis Mikulis, 45 me
tų amžiaus, radęs, bedirbdamas 
savo šiopoje, norėjęs išgėdinti 
to paties dvaro keturias 9—10 
metų mergaites, pradžios moky
klos mokines. Nors senai jau, 
dar vasarą, buvo pradėta ta pik 
tadarystė, tačiau susekti tik da
bar tepasisekė.

Mergaitės bečiužinėdamos ant 
ledo, susipyko tarp savęs ir vie
na kitą išdavė mokytojai. Moky 
tojos Ibeklausimėjamos mergai
tės prisipažino, kad tikrai ra
čius jau senai jas viliojęs prie 
savęs, ir erzinęs jų instinktus 
begėdiškais “žaislais.’’

Pakviestas apskrities gydyto
jas mergaites rado nekaltas, 
spėja tačiau, kad jos galinčios

I neūžaugos likti.
Mikulis areštuotas ir sėdi Vi

lkaviškio kalėjime. Eina tardy- 
i mas. K. KPys.

Vilnius.
laikraščiai praneša apie atsitik, 
mą, kur lenkų policijos komi
saras, pametęs visa, perėjo lie
tuvių pusėn. Tie laikraščiai pa
brėžia, kad komisaras taip ėjęs 

(pareigas, kad jo vyriausybė jo-

žemės U-

ir apylin- 
gausumu.

venimui namiuką ir gyvuliams 
pastogę. Naujakurių padėtis y- 
ra apverktina.

Naujakuriai tikisi, kad naujai 
išrinktoji Jurbarko valsčiaus 
Taryba, pilnai supras naujaku
rių padėjimą, ir stengsis kiek 
galėdama jiems padėti ir paliuo- 
suoti nuo kai kurių prievolių.

Duokime naujakuriams pir
ma įsistatyti, subręsti ir tilę 
tuomet reikalaukime iš jų.

Vergilius.

V ii niaus lenku

Richmond, Va. Prižiūrėtojas kili būdu negalėjusi tikėtis to- 
(vafldiškas) žuvų pramonės kios pabaigos.
Virginia valstijoje raportuoja, sienos perėjimo sceną taip ap 
kad 25,000 darbininkų, gaudžių.

Kairo. Egypto valdžiai 
llijus vėl bus pradėta kasinėji
mai faraono Tuto kapuose. Pa
likti iš ano meto daiktai nepa- 
gedę, tik marška, kurion buvo 
suvyniotas grabas Tuto, subi
rėjus. Tas labai gaila, nes ji 
yra vienatinė marška iš anų lai platina ligą tifą. Savininkams kreipė sargybos akies. Tik stai- 

biznio 1 gn Jankovskis išsiėmė du revol-

Kurjer Wil.

rašo: “Jankovskis (taip vadinę---------,---------- v, „--- . '
siti ir prekiavusių oisterius, yra sis tas komisaras) apie 4 vai. 
be darbo, pasekmėje baimės, ku į visai ginkluotas atsidūrė Lietu- 
rią pirkėjai turi, jog oisteriai! vos pasieny, kas iš karto neat-

Biržai. — Miestas 
kė pasižymi tikybų 
čia yra: katalikų, reformatų liu 
teronų, pravoslavų, baptistų, me 
todistų, možės. Be pastarųjų vi
si garbina tą patį Jėzų Kristų, 
bet santykiai tarp garbintojų vi 
sai prieštarauja Kristaus mok
slui. Neapykanta, pravardžiavi
mas, šmeižtas eiliniai dienos rei 
škiniai. Ypač tos neapykantos 
daug turi “pabažniausieji” žmo
nės, kurių daugiausiai yra kata
likų tarpe...

šitame tikybų sūkuryj neįei
na sodžiai. Sodžius laiko tiky
bą privačiu dalyku ir remia 
tuos, kurie nėra taip “pabaž- 
ni”...

Centro valdžia į Biržus ski
ria valdininkus, kurie yra išti
kimi katalikų (k. d.) partijai ir 
gink Dieve ne kokį nors laisva
mani. Jeigu iš senų laikų yra 
užsilikę keletas ne k. d. parti
jos valdininkų, tai juos paleng
vėle iš Biržų iškelia, tam pav., 
Gimnaz. dir. Grytės iškėlimas 
į Rokiškį, žemės Tvarkytoju 
paskirtas baigęs tik pradžios 
mokyklą, pradžios mokyklų in-įimti į savo rankas, šiam daly? 
spektorius — dvasinės Seminar! 
jos auklėtinis ir tt. “Tai daro
ma tikslu, kad daugiau į pro
testantų” bedievių kraštą “im
portuoti” šventųjų...

Saviškių sodinimas Biržams 
blogai atsiliepia: žemės refor
ma, pradžios švietimas ši u bu n-

Eržvilke. — Kas privalo pri
žiūrėti? šiais metais įsteigtas 
vienas traktierius, kurdama 
žmoneliai skaito baltakės laips
nius ištisas dienas ir naktis ne
išskiriant nei šventadienių; be 
to dar triukšmauja.

Kas 'kažin turi vykinti tvar
ką ir prižiūrėti traktierius.

Svirunėlis.

Tauragė. — š. m. 30-11 įvy
kusiame v. 1. kuopos susirinki
me tapo prašalintas iš partijos 
narių tarpo p. Milašas, kurs ne 
silaikė partijos drausmės.

Liaudininkas

Salantą valsčiaus Taryba nu 
tarė pardavinėjimą degtinės pa.

kui įvykdinti išrinkta komisija 
su kunigu Kaziu Andrukaičiu 
priešakyje. Girdėjęs.

kų užsilikusi. Šį kartą manoma 
išvynioti faraono kūnas ir paty
rinėti nuo ko jis mirė, taipgi 
nuimti jo fotografiją. Po to jis 
bus vėl paguldytas į grabą, kad 
ilsėtųs ramiai.

Rusai Vyksta
Amerikon Mokintis

New York, čia buvo atvykęs 
vienas rusas nuo aliejaus pra
monės ir vienas nuo Sovietų 
banko pasimokinti kaip kapita
listai Amerikoje moka tuos biz
nius su pelnu varyti. Dabar at
vyko penki rusai pasimokinti ■ 
kaip galima varyti geležies ir j 
plieno pramonę su pelnu, 
rusai mano prabūti čia tris 
nesiūs.

šie 
mė-

Amerikoje Maža Prityrusių 
šveicariško Sūrio Dirbėjų

Madison. Wis. Legislatūra čia 
perleido rezoliuciją, 
prašo imigracijos 
nepaisant kvotos įleisti
dirbėjus iš Šveicarijos. 
Amerikoje tos pramonės 
rusių darbininkų begalo

kurioje 
valdininkus 

sūrių 
Esą 

prity- 
maža.

Australijoj Fabrikų 
Skaičius Didėja

padaryta jau nuostolių 
$15,000.

Uiakio-Garmaus
Byla Vilkinama

veriu, nuplėšė arelį nuo kepurės 
ir visą tai sviedęs žemėn, ėmė 
ęjti lietuvių pusėn, kur jį pa
sveikino čia pat laukęs Lietuvos 
kariumenės karininkas.”

tikuoja...

Kretinga. — 30 suėmė. Š. m. 
gruodžio 9—10 d. naktį, polici
ja suėmė 30 vietos gyventojų, 
kaltinamų plėšime. Kratant, ras 

Gimnazijoj mokiniai poli- ta pinigų, ginklų, “jūrinio” spi 
rito ir padirbtų valdžios įstaigų 
antspaudų. Suimtųjų tarpe yra 
šaulių, šaika veikė organizuo
tai ir itin varė spirito kontra-

u

proBoston, Mass. Dėlto, kad 
kuroras “užimtas kitais reika
lais”, šliakio-Garmaus byla ati
dėta jau antru sykiu. Re i k eta 
(varstyti praeitą panedėlį, 
kui pėtnyčią, o dabar vėl 
dėta toliau.

pas-
ati-

Milionierių Ekskursija 
■ Aplink žemės Kamuolį

New York. Kuomet Cunard 
linijas 'laivas Franconia išplau
kė iš čia, idant apvažiuoti visą 
žemę, tai, pasirodė, kad tarp 
360 keleivių, apie 50 yra milio- 
nieriai. Jie mokėjo už kamba
rius iki $25,000 del visos kelio
nės.

Kramtomos Gumos
Kompanija Gerai Pelno

Ryga, 20-12.— Nesenai į Lat 
vijos politinės apsaugos rankas 
pateko dokumentai, iš kurių 

y matyt, kad 1924 m. vasarą lat
vių komunistai gavo iš III In
ternacionalo 10,000 červoncų 
streikams ruošti. Pažymėtina, 
kad kaip tik apie tą laiką Ry
goj buvo pastebimas streikų ju
dėjimas.

DOVANA LIETUVOS 
KARIAMS

Latvijos Apsaugos Draugija 
nutarusi apdovanoti bronzo me
daliais ir diplomais sekančius 
Lietuvos kariifmenės karinin
kus už nuopelnus Latvijos Ne
priklausomybės darbe: genero
lą — leitenantą Nagevičių, ge
nerolą — leitenantą Joną Bulo
tą, majorą Lanskaronskį Juozą 
ir majorą Plechavičių Povilą.

Šeduvoje. — Miesto taryba 
nutarė 1925 metams neduoti pri 
valiems asmenims leidimų ati- bandą. Stropiai vedamas tardy- 
daryti traktierių bei alūdžių, o 
palieka tik vieną miesto traktie 
rių, užlaikomą miesto 
(lybės.

Būtų dar geriau, jei 
traktierių uždarytų.

są viva 1-

ir savąjį
Ml.

Alytus. — Vietos gimnazijos 
mokinių tarpe pradėjo plėstis 
džiova. Ligi šiol konstantuota 
jau du atsitikimai, iš kurių vie
na mokinė jau mirė. Ar nerei
ktų tuo rimtai susirūpinti kam pasižymėjęs savo girtuokliais 
reikia. Dzūku Nykštukas

m as. Ne šaulys.

Kėdainiai, 22-11. — įvyko bv. 
apskrities savivaldybės pirmi
ninko p. Rybeko išleistuvės, per 
kurias pasakyta daug gražių 
kalbų jo darbuotei nušviesti ir 
įteikta dovanų. L. R.

PEšTYNėS MAŽĖJA
Leipalingis, Seinų apskr. — 

Mūsų miestelis nuo senai yra

Šėta. — Ištvirkę mokiniai•>

Ypač dalis miestelio gyventojų 
dažnai mirksta traktieriuj, o 
išėję viešoj vietoj kelia triukš- 

čia pastaruoju laiku miestely mą ir kabinėjasi prie žmonių,
buvo lipdomi bjauraus turinio Seniau būdavo, nepraeis joks aį 
ranka rašyti raštpalaikiai.- Į ta- laidas, jokia šventė bei turgus 
riami buvo mokiniai. Galų gale be peštynių, o jų pasekmės bū- 
paaiškėjo, kad tokiu “veikimu” 
užsiiminėjo karštas ateitininkas 
Jonas 
kinys.
sėbrai gavo viešus papeikimus. !jėjas Kareckas, kuris energin- 

Tai
ninkai, busimieji 
partijos vadai ir vadukai.

Sauliujonis.

davo kruvinos aukos.
Šių metų rugsėjo pradžioj 

Steberiokas, IV kl. mo- Leipalingin atkeltas blaivus ir 
Jis dabar prašalintas. Jo griežtas nuov. viršininko padė-

Sydney. Fabrikų inspekto
rius skelbia, kad skaičius šapų 
toje šaly didėja. Jau dabar yra 

119,000 įvairių pramonių, vertų 
781 milioną dolarių. Jos pa
gamina 
mil ienų

Chicago. Wrigley kompanija 
’kalbia, kad pernai pelniusi aš
tuonis ir pusę mi'liono iš par
davinėjimo kramtomos gumos. 
Kaip žinoma, ta guma nėra nei 
maistas nei nauda žmonėms, 
bet papratimas kramtyti taip 
įėjęs madon, kad kompanijai su 
teikia milžinišką pelną.

Kaunas, 22-12 pas Kauno Pir
mos Nuovados Taikos Teisėją 
eina “Lietuvos žinių” ir “Lie
tuvos Ūkininko” Redaktorės p. 
Bortkevičienės 24 bylos su kun.

Baltimore, Md. Vietos duon
kepiai svarsto pakelti duonos

prekių vertės 1,5000 
dolarių kasmet.

Haven, Conn. Yale ob-

mat kokie mūsų ateiti-
krikščionių’’

New 
senvatorijos astronomai ilsisi, 
ruošdamies tyrinėti turtingą 
medžiagą, kurią gavo laike 
lės užtemimo.

Pawtucket, R. L 400 
ninku Greenhalg 
streikuos jei savininkai 
savaitę neatšauks algų nuka- 
pojimo.

darbi- 
audinyčios 

per

Paris. Paryžiaus dienraščiai 
pakelė kainas už ekzempliorį. 

U-l Priežastis — brangenybė darbo 
ir popieros.

Jurbarkas, Raseinių apskr. — 
— Blogi keliai, naujakurių pa- 

kainą centu ar dviems nuo ke-j dėtis. Nuo Jurbarko ant šim- 
palo. Mat, kviečiai esą pabran- kaičių, ties Karžygių ir Saukų 
gę. Gazolinas čia pabrango k. k. vieškelis tiesiog nepaken- 
dviems centais ir dabar yra 20 
centų už .galioną.

Yonkers. Trys vyrai čia už
puolė italo Muccos saliūną ir 
apvogė aštuonis kostumerius. 
Pas vieną rado $50, tai jam
paliko dar $9 “ant pragyveni- yra pasistatę trobas, kiti, vos 
mo”. • ne vos pajėgė pasistatyti gy-

čiamas. Pravažiuoti ten galima 
tik vasaros metu, ir tai tik tuo
met, kada yra labai sausa. Vieš 
kelis yra begalo duobėtas. Tai
syti šis tarpas, kaip tik yra pa
skirtas naujakuriams, kariš
kiams. Vieni naujakariai jau

gai ėmėsi darbo su girtuokliais, 
peštukais — ir jau peštynės ne 
bepasikartoja, o girtiems tuoj 
duodama “nusiraminimo” vieta.

Teismas tokius triukšmada
rius baudžia dažniausia tik1 po 
10 lit., ką jie sumokėję tyčioja
si, kad teismo nebiją. Reikėtų 
tad aštriau tokius bausti, žy
miausius peštukus sulaikė nuov. 
v-ko padėjėjas bešūkaujant gat 
vėje, tai sulaikytieji mėgino jį 
sumušti, bet n. v. padėjėjas ati 
davė peštukus teisman ir bylą 
nagrinės rodos karo teismas. 
Ačiū p. Kerecko energijai ir 
griežtumui mūsų peštukai nu
rims ir duos ramiai gatve pra
eiti žmonėms. J. žvalgutis

1
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PERŽVALGA Į
Amalgameitii unijos 
sukaktuvės.
šįmet sukanka dešimtis me

tų kaip susitvėrė Amalgamei- 
tų unija. Ją sutvėrė darbinin
kai, nepasitenkusi Darbo Fede
racijos unija. Kol Amalgamei- 
tų unija buvo, taip sakant, 
“jauna,’’ kol joje buvo karštų 
velkėjų-kovotojų (daugiausia i- 
talų, lietuvių ir lenkų), tol ji 
del darbininkų laimėjo vieną pa 
gerinimą po kitam. Pavyzdžiu, 
įvykdyta 44 darbo savaitė, aug- 
štesnės algos, geresnės darbo są 
lygos šapose, įsteigta net be
darbių fondai ir bankai bei kor
poracijos (Rusijoj). Tas viskas 
rodo gyvumą.

Lietuviai irgi naudojosi Amai 
gameitų unijos iškovotomis ge
rybėmis. Tikro skaičiaus lietu- 

; “Darbas” 
niekad nėra paskelbęs, bet, spė 
jame, kad lietuvių kriaučių uni- 
jistų būsią apie 15,000. Jiems 
net specialiai tapo įsteigta 
gan a s.

Paskutiniu laiku, teisybė, 
džiuma unijistų lietuvių jau 
šinaudoja unijos iškovotomis 
gerybėmis, nes nėra darbo. Yra 
užmetimų, kad žydai turi pasi
grobę visą darbą ir lietuviams 
jo šykšti. Taipgi yra unijistų. 

minių mokslo dirvoje dirbo ir nuo tų pačių minių ken-, kurie meta kaltę už tokią pa-- 
tėjo. Kentėjo ir žuvo.

Kiek mokslo apaštalų žuvo iki Sokratui ir Kristui — 
čia maža vietos išskaitliuoti. Kentėjo Bokkačio, Koper
nikas ir Galilėjus. Nužudyti — Husas, Savonarola. More. 
Bruno, Lavuazė. Ir taip toliaus, ii- taip toliaus. Žudomi 
buvo net po du sykiu, kaip ve Savonarola, — pirmiaus 
pakartas, potam sudegintas! Baisioji Inkvizicija ir fa
natikų minios krykštavo aplinkui laužus, ant kurių spir
gėjo deginami humanistai, reformatoriai, matematikai, 
astronomai ir kitokį mokslo vyrai. Mokslininkai žuvo, 
bet mokslas nežuvo. Jis triumfavo, triumfuoja ir trium
fuos, nes jis yra vienatinis neklaidingas žmonijos gyve-1 ™ 
nimo kelias.

fĮ Redakcijos Straipsniai
MOKSLAS VIS TEBEDARO STEBUKLUS
i Saulės užtemimas jau praėjo, atlikęs savo reguliavę 
rolę — liudininko mokslo galybei. Be jokių minios nuta
rimų ir rezoliucijų, be jokių maldų ir prašymų dievna
miuose, saulutė parodė savo “triksą”, nuo daugelio metų
astronomu nuskaitliuotą — be burtininko ar pranašo! „nH-ln oro..inqą
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akymojo nuspėtą, bet matematikos nuskaitliuotą iki se
kundos. Nėgi galėjo šito atsitikimo nustumti ar nedalei- 
sti jokie minių mass-mitingai, jokios protestų rezoliuci
jos, jokios maldos dievnamiuose. Gamta tarė, mokslas 
suprato.

Ne minių nutarimais, nei dievobaimingomis maldo
mis mokslas tęsia savo amžinąją kelionę, tas minias 
šviesdamas ir joms gyvenimą šiame pasauly gerindamas 
’• gražindamas. Anaiptol! Mokslas turi savo apaštalus 
nuo seniausių laikų. Pradėjus nuo žilos senovės, iki pat 
šiai dienai, rasime eiles visokio mokslo apaštalų, kurie

tėvą

Klerikalizmas
Ra šo Gam i Ikaras 

■ 'i Iv ' >

(Užbaiga) 'žinoma, juo daugiau buvo sumokėta, tuo ilgesni
tikinčiųjų nenorėtų pasiliuosuoti nuo Į ]a?ką raštas tlll.ėjo galifH Rai-kurie žmonės pirk

r-
r-M

Kas iš i 
nuodėmių? Vienas iš netyčių padarytas nužudy
mas užnuodija žmogui visą gyvenimą. Taigi, iš 
visų pusių plūdo “griešninkai” į Romą 1300 me
tuose Romoje praleido apie 200,000 svetimšalių. 
Nauda ir aukos, kurias jie atnešė, netik miestui, 
bet ir papai buvo neapsakomai didelė. Sulyg ži
nių, šitas vienas metas davė papai 15 milionu au
kso guldenų įplaukų. Tais laikais ta suma buvo 
tiesiog negirdėta.

Indulgencijomis arba nuodėmių atleidimu la
biausiai prekiavo papa Leonas X. Didžiausių tur
tų. plaukusių jo iždinėn iš visų Europos šalių, 
jam nepakakdavo; tad jisai sumanė, po priedan
ga statymo šv. (Petrui bažnyčios išleisti bulę, su
lyg kurios visiems prisidėjusioms pinigais ar 
šiaip kitu turtu prie statymo, visas nuodėmes 
buvo atleidžiamos. Visas tais laikais žinomas 
krikščioniškasis pasaulis buvo padalintas į apy
gardas, į kurias išsiųsti buvo papos legatai arba 

Atleidimo poperiai arba indulgenci- 
šitie “commis vayogęurs” Dievo ipė-

davo nuodėmes atleisti liūdymą, turinti galės ke
lis šimtus metų; matomai, turint omenyje tą 
laiką, kurį sulyg jų nuomonės teks prabūti šven
tykloje nėra reikalo čia minėti; kam tas indomu 
gali .pasikalbėti su mūsų kunigėliais: jie visi ne
blogi knygvedžiai ir šiuo atveju gali suteikti tik
riausių žinių. Čia galima tik dar pastebėti, kad 
laikotarpyje (j()0 metų vien tik Romos papa turė
jo grynų Įplaukų 1,019,690,000 guldenų; o ka
me. kiti dvasiškiai, kame vienuolynai? Vieno Ve
necijos miesto dvasiškių turtas lygus buvo 206 
milionams dukatu, i • •

Už ką, gi žmonija tuos miliardus sumokėjo 
Romos pupoms? Nejaugi už tikrojo pažinimo per
sekiojimus, už inkvįzicijas, demoralizaciją ir ap
gaudinėjimus? Nuomonė, kad katalikų tikyba 
reikalinga palaikymui valstybingumo kiekvienoje 
valstybėje, kad įstatymų esą neužtektina kovai 
su žmogžudyste ir kitais prasikaltimais,
gyvenimu užtektinai aiškiai priparodyta kaipo 
klaidinga. Pavyzdingiausią tvaiką, kultūrą, žmo
gaus laisvę, mes matome kaip tik ne katalikiškuo 
se kraštuose. Vilberfors’as priparodo, kad po įve
dimo reformacijos Anglijoje skaičius pasmerktų
jų myriop prasikaltėlių nuo 2000 sumažėjo iki 
200 metams.

Dėka tamsumui mūsų liaudies, patekę prie 
valdžios vairo Lietuvoje kunigai jau 5 metai va
ro tą pačią politiką, kurią varė jų pranokėjai vi
duramžyje. Tiesa, dar mūsų nedegina ant malkų 
krūvos, bet kalėjimų arba deportavimų ir drau
smės batalionų tikriems Lietuvos sūnums jie ne
sigaili. Reikia turėti omenyje, kad jųjų viešpata
vimo Lietuvoje praėjo tik 5 metai, o kas bus to
liau?

Atsakymas gali būti tik vienas, būtent: isto- 
pasikartojimas.

F 4 ■ f-įĮ
“Saulė“ praneša ir sekančią is
toriją iš Kulpmont, Pa.:

“Septyniolikos metų Jonas 
Urdikas įsimylėjo į Julę šelins- 
kiūtę, trylikos metų mergaitę, 
dukterę krautuvininko ir nutarė 
išsipyškyt iš miesto į Philadel
phia, o po tam į Detroitą, pra
leist svodbinę saldžią kelionę. 
Bet tėvas suuodė užmanymą sa 
vo dukrelės ir pasivijo Mahano- 
juje, kur suėmė dukrelę.

“Jonukas, užtėminęs
mergaitės, dūmė iš Reading sto 
tį, atsižadėdamas vinčevonės. ir 
savo mylimos, bet ; policija jį 
greitai suėmė ir nusiuntė atgal 
į Kulpmont. Tėvas pasiėmė sa
vo Julę ir nuvažiavo namo. Ba
dai , mergaitė šiandien negali
malšina sėdėt ant krėslo, nes tė I komisarą 
vas davė keliolika gerų “plei- jos, kurii 
sterių.’ o, kaip kaimynai sako, dinįo pardavinėjo, skamba sekančiai: 
tai Julei išgaravo iš galvelės 
apsivedimai ant kokio laiko.”

Taip — ant kokio laiko. BeUšiolai padarei, neatsižvelgiant į tai, kiek jie suli
po to, kas gali užtikrinti, kad 
ir vėl neužeis? Jei lietuvių vi
suomenė būtų seniau pradėjusi 

ne-(rūpintis savo jaunimu, steigiant 
jam draugijų, įstaigų ir vado
vaujant jam prie geresnių tik
slų, tai daugeliui lietuviškų tė
vų nebūtų 
•kų. -

“Vardu Jėzaus įpėdinio paliuosuoju tave nuo 
visu prasikaltimų ir prasižengimą, kuriuos tu iki

or

ei i-

j dėtį ant komunistuojančio gai- 
! valo, kuris buvo pagavęs val
dybas veik visuose lietuvių lo- 
kaluose. Kur teisybė, sunku pa
sakyti, nes įsikarščiavę party- 
viškumu, žmonės šaltai dalykų 
nesvarsto. Didžiausias kaltinin
kas bene bus — lietuviškas ne
rangumas ir pavydas, žydai ap
sukresni; pas juos kapitalistas 
gerai sugyvena su proletaru, ka 

'da abeji mato biznį. Todėl ne
stebėtina, kad jie pasigrobė į 
savo rankas kriaučių pramonę. 
Lietuviški komunistai akyplėš-

Mokslo stebuklai ir šiandien yra skelbiami. Prie ros, todėl nestebėtina kad jie 
, kolegijose, vidų- į valdybas sulindo.jų šaltiniai yra atviri universitetuose, 

rinėse mokyklose, pradinėse mokyklose, knygose, laik
raščiuose. Ne tose mokslo įstaigose, ir ne tuose laikraš
čiuose, kur religinio ar partinio fanatizmo cenzūra 
viešpatauja, bet ten, kur švari, plati, gili, graži ir lais
va mintis, kur skaistus liberalizmas amžinai klesti.

pačiu

kūs nebūtų. Paliuosuoju Tave ir nuo nuodėmių, 
kurias tegali atleisti vien tik papa. Atleidžiu Tau 
ir tas pabaudas, už kurias po mirties tu turėtu
mei kęsti šventykloje, Tau leista vėl priimti šv. 
sakramentas ir gyventi krikščioniškoje draugi
joje. Nuo šios dienos tu būsi, kaip naujai gi
męs, — reiškia, padėtyje nekalto kūdikio tuoj po 
krikšto, ir jei tu tuoj mirtumei, tai pragaro var
tai bus uždaryti, kad tu tiesiu kelių galėtumei 
patekti danguosna. Jei tu dabar nemirtumei, tai 
galia šito rašto pasilieka tolimesniam 'laikui“.

Tekstas šios budies užsibaigia žodžiais, kad 
biednieji šiomis malonėmis pasinaudoti negali, 
nes jie neturi pinigų už jas užsimokėti, šitas 
biznis Leonui X. pasisekė gerai: nesuskaitomos 
sumos plaukė jo iždan; vienoje Danijoje papos 
legatas surinko daugiau negu 2 milionu guldinų, 
Leonas X. rado reikalingu teisę pardavinėti in
dulgencijas išnuomuoti ir kitiems, su sąlyga, 
kad pastarieji dalį nuomos užleistų dar smulkes
niems pardavėjams. Tuo būdu katalikiškieji kra
štai nuodugniai buvo iščiulpiami Romos bažny
čios.

Vienas iš žymiausiųjų nuomininkų buvo 
markgrafas Albrechtas fon Brandenburgas, Hel- 

1 berštadto vyskupas, o vėliau Mainzo arčhivys- 
Pra kūpąs ir kardinolas. Kilnus Albrechtas fon Brąn-

neša. sekantį dalyką iš Prusei- 
kos prakalbų Wilkes Barre, Pa.:

“Vienas L. Pruseikos ‘frentų’ 
S. P., buvęs geras darbuotojas 
ir’Laisvės’ senas šėrininkas, da
bar jau serga ir. negali dirbti 
sunkaus darbo, todėl paklausė 
Pruseikos, kodėl taip elgiamasi, 
kad jam paprašius prisiųsti pi
nigus už Šerą, atsakymo neda
vė, neigi laiškas sugrįžo. Į šį 
paklausimą Pruseika davė tokį 
atsakymą, kad jį aiškion pras- 
mėn išvertus tiktų tik saliūnuo- 
se prie įbaro. Tai tau ir darbi
ninkų užtarėjai! Tas žmogelis, 
buvęs idėjos draugas, gal už pa
skutinius centus pirko šėrą ir 
dabar, netekęs sveikatos, papra
šė pinigų, atiduodamas šėrą, o 
‘darbininkų lyderis’ taip jį pa
sveikino, kad tas žmogelis ne-

skaudu del savo vai

—o— 
nemalonus Dilius. 
Rūmo komisija tei- 

bilių, pagal 
valdžiai de

ne pilieti, ku-

ruos

o o o

Ateiviams
Atstovų 

giamai raportavo 
kurį duoda galią 
port uoli kiekvieną
ris prasižengia šios šalies įsta
tymams ir būna nubaustas ma
žiausia metu kalėjimo. Tas bi- 
lius iš dalies geras, jei bus 
vartojama prieš kriminalį ele
mentą ateiviuose: prieš vagis, 
banditus, degtindarius ir tt. Bet 
valdžia gali jį pavartoti prieš 
bile nepatinkamą asmenį.

—o— 
Rąsto nemato savo aky.

K. Demikis per “Tėvynę’’

VAI, KAM NUTILO?...

Lietus blakstienas vilgo, kutena, 
Lietus audringą praeitį mena; 
Saulėje gema, saulėje miršta, 
žemėje skleidžias — upėmis širsta.

Vai, ko nuliūdo mano tėvynė? 
Vai, kam nutilo žemės sonatos? 
Džiugino maldą siela juk pynė, 
O dabar niūrūs liūdesiai matos. 
Vai, kam nutilo žemės sonatos?!

Ar pavyks lietuviams unijis- 
tams išsilaikyti savo darbo vie
tas kriaučių (pramonėje ir nau
dotis gerybėmis, kurias Amal- 
gameitų unija iškovojo del savo 
narių, parodys trumpa ateitis.

—o— 
Ne viskas lenkams galima 
primesti.
“Lietuva“ (kurią redeguoja 

klerikalai) maža žinute bando 
suverst lenkų smegenims ir fan 
tazijai žinią apie žandinę, ku
rią karo ministeris Daukantas 
suteikęs kunigui Krupavičiui. 
Bizauskas, Lietuvos pasiuntinis 
Amerikoje, arba valdžios įsa
kymą pildydamas, arba remda
mas klerikalų valdžią, pasiuntė 
visa amerikiečių spaudai tą 
^Lietuvos” nevo “atšaukimo” 
žinią.

Bet mūsų spauda yra gavusi, dj*įs daugiau prašyti savo pini- 
iš patikėtinų žmonių, iš paties 
Kauno, tą žinią. Tiems žmo
nėms mes neturime pamato ne- 

UŽginčijimais tikėti, o turim labai gerą pa
ar kita kuri žinių agentūra, — čio-' matą netikėti “Lietuvos” redak

toriams ir net “Eltai.” 
—o—

Remtinas sumanymas
Philladelphijos Draugijų Są

ryšis yra svarstęs kaip tinka
mai pagerbti lietuviams pasi
darbavusius ir mirusius veikė
jus: Daukantą, Kudirką ir Bū
gą. Apkalbėjus dalyką vienbal
siai nutarta prašyti Lietuvos 
valdžios išleisti tų veikėjų var
dais pašto ženklelius, kaip ame
rikonai daro.

Tas sumanymas remtinas.
—o—

čia augusio jaunimo 
nesubrendimas.
Ilgą laiką lietuvių visuomenė 

nieko neveikė del čia augančio 
savo jaunimo ir šiandien jau tė
vai patiria vaisius. Vienur duk
terys pabėga nuo tėvų, kitur 
vaikinai virsta banditais, tre
čiur nieko rimtesnio nežino, ap 
art stumdymosi po pulruimiųs 
ir ant gatvės kampų. O štai

PRIE “ELTOS”. UŽGINČIJIMŲ APIE 
“SUTARTĮ” SU LENKAIS ’ •

Mums smagu buvo išgirsti Lietuvos telegramų agen 
tūros “Eltos” užginčijimą, jogei Lietuva nedariusi su 
lenkais jokių sutarčių, jokių žemės ruožtų apie Šven
čionis negavusi, ir jokių kalbų apie Vilniaus atsižadė
jimą iš Lietuvos vyriausybės pusės nebuvę. Tą viską 
lenkų laikraščiai išmislinę.

Labai tai gerai. Tik šitokis užginčijimas turi pa
reiti anaiptol ne iš telegramų agentūros “Eltos”, kuri, 
tikrenybėje nėra joki valdžios svarbi įstaiga ir už savo 
žodžius niekam ir niekuomet neatsako, kaip ir kiek
viena žinių agentūra. Tokius užginčijimus, tokio svar
baus tautai pobūdžio, visuomet padaro kokis labai svar
bus valdžios asmuo — dažniausiai miniote ris.

Amerikoje, jei būna apie mūsų valdžios darbus ko
kis netikras paskalas, nesiima tokiais 
“Associated Pres”
naį tuoj taria žodį galingas Valstijų Sekretorius ar ki
tas kuris ministeris. Dažnai net pats Su v. Valstijų Pre
zidentas.

Kodėl Lietuvos vyriausybė neišklabina prašnekėti 
kurio savo ministerio tuo klausimu, kuris judina ir su
rūpina kiekvieną lietuvį? Kam šitokie svarbus klausi
mai ant “Eltos”, kurios žodžių mažai kas paiso ir tiki?...

IŠ LENKIJOS
Lenkų ir lietuvių spauda plačiau aprašė Lenkijos 

parliamento susmukimą, kuomet tas parliamentas, len
kų balsais, sutiko Lenkijos teismui atiduoti tris atsto
vus ukrainiečiu ir viena komunistą. Kas del komunisto, 'Stai tiek to, bet trijų ukrainiečių atidavimas parodė len
kų grobonišk’us tikslus linkui kitataučių aiškioje švieso
je. Išdavimo reikalavo policija, kuri skundė, būk tie 
atstovai prakalbose sakę, kad Ukraina tai ne lenkų žemė 
ir lenkų kolonistai turės kada nors iš ten nešdintis. Ir 
už tokius žodžius lenkai atėmė atstovo neliečiamybę ir 
atidavė teismui tris ukrainiečių atstovus!

Dar tūli šaukė: “Į Bolševikiją jus!” Ant to ukrai
nietis atsiliepė: “Jei reikės ir ten nueisime, bet sykiu 
•Ir Ukrainą pasiimsime”. _ _

k*

gu.
Pruseika ir jo draugai yra vie 

ni iš tų plačiaburnių, kurie kas
dien šaukia: “mes nesame iš
vilioję nei vieno cento iš darbi
ninku.” > —o— 
Nepavykęs gręžimas.

“L. ž.” praneša, kad Lietuvos 
komunistai buvo pabandę “iš
gręžti“ valstiečių-liaudininkų 
partiją. Visą metą darbavosi su 
šilę, bet nieko nepešė: partijos 
kuopos nei vieno komunisto į 
partijos seimą neišrinko. Tada 
komunistai sufabrikavo vieną 
kuopą ir nuo jos neva pasiuntė 
savo pastumdėlį, tūlą Mačiuką. 
Bet kaip tik buvo patirta iš žo
džių, kas jis per paukštis, tai ta 
po išprašytas lauk iš susivažia
vimo. I

Tas parodo, kad Lietuvos kai
miečiai, nežiūrint aklos klerika
lų priespaudos, netiki, kad ko
munistai juos išganytų. Ir svei
kai tiki.

Pasipilki! “Vienybes 
šėrą!

. , Vienas šėras —
10 dolarių.

denburgas ėmėsi šio dalyko su dideliu pasišven
timu ir biznierišku prityrimu. Pavesdamas ku
nigams pardavinėti papos indulgencijas, pirmiau 
šiai jisai juos prisaikindavo, kad jo neapgaus ir 
dalį pinigų nuo jo nepaslėps. Tuomet tik buvo 
duodamas Įgaliavimas indulgencijos pardavinėti 
bažnyčiose. Sulyg instrukcijų pirmoje eilėje gau
davo tie, kurie, nuo bažnyčios buvo atskirti. Ku
nigai privalėjo išaiškinti pirkliams, kad užsimo
kėjęs už indulgenciją pinigus, asmuo netik pa- 
liuosuojanias nuo visų nuodėmių laike 8 metų, 
bet jam numirus visai nebereikalinga eiti šveity- 
klon. ,

Katras negalėjo atvykti bažnyčion ir įsigyti 
nuodėmių atleidimą, tai leidžiama buvo indulgen
ciją pristatyti butan, vienok už didesnę kainą.

Kad prekių pardavinėjimas daug priguli nuo 
gero pardavėjo, tai supranta kiekvienas pirklys. 
Pasisekė ir vyskupui fon Brandenburgu! panašų 
pardavėją suieškoti, — tai buvo dominikonų or- 
deno vienuolis Jonas Tetzelis iš Piruos. Jaunys
tėje jisai studijavo ir įgijo laipsnį daktaro teo
logijos. Vėliau, Inslbruke besėjant savo sėklą į 
svetimą lauką, buvo sučiuptas, už ką Maksimi- 
lianas I, kad atšaldyti krūtinę labai karštai. įsi
mylėjusiam tėveliui, įsakė užrišti jį niąišan ir nu
skandinti. Užsistojus už jį Kurfiurstui Fridri
chui, gyvybė Tetzeliui buvo dovanota.

šitas begėdis važinėjo su geležine dėže, pa
puošta papos ženklais, po kaimus ir miestelius, 
šaukdamas: “kaip pinigai šioje dėžėje skambą, 
taip dūšios iš šveityklos paliuosuojamos tampa.“ 
Jisai atvirai gyrėsi, kad daugiau dūšių iš praga
ro išvadavęs, negu šv. Petras savo pamokslais pa
gonių krikščioniškojon tikybon atvertęs.

Jisai įrodinėjo, kad turi teisę ne tik papildy
tas nuodėmes atleisti, bet ir tas, kurias žmogus 
dar papildys ateityje. Atvykęs Ąnnabergan, ka
me gyventojai kalnuose kasdavo sidabro rudes, 
jisai įrodinėjo, kad jei jie gerai jam aukos, tai 
visi kalnai vįrsią tyru sidabru. Annaberge jam 
gerai sekėsi, nes prabuvo ten apie 2 metus.

Freiberge jisai surinko laikę 2 dienų 2000 
guldenų ir kuomet antrą kartą čion atvyko, Liu- 
teras jau buvo išaiškinęs gyventojams, kas per 
vienas yra Tetzelis. Vargšas vos spėjo gyvas pa
sprukti nuo įsiutusių ir jo apgautų gyventojų. 
Šveicarijoje Tetzelis atleido nuodėmes vienam 
ūkininkui už žmogžudystę. Pastarajam prisipaži
nus, kad turįs dar vieną savo priešą nužudyti ir 
šitą pavelijo jam Tetzelis už. labą! nedidelę sumą 
pinigų.

Nuodėmių atleidimo leidimai buvo ne vieno
di: jie turėdavo tam tikrą nustatytą teminą ir,

Degančios rožės krauju dar žydi, 
švintančios sielos džiugesį jaučia; 
O mano sielą liūdesiai lydi: 
Niūrios, rasotos ūkanos siaučia; 
Ir vis vylioniu klaikybės matos. 
Vai, kam nutilo žemės sonatos?!

Ilgesio siela rengiasi skleisti
Dainą žaibuotą, širdį kur pynė,
Ilgesio siela trokšta apleisti
Taip lūkėsingą mano tėvynę
Ir skrist, — kur toliai jūruoją, platūs...
Vai, kam nutilo žemės sonatos?!

O, nusilenkit dainiaus šventyklai! 
O, nepalieskit dainiaus krūtinės! 
Kad nepasklystų amžinu kerštu 
Daina aušringa, laisvėj kur pynės. 
O, nepalieskit dainiaus krūtinės!

Nors ir nuliūdo mano tėvynė,
Nors ir nutilo žemės sonatos,
Nors ir širdužę liūdesiai lydi, 
Nors ir vylioniu klaikybė matos;
Bet dar liepsnoja dainiaus sonatos.

— L. Skabeika.

o o o

TU IR Aš...

Vargą vargome mudu, 
Rūmą statėm iš žiedų, 
Darbo begalės turėjom, — 
Mat gyvent jame (norėjom. 
Vos tik vasara praėjo, 
Mūsų rūmas subirėjo!... 

o o o 
Ašarojau aš ir tu, 
Griaudžiai verkėme mudu. 
Skaistaus žiedo nebeskynėm, 
Tik svajonėm vaizdus pynėm. 
Gailu puikaus rūmo buvo, 
Kurs nuo audrų staiga žuvo. 
Svajų rūmas puikus buvo, 
Nuo žiemužės viskas žuvo! ■ 
Svajonėle, tu ir aš, 
Kęsim audras mes šaltas...

— Svajonė
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BROOKLYN© SIUVĖJAI BRUZDA

Rašo Siuvėjas i

T

Brooklyno Siuvėjai nejuokais 
subruzdo nusikratyti nepaken
čiamos komunistų diktatūros, 
kuri juos galutinai išvarė iš 
kantrybės.

Pastaruoju laiku, visi rimtes
ni senieji unijistai, pradėjo 
grupuotis į tam tikrą ryšį, kad 
senesnieji galėtų atremti ko
munistų įsivyravusias intrigas, 
kurios labai daug žalos daro A- 
malgameitų Unijos 54-tam Sky
riui, — kaip tai: ignoravimas 
susirinkimuose, lindimas į įvai« 
rias valdybas, vien del savo po
litinių išrokavimų, visuotinas 
kitaip manančių narių Unijos 
nedabojimas 
tt.

Labiausia 
puola į akis,
jau beliko lietuviškų kriaučių 
šapų, lietuvių skyriuje? Pora 
metų atgal, kuomet dar unijos 
skyriuje buvo įvairių pažiūrų 
unijistų valdybose, tuomet tu
rėjome 45-kias dirbtuves mūsų 
skyriuje. O kiek šiandien jų be
liko? Nagi jau tik 24! Tai ką 
jūs, senieji siuvėjai, sakysite 
ant šito? Puikūs rezultatai ko
munistų — tų “tikrųjų darbi
ninkų reikalų gynėjų.” šitokio 
unijoje veikimo! Ar ne? Ir tik 
ačiū tai jų maksviškai politikai, 
apie 20 dirbtuvių netekome per

unijos reikalų, ir

štai kuris faktas 
šiuom tarpu, kiek

pastaruosius porą metų.
“Well,” sakysite, “jeigu šapos 

bankrūtina — užsidaro, tai čia 
ne mūsų kaltė.” A-a, ne jūsų. 
Bet yra tikrų tikriausi faktai, 
kad mažiausiai pusė tų užsida
riusių dirbtuvių, būtų buvę ga
lima palaikyti iki šiai dienai, ir 
joSe žmonės tebedirbtų, ir da
rytų sau pragyvenimą. Nereik
tų jiems šiandien valkiotis gat
vėmis ir rūpintis kur užsidirbti 
duonos kąsnį, palaikymui savęs 
ir savo šeimynos. Kitiems gi ne 
būtų reikėję lįsti kur į skebša- 
pes bei tverti visokias korpo
racijas.

O jeigu tie dalykai šiandien 
pas mus atsirado, jeigu didelė 
unijos narių dalis nuėjo dirbti į 
neunijines dirbtuves, ir jeigu 
tveriamos visokios korporacijos, 
tai tik ir tai tik,ačiū jums, bro
liai komunistai. Tai čia jūsų dar 
bo vaisiai.

Ir dabar, kuomet paskutinė
mis dienomis nešvariausiai plū
dimai nustatė prieš 
tuos žmones, kurie
gale, netekę kantrybės, išdrįso 
pakelti balsą, matydami pavojų 
šitam skyriui ir patys sau, kad 
jau kitokios išeities nebeliko, 
tai irgi pasidėkavokite, vyru
čiai, patys sau; tai jūsų pačių 
purvina politika iššaukė tą vis
ką. Ir jūs galite plūsti, kiek tik 
jums patinka; bet jau tas nieko 
negelbės, nes jau pertoli nuva
žiavote. O unijistai žmonės, juo 
daugiau pasipiktinę, grupuojasi 
į Apsigynimo Sąjungą. Ir jūs to 
jau nesulaikysit, kaip jūs juos

juos 
įgalų

KOSULYS

Kainos: 25 et, ir 50 et.

Gaunamas pas jūsų aptlekorlų.

VI .*,1 
ii

suteiks greitą palengvinimą, 
Tatai yra lengvas būdas apsi
saugojimui nuo daugelio pa
vojingų ligų.

yra vien simptomas ir gali 
užeiti bent kokiame laike. To
kiame atvejyje

I nevadintume!: “bosų pakalikais 
“Vienybės” gizeliais,” ar kito
kiais. Tas nieko nereiškia.

Štai, paveizdan, naujai susi
tvėrusi Apsigynimo Sąjunga, su 
šaukę susirinkimą Sausio 17 š. 
m. Lietuvių Ukėsų Kliubo kam
bariuose, kur prisirinko pilna 
svetainė žmonių. Senų gerų uni
jistų. žmonės su didžiausia en
ergija tvirtai remia tokį judėji
mą ir savo reikalus rimtai svar
sto. Nieko tokio slapto. Nieko 
tokio, kas būtų priešingai uni
jos įstatymams, k. t. reikalavi
mas lygių teisių kiekvienam u- 
nijistų. Nemėtymas bereikalin
gai unijos pinigų, rūpinimasis 
palaikymu lietuvių dirbtuvių ir 
tt. Vadinasi, čia nėra jokių po
litinių varinėjimų, ne nieko ki
to, kaip tik rūpinamasi grynai 
savo ekonominiais reikalais.

Be abejonės, tie nariai unijis
tai, kurie tą visą blogą perma
tė kaip sakiau, komunistiškos 
diktatūros, jei tik ant toliaus 
nenuils ir nuleis rankų, tai grei
tai padarys galą tos diktatūros 
viešpatavimui. Nes tą aiškiai 
liudija narių susiinteresavimas, 
ir energingas rėmimas šio ju
dėjimo, ką parodo gausus ir pi
nigų aukavimas padengimui šio 
kių-tokių pasidariusių iškaščių. 
Kuomet buvo pakeltas finansi
nis klausimas, tai tuoj buvo duo 
tas įnešimas, kad pakolektuoti. 
Na ir bematant# sumesta §19.40. 
Tai vat tas ir parodo, kad žmo
nės ko tai nori. O jie nori to, 
kad būtų geriaus rūpinamasi jų 
ekonominės organizacijos rei
kalais, bei sykiu apgynimui jų 
pačių interesų. Ir reikia paste
bėti, kad šitas darbas yra rim
tas, jis turi būti gyveniman 
įvykdytas ir bus.

Ką Jie Nori Atsiekti 
Šauksmu “Švieskitės”?
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Severn’s 
Cough 
Balsam

' W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA į V.į

NORT
LLOYD

SUGRETINĘS LAIVKORTES
NUPIGINTA KAINA

Į LIETUVĄ
PER BREMENĄ

Puiki Trecia kleaa, kajutes
Nepiliečiai grįžtanti bėgy 12 
mėnesių, be kliūčių įleidžiami

1.
2.
3.
4.

Miestelis 
Bažnyčia 
stotis

Universitetas 
oficieriu grupė 
Prezidento Rūmai

21.
22.
23.
24.

NAUJOS FOTOGRAFIJOS IS LIETUVOS
PO 10 CENTŲ ATVIRUTĖ

—: Mažiau penkių atviručių nesiunčiame :—
Anykščių Bažnyčia 
Anykščių Miestelis 
Alytus — pakalnėn
Alytaus vidurgatvė

5. Birštonas
6. Daugai
7. Geležinio Vilko Pulkas
8. įgulos bažnyčia (Soboras) 

Kaune
9. Jurbarko

10. Jurbarko
11. Kėdainių
12. Kalvarijoj kermošius
13. Karo Muzėjus Kaime
14. Kauno stotis
15. Kaunas Vasara
16. Kauno Soboras nuo Vytauto 

Kalno
17. Lietuvos
18. Lietuvos
19. Lietuvos
20. Mickevičiaus namas Kaune 

Merkinės Bažnyčia
Palanga — Birutės koplyčia
Palangos Liurdas
Pažaisliu Vienuolynas

25. Seimo Rūmai
26. Simano Daukanto Kapas
27. Suavės upė
28. Šiaulėnai — tiltas
29. Šiaulėnai — malūnas
30. Šiaulėnų vidurys
31. Šiaulių' stotis su lokomotlvais
32. Šiauliai, žiūrint iš rinkos
33. Tiškevičiaus rūmai Palangoj
34. Virbalio Gelžkelio stotis
35. Veliuona.
36.
37.
38.
53.
54.
55.

—56.
68.

Veliuonos Bažnyčia 
Veliuona — prie upės 
Vilkijos miestelis
Dainos Diena (publika) 
Lietuvos Ministerial 
Šimkus ir kiti menininkai
Meno mokykla
Grinkiškis

Siųsdami užsakymą 
ir vardu katras

AMERIKOS
RMAN

Savo gražų skatiką, 
Nelaikyk jį mž dyką:
Duok jam pelną-gerovą —
Dėk | mūsų Bendrovę.

flėras 110.00.

32 Broadway, New York 
arba pas vietos agentus

61.
63.
64.
66.
69.

Pasiteirauki
te apie patogu 
mus keliavimo 
ant J. V. Val
džios laivų. Jie 
turi švarius, pa 
togius kamba- 
6 žmonių. Pui- 

mandagus patar
rius del 2, 4 arba 
kus įvairus valgis, 
navimas, didelės dėnys, beno kon
certai ir visokios rūšies gerumai ir 
patogumai.

Rengk kad jūsų giminės būtų 
parkviest! j Ameriką. ant J. V. Val
džios laivų Jungtinių Valstybių Li
nijų.

Matykite jūsų vietinį laivų agen
tų arba

UNITED STATES LINES
45 Broadway, New York City 

Managing Operators for
United States Shipping Board

Lietuvon

72.
76.
78.
79.

81.
83.
84.
86.
89.
91.

Taujėnai
Panevėžio rinkoj kermošius
Ukmergė
Virbaly škaplierninkai
Prienų bažnyčia

Grinkiškio Bažnyčia 
Pašušvėa Bažnyčia 
Baptai 
Baptų Bažnyčia 
Dainos Dieno (chorai)

71. Dotnavos bažnyčia 
Bulbiakasis 
Ukmergė (upė) 
Ukmergės bažnyčia 
Raguvos bažnyčia

80. Raguva
Taujėnų bažnyčia 
Seirijai 
Alvito bažnyčia 
Mariampolės bažnyčia 
Žeimių, bažnyčia 
Mariampolės Gimnazija

92. Virbalis ‘
94. Prienuose kermošius
95. Prienų nugriautas tiltas 
99. Lazdijų bažnyčia

101.
102. 
104. 
107.
109.
110. Prienai
111. Vilkaviškis
113. Joniškio Rinka
114. Joniškio bažnyčia
117. Garliavos bažnyčia
118. Liudvinavas
119. Alvitas (ežeras)
120. Krosnos bažnyčia
121.
122.
123.
124.
127. Šventežeris
128. 
160. 
165.

Saulės Mokykla Kaune
Vilkaviškio bažnyčia
Seiriju gatvė
Mariampolės Rinka

171.
180.

Studentai Lazdijų rinkoje 
Kauno Geležinis Tiltas 
Ekskursijos laivas ant Ne
muno

Panevėžio Bažnyčia 
Oriai vininkai.

pažymėkite numeriu 
atvirutes norite

VIENYBĖ
193 Grand St. Brooklyn, N. Y
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GERA NAUJIENA!
Naujas S. V. įstatymas pavelija 
atlankyti Tėvynę ir būti metus, pa
skui be kliūčių grįžti Amerikon ne
žiūrint kvotos.
Mūsų dideli laivai milžinai, kųip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, LAPLAND, PITTS
BURGH, etc. siūlo greitų kelionę į 
Cherbourg. Southampton, Antwerp 
Daug laivų išplaukia kas savaitę. 
Visi mūsų 3-čios kleso.s keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.
Kreipkitės prie mūs vietinių agentų 

arba

White Star Line 
Red Star Line

No 1 Broadway, New York

*1

HOLLAND
H 0 AMERICA LINE
Tiesns-trumpai kelini per Rotter* 1 

dam’ę, j ir iš visų dalių

Laivai kas savaitę
Neprilygstami patogumai 

Mes pagelbstimo gauti reikalingus 
dokumentus (affidavits). Mūsų 
žmonės sutvarko visas smulkmenas, 
ir keleiviams rūpinamasi nuo pra
džios kelio iki pabaigos.
Kainos ir laivų tvarkraStis pasiun
čiamas paprašius.
Rezervavimui ir Informacijų delei 
rašyk bile vietiniam agentai, arba/

HOLLAND AMERICA LINE 
24 State Street New York^

Triukšmingu choru visi pra- 
kalbininkai ir straipsnių rašy
tojai, mokytojai ir gyvenimo 
tvarkytojai, šaukia į liaudį: — 
“švieskitės.” Esą, “jums reikia 
apšvietos, mokslo.”

švietimo reikalas yra senas. 
Filosofas Plato du tūkstančiai 
metų atgal, pašventė didesnę 
dalį veikalo “Republika” švieti
mo klausimui. Universitetai Eu
ropoje senai pražilo. Vienok vis 
dar šaukiama: “švieskitės, mo- 
k imkitės!”

Iš to šauksmo galima išves
ti du dalykai, sako “Manches
ter Guardian.” Vienas: tie šau
kėjai nežino, kad mes turime 
mokyklų, augštų ir žemų, sis
temą; antras: tie šaukėjai žino 
mūsų mokyklas, bet mano, kad 
visa mūsų švietimo sistema ne
užganėdina reikalo, neatatinka 
jam.

Pasiklauskime, kokiu būdu 
imūsų mokyklos ką neužganėdi-’ 
na? Jos išauklėja stebuklus da
rančius chemikus ir inžinierius, 
kurie valdo smarkiausias gam
tos jėgas. Technologijos insti
tutai kiekvienoje šaly yra milži
nai atsakomumu.Reiškia, apšvie 
ta ganėtina tam tikriems dar
bo ir profesijos tikslams.

Todėl (lieka tik manyti, kad 
visi šaukėjai šviestis jaučia, 
kad mūsų švietimo sistemoje 
nėra ką tokio amžinesnio, ką 
tokio reikalingesni© mūsų gyvy
bei. Dalinai tą jausmą .suprasi
me pasvarstę sekamą faktą.

Jau senai, senai žmonės žino, 
kad dūmai iš fabriko kaminų ir 
net paprastų triobų yra vaisius 
darbo, priešingo visuomenės ge
rovei. Mes žinome, kad tokis 
apšildymo ar jėgos gaminimo 
būdas yra labai brangus ir vi
suomenei nesveikas. Anglis yra 
■brangus turtas, kuris gali mum 
duoti daug brangenybių, jei 
moksliškai suvartotas. Gi mes jį 
sunaikiname tiesiog, kai bar
barai. Mes tą viską žinome. O 
vienok — nieko nedarome daly
ko pataisymui.

Iš to aišku, kad apšvieta, su
teikdama žmogui galią valdyti 
gamtos materiją, nesuteikė jam 
plačios visuomeniškos pažiūros, 
nesuteikė jam supratimo apie 
vertę visuomenės. Jis nesupran
ta,kad pirmų-pirmiausia jis yra 
pilietis visuomenės, kurioje gy
vena, ir kad jis negali gamin
ti tokių gyvenimo sąlygų, ku
rios kenkia tai visuomenei.

žodžiu sakant, mūsų švietimo 
sistemai stokavo tam tikros do
ros mokinimo. Gyvenimo gi pro
blemos didžiumoje priklauso do
ros, o ne medžiaginių daiktų, 
sričiai. Kas iš to, kad žmogus 
gali pastatyti piramidas ir aug- 
štus budinkus, jei jis neįsten
gia išlaikyti savo civilizacijos?

Pirkite “Vienybės” 
šėrus! Vienas Šeras — 

10 dolariu.

LIETUVIS ADVOKATAS
Užsiima varymu bylų visuose 

Teismuose
Skolina pinigus ant mortgedžių 
ir priima pinigus del išskolinimo 
ant mortgedžių nešančių šeštų 
nuošimtj. 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.: 1864. Res.: 3532-J

PUMAS LIETUVY!
Ohlroprak tikai-Gydyto  Jai

J. Vaitulionis, D.C.
331 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.
Valandos nuo 4 iki 8 vai. vak.
Nedėtiems ir šventadieniai!:

Nuo 10 v. ryto iki 1 v. po piet.

Į!

Ji

Si Iš Amerikos Lietuviu Gyvenimo
ČIA TALPINAMA BINIOS IS AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMO IŠIMTINAI. RAŠOMA MUSŲ GAKTŲ 

KORESPONDENTŲ APIE TEATRUS, BALIUS, PRAKALBA! IR ABELNĄ JUDRUMĄ
R r“---------------------------------------— — -------------- --------------------------------

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvaitės rengia 

apvaikščiojimą

Laikas bėga žaibo greitumu. 
Rodos dar tebeskamba lietuvių 
ausyse karo baisenybės ir Lie
tuva dar tebestena po rusu.

Apsižiūrėjus, kad Lietuvą jau 
7-ti metai, kaip laisva’, brook- 
lynietės lietuvaitės, matyda
mos, kad niekas nesirengia pa
minėti šias sukaktuves, kaip 
Lietuva save valdo, taigi ir pa
rengė 15 Vasario prakalbas 
“Vienybės” svetainėje, kad ap
vaikščioti taip brangią lietu
viams šventę.

Išimtinai kalbės lietuvaitės, 
visiems žinomos vakarienių ren
gėjos Lietuvių Moterų Globos 
Draugija. — Kurie lankos i va
karienes, jau žino, kaip jos ska
niai parengia. Taigi jos sumanė 
ir kitus savo gabumus parodyti, 
kad jos moka ir pakalbėti.

Tadgikurie norėsite tik “mo
terių prakalbas” išgirsti, pasi- 
žymėkit ant savo kalendoriaus, 
kad 15 Vasario niekur kitur, 
kaip į Lietuvaičių prakalbas 
“Vienybės” Svetainėj, lygiai pu 
sė po 7 vakare. Po prakalbų bus 
deklamacijos ir šokiai.

Girdėtis, kad Lietuvos valdžia 
nori panaikinti 16 Vasario, o 
perkelti tą šventę į Gegužės mė 
nesį. Mes lietuvaitės nurody- 
sim, kad kilnoti istorinės šven
tės yra nenuoseklus darbas.

Lietuvaitė.

giama Rusijos naudai, ji buvo 
pirmutinė prie pinigų rinkimo 
ir agitacijos. Likimo ironija ją 
patiko, kad dabar Rusijos a- 
gentėliai nė prakalbėlės nepasa- 
sak.ė ant jos kapo!

Grįžkim prie klausimo: kas 
buvo priežasčia jos nusižudy
mo? Rodos, kad nėra ko ieško
ti labai toli. Mūsų parsidavėliai 
Rusijai, atsižadėję savo tautos, 
netenka jokios gyvenime vilties. 
Kiti dirba del tautos, o jie ne
žino, kam dirba. Kiti prikiša 
jiems žodį, kad “jūs išsigimė
liai, jūs parsidavėliai” ir tt. 
Tas per ilgą atsiliepia ant stip
riausio būdo, bet jau ant mote
riškos širdies turi atsiliepti dar 
greičiaus ir žūdingiaus. Na, ir 
kas belieka? Vieni turi viltį į 
savo tautos ir visos žmonijos 
gražią, mokslišką ateitį; kiti, 
kurie tamsesni, nors su bažny
tėle nusiramina. Bet komunis
tai šitų visų žmogaus vilčių ne
turi; jie yra — dvasios varg
šai; nematydami jokios atei
ties, puola nusiminiman ir bai
gia gyvenimą nusižudymu.

Lai bus šitai, nors suklaidin
tai, bet visgi mūsų tautos sese
riai, lengva ši Amerikos žeme
lė ! Gabrys Veverskis.

(Nuo Redakcijos: — Apie šį 
atsitikimą gavome dar dvi kitas 
korespondencijas ir iškarpą iš 
anglų laikraščio).

tik trys mėnesiai, kaip gyvuo
ja, jau turėjo surengus porą 
labai sėkmingų vakarų. Kuopo
je yra narių 160; ižde virš $100 
ir energijos taipipat. Bereikalin 
gai “Laisvė” su savo korespon
dentais bando visaip tauzyt, — v 
netik kad jūs nesugriausit mū- 
su kuopos, bet nieko negelbėtų 
nei jūs komunistiškai pragariš
ka galybė!... I. K.

SO. BOSTON, MASS.
Nepaprasta Vakarienė

vakare, 
didelės 
iš Lie- 
Vaišėse

WATERBURY, CONN.
Nusižudė lietuvaitė komunistė

BALTIMORE, MD.
Iš Lietuviu Amerikos Atletu
Kliubo metinio mitingo įvykių.

Pirmadieny Sausio 12 d. čio
nai nusižudė Konstancija Sabu
tienė, po tėvais Pakusaitė, dar 
tik metai, kaip ištekėjusi už Ka 
zimiero Sabučio, viet.os komunis 
tų vado, kurį pereitą metą A- 
merikos valdžia norėjo deportuo 
ti Lietuvon, ir tik “draugu- 
čiams” užsistojus ir daug pini
gų išpylus, jisai čion pasiliko.

Koki a. a. Sabutienės nusižu
dymo priežastis, niekas negali 
pasakyti. Vieni sako, kad ji susi 
graužusi nuo to laiko, kaip jos 
vyrą norėjo deportuoti; kiti ki
tokias priežastis paduoda. Sa
ko, kartais jai užeidavęs toks 
neramumas, pradegdavus nenu
maldomai verkti, kuo ne alp- 
davusi. Bet šiaip velionė buvo 
linksmo būdo, mokėjo skambin
ti pianą ir dainuoti. Ji ir dabar 
.turėjo sekmadieny komunistų 
parengime lošti, bet paskutinio- 
mis dienomis atsisakė, sakyda
ma, kad jau negalėsianti.

Pirmadieny ji apsivalė savo 
stubą, pati išsiprausė, gražiai 
pasirėdė paskui įsidėjo gazo 
vamzdelį sau į burną ir atsigu
lė. Ją rado negyvą su savo vy
ro paveikslėliu, prie krūtinės 
prispaustu. Ji pasimirė su vie
ninteliu, ką šiame pasauly my
lėjo!

Palaidota tapo ant lietuvių 
tautiškų kapinių šį trečiadienį. 
Komunistai nors tiek neapsiėjo 
be tautininkų, nors juos keikia.. 
Prie palaidojimo nebuvo var
tota jokių apeigų, nė prakalbė
lės nepasakė komunistai, del 
kurių vėl. Sabutienė tiek daug 
dirbo. Tik keletas raudonų gėlių 
puokštelių, raudonais raikšte- 
liais apraišiotų buvo uždėta ant 
jos karsto. Tai ir viskas. Iš to 
net vietos anglų laikraščiai pa
sijuokė, sakydami, kad ant vis
ko “lekiojo dvasė komunistų 
arkangelo Liuciperiaus — Le
nino”...

Velionė Sabutienė, būdama 
mergina, 12 metų dirbo vietos 
Watertown šillkų dirbtuvėje. 
Komunizmo epidemijai užėjus, 
ji veikiai užsikrėtė ir pavirto 
į “apaštalę.” Kas tik buvo ren-

Susirinkimas buvo gana skait 
lingas; susirinkusieji draugai 
žymiai interesavosi savo orga
nizacijos ’reikalais, kas darė ga
na smagaus įspūdžio.

Kliuibo valdyba ir šiaip įvai
rūs komitetai, išdavė raportus 
iš savo darbuotės, iš ko paaiš
kėjo gana geras kliubo stovis.

Į valdybą 1925 metui liko iš
rinkti sekanti draugai: Pirm. 
J. Milunaitis, padėjėjas — J. 
Lukpetris; ižd. — M. Rutkus, 
Sekr. — K. žvinglis, Turto sekr. 
— J. Brazis. Kliubo direkto
riais išrinkti: J. Milunaitis, J. 
Lukpetris, A. Maceika, F. Gni- 
čiūnas, Dr. A. žeilvis, K. Aly ta, 
J. Brazis, J. Augaitis, J. A. Nei 
kus, A. Mack, B. Vilžis ir A. 
Malinauskas. Direktoriai, savo 
susirinkime 12 d. Sausio, nusky 
rė Revizijos Komisiją, kurios 
uždaviniu bus kontroliuoti visą 
Kliubo turtą; į šią komisiją iš
rinkta: J. A. Neikus, J. Lukpe
tris ir J. Brazis. Kliubo kores
pondentu nuskirta — Kaz. Liut
kus.

Direktorijatas pastebėjo, kad 
šįmet Balandžio 25 d. sukanka 
L. A. A. K. 10 metų nuo jo 
įsikūrimo; kad pažymėjus savo 
dešimties metų sėkmingo gyva
vimo, nutarta parengti tą dieną 
žymų vakarą, susidedantį iš 
atletikos, basketbolės, dainų ir 
šiaip įvairių pamarginimų bei 
prakalbų, su vakariene. Apie ši
tą žymų vakarą ir 10 metų su
kaktuves, teks kalbėti kitą kar
tą plačiau; dabar tik pažymė
jau, kaipo žinutę.

Kliubas nuskyrė §15 savo me 
tinės duoklės Lietuvių Tautiš
kam Knygynui, ir §10 paaukavo 
atsišaukusiam vienam sunkiai 
sergančių buvusių kliubo na
rių.

So. Bostono Sandariečiai, mo- A 
terys ir vyrai, rengia didelę, ne 
paprastą vakarienę sausio 25 
d., Lietuvių svetainėje. Vaka
rienės pradžia, kaip 7:30 vai. 
vak. Vakarienė rengiama priė
mimui Lietuvos valstiečių liau
dininkų sąjungos atstovo Jono 
Makausko, kuris šiomis dieno
mis atvyko iš Lietuvos. Apart 
gardžių valgių, bus didelis pro
gramas, susidedąs iš dainų ir 
prakalbų.

Vaišės p. Ivų Namuose
Praeito pirmadienio 

p. Ivų namuose buvo 
vaišės sutikimui svečio 
tuvos, Jono Makausko,
dalyvavo nemažas būrelis vie
tos veikėjų Sandariečių, kurių 
tarpe buvo ir Vincas šliakys, 
buvęs “Sandaros” redaktorius, 
kurį kun. Garmus nori pakarti.

“Sandaros” Byla
“Sandaros” byla, kurią užve

dė keikūnas Garmus, turėjo bū
ti antru sykiu nagrinėta praei
tą panedėlį. Tačiau, rodos, tik 
pėtnyčioj teprasidės antras by
los perklausymas. Vietos vyčiai 
ir davatkos nustojo vilties by?, 
lą laimėti. Jie jau pradeda bijo
ti, kad jų tėvelis kun. Taškū- 
nas nejkištų kailio už neteisin
gą vertimą.

Sandariečių Konferencija
Ateinantį nedėldienį, po pie

tų, “Sandaros” svetainėje bus 
Sandariečių veikėjų konferenci-;. 
ja. Apylinkės miestų Sandarie
čiai prašomi joje dalyvauti.

Reporteris.

Tėvynės liga neslrgk, 
Laivakortę išsipirk, — 
čia ‘‘Vienybė” jums padės 
Ir maloniai palydės.

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.

L. A. A. K. Koresp.
Kaz. Liutkus

WORCESTER, MASS.
Margos žinelės

Sandaros 16 kp. nutarė reng- 
prakalbas greitoje ateity. Nu 

tarta už kalbėtoją kviest San
daros prezidentą p. Liūtą.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje, 318 kp. jaunutė, dar vos

ii

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.

JONAS GREBLIAUSKAS 
ir SŪNŪS

Patyrę, Lalsniuoti Graboriai Ir 
Balsamuotojai

Paršam d ome automobilius 
kiems reikalams.

Ofisas: 425 So. Paca
Tel. Plaza 1350

viso-
!

St., 
Baltimore, Md

3
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Kaip Aš Manau Tapti Didvyriu
Rašo Jonas Anumavičius

(Feljetonas)

Vieną liuosą vakarą pradėjau 
pertvarkyti savo knygyną, ku
riame daug turiu knygų iš TMD 
šerno raštų, ir kitokių. Netikė
tai užtikau vieną knygą, kurios 
aš visai nemačiau ir nežinojau, 
kad aš ją turiu. Pradėjau var
tytu o gi žiūriu, biografijos ir 
paveikslai' visų pasaulio garsių 
vyrų: išradėjų, rasėj ų, filosofų 
ir kitokių, kurie atsižymėjo gy
vendami ant žemės. Paėmė žin
geidumas ir pradėjau skaityti.

Bruno išrado, kad žemė yra 
apskrita, o ne plįokšti, kaip bly
nas. Užtai jis buvo uždėtas’ant 
ma lkų ir su kūrintas.

Krištopas Kolumbus atrado 
Ameriką, iš kurios priežasties 
mes čia dabar vargstame “Dė
dės Šamo” žemėje. O jis užtai; 
tapo įdėtas į geležinius pančius 
ir patupdytas belangėje.

Kum. V. Dem’bskis išrado, kad 
del Dievo ir bažnyčios šventos, 
Romos kunigams valia artimui 
skriaudą daryti. Užtai jis pa
metė kunigystę ir tapo apšauk
tas bedieviu.

Darvinas išrado, kad žmonės 
paeina iš 'beždžionės, o ne iš A- 
domo ir Ievos. Užtai jis tapo 
pavad i n ta s bezdžion va i k i u.

Sibiro mužikas, vardu Ras
putinas, išrado, kad caras yra

'( Apsaugok ivol*Mt<

puiXita 
UtDBGI-

Profllaktao vyrams, 
geriausia apsauga 

po užsikrėtimo. 
Didelė triūbelS 35c. 

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

92 Beekman Bt. 
New York 

aprašymų

Automobiliu

bu mokyklų. Mokykla atdara

silpnaprotis, ir jis tapo valdo
vas caro ir jo viso turto. Užtai 
jis tapo pakištas po ledu.

Anglijos karalius parašė ko
kį tai laišką į Papą ir sugadi
no Anglijos užsienio visą politi
ką; Lloyd George turėjo daug 
darbo padėti, kol vėl atitaisė. 
Užtai dabar jisai (karalius) ne 
besikiša į jokią politiką.

Dr. Cook surado šiaurės po
lį ir pareiškė pasauliui, kad 
ten randasi į metus tik viena 
diena ir viena naktis. Užtai jis 
dabar tupi belangėje.

Trockis, su visų žydų pagal
ba, išrado komunistų tikėjimą, 
ir uždėjo Leniną papa, o Broo
klyno “Laisvė” pripažino, ir pa
reiškė, kad Leninas yra neklai
dingas. Užtai Trockį komunis
tai pasiuntė į Kaukazo kalnus, 
kad išsigydytų iš proto ligos.

Amerikos muzėjaus direkto
rius (?) surengė didelę ekspedi 
ciją į Kinus, ieškoti kokių ten 
kaulų (jis būtų labai gerai pa
daręs, pirmiaus kreipdamasi į 
mane, — aš jį būčiau nurodęs 
į Lietuvą, Pasvaliu, Paežerių 
duobom ten jis būtų radęs dau
gybę visokių kaulų, kokių tik 
jam reikėjo, ir būtų sutaupęs 
daug brangaus laiko, o pinigus, 
būtų galėjęs atiduoti man, — 
aš būčiau turėjęs pinigus, o jis 
— kaulus).

Želigovskis, kad neįstengė už
imti visos Lietuvos, už tai lietu 
viai jam davė .bandito vardą.

Kun. Purickis, kad nemokėjo 
sėkmingai varyti šmugelį, tapo 
pasiustas į Bevlino Universite
tą, kad pasimokintų komerci
jos. ,

Vokietijos garsus astronomas 
Einstein išskaitliavo, kad visos

ir Traktorių Amato
geriausiai įrengtoje mokykloje. Prak
tikos pamokos išardyti ir sudėti vi
sokius motorus, apie elektrą ir važia
vimą. Pilnas kursas šoferiomekaniko 
lietuviu ir anglu kalbom - veda visiem 
žinomas ir per 15-kų metu prityręs 

Instruktorius L. TYCHNEVIČIU8
garantuojame laisnį ir diplomą — Pa
ieškoms darbo. Ateikite apžiūrėti mė
nuo 9 ryte iki 9 vakaro. Nedėliomis 

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

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

AR SERGATE, SILPNI 
ar KENČIATE?

Gydome visai aštriai, kroniškai VYRŲ, MOTI- 
RŲ ligas, pasekmingai.

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

Nežiūrint kaip bloga ar ilgai kenčiate, Afl 
LIU PAGELBSTI.

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

Mano kainos labai mažos. Įeina ir as
meniškas atlankymas. Serumai, čiopai ir 
įleidimai. Visus vaistus gaminu pats. Rodą 
Ir patartinas dykai.

X Ray, Urėjos ir kraujo analyzč su Wai- 
■ermano tyrimu ir mikroskopo okzamiuaci- 
ja. Tikras

GA>

110 E. 
(tarpe 
Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakaro 

Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų

atspėjimai ir gydymai.

DR. ZINS
Ifitli St., New York City 
4th Ave. ir Irving Place)

OSVALDAS KIBU R IS
yra geriami! Eait New Yorke, kurioje kiekvienai ras ikaniui valgiui, 
užkandžiai ir draugišką užčjimą. Prašome nepamiršti atiilankytl pai —

- v OSVALDĄ KIBURĮ
GLENMORB AVENUB, BROOKLYN. N. T.

, , (East New York) Tel. Cypress 3980

Tel. Btagg 2811 didėt* 1816 m.

Stogininkas
Uždeda gerlauilui stogui ant narni}: klikai, įmeluoto poiiriaai, kalti 

akmenukų. Taipgi pataline ienų Ir uždedu kemliui 
(vada vaadenbžiglus, rynaa lt triflbai

Stogai garantuojami dešimčiai metų
2S1 Leonard Street, netoli Grand Street

1 BrfttklyB.fi.®.

lt

V I E N Y B ft
žvaigždės danguose 
vietoje, kurioje mes jas mato-! 
me. Amerikos astronomas Mr. 
See jį kritikuoja, sakydamas, 
kad Einstein nemoka paprastos 
matematikos, — kad padaugi
nus per 2, Einstein nebežino, 
kiek. Tokiu būdu visos žvaigž
dės danguose pasilieka tose pa
čiose vietose, kur jos randasi.

Perskaičius visus tų didvyrių 
nuveiktus darbus, ir jų užmo- 
kesnį, staigu kilo, nežinau iš 
kur, ir man noras tapti didvy
riu. ,

Bet klausimas, kaip ir kokiu 
būdu Pagal mano supratimą, 
šiandien jau yra viskas išrasta, 
viskas ištirta, viskas parašyta; 
todėl nebeliko nieko veikti, kad 
atsižymėjus.

Ir štai netikėtai užėjo gera 
mintis. Juk aš gyvenu Central 
Brooklyno šalyje, ir nieko apie 
ją nežinau toliau už rybų mano 
sienų. Ir sumaniau padaryti ek- 
sploraciją ir ištirti nuodugniai 
Central Brooklyną, kad supa
žindinus su juo visą pasaulį.

Kaip sumaniau, taip padariau 
Nieko nelaukdamas pradėjau 
rengtis į kelionę.

Išėjęs į gatvę, pamačiau dau
gybę sutvėrimų, vadinamų žmo 
nėmis; vieni eina į ten, kiti ei
na į čia, ir visi skubinas. Kur 
jie eina, kas jie per vieni, ir 
kaip juos ištirti, nedąsiprotęsi.

Man bemąstant, užėjo gera 
mintis. Įsivaizdinęs, paėmiau rė 
tį ir sudėjau visus iš abiejų ly
čių krūvoje. Išsijojus, pasiro
dė: grupė katalikų, grupė tau
tininkų, grupė komunistų, but- 
legerių, munšąinerių, grupė ka- 
zirninkų ir grupė jaunikaičių, 
tarpe 40 metų, daugiau ar ma
žiau, senumo. Kad sužinojus jų 
nusistatymus, mintis, sielą ir 
jų vertybę, uždaviau jiems klau 
simą: “Koksai šiandien yra gar 
bingiausis vardas, ir koksai tu
ri būti, pasaulio sutvarkymas?”

Katalikas sako: “šiandien 
garbingiausias vardas tai yra 
Papa. Pasaulis turi būt sutvar
kytas ant katalikiškų pamatų, 
taip, kaip dabar Lietuvoje; baž 
nyčios turi būti gražios, ir visi 
kunigai turi būti visų gerbami , 
ir nekritikuojami, taip kaip da
bar daroma, o dešimtinės 
būti atiduodamos Dievui 
garbės pilnai.’’

Tautietis sako: “Mūsų 
garbingiausias vardas tai 
Dr. Basanavičius; tai yra Lietu
vos patriarkas, kuris prikėlė 
Lietuvą iš letargiško miego. Pa 
saulis turi būti sutvarkytas ant 
demokratijos pamatų, kad visi 
piliečiai šalyje turėtų pilnas tei
ses tvarkyme savo šalies, ir 
kad pilnoje to žodžio prasmėje 
būtų laisvės žodis ir spauda.”

Garbin-

nėra toje Pasaulis turi būti sutvarkytas'i 
taip, kad visos gražiosiom lyties 
turi nešioti visai trumpus an- 
darokus, veidai turi būti nuda
žyti. eidamos turi visaip krai
pytis, ir kad mus jaunikaičius 
sutikusios nemirksėtų, dėlto, 
kad mes jau meilėje atšalę, bet 
iš pasižiūrėjimo būtume sotūs.”

Išklausęs jų visus atsakymus, 
aš negaliu prieiti prie išvedimo, 
kuris iš jų yra teisingiausias. 
Todėl pavedu nuspręsti plačiai 
visuomenei. Aš dabar manau, 
kad atlikau didelį ir svarbų vi
suomenei darbą ir tikiuosi pa
tapti skaičiuje didvyrių.

kviečiame pribūti kiekvieną ak
cininką. šiame susirinkime nu
tarimai bus svarbūs ir nulems 
visą bendrovės ateitį. Kurie ne
galės asmeniškai dalyvauti, pra 
šome prisiųsti savo nuomonę 
laišku, ir kartu tuo m pačiu lai
šku gaili te kitą akcininką įga
lioti tamstą susirinkimo atsto
vauti.

SAUSIO (JAN.) 27 D.. 1925
kinti vien 
riiAt i.

Lietuvių

pranešimu per laik

Mech. Sąryšis, Ine.
1G8 Grand St., 

Brooklyn, N. Y.
Pirm. J. Sagevich,
Rašt. Vai. Kaminską**

turi
ant

visu 
yra

, Komunistas sako 
giausias vardas šiandien yra tai 
Trockis; visas pasaulis turi bū
ti sutvarkytas ant komunistiš
kų pamatų; žydai turi užimti vi 
sur pirmas vietas; visi buržu
jai turi būti iššaudomi be pa
sigailėjimo; visas privatis tur
tas konfiskuojamas ir atiduotas

I komunistams sunaudoti.”
Butlegeris sako: “Garbingiau 

sias vardas šiandien yra tai Pro 
hibicija. Visas pasaulis turi bū
ti sutvarkytas ant prohibicijos 
pamatų, kad griežtai būtų už
draustą pardavinėti degtinė, ir 
tik vieni butlegeriai turėtų pri
vilegiją tuo užsiimti.”

Munšainerįs sako: “Garbin
giausias šių dienų vardas tai 
yra munšain. Pasaulis turi bū
ti sutvarkytas, taip, kad vieto
je vandens, kranuose tekėtų 
rnunšajn; kad maudynėse bū
tų galimą išsimaudyti munšai- 
ne, ir visur, visokiuose atsiti
kimuose munšainės būtų užtek
tinai !’’

Kazirninkas sako: “Garbin
giausias šių dienų vardas tai y- 
ra lošikas. Visas pasaulis turi 
būti sutvarkytas ant kazirninkų 
naudos; kad visados ir visur, be 
jokių persekiojimų būtų galimą 
lošti kazyroms iki sočiai.”

Jaunikaitis 40 metų sako: 
“Garbingiausias šių dienų vardas yra tai striukiaplaukės

Liet. Mechaniku Sąryšio, Ine. 
Akcininkams Pranešimas

Paskutiniu laiku apie L. M. 
S. mažai kalbama ir skelbiama, 
kadangi L. M. S. Valdyba ne
matė rimto pavojaus bendrovei, 
o apart to, L. M. S. akcininkai 
pradėjo suvis nesidomėti ben
drovės reikalais. Dabar, kada 
ištikrųjų apsireiškė būtinas rei
kalas gelbėti ACK B-vę “Me
chanikas,” todėl mes L. M. S. 
Valdyba skelbiame laišką L. M. 
S. Įgaliotinio Lietuvoje visų L. 
M. S. akcininkų žiniai, kuris 
nušvies visą dabartinę padėtį. 
Rašo sekamai: 
p. V. Kaminskui,

New York. 
Gerbiamasis:

mą, taigi prašoma atlikti rei
kalingus formulumus. Būtų la
bai naudinga, kad kas nors iš 
jūsų parvažiuotų ir paimtų savo 
žinion visą Bendrovę, kol dar 
žydas nepaėmęs; nes jeigu ne
pasistengsite to padaryti, tai vi
si kiti jūsų žygiai bus bergždi, 
ir tik sau pajuoką užsitrauksi
te.

Gavę šį laišką rimtai pagalve 
kite ir neduokite tokį turtą, kai 
sakiau, kam nors praryti; nes 
čia yra jūsų ir kitų sudėta gyvi 
pinigai. Su tikra pagarba,

Arch. .1. A. Lelešius 
Panevėžys, gruodž. 20, 1925

Laiškais pranešimus nešimi- 
tinūsim, todėl turime pasiten-

“Vienhyės” 
Vienas Sėraa 

10 dolarių.

vargų priežastis ir kas gali 
ja atsitikti toliau; bet visi 
mano laiškai, matomai, buvo 
koki nebyliai ir j juos ne-

Daug rašiau įvairių apie fi
ves “Mechanikas’’ gyviausius 
reikalus laiškų. Daug iš tų laiš
kų buvo J. Sagevičiaus vardu, 
kiti gi tiesiog L. M. S. valdy
bai. Kiekviename savo laiške žy 
mėjau B-vės eigą, jos vargus, 
tų 
su 
tie 
lig
buvo kreipta visiškai domės.

šiame savo laiške jau nema
tau reikalo ką nors apie tą pa
tį kartoti, nes taip pat gali 
būti tiktai jūsų ausimis balado- 
nė ir daugiau nieko; bet aš dar 
vi,s abejoju, ir Įsivaizduoju sau, 
kad jūs gal nesuprantate gerai 
tų mano rašytų laiškų pras
mės ir turinio; tad aš, kaipo jū
sų įgaliotinis, dar kartą perspė
ju jumis visus, kurie tik esate 
B-ve užinteresupti, kad Akc. fi
ves “Mechanikas” Lietuvoje jau 
baigiasi gyvenimo dienos ir va
landos, ir ji turės mirti, ir kad 
joki svajonių poperiniai vaistai 
be tikrųjų, jos jau neišgelbės. 
Taigi aš jums atvirai sakau, 
kad, vyrai, ką jūs darote? kad 
už 5,000 dolarių skolos leidžiate 
negeistiniems elementams pa
imti visą Bendrovę su jos tur
tu, kuris 
larių.

Sausio 
1925 m. 
ti akcininkų visuotinį susirinki-

siekia virš 50,000 do-

mėnesio apie 28 d. 
valdyba nutarė šauk-

Ranka Ranką 
Mazgoja

Mes lietuviai cigarų išdirbėjai 
garsindami “Vienybėj" remiam 
laikraštį-literatūrų ir Lietuvių 
Tautų! Skaitytojai, kurie rūkot, 
tad vietoje kas-žin kieno cigarus 
rūkyt, kurie nieko gero nedaro, 
o gal dar lietuvių tautos priešus 
šelpti; tad labai išmintingai da
rysit, kad visada remsit leituviš- 
kų 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 malonūs rūkyt, lengvi, gra
žiai dega ir dūmas puikiai kve
pia, net moteris ir merginos myli 
ir patsai džiaugsies, kad rūkai 
gerų Cigarų!
Viengenčiai vietoje žydberniaut, 
visada rūkykit ir reikalaukit vi
sur Lietuviškose užeigose, restau 
racijose, Storuose, pas barberine, 
kliubuose ir draugysčių salėse, - 
po vardu rankoms padarytų

Jono-John’s Cigarą
arba brolio Petro Naujokų po

10 centų (Vytauto po 15c.) 
Tėmyk vardų ir paveikslų ant 
bakso. Per pačtų išeiunčiam Ci
garus visur po Amerikų į ki

tus miestus lietuviškiems biznie
riams. Adresas:

A. VlkrlkuąA. MikulanskaaA. Hand rotus

K. & M. CO

Galima gauti tikro Lietuviško Skilandžio, paršiukų, Kumpių ir Vi
sokios rūšies dešrų, pagal prieinamiausias kainas. Parduodame ogul- 
nai ir paskirai ant vietos ir išsiuntinėjama ant pareikalavimo j vigai 
kolonijas. Reikale kreipkitės ypatiškai ar per laiškus —

skelbiame, 
1925, kun. 
salėje, 468 
York City,

128—125 GRAND 8TRĘBT
Brooklyn, N. Y., Telefonas ttreenpoint 8859

Kuriems tik ko

reikalinga |

muša

kreipkite*
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GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
TARPE DRIGGS IB BEDFORD AVENUES.

Priitatom j vilai New Yorko ir Brooklyno apylinkei Dykai ir Baugiai 
... • » . i !
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Perskaičius augščiau tilpusi 
laiškų yra pilnai aiški bendro
vės padėtis ir mes tikime, kad 
kiekvienas L. M. S. akcininkas 
susidomės savo bendrovės rei
kalais, ir neduos žūti savo fabri 
kui, kuris su tokiu dideliu var
gu, už tikrus lietuvių pinigus, 
tapo įsteigtas. • 

žinomi taippat 
kad Vasario 8 d. 
šeštoko parapijos 
Broome St., New
nuo 2 vai. po pietų įvyks Lietu
vių Mechanikų Sąryšio, Ine. ak
cininku susirinkimas, kuri n

Tikra Lietuviška Biiona
karių kapa

„Garsas” Keptuvė
(Beuiauaia {įtaiga)

Kepa duona II ruginių miltų. 
Taipgi kepame kelkiui,a ve»tu- 
vėius ir kitiems pokiliama. Vi- 
tuomet kreipkitės su užsakymais 

i prie „Gariu*' kaptuvl. Siunčia
me duona ir { kitua miestus.

W. MABIULEVIOM
A, BMRUPMKia

(Savininkai)'
•01 IldfoM

Brooklyn, M. Y. Tol. G’p’l. H7t
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UZSISAKYKIT SKILANDŽIUS 
ĮVAIRIOMS PRAMOGOMS

Didžiausia 
Lietuvių 

MėsinyČia

Suvienytose 
Valstijose 
Amerikoje

Tel. Greenpoint 5762
MAŠINAUSKAS— ir —

M. SABALIAUSKAS
FOTOGRAFAI

paveikslua; pa- 
atnaujiuame semia. Darbą atliekame už ma

žą kalūą. Ant pareikalavimų einame { namua, kaip tat del: pa- 
grabų ir bankiotų. Todėl Jei mylite turėti geresnės rūfites pa
veikslą, reikale kreipkitės pas mui šiuo adresu: —328 BEDFORD AVE., BROOKLYN, N. Y Tarpe So. 2-ros ir 3-čios gatvių
Fotografuojsune ir 
darome didelius ir

malevojame visokios rūšies

IDIDELE PERMAINA PO 10 METŲ PAS 
MACYS BROS. FURNITURE CO.

NAMAS PERTAISYTAS MODERNIŠKIAUSIAI * 
FURNIŠEI VĖLIAUSIOS MADOS, TIK KĄ Iš DIRBTUVIŲ 

STOCK’AS DVIGUBAI PADIDINTAS
G VARAN CIJ A Iš DIRBTUVIŲ DAUGIAU UŽTIKRINAMA 
PATARNAVIMAS DAUG TOBULESNIS DEL PUBLIKOS

: . IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS LENGVIAUSIOS t
I

Telephone 7867 Maio

J. and P. NAUJOKU
Cigarų Dirbtuve

MSI DIVISION AVENUE 
(netoli Marey Av.) 

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

rerat teisingų pramonę. Agentai 
gali užsidirbti ekstra pinigų, 
liuesam laike ir vakarais, kurie

l’el. ISIO Greenpoint

Juozas Garšva
Mano firma gerai atlieka lekančlee darbus: tflbaiaamioja ir laidoja minulei ant vlaoktų 
kapinių. Pagrebiu pamolla nuo paprasčiausių iki prakilniauių. Pariamdo karietai lai
dotuvėms, veMlijomi, krikitynoms ir kitiemi vaadvailnSjlmami.

Viršui minfitaii reikalais kreipkitės pas mane, o būsit užganėdinti

231 Bedford Ave. OFISAI: 264 Front Street
BROOKLYN. NEW YORK

4



27 D.. 1925 N' B E
U

Iš Mūsų Kovų su Bolševikais Worcestery
Rašo Juozas Krasinskas

Skaitome “Laisvė;” nr. 2: — 
“Delei atsiradimo naujos SLA. 
kuopos Worcestery.” — po to
kia antrašte tūlas 57 kuopos 
pirm. J. Skliutas prirašęs tiek 
visokių nesuomonių, kad nega
lima pakęsti; dėlto prašoma 
“Vienybės’’ suteikti vietos nu
švietimui tos visos istorijos mū 
sų kovos su komunistais, ir del- 
ko likosi sutverta nauja SLA. 
kuopa Worcestery.

Pirmoji sunki “atmosfera” už 
gulė mus 1918 metais, kada bu
vo uždėta ant SLA. natrių “ek
stra” mokestis., Tuomet būrys 
taip vadinamų komunistų išėjo 
iš SLA. 57 kuopos spjaudydami, 
kaip žydai Kristų. Lotam buvo 
per tūlą laiką ramu. Bet štai 
tie visi nenuoramos 1923 metais 
iš nežinomos priežasties prade? 
jo briautis atgal; tuo tarpu ir 
pats 57 kuopos pirm. J. Skliu
tas atėjo. Tiems pabėgėliams,

svės” štabo grįžti atgal prieš' 
SLA. centro valdybos rinkimus. 
Ir štai susikirtimas buvo pir
mas, kaip nominacijų blankas 
parėjo iš SLA. centro. Nors bu
vo sutarta, kad jokių agitacijų 
nevaryti, bet kur tau! Kaip pa
šoks. kaip pilypai iš kanapių, ir 
rėkia visais kampais, agituoda
mi už kokius tai Dundulius, Ste 
ponavičius ii' kitus. Na, tiek to; 
tas perėjo.

štai atėjo 
L. A. centro 
s i organizavę, 
žais vaikais,

balsavimai ant S. 
valdybos. Atėjo su 

moterys su mą
sli užkandžiais ir

nei pieno bonkutės pasirodė de'l 
vaikų.

agitacijų nevaryti. Tiesa, dabar

b

Atliekame
Greitai Gražiai-Pigiai

SPAUSDINAME:

Reikale Kreipkitės pas mus.

VIENYBE 
198 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.
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Knygas, Konstitucijas 
Afišas, Laiškams Po- 
pieras, Konvertus, Vi
zitines Korteles, Pla
katus, Baliams Tikie- 
t u.8, Vestuvėms ar 
Bankietams Užkvieti- 
mtm ir tt.

> ®

$ 15.00 ir augstyn

Spaudos Darbus

įkilto, žalio ir Raudono 14kt.| 
t aukso moteriškų laikrodėlių 
•fliJimi. urmiti mncni krautuvė
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STRAIPSNIS 100

APRŪPINIMAS MOTINOS

kii-

jau

MOTINYSTĖS ATSAKOMYBĖ

Skaityk gituos straipsnius kas savai
tę atydžlai ir pasidėk juos ateičiai.

Aiamv skyriuj* nitu luitas 

nuo laiko gvUdensini* rei
kalu* įdomius Lūaiandiouu 

mutUiums ir molinonu Jau

ny kūdiki?.

Kūdiki? aprūpinimai k p«- 

nijiniaa yra dalyku gyvo* 

svarbos kelmynai ir tautai 

ir m** jau/lauir, kad tai 

yra dalykas, kurį tara tu

rimu reguliarUkaU laiko

tarpiais atrirai ir laisvai 
pergvUdentl. r-

tėvą ir 
kūdikis 
už, nei

jūs j j

Ii būt ir 
lrn<l jūsų 
kyli, nei 
pasaulį -
taigi duokite jam

vėliau netik 
bet aprūpinti 

motiną;
nieko negalėjo 
prieš atėjimą
čionai įvedėte 

dabar progos.

Tūkstančiai kūdikiu kasmet miršta 
nuo apleidimo. Jie šiandien galėtu bū
ti gyvi — sveiki ir linksmi — jei 
jais liūtu buvę tinkamai rūpintasi. 
Kas kaltas? Suprantama, kad ne kū
dikis. Taigi atsakomybė priklauso tiem 
kuriu pareiga yra žiūrėti, kad viskas 
kas galima būtu buvę padaryta — 
n>rma lygiai kaip ir paskui gimimo — 

d apsaugojus kūdikio sveikatą ir

JAU VĖL TURIME!
Komediją

“ L A P K U S ”
— Kaina 30c. — 
KOMEDUeLES

(7 lengvos komedijos vie
noje knygoje) kaina 75c. 
Mūsų Knygyne jų nebuvo, 
dabar iš Lietuvos gavome 
siuntinį. Užsakymus su pi
nigais siuskite i

VIENYBE
193 Grand St., B’klyn, N. Y.

nevarė, bet pasirodė koki tai “te 
legramai;” kiekvienam žmogui, 
nežinančiam dalykų, buvo kiša
ma telegramai su nurodymais 
kandidatais, tų tarpe kokis tai 
Dr. “Briežis,” ant SLA. Dr. kvo 
tėjo. Bet tame buvo jiems ne
laimė, mat buvo pavardėje klai
da; ir keli pašokę susikuštėjo, 
ir neužilgo pasirodė antri “te
legramai” su parašu kokio tai 
“Laisvės” agento V. Bovino iš 
Bostono, ir jau vieton Dr. “Brie 
žio” buvo Biežis.

Buvo tai atitaisymas (tie te
legramai, kaipo dokumentai, 
randasi pas mumis ant rankų). 
Juokingas tas, kad apie 15-ka 
balsų buvo atiduota už Dr. 
“BrieŽį,” kurio visai nesiranda 
pasauly
į gurbą, kitiems užprotestavus. 
Negana to. Patėmijau sėdinti 
žmogų, 
kaip ir ne 'lietuvis; bet, pama
niau, gal visokių iš daugumo 
randasi; tačiaus išėjus laukan 
nusistebėjau išgirdęs tą žmogų 
rusiškai kalbant I...

balsavo siusti du atstovu, abu 
bolševiku. Paskirta $100.

Išrinkus atstovais Naviką ir 
šalaviejų, aš pats paklausiau ša 
laviejaus: “Nejaugi dabar tam
stos važiuosit du atstovai iš 
Worcesterio?” šalaviejus atsa
kė man: “Mes važiuosim ne par 
tijų reikalais, bet tik SLA. rei
kalais. Na ir kada parvažiavo iš 
Seimo, kokį raportą parvežė? 
Ogi, geriaus sakant, gatvinį, ne 
Šeiminį. Savo raporte daugiau 
buvo kalbama apie Gegužio au
sį, Gugaičio barzdukę, Tareilos 
dirmavonę, Strimaičio kokį tai 
cementą, 
niekų. O 
helius nė

Toliaus
vykusis SLA. 57 kuopos pikni
kas, kuris buvo taip vadinamoj 
“Bolševikiškos Apšvietos Ben
drovės” darže (mat bolševikai 
pardavinėjo tame piknike nami
nukę) ; nors tai buvo SLA. 57 
kuopos piknikas ir SLA. nariai, 
bet visą pelną už “moon šainą” 
pasiėmė “Apšvietos” Bendrovė. 
Negana to, dar už bar čekius į- 
plauikas apie $60 buvo padalin-r 
ta per pusę su jų “Apšvietos

ir dar tokių visokių 
apie komunistų dar- 
gu-gu.
tai 3 d. Rugpjūčio į-

žinoma, balsai pateko

KŪDIKIŲ
GEROVės skYRIUS
DEL APRŪPINIMO T| 

MOTINŲ IR JŲ 
KŪblKIŲ SVEIKATOS.

netoli manės: atrodė,
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Galima gauti mūsų krautuvė 
RASH K IN IS 

ir 
VOKETAHTS 

Ml Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Borden’s Eagle Pie 
nas nėra naujas 
maistas kūdikiams. 
Motinos ji vartoja 
per virš šešiosde- 
šimts septynius me 
tus.

Motinos kurios pa
čios išaugo Bor
den’s Eagle Pienu 
šiandien peni jį sa
vo vaikučiams.

Jei prisiusite šitą 
apgarsinimą j The 
Borden Company, 
Borden Building, 
New York, tai bus 
Jums jūsų kalboje 
paaiškinta kaip pe
nėti jūsų kūdikį su 
Eagle Pienu.

i Dept. ' 9

Aš priėjęs prie žmogaus klau 
siu: “ar priklausai prie SLA. 57 
kuopos?” Atsakė, kad ne. Bet 
žmogus sako, kad “balsavau ir 
aš za kaku j u tam li tovskuju ra- 
bočaju partijų.”

Argi galima tas viskas buvo 
praleisti pro ausis? Ne! Tokie 
komunistų nešvarūs darbai ver
tė tautininkus, sandariečius ir 
kitus dorus žmones, prie ieško
jimo išeities iš tos komunisti- 
jados, tai prikergimo SLA 57 
kuopos prie kokio tai “Politinių 
Kalinių fondo,” reiškia šelpimo 
komunistų. Bet, apsaugok Vieš
patie, jeigu užsiminsi apie Lie
tuvos šelpimą.

Toliaus paaštrėjo santykiai, 
kada Pildomoji SLA. Centro 
Valdyba savo posėdyje iškėlė 57 
kuopos žinomą incidentą ir jau 
žinojo didžiuma narių iš “Tėvy
nės.” Tuomet ant pirmo susi
rinkimo finansų sekr. J. šala
viejus pirmiausiai atsistoja ir 
sako: “Suradau šmugelį!” Bet 
žinant, kad ne šalaviejus šmu
gelį iškėlė, tik Centro Valdyba, 
ėmė piktumas ir mes priešino
mės tam jo meškos patarnavi
mui. Tuojaus kčmunistai pašo
kę rėkė, kiek galėdami: “Jūs 
Dėdyną užtaraujat!”

Taigi aš noriu paklausti p. J. 
Šalaviejų, kaipo finansų sekre
torius nuo 1921 metų, kuopo
je stambią žuvytę, kodėl, kaipo 
finansų sekretorius, nieko neži
nojo? Juk privalumas buvo žino 
ti, bet nežinojo ir pats tikrino

Bendrove.” Tai Kriaučialis, bū
damas tuomet SLA. 57 kuopo
je parašė “Tėvynėje” ir “Ame
rikos Lietuvyje,” kad SLA. 57 
kuopa rengė “per pusę,” pikni
ką su Apšvietos bendrove. Kaip 
tik komunistai pamatė laikraš
čiuose, taip greit įsiuto ant 
Kriaučialio, kam taip rašo. Mat 
nesiklausęs komunistų. Na, ir 
pirmame susirinkime suriko, 
kad “Kriaučialį “išmest, iš
mesit!” Kaip tarė, taip ir pada
rė. Rodosi, kas tame blogo? Juk 
Kriaučialis nerašė nei apie “mė
nulio šviesą” kur buvo pardavi
nėjama. Galima 'būtų prirašyti 
pusėtinai gera knyga iš Worces- 
terio SLA. 57 kuopos įbuvusių 
cirkų. Taigi Jonas Skliutas nei 
kiti apie šiuos dalykus nė gu
gu. Aš labai būčia dėkingas ko
munistams už atsakymą į šiuos 
dalykus.

PAGRAŽINK SAVO NAMĄ!

Du paveikslai privalo rastis 
kiekvieno lietuvio namely;

1- mas — Gražiai spalvuotas 
Lietuvos Ūkio paveikslas nu
pieštas p. Žmuidzinavičiaus, —- 
kaina 50 centų.

2- ras — Lietuvos Herbas su 
trispalve Lietuvos vėliava — 
Kaina 50 centų.

šių paveikslų turime nedaug.
Neatidėliok 

dolarinę i
“VIENYBĖ”

193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

siusk šiandien

REIKALAUKITE MUSŲ NAUJO 1925 
METŲ KNYGŲ KATALOGO

MOKSLO. LITERATŪROS IR POLI
TIKOS SAVAITRAŠTIS

Išeina Penktadieniais, 8 puslapių, didelio 
formato, visuomenės laikraštis.

Prenumerata metams------------- $2.00
Lietuvon metams------------------$3.00

Pusei metų pusė kainos.

3352 Superior Ave., Cleveland, Ohio

‘Dirvos” Agentūra Siunčia Pinigus 
j Lietuvą ir Partraukia Gimines į 

Ameriką

Užrašyki t 
“Vienybę” 

Savo Giminėms 
Lietuvoje.

NOTARIJ UI 
(RsJentM) 

Juozas O. Sirvydas 
193 Grand Btr., Brooklyn, N. Y.

J . ---- T--------—

Kokie tik legaliiki popuriai ar 
dokumentai reikia užtvirtinti ir 
padaryti — čia yra padaroma: 
DavieruastįB, pirkimo bito*, liu
dijimai, sertifikatai, vekaeliai 

ir tt.
, ■ C . i : ■
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Jau Susekta ir Atidengta
“BURTININKE”

Gyvybė, sveikata ir sveikas kūdikio 
išsivystymas priklauso daugumoje nuo 
sveikatos ir apsaugojimo motinos. Plo
tina gali pažeisti kūdiki, kurį ji nešio
ja lygiai pirm devynių mėnesiu prieš 
gimdymą kaip ir devynius mėnesius 
po. Kūdikio išgyvenimo proga priklau
so nuo šeimynos uždarbiu, tėvą svei
katos ir teisingo gyvenimo, apsaugo
jimo nėščios motinos nuo persidirbi- 
mn, nedapenėjimo, ir rūpesčiu, nuo mo
tinos gero prižiūrėjimo laiko nėštumo 
ir gimdymo, pasilsėjimo, palaikymo pe
nėjimo iš- krūtų, ir suprntlyvos moti
niškos priežiūros namuose.

Daugiau pusės tu kūdikiu, kurie 
miršta pirmame mete savo amžiaus, 
miršta iš priežasčių sąlygą, kurios es
ti pas motinas. .1916 metais surašy
mo dnugiau- -kaip 70 nuošimčiu Suvie
nytą Valstiją gyventoju, buvo dau
giau kaip 75,000 mirčių kūdikiu jau
nesniu nei vienas mėnuo (jie sudarė 
45.9 nuošimtį visą kūdikiu mirčių). 
Didžiuma šitą kūdikiu buvo tokie, ku
rio gimė silpni delei ligą ar sužeidi
mą. No kurio iš ją mirė dėlto, kad 
molinos nežinojo kaip apsaugoti savo 
krūtų pieną arba nesuprato svarbos 
penėjimo krūtimis, šitie kūdikiai bu
vo bereikalinga auka ignoraneijai ir 
blogoms gyvenimo sąlygoms.

Motinos apsaugojimas nebegalimas 
išvengti. Aikvojimas gyvasčių prie 
gimdymo turi būti sustabdytas, nes 
kiekvienas naujagimis yra netik bū
siantis pilietis, bet. tos pačios sąlygos 
kurios numarina pusę mirštančią 
dikiu kasmet, gadina sveikata 
gyvybei tą, kurio išlieka gyvi. Ir rei- ' daug SJ’klU, kad “Šmugelis eina 
kia kreipti dome no j tuos, kurie 
mirė, bet į tuos, kurie gyvena.

Rašoma: Bur- 
^L^įtininkų ir ra- 

burtai- 
monai; Vel- 
n i ų galybė; 
Meiliški bur
tai; Dideli 
juokai; Ait
varo paslap- 
t y s; Gražys 
paveikslai, ir 
daugiau.- To
ri ė 1 “Burti
ninkas” ver
tas tūkstan
čius dolerių, 
bet prenume
ratos k a i na 
metui Ameri- 
k o j e. Lietu
voje ir kitur 
Tiktai $1.00! 
(Reikalauja
ma knygynai 
ir pavieni 
žmones užra
šinėti ir par- 
davinėti 
“Butininką"). 
Užsisakykit 
sau ir savo 
giminėms Lie
tuvoje "Bur
tininką”. Sių
sdami prenu
meratos d o- 
1 e r j, aiškiai 
parašykit sa- 
v o adresą ir 
adresuoki!:

LIET. ŠVIETIMO KNYGYNAS 
3106 So. Halsted St. Chicago, Ill.

K J

1 * ■ , M
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Tel. 595 Greenpoint.

Daktaras
S. MISEVIČIUS

Paprastai molina yra kaltinama už 
netinkamą kūdikio priežiūrą. Kai-ka- 
da ii užsipelno šitos kritikos, bet dau
gelį sykiu ir no. Tėvas daugely at
veju yra lygini kaltas, o kai-kadn jis 
tik vienas ir tėra kaltas už kūdikio 
apleidimą, arba ir mirtį. Bet nepaisy
kite kas kaltus — visliek kūdikis tu
ri nukentėti!. Ar tą gali skaityti tei
singu apsiėjimu su kūdikiu? Žinoma, 
kad nė.

Todėl del žmonijos labo būkite žmo
niški ir duokite savo kūdikiui teisin
gą progą įgyventi, būti sveiku ir link
smu, kad galėtu vėliau netik pats 
savimi pasirūpinti, bet aprūpinti ga-

Al minkite, 
sa-

Sį

Tūkstančiai ir tūkstančiai kūdikiu 
reikalauja ypatingos globos metuose 
tarp keturią ir šešiolikos. Jiems ypač 

•ikiilinga valgią, kurie maistingi. Jie 
ikalauja maisto, kuris padarys juos 
ipriais ir vikriais, kad stembus prieš 
jas. Tėvams tokią kūdikiu yra stip- 
i rekomenduojamas Borden’s Eagle 
rnnd Pienas. Būdamas puikiausiu 
eini sumaišytu su geriausiu eukru- 
i moksliškai, jis pagelbsti nedape- 
'tiem kūdikiam greitai atsigauti ir 
igti svaryn. kas reikalingą sveika- 
i ir stiprybei.

jau keli metai!” O juk ir finan
sų sekretorium šalaviejus, kelis 
metus buvo išbuvęs ir neiškėlė 
aikštėn patol, pakol centro val
dyba neiškėlė; ir kaip tik tas 
viskas į viršų išėjo, taip greit 
ir bolševikiški valdybos nariai, 
kaip tai protokolų sekr. ir fin. 
sekr. ir iždo globėjas Jonas ža
limas pertraukė ryšius su Dė- 
dynu. Dar net fin. sekr. J. 
šalaviejus su Iždo Globėju Jo-, 
nu žalimu padavė skundą ant 
iždininko ir buvusio pirm. Dė- 
dyno; nors jau jie buvo nubau
sti, bet dar pasiskubino ir vėl 
nubaust, ir ant skundo buvo par 
trauktas ir Centro pirmininkas 
p. St. Gegužis.

Toliaus, Dėdyną prašalinus iš 
Pirmininko vietos, rodos, pagal 
teises, turėtų vice-pirmininkas 
užimti pirmininko vietą; bet 57 
kuopoje pasielgė kitaip, neklau
sus vice-pirmininko, ar sutiks 
būti pirmininku (kur jie klaus! 
mat tautininkas...). Tuojaus pa
stato kandidatu į pirmininką ir 
išrenka tą pati J. Skliutą, kuris 
būdamas per 1924 metus nele
galiu 57 kuop. pirmininku, ban
dė per “NeLaisvę” apginti sa
vo garbę.’’ Bet veltui, žinoma, 
kodėl taip ūmai pasidarė SLA. 
brangi organizacija, del komuni
stų.

Toliaus, tai delegatų siunti
mas į SLA. Seimą. Sandariečių 
buvo įnešta, kad siusti vieną at
stovą į Seimą. Bet kur tau! 
Mat jausdamiesi didžiumoje nu-

270

8-10
Office Hours:

a. m., 12-2 p.m. 6-8 p.m.

cd

I4>
•3

a 
d

DIDELIS PASIRINKIMAS
Rašymui plunksnų ir šiaip 

smulkiu reikmenų
Fontaninės plunksnos žinomų išdirbysčių: 
Watermans, Parker, Wahl, Dunn ir Diamond 

Mechaniški paišeliai Eversharp 50c.
SAUGUS SKUSTUVAI (Savety 
Razors): Gillette, Gem ir Ever- 
Ready. Taip pat ir skustuvams 
peiliukai (blades). Rašymui popie- 
ra dėžutėse, knygelėse ir palaida. 
Paveikslams siųsti konvertai ir 
pasveikinimui atvirukai bei kor
telės su įvairiais aprašymais ir 
dailės paveikslais. Laiškams popie- 
ra tinkama siuntimui Lietuvon su 
dainelėmis ir šiaip pasiskaitymais.

Ir daug kitokių 
dailės 

smulkmenų.

INK -
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— Gaunami —
VIENYBĖS KRAUTUVĖJE
193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Tol. 4428 Greenpoint.

į
Dr. John Waluk
Valandos:

nuo 8 iki JO iš ryto 
nuo 1 iki 3 po pietą 
nuo 6 iki 8 vakare

Nedaliomis pagal susitarimą

161 North 6th Street 
Brooklyn, N. Y.

¥

VIENAS IR TAS PĄTS 
PIRKTI AR PARDUOTI

Jeigu nori parduoti savo namą ar biznį, neatsižvelgiant kurioje dalyje 
miesto Brooklyn, N. Y. tas būtą, nelaukdamas ilgai pranešk ką nori par
duoti, o mes parduosime į trumpą laiką su geriausiu patarnavimu.

Norėdami pirkti namą ar bitui vi
sados kreipkitės pas mus, nes mes 

* turime įvairią namą ir biznių par
davimui su mažu įnešimu ri ant 
lengvą išmokėjimą visose dalyse 

» Brooklyno.
Kas per mus kreipiasi, visada gali 

pasirinkti tinkamą nuosavybę ir 
pirkti pigiau negu kur kitur.

Turėdamas $1,000 galite tapti namų savininku. — Savo kostumerius ap
rūpiname kuoteisingiausiai, sutaisom visus dokumentus pirkime ir parda
vime. Duodame paskolas (Mortgages) ant pirmo ar antro morgičio pri
einamomis išlygomis. Apdraudžiamo namą rakandus, sveikatą i rgyvastį, 
taippat Storą langą stiklus ir tt. — Visuose reikaluose kreipkitės pas.

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

Tel. Stagg 6533-6534 . Brooklyn, N.: Y. .

GROBLEWSKIO

LINIMENT*

Išdirbta 1 S Didumas:
Po Sfic., 65c. ir |1.M

p
•4
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Lie-Kada būt reikalas dol tikrų 
tuviškų gyduolių išdirbtų Dirbtuvė

je Aptiekoriana Groblewakio,
Rašykit del knygutėj

ALBERT G. GROBLEWSKI & 00. 
PLYMOUTH, PA. U. 8. A.

xauBSggri
- - '. — 4

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

Kas yražmogaua amžinu prleiaa? — laltla. 
Jis netik sunkiausiu ligas |varo, bet lt | gra* 
bą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po pU61| 
Ameriką pagarsėjusius 
POWDERS (Miltelius nuo 
nebijo. Už 75 centus už 
nuo savo nuožmaus prleSo!

URBO LAX TABS (26 centai ui rtry- 
Igtnutę) yra kai kanuolė priei kitą amžini imo- 

gaus prieš* — vidurių užkietėjimą — kuria 
žmogui pagamina daug rūpesčių Ir sunkių ligų.

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

F. URBONAS

V

URBAN'S GOLD
Šalčio), jokių Balčių 
baksą apsiginkluok

151 Metropolitan Ąvenuę Brooklyn, N. Y, 
Telephone Graenpolnt 1411

5
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Vienybė!’’ Adrem: 183-197 Grand fitreet, Brooklyn, N. Y., Telefonai: 1417 Grienpolnl

Liaudies Namo B-ve 
Nutarta Likviduoti

Sausio 25 d. L. A. Piliečių 
Kiliube, 1153 Putnam Ave., įvy
ko metinis Lietuvių Liaudies 
Namo Bendrovės šėrininkų su- 
sirinikiimas. Dalyvavo virš 20 
narių ir buvo platus pasikalbė
jimai. Iš direktorių ir orga
nizatorių raportų paaiškėjo, 
kad Brooklyno visuomenė į ši
tą dalyką labai šaltai atsineša. 
Priežastis yra, kaip susirinku
siems paaiškėjo, daugiausiai, 
tas, kad Bendrovės įstatai ne
leidžia šėrininkams turėti dau
giau balsų, kaip tik vieną, ne
žiūrint, kiek kas šėrų perka. To 
dėl žmonės nenori įvesdinti dau 
ginu pinigų, sakydami: “Kas 
bus iš to, jei aš pirksiu ir šim
tą šėrų, jeigu atėjęs žmogus su 
dviem šėrukais turės tokį pat 
balsą ir mano pinigus kontro
liuos?” Tokius įstatymus la
biausiai norėjo pervaryti “lais- 
viečiai” ir kiti komunistuojan
ti “draugučiai”, su tikslu šito

ninku veikėjų nuo unijos reika
lų sprendimo ir per nevykusią 
politiką, išmetė šimtus darbi
ninkų iš darbo. Skyriaus sek
retorius A. Bubnys kviečia vi
sus siuvėjus tame mass-mitin- 
ge būtinai dalyvauti.

Girdėtis, kad komunistai Į ši
tą mass-mitingą organizuoja vi
sas .savo “spėkas”, partraukda
mi Jankauską ir kitus. Bet iš 
kitos pusės siuvėjai turi savo 
sutvertą taip vadinamą Lietu
vių Rulbsiuvių Apsigynimo Są
jungą, kuri pastaruoju laiku 
laikė savo susirinkimus Lietu
vių Amerikos Piliečių Kliube, 
1153 Putnam Ave. ir pastaraja
me susirinkime dalyvavę labai 
daug šiton Sąjungon prisidėju
sių narių.

šita Sąjunga net išleido ir iš
platino lapelius, užvardintus: 
“šalin Bolševikų Diktatūra! 
Darbininkams Vienybės Rei
da”. Tame lapely išdėstoma 
smulkiai visos klastos, kokias 
komunistai vartojo, kad unija 
krikdyti ir demoralizuoti, su

projekto nedaleisti Brooklyne. pagelba savo taip vadinamos:
įsikūnyti. Taipgi prisidėjo ir 
nešvari “Laisvėje” agitacija
prieš vieni kitus šėrininkus.

Nieko negalėdami daugiau 
surasti, šėrininkai nutarė šią 
Bendrovę likviduoti. Bet, ka
dangi šlį darbą daugiausiai su
manė draugijos, todėl nutarta 
pranešti į prisidėjusias draugi
jas ir palaukti, ką jos pasakys.

Taip komunistų skyrnas ir 
nusisekė, kad statymą Brookly
ne Lietuvių Liaudies Namo su
trukdyti.

Korespondentas.

“švietimo Lygos”, kuri yra nie
kas kitas, kaip lapelis sako — 
“Uniją paversti į bolševikų ta
rybą”/ ‘ *

Lietuviai siuvėjai labai stip
riai susiorganizavo ir numato
ma, kad komunistų gizeliams 
priseis pereiti karštą pirtį.

Senas Siuvėjas.

Nuo Vaidinimo Operetės 
“Vaikas ar Mergaitė”

SAUSIO (JAN.) 27 O., 1925

Rengiasi Kovon Prieš 
Komunistų Diktatūrą

Ateinanti trečiadieni, Sausio 
28 d., nuo 7:30 vakare, Įvyksta 
didelis mass-mitingas Brookly
no 'lietuvių siuvėjų 54-tojo sky
riaus, Arion Hall svetainėje, 
12-18 Arion Place, su tikslu 
apkalbėti reikalus šios unijos, 
kuri papuolė po komunistų dik
tatūra, atšalino daugelį darbi

Pereitą šeštadienį/ Central 
Brooklyne parapijos svetainėje, 
Lietuvių Operetės Draugija vai
dino ‘lengvą ir smagią Petraus
ko operetę: “Vaikas ar Mer
gaitė?”, po vadovyste A 
Strum&kio, ir dalyvaujant rolė-, 
se šiems mūsų geresniems ar
tistams: M. Strumskienė, 
Bogužiutė, J. Jokūbaitis, 
Morkus, K. B. Kriaučiūnas, 
Bukšnai'tis, R. Poviliauskas
Viktoria bei Mariona Adomai- 
čiutės (abi sesutės, lošę rolę 
dvynukų). Dalyvavo, taipgi,

M.

P. 
ir

Fontaninės Plunksnos ir Paišeliai, kurių nereikia 
drožti; su kitais Rašymo Prietaisais gaunami: —

»

“VIENYBĖ” KRAUTUVĖJE 
B Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

VĖLIAVOS
Vienybės Krautuvėje galite gauti Lietuvos ir Amerikos 
Vėliavas. Didelis pasirinkimas įvairių rūšių. Atsilanky
kite ypatiškai arba klauskite laiškais.

193 Grand St Brooklyn, N. Y

Brooklyno ir Apylinkes Žinios

Operetės Choras. Vaidylos ir 
dainininkai labai gerai sulošė šį 
linksmą veikalėlį.

Buvo net “Brooklyn Eagle” 
reporterė, Mrs. J. Piper, kuri 
paskui įdėjo šin anglų laikraš- 
tin gražią recenziją.

Publikos buvo pilna svetainė.
žiūrovas. '

Iš SLA. 5-to Apskričio 
Konl'erencijos Elizabethe

kurie priduoda žemei šilimą.
Truputis statistikos. Saulė 

nuo žemės yra atstu 92,900,000 
mylių. Saulės skersmens plotis 
— 865,000 mylių. Mėnulis nuo 
žemės yra atstu 258,840 mylių. 
Mėnulio skersuma — 2,162 my
lios. žemės skersuma — 7,926 
mylios. Mėnulis atstu nuo sau
lės — 92,641,160 mylių. Pas
tarasis saulės temimas buvo 
New Yorke matomas 1806 me
tuose. Kitas tokis pat saulės 
užtemimas bus New York e ma
tomas 2024 metuose.

šiuo tarpu nebuvo didelio su
judimo tarp žmonių, neigi plėši
kų puolimų, ar kokių kitų “ne- 
aimių”, kaip tūli skubinosi pra 

našau.ti Laikraščiai buvo gerai 
publiką prirengę prie to atsiti
kimo ir milijonai žmonių išbėgę 
i gatves, per visokius stiklus 
ramiai ir įdomiai prisižiūrėjo Į 
šį gamtos prajovą.

Henry Goldsmith, atidaro Sau
sio 92 d., American Art Asso- 
siation .galerijose, išpardavimą 
surinktu laišku visu buvusiu * *- * *■ 
Amerikos prezidentų. Tame rin
kiny yra ir laiškas Jurgio Wa
shington©, rašytas Virginia 
gubernatoriui Lee, su pasiskun
dimu, ikad “pasielgimuose tūlų” 
valstijų yra daugiau pasilei
dimo, negu neišmanymo”.

Šiame rinkiny yra ir pirmu
tinis, taipgi vienintelis beužsi- 
kęs New Yorko kalendorius, 
užvardytas: “The New York 
Almanach, for the Year of our 
Lprd, 1774. By Mark Time”.
?o Miestą Pasidairius»-

ANT RENDOS. Kampinis dideliu 
štoras tinkamas labiausia del forai- 
čiaus biznio arba ir del kitokio di
desnio biznio. Vieta yra tinkama lie
tuviams, nes dabar daugybė lietuvių 
apsigyveno Ridgewood’o Sekcijoje ir 
kas diena lietuvių kolonija vis didėja. 
Rendoa išlygos yra geros. Norintis ga- 

pirkti visų savastį. Kampinis 
namas. I didelis štoras ir 4 

viršuje, po 5 kambarius, 
, elektros šviesa. Kainba- 
šviesųs kampiniai. Prekė ir

prieinamos. Kreipkitės tuo- 
savininkų 1490 Myrtle Ave., 
Irving Ave. Brooklyn, N. Y.

Foxcroft 6450.

ni tiro 
Šeimynos 
maudynės 
riai visi 
išlygos 
jau pas 
kampas

Parsiduoda Moteriškų drapanų sto
res, tinkantis ir vyriškų drapanų. Už
pakaly štoro yra ruiminga siuvykla 
su šešioms mašinoms. Viskas įrengta 
pagal naujausių madą. Atsišuakit: 224 
Manhattan Av„ kampas Maujer St., 
Brooklyn, N. Y. U3

Tel. Greenpoint 7831

Sekmadieny, Sausio 25 d., 
Elizabethe, Lutvino svetainėje, 
įvyko SLA. Apskričio konfe
rencija. Dalyvavo virš 30 dele
gatų. Valdybos raportuose pa
sirodė, jog sutverta šiame ap
skrity dvi kuopos, surengia pra 
eitą vasarą piknikas. Tokie 
praeitos konferencijos tarimai, 
kaip: surengimas paskaitų, su
radimas tinkamo agytatyvio už 
SLA. scenos veikalėlio, pritrau
kimas kitų apylinkės prie ap
skričio kuopų — neatlikta. Prie 
žastis, rodos, stoka darbuotojų 
ir pasišventimo. Svarbesni tari
mai: auka Našlių ir Našlaičių 
Fondui $25, Mariampolės Gim
nazijai $10, ir .steigimas šio 
apskričio kuopose Jaunuolių 
Mokyklų. Valdyba sekamam 
pusmečiui, išskyrus sekretorių, 
išrinkta ta pati bolševikiška. 
Nutarta taipgi surengti vasa
rą Apskričio išvažiavimas, kuris 
įvyks Patersone, N. J. Nors 
pirmiaus buvo išbalsuota tokį 
išvažiavimą rengti Brookl^me,', 
bet kadangi niekas nesutiko ‘‘j- 
eiti į rengimo komisiją, tai Pa- 
tersoniečiams pasisiūlius, ir pa
vyko šis parengimas į (savo mie
stą “nusivežti”. Sekanti konfe
rencija įvyks ir gi Patersone.^menkos airiams!” Motina

Nors konferencija ėjo ramiai, 
bet atmosfera buvo bolševikiš
ka, nes balsavimuose visur 
žymėjosi 18 bolševikų ir 13 ki
tokių.

Po konferencijos dauguma 
aimanavo, kad Apskričio val
dyba numarins gerą tarimą, 
būtent steigimą Jaunuolių Mo
kyklų, nes šis svarbus lietuvy
bės darbas bolševikus pusėtinai 
drebina. Pagyvensim, pamaty
sim. Girdėjęs.

Pasimirė Lietuviai

Joseph Stankevitz, 38 
gyvenęs 192 Grand St., 
Sausio 24 d., bus laidotas Sau
sio 28 d. šv. Trejybės kapinėse, 
iš kun. Pauliuko bažnyčios.

Julė Pečkaitis, 50 metų gy
venusi 636 Driggs Avė., mirė 
Sausio 25 d., bus laidota Sau
sio 28 d. Šv. Trejybės kapinėse, 
iš kun. Pauliuko bažnyčios.

Laidoja graborius, pil. Juo
zas Garšva. .

Gimė Keturnukai, Visi 
Sveria 12 Svarų

metu, 
mirė

Tūla Mrs. Catherine Kelly, 
airė, 720 Bergen St., pagimdė 
keturnukus 
mergaites. Visi gimė sveiki ir 
.krūvon sudėjus, svėrė 12 svarų. 
Kuomet duota žinia policijon 
atsiųsti ambulanso vežimą, nu
vežti kūdikius ligoninėn, poli
cijos leitenantas McConville 
suko: “Dar daugiau jėgos

clu berniuku ir

su-

at-

Puikiai Visų Matytas 
Saulės Užtemimas

as-

pa

tą

sisakė važiuoti (ligoninėn.
Už poros dienų mergaitės 

simirė, berniukai gi auga.
Dr. Humpstone, išgirdęs

atsitikimą, pasakė, jogei gimi
mas keturnukų atsitinkąs tik 
ant 50,000 gimdančių moterų. 
Tai esąs retas dalykas, nors 
būna atsitikimų, kad gimsta 
penkinukai.

Atvyko Caristo Barono 
Petro Wrangelio Pati

ir

Sausio 24 d. franco laivu 
“Paris” atvyko New Yorkan 
pati barono Petro Wrangelio, 
kuris savu laiku bandė' išversti 
bolševikų valdžią Rusijoje.’ 
Wrangeliene atvirai pasipasa
kojo, čionai atvykusi rinkti au
kas užlaikymui trijų sanatori
jų, kurios esą Rumunijoje ir 
Serbijoje, prikimštos džiovinin
kų iš buvusios’ rusų “baltosios 
armijos”.

Jos vyras, baronas Wrdngel,

Pereitą šeštadienį praėjo 
stronomų nuspėtas vienas iš re 
tai čionai atsitai'kančių saulės 
užtemimų. Nors pilnutėlė tam
suma užėjo tiktai nuo 110th St. 
New Yorke, vienok ir Brookly
ne aiškiai buvo matoma, kaip 
mėnulis užėjo ant saulės ir per 
pusę valandos, pirmiaus po bis- 
kį saulę “kandžiojo”, iki pas-
kiaus galutinai visą užslinko, idalbar gyvenąs Belgrade, Ser- 
palikęs iš kairės pusės tik ma
žiukę skiltelę, ir potam labai 
greitai nuslinko. Pačioje temi
mo užbaigoje pasirodė ir gar
sioji mokslininkų tardoma “sau 
lės karūna”; ji atrodė rausvai 
spindančiu ratu, gana tolokai 
nuo saulės ją apsupančiu.

Saulėtęma prasidėjo nuo 8 
va'l. išryto ir galutinai užtemo 
9:11, paskiaus mėnulis nuo 
saulės visiškai nuėjo tik apie 
10.20. Visas saulėtemos šmo- 
ras ėjo 11)0 mylių platuma, bet 
dalinas jos temimas užėmė a- 
pie 4,500 mylių plotį. Greitu
mas saulėtemos šešėlio bėgo po 
50 mylių į sekundą. Užėjusi 
tamsa nebuvo panaši į nakties 
tamsą, bet koki tai rusva ir 
gana kliuki prieblinda, 
priklojus padanges, 
trys “žvaigždės” — 
planetos: Merkuri j us,
(Aušrinė) ir Jupiteris. Prie to 
saulei aptemus, staigu ant že
mės buvo galima justi daug 
šaltesnis oras, nes mat mėnu
lis užstojo saulės spindulius,

bijoję. Jisai .dar užlaikąs apie 
15,000 buvusių kareivių Ru
manijoje iV apie 10,000 Serbi
joje. Tie kareiviai dabar- užsi
ima žemdirbyste ir dirbtuvėse. 
Bet kai reiksią, tai stosią ir Į 
armiją. Neš caristai dar vis 
tikį, kad pasiseksią bolševikų 
valdžią išgriauti.

Dar Suėmė Du 
Lenku Plėšiku,

kuriai 
pasimatė 
tai buvo

Venera

Charles Anthony, 80 Newell 
St. ir Walter Symanski, 75 
Box St., areštuoti ir pristatyti 
Williamsiburgo • policijos teis
man. Jie įkaitinami puolime 
valgyklos 916 Manhattan Avė. 
pereitame Spaly, kuomet jie į- 
ėję su revolveriais visus i 
čius pristatė prie sienos ir 
ėmė iš redžisterio $50. Kiti 
sėbrai jau pirmiau suimti.

sve-
• iš-

ją

f 7

Išpardavimas Laiškų 
Visų Prezidentų

Tūlas senovybių rinkikas,

— “Vienybės” šėrininkų me
tinis seimas įvyks Kovo 7 d., 
ir visi šėrininkai rūpestingai 
rengias jame dalyvauti.

— Poseiminė vakarienė, ren
giama “Vienybės” ‘Bendrovės 
Kovo 8 d. vakare, Knapp Man
sion 
linkę

Tol. Greonpoint 5812

DR. 1 PETRIKĄ
LIETUVIS DE^TISTAS

229 Bedford Ave., kampas N. 4 St. 
BROOKLYN, N. Y.

X-fipinduliu Dlagnoza
Valandos:

Nuo 10 vai. ryto iki 12 vai.
Nuo i po pietų iki 8 vai.

LIAUKUS FOTOGRAFAS

Fotografuoju ve- 
selijas, Rankio
tus, rmbnšninkus, 
Mokinių grupes 
ir tt. Abolnai at
lieku visus foto
grafijos darbus. 
Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės šiuo 
adresu: —

Rijos

svetainėje', jau visą apy- 
labai suinteresavo.
Tėvynės Mylėtojų Drau- 
3-čios kuopos susirinki

mais įvyksta Sausio 30 d. va
kare, “Vienybės” Svetainėje.

— Perėjo biznis. Petras But- 
trimas ir Emilė Butrimienė at
pirko nuo Kazio Eidukaičio jo 
dalį ‘biznyje, grosernėje, ant 
577 Driggs Ave.

— Upė užšalo. Sausio 23 d. 
pirmutinį kartą šiemet užšalo 
East upė, prisikimšusi atnešto
mis ledo Ikrygomis iš toliau.

Bučernė su visais Įtaisymais, 
daranti gerą biznį, parsiduoda 

randasi iapie- 
bučer-

♦

LIETUVIŠKA
RESTORACIJA

Kviečiame atsilankyti 
maino 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

i i

» » »

214 BEDFORD AVENUE 
tarpe No. 5th ir 6th Sts.) 

Brooklyn, N. Y.

Real Estate

Nuolatos, nors Ir lėtai 
“Vienybė” progresuoja 
Vientaučius Informuoja.

i

t 
» 
» 
»

NUOSAVYBĖ PARDAVIMUI 
NAUJAI GAUTA

VIENYBĖS” REAL ESTATE 
SKYRIUJE

Tel. Stagg 8470 ir 2054
KNAPP MANSION, Inc.

(I. Nussdorf, Savininkas)

Vestuvėms, Vakarienėms 
Bankletams ir 

kitokioms Pramogoms 
Geriausi Brooklyno lietuviams 

vieta

— Geresnės Nėra — 
BEDFORD AVENUE 

kamp. Ross St. Brooklyn, N. Y.

NAUJAUSIOS MADOS
Pianai ir playeriai, Gra- 
mafonai ir Vargonėliai. 
Leidžiame iki žemiausių 
kainų už cash ir ant len 
gviausių išmokėjimų.
Taipgi naujausios laidos 
Lietuviškų Uolų pianam, 
ir gaidų.
Rekordų del gramafonų

Antrų rankų Pianai nuo $40, Play- 
criai nuo $100 ir augščiaus.

Reikalingas pusininkas ir pagelbi- 
ninkas.

JONAS B. AMBROZAITIS 
560 Grand Street

Brooklyn, N. Y. Tel. Stagg 6262

labai pigiai. Bučernė 
antri'k iečių apgy ventoj
linkėj. Norintys pirkti 
nę atsiklauskit tuojaus į mus,
ba šitoji bučernė yra. tikras 
bargenas.

8 šeimynų, muro namas, 6 
kambariai šeimynai, lotas 
27 per 100, rendų $3,765 metuo
se, kaina $25,000, Įmokėti tik 
$6.000.

VIENYBĖ” REAL ESTATE 
(VI. šabūnas, vedėjas)

193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

— Petrai, kur taip skubi
niesi ?

— Einu pas Juozą Aha- 
zorių.

— Kas tenai naujo yra?
— Tai yra geriausi lietu

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

— Koks jo adresas?
93 WYTHE AVE., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. 4520 Greenpoint

Telephone 9759 Milu
F o t o g 

IR MALIORIUS 
Nufotografuoja ir 
numaloyoja viso
kius paveikslus 
įvairiausiomis sp
alvomis. Atnauji
na senus ir kru- 
javus ir sudaro 
su amerikoniškais 
Darbų atlieka ge
rai ir pigiai.

Kreipkitės

JONAS
173 Bridge fit.,

Tel. Greenpoint 6195
M. KREIVĖNAS

Gėlės del Namų, Daržo, 
Vestuvių ir Laidotuvių 

202 BEDFORD AVENUE 
(arti North (5-tos gatvės) 

Brooklyn, N. Y.

R. JOHN UREVICH
Lietuvis Advokatas

to Wall st., New York.
Tel. Hanover 6560

DR. G. BUKKI
138 NORMAN AVE.

Brooklyn, N. Y.
Patyrusiai ir sėkmingai gydo vy

rus, moteris ir vaikus. Operacijos 
būdu pataiso nosies ir veido neto
bulumus. Medicinos ir elektros gy
dymas. Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 
vakaro. Nedaliomis: iki 3 po pie
tų. Susikalbama rusiškai, lenkiš
kai, angliškai ir vokiškai.

Šiuo adreHu:

STORES
C. Brooklyn, N. Y.

NAMŲ SAVININKAI 
TĖMYKITE!

Lietuvis Penteris
Pentinu namus iš lauko ir vi
daus. Darbų atlieku greitai ir 
pigiai. Taipgi taisau senus sto
gus ir uždedu naujus. Šiais rei
kalais kreipkitės pas:
WILLIAMO KAPTURAUSKO 

53 Montieth Street 
Kampas Bushwiek Avenue 

Brooklyn, N. Y.

V LIETUVIŠKA AKUSERKA * *

RESTflURflNTflS
gaminame Lietuviškus, Rusiškus, Vokiškus taipgi ir angliškus val

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

valgiai ir mandagus patarnavimas
POVILAS 8AMULĖNAS ir ANTANAS RIBOKAS 

(Savininkai)

802 Washington Street. New York Citv. N. Y

Marijona Tamklenfi 
?j4prie palagų ant pareikalavimo?j5 
^dienų ar naktį, taipgi ir nedėl-Sg 
^dieniais. Darbų atlieka atsaknn-O 
iVčiai už prieinamų kainų y.
$ SO STAGG STREET
& Brooklyn, N. Y.
W Tel. Stagg 6781

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savnlnkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANĄS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINĖ 
čia galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir už 
prieinamų kainų; taippat pasirendavoti svetainę susirinki
mams, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

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

VYRIŠKŲ DRAPANŲ KRAUTUVE
Didelis Pasirinkimas Vyrams — Drapanos Geiiaushj Kompanijų
PADARAU NUO LIETAUS APSIAUSTUS (RAINCOAT’US)

Vyrams, Moterims ir
Prašau Tamistų reikale atsilankyti, o

Vaikams 
būsite pilnai užganėdintai

Nsc, 

ėrchyv'v 
•iBjtykk

S. PAUŽA
131 GRAND STREET

Brooklyn, N Y.
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