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Lenkų ir Italų Katalikų Kunigai Angliakasių 

Srity Reikalauja Streiką Baigti ir Priimti 
Arbitraciją.

PROHIBICIJOS
KE NORI
SPYNAS ANT LINKSMŲ KABARETŲ.

DIREKTORIUS NEW YOR- 
PRIEŠ ŠVENTES UŽDĖTI

ROMA, Gruodžio 23. — Popiežius išsiuntinėjo laiš- 
ką-encikliką visiems katalikų vyskupams ir tame laiške 
praneša apie įsteigimą dar vienos šventės katalikams. 
Nauja šventė vadinsis “Kristaus Karalijos” diena ir bus 
švenčiama paskutinį nedėldienį spalio mėnesy.

Laiške dar pasmerkiama visos valdžios, kurios ne
pripažįsta Kristaus žmonijos karaliumi, ir kur katalikų 
bažnyčia atskirta nuo valstybės. Tokias valdžias popie
žius išvadina “kirmėlėmis” ėdančiomis visuomenės ge
rovę ir laimę. Jis sako, kad visi karaliai ir teisėjai turi 
atvirai pripažinti, kad valdžią semia iš Kristaus, o ne iš 
kito kokio autoriteto. /

SCRANTON, PA., Gruodžio 23. — Lenkų ir italų 
katalikų kunigai, per savo suvažiavimą čia, pareiškė 
neužsiganėdinimą, kad angliakasių streikas nėra baigia
mas. Jie sako atstovaują 85 nuošimčius antracito kasė
jų ir tvirtina, kad darbininkams nusibodo streikuoti. 
Jie norėtų grižti dirbti ir gauti algas. Kunigai sako, kad 
abi pusės turi tuoj pradėti derybas ir sutikti su arbitra- 
vimu, arba rišimu ginčų su tarpininku.

Lietuvių katalikų kunigai minėtame suvažiavime 
nedalyvavo. Turbūt užimti “kalėdojimu”.

NEW YORK, Gruodžio 23. — Prohibicijos agentų 
vadas, Buckneris. padarė gražią “dovaną” savininkams 
Broadway kabaretų ir restoranų prieš Kalėdas. Papras
tai, į tuos restoranus turtuoliai susirenka šventes pasi
tikti ir šoka, geria, linksminas, o savininkai auksą kem
ša į kišenes. Buckneris užvedė bylas prieš 41 restoraną 
ir nori kad teismas uždėtų “spynas” ant visų restoranų.

---------------------— —

Anglis Tiek Brangi, 
Kad Svarais Parduoda

Kunigai ir Popai Gales 
Balsuoti Rusijoje

Naujausi Telegramai, Žinios Iš Lietuvos
•j i

Boston, Mass. Dėka ledui London. Anglų daktarai 
debesiuose bostoniečiams te nurodo, kad Amerika ne
ko matyti tris saulės ir pen- užilgo užims pirmą vietą 
kias laumės juostas danguo
se, kas sudarė gražų reginį.

medicinoje.

V1LN1UJ PRASIDEDA
TEIŠŲ” PEŠTYNĖS 

ATĖJŪNAIS?

New York. Penki bandi
tai apvogė deimantų krau
tuvę ant $15,000 miesto da- 
Iv. kur policiįa labai sau-
g-o.

New York. Sovietai
dėjo bylas prieš dvi insu-1 ninkai sugrįžo, pasitenkinę 
rance kompanijas, veikusias jo pareiškimu, kad plytos I 
Rusijoje prie caro, noreda-į padėjimui jie paima vieną : 
mi išgauti iš jų šimtą mi-1 minutę ir penkias sekūn- : 
lionu dolariu u v

Atlantic City, N. J. Pa
aiškėjo, kad butlegeriai gau 
na pilnų žinių apie judėji
mus prohibicijos laivyno 
nuo savo šnipų. Prohibici- 
ninkams butlegeriai net su
ruošia ant jūrų baliukus.

Philadelphia, Pa. Buth- 
ris, rezignuodamas iš poli
cijos viršininko vietos, ap
kaltino majorą Kendrick 
kad tas nepavelijęs jam grie 
bti turtingesnius butlege- 
rius ir šlapių hotelių savi
ninkus. Majoras liepęs perse 
kioti tik smulkius saliūnin- 
*kus.

Lietuvis Žmogžudis 
Gavo 25 Metus

Boston, Mass. Didelė firma 
čia atidarė dvyliką ofisų, kur 
parduoda anglis svarais, po 
centų svarui, arba $20.00 to
nui. Pirkėjai turi pu 
ir maišus atsinešti.

itys ateiii

Rusai Susibroliavo 
su Turkais

London. Anglų ir fr.ancūzų 
spauda šaltai sutiko rusų-tur
kų trijų metų draugiškumo su
tartį. Ji nurodo, kad Cičerinas 
niekur nerado draugų, tat nors 
su turkais trumpam laikui su
sibroliavo, kad parodyti savo 
“aš” ir 
sąjungą 
t is.

Maskva. Sovietų valdžia su
teikė balsavimo teises zakristi
jonams, vargonininkams, po
pams, kunigams ir giedo- 
riams. Jie galės ir būti išrinkti 
i politiškas vietas kaimuose ir 
mažuose miesteliuose. Bet bal
suoti ir būti išrinktais tegalės 
tie, kurie pragyvenimą uždir
ba ne įš parapijos, bet dirbda
mi kokį naudingą darbą fabri
kuose, krautuvėse ar valdžios 
įstaigose.

Alkani Našlaičiai
Užpuola Krautuves

pastatyti rusų-turkų 
prieš Locarno sutar-

Kalėdų Valgiams Beilinas 
Išleis 10 Milionų Dolarių

Maskva. Apie šimtas našlai
čių, kurių po karo Rusijoje ga
na daug, užpuolė vidurmiesty 
krautuves, bet policija juos iš
vaikė, 
riausi 
žiaus.

suimdama vadus, 
buvo po 13 metų

Vy- 
am-

Berlin, žinovai aprokavo,
kad šįmet vokiečiai Berline iš- Streikas Kriaučiams 
leis apie dešimtį milionų do-į Kainavęs $600,000 
In win i'nl.r.nmi. TV n 1 nzl 11 rl iri m z. ir.larių valgiams Kalėdų dienoje.

Re Chester, N. Y. Amalgamei-
Washington. Prohibicijos a-jtll prezidentas Hillmanas pa- 

gentų karas su butlegeriais per rejškė čia, kad streikas prieš 
metus nunešė gyvybes 25 but-. Jnternational Tailoring kom- 
legerių ir septynių agentų, sa- !paniją kainavęs unijai $600,- 

! 000, bet unijistai assesmentais 
sudėję $700,000. Reiškia, uni
ja laimėjo streiką ir $100,000.

ko valdžios pranešimas.

Užrašyk it “Vienybę” 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems 
Lietuvoje

New York. Eina gandai, kad 
norima nupirkti Metropolitan 
Opera House namas už dešims 
milionų dolariu. •» »

“TU- są Lenkijos teritoriją. Be jau-į L. Telšių apskr. Kto pirmi-
SU nimo globojimo nauja draugi- ninkas d-ras Mikulskis, p. Tor-

ja galėsianti steigti knygynus nau, “žemaičio” red. p. šaikū-
; ir net mokyklas. Steigiamasis nas. Pranešimuose iš vietų vi

sur tik ir girdėti nusiskundi
mai del įvairių trukdymų ir 
varžymų,, del ekonominių sun
kenybių. Upas — rimtai ruoš
tis naujiems rinkimams. Su
važiavime numatyti kandidatai.

Lapkr. 23 ir 24 d. įvyko ten 
pat v. 1. politiniai kursai. Be 
to 11-24 d. atst. Radys “Džiu-

Vilnius. — šiomis dienomis susirinkimas žada būti šį mene 
nuo Šeptyckio kareivinių kaž
kas nuplėšė iškabą ir uždėjo kj 
tą parašu: “Pilsudskio laisvės 
kareivinės.” Iškabos nuplėši
mas sukėlė didelio nusistebėji-

S]

London. Mūrininkai dir
banti ant miesto namų •, 
Lambeth priemiesty sustrei ‘ 
kavo, kuomet vienas valdi-į 
ninkas paskelbė, kad padėti I mo.\. . . - .
viena plyta jiems ima viena . . . ... ... . .. .• L- ■ - i a? i riausybe iki šiol nenubaudė ka-minute ir 12 sekundų. Vai-1 . . . . . .......j. . i . • . munku, kurie puolė Dziennikdinmkas atsiprase ir darbi-:,.,.. , , .. T. , , . . . , ,iWilenski redakciją. Karo vy- dytojų ligoniui patarta ilges-

Chicago, UI. Adomas Griš- 
ka, 32 motų, kuris nužudė sa
vo meilužę, su kuria gyveno 
8 metus, gavo 25 metus kalėji
mo. Jo meilužė buvo Ona čes- 
niūtė, kuri būk atsisakiusi už 
Adomo tekėti, nors gyveno su 
juo ilgus metus.

Bernize žalimienė, kuri bu
vo rasta kalta nunuodijime sa
vo vyro del apdraudos pinigų, 
išgavo teisę savo bylą išnaujo 
per teismą leisti. Ji buvo 
vus 14 metų kalėjimo.

Prastas Biznis Laisnių 
Biure Philadelphijoje

ga-

Philadelphia, Pa. Apsivedi- 
mų laisnių biuro vedėjas čia 
nusiskundžia, kad šįmet buvęs 
prastas “biznis”. Ypatingai pra 
stas gruodžio mėnuo, kada tik 
748 poros atėjo. ^Pernai per 
metus išduota 16,533 laisniai, 
o šįmet tik 15,893.

Merginų Pjaustytojas 
Vėl Pradėjo Rodytis

Brideport, Conn. Merginos 
vėl bijo gatvėmis vaikščioti. 
Pagarsėjęs peilininkas po dvie
jų savaičių “vakacijų”, vėl 
pasirodė ir bandė krūtis su
pjaustyti 16 metų Bertai By- 
linskiūtei ant Railroad Ave., 
bet mergina nuo jo atsigynė.

Vilnius. — Pasitaisęs nuo 
vienos ligos, gerb. mūsų tautos 
darbuotojas dr. Basanavičius, 

nes prie iškabos dieną ir vėl susirgo, šįkart del skleroze 
I ir išsigandimo buvo gavęs šir
dies funkcijų suirimą, dabar
jau jaučiasi daug geriau. Gy- go” salėj padarė viešą prane

šimą. Salė buvo pilnintelė žmo 
kunigų, tačiau niekas 

1 netrukdė, o pranešimą baigus 
kalbėtojui padaryta karštų o- 
vacijų.

Londonas. — Londono žurųa 
las “Statist” įdėjo platų strai- 

Nesenai pradėjęs eiti naujas psnį apie Lietuvą. Pirmoj vie- 
_ j “Kauno Naujienos” (toj “Statist” nurodo, kad Lie- 

j laikinai sustojo del vidujinės tuvos dabartinės sienos neat- 
rcorganizacijos. Laikraščiui lei sako jos istorinėms, etnografl- 
sti yra steigiama pajinė ben
drovė, kuri netrukus pradės gy 

A’UOti. 
pradės 
tu.

riausybė išleido raštą civilinei niam laikui susilaikyti nuo dar nių ir. 
valdžiai, kur reikalaujama kon bo ir visokių rūpesčių.
fiskuoti
čius Pilsudskį. Tuo tarpu įvai
rios draugijos ir sąjungos pro- 

į testuoja prieš legionininkus j 
„ . del j u sauvalės ir reikalauja le iParis. Kitais metais fran-!

das, reiškia septynias se-1 
kūndas mažiau

cūzai išleis 14 milionų dola
rių oro laivynui.

Paris. Socialistai, nenorė
dami atiduoti tabako mono- 
polę amerikonams, ragina 
valdžią sutverti ' pusantro 
biliono dolariu šėrininku 
kompaniją, kuri tą monopo- 
lę išnaudotų.

Washington. Valdžia no-i 
ri padaryti su Kuba tokią* 
sutartį kaip su Meksika, ku
ri uždraudžia išvežimą deg
tinės į Ameriką. 

Keturi Banditai 
Apipiešė Kotelį

Easton, Pa. Miestely Alpha, 
N. J. keturi banditai užpuolė i 
hotelį, kur buvo išnomuojama 
kambariai darbininkams, ir api 
plėšė savininką ir septynis bur 
ding,(orius, paimdami $2,000. 
Darbininkai ir savininkas yra 
ispanai.

žinučių iš Biznio Srities

laikraščius, puoian-
LAIKINAI SUSTOJO ĖJĘ 

“KAUNO NAUJIENOS“

gionų diviziją perkelti iš Vii- dienraštis 
niaus.

SEIMO NARĮ P. LAPINSKĄ 
IŠTEISINO

Tuomet laikraštis vėl 
eiti padidintu forma-

NAUJAS LIETUVOS KON
SULAS HAMBURGE ,

Buvęs Lietuvos konsuliarinis
: agentas. Charbin
- šaltis siti r lamas vice-kdnsuTū 

Hamburge, vieton M. žilinskio, 
kuris perkeliamas į Daugpilį 
į susirgusio vice-konsulo p. D. 
Kurtinaičio vietą.

1924 m. rugsėjo 15 d. Vabal
ninke, kur Valst. liaud. frak
cijos Seimo narys p. Lapinskas 
laikė mitingą, buvo surašytas 
protokolas neva užtai, kad būk j 
p. Lapinskas įžeidęs kunigiją. 
Valąt, gynėjas, nerasdamas nu 
sižen^įmo davinių, protokėk 
panaikino, i'iidą tais patTnoty
vais, del kurių protokolas bu
vo sudarytas, apskundė p. La
pinską Vabalninko klebonas 
Paikos teisėjui, kurs 10-VII1- 

25 m. p. Lapinską nubaudė 60 
Htų arba 2 parom arešto. Da
bar 24-11. Panevėžio apygar- ............ r
dos teismas, kuriam taikos tei- ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS 
sėjo sprendimas buvo apsku
stas, tą nutarimą atmainė ir 
bylą panaikino.

TELŠIŲ APS K R. VALST. 
LIAUDININKŲ KUOPŲ

KAUNO KALĖJIMO SU
KILĖLIŲ DYLA

nėms ir naturalėms ekonomi
nėms sienoms. Istorinis, o dali 
nai ir ekonominis Lietuvos cen 
tras Vilnius yra okupuotas len 
kų. Okupuota Lietuvos sritis 
sudaro beveik vieną trečdalį 
Lietuvos jos dabartinėse šieno- 
se. Tai aiškiai parodo, kad 
Vilniaus sričių okupavimas su 
mažina Lietuvos ekonominius 
resursus. . , i ■

ro teismo nutarimu lapkričio 
19 d. už miesto tapo vėl siu 
šaudyta 3 plėšikai — žmogžu
džiai, nesenai Gelvonyse žiau
riai nužudę apiplėšimo tikslu 
du senu žydeliu. Kiti 2 plėši
kai (buvo 5) pasmerkti vie
nas (nepilnametis) kalėjimai! 
prie sunkiųjų darbų iki gy
vos galvos, o antrasis 20 metų, 
įdomu, kad pasmerktieji mir
ti parodę daug dievotumo iki 
pat sušaudymui, priėję ir iš
pažinties, teisinosi esą nekalti. 
Vienas iš jų paliko žmoną su 
3 vaikais.

j?

Suvažiavimas įvyko lapkr. 22 
d. Valst. Liaud. polit. klube. 
Atstovų dalyvavo nuo 37 kuo
pų. be to suvažiavime “dalyva
vo” 3 policininkai ir 2 žvalgybi

Trečiadienio posėdis prasidė ninkai. Pranešimus darė seimo 
jo 8:30 vai. ryto. Keli kaliniai atstovai pp. Radys ir šakys, V. 
pareikalavo, kad būtų dar kar- Į 
tą iššaukta visa eilė liudytojų 
papildomiems parodymam duo 
ti. Jų prašymas buvo paten
kintas, bet iššauktieji liudyto
jai nieko naujo nepasakė. Tei
siamųjų gynėjai irgi paprašė, 
kad būtų iššaukti nauji liudy
tojai, bet teismas jųjų prašy- 

! mą atmetė.
valstijoje yra far-1 Kariumenės teismo pirminiu

Viena iš kiekvienų 25 vaisti
nių Amerikoje yra nuosavybė 
didelių “chain” kompanijų.

Maine valstija kasmet paga
mina 18 milionų dolarių vertės 
pieniškų produktų.

Missouri
didžiausios 
šauly.

Montana 
merių koropracija, kuri apdir-[kas generolas leitenantas šniu 
ba 75,000 akrų žemės vien ma- j kšta pareiškė, kad liudytojų 
šinomis. j klausinėjimas esąs užbaigtas

Danijoje iš 58 lašinių firmų!ir kad teismas kartu su gynė- 
46 yra vedamos kooperacijų, * jais apžiūrėsiąs kalėjimo ka- 
kur priklauso 168,000 ūkinin
kų.

valstijoje randasi 
švino kasyklos pa-

Rabinas už Pripažinimą 
Kristaus Gauna Vėjo

Atėjo du vaikinai, kurie, sionistų tikslams.

Philadelphia, Pa. Hanlon, 
nuo Earl St. pagarsino laikraš
čiuose, kad nori parduoti kup
rą.
besiderėdami atkišo revolverius 
ir iškraustė iš Hanlono kišenių 
$710.

Trenton, N. J. šiame mies
to veikia banda netikrų pinigų ' pusė 
skleidėjų. j

meras, raštinę ir visas vietas, 
kur įvyko sukilimas. Kauno 
Apygardos Teismo valstybės 
gynėjui ir kalėjimo viršininkui 

'majorui Reikalai leidus, kalė- 
Ijinio apžiūrėjime dalyvavo ir 
spaudos atstovai. Apžiūrėji-

New York. Rabinas Wise, mas tęsėsi visą valandą. Ka- 
kuris yra liberalas savo pa- meros užlaikomos švariai ir 
žvalgose, gavo vėjo nuo savo tvarkingai. Kalėjimo viršinin- 
brolių rabinų dėlto, kad viešai j kas davė teisėjams, gynėjams 
pareiškė tikįs į Kristaus būvi- ir spaudos atstovams paragau ■ 
mą ant šios žemės ir kad visi ti gerai iškeptos kalėjimo duo- 
turėtų sekti jo mokslą. Rabi- nos. Iš visa ko matyti, kad, pa-' 
nai reikalauja, kad Wise būtų skyrus majorą Reikalą kalėji- 
prašalintas iš pirmininkavimo mo viršininku, tvarka čia žy- 
penkių milionų dolarių fondo miai pagerėjo. Ketvirtadienį j 

prasidėjo prakalbos iš abiejų 
, pusių.

Philadelphia, Pa. čia sude
gė Bisbee Linseed Oil kompani
jos šapa. Nuostolių padaryta 
t__j miliono dolarių. Keturi

I gaisrininkai sužeisti.

Vilnius. 
naujos šv. 
jos įstatai. Draugijos veikimas 
be Vilniaus krašto apimsiąs vi-

- Jau patvirtinti 
Kazimiero draugi-

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

Geriausias sielai penas yra triskart savaitinis laikraštis
,,

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

Kartą pradėjęs skaityti “Vienybę“, niekados nepamesi!
Kaina metams $1.00; pusmečiui $2.00; — Lietuvon $5.00

Kiekvienas skaitytojas gaus 1926 m didelį Metraštį dovanai

VIENYBĖ
195 Grand Street Brooklyn, N. Y.
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VILNIAUS VADAVIMUI KOMITETAI
i

Baigdami šiuos metus, mes ne daug kuo galime pa
sidžiaugti čia Amerikoje, lietuvių tarpe, nuveikę. Pešty
nių tai gana gerai turėjome; bet jau ir tos nublyško, iš
gvero ir pasiliko taip nuobodžios ir monotoniškos, kaip 
nuobodūs ir išgverę tų peštynių autoriai.

Yra vienok kai kurie ir džiuginanti įvykiai, tų tarpe 
mes skaitome tvėrimą Vilniaus Vadavimui Komitetų. 
Šitų komitetų gražiai užduočiai pritaria visi geri lietu
viai, Nes, kamgi nebus miela atvaduoti mūsų sostinė, 
Gedimino pilis — Vilnius? Reikia tikėtis, kad šitie ko
mitetai ilgainiui sudarys vieną bendrą centrą Lietuvos 
Kraštų Vaduotės Sąjungą.

Tikrenybėje jog mes norime atvaduoti ne tik Vilriių, 
bet ir didelę dalį Suvalkijos, ir dar dalelę Gardino, kur 
taipgi yra mūsų brolių lietuvių, — seniaus rusų valdžios 
įštautinamų, o dabar lenkais kamuojamų. Amerikiečiai 
davė pradžią visai Lietuvos Neprigulmybei, todėl jų 
šventa misija pasiliks ir visus Lietuvos kraštus nuo oku
pantų atvaduoti.

Šitai darbuotei būtinai reikalinga turėti centras, 
kurio pareiga bus sužiūrėti, idant geraširdžių Amerikos 
lietuvių aukos nenueitų ten, kur nuėjo negražios atmin
ties nabašninko — Tautos Fondo aukos. Jeigu pats 
kun. Krušas, Lietuvoje apsilankęs, nesurado ten iš T. 
F. nusiųsta tikrai Lietuvos reikalams nė cento, tai būtų 
didelė amerikiečiams gėda ir nelaimė, jei ir Vilniaus va
davimui aukos vėl per to paties besočio nabašninko pilvą 
eitų ir vėl tuo pačiirJ<eHu.nueitų. Kiek tai žuvo Lietuvai 
įkirtų pinigų periodu nuo 1918 iki 1925 m., siuntinėjant 
stačiai iš kolonijų tai per “ųžtikėtinas ypatas”, tai į 
abejotinos rūšies Lietuvoje komitetus! Buvo daugybė 
ten komitetų, kurie vieną dieną susitvėrė, o už keleto 
mėnesių ne su policijos pagelba nebegalima buvo jų 
rasti.... Tačiaus šito galima būtų išvengti čionai sudarius 
Lietuvos Kraštų Vaduotės Sąjungą, kurios centras vi
suomet sužinotų tikrus aukų siuntimo kelius ir nuolatos 
turėtų santykius su Lietuvoje esančiomis atatinkamomis
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i — U pe. Todėl etiketo knygos ir ap-
Tūlas f rančų rašytojas labai rašo tik madas tarp turtingų- 

gražiai prilygina pinigus prie jų. O biednieji godžiai jas skai 
tekančios upės. Sako: “Paleisk to ir savo pasielgimus bei min
ių daugybę, tai įvyks potvinis, tis daro sulyg anųjų pavyz- 
kuris viską naikina; bet suda- džio. 
link juos į tūkstančius upeliu
kų, kur galėtų ramiai eiti, ir 
visur jie atneš gyvybę, našumą 
ir laimę.” 

—o— 
Pigus Darbininkas.

Ohio valstijos universiteto 
profesoriai išrokavo, kad, ben
drai imant, arklys ant farmos 
per metus išdirba tik dvi 
landi į dieną ir kainuoja 
15 centu kas valanda. *■ < 

—o— 
Civilizaci ja

Kada Napoleonas ,bėgo 
Vilniaus į Paryžių tai jam ėmė 
312 valandų kol pasiekė savo 
sostinę. Paprastam keleiviui 
būtų reikėję du syk daugiau 
laiko. Dabar gi bile keleivis ga
li iš Vilniaus Paryžių pasiekti 
į 48 valandas. Važiuodamas 
gali išsimiegoti, pavalgyti, ap- 
siskusti ir dar liks laiko nuo-' 
bodžiauti. 

—o— 
Geras Patarimas 
fhznieriams.

Vyriausiu troškimu kiekvie
no sveikai nusistačiusio biznie- 
rio yra gauti pelno. Ir tas troš- 
A.mas yra geras troškimas. Jis 
galų gale neša laimės kiekvie
nam iš mūsų. Nes plačiai žiū
rint, galų gale, pelną galima 
gauti tik duodant geras pre
kes už prieinamą kainą. Jei 
prekės nebus geros — koštu- 
mieris negrįžš antru syk. Jei 
kainos per brangios, — pirkė
jai taipgi nyks. Pasekmingas 
biznierius yra 
pirkėjai visados 
kad gaus gerą 
einamą kaipą.

Nereikia manyti, kad biznie- 
tai kažinkokis kitokis žmo 
kitokesnis negu mes. Ne. 
mylime atlikti darbą ge- 
ir jis, būdamas žmogus,

Tas, kuris čia sumanys tokią Sąjungą sudaryti ir ją 
įkūnyti, suteiks mūsų tautai istorinės svarbos patar
navimą.

ĮSTATYMŲ DARYMO MANIJA

Jau senai yra pripažintas faktas, kad juo daugiau 
įstatymų, tuo daugiau piktadėjisčių. Kiekvienas naujas 
įstatymas sutveria naują klasę piktadėjų. Šituo žvilgs
niu seniaus atsižymėjo Rusija. Jos įstatymai reikėjo 
vežti keliais vežimais, bet piktadėjų tiek priviso, kad 
rodės visa Rusija pavirto tik į piktadėjų valstybę.

Tuo žvilgsniu dabar pasižymi ir Amerikos gyveni
mas. Čionai Washingtonas kasmet pridaro eiles naujų 
Įstatymų, o su jais dauginasi ir tų įstatymų laužytojai, 
kiekviena valstybės legislatūra kasmet įstatymus kepa 
kai blynus, o piktadėjai daug sparčiau pasidaugina.

Vienas Amerikos laikraščių suskaito, jog šiemet 
per 89 legislatures yra padaryta 13,080 naujų Įstatymų! 
North Carolina valstija išleido 1,173 naujus įstatymus; 
Tennessee valstija — 812; Connecticut — 700; New York 
— 686. Ir taip toliaus.

Su tokia daugybe įstatymų paprastam piliečiui jau 
sunku darosi žinoti, kur jis stovi. Įstatymai pradeda 
tvarkyti ne tik jo būsimus žingsnius, bet ir kiekvieną jo 
pasijudinimą. Neįstabu, kad prie tokios įstatymų dau
gybės pradėjo siausti visokios piktadėjystės. Tokia įsta- 
timdavybės tiranija verčia visuomenę kelti revoliuciją 
prieš visus įstatymus abelnai.

Tokiu keliu eina ir Lietuva. Tenai Seimas, norėda
mas pasirodyti darbštumu, pridarė tiek įstatymų, kad 
jie vieni kitiems prieštarauja ir žmonės nebežino, katrų 
įstatymų klausyti. O pamatiniai įstatymai yra šalies 
konstitucija. Jeigu įstatymdavėjai į konstituciją žiūrė
tų, tai naujų įstatymų nereikėtų daryti; reikėtų tik ser 
nuosius, vienus pataisyti, kitus visai panaikinti.

> Tik savo pilvą garbinkim ir 
jam tarnaukim

Rašo A. Gielutis

po

iš

tas, pas kurį 
eina, nes žino, 
prekę už pri- 

k

rius 
gus, 
Mes 
rai,
tą patį myli. Todėl pasekmin
gas biznierius yra sykiu ir ge
ras darbininkas.

Turėk geras prekes, parduok 
jas už prieinamą kainą ir būk 
geras darbininkas, stropus pa
tarnauti — ir biznis seksis.

—o—
Etiketas.

žmogaus prigimtis nesimąi- 
no. Du tūkstančiai metų tam 
atgal tūlas žmogus klausėsi 
pas pranašą: “Ką turiu ęląry- 
ti, kad būčiau išganytas?” O 
penkis šimtus tūkstančių metų 
atgal žmonės, jei žmonių buvo, 
irgi turėjo savo bėdas, vargus, 
rūpesčius. Jei ir tada buvo ku
nigų, apie ką abejoti nereikia, 
buvo ir žmonių, nes nėra abejo
nės, laikas nuo laiko, jie buvo 
klausiami: “Kas daryti, kad bū 
čiau išganytas?”

Visuomenės surėdymui pai- 
nėjant, karaliai atėmė dalį vai 
d žios nuo kunigų ir savo atve
ju įsakydavo bei patardavo ką 
žmonės turi daryti ir kaip elg
tis, idant būtų “išganyti.”

Durtuvai, bombos ir apšvie- 
ta pasaulį paliuosavo nuo des
potų, bet žmonės vistiek svir
duliavo ir laukė, kad kas jiems 
kelius parodytų ir pasakytų 
kas daryti.

Ir šiandien jie dar trokšta, 
kad kas jiems parodytų ką da-1 
ryti. Ir šiandien jie nori ve
dėjų, kelrodžių. Valdžia dauge
ly atvejų už žmones atgaivoj a, 
bet yra dar kita grupė vadovų, 
kuriuos minios pamėgdžioja — 
tai parinktoji “ponija,” žinan
ti kada reikia šakutės prie val
gio, o kada peilio, ir turinti 
prikimštas pinigines grašių.

Jie šiandien joja ant visų. 
Demokratija nuolankiai stovi 
pakelėje ir nužemintai kilstelė
dama kepurę klausia, kaip rei
kia elgtis ir kas daryti.

—o— 
Nauji Žurnalai.

No. 10 žurnalo “Kultūra” 
talpina sekamus straipsnius:

Saulės energijos darbai že
mėje, Gyvybės atsiradimas že
mėje, Apdraudimas nuo ligų, 
Keletas bruožų iš senovės lie
tuvių tikybos, Alkolis — mūsų 
priešas, Iš dvasinės kultūros 
praeities, Fridrichas Nitšė, Lie 
tuvių teatro uždaviniai, ir M. 
K. Čiurlionis.

Iš to matyti, kad tas žur
nalas įdomus ir naudingas.

No. 11 policijos žurnalo “Po
licija” papasakoja kaip ėjo by 
la suradimo užmušiko Vytauto 
Aleksos, 1923 metais. Pasiro
do, kad įtarimas puolęs ant 
žydelio kareivio C., kuris, vie
nok, likosi išteisintas del
tuvos policijos negabumų. Ra
šytojas sako:

“Vytauto Aleksos užmušėjo 
nesuradimas iššaukė visuome
nėje ypatingo susijaudinimo 
del to, kad tai buvo pirmas vie
šai padarytas komunistų par
tijos savo buvusio partijos na
rio nukovimo teroristinis ak
tas. Ramių, minkštos širdies 
lietuvių sielose tas aktas tiek 
pasibjaurėtinas, kad ir Lietu
vos komunistų partija nesura
do savo narių-lietuvių jaunuo
menės eilėse užmušėjo savano
rio lietuvio, bet turėjo kviesti 
žydą.”

Lie-

(Tąsa)
Taigi Lietuvoje ne dėlto skurdas, kad per

daug žmonių, o todėl, kad mes perdaug šūkau- 
nam apie partijas ir nemokam gerai prižiūrėti 
žemės, galvijų ir neturim dirbtuvių. Pas mus 
Lietuvoje karves laiko dažnai ne del pieno, o 
del mėšlo. Mūsų inteligentai per daug poniški 
— parėję iš raštinyčios geriau badu mirs, ne
gu eis kiaulių šerti, — nes tai “negražu,” tai 
per juodas darbas del baltų inteligento ranke
lių. Mūsų žmoneliai labai bijo pirkti, ir kuo- 
labiausiai bijo pirkti duoną; jie begalo bijo 
palikti bežemiais ir niekaip negali suprasti, iš 
kur jie tada duoną gaus, žmogus labai daug no
ri turėti, nors jam labai mažai reikia.

Ir visgi Lietuvoje dabar geriau, negu kad 
Rusijoje arba Lenkijoj. O kas moka, tai ir Lie- 
tavoje padaro gerą gyvenimą, neblogesnį kaip 
Amerikoje. Tik reikia dirbti, sunkiai dirbti ir 
dįrbti ne del žydo ar važiuoti pas francos; 
reikia dirbti del savęs — laikyti galvijus, o mė
są, pieną ir sviestą parduoti. Galima pradėti 
nuo vištų. Laikyti ne dvi tris, o šimtą arba tiek 
kiek išgali. Reikia imtis visokių amatų ir biz
nio, kad mūsų Palanga išaugtų i Lietuvos New 
Yorką su milionu gyventojų ir tada mums 
savo duonos užteks.

Toliaus, kodelgį Argentinos, Afrikos, Ka
nados, Australijos žemės tinka tik ispanams, an 
glams ir k? Kodelgi dalis šių žemių negali pa
tekti lietuviams? Juk ir S. V. Amerikoje pir
miems ateiviams buvo nesaldžiau, kaip kad da
bar Argentinoj; o vienok dabar Suvienytose Vai 
stijose lietuviai gyvena, kaip danguje. Bet kam 
mums Argentina — mes turime arti prie pat 
nosies savo Sibirą, Į tuos begalinius plotus že
mės, kad visi lyg vieno Lietuvos žmonės persikel 
tų ir tai ten būtų mažas ženklas. Apie tenykštį 
gyvenimą aš pasakysiu trumpai, žodžiais pačių 
Sibiro gyventojų: — “Ne čia Sibiras, o ten 
’(Lietuvoje, Rusijoje) Sibiras.” žmogus atvažia
vęs iš Lietuvos ir pradėdamas gyvenimą kurti, 
dažnai dejuoja: — “Kaip gaila, kad aš neži
nojau ir neatvažiavau čia 20 metų anksčiau.” 
Ten yra vietų, kur jokia valdžia negali pasiek
ti. žinoma, Sibiro miestuose taipgi sunkus gyye- 
nimas kaip ir Maskvoj; bet kas myli žemdir
bystę, tai geresnės šalies nereikia norėti. Jeigu

—o— 
Kodėl Daktarai Pritaria 
Komunistams?

Paviršium žiūrint, išrodo ste
buklu, kad gali rastis daktarų Sibire nepasisektų arba nepatiktų, tai pinigų ne- 
(tai yra, apsišvietusių žmonių), 
kurie pritaria komunistams.
Bet šiandien ne stebuklų ga
dynė, ir patyrinėjus giliau tū
lų daktarų pašlijimą prieš sa
vo protą lengvai suprasime, ko 
del jie taip nuklypę.

Yra mokslininkų 
kad laike pykčio, ar 
nimo, žmogus negali 
valgio šugromulioti. Tą paste
bėjo ir paprasti žmoneliai se
nai. Tik tada valgis eina Į svei
katą, kada žmogus juokauja, 
kada smagus ir linksmas. Del 
to, turbūt, ir šnapsiukas var
tojamas prie stalų, nes jis pa
kelia žmogaus ūpą. Linksmo 
ir patenkinto žmogaus viduriai 
dirba kaip reikia: joki pykčio, 
ar susierzinimo nuodai jo sul
čių nesuardo. Tokie žmonės da 
ktarams nenaudingi. O tokie 
kaip tik ir yra didžiuma tauti
ninkų bei katalikų. Jie linksmi, 
smagūs, užsiganėdinę ir gyvi.

Paimkime komunistą. Papra
stai, tai nepasitenkinęs surėdy
mu žmogus. Jis surūgęs, vei
das 
ant ko nors, jausmai suerzinti 
prieš ką nors. Ar gali tokio 
žmogaus viduriai veikti, kaip 
reikia? Mokslas atsako, ne. 
Prasideda vidurių streikai, lo
kautai ir revoliucijos. Komu
nistas bėga pas daktarą, nes 
nežiūrint kaip pasaulis supu
vęs, bet žemėje gulėti dar pras 
čiau. Daktaras išrašo pilių 
siglemžia porą “blakių 
sisveikina su kankiniu 
savaitės.

Su laiku daktaras 
kad 99 nuošimtis jo 
yra “raudoni.” Na, jis pomaži 
taipgi linksta prie raudonumo, 
nes biznis to reikalauja.

Dėlto šiandien ir turime dak
tarų, kurie flirtuoja su ko
munistais.

Įrodyta, 
susierzi- 
tinkamai

surauktas, protas piktas

su 
ir at- 

iki kitos

pamato, 
pacientų

—o—
Lenkai į Rusiją.

Būrys lenkų senatorių ir at
stovų važiuoja Rusijon apsipa- 
žinti su esama ten padėčia ir 
pasižiūrėti į atgijanČią kaimy
nę.

turint, nereiks iš bado ten mirti, — per metų 
laiką galima pareit Į Lietuvą, o iš Argentinos 
niekas nepareis.

P-nas A. Rūkas rašinėja apie šeimynišką gy 
venimą nors pats apie jį nusimano tik tiek, kiek 
prostitutės ir kunigų gaspadinės.

Gruodžio 5 d. 1925 m. rašo Antras tuo pa
čiu klausimu. Tai p. Skirpstas straipsnyje “Ar 
jau taip laimingi daugiavaikiai?” Tiesa, jis dau 
giau nusimano apie šeimynišką gyvenimą negu 
p. Rūkas. Jis mums pasakė tai, ką kožnas tėvas 
ir motina žino — kad vaikus sunku gimdyti, sun 
ku užauginti ir daug lėšuoja. Todėl jis pataria 
lietuviams siekti augštesnės kultūros lenkų 
dvarponių. Jis netik ciniškai, pliauškia, bet ir 
meluoja. Jis tvirtina, kad A. Linkolno ir B. 
Franklino tėvai buvo turtingesni negu dabar
tinis Amerikos fabriko darbininkas. Aš pats sau 
netikėdamas, nuėjau i knygyną, pažiūrėjau į 
enciklopediją ir radau, kad p. Skirpstas me
luoja; ir tai visi žino, žįnojo ir p. redaktorius; 
bet kad paremti nors per melagystę ciniko pliau 
škalus (kurie matyti, kad ir pačiam p. redak
toriui patinka) jis deda Į “V.” be jokio priera
šo, ir savo tylėjimu patvirtina. (Gerb. mūsų 
bendradarbis, p. Gielutis šitaip sakydamas, tru
puti savotiškai supranta redaktoriaus pareigas. 
Redaktoriams tylėjimas nėra bendradarbiui pri
tarimas. Kiekvienas rašytojas už savo nuomones 
atsako, ir nėra reikalo prie kiekvieno straipsne
lio redaktoriui kabinėti savo pastabos, kaip kad 
seniau lietuvių redaktoriai darydavo, pakol dar 
mūsų spauda labai žemam laipsny stovėjo, šian
dien redaktorius tikisi iš savo bendradarbių šio
kio tokio nusimanymo apie ką jie rašo; jis ne- 
bereikalauja sumarginti laikraščio pastabomis 
ir giedoti su savo bendradarbiais antifonus arba 
su jais ginčytis. Laikraščio pareigos yra duoti 
laisvai minčiai platų lauką, o redaktoriaus pa
reigos yra redaguoti laikrašti, o ne savo ben- f"* ?
dradarbių mintis. — Redakcija).

Jūs klausiate, ar jau taip laimingi daugia
vaikiai? Atsakymas aiškus, kad jie laimingesni 
už tuos kvailius, kurie neturi vaikų dėlto, kad 
už gimdymą reikia užmokėti 50 dol. daktarui. 
Jie naudingesni tėvynei ir. žmonijai negu sen
berniai, senmergės ar. mažavaikiai. P-nai Skirp
stas ir Rūkas esą žemų akių ir toliaus savo pilvo 
nemato. Jų logika vaikiška. Jie sako nereikia 
didelių šeimynų todėl, kad jas perdaug sunku 
užlaikyti. Didelis namas taipgi sunkiau pastaty
ti negu mažutis, bet tas nereiškia, kad didelių 
namų visai nereikia, šie ponai galvoja su pil
vu. Jų idealai, laimė ir Dievas jų pilve. Del savo 
pilvo jie atsisako nuo šeimynos arba kitaip sa
kant nuo gyvenimo tikąlo, nes ligšiol kito gyve
nimo tikslo mes nežinome. Jų širdis ir galva tai 
tik priedas prie pilvo, nes jie neturi tėviško jaus

mo; jie negali atsisakyti nuo valgio ir kitų savo 
patogumų šeimynos naudai. Del jų pūstas ple
palas: “Valgyk, vaikeli, valgyk; užaugsi — būsi 
drūtas!” arba: “O, mano Jonas, mano Marytė.” 
Jiem gaila 50 dol. už vaiką užmokėti. Nejaugi 
p. Skirpstas ir. jo vaikeliai verti tik po 50 dol. 
nuo stukio, kad jis myli labiau 50 dol., negu 
savo vaika ?

Yra daug didesniu priežasčių, kas dabar- 
tinę motiną sulaiko nuo šeimynos. Amerikos 
spauda ir teatrai veda karštą kovą prieš bevai
kes moteris; ir nors jos neskaito “V.,” bet visgi 
labai didelis skaitlius moterų ir vyru atsisako 
nuo šeimynos; na, o jeigu “V.” dar pradės mo
kinti tos poniškos kultūros, tai pas lietuvius išsi 
plėtos naujos choleros kultūra, dar labiau, negu 
pas amerikonus ir “V.” greitu laiku sulauks vai
sių savo darbo. (Mums gaila, kad net ir prieš 
savo nusistatymą turime Čionai ponui Gielučiui 
prisegti ve kokią pastabą: p. Gielutis turbūt 
dar nesenai skaito “Vienybę,” kad nežino, jog 
šio laikraščio 40-ties metų politiką, yra už dide
les ir sveikas lietuvių šeimynas. Taip tik tuo 
tikslu ir Į leidom laikraštin šias diskusijas, kad 
nusišviestų žalingumas mūsų tautos saužūdybės 
per bevaįkybę ar mažvaikybę. — Redakcija).

Vaiką reikia prausti, kad nesupūtų; reikia 
penėti, kad nenumirtų; reikia liūliuoti, kad ne
verktų; jo vieno nepaliksi ir nenubėgsi ant šo
kių, o nuo vaiko tu nieko negali norėti ir lauk
ti, kad jis tau duos — išėmus tik pasidžiaugimą, 
kad jis tavo. Dėlto tai aristokratai ir kiti iš
tvirkėliai neturi vaikų. .Jie tingi, nes myli tik 
save ir savo pilvą, o p. Skirpstas vadina tai 
“augštesne kultūra” ir pataria piums siekti jos! 
Prie tokios “augštos kultūros” nereikia raginti 
per spauda, —■ ji gana jau išsiplatinus. Geras 
laikraštis turi su tokia kultūra kovoti, nes tai 
pradžia mūsų galo. Geras laikraštis turi auginti 
tvirtą ir sveiką žmonių dvasią; mokinant gi ne
daryti to kas yra per sunku ir linkti ton pu
sėn, kur pučia, vėjas, veda mus prie pražūties. 
Nereikia del p. Skirpsto ir p. Ruko-reikalų už
miršti visos mūsų tautos reikalų. Tauta tik ta
da gali būti turtinga, ir galinga, J$a,da ji bus 
skaitlinga. Kažin ką p. Skirpstas darytų su tur
tais, kad visi pasaulio žmonės sykiu numirtų ir 
jis per stebuklą paliktų tik vienas; tada tai 
jis turbūt būtų, labai laimingas.

Tvirtinti, kad. žmonių perdaug ir todėl sun
ku gyventi, gali tik tamsuolis; mes žinome kad 
keli šimtai metų atgal kada žmonių buvo daug 
mažiau negu dabar, kunigaikštis prasčiau gyve
no negu dabar pasiturintis fabriko darbininkas. 
Kas su protu gyvena,’gali užlaikyti už 21 dol. į 
savaitę 15 vaikų; o 25 dol. uždirba prastas, 
menkas darbininkas. Amerikoje vargas tingi
niams, girtuokliams ir daugiau niekam. Kas ne
turi, tai tik dėlto, kad tingi; žinoma, aš sakau 
apie tiek tik turto, kiek žmogui šiandien reikia 
1Q0 dol.

\ į - ‘ t ■’ __

Pažiūrėkime prie ko šioji “augšta kultūra” 
veda. Tūlas latvis, tokios pat kultūros kaip p. 
Skirpstas ir Rūkas, suvargęs nuo pirmojo kūdi
kio, pasiryžo daugiau jų neturėti. Bet gamta bu
vo dar stipresnė už jo tvirtą pasiryžimą, ir jo 
moteris antru syk tapo nėščia, Ji pradėjo nuo
dus gerti, kad nužūdyti kūdikį. Bet gamta buvo 
stipresnė ir už nuodus —^atėjus laikui, gimė 
mergaitė ir ji gyva ligšiol. Latvis dar tvirčiau t •-*
pasiryžo daugiau vaikų neturėti,- Bet ant ne
laimės moteris vėl tapo nėščia. Tada jie pasiry
žo pasiekt “augščiaųsio laipsnio kultūros,” ku
rio ir p. Skirpstas dar nepasiekė. Moteris išgėrė 
tiek nuodų, kad ant tikro užmušti kūdikį. Ap
sirgo. Nuvežė ligonbūtin, o paskui ir į kapus, 
nes ir daktarai negalėjo išgelbėti. Pasiliko tė
vas su pirmuoju kūdikiu, kuris taip įbaugino 
tėvus ir tiek vargo pridarė, ir su mergaite, ku
rios nepasisekė nužūdyti. Jis buvo ne kokis var
guolis, bet pasiturintis žmogus — kaipo geras 
kriaučius jis tarnavo didelėje firmoj čurin ir 
Ko. ii’ gavo 150 rublių į mėnesį. Uždirbdamas to. 
kią algą, jis galėjo ir 15 vaikų auklėti, bet 
“augšta kultūra” suėdė. Palikęs be moteries, jo 
protas dar “augštesne kultūra” apsirgo; nusi
prausė, apsirėdė geriausiomis drapanomis, nu
sipirko gražiausių gėlių, nuėjo ant moteries ka- •
po, apsiverkė, privalgę strichnino ir ant amžių 
užmigo. Kaip begalo dideliai paliko nuskriausti 
jų vaikeliai! Bernaitis jau bus dabar apie 14 
metų; prie motihos nfekas nežinojo, kad jis į lo
vą šlapino, o dabar '’svetimi stumdo ir keikia 
vaikučius ir daF labiau jų tėvus. Tai prie kokio 
kanibalizmo privedė “augštoji” p'.’'Skirpsto kul
tūra. ---- *— ’

Pagal pi Ruko ir p. Skirpsto patsai gyve
nimas esąs prakeiktas išmislas, nes jie nieko 
gero nematą, kaip tik vargą ir skurdą. Pagal 
jų protą — kas tik žmogui nepatinka, ir tuo 
labiau kas Wnkoku išpildyti arba žmogų var
žo, visko to reikia vengti. Jie pataria eiti tokiu 
keliu, kur nėra jokio pasipriešinimo ir sau kaip 
galėdami pataikauti. Kad paglostyti savo pilvą, 
jie nesigėdina vartoti lenkų dvarponių kultūrą. 
Kas tiktai nepatinka, tai to ir reikia vengti;

(Žiūrėk ant 3-čio pusi.)
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RRUODŽI O (Dec.) 26, 102N

SUKAKTUVIŲ JUBILĖJUS LIETUVOJ 
DIDŽIOJO VILNIAUS SEIMO 20 METŲ

Kaunas. (Valstybes Teatre). Reikšmingas yra Did. 
Vilniaus Seimo 20 m. jų jub‘Įėjus. Jo apvaikščiojimas iš 
kėlė minčių bei obalsių, kurie šiuo momentu, gal, ne ma
žiau vertingi ir reikšmingi, negu anuo laiku D. Vil
niaus Seimo nutarimai. Tai parodys ateitis; tuo tarpu 
konstatuotini faktai.

niaus Seimo paskelbtais o- 
balsiais, idėjomis.

Tada, kai D. V. S. tautinę 
idėją praplatino į valstybi
nę, visi be jokių skirtumų- 
partinių, tikybinių bei sočia 
lių — dalyvavo ir pritarė. 
Be to D. V. S. aiškiai api
brėžė ir patį Lietuvos susi
tvarkymą — demokratinį su

VIENYBE 
suomenės, daugumos, bet ne 
valdyti ją. To reikalauja 
Konstitucijos garantuota de 
mokratinė tvarka; to reika
lauja Lietuvos nepriklauso
mybė ir jos dalių sujungi
mas į vieną Lietuvos Kūną.

Šios kalbos, kurių tik at 
skiros mintys čia fiksuota, 
publikos karščiausiai, entu-

Uždangai pasikėlus, sce
noj susėdusius buvusiojo D. 
V. S. prezidiumą (Smetona, 
Stankūnas prezid. nariai iii 
Klimaitis ir Gira, kuris vė
liau kur tai dingsta, — se-_ 
kretariatas) ir jo dalyvius, 
(virš 50 asmenų) publika 
sutinka karštu ir ilgu plo
jimu.

Pirmininkaujančiam J. Vi 
leišiui pasinius, D-rui J. B a 
sanavičiui, D. V. S. sumany
tojui ir jo pirm., siunčiama 
pasveikinimas; mirusieji da 
lyviai pagerbiami atsistoji
mu.

A. Smetona prakalboj pa
žymi, kad sukaktuves mi
nint, reikia ne tik pasi
džiaugti nudirbtais darbais, 
bet 'ir susimąstyti; reikia 
praeitį jungti su dabartimi 
ir kritiškai ją įvertinti, kad 
sudaryti tobulesnę ateitį. Ir 
čia, pažiūrėjus į D. V. S. 
nutarimus, tenka konstatuo 
ti, kad toli gražu ne visi jie 
yra įvykdyti. Vilnius neat
vaduotas, demokratizmo o- 
balsiai neįvykdyti: spaudos 
laisvės nėra, demokratizmas 
tik žodžiuose, bet ne gyve
nime; ne viso krašto gyven

tojai, bet viena partija val
do kraštą; opozicija perse
kiojama ir skaitoma net 
priešvalstybine, kenksmin
ga. To tikrai demokratingo- 
se valstybėse nėra. Jei de
mokratizmo Lietuvoje nėra, 
tai tas parodo, kad jo maža 
piliečiuose. Todėl reikia da
ryti reformas savyje. Ir Vii 
mų tik patys susitvarkę, su 
gryna sąžine galėsime atva
duoti. Su kaimynais reikia 
turėti sugyvenimo progra
mą. Partijose esą ir tokių, 
kurie svajoja apie diktatū
rą. Ir čia turėtų būti ne dik
tatūros siekimas, bet parti
jų sugyvenimas; sudaryti ži 
dinį, teisingo valdymo, tei
sėtos tvarkos židinį.

M. Sleževičius prakalboj 
konstatuoja, kad 20 metų 
atgal lietuvių tauta, ilgai 
miegojusi, pabudo ir visam 
pasauliui pasakė, kad ji gy
va. Tada Did. Vilniaus Sei
me dalyvavo visi lietuviai be 
jokių skirtumų; šiandien gi 
nėra tų, kurie sudaro vy
riausybę. Matomai, ne visų 
širdys vienodai šiandien pla 
ka, ne visi džiaugiasi Vii-

sitvarkymą.
Ten pat susirinkusi L. 

Valstiečių sąjunga nurodė 
kelius, kaip praktiškai D. 
V. S. nutarimus įgyvendin- 
ti, ir ta demokratinė tvar
ka tuojau po Seimo Lietu
voje buvo realizuota. D. V. 
S. nutarimai nurodė visą

CHICAGO, ILL. 
Maskolberniai Prakišo SLA.

Kuopoje

ziastingai pritartos.
Po to priimta rezoliucija, 

atskirai dedama, nusifoto
grafuota, paskaityta ilgiau
sia eilė pasveikinimų raštu 
ir išklausyta žodinių pasvei
kinimų bei prakalbėlių.

Gulbės Salėj, pirmininkau' pramogos, būtent: Birutės Cho 
jant užsitarnavusiai visuo- ras statė veikalą “Keistutis” ir 

kryptį Lietuvos valstybės menės veikėjai ir nuolatinei Vaičkus — “Genovaitę.”, Todėl 
formavimosi ir todėl 1917-kovotojai už spaudos laisvę iš 88 narių atsilankė vos 36. 
18-19 m. visas valstybės apa1 p, Bortkevičienei, buvo pa-1 čia maskolberniai buvo labai 
ratas susikūrė iš apačios, iš Į darytos prof. Voldemaro‘apsidžiaugę, kad jų bus viršus 
liaudies, pradedant valsčių, ir d-ro J. Šliupo paskaitos.' ir jie apvaldys šią kuopą, kaip 
parapijų komitetais. Ir čia, čia, d-rui Šliupui aštriau pa i apvaldė 36 kuopą. Bet parėjus 

J kuopos valdybos rinkimuose lai 
mėjo tautininkai Sandariečiai: 
pirm, darbštus veikėjas S. K. 
Grisius; prot. rast. P. Janu- 
šaitis; turtų rast. V. F. And
riulis; ižd. P. Gasiūnas. Tad 
ateinantį metą kacapai neturės 
“saviškių” mūsų kuopoje.

čia pat buvo ir SLA. Centro 
viršininkų nomina- 

miai paskaitą užbaigė. 'ei jos, kuriose maskolberniai 
Prof. Voldemaras pasiū- prakišo. Nominuota didžiuma 

lė pareikšti p. F. Bortkevi- balsų: prez. St. Gegužis; 26 
čienei užuojautos del jos per balsais; (Dr. Graičiūnas gavo 
sekiojimų ginant spaudos 7, o Soloveičikas 3); sekr. P. 
laisvę.

Publika iškėlė jai širdin
giausių ovacijų. Tokių pat 
ovacijų iškelta ir buv. D. 
V. S. prezidiumo nariui ir 
pirmam Lietuvos valst. pre
zidentui A. Smetonai.

— Liet, žinios

kaip ir D. V. Seimo laikais, ! sisakius prieš kunigus, po- 
rasta bendra visų partijų licijos vadas Janušonis šo- 
kalba — nepriklausomybės ko jį kviesti “prie temos...” 

Įkalba; daugiau: rasta ben- Publika užprotestavo ir rei- 
dra kalba, kad čia — Lie-' kalavo, kad policija nesiki- 
tuvoje — nebus sūnų bei po štų į ne savo reikalą. Kilo 
sūnių, bet bus visiems lygus nedidelis triukšmas, kurį pa 
ir geras gyvenimas. Ta da- laikė koki tai du vaikinai, 
bar nėra. Todėl visos parti- bet d-ras Šliupas visų susi-

bate. Kode! gi jūs patys to ne- 
padarot! jums pusė dolario li
ktų. • Va.

Gruodžio 13 d. buvo SLA.
1129 kuopos susirinkimas. Tą 
dieną buvo kitur dvi didelės

BINGHAMTON, N. Y.
Banditai Apkraustė Lietuvį ir 

Vienas Pakliuvo

Gruodžio 15 d. trys banditai 
užpuolė 
plėsdami 
Norbūtą 
Norbūtui

vą su kitom aukom, ir likosi 
pasiusti j Centrą Tautos Fondą 
del Lietuvos labo. Tų pinigų iš
viso priduota i Tautos Fondą 
tik $64 su centais; aš, žemiau 
pasirašęs, būdamas tuo laiku 
raštininku T. F. 21 skyriaus, 
aiškiai pamenu priimtą pinigų 
sumą.

Taigi nei tūkstantis ir nei 
keli šimtai, kaip buvo rašyta 
“Vienybėje,” o tik priduota j

Knygos iš Vilniaus!
Iš Lenką pavergtojo mūsij VILNIAUS, iš seno 20 metų gyvuojančio te
nai M. ŠLAPELIENĖS LIETUVIŲ KNYGYNO (Dominikonų gatvė N13)

esame gavę šių knygų i —
1. D-ro J. Basanavičiaus — Vilnius lietuvių dainose_____ _______ 75c
2. Vilniaus Lietuviii Gimnazija, jos dešimties metų gyvenimas ____ 35c
3. D-ro J. šlapelio Lietuvių ir rusų kalbij žodyno 2(54 pusi, ligi

žodžio “ jmarminti” _ ___________________ ______ _____ $1.65
4. D-ro J. šlapelio, Robinsono gyvenimas ir jo nelaimės___ _____ 75c
5. D-ro J. šlapelio, Kristijono Duonelaičio Raštai__________ ___ 60c
6. V. Zajančkausko, Lietuvių Literatūros vadovėlis___ _______ $1.00
7. M. Stankevičiaus, Biologijos Vadovėlis___ _______________ 75c
8. Šatrijos Raganos, Lietuvos Senovės istorijos pasakos__ _______15c
9. Skaudžio Auštras. Lietuvos atsiradimo poema__ ___________$1.40

10. Skrjidžio Vaidila. Senovės Lietuvos vaizdai___ __ ___ __ ___60c
11. Skruodžio Atminimai I ir II______ _________ .___ ___________ 80c
12. Skruodžio Jogaila (drama) ________ _ ______ _____________ 25c
13. Skruodžio Dievakis (drama) I, II, III --------____ __ _____ _ 30c
14. Skruodžio Teisės filosofija________ __________ __________ 25c
15. Klaipėdiškių dainos ______ ___________________________ __ 30c
16. V. Sapniūno Kova. Scenizuoti vaizdai ____ _________ ______30c
17. Žemkalnio Birutė, drama _ ___ __________ ___^__-4_______ _ 20c
18. Žemkalnio Inteligentai, drama__ ________________________ 35c
19. Mičiulio Sugriuvęs gyvenimas drama ______ __________________45c
20. Dumblynė, drama _ __ ________ _______________________2___20c
21. Iš tamsos į šviesų, drama__ _______________________________ 15c
22. žvaigždučių eglutė, vaikų drama________ _____ ________, __ 15c
23. Esmaičio Varpininkai, drama_____ ____________ ___________  20c
24. Esmaičio Plunkšnelės rūpestėliai ________ ______________  $1.00
26. Lietuviij Tauta. III knyga, 3 sąsiuvinis_____ ____ ______ $1.50
27. Kun. P. Kraujelio Trakų Pilis _________  ___ _____________ 10c
28. Šimkaus Dainų dainorėlis (dainos su gaidomis) __________ _ 20c
29. Lakštutės giesmeles _____ _______________________ _ __ __ ioc
30. žaliosios girios giesmės ________ ____________________ ______ 8c
31. A. Mickevičiaus Konradas Valenrodas ______ _______ _ 20c
32. M. Biržiškos Dainų atsiminimai iš Liet. Istorijos__ ___ ____ 45c
33. M. Biržiškos Lietuvių Dainos ___ __________________________25c
34. M. Biržiškos Lietuvių Dainų Literatūros istorija ______________40c
35. Vaižganto Aplink Baltiją ____ __ __ ____________________ 25c
36. Vaižganto Tiesiant Kelią Lietuvos nepriklausomybės___ __ ____15c
37. Herbačiausko Gabija J.____ ___ ______________________ ______ 50c
38. Herbačiausko Erškėčių vainikas ________ ____ ____________ 50c
39. Anderseno pasakos (didelis pasakų rinkinys) _________________35c
40. Mokslo Pasakos__ -_______________ ________ ____ _ _  15c
41. švedų pasakėlės _____ _______________________ ____ _______ 15c
42. Pritrūko kantrybės _____ _-________ ____ ___ _______ _____25c
43. Karaliai ir žmonės ______________ ______________________ __ 20c
44. Urvo vaikai _____________________ ___ __ ___________________ 8c
45. Kova gamtoje ____ ____ ______________________________ _ 15c
46. Mokykla ir visuomenes tvarka _ __ _____ _____ ____ ____ 15c

I H •
Vises šios knygos gaunamos mūsų

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

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA ir DIRBTUVĖ

geriausiai įrengtoje mokykloje. Prakti
kos pamokos išardyti ir sudėti visokius 
motorus, apie elektrą ir važiavimą. Ti
kras, pilnas kursas šoferio-mekaniko 
lietuvių ir anglų kalbom veda visiem 
žinomas ir per 15-ką metų prityręs
INSPEKTORIUS L. TIKNIAVIČUS 

garantuojame laisnį ir diplomą — Pa
ieškomo darbo. Ateikite apžiūrėti mū

sų snokyklą. Mnkvklą atdara nuo 9 ryte iki 9 vakaro. Nedaliomis 
Mao 11 vai. ryto iki 2 vai. po pietų. Klesoa dienomis ir vakarai*.

NEW YORK AUTO SCHOOL 
>28 — 2nd Avenue, (Kampas 14 gatvės) New Terk City

jos, visa visuomene privalo rinkusiųjų palaikomas, ra-‘Valdybos 
susiburti į bendrą frontą 
prieš tuos, kurie diktatoriš
kai bando valdyti Lietuvą, 
kurie paniekino D. V. S. iš
keltus demokratizmo obal- 
sius, kurie pamynė teisėtu
mą ir teisingumą, laužo kon 
stituciją, nes reikia gelbėti 
Lietuvos ekonominė, finan
sinė ir moralė padėtis.

Kiekviena valdžia turi 
skaitytis su visuomenės nuo 
mone, turi klausyti tos vi-

lietuvių įstaigą api- 
savininkus; Motiejų 
ir Antaną čiarną;
atėmė $195 ir laikro- Tautos Fondą 21 sk. $64 su 
čiarnui $220, taipgi ! centais.

ir laikrodėlį. Nukentėjo dar 3 j Aš manau, kad bus aišku vi- 
pašaliniai, kurie buvo tuo lai
ku ten atsilankę, būtent: Ant. 
Jankeliūnas, iš kurio atėmė $95 
ir p. Mainionis — $14.• Bandi
tai atėjo ramiai, prašė, alaus, 
o paskui persistatę sausais a- 
gentais, atstatę revolverius, ap
kraustė žmones. Tą padarę, no 
rėjo pabėgti; du pabėgo, bet 
trečią pasilikusį ant vietos pa
grobė ir atidavė policijai.

Lietuviai biznieriai turėtų 
būt atsargesni apgynime savęs 
ir savo pirkėjų.

Skirpstas.

ŠUO IR KATĖ
(Pasakaitė—Feljetonas)

Vertė Vladas M.

Į šuo ir katė pareikalavo nuo 
savo šeimininko, kad jis duo
tų, už jų tarnystę, mėsišką val
gi-

Šeimininkas iš pradžios spy
rėsi, bet kuomet galų gale pa
matė, kad kitoniškiau nesusi
kalbės, tuomet nusileido ir pa
darė su jais raštišką sutartį, 
kurioje jis pravalėjo davinėti 
šuniui ir katei kartą į dieną, 
po šmotą mėsos.

Katė pasiėmė sutartį į dan
tis, nunešė ją ant augšto ir 
pririšo prie skersinio balkio.

Pelės rado sutartį ir ją su
graužė į mažus šmotelius. Kuo 
met šuo su kate atėjo pas šei
mininką, gauti savo uždirbtą 
mėsą, jis jų paklausė:

— Kur sutartis?
Nei šuo, nei katė, jokios su

tarties jam parodyti negalėjo, į 
— sutartį- gi pelės suėdė, — 
žinoma šeimininkas nedavė 
jiems mėsos, net ir pauostyti.

Tarp šunies ir katės prasidė
jo ginčai: šuo reikalavo, kad 
katė tuoj aus grąžintų sutartį, 
nes kitaip jie mėsos ir akimis 
lepamatys.

Bet taip, kad katė šios sutar 
ties jokiu būdu niekur gauti ne 
galėjo, todėl šuo nuo to laiko 
pasidarė jos.,pikčiausiu priešu.

Katė nors ir drąsi, bet šu
nies bijo.

O pelės nuo to laiko, ji pra
dėjo be pasigailėjimo naikinti: 
kam jos sugraužė sutarti.

LIETUVOS STUDENTIJA

buvo da- 
komisijos 
Biržiškai, 
studentai

Apie Lietuvos Studentijos 
nuotaiką palei partijas gali
ma spręsti nesenai (Gruodžio 
6 d.) atsibuvusiais rinkimais į 
Lietuvos Universiteto Studentų 
Atstovybę. Rinkimai 
lyvaujant rinkimų 
pirmininkui prof. M. 
ir dalyvavo viso 1652
balsavimuose. Sekamų partijų 
arba “sriovių” studentai davė 
ballsus:

Ateitininkai — 539.
Tautininkų Korporacija — 

375. t
žydų akad. susi v. — 282.
Stud, socialistų — 116.
“Varpo” draugijos — 111. 
“Kultūros” būrelių — 103. 
žydų kalbai remt d-jos — 

89.
“žaizdro” dr-jos -— 36.

TIK SAVO PILVĄ GARBINKIM IR JAM TARNAUKIM

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
tinginiui gi ir savo pilvo garbintojui nepatinka 
šeimyna, nepatinka ir bevaikystė, nepatinka 
darbas ir bedarbė, žmogui patinka gal tik gir
tuokliauti, gardžiai pavalgyti, ir išsimiegoti. Jei
gu mes tik dėlto gyvename, kad gerti, valgyti ir 
miegoti, tai neverta gyventi. Tad sąmoningiau 
būtu šviestis, kad pasiekti augštesnės kultūros;
— nurodykime lengviausius būdus, kaip be kan
čių žmogus gali pats save nužudyti. Prie to mus 
veda jų logika.

Jūs galite nusižudyti — tėvynė jūsų ne
verks, nes mūsų tauta turi nuo jūsų mažiau 
naudos, negu medis nuo sudžiūvusių savo lapų
— sausi lapaj nupuolę nuo medžio pūsta ir vėl 
duoda maistą medžiui. Jūs gi tik gadinate ūpą 
geriems tautos nariams; jūs kenkiate tautai, 
kaip piktžolės javams, kurios geras ūkininkas 
su šaknimis išrauna ir sudegina. Bet jūs ir pa
tys išnyksite, kaip silpnas ir netinkamas gyveni
mui gaivalas. Gi jūsų turtai, kuriuos jūs taip 
mylite teks mūsų vaikų vaikams. Galite nusi
žudyti, — o aš gi gyvensiu, nes aš myliu gyve
nimą ir žinau — mirti niekados nepavėluosiu.

{Užbaiga)

Jurgeliūtė 33 b. (maskolių Jus 
kevičiūtė 3) ; vice-prez., S. K. 
Grisius 16 b.; Kamarauskas 8 
(Maskolių Bacevičius 3); iždo 
globėjais: Danielius 18, J. Švi
tra 7. Daktaru kvotėju — Dr. 
Klimas 26; o Dr. Biežis 3. 
Taigi maskolberniai visai pra
kišo. Kai del iždininko, tai 
chicagiečiai labai norėtų nors 
vieną C. V. narį Chicagoje tu
rėti, todėl nominacijos šiaip 
pasiskirstė: N. Krukonis gavo 
8, K. Semaša 7 ir Paukštis 6.

Buvo neužsiganėdinimų del 
2-ro apskričio vakarienės, kūrid 
organizatorius vesdamas net 
neminėjo SLA. vardo. Būtų pa 
tartina “Naujieniečiams,” vi
siems Vaidyloms ir iš 3 ypatų 
“Visuomenės Sąjungai — kad 
jie savo reikalų nekištų į SLA 
reikalus, tai tada būtų abiem 
pusėm sveikiau. Pavyzdį imtų 
bent iš Sandariečių, kurie sa
vo reikalų nekiša kur nereikia. 
Dabar organizatore, išrinkta p- 
nė J. Andriulienė, kuri labai 
moka prirašinėti SLA. naujus 
narius. Geistina, kad daugiau
siai prirašinėtų jaunuolių sky
rium SLA. 129 kp. Narys.

ROCHESTER, N. Y.
Susitvėrė Nauja Beparlyvė 

Kuopelė

šiomis dienomis Rochesterio 
lietuviai sutvėrė kuopelę, iš ge
rų tautiečių, rinkimui aukų Vii 
niaus Vadavimui.

Gruodžio 10 d. atsibuvo pir
mas susirinkimas pas pil. J. 
Braknį ant Hudson Av.‘ Nariai 
susirinko; rodos yra apie 20 
narių, tik pirmu užsimojimu.

Tapo valdyba išrinkta. Na
riai metinę mokestį užsimokė
ję, rengs pramogas iždo padi
dinimui.

Aukos bus siunčiamos tiesiog 
Vilniaus Vadavimo Komitetui į 
Lieiuvą.

Labai puikus sumanymas. 
Tokių kuopelių reikia visuose 
miestuose, nes partinės organi
zacijos rūpinasi tik Lietuvos 
Valdžią visaip šmeižt ir rinkt 
aukas del savo šmeižimo fon
dų.

Tad Vilniaus Vadavimo kp. 
nariams, ypač valdybai, linkiu 
gerai darbuotis.

N azaranskas

NEW HAVEN, CONN.
Žiupsnis Šio ir To

VIEŠAS ATSAKYMAS DEL 
BUVUSIŲ AUKŲ

siems toks išguldymas apie li
kusius pinigus; kur padėti, ir 
kam sunaudoti.

Nepamenu gerai, tik kiek lai 
ko tam atgal, buvo toks pat 
pareikalavimas per “Amerikos 
Lietuvį,” kur ir tą patį atsaky
mą daviau. Tas rodos bus apie 
virš trys metai atgal.

Tai viskas, ką aš galiu pa
reikšti, kaslink reikalavimo per 
“Vienybę” No. 145, gerb. V. 
Ambrozevičiui, kaslink likusių 
pas T. Dūdį pinigų. Jei kas ne- 
atatinka, tai kreipkitės į Ka- 
sierių T. Dūdį.

Viso velijantis,
K. J. Dryža, 

233 Dickinson St.
Philadelphia, Pa.

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

ANTANĄ USEVIČIŲ 
1180-1178 Clinton A v.

Rochester, N. Y.

Bell Phone Poplar 7545
A. STANKUS

— Lietuviškas Graborius — 
Geriausias patarnavimas, 

Daug metų patyrimo 
1023 Mt. Vernon St.

Philadelphia, Pa.

M. M. ŠLIKAS
Lietuvis Advokatas 

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

Namų Tel. Michigan 5751

Aną syk buvau minėjęs, kad 
Čion lankėsi agentas “Lietuvių 
Balso;” turi būt “Tėvynės Bal
so;” tą šiuomi atitaisau.

Gruodžio mėnesiniam susirin 
kime SLA. 142 kp. nominuota 
didžiumoje ta pati Centro Val- 

| dyba, ir išrinkta kuopos val
dyba-; visi beveik tie patys, ge
ri tautiečiai.

Gruodžio 13 d. buvo SLA. 
kp. vakarienė; ją surengė na
rės moterys. Publikos buvo gra 
žios, net iš kitur: pp. Maka- 
revičiai iš Ansonijos ir p. Biek 
ša iš Bostono; po vakarienės 
buvo pašokta, nes muzikantai, 
po vadovyste p. Petkaus, sve
čius pavaišino su muzika.

Kalėdas mes sužinome, kad 
arti, kaip gauname “gromatą” 
nuo savo klebono, kuris — die
vuli jį storą 
sigaili dviejų 
ir šį metą.

čion gana
prakalbas Biblijos Studentai; 
bet kad jie tankiai kalba vis 
skirtingose salėse, tai žmonės sitarę ir nuskyrė, kad tuos Ii 
nebesuvaiko jų. Nors paprastai i kusius pinigus atiduoti del Lie 
jie mažai pamokinančio paša-1 tuvos labo. Taip ir padarę 
ko; vienok kaip kalba apie “Ro 
mos trustą,” tai žmonės nusi
šypso kartais iki ausų; sako: 
“kunigui duodate pusę dolario, 
kad jis lieptų sukalbėt poterius 
už mirusio vėlę; na, ir j ųs kal-

augink — nepa- 
centų už štampą

tankiai surengia

Philadelphia, Pa. — Patėmi- 
jau “Vienybės” No. 145, kur p. 
V. Ambrozevičius iš Newarko 
viešai reikalauja atsiliepti. To
dėl aš žemiau pasirašęs, atsi
liepiu į Tamistos užklausimą 
kaslink likusių pinigų pas p. T. 
Dūdį, buvusį išrinktą kasie- 

t rium laike suvažiavimo Ameri
kos Lietuvių į Seimą 1906 m. 
Philadelphia, Pa., Continental 
Kotely.

Su likusiais pinigais gerb. T. 
Dūdis taip padarė. (Aš neži
nau ir neminėsiu, kiek buvo su 
rinkta iš viso pinigų laike Ru
sų revoliucijos, nes aš nedaly
vavau seime; tik sakau, kas 
man žinoma). T. Dūdis, gavęs 
daug atsišaukimų nuo žmonių, 
kas bus daryta su likusiais pi
nigais, nes ėmė reikalauti pp. 
Sirvydas, Grinius ir kiti, kurių 
jau Dūdis sakosi nepamenąs). 
Tai, nežinojęs, nė kur tuos pi
nigus perduoti. Vėliaus susiė
jęs su klebonu J. J. Kaulakiu, 
kaipo Seimo nariu; tai abu pa

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 A. M
* Nuo 2 iki 4

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

P. M.
P. M.

RICHMOND
TRUST

COMPANY
2701-2703 E. Allegheny Av.

Philadelphia, Pa.

Apdraudžiame Nuosavy
bės Dokumentus.

kasierius T. Dūdis pridavęs kle 
bonui Kaulakiui, o kleb. Kaula- 
kis pridavė Į Tautos Fondą, 
kuriam tuo laiku buvo renka
mos aukos del Lietuvos labo; 
tie pinigai ir likosi sudėti į krū

Persiunčiame Kabeliu Pinigus

Perkame ir Parduodame 
Visi; šalių Pinigus

Mokame 4% ant Padėtų 
Taupymui Pinigų

Puikiausias Patarnavimas 
Visuose Skyriuose

3
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Jaunimo Skyrius
Lietuviu Jaunuolių bei Sportininkų Savaitinis Kampelis

s sF į

■kur saulė gyvoji vien deiman- 
tąis, blizga —

į savo svajonės trbškinjų tėvyj-
nę, į*

LIUIMIIM uuiim M VI vpui Ulini n U uavuHiliitJ nmiipuiiu  g. |

'* 5 r ——------------ ------------------------------------—T ■ - v - . . ■
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REIKIA MUMS JAUNIMO nizači'joje yra šios Idbai stam
bios ydos: 1) Ji apie apšvietą, 
atletiką ir sportą visiškai ne
sirūpina; 2) Jos obalsis yra: 

I “Viskas Lietuvai, o Lietuva — 
. Kristui” visai neatitinka mūsų 

jaunimui; nes mūsų jaunimas 
išaugęs ant amerikoniškos dir
vos labiau domėjasi tik Ame
rikos gyvenimu, o ne Lietuvos; 
jeigu nekuri dalis jaunimo ir 
būna prie Lietuvos užjautimo 
pritraukiama, tai jokiu būdu 
nesutinka prie tokio netinka
mo obalsio, kaip “Viskas Lie
tuvai, o Lietuva Kristui;” mat 
jie gerai žino, kad amerikor 
nai iš jų juoktųsi, jeigu jie pa
sakytų: “Viskas Amerikai, o 
Amerika Kristui;” 3) Bet stam 
biausi Vyčių yda yra tame, kad 
jie seka tik kunigėlių nurodo
mą politiką ir užsiima labai 
smulkiais, beveik parapiniais 
darbeliais.

Amerikos lietuvių augan
čiam jaunimui reikia turėti sa- 

■f 

vo — Jaunimo Sąjungą, kuri 
sujungtų visus dabar esamus 
jaunimo klubus ir draugijas. 
Tųįuą jėgą jie sudarę pagelbė
tų vieni Uitiems įsisteigti įvai
riose kolonijose namus, kaip 
kad turį Ypung Men’s (Wo
mens) Christian Association, 
arba Young Mens (Womens) 
Hebrew Association, kurios vi
sur steigiasi savo milžiniškus 
namus ir jaučiasi galingi.
. Apie tokios Jaunimo Sąjun

gos programą aš čia nemanau 
kalbėti, nes tas priklausys ki
tam laikui. Aš tik paduodu ši
tą mintį mūšų jaunimui, kad 
ją perskaitę išreikštų ir savo 
mintis per “Vienybės” Jauni-

SĄJUNGOS

Rašo Aržuolas

Lietuvių jaunuomenė Ameri
koje yra kaip ir koki našlai
tė. Niekas ligšiolei nebandė su
tverti tokio jaunuomenės sąry
šio, kuris jungtų krūvon visų 
kolonijų lietuvių jaunimą, be 
skirtumo pažiūrų ir partijų, 
ir vestų jį prie apšvietos, iš
silavinimo ir kilnių darbų. Ro
dos turime kolonijose šiokius 
tokius atletų klubus ar šiaip 
kokius nors ratelius, bet jų 
tarpe nėra tokio tvirto sąryšio, 
kaip kad buvo pas čekų ar len
kų “Sokolus,” kurie žymią ro
lę sulošė tų tautų gyvenime.

Kaip kas gal man užginčys, 
nurodydamas, kad mes turime 
lietuvių Vyčius! Taip,, mes Vy
čius turime. Bet kas iš to, kad 
į tą organizaciją mūsų jauni
mas negali įtilpti. Toje orga-

mo Skyrių. “Vienybė” yra se
niausi organizatorka visokių 
mūsų didesnių ir mažesnių dr- 
jų, todėl gal su jos pagelba 
Amerikos lietuvių jaunimas ga 
lės ir savo sąjungą įkurti ir iš
auklėti.

Jaunime! Pagalvok apie tai.

Norėčiau prabilt Į krūtinę 
dievaitės,

užvaldžiusios širdį bevilčio 
poeto,

kad ji jį suprastų su meile naš
laitės

ir gi aust, it aušra, bučiniais 
silueto. ■ ~ * -

Nušluostyk ašaras, mergaite, 
užmiršk vargus, brolau pajung 

tas, «11
juk vėl — 
veiduos žydės jaunatvė.

— Kaz. Jakubėnas

!

ŠIRDIES LIGOS

AMERIKONAI IŠKĖLĖ 12 M.
JULĘ ERA JUTĘ

Atsišaukimas į L. A 
B-ves Šerininkus *

Lai PAIN- 'L 
EXPELLERIS

. Praveja Skausmus! «
1 rink! te greitai taip, kad šis 
stebėtinas linimentas persisunktų 
per odą į pat tą vietą, iš kur 
paeina nesmagumai.
1 ain-Expellerls palengvina kraujo 
sukepimą ir atsteigia normali

. kraujo tekėjimą gjslomis.
35C ir 70c vaistinėse. Tėmykite, kad butu 
inkaro vaizbaženklis ant pakelio.

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

Brooklyn, N. Y.
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“Vienybei Knygynas Siūlo Sekamus Naujus 
Teatro Veikalus Mūsų Veidintojams 

------ o------
NORA. — Henriko Ibseno trijų veiksmų drama. Veikia

vyrai ir 4 moterys--------------------------------------------75c.
PLEPUTĖ. •— L. Ivanovo trijų veiksmų komedija. Vai

dina 4 vyrai ir 4 moterys--------------------------- 50c
PO APGARSINIMO — J. Naruševičiaus vieno veiksmo 

farsas. Vaidina 4 vyr. ir 3 mot. —
INTELIGENTAI — arba Parinktieji žmonės. Keturių 

veiksm. komedija. Vaidintojų reikia 13-kos-50c
SUGRIUVĘS GYVENIMAS — Pijo Mačiulio trijų veiks, 

drama. Vaidint, reikia 12-kos — —- -- ----------- 60c

------- 30c

VIENYBĖ
193 Grand St Brooklyn, N. Y

•s • ■
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LIETUVIŠKA VALGYKLA
£. (RESTORANAS) 4 ‘ • J

—o—
Šviežus, Lietuviški Valgiai Dideliame Pasirinkime.* B

Specialiai Kopūstai ir mėsos gaminama geriausiu lietu- g 
višku skoniu. Visi esat kviečiami atsilankyti

103 St. Marks Place, tarpe Av. Ą. ir 1st Avė.
New York City, N. Y.

Savininkas J. Galaskas

Bayonne, N. J. — Gruodžio 
10 d. vietinė masonų Elks Loža 
turėjo surengusi kontestą: kas 
parašys geriausį straipsnį a- 
pie garsingą, vieiią iš pirmųjų 
Amerikos laivų — “Constitu
tion,” kuris buvo statytas Spa
lio mėn. 1797, dalyvavo dau
gely karų ir potam 1830 m. 
buvo pasmerktas sunaikinimui, 
drauge su kitais laivais, kaipo 
atgyvenę savo amžių. Tačiaus 
vėliaus, kaip šitas laivas, taip 
ir kiti, kurie visi buvo poetiš
kai pavadinti “Old Ironsides” 
(“Seni Gelžinšoniai”) buvo nu 
tarta nesunaikinti ir visa A- 
merikos tauta rinko aukas, kad 
juos vėl atbūdavoti ir užlai
kyti, kaipo tautos relikviją.

Tam tai tikslui dar ir dabar 
kai-kuriu užsilikusiu laivu at- t 4- 4.
statymui yra renkama aukos, 
ir minėta Elks Loža turėjo sa
vo vakarėlį ir kontestą minėtą 
Gruodžio 10 d.

Lietuviams šis vakarėlis tuo 
likosi atžymėtas, kad jauna 
lietuvaitė (tik 12 metų) — Ju
lė Brajulė, nuo 77 West 16th 
St. Bayonnėje, ant užduotos 
temps viešoje mokykloje Nr. 
12 pristatė savo parašytą strai 
psnį, kuris Rengimo Komiteto 
tapo pripažintas vienu iš ge
riausių, dėlto jai tapo pripa- 

■ žinta Pirmos Rūšies dovana, ši 
tą dovaną — medalį — ir pri
segė tą vakarą p-lei J. Braju- 
tei buvęsis laivyno admiralaš, 
p. Marion Eppley, iš Bosto
no.

Komitetas apie p-Ię Brajutę 
išsireiškė, kad ji šiuomi raštu 
pasirodė: “skaisčiausio suma
numo ir augštai mokslo gabu
muose stovinčia, mergaite.” Ir 

lįštikrųjų jos. tą raštelį perskai
čius laikraščiuose (“The Bay
onne Times,” “The Jersey Jour 
nal” ir kt.), matosi, kad tos 
jaunos lietuvaitės galvutėje y- 
ra prigimtas didelis literatiš
kas talentas. Kadangi ji yra 
tik 12 metų, todėl ateityje iš 
jos galima tikėtis labai žymios 
lietuvaitės.

Be to, -p-lė Julė Brajutė ir 
taip gražiai yra auklėjama. Ji 
visuomet deklamuoja ir solo 
dainuoja rengiamuose vakarė
liuose, taipgi moka ir pianą 
skambint. Josios tėvas, p. Jo
nas Brajus ir motina verti di
delės pagarbos, už dailų auk
lėjimą savo dukrelės, kuri jau 
ne tik tėvams daro malonumą 
ir pasigėrėjimą, bet ir visiems 
lietuviams garbę suteikia.

NORĖČIAU...
Norėčiau pakilti*'į žydrią 

mėlynę,
kur aras uolose sau vejasi 

lizdą,

□fcd.

i i'i\ ŠK

Tel. 1110 Greenpoini Telephone 7117 Mito

Juozas Garšva
Mano firma gerai atlieka aekanfilu iarbus: libalsamaoja Ir lal&eja mirusiai ant vlioklų 
tipinių. Pagraku varaolla nae papraičiaailų iki grakllnlaulę. Pariamlo karietai lal- 
aotnvfimi, viMlijomi, krlkltynomi ir kltiimi tailvallnfijlmami. <“ ‘ ..—i—;

Pirlul minėtai! reikalais kreipkitėj pae majie, o būsit uiganėiinti. ---------------•—  — Z- t- Z •_—■

231 Bedford Ave o fTB'AI i 264 Front Street
BROOKLYN. NEW YORK

Nors kartą norėčiau senoli 
matyti,

atžengusį ašarų krašto ap
žvelgti, — ? ,

ne kardą kraujuotą maldau
čiau, tik Vyti,

kad meile Tėvynės klajūnus 
sutelkti.

Tik gaila, kad gimti gav.au ne 
areliu,

kurs dengia nuo mūsų gyvy
bės saulutę, 
skurstančiu dvasioj elgetos 
vaikeliu,

i kurs kurti testengia iš skausmo 
dainutę.

o

Ne man tad žadėta didybės 
vainikas

iš laurų nupintas — dievai 
nespaskyrė, —

tik kalnas su kryžiumi nuogas 
ir plikas
ir Requiem vėjo; — štai mano 

tėvynė.
E. šėkštas

ŠIRDŽIAI
Kantri širdie!
Nekaltink tu manęs 
už tai, 
kad vylingas džiaugsmo 

dūlys
nuskris į padanges — 
augštai,
kad vėl svajonių slėpinys 
apglėbs mane šaltai, šaltai... 
Kantri širdie!
Nekaltink tu manęs...

spin

Nekaltink... — 4
Juk ir ta šypsena, 
ką žavėjo mane, 
jau dingsta — 
ir be to jau man gana... 
ir skaidri sielos daina 
jau stingsta.
Nekaltink, o kantri širdie!...

Nekaltink jau, oi ne!
Juk aš nekaltas, kad ta 
mane pagimdė del tavęs, 
ir kad padangės taip aptemę 
nebepakenčia manęs.
Kantri širdie, 
nekaltink jau, oi ne: 
mano viltis 
ir taip bešypso tik sapne.

L. Gytis.

NAKTIS

žemė

Leidosi saulė 
tyliai raudodama, 
ašarų vainiką 
krauju pindama... 
Ir gaila, rodos gaila, 
vos pražydėjus; patamsiuos 

vyysti.
Paukščiai suokdami 
ir tie — 
saulėlaidžio raudas ulbėjo.

žmogus su nesveika širdžia 
negali dirbti sunkaus darbo,, 
bet prisil&ikant valgymo, mank 
štinimoSir,darboi ir poilsio tai
syklių jis gali sulaukti senat
vės. Jei turi širdies ligą, sau
gokis svaigalų ir tabokos, at
sargiai' vUrtok kavą ir arbatą, 
saugokis visokių susierzinimų, 
valgyk vidutiniškai, nevalgyk 
perdaug prieš einant gulti, al
suok pakankamai šviežaus oro, 
mankštykis kasdieną atvirame 
ore, bet—daryk tai atsargiai, 
kad perdaug neįvargintumei sa

vo širdies ir kraujo tekinėsimo. 
Pasivaikščioti ir išlengvo lai
pioti po kalnus yra sveika, bet 
tik netuomet, ..kuomet jauti 
skausmą krūtinėje ar troškulį. 
Saugokis paleistuvystės ir per- 
didelio išdykavimo. Jei turi 
svaigulį, troškulį, ar esi supu
tęs turi atsiduoti daktaro atsar 
giai priežiūrai. Visos nesveikos 
širdys turi būti daktaro peržiū
rimos mažiausia kartą į metus. 
Nereguliariš širdies mušimas, 
kai-kada nieko nereiškia, kai- 
kada j is' yra labai pavojingas 
ir reikia eitj k negreičiausiai 
pas daktarą. ,t j

ar šiaip kam kitam į- 
pamainas (Proxies), 
atsiekus pageidaujamo 
direktoriai išsiuntinėjo

L. A. B-vės •,direktoriai pa
siryžo būtinai įvykdinti šėrinin 
kų suvažiavimą, kuriame būtų 
reprezentuojama didumas už
sirašiusių ir pilnai užsimokėju
siu Šerų šiame metiniame su
sirinkime, ar tai ypatiškai per 
susirinkime dalyvaujančius še 
rininkus, ar per prisiųstas į 
Centrą 
teiktas

Kad 
tikslo,
surašys su šėrininkų vardais, 
pavardėmis ir adresais koki 
Centre randasi, į kiekvieną ko
loniją, su prašymu, kad gavu
sieji surašus tuojaus sušauk
tų vietos .šėrininkų susirinki
mus ir paaiškintų svarbumą 
prisiuntimo savo atstovų ar 
perdavimo savo pamainų Cent
rui. Tatai, visi kurie gausite 
pakvietimus dalyvauti vieti
niuose šėrininkų šaukiamuose 
susirinkimuose būtinai dalyvau 
kite.

Šįmet pamainos kaip ir kiek
vienais metais jau <yra išsiun- 
tinėtos kiekvienam pavieniui 
šėrininkui tokiu adresu kokį 
Centras turi, bet į keletą dienų 
po išsiuntinėjimui laiškų su pa 
mainoms, paštas mums sugrą
žino arti poros tūkstančių lai
škų delei persikėlimo iš tos 
vietos, kurioje gyveno užsira- 
šiusis šėrininkas, nepamainyda 
mas savo adreso Centre. Taigi 
iš šešių tūkstančių šėrininkų, 
sugryžusių laiškų proporcija 
yra didelė. Dėlto šiuomi atsi
šaukimu meldžiam kuogreičiau 
šiai mums prisiųsti savo tei
singus adresus, kurie nesate 
pamainas gavę, idant galėtu-

, mėm suspėti 
pamainą.

Bendrovės 
suvažiavimas 
19 d., 1926
tebeliko; dėlto visi sukruskite 
darban. Jei bus šiame susirin
kime kvorumas, tai daug per
mainų bus galima jvykdinti.

Lietuvos Atstatymo B-vė 
294 Eighth Av. New York, N.Y.

A. B. Strimaitis,
Sekretorius.

prisiųsti Jums t*.

šėrininkų metinis 
vykdomas sausio 
m.; laiko mažai

Ir vėl — 
naktis juoda, kaip varnas, 
naktis vergų jaunatvei, 
naktis vergų pečiams.
Tyliai raudodama 
išeik, išeik, vargše mergaite, . 
nešvies tau žvaigždė tolimoji, 
neguos tau paukščiai lėkdami, 
išeik kapan lydėt jaunatvės! 
Ir gaila, gaila mums kažko, 
ir man, ir tau, vargše mergele.. 
Jau voras painioja tinklus 
nebėr kaip grįžt jaunatvėm

Naktis — 
juoda, kaip anglis, 
uždegk — ir degs jinai!
— Mergaite, 
jaunatvę į kapus lydėjus 
sakyk, sakyk kas'ten kūrenas?
— Ugnis! — taip tylom pa

sigirsta,
ir vėl jos veidas raudonuoja.
— Ugnis, — lakštingala pra

gysta, —
Naktis jau dega!

DIDELIS NUMAŽINIMAS KAINU ANT
NEW PLAYER PIANŲ

*

KIEKVIENAM
REIKALINGI
GERI DANTYS.
KODĖL NE JUMS? "

Pataisome nebrangiai. 
Vartojam naujus būdus. 
Sanitariškas patarnavimas.

DR. WOODRUFF
' Surgeon Dentist

182 Bedford Av., B’klyn, N. Y.

*»

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

PARSIDUODA LENGVOMIS 
IŠLYGOMIS

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

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

Iš visur kreipkitės čia pažymėtu adresu:

A. ANTPUSAT & CO A
EKSPERTINIS -TONUOTO JAS IRTATAISYTOJAS 
981 Broadway Brooklyn, N. Y.

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

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ 
APDRAUDOS (INSURANCE) FIRMA 

iMA.ini.izr REIKALAUJANT nf.draudos (insur-ACUPENT INSURANCE ance) nuo Ugnies, Gyvasties, Sužeidi- 
il'i L t‘~l r -l»i- r <1    A Stilt Iii.mo (accident), Autoiąobiiiij, Stiklų, 

etc., žodžiu sakant, suteikiam visokios 
? ĖI0 rūšies apdraudę (insurance) kokia tik- 

tai randasi šioj šaly. Mūsų kompanijos 
Avienos iš didžiausių, prekės yra lygios 

su kitais, bet patarnavimas yra geres- 
nis nelaimei atsitikus, nes pilnai nu - 
stolius išmoka. |

PERKAM ir parduodam namus, lotus, farmas, biznius, morgičius; ako-, 
linam pinigus ant morgičių, suteikiam pilnų, patarnavimą namų pirkimo 
ir pardavime.
NOTARY PUBLIC suteikia pilnų, patarnavimų visokių legalių dokumen
tų, kokius tiktai tiesos duleldžia Notarams patarnauti.
Su visokiais reikalais ypatiškai, laišku ar telefonu kreipkitės j mūsų 
firmų, užtikrinam, kad gausit teisingų ir mandagų patarnavimų.

SCHEGAUS & GALE
x BUILDERS, REAL ESTATE and INSURANCE 
134 BROADWAY, BROOKLYN, N. Y,

Tel. Stagg 6805

SU NAUJAIS METAIS NAUJA LAIMĖ!
Pasinaudok Proga!

Parduodame du naujai pastatytus namus, su moderniš
kais įtaisymais ir vėliausiais gyvenimui parankumais. 
Sewers assesmentai jau apmokėti ir duosime du tonu ang

lių dovanai. Namai randasi 
gražioje Richmond Hill sek
cijoje, ant 118th gatvės. 
Nebemokėkite rendos dau
giau! Pradėkite Naujus Me
tus savo namuose! Pasinau
dok proga ir būk savininkas!

Batvinis Bros
IO739 — H5th Street 
Richmond Hill, L. I.

Tel. Richmond Hill 8066

G RAVE IT 
Roofing

Repair Work. a Specialty' 
JAMES J. HOLT £r SON

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

Reikale klauskite:
Ofisas: 1163 Gates Avenue 

Tol. Jefferson 3057
Yardas: 161 Clifton Place 

Tel. Prospect 1023

; LĮETUVIfiKA AKUSERKA. }
! ; &

I

V Marijona TamklenS
prie palftgų ant pareikalavimo^ 

«dienų ar naktį, taipgi ir nedėl-^ 
^dieniais. Darbų atlieka atiakan-^S 
Vvėiai ui prieinamų--'kainų x 
g 7 Stagg Street & 
£3 (arti Union Av.) 
m3 Brooklyn, N. Y.
M Tel. Stagg 6711 M

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

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

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

t
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Papos Ultimatumas Lietuvos
Kunigams jau Vykdomas -

5 1

pareigas, kad, be kanoniško lei žinios paskelbimo “L. žiniose, 
dimo, apsiimi eiti svetimas ku
nigui pasaulines pareigas, kad me; 
vyskupijoje įsakytus bažnyti- 

jnius rūbus visai nedėvi ir vi
same kame taip elgiesi, kad at- 

kad Tu, Gerb. Pone, jau1 rodai savo noru apleidęs Ru
senai ir ryškiai apleidi kunigiš nigišką stoną ir savo valia ry
ko stono pareigas tuo būdu, škiai 
kad žymaus laiko tarpe nė kielJ svetimą šiam stonui gyvenimo

Randame “Liet, žinių” nr. 
274 Įdėtą lotynų kalboje vys
kupo Karevičiaus i kunigus pri 
draudimą, kuris lietuvių kal
boje šiaip skamba;

“Yra patirta ir viešai žino
ma,

neteisėtai perėjęs i visai

nevykdaį uždėtas dvasiškiams

IIUMMIII lilllll HI»IIIII1IIIIIIMIIMI1»!Hltli

INuo Skausmu ■

clėliai, atsižvelgiant Į vie- 
Vyskupo Ganytojo bud- 
ir priežiūros pareigą, no- 
šiuo laišku Tave perspė
ti rauge primygtinai ragi-

krutinėję ir strėnose, nuo 
strėndieglio, užsigavimo, 
Įtempimo, štyvumo vartok M

j Severais
! Gothardol

R

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

Kaina 30 ir 60 centai.

Pirmiausiai kreipkis į aptieką.

w. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

būda.
To 

tinio 
rūmo 
rime 
ti, ir
name ir liepiame, kad viešpa
ties dėlei atsipeikėtume! ir kad 

! prie tvarkos bei kunigiško gy
venimo padėjimo kuo greičiau 
gi įžtum.

Jeigu neatsipeikėsi, trims mė 
nesiams nuo šio raginimo die
nos veltui praėjus, bus žengta 
prie kanoniškų sankcijų pri
taikymo, pagal normos kanono 
2379 Cond. Jur. Can.

Vyskupas Fr. Karevičius
Prie šito “L. ž.” šiaip pri

duria: —
Kiek žinia apie minėtąjį pa

pos raštą Lietuvos kunigams 
užvažiavo per nervus jos pa
liestiesiems, matyti jš to, jog 
po kelių dienų nuo pirmosios

PUIKIAUSI SVETAINĖ 
Del Mitingi!, Vestuvių, Vakarienių ir 

Pakeleiviams Nakvyne
Taipgi ir šiaip del visokių pasilinksminifnų 

randasi LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ 
KLIUBE, kuris randasi 1153 Putnam Av., 

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

“Vienybės” Įgaliotinio Sveikinimai
•s ir Atsisveikinimas

a 9^ ■—aj,...,' > ... (

Sveikinu su Šventėms Kalė-1ko trūkumas. Mat ’ įstojau į 
du ir Naujais Metais visą nV- naują biznį, papirkau partne- 
bės” štabą, skaitytojus, .san- riais su pil. A. Rėku Viešbutį 
darbininkus ir tuos, kurie savo ' ir restorantą, Belmont Hotel,

I prielankumu draugiškai atsi- 
ir! nešė linkui manęs ir prigelbė- 

Ijo man darbuotis savose ko
lonijose, man atsilankius “Vie
nybės” reikalais.

Tie, kurie gelbėjote man 
stumti pirmyn tą kultūros ve
žimą, visi -likotės užregistruo-

Mem. Dampfb.” ir “J. Stim-
” sugriebę “Lietuva 

“Rytas” įdėjo labai tipingus' 
atitaisymus. “Lietuva” pavad-i 
no šias žinias ‘^prasimanymais 
prieš kunigus,” o “Rytas” sta
čiai suriko: “Eilinis “L. žinių’’j 
šmeižtas” ir išvedė, kad tai esą . 
“bjauriausi šmeižtai prieš Lie-^i ‘Vienybės knygose, jos rė- 
tuvos kunigiją...” Ar tai yra mėjais ir mano širdyje drau- 
šmeižtas, kai kunigams nuro-'“ais* Didžiai atsiprašau, kad 
doma jų tiesioginė pareiga ir)ne£^liu šį metą jumis atlanky- 
pranešama visuomenei žinia, | D privačiai atvirute šventės 
jog ir augštoji dvasiškija yra pasveikinimų. Priežastis ■— lai 
pasirūpinusi kai kurių mūsų ---- —-----——
kunigų nuo savo pašaukįmo nu 
krypimu, lai sprendžia pati vi
suomenė. Einant šia kuniginių 
oficiozų logika ir šis Vyskupo 
Karevičiaus laiškas bus “bjau
riausias šmeižtas,” nes juk jis 
tik patvirtina tai, ką “Liet, ži
nios” senai pliekė.

Matant taigi su kokios doro
vės gynėjais iš “ofifciozų” ten
ka turėti reikalą, visus tuos 
“bjauriausių šmeižtų” epitetus 
grąžiname adresantams ir lie
kame ir toliau savo vietoje 
griežtai skirti Dievo tarnus nuo 
Mamonos bernų.

New Britain, Conn.
šiuomį tariu viešą ačiū “V- 

bės” direktoriams už jų gerą 
širdį, kati netrukdė mart“ per
kant biznį neišlaikant jį-.; pią- i 
no pua^s . pasirašyta kant^įf-1 
to. Mano pašiliųosavimąs nuo' 
“Vienybės” yYa santaikus ir ap 
gai 1 estaujhmak .Ubej ose pusėse.

Su-'geriaasiais linkėjimais ir 
augšta'. pag'arbą,

. A. B. S taukus. 
Belmont Hotel, .
New ^Britain, Conn.'"' ' -

VAKARINĖ ŽVAIGŽDĖ
j'-’-': . . - 

Rašo Marė Liūtas

NAUJI RAŠTAI

GRAND OPERA LlEluvisKAl ’ . *
Vėl turim šluos sąs\^inius

Arijų iš Operos

i

“SEVILIJOS KIRPĖJAS”

FAUSTAS”
9ir

CHAS. WIRFEL

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

tuoj atvykstu pataisyti pagedimui

Geriausias

.95 Starr Street
Brooklyn, N. Y.

Tol. stagg 4037

GYDAU VYRUS IR 
MOTERIS

Pasekmingai Moderniškiausiais
Būdais

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

Mano Kainos Prieinamos
ir asmeniškai prižiūriu kiekvieną sykį atėjus.

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

Pasitarimas ir Patarimas Dykai

ana

Maistas ir Valgių Gamini
mas. — Dr. J. Kvedaras. Mo
kykloms ir šeimininkėms vado
vėlis. “Kultūros” B-vės leidi
nys. Šiauliai. Pusi. s204. Kaina 
7 litai.

ši valgybos-virybos knyga 
gal dar pirmutinė mūsų kal
boje tos rūšies. Ligšiol mums 
žinomos visokios valgių gami
nimo knygos “gaspadinės” sten 
giasį sudėti kuodaugiausiai į- 
vairių valgymų '‘receptų, taip 
gybės prapuola ir nebežino, ka- 
kad šeimininkė tarpe jų dau- 
trie valgymai geriausi, šiame 
gi vadovėly pirmiausiai apra
šoma apie maistą, jo rūšis, mai 
stingumą, ir šiaip duoda reika
lingiausias šeimininkėms žinias 
potam paduoda apsčiai, bet ne 
perdaug, geriausių ir jau vi
sur išbandytu valgių. Ja per ii 
gesnį laiką išstudiavusį mote
ris, gali būti ant visados gera 
ir pilna šeimininkė.

CUNARD
I LIETUVA 

(per Angliją.) 1 f *
sumažinta kaina 3 klesos sugrąžti- 

nių laivakorčių

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

Pridėjus Taksą

Į LIEPOJĄ IR ATGAL ŠIAIS 
LAIVAIS — $186.

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

Daug kartų teko girdėti gin
čus apie "Tris Karalius,” ku
rie atėjo į Betlejų pasveikint 
Kūdikėlio. Bet kol kas, kur 
tie karaliai gyveno ir kur jų 
žemės buvo, dar neatrasta. Ma
no supratimu jie nebuvo jo-* 
ki karaliai, o tik žyniai, arba 
Išmintingi Vyrai Astrologijos 
Okulto.

Jie gyveno “rytuose,” užu 
upės Eufrato ir iš “rytų” atė
jo į Jeruzalę — vakarus. Nieks 
ir niekur nemini vardų vieš
patysčių, kurių'jie galėjo bū
ti karaliai.- Bet visur randa
me parašyta, kad jie buvo 
“Trys Išmintingi Vyrai,” ^rba 
“Trys žyniai,” mokėję žyniau
ti, arba “Trys Mystikąi Astro
logijos Okulto,” ėję į Vakarus 
ieškodami, naujai gimusio “žy 
du Karaliaus,” vedini žvaigž
dės.

I Iš to mums aišku gali būti, 
kad jie suprato dangaus žvaig
ždes, jų ženklus jr mokėjo skai

, tyti jų kalbą.
žvaigždė, kuri juos veęįė į 

Betlejų, sulyg šventraščio už
rašų, yra buvusi kokia tai mi
steriška žvaigždė, apie kurią 
Mateušas II 1 ir 2 skr. sako: 
“jie pamatė žvaigždė rytuo
se;” kitur sakoma, jie matė 
žvaigždę vakaruose. Bet kuri 
ir kokia ta žvaigždė buvo, šios 
rūšies užrašuose niekur nėra 
minėta.

Tačiaus astrologų užrašuose 
randame gana aiškių įrodymų, 
kad toji žvaigždė buvo, mums 
visiems gerai žinoma, Vakarinė 
arba Venus.

ši žvaigždė yra aiškiausia 
skaisčiausia ir maloniausia iš 
visų. Taip kaip saulė valdo 
dieną, mėnulis valdo naktį, 
taip Venus valdo ir viešpatau
ja ant meilės prigimties. Kiek

--------------r*-t ..■KO-a'' i-----------------------------

SETAS 7S PENKIŲ 
LIETUVIŠKŲ PINIGŲ 

GALIMA GAUTI 
“VIENYBĖJE” 

Su prisiuntimu — 
50 centų

---------- r ,* 1 s
vienam,.„-pakėlus akis, jos skai
stumas ir gražumas džiugina 
širdį.

Net ir žmonės gimę, jos įta
koje, yra laimingi ir kaip sa
koma: “turi gamtos dovaną.” 
Jie yra gražūs, malonūs, nuo
širdūs, ištikimi gyvenimo uždą 
viniuose ir paveldi įvairius ne
paprastus gabumus.

žvaigždyne bei konsteliacijoj 
kartą kiekvienoje dvyliktoj da
ly amžiaus, atsitinka nepapra
stas susitikimas Veniaus su ki
tomis planetomis ir. tuomet ga
li atsitikti pastebėtinų dalykų.

Del to ir tie “Trys. Mysti- 
kai Astrplogijos Okulto” žino
jo laiką ir net vietą gimimo 
Kalėdų Kūdikėlio, kurio žmo
giškumas ir nekalta meilė per 
amžius šv^itai gyvuos.

Fausto
?•' . 14?L Mefistofelio Serenada “Tu, kuri dabdrrstfPnuoji 

148. Margaritos “Deimantų Daina” - “Ach‘Juokai! 
1B). Margaritos “Daina apie Tulėš Karalių.^"

‘‘*150. Fausto “Lyg burtai mane apžavėjo.”
151. “Gėlju, Arija” -- hFlower Song.’\A / '
152...Mefislųfeįi^‘’Vi^I tik Auksas Valdo mus!” .

... < 153.-Valent'ino',Malda “Aš turiu apleisti jau.”
KAINA — 35c.

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

----- KAINA — 50c.VIENYBĖ ..
793 Grand. Street .Brooklyn, N. Y.JJ

f

Puikus plaukai turėtų būti kiekvienos 
moteries pasididžiavimo turtu, bet 
pleiskanos ir naikinimo darbas eina 
ranka rankon.

Ruffles
yra pleiskanų mirtinuoju priešu.

Pnžiurčkit gerai savo plaukus ir gal
vos odą pirm, negu tie' paslaptingi 
parazitai pakirs plaukų šaknis, apdengs 
jūsų galvos odą nešvariomis baltomis 
lupynomis, kas bus priežastimi jūsų 
plaukų slinkimo. . , ,

Pirkite bonką Ruffles už 65c pas 
savo vaistininką šiandien, arba 75c 
tiesiog per paštą iš laboratorijas.

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

Brooklyn, N. Y.

it
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SKAUSMAS! KUR?
PAMINKIT.

Susivienijimas Liet. Amerikoje
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDMAUDOž IB PAiALPOS 
ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE VALBUJOBJI, KU

RIOS TURTAS ARTI 11,000,000.00 

pomirtinių. Pašalpų Išmokėta 8413,550.15
Nuo Buslorganlzavlmo iki šiam laikui Išmoksta <375,122.80

8LA, kuopoj raudai! viiuOic dideiniaoiB aiiestuosa. 
Nariu! priimami ftuo 18 iki 50 m. smilaus. Visi M1 
rin.1 <nun» laikraltj „Tėvynę” dovsnsi Ir taipgi 
ysuna BLA. išieiata* -knygas nl pua? kainos.

PouHrtinlal ekyrlaj — JIM). 300, »OO ta.-JOOC ♦

Psirlpcc Skyriai — ■-
la.oo. Ir ,12 oo | įsrallf.

Del plstijanią Informacijų krelpkitėi Ilso'adresai 
... : • ■' ' j • ' ■ »! - ir ?.•Lithuanian Alliance of America

307 W. 30th Street, New York, N. Y.

SANYKITg
Profllaktaa vyrama, 

geriausia apsauga 
po užsikrštimo. 

Didele triūbelš 35e. 
(Tarba (4’s) 81.

Visose aptlokosa ar 
Bsn-Y-Kit Degt. A. 

M Beekman St. 
New York 

Prašyk aprašymų

p
V-

4USW

A YRA GERAS DEL:

1. Ramatiško gėlimo.
2. Nerviško galvos skausmo.
3. Neuralgijos' skausmo.
4. Mėšlungiško traukimo.
5. Kietsprando.
6. Skausmo šonų, krūtinės ir pečių
7. Apsideginimo ir žaizdų.
8. Apsisaugojimo nuo uodų.
9. Skaudančių muskulų.

10. Apsisaugojimui nuo užnuodiji- 
mo, nuo silpnų atsitikimų, 
įdrėskimo ir jtt.

Prekė — 35c., 65c. ir $1.25
Del patarimo arba knygutės 

rašykite į:
ALBERT G. 

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

CUNARD LINE, 
25 Broadway,, New York

S. K. GRISIUS
Agentas , J ‘ VIENYBES ”, bei ki
tų tautiškų laikraščių Chicagoj. 
Norinti užsirašyti ‘‘Vienybę’’ ar 
užmokėti prenumeratų bei pirk
ti Šerų, kreipkitės šiuo antrašu:

3423 W. 61st STREET
.. Chicago, DI.

Phone .Republic 8927

(Praeidami atsižvelgkite j šį namų) 
260 HUMBOLDT ST.

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Stagg 2481 

Užlaikome lietuviams užeigos vietų 
ir turime Gražių Ruimingų Svetainę 
del įvairių Mitingu ir Pokilių (Lie
tuvių Kriaučių Kontraktoriai už
laiko savo ofisų mūsų svetainėje) 
Visuomet reikale kreipkitės pas: —

KASMOČIUS ir TUBA 
2G0 Humboldt Street 

Brooklyn, N. Y.

WOWii

'. Stagg 0783.

Specialistas
110 East 16th Street, New York City 

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

Brooklyn, N. Y

■■■m

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

Ateikite ir Persitikrinkite

107 Union Avenue
* MV

REIK A LINGĮ A GENT AI

Reikalingi Agentai-j galio- 
tintai represenlavimui mil- 

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

SANDARA
327 E. SI.( Boston 27, Mass.

W

FUSL1UI 
UŽDEGI-

Tel. 4418 Greespoist.

Dr. John Walut
Vslsndoi:

nuo 8 Iki 10 iš ryto 
nno 1 iki I po pietų 
nuo 6 iki 8 vakare

Nedėllomia piigal inaitarimų

Tel. 595 Greenpoint.

151 North 6th Street 
Brooklyn, N. Y.

ANDRIUS TURAUSKAS
592 FLUSHING AVENUE

Brooklyn, N. Y.
Telephone Williamsburg 3009

—■—0---------

Užlaikau užeigos vieta visiems prieinamų ir 
priegtam viešbutis atkeliavusiems iš toliaus; 

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

Daktaras
J. S. MISEVIČIUS

270 Berry St., B’klyn, N. Y.

Office Hours: 
8-10 a. m., 12-2 p.m. 6-8 p.m.
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Brooklyn© ir Apylinkės Žinios i6
“Vienybės" Adresai* lflS-197 Grand Street, Brooklyn, N. Y. Telefonas: 2427 Greenpoint

NEUŽILGO ŽMOGUS GY.
YENS IKI 100 METŲ

Franci jos statistikai nurodo, 
kad trisdešimtais metais vidu
tinis amžius žmogaus būdavęs 
39 metai ir 6 mėnesiai. Angli
jos statistikai sako, kad 50-tais 
metais praeito šimtmečio ilgis 
amžiaus būdavęs 40 metų ir 10 
mėnesių. Amerikos skaitlinės 
rodo, kad šiandien vidutinis il
gis yra 50 metų, o už 25 metų

bus 70, o kada nors žmogus 
išgyvens iki šimto. Gyvenimą 
taupo taupo išsiplatinimas svei 
katos žinių ir geri vaistai. Tri- 
nerio Kartus Vynas taipgi 
svarbus. Išvengimui daugelio Ii 
gų reikia turėti liuosus vidu
rius, o Trinerio Kartus Vy
nas tą padaro. Jis neprilygsta
mas menkam apetitui. “Snow, 
N. D. Gruodžio 1, 1925. Išban
džiau dar vieną vidurių gyduo
lę, o po to pirkau Trinerio Kar

tų Vyną ir tuoj pastebėjau 
skirtumą. Joseph Prelozny, 
Box 22.55 Ar turite jau Tri
nerio Sieninį Kalendorių /926 
metams? Jei aptiekorius jums 
nedavė, pasiųskite 10 centų paš 
to lėšoms pas Joseph Triner 
Company, 1333 So. Ashland 
Ave., Chicago, Ill.

SNIEGAS PASVEIKINO
KŪČIŲ DIENOJE

Pianus, Player pianus, Columbia, Odeon ir kitų 
kompanijų gramafonns ir lietuviškus rolns pia
nams. Turim rekordus visų lietuvių artistų: Ba
bravičiaus, Kipro Petrausko, Butėno, Sodeikos ir 
visų kitų. Ir turim 3 už $1.00. žodžiu turim viso
kiu. Reikalaukit katalogo viską sužinosite veltui. 
Viskų prisiunčiam į namus į visų pasaulį.

Jonas Ambrozaitis
560 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 02(52

VISKĄ NUPIGINOM
Brooklyno apylinkė, Kūčių 

rytmetį atsikėlusi, rado pris- 
nigta kokio colio storumo. Ta
čiaus rogučių kelias Kalėdoms 
dar bus menkas. Pagalios 
rogučių Čion maža kas turi.

KUR PO IŠLEISTUVIŲ 
VAŽIUOS ARTISTAS 
J. BABRAVIČIUS?

ir

“VIENYBĖS”

Lietuviški Rekordai
Nesigraudinsite pasipirkę šių rekordų del švenčių 

IMPORTUOTI ODEON REKORDAI

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

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

no įgrajtos polkos)
17. Jaunimo šokis ir širdužė. (Kaimiečių Benas)

l
Kalėdų' Rekordai (Okeh Kompanijos)

18. Sveikas Jėzus Gimusis ir Linksmų Giesmę Mes Užtrauksim.
19. Gal šiandienų ir Atsiskubino Betlejuje. (Įdainavo Brooklyno mišrus

kvartetas)

K. Sabonio Rekordai
♦• 20. Pamylėjau Vakar ir Vai varge, varge.

21. Daina iš

Sausio 31 d. sekmadieny 
artistas Juozas Babravičius 
duos Brooklyn Academy of Mu 
sic svetainėje savo paskutini 
šiuo žiemos sezonu koncertą, 
kurį rūpestingai rengia “Vie
nybės” Bendrovė. Tai reiškia, 
kad šio krašto lietuviai jau il
gai po tam mūsų meno žvaigž
dės nebematys.

Bet kur po tam jis išva
žiuos? — to daugelis nori ži
noti ir klausinėja redakcijoje. 
Tačiaus redakcijos negali at
sakyti, nes gerb. artistas ant 
visų klausimų trumpai atsako; 
“tai mano slapta”!

NA U J OS “ VIEN Y B ĖS” 
SPAUSTUVĖJ MAŠINOS

g.

mūsų spaustuvėje bus suspėja
ma greitu laiku atlikti spaudos 
darbus net ir tolimiausių kolo
nijų lietuviams; prie to dabar 
iš mašinerijų atžvilgio jau bū
sime pilnai prisirengę ir prie 
“Vienybės” dienraščio; jeigu 
tik mūsų gerbiamieji skaityto
jai ir rėmėjai gaus naujų 
skaitytojų ir dakels Šerais ka
pitalą į reikalingą sumą — tai 
“Vienybės” dienraštis galės ei
ti greit.

LINKSMŲ KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

SAVO KOSTUMERIAMS 
— linki — 

“Vienybės” Real Estate 
Skyriaus vedėjas

nys. Kampinis. Kaina 5)531,500, ( KALEDŲ DOVANOS
T> JI „ zx4-n n Q!/1 QOA anSic? • ---------------—

NORI PRIGAUTI NAUJŲ 
METŲ LAUKTUVES

Į šaunias Naujų Metų lauk
tuves, kurias rengia Globiotės 
Lietuvaitės, jau pradėjo plauk
ti užsisakymai. Podraug tapo 
atsižinota keista konspiracija 
iš pusės būsinčių svečių — 
vienas ponulis prisipažino, kad 
jis jau kelinta diena pradėjęs 
po mažiau valgyti vakarienės, 
kad atsilyginti pas mus... Oho! 
Gerai, kad dažinojome. Užtikri
name, kad konspiratoriai gaus 
po pusantro colio dešros ma
žiaus !!!

Vakarienė bus Gruodžio 31 
vakare, “Vienybės” Svetainėje, 
193 Grand St. Siųsk $1.25 
“Vienybės” ofisan ar sprausk 
į delną by kuriai Globietcį — 
r būsi to vakaro svečias!

IŠKILMINGA S NA UJU 
METŲ VAKARO BALIUS

-t- rengia —

LIETUVIŲ ATLETŲ
KLIUBAS, Ine.

Ketverge, 31 d. Gruodžio

ARCADIA HALL 
Broadvjay and Halsey St.

Brooklyn, N. Y.

Muzika James Pasella.

IF. Shabunas

Renda metams $4,320. Po šešis 
kambarius šeimynai. Cash ne
mažiau $8,000.

VIENYBĖ” REAL ESTATE 
(VI. šabūnas, vedėjas)

193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Kaip Vyrų
Meilę Prilaikyti!

Gera gaspadinė, mokanti 
gerai valgį virti, visados 
yra vyro mylima ir gerbia 
ma. O tapti gera gaspadi- 
ne visai lengva, pasipirkus 
naują, Lietuvoje šįmet iš
leistą, knygą —

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

DVI NAUJOS KNYGOS
IŠ VILNIAUS

i*

t

Real Estate

V 1 R Ė J A
kur ant 280 puslapių telpa 
500 patarimų, kaip sveikai 
ir skaniai valgius paga
minti. Knyga apdaryta.

Kaina su prisiunlimu $2.50 
Tai naujanybė iš Lietuvos!

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

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

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

40 kambarių, elektros
VIENYBĖ

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

Williamsburg Sekei jo j
Astuonių šeimynų mūro na

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

Kam nusibodo dirbti pas ki
tus ir norėtų tapti biznierių, 
meldžiu užeiti pas mane, nes 
turiu labai gerą valgyklą par
davimui. Parsiduoda labai pri
einama kaina. Nesigriaudinsi 
mano patarimu.

Šiuo kartu turiu keletą gerų 
pardavimų su mažu įnešimu.

šešių šeimynų mūro namas, 
po 6 kambarius, su visais įtai
symais. Kaina $19,500, Rendos 
metams $2,568, Cash $3,000.

šešių šeimynų medinis na
mas, po 4 kambarius, su vi
sais įtaisymais. Kaina $13,500, 
Rendos metams $2,338, įmokė
ti $2,500.

Jamaica j arti stoties
Dviejų šeimynų, mūro na

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

IF illiamsburgo sekei jo j
Trijų augštų, mūro namas, 

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

Ridgewood sekei jo j
Astuonių šeimynų, mūro na

mas ir du storai. Geras pirki-

Garsinkitės “Vienybėje
LIAUKU1 FOTOGRAFAI

Fotografuoju ve- 
selijas, Bunkie- 
tus, nabaSninkus, 
Mokinių grupes 
ir tt. Abelnai at
lieku visus foto
grafijos darbus. 

Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės Šiuo 
adresu: —

114 BEDFORD AVENUB 
tarpe No. 5th Ir 6th Sta.) 

Brooklyn, N. Y.
V

— Petrai, kur taip skubi
niesi?

— Einu pas Juozą Aba- 
zoriu.

— Kas tenai naujo yra?
— Tai yra geriausi lietu

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

— Koks jo adresas?
93 WYTHE AVE., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. 4520 Greenpoint

Telephone Triangle 1450

adresu:lino

btokei
0. Brooklyn, N. Y

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

Kreipkitės I

JONAS
173 Bridge St., t

šį Kūčių rytmetį iš Mer- 
genthaler Co. dirbtuvės atga
benta į “Vienybės’ spaustuvę 
naujausios mados Linotype sta 
tomoji didžiuliausį mašina, ši 
mašina yra geriausio modelio, 
kokis dabar randasi spaudos pa 
šaulio rinkoje. Neužilgo atga
bens dar ir kitą statomąją ma
šiną, veik tokio pat gerumo.

šiuo nauju technikos turtu 
mums malonu pasidžiaugti 
visiems “Vienybės” šėrinin- 
kams, skaitytojams ir rėmė
jams, kuriems “Vienybės” rei
kalai arti prie širdies stovi. 
Pastaraisiais metais “Vieny
bės” spaudos darbai taip padi
dėjo, kad “Vienybės” direkto- 
riatas numatė, jog su viena 
statomąja mašina jau nebega
lima apsieiti. Nuo šio laiko

Įžanga — — — 75č. Y palai.

Pradžia 7:30 vai. vakare.

n niw *mi nwi

or-
ŽEMLAPIAI Iš LIETUVOS!

24. Jdainavo

>>

22. Oh. How
kęst ra

23. Tas pats

Kampas

PIRKITE 
“VIENYBES 

ŠERŲ!

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

APREIŠKIMO ŠV. PANELĖS 
bažnyčią

Reikalui esant meldžiu ateiti
416 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tėvynės Išvažiuojančio ir Mažas Mano yra Stonas.

Vėliausi Amerikoniški
I Miss You To-night ir Roso of the Evening (Čigonų 
su vibrafono varpeliais ir ksilofonu) 
rekordas įdainuotas su žodžiais Robinsono.

Vokiečių Jodel-Giesmė
Tyrolio Kalnų Dainininkė Austrijoje.

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

u
193 GRAND STREET 

Brooklyn, N. Y.

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

Kaina $1.50 vienam
VIENYBE

193 Grand SI., Brooklyn, N.

Telefonas: Stagg 9105

OR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Splnduliu Diagnoza 
221 SOUTH 4th STREET 

BROOKLYN, N. Y.

Priešais "Bridge Plaza” 
Valandos: 10—12 prieš piet 

2—8 po piet.
Penktadieniais ir Sekmadieniais 

tik sulyg sutarties

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savnlnkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINE
čia galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintum ir ui 
prieinamu kainoj taippat pasirendavoti svetainę •usirinirt* 
mama, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

999 GRAND 1TEEET (Tel. Btagg 3922) BROOKLYN, N. Y.

MES ŽINOM VISUS

PIRKITE 
“VIENYBĖS 

ŠERĄ!

esat kviečiami pas mu?

arba šaltam Ore

(KajantM)

Juozas O. Sirvydas
193 Grand 8tr., Brooklyn, N. Y

Kokie tik legališki poperiai 
dokumentai reikia užtvirtinti 
padaryti — čia yra padaroma: 
DaviernaRtje, pirkimo bilos, liu
dijimai, eertifikatai, vekseliai 

ir tt.

ir

LIETUVIŠKA 
RESTORACIJA

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

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

Alex Velička ir J. Sutkus 
Savininkai

Licensed Broker
YRA PROGA PARDUOT

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

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

Tol. Stngg 4409

ALEK. RADZEVIČIUS 
Graborius

Užtai visi

Šiltam
P. YANKUS (didysis) 

ir P. PUSNIKAS
115 NORTH 6th ST.

Berry Street Brooklyn, N. Y.

VYRIŠKŲ DRAPANŲ KRAUTUVE 
Didelis PasirlnkimM Vyrama — Drapanos Geriausių Kompanijų 
PADARAU NUO LIETAUS APSIAUSTUS (RAINCOAT’UB) 

ir Vaikams 
o būsite pilnai užganėdintai

Vyrams, Moterims 
Prašau Tamletą reikale atsilankyti,

S. PAUŽA
131 GRAND STREET

Brooklyn, N Y.

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

A. L. Clothing Co. 
276' Manhattan Avenue 

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