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“VIENYBE ’ TAMSUMĄ 

IšBLAšKO-Iš VAIKO; 
LIETUVIŲ TVIRTUMĄ 

AMERIKOJ PALAIKO

TAD, MIELAS
SKAITYKI “VIENYBĘ“
SUTEIKSI TĖVYNEI

DIDŽIAUSIĄ GALYBĘ

ANGLIAKASIU UNIJA IR KASYKLŲ
SAVININKAI ATNAUJINA SUSITAI
KYMO KONFERENCIJA NEW YORKE

Daugelis Pranašauja, Kad Šioje Konferenci 
joje Bus Susitaikyta.

AMERIKOS BIZNIO GALVOS PRANAŠAU
JA GEROVĘ IR GERUS 1926 METUS. 

t • < f

NEW YORK, Gruodžio 28. — Daug vilties dedama 
ant konferencijos tarp angliakasių ir savininkų, kuri 
prasidės Gruodžio 29 po pietų New Yorke. Daroo Fe
deracijos prezidentas, Green, atvirai pranašauja, kac 
darbininkai už 10 dienų jau dirbs. Savininkai, pirm at
vykimo, pasiūlė darbininkams grįžti į darbus senomis 
algomis. Darbas jiems bus garatuotas astuoniems mene 
siams. O per tą laiką būtų rišami kiti ginčai ir padary
tas kontraktas nors dešimčiai metų.

NEW YORK, Gruodžio 27. — Didelis ir pirmas šių 
metų šaltis užpuolė Naują Angliją ir New Yorką. Šal
čiai atėjo nuo šiaurryčių, kur nuo jų žuvo 9 ypatos Chi- 
cagoje. Kitur žuvo 7. Termometras buvo nukritęs iki 7 
žemiau zero ir dar žemiau.

NEW YORK, Gruodžio 27. — Pramonės vadai ir 
bankieriai pranašauja gerus metus 1926 metais. Jie sa
ko, kad darbai ir biznis gerai eis plieno, aliejaus, vario, 
gelžkelių ir finansų pramonėse. 
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Ginčai Žydų Tarpe 
Delei Kristaus

New York. Dideli ginčai iš
tiko žydų tarpe. Mat, rabinas 
Wise pareiškė, kad Kristus 
buvo žydas ir kad jo princi
pus turi ir žydai sekti. Tas 
sukėlė prieš ji visus senos 
mados rabinus, kurie nenori 
net pripažinti Kristaus buvi
mą ant šio svieto, žymus ra
binas Krass gina Wise ir nu
rodo, kad žydai prisilaiko to
kio nusistatymo linkui Kris
taus.

Kristus buvęs ir gyvenęs, 
bet jis nebuvęs Mesiją, neigi 
buvęs Dievo sūnus. Jis net jo
kio dieviškumo neturėjęs. Jis 
buvęs tik žmogus ir daugiau 
nieko. Jam jokios ypatingos 
dieviškos pagarbos nuo žydų 
nepriklauso. Jei žydų kas pa
klaustų, “ar gali žydas priim
ti Kristaus mokslą”, tai žydas 
turėtų paklausti “kokio Kris
taus?”, nes Kristus yra apra
šytas ketveriopai keturiose 
evangel i jose, gi pats nieko ne 
pąliko parašęs.

Socialistai Nori Atgauti 
Francijos Valdžią

Paris. Radikalų ir socialis
tų partijos susitaikė vėl ir su
darė bloką. Jos nori vėl savus 
žmones pastatyti ministeriais 
po vadovybe Herriot ar Pain- 
leve. Bet kadangi didžiuma vi
suomenės jais nepasitiki, tai 
nežinia ar ilgai galės laikytis.

Indijonai Jau Senai 
Turėjo Kalendorių

Cambridge, Mass. Harvardo 
universiteto profesorius Spin
deli atidengė, kad civilizuota 
indijonų Majų tauta, gyvenu
si Meksikoje, jau 548 metais 
pirm Kristaus turėjo gerą ir 
taisyklingą kalendorių, parem 
tą planetos Veneros judėji
mais danguose. Jų Nauji Me
tai prasidėdavo rugpjūčio 6-tą. 
Mūsų kalendorius paremtas 
ant žemės apsisukimo apie 
saulę, kas nutinka syki į 365 
dienas. Venera gi apsisuka a- 
pie saulę ir stoja tose pačiose 
pozicijose sykį į 584 dienas. 
Reiškia, astuoni mūsų metai 
lygus penkiems Veneros me
tams. Todėl reikia stebėtis in
dijonų gudrumu, kad jie be 
teleskopų išrišo painų kalen
doriaus klausimą.

Vyras Apdegino 
Savo žmona 
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Wilmington, Del. Stasys 
Kazlowski, po įtekme munšai- 
nės, susibarė su savo žmona, 
ir, parmetęs ją ant karšto pe
čiaus, tiek ilgai laikė, kad ta 
smarkiai apdegė ir vėliau !i- 

igonbūty pasimirė.

Naujausi Telegramai
Pittsburg, Pa. Kalbėda

mas čia buvęs Philadelphi- 
jos miesto policijos viršinin 
kas pareiškė, kad politikie
riai jį nugalėjo ir pavertė 
vėl miestą i “išmatų duo- 
oę”.

Princeion, N. J. Universi 
tetas, kuriame Vilsonas mo 
ky to javo, suskaitė, kad Vil
sonas yra gavęs daugiau 
diplomų, negu bile kitas 
.mogus pasauly. Jis išviso 
favęs 24 diplomus.

Wilkes-Barre, Pa. Vietos 
aikraštis Telegram skel
bia, kad visi angliakasiai 
>upykę ir įtūžę ant strei
ko ir nori grįžti dirbti. Ša- 
40, tik ištikimybė unijai 
juos sulaikanti.

Tokio. Japonijos pagal
bos dėka, Manžurijos gene- 
ros Tiso-Ling išsilaikė val
džioje. Jo priešas Kuo už
muštas, bet sostinę ir svar
bų miestą Tientsin laiko 
Lingo priešas, “sovietų” ge 
nerolas Feng.

Maskva. 'Nors komunistai 
skelbiasi bedieviais, bet savo 
kongreso posėdžių nelaikė Ka 
ledų pįrmą ir antrą dieną.

______ ♦
Bridgeport, Conn. Besi

ginčijant su savo meilužiu, 
Kuris pamylėjęs kitą mer
giną, nežinia dar kieno ran
ka’tapo nušauta Sarah Lu
ssier, 32 metų buvusi rašy
toja ir aktorka. Ji pati y- 
ra užmušusi vieną vyrą, se 
niau.

Danville, Va. čia sudegė 
centras tabokoj biznio ir 
nuostolių pasidarė $750,000.

New York. Krauju poli
cijos viršininku yra paskir
ta demokratas M’Laughlin, 
kuris žada išvyti banditus 
iš miesto ir išvalyti įvai
rius tamsius urvus.

New York. Darbo Fede
racijos galva Green nenori 
siųsti darbininkų cblegaci 
jos pasižiūrėti į Rusiją. Jis 
sako, kad į delegaciją pa
tektų komunistai, kurie vis 
tiek ką matytų, Rusiją tik 
apibaltintų.

Chicago, ill. Keturios 
didžiosios geležinkelių uni
jos po naujų metų prašys 
algų pakėlimo.

New York. Valėdų die
ną čia lingonbūčiuose gimė 
virš 30 kūdikių.

Reikia Virvių : Iškėlė Kalėdų
Amerikos Valdininkam Baliuką Arkliams

Pittsburg, Pa. Pasakodamas 
savo prietikius 3,000 miniai, 
tarp kurios buvo ir Penn. gu
bernatorius Pinchot, išvytasis 
Philadelphijos miesto polici
jos viršininkas Butler, pa
smerkė miesto majorą ir pa
reiškė, kad dori Amerikos pi
liečiai turės gauti virvių ir jo
mis išvilkti visus parsidavu
sius valdininkus iš vietų. Jis 
nurodė, kad Ameriką dabar 
valdo “butlegeriai ir naturali- 
zuoti piliečiai”. Gubernato
rius Pinchot, pritardamas 
Butleriui, pridūrė, kad diena 
išėjimo Butlerio buvusi links
ma diena Philadelphijos va
giams.

Toledo, Ohio. Caswell is, sa
vininkas kelių žirgų lenkty
nėms, iškėlė jiems Kalėdų ba
liuką. Stoniose jis įrengė eg
laitę, nusisamdę artistų ir su
kvietė draugus ir arklių my
lėtojus. Kiekvieno žirgo vardą 
iššaukus, jis ateidavo pas eg
laitę ir gaudavo “dovaną” — 
morkvų ar kitokių gardumynų, 
kuriuos arkliai myli.

Užmušinėja Žmones po 
75 Dolarius nuo Galvos

Unijos Viršininkas 
šąla be Anglių

Plains, Pa. Rinaldo Capelli
ni, vadas distrikto No. 1, an
gliakasių unijos, trokšta, kad 
streikas baigtųsi. Jis sako, ne
miegojęs aną dieną visą naktį, 
nes pritrūkęs anglių ir ban
dęs malkomis stubą kūrinti.

Žinios Iš Lietuvos
GRAŽUS TILTAS

Pajūris. (“V-bės” kor.) — 
Šią vasarą, ties Pajūriu, per 
upę Jūrą, pastatė gražų ir aug 
štą tiltą. Pats tiltas uzoaigtas, 
tik piliečiai negalį juo dar nau 

' dotis, nes prie vieno ir ant
ro tilto galų nėra supilti (ic 

i žemių) pylimai. Pylimo dar- 
' bas eina lėtai ir nežinia kada jį 

■ baigs. Piliečiai nerimsta nega
lėdami naudotis taip senai lau
ktu tiltu. Bet nurimkit, pilie
čiai, už metų gal paigs pylimą 
ir tuomet laisvai naudositės, 
o dabar varvinkit seilę ziureu. 
mi į gražųjį tiltą.

rgkšt-Pakš^.

Užpaliai, Utenos apskr. -
Miestelis pradėjo piesus. li\. 
liet trys smulkaus kredito oaii- 
-vai, kurių vienas žemes unn, 
dr. (turintis apie 200 naivų), 
ūkininkų sąjungos ir Žydų m- 
Kas. vaškui yra žemes ūkio 
ur-ja, kuri vadovauja ir ILeno 
perdirbimo bendrove.

Pernai metais buvo išbrukuo' 
ta didesnė dalis miesto, t. y.1 
rinkos aikštė ir Laisvės gatve, 
Dėt šįmet stojus kitai valse, 
valdybai nesuspėjo išbrukuoti 
nė kokio 100 m. kelio vyrau
to gatvės. , P. I

Kaunas. — Ministerių kabi
netas lapkričio 25 d. posėdy kų

čiai, kuriuose skleidžiama pra-1 siekia pusę nuoš. tuo tarpu kai
manytos žinios ir bjaurojamas 
Lietuvos vardas. Del to vidaus 
reikalų ministerija nutarė į- 
vesti užsienio laikraščiams 
cenzūrą. Tuo būdu bus apsau
gotas kraštas nuo viso šito 
šlamšto.

SUSTOJO EITI “KAUNO 
NAUJIENOS”

Nesenai pradėjęs eiti Kaune 
įaujas nepartinis dienraštis 
'Kauno Naujienos” sustojo 20 
.ir. del pinigų stokos.

-NIŲ METŲ KARIU MEN ĖS 
SUKAKTUVĖS

Lapkričio 23 d. sukako sep- 
yneri metai nuo dienos pasiro- 
ymo pirmo Lietuvos kariu-

aenci įsakymo. Tą dieną Kau- 
o Karo Muziejuj atatinkamai 

paminėta, dalyvaujant Ministe 
-.ui pirmininkui ir Krašto ap
augos minist. dr. L. Bistrui, 

vyriausiojo štabo viršininkui ir 
kitiems.

pernai per pirmą pusmetį sie
kė 1 ir pusė nuoš.

STATO ČIURLIONIO
PAMINKLĄ

Laikinas* Vilniaus Lietuvių 
Komitetas pereitais metais nu
tarė pastatyti Vilniaus kapinė- 
se ant M. K1 čiurlionies kapo 
pamnklą. Dabar šitas nutari
mas pradėtas vykdyti.

NAIKINA OKUPANTUS 
I

RaškoviČių valse., Maksimov- 
skio kaime susirinkusiems oku
pantų kareiviams ir policinin
kams besilinksminant, pro lan 
gą įdardėjo į vidų didelė bom-
ba, kuri sprogusi sunaikino 
daug okupantų.

SU RASINĖS GYVENTOJUS

MIRIMŲ IR GIMIMŲ
SKAIČIUS

Per šių metų pirmą pusmetį 
mirė 17,543 žm., t. y. 1,000 žm. 
daugiau, negu per tą pat 1924 
m. laiką. Mirimų skaičiaus pa
didėjimas aiškinamas tuo, kad 
žymiai pakilo mirtingumas vai- 

tarpe iki 1 metų amžiaus,

Ateinančių metų pradžioje 
Vilniaus mieste, Ašmenos, 
bvenčionių, Vilniaus ir Trakų 
apskrityse ir dalies neitralės 
juostos teritorijose, įjungtose 
į Braslavo, Lydos, Augustavo, 
Gardino ir Suvalkų apskritis, 
okupantai surašines gyvento-

Telšiai. — Gintaių kaime gy
veno susimylėjusi porelė J. ir 
K. Jaunikis labai norėjo, kad

Maskva. Negavus tiek javų, 
kiek buvo rokuojama, sovietų 
valdžia žada mažiau prekių 
pirktis svetur. Komunistai kai 
tina privatinius pirklius, kad 
tie sugloboję didesnę dali ja
vų ir “apėję” valstybės įstai
gas.

Washington. Valdžia gavo 
žinių, kad visi keliai iš Flori
dos pilni grįžtančių ameriko
nų, norėjusių tapti milione- 
riaįs, pasinaudojant Floridos * v
nuosavybių ir darbų “kilimu”. 
Didžiuma tų žmonių yra l)uvę 
biznieriai, kurie, išpardavę sa
vo biznius, vyko į Floridą pa
sipinigauti. Ten jų kapitalą 
augštos kainos greitai sudildė 
ir eks-milionieriai grįžta į savo 
senas vietas, prašydami val
gio ir gazolino automobiliams 
pakelėmis.

Brooklyn, N. Y. So. Brook- 
lyne, kabarete, tapo nušauta 
Lonerganas, vadas “Raudono 
Cibulio” gengės ir pora jo 
draugų. Policija tvirtina, kad 
šovimą atliko žmogžudžiai iš 
Chicagos, kuriems buvo atly
ginta po $75 nuo galvos ir vi
si kelionės iškaščiai. Juos nu
samdė italų “Lusherių” gen- 
gė, kurią “cibulninkai” melžia 
vę duoklėmis.

Pavogė Angliakasių Algas

Pittsburg, Pa. Ties Molle- 
nauer miesteliu šeši banditai 
užpuolė Terminal Coal kom
panijos automobilį kuriame bu 
vo vežiojama algos darbinin
kams, ir, nušovę sargą, bei 
primušę kitą, atėmė $47,900.

Minersivlle, Pa. Mikola Du- 
dauskas sėdi kalėjime už su
mušimą savo žmonos.

Jurbarkas. — Vietos policija

Namų Statymo Kaštai

New York. Išrokuojama, 
kad 1913 metais namas, kuris 
buvo galima pastatyti už 8,000 
dolarių, šiandien kainuotų 
16,000 dolarių. Sakoma, plvtos 
1913 metais kainuodavo 6 doi.

Philadelphia, Pa. Krata pas 
Joną Rinkų, 45 metų, gyvenan 
tį po No. 4206 Cresson St., ati
dengė gražų bravorėli.

Užrašyki! “Vienybę” 
Savo Giminėms ir 

Pažįstamiems 
Lietuvoje

suėmė žydų sinagogos sargą B. už tūkstantį, šiandien kainuo- 
Pastarasis sinagogoje po alto- ja $15.25, medis, kuris kaina- 
rium laikė paslėpęs įvairių vo- vo tada $28.50 už tūkstantį 
gtų daiktų, kuriuos jam visa pėdų, šiandien kainuoja $61, 
vagių banda pristatinedavo. cimentas, kuris buvo po $1.18 
Vogtuosius daiktus B. iš sande-.1 šiandien yra $2.60. Darbas, 
ko sinagogoje veždavo Kaunan 1 kuris kainavo $32.80, šiandien 
parduoti. G. O. įkainuoja $73.50.

svarstė stipendijų mokslui eiti, kurių šįmet yra 28.3 nuoš. visų 
įstatymo projektą, šituo Įsta
tymu stipendijos bus skina
mos einantiems mokslus specia 
linėse arba augštosiose mokyk
lose, taip pat siunčiamiems spe 
cializuotis į užsienį, bet kokiam 
dalyke. Stipendijas skirs atski
ri ministerial. Baigęs arba nu
traukęs mokslą stipendininkas 
turi grąžinti stipendiją Į val
stybės iždą. Jei baigęs mokyk
lą stipendininkas stoja valsty- Kiek sumažėjo savižudybių ir 
bes tarnybon, tai pirmus • peri- užmušimų skaičius, kuris šįmet 
kerius metus turi grąžint vals. 
iždui 5 nuoš., o toliau, kol bus 
stipendija galutinai grąžinta -- 
po 10 nuoš. algos.

Nestojusieji valstybės tarny 
bon stipendininkai turi grąžin
ti stipendiją lygiomis dalimis 
per 15 metų mokyklą baigus. 
Iki šiol gautąją stipendiją sti
pendininkai grąžina tomis pat 
sąlygomis, kuriomis buvo sti
pendija jiems duota.

jo mylimąjį pagimdytų jam 
kūdikį. Sulaukęs kūdikio, žadė-mirusių skaičiaus prieš 23.4 1 „ „ _____ _____

nuoš. per tą pat 1924 m. laiką. I jo vesti. K., bijodama, kad jos 
Jų daugiausia mirė nuo limpa
mų ligų. Padidėjo taip pat be
veik 2 kartus mirtingumas e- 
pideminėmis ligomis ir suaugu 
siu tarpe. Iš bendro skaičiaus 
mirusių, 13 nuoš. tenka limpa
moms ligoms, 
per pirmą šių metų pusmetį 
mirė 10.1 nuoš. visu mirusiu. ► 4-

Kaunas. — Tenka patirti, 
kad Klaipėdos uosto direkci-i 
jos pirmininkas inž. T. Naru-! 
ševičius netrukus vyksiąs Šuo-1 
mijon susipažinti su 
vyzdingais uostais ir 
užmegsti artimesnius 
kius.

j os pa- j 
bendrai
santy-'

Kaunas. — Lietuvos atstovas 
Tautų Sąjungos darbo biure. 
Vidaus reikalų ministerija yra 
gavusi Tautų Sąjungos darbo 
biuro pakvietimą deleguoti sa
vo atstovą susipažinti su kal
bamo biuro veikimu. Kaip teko 
patirti, ten būsiąs deleguotas 
Kauno darbo inspektorius p. 
Liutermoza.

CENZŪRA UŽSIENIO LAIK
RAŠČIAMS

Pastaruoju metu Lietuvon 
pradėjo plaukti iš užsienio į- 
vairūs nepadoraus turinio lei
diniai, o be to dar įvežami ir ; 
platinami tie užsienio laikraš-

mylimasis, nesulaukęs įpėdinio, 
i a pames. Telšiuose pas ka
žin kokią moterėlę gavo 5 sa
vaičių mergytę, ir parsivežusi 
namo pasisakė J., kad tai jos 
duktė. J. apsidžiaugė, pakrikš-

Tuberkuliozu jt’io mergaitę ir rengėsi jau ruo 
šti vestuves. Bet tuo laiku iš 
Telšių atvyko tikra mergaitės 
motina ir viskas išsiaiškino.

Keleivis.

ŽMOGUS NE DUONA GYVENA

Geriausias sielai penas yra triskart savaitinis laikraštis

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

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

Kartą pradėjęs skaityti “Vienybę”, niekados nepamesi!

Kaina metams $4.00; pusmečiui $2.00; — Lietuvon $5.00

Kiekvienas skaitytojas gaus 1926 m didelį Metraštį dovanai
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I| Redakcijos Straipsniai];

Lillian Gish Nėra Lietuvė.
Tūli Chicagos inteligentai bu 

vo susirūpinę kilme garsios ki
no artistės, Lillian Gish. Pa
vardė mat labai panaši į lietu
vių “Gižai, Kičas.” Inteligen
tų rūpestis iki to daėjo, kad 
parašė laišką su užklausimu.

Kaip ‘Draugas” praneša, ar 
tistė teikėsi atsakyti, kad jai 
būtų garbė kilti iš lietuvių, 
bet ji nėra iš jų kilusi. Ji iš 
maišytos vokiečių-francų šei
mynos.

Kongrese prieš juos paduota 
559 balsai, o už — tik 65.

Matyt, rusai nori eiti sveika
tos keliu toliau ir nesileisti i 
revoliucinius eksperimentus.

SVETIMTAUČIŲ SPAUDOS SMERKeJAI 
IR APGYNĖJAI

Nesenai amerikonų spaudoje tilpo pareiškimas nuo 
“Allied Patriotic Societies” (Patriotinių Draugijos Są
jungos), girdi: Amerikoje eina apie 2000 svetimtaučių 
laikraščių ir jie visi vedą pavojingą propagandą prieš 
Amerikos valstybės interesus. Todėl ragina svetimtau
čių spaudą pritremti.

Malonu buvo pastebėti greitai pasirodę atsakymai
įžymių amerikonų, kurie įrodė, jogei svetimtaučių s-pau-, 
da didžiumoje yra Amerikai ištikimesnė, negu tūli pa
tys karštieji “amerikonai”. Tarpe tų išmintingų ameri
konų randame ir p. Read Lewis, kalbantį vardu “Fo
reign Information Service”. Jisai “patriotams” užgin- 
čina, kad Amerikoje ne 2000, bet tik 1200 tėra svetim
taučių laikraščių, einančių 39-iose įvairiose kalbose, ir 
jų redakcinius straipsnius skaitant nieko baisaus nesi
mato, kas “patriotams” sušiaušė plaukus. P. Lewis 
sako:

“Išnagrinėjus 8,500 vedamųjų straipsnių svetimtau
čių laikraščių, pasirodė, kad jie savo esmėje nesiskiria 
nuo paprastosios mūsų spaudos. Kaip anglų kalboje, 
taip ir pas juos yra keletas radikalinių laikraščių, bet 
jie turi labai mažą mažumą. Bendrai imant, svetimtau
čių spauda yra ištikima ir lėta.”

Ačiū p. Lewis už jo drungną svetimtaučių spaudai 
prietelystę!

Tie “patriotai” kabutėse nėra nuoširdūs Amerikos 
mylėtojai. Jeigu jie ima pavyzdžiu tiktai keletą purvinų 
laikraščių ir tuo pačiu mastu matuoja visą svetimtaučių 
spaudą, tai jie parodo, kad jie tik purvinus laikraščius ir, 
težino, ir patys tokiais pat patampa. <rSu kuo sutapsi,1 
tuo pats patapsi”.

Kad tarpe svetimtaučių yra laikraščių nevertų laik
raščio vardo, to negalima ginčyti. Bet jog tokių yra ir 
amerikonų spaudoje. Tai vienas dalykas. Tokių laik
raščių sumažinimui reikia vartoti įstatymus, o ne “pa
triotišką” kumštį prieš visą spaudą.

Gaila, kad tie “patriotai” nemato, kaip Teisingumo 
Departamento agentai (kaip yra patirta) dažnai važi
nėja automobiliuose su visokiais “slekeriais”, nešvariųjų 
laikraščių redaktoriais, o nė pėsčių žingsnių nežengia 

’ apsaugojimui publikos nuo tvirkinančios spaudos, tik 
informuoja “patriotus”, būk visa svetimtaučių spauda 
yra “rotten”. Tokį visuomenės tvirkinimą jie patys 
laiko.

kultūros, reiš-

pa

GRAIKIJA PRIVERS PILIEČIUS BALSUOTI 
ARBA SODINS CYPĖN

Maža Graikų valstybė davė pavyzdį pasauliui, 
reikia daryt su piliečiais tinginčiais balsuoti kai esti ren
kama valdžia. Sulyg dabar išleistojo įstatymo, kiekvie
nas Graikų pilietis, patingęs ateiti prie urnos rinkimų 
dieną, bus baudžiamas pinigais arba pasodinimu kalė
jimai:.

Priežastį tokiam įstatymui davė Salonikų mieste vėl 
atrinkimas burmistro M. Patriktos, kurį valdžia buvo 
atmetusi kaipo komunistą. Naujiems rinkimams įvykus, 
paprasti piliečiai namie prasėdėjo, o komunistai kaip ir 
visur būdami budrūs fanatikai subėgo prie urnų ir vėl 
savo draugą burmistu atrinko. Dabar panašių rinkimų 
Graikijoje nebeatsikartos, nes visi piliečiai bus priversti 
balsuoti.

Tas įstatymas atrodo ne demokratingas, bet apsi
saugojimui nuo fanatikų — labai sveikas. Jeigu mūsų 
draugijos įdėtų savo konstitucijon šitokį priedą: “jei 
metiniame ar valdybos rinkimų susirinkime nariai ne
silankys, bus iš draugijos prašalinti”, tai mūsų draugi
jose niekuomet komunistų fanatikai neįeitų valdybon, 
nes jų visuomet esti mažuma. Bėda, kad kiti nariai tingi 
ateiti į susirinkimus.

Laikas mūsų draugijoms įvesti priverstiną dalyva- 
vima susirinkimuose, v

kas

ŽYDAI BANDO JĖZŲ ATSIIMTI 
NUO KRIKŠČIONIŲ

Tarp Amerikos žydų iškilo savotinga revoliucija, 
del jų liberalo rabino Wise pareiškimo, kad — Jėzus 
buvo žydas ir jis privalo būti žydų pripažintas už savo 
didį Mokytoją. Prieš rabiną Wise pasirodė žydų konser- 
vatų protestai, įrodą, kad rabinas Wise vedąs krikščio
nybės propagandą. Del šito Wise atsistatydino iš pir
mininko milžiniškojo “Suvienyto Palestinos Atsišauki-

Judošiaus Pinigai.
Jei Judošius, pardavęs Kri

stų už 30 grašių, būtų buvęs 
biznierius, ir investinęs savo pi 
nigus 4-tu nuošimčiu, tai jo ai
niai šiandien turėtų tokį šmotą 
aukso, kad jis prilygtų 365,000 
mūsų žemės didumo kamolių.

—o—
Smarkios Žinios.

Telšių “žemaičio” No. 36 iš
dabintas sekamais antgalviais:

Kaune žmones karia augštyn 
kojomis.

Kelmėje vagia Dievo m ūkas.
Vėžaičių klebonas kapų me

džius pardavinėja.
Rietave bus radio.
Luokėj baisi žmogžudystė.
Lietuvoje pabrangs gyyvu- 

liai.
Krikščionių demokratų val

džia Lietuvoje tiek gera, kad 
žmogus visai nesigaili šio svie
to mirdamas.

Iš tų antgalvių susidaro vaiz
das dabartinio Lietuvos gyve
nimo.

—o— 
Optimistas

Optimistu yra tas, kuris, ma
tydamas naktį viena akia kaip 
pati atsikėlus krato jo kelnių 
kišenius, sau sako: “Gali būti 
ji nori nupirkti man Kalėdų 
dovaną.”

—o— 
Lietuvoje Žmonių Gyvenama 
Per 7,000 M etų

Lietuvoje nesenai sunyko Ar- 
keologinė Komisija, dėlto, kad 
valdžia atsisakė toliau ją šelp
ti. O gaila: Lietuvos prieš isto
riški amžiai dar mažai ištirti.

Įdomi toje srity yra knyga 
Tarasenkos “Gimtoji Senovė.” 
Joje nurodoma, kad Lietuvoje 
yra ženklų taip vadinamos “ak 
menų gadynės
kia tokios, kur žmonės metalo 
nepažinojo, o visus įrankius da 
rėsj iš titnago. Iš to spėjama, 
kad Lietuvoje žmonių gyventa 
jau 5,000 metų pirm Kristaus, 
reiškia Lietuva žmonių gyve
nama per virš 7,000 metų. Apie 
tuos gyventojus 
ko:

“Negausingos 
tuvos gyventojų 
kai kurie mokslininkai savo bu- ___ _
vus airių giminės tautą, gyven- del savęs, 
davo dažniausia prie vandenų: 
jūros, upių, ežerų.”

Tie pirmieji Lietuvoje gyve
nę žmonės yra palikę sekančių 
liekanų: molinių puodų šukių, 
titnago skeveldrų, titnago į- 
rankių, ir tt. Tarasenka sako, 
kad tų sodybų ypatingai daug 
turėtų būti Ežerėnų ir Utenos 
apskrityse.

—o— 
Leninienė Nori Liberališkų 
Principų.

šiomis dienomis Maskvoje į- 
vykęs rusų komunistų partijos 
kongresas pasižymėjo smar
kiais ginčais. Pernai visi ėjo 
prieš Trockį, reikalavusį “de
mokratijos” partijoj. Trockis 
liko nugalėtas, šį kartą “de
mokratijos” panorėjo Leninie
nė, Kamenevas ir Zinovjevas. 
Jie šaukė, kad jiems būtų pri
taikinta liberalų principas “gy
venk ir leisk kitam gyventi.”

Tik to principo reikalavo sau 
o ne visiems žmonėms. Pasiro
do, kad jų straipsnių nededa į 
komunistų organą “Pravda.” 
Mat, jie tiki, kad Rusija neina 
prie gerovės ir socializmo, bet 
grįžta į kapitalizmą, kuris kaip 
geras ir naudingas žmonėms 
jis nebūtų, Lenino žmonai ir 
jos draugams yra peilis po ka
klu. Jie pradėjo peikti dabarti
nę Rusijos valdžią ir partijos 
didžiumą, bet Rusijoj nesant 
spaudos laisvei, buvo užčiaupti

Tarasenka sa-

pirmųjų Lie- 
šeimos, kurias

—o—
Valdininkų A rmija.

Amerikoje valdžiai tarnauja 
4 milionai žmonių, abra veik 
vienas iš dvylikos. Valdžia g’ 
kainuoja piliečiams 11 bilionų 
dolarių ant metų. Kadangi vi
so per metą amerikonai už
dirba apie 63 bilionus, tai iš
eina, kad vieną dieną į savaitę 
kiekvienas pilietis dirba, 
uždirbti pinigų valdžios 
kymui. Kitas gi dienas

idant 
užlai- 
dirba

pilie

—o— 
Naujas Teroras.

105 milionai' Amerikos 
čių būdavo dažnai baidomi ko
munizmo baubu, nors tų komu
nistų tėra visoje Amerikoje ne
daugiau 25,000. Bet tas baubas 
tiek suliesėjo, kad nesukelia jo 
kių šiurpulių nugarkauly.

Tad, Darbo Federacijos pre
zidentas Green sugalvojo nau
ją baubą: būtent, fašistus. Esą 
amerikonai, saugokitės juod- 
marškinių fašistų.

Fašistų gi Amerikoje dar 
mažiau, negu komunistų.

—o—
Kalėdų Linksmumo Pasekmės.

Išgėręs “kūčių” Pruseika ve 
kaip pasveikina savo buvusį 
draugą ir bendramintį, Pijų 
Grigaitį;

“Tai nėra doras žmogus, bet 
paprastas pliuškis, zanavykiš- 
kas čigonas. Tas šipas vargiai 
vertas gero šmoto Limburgo 
sūrio. Jis panašus į Lietuvos 
mažžo miestelio šun-advokatį. 
žmonės visuomet gardžiai juo
kiasi iš tokių čiutabakių.”

O buvo laikai, kad Pruseika 
ant kelių maldavo pas Grigai
tį darbo. Turbūt, jo negavęs 
ir taip bjauriau koliojasi. Kas 
žin ar ilgai dar “L.” skaity
tojai pakęs tokį nepraustabur
nį?

GARSINKITĖS “VIENYBĖJ”

mo”, nors pareiškė, kad sionistų judėjimą remsiąs iki 
paskutinėsios.

Savu keliu dabar sukilo ir žydų liberalai, rabino 
Wise šalininkai, smerkdami savo konservatus. Stambūs 
žydų dvasiškijos šulai ir Amerikos bei Kanados žydų 
vadai, kaip rabinai: Lyons, Goldman, Friedman, 
Tedsche, Gup ir kiti savo pamoksluose ir spaudoje pa
reiškė savo nusistatymą, kad jie pasiruošę Jėzų pripa
žinti didingu žydų tautos mokytoju. Jie įrodo raštais, 
jogei Jėzus niekuomet nemanė įsteigti naujo tikėjimo 
šalip žydų tikėjimo. “Jis buvo žydas — žydu ir pasili
ko iki savo mirties”, — sako Amerikos liberalai žydai. 
Tą tikėjimą, kurį šiandien vadinama krikščionybe, sako 
įsisteigė daug metų po Jėzaus mirčiai, mažutė žydų 
atskilusi sekta.

Taigi žydai mėgina atsiimti nuo krikščionių Jėzų, 
kaipo savo Tautietį, per 1925 metų buvusį krikščionių 
nugarbintą.

Jau trečias mėnuo, kai aš be darbo. Iš me
džio fabriko, kuriame dirbau du metu, savinin
kas išmetė ir pranešė policijai, kad aš neišti
kimas. Policija buvo areštavusi, palaikė kalėji
me dvi savaiti ir turbūt nieko baisaus apie ma
ne nesuradus, išleido. Nežinau, ar ji dar sekiojo 
mane, o tik vieną gerai žinau, kad kur aš ne
ieškojau darbu, visur atsakė.

Tris dienas dar buvau gavęs padieniu neši
ku prie linų transporto sandėlių ir vieną sa
vaitę uoste prie iškrovimo cemento; bet sukro
vus ji i vagonus viskas del manęs užsibaigė. 
Drabužiai mano taip suplyšo, kad vietomis net 
nuogas kūnas matėsi ir aš, bijodamas1 rodytis 
viešose turtingo miestu vietose, alkanas per- 
bliūkęs, su keliais savo draugais gyvenau po at
viru dangumi vakarės miesto pusės pušynėly.

Jokio apavo visi mes jau senai nebeturė
jom, nebeturėjom ir baltinių nė kepurių. Lie
sus ir murzinus kūnus dengė tik viršutiniai 
apdriskę skarmalai.

Dienomis gulėdavom, matyt kada tai žmo
nių reikalams iškastose duobėse, o vėlyvais vi
durnakčiais, kuomet nutįla einam maisto ieško
ti. Sunku jis būdavo rasti ir be ko nors apvogi
mo ar išplėšimo rtiekur negaudavom. Bėgo taip 
dienos. Dienos ilgos, vienodos, liūdnos ir klai
kios. Nors taip gražu būdavo giedriomis vasa
ros dienomis pušynėly, kame ir mes, kaip visi 
tie, kuriuos matydavom švarius sočiais veidais 
laimingus žmones vaikščiojant, girdėdavom bal
singas dainas paukštelių ir griaudu pilną ne
suprantamą ilgesio jaunučių liemeningų puše
lių ošimą, tačiau baimė alkio atstumdavo tą 
viską ir galvose juodos, kaip rudenio naktys, 
pindavos mintys.

Gulėdami vėsiame pušelių pavėsy, girdė
davom grakščių mergaičių juoką; matydavom, 
kaip jos poromis su švariais vaikinais susikibę 
garsiai erzėdavo, dainuodavo, kaip tie joms skin 
davo gražiausias miško gėlytes ir daug žadan
čiomis akimis pažiūrėję sekdavo prie jų baltų 
lyg marmuro krūtinių ir tuomet mūsų širdyse 
lyg nuo perkūno trenkimo užsidegdavo kerštin
ga nekanta netik jais, bet ir visu didžiuoju 
pasauliu, kuriame tiek daug meilės turtų, gra
žybių ir dar daugiau kankynės bei vargų, žiū
riu į juos, čiužančiais rūbais ir auksu apsi- 
karščiusius ir matom, kad jų niekas nevargina 
šiandien. Juose mums matos tuomet ne žmogus, 
nepaliaujančios kūrybos karalius,; kuris reiktų 
mylėti ir gėrėtis jį pamačius, bet Foks tai ypa
tingais dviem kojom gyvulys, gyvenantis, kad 
tik pavalgyti sočiai ir patenkinti fizines meilės 
instinktą. Ir kiek jų daug vasarą pušynėly!

šit netoli mūsų duobių, ant neaugšto liau
nomis smilgomis apžėlusio kalnelio susirinko 
gal koks dvidešimt, patiesė brangų persų dai
lės divoną, prisikrovė visokių skanėsių, gėrimų 
ir dainuodami užkandžioja, o nenurimstančios 
marios už kokių penkiasdešimt žingsnių siaudžia 
ir kriokia šaltomis vilnimis skaluodamos smil
tėtą krantą. Pamačius jų vaišes pusiau pa
mištas alkis vėl visu žiaurumu pabunda mu
myse. žinoma mes prisitaikytumėm pasiimti, 
kuomet jie palikę išsiskirsto žaisti po mišką, 
bet čia pat vaikščioja tvarkos ir jų neliečiamy
bės dabotojas, ginkluotas, o vakarais ponai su 
savo meilužėmis ir patelėmis pasislepia nepri
einamose vilose. Mes sustojam ir niūriai nulen
kę ūžančias galvas einam pajurin. Tenai šaltas 
vanduo netik troškulį, bet dar kartais išsimau
dę prisrenkam vilnimis išskaluotų ant smėlio 
mažų žuvyčių ir skaniai valgom jas žalias.

Pasistiprinę, marių atgaivinti, vėl grįžtam 
pušynėlio pavėsin ir vėl žiūrim į ponus. Stam
besni iš jų dykaduoniai vaikščioja būreliais ne
mažais po mišką; mes juos pažįstam iš judėji
mo, iš veido ir kalbos, o tik darbo nuvarginti ir 
atvykę čia duoti savo sunokusiems plaučiams 
pakvėpuoti ir marių ir pušyno vėsiu aromatu 
vaikštinėja daugiausia po du, tris ir dažnai pa
vieniu. Juos taip pat mes atskiriam. Va augš- 
tas, truputį į kuprą susimetęs, gal kokių dvide
šimts septynių metų vaikinas vaikščioja už 
diržo ranką užkišęs ir dažnai užsikosėjęs sto
vi pušies liemens atsirėmęs. Nusikosėjęs nyk- 
šties krumpliu pataiso ūsus, ir primerkęs, lyg 
kūdros vanduo, akis vėl eina tolyn. Tai moky
tojas. Toliau nejudėdamas sėdi augštoje žolėj 
taip pat jaunas vyras ir viską pamiršęs klau
sos lyg visas pasaulio paslaptys norėdamas su
prasti. Virš jo galvos vienodai matematiškai su 
pas, lyg džiovininko rankos, apsausėję šakos, žo
lėje čirškia žiogai, su jų balsu minša garsūs 
žmonių erzėjimai ir marių šniokštimas ir jis 
klausos ir tyli.

“Turbūt dailininkas,”, prasitaria mano 
draugas. “Gal, kas jį žino” atsakiau nuobodžiai 
ir nenoromis.

Pro mus praeina pamario link augštas, lyg 
peniukšlas, nusipenėjęs advokatas su žmona. 
“Advokatas teisybės gynėjas, aš jį pažįstu, ma
čiau teisme” kas žin kuris iš mūsiškių kalba ne 
garsiai. “Įstatymais leistas lito teisybės gynė
jas” priduria kitas. “Nebijok, dar gal save pro
gresyviu liberalu, o gal net socialistu skaito ii'

kas brangiau moka, to teisybę gina” tęsia jis 
toliau. “Kodėl gi negali būt socialistu, a? klau
siu savo draugo. “Cha, cha, cha” nusikvatoja 
jis, rodydamas dvi eili pajuodusių ir šukėtų 
dantų raudonoj savo burnoj. “Socialistai sako, 
kad visos skriaudos ir žmonių kontrastai yra 
tik dėlto, kad nuosavybė neliečiama, o advo
katai gina nuosavybę; kartais gina fabrikan
tus, pirklius, dvasininkus, kaltindami darbinin
kus; kokie tad iš jų socialistai? Be lito nerasi 
pas jį teisybės.” “Kvaily, be lito tavęs ir pek- 
lon ne tik dangun neįleis,” pertraukia kitas 
pakėlęs iš samanų susivėlusią galvą.

“Litas — šiandien teisybė, grožė; lįtąs — 
viskas. Sako žmonės: be kapitalo kultūra žmo
nių nebūtų toki galinga išaugusi. O velniam, kas 
mums iš jų kultūros. Ar jf yra, ar ne, mes 
juk nežinom ir nematom, šit tenai koks puikus 
vasarnamis; tenai gal būt, kad daug kultūros 
turto savininkui priklausančio, kuris buvo Švei
carijoj, Romoj, tenai netik daug įspūdžių matė 
ir prisirinko, bet prisirinko skulptūros, paveik
slų, geriausių rašytojų veikalų; o mums kas iš 
to? Mes ir mažo paveikslėlio nepamatysime. 
Knygutės jokios niekur nepaimsi; ir tai ne mum 
vieniems, kuriuos pasirodžiusiais bejėgiais ko
voj su gyvenimu likimas išmetė iš plaukiančio 
progreso keliu žmonijos laivo, bet milionams 
darbininkų ir vargo kaimiečių. Kur čia 
kultūra? Jiems nėra jos, jie jos nemato 
žino, kasdien galvodami, ką ryt valgys, 
nėra kultūros, nėra meno. Mes esam

jiems 
ir ne- 
Mums 
darbo

gyvuliai, sutvertojai viso, kas taip stebuklingai 
išrėdė žemę. Esam nustumti nuo gyvenimo are
nos. Taip, žmogui, kuris nemokėjų vogti, sukti, 
kuris del tokio pasaulio surėdymo liko tamsus, 
kaip pečiaus kakta, nėra gyvenimo šioj žemėj” 
baigią jis atvirsdanąas augštięnįpkąs ir ima žiū
rėti, siūbuojančiomis pūsiu šakomis vikriai 
liuoksi rudos voveris ir šilti saulės spinduliai 
stebuklingai mirgėdami derina visokias spal
vas. Kiti atsikelia ir eina maudyklių pusėn. 
Liekam mudu ir tylėdami gulim žolėj.

(Toliąųs bus)

o o b

RUDENINE MEILĖ

Rudenio lapai geltoni 
šerša po kojų nukritę... 
še) ša i) šnabžda,. , < . ■ -• >•>.t
ir meilę nevykusią man pranašauja.
Nejaugi, lapeliai gelsvučiai, 
nejau jūs taip manot? 
Nenoriu tikėti, 
nenoriu jūs kalbai reikšmės daug priduoti. 
Ištvirkėliai jūs, • f
bedarbiai, nustoję gamtužėj dalios, 
niekus tik vis taukšti jums rūpi 
ir nerimą, aistrą karštesnę man kuriat...

Ką?
Ką šnekate, šelmiai, išdykėlių šmotai? 
Aa, jūs pamatei ir dasiprotėjot, 
kad meilė manoji, 
karšta ir raudona, kaip kalvės žarijos, 
ir jums, nabagėliai, 
rausvai paauksuotą va atspalvį davė. 
Delko juk keleliai praplito, 
pagelto, prasišiepė 
ir džiūgėsis liūdnas iš pakrūmių šypso? 
Tai meilė manoji, 
gamtos ir mergelės, 
lapelių ir lūpų ir skruostų, 
žandų ir akyčių ugninių, 
šakelių ir šypų — spyglelių — 
išvieno, krūvon susipynė 
ir džiugina mane, praeivį 
ir verčia vis šokti' augštyn, kaip beprotį, 
ir džiaugtis ir rykaut 
liepsnojančioj mano krūtinėj.

Ilgižiai, 2-11-24. — J. KARKLAS

o o o
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Ateis manim gigantai žemės, 
Atskris arai tolių padangių 
Ir plazdanti mano jaunatvė 
Pasauli pasveikint išeis...

Gyvatos sfinksai pasaulio esmę reiškia, — 
Kad jungia dangų su žeiąę...
Taip sutemų šešėliai begęstančiai saulei 
Laidojimo hymnus užgieda...

Tyrų pasauly kryžkelė glūdi,
Kur minios šūkavimais keikia savuosius tikslus 
Maldavimą ramų jie smerkia pasauly —* 
Grūmojimo žodžiais jie tas klaidas:..

Man veržiasi siela, kur amžiai budi, 
Kur meilės hymnai manin ataidi... 
Žengiu lebonių takus palikdams, 
Kur dienas šaukia sparnuotas laikas...

— MIŠKO DIEVAITIS

2
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“VIENYBĖS” EKSKURSIJA LIETUVON

Rašo J. O. Sirvydas, “V ienybes’ ’ Redaktorius

' XE. Paskutinį Kartą Kaune
Rugpiūčio 12 d. vėl pasiekiam Kauną — ir dabar jau 

paskutini kartą. Čia baigiasi mūsų klajonės po plačią 
Lietuvą — sakau “plačią”, nes Lietuva iš tikro yra ne 
toki maža, kaip mes sau Amerikoje gyvendami įsi
vaizduojame; nors aš šią vasarą jau rodos daug Li 
etuvos kraštų apkeliavau, bet dabar pats matau, kad 
ne lOtos dalies negalėjau apsiekti. Kas nori pilnai visą 
Lietuvą aplankyti ir jos gyvenimą apmatyti, privalo 
mažiausiai porą metų tenai pagyventi ir tai ne vietoje 
kur apsisėdęs, bet nuolatos keliaudamas.

leidimo apeiga, — apie ką'Man parėjo mintin scena, 
kai Neronas Romą uždegė. 
Ir ištikro tokia minia su de
gančiais švyturiais gali 
greit miestą uždegti. (Bas
kui atsižinojau, kad ne tik 
ateitininkai, bet ir abelnai 
visokiose demonstracijose ii 
eisenose Kaune yra minios 
nešamasi deganti smaliniai 
švyturiai).

Ateitininkų apeigose da
lyvavo iki 1,500 žmonių, 
daugiausiai iš provincijų 
suvažiavusio katalikinio jau 
nimo. Ne be to, kad prisiė- prastas

I in iv rlirlolnc rlnlic miacf-n ■ A m n 1 era

Antradieny jau išvažiuo
sim Bremcnan, todėl mums 
beliko penketas dienų, ku
rias ir mėginam kuogeriau- 
siai išnaudoti. Naudojame 
smulkmenas, o kaip kada ir 
stambesnes progas-proge- 
les.

Sutikau mūsų ekskursijos 
sąkeleivę p-lę Kavaliauskiū- 
tę. Ji pamėgusi Lietuvą, vie 
nok ketina grįžti atgal. Vėl 
sutikau amerikiečius Lapes 
(Gastoną — brooklynietį ir 
Antaną — clevelandietį); 
jie dar tik užvakar atvykę 
Lietuvon ir viešisi tarpe 
Kauno įdomybių.

Šiandien Dr. K. Grinius 
užsikvietė pietus suvalgyti. 
Jis, kaip anksčiau minėjau, 
gyvena pas Šleževičių. Gaila 
buvo, kad ponų Šleževičių 
dabar nėra namie — jie abu 
išvykę užsienin. Grinius tu
rėjo svečiuose tik mudu 
su mano žmona ir tas 
dvi malonias senukes, ku
rios pas Šleževičius gyvena.

Prie pietų Grinius pripasa
kojo įvairių gražių anek
dotų. Aš niekuomet neužmir 
šių šito malonaus Lietuvos 
veikėjo. Jfs viską mėgsta 
imti iš linksmos pusės, ir 
net kalbant apie kokius 
skaudžius klausimus, randa 
pasakyt ką nors tokio, iš 
ko neturėtum nusikvatoti. 
Tai paskutinis buvo mūsų 
susitikimas.

Iš ten išėję, užkliuvom 
malonun Karo Muzėjaus so 
dan. Čia šiandien didelis 
bruzdėjimas. Mat ateitinin
kai čia turi dabar savo 15 
metų sukaktuvių “kongre
są” Kaune, todėl prie šios 
progos čia šį vakarą- rengia 
savo demonstracijas. Jos ža 
da būti vakare, po vėliavos 
nuleidimui, todėl mes su 
žmona nutarėm palaukti at 
eitininkų demonstracijos. 
Pagalios, saulutė nusileido, 
pritemo ir atsibuvo griau- 
dinga vėliavos iš bokšto nu-

Knygos iš Vilniaus!
IA Lenkų pavergtojo mūši) VILNIAUS,' iš seno 20 metų gyvuojančio te
nai M. ŠLAPELIENĖS LIETUVIŲ KNYGYNO (Dominikonų gatvč N13)

anksčiau esu rašęs. Neužil
go prasidėjo rinkimasi sod
nan paprastosios publikos, 
kaip būna kas vakaras. Ne
trukus pradėjo rinktis ir at
eitininkai bei jų šalininkai. 
Jų draugijos pradėjo neštis 
sodnan savo vėliavas. Atsi
nešė viso labo 5-kias, iš ku
rių viena žalios spalvos, su 
aukso raidėmis užrašu: “Vi
sa atnaujinkime Kristuje.” 
Ėjo, ėjo ir ėjo — bernaičiai 
mergaitės, seni vyrai, na ir 
visas būrys kunigų, kurie 
tai šen tai ten įsimaišę tarp 
jaunimo stumdėsi. Tarpais 
juos lydėjo įsimaišę organi 
zacijų orkestros. Kunigi) 
buvo jaunų ir senų, žilų ir 
plikų. Vienas kunigas, ro
dos jis turėtų būti jau ant 
nešyklų nešamas — senas, 
sukumpęs, viena ploščiaus 
pusė žeme vilkdamas, gat
vės dulkių debesio lydimas, 
įkrypavo sodnan jaunuome- sertifikatą.” 'i ą mes žinom, 
nes stumdomas. Gaila man’,bet sakau: kaip su tais, ku- 
buvo\ į jį žiūrėti, kaip jis rie tų certifikatų negauna, 
pats savo senatvės neger-lnes nesuranda savo Ameri- 
bia, su jaunikliais čia savo 
senus kaulus brazdindamas. 
Bet, ką padarysi — čia po
litika, čia reikia išlaikyti 
jaunuomenė po savo globa, 
kad “visa atnaujinti Kris
tuje” (lyg rodos kas būtų 
pas Kristų jau nusenę!) 
Man pasirodė, kad tai buvo 
kun. Dambrauskas-Jakštas, 
kaip jį esu matęs atvaizde. 
Jeigu ijis — tai mano pa
garbos jam nukrito ant 50 
nuošimčių; jeigu ne — tai 
atsiprašau.

Ant tam tyčia paruošto 
prysko sodne, prie smalinių 
žibintuvų, prasidėjo apei
gos. Kalbėjo du ar trys. Vie 
nas kalbėtojas rėksmingai 
šaukė: “Kovosim su parizė- 
jais, kurie aprobavo ir sank
cionavo užgrobimą sosti-' 
nes!” (Pamaniau sau: tik-’

j Iš Amerikos Lietuviu Gyvenimo
J ČIA TALPINAMA ŽINIOS IS AME1TKOB LIETUVIŲ GYVENIMO IŠIMTINAI RAŠOMA MUSŲ GABIŲ 

KORESPONDENTŲ APIE TEATRUS, BALIUS, PRAKALBAS IR ABELNĄ JUDĖJIMĄ.

BROOKLYN, N. Y.
Triukšmingasis Rinkimas 

vėjų Delegato
Siu-

Gruodžio 22 d. įvyko nepa- 
> susirinkimas lietuvių 

jo ir didelės dalis mieste Amalgameitų 54 skyriaus. Bu
vo apkalbėta ateinantis sezonas 
vasarinių drabužių siuvimui. 
Po ilgų kalbų vienbalsiai nu
tarta nedaryti jokių kompro
misų ir laikytis prie senoviškų 
algų.

Antras klausimas, — tai de
legato rinkimas sekantiems me
tams. Perstačius pirmininkui 
klausimą, publikoje pasireiškė 
visai kitoniškas ūpas: pradeda 
ūžti, šnypšti. Frakcijų pirmi
ninkai agitatoriai mėgina už
silaikyti ramiau, — mat kad 
neišaikvojus energijos pirm 
negu prasidės tikra kova. “Lai- 
sviniai” komunistai stato Petro

sugraibytų niekaveikių, ku-1 
rie proga naudojasi patruks 
muoti.

Rugsėjo 13 d. užėjau dar 
pas Amerikos konsulą, del 
tūlų informacijų. Čia man 
aiškinta, kad iš Amerikos 
išvažiuojanti ne piliečiai, jei 
nori atgal Amerikon sugrįž
ti, privalo įsigyti “re-enter 

'i a mes žinom,

kon atkeliavimo dienos ar 
laivo? Sako: reikia rašyt 
Commissioner of Immigra
tion, kad duotų leidimą grį-1 nį, Rūbsiuvių Apsigynimo Są- 
žti. Jei ir iš jo negauna, tai1 junga stato Mitchelsoną. Išlen- 
privalo atsivežti ir konsu
lui Kaune parodyti tuos su
sirašinėjimus ir kitus gali
mus priparodymus, kad A- 
merikoje gyveno. Konsulas 
galės tokiems duoti vizą. 
Bet tuo klausimu bendrų 
taisyklių nėra. Kiekvieno 
celeivio bylą svarsto atski
rai. Tai yra, sako ‘indivi
dual cases.”

K. Norkus sakė, kad jisai 
tokius atsitikimus taipgi ap 
rūpinąs, tik reikią išsiimti 
“ištikimybės liūdymas” iš 
policijos nuovados, ir, rodos

.metrikai. Tada jis išgaunąs 
• konsulo vizą. Abelnai grįži-

da ir “stedinis” kandidatas. No 
minacija tęsiasi, kiti nominuo
ti neapsiima; kįla triukšmas. 
Pirmininkas negali sutvarkyti; 
nors šaukia prie tvarkos, ne
klauso. Paduoda įnešimą nomi
naciją uždaryti; vėl kįla trinks 
mas; nepasitenkina esančiais 
kandidatais. Del šventos ramy
bės pirmininkas vėl atidaro no
minacijas; nominuoja vėl tuos 
pačius po 4—5 kartus; nieks 
neapsiima. Vienas prašo balso 
kalbėti prie tvarkos; pirminin
kas leidžia; publika truputį nu 
siramina.

Kalbėtojas atsistojęs pareis- jos, kuri 
kė sekančiai: “Seniaus tik ko-. bolševikų
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,rai čia jau drožiama Romos ™as nėra taip sunkus, jeigu
v /-W»1 v rv r» a W /-v vz-'» m n zvo I

betoj ai pareiškia: “Jeigu Petro ' be bolševikams ir jųjų 
nis bus delegatu, tai New Yor- 
ko Joint Boardas ir generalė 
valdyba pavojuje.” Galima bu
vo suprasti, kad Petronis da
bartinę unijos administraciją 
nuvers, o pastatys komunisti
nę; o šalip to, kriminaliai šmei
žė Mitchelsoną.

Sąjungiečių kalbos nebuvo 
nukreiptos prieš Petronio ypa
tų, bet abelnai prieš komunis
tus, kurie pridirbo įvairių šmu
gelių būdami valdyboje.

Eina paskutinis balsavimas: 
už sąjungiečių kandidatą su
skaito 174, už komunistų 162. 
Sąjungiečiai ploja, komunistai 
nosis nukorę sėdi ir tyli.

Potam senas ir naujas dele
gatai pasakė po trumpą pra- 
kalbėlę ir susirinkimas užsibai
gė 11:30 vai. nakčia.

Vincutis.

WORCESTER, MASS.
L’kėsų Pašalpinio Kliubo Su

sirinkimas ir Bolševikams 
Juodi Akiniai!

Gruodžio 14 d. Lietuvių Pa- 
šalpinis Klubas laikė savo me
tinį susirinkimą Lietuvių salė
je 29 Endicott gatv. Iš Val
dybos raportų paaiškėjo, kad 
Klubas ir jojo sumani valdy
ba š. m. padarė didelį žingsnį 
pirmyn, kaip finansiškai, taip 
ir naujų narių skaičiumi. Klu
bas narių turį apje 900.

Vienas 
mų buvo

sėb-

met.
San-

rams vietos nėra.
Valdyba išrinkta 1926 

susidedanti didžiumoje iš 
dariečių, pirmininkaujant Jo
nui Dirveliui. Klubas darbuo
jasi ir kelia kapitalą statymui 
savo nuosavio antro namo, ku
riam jau žemė nupirkta Ver
non gatvėje.

Plunksnietis I.
a t  —i..""

Nr turite KOSULYS?
Kodėl nepamėginti

Severa’s
Cough Balsam

Gera, eaugi ir patikėtina 
gyduolė nuo kosulys.

Kaina 25 ir 50 centai.

Nuo persalimo nėra 
nieko geresnio, kaip

Severa’s
Cold and Grip Tablets.

Kaina 30 centai.
Tos dvi gyduolės yra geriausiai dėl 

kosulio, peršalimo ir užkimimo.
Pirmiausiai kraipkia į aptieką.

W. F. SEVERA.cbr ! į3 i- 
J CEDAR RAPIDS, IOWA J

REIKALINGI 'AGENTAI

esame gavę šių knygų: —
1. D-ro J. Basanavičiaus — Vilnius lietuvių dainose___________ __75c
2. Vilniaus Lietuvių Gimnazija, jos dešimties metų gyvenimas ____ 35c
3. D ro J. Šlapelio Lietuvių ir rusų kalbų žodyno 264 pusi, ligi

žodžio “jmarminti” _ _______ ,__________ ___________  $1.65
4. D ro J. šlapelio, Robinsono gyvenimas Ir jo nelaimės________ 75c
5. D-ro J. šlapelio, Kristijono Duonelaičio Raštai __________ _ 60c
0. Vv Zajančkausko, Lietuvių Literatūros vadovėlis___ ____ _ $1.00
7. M. Stankevičiaus, Biologijos Vadovėlis ________ ___ ______ 75c
8. Šatrijos Raganos, Lietuvos Senovės istorijos pasakos__ _______ 15c
9. Skrudžio Austras. Lietuvos atsiradimo poema__ __________  $1.40

10. Skrodžio Vaidila. Senovės Lietuvos vaizdai ______ ___ ___ _ 60c
11. Skruodžio Atminimai [ ir II ________________________________ 80c
12. Skruodžio Jogaila (drama) ________ _ ____________________ 25c
13. Skruodžio Dievakis (drama) I, JI, III___ ________ _________ 30c
14. Skruodžio Teisės filosofija__ ________________ ____________ 25c
15. Klaipėdiškių dainos ______ ___________________________ __ 30c
16. V. Sapniūno Kova. Scenizuoti vaizdui ___________ ______ 30c
17. Žemkalnio Birutė, drama _ ___ ____________________ ________20c
18. Žemkalnio Inteligentai, drama__ _______________________- 35c
19. Mičiulio Sugriuvęs gyvenimas drama______ ________________— 45c
20. Dumblynė, drama _ ___ __________________________________ 20c
21. Iš tamsos į šviesą, drama__ _______________________________ 15c
22. žvaigždučių eglutė, vaikų drama_______________________  __ 15c
23. EsmaiČlo Varpininkai, drama_________ _____________________ 20c
24. Esmaičio Plunksnelės rūpestėliai ________ _______________ $1.00
26. Lietuvių Tauta. HI knyga, 3 sąsiuvinis_____ _____________ $1.50
27. Kun. P. Kraujelio Trakų Pilis___ _____  _______________ ___ 10c
28. Šimkaus Dainų dainorėlls (dainos su gaidomis) __________ ___20c
29. Lakštutės giesmelės _____ ________________________  __ _ 10c
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 Daliu) Literatūros istorija ______ .______ 40c
35. Vaižganto Aplink Baltiją ____ _____ ___ ________________ 25c
36. Vaižganto Tiesiant Kelią Lietuvos nepriklausomybės___ __ ____15c
37. Herbačiausko Gabija-------- ----- - --------------- •________ _________ 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
41. Urvo vaikai _____ 1___________ ------------- ---------------------------- 8c
45. Kova gamtoje ________—________________________
46. Mokykla ir visuomenės tvarka__ ________ _____ --____ _— 15c

t

Visos šios knygos gaunamos mūsų

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

Papai! Bet jie labiau žino, 
kam). Kitas vėl kalbėjo la
bai ilgai ir triukšmingai 
šūkaudamas, potam uždegė 
nuo sodne degančio aukuro Natkevičių, 
smalinį švyturį, iš kurio pa- pam laikui grįžęs iš Franci- 
skui perleido tos ugnies mi-|jos, kur viename universi- 
nion, kuri savo švyturius už 
sižiebė. Pasidarė daugybės 
žiburių, nuo kurių net oras dienų. Atrodo daug smages- 
žėrėjo. Kalbėtojas buvo vėl 
pradedąs kalbėti, bet orkes
trą ėmė groti savo numerį 
ir jį nutraukė, todėl susisar- 
matinęs kalbėtojas ant pa
grindžių valandą patrepinė- 
jo, ir tik po muzikos, vėl 
ėmė kalbėti. Paskui prasidė
jo iš sodno eisena gatvėmis.
Kai pasileido minia su de- spūdžio iš visų pusių. Taip- 
gančiais švyturiais po gat- gi ir jo misija gerai nusise- 
ves, tai net šiurpas paėmė.'

žmogus žino iš kurio galo 
imtis.

Šiandien sutikau Kaune partijos reikalams, šiandien y 
senai bematytą kapitoną L 

Jis yra trum-

tete mokinasi. Davė ameri
kiečiams pažįstamiems labų

nis, negu buvo pirmiau. 
Taipgi sutikau prof. Albiną 
Rimką, taipgi kadaisiai bu
vusį Amerikoje ir rėdžiusį 
“Ateitį” Bostone. Sutikau, 
beje, ir p. J. Makauskį, tik 
ką tą dieną sugrįžusį iš A- 
merikos. Jis sakė, kad jam 
Amerika padarė didelio į-

kusi.

PRIE GRIUVANČ IOS PIRAM IDOS

(Feljetonas)
(Pagal Flamariop)

s Rašo A. Striupaitis kam
ieškoti tos pirami-

LIETUVIU 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- 
ieškome darbo. Ateikite apžiūrėti mū- 

nuo 9 ryte iki 9 vakaro. Nerišliomissu mokyklą Mekvkla atdara
■wo 11 vai. ryto iki 1 vai. po pietų. Klesos dienomis ir vakarais.

NEW YORK AUTO SCHOOL
«28 — 2nd Avenae, (Kampas 14 gatvės) Mew Tark City

Didžioje Afrikos smiltynėje, 
:ur amžiais klajoja smėlio de- 
jesys, buvo pasilikusi viena iš 
Dažiau šaltų juostų skritulyje, 
(r šiltas vėjas, kur nuo jū- 
.’os pūtė tan k rast an, nedavė 
miegams ir ledams tenai įsi
viešpatauti. Kiekvieną rytą, bei 
vakarą, buvo galima ten ma
tyti, kaip saulė savo sidabri
nėmis padangėmis leisdavosi 
ir užtekėdavo per neišmatuoja
mus miškus ir pelkes. Tame 
krašte buvo užsilikusi pirmųjų 
amžių pastatydinta piramida. 
kuri savo išvaizda ir stiliumi 
reiškė ne pirmuosius amžius. 
Tose dykumose klajojo du žmo 
nes, kurie troško išvysti tą 
amžių bėgio griaunamą pira
mida, pirmųjų pasaulio ainių 
statydinta amžinai atminčiai. 
Jie troško ją išvysti, apžiūrėti 
ir panagrinėti jos stilių ir iš
vaizdą, sulyginus ją su dabar
tinių amžių kultūros bruožais. 
Taip klajoję jie dieną ir nak-

tį, bet piramides prieiti nega
lėjo.

Tada vienas tarė: 
mudviem
dos, kuri amžių bėgiu senai gal 
sugriuvo... — Bet vilties, bro
lau, nustot negali, — antrasis 
tarė keleivis-klajūnas. šian
dien jau matom, kaip amžiai bė 
ga su vėjais ir darganotoms 
dienoms, visą paverčia į nieką, 
taip gal ir mūsų mintis išblaš
kys be tikslo atsiekime.

Prabėgo jau tūkstančiai me
tų. klajūnai bastydamiesi po 
girias ir pelkes, po pasaulio 
vargų bangas, netekę pagaliau 
kantrybės ir ištroškę kaip žu
vis vandens išvysti tą amžių

iš svarbiausių klausi- 
tai raportas komisi- 
buvo prisidėjus prię 
surengtojo “protes-

munistai susiorganizavę ateida- to” prieš Lietuvą (apie kurį 
vo ir pravesdavo savus kan- jau buvo rašyta “Vienybėje”) 
didatus, o paskui galėdavo iš- Kadangi Klubiečiai didžiumoje 
naudoti unijos pinigus savos yra tikri lietuviai patriotai, ir 

r’- daugumai nebūnant tame susi
rinkime, kada bolševikams pa
sisekė pritraukt klubas prie 
virš minimo “protesto” — ku
ris buvo surengtas ne naudai 
lietuvių, bet pačių bolševikų 
todėl po komisijos raporto bu
vo reikalauta, kad būtų meti
niame susirinkime skaityta tu
rinis to “protesto” rezoliucijos. 
Komisijos „ narys J. Neviackas, 
“Kel.” Red. paaiškino, kad jis 
tos rezoliucijos neturįs su sa
vim, ir kad jis jąją pertaisęs, 
ir ji tilpsianti laikraščiuose 
švelnesnėje formoj, negu ji bu
vo priimta susirinkime bolše
vikų. Tuojaus vėl buvo klausi
mas: “tai kur ta nauja rezo
liucija?” Ir naujos, sako, nėra. 
Kilo lermas, del to ir buvo duo 
ta įnešimas, kad klubas atšauk 
tų tą rezoliuciją iš spaudos, ir 
kad po jąja nebūtų minimas 
klubo vardas, nes tai žemina jo 
vardą.%Čia bolševikai, prieša
kyje su p. Neviacku šoko pro- 
testuot prieš tai, sakydami — 
“sykį prisidėjome, dabar vėl 
atmesime!” Bet jų klubo nariai 
neklausė ir buvo nubalsuota di
dele didžiuma balsų, kad Klu
bo sekretorius praneštų spau
dai, jog po ta rezoliucija klu
bas savo vardo neduoda. Mat 
paaiškėjo, kad buvo vienaip 
kalbėta, o kitaip padaryta.

čia klubiečiai gana rimtai ■ > ’ i « ’
pasielgė užduodami į ž^ndą 
Lietuvos išgamoms. Bravo, klu 
biečiai!

ra kitaip; žmonės trokštanti la 
bo savai organizacijai, susior
ganizavo Rūbsiuvių Apsigyni
mo sąjunga ir stato savo kan
didatą prieš komunistų ir žmo
nės prisilaikydami, kiti party- 
viškumo neapsiima kandidatuo 
ti.” (Publikoje triukšmas). 
Pirmininkas šaukia prie tvar
kos. Truputį aprimus pirminiu 
kas siunčia kandidatus už du
rių, ir skelbia balsavimą.

Pirmiausia balsavimas eina 
už komunistų kandidatą Pet- 
ronį; šeši maršalkos skaito iš
keltas rankas; dešinėj pusėj sa 
lės maršalkos susibara, triukš
mas; mat vienas komunistas, 
o antras ne; komunistas su
skaito už savo kandidatą 40 
rankų, ne komunistas — 35 
rankas; triukšmas. Pirminin
kas pašaukia iš kitos pusės du 
maršalkas ir liepia iš naujo 
perskaityti; pastarieji randa 
35 rankas. Ant vidurinės eilės 
maršalkos nesusitaiko 4
sais; vėl triukšmas; tada pir
mininkas sutaiko, skiria per 
pusę tas keturias rankas. Ki
tuose balsavimuose maršalkos 
susitaiko ir atlieka greitai... Se
kretorius suskaitęs skelbia re
zultatus: komunistas Petronis 
120; Sąjungietis Mitchelsonas 
167; “štedinis” kandidatas vie
ną daugiau kaip pereitais rin
kimais.

štedinį pašaukia į salę ir 
antras balsavimas eina iš dvie
jų — sąjungiečio ir komunisto. 
Komunistai nori agitacijos. Są-

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

SANDARA
327 E. St., Boston 27, Mass.

Bell Phone Poplar 75-15
A. STANKUS

— Lietuviškas Graborius — 
Geriausias patarnavimas, 

Daug metų patyrimo 
1023 Mt. Vern6n St.

Philadelphia, Pa.

M. M. ŠLIKAS
Lietuvis Advokatas 

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

Namų Tel. Michigan 5751

bal-

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 P. M.

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

r RICHMOND
TRUST

COMPANY
2701-2703 E. Allegheny Av.

Philadelphia, Pa.

nelaimių griaunamąją pirami- jungiečiaj ne; triukšmas, 
dą, nutarė užmigti žemėj am
žinai ant mūsų miglotų takų, tacija. Jurgis Rukštelis agituo- 
kurie pasaulio vargais ir nelai
mėms senai 
mūsų ainiai 
domis, gali 
varginamą 
sulyginti jie mūsų vargus ir 
griūnančias tas gyvenimo sie
nas su anų laikų pasaulio pir
mųjų amžių ainių.

Bet tuojaus susitaiko su agi-

ja už komunistą; “Aš pas žiug 
jau užpustyti. Tik ždą dirbau kartu su Petroniu 
sekdami tomis pė- per septynis metus, aš buvau 
atrasti tą amžių menadžerius, Petronis šapos 

pirmininkas; kada aš tik darbi
ninkus norėdavau kiečiau pri
spaust prie darbo, tai mudu su 
sikirsdavome; bet aš turėdavau 
nusileisti.” Kiti komunistų kal-

piram id ą

Tolinus, buvo atsilankę atsto 
vai iš šv. Jurgio dr-jos, kad 
Klubas prisidėtų prie surengi
mo mass-mitingo ir rinkimui j 
aukų Vilniaus vadavimui ir ap
kalbėjimui bėgančių reikalų, 
čia vėl bolševikai sukilo nuo 
sėdynių ir rėkė, kad nereikią 
prisidėt. Bet klubiečiai daugu
ma balsų nutarė prisidėt prie 
gero sumanymo ir išrinko ko
mitetą, dirbti bendrai su šv. 
Jurgio draugyste.

šį sykį klubiečiai parodę, klu

Apdraudžiame Nuosavy
bės Dokumentus.

Persiunčiame Kabeliu Pinigus

Perkame ir Parduodame 
Visų šalių Pinigus

Mokame 4% ant Padėtų 
Taupymui Pinigų

Puikiausias Patarnavimas 
Visuose Skyriuose
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“Draugas” vienok nenusigąs

ta šios savo ligos. Sako: kas 
čia perdyvai — užėjo ir vėl 
praeis.

Naku-Brazda.
1

MUSŲ KLAIDINIMO
BLIU RAS

kalėdų statistika

Surinko F. II. Williams Chicagos bolševikėlių, atsi
prašant •“laikraštis” “Valka,” 
paminėjusi, kad Brooklyne li-Jeigu surinkti visa bovelna,

kuri suvartojama žiponams Ka kviduojasi Liaudies Namo Il- 
led ų Diedukų vaikščiojančių pa 
lei krautuves, tai galima būtų 
užkimšti visų žmonių ausys ir 
dar liktų 139 žmonės, kurie 
dar girdėtų, kai jiems banko- 
je atsako: “jūsų įdėliai jau iš
sibaigė.”

Imant drauge išmokamus 
pinigus už sveikinimų atviru
kus Kalėdose, kas metas Ame
rikos tauta suaikvoja $456,678,- 
890,123 prisirengimui Kalė
doms. Gerai tik tas, kad dar 
ant $1,001 vertės lieka atviru
kų, kuriuos galima sunaudoti 
kitų metų Kalėdoms.

Kalėdų nelaimingi atsitiki
mai kasmet susideda iš 218 
žmonių suparalyžiuotų nuo 
klausymosi į vaikų sakomas de 
klamacijas apie Kalėdų Diedu
ką ir tt.

33,309 senberniai kas metas 
susipainioja Kalėdų Eglaitės 
kaspinuose, bet 33,307 išneša 
savo gyvastį sveiką, ir tik 2 li
kusi apsiveda.

933,231 medeliai tampa nu
kirsti Kalėdų Eglaitei priekam 
bariuose, tokiu būdu sunauki- 
nama vietos lizdams ir tūpėji- 
niuj del 9,332,210 paukštukų, 
žievės — landžiojimui 93,322,- 
100 kirmėlaičių nuoga akia ma 
tomų ir 933,221,000 kirmėlai
čių matomų tik per mikrosko
pą.

Iš gerklių yra paleidžiama 
67,889,545,543,543,543,543 nusi- 
kvatojimų, vieton tiek pat pa
prastų susiraukimu, tokiu būdu 
pasaulio svoris pasididina ly
giai ant 67,889 tonų, 1234 sva
rų ir 8 uncijų!

Nuo sveikinimūsi “Merry 
Christmas” tiek daug susidaro 
užkimimo, kad galėtų užkim- 
ti visi kosulio saldainių fabri
kantai besakydami sau: “Išti- 
kro — Merry Christmas!”

vė ir kad taip puikiai nudilo 
šėrai nuo $1.00 ant 67 centų, 
su džiaugsmu užklausia: “Įdo
mu būtų žinoti, kokioj bankoj 
tie pinigai stovėjo... O gal tai 
vis “tautos labui.”

Vargšė “Valka” spyrė į Troc 
kio Milžtuvę, nes kaip tik jos 
melžėjai taip puikiai tą Ben
drovę nugyveno! Girdėtis, kad 
Trockio Milžtuvės vyriausia bo 
sas, tą perskaitęs “Valkoje”, 
pasakė: “Tie mūsų draugai Chj 
cagoje — tai svolač!”

Jau visą pasaulį apskambėjo 
Romos Papos laiškas, sudro- 
žiantis Lietuvos kunigams per 
kinkas už apleidimą Lietuvos 
bažnyčių, o vyskupas Karevi
čius del šito net specialiai ku
nigėliams užvažiavo kitu laiš
ku, grūmodamas net ilgus bur 
nosus nuvilkti jei kunigai ne
lips nuo politikos* bačkų, bet 
mūsų kunigėlių “Draugas” gi
nasi tų laiškų nei matęs nei 
girdėjęs. Jis dar paveda šituo 
reikalu laisvamaniams susira
šyti su Romos Papa; ar jis 
iš tikrųjų Lietuvos kunigams 
uždrožė, ar tik “Draugą” “pa- 
fūlino”?

Girdėtis, 
takupriai 
“Draugo” 
pas

Nobažnas “Tarkos” Klebo
ne: Skaičiau “Vienybėje”, kad 
atvažiuojąs kun. J. Dagilis. To
dėl norėčiau atsižinoti, ar tai 
tas pats kunigas Dagilis, kuris 
Žemaitijoje šaudė jš revolverio 

!į bedievių dangų ir tik ne
pataikė į valst. liaudininkų kai 
būtoj ą? — Niudžioržės Pilietis

Atsakymas: Šitą, brač, sun
ku pasakyt, dėlto, kad panašių 
paukštukų dagilių yra daug 
Lietuvoje. Anądien ties mūsų 
klebonija kaž žin kas gatvėje 
smarkiai pokštelėjo. ‘Mes tuoj 
prie lango — manėm, kad kun. 
Dagilis ateina pas mus vizitą 
padaryt; bet pasirodė, kad pra 
važiuojančio troko šina spro
go. Todėl mūsų lauktuvės išėjo 
— piššš!

Ant galo ir pats “Gausas” ] 
praneša, kad kun. Dagilis nuo 
laivo “Majestic” iš New Yorko 
vėl peršoko Atlantį ir atsidūrė 
Lietuvoje, iš kur bandysiąs dar 
vėl įsidrąsinęs atvykti tik sau
sio mėnesy. ,

Pagalios mes čia New Yor
ke turim “Sullivan Law,” kuri 
draudžia revolverius nešiotis. 
Todėl čionai į bedievių dangų 
šaudyti ne taip lengva.

Dalykas, kaip matote, vis la
biau susipainioja apie tą bran
gų svečią.

VARDAN SVENTAKUPRIš-
KOS TEISYBĖS

gerą

kad Chicagos šven- 
deda aukas, kad 
redaktorių nuvesti 
okulistą.

Ar girdėjote tokią ligą, 
būtų galima užmiršti nu
kalbą ant vienos dienos?

kad 
gig 
Turbūt negirdėjote. O vienok 
jos esama. Kunigėlių “Drau
gas” pareiškė pasauliui, kad 
jis nei matęs nei skaitęs, nei 
girdėjęs, nej supratęs, ką rašė 
anglų laikraščiai apie lenkų ar- 
civyskupo Ciepliako apsilanky
mą pas lietuvius kunigus ir 
šių pasižadėjimą remti įvykdy
mą lietuvių—lenkų unijos.

P. Grigaitis “Naujienose” 
apkaltina J. O. Sirvydą, kad 
jisai būk tai būdamas prie 
“Kovos” protegavęs komunistų 
kandidatą į SLA. kasierius Ki- 
šoną. Nežinau kiek teii yra tei
sybės, jr būk tai padėjęs griau
ti SLA. Bet aš turiu priminti 
P. Grigaičiui, kad jis pamiršo, 
kad Sirvydas jau nuo 1907, t. 
y. “zupės metų” prie “Vieny
bės” ir kada pats karštis agita
cijos “Kovoj” ir “Keleivy” bu
vo prieš SLA., Sirvydas buvo 
prie “V-bės.” Gal P. Grigaitis 
pamiršo, kad atsibuvusiam S. 
L. A. seime Brooklyne 1911 m.
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“Keleivio” leidėjas Jurgis koma apie mane, kad aš praė- 
George Gegužis gavo nuo šven- jęš pi*o biurką kur būvo perlai 
takuprių partijos dilgėlių bu
kietą už gerą pasidarbavimą 
SLA. nuo kurio atitraukė apie 
3,00.0 narių, o vėliaus už to bu
kieto gavimą Gegužis ilgai py
ko ant Sirvydo, aš turiu garbės 
pranešti, kad Sirvydas su minė 
tu bukietu nieko bendro netu
rėjo; čion vien darbas tik Broo 
klyno šventakuprių.

J. Bezmėnas.

padėti, ir nepamatęs jų.

Duok Laimėtojus!
— Klausyk, tarne! Aš tave 

prašiau atnešti šviežių vėžių; 
o tu man atnešei vėžius taip

senus, kad jau net be žirklių! ♦
— Tamsta, ponas, nesupran

tate: mūsų vėžiai taip švieži, 
kad dar virtuvėje vienas su ki
tu pešasi.

— Na, tai atnešk man tų, ku 
rie šituos nupešė.

NETAIP YRA KAIP MANOMA

KALENDORIUS

Kalendorių dažnas rašo, 
O tiesos neduod nei lašo. 
Per akis jis tau meluoja: 
Rodo giedra, — o žaibuoja... 
Debesis jau žemę dengia 
Didi smarkų lietų rengia! 
Kluonas šieno prikratytas, 
Dar, kaip tyčia, išvartytas!... 
Ištikrųjų pyktis ima 
Už tokį jų užvylimą.
Skelbia artojui, tikrą tiesą, — 
Už melus, tai eik... po biesų...

—Klevo Lapas

KAD IR

NENORI

JUOKIS t' ? *

Pasisveikino
Vokietis: Guten Tag!
Rusas (droždamas vokiečiui 

per snukį): Vot po mordie! 
Vot i tak! P. Kriukelis

“Ant Mėnesio”
Jonas sutikęs savo senai 

tytą draugą, klausia: —
— Kiek Petrai tau kainuoja 

pragyvenimas mieste ant mė
nesio?

Petras: — Kas tau sakė, 
kad aš ant mėnesio gyvenu? Be 
to ten jokių miestų visai nėra 
ir niekas ten negyvena.

Jonas; — Tu, matau, manęs 
nesupratai: Aš norėjau paklau
sti, kiek tu inoki už mėnesį — 
mat, ir aš ketu pas tavęs at
važiuoti.

Petras: — Aš jo visai nema
nau pirkti. Pirk jei nori sveiks 
pats ir gyvenk! A. Geišė

ra a-

Toli Numatoma Galimybė
Vyras: — Na, ir kam tau 

pirkinėti šilkinius naktinius 
marškinius? Juk vistiek niekas 
nemato.

žmona: — Koks tu žiople- 
lis. O jeigu, sakysim, staigu 
gaisras nakties laike!...

Teisybė
Mokytojas: — Kokis gyvu

lis labiausia prie žmogaus 
pa?

Mokinis: — Moteris.

lim-

Klausimas
Jei tiesa, kad žmonės 

rado iš beždžionių, tai iš kur 
daugelis žmonių gavo mulo y- 
patybių ?

a tai

Senbernio Pono Idealas
— Kodėl tamsta taip ilgai 

nevedate?
— Kad vat vis neatatinku 

savo idealo. Aš noriu vis suras
ti : bežadę pačią, su labai tur
tingu uošviu, su pasimirusią uo 
šve, ir dailia jų tarnaite.

Ne ten Užėjo
— Ponas gydytojau! Aš ko

štu naktimis, kaip pasenęs šu
va, amžinai išalkęs, kaip vilkas, 
naktimis per miegą spardausi, 
kaip avinas, ir visas kūnas su
žiebęs, kaip meškos. Patarki
te, ką aš turiu daryt?

— Užeikit pas veterinarą.

Visai Pasitaisė
Kalinys: Poniute, aš beveik 

ašaromis apsipiliu atsiminęs 
mano paskutinį sėkmingą plė
šį...

Sena Poniutė (lankanti kali
nius) : Tai tu, žmogeli, manai 
jau geriau daryti ateityje?

Kalinys; Absoliučiai! Juk aš 
skaičiau ir laikraštyje, kur sa-

“Vienybės” 21 Nr. žinutėje(kad jie turtingi tapo dėlto, 
iš Herkimer, N. Y. kas link kad vedė gyvenimą dorai, ir 
našlaičiams aukų rinkimo yra [ nuo vargo bei darbo prakaitas 
pasakyta, kad ten i^arp lietu
vių buvo tokių, kurie nieko ne
aukavo pasiteisindami, kad au
kos į Lietuvą nenueis, arba au
kas žydams išparduos. Taip 
kaipo aš esu gerai tyręs šį da
lyką, tai pateikti sekamų ži
nių plačiai lietuviškai visuo- 
hienei.

. Visos aukos Lietuvą visados 
pasiekia. Labai retas atsitiki
mas, kad siuntinis žūtų, žūna

■ tik tokie siuntiniai, kurie- esti 
, netvirtai surišti, arba neaiškiai 

adresuoti. Kai kada muitinės 
darbininkai permainą kokį 
resnį rūbelį, bet tai retas 
sitikimas.

1920-21-22 metais šiuose 
lykuose buvo baisi betvarkė, 
bet dabar to nebėra. Kad žydai 
pardavinėjo suaukotus rūbus, 
tas mano minėtais metais bu
vo. Aukų buvo atvežta veži
mais, bet nė vienas vargšas 
negavo, o pasinaudojo įvai
rūs poneliai ir savivaldybių po
nai. Toki betvarkė išėjo dėlto, 
kad 
kas aukavo tam tikroms drau
gijoms, o draugijos auką siun- 
tėviršaičiams ir klebonams, ne
žinodami, kokie yra tie žmo
nės, kurie priiminėja aukas. 
Buvo tokių klebonų, kurie varg 
šo neapkentė, kaip šunies; bu
vo tokių klebonų, kurie neap
kentė lietuvių našlaičių; buvo 
tokių, kurie buvo atsidavę len
kų areliui; buvo tokių viršai
čių, kurie mirko degtinėje ir 
nedorybėms nebuvo galo. Tai
gi tokie aukų dalintojai nu
skriaudė Lietuvos vargšus ir su 
teršė dorus aukų dalintojus.

Bet dabar to nebėra, nes 
aukos yra siunčiamos tam tik
riems komitetams, kuriuose sė 
di sąžiningi. žmonės, arba tie
siog našlaičių prieglaudose. 
Aš nekalbėsiu apie tai, ko ne 
esu labai persitikrinęs, bet kai-, 
besiu apie tai, ką gerai žinau.

L. M. G. D-ja iš Brooklyno 
siunčia aukas į įvairias vietas 
po visą Lietuvą; kaip man ge
rai teko sužinoti, tos aukos 
labai sąžiningai yra išdalina
mos, ir vargšai su ašaromis au
kautojams dėkavoja.

Aš šį straipsnelį rašydamas 
nemanau girti L. M. G. D-ją 
ir aukų priėmėjų; nemanau 
vesti kokios tai propogandos, 
nes L. M. G. D-jos darbuoto
jos, aš ir kiti aukų dalintojai 
medžiaginės naudos neturi, o 
vargo, tai labai daug. Dvasinio 
turto, tai mes daug turime, nes 
nėra didesnės laimės, kaip varg 
šui suteikti pagelba.

Amerikiečių lietuvių yra ir 
turtingų, bet aš gerai žinau,

visiškai jums svetimas badu 
mirtų, būtų sužeistas ir šauk
tųsi pagelbos, aš manau, tada 
negalėtumėte būti laimingais, 
nes šis nelaimingasis jūsų ra
mybę sudrumstų.

Taigi, broliai ir seselės, at
minkite savo nelaimingus bro
lius ii* seseles Lietuvoje; nesibi 
jokite, aukos pasieks pageidau
jamo tikslo.

Našlaičių 
šelpimo

Rokiškis, Ulytėlė.
P. Kriukelis.

Varde 
Mokinių 
Komiteto

ge- 
at-

da-

lietuviai amerikiečiai au

KIEKVIENAM 
REIKALINGI 
GERI DANTYS. 
KODĖL NE JUMS?

Pataisome nebrangiai. 
Vartojam naujus budus. 
Sanitariškas patarnavimas.

DR. WOODRUFF* ' * ' ‘ k M"" ■*"“ * *

Surgeon Dentist
182 Bedford Av., B’klyn, N. Y.

GRAVEL”
Roofing

Worn, a Specialty 
JAMES J. HOLT 6-SON

Taisau Ir Deda Stogus. Darbą Garan
tuoju ilgam laikui. Kainos Prieinamos 

Reikale klauskite:
Ofisas: 1163 Gates Avenue 

Tel. Jefferson 8057
Yardas: 161 Olifton Place 

Tel. Prospect 1023

srovėėmis bėgo. Taigi brangūs! 
kurie esate dabar laimingais, 
kad tarpe jūsų vienas žmogus Pirk “Vienybės” Šerų

■m

DIDELIS NUMAŽINIMAS KAINU ANT
NEW PLAYER PIANŲ

čia yra Player-piano, kurį dabar galite 
įsigyti specialiai numažinta kaina ir ku- 
rį turėdamas didžiūosies dėlto, kad 
duos ilgą satisfakciją. Jo geras darbas 
ir materiolas užtikrins jums ilgų me
tų patarnavimą. Jo puikūs padirbimas 
bus pagražihimas jūšų riamams.

PARSIDUODA LENGVOMIS 
IšiAGOMlS

A. Antpusaičio krautuvėj galima gauti netik geriausių 
ir lengvomis sąlygomis pianų ir gramafonų, bet ir naujau
sių liėtuviškų Kolumbijos rekordų — monologų, dialogų, 
dainų ir muzikos. Taipgi galima gauti naujų įvairių piano 
.rolių.

Specialiai Kalėdom: Angelai Gieda t>angu.1e Ir Gul šiandieną, Jau Ant 
šieno — Kaina $1.00. — Su orderiais Nesivėhiokit!

Parduodama ir išsiunčiama į kitus miestus taipgi.
Iš visur kreipkitės čia pažymėtu adresu:

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

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

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ 
APDRAUDOS (INSURANCE) FIRMA

A/rii\rAiT i<iAiif*iy?rBETKALAUJANT npdraudos (insur- ACUDtNl INSURANCE ance) nuo Ugnies, Gyvasties, Sužeidi- 
r.-i,.- rri, o (accident), Automobilių, Stiklų, 

L d etc., žodžiu sakant, suteikiam visokios 
EI B rūšies apdraudą (insurance) kokia tik

tai randasi Šioj šaly. Mūsų kompanijos 
“'lt vienos iš didžiausių, prekės yra lygios 

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

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

SCHEGAUS & GALE
BUILDERS, REAL ESTATE and INSURANCE

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

1
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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
10739 — 115th Street 
Richmond Hill, L. L 

Tel. Richmond Hill 8066
MM

‘ Jonas Petras
Rūkydami NAUJOKŲ BROLIŲ padarytus cigarus, tautiečiai džiaugiasi, 
nes jie žino, jog tai yra goriausi Cigarai Amerikoje, gardūs rūkyti, ma
loniai kvepia jog visiems patinka todėl, kad pagaminti iš geriausio Ta
bako! Geresniu Cigarų negali gauti! Visi inteligentai ir supratlyvi žmo
nės juos rūko!
Broliai Lietuviai — Labai puiku, kad lietuvišką išdirbystę paremiat 
todėl ir ateityje prašom, kad Restauracijose, Kliubuoso, Storuose, pus 
Barberius ir visose, lietuviškose užeigose reikalaukit po vardu — JONO— 
JOHN’S CIGARĄ arba brolio Petro bei L. D. Ku Vytauto! Tėmykit, 
kad būtų vardas ir paveikslas ant bakso — o rūkysit ir džiaugsitės, kad 
rūkote gerą cigarą. — Į kitus miestus iŠsiuntinčjam per pačtą. Adresas:

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

Kaipo agentai kituose miestuose galit užsidirbti pinigų, 
kodėl nepradėt agentaut!
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Christopher Columbus buvo 
pirmas italas atvykti Ameri
kon. 1497 metais Giovanni Ca- 
boto atvyko į Nova Scotia, ir 
vėliaus jo sūnus, Sebastiano, 
Ątlantiko pakrančių plaukė pa 
kol dasiekė Chesapeake Bay. 
Ir del tų dviejų Caboto šei
mynos narių eksploracijų Ang
lija pasisavino Amerikos kolo
nijas. Amerikos vardas paeina 
nuo vardo kito italo, Amerigo 
Vespucci.

Tarpe italų, su kuriais ame
rikiečiai ne taip gerai apsipa- 
žinę, randame Alfonso Ponti, 
kuris Amerikon atvyko su La 
Salle, ir apsistojo Detroite;

dėta 1904 m. Ji turi 200,000 
narių, su kuopoms beveik kiek
vienoje valstybėje.

Italai turi savo Italian Wel
fare League, kuri draugystė 
teikia pagelbą naujai atvyku
sioms imigrantams. Visos kitos

k i H rl
. minėti, jog jis daug 

i glaus iHKyveno toje gaiyje 
negu i. LurVa išgyveno Afri- 
koj, - nebuvo 4enklas> kad 
jis apgavingai išgavą Ameri_ 
kos pilietybę, ir buvimas kito_ 
j e šalyje nereiškė noro nūo\^_ 
tai ten apsigyventi. Kitas vy
ras pametė pilietybę, kuomet 
buvo surasta, jog jo liudinin
kai klaidingai prisiekė, prie to 
kiek laiko jis išgyvenęs Su
vienytose Valstybėse. Prirody
mas, kad aplikantas nėra do
ras žmogus, nepaisant liudinin
kų prisiegų, irgi gali pertrau
kti pilietybės certifikatus.

Patartina pilietybės reikale 
visuomet išduoti tik teisybę.

draugystės yra pašalpinės, at
letiškos, tikybinės ir kt.

Randasi daugelis italų Ame
rikos politikoje, tarpe kurių se 
kautieji gan plačiai pagarsėja: 
LaGuardia, Salvatore Cotillo 
ir Frasco. F. L. I. S.randame Paolo Busti, agentas 

Holland Land kompanijos, ku
ris apsigyveno Buffalo, ir vė
liaus davė miestui žemės del 
viešų institucijų. Nuo aštuo
niolikto šimtmečio daugelis pa 
garsėjo Suvienytose Valstijose.

Italams priguli garbė įstei
gimo pirmo operos namo Ame 
rikoje, 1833 metais. Pirma or
kestrą Amerikoje buvo italų 
organizuota. Generolas de Ces- 
nola buvo Įsteigėju Metropo
litan Museum of Art.

Dabartiniai imigrantai iš Ita 
Ii jos yra darbininkai, bet pir
mieji imigrantai buvo profe

sionalai, prekėjaį ir žurnalis
tai, kurie apleido savo šalį iš
vengimui politiškų persekioji
mų. Pirmieji italai vyko į va
karus ir prisidėjo prie išsivys
tymo Californijos; kiti vyko Į 
pietas ir apsigyveno apie New 
Orleans.

nia.
beveik 80 nuoš. tų 
buvo žemdirbiai ir 

15 nuošimtis dirbo
Galime sakyti,

Pertraukimas Pilietybes Certifikatų
tus jis apleidžia šitą šalį, ma
nyta, kad jis apgavingai išsiė
mė pilietybę; todėl jeigu nega
li Įrodyti, kad jis turėjo užsie
ny gyventi arba apsistoti ir

Amerikos konsulas A-

1888 metais, Dr. Luria atva
žiavo į Suvienytas Valstybes 
studijuoti medicinos. Tapo na- 
turalizuotas 1894 metais. Į ke
lis mėnesius po natūralizacijos 
jis prašė pąsporto į pietinę 
Afriką, kur jis apsigyveno, sek 
damas savo pašaukimą. 1910 
metais
frikoj pranešė Valstybės De
partamentui apie šitą atsitiki
mą. Tarpe’ 1894 ir 1910 m. 
Dr. Luria atvyko į Suvienytas 
Valstybes ant kelių mėnesių 

j del kokio reikalingo tyrinėji- 
| mo. Jis imigracijos viršinin- 
j kams pasakė, kad buvo pri
verstas apsigyventi pietinėj A f 
rikoj del nesveikatos, su savim 
turėjo kitų gydytojų certifi- 
katus. Certifika'tai neturėjo ver 
tės, nes gydytojai neprisiekė 
prie to, kas buvo parašyta. 
Suvienytų Valstybių Augščiau- 
sias Teismas atėmė nuo Dr. 
Luria Amerikos pilietybę.

Bet ne visį pilietybės atsitik 
kimai taip išėjo. Nelabai se
nai vienas žmogus galėjo Įro
dyti, kad apsigyvenimas kitoj 
šaly buvo tik laikinas, — rei-

Pertraukimas naturalizuoto 
Amerikos piliečio pilietybės cer 
tifikato, kuomet certifikatas 
nelegališku būdu išgautas, nėr 
paprastas atsitikimas, ir todėl
naturalizuotiems piliečiams y-'įrodyti, kad jis ketina grįžti 
ra svarbu apsipažinti su cer- 1 
tifikatų pertraukimo aplinky
bėmis. Kiek laiko atgal laik
raščiai pranešė, kad Joseph M. 
Crookes, Suv. Valst. advokatas, 
paduos prašymą Federaliui 
Teismui, Brobklyne, atimtį pi
lietybės poperius išduotus bir
žely 1921 m., Hannes Koleh- 
mainen, finų atletui. Kolehmai 
nen išvažiavo į Finlandiją, ir 
kovo mėn. 1924, ten atidarė 
krautuvę, ir matoma, kad jis 
fenais nuolatai apsigyvens. Vai 
stybės Departamentas, sulyg 
informacijų nuo Suvienytų Vai 
stybių Konsulio Finlandijoj, 
prašė advokato Crookes vesti 
bylą.

Natūralizacijos įstatymas ią 
birželio 29, 1906 m., aiškiai 
skaito kad natūralizacijos cer
tifikatas skaitoma apgavingai 
išgautu, jeigu žmogus išsiėmęs 
pilietybę prješ arba po įvedi
mui to įstatymo apleidžia Su
vienytas Valstybes į penkius 
metus nuo išdavimo to certifi- 
kato, ir jeigu tas žmogus nuo
latai apsigyvena savo šalyje 
arba kitoj svetimoj šaly. Pi
lietybė duota tik, jeigu aplikan 
tas ketina nuolatai apsigyven
ti Suvienytose Valstybėse. Jei
gu į mažiaus kaip penkius me-

Į Suvienytas Valstybes nuola- 
tai apsigyventi, jo certifikątas 
bus pertrauktas.

kus italų tėvų (1,721,761), iš 
viso būtų 3,331,874. Beveik 70 
nuoš. italų Suvienytose Valsti
jose gyvena rytuose. Jų dau
giausia randasi New Yorko ir 
Pennsylvanijos valstijose, bet r 
jie turi centrus Ohio, Illinois 
ir Califor

Italijoj 
imigrantų 
tik apie
industrijoje, 
kad atvykusių Amerikon tik 
apie 15 nuoš. užsiima žemdir
byste. Ir nors jų skaičius yra 
mažas, bet jie čionai yra daug 
nuveikę.

Šioje šaly italai pradėjo šil
ko pramonę, ir jie pirmiausi 
partraukė Amerikon įvairių 
vaisių. Randasi labai daug ita
lų būdavo j imo pramonėse. Ca- 
lifornijoj jie augina vaisius. 
New Yorke apie 80,000 dirba 
drabužių pramonėje.

1849 m. pirmas italų laikraš
tis pasirodė New Yorke. Pir
mas dienraštis buvo pradėtas 
San Francisco 1880 metais, ir 
tais pačiais metais New Yorke 
buvo pradėtas “Progress© Ita
lo Americano.” šiandien New 
Yorke yra trys dienraščiai. Iš 
viso, šioje šaly yra 148 laik
raščių italų kalboje, iš kurių 10 
yra dienraščiai.

šių žmonių pirmos organi
zacijos buvo pašalpinės drau
gijos, seniausia jų, kuri dar 
šiandien gyvuoja, pradėta Bo- 

1 stone 1868 metais. 1870 metais 
politiškų pabėgėlių draugystė 
buvo pradėta San Francisco. 
Didžiausia italų organizacija 
Amerikoje “The Order of the 
Sons of Italy” (pašalpinė), pra

Lietuvon

32 Broadway New York 
arba Vietos Agentas

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

tuoj atvykstu pataisyti pagedimus

.95 Starr Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 4037

Į ir Iš 
LIETUVOS 

PER BREMENĄ 
Didžiausiu ir greičiausiu 

Vokiečiij laivu

COLUMBUS 
•arba kitu tos pačios linijos 

Ant jurų tik 8 dienas 
Puikūs kambariai 3 kabino 

TEN IR ATGAL 
Papigintos Laivakortės 

Informacijų gausite pas 
N O R T II GERMAN

Daugumas italų imigrantų 
atvyko Amerikon devyniolikta
me šimtmety. Bet daugelis 
tūkstančių atvyko nuo 1870 iki 
1880 metais.

•S u lyg 1920 metų gyventojų 
skaičiaus buvo 1,610,113 ita
lų Suvienytose Valstijose. Jei
gu pfie to skaičiaus priskaity- 
tume Amerikoje gimusius vai-

PUIKIAUSI SVETAINĖ 
Del Milingų, Vestuvių, Vakarienių ir 

Pakeleiviams Nakvynė 
šiaip del visokių pasilinksminimų 

dasi LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ 
LIUBE, kuris randasi 1153 Putnam Av., 
[)e Halsey St. ir Gates Ave., Brooklyne.

Telefonas Jefferson 6639

Geriausias

CHAS. WIRFEL

GYDAU VYRUS IR 
MOTERIS

ckmingai Modcrniškiausiais
Būdais

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

Mano Kainos Prieinamos
ir asmeniškai prižiūriu kiekvieną sykį atėjus.

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

Pasitarimas ir Patarimas Dykai

Nupiginta laivakortė ten ir atgal 
Trečia Klesa į Kauną

$203 ir $215. Į Klaipėdą $181 iki 
$186, sulyg laivo

GERA NAUJIENAI
Naujas S. V. įstatymas pavelija 
atlankyti Tėvynę ir būti mojus, pa
skui be kliūčių grįžti Amerikon ne
žiūrint kvotos.
Mūsų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND 
PITTSBURGH, ARABIC, etc.

Siūlo greitą Kelionę į
Cherbourg. Southampton, Antwerp 
Daug laivų išplaukia kas savaitę. 
Visi mūsų 3-čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.
Kreipkitės prie mūs vietinių agentų 

arba
White Star Line 
Red Star Line

No 1 Broadway, New York

HOUANMMERJCĄ
I Tietnt-trumpai kelias per Rotter

dam'ą, į ir iš visą dalią

ana

Specialistas
110 East 16th Street, New York City

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

Laivai kas savaitę
Neprilygstami patogumai 

Mes pagelbstime gauti relkalingaa 
dokumentus (affidavits). Mūb<j 
žmonės sutvarko' visas smulkmenas, 
ir keleiviams rūpinamasi nno pra
džios kelio iki pabaigos.
Kainoa ir laivų tvarkraštis pasiun
čiamas paprašius.
Rezervavimui Ir informaeljų delei 
rašyk bile vietiniam agentui, arką

HOLLAND AMERICA LINE
24 State Street New York„

S

b • I

Juozas Levandauckas
• * ■ ■ . ■ ' J 1 t *■ ■ ’ . 1’ •

Patarnauju visiems be skirtumo, parsamdau auto- 
' mobilius kiekvienam reikale: vestuvėms, krikštynoms 

ir šiaip pasivažinėjimams. Kainos žemos.
i / į ’. į ’ » *: ’ f '• 1 • ’ ( t • ‘ ‘ P

Ateikite ir Persitikrinkite

107 Union Avenye Brooklyn, N. Y

SF J g

į
I
I
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Tel. 4418 Greeapoiat.

ISANYKlTg
Profil&ktaa vyrama, 

geriauiia apaauga 
po užaikrėtlmo. 

Didelė triūbelS 38c. 
(Tarba (4’b) *1.

Vilose aptlekoso ar 
Ban-Y-Kit Dept. A. 

•S Beekman Bt.
New York 

Praiyk apralymų

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

Daktaras
S. MISEVIČIUS
Berry St., B’klyn, N. Y.

Dr. John Waluk
Valandos:

nuo 8 iki 10 ii ryto 
nuo 1 iki 1 po pietų 
nuo 8 iki 8 vakare

Nedėliomis pagal autitarimą

161 North 6th Street
Brooklyn, N. Y.

STRAIPSNIS 157

GYDUOLĖS IR VAISTAI

moti-

Tek 596 Greenpoint.

270

8-10

Bailia. 
1 
plačlą 
GOLD

Skaityk šitus straipsnius kas savai
tę ir pasidėk ateičiai.

šiame skyriuje mes laikas 

nue laiko gvildensime rei

kalus įdomius būsiančioms 

motinoms ir motinoms jau
ny kūdikiy.

Kūdikių aprūpinimas ir pe

nėjimas yra dalykas gyvos 

svarbos šeimynai ir tautai 

ir mes jaučiame, kad tai 

yra dalykas, kurj mes tu
rime regu Hariškuly laiko

tarpiais atvirai Ir laisvai 
pergvildentl.

jis žino kas yra

URBAN’S
Balčle), J»kią lalHų 
kaktą apirfginklaok

ANDRIUS TURAUSKAS
592 FLUSHING AVENUE

Brooklyn, N. Y.
Telephone Williamsburg 3009

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

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

Kas yražmogans amžinas prialao — 
Jis netik Bunklanaias ligas (vara, bet lt 
bą pagnldo. Bet tie, karte vartoja po 
Ameriką pagarsėjusiu 
POWDERS (Miltelius nno 
nebijo. Už 76 centas ai 
nno savo nuožmaus prtelol

URBO LAX TABB (M cental nl skry
nutę) yra kai kannolS priel kitą amžiną žmo
gaus priešą — vidurių nžkietėjlmą — karts 
žmogui pagamina daug rflpesčią ir snukių ligų.

Idotnvlškų, Bnlgarlškų, Alopattžkų, Homeopatlikų ir kiteklą
vaistų tegalima gauti gerų pu —

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

Telephone Grunpolnt 1411 ’•

tikroms li
goms, todėl tas pąts vaistas vargti ga
lėtu pagelbėti tavo kaimyno vaikui.

Daugelis kūdikiu apserga nuo 
tų, kurio buvo skirti kitiems.

Gali būti gydytojas išrašys 
kūdikiui. Bet rašo tik po gero 
timo, sužinojęs visą padėtį. Kiti 
džiais tariant

•ir žino ką jis išrašo. Vaistas yra tik 
1 tavo kūdikiui ir tik tam

PI*MA> LIETUVY!
Cbiropraktlk *■- Gy d y to J m

J. Vaitulionįs, D.C.
331 Grand Street 

Brooklyn, Jf. Y.
Valando« nuo 4 iki 8 vai. vali. 
Nediliomi ir iveiitadieniaiaf 

Nuo 10 y. ryto iki 1 v. po piet
........ . .. . --- ---------------r-? -i'.

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

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

kUDIKIv
GEROVes skYRIUS
DEL APR.UPINIMO

MOTINŲ IR. JU 
-KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

0

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

flL&X SHRUPSKI
Pranešu

Visiems pažįitamiems, draugams ir geros valios lietuviams 
atsilankyti pa* mane pasikalbėti ir susipažinti vieni su kitais.
Taippat patarnauju su AUTOMOBILIU veselijoms, krikš
tynoms, šermenims ir šiaip linksmiems pasivažinėjimams ir 
pokiliams. Nepamirškite reikale

•1 ®o. 2nd Etr., Brooklyn, N. ¥•
Telephone 885 Greenpoint

t

Susivienijimas Liet. Amerikoje
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDRAUDOH K FAiALPO* 
ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE VAUBTIJOSR, KU

RIOS TURTAS ARTI $1,000,000.00

pomirtinių. Pažalpų išmokėta $413,560.18
Nuo BUslorganlzavimo Iki šiam laikui iSmokčta *376,122.80

8LA. kuopos randai! visuose didesniuose miestooca. 
Narini priimami nuo 18 iki S0 m. amžiau*. Vixl na- 
rini ^auna įnik raiti „Tėvynę” dovanai ii taipgi 
gauna H L A., ižiaiatat knygai nl pusę kainos.

Pomirtiniai įkyriai — C1W1, 300, <M)O Ir 10t»C.

Pažaipoc Skyriai —
8.00 b 11.00 | navaitę.

Drl platF«n1<t Informaciją krelpkftta lino adrei

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

Tas 
’ pats vaistas gali turėti kitokią veik
mę ant kitą kūdikių. Tik gydytojas 
gali pasakyti ką reikia tavolkūdikiui. 
Jis praleidęs ilgus metus sunkiame mo 
ksle, kad tą dažinojus.

| Tavo kūdikiui verkiant, bandyk su
rasti priežastį. Nebėgk tuoj prie vai
stų skrynutės ieškant kokio nors “ra
minančio sirapo.” Dažnai tie sirapai 

'turi svaigalų, kurie kenksmingi kūdi
kiui. Jei kūdikis serga, šauk dakta
rą. “Naminės gyduolės” yra perdaug 
pavojingos. Jei nežinai kas yra kūdL 
kini, tai kaip gali jį gydyti.

Per keletą gentkarčių Amerikietės 
motinos auklėjo savo kūdikius su — 
Borden’s Eagle Pienu, dėlto, kad ši
tą Eagle Pieną joms buvo rekomenda
vę draugai ir dėlto, kad rado jį už
ganėdinančiu. Bet ant nelaimės dau
gelis Amerikiečių ir Lietuvių 

! nų niekad pilnai negavo žinoti 
'tokie puikūs rezultatai buvo
Eagle Pienas yra šviežiausias, sal
džiausias ir riebiausias pienas rūpes
tingai sulietas su gryniausiu cukrum, 
kas padaro kūdikiams maistą, kada 
motinos pieno nėra arba jo neužten
ka.

Idant T.ietuvė motina žinotų kaip 
vartoti Borden’s Eagle Pieną Borden 
kompanija lietuvių kalboje atspaude 
pilnas maitinimo instrukcijas, pasa
kančias kaip paruošti Borden’s Eagle 
Pieną kūdikiams visokių amžių. Jei 
nori kopijos .šitų instrukcijų, teturi iš
pildyti kuponą mūsų laikrašty telpan
čio apgarsinimo ir prisiųsti jį kom
panijai, o toji noriai prisius visai dy
kai jas kartu su puikia knyga.

E»U«L*UI 
UtDBGI*

Apsangok Bvalkatą

(Praeidami ntsižvelgkite j šj namą) 
260 HUMBOLDT ST. 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Stagg 2481 

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

KASMOČIUS ir TUBA
260 Humboldt Street

Brooklyn, N. Y. ,

5
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Brooklyno ir Apylinkės Žinios
KUN. DAGILIS 
NEATVAŽIAVĘS

VienybSi” Adresui; 193-107 Grand Street, Brooklyn, N. Y. Telefonas: 2427 Greenpotnt

“Garsas” 
kad 
lis, 
dar 
šio

buvo paskelbęs, 
atvažiavęs kun. J. Dagi- 
bet dabar praneša, kad 

neatvažiavęs, tik apie sau- 
mėn. atvažiuosiąs.

Iš džiaugsmo — nenuroka- 
vo!

Parsiduoda Kriaučių šapa, prieina
mu kaina. Su 16 mašinų. Naujausiais 
įtaisymais, Hoffman mašinoms, mo
derniška dirbtuvė su štymu. Reikalui 
esant kreipkitės pas: M. Kraujalis, 
301 Wythe Av., Brooklyn, N. Y. (ant 
antru lubų). (157

]Reat Estate

nys. Kampinis. Kaina $31,500, \ KALĖDŲ DOVANOS
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.

ARTISTAS BABRAVIČIUS
BUVO SUNKIAI SUSIRGĘS

Jis 
prižiū- 

tikima-

Babra-

šiomis dienomis buvo sun
kiai susirgęs pneumonija gerb. 
artistas J. Babravičius 
dabar yra rūpestingai 
rimas Dr. J. Valuko ir 
si veikiai pasveiksiant.

Del savo ligos, gerb.
vičius negalėjo išvykti į kaž
kurias kolonijas, kuriose buvo 
jam surengti koncertai.

Dar yra visas mėnuo su vir
šum iki būsimam gerb. artisto 
Babravičiaus išleistuvių kon
certui, kurį iškilmingai rengia 
“Vienybės” Bendrovė, Sausio 
31 d. Brooklyn Academy of 
Mysic svetainėje. Todėl Bro
oklyno ir apylinkių visuome
nė reiškia gerb. Babravičiui di
delio sąjausmo ir linki, kad 
kuoveikiausiai pasveiktų ir 
duotų progos dar sykį išgirsti 
savo malonų balsą, kurio 
tam jau ilgai negirdėsim.

po

NAUJŲ METŲ 
LAUKTUVES

Jau vis daugiau svečių ir 
viešnių užsisako vietas atei
nančio ketvirtadienio, Gruo
džio 31 d. vakarui, kur Glo- 
bietės rengia “Vienybės” Sve
tainėje puikias lauktuves Nau
jų Metų. Tai bus paskutinis 
šių metų linksmas vakarėlis,

15.

16.

17.

is.
19.

20.
21.

oo MM.

23.

kuris Tęsis iki 1926 metų. Ku
rie dar norėtų į tą gražų lie
tuvių būrį įtilpti, pasiskubin- 
kit užsisakyti vietas iki šio 
trečiadienio vakarui, kad šei
mininkes žinotų, kaip dideliam 
būriui vakarienė patiekti. O 
ji bus puiki!

Įžanga asmeniui
Užsisakymai priimami asme
niškai, laiškais arba telefonu 
“Vienybės” ofise, taipgi pas 
bile kurią Globietę.

Rengėjų Komisija.

$1.25.

Įžanga veltui. Kviečiami apy
linkės lietuviai susirinkti ir 
pasiklausyti gražių dainų kon
certo.

Pastaba Nariams. Operetės 
Draugija, prisirengimui prie 
minėto koncerto laikys repeti
ciją, kaip visada, nepaisant 
švenčių. Visi nariai malonėkite 
dalyvauti.

PO MIESTĄ PASIDAIRIUS

SUSALO 2 ŽMONES
NEW YORKO MIESTE

irNuo šeštadienio vakaro 
visą sekmadienį užėjo f 
Yorko apylinkes labai dideli 
šalčiai su aštrum šiaurės vėju. 
Merkuras nukrito iki 18 laips
nių žemiau zero. New Yorke 
nuo šalčio mirė 2 žmonės. Vi
soje Amerikoje sušalo 16 žmo
nių.

Pirmadieny šaltis kiek atly
žo.

PIRMAS OPERETES 1926 
METŲ KONCERTAS

Operetės Draugija, kaip kas 
metais, taip ir šiemet duos 
savo Choro koncertą Y. M. C. 
A. Auditoriume ant Marcy Av. 
per Naujus Metus, Sausio 1 
d., 1926, nuo 3 vai. po pietų.

“VIENYBĖS

Lietuviški Rekordai
Nesigraudinsite pasipirkę šių rekordų del švenčių 

IMPORTUOTI ODEON REKORDAI

Polkos, Maršai, Šokiai (įgrajti Lietuvoje) 
i

Medžiotojų Maršas ir Pergales Maršas (labui dnihis rekordas, var
pai ir kariškas benas su ksilofonu)

Eikit Seniai į Kampus ir Šok Mergyte per Virvytę. (Kaimiečių Be
no įgrajtos polkos)

Jaunimo Šokis ir Širdužė. (Kaimiečių Benas)

Kalėdų Rekordai (Okeh Kompanijos)
Gimnsis ir Linksmų Giesmę Mes Užtrauksim.
ir Atsiskubino Betlejuje. (įdainavo Brooklyno mišrus

Sveikas Jonis
Oul Šiandienų

kvartetas)

K. Sabonio Rekordai
ir Viii varge, vargo.
Išvažiuojančio ir Mažas Mano yra Stonas.

Vėliausi Amerikoniški
Oh, How I Misi Yon To night ir Romo of the Evening (čigonų or- 

kęst ra
Tu s pats

Pamylėjau Vakar 
Daina iš Tėvynės

— Mikas Petrauskas, mūsų 
gerb. kompozitorius, po savo 
sėkmingo Brooklyne koncerto, 
išvyko pasiviešėti pas savo 
draugus Devenius į Waterbu
ry, potam vyks į So. Bostoną, 
kur Gruodžio 27 d. Munici
pal Svetainėje yra rengiamas 
j o koncertas.

— Apsilankė. Gruodžio 26 d. 
“Vienybės” redakcijoje apsi
lankė tolimas svečias, Vincas 
Laukaitis, iš Coxsackie, N. Y. 
P-as Laukaitis yra senas “Vie
nybės” skaitytojas ir visokių 
tautiškų reikalų rėmėjas. Jis

sumanė sudėti našiai' čionai su savo žmona buvo at-

X EI M Y N IS K A S VA K A RE LIS 
SU AUKOMIS NAŠLAIČIAM

Per Kalėdas įvyko dailus še: 
myniškas vakarėlis pas pil. 
Juozą Augustaitį, Richmond 
Hill, L. I. čionai prie linkėji
mų svečių vieni kitiems, p. Jo
nas Biržietis, “Vienybės” Di
rektoriui
čiams aukų. Svečiai mielai pri-įvykęs pas gimines pasiviešėti, 
tarė ir suaukavo sekamai: J.; _ SLA. 83 kuopos susirinki- 
Augustaitis $5.00; J. Beržietis i mas jvyks Sausio 7 d. 46 Ten 
$5.00; J. ir Marė Batviniai Eyck št., nuo 8 vai. vakare.

J- šiame susirinkime reikės iš
rinkti delegatai į apskričio su
važiavimą.

Prot. Rast. M. Purvėnus.

$5.00;
$5.00; P. šalaviejus $5.00;
Beržietienė $2.00; K. čiučiu- 
kas $2.00; A. Augustaitienė, P. 
Augustaitis, Z. Augustaitienė, 
M. Batvinis, A. Batvinienė, M. 
Budrienė, K. čiuberkis, J. Dau  
girda, M. Geisiįeriene, A. Jan- .... ———...... .
kauskiūtė, K. Lipskis — po $1. 
Viso suaukota $35.00. (Perduo
ta Lietuvių Moterų Globos Dr- 
jos pirmininkei K. širvydienei)

/ Malonu atžymėti tokį šeimy
nišką vakarėlį, kur lietuviai at
simena savo nelaimingųjų bro 
lių ir sesučių likusius našlai
čius Lietuvoje. Varde L. M. G- 
D-jos aukavusiems reiškiu gi
lios padėkos. K. širvydienė 

LMGD. Pirm.

ut*

IŠKILMINGA S NA UJU 
METŲ VAKARO BALIUS

— rengia —

LIETUVIŲ ATLETŲ 
KLIUDĄS, Ine.

Ketverge, 31 d. Gruodžio

Williamsburg Sekcijoj
Aštuonių šeimynų mūro 

mas; 40 kambarių, elektros 
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

na-
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 įšįmet 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. *•

DVI NAUJOS KNYGOS
Iš VILNIAUS

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

kur ant 230 puslapių telpa 
500 patarimų, kaip sveikai 
ir skaniai valgius paga
minti. Knyga apdaryta.

Kaina su prisiunlimu $2.50 
Tai naujanybė iš Lietuvos!

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

2. Vilniaus Lietuvių Dainose.
Kaip lietuviai dainose 
apie Vilniaus miestą

mini

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

na
šu 

štymas. 
Kaina

$2,500.
Jamaica j arti stoties

Dviejų šeimynų, mūro 
mas, su dvilypiu porčiu, 
draivei, dubeltavas 
kampiniai kambariai. 
$14,000. Cash $2,500.

Williamsburgo sekei jo j
Trijų augštų, mūro namas, 

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

Ridgewood sekcijoj
Aštuonių šeimynų, mūro na 

mas ir du Storai. Geras pirki

SVEIKATA ir DUONA

Tel. Greeupolut 7831
Garsinkitės “Vienybėje

LLAUKUS FOTOGRAFAI

sdrenų:ii«o

btokbs
c. Brooklyn. N Y

JONAI
173 Bridge Kt.,

■14 BEDFORD AVENUB 
tarpe No. 5th ir 6th 8ta.) 

Brooklyn, N. Y.

IR M ALTORIUS 
Nufotografuoja ir 
numalevoja viso
kius paveikslui 
įvairiausiomis sp
alvomis. Atnauji
na senus ir kra- 
javus ir sudaro 
su amerikoniškais 
Darbų atlieka ge
rai ir pigiai.

Kreipkitės

Fotografuoju ve- 
selijas, Bankle- 
tus, nabašninkus, 
Mokinių grupes 
ir tt. A beina! at
lieku visus foto
grafijos darbus. 

Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės šiuo 
adreso: —>

Telephone Triangle 1450

— Petrai, kur taip skubi
niesi?

— Einu pas Juozą Aba
zo rių.

— 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

HALL
Halsey St.

ARCADIA
Broadway and 

Brooklyn,

Kodui Lietuviai yra sveikiausi ir 
stambinusi žmonės f — Dėlto, kad 
valgo tikrų miltų, “ lietuviškų ” 
duonų, kurioje, kaip mokslininkai 
išrado, yra pilna taip 
vitaminų — būtinai 
žmogutis sveikatai.

Geriausių Lietuviškų 
keksus, pyragaičius 
pok iliums, kepa

KEPTUVĖ “GARSAS”
W. Maslulevlch ir A. Shrupski 

(savininkai)

209 BEDFORD AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

(Tel. Grcenpoint 2870)
— Siunčiam ir j kitus Miestus —

IŠ TMD. KUOPOS 
SUSIRINKIMO

j Pastarajame TMD. 3 kp. su-, 
sirinkime, Vienybės Svetainėje, 
dalyvavo apsčiai narių ir daug 
.svarstyta reikaluose leidimo 
naujų apšvietus raštų šiai D- 
jai.

Centro Valdybon ši kuopa šį 
met nominavo sekamai: prez. 
K. S. Karpavičius; vice-prez. 
M. Kasparaitis iš Racine, Wis. 
Sekr. V. Sirvydas; ižd. A. B. 
Strimaitis; iždo globėjai: A. 
S. Trečiokas iš Newark, N. J. 
ir J. Laučiškis iš Central 
Brooklyn, N. Y.; knygium p. 
Solis iš Chicagos.

Kuopos valdyba palikta ta 
pati: pirm. V. Sirvydas; prot. 
rašt. V. Višnius; fin. rašt. 
dangas Sirvydas; ižd. J. 
braziejus.

Taipgi nutarta kuopai
rengti vidurgavėnio vakarienė 
Vienybės Svetainėje.

Muzika James Pasėliu.

anga — — 75c. Ypatai.

Pradžia 7:30 vai. vakare.

IMIH<W<WH<M3WIISIMIUMIWM S*

ŽEMLAPIAI Iš LIETUVOS!
Tik ką gavome iš Lietu
vos keliolikų egz. gra
žaus, spalvuoto Lietuvos 
žemlapio, sutaisyto Ma
tui ionics. Parodoma kai
mai, upės, kalnai, mies
tai ir rubežius Lietuvos

vadinamų 
reikalingų

Duonų ir 
vestuvėms ir

ANTANAS TAČ1LAUSKAS
(Bavnfnkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINĖ 
čia galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintai ir ui 
prieinamų kainų; taippat paslrendavoti svetainf susirinki' 
manu, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

199 GRAND 1TREET (Tel. Stagg 3922) BROOKLYN, N. Y.Telefonas: Stagg 9105

OR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spindullu Dlagnota 
221 SOUTH 4th STREET 

BROOKLYN, N. Y.

Priešais ‘‘Bridge Plata” 
Valandos: JO—12 prieš piot 

2—8 po piet.
Penktadieninis ir Sekmadieniais 

tik sulyg sutarties

Kaina $1.50 vienamMil vibrafono varpeliais ir ksilofonu) 
rekordas įdainuotas su žodžiais Robinsono.

Vokiečių Jodel-Giesmė
Tyrolio Kalnų Dainininkė Austrijoje.Įdainavo

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.

24.

193 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

A. Kandrotai A. Mikalauskai A. Vlkrlkaa

UŽSISAKYKIT SKILANDŽIUS 
ĮVAIRIOMS PRAMOGOMS

Didžiausia 
Lietuvių 

Mėsinyčia

Suvienytose 
Valstijose 
Amerikoje

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

K. & M. CO

M ir.
Am

SU-

VIENYBE
193 Grand St., Brooklyn, N.

APVOGĖ MĖSININKĄ

šio trečiadienio vakare apie 
pusę po aštuonių trys jatini 
vyrai apiplėšę T. Greckio mė- 

, sinyčią, 120 No. 4th St., kam
pas Berry St. Uždarę savinin
ką šaldytuve, jie paėmė $130 
pinigų iš redžisterio. Paskui 
leidę jį, iškraustė kišenes 
rankas surakino grandinę.

POETAS BUTKUS JAU 
ĮLEISTAS AMERIKON

l>a 
ir

Atmintinos dovanos 
Gražus laikrodėlis ar dailus žie
das visados yra brangi dovana 
ir brangus turtas.

Gerinusių laikrodžių, vyriškų ir 
moteriškų ir dailinusių žiedų, 
aukso ir sidabro, 14kt. galit gau
ti pas
Rashkinis ir Vokietaitis

141 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Turim dailių rašomų plunksnų

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.

VYRIŠKŲ DRAPANŲ KRAUTUVĖ 
Dideli! Pasirinkimu Vyrams — Drapanos Geriausių Kompanijų 
PADARAU NUO LIETAUS APSIAUSTUS (RAINCOAT’US) 

ir Vaikams 
o būsite pilnai užganėdintai

Vyrams, Moterims 
Prašau Tamistų reikale atsilankyti,

183—125 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y., Telefonu Greenpoint

“Tėvynė” rašo, jogei p. Juo
zas Butkus (kuris yra vienas 
Lietuvos žymesnių poetų, ra
šąs slapyvarde Butkų Juzė), 
Gruodžio 18 d. apsilankęs re
dakcijoje, tą pačią dieną iš
leistas iš Ellis Island.

Redakcija šiaip nuo savęs 
priduria:

“P. Butkus yra labai sim
patingas jaunas žmogus ir ma 
no užtrukti Amerikoje apie 
pusmetį. Jo tikslas atvykimo 
Amerikon — susipažinti su pa
garsėjusia visam pasauly A- 
merika ir patirti čionaitines gy 
veninio sąlygas.”

S. PAUŽA
131 GRAND STREET 

Brooklyn, N Y.

LIETUVIflKA AKU8EBKA *

A

Marijona Tamkienš 
prie palagų ant pareikalavimi 
dienų ar naktį, taipgi Ir nedšl 
dieniais. Darbų atlieka atiakan 
Šiai

Laidtouvių Direktorius, Išbaramuo
ju ir laidoju mirusius ant visokių 
kapinių. Kainos žemos. Vieta prieš 

APREIŠKIMO SV. PANELĖS 
BAŽNYČIĄ

Reikalui esant meldžiu ateiti
416 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N. Y.

\ įsų pareiga apsiginti nuo šalčio, pnsiperkant 
Naujausios Mados ir Goriausio Materiolo bei 
Išdirbinio Ovorkotus, Įjetuvių Koperatyvės j- 
staigos krautuvėj. Dirbtuvė vedama pilnai paty
rusių krinuėi.ško amato siuvėjų. Užlaikėm didelį 
ovorkotų ir siūtų pasirinkimų suaugusiems, jau
niems ir \aiknms. Siuvam ant užsakymų kuris 
neprisirenka iš gatavų. Overkotai nuo $15 ir 
augšč. Siūtai nuo $18 Ir augšč. Ant orderio nuo 
$25 ir augšč. pigai materijos vertę. Priimam už
sakymus ir per laiškus. Darbas garantuojamas, 
l'ž netinkamumų drabužio pinigai gražinami. 
Lietuvi, atmink šių pirmutinę lietuviškų įstaigų.

A. L. Clothing Co.
216 Manhattan Avenue

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

už prieinamų kainų W
7 Stagg Street w

(arti Union Av.) w
Brooklyn, N. Y. mJ
Tel. Htagg 6711 M

Tel. Stagg 4409

ALEK. RADZEVIČIUS 
Graborius

Nrc.
speudoa 
r’-chyvo
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