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TAD, MIELAS TAUTIETI*"! 
SKAITYKI “VIENYBĘ, i 
SUTEIKSI TĖVYNEI

DIDŽIAUSIĄ GALYBĘ

Kama METAI XXXIX

(Telephone: 2427 Greenpoint)

Šimtai Žmonių Yra Žuvę Europos Upių Potvi- 
niuose.

London. Atsilankant šve
dų karalaitei į Londoną, pa
kilo kalbos, kad Prince of 
Wales ją ves.

Washington. Antracito 
streiko dėka šįmet kietųjų 
anglių teiškasta 62 milionai 
tonų, arba 27 milionais ma
žiau, negu 1924. metais.

BRIANDAS LAIMĖJO VISU FRONTU PRIEŠ 
SOCIALISTUS, NORĖJUSIUS IŠ
GRIAUTI JO KABINĖTA

. .NEW YORK, Gruodžio 28. — Pirmame posėdy ang- 
gliakasių ir kasyklų savininkų, iš bosų pusės tapo pasiū
lyta naujas sumanymas baigti dabartinį streiką. Bosai 
siūlo darbininkams grįžti į darbą senomis algomis, kurios 
bus užtikrintos iki rugsėjo 1, 1926. Per tą laiką tam tikra 
kortiisija, susidedanti iš trijų atstovų nuo darbininkų, tri
jų nuo bosų ir trijų nuo “visuomenės”, paskirtų per prezi
dentą Coolidge, išspręs algų ir darbo sąlygų klausimą. 
Tada turės būti sudarytas kontraktas dešimčiai metų, 
pagal kurį nevalia bus darbininkams streikuoti, o savi
ninkams lokautą skelbti. Dešimčiai metų pasibaigus tas 
kontraktas gali būti vėl atnaujintas dešimčiai metų.

Kasmet augščiau minėta komisija devynių turės susi 
rinkti birželio mėnesy ir spręsti algų ir darbo sąAygų 
klausimus. Komisija pasisamdys sąskaitų žinovus, kurie 
peržiūrės kompanijų knygas, ir sulyg pelnų spręs, ar gali
ma darbininkams daugiau algų duoti, ar ne.

Darbininkai nesutinka su dviems punktais šito pla
no. Vienas yra tas, kad draudžiama streikai, vienatinis 
tikras darbininkų ginklas prieš išnaudojimą. O kitas, tai 
bosų planas įveda arbitraęiją, kurios darbininkų vadai 
nenori.

LONDON, Gruodžio 30. — Atšilus orui, sniegai kal
nynuose ėmė tirpti ir pritvino upės, kurios iškupo iš kran
tų ir apliejo didelius plotus žemių Rumunijoje, Vengrijo
je, Vokietijoje, Francijoje ir kitose šalyse. Vengrijoje, sa
koma, užlieta 100,000 akrų. Rumunijoje nunešta daug 
namų ir žuvę šimtai žmonių.

PARIS, Gruodžio 30. — Paskutinę valandą radikalų 
partija išsigando ir atsisakė dėtis prie socialistų ir griau
ti Briando kabinetą. Briandas laimėjo ir jo finansų mi- 
nisterio sumanymai pakelti taksas 8 bilionais praėjo per 
parliament ą.

Nelaime Degtines 
Vežikui Baltimoreje

Baltimore, Md. Apvirtus tro 
kui ties Washington Bvld. ir 
Monroe St., sudužo dideli stik
lai, kurie buvo jame vežami. 
Vėliau paaiškėjo, kad tuose 
stikluose būta kukurūzų snap
so, kuris išsiliejo, šoferis, už- 
tėmijęs besiartinantį policma- 
ną pabėgo ir nuo to laiko ne
sirodo.

šv. Kazimie- 
neteko savo 
Julė Tymie-

Uždirbo Milioną Dolarių 
ir Pasitraukė iš Biznio

Boston, Mass. Tūlas Dono
van, būdamas 14 metų prisie
kė užsidirbti milioną dolarių ir 
pasitraukti iš darbo ir biznio. 
Jis buvo mekanikas tada D e- 
pew mieste, N. Y. šiandien , j is 
turj 45 metus ir milioną dbla- 
rių, kuriuos uždirbo agentaū- 
damas tūlai automobilių 
mai. Pildydamas prižadą 
pasitraukia iš biznio.

'____į.—. .....

Lenkų Vargonininkas 
Pašautas Miršta

4 ------
Baltimore, M d. 

ro parapija čia 
vargoninko, kurį
nė peršovė mirtinai, kada tas 
grajino šv. Stanislovo salėje 
Kalėdų vakare. Vargonininkas 
Leopoldas Sandrakowski pasi
mirė ligonbūty ir negalėjo iš
tarti nei žodžio nuo laiko ka
da buvo peršautas. Buvo ban
dyta jam kitų kraujo įlieti, bet 
nieko negelbėjo. Moteris į vi
sus klausimus, kodėl ji per
šovė vargonininką, atsako: 
žino’
licija nužvelgia, kad jos 
tas sumišęs.

Jis
Ji turi 43 metus ir po-

pro-

Senų Komunistų Esą 
Tik 2,000 Rusijoje

f ir
Maskva. Už visų komunistų, 

kurie prisidėjo prie partijos 
1905 metais, šiandien gyvų tė
ra 2,000, sako Ziųovjevas, ir 
tai pusė jų ligoniai. Jis ragina 
jaunuosius užimti senųjų 
tas.

vie-

Penn
Mušė Negyvą Vyrą

Washington. Farm erių at
stovai kongrese grasina su
ardyti visą muitų sistemą, 
jei ji negins farmerių reika- kad savininkai neužsimokė- 
lų. \ jo taksų.

Berlin. Apie 250 šunų čia 
tapo išmušta valdžios dėlto,

New York. Prohibicijos a- 
gentai sugavo čia pusės mi- 
liono vertės degtinės ir 13 
butlegerių. Ta degtinė būda
vo perdirbama iš alkoholio Į 
skiriamo pramonės tikslam. ■

New York.. Naujas miesto 
majoras Walker’is priėmė 
priesaiką ant Biblijos.

jo taksų.

Marion, Ohio. Stebėtinu 
būdu yra žuvęs nemažas, 
skaičius buvusio prezidento 
.Hardingo laiškų.

Helena, Mont. Keturi ban- 
j kai šioje valstijoje uždarė 
' savo duris ir subankrutavo.

Newark, N. J. Tūlas vyru
kas čia išvaikščiojęs 100 my-

strainas” kava- 
su “nestrai- 

panele ir juodu išėję rie- 
panelę -- 
maloniai

Melioracijos darbai tęsiami 
kol pašals, o tyrinėjimo dar
bai naujiems projektams su
daryti dar tęsis, nes pelkėto
mis vietomis užšalus žymiai 
lengvėja tyrinėtojams savo už 
duotis 
darbai
truoti Šiaulių ir Biržų Pasva
lio apskr., bet daug tų darbų 
atlikta ir kitose apskrityse.

atlikti. Melioracijos 
labiausia sukoncen- *

j e pusėje iškalta vyties ženk
las, L. d. k. Gedimino stulpų 
ženklas, skaitmuo “1925”, ir 
žodžiai “Lietuvos Respubli
ka.”

Visos monetos turi šviesią 
baltą išvaizdą ir karbuotus 
^kraštelius.

rėksnį
(iš gė-

Švėkšna. (“V-bės” kor.) — 
žmonės šneka, kad šviekšniš- 

i kiuose, vienas 
lierius mylėjęsis 
na
štai.... “Nestrainąją” 
nors jau ir ruduo — 
atlankęs ilgablauzdis 
ir atnešęs panelei 
“kvee””. Kavalierius
dos) norėjęs bene pasikarti, ta 
čiau nepasisekę ir dabar vaikš
čiojąs labai “sarmatlyvas.” 
Riestai, kavalieriams; a?

Pykšt-P aks t.

PRADĖJO VEIKTI RADIO 
STOTIS

MIRTIS UŽ TUŠČIĄ 
STATINĘ

Koteliai Nedrįsta 
Švęsti Naujų Metų

Pittsburg, Pa. William 
ir Fort hoteliai,, didžiausi mie
ste, paskelbė, kad neduos kam 
barių Naujų Metų baliukams, 
nes bijo pavojaus prohibici- 
ninkų kratos, o svečiams ne
gali uždrausti atsinešti savo 
snapso, kufis gali įvelti hote- 
lius su valdžia.

London. Pasikorus tūlam vy- 
. rui, jo žmona mjslijo, kad jis 
ją apgaudinėja, ir priėjus prie 
kabančio lavono, tėškė jam j 
veidą. Tik paskui pamatė, kad 
jis negyvas.

Gaščiūnuose, Šiaulių ap., 
Jaučiūnų kaimo gyventojas 
Bernotas prieš metus, sako, 
paskolinęs savo kaimynui A- 
domaičiui tuščią statinę nuo a 
lauš. Dabar jam statinės pri
reikėjo, ir jis nuėjo į kaimyną J
jos atsiimti. Kaimynas pasi
sakęs niekad iš jo statinės ne
skolinęs ir negalįs jam nieko 
atiduoti. Tada Bernotas prie 
liudininkų susiradęs savąją, 
jo manymu, statinę ir parsi- 
risdinęs ją namo. Tiesa, sta
tinėj buvo ir alaus. Bet kur 
gi jį dėsi, kad be statinės ne
silaiko, 
kio — 
statinę, 
gabeno 
kuriai
atsiimti, bet statinė, sakė, jo 
esanti. Policininkas griežta; 
pareikalavęs statinę grąžinti,- 
Bernotas papyko, žodis po žo
džio — jiedu susistumdė ir 
policininkas kažkaip pavarto
jęs ginklą Bernotą vietoj nu
šovė. Policininkas nuginkluo
tas ir tardomas.

Lapkričio 27 d. Kauno 
lingoji radio stotis darė 
diotelefoninių pasikalbėjimų 
bandymus. Bandymai davė ge
rų vaisių. Gautas iš mūsų at
stovybės Paryžiuj pranešimas, 

gų dolario kritimą (“gwaltow ! kad skaitytas straipsnis apfe 
Seimelį, saugumo 

• paktą ,buvo girdėtis geriau; ne 
gu paprastu telefonu. Aiškiai

Vilnius. — Ir krinta ir ne. 
— Jau antra diena lenkų lai
kraščiai pilni žinių apie stai-

liu New Yorko apylinkėse!1'11* V1SNew York. Ruošiama di 
delis aliejaus trustas su 200 ir sako, kad lengviau gauti, 
milionų dolarių kapitalo, pasiūlymų gerti alkolio, iv-i 
Taipgi Wallstrytas ruošia gu kavos. Jis sykį ėjęs pėkš- i VllniuJe išryto mokėjo 9 auk. 
kelių bankų suliejimą, kur čias iš Ohio į Newarka ir pa•50 sk- Tiesa> 1 vakarą kursas 
būtų virš biliono dolarių ka- kely gavęs 342 pasiūlymus . buvo_ silpnesnis, tačiau dar 
pitalo. i snapso ir 57 pasiūlymus ka- mokėjo apie 9 auksinus, o par

' vos puodelio. Apie New Yor į duodami ppšė 9.25.
Philadelphia, Pa. Naujas ką gi jis gavęs pasiūlymus! 

policijos viršininkas, Elliot, 242 šnapsukų, 61 pasiūlymą | 
žada sekti Butlerio pėdomis alaus ir 34 pa^iilymųs vy- 
ir laikyti miestą “sausą” ! no. Kavos tesiūlė dešimtį 

’ puodelių.-

Butlegeriai Nevartoja Čičerinas Kaune 
Gerų Automobilių

Baltimore, Md. Aną dieną 
valdžios komisaras pardavė 18 
iš butlegerių konfiskuotų au
tomobilių, už kuriuos gavo 
$1,252.50. 
siskūndė, 
bevartoja 
žiu karų, 
ma. Esą, jie pasiganėdina bile 
kokiu tarškalu. Vienas trokas 
neatnešė $12. Brangiausias ka
ras buvo nupirktas už $252. ;

Baltimore, Md. Jonas Vens-j 
kaitis, 21 metų, 413 S. Paca St.' 
išsiėmė apsivedimo laisnį 
Darata Vasiliauskiute, 19 
tų.

už kuriuos
Komisaras vėliau nu- 
kad butlegeriai ne- 
tokių brangių, gra- 
kaip vartodavo pir-

Musų žemės Sudėtis

su
me-

ga-
ra-

ny spadekl”), tačiau tų dola-Į Klaipėdos
> nematyt. Taip pavy 

džiui, 12-3, kada kai kurie lai- g 
kraščiai nurodė kursą 7.90, i buvo girdimas laikrodžio užsu 

kimas ir net jo ėjimas.

NAUJOSIOS SIDABRO
MONETOS

Kaunas. Grįždamas namo į 
Rusijąg čičerinas užsuko Kau
nan, kur jam Lietuvių valdžia 
padarė iškilmingą priėmimą. 
Kauno stotį išdabino raudono
mis vėliavomis, o orkestrą grie
žė internacionalą, čičerinas iš
buvo visą dieną ir kalbose kuš
telėjo lenkus, o lietuviai 
plojo.

jam

Fašistai Užpuola
Komunistų Mitingą

u z- 
čia

Palermo. Italų policija 
puolė komunistų mitingą 
kur areštavo 17 vyrų, trys iš I 
kurių yra buvę parliament© at 
stovai. Du iš jų vėliau paleis
ti, tik įsakyta jiems išvažiuoti j 
iš to miesto.

Kansas City, Kan. Ameri-j -
kos mokslo draugijos suvažia-i 
vinie, geofizikas Adams nuro- Fordo Metaliniai Eroplanai 
dė, kad žemės vidurys suside- [ 
da iš tyros geležies. Tarp tos 
geležies ir paviršio akmens plu nniai 
tų eina 2,000 mylių 
sluogsnis mišinio, po vardu 
peridotites, kuris susideda iš 
magnezo, geležies ir smėlio. 
Jis sako, kad svarbiausios su
dėtinės mūsų žemės dalys ir 
yra geležis, smėlis, magnezas 
ir oksigenas, arbą deguonis.

Detroit, Mich. Keturi meta- 
eroplanai, pagaminti 

storio Fordo fabrike, laimingai nu
skrido į Floridą, kur jie bus 

tarpvartojami pasažirų linijai 
miesto Miami ir Tampa.

Algos, Sakoma, Gana 
Augštos New Yorke

Buenos Aires. Argentinos 
komunistų partijos kongrese 
delegatai pradėjo lavintis re
volverių vartojime ir pora de
legatų liko nugabenta į ligon- 
būtį, o kiti į šaltąją.

Shenandoah, Pa. Apie 25 
biznieriai uždarė savo krautu
ves, nes angliakasiams strei
kuojant, biznio jokio nėra. Tas 
pats girdėtis ir iš kitų miestų.

Philadelphia, Pa. Nuo šalčių 
čia žuvo 7 žmonės, šaltis bu
vo nulipęs netoli 15 virš zero.

Finansų Ministerija skelbia 
visuomenės žiniai, kad nuo šių 
metų lapkričio 26 dienos, ei- 
nant monetų įstatymo 8 par.

. ... , I (V. Ž. 167 nr.) leidžiama į a-tai, kad vieną vėlų vakarą s. i 
m. rugsėjo mėn. pabaigoj kaž 
kokie asmenys norėjo primu
šti Vii n. miesto Storastą p. 
Wimborą ir ar per apsirikimą 
ir ar tyčia primušė augštą 
valdininką teisininką Jamon- 
tą. Tai buvę Vilniaus šoferiai.

žinoma, buvo iškelta byla. 
Ir jau pereitą trečiadienį, 12- 
2 įvyko teismas. Bylą nagri
nėjo apygardos teismas. 2 kai 
tinamieji nuteisti kalėti po 
dvejus metus, o vienas ištei
sintas.

Kaip matome ši byla išėjo 
per du mėn. O šalia to pavyz. 
lietuvių bylos (“Ziemia Ojczy- 
sta,” “Lietuvos Rytai” ir net 
“Rytų Lietuvos,” uždarytos 
1923 m. kovo mėn.) bylos vis 
dar nepasibaigia ligi šiai 
nai. Nejaugi ir teismuose 
du keliu?

Vilnius. Vienos bylos 
po trejus melus, o kitos 
žaibo greitumu. — Jau 
rašyta “Vilniaus Aide”

guli 
eina ! 
buvo ; 
apie i

die-
yra

Vilnius. Szolco “brolis.”
-sekta naujos stambios šunybės 
’ Lydos policijoj, šunybių “did) 
vyris” — antkomisaris Kula- 
ga. Kaip matome, tai policijoj 
Szolcų, Kulagų ir komp. bro
lijos esama labai išsiplėtoju
sios.

Su-

PASIBAIGIA ŽEMĖS TVAR
KYMO IR MATAVIMO 

SEZONAS

sidabro

iškaltas 
“vienas

py vartą 1, 2 ir 5 litų 
monetos.

Vieno lito męnetoše 
skaitmuo “1”, žodžiai
litas” ir ąžuolo šakelės orna
mentas.

Dviejų litų monetose iškal
tas skaitmuo “2”, žodžiai “du 
litu” ir rūtų šakelių ornamen
tas.

Penkių litų monetose iškal
tas skaitmuo “5”, žodžiai “pen 
ki litai” ir žydinčios tulpės or
namentas.

Visų sidabro monetų antro-

O pagaliau kas čia to- 
alus bus procentai už 
Adomaitis tuoj parsi- 
iš Gaščiūnų policija, 
Bernotas alų siūlė

SETAS IŠ PENKIŲ 
LIETUVIŠKŲ PINIGŲ 

GALIMA GAUTI 
“VIENYBĖJE” 

Su prisiuntimu - 
50 centų

l-

Albany, N. Y. Darbo biuras 
skelbia, kad vidutiniškai algos 
New Yorko valstijos fabrikuo
se siekia $28.65 savaitėje. Tas 
reikštų $1 daugiau ,negu bu
vo 1924 metais. New Yorko 
mieste vidutinė alga yra $30.- 
55. Rochestery algos vienok 

(Sumenko, palyginus su perei
tais metais.

New York. Išėjo aikštėn, 
kad tūlas Wallstryto brokeris 
daręs biznį per 41 metą, bet 
neturėjęs savo ofise telefono 
per visą tą laiką.

žemės tvarkymo ir matavi
mo departamento žiniomis, že
mės matavimo sezonas parce
liuojant dvarus ar skirstant 
viensėdžiais kaimus, pasibai
gė lapkričio 10 d. Tačiau ke
liose vietose kur tie darbai ga 
Ii būti tuoj baigiami, terminas 
dar pratęstas. Greitai prasidės 
kameraliniai darbai.

Nors ši vasara buvo labai 
nepalanki sėkmingam matavi
mo darbui, daug lietingų die
nų buvo negalima visai lauke 
dirbti, vis dėlto per šį sezoną 
atlikta 90 nuoš. plano darbų.
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fl Redakcijos Straipsniai ft
BAIGIAME METUS — KUR ATSKAITOS?

Už keleto dienų jau baigsim 1925-tąji meta. Labai 
pravartu būtų, jei būtų laiko ir vietos (nei vieno, nei ki
to šiuo tarpu “Vienybės” Redakcija neturi!) mesti žvilg
snį, ką mes, lietuviai amerikiečiai, pereitą metą savo kre
ditan nuveikėm.

Atrodo — bergždokas metas! Tebepiaunam vaisius 
pasėtus demoralizuojančių “politikų” iš pačios Lietuvos. 
Tik kuo-ne-kuo pozityvišku galime pasidžiaugti.

Lietuvon iš Amerikos pusmečiu iš 1924 buvo pasiųsta 
pinigų virš pusantro miliono dolarių ($1,594,297); jei taip 
ėjo ir šiemet, tai per metą išsiuntėm virš 2 milionų.

Chicagoj, Brooklyne ir kitur unijos “iššlavė” ardan
čius komunistų gaivalus.

Chicagoje lietuviai pasistatė savo Auditoriją ir daug 
kur kitur rengiasi.

. Įsikūrė Lietuvių Prekybos Butai — Bostone, Brook
lyne ir Detroite. Kitur ruošiasi.

Šiemet įvyko ypač daug skaitlingų Lietuvon ekskur
sijų, iš kurių bene didžiausi buvo “Vienybės” Ekskursija.

Daug vietų įsikūrė laisvos lietuvių tautininkų, jau
nuoliams mokyklų. *

Keletoj vietų lietuvių atletų ir sporto organizacijų 
jauktai atsižymėjo rungtynėse su amerikonais.

Sėkmingos gastrolės lietuvių meno artistų: Babravi
čiaus, Butėno, Petrausko, Vaičkaus, “Dzimdzi-Drimdzi”

Mokslus.”
P. S. žuraulis, regis, ėjo į 

daktarus. Taigi, šiek tiek moks
lo galėjo pasemti. Vienok “Tė
vynėje” drįsta rašyti:

“Visi rašytojai (išskiriant 
mokslininkus ir istorikus) ir 
piešėjai, yra pirmos klasės me
lagiai, nes jie pasako ir pada
ro nebūtus ir nesamus daly
kus. Tik istorijos ir gamtos 
mokslų rašytojai nemeluoja.”

Edisonas irgi padarė “nebū
tų ir nesamų dalykų.” Ar jis 
irgi melagis?

Piešėjas, nupiešęs kieno nors 
portretą ar melagis? O istori
kai, rašę pora šimtų metų, ar 
teisybę visados rašė? Taip pat 
ir mokslininkai poros šimtų at 
gal rašė “melagystes,” dėlto 
kad pilnai nežinojo dalykų.

Gaila, kad tokie Žurauliai ei
na į mokslus. Jie vėliau labai 
prastai atrekomenduoja Ame
rikos mokyklas.

—o— 
Ne Su Mumis, Tai 
Nelegališki.

Po 3-čio SLA. apskričio su
važiavimo Pittsburghe, komu
nistai pakėlė smarkų riksmą: si lenkus pulti ir juos pjauti, 
mat demokratai nugalėjo dik-'Nuo policijos nukenčia lietu- 
tatūrų mylėtojus, šie mylėto-' viai parubežio kaimiečiai, o nuo 
jai prisikabino prie 90 kp. ir prasimanytų žinių kinkas dre- 
40, būk tų kuopų delegatai į bina lenkų patriotai, 
suvažiavimą buvę “melagiški”. •

90 kp. valdyba puikiai išaiš
kina delko delegatai buvę “nele 
gališki:”

“mus atstovai apskričio šuva ' žūdybę. Tūlas Mislinčius sumis 
žiavime ne taip balsavo, kaip 1 lijo, kad tas, kuris atima sau 
bolševikai norėjo, nes jie pa-1 gyvybę yra “drąsus,” o tas, ku- 
reiškė mus kuopos narių didžiu ' ris bando periškadyti gyvybę 
mos valią SLA reikaluose.”

Puiki būtų tvarka Susivieni
jime, jei, ant nelaimės, laimė- skaičius lietuvių skaito tą doriš 
tų “Pažangiųjų” vardu prisi- kų išgverėlių laikraštį, kuris 
dengę Salaveičikai, Jeskevičiū- klausia: 
tės ir Kišonai — žagarai. Kas nauda?"

cialistams, 2 kultūros būreliui, 
viena žydui. Prie to nepartiniai 
žydai išrinko dar 4 atstovus.

—o— 
Lietuvos Vyrai.

Kaip jau pranešta buvo, 
“Lietuvio” redaktorė, Ambra- 
ziejūtė, atsisėdo kalėjiman, ne
galėdama sumokėti paskirtos 
piniginės bausmės. Tą. žurnalą 
leidžia ir tikrenybėje redeguo- 
ja Smetona ir Valdemaras. 
Vietoj patiems stoti į priešakį 
atvirai ir ginti žodžio laisvę jie, 
kaip ir liaudininkai, slepiasi 
už moterų, kurias kunigai ži
noma negerbia. Ambraziejūtę į- 
kalinus, Smetona parinko kitą 
moterį už redaktorių, tūlą Si
daravičienę.

Kada Lietuvos vyrai 
kiškio būdą?

pames

len-

—o—
Lenkai Ruošiasi Apie 
Demarkacijos Liniją.

Kaune gauta žinių, kad
kai stiprina savo viešą ir slap
tą policiją Lietuvos pasieniu. 
Kartu, Vilniaus laikraščiuose 
jie rašo prasimanytų žinių 
būk “Geležinis Vilkas” rengia-

---- O----
Agituoja Save Žūdytis.

šlykštybių organas “Laisvė” 
jau pradėjo agitaciją už savi-

atsiimti, yra “žioplys.”
Nedyvai, kad vis mažesnis

Apvaikščiojimai Vasario 16-tos, Didžiojo Seimo su
kaktuvių, Dr. Šliupo 50 metų darbuotės ir t. p.

Sėkmingai pradėta (tik neužbaigta) kelti Kauno mie 
stui paskola.

Lietuviai žymiai daug visur tvėrėsi pirkimo nuosavy
bių ir ėmimosi visokeriopų biznių ir pramonių.

Tai ir teigiamos ir džiuginančios pusės, kurios atei
nančiu metu eis dar labiau įtemptu ruožtu.

Turime viltį, nes lietuviai išeivijoje pradeda blaiviau 
ir rūpestingiau žiūrėti į savo ateitį.

būtų ne su jais, tai būtų “ne- 
legališki” ir negautų netik jo
kio balso, bet gal ir pašalpų, 
ar pomirtinių.

—o—

tai kam 
bininkus

“Kokia įš gyvybės 
Jei baudos nematote 
sušilę mulkinate dar- 
ir imate jų' pinigus?

—o—
Ukininko Kalendorius 

Liet. Uki-

“ŽMOGUS IŠSIŽADĖJĘS SAVO TAUTOS, 
NEVERTAS JOKIOS TAUTOS”

Viršuj išrašytus žodžius pasakė amerikonų publikai 
žydų rabinas Wise, atėjęs pasakyti pamokslą į krikščio
nių bažnyčią — Community Church, Park Ave. ir 34th St. 
New Yorke, kur buvo susirinkę ir žydai ir krikščionys.

Ponas Wise senai garsus tarpe amerikonų, kaipo 
“suamerikonejęs žydas”, iškalbingas oratorius, guvus po 
litikierius ir liberalus žmogus. Sakoma, dažnai jo patari

amų teiravosi jau ne vienas iš Amerikos prezidentų. Bet 
dabar Wise dar labiau pagarsėjo pareiškimu, kad: Jėzus 
buvo žmogus; Jėzus buvo tik žydas; žydai privalo Jėzų 
nuo krikščionių atsiimti ir savo tautos kreditan priskai- 
tyti.

Krikščionys sujudo juoktis, pykti ir niekinti šitą 
Wise pareiškimą. Bet Wise drįso amerikiečių krikščioniš
kąja! publikai mesti dar vieną pirštinę, pasakydamas, 
kad žydai, nors suamerikonėja ir suamerikonės, bet vi
suomet žydais pasilieka ir pasiliks. Jis pasiremia sekamu 

'tautybės griežtumo principu: “Žmogus išsižadėjęs savo 
tautos, nevertas jokios tautos”.

Šitas žydų principas nebenaujiena. Tik Amerikos 
žmonėms — ypač “kumščio patriotams” ir Ku Klūks Kla
nui — bus didelė nuosteba, kad visos jų ilgametės pastan
gos žydus ištautinti ir “suamerikoninti”, likosi bergž
džios. Žydai iš paviršiaus “saumerikonėja”, vis daugiau 
užima vietas nuo augščiausių iki žemiausių teisėjų, ma
gistratų ir valdininkų; armijos ir laivyno viršininkų; 
diplomatijoje didžiuma yra žydų; laikraštija beveik visa 
žydų rankose; ginansai ir pramonė taipgi. Savo vardus 
ir pavardes, teisybė, žydai permaino, bet viduje žydais 
pasilieka ir žada pasilikti.

Stiprus laikymąsi savo tautybės yra dabar beveik 
vienintelis pav. 5000 m. senumo žydų tautos, kurios nei 
amžių bėgis nei po visą pasaulį išsisklaidymas nesulau
žė, bet dar augštyn iškėlė. Į statymdavėją Mozę, religijos

į sukūrėją Jėzų, darbininkų judėjimui apaštalą Marksą — 
auk vis davė pasauliui žydai. Dabar krikščionys subėga 
pasiklausyti pamokslo apie tautybės kilnumo principą — 

gi pas žydą!
Nei žydų girt, nei peikt. Imt -reikia pavyzdį nuo jų 

k^o prisirišimo prie tautybės. Jeigu tas jiems sekasi, tai 
t, kad tas visiems prigimtas dalykas.

A’

Vėl Svečių.
“Lietuva” 

lių Sąjunga 
stovą, St. Kairiūkštį “laikyti 
paskaitas Amerikos lietuviam.”

Atvažiuoja, sakoma, Smeto
na, atvažiuoja liaudininkų at
stovas, atvažiuoja klerikalų ke
li atstovai — žodžiu sakant, 
svečių iš Lietuvos pas mus ne
trūksta. Tik kįla klausimas: ar 
jie mums gero 
Lietuvos seimas, 
statymą, kuriuo 
liečiui, lietuviui, 
nuosavybės 
kad Lietuvos 
draugiškai nusistatę amerikie
čiams. Amerikiečių, laikraš
čiams tapo uždėta cenzūra: — 
“Tėvynės” vienas numeris jau 
sulaikytas. Jei amerikiečių lie
tuvių firmos nori pasiusti kny
gų į Lietuvą pardavinėjimui, 
tai turi užmokėti nemažą mui
tą nuo svorio, lyg tai būtų 

. svetimtaučių b-vės.
Būtų gerai tuos faktus pri

minti atvykstantiems iš Lietu
vos veikėjams. 

—o— 
Matulevičius Važiuoja į 
Kauną.

Buvęs Vilniaus vyskupas Ma 
tulevičius iš Romos, sakoma, at 
važiuoja veikti į Kauną.

—O—
Studentų Atstovybės Rinkimai

Lietuvos laikraščiai praneša 
apie rinkimus į Kauno univer
siteto studentų atstovybę (ta
rybą). Iš 23G0 studentų rin
kimuose dalyvavo 1652. Katali
kai turėjo savo sąrašą, tauti
ninkai savo, o socialistai, var
pininkai, kultūriečiai ir žydai- 
radikalai bendrai turėjo vieną 
sąrašą. Katalikai gavo 8 vietas, 
(839 balsus), tautininkai 5 
(395 balsus), susiblokavę radi
kalai 7 vietas (456 balsus). 
Radikalai vietomis taip pasida
lino: dvi varpininkams, dvi so-

praneša, kad Šau- 
. atsiunčia savo at- 
Kairiūkštį

nori, ar sau? 
priimdamas į- 
Amerikos pi- 
nevaiia

Lietuvoje, 
veikėjai

turėti 
rodo, 
nėra

Lietuvos
Gavome siuntinį 

ninko” Kalendoriaus, kuris po
pu liariškas Lietuvoje nuo 1905 
metų. Telpa sekanti raštai: a- 
pysaka “Tėvų Tėvai,” “Didžio
jo Vilniaus Seimo sukaktuvės” 
“D-ras Grinius,” “Julia žyman- 
tienė-žemaitė,” “Apie Sėklą ir 
kaip ji prirengti sėjai,” “Kaip 
vaisvynis ir midus daryti,” 
“Kas daryti, kad bitės daugiau 
medaus duotų,” “Vaismedžių 
parinkimas sodams,” “Reikalin 
giausios žinios apie arklį,” 
“Džiova ir kaip kovoti su ja,” 
platus informacijų skyrius.

Kaina, su prisiuntimu, 50c.

Del Parti jų Viską Vartoja.
Kaune minint Vilniaus seimo 

sukaktuves partijų vadai neį
stengė parodyti to rimtumo, 
kuris atatiktų šioms iškilmin
goms sukaktuvėms. Kaltė už 
tai puola daugiausia ant tų 
“katalikiškų veikėjų,” kuine su 
darė Lietuvoje tokį režimą ir 
orą, kad ne jų minties žmo
nėms gyvenimas darosi nepa
kenčiamas ir jie kasdien yra 
erzinami.

Todėl perdaug negalima kai 
įtinti Šleževičiaus, Smetonos ir 
šliupo, kad jie įsišoko su kar
štais žodžiais minint Vilniaus 
seimą. Juk šiandien Lietuvoje 
nėra partijos, kuri draugautų 
su krikščionims demokratais, 
arba su kuria krik. dem. elg
tųsi mandagiai ir pripažintų 
jai gyvenimo teises. 

—o—
Ko m u n is t ai Pralaimi 
Norvegijoj.

Norvegijoje komunistai,
skaldę socialistų ir darbininkų 
partiją, buvo gana stiprūs, bet 
paskutiniai rinkimai į miestų 
savivaldybas parodė, kad jų į- 
taka susmuko žemiau zero. At
stovų jie teišrinko vieną, nors 
plačias burnas vartojo. Darbie- 
čiai gavo 41 vietą, liberalai 41, 
blaivininkai dvi vieti.

šu

Aš užmigęs nebemačiau, kaip jis atsikėlęs 
nuėjo kur tai ir likau visai vienas. Kai pabudau, 
saulė jau buvo šėpai nusileidus ir vėsi kvėpianti 
naktis gaubė užmigusį pušynėlį. Nebesigirdėjo 
ponų dainų ne sveiko mergaičių juoko; nutilo 
liauniose smilgose čirškę žiogai, tik vienos ma
rės, tartum ir jos per visą dieną pavargę, dus
liau mušė krantą putotomis savo vilnimis. Nu
tilęs sapnuojantis šilas kvepėjo sveiku smalos 
ir rasotų žiedų aromatu, o virš mano galvos mi- 
lionais gražiai spindančių žiburėlių nusagsty
ta, degė tyra dangaus mėlynė.

Aą klausydamasis užburtos bangų simfo
nijos ir godžiai rydamas drėgną be galo skanų 
šilo orą, staiga iš kur tai toli balsvutes prieblin- 
dos tyloj išgirdau kieno tai duslų tarttim griau
džiai verkiantį požemį balsą; — “Daaaa nnn!” 
atsiliepė toli ir tą sunkų balsą, gimusį kur nors 
už pušynėlio, greit prarijo giluma šilo, kuris, 
lyg nelaimingas ašaromis užsirįjęs žmogus, nu
tilo už minutės. Aš atsikėliau ir po saldaus pa
vakarės miego jausdamas save, kur kas leng
vesniu ėmiau klausytis, kad geriau nugirdus tą 
įstabų pirmą kartą girdžiamą balsą.

Balsas nebepasikartojo, o tik marios ošė ir 
šniokštė nerasdamos ramybės. “Gal miesto bok
šte pirmą išmušė” pamaniau. O gal taip kas 
nors; ir sutaisęs kiek iškrikusius plaukus pasi
leidau per miškelį į kitą miesto pakraštį, kur 
apleistame kada tai buvusiame vatos fabriko 
savininko sode, visi apie rytą nutarėm susitikti 
ir pasidalinti nakties grobiu, kas kiek ir ko gaus.

“Daaa nnn” vėl atplaukė iš tos pusės bal
sas, kurion aš ėjau. Dabar aiškiai supratau, kad 
tai ne miesto laikrodis valandas muša.. Viena, 
jo visai ne toks duslus balsas, o antra — rotužės 
bokštas kitoj pusėj. Išplėtęs akis ir sulaikęs kvė 
pavimą pradėjau atydžiau klausytis, bet jis ne
bepasikartojo. žiūriu tolyn ir klausaus. Lengvu
tės ūkanos toli leidžia matyti. Dangus ir žvaigž
dės taip pat atrodo kur kas aiškesnėmis, šit to
lėliau niukso sena, gauruota pušis, kurios šako
se, lyg aityaras įsikerėblojęs šypsos mėnuo se
nelis, o kiek toliau tik vienai lakštingalai duo
tais gabumais skamba jautri dainelė.

Kvėpia oras, kvėpia žemės galybė garbina
ma balsingos lakštingalos ir sveika lyg balza
mas marių drėgmė dvelkia nuo kranto.

“Daaaa nnn” pasikartojo balsas aiškesnis. 
“Daaaaa nnn,” dar kelis kartus ir aš aiškiai su
pratęs, kur jis vienodai sunkiai skamba, veik 
pakniopstomis bėgau, kol neatsidūriau prie Ne
muno įtakos už pušynėlio, čia nepaprastas; tik 
nakties perbliūkusiam valkatai dažniau mąsto
mas vaizdas sulaikė mane. Pilnas sidabro mė
nuo atsargiai prausės drebančiose marių vilny- marėn ir tenai kalvis pasakė: 
so ir iš Nemuno į nematomą marių tolį tiesias 
puikus auksinis nuo jo šviesos takas tartum 
sakydamas: “eik šiuo taku, eik begalo visokiam 
likimui spjaudamas į veidą.ir rasi kraštą, kuria
mo suvargusios skurdo ašarose permirkusios že
mės laimė gyvena.” Iš dešinės pusės dunksojo 
augšti panovoliai verkiančiomis liepomis apžė
lę; toliau plati lyguma, per kurią ėjo į žemaičių 
kraštą plentas topeliais apsodintas, ir dar to
liau už kalnelio spindėjo balti vienuolyno rū
mai, savo rimtu bažnyčios bokštu atsirėmę žvai
gždėtos padangės. Užlipęs ant panuovalio aug- 
štumos aš žiūrėjau tai į plačią lygumą, kurią 
galingai pavasarį išsiliejęs Nemunas padaro 
lyg jūra, tai 
plentą, kuris 
viršūnėmis.

“Kas? juk matai, kad'žmogus; o iš kur, ar* 
gi tas svarbu.” “Nag nesvarbu alia aš taip sau 
klausiu, gol sakau darbo ieškai.”

“Argi pats duosi man jo?” užklausiau ne
kantraudamas.

“Kodėl ne; man, kaip tik dabar reikalinga 
padėjėjo. Pradėjau va pats sau dirbti, šiuos 
namelius nuomon paėmiau, nesenai apsive
džiau; tai mat pradžiai gyvenimo daug reikia 
dirbti. Veltui ten sakau, pamėginsiu pats vienas, 
savininkui nusibodo turtas krauti. Darbo tai U 
mon netrūksta, darbininkas, esu netinginys ir 
paimti padarau kaip reikiant. Vienom bloga del 
to, o žmona kur ten, ir kibą iš jos čia kolvoj bus 
nauda. Namus težiūri, kitokių darbų yra jai. 
šiandieną ieškojau mieste padėjėjo, tačiau kai 
nėra tiek daug laiko, tai ir nesuradau.”

Ir jis išlėto, vienodai pasakodamas išėmė 
raudom) suvirusią geležį, padėjo ant priekalo 
ir ėmė pokšėti sunkiu kūju mostaguodamas. 
Tame dusliame monotoniniame balse girdėjos 
pašaipos ir kitokį balsai. Girdėjos, kad jis kala 
sau, savo žmonai ir vaikams duoną ir kartu sau 
juodą ir tamsų karstą. Jo kakta ir veidas buvo 
lyg pieva rupiais murzino prakaito lašais pasi
puošę, krūtinė sunkiai alsavo, o sunkus kūjas 
dejavo ir gaudė valdomos tvirtos muskuluotos 
rankos.

Man trumpai papasakojus savo likimą kal
vis sutiko paimti į darbą, tik kambario sakė del 
manęs neturįs, bet aš to ir nenorėjau. Argi gali
ma išmainyti i prastą darbininko landynę vasa
ros naktį, kuomet guli kur nors kvėpiančiame 
miške ar noksiančiame šiehe. Virš tavo galvos 
tyras dangus, žvaigždės kur tai toli girdis su
tingęs upelio zirzejimas, lakštingalų balsai, ku 
rie užsupa savo stebuklingais motyvais į ramų, 
poilsio miegą. V u .

“Visaip esti žmogui gyvenime* tik nereik 
vii tiesinu stoti; buvo ir man sunkių dienų, bet aš 
ieškojau progos, vis tikėjau ir šit vėl dirbu. Jei 
tik sau nepasitikėsi, manysi, kad žuvęs, žinoma 
tuomet jau nebėra išganymo.” Kalbėjo jis mes 
damas kibiran šalto vandens nukaltą geležį už- 
grūdyti.

Už poros minučių jis surado pakabinto 
švarko kišenėj duonos su dešra ir abu užvalgėm, 
o paskui aš paėmęs kūjį tartum norėdamas su
trupinti visą pagiežą, kuri mano širdy buvo pri 
sirinkus, net pasišokėdamas mušau ant priekalo 
geležį kalvio vartomą. Neilgai mes bendrai dir
bę arti susipažinom.

Daug apie viską jis man pasakojo, daug 
klausinėjo, o galų galb vieną sekmadienį, kai 

’aš jau turėjau drabužius if kepurę išėjom pa- 
Taip reik darbi

ninkui visuomet turi vienybės, laikytis. Tik dar
bininkas darbininką supras,o kai jie visi kiek 
tik jų yra susiriš Vienybėn, nebeliks valkatų, 
vagių ir plėšikų. O tu skaityti ar moki?” baig
damas užklausė jis mane. “Moku” atsakiau jam 
ir jis išėmęs padavė porą nedidelių knygelių, 
prižadėjęs ir daugiau duoti, kai tas perskaity
siu. ....

“Darbininkų šeima džiaugias suradus ir sa
vo tarpan įtraukus klajojusį jos narį,” — kalbė 
jo man kalvis.
Paskui pradėjo nuvesti jis man ej kalvių susirin 
kimus, kur mes tarėmės, kaip nukalsime naują 
žmonijai areną.

j ilgą tartum besirangantį žalti 
nyko tolumoj smailomis topalių

Baigiant man eiti i mažą atskirą už Įtakos 
vos iš keliolikos Į žemę perlindusių mažais už
rūkusias langeliais gritelių priemiestį, kuris 
niūriai riogsojo šiapus vienuolyno smiltėtoj 
dauboj. Už panuovolio vėl pasigirdo tas pats 
duslus tartum neapsakomo skausmo suspaustas 
balsas. Artindamasis prie jų nakties ūkanose 
dunksančių, aš pamačiau vienoje vos mirksian- 
tį žiburėlį Jr išgirdau aiškiai kelis syk pasikar
tojusį balsą. Dar arčiau priėjęs pro praviras du 
ris pamačiau žemoje, be grindų iš senų lentų 
sukaltoje budėj milžiniško didumo plačių pečių 
ir raumeningo veido kalvį, kuris viena ranka at
sirėmęs sunkaus kūjo, kita šukė dumplių ratą.

Be kepurės, pusiau nuoga storai gyvaplau
kiais apžėlusia krūtine ir įtemptų surambėju
sių raumenų rankomis, jis mušė įkaitintą geležį 
ant priekalo padėjęs, o tas duslus darbo bal
sas lėkė per mišką sudarydamas nekokią tai 
maldą ar dejavimą. Man įėjus jo kalvėn, be ke
purės sudriskusiam, jis atsukęs savo tamsų, 
kaitros įdegintą ir sūriu prakaitu apipiltą veidą 
šypterėjo ir skūrinės priedangos ragu nubrau
kęs vėl ėmė sukti dumples. “Tai iš kurgi aini da
bar, a? Ko ar darbo neturi gal? užklausė augš- 
taičio kalba.

“Nežinau, einu va ir užėjau; o pats turi dar 
bą?” lyg atsakydamas pridūriau. “Taip, turiu; 
turiu tiek, kad matai, jog dienom nebespėju” at 
sakė jis. “O kas gi toks esi tamsta? gal vietinis 
gyventojas?”

(Užbaiga)

o o o
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ŽIEMA

Žemelės krūtinę ledai jau sukaustė 
Suspaudė lyg skausmas sielos paslaptis, 
O sniegutis baltos, lyg žiedo lapeliai, 
Skrenda padangėmis, lyg laisva mintis.

O vėjas klajūnas ugningais sparnais 
Skrajoja po žemės kraštus
Ir savo verksmingoms paslėptoms gaidoms. 
Pravirkdo sieloje Jausmus.

O sniegulės bįra, lyg dienos jaunystės, 
Ir greitai pasaulį apkibs';
G vėjas-gi daina berksmingą sau pina 
Ir ieško pasauly savosios sielos.

Vaitoja giružė, gal rauda dienos. 
Kad saulė padangėj linksmai sušvylės 
Ir jos giesmininkė — lakštutė mieloji 
Skardžiai po giružę giesme suskambės.

-•••-<* t • (-• A? •• # -t- • %

Ir verkia padangė migloje aptemus
Ne rimsta, lyg jūra audroj.
Ir savo skrai d nonius pilkus debesėlius 
Sniegulėmis leidžia migloj....

2
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LIETUVOS LAIKRAŠČIAI

Rašo Anis Rūkas

Pažangiems lietuviams, svetur gyvenant, rasit 
kiekvienam įdomu gaut kokius žinias iš savo gimtojo 
kampelio; tas savaima suprantama; kur užaugta, kur 
pilkoji jaunystė praleista -- ten malonu, ten seka ne
sutraukiamų atsiminimų siūlas...

Pakitėjus Lietuvos vdū------------------- -—-------------
jai padėčiai įsigavus nepri- kaip-kada, atsiunčia, lyg at 
klausornybei, likus savisto- šuninę, 
ve vahtybe, kurios valdy- 
mosi būdas, maždaug seka gauna, — puse dejos, visai 
didžiųjų valstybių pavyzdį, kas kita kada užsirašiusie

ji nesulaukia, laukdami po 
kelius mėnesius net po pu
sę metų. Netk kad laikraš
čių negauna, o ir ant pa
klausimų jokio atsako ne
sulaukia. Toks Lietuvos lai 
kraštininkų nusistatymas, 
netik kad patiems leidėjam

Kad norįs nusipirkt n

su savita tvarka, ir šalies 
gyvumo alsavimu, suįdomi- 
ir tuos, kurie, svetur gimę 
lietuviai, — Letuvos nėra 
matę, o lik iš savo tėvų gir
dėję. Taigi čia reikia nau
dotis iš Lietuvos tiesiogi
nėm žiniom.

Tokiom tiesioginėm ži- žalingas, bet ir kantriau- 
niom menu Lietuvoje lei- šiam pereina kantrybės ry- 
džiamus laikraščius. Dau- bas.

da per pusę metų netik laik knygų leidėjai, nustatytų! 
raščio, o ir jokio ant pa- kainą ant savo leidinių, par 
klausimų pasiaiškinimo ne-1 davėjai negalėt savos kai- 
gauna, sudaro blogą mintį nos padėt, kas ir pardavė- 
nepatikėjimą. Būry tokių, ją ir pirkėją geriau sude- 
ir pats randuosi. j rintų.

Prie gero ir pavyzdingo! Kaina Lietuvos leidinių, 
Lietuvos laikraščių siunti- neturėtų būt per augšta, t. 
nėjimo sutvarkymo, ypač y. augštesnė už Amerikos 
čia Amerikoje, Lietuvos leidinių kainas, taip, kad 
pažangiųjų laikraščių lei- Lietuvos verteivos neduotų 
dėjai daug laimėtų netik Amerikos lietuvams supra
šau, o ir pažangos bei įdar- sti, kad į juos žiūrima, kai- 
bės plėtime. Kaip dabar to-|po į daugiau pinigų, numu
ki poniško nusistatymo lei- nymo turinčius, kaip nūdie; 
dėjai patys save smaugia. tūli Amerkos lietuviai kad

Dar viena yda — nepa- sako, 
dėjimas kainos, užsieny per Pa 
duodamų savo leidinių, t. y 
tos šalies pinigais. Kadan 
gi Lietuvos leidinių geriau- kos pinigas, kas lyginasi di į _ _ ______  j
si ėmėjai gyvena Jungt. deliems ir brangiems vie- tl.ū0 8U rieVuiitu inekėtu.’U IXsty? 
Valstijose, tai aš ir “menu: tos mėnraščiam^, 1 ’ 
kainą šios šalies pinigais. 
Nors Lietuvos leidiniai, pa
lyginus su Amerikos, nesu-

CIA TALPINAMA ŽINIOS II AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMO IŠIMTINAI RAŠOMA MUSXj 
KORESPONDENTU APIE TEATROS, BALIUS, PRAKALBAS IR ABELN4 JUDtJlNL^

NEWARK, N. J.
Nuo L. .1. //-rėš Apylinkės 

Šerini nkų Susi rinkimo

kad prisigąudžius lietuviškų 
dolarių. Newarkiečiai turėtų 
rimčiau apie tai pagalvoti ir 
pasiteirauti kas už pečių Miš
kinio stovi.

Po visų diskusijų ir išsibari
mo ant Bendrovės direktorių 
už nedavimo' Miškiniui knygų 
egzaminuoti, pasirašė pavesda
mi jam, Miškiniui, savo serus 
ir dar nutarė kreiptis į kitas 

! lietuvių kolonijas kad ir kiti 
serus

A£'H BRITAIN, CONN.

Kriščiūnienė Susilaukė N etikė’ 
tų Diedukų

Sekmadieny, Gruodžio 13 d. 
šv. Jurgio salėje įvyko Lictu- 

.. r. . , , 'vių Atstatymo Bendrovės Šėri- 
ie utldl ad susirinkimas. Susirinki- 

j me dalyvavo apie 50 žmonių, 
daugiausia vietiniai; pagal prevyzdžiui toki "Kuitu-

netiuetų but lounges- zjjjUmo pareiškimo, buvę at- 
nė Kaip 35 centai Ameri- stovaujama apie 1,000 šėrų.

Dar susirinkimu* neatidarius jųjų "advokatui” savo

ra

kuriu kurių galima buvo numatyti,. .. . . Ar neišmintingiau būtų, kad
dauguma parsiduoda po 25 kad Newarko šėrininkai yra vietoje pavedus kokiam neži- 
c» numeriui. 0 tankesni kokių blogos valios žmonių su- 'notnam vyrukui savo Šerus, pa 
leidiniai, susideda iŠ 2—3 pykinti ant Bendrovės dabar- • įstengti dalyvauti būrimam

šįmet per Kalėdas paš torius 
atnešė laišką poniai S. Kris- 
čiūnienci. Ant laišku nebuvo ra 
šytojo antrašo. Atplėšus rasta 
įdėta $990 poporiniaia pinigais. 
Kadangi viduj nebuvo jokio 
laiško, todėl negalima buvo ži
noti, kas buvo tokis geras to
kią pinigų sumą prisiųsti.

Manoma, kad bus ja- sugrą
žinti pinigai, kuriuos ji Liepos 
mėn. 1923 m. buvo pametusi. 
Mat tuomet jos vyras atgavo

4__ v v prantamai brangūs (turint lapų nedaugiau kaip po 2 tinių direktorių. Nekuria rim- Bendrovės metiniam seime ir dalį parduotoje krautuvėj ir
Asmuo, už savo pini-’omeny Lietuvos darbo pigu centu numeriui.

1 - ‘ 1: Tokios kainos,, galėtų
niam pigesniem, o ne at- būt vidutinės (normalės) ir 
butai), bt*t vietos jiardavė- 
jai, dar savaima juos bran
gina.
pelno 
džiui:

kUAiiLAvlud. L/dAl* i MClo« r\2HllUv> U* aUVU ĮJUll* s .

gelis svetur gyvenančių lie- gus turi pilnų tiesų netik nui, reikėtų but ir jų leidi-1
tuvių, tam tkslui užsirašo gaut, o ir reikalaut laiku 

gaut, o ne kada leidėjo 
gustas velija. Jei del ko
kios priežasties ar kliūties, 
laku negalima pristatyti, 
tokiam atvejui pasiaiškini
mas netįk vietoj, bet ir pri
valus; netiek mandagumo, 
kiek verslo, ir savo lalxi

ar, kur galima, pavieniais 
perkasi, nors ir pasenėjil
sius laikraščius, by tik iš

Visa deja, kad Lietuvos 
laikraščių leidėjai, iki šiol 
nepasistengė sutvarkyti ė- 

mėjams savo leidinių laiku 
ir nuolat siuntinėti. Žino
me, kad nūnai, daugelis už
sirašę, kaip ir norintieji nu 
sijirkt, negauna. Neatsiun-

Žinau, keletą užsirašiu

Pardavėjai patys skun
džiasi, kad ne nuolat, o tik

tik sau, o r savo giminėm 
ar pažįstamiem, kurias A- 
merkos pažangieji lietu
viai,viai» del jų laisvos min-

Knygos iš Vilniaus!
U L«ukt} pavergtoji* mflaų VILNĮ ADU. Ii ran* 20 metą gyruojrifaio l*« 
U*1 M. Al.AFr.UENflS U.F.TUVIŲ KNYGYNO <DoBUnUM»i| g*U4 N13) 

garą Šią knygą: —■
L D ro J. Baranavfaiam — VUniti* tfatmrią rtainora  ........  73c
2. VilnlAti* Lfarartu Otmn.xztja. jo* d«ž>mtfa* m*<ą gjr*rat»ra« 33c
3. Dro J. it*p*Uo Lfatuvnj U- tunų **lbą Žodyno M4 |>«*L

Žiitllto j ar-..*' __ .......... ............ ®1.63
D ro J. AUpolfa. R'ibin.‘>on« gyvvnim** Ir Jo n*l*lm4» ......... 75c
D ro J. tl*p«Uo. Kristi jono EhfaneUiClo RraUi ............... 60c 
V Zajaaeirattdta Listuvtij Lit*r*tflrm» vadovių* ............ |l.w 
M. Sranlirvttiaast, Biologijom VndoviU* 75c
Airirijo* Ra.į»*o«. Li*tav*« 8* no via fatorijo* parako* . -....... 16C 
Sprūdžio ARžtlS*, Lr«4»v«* H.f.»trailitno pnvm* .............. 81,40

10, Kkrųdifa Sfaoevč* Lietuvoj vaudai .......... ...... 6°C
Rkntmliio ArailrUm*! I tr II .......__ ...................... &>«
Rkniodifa Jogiril* (dramoj .......... 20c
Skrnodiio Dfav»kfa (draa**) L II, III ...___________ ...... .... 3oc
Skrandžio T**#d» rUoMofila 
KlalpMUkią d.rino« ____ ...
V. 8»phl»ą»o K**r». See o i* tn» t i voizdai

4.
5.
6.
7.
H
O.

tt.
12.
13.
14.
15.
16.
17. CetiUtalnio Blrftfa, drama .

Žemkalnio InfalUfatrtai. drama __ _________
Mh'UiHu Stugyvanlin;u» drama 
Dumblynė. draara _ .. . .......__
I* tamsos | ivfara. drama
BvaigJdtfatą MtlstA. vaiky drama . —
Ifamvh'lo Varpininkai. drama
fiMMfalo rionksnafa* rSpcpttiial __
Lfatuvhj Tauta. IH k»yg». ’> »%si*«iai* .______...
K an P. Kraufalfa Traką Pilta .____...
Rimkaus D«int) dstnor^lts (pi***®* **n gr»i«lomįs) __ 
T.uit s» n U.s gfasuisfas ___ -

girtos gfaanfas ________ ...
A. Mirkavt^iAtv* Konradas Valonroda* ....._______
M Rir.U’.kos Daiaą atsiminimai 14 I4*t. Is to rijo* ..
M. nirtiSkas Taettivli) DaIqoh _______
M. Biritiko* I4*tnvin Dainą Lit*ralfiro« fatorij* ... 
Vaižganto Aplink Raitiją . .. ____ _______ ....

Vaižganto Tiesiant Kali* Lietuvos ncpriklauaotnyM* 
Herbaltaosko Gabija . .... -
llerbačiansko EržkHtą vainikas ...._____.... _
AndprMD* parako* (didelis pnsaką rinkiny*) ..... 
Mokslo Parako* ... . .......__ _
Švedą pa;rakėfa* .. .....__
Pritrūko RantryM* _ . . _____ ___
Karaliai ir tmorž* . ....... ................. .................
Urvo vaikai ,. .......__ _
Kova gamtoj* _____ .... -.Z------.._____ _
Mokykla ir viauomrn#* tvarka ....._______

m.
19. 
ao.
21.
22.
23.
24.
26.
27.
38.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
30.
36.
37.
3R.
30.
40.
41.
43.
43.
44.
45.
46.

3OC 
3Oc 

, 20c 
36c 

. 45c 
20c 
Ific 
i»c 
20c 

91.60 
lt 50 
. ioc 
. 20c

lOe 
Sc 

. 2oc 

. 45c 

. 28c 
40c 
25c 

. 16c 

. 80c 
fioc 

. 36c
16c 
15c 
25c 
2OC

15č 
15c

Vises Šios knygos gaunamos m tisų

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

LIETUVIU TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
ir DIRBTUVE

g*ri«n*i*i {rengtoje mokykloje. Prakti
ko* pamoko* iifardyti ir endoti vieokins 
motorus, apie elektr* ir valiavim*. Ti
kras, pilna* kursas žnferio-mekaniko 
lietuvių ir anglų kalbom • veda visiem 
žinoma* ir per 15 ką metų prityrę*
INSPEKTORIUS L. TTKNTAVICUS 

garantuojame lairaj ir Uipfamą — Pa
ieškom* darbo. Ateikite apriilrėti mū- 

nuo 9 ryte iki • vakaro Nedžlioml*

MOKYKLA

•dW«|
fe’#. Jjfa- "

> T

s

ii ira
į.

•o mokyki* Mokykla atdara
vai po pietą. Kl««oe dieaoiuia ir vakarai*.
VORK AUTO SCHOOL

(Kampa* 14 gatvte) N*w T*rk City

»««> 11 v*l, ryto iki 1 

NEW

128 — 2nd Av*n«a

O tūli sakosi net be 
parduodu. Pavyz- 
mėnraštis “Kultū- 

vienur parduodama

netik ėmėjus patenkintų, 
1x1 r patiems leidėjams bū
tų didesnė nauda, negu kad 
l>ent kelintas pirkdamas 
brangiai užmoka. į

Svarbiausia, kad Lietu-
po 30c. (sako “bė pelno”), į vos leidiniai, gausiai sve- 
kitur po 35c., vėl kitur po tu r skaitomi, palaikys nuo 
40c. ir 50 Amerikos centų, lažinius dvasinius su Lietu
tiž dviejų lapų mažo pavy- va ryšius, kas kitaip nutol 
dalo (formato) Lietuvos sta; mat vietas laikraštija, 
laikraštukų imama po 5 c.» turininga ir gausi. Savo pi- 
nepaisant, kad tokio laik- gumu zėdnain prieinama, 
raštuko žinios trim savai- kas reikėtų Lietuvos leidė- 
tem vėlyvos. Visai kas kita, jams nepamiršt.

Tai Ne Polemika, Bet Protestas
(Feljetonas)

Rašo llulšrtyk.

tesni ntnvarkiečiai išsitarė, kad ten savo reikalavimus persta- parsinešė namo $1,000. Vieną 
bMr-i;.. lyti? Jeigu nctinka dabartį- dieną Kriščiūnienė išeidama 

niai direktoriai išrinkti naujus, miestan pasiėmė su savim pi- 
’ bet neleisti savo pinigų vėjams 1 nigus ir pametė. Todėl bene 
■ ir nedidinti žydų advokatų ki-j 
šenių. Ten tiuvęs.

‘ Vėla sakote “tik visuomenės
hljuoktAS dingo |š visuomenės vienok sutinka su faktu ir lel- 
akių ir liko biznierių.“ <>h boy, džia Krallkauską ant balaavi- 
N etai p greitai, katp Tamstos mo kaipo pirmąjį kandidatą. Di

esąs Newarke koks neaiškus lie 
tuvis dirbantis kokioj tai fir
moj advokatu ir jisai drums
čias ščrininky nuomonę apie 
Bendrovę. Prižadąs net visus 
pinigus jiems atgauti, jeigu tik 
tai šėrininkai paves jam Še
rus.

Pagalios, po ilgų šnekėsiu, 
atidarė koks tai vyrukas susi
rinkimą. Prašo išsirinkti pir
mininką ir raštininką. Perslato ...............
ma Kralikauskas, bet atidary-1 |x.s” skaitytoją Praną Rimkų, 
tojas susirinkimo nuduoda ne- maloniai besi linksminant prisi- 
girdjs ir pats perstata šerei- minta, apie Lietuvą ir jos var- 
ką. Neklausia ar Kralikauskas ' 
apsiima į pirmininkus ar ne, 
bet siūlo Sereiką ant balsavi
mo. Patėmijus ii susirinkusių, 
kad Kralikauskas buvo pirmas- 
paduotas ir jisai turi pirma 
but balsuojamas. Atidarytojas 
susirinkimo bando ginčytis, bet

ROCHESTER. N. >’.
Pavyzdingas Kalėdos —

. 1 akomis Našlaiti am s
SU

Per Kalėdų šventę, susirin
kęs svečių būrelis pas "Vieny-

Kriščiūnienė išeidama

bus tų pinigų radėjas suvertęs 
sąžinę ir sugrąžinęs pinigus.

gus. Vienas iš svečių, J. Dau
gelis. priminė kad kiek paau
kauti Lietuvos našlaičiams. Vi
siems pritarus aukota: J. Dau- 
gilis, Pr. Rimkus, K. Šilinis, J. 
Jakštas, J. Lankas, J. Raičius 
— po $1.00; B. Rimkuvienė, V. 
Daugilienė, M. Raščiuvicnė, U. 
Jakilenė ir A. Raščiūtė — po 
50c. \ iso $8.50. Pasiusta gerb. 
K. Sirvydienci, pirmininkei L.1

Vieny- manote: kuomet dingo IŠ vi- džiumn bah»y išrenka Sereikąpjot. Glob. Draugijos.
•"-•“'j“ suominės akių, tai ta* buvo pirmininku, Kralikauską jojo Labai pagirtinas toki.* pa- 

nn.i..),.m dlinksminimas, kuriame nepa-
nirštoma ir Lietuvos reikalai.

Jurgio Sūnus.

Piitėmljau Nr. 15!
bė.*” po antgalviu "Peržvalga 
straipsnį “Kas pažįsta Kišo- Westuono, Amerikos kariume- padėjėju, 
ną?" Na, kam tokiu* juoku*; nė jie; ten gavo aptiekorinus! Prezidiumas užima vietos, 
krėst ant mūsų "didvyrio?” | patvirtinimą, kuri* kitose vai- Pirmininkas kviečia komisiją 
Nagi, aš pažįstu; Tu pažįsti, stijose be vertės. Apleidęs ka- ’•‘‘duoti raportą. Kralikauskaa 

į Cleveland 1 Skalauja, kad pirmininkas pa 
aiškintų, kam šis susirinkimas 

i yra sušauktas ir kas tą komi
siją išrinko, kad jį turi rapor
tą išduoti. Pirmininkas parei
škia. kad susirinkusieji žiną, 
kam šis susirinkimas, nes jau 
buvęs vienas tok* susirinkimas 
anksčiau ir tame susirinkime 
buvus komisija išrinkta Bcn- 

i drovės knygas peržiūrėti. Pra
sideda jomarkaa. Atsistoja Mi
škinis neva raportą duoti ir 

iš pradeda kaip advokatas išve
ms yra pilnai tikę* į visokia* Youngstown. Ohio, ir ta laiba dŠloti apio blogumą dabarti- 
drnugijas. liendrovcs ar šiaip drauge gyvenanti su draugu nių Atst. Bendrovės direktorių 
įstaiga* visur kur tik kapito- Kišonu. Dievas apdovanojo ku kaip dabartiniai direktoriai da- 

dikiu. Tuomet Smailis pasiju- rą klaida.* su įvesdinimai.* ben
to nejaukioje pusininkystėje. į drovės turtų. Prideda, kad ji- 

Advokatas paaiškino, kad dirbąs kokioj tai firmoje ir 
K išono

jie pažįsta: rnrs palįstame ir. . numenę pribuvo 
be abejopės, jos palįsta. Rod* Ohio tr dirbo pas Dvvoyno ne- 
lietuviškas Salduka* taipgi pa kurj laiką. Taigi jau Clcvvlan- 
ž|.*ta. Nors Kišuna* jau pamir dc Kišonas savo turtą laikė 
šo ir neprisipažino prie paiin (rankoje ant J. Smailio vardo, 
ties, kuomet Amerikos kariu- nes Kišonui gręsė koks ten pa- 
menėje tarnaudamas matėsi vojus iš moterų pusės.
su Snlduku, be*, ta* n-ra jro- 1918 mete Smailis pirko ap- 
dymu, kad Salduka* nepažino tieką Detroite. Mich, ir prie- 
Kišoną. mc Kišoną. kaipo pusininką.

Taigi, prieš tokiu* raMu* Tas be pusminkatidarna.* susi- 
protestuoju, įrodydama*, kad rado kokią ten bobą, kurios 
Kišona.*. ar Dubovaa, ar Maga- vyras pabėgo nuo jos

In* randasi.

PIHLADELPHUOS
LIETUVIŲ MUZIKALUKO NAMO 

BENDROVF.JI IR QEDEM1N0 
KLIUDO VALDYBA ĮSUS M.

rirminlnk»s — Ig. Lfap*. 
2»II5 IL Westmorclarad Mt.

/ic* pirm. — SL Ztibriti*. 
34IS K Mener H.

Protokolų S*kr. — J. lt*a«lMk*a 
3585 Salmon Ht.

Fin. Sekr — B. Bslrflnas, 
3118 Belgrade* Mt.

tždiniakM — Kl. Sraperw»vifiJ>. 
3304 Richmond St.

Direktoriui: — V. TsmotAltis, 
3120 Belgrade 8L 

' B. Sarceviči*.
31(8 Tilton St.

K. ArUuakM,
2433 E. Allegheny Ar., 

R. Šliogeris.
3202 Miller Mt.

Svetainė* gaspadorlos J. Kalinsk*.*. 
2715 17 E. Allegheny A«r.

r

(BajanUa)

Juozas O. Sirvydas
193 Grand SU., Brooklyw, NT,

ffokie tik legalitki popuriai ar 
dokumratai reiki* altvirtiati ir 
padaryti — ii* yra 
OavlernMti*. pirkimo 
dijimai. eertifikatai. 

tr tt.

padaroma: 
hiloa. lis 
vektelisi

PATERSON, N. J.
Komunistės Moterėlės Pritver

tos Vagystėje

t ZRAAYKIT "VIENYBĘ
SAVO GLMINftMS IR 

PAŽfSTAMIEMS
LIETUVOJE

Y<v.f v*Mt.

REIKALINGI AGENTAI

Reikalingi A gcntai-Įgalio
ti niai represenfarimui 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 lengims ir pelnin
gas. Atsišaukite tuojau se
kančiu antrašu:

SANDARA
327 E. St., Host on 27, .Mass.

*

pati, arba tos draugė,* ji**i žiną* kaip reikią geri 
gali pakenkti bizniui, 
ta* nei antras nėra per 
pagal tiesas, na. o A-

buvo paskutinis pa 
kariumenėn, rodosi 
ar Dec., tai draugas

nes nei 
siskyrę 
menkoje bolševikų tiesos dar 
nėra skaitomos žmoniškomis. 
Nors draugas Kišona* daug 
meldė Smailio, kad viskas pa
siliktų taip kaip yra, bet Smai 
Ii* atskyrė savo pusininką su 
jo pusininke ir pusininkės pu 
sininkaite.

Kuomet 
laukimas 
1918 Nov.
Kišonas važiavo pas savo mo
terį (Velykiūtę). kad priglau
stų jj kaipo ženotą žmogų nuo 

; maršavimo Francijon. bet ta 
baisiai užsispyrė ir nieko iš to 
neišėjo.

Kaslink trijų aptiekų, tai 
buvo su Smailiu pusininkais, 
paskui su Lco, o dabar su Joe, 
— vis pusininkauja; tai ir su
darome tris aptiekas.

Taigi patariu visiems 
suoti už draugą Kišoną. 
taptų SLA. Kasierium 
SLA. ka.*a dar riebi!....

bal- 
kad
- o

įvesdinimai daryti. Pagalio* 
pradeda skaityti laišką rašytą 
anglų kalba j Atstatymo Ben
drovę. Laiškas matyti rašyta.* 
advokato, liet jisai sunkiai an
gliškai skaito. laiške reikalau
jama. kad Sekretorius bendro
vės, duotų Miškiniui Atst. Benį 
drove,* knyga.* peržiūrėti. At
sakymą skaito jau lietuviškai, | 
kurį skaitydamas delei nemo
kėjimo lietuvių kalbos, prijuo-i 
kino susirinkusius. Pirmininkas 
bando sustabdyti juokimąsi ai-, 
Skindamas, kad jųjų komisijos i 
narys nelabai mokąs lietuvis-; 
kai, bet jisai “rūpinąsis ben- 
drovės reikalais.” Pagalios Miš 
kinis prideda, kad jeigu jam ' 
visi šėrininkai paves savus Še
rus. tai jisai privers Bendro
vės sekretorių, parodyti jam 
visas knyga.* ir jisai žinos kaip i 
Bendrovę globoti.

Prieš Kalėdas krautuvėse bū 
na labai “bizi,“ lodei esti "bi
ri” ir norintieji lengvo pelno 
arba vagiliai. Labai nustebome 
laikraščiuose perskaitę, kad ši
tokių vagilių tarpan pakliuvo 
ir lietuvaitės; Tillie Dulkienė 
ir Catherine Motėjunicnė; jas 
areštavo Mcycr Brothers De
partment Store už vogimą dai
ktų. Jos dabar padėtos bene 
po $1.000 kaucijos kiekviena 
ir eis į Grand Jury.

Abi minėtos moterėlės yra 
raudoniauaių komunistų pačios. 
Dulkia yra taip "biednas,” kad . 
turi kokių $1500 vertės automo 
bilių. o pati siūbą vertės ma
žiausiai $150. ir vos vieną vai
ką 14 metų.

Motėjunicnė per "draugu- 
čių” agitaciją tapo išrinkta net 
į SLA. 101 kp. vice-pirminin- 

į kę. Dabar klausimas, ką "drau 
1 gličiai” darys su taip "atsižy- 
• mėjuaia" drauge.

Tokie tai žmonės, kaip ko- 
jmunistai, nori užvaldyti SLA.’.

Patersonictis.

LAWRENCE, MASS.

Naujų Metų Pasitikimas

Lietuvių Ukėsų Klubas — S. 
Daukanto rengia pirmą ir pui- 

I kų koncertą pasitikimai Nau
jų Metų. Gruodžio 31 d. Vadi-

■ nas. baigiant senus metus bus 
koncertas, o pradedant naujus

■ bus balius, kuris trauksis iki 
Iš šalies žiūrint aiškiai ma-j trijų. įžanga tik 30c. čia bus

tyti, kad už Miškinio pečių yra 
kokie žydeliai, kurie 
kad Bendrovėje dar 
000 dol., tai pradeda 
pasiuntinius vandeni

suuodžia 
yra 120,- 
per savo 
drumsti.

proga išgirsti Lawrenceo ir 
apylinkės dainininkus ir muzi
kantus, taipgi dalyvaus Liau
dies Choras ir P. Marijos Cho
ras. L. U. K. S. D.

I

Bell Phone Poplar 7545
A. STANKUS 

—- Lietuviškas GruDurius — 
^Geriausiai patarnavimas, 

Daug metų patyrimo 
1023 Mt. Vemon St.

Philadelphia. Pa.

M. M. ŠLIKAS 
Lietuvis Advokatas 

2433 E. Allegheny A ven ne 
Philadelphia, Pa.
Tel. Regent 0648

Nmiiu Tel. Michigan 6751

Bcll Phone: Oregon 0863-J.

Dr.- Ignotas Stankus
1210 S. Br..d S., Philaddpbu, Pa

DAKTARAS (gydo 
ligas) IR CHIRURGAS

OFISĄ VALANDAS:
/ Nuo 9 iki 11

» Nuo 2 iki 4
Nuo 7 iki 8

Nedcliomi* Nuo 10 iki 3 P. M.

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

RICHMOND
TRUST

COMPANY
2701-2703 E. Allegheny Av.- 

Philadelphia, Pa.

Apdraudžiamo Nuosavy
bės Dokumentus.

Persiunčiame Kabeliu Pinigus

Perkame ir Parduodame 
Visų Salių Pinigus

Mokame 4% ant Padėtų 
Taupymui Pinigų

Puikiausias Patarnavimas 
Visuose Skyriuose

Mmaoa

3
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JXU DVIDEŠIMTAS ŠIMT
METIS BAIGIASI, O KOVA 

DAR TĘSIASI!

Karas ar Taika?

Jau matome, kad beveik vi
sos pasaulio valstybės geidžia 
taikos; jau daugelis ant tokios 
pasirašė m. Locarno. Ar ne
laikąs ir mums katalikams bū
tu pamislyti apie taiką. Jau ar
ti 2,000 metų, kaip mes katali
kai rengiamės j karą su ponais 
Velniais, ir vis jokių rezultatų 
nesimato, — šimts pypkių, nei 
karo, nei taikos! Tik pamislyki- 
te, turime vien tik Amerikoje 
S. V. 17,146 bažnyčių, 23,159 
kunigų; o kur dar Europos šim 
tatūkstantinė kunigų armija, 
dar su didesniu skaičium da
vatkų ginkluotų su rąžančiais 
ir škaplieriais, — ir vis prieš 
tą pati poną velnią; turime 
daug spaustuvių su šimtais tuk 
stančių darbininkų, tūkstančius 
škaplierių, rąžančių, medalikė- 
lių, etc. turime darbininkų, ku
rie visi dirba įrankius kovai 
su velniu. Gana jau būtų eik
voti milionus bereikalingam 
rengimuisi karau! Ar nelaikąs 
būtų pamislyti ir pasiusti de
legatus pas poną Belzebubą ir 
padaryti taiką! Jog turime su
prasti, kad Lietuvos kademai 
daug išmintingesni, — jie su 
lenkais ir desėtko metų neiš
kentė būti tokiam padėjime lig 
mes katalikai su Ragium; ir 
jau matome net pora kartų no
rėjo susitaikinti. Ar nelaikąs 
ir mums būtų taikintsi, paimti 
pavyzdį jš Lietuvos kademų ir

siusti delegatus pas poną Bel
zebubą, ir padarius taiką de
mobilizuoti tas bereikalingas 
kunigų įr davatkų armijas. Da 
bar jau laikas būtų pamislyti 
sąlygas, ant kokių mes sutik
tume taikintis su mūšų tūk- 
stant-metiniu priešu, nes tiki
masi, kad jau pabodo jam ir 
mums ta bereikalinga tūkstant
metinė kova.

Taigi, kuriems rūpi taika, 
malonėkite paduoti sąlygas, pri 
siųsdami “Tarkai,” ant kokių 
mes galėtume taikintis su mu
mis taip daug metų kovojusiu 
priešu Ragium.

“Tarkos” Dženitorius

I. mil ..... ... .................................................. ... Iii l-HI—»

Bayonnc-Nudžiūsi! — Bayo- 
nės lietuvių parapijos vargo
nininkas, Kalėdų n a k- 
tį 12 vai. atgrajinęs bernelių 
mišias pasiliko bažnyčioj pasi
melsti ir užmigo. Pabudęs rado 
bažnyčios duris užrakintas, tad 
iššokęs per langą ėmė bėgt, 
bet kaimynų šunys pasiviję, 
jam nudraskė žipono skvernus.

Dabar varg. giriasi, kad 
taip buvęs žiponas pasiūtas; 
girdi, tai frakas. Pelėda

NAUJAI GIMUSIAM KŪDI
KĖLIUI PROBLEMA

šįmet prieš Kalėdas mūsų 
“Garso” poetas’ Seirijų Juozas 
parašė sekamas eiles:

Melskim Jėzų — Kūdikėlį
Už Tėvynę mus,
Melskim savo Atpirkėją
Ir už vilniečius,

M

MUSŲ PŪDYMAI

Skiepas. — Trockio Milžtu
vės gaspadorių tarpe didelis 
sumišimas del bjauraus atsiti
kimo per tautininkų ir klerika
lų Kalėdas — mat, kažkieno 
juodas katinas įlindo ir išnešė 
tą baisiąją rezoliuciją, kuri 
buvo priimta milžtuviečių — 
“mauš-mitinge.”

Gum baspaudis.

šįmet prieš Kalėdas lenkų 
laikraščio “Okupant” poetas 
Jozef Warszawski parašė se
kamas eiles:

Melskim Jėzų — Kūdikėlį
Už Tėvynę mus,

Melskim savo Atpirkėją
Ir už vilniečius,

šįmet prieš Kalėdas mūsų 
“Garso” poetas Seirijų Juozas 
parašė sekamas eiles:
Jis tos meilės prie vilniečių

Mūsų nepapeiks,
Jam patiks tas, jei kiekvienas 

Brolių naudai veiks.

VIEN GRUODŽIO (Dėt.) SI, 1925

Chicago. — Pi j ūsas Mūkelė 
vėl turi bėdą — jam komunis
tai užvertė ant pečių žagarą- 
Kišoną, kad jis jį ant savo pe
čių išneštų į buržujų S LA. iž
dininko urėdą. Draugas Mūke
lė, girdėtis, kviečiąs pagelbon 
savo kolegą Sirvydą iš Brook- 
lyno, bet šitas atsakęs; “Ne, 
brač, — kad užsimetei ant pe
čių, tai ir nešk!”

Renegatas.

šįmet prieš Kalėdas lenkų 
laikraščio “Okupant” poetas Jo 
zef Warszawski parašė seka
mas eiles:
Jie tos meilės prie vilniečių

Mūsų nepapeiks,
Jam patiks tas, jei kiekvienas 

Brolių naudai veiks,

MUSŲ KLAIDINIMO
BLIU RAS

Klausimas: Aš esu duonke-

Anuo metu mokytojas Vaba- 
leika pasakė mokintiniams sa
vo: “Ir jūs visi, kurie nenu
galėsite Brooklyno kriaučių, 
būsite paversti į išvalgytus 
kiaušinius.”

Ir pavirto mokintiniai į iš
valgytus kiaušinius.

Dabar Vabaleikos mokinti
niai vėl likosi išvyti iš kriaučių 
karalystės, todėl mokytojas ža 
da savo mokintinius paversti į 
visai sugedusius kiaušinius.

Tik pagalvokite, kaip persi
pildys rinka sugedusiais kiau
šiniais! Dac Rait.

P-nas katalikų sekretoriatas 
supleškino ilgu straipsniu pa
raginimą, kad visi Amerikos 
lietuviai katalikai būtų prisi
rengę balsuoti, nes prisiartiną 
rinkimai “Katalikiškosios Lie
tuvos” seimo.

Tam tikslui bus prie “Garso” 
durių pakabinta balsavimų dė
žutė, kurion galės balsus įmes
ti visi renkantieji Lietuvos val
džią.

šitas pranešimas baisiai pa
dilgino ir poną Šventakuprių 
Partijos , Sekretoriatą, kuris 
taipgi ketina prikabinti balsavi 
mo dėžutę prie “Tarkos” klebo
nijos. Kiekvienas Amerikos- lie
tuvis šVentakupris lai skaito 
sau šventą pareigą ateiti ir už- 
balsuoti už valdžią — “šven
tuku priškosios Lietuvos.”

Mūsų nebytysit!
Šv. P. Sekretoriatas.

Mužiko Padėtis
Rusijos mužikas užtinka, 

kad bernas bučiuoja jo boba.
— Kąąą?! Tu bučiuoji mano 

bobą?!
— Na, juk ir tu bučiuoji, 

šeimininkę? x
— Aš tai vyras, o tave, kokis 

velnias verčia?

KARŠTLIGĖ

‘Nevalgyk nieko nevirto” ir jimas neskauda ir pasekmes jei 
įsičiepyk save ir savo Žeimy- siasi porą valandų.

ną,” yra du patarimai tiems, 
kurie gyvena ten, kur siaučia 
karštligė (typhoid fever).

Karštligę galima gauti vienu 
tik būdu — nurijant, valgiu 
ar gėrimu, mikroskopines da
leles iš išmatų to, kuris turėjęs 
tą ligą arba nuo to, kuris yra 
nešiotojas — arba toks žmogus 
kurio viduriuose karštligės pe
rai auga ir dauginasi, nors jis 
pats tuom sykiu neserga.

Pradėjus karštligei siausti,
tuojaus galima surasti jos pra
džią. Nors, kartais tas ima lai
ko — nes reikalauja labai sau
gaus tyrinėjimo — ir kol su
randama nešiotojas, daug žmo
nių nukenčia nuo tos ligos. To
dėl svarbu visiems žinoti, kaip 
apsisaugoti save ir savo šeimy
ną. Kaip sakyta, p erei paeinan
ti iš kito žmogaus vidurių, daž 
niausią būna priežastimi tos 
ligos, jei tie perai suteršia mai 
stą ir gėrimą. Karštligės pe
rus, vienok, galima užmušti ši
luma, ir jei gyveni apylinkėj 
kur ji siaučia, gerk tik virintą 
vandenį, atvirintą pieną ir ki
tus gėrimus, kurie yra išvirti. 
Taippat nevalgyk nevirtų val
gių; vengk žalios žuvies, kaip 
oysteriųs ir. k.

Karštligės galima išvengti į- 
sičiepijant — bet ne taip, kaip 
čiepijama raupams. Karštligės 
čiepijimas susideda iš įleidimo 
vaistų po oda su tam tikra ada
ta, ir tie vaistai susideda iš ne
gyvų karštligės perų. Tuos 
vaistus įleidžiama sykį į savai
tę per tris savaites. Toks čiepi-

štai pavyzdys kaip svarbus 
yra kokios, yra menkos ir tę- 
Amerjkos su Ispanija, apie 20,- 
yra toks čiepijimas. Laike karo 
730 kareivių sirgo karštlige, ir 
iš 120,000 kareivių mirė 1,- 
580. Pasauliniame kare iš pen
kių milionų kareivių sirgo tik 
2,800, ir labai mažai temirfė. 
Tas skirtumas paėjo daugiau
siai nuo įsičiepijimo.

• F. L. 1. S.

Komedijų Vaidintojai!
Visi pirkite naująja Lietuvos 

gautą komediją 
PONIA PIPSE

ir
PANELĖ TIPSE

Vienas Aktas
Vaidina Keturios Moterys 

Kaina--------25c.
VIENYBE

193 Grand Street
.......... ----------

Užrašykite “Vienybę” 
Savo Giminėms ir

Pažįstamiems 
Lietuvoje

v- . ■ .i. ’ j

DIDELIS NUMAŽINIMAS KAINŲ ANT
NEW PLAYER PIANŲ

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

PA RSIDUODA LENG VOMIS 
IŠLYGOMIS

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

šieno — Kaina $1.00. — Su orderiais Nosivoluokitt 
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.

Naujų Teatro Veikalų 
“Vienybės” Knygynas Siūlo Sekamus Naujus 

Teatro Veikalus Mūsų Vcidinlojams 
__—o-----

NORA. — Henriko Ibseno trijų veiksmų drama. Veikia 4 
vyrai ir 4 moterys------------ --------------------75c.

PLEPUTĖ. — L. Ivanovo trijų veiksmų komedija. Vai
dina 4 vyrai ir 4 moterys----------------------- - 50c

PO APGARSINIMO — J. Naruševičiaus vieno veiksmo 
farsas. Vaidina 4 vyr. ir 3 mot.---------------- 30c

INTELIGENTAI — arba Parinktieji žmonės. Keturių 
veiksm. komedija. Vaidintojų reikia 13-kos-50c

SUGRIUVUS GYVENIMAS — Pijo Mačiulio trijų veiks.
drama. Vaidint, reikia 12-kos------------------------- 60c. . . . . .VIENYBĖ . .

193 Grand St,, Brooklyn, N. Y.

AMSTERDAMO LIETUVIAI!

pric namų: indy, 
odos išdirbinių ir 
rėmų, muzikališkų

Norėdami gauti Visko, kų tik jums reikia 
(kibinimų, įtaisymų, stiklu, lempu, pečiu, arba 
nni išrengimo dalykų, taipgi langų, paveikslų, 
strumentų, kreikpitčs visados pas lietuvį —

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

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

pa
il a- 
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pis ir mano biznis pradėjo ma
žėti. Matai miltai pabrango ir 
nebegaliu duot daug tešlos ba- 
ronkoms. Kai kepu mažesnes 
baronkas, tai žmonės nebeper
ka. Kaip aš turiu pakelti biz
nį? — B. A, Ronkius

Atsakymas: Vieton mažinti 
baronkas, padidink jų skyles.

Seselių Mokykloje
Seselė vienuolyno mokyklo

je: — Pasakyk, Onute, kokis 
yra pavojingiausis gyvūnas?

Vienuolyno mokinė, bet jau 
truputį galvojanti: — Garnys, 
sesele.

Aukso Teisybė
Moterys nesiginčija tik dvie

juose gyvenimo atsitikimuose: 
kai jos miega ir kai jas veda 
prie šliūbo.

TARKOS SPAVEDNYČIA

Juodžių Jonui: — Tarkos di 
durno tebėra sprindis, todėl 
tamstos štofo neapsiekia. Ati
davėm feljetonų gaspadoriui. 
Ačiū!

47TZMZ GYVANAŠLIŲ 
IR GYVANAŠLIŲ!!!

Gerbiamieji Gyvanašliai ir Gy
vanašlės! —

To delei, kad pastaruoju lai
ku atsirado daug gyvanašlių ir 
gyvanašlių, — sumanėm su
tverti Gyvanašlių Draugystę ir 
kviečiame atsišaukti per laiš-
kus sutinkančius su ta idėja, 
arba kritikuojančius. Atsaky
mus rašykit; — Mr. Joseph 
Barnett Ass’n., 86 Grand St., 
Maspeth, L. I., N. Y.

VĖL NUPIGS SUGEDĘ 
KIAUŠINIAI

Ikišiolei sugedę kiaušiniai 
jau labai mažą turėjo kainą 
rinkoje, bet dabar dar labiau 
n u pigs. ■ •

g
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Svečias be Antrašo
Jurukas: — Mama, kaipgi 

vadinasi tas berniukas, kurį 
tau anandien garnys atnešė?

Motina: — Dar jis neturi jo 
kio vardo, Juruk.

Jurukas: — Tai kaipgi gar
nys žinojo, kad jis reikia pas 
mus atnešt?

_________ • į 

f

Prie Gero Biznio
Duonos pardavykloje. —Bai 

šiai pagedo reikalai. Kasdien 
turiu krautuvę prikrovęs duo
nos kuone lig lubų ir nėra pir
kėjų! Jeigu šitaip ir toliaus tę 
sis, tai liksiu be duonos.

Buvo Stoka Kaimynų
— Ar jūs žinot bent vieną 

žmogų, kada buvusį pasauly
je, kuris būtų neapkalbėjęs sa
vo kaimynų?

— Aš žinau — atsakė cini
kas.

— Pasakyk, kas gi?
— O gi Robinsonas Kruzo.

PIRKITE 
“VIENYBĖS

ŠĖRŲ! .
iT

PIL. A. TVARANAVIČIA 
“Vienybės” įgaliotinis Philadel 
phia, Pa. Jis vietos lietuvių 
tarPe užrašinės “Vienybę” pri
ims paskelbimus ir spaudos • 
darbus.

INTELIGENTAMS
9 *ir

MOKINIAMS!
Norintieji susipažinti su 

lietuvių literatūros istorija, 
savo norą išpildys nusipirkę

Lietuvių Literatūros
Vadovėlį

Parašytą V. Zajančkausko 
išleisto Vilniuje, 1925 m.

Pusi. 192. Kaina $1.00
(Jų turime tik apribotų skaičių)

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

KIEKVIENAM 
REIKALINGI 
GERI DANTYS. 
KODĖL NE JUMS?

LIETUVIS ADVOKATAS
Užsiima varymu bylų visuose 

Teismuose
Skolina pinigus ant mortgedžių 
ir priima pinigus del išskolinimo 
ant mortgedžių nešančių šeštų 
nuošimtį. Norinti pirkti namus, 
gauti paskolų ar inverstinti sa
vo pinigus ant mortgedžių ant 
nuosavybės (real estate) mies

tuose, lai kreipiasi pas

JONAS S. LOPATTO
Attorney and Counsellor-at-Law 

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

Wilkes Barre, Pa.
Bel. Tel.: 18<J4. Res.: 3532-J

I

I

Pataisome nebrangiai. 
Vartojam naujus būdus. 
Sanitariškas pataiaavimas.

DR. WOODRUFF
Surgeon Dentist

182 Bedford Av., B‘klyn, N. Y.

GRAVEL 
Roofing 

Pa pair Work. a Specialty 
JAMES J. HOLT 6-SON

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

Reikale klauskite:
Ofisas: 1163 Gates Avenne 

Tel. Jefferson 3957
Yardas: 161 Olifton Place 

Tel. Prospect 1023
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SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ 
APDRAUDOS (INSURANCE) FIRMA 

ik^i.fiaU/rBKIKALA’IJANT apdraudoų (insur- ĄCęĮDtnT INSURANCE anco) nuo Ugnies, Gyvalties, Sužoidi- 
rrPFFP'rrr f r faceident), Automobilių, Stiklų,
L L L c t L L L i t L O B otc žodžiu sakant, sutoilnam visokios

- 1 B S rūšies apdraudų (insurance) kokia tik-
u randasi šioj šaly, Mūsų kompanijos

t lt vienos iš didžiausių, prekės yra lygios 
311 kitais> bct patarnavimas yra geres- R|jĮįHflnis nelaimei atsitikus, nes pilnai nu 

"tUrnC/z stolius išmoka.
PERKAM ir parduodam namus, lotus, farmas, biznius, morgifiius; sko
linami pinigus ant morgičių, suteikiam pilnų patarnavimų namų pirkimo 
ir pardavime. ,
NOTARY PUBLIC suteikia pilnų patarnavimų visokių legalių dokumen
tų, kokius tiktai tiesos duleidžia Notarams patarnauti.
Su visokiais reikalais ypatiškni, laišku ar telefonu kreipkitės į mūsų 
firmų, užtikrinam, kad gausit teisingų ir mandagų ’patarnavimų.

SCHEGAUS & GALE

L l1

BUILDERS, REAL ESTATE and INSURANCE
134 BROADWAY, BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 6805

SU NAUJAIS METAIS NAUJA LAIMĖ!
Pasinaudok Proga!

Parduodame du naujai pastatytus namus, su moderniš
kais įtaisymais ir vėliausiais gyvenimui parankamais. 
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- į 
tus savo namuose! Pasinau
dok proga ir būk savininkas!

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

Tel. Richmond Hill 8066

Jonas Petras
Rūkydami NAUJOKŲ BROLIŲ padarytus cigarus, tautiečiai džiaugiasi, 
nes jie žino, jog tai yra geriausfi 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 lietuviškų išdirbystę panypiat 
tpclel ir ateityje prašom, kad Restauracijose, Klubuose, Storuose^ pas 
Barbenus ir visose lietuviškose užeigose reikalaukit po vaidu -r- JONO_
JOHN’S CIGARĄ arba brolio Petro bei L. D. K. Vytauto! Tėmykit, 
kad būtų vardas ir paveikslas ant bakso — o rūkysit ir džiaugsitės, kad 
rūkote gerų cigarų. — Į kitus miestus išsiuntinčjam per pačtų. Adresas:

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

Kaipo agentai kituose miestuose galit užsidirbti pinigų, 
kodėl nepradėt ageptaut! . y-
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Prof. Pral. Dambrausko Paskaita 
Apie Lietuvių Kalbą

gruodžio 4 d. prof.'jc e, ū, vietoje uo, naujas nosi- sirenka augštaičių tarmę, kurią

su- 
paskai- 

Tos pa- 
turinys

Sirvydo

Š. m.
pral. Dambrauskas steigiama
jame “Kalbos” draugijos 
sirinkime laikė įdomią 
tą apie lietuvių kalbą.
skaitos suglaustas 
maždaug yra toksai.

Mažvydo, Daukšos,
kūriniais prasideda mūsų lite
ratūros istorija. Tačiau tie ra
šytojai yra no tik pirmieji mū
sų literatūros kūrėjai: jie taip 
pat buvo ir pirmieji kalbinin
kai.

Pirmoji lietuviška rašyba, 
kaip ir literatūra bendrai, atsi
randa Mažojoje Lietuvoje. Pir
mieji žingsniai ta kryptim bu
vo padaryti 1547 m. Mažvydo. 
Jo abėcėlėje žymu vokiečių ir

*■ Ilenkų įtakos. Dabartinės š. į ir adornata.’ 
Mažvydas žymi- raidėmis sch, ją rašybą 
gh ir w, o č ir ž — cz ir sz;
šalia tų raidžių buvo vartoja
mos ir nosinės ą ir ę. Raidė 1 
Mažvydo kieta; jai suminkštin 
ti po jos buvo rašoma, kaip ir 
dabar, i.

Didžiojoje Lietuvoje pirmu
tiniu rašytoju yra buvęs kan. 
M. Daukša. Jo abėcėlė yra len
kiška. Garsus č, š, v jis žymi 
cz, sz, w; vartoja taipogi len
kišką 1. šalia tų raidžių Dauk
šą vartoja ir savišką e-a, vietor.

mas Bytautas ir Ant. Vircliū- 
nas.

Nuo Mažvydo ir Daukšos iki 
šiolei mūsų kalbininkai dirbo 
kiekvienas skyrium. Dabar, įsi
kūrus mūsų valstybei, toks in
dividualizmas rašyboj ir kal
boj nebėr pateisinamas: jis 
palengvėle nyksta užleisdamas 
vietą kolektivižmui.

Naujai steigiamos 
d raugi j os Uždaviniai

1. Būgos žodyno 
žodyno darbą Būga
plačiai paėmęs. Draugijai rū
pės išleisti žodynas, kad ir ne

or
iu e-

kai surištos su kitų kalbų žo
džiais. Tuo būdu Jaunius pri
ėjo išvadą, jog žinomosios jam 
kalbos yra išsirutulojusios iš 
vienos prokalbės.

Jauniaus mokinys buvo K. 
Būga. Savo “Astiškosiosiomis 
studijomis” (1908) jis supažin
dino mokslo pasaulį su filolo
giškomis Jauniaus teorijomis. 
Kitais savo darbais — “Kalbos 
dalykais” (1910), “Rašybos 
mažmožiais” (1913), “Kalba ir 
senovė” (1922), “Priesagos — 
ūnas ir dvibalsio —- uo kilmė” 
(1921)
vieną mūsų kalbos ir rašybos.toks pilnumo, kaip Būgos ma- 
klausimą. Į nytas, bet užtad toks, kuriame

Lig tik susipažinęs su Jau- netruks nė vieno tikrai lietuviš- 
nium, Būga tuoj ėmė rinkti me 
džiagą lietuvių kalbos žodynui. 
Užimtas savo žodynu, jis į ra
šybos klausimus nedaug ir krei 
pė dėmesio.

Mirus Būgai, vieilintėlis lie
tuvių kalbos autoritetas liko J. 
Jablonskis (Kriaušaitis, Rygiš
kių Jonas). Jablonskiu baigia- daryta vieno, kad ir 
si tuo tarpu mūsų rašybos evo- kalbininko. Tuo tarpu rašyba, 
liucija, bet mūsų kalbos tyri- būdama skiriama kolektyvui — 
mas, žinoma, žengs toliau. Ypa visuomenei, turi būti paties to 
čiai tai reikia pasakyti apie1 kolektyvo sukurta, 
mūsų kalbos filosofiją, kuriai 
pirmuosius takus pramynė Ro-

ir

'*u''4Mimai; yra atviras kelias 
geieshų;niĄ. f.ag neu2patentu0- 
U- 1 dar''“. vyručiai!

mokslo srity, išradimuose, 
laivystėje, radio, chemijoj, 
dicinoje ir kitur.

Jau kalbama technikų
mechanikų bei inžinierių rate
liuose, kad bus ddelių prajo- 
vų ateinančiame ketvirty ir y- 
ra rmtų pranašavimų. Ketina
ma tą laikotarpį pavadinti — 
Elektros Šimtmečio Ketvirčiu.

Kiek lietuviai prisidėjo pa
gerinimui gerbūvio žmonijos? 
Liekti klausimu tik ateities! 
, Gal kam nepatiks mano iš-

i į laiko vyriausia (principalis).
19-tam amž. pradžioje ima 

vyrauti žemaitiškosios tarmės. 
Linkiniškių žemaičių tarmę 
bando sugramatinti S. Daukan 
tas, o kretingiškių — A. Pabrė
ža. Tačiau vysk. Valančius, kad 
ir žemaitis neina nei Daukan
to, nei Pabrėžos keliu; jis pir
mutinis yra bandęs sudaryti 
bendrą lietuvių literatūros kal
bą ir vieną bendrą rašybą.

Valančiaus darbą toliau va-

nes; į ir ų r ilgąsias balses i 
(—y) ir u (—ū). Be to jis, žy
mi savo raštuose ir garsų prie
gaidę.

Silpnesnis 
jėzuitas K. 
jis pradėjo 
kalbos žodynu ir 1G29 m. išlei
do savo “Dictionarium trium 
linguarum.”

Pasirodžius lietuviškam žo
dynui, iškilo ir lietuvių kai- 
bes gramatikos reikalas. Pir
mutinis lietuvių kalbos grama- rė vyskupas A. Baranauskas, 
tikos autorius buvo D. 1 
nas. 1653 m. jis išleido lotynų 
kalba “Gramatica Lituanica 
mandato et auctoritato Sereni- 
simi Electoris Branderburgici

Kleinas vartoja nau 
č, š, rašo lenkiškai 

(cz, sz) ; Mažvydo sz vietoje, 
vartoja lenkiškąjį ž; iš Dauk
šos paima ū, ima vartoti ilgą
sias y ir ū ir nosines ą, _ę, į; 
neatskiria tik ū nuo ų. '

Didžiojoje Lietuvoje rimčiau 
pradedama lietuvių kalba tirti 
tik 18-tam amž. 1737 m. jėzui
tai išleidžia šaVo “Universite
tas Linguarum Litvaniae:” Lie
tuviukai bos rašyba čia yra ar 
tima Sirvydo rašybai. Grama- 
.tikos aitrius, sįjvo .djirbuį pa-

ortografas buvo 
Sirvydas. Tačiau 
rūpintis lietuvių

Būga nušvietė ne

“Kalbos” 
yra šie: 
baigimas, 
buvo per

ir

‘SEVILIJOS KIRPĖJAS

ko žodžio.
2. Mokslinės lietuvių kalbos 

filosofijos dalykas, įvykdant ne 
užmirštamus R. Bytauto ir A. 
Vireliūno kilnius sumanymus.

3. Dabartinės mūsų rašybos 
suprastinimas. Toji rašyba y- 
ra sunki ir paini, nes yra su-

gabaus

Vėl turim šiuos sąsiuvinius 
Arijų iš Operos

“FAUSTAS”

Klek Jis iškėlė originalų principą: 
“Kalbėkime kiekvienas savo tar 
me, bet visi laikykimės vienos 
bendros rašybos.” Per ilgą lai
ką jis buvo pririnkęs iš klieri
kų visą krūvą žemaitiškų raš
tų ; prieš penkerius metus tuos 
raštus išleido F. špechtas var
du “Litauische Mundarten.” 
Kad ir aptvarkęs mūsų tar
mes. Baranauskas ortografijos 
dalykui nieko nepadarė: jis už
sispyręs laikėsi lenkiškų cz, sz, 
1, w, nors ir buvo paėmęs iš 
Daukšos uo ir iš Šleicherio ė.

Baranausko pasekėjas buvo 
kun. K. 
tai ingai 
abėcėlę, 
liausią, 
ni išmokti ir neprigijo.

Didesnis Jauniaus nuopelnas 
yra jo “Lietuvių kalbos gra
matika”, išleista 1911 m.

I didžiausią darbą Jaunius yra 
padaręs lyginamosios kalboty
ros srityje. Nustatęs tam tik
rus fonetiškų kitimų dėsnius, 
jis parodė, jog ištisos vienos 
kalbos žodžių eilės yra genetiš-

Jaunius. Jis labai de- 
sutvarkė lietuviškąją 

tačiau ji, kad ir tobu- 
pasirodė sunki ir pai-

Bet

■ $203
IŠ NEW YORKO Į 
KAUNĄ ir ATGAL 

(Pridedant Rčv. Taksą)

PUIKIAUSI SVETAINĖ
Del Mitingų, Vestuvių, Vakarienių ir 

Pakeleiviams Nakvyne
Taipgi ir šiaip del visokių pasilinksminimų 

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

tarpe Halsey St. ir Gates Ave., Bn 
Telefonas Jefferson 6639 '

Geriausias

CHAS. WIRFEL

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

tuoj atvykstu pataisyti pagedimus

TEN IR ATGAL 
Nupiginta Kaina

Mūsą tri-šriubiniais laivais 
Resolute, Reliance, Albert 

Ballin, ir Deutschland 
ir mylimais 1-klasiais laivais 
Cleveland, Westphalia, Mount

Clay, Thuringia ____

į

95 Starr Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 4037

GYDAU VYRUS IR 
MOTERIS

Pasekmingai Moderniškiausiais 
Būdais

________ i : ________ ■ < £ A’ ' iėS

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

Išplaukimai Kas Savaitę 
Del sugrįžimo leidimu ir ki
tu i n formaciją klauskit ptis 
vietos agentus arba pas

United American Lines 
(Harriman Line) ,,Joint Service with 

Hamburg American Line 
35-39 Broadway, New York.

K. 
Lietuva.

Tu, kuri dabar sapnuoji” 
Margaritos “Deimantų Daina” -- “Ach Juokai!” 
Margaritos “Daina apie Tulės Karalių.”

METAMS PASIBAIGUS
Si vis pacem, para beitum

Rašo Jonas Nienius

Tasai pasakymas trečią tūk
stanti metu nenustoja savo gy
vumo. Kiek kartų žmogus at
sistoji ant slenksčio, skiriančio 
vienus metus nuo kitų, neno- 
roms atkreipi akį į praeituo
sius metus, kad pasakius jiems 
su-dievu ir kad nuspėjus, kas 
laukia mus ateinančiais metais.

Fausto
147. Mefistofelio Serenada
148.
119.
150. Fausto “Lyg burtai mane apžavėjo.
151.
152. Mefistofelio

ir apsakau tikrą jūsų stovį.
Mano Kainos Prieinamos

ir asmeniškai prižiūriu kiekvieną sykį atėjus.
Kraujo tyrimas Wassermano sistema, ir kemiška ana 

lyzė šlapumo, X-spindulių kvotimas.
Pasitarimas ir Patarimas Dykai

HOLIAndamericą
I Tiesna-trump&s keliai per Rotter

dam’ę, į ir iš visą dalių

ji bus visoms diktuojanti ša
lis.

Nuslopintų mažųjų rasių jr 
tautų buvo išgirstas balsas a- 
pie 50 nuoš. ir atgauta jų ne-j 
prigulmybė, tarpe tų yra ir 
Lietuva. Yra daug naujanybių; 
valstybiniai aparatai taip per
simainė, kad negali jų daugiau 
nė pažinti.

Genijų neturime nė vieno; ne 
simato jų kol-kas.

žengdami į antrąjį ketvirtį 
20-tojo šimtmečio" mes tikimės 
susilaukti daug naujenybių, ko 
neturėjome pirmame ketvirty,

“VIENYBĖS”
SPAUSTUVĖ

4*

Laivai kai Bavaitf
Noprilygstaml patogumai 

Mos pngelbstime gauti reikalingus 
dokumentus (affidavits). Mūsų 
žmonės sutvarko visas smulkmenas, 
ir keleiviams rūpinamasi nno pra
džios kelio iki pabaigos.
Kainos ir laivą tvarkraŠtis patina- 
čiamas paprašius.
Rezervavimui ir Informaeljų delel 
rašyk bile vietiniam agentui, arba

HOLLAND AMERICA LINE
24 SUte Street New York__

Tcl. Slapu 0783.

Specialistas
110 East 16th Street, New York City 

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

Juozas Levandauckas
i

g£

net 
su 

am-

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

Ateikite ir Persitikrinkite M
107 Union Avenue, Brooklyn, N

Ii
I

P

Praėjusieji metai sukelia ne 
labai linksmu^ atminimus. Ar 
jš vienos ar iš antros pusės žiū
rėsime į juos, vis negalime pil
nai pasidžiaugti.

Svarbiausis žmonių gyveni- . • • me reiškinys yra tai užbaigi
mas pirmo ketvirčio ir įžengi
mas į antrą ketvirtį šio 20-tojo 
amžiaus. Apie jį dar nieko ne
galime pažymėti, nes tebėra vy 
stykluose, tik ką gimęs kūdikis. 
Kalbėsim tik apie praeitį, žiū
rėsime ką nuveikėme mes per 
pirmus 25 metus 20-tojo am
žiaus, ką galėsime užrašyti į 
istorijos knygas del būsiančių 
gentkarčių jš progreso atžvil
gio ir iš gerbūvio.

Pasidrąsinęs pasakysiu, kad 
nužengta 75 nuoš. pirmyn mo
ksle: chemijos, medicinos, tech 
nikos, mechanikos, elektros, su 
sisiekimo punktuose; bet dalio
je ir literatūroje nei 10 nuoš. 
žingsnio pirmyn.

žudynėse pralenkėme 
visą devynioliktą amžių 

Į vien tik vienu ketvirčiu
žiaus, nes nužudyta žmonių 

.praeitame kare daugiau negu 
per visą 19-tą šimtmetį; kad 
žudymo įrankiai yra augščiau- 
siai ištobulinti, nes vienu ran
kos mostelėjimu žūna tūkstan
čiai nuo nuodingų dujų. Tai 20 
-tojo amžiaus progresas.

Taikos srityse nieko naujo 
nepasiekta, nors yra jau kal
bama apie tai per tris tūk
stančius metų ir kalbama kas
dien, dirbama ir nieko naujo 
nenuveikta; eina tarimaisi ir 
tuo pat kartu žudoma per tuos 
pačius “taikos apaštalus” (pa- 
vyzdin francus, kurie apie tai
ką tariasi ir kartu žudo d ru
sus).

Keleto valstybių persikeitė 
valdančiosios sistemos kaip va
karų Europoje taip ir rytų 
Slavoniškų rasių. Sutruškinta 
galybė Romanovų, Hohenzoler 
nu ir Hapsburgų dinastijos, ir 
jų galybė jau dingo ant visa
dos; bet tuo pat laiku drūti- 
nasi šiapus Atlantiko kita tur 
tinga valstybė, kuri finansuoja 
visas šalis — tai S. V. Ameri
ka; ji turi jau vadovaujančią 
galę; už metų kitų, galima, kad

“Gėlių Arija” — “Flower Song.”
Vien tik Auksas Valdo mus!”

153. Valentino Malda “Aš turiu apleisti jau.”
KAINA — 35c.

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

KAINA — 60c.

VIENYBĖ
193 Grand Street Brooklyn, N. 1

i

Susivienijimas Liet. Amerikoje
» r \ \ ’ S ? .* f * • * i » *+* r’ m /

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDRAUD01 IM PAiALPOi 
ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE, KU

RIOS TURTAS ARTI |1,000,000.00

pomirtinių. PaSalpų išmokėta $413,060.18
Nno fliifliorganlzavimo iki šiam laikui išmokėta 1375,122.80
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Lithunnian Alliance of America
307 W. 30th Street, New York, N. Y.

Profll«ktM ▼yrami, 
geriimiia epsang* 

po nžilkrėtlmo. 
Didelfl triūbelS RSc. 

(Tafba (4’8) *1.
Vitos# aptiek ose ar 
Ran-Y-Klt Dept. A. 

63 t Renk man Ht. 
Now York 

Pralyk apraiymų

RI.A. kuopos randasi visuose didesniam** mieitaos*. 
Narini priimami nuo 18 iki 50 m. amtlau*. Vbd na
rini gnona Įsikrauti „Tėvynę" dovanai Ir taipgi 
gauna 81.A. lileiatas knygas ni pusę kalno*.

Pomtrttolal skyriai — I1M', 3OW, IMK) ir 1O«W

P».4r.lpoo Skyriai — 
la.oo. t.o*> u 12.no | savaitę.

❖f 
❖»?

♦o
♦♦
❖❖4.4.

•litu.

plačią 
COLD 
laidą

URBAN'i 
žalčio), Jokią 
bakią apilgtnklaok

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

Kas yražmogam amžinai prlolaa? — 
Jis netik sunkiausiai liga* |varo, bet ir 
bą paguldo. Bot tie, kurte vartoja po 
Ameriką pag ar sč J uiltu
POWDERS (Milteliu ano 
nebijo. Ui 75 centui ui 
nuo savo ntiožmaui prfoio!

URBO LAX TABS (M cental ui «kry- 
nutę) yra kai kanuolš prlei kitą amžiną Jfreo- 
gaus priešą — vidurių ažkletšjimą — kuria 
žmogui pagamina daug rūpesčių ir nnktq Ugų.

Lietuviškų, Bulgariškų, Alopatlgkų, Homeopattfkų lx kltekią 
valetų tegalimą gauti gerų pas. —

F. URBONAS v

151 Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y.
..... .». .. artaipolnf

Tel. 596 Greenpoint. 
, i ' If , ,

Daktaras
J. S. MISEVIČIUS

270 Berry St., B’klyn, N. Y.

Visokius spaudos 
darbus atiteka 
greitai, gražiai 

ir pigiai.

■

atkalk

Vienybe
193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

.{..į.Į4

iUTiLJW
UŽDEGI

MU

Tel. 4418 Grooapoiwt,

Dr. John Waluk
» * * •-* ’ .4

VaHndoi:
nno 8 iki 10 ii ryto 
nno 1 iki I. po pietų 
uno 8 iki 8 vakar*

Nedaliomis pagal iniltarlmą

161 North 6th Street
Brooklyn, N. Y.

ii

Praeidami atsižvcigkito į šj namą.) 
260 HUMBOLDT ST.

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Stagg 2481 

Užlaikomo lietuviams užeigos vietą 
ir turime Gražią Ruimingą Svetainę 
del įvairią Mitingų ir Poklllų (Lie
tuvių Kriaučių Kontraktoriai už
laiko savo ofisą mūsų svetainėje) 
Visuomet reikalo kreipkitės pas: —

KAS MOČIU S ir TUBA
260 Humboldt Street 

Brooklyn, N. Y.

ANDRIUS TURAUSKAS
592 FLUSHING AVENUE

Brooklyn, N. Y.
Telephone Williamsburg 3009

----- o-----
Užlaikau užeigos vietę visiems prieinamą ir 
priegtam viešbutis atkeliavusiems iš tolinus; 

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

5
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GRUODŽIO (Dec.) 31, 1925

miesčio opiumo deniuose, bet 
mergaitės neberanda.

šnekučiuojant apie buvusį mi
tingą, kur komunistai pralai
mėjo delegato rinkimus, žiū
riu — ginčijasi ir balsų skai
tytojai prąmonietis žėkas su 
komunistu Brazaičiu. Vienas 
sako: “tu vogei balsus!”, o ki
tas atarėžia: “o tu ar nevogei 
Kalpoko naudai?!” Kitoje vie
toj Tiškevičius bara J. Rakš
telį vėl už tą patį grieką; R. 
pasišaukia žėką už liudininką, 
bet šis stačiai užrėžia: “tu tai 
daugiausiai ir vogei!”

Mat vieni kitus pagavo ir iš
davė.

Brooklyno ir Apylinkės Žinios BROOKLYN AS PUIKIAI SU 
KALĖDOM SVEIKINO!

“Vienybės” Aires**: 193-197 Grand Street, Brooklyn, N. Y. Telefonas: 2427 Greenpolnt

g SU LINKSMAIS NAUJAIS METAIS!

Visus “Vienybės” skaitytojus, šėri- 
ninkus, direktorius, bendradarbius, 
draugus, rėmėjus ir visus patrietin- 
gus vientaučius sveikiname su ateinan
čiais 1926-tais Naujais Metais ir lin
kime visiems, visiems ir visiems dar 
daug ir laimingų ir sveikiems sulau
kti!

su pusių. Todėl daug agitaci
jos nebereiks, tik pranešam 
būsimiems svečiams ir vieš
nioms, kad pati vakarienė į- 
vyks “Vienybės” Svetainėje, 
Gruodžio 31 d., vidurnakty — 
senąjį metą baigiant verst ant 
šono, o nuo 8 vai. vakare prasi 
dės šokiai ir visokį pasilinks
minimai.

Kurie dar norėsite į šitą lin
ksmą pramogą patekti, galite 
pasiskubinti užsisakyti vietą 
“Vienybės” ofise ar pas bile 
kurią Globietę.

Rengėjų Komisija.

Vietos paštų viršininkas A. 
Firmin paskelbė, jog Kalėdų 
tarpušvenčiais per visas čia 
esančias paštas perėję 10,004,- 

bei atvirutės ir 98,- 
didesni dovanų pa-

824 laiškai 
000 visokį 
keliai.

Per visą

na
šu 

štymas, 
Kaina

“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.

Bimbistas.

BROOKL YNE ENUMERA TO
RIAI NUSUKĘ 300,000 ŽM.

LINKSMI NAUJI METAI

“Vienybės” Štabas,

Naujų Metų dieną, 3 vai. 
po pietų eikime į Y. M. C. A. 
Auditorium, Marcy Ave. ir So. 
9th St., Brooklyne. Ten bus 
koncertas. Operetės Draugija
rengia gražų programą. Įžanga ; suskaitė.

Brooklyno Chamber of Com
merce ištyrė, kad pastaraisiais 
liaudies surašais enumerato
riai nusukę apie 300,000 šiam 
miestui žmonių. Daug vietų 
enumeratoriai apleidę nesura
šytus ištisus blokus, o kitur į 
palūžusias stubas visias stubas 
visai neidavę.

Tikrenybėje Brooklynas pri
valąs turėti virš 2,470,000, o 
ne taip, kaip enumeratoriai

ARTISTAS B AURA VIČIUS
JAU PASVEIKO

Sausio 31 d. Brooklyn Acade
my of Music svetainėje. SANDARIEČ1Ų DOMEI!

New Yorką perėję 
75,000,000 laiškų bei atviručių!

Paieškai! savo vyro, Juozo Stanai
čio, kuris (i nedūlia atgal išėjo iš na
mų ir ikišiol negrįžo. Jeigu gyvas, tai 
lai gyvuoja kur gyvena; jeigu miręs, 
tai jei kas žino lai praneša: M. Sta
naitienė, 101 Ten Eyck St., Brooklyn,

Saliūnas-krautuvė .su įtaisymais ir 
baldais parsiduoda po No. 64 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. (158)

Parsiduoda viena ir kita bučernė 
lietuvių ir lenkų sekcijose. Biznis se
nai įdirbtas — 46 Scholes St. Tel. 
Stgir 3.127, 120 No. 4th St., Brooklyn, 
N. Y. T. Greek. (1)

metams $2,563, Cash $3,000. (KALĖDŲ DOVANOS 
šešių šeimynų medinis na

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

Jamaica j arti stoties
Dviejų šeimynų, mūro 

mas, su dvilypiu porčiu, 
draivei, cjubeltavas 
kampiniai kambariai. 
$14,000. Cash $2,500.

W illiamsburgo sekei jo j
Trijų augštų, mūro namas, 

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

Ridgewood sekei jo j
Astuonių šeimynų, mūro na

mas ir du Storai. Geras pirki
nys. Kampinis. Kaina $31,500, 
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.

DVI NAUJOS KNYGOS
Iš VILNIAUS

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

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

1.

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

SVEIKINIMAI /S' KAUNO

miestan, o ant rytojaus

Gerb. operos artistas, p. 
Babravičius, jau pasveiko. 
Gruodžio 29 d. jau pradėjo iš
eiti
jau buvo nuvažiavęs į Colum
bia Rekordų įstaigą,
rėti dirbamųjų jo įdainuotų re
kordų.

Laimingai nukovojęs ligą, 
gerb. artistas Babravičius, dar 
turės kokį laiką pasilsėt. Ar 
užsiims išpildymu koncertų į- 
vairiuose Rytų miestuose, dar 
nežinome. Tuo periodu p. Ba
bravičius prižiūrės, kad gerai 
būtų išleista visa serija jo gra
žiausių dainų pas Columbia 
Rekordų Co., taipgi prirengs 
dailų naują programą jo di
deliam išleistuvių koncertui, 
kurį rengia “Vienybės” B-vė

pasižiū-

Gauta iš Kauno sekami svei
kinimai :

“Visam “Vienybės” štabui ir 
skaitytojams! Drąsos ir iš
tvermės su priešais 1926 me
tams linkėjam”. (Pasirašo): 
D. Šleževičienė, J. Vileišis, M. 
Šleževičius, Dr. K. Grinius, F. 
Bortkevičienė, B. Žygelis, J. 
Makauskas (keletas neįskaito
mų parašų).

ALT. Sandaros 1-mos kuopos 
metinis susirinkimas įvyks pir
madieny, Sausio 4 d., 8 vai. va
kare, “Vienybės” Svetainėje. 
Visi Sandariečiai atsilankykit, 
nes yra daug svarbių reikalų 
apkalbėti, taipgi bus kuopos 
valdybos rinkimai.

ALTS. 1-ma Kuopa.

M A SPĖT H O PILIEČIŲ 
KLIUBO DOMEI

NAUJŲ METŲ
LAUKTUVĖS JAU ATĖJO!

Globicčių lietuvaičių rengia
mosioms Naujų Metų lauktu-1 
vėm susidomėjo visa apylinkė. 
Užsakymai vietų plaukia iš vi-

Gerb. nariai Lietuvių Piliečių 
Kliubo Maspethe! Tėmykite ir 
neužmirškite, jog mūsų meti
nis susirinkimas įvyksta Sau
sio 5 d. nuo 8 vai. vakare. 160 
Perry Ave. Todėl visi pribūkit.. 
nes yra svarbių reikalų Kliubo 
gerovei. Atsiveskit ir naujų na
rių. Kviečia —

Prot. Sek. J. J. Barnath.

VIENYBĖS

Lietuviški Rekordai
ŽYDAI KVIEČIA ATEIVIŲ
MITINGĄ DEL ATEIVY Ii ĖS

Ncsigraudinsite pasi pirkę šių rekordų ’del švenčių 
IMPORTUOTI ODEON REKORDAI

Polkos, Maršai, šokiai (įgrajli Lietuvoje)
1,5. Medžiotoji/ Maršus ir Pergalės Maršas (labai dailus rekordas, 

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

no įgrajtos polkos)
17. Jaunimo Šokis ir Širdužė. (Kaimiečių Benas)

Kalėdų Rekordui (Okeh Kompanijos)
]S. Sveikas Jėzus Ginmsis ir Linksmą Giesmę Mes Užtrauksim.
19. Gul šiandieną, ir Atsiskubino Betlejuje. (Įdainavo Brooklyno mišrus 

kvartetas)

viir-

“Jewish Council of Greater 
New York” rengia didžiulį mi
tingą Sausio 10 d. vakare, Car- 

' negie Hali, 7th Avė. ir 57th St. 
New Yorke. Kalbės: Dr. Wise, 
senatorius Copeland, ir visa ei
lė žymių žmonių. Bus reikalau
ta
Kviečia svetimtaučius dalyvau
ti. Prisiuntė ir “Vienybėn” 15 
įžangos bilietų. Mūsų tautie
čiai, kurie norės dalyvauti, gau 
kite bilietus “Vienybėje”. Jie 
duodama veltui.

palengvinti aleivybę.

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

Vėliausi A merikoniški
22. Oli, How T Miss Von To-night ir Rose of the Evening (Čigonų

kestra su vibrafono varpeliais ir ksilofonu)
23. Tas pats rekordas įdainuotas su žodžiais Robinsono.

Vokiečių Jodel-Giesmė
21. įdainavo Tyrelio Kalnų Dainininkė Austrijoje.

20. Pamylėjau Vakar
21. Daina iš Tėvynės

JAU GAUTI IR COLUMBIA 
REKORDĄ I “VIEN Y U Ė J E”

or-
“Vienybės” krautuvėje gau

ta didžiulis transportas Co
lumbia rekordų. Yra visi vė
liausi lietuvių ir svetimtaučių 
žymiųjų artistų rekordai, taip 
gi įvairios muzikos.

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 sumušimų rekor
dų pastoje — neatsakome.

193 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

vi- 
nariamš, Brooklyno lie- 
biznieriams ir vedamas 
suorganizuoti šios apy- 
lietuvius biznierius, pra-

SPECIALISTAS

DR. J. HOROWITZ, Dentist

Surgeon Dantistu SPECIALISTAM

124 Union Av. kamp. Grand St 
(Viršuje mėsinyčios)

Dantys traukiami vartojant Novocain anestetiku atsargiai ir pri
tyrusiai. Visokį aptraukimni — šaknų ir piviršio darbai. — 22 karato 
aukso — Imame paveikslus su X-Ray.

(Nojiaklyskitc po kitu numeriu)

Susikalbam Lietuviikai EGZAMINACIJA DYKAI!

LIETUVIŲ PREKYBOS 
BUTO DARBUOTĖ

Šiomis dienomis jau spaus
dinama užbaigtas taisyti Lie
tuvių Prekybos Būto statutas, 
kuris tuoj bus išdalintas 
siems 
tuviu 
vajus 
linkės
menininkus,. amatninkus, profe 
sionalus, etc. į šią milžinišką 
lietuvių prekybos įstaigą.

Visokių informacijų tuo klau 
simu galima gauti pas L. P. B. 
sekretorių — SI. Paužą, 
Grand Si.

DABAR RAUJASI UŽ 
BALSŲ VOGIMĄ

lt J

131

Anądien nuėjau į Kriaučių 
unijos ofisą ir radau būreliais

Tel. Greenpolnt 7831

LIAUKūl FOTOGRAFAM

Real Estate

SVEIKATA ir DUONA

Clymer 
berniu- 
Joseph

SMETONA TIKRAI 
ATVAŽIUOSIĄS

Parsiduoda Bolių ("Pool room) biz
nis; nuo daugelio metų išdirbtas. Grei
tam pirkėjui parsiduos prieinama kai
na, ; 
stot i. 
mo. 
Brooklyn, N. Y.

“KINAMIESTY” DINGO 
Ii. 1L TOJI MERGINA

Duoną 
vestuvėms

sveikiausi ir 
- Dėlto, kad 
‘ ‘ lietuvišką ’ ’ 
mokslininkai 

vadinamų 
reikalingu

Williamsburg Sekcijoj 
Astuonių šeimynų mūro na- 

40 kambarių, elektros

Parsiduoda Kriaučių šapa, prieina
mu kuinu. 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

arba norinti i partnerius gali į- 
šis biznis nereikalauja patyri- 

A Įsišauk i t pas: 120 Grand St.,

AREŠTAVO IŠ “VAGIŲ
1 MOKYKLOS” VAIKIUKUS

Ivprle

1X04147 7 s 4599

Marijona Tamklenė
S*?prie palagą ant pareikalavimo^ 
^>dieną ar naktį, taipgi ir nedėl-Sfc 
5^dieniais. Darbą atlieka atsakau 
♦^čiAi už prieinamą kainą W

7 Stagg Street
S (arti Union Av.) W
tn Brooklyn, N. Y. Cv
53 Tel. Stagg 6711 M

Į policijos stotį ant 
St. atvedė areštuotus 
kus: Milton Katchan, 
Daniels ir Walter Obriensky—
visi nuo 10 iki 12 metų — ku
riuos pagavo beplešiant Max 
Cohen ice-cream fabrikėli. Jie 
prisipažino atlikę dar dešimtį 
ipipiešimų Williamsburge; 
juos išleidusį prie to amato 
‘vagių mokykla”.

Dabar policija ieško tos 
“mokyklos”, kurios “studentai” 
nenori išduoti.

Gaunama jau ir privatinių 
žinių, kad p. A. Smetona, bu
vęs pirmutinis Lietuvos prezi
dentas, tikrai Amerikon atva
žiuosiąs. Tas žinias tvirtina p. 
Smetonos giminės, kurių, čion, 
Brooklyne, esama.

Dar viena baltaveide mergi
na prapuolė vingiuotose “ki
nam iesčio” gatvėse New Yorke. 
Tai yra Julė Vetterlein, 19 
metų, iš 304 E. 96th St. Ji ėju
si su savo meilužiu — kinuku 
studentu Sing I?oo, ir niekuo
met namo nebegrįžo. Nors darė 
kratas kinuko buveinėje ant 
171 Allen St. ir kelete kine-

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

- < .*3

Goriausių laikrodžių, vyriškų 
moteriškų ir dailiausių žiedų, 
aukso ir sidabro, likt, galit gau
ti pas
Rashkinis ir Vokietaitis

141 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Turim dailių rašomų plunks

LIETUVIŠKA AKU8EBKA

Fotografuoju ve- 
selijas, Bankie 
tus, nabašninkus, 
Mokinių grupes 
ir tt. Abolnai at
lieku visus foto
grafijos darbus. 
Visuose fotogra 
fijos reikaluose 
kreipkitės Šiuo 
adresu: —•

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

Kam nusibodo dirbti pas ki
tus ir norėtų tapti biznierių, 
meldžiu užeiti pas mane, nes 
turiu labai gerą valgyklą par
davimui. Parsicluoda 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

— Petrai, kur taip skubi
niesi?

— Einu pas Juozą Aba- 
zoriy.

— 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

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

Brooklyn, N. Y.

Tolephone Triangle 1450

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

Kreipkitės

JONAI
173 Bridge St.,

iiao adresu;

btokeb
C. Brooklyn, N. Y

Kodėl Lietuviai yra 
stambiausi žmonės? 
valgo tikrų miltų, 
duoną, kurioje, kaip
išrado, yra pilna taip 
vitaminų — būtinai 
žmogaus sveikatai.

Geriausią Lietuvišką 
keksus, pyragaičius 
pokiliains, kepa

KEPTUVE “GARSAS
W. Masiulevlch Ir A. Shrupski 

(savininkai)

209 BEDFORD AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

(Tel. Groonpoint 2876)

Siunčiam ir j kitus Miestus -

Licensed Broker
FRA 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.

ALEK. RADZEVIČIUS 
Graborius

Laidtouvių Direktorius, Išbalsamuo- 
hi ir laidoju mirusius ant visokių 
kapinių. Kainos žemos. Vieta prieš 

APREIŠKIMO ŠV. PANELĖS
BAŽNYČIĄ

Reikalui esant meldžiu ateiti

416 Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N., Y.

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savnlnkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINĖ 
čia galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir ui 
prieinamą kalną; taippat paalrendavoti svetainę susirinki 
įnami, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

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

VYRIŠKŲ DRAPANŲ KRAUTUVE
Didelis Pasirinkimai Vyrams — Drapanos Geriausių Kompanijų
PADARAU NUO LIETAUS APSIAUSTUS (BAlNCOAT’US).

ir Vaikams
o būsite pilnai užganėdintas

Vyrams, Moterims 
Prašau Tauiistą reikale atsilankyti,

S. PAUŽA
131 GRAND STREET

Brooklyn, N Y.

Visų pareiga apsiginti nuo šalčio, pasiporkant 
Naujausios Mados ir Geriausio Materiolo bei 
Išdirbinio Ovvrkotns, I^ietuvių Kopcratyvės į- 
staigos krautuvėj. Dirbtuvė vedama pilnai paty
rusių kriaučiško amato siuvėjų. Užlaikom didelį 
overkotų ir siūtų pasirinkimų suaugusiems, jau
niems ir vaikams. Siuvam ant užsakymų kuris 
neprisirenka iš gatavų. Overkotai uuo $15 ir 
augšč. Siūtai nuo $18 ir augšč. Ant orderio nuo 
$25 ir augšč. pagal materijos vertę. Priimam už
sakymus ir per laiškus. Darbas garantuojamas. 
Už netinkamumą drabužio pinigai grąžinami. 
Lietuvi, atmink šią pirmutinę lietuvišką įstaigą.

A. L. Clothing Co. 
2Ui Manhattan Avenue 

Brooklyn, N. Y.] Tel. Stagg 4697, 
Vedėjas — v. KERŠUULIS
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