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KAS LAIMĖS RINKIMUOSE?
Piliečiai Pasisakys Lapkričio 6 dieną.

Lapkričio 6 d. įvyks dangų-*, 
moję valstybių rinkimai į 
Kongresą ir municipales ir 
valstybines vietas, ypač gu- 
bernatūros. Smarki kova ver
da New Yorko ir Pennsylva- 
nijos valstybėse del lokalių 
valdininkų. Federate vyriau
sybė tikisi daug demokratų į 
kongresą. Nauja Dalyba iš
girs visuomenės ištarmę atei
nantį antradienį. Daugelio a- 
kys atkreiptos ir į Kalifor
nijos valstybę, kur į guberna
torius bus renkamas Upton 
Sinclair, eks-socialistas, da
bar demokratas su naujoviš
ka programa.

OTTO BUS KARALIUS

Karalius šaudo (Aleksand
rą) ir verčia (Siamo), bet 
Centralėj Europoj rengiasi 
Austrija vainikuoti kunigaik-i 
štį Otto. Pokarinė Austrija 
yra labai ’nerami’, ir manoma, 
kad tik karalius gali sujungti 
visas frakcijas ir tautą vieny
bėje užlaikyti. Nepaslaptis 
kad dabartinis kancleris Dr. 
Kurtoon Schuschnigg ir vice 
kancleris princas Ernst Rue
diger von Starhemberg yra 
monarchistai su savo Heim- 
wehren ir Otsmaerkische 
Sturmscharen pasekėjais.

POPIEŽIAUS UŽUOJAUTA

Tragingai žuvus Jugoslavi
jos karaliui Aleksandrui, Šv. 
Tėvas pasiuntė Jugoslavijon 
karalienei savo užuojautą.

Karalienė Šv. Tėvui atsiun
tė padėkos telegramą dėko
dama už Jo Šventenybės tėvi
šką suraminimą sopulingose 
valandose.

Gerbiamus mūsų skaityto
jus kviečiame klausyti ”A- 
merikos” radio programų iš 

WMBQ 
stoties (1500 kc.) kiekvieną 
trečiadienį 7 vai. vakare ir 
penktadienį 10:15 rytą.
Skaityk ir platink ’Ameriką 
Amerika’ metams tik $1.50

A. & P. LAIKYSIS

Great Atlantic and Pacific 
Tea Co. sukėlė daug rūpesčio 
vyriausybei ir Darbo Federa
cijai, kai uždarė savo krautu
ves (virš 200) Clevelande ir 
atleido iš darbo virš 2000 dar
bininkų ir aspunkino gyvento
jams įsigyti pigaus maisto. 
Unijistai vežikai norėjo pri
versti A. and P. darbininkus 
dėtis prie unijos. Unijistai pi
ketavo sandėlius. Tada kom
panija pagązdino darbininkus 
visai uždarant krautuves. Vy
riausybė stvėrėsi taikinti, nes 
pamatė, kad ne juokais kom
panija pagrąsino uždaryti tū
kstančiais kitas krautuves. A. 
ir P. gerai apmoka savo dar
bininkus, pigiai parduoda 
maistą, tik neverčia darbinin
kus dėtis į uniją.

NAZIAI UŽIMS SAAR TE
RITORIJĄ

Naujais metais įvyks iš vo
kiečių atskiros Saar teritori
jos gyventojų plebiscitas. Gy
ventojai nubalsuos pasilikti 
prie Francūzijos ir grįžti 
prie Vokietijos. Naziai nežiū
rint koki bus plebiscito re
zultatai yra pasirįžę Saarą 
okupuoti. Francūzija koncen
truoja kariuomenę prie Saaro 
sienos.

VOKIEČIŲ PASIRYŽIMAI 
TRUKDYTI KITIEMS

Vokiečiai nepasitenkindami 
sudarytąja Pabaltijos Valsty- 
biii santarve, sumanė įvairiau
siais būdais jai trukdyti. Kai 
kurie vokiečių laikraščiai net 
viešai drįso prie to raginti 
vyriausybę. Jų tikslas pir
miausiai griebtis ekonominių 
priemonių, tačiau kompeten
tingosios valstybės tai puikiai 
pramatė ir žinoma neapsileis.

— ’’Car Ivan” Michailoff 
suareštuotas Turkijoj, kaipo 
karaliaus Aleksandro nužudy
to jas. Jis buvo teroristų va
das ir nužudymo sumanytojas 
ir platintojas.

LENKAI RUOŠIASI KARAN

Lenkų prezidentas Moscic- 
kis pasirašė visur sensaciją 
sukėlusį dekretą, pagal kurį 
Lenkijoje pašaukus, karo pra
timų turės eiti atlikti visi 
sveiki vyrai tarp 17 — 60 m. 
visos moterys tarp 19 — 45 
metų.

ATEITININKŲ 25 M.
JUBILIEJUS

Katalikų mokslus einančio 
jaunimo organizacija Ateiti
ninkai buvo įkurta 1910 m. 
Taigi 1935 m. sueina 25 me
ta. Ta proga norima sukviesti 
Jubiliejinį Ateitininkų kong
resą. Kongreso komitetan iš
rinkti: Dr. Pr. Dielininkaitis, 
Dr. J. Pankauskas ir J. Štau- 
pas.

LIETUVOJE SAVAS 
CEMENTAS

Jau seniai iškeltas sumany
mas įsteigti Lietuvoje cemen
to fabriką. Už cementą mums 
tenka sumokėti kasmet užsie
niui nemaža pinigų. Tuo tar
pu cemento pareikalavimas 
nuolat didėja. Jau ir kaimas 
ima statyti mūro namus. Da
bar cemento fabriko klausi
mas vėl judinamas ir ruošia
masi statyti.

BAIGIAMA TIKRINTI 
PAVARDES

Praeitais metais buvo pra
dėta rinkti pavardės. Darbas 
jau baigiamas. Pavardės bus 
atspausdintos alfebetinio žo
dyno tvarka. Po to nelietuviš
kos pavardės bus sulietuvin
tos. Kas norės, galės sau išsi
rinkti patinkamą pavardę.

NORIMA NACIONALIZUOTI 
BANKUS

Krašto bankininkų suvažia
vime, įvykusiame Washingto
ne, spalių mėn. iškeltas su
manymas, kad visus esančius 
bankus nacionalizuoti, perduo 
dant juos krašto kontrolėm 
Šiam sumanymui atsirado pri
tarimų ir todėl jei tai įvyktų, 
būtų išnaikinti visi ’’state” 
bankai — pasilikti], vien tik 
’’national” bankai.

VISI PRIE VAJAUS!
Vajus jau prasidėjo. Vajininku eilėse jau sto

jo misijonierius kun. J. Bružikas, kun. J. Balkū- 
nas, Federacijos Apskritys, J. P. Mačiulis, K. Vil
niškis, K. Krušinskas, J. Tumasonis, V. žalnierai- 
tis. Vajų užgyrė ir rems Rytų Kunigų Vienybės 
provincija. Visi veikėjai, draugijos ir parapijos ri
kiuojasi. Kas daugiau?

TRUMPOS NAUJIENOS
—• Bėgyje penkių metų A. 

Jungt. Valst. valdžia mano 
išleisti 12,000,000,000 dol nau
jų namų statybai ir davimui 
bedarbiams darbo.

—- Arizonos valstybėj, A- 
merikonai farmeriai pradėjo 
bombarduoti japonų farmerių 
nuosavybės.

— Didžiajame New Yorke 
šiemet užsiregistravo rudeni- 
niems balsavimams 1,977,248 
piliečių.

— Erie, Pa. spalių 29 d. 
3:15 po pietų, čia buvo jaučia
mas smarkus žemės drebėji
mas.

— Į Washington Market, 
New Yorke, atvežtas iš Ma
ryland valst. arbūzas ’’pump
kin” sveria 102 svaru. Jį ga
lima matyti 255 Washington 
St. New Yorke.

— Bankų skyriaus parėdy
mu, sumažinama nuošimtis už 
banko j e esamus indėlius nuo 
3 iki 2 ir pusės nuoš.

— Šiuo laiku Dėdės Šamo 
šeimynoje dirba 16 milionų 
darbininkų.

— Japonai pradėjo koloni
zuoti Mandžuriją siųsdama 
ten nevedusius vyrus ir ten 
apgyvendinina.

— Amerikos katalikai ra
gina Amerikos valdžią atšauk
ti Meksikai atstovą p. Da
niels, dėl persekiojimo katali
kų toje šalyje.

— Sovietų Rusijos komuni
stai pripažino, kad tikyba ne
panaikinama — nepergalima.

— Pereitą sekmadienį Me
ksikos bedievių valdžia, pri
vertė daug darbininkų demon 
struoti prieš katalikus.

—■ Keturi newyorkieciai 
laimėjo arklių lenktynes ti- 
kietais iš Irish Sweepstakes. 
Šeši milionai žmonių turėjo 
šių lenktynių tikietus.

— Amerika ir Britanija at
sisakė nuo Japonų jūrų plano.

— Hauptmanas bus teisia
mas sausio 2 d. 1935 m. Jer
sey valstybė jau turi 18 liū- 
dininkų prieš jį.

—- Saulės visuotinas užte
mimas bus matomas tik 1940 
metais. Jau dabar pradeda 
daryti pasiruošimus prie to. 
Dauguma profesorių važiuoja 
į Cape Good Hope, kur už
temimas geriausiai bus mato
mas ir pradeda statyti tam 
reikalui namus.

— Indijos Tautiniam kong
rese, buvęs tautinio judėjimo 
vadas, Mahatma Ghandi, re
zignavo.

— Coco saloje, Pacifike, su
plaukė daug anglų ieškoti auk 
so. Kadangi ši sala priklauso 
Costarikai, tai pastarieji an
glus suareštavo ir pasiuntė 
ten, iš kur jie atkeliavo.

— Iš kai kurių šaltinių tę- 
ko patirti, kad nužudytasis 
Barthou buvo numatęs kelio
nę Rusijon ir pakeliui žadė
jo būti Kaune.

— Manoma ateinančiais me 
tais rengti civilinės aviacijos 
rungtynes tarp Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos.

■— Ispanijos kariuomenė ne
senai susirėmė su radikalų su 
kilėliais, kurių žuvo 19 asme
nų.

— Dėl nepalankių ir katali
kus persekiojančių priežasčių, 
keli Meksikos arkivyskupai 
buvo priversti išvykti užsie
nin.

—■ Rusijos audinyčios neį
stengia užtektinai pasigamin
ti audmenų, kadagi tam tiks
lui neturi žaliavos.

— Rusijoje žudomi žmonės 
net ir už tai, jei pasipriešina 
vyriausybei, rekvizuojant iš 
valstiečių grūdus.
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VAJŲ PRADEDANT

’’Amerikos” vajus prasidėjo lapkričio 1 d. Ką 
reiškia vajus? ’’Amerikai” jis reikš — skaitytoju 
dauginimą, laikraščio tobulinimą ir jo platinimą.

Kiekvienas laikraštis dirba kultūriniai apšvie
tus darbą. Šis darbas yra sunkus, nedėkingas, kaip 
ir kiekvienas patriotinis ir tikybinis darbas. Be vi
suomenės paramos jis neįmanomas. Tiesa, ameri
konu laikraščius palaiko biznis ar politika, na, kur- 
ne-kur ir milionierius. Bet mes nė vienu, nė antru 
ar trečiu neturime. Kitur ir vyriausybes subsidi-i 
juoja spaudą, tik ne Amerikoje. Žinia, ir Lietuvos 
valdžia amerikiečiu spaudą nenori ir negali remti. 
Tad mums patiems pasilieka finansiniai suktis ir 
šiaip taip vegetuoti.

’’Ameriką” leidžia Lietuvių. 'Universalis Biu
ras, kuris yra korporacija. Korporacijai laikraštis 
yra tik vienas iš daugelio tikslu, kuris negali būti 
leidžiamas vien Šerą pinigais.. Todėl laikraštis re
miasi prenumeratūra ir garsinimais. Jokis lietu
viu laikraštis Amerikoje nepadengia savo leidimą 
tomis į eigomis. Jam reikalingos aukos ar kitokia 
parama.

’’Amerika” tarnauja kataliku visuomenei ry
tuose. Rytai privalo remti ir laikraštį platinti. Lie
tuvių. Universalio Biuro vadovybė prašo kataliku 
vadu, parapiją, draugiją į ’’Amerikos” talką.

Vajus tęsis du mėnesiu. Baigsis grandioziniu 
vakaru gruodžio 30 d. Bus duodamos dovanos, pa
žymėjimai. Vajus bus pasekmingas, jei ’’Ameri
ką” užsirašys kiekviena katalikiška šeima, jei prie 
bažnyčią išpardavimas pakils, jei draugijos paruoš 
paskaitas kataliką spaudos reikalais, parinks auką. 
Vajui pagelbės ir mūsą rašytoju bei bendradarbiu 
padvigubintos pastangos turininti laikraštį

Visus susipratusius lietuvius kviečiame į va
jaus frontą.

RYTŲ PAKTO ATEITIS NEAIŠKI
Kadangi vokiečiai ir ją sėb

rai lenkai galutinai atsisakė 
prisidėti prie rytą saugumo 
sutarties (pakto), tai jo įvy
kdymas pasidarė beveik nega
limas. Be Vokietijos ir Lenki
jos toksai paktas nustotą sa
vo reikšmės. Prancūzai vis 
dar bando lenkus perkalbėti, 
tačiau iš to vargu kas bus. 
Lenkai, matyt, yra su vokie
čiais susitarę ir turi kažin ko
kią slaptą planą. Jei lenkai 
savo nusistatymo nepakeis, 
tai prancūzai mano, vis dėlto, 
paktą kurti.

Jie dabar mano prie pakto 
pritraukti Mažąją

Advertising rates on application 
Advertising in ’’Amerika” brings 

best results

Balkaną valstybes ir net Itali
ją. Tai būtą jau ne tik rytą, 
bet ir pietą paktas. Tiktai bi
joma, kad prie pakto kažin ar 
prisidėtą Pabalti jos valstybės, 
būtent, Suomija, Estija ir Lat
vija. Be to, ir Italijos nusista
tymas dar nėra visai paaiškė- 
jęs. Anglai labai remia rytą 
pakto sumanymą. Jie tiki, 
šito pakto nusiginklavimo rei
kalo nebūsią galima pastūmė
ti. Taip prancūzai ir rusai rū
pinasi pakto sudarymu. Juos 
remia anglai ir italai. Bet vo
kiečiams ir lenkams nusista
čius neigiamai, rytą pakto li-

Santarvę, kimas tebėra labai neaiškus.

: APŽVALGA:
UKRAINŲ LAPKRIČIO 1.

Lapkričio 1-oji, kaip vaka
rą Ukrainos nepriklausomy
bės paskelbimo diena yra pir
mas visos Ukrainos valstybės 
idėjos paskelbimo etapas, yra 
pagrgindas visą Ukrainos že
miu sujungimo, paskelbto So
fijos aikštėje Kijeve 1919 me
tais sausio 23 d.

1918 metais lapkričio 1 d. 
ukrainiečiai savo žemėse nuo 
Siano ligi Zbručo, nuo Sokol- 
sko sienos ligi Karpatų, pa
skelbė nepriklausomybę, paė 
mė valdžią į savo rankas. U- 
krainiečią tauta tą dieną tapo 
laisva Ukrainos valstybės šei
mininkė. Jaunoji valstybė, 
keldama savimi Rytu Euro
pos sureguliavimo klausimą, 
kaimynams buvo neparanki, 
kliudė. Priešai, turėdami bend 
rus siekimus, stengėsi ją smur 
tu pasmaugti jau pat Ukrai
nos valstybės įkūrimo pra
džioj. Lenku diplomatijos in- 
trygomis pavyko izoliuoti U- 
krainą ir tuo sutrukdyti ga
vimą reikalingiausiu kovos ir 
sanitariniu reikmeną. Prancū
zijoje suorganizuota ir moder
niškai apginkluota Hellerio 
kariuomenė, kuri buvo skirta 
kovai su bolševikais, lenką 
pastangomis buvo atkreipta 
prieš Ukrainus. Lenkai sakė, 
kad ukrainiečiu armija yra 
bolševikiškas padaras, o kad 
už Ukrainos valstybės slepia
si bolševizmas, banditizmas. 
Lenkai gavo mandatą iš di
džiąją valstybių, okupuoti 
Ukrainą, kai ji išžudė aną ka
reivius, išnaikino kraštą, iš
vaikė veikėjus, juos areštavo 
įkalino. Tas mandatas buvo 
gautas iš taikos konferenci
jos ir aukščiausios tarybos 
1919 m. birželio 25 d. Lenkai 
pavergė ukrainus, atėmė jiems 
teisę apsispręsti, valdytis. 
Trečiasis taikos konferencijo 
sprendimo straipsnis nurodo 
kad civilinę valdžią Rytą Ga 
licijoj Lenkija tik tada gali 
įvesti, kai su prijungtaisiais 
kraštais sudarys sutartį, kur 
duos gyventojams politinę, re 
liginę, ir asmens laisvę. Ukra
iniečiai šiandien kenčia paver 
gimo jungą, bet lapkričio 1 
oji juose stiprina laisvės ko 
vos pasiryžimus. Mūsą užuo
jauta ir linkėjimai draugin
gai tautai iš tesėti kovoje iš
silaisvinti iš po lenką jungoj

LENKIJOS NAUJAS 
DRAUGAS

Tuo draugu yra Vokietija. 
Abi šalys pakėlė savo pasiun
tinybes į ambasadas. Vadinasi, 

Lenkija pripažinta kaipo di
džioji europinė jėga. Pasipū
tęs vokietys nusižemino ir pa
davė ranką amžiais paniekin
tam lenkui. Ką tai reiškia? 
Ar reiškia, kad koridoriaus 
atsižadama? Kad Lenkija misi 
grįžta nuo Francūzijos? Poli
tikai mano, kad Vokiečią tik 
politinis manievras. Vokiečiai 
neišsižadės lengvai Silezijos, 
Danzigo, Pavislio koridoriaus.

Susidraugavimas su Vokie
tija kainuoja Francūzijos 
draugystė. Francūzija neuž
mirš savo gerą darbą Lenki
jai, kaip atidavimas Vilnijos, 
Ukrainos, net Silezijos ir ko
ridoriaus. Francūzijos diplo
matija sutvėrė dabartinę Len
kiją, ją apgynė nuo bolševiku. 
Generolo Weygandt’o gini
mas Vašuvos nuo Sovietą dar 
neužmirštas. Halerio armijos 
sutvėrimas, persiuntimas ir 
užlaikymas gražiai prisimena
mas.

Lenkijos naujas draugas pa 
kenks jos santykiams su San 
tarve. Politiniai klaidingi žin
gsniai labai sunkiai atitaiso
mi.

ITALAS APIE LIETUVĄ 
IR VILNIŲ

Italu žurnalistas V. A. Mar 
tini išleido politiniais klausi
mais knygą, vardu ”11 mondo 
inquiet — Panorami e proble- 
mi di politica interiiaziona- 
le” (Neramusis pasaulis . — 
Tarptautinės politikos pano
ramos ir problemos); išleido 
’’Mundus” Milane, 1934 m. 
XII; pusi. 348; kaina 15 lyrą.

V. A. Martini savo knygoj 
sužymėjo eilę nevralginią pa
saulio punktu. Jis nedaro toli 
siekiančią išvadą; jis nenori 
nutolti nuo pasirinktos temos 
realaus vertinimo pagrindo.. 
Jis individualizuoja padėtis, 
ieško priežasčių, analizuoja ir 
rodo galimą išeities kelią. Kny 
ga dokumentuota, logiškai ru- 
tuliuota; todėl yra idomi, kad 
sintetiškai, gyvai ir prisilai
kant galimo objektingumo ri
bą bando spręsti paskutines 
politiniame gyvenime kilstan 
čias problemas.

KIEK PIJUS XI IŠLEIDŽIA
PINIGŲ MISIJOMS

Dabartinis popiežius Pijus 
XI yra vadinamas Katalikiš
kojo Veikimo ir Misiją popie- 
piežiumi. Popiežius 1933 m mi
siją reikalams išleido 19,105,- 
000 litą (1932 m. išleista 22 
milionai 990,000 litą; 1931 m. 
31,044,500 litą). Artėjant Mi

siją dienai (spalią 21 d.) Po
piežius vėl kreipiasi į viso pa
saulio tikinčiuosius padėti 
sunką misiją darbą varyti to
liau ir prisidėti aukomis. Da
bartiniu metu Popiežiui viso
se misiją šalyse tenka aprū
pinti 56,327 kataliką bažny
čios, 37,200 įvairią rūšių ka
talikišką mokyklą (tarp ją 
yra keletas universitetą ir 
aukštąją mokyklą), kurias 
lanko 2,288,000 mokinią. 1970 
našlaičią prieglaudą su 11,000 
našlaičiu. 771 ligoninią su 36,- 
000 lovą. 108 raupsuotoją li
goninią su 12,000 ligoniu. 
Apie 120 senelią prieglaudą, 
kuriose globojama ir išlaiko
ma per 17,000 apleistąją. Ši
tiek įstaigą pareikalauja ir 
rūpesčią ir daug lėšą. Jos iš
silaiko tik pačiam Šv.Tėvui 
globojant ir gausiai šelpiant. 
Kitu kraštą katalikai popie
žiaus darbą remia labai duos- 
niai. Neatsitikime ir Lietuvos 
katalikai.

MIRĖ KNYGNEŠYS ADO
MAS BENDORIUS

Užirią kaime, Liudvinavo 
parapijoj, mirė knygnešys, 
Adomas Bendorius, 75 m. senu 
kas. Velionis kilęs iš Liubavo 
parapijos, Skaisčiu, kaimo. 
Paskutiniu laiku gyveno pas 
sūnų. Jis atjausdavo rusą val
džios priespaudą ir visas mūsą 
tautai daromas skriaudas. Dar 
jaunas būdamas, pradėjo slap
tai nešti iš Vokietijos lietuvi
škas knygas. Šis darbas ypa
tingai gerai sekėsi, kai Liuba
ve vikaravo a. a. kun. Feli
ksas Kudirka, kuris knygą 
platinimo reikalą gausiai pi
nigais rėmė. Tada velionio na
muose pasidarė kaip ir centra- 
linis lietuvišką knygą sande
lis.

Velionis visada gerai atjau
tė lietuvią tautos reikalus, 
rūpinosi mūsą tautos likimu. 
Jo žodžiais, tautybė, katali
kybė, tautos dorovingumas ir 
darbštumas yra tos jėgos, ku
rios padeda atsispirti prieš 
tautos prispaudėjus. Savo pa
sižadėjimams buvo ištikimas, 
visa amžių. Suprato ir mokslo 
svarbą. Kad ir neturtingas 
būdamas, kiek galėjo, leisda
vo savo vaikus į mokslą. Už
augino tris sūnus ir vieną du
kterį. Vienas sūnus muzikas, 
kitas karininkas (dabar mi
ręs) ir trečias ūkininkas.

Velionis palaidotas Liudvi
navo kapinėse. Be giminią 
laidoti susirinko iš apylinkią 
daugybė žmonią.

— Austrijoje policija areš
tavo 10 socialistą, užtikus di
delę slaptą spaustuvę priklau
sančią Socialistą partijai.
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KAUNO JĖZUITŲ GIMNAZIJOS DEŠIMTMETIS

Po Jėzuitų ordeno uždary
mo bažnyčia, namai, mokykla 
ir visas turtas parėjo Švieti
mo Komisijos žinion. Mokyk
loj darbas buvo varomas to
liau, daugiausia buvusių Jė
zuitų jėgomis. Rusai, 1795 m. 
užėmė Lietuvą, iš pradžios 
paliko katalikams bažnyčią ir 
mokyklą prie jos. Toje moky
kloje parą metų dirbo moky
tojo darbą ir žymusis poetas 
Adomas Mickevičius. Bet jau 
1824 m. bažnyčia paversta 
cerkve, paskui ’’vasaros so
boru”, mokykla uždaryta, o 
jos rūmuose apsigyveno pra
voslavų dvasininkai su savo 
archirieju.

Taip buvo iki Didžiojo Ka
ro. 1915 m. rusų dvasininkams 
išsikraustant, kilo namuose, 
rytų sparne, kur buvo knygy
nas ir archyvas, gaisras. Išde
gė dešinysis bokštas ir rytų 
sparnas. Karo metu bažnyčia 
labai nukentėjo nuo vokiečių 
šūvių. Pro sugadintą stogą 
Įsiverždamas lietus ir sniegas 
sugadino visą vidaus įrengi
mą, grindis ir labai pakenkė 
mūro luboms. Bažnyčioj karo 
metu buvo belaisvių stovykla.

Karui praūžus, namų ir ba
žnyčios administravimą perė
mė A. Dambrauskas. Bet, ka
dangi remontas reikalavo per 
dideles sumas, vakarų spar
nas ir ’’Perkūno Namai” per
duoti Moterų Kultūros Drau
gijai. Ten buvo įrengta prie
glauda ir katechetiniai kursai, 
kurie 1922 m. pakeisti į Mer
gaičių mokytojų seminariją. 
Rytų sparnas pavestas prel. 
Januševičiaus vedamai ’’Vai
kelio Jėzaus Draugijos” prie
glaudai ir amatų mokyklai. Ši 
namų dalis reikalavo didelio 
remonto.

1923 metais po 150 metų 
pertraukos, Kaune vėl įsiku
ria Jėzuitai. Pirmasis jų buvo 
T. Ben. Andriuška, atvykęs 
tų metų gegužės mėn. Po dvie 
jų mėnesių atvažiavo T. Ki- 
pas. Prel. Januškevičius nes
vyruodamas perdavė rytų 
sparną seniesiems savinin
kams. Namai buvo toliau re
montuojami, įrengta didžioji 
salė, kurią kiekvieną šventa
dienį ir kitomis dienomis Kau
no jaunuomenė, ypač ateitinin
kai vartojo savo susirinki
mams.

1924 m. gegužės m. aptvar- 
kytoj bažnyčioj pradedama 
laikyti pamaldos. Tų pat me
tų rudenį, atidaroma gimna
zija. Tai buvo gražus supuo
limas : lygiai prieš 100 metų 
bažnyčia ir gimnazija būvu 
ūž^hr^tos.

1924 m. atidaryta tik pir-į 
moji klasė. Daugiau klasių j 
atidaryti nebuvo galima, nes Į 
tik vienas kambarys buvo lai
svas. Mokytoju pakviestas 
Antanas Mešlis, S. J. Ameri
kos lietuvis, baigęs Boston 
College filosofiją. Gimnazijos 
reikalais rūpinos T. Kipas.

1925 m. balandžio mėn. T. 
Kipas lankėsi Romoj. Ta pro
ga Popiežius Pijus XI paau
kojo Kauno Jėzuitų gimnazi
jai išplėsti ir tinkamai įreng
ti pusė miliono lirų (200,000 
litų). Tuojau imtasi darbo. 
Rytinis namų sparnas remon 
tuojamas, pastatomi trečias ir 
ketvirtas aukštai su plokščiu 
stogu. Padidintuose rūmuose 
galima buvo įrengti bendra
butį ir praplėsti gimnaziją. 
Tų pat metų rudenį jau vei
kė trys klasės su 90 mokinių.

Po metų gimnazija vėl padi
dėjo dviem klasėm. Direkto
riaus pareigas iš T. Paukščio 
perėmė T. Bružikas. Daugelis 
tuometinės valdžios atstovų 
valdė kairiosios grupės — bu
vo gimnazijai nepalankūs, ir 
tik Švietimo Ministerio prof. 
Čepinskio dėka gimnazija li
ko nepaliesta. Po gruodžio 17 
d. įvykių, buvo laisviau atsi
kvėpta ir gimnazija vėl pra
dėjo toliau plėstis, kasmet 
padidėdama viena klase. 1929 
m. rudenį jau veikė visos as
tuonios klasės.

Sparčiai augant mokinių 
skaičiui, greit nebeužteko pa
didintų gimnazijos rūmų. To
dėl 1928-29 m. perimti iš Mo
terų Kultūros Draugijos vad. 
’’Perkūno namai” ir antroje 
bažnyčios pusėje esančių na
mų vienas aukštas. Tokiu bū
du gimnazijos klasės buvo 
išmėtytos net trijuose namuo
se.

1930 Vytauto Didžiojo m. 
p. Respublikos prezidento dė
ka gauta iš Ministerių Kabi
neto paskola. Tų pat metų va
sarą pertvarkytas vakarinis 
namų sparnas ir taip pat pa
statyti trečias ir ketvartas 
aukštai, įrengta didžioji salė, 
fizikos klasė, tvarkytuose 
’’Perkūno namuose” įrengtas i bendrabutis. Mokinių skaičius 
tais metais padidėjo beveik 
šimtu; atidarytos paralelės I 
ir II klasės.

Bet ir šios naujos patalpos 
po poros metų buvo perpildy
tos. Reikėjo galvoti apie nau
ją statybą, padidinimą pieti
nio namų sparno (Daugirdo 
gatvė). Šį kartą į pagalbą 
atėjo T. J. Bružikas.

Jau nuo 1923 m. daugelis 
Amerikos lietuvių kunigų bu
vo kreipęsi į Lietuvos Jėzui
tų vyresnįjį', prašydami at

siųsti Jėzuitų misionierių. Il
gai nebuvo galimybės paten
kinti jų prašymą. Bet grįžus 
iš studijų Juozui Venckui ■ 
(1927) ir kun. Jonui Paukš
čiui, kuris perėmė direktore- 
vima. kun. Bružikas 1931 m. 
vasarą, galėjo išvykti į Ame
riką. Ten jis su didžiausiu pa
sišventimu dirbdamas savo 
darbą, pasiekė gražių vaisių 
ir atnešė žmonių sieloms di
delės naudos. Dėkingi Ameri
kos kunigai ir tikintieji paro
dė jam savo dėkingumą auko
mis ir dovanomis, kurios buvo 
panaudotos gimnazijai plėsti. 
Be to 1932 m. p. Ministeriui 
Pirmininkui Tabeliui tarpiniu 
liaujant, gauta iš Taupomųjų 
Kasų paskola. Tuo būdu buvo 
galima rinitai galvoti apie 
paskutinį gimnazijos padidi
nimą. 1932 m. nupirktas kai
myno p. Gilpermo žemės skly
pas ir prijungtas prie kiemo. 
Didinama ir gimnazija, — li
kusiai dviaukščių namų da
liai pastatyti dar du aukštu. 
Naujas patalpas užėmė 8 kla
sės, paišybos salė, mokytojų 
kambarys, raštinė ir direkto
riaus kabinetas. Iš pagrindų 
pertvarkytuose žemutiniuose 
aukštuose įrengtas vienas di
desnis ir 7 maži muzikos kam
barėliai (smuikininkams ir ki
tiems griežikams lavintis), 
praplėstos gamtos muziejaus 
patalpos. I aukšte įrengtos 2 
kūno kultūros salės, bibliote
ka ir pradžios mokykla.

Taip ir mūsų amerikiečių 
pagalba išaugo Jėzuitų gimna
zija Kaune į Lietuvos kultū
rinį ir mokslinį centrą.

Socialistai
Kun. Dr. A. Civinskas.

Kaip žmogus beaugdamas išauga drabužį, tas drabužis 
turi plyšti ir eiti šalin, taip lyginai, kad ūkio dalykai perauga 
kitus žmonijos gyvenime dalykus, šie visi turi irti, plyšti ir 
būti naujai sutaisyti atsakančiai naujam ūkio vedimo būdui.

Bet paklausite gal, kaip, anot Markso, įvyksta toji žmo
nijos sutvarkyme atmaina, atsimainius ūkio vedimo būdui?

Tą atmainą padaranti kova, kurią nuolat žmonės tarpu 
savęs vedą. Žmonijos istorija, anot Markso, tai niekad nesi
liaujanti kova prispaustųjų su prispaudėjais, vargdieniais pa
verstųjų su didžturčiais. Prispaustieji vargdieniai stengiasi 
visados numesti nuo savęs prispaudėjų didžturčių jungą, šie 
rūpinasi anuos suvaldyti savo naudai.

Subrendus gi reikalui kokios žmonijos sutvarkyme atmai
nos, toji kova padaranti reikalingą atmainą. Taip, imkime, 
dabar, atsiradus visokioms mašinoms, privisus visur pakri
koms ir tokiu būdu atsimainius išdirbimo įrankiams ir ūkio 
vedimui, turįs būtinai, anot Markso, persimainyti visas žmo
nijos sutvarkymas; tą-gi permainą padarysią jokios nuosa
vybės neturintieji darbininkai kovoje su skaudžiančiais juos 
didžturčiais. Šios-gi neužilgio būsiančios permainos pasek
mės būsią socializmo įvykdinimas.

Toks tai yra Markso mokslo pamatas. Permainos žmo
nijos gyvenime esą neišvengiamos pasekmės išdirbimo įrankių 
ir ūkio vedimo permainų. Dabar reikia mums prisižiūrėti, 
kaip Marksas stengiasi išrodyti, jog tų permainų laikas dabar 
yra atėjęs ir jog tų permainų pasekmes turi būti būtinai so
cializmo įvykdinimas.

— Ponuli, ar-gi tat tiesa, ką Marksas mokino ? — paklau
sė Damijonas.

— Daili čia būtų tiesa, — perkirto jo žmona, — žmogus 
gyvulys, Dievo nesant, amžinojo gyvenimo nebūsiant... ko dar 
čia klausti ?!

TERORIZUOJA ”N. TIL
ŽĖS KELEIVIO’ SKAI

TYTOJUS

’’Naujasis Tilžės Keleivis” 
praneša, kad Tilžės laiškane
šiai, nunešdami lietuvišką lai
kraštį jo prenumeratoriams, 
kiekvieną kartą biauriai ko- 
lioja prenumeratorius. Dėl to 
buvo ir keletas susidūrimų su 
laiškanešiais. ”N. Tilžės K.” 
daugumas prenumeratorių.

1 vengdami konfliktų su laiška
nešiais ir kitais fanatikais vo
kiečiais. kure piktinasi ir te
rorizuoja juos pamatę lietu
višką laikraštį, laikraštį pa
siima tiesiog iš pašto.

— Turi tiesą, mama, — atsakė Vaišnora, — kaikuriuose 
dalykuose aiškiai matyti, jog Markso paklysta; bet kaikur tat 
nelengva patėmyti, o nekartą reikia jam net teisybę pripažin
ti. Visa tai ilgainiu pamatysime. Dabar tik aiškinu jums 
Markso mokslą; paskui gi jį perkratysime, pažiūrėsime, kas 
jame tiesa, kas ne. Bet ar supratote, ką ligšiol sakiau apie 
Marksą? ko jis nori?

Visi tylėjo. Pagalios atsiliepė Kriščius:
— Ponulis sakė, kad, anot Markso, visas žmonių gyveni

mas toks, koks ūkio vedimas.
— O kam Marksui žmonių gyvenimas, ūkio vedimas rū

pi? ką jis nori išrodyti?
— Jisai nori išrodyti, kad turi būti socialistų viršus.
— Gerai, dėde, — pagyrė Vaišnora, — Marksas, matote, 

nori užtempti socializmą ant mokslo pamatų, stengiasi išro
dyti, delko socializmas turįs būtinai įvykti, nežiūrint į tat, ar 
žmonės jo nori, ar ne; kaip po nakties teka saulė, nežiūrėda
ma, ar kas jos nori, ar ne, taip po dabartinio žmonijos sutvar
kymo turįs ateiti socializmas, ar mes to norime, ar ne. Į sa
vo išvadžiojimų pamatą Marksas stato tą neva teisę, būk pas 
žmones viskas priklausą nuo to, kokiais ji eįrankiais, kokiu bū
du daro sau reikalingus daiktus. Taip, imkime, išpradžių, 
anot Markso, kada žmonės maža ką skyrėsi nuo žvėrių, kada 
jie ieškojo sau maisto maž-daug, kaip žvėrys, mušdami tik gy
vulius, kuriuos galėjo įveikti, ir rankiodami sau tinkamus au
galus, tada negalėję būti jokios nuosavybės. Nuosavybė atsi
rado, kada žmonės išmoko pasidaryti įvairius įrankius, su ku
riais lengviau ir geriau pasigaminti, kas gyvenimui reikalin
ga. Žmogus pasidarė lanką paukščiams šaudyti, kirvį me
džiui kirsti, žagrę žemei arti, ir pasakė sau: šis lankas, kirvis, 
ši žagrė — mano; butas, kurį medžių prisikirtęs aš pasista
čiau — mano; žemė, kurią užsiariau, užsisėjau — mano.

— Ispanijos paskutinis su
kilimas sustiprino respubliką. 
Visuomenė daugiau pasitiki 
vyriausybei. Senor Gil Robles, 
katalikų vadas, kelia savo par
tijos autoritetą, nes tai kartu 
buvo katalikų laimėjimas, o 
radikalų pralaimėjimas. 1

Nuosavybei atsiradus, išpradžių kiekvienas dirbo su savo 
įrankiais, o ką pasidarė, tat buvo jo. Bet ilgainiu iš vienos 
pusės augant visokiems išradimams, iš kitos vėl, žmonėms gei
džiant daugiau turtų susirinkti, kovoje silpnesnių su galin
gesniais, darbo įrankiai, žemė, ėmę pamaži eiti į rankas nedi
delio, sulygintinai, skaitliaus turtingųjų; silpnesniesiems gi 
netekus savo įrankių, nieko daugiau nebelikę, kaip dirbti pas 
turinguosius. (Bus daugiau)
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MŪSŲ VISŲ REIKALU

Lapkričio 1 d. pradėjome 
savaitraščio ’ ’AMERIKOS ’ ’ 
naujų skaitytojų vajų. Ar šis 
vajus duos pageidaujamus 
vaisius, pareis nuo to, kiek 
mes mokėsime vieningai pasi
darbuoti ir sąžiningai savo 
pareigas atlikti.

Kai mes neturėjome savo 
laikraščio, mes rašėme, kai 
bėjome, diskusavome, bandė
me vieni kitus įtikinti, kaip 
yra svarbu, naudinga ir būti
nai reikalinga turėti savo lai
kraštį Didžiojo New Yorko ir 
New Jersey apylinkėj. Ačiū 
neskaitlingam būreliui lietu 
vių katalikų visuomnės vei
kėjų, kurie prisidėjo savo pa
sišventimu ir atidarė kišenius 
laikraščio leidimui, — šian
dien jau matome savo svajo
nes realizuotas — turime sa
vaitraštį ’’AMERIKĄ”.

Toliaus mūsų tikslas dar ne
atsiektas. Laikraščio leidimas 
dar nereiškia, kad mes jau at
likome lietuvybės ir krikščio
niškos dorovės ugdymo parei 
gas: tas reiškia tik tai, kad 
mūsų idėjinės svajonės įgauna 
objektyvumo ir vystosi į pra
ktišką darbą; kad mes tik 
pradėjome savo idėjų reali
zavimo misiją. Mūsų laikraš
tis —■ tai mūsų siekių svar
biausioji priemonė, kurią mes 
galime sistematingai panaudo 
ti lietuvybės ir katalikybės 
stiprinimui. Kaip traukinys ar 
automobilis tarnauja susisie 
kimui, taip laikraštis yra rei 
kalingas idėjiniam darbui, vi
suomeniniam veikimui.

Tas traukinys, kurio bėgiai 
yra trumpi — susisiekimai 
mažai tepatarnauja. Tiek pat 
naudos teatneša ir tas laikra
štis, kurio skaitytojų tiražas 
yra mažas. Čia ir prieina 
me vienos ir visiems bendros 
išvados: ’ ’AMERIKA ’ ’ turi 
būti išplatinta visose koloni
jose, ypatingai New York ir 
New Jersey rajonuose.

Maži vaikai pamatę bent 
kokį gražų dalyką — griebia
si jo visu entuziazmu, bet 
greit apsidžiaugę meta į šalį 
ir pamiršta. Mes vaikų pavy
zdį sekti negalime; jeigu mes 
vaizdavomės savo laikraštį 
gražiu ir naudingu dalyku, 
tai dabar tą laikraštį turime 
ne tik užlaikyti, bet jį išpla
tinti ir padaryti įdomiausiu, 
rimčiausiu ir įtekmingiausiu 
laikraščiu. Mes turime žinoti, 
kad šiam laikraščiui teks iš
lyginti netikslios spaudos įne
štus mūsų apylinkės lietuvių 
gyveniman nenormalumus, ati 
taisyti sudemoralizuotą lietu
vių orientaciją. Taigi savait
raščio ’’AMERIKOS” užda

viniai yra dideli ir svarbūs, 
tiek lietuvybės, tiek religijos 
atžvilgiu.

Dėl to, ’’AMERIKOS” au
ginimo, išplatinimo reikalą — 
negalima laikyti antraeiliu 
dalyku; priešingai, šį reikalą 
turime pastatyti pirmoj vie
toj ir sukoncentravę savo pa
stangas pasidarbuoti visu uo
lumu.

Mes dažnai pasišvenčiame 
visokių ’’svečių” priėmi
mams, maršrutų sutvarky 
mams etc., bet tankiai pa
mirštame savo pačių reikalus, 
savo artimiausias pareigas bei 
uždavinius. Gražu yra kitus 
pagerbti ir iš Lietuvos atvy
kusių lietuviškas misijas pa
remti. Tačiaus neturime už
miršti ir savo garbės reika
lus, savo uždavinių pareigas. 
Mums pirmiausia turi rūpėti 
savųjų reikalų subalansavi
mas, vietos lietuvių ateitis ir 
gerovė.

Taigi būkime nuoširdūs sa
vo užsimojimuose, prisidėki
me visi prie ’’AMERIKOS” 
išplatinimo. Kuriems aplinky 
bes leidžia, stokime į vajaus 
kontestą, kurin įstoti niekad 
nėra per vėlu. Šiame kontes- 
te gali laimėti ne vien tie, 
kurie ankščiau pradės, bet ir 
tie kurie uoliau, sistematin- 
giau pasidarbuos. Vajininkai 
gauna nuošimtį nuo kiekvie
nos prenumeratos ir turi pro 
gą laimėti didesnę ’’cash” do
vaną.

Kuriems nepatogu vajaus 
konkurse dalyvauti, tie gali
me pasidarbuoti savo artimų
jų draugų tarpe — gauti bent 
po vieną naują ’AMERIKAI’ 
skaitytoją. Juk vieną skaity
toją gauti yra nesunkus dar
bas, ypač kai prenumerata tik 
$1.50 metams, bet toksai dar
bas 'greitai padvigubintų 
’ ’AMERIKOS ’ ’ skaitytojų 
skaitlinę. Tai būtų gražus ko
operacijos reiškinys ir dide
lis laimėjimas.

Kas pirmas iš gerbiamų 
skaitytojų pradės šį Garbės 
sąrašą — gaus naują skaity
toją?

Kom. Narys.

SPALIU DEVINTĄ PRISI
MINĘ

(Iš Prof. Pakšto kalbos)
Daug yra tautų, kurios jau

nos būdamos negali atimti sa-\ 
vo žemių, bet laikas nuo laiko turinčia tauta 
nuosekliai ir ištvermingai dir
bdamos jas išsikovoja. Jugo
slavijai, Romunijai ir ki
toms tautoms taip yra atsiti
kę.

Mes po didžiojo karo nelai
mė jom tiek savo žemių, kaip 
mūsų mažieji kaimynai, nes 
neturėjom savo aukštų vadų. 
Tuo tarpu, kaip Latvijos, Šuo 
mijos ir kit., pav., kariškiai 
pas rusus buvo generolais. Iš 
mūs tik persikrikštinęs vie
nas kitas aukštesnį laipsnį 
galėjo pasiekti.

O senovės Lietuva buvo pla 
ti ir galinga. Iš jos ir Lenki
ja ėmė sau prestižą, nors nie
kad ji nebuvo buvusi nuo ma
rių iki marių. Visa atkovojo 
Lietuvos valdovai. Ir Vilnius 
— tai Lietuvos pasididžiavi
mas. Lietuva be Vilniaus tai 
be tradicijų, tai tokia, kaip 
kitos mažosios valstybės. Da
bar gi nelengva Vilnius atim
ti. Metodiškai varvinami nuo
dai pagrobtų tautiečių širdin.

Mes esame tauta, kuri nori
me gyventi savo žemėje. Gali 
skaityti mus nuošimčiais ir vi
saip. Mes pareiškiam norą gy
venti savo žemėse. Kad būtų 
taip pastatyta politika 1917 
m., kaip šiandien, tai daug 
kas jau nerūpėtų, nes pasto
vus draugas mūsų tautai, ga
li būti Francūzija. Ir jeigu 
jai būtų duota tiek privilegi
jų, kiek pav., vokiečiams, tai 
Vilnius būtų mūsų.

Žinome, kad Pilsudskis yra 
lietuvių kilmės. Tragedija to
dėl, kad jis nepažino moder-Į 
niosios Lietuvos. Pabėgo iš 
kaimo ir nežinojo augančios 
inteligentijos arba buvo apiei 
ją blogai informuotas. Ir da-1 
bar iš esmės yra mums prie
šas.

Nesitikiu, kad taikiu būdu 
bus atimtas Vilnius. Šioj ga
dynėj reikia geros kariuome
nės, kurios kareiviai būtų 
baigę 8 metų mokyklas. Rei
kia sukultūrinti Lietuvą. Pa
statyti mokyklą, kaip pas 
belgus, anglus, holandus... Da
rykim pastangų neatsilikti nei 
taškelio nuo kultūros. Išvys- 
tykim savystovią, laisvą as
menybę. Ateitis laisvųjų. Iš 
laisvi], oro sakalų Lietuva ga
lės semti jėgą kovai. O karų 
gadynė dar nebaigta. Jei ne
įtariau j am, tai kovojam dėl 
Vilniaus. Tai yra nemažiau, 
negu kariauti. Žūti gal būt 
netaip sunku, kaip suvienyti 
savo visų valią vienam tiks
lui ir nuosekliai dirbti.

Mes turim kultūrėti. Mo
kyklos universitetai — turi 
būti visukuo aprūpinta. Ne
turim būti šykštūs mokslui ir 
mokykloms. Turim tapti pasi- 

ir nešykščia 
kultūriniams tautos reika
lams. Mes turim šalį pakelti 
iš didelio vargo.

Mes tikėjom daug šviesos 
iš Kat. Universiteto, nes jame 

būt buvę antropologija, etno
logija ir kt. reikalingiausi 
tautai mokslai. Reikia priva
lomo mokslo. Jį mus apjuosia 
kaimynai, jau seniai įvedę. 
Reikia šalyje sukelti ūpą, mo
kslo norą — tai tiesus kelias 
į Vilnių. Kitokios kryptys ne
veda į Vilnių.

Šalia mokslo reikia stip
rios moralės ypač mažai tau
tai, nes žiurkė dideliam aruo
de yra žalinga, tai juo labiau 
mažame. Tad reikia ir mora
linio ūpo, kad nebūtų tole
ruojama nei viena vagystė... 
To reikalauja patriotizmas.

Vilnius yra ant didžiausių 
Europos susisiekimo linijų 
tarp Paryžiaus, Berlyno, Ma
skvos. Ir dabar yra perkirsta 
ta Europos arterija. 14 metų 
nei vienas traukinys nėra nu
ėjęs ta linija.

Tarp Kauno ir Vilniaus ant 
gelžkelio bėgių jau yra išau
gusių aukštoki], pušų. Jos sa
ko, kad 14 metų sutikom ne
vesti negarbingų su lenkais 
derybų, ir šitos pušys yra 
mūsų pasididžiavimo simbo
lis. Jos, atgavus Vilnių, tu
rėtų būti aptvertos, kad nie
kas jų neišnaikintų. Tegul 
viso pasaulio tautos tai mato.

AMERIKOS SPAUDA APIE 
ARĖJĄ VITKAUSKĄ

Didelis dienraštis, išeinąs 
keletą kartų per dieną, ’’Chi
cago American”, savo pagrin
dinėje laidoje, einančioje vi
są dieną, išspausdino Arėjo 
Vitkausko atvaizdą ir šį strai
psnį :

’’Iškelia mintį apie Chica- 
gą, kaip Lietuvos sostinę.

’’Chicaga turi būti Lietuvos 
Respublikos sostinė!

Tą pareiškė Arėjas Vitkau
skas, žurnalistas ir poetas, da 
bar esąs čia rašyti apie Ame
rikos gyvenimą Baltijos kraš
to laikraščiams. Jis taip pat 
renka medžiagą kelioms ruo
šiamoms knygoms, kurių tar
pe bus knyga apie lietuviškos 
kilmės čikagiečių gyvenimą, 
kurie gyvena Chicagos sker
dyklų srityje. Jis kalbėjo to
liau, (pabraukimai ’’Chicago 
American”) :

’’Lietuvių yra daugiau Chi- 
cagoje, kaip Kaune, Lietuvos 
sostinėje, kurioje gyvena apie 
(110,000 ? Red.) 70,000. Taip 
pat, trečioji dalis pasaulio 
lietuvių yra Jungtinėse Vals
tybėse.

’’Toliau, lietuviškos kilmės 
čikagiečiai padėjo baigiantis 
pasauliniam karui atstatyti 
tą kraštą politiškai ir kultū
riškai.

’’Lietuvos valstybės operos 
primadona yra Marijona Ra

kauskaitė, gimusi Bridgepor- 
to pietų dalyje. Ji padarė ne
užmirštamą įspūdį originališ
koje operoje ’’Gražynoje”, su 
komponuotoje Karna vičiaus, 
paimtoje iš to vardo poemos, 
parašytos Adomo Mickevi
čiaus.

’ ’Kitų Chicagiečių tarpe 
Lietuvoje yra: Juozas Vaič
kus, filmų direktorius; Jonas 
Šileikis, dailininkas; Ona Ce- 
rienė, autorė ir kompozitorė; 
Irena Juozaitytė, balerina, du
ktė daktaro Antano Juozaičio, 
3261 So. Halsted St.; Kazys 
Balutis, Lietuvos ambasado
rius Anglijai ir Petras Bučys, 
katalikų bažnyčios vyskupas 
rytų apeigoms.

”Su šypsena ir ugnele aky
se Vitkausakas palygino Chi
cagos Civic Opera House su 
Lietuvos valstybės operos na
mu su 800 vietų. Jis sako:

’’Kai aš išeinu iš Chicagos 
Operos Namo, aš jaučiuos kai 
ką tik apleidęs šaltą sandelį; 
aš nustojau Kauno Operos Na
mo šilumos, jaukumo ir artis
tiškumo.”

KUN. J. ČĖSNA GRĮŽO Į 
AMERIKĄ

Kun. J. Čėsna Sioux City, 
Iowa, lietuvių par. klebonas 
kuris buvo nuvykęs Lietuvon 
į pirmąjį lietuvių tautos 
Eucharistinį kongresą. Pir
miausia tiesiai buvo atvažia
vęs pas savo buvusį bendra
darbį kun. J. Zabulionį, Biju
tiškio kleboną, pas kurį su 
virš savaitę laiko prieš kon
gresą paviešėjo ir tame laike 
sykiu apvažiavo apylinkės pa
rapijas ir žymesnes vietas.

Paskui kun. J. Čėsna su 
kun. J. Zabulioniu nuvyko 
Kaunan ir dalyvavo Eucharis
tiniam kongrgese per visas die 
nas. Po kongresui su kun. J. 
Zabulioniu savaitę laiko važi
nėjo po įvairesnes Lietuvos 
vietas, pavažinėję grįžo į Kau
ną. Iš Kauno kun. J. Čėsna 
nuvažiavo į Suvalkiją pas sa
vo tėvus kelioms dienoms ir iš 
ten rengėsi važiuoti į Austri
ją ir kitas Europos šalis, o 
kun. J. Zabulionis atsisveiki
nęs su kun. Čėsna grįžo į sa
vo parapiją.

Kun. J. Čėsna apvažiavo 
dešimti Europos šalių ir be 
abejonės kiekvienoje šalyj ap 
lankė ir pamatė, kas buvo jam 
įdomiausia, taigi būtų labai 
gerai, kad gerb. kun. J. Čės
na pirmą sykį atsilankęs Lie
tuvoje ir Europoje, ką matė 
ir patyrė savo įspūdžius ap
rašinėtų laikraščiuose, aš ma
nau, kad visi juos skaitytų su 
dideliu malonumu.

Draugas.
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I KORESPONDENCIJOS
I

Marianapolis
Vieša Padėka.

Staiga susirgus mūsų myli
mam direktoriui kun. dr. J. 
Navickui, MIC., nuvykus pa
sitikti atvykusį iš Lietuvos J. 
E. Vyskupą Matulionį New 
Yorke, gerb. kun. J. Simonai
tis, Elizabeth, N. J. priėmė jį 
pas save ir per visą sunkųjį 
mūsų kun. direktoriaus ligos 
metą aprūpino butu, gydyto
ju, vaistais ir tt. Vėliau, kun. 
dr. Navickui sustiprėjus, gerb. 
prietelis kun. J. Simonaitis, 
savo auto pavežėjo Kolegijom

Todėl, Marianapolio Kole
gijos studentai taria nuoširdų 
studentišką ačiū, gerb. priete- 
liui ir geradariui kun. J. Si
monaičiui už jo nuoširdumą 
bei suteiktą aprūpinimą sun
kiose mūsų mylimo kun. dire
ktoriaus dienose. Dar kartą 
širdingai dėkojame

Spaudos sekcijos susirinkimas
Spalių 20 d. įvyko literati- 

nės sekcijos susirinkimas. Da 
lyvavo gerb. kun. J. Vaškevi
čius, MIC. ir studentai.

Gerb. kunigas savo žavingo
je kalboje ragino visus, be iš
imties, sukrusti ir stoti į pla
tųjį spaudos darbą, prižadėda
mas silpnesniems prigelbėti ir 
pats jame dalyvauti.

Naują, 1934-35 m. valdybą 
sudarė šie: pirm. — A. Ma- 
žukna, vice- pirm. — A. Drau 
ginis,, sekr. — J. Jurčikonis.

Laikraščių korespondentais 
išrinkti: ’’Amerikos” — J. 
Stankus, ’’Studentų Žodžio”
— A. Mažukna, ’’Laivo” — 
J. Liolia, ’’Mažųjų Draugo”
— A. Dranginis, ir jo pagelbi- 
ninkai: J. Augūnas ir J. Jur
čikonis. ’’Darbininko” — B. 
Mažukna, ’’Garso” — S. Gra
fas, ’ ’Pažanga ’ ’ — Mikelionis

Tenka pasidžiaugti, kad su 
sirinkime, senųjų tarpe daly
vavo nemažas skaičius ir nau
jai atvykusių studentų. Visi 
pasiryžo dirbti. .

Kolegijos Rėmėjų Seimas
Spalių 28 d. Marianapolio 

Kelėgijos rūmuose įvyko Ry 
tinių valstybių Kolegijos Rė
mėjų seimas.

Pereitų metų seimo gausin
gas suvažiavimas ir jame įgy
ti įspūdžiai rodo nepaprasto 
pasisekimo šiemet. Studentai 
gražiai priėmė ir vaisino sve
čius.

J. Stankus (L. K.)

Waterbury, Conn
Lankėsi J. E. Vysk. Matulio

nis
Šiomis dienomis waterbu- 

riečiams teko proga pa
matyti J. E. vyskupą Matulio
nį. Jis kas rytas laikė šv. mi
šias ir aplankė mūsų parapi
jos mokyklą. Be to Jis sek
madienį per sumą pasakė gra
žų pamokslą, ir prakalbą va
kare parapijos salėje.

Anglų laikraščiuose tilpo 
gražūs aprašymai ir paveik
iai J. E. Vyskupo ir kun. Va- 
lantiejaus. Amerikonų spauda 
sekė kiekvieną Jo žingsnį. Bu
vo atsilankęs ir pas miesto ma 
jorą ir kitur.. Visi domėjosi 
ir džiaugėsi Jo atsilankymu.

Pereitą savaitę New Britain 
pas kun. Vaškelį, Šv. Andrie
jaus parapijoje įvyko 40 vai. 
atlaidai. Buvo daug svečių 
kunigų. Bažnyčia kiekvieną 
vakarą buvo pilna žmonių. 
Reikia pagirti New Britaino 
parapijos chorą kuriam vado
vauja p. Žalnieraitis. Choras 
labai gražiai pagiedojo bažny
čioje.

Šių dienų politika.
Šiomis dienomis Waterbury 

ir visoje Conn, valstybėje va
roma didžiausia politikos pro
paganda visų politiškų parti
jų už gubernatoriaus urėdą. 
Lietuviams, žinoma, kaip ir 
visiems ta politika yra įdomi 
ir daug reiškia. Bet lietuviai 
turi nepamiršti balsuoti nors
už lietuvius, kurie gali gauti 
darbus. Tai Jonas Bendleris 
ir Jonas Jenušaitis.

Šiomis dienomis išėjo nau
jas Šv. Vardo Draugijos lei
dinys 7-tas. Labai gražūs vir
šeliai ir turinys. Yra rašinių 
apie tikybą ir taipgi naujienų.

Lietuviai studentai neužil
go turės ginčus: ’ ’Ar moterys 

(turėtų siekti aukštesniojo mo
kslo”.

Šv. Vardo Draugijos naudai 
lapkričio 17 d. bus basketball 
loša su šokiais naujoje para
pijos salėje.. Verta visiems at
silankyti.

Lapkričio 10 d. Studentai 
rengia šokius. Komisija nuo
širdžiai kviečia visus atsian- 
kyti.

Fife ir Drum Corps žengia 
pirmyn. Jau turi apie 40 vai
kinų ir visi mokosi kas sere- 
dos vakarą. Smagu yra maty
ti tiek daug gražaus jaunimo. 
Valio jaunime, laikykis ir iš
tesėk!

ŠV. PETRO ir POVYLO PAR. ELIZABETHS JUBILIEJUS

Ši parapija sausio 1 d. 1935 m. švęs 40 metij Jubiliejų
Jubilie j aus Komisij a.
Ši komisija uoliai dar
buojasi. Susidarė iš pa 
rapijonų ir draugijų at
stovų, kurios sąstatas 
yra maž daug tekis: 
Pranas Savickas, pirm., 
Kazys Bernotą, vice* 
pirm., Izabelė Brazins- 
kienė, rašt., Juozas Ma- 
tuza, finansų rašt., ku
nigas klebonas J. Si
monaitis, iždin., ir kom- 
poz. Juozas Žilevičius, 
reporteris. Ateinančia
me numeryje daug dau
giau bus pranešta.

ELIZABETH, N. J.. .

Lietuviai pralenkia visus
Nesenai įvyko viso Elize- 

betho miesto Šv. Vardo eise
na, kame dalyvavo visos mie
sto parapijos ir apylinkės. 
Liet, vietinė Šv. Petro ir Po- 
vylo parapija išrikiavo virš 
650 vyrų, kurie savo skaičiu
mi pralenkė visas kitas para
pijas nežiūrint kiek jų daly
vavo. Eisenoje dalyvavo vieti
nis klebonas kun. J. Simonai
tis ir vikaras kun. J. Kinta: 
maršalas buvo jaunutis

VIETOS ŽINIOS
-------- o

UKRAINOS LAISVĖS PAS
KELBIMO ŠVENTĖ

Didž. New York’o tautiškų
ukrainiečių organizacijų tary
ba sekmadienyj, lapkričio 4 
d. 8 vai. vakare, rengia Ukra
inos Nepriklausomybės Pas
kelbimo paminėjimo iškilmes 
Ukrainiečių Tautos Rūmuose, 
217 E. 6th St., New York.

Kaip jau įprasta nuo 1930 
metų rudens, tarp-legioninės 
Lietuvių-Ukrainiečių ir komisi 
jos pastangomis, su ukrainie
čiais dalyvaus ir Lietuvių Le
giono veteranai. Vietos kolo
nijoje dalyvaus iškilmėse Da
riaus-Girėno 1-jo posto nariai 
su vėleva ir lietuvių atstovas 
pasakys kalbą.

Įvertinant draugingų san
tykių svarbą kad ir ateities 
darbams, visi lietusiai širdin
gai kviečiami dalyvauti ukra
iniečių iškilmėse, kurios susi
darys iš kalbų ir koncertinės 
dalies. Nuvažiuoti patogiau- 
•siai galima 14th St. Canarsie 
BMT. traukiainais, išlipant 
ant 3rd Avė., arba 2nd ir 3rd 
Avė. ”L”. arba Lexington

Pranas Savickas

nierius Adolfas Bražinskas. 
Vedėjais buvo p. Edvardas 
Petrikas irgi jaunutis Eliza
beth© biznierius ir p. Pranas 
Savickas. Jubiliejaus komisi
jos pirm. Visų draugijų pirmi
ninkai ėjo pirmose eilėse, ku
riose sekė muzikalinis benas. 
susidedantis iš 25 asmenų. Tai 
buvo vertas lietuvių pasirody
mas jų parapijos Jubiliejaus 
40 metų laiku. Teko girdėti, 
kad su kitais metais, ta eisena 
savo baigimą sukoncentruos

biz-_apie lietuvių bažnyčią..

Avė. IRT. traukiniais iki As
tor PI..

K. R. Jurgėla,
Tarplegioninės Komisijos 

sekret.

IŠ VYČIŲ VEIKIMO
Pereitą ketvirtadienį, spa

lių 25 d. Lietuvos Vyčių 41 
Vytauto kuopa turėjo paskai 
tas ir diskusijas apie Vilnių 
ir Lietuvos istoriją. Šiame su
ėjime dalyvavo beveik visi kp. 
nariai, kurie buvo labai susi
domėję tais klausimais.

Apskrities Valdybos susirin
kimas

Pereitą penkt., spalių 26 d. 
Great Necke 109 Vyčių kuo
pos salėje, vyčių apskrities 
valdyba ir kuopų pirmininkai 
turėjo mėnesinį susirinkimą, 
kur buvo aptarta keletas gana 
svarbių dalykų.

Susirinkimui užsibaigus 109 
kuopos vaišingos merginos 
svečius pavaišino gardžiais 
užkandžiais ir kava savo sve
tainėje.

Tenka pažymėti, jog ši dar 
taip jauna kuopa pradėjo pa
skutiniu laiku sparčiai augti 

narių skaičiumi ir sustiprėjo 
visais atžvilgiais. Ši kuopa ti
krai gali didžiuotis turėdama 
labai gražią salę ir kambarius, 
kurie užima net visą namą. 
Reikia tikėtis, jog ši kuopa 
pralenks neužilgo visas apy
linkės kuopas. A. J. M.

LIETUVIAI LAIMĖJO
Spalių 23 d. Brooklyn© Li

thuanians laimėjo krepšiasvy- 
džio žaidimą punktais 25 — 
15 prieš Devoe Diamonds. Žai
dimas buvo School Settlement 
House salėje.

Spalhj 28 d., vėl žaidė Kla- 
ščiaus salėje prieš Long Sland 
City Boys. Pelnas buvo ski
riamas Klaščiaus salės atnau
jinimui..

MIRĖ
Spalių 25 d. ryte, mirė Mar

celė Valiukevičiūtė 14 m., 61- 
27 —■ 56 Dr., Paliko nuliūdi
me savo tėvelius, broliukus: 
Joną ir Aleksandrą, sesutes: 
p. Barzdaitienę, Veroniką ir 
Lilija.

.Laidotuvės įvyko spalių 29 
d., iš Atsimainymo bažnyčios 
su šventomis mišiomis į Kalva
rijos kapines.

Laidotuvėmis rūpinosi gra- 
borius A. Valantiejus.

LANKĖSI BROOKLYNE
Pereitą savaitę Brooklyne 

lankėsi LRKSA. Sekretorius 
p. J. Šaliūnas. Aplankė visą 
Brooklyną, kur anot jo, nuo 
1930 metų jau nebuvęs. Taigi 
man, kaipo Susiv. nariui buvo 
įdomu sužinoti, ką p. Šaliūnas 
yra padaręs su Susiv. namu, 
kuris šiuo laiku stovi tuščias. 
Tuojau prie progos sugavau 
namo prižiūrėtoją p. Tumaso- 
nį ir klausiu jo, ką Centras 
mano daryt su namu, nes man 
teko pačiam p. Šaliūną maty
ti Brooklyne.

Man apie tai paklausius, 
namo prižiūrėtojas akis pasta
tė ir klausia, kada p. Šaliūnas 
buvo Brooklyne, kad jis jo 
nematė, nei prie namo, nei na
me. Sako, kad ir jam labai 
nuostabu, kad Centro Valdy
bos narys, išbuvęs kelias die
nas, kaip aš sakiau, Brookly
ne, neaplankė Susiv. namo, 
nepažiūrėjo, kaip kas ir kur 
einasi. Galop prižiūrėtojas 
patraukė pečiais ir sako, kad 
turbūt p. Šaliūnas atvyko į 
Brooklyną aplankyti savo se
novės draugus, tai neturėjo 
laiko.

Išgirdus man apie tokį Su
siv. Centro Sekr. elgesį, man 
pasidarė nei šis nei tas. Išro
do, kad mūsų organizacijos 
oficiozai mažai ką paiso apie 
savo organizacijos reikalus. 
Labai tas išrodo keista.

Susvi Narys,
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LIETUVIŲ IR ESTŲ RANK
DARBIŲ PARODA NEW 

YORKE JAU ATIDARYTA

Spalių mėn. 22 d. 1 vai. po 
pietų įvyko iškilmingas paro
dos atidarymas pas B. Alt
man and Company, — kampas 
5th Avė. ir 34th St. New 
York City.

Paroda angliškai vadinama 
’’Baltic Art and Handicraft 
Exhibit sponsored by the Li
thuanian and Estonian Go
vernments ”. Kiekvienas New 
Yorko gyventojas žino B. Alt
man and Company depart
ment store. Tai yra vienas se
niausių, tvirčiausių ir ko
merciniai - aristokratiškiau
sių prekybos įstaigų Didžia
jam New Yorke. Tarpe pre
kybininkų visos Amerikos ši 
krautuvė yra žinoma kaipo 
’’most exclusive store”. Jų 
politika yra ne pigi reklama, 
bet stiliaus rimtumo impona- 
vimas rinktiniai publikai. Jau 
vien tas faktas, kad B. Alt
man and Company sutiko savo 
puošnioje krautuvėje pasiro
dyti su lietuvių ir estų rank
darbiais liudija, kad tie Lie
tuvos ir Estijos dirbiniai yra 
aukštos vertės prekės, artisti
škumo ir moderniškumo at
žvilgiu. Milžiniškas, kampi
nis langas tos krautuvės, pro 
kurį kasdieną praeina šimtai 
tūkstančių žmonių, yra artis
tiškai papuoštas lietuviškų ir 
estų moteriškais kostiumais 
ir pavyzdžiais rankdarbių, 
kurie savo spalvomis ir dai
lumu traukia kiekvieno pra
eivio akį.

”Oh, look! What’s that?” 
— ir nustebintas praeivis su
stoja prie lango.

’’That is not Balkan, that 
is the Baltic Exhibition,” — 
girdėjosi aiškino vienas ki
tam prie lango sustoję jau
nuoliai.

Prieš pat parodos atidarymą 
specialiame kambaryje susi
rinko garbės svečiai, kuriuos 
p. Keeler, kompanijos vice
pirmininkas, sutiko ir cigarais 
bei cigaretais pavaišino. Tar
pe svečių matės laikraščių ko 
respondentai, dailės bei ama
tų. mokyklų vedėjai ir žymus 
būrys vietines lietuvių kolo
nijos inteligentų, ypač mote
rų. Jų tarpe buvo oficialūs 
Lietuvos atstovai su žmono
mis: Generalinis Konsulas P. 
Žadeikis ir Estijos Konsulas 
p. Kuusik; buvo ir Latvijos 
atstovai: Gen. Konsulas p. 
Lule ir Vice-Konsulas p. .Ka- 

lejs; Vice Konsulas p. Dau- 
žvardis su žmona; taipgi p. 
Winlock, Metropolitan Mu
seum of Art direktorius; Dr. 
John H. Finley, iš New York 
Times, Dr. Colligan preziden
tas Hunter College of New 
York; prof. -Murray Butler, 
Columbia University preziden
tas pranešė ateisiąs kiek ve-, 
liau; matėsi tūlas estų profe-l 
sorius, buvęs ministeris, kurio 
pavardės neteko sužinoti ma
tėsi ir seni lietuvių draugai: 
Dr. Bainbridge ir p. Cald
well. Iš lietuvių reprezentan
tų matėsi ponios: Valukienė, 
Veneienė, p. V. Jankauskas 
ir daugelis kitų. Visi jie 1 vai. 
atėjo į parodos salę (7 aukš
tas), kurioje lietuvių ir estų 
dirbiniai buvo rūpestingai ir 
artistiškai išdėstyti pono ir 
ponios Bonyhard priežiūroje 
(kaip teko girdėti, abu jie pe
reitą vasarą buvo Lietuvoje 
ir yra žinomi liaudies dirbi- 
nių žinovai).

Svečius tuoj maloniai pasi 
tiko trys lietuvaitės (panelės 
Viziūtės) ir viena estė, tau
tiškais kostiumais pasipuošu
sios. Ponas Kesler tuoj pap
rašė visus prie tvarkos ir per 
statė Lietuvos ir Estijos atsto
vus, pareikšdamas, kad nors 
Baltijos valstybės ir yra nedi
delės, bet savo meniškais liau 
dies dirbiniais pralenkia di
desnes valstybes ir todėl B. 
Altman and Co. esanti labai 
patenkinta, kad ši paroda 
įvyksta jų pastogėje. Pirmas 
kalbėjo Estijos Konsulas. I 
trumpai pareikšdamas paro
dos atidarymo faktą. Ilgesnę 
kalbą pasakė Lietuvos Gen. 
Konsulas Žadeikis, priminda
mas Baltijos unijos protoko
lo pasirašymą šį rudenį Žene
voje ir nurodydamas, kad ši 
paroda yra kaip ir pirmas 
vaisius tos lietuvių-latvių-es- 
tų santarvės; jis sveikino Es
tų Konsulą dėl šios parodos 
estų skyriaus parengimo ir 
pareiškė pasigailėjimo, kad 
šioje parodoje nėra Latvijos 
rankdarbių. Toliau ponas Ge
nei*. Konsulas pacitavo iš Be- 
nedictsen knygos Lietuvos 
žmonių ir dirbinių aprašymą, 
kuris labai pritiko šios paro
dos apibudinimui; nurodė, 
kad bendroji Amerikos publi
ka neužtektinai pažįsta Lie
tuvą ir kitas Baltijos šalis ir 
todėl, geresniam tų kraštų 
kultūros pažinimui, esanti ši 
paroda paruošta. Baigdamas 
savo prakalbą, •• p. Konsulas 
dėkojo' ”B. Altman and Co, 

vedėjams ir ponams Bonyhar- 
d’ams.

Taip įvyko pirmosios oficia- 
liškos lietuvių liaudies dirbi
nių parodos atidarymas Di
džiojo New Yorko centre. Šis 
žygis daro lietuviams garbės 
ir didesnio pasitikėjimo savi
mi. . .

Parodoje jauku ir malonu, 
kaip Lietuvos darželyje. Lie
tuviški vaizdai, vytis, vėle- 
vos, žavinčios spalvos juostų 
ir audinių, nepaprastai įdo
mūs skobto medžio dabinėliai, 
gintarai, ir tas iš Lietuvos at
gabentas kelių šimtmečių me
džio dabinėliai, gintarai ir tas 
iš Lietuvos atgabentas kelių 
šimtmečių medinis kryžius su 
’’smuikeliais”, daro taip ma
lonią apystovą, kad, rodos, 
matai visą Lietuvą čia šiame 
didmiestyje svečiuose. Ištik- 
ro, lietuvaitės ir lietuviai yra 
gabūs ir nagingi dailininkai.

APSIVEDĖ JAUNIMO 
VEIKĖJAI

Sekmad., spalių 21 d. Ap
reiškimo parap. bažnyčioje, 
iškilmingai susituokė Antanas 
B. Eimutis su Viola Tursaite. 
Jaunasis ir jaunoji yra buvę 
veiklūs Liet. Vyčių 41 kuo
pos nariai. Antanas taipgi yra 
išbuvęs 41 kuopos pirmininku, 
ir vice pirmin. Pastaruoju lai
ku jis priklauso prie parapi
jos choro ir ansamblio.

Vestuvės įvyko Kasmočiaus 
salėje, kur dalyvavo didelis 
skaičius giminių ir draugų, 
daugumoje jaunimas.

Pereitą sekm., spalių 28 d. 
irgi Apreišk. par. bažnyčioje 
apsivedė taipgi buvę darbštūs 
41 kp. ir dabar choro nariai 
Juozas Čemerka su Antonina 
Buzaite, taipgi gera soliste. 
Vestuvių pokilis irgi įvyko 
Kasmočiaus salėje, kuri buvo 
prisikimšus žmonėmis, daugu
moje jaunimu.

Abiem jaunavedžių porom, 
jaunimas, ypatingai vyčiai, 
linki laimingo gyvenimo ir tu
ri vilties, jog ir ateityje pasi
liks darbuotojais jaunimo tar
pe. A. J. M.

VAIKELIO JĖZ. DRAUGIJA
Pereitą penktad. vakarą, 

Apreiškimo par. salėje įvyko 
arbatėlės vakaras. Prisirinko 
gražus būrys žmonių, kurie su 
ūpu geros širdies remia naš
laičius.

Artinasi metinė šventė ir 
kiekvienas kūdikis tikrai ką 
nors iš savo tėvelių tikisi su
laukti, gi vargdienei neturi iš 
ko laukti džiaugsmo, jei ne iš 
geraširdžių žmonių..

Ačiū visiems už užuojautą 
Programoj išreikšta gražių 
minčių.’Kalbėjo” p. Brangaitie- 

nė, p. Dobrovolskis, klebonas 
kun. N. Pakalnis, kun. Karta- 
vičius. Ragino visus nenuilsta
mai darbuotis šiam kilniam ti
kslui. Dainavo M. Petraičiū- 
tė — ’’Močiute mano”; J. 
Stankevičiūtė, deklemavo, M. 
Petraičiūtė, A. Gagiūtė F. Ga- 
giūtė, A. Radzevičiūtė padai
navo.

Su aukomis prisidėjo : pp. 
Žemeckienė, Jocienė, Mendziu 
vienė, Vismantaitė, Miklašau- 
vičienė, Vinackienė, Stučienė, 
Sebedienė, Brusokienė, Sveti- 
kienė, Snipienė, Skužinskienė, 
Dragunaitienė. Darbavosi ta
me vakare pp. Jocis, Jocienė, 
Stučienė, Vismantaitė, Dragu
naitienė. Būtų malonu, kad 
daugiau tokių parengimų bū
tų.

Ateinantį penktadienį įvyk
sta Vaikelio Jėzaus draugijos 
susirinkimas po vakarinhj pa
maldų. Kviečiame visus na
rius atsilankyti ir naujų at
sivesti. T. K.

GRAŽI PROGRAMA
Liet. Meno Teatras iš visų 

savo jėgų rengiasi paminėti 
savo metines sukaktuves. Pro 
grama yra paruošta begalo į- 
domi ’’Lizdas Naminio Liū
to” 3 veiksmų drama, išspaus 
ne vienam ašarą, o ’’Vestu
vės per Prievartą” 1 veiksni. 
komedija pripildys juoko pil
ną salę. Vėliau po programos 
bus šokiai, skrajojantis .paš
tas, dovanos. Vienu žodžiu, vi
si į L. Amerikos Piliečių Klū- 
bo salę lapkričio 11 d. 5 vai. 
vakare, pamatyti tą gražią 
programą. Įžanga tik 50c. Ale 
bus fonių! A.

APMUŠĖ ALKANŲ 
ARMIJĄ

Spalių 31 d. Albany mieste 
policija apmušė alkanus de
monstrantus, kurie atėjo iš 
New Yorko prašyti guberna
toriaus nedarbo pašalpos. 20 
asmenų gerai apdaužė, o 50 su 
areštavo. Vis tai komunistų 
skymai kelti nerimus šalyje.

VAIK. JĖZAUS DRAUGIJOS 
UŽUOJAUTA

Vaikelio Jėzaus draugijos 
pirmas skyrius reiškia užuo
jautą Vainšneiderių šeimai jų 
motinos Elenos mirties proga. 
Elena Veinšneiderienė buvo 
draugijos narė ir vargšų glo
bėja. Draugės liūdi netekusios 
geradarės narės. Už jos sielą 
draugija užprašiusi šv. mišias 
Apreiškimo bažnyčioje lapkr. 
22 d. 8 vai. ryte.

ARTINASI ŠALČIAI
Oras atšalo. New’ York mie

stas mažai dar matė sniego, 
bet šiaurėje, ypač Erie apy-

RADIOGRANA

WMBQ

DAINAVO
Spalių 24 d. savaitraščio 

’’Amerikos” radio programoj 
dalyvavo Maspetho ’’Keturi 
Pipirai”, vadovaujant muzi
kui Juozui Tamošaičiui. Dai
navo sekančias daineles: ’’Bė
ri žirgeliai”, ’’Važiavau die
ną” ir ’’Onytė.”

Spalių 26 d. dainavo ponia 
Venciuvienė ”A, kaip gražu” 
ir ’’Kur sapnų grožybė”. Pia
nu akomponavo p-lė A. Valen
taitė. Gi muzikas Pr. Dulkė 
padainavo: ’’Laiminga, lai
minga” ir ’’Žalmargėlė”.

Patiko.
Iš Maspetho p. Valantiejie- 

nė rašo: ’’Keturi pipirai” la
bai patiko man ir mano drau
gėms. Lauksime daugiau jų 
dainelių”, p-lė S. Gedvilaitė: 
”1 wish listeninig to the Ame 
rica program yesterday at 7 
P. M. and I enjoyed the ’Four 
Pepprrs’ singing very much. 
Please have them sing more 
often”.

Iš Cypress Hills ponia Šer- 
pinskienė rašo: ’ ’Klausomės 
Amerikos programų ir gerai 
’įsidžioininam”. ’Amerikos’ 
programos mums patinka ir 
p. Mačiulis jas gražiai persta- 
to. Tik per greit pasibaigia 
— būtų gerai, kad jos būtų il
gesnės. ’ ’

Tokių ir panašių kompli
mentų turime ir daugiau, ku
rių visų čia suminėti nėra ga
limybės. Vieni komplimentuos 
ja, vakarines programas, kiti 
sako, kad rytinės programos 
yra gražios ir aiškiaus girdi
mos toliau gyvenantiems.

REMIA
Mūsų programos nulatiniais 

rėmėjais yra; Rapolas Kru
čas, fotografas, 65-23 Grand 
Ave., Maspeth, L. I., Pijus Ma
čys, furniture krautuvės savi
ninkas ir vedėjas, 200 Grand , 
St., Brooklyn, N. Y., A. J. 
Vencius-Wentz, advokatas,
219 So. 4th St., Brooklyn, 
N. Y.

Jeigu kas daugiau iš biznie
rių ar profesionalų norėtų pri 
sidėti prie parėmimo ir page
rinimo mūsų ’’Amerikos” ra
dio programų, malonėkite at
siliepti.

Komplimentus, pastabas, 
patarimus bei skelbimus malo
nėkite pranešti adresuojant: 
’’Amerka” Radio, 423 Grand 
St., Brooklyn, N. Y.

linkėję, jau turėta didžiausias 
pūgas. Adirondacks kalnuose 
daug prisnigta. Ežerai pradė
jo apšalti. Kalbama, kad bus 
ankstyva ir Šalta žiema. .
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IŠ ŠV. JURGIO PARAPIJOS

Pasišventimo darbas.

Atsirado geraširdžių mote
rų, tarp kurių buvo ir pora 
vyrų, kurie gerą ir pasišven
timo darbą atliko, išplaudami 
prieš 40 valandų atlaidus ba
žnyčios grindis. Visi pasigė
rėjo atėję į bažnyčią, bet gal 
nė vienam neatėjo į galvą, kas 
tą darbą atliko. Garbė tiems, 
kurių rankos tai atliko..

40 valandų atlaidai prasi
dėjo iškilmingomis pamaldo
mis, su asista. Sumą laikė ger
biamas klebonas kun. K. Ban
ionis; prie asistos buvo kun. 
Laurinaitis ir kun. Petraus
kas. Laike sumos choras gra
žiai giedojo ’’Exultate Deo” 
mišias. Per offertorium B. 
Brundzienė ir F. Morkus jau
smingai sugiedojo Panis An- 
gelicus. Gražų pamokslą pa
sakė misionierius kun. J. Bru- 
žikas. Ragino parapijomis, 
kad jam į talką ateitų kata
likišką laikraščių platinimo 
darbe. Ypač, vajaus laiku, ra
gino, kad visi užsisakytų, kai
po vietos laikraštį ’Ameriką’

Labai puikiai ir brangiomis 
gėlėmis buvo papuoštas didy
sis altorius.

Gražiausi įspūdį darė pui
kiai sutvarkyta procesija. Čia 
pirmu kartu procesijoje mer
gaitės nešė rankose pilnas 
kviečių varpas, tai darė tokį 
įspūdį, kad daugelis žmonių 
net ašarojo. Procesijoj daly
vavusias mergaites prirengė 
p-lė M. Pauloniūtė. Klebono 
rūpestingumu per sumą jau 
buvo paleista šiluma, nes bu
vo nauji pečiai dedami.

Naujų Vargonų fondas.
Klebono atsišaukimą į para

pijomis, žmonės įvertino ir 
pirmutinis tam tikslui aukojo 
$5. Elena Višniauskienė. Gir
dėti, kad ir kiti rengiasi au
koti. Sektinas pavyzdys.

ŠOKO — NET SALĖ 
DREBĖJO

vos Vyčių kuopa 110 iš Mas- 
petho. Padėkos žodį tariame 
tiems, kurie atsilankė į mūsų 
parengimą iš Great Neck, L.I.

Šokių paveikslus ėmė Anta
nas Kazlauskas, choro foto
grafas, kurie ištiktųjų bus 
įdomūs.

Valdyba, rengimo komisija 
ir visas choras širdingai dėko
ja visiems atsilankiusiems. 
Tikime, kad jūs neužmiršite 
šį įspūdingą farmerių balių, 
kuriame buvo ne tiktai far
meriai, bet ir jipsių, hula- 
hula šokikų, bumų ir daug ki
tų, kurie šoko šiaudų Kalaku
tą, net salė drebėjo.

J. Avižonis.

skaitė, už deklamavimą — p- 
lė O. Petrulytė (7 metų mer
gaitė) už 'gražiausi apsirėdy- 
mą p-lė Joan. Čia buvo at
silankę ir gerb. dvasios vadai 
— kun. Aleksiūnas ir kun. P. 
Lekėšis.

Džiaugiamės, kad pas mus 
sugrįžo uolus darbuotojas ir 
jaunimo auklėtojas kun.. P. 
Lekėšis, kurį sveikiname ir 
linkime pasisekimo jo darbuo
tėje.

Vietinės Sąjungiečių kuo
pos mėnesinis susirinkimas 
bus lapkričio 7 d., trečiadienio 
vakare 8 vai. Malonėkite visos 
susirinkti ir naujų narių atsi
vesti.

liiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiimiiiiiiiaiiiiiiinnii's  
E Tel.: STagg 2-2306 s

1 PALOCIUS SALDAINIU | 
= KRAUTUVE s
= GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi užkandžiai, kave, arbata, Hot Chocolate
E Pietūs išanksto susitarus.
E AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iš S 
E geriausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės: E
= J. GINKUS, =
E 495 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y. =
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NOTARY PUBLICTel. NEwtown 9-4464

Maspeth, N. Y.54-41 — 72nd Street,

A. J. VALANTIEJUS 
UNDERTAKER and ENBALMER 

REAL ESTATE 
GENERAL INSURANCE

ŠAUNUS PARENGIMAS

Sekmadienį, sausio 6 d. Vy
tauto Vaidilų Ratelis rengia 
Margumynų Vakarą, Apreiš
kimo Pan. Šv. parap. salėje.

Šis vakaras tikrai bus pil
nas įvairiausių margumynų. 
Bus statoma dvi labai juokin
gos ir dar visai nematytos 
komedijos: ’’Išgydė” ir
’’Daug triukšmo dėl nieko”. 
Be to, bus koncertinė dalis, 
k. t. solo, duetai ir styginių 
instrumentų orkestras. Čia 
taipgi bus galima išgirsti ir 
pamatyti visą eilę dar kitų 
įvairumų, kurie kol kas lai
komi paslaptyj. Iks.

MASPETH, N. Y.

Pagerbs kun. P. Lekėšį

Maspetho lietuviškos drau
gijos ruošia kun. P. Lekėšiui 
pagerbimo vakarienę lapkri
čio 17 d. vakare. Komitetas 
jau pardavinėja tikietus ir ti- 
kimąsi, kad maspethiečiai gra 
žiai priims sugrįžusį kunigą. 
Tikietų skaičius labai apribo
tas, todėl reikia tuoj pasirū
pinti įgyti pas draugijų val
dybas.

GREAT NECK, L. I.

Lietuvių pasitarimas
Lapkričio 7 d. trečiadienį 8 

vai. vakare, yra šaukiamas vi
sų Great Neck’o lietuvių su
sirinkimas pasitarti del toli
mesnio lietuvių veikimo Great 
Neck’e. Susirinkimas įvyks 
lietuviams pavestoje salėje 
prie Šv. Aloyziaus bažnyčios. 
Dalyvaus kun. J. Balkūnas. 
Susirinkiman prašomi atvykti 
ne tik Kat. Federacijos nariai, 
vyčiai, bet visi lietuviai, ku
riems rūpi lietuviškas veiki
mas Great Necke.

Tel. STagg 2—0783 NOTARY PUBLIC

JOSEPH LE VANDA 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS
107 Union Avenue, Brooklyn, N. Y.

Tek: STagg 2—5043 NOTARY PUBLIC

M. P. BALLAS, inc.
BIELIAUSKAS 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

’’HALLOWEEN” PARTY

Pereitą šeštadienį, spalių 27 
d., Karalienės Angelų parapi
jos, salėj įvyko choro farme- 
riu šokiai, i kuriuos atšilau- 
kė pilnutukė salė žmonių. 
Dulkė šoko, farmeriai daina
vo, juodukai sukinėjosi po sa
lę, o Adomas Smetona ’’Tar
zan” pavirtęs į nigerį vedė šį 
vakarą ko tvarkingiausiai. Vi
sas rengimo komitetas sparčiai 
dirbo ir tik gaila, kad mūsų 
pirmininkas G. J. Visackas ne
galėjo dalyvauti, kadangi šiuo 
laiku randasi Šv. Katarinos 
ligoninėj. Mes tavęs laukiam 
Gabrieliau.

Gražią taurę laimėjo Lietu

Spalių 28 d. vietos Mažosios 
Sodalietės surengė Halloween 
Party, kur tarpe gražaus bū
rio jaunimo buvo ir mamytės, j 
Tikrai reikia pasidžiaugti jau
nomis mergaitėmis — mūsų 
ateitimi, kurios gražiai išpil
dė lietuvišką programą. Už 
gražų dainavimą pirmą dova
ną laimėjo p-lė O. Višniau-

ĮDOMUS PARENGIMAS

Mot. Sąj. 24 kp. rengia šau
nų parengimą š. m. lapkričio 
24 d. 7 vai. vakare, Apreiški
mo Pan. Šv. par. salėje. Įdo
mią komediją suvaidins New 
Britain’o prityrę vaidintojai. 
Be to, bus gražių dainelių ir 
šokiai. Tikimasi, kad šis paren 
girnas bus vienas iš įdomiau
sių, nes pati programa gana 
įvairi, z.

Pusė pelno skiriama savai
traščiui ’ ’Amerikai ’ ’, todėl 
kviečiame visus dalyvauti, o 
atsilankę ištikrųjų būsite pa
tenkinti.

Mot. S-gos 24 kp. mėnesi
nis susirinkimas įvyks šį pir
madienį — lapkričio 5 d., 8 
vai. vakare. Kviečiamos visos 
narės dalyvauti, kadangi šis 
susirinkimas yra svarbus.

Sąjungietė.

Klausykit ’’Amerikos” ra
dio trečiadienį 7 v. v. penkta
dienį 10:15 ryte iš st. WMBQ

Lietuvių Meno Teatro Metinės Sukaktuves
Sekm. LAPKRIČIO 11 D., 1934 M. 5 vai. vak.

LIET. AM. PILIEČIŲ KLŪBO SALĖJE
80 Union Avenue, Brooklyn, N. Y.

Bus vaidinama: ’’Lizdas Naminio Liūto” 3 vaiksm. drama, 
ir ’’Vestuvės per Prievartą,” 1 veksm. komedija.

Vėliau Šokiai, Žaidimai ir Dovanos. Įžanga 50c.

Tek: STagg 2—4409 NOTARY PUBLIC
ALEKS. RADZEVIČIUS

GEABORIUS
Priešais Apreiškimo Bažnyčią

Duodu automobilius vestuvėms ir visokiem pokyliam
402 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

Telephone: Evergreen 8-7027

’GARSAS’ BAKERY 
SAVININKAS—A. SHRUPSKIS

Gera Duona—žmogaus Sveikata
Lietuviai yra sveiki ir stiprūs žmonės todėl, kad jie valgo tik

rą Lietuvišką Duoną. ’’GARSO” KEPTUVĖ kepa geriausią Lietu
višką Duoną, Keiksus ir Pyragaičius vestuvėms ir kitokiems po- 
kiliams. Siunčia ir į kitus miestus.
68 So, 2nd Street, Brooklyn, N. Y.

Kodėl yra patariama valgyti KAUNO DUONĄ?
Dėlto, kad yra patentuota Suv. Valstijose, ilgai nepasensta ir 

per tai gardžią rūgštį turi. Paragavę, pamatysit skirtumą.

Sveikata — didžiausias tur
tas pasauly.
Kas nori Kauno duonos, gali 
gauti j stubas Brooklyne.

Kreipkitės adresu:

JONAS MIKOLAITIS
380 So. 3rd Street, 
Brooklyn, N. Y. 

ar farmas, kreipiktės:

Watervliet, N. Y.
N. MASENAS BAKING CO.

Jei norit gauti į kitus miestus

1920 7th Avė.,

7
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IŠVYKO ATOSTOGŲ

Po ilgų ir sunkių darbo die
nų, ’ ’Amerikos ’ ’ redaktorius 
K. Vilniškis, tūlam laikui iš
vyko atostogų. Nors atosto
gaujantieji, paprastai, laiką 
praleidžia pajūriuose, besi- 
maudydami skaisčios saulutės 
spinduliuose ar panašiu bū
du, tačiau ne visi tik tame at
randa sau malonumą. Štai pra
eitą sekmadienį mūsų Kazys 
pasiėmęs šautuvą ir kitas me
džioklei reikalingas priemones 
su keletą draugų išvyko. Iš 
Cobleskill, N. Y. jis rašo: 
’’Šiandien čia žemė sniegu ap
klota ir didokas šaltis. Mes 
esame kelnuose, apie 4000 pė
dų virš jūros lygio. Pirma die
na sekasi pusėtinai, o rytoj 
pradėsime savo tikrąjį darbą. 
Kai nuversiu stirną ar meš
ką — pranešiu. Kazys.”

Ir ištikrųjų, ką reiškia nuo
bodūs pajūrio ’’byčiai”, ir 
kiti kaitrios vasaros žmogų 
varginanti malonumai prieš 
medžioklę, teikiančią žmogui 
ne tik malonumą, bet ir tyrą 
orą.

Linkime medžiotojams gero 
pasisekimo ir laukiame sugrį
žtant ne tuščiom.

Eks-Medžiotoj as.

KONCERTAS IR ŠOKIAI

Apreiškimo parapijos cho 
ras ved. muz. J. Jankui, š. 
m. lapkričio 4 d. rengia dide
lį koncertą ir šokius, parapi
jos salėje. Programoje daly
vaus parapijos choras, bus so
lo, duetai ir daug kitų įvai 
rūmų. Be to, dalyvaus gabus 
smuikininkas — lietuvis An
tanas Paišys ir pianistas T. 
Sadler, kurie išpildydami mu
zikos kurinius, stačiai sužavi 
klausytoją.
Šio parengimo programa bus 

begalo turininga ir įvairi, taip 
kad sunku viską išvardyti.

Atslankiusiems užtikrina
mas pasitenkinimas, todėl 
nepamirškite tos dienos.

SUSIRINKIMAS

Šv. Vardo Draugijos- Ap
reiškimo parapijos susirinki 
mas įvyks lapkričio 4 d., tuoj 
po sumos, parapijos salėje. 
Visi nariai esate prašomi su
sirinkti, nes yra daug svarbių 
reikalų apsvarstymui, ypatin
gai apie būsimą ’’Kalakutų” 
balių lapkričio 17 d. par. sa
lėje. Bus duodamos dovanos: 
gyvas kalakutas ir kitos.

PAVYKO

Mot. Sąjungos 29 kp. paren
gė pirmą Bunco, Card Party 
ir Šokius, spalių 21 d. Apreiš

kimo parapijos salėj.
Žmonių buvo daug, todėl 

pelno likosi parapijai $106.90. 
Garbė mūsii didž. gerb. kle
bonui kun. N. Pakalniui ir 
kun. J. Kartavičiui, už pata
rimus ir garsinimus. Taip pat 
dėkojam biznieriams P. Ado
mėnui už alų, P. Lukoševičiui 
už pyragą, ir p. Janušoniui 
už dešrukes. Dėkojam visom 
Sąjungietėm už dovanas ir 
kitą, kas buvo aukota dėl šio 
parengimo.

Visi atsilankiusieji labai lin 
ksmai laiką praleido ir kurie 
nedalyvavo — gailėjosi.

Moterų Sąjungos 29 kp. su
sirinkimas įvyko spaliij 17 d. 
Susirinkimai! atsilankė mūsų 
klebonas kun. Pakalnis. Susi
rinkimas buvo skaitlingas. Įsi
rašė nauja narė Vera Klin- 
giūtė. Mūsų parapija rengia 
jubiliejinį bazarą, kuriame ir 
sąjungietės žada pasidarbuo
ti. Sąjungietės begalo dėkin
gos savo dvasios vadui kun. 
N. Pakalniui, kuris visame pri 
taria.

Susirinkimas baigtas mal
da.

Spalių 23 d. kuopa surengė 
savo narei ir jos vyrui O. P. 
Janušoniams 25 metų vedy
binio gyvenimo paminėjimą 
jų pačių namuose. Per vaka
rienę kp. pirm. Mikulskienė, 
kp. vardu įteikė dovaną. Bu
vo susirinkęs gražus būrelis 
sąjungiečių ir svečių, visos ir 
visi linkėjo ilgiausių metų su
laukti auksinio jubiliejaus..

Baigiant vakarienę O. Janu- 
šonienė dėkojo visoms sąjun
gi et ėms už dovaną ir už su
rengimą netikėto paminėjimo.

RAPOLAS KRUČAS
Fotografas

65—23 Grand Avenue, Maspeth, N. Y.
(Prieš Mount Olivet kapines)

Tel.: JTTniper 5—0259
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| GYVENK NUOSAVAM NAME ir BUK APSIDRAUDĘS |
I J. P. MACHULIS I

REAL ESTATE & INSURANCE
8656 85th Street, Woodhaven, N. Y.

(Brie pat Forest Park stoties)
Ė Notary Public Tel.; Virginia 7-1896 i

Parduoda ir išmaino namus, krautuves ir biznius, f 
išnu tumioj a kambarius ir sukolektuoja rendas. Taipgi : 
apdraudžia automobilius, judomą ir nejudomą nuosa- i 
vybę, žmogaus sveikatą ir gyvybę.

I
Tel.: Evergreen 1-TN^

POVILAS GUSTAS j
■—: Gr a b o r ius į

Išnuomojami automobiliai įvairiems reikalams
423 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y. {

| CLINTON PARKAS Į 
= Tinka piknikams, Baliams, Koncertams ir visokiems= 
= parengimams. Yepoilgo bus įrengta karūsėlis, sūpuoklės.E 
Earklukai ir visoki prašmatnumia. Puikiausia ir linksmiau-E 
-šia vieta Brooklyn e — Maspethe. E
E Jonas Klasčius, Sav. B
E Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y. =
ZniniiiUiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiHiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiT

’’AMERIKA”

NOTICE is hereby given that Li
cence No. B — 7528 has been issued 
to the undersigned to sell beer at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at 58 
Stanwix St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
on the premises.

AUGUST ŽUKAS
58 Stanwix St., Brooklyn, N. Y.

RANKŲ DARBO ROŽAN- 
ČIAI

Virš 10 metų dėl kojų paraly
žiaus gulls Kings County ligoninėj 
lietuvis pradėjo dirbti gražius ir 
tvirtus rankų darbo rožančius. Ro
žančiai yra pigūs tik po 50 centų.

Kurie norite jų įsigyti, rašykite 
laišką:

JOHN SHISLOSKI
Kings County Chronic Hospital, 

Brooklyn, N. Y. Ward K-42

VYKSTANTIEMS
Į LIETUVĄ

Jei vykstat Lietuvon ar no
rite keliauti kur kitur, kodėl 
nesikreipiate į ’’Ameriką”? 
Mes parūpinsime Jums visus 
kelionei reikalingus dokumen 
tus sąžiningai ir greitai. Krei
pkitės :

’’AMERIKA”
423 Grand Street, 

Brooklyn, N- Y-

IŪETŪV® 
(Persėdimas tiktai Copenhagoj)! 
Nuolatiniai išplaukimai, patogi E 

kelionė, žemos kainos

Kalėdinė Ekskursija I 
Laivu ’’FREDERIK VIII” | 

iš New Yorko
Gruodžio 8

Ekskursijos Vadas
K. Falck Rasmussen

DIDELIS NUPIGINIMAsI 
Specialiom Ekskursijom! 
Kainų ir naujas išplaukimų są-B 

rašaš 1935 metams gaunamasB 
pas autorizuotus agentus arba® 

ofisuose J|SCANDINAVIAN j
AMERICAN LINE

27 Whitehall St., New York

Lapkričio 2 d., 1934 m.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. J. S. MISEVIČIUS
270 Berry Street

VALANDOS 
12—2 p. p. 
6—8 vak.

Tel. Evergreen 8-8707

DR. JOHN WALUK
. 161 No. 6 Street

v

VALANDOS 
8—10 ryte 
1—2 p. p. 
6—8 vak. 

Šventadieniais susitarus 
TdV Evergreen 8-9229

Dr. Ed. W. Žukauskas
1114 Foster Avenue

VALANDOS 
1—2 p. p. 

, 6—8 vak.
Ir pagal sutarti 

Tel. Mansfield 6-8787

' DR. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4 Street 1

VALANDOS 
9—12 ryte 
1—8 vak. ‘ 

Penktadieniais uždaryta 
> Tel. Stagg 2-9105

Dr. Bladas K. Vencius 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 Grand Street
ll . . ............ .. . . ■ ■ ■ i . 1 . ... ■ ... r. 

Valandos 
9—12 ryte 
2—8 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Stagg 2-0706 

Ntunų, Republic 9-804(T>
■ ■ ' ' ■ ' '4

Phone EVergreen 8-10494

DR. H. MENDLOWITZ
252 Berry Street, Brooklyn, N. Y. 

Valandos:
1 iki 4 P.M. kasdieną
Trečiad. ir šeštad. 6 iki 7:30 P.M.
Sekmad. 10 iki 12 A.M.

Flatbush Ofisas 
2220 Avenue J

Tel.: BRyant 9-7763

CLEMENT VOKETAITiS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 W. 42nd Str., New York City =
■■

i imu iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiF

GRAND PARADISE BALL ROOMS
Buvus GRAND ASSEMBLY

318 Grand St., Brooklyn, N. Y.
PUIKIAUSIOS SALĖS IR KAMBARIAI Šokiams, Susirinkimams 

Pasilinksminimams, Vestuvėms, Suėjimams
Telephone EVergreen 7-1123. Eleveitorius patarnauja
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