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RUSIJOJ POLITINĖS 
ŽUDYNĖS

Ikišiol SovietiĮ valdžia di
džiavosi, kad pas juos jokių 
nesutarimų partijoj nėra. Bet 
štai gruodžio 1 d. buvusio 
Smolny instituto rūmuose, 
kur Įtaisyta komunistų centro 
raštinė ir į kur įeina per sar
gybą tik su kredencialais 
žmonės —■ nužudytas Sergei 
Mironovič Kirov 46, komunis
tų part, centro sekretorius, 
diktatoriaus Stalino dešinio
ji ranka. Jį nušovė Leonid 
Vasiljevič Nikolajev, 30, bu
vęs darbo inspekcijos biuro 
tarnautojas.

Iš Varšavos paduota per 
Londoną žinia skelbia, kad 
po Kirovo nužudymo, gruo
džio 3 d., Maskvoj sušaudyta 
10 karininkų, kurie planavo 
sukelti Rusijos revoliuciją ir 
išžudyti aukštuosius komisa
rus. Esą suimta dar 60 kari
ninkų ir visa eilė valdininkų. 
Bet Sovietų spauda tą panei
gia. Tačiau Kirovo žudimas 
išduoda, kad ten esama politi
nių nesusipratimų.

LENKAI SVARSTO 
RYTŲ LOCARNO

Varšuva, gr. 3. — Lenkijos 
diktatorius Pilsudskis sugrį
žęs iš Vilniaus turėjo skubius 
pasitarimus su užsienio reika
lų ministeriu Becku. Svarsty
ta Prancūzijos nota Lenkijai 
dėl Rytų Lokarno.

Lenkijos užs. reikalų mini
sterijoj kalbama, kad marša
lui Pilsudskiui ims laiko ga
lutinai nuspręsti, kas turi 
būti atsakyta Prancūzijai. Ra
si, bus palaukta Saaro krašto 
plebiscito rezultatų. Reiškia, 
lenkai matys, kas ima viršų: 
vokiečiai ar prancūzai ir tada 
orientuosis po kurių sparnu 
lysti yra saugiau.

KUNIGŲ SUSIRINKIMAS

Gruodžio 11 d. 2 vai. p. p. 
pas kun. S. Stonį, Paterson, 
N. J. įvyks Rytinių Valstybių 
Kunigų Vienybės susirinki
mas. Visi Brooklyno, New 
Yorko, Newarko ir Hartfordo 
vyskupijų lietuviai kunigai 
prašomi susirinkime dalyvau
ti. Sekretorius.

FRANCAI SUSITARĖ 
SU VOKIEČIAIS

Roma, Gruodžio 3. — Pra
nešama, kad Franci j a pasira
šė taikos ir politikos sutartį 
su Vokietija dėl Saaro krašto. 
Esą sulyg sutarties, jei per 
sausio 13 d. plebiscitą Saaras 
atiteksiąs Vokietijai, tai f ran
čai gausią 900 milionų fran
kų už Saaro anglių kasyklas 
ir Franci jos įmonėms Vokieti 
ja pristatysianti 11 milionų 
tonų anglių. Taipgi Hitleris 
užtikrinęs visiems krašto pi
liečiams lygias teises.

Atrodo begalo dideli paža
dėjimai iš Vokietijos pusės. 
Kad jie tik nesibaigtų kaip 
reparacijų mokesčiai....

Šis susitaikymas skaitomas 
dideliu T. Sąjungos laimėji
mu, nes jos sudarytoji Saaro 
komisija deryboms tarpinin
kavo.

JAPONAI ESĄ TAI
KOS SKLEIDĖJAI

Hiroita, Japonijos užsienių 
ministeris, padarė pranešimą, 
Japonijos didžiūnų rūmams, 
kad japonai yra taikos apaš
talai ir vadovaujasi ’’taikos 
ir nepuolimo principais”. Ta
čiau apie savo užsispyrimą 
Londono laivyno konferenci
joj, kuri dėl to iširo, jis ne
pažymėjo nieko. Jis švelniai 
pabrėžė, kad Japonija, visdėl- 
to, turi didinti savo laivyną, 
kol susilygins su didžiųjų jū
rų valstybių laivynais.

NUMATO KITĄ 
KRIZĮ

Harvardo Universiteto eko
nomistas prof. Slichter prana
šauja, kad tarp 1935 ir 1940 
m. galima kita ekonominė de
presija Amerikoj, dėl neišven 
gtinos dolerio infliacijos. Ar 
jis pats taip galvoja ir ar taip 
įvyks — sunku pasakyti...

Iš Honolulu praneša, kad 
Australijos lakūnai Charles 
'T. P. Ulm ir jo draugai skridę 
iš Amerikos priversti buvo 
nusileisti Pacifiko vandenyne 
ir, nors radio pranešė jų ne
laimę, bet nepadavė nusileidi
mo vietos. Ištisos dienos ieš
kojimas nedavė jokių vaisių.

BIAURŪS DARBAI

Jei kas nusikalsta, pagrob
damas kelius dolerius, ar šiaip 
nusižengdamas viešiems įsta
tymams —eina keliolikai me
tų į kalėjimus. Kai ginkhj ga
mintojai išžudo milionus žmo 
nių, apie juos nieks nė žodžio 
nesako. Washingtone, senato 
skirtoji komisija ginklų garny 
bai tirti paskelbė davinių, kad 
ginkladirbių konf erenci j ą
ir Herbert Hoover m. šaukė 
Washingtone, kurioje svarsty
ta tarptautinės ginklų gamy
bos ’’kontrolės” planai ir vė
liau duota instrukcijos Ame
rikos atstovui Nusiginklavimo 
Konferencijoj Genevoj.

Taipgi ta pati komisija įro 
do, kad dar 1908 m. t. y. prieš 
pasaulinį karą ginklų gamin
tojai turėjo savo konferenci
jas ir tarpusaves informaci
jas, kurios parndn apie ,. 
vokuotą karą Europoj, kuris 
ir išsiliejo 1914 m.

Nors didysis karas prasidė
jo rodos grynai dėl politinių 
sumetimų, tačiau už pečių sto 
vėjo ginklų gamintojai, kurie 
vėliau pardavė amuniciją vi
som kariaujančiom pusėm be 
skirtumo. Taigi ir pokarinės 
konferencijos ir dabar vyks
tančios politinės perturbaci- 
jos, kurios gali sukelti karą, 
reikia manyt yra biaurios gin
kladirbių nematomos politi
kos vaisiai.

FRANCUOS PARLA- 
MENTAS PRIEŠ 

VOKIETIJĄ

Žuvus didžiajam Francijos 
politikui Barthou ir jo vietą 
užėmus Lavai, visa Francijos 
užsienio politika pasvyro ki
ton pusėn: imta linkti į Vo
kiečius, norint jiems nusileis
ti. Tačiau pastaruoju laiku 
Francijos Parlamentas išėjo 
griežtai prieš Hitlerio pasiūly 
m a abiem šalim susit aikinti c
(žinoma, vokiečių naudai) ir 
pasisakė už aukščiau pradėta 
Barthous politiką: Vokietiją 
apstatyti sutartimis susirišu- 
sioms valstybėms, prieš ku
rias Hitleris nedrįstų ginklo 
žvanginti. Lavalis irgi pakei
tė pirmykštį nusistatymą ir 
imsis vykdinti Rytų Locarno 
planą. *

LOZORAITIS PAKVIE 
STAS Į SUOMIJĄ

Suomijos Užsienių Reikalų 
ministerio Hackzelio kviečia
mas, Lietuvos užsienių reikalų 
ministeris Lozoraitis gruodžio 
3 d. atvyks į Helsinki.

Ryšium su Lietuvos užsie
nių reikalų ministerio vizitu 
Suomijoje, Lietuvos vyriausy
bei pasiūlius ir Estijos ir Lat
vijos vyriausybėms sutikus, 
Pabaltijo valstybių užsienių 
reikalų ministeriu konferenci
ja Taline prasidės viena die
na vėliau, lapkričio 30 d.

AMERIKA NENUSI
LEIS JAPONAMS

Washington, lapkr. 28 — 
Atstovų rūmų karo laivyno 
reikalų komiteto pirmininkas 
Vinson, pareiškė, kad jei ja
ponai paneigs karo laivyno 
sutartį ir pradės statyti nau
jus laivus, Amerika nepasi
duos. Anot jo, Amerika sta
tysis po penkis laivus prieš 
japonų tris laivus.

Sužinota, kad Japonija krei 
pėsi į Prancūziją ir Italiją 
kviesdama šias valstybes prie 
laivynų sutarties paneigimo. 
Bet Francija jau pasisakė, 
kad ji stovi už Washington© 
laivynų sutartį. Dar negauta 
atsakymo iš Italijos.

’’Mažiukė Japonija” pasi
darė nebesukalbama tarptau 
tiniuose klausimuose, jei tik 
norima uždėti ir jai kokią pa
reigą ar prievolę. Nežinia, 
prie ko tas ją prives.

JAPONAI NEATSI
SAKO SALŲ

Pralaimėjus karą Vokieti
jai, buvo atimtos iš jos salos 
Ramiajame vandenyne ir vė
liau, Tautų Sąjungos Manda
tu, pavesta laikinai valdyti 
Japonijai. Išeinant iš Tautų 
S-gos Japonijai, manyta, ir 
tas salas atimti, bet Japonija 
griežtai pareiškė, kad ji jo
kiu būdu nebemano atsisaky
ti nu tų salų ir jose visu smar
kumu tvirtinąs!, stato erpor- 
tus. Tai nelabai malonu ma
tyti nelabai draugingoms ja
ponams šalims.

Iš Visur
—Lietuvoje nutarta pastaty 

ti antrąjį cukraus fabriką, 
kuris galėtų sunaudoti runke
lių (burokų) iš 6,000 hektarų 
žemės ploto.

— Gruodžio mėn. Kaune į- 
vyksta Pabaltės valstybių 
spaudos atstovų konferencija, 
kurią šaukia Liet. Žurnalistų 
sąjunga.

— Kaune staigiai mirė Vy
tauto universiteto profesorius 
Paul von Sokolowsky. Teish] 
fakultete dėstė Klaipėdos 
krašto civilę teisę. Buvo pa
rašęs knygą apie Europos Ry
tų santykius su vokiečiais. 
Ten apie Lietuvą atsiliepė nei 
giamai. Tokių ponų Lietuvos 
įstaigose ir ministerijose dar 
knibždėte knibžda.

— Į Pabaltę (Lietuvą, La- • 
t vi ją ir Estiją) atvyksta iš 
Rumunijos čigomi. delegacija 
patirti čiabuvių čigonų sąly
gų-

— Kaune išeinantis laikra
štis ’’Tėvų Žemė” nors ir ga
na švelniai kart nuo karto 
primena didelį apsileidimą 
dėl toleravimo visokių išga
mų valstybinėse įstaigose. 
Dėlto redakt. gen. J. Bulota 
turėjo nemalonumų. Bet pra
nešama, kad ”T. Ž.” ir to
liau laikysis tos pat linijos.

— Garsus Vokietijos aero- 
planų konstruktorius profes. 
Junkers jau kelintas mėnuo 
laikomas kalėjime ir jokios 
pastangos jį išlaisvinti neda
vė vaisių. Jį naziai kaltina 
neištikimumu.

—■ Amerikoj ekonominiai 
depresijai kovoti prez. Roose- 
veltas dar numato išleisti apie 
10 bilionų dolerių. Tačiau jis 
griežtai atmetė pasiūlymą pa
kelti taksas. Šalyj bedarbių 
dar esą apie 10,671,000.

— Vienur diktatūros jau 
braška, o kitur įeina į madą. 
Tolimame Egipte, Afrikoje, 
karalius išvaikė parlamentą 
ir pasiskelbė diktatorium, 
Anglija, kuri yra tikroji Egip
to valdytoja, tam pritaria.

— Daugelyj Vokietijos vie
tų pasireiškia smarkus bruz
dėjimas prieš nazius ir patį 
Hitlerį.
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MYLĖKIME ARTIMĄ KAIP PATYS SAVE

Tai yra dieviškas įsakymas. Įgimta žmogui kitą varge 
priglausti, artymui pagelbėti.

Atėjo žiema, su ja vargai. Pradedame jau penktą depre
sijos žiemą, dar vargingesnę, dar žiauresnę. Tūkstančiai šei
mų ir milionai gyventojų be darbo ir be cento turės kentėti. 
Apskaitliuojama, jog visoje šalyje bus 18 milionų bedarbių. 
Vieni sutaupytais centais žiemą praleis, kiti labdarybės agen
tūroms atsiduos. Jau dabar didžiuliame New Yorke viena iš 
keturių šeimų šelpiama viešosios labdarybės arba aukomis, 
arba darbais. Kas met išleidžiama du šimtai milionų dolerių 
viešajai labdarybei. Viešoji labdarybė rūpinasi taip vadina
ma home relief ir work relief.

Home relief sistema yra šeimų rėmimams pinigais — če
kiais, nuo 5 ligi 150 dol. mėnesiui. Didžiuma gauna apie 40 
dol. mėnesiui. Tokia parama vos nuo bado apgina tėvą ir mo
tiną su vaikais. Work relief sistema duoda bedarbiui tris die
nas darbo savaitėje ir moka mėnesiui 60 dol. Nors maža alga, 
bet šeimą pavalgydina, tik neužtenka apsirėdymui ar pasi
taikius ligai daktarams ir medicinoms. Kas tada gelbsti?

Ar šiaip ar taip imsime, viešoji labdarybė užsidėjusi ne- 
panešamą jungą. Be tiesioginės paramos pinigais, ji išduoda 
svarais valgio, drabužių, tonais anglių, užmoka nuomas už 
butus, aprūpina medicinos pagelba, užlaiko slauges ir k. ir k.

Kad sistema pasekmingai veiktų tūkstančiai valdininkų 
dirba. Kas šią labdarybę užlaiko? Vyriausybė paprastų pilie
čių mokesčiais. Nesenai miesto magistratas uždėjo pirkiniams 
sales tax. Ne dirbtuvės ir ne darbdaviai milionus labdarybei 
sudeda, bet mes eiliniai piliečiai. Prievarta ir nejučiomis gil
dome artymo meilės įsakymą.

Be viešosios labdarybės veikia privati labdarybė — Ci
tizens Welfare Committee, susidedanti iš įvairių tikybų ir 
socialių draugijų labdarybei. Welfare Committee dirba kon
takte su viešosios labdarybės agentūromis. Tas komitetas ap
rūpina viešosios labdarybės atmestas šeimas ar labiau apleis
tas. Jis daug palengvina vyriausybei ir bažnyčiomis. Remda
mas arti milioną asmenų, išleidžia desėtką milionų dolerių 
metams. Jau šie pinigai gaunami tiesioginiai iš žmonių auko
mis. Tiek palengvina piliečius mokesčiais. Čia laisva valia 
praktikuojame artymo meilės įsakymą.

Privačios labdarybės dirba tikrą gailestingumo darbą, 
jos tiesa, negali nuolatinę paramą duoti, bet butų nuomas, me
dicinos pagalbą, vaikų priežiūrą, kelionės pinigus, darbo su
ieškojimą, teisinę pagelbą ir k. greičiau suteikia nė viešosios 

•labdarybės. Mažiau ’’red tape” ir suktybių privačioj labda
rybėj. Mažiau išleidžiama tarnautojams ir daugiau biednuo- 
menei.

Privačios labdarybės dabartiniu momentu kreipiasi į vi
suomenę aukų. Visuomenė teatsimena, kad vargšų šelpimas 
yra jos tiesioginė pareiga. Ar ji šelps per viešąją ar privačią 
labdarybę, ji šelpia. Tik duoti laisva valia, mielaširdystės in
tencija, yra vertingiau ir maloniau.

Mes turime įvairias labdarybės kuopeles ir ratelius para
pijose, kaip Šv. Vincento Pauliečio, Vaikelio Jėzaus, Susivie- 
nymo kuopas ir kitokias draugijas, kurios tiesioginiai rūpi
nasi suvargusiais. Kiekvienas jauskime pareigą sušelpti, au
koti. Didžiosios ir mažosios labdarybės atlieka milžinišką 
mielaširdystės darbą. Jei Dievas dar apdovanojo turtais ir 
darbu, atsidėkokime labdarybe sušelpiant artymą. Mylėkime 
artymą kaip patys save.

MINĖS LIETUVIŲ SKER
DYNES SIBIRE

Šiemet gruodžio 9 d. mano
ma Lietuvoje paminėti 15 me
tų sukaktį, kaip Sibire, Čerio- 
mušino bažnytkaimyj, Rago- 
o raudonieji banditai kardais 

sukapojo Vytauto D. vardo lie 
tuvių batalijono 5 karininkus 
ir kareivius. Ta proga gr. 9 
d. Vytauto D. bažnyčioje bus 

atlaikytos už žuvusius Sibi
re Lietuvos karius gedimo
sios pamaldos, o vakare liku
sieji gyvi batalijono dalyviai 
uždės vainiką ant žuvusiųjų 
paminklo.

Vyt. D. Muziejuje mano
ma įsteigti Sibiro lietuvių sky 
relį ir išleisti apie batalijono 
veikimą plačią monografiją. 
Jos rankraštį baigia ruošti 
buv. batalijono vadas, adv. 
Linkevičius. Į komisiją pami
nėjimu rūpintis išrinkti: pui
kiu. K. Navakas, adv. Linke
vičius, A. Bružas ir K. Pab
rėža.

GRUODŽIO 14 D., TEIS 
NEUMANININKUS

Lietuvos Kariuomenės Tei
smo pirmininkas klaipėdiečių 
Neumamio, Sasso ir kt. bylą 
paskyrė nagrinėti š. m. gruo
džio 14 d. Pašaukta tieson 
126 kaltinamieji. Jie kaltina
mi priklausę slaptoms iš už
sienių vadovaujamoms nacio
nalsocialistų organizacijoms, 
viešai pasivadinusioms ”Chri- 
stlicli Sozialistische Arbeits- 
gemeinschaft” ir ’’Sozialist. 
Volksgemeinschaft ”, kurių ti
kslu buvo ginkluotu sukilimu 
atplėšti Klaipėdos kraštą nuo 
Lietuvos ir rengėsi ginkluotu 
sukilimu tą darbą pradėti..

Dalis iš pašauktųjų tieson 
kaltinami dar teroristinių ak
tų įvykdymu, kaip Jesučio nu 
žudymu polit. tikslais ir pasi
kėsinimu nužudyti Loopsą.

PIRMIESIEMS KARO PIO
NIERIAMS 15 METŲ

Liepos 6 d. sukako 15 metų 
pirmajai P. L. P. Karo Mo
kyklos karininkų, pirmųjų 
lietuviškos karo mokyklos pio 
nierių laidai. Sukaktuvės at
švęstos lapkričio 11 d..

1919 m. liepos 6 d. Karo 
Mokyklą baigė ir buvo pakel
ti į karininkus 89, ir 7 į pus- 
karininko laipsnį, viso 96 
žmonės. Pirmoji laida tai sa
vanorių — kūrėjų. Baigę ka
ro Mokyklą I laidos karinin
kai buvo pasiųsti stačiai į 
frontą, į karo kautynes. Kau
tynėse žuvo šie I laidos kari

ninkai : Jurgis Sidaravičius, 
Kazys Matulaitis, Pranas Tel
ksnys, Jonas Stapulionis, Se
rafinas Oželis ir Aleksandras 
Urbelis.

Vyties Kryžium apdovano
ti 28 I laidos karininkai, ku
rie sudaro kuone trečdalį visų 
I laidos karininkų.

Tarnybinė padėtis Los lai
dos karininkų šiandien atrodo 
taip: pulk. Įeit. 13, majorų 21, 
kapitonų 11 kariuomenėj ir 12 
atsargoj, leitenantų 37 (visi 
atsargoj). I 1. karininkai yra 
parodę didelį aktingumą ne 
tik laisvės kovose, bet ir in
telektualinėje bei kultūrinėje 
srityje, nes baigusių aukštuo
sius mokslus yra 27 žmonės...

POINCARĖ PRIEŠ MIRTĮ 
SUSITAIKĖ SU BAŽNYČIA

’ ’Šaltinis ’ ’ rašo:
’’Buvęs Prancūzijos prezi

dentas Poincarė prieš mirtį 
pasikvietė katalikų kunigą, 
kuris jam suteikė paskutinius 
sakramentus.

”Šį įvykį iš visų Prancūzi
jos laikraščių paminėjo tik 
vienas ’’Croix”. Kiti laikraš
čiai, nors surado jo gyveni
mo visas smulkmenas, bet šio 
svarbaus įvykio nepaminėjo.

’’Poincarė ilgą laiką buvo 
netikįs žmogus. Tik stojęs 
prieš savo didžiąją kelionę į 
amžinybę, sutvarkė savo rei
kalus su Bažnyčia ir vienybė
je su ja mirė.”

IŠNUOMUOTA DARIAUS IR 
GIRĖNO ŽUVIMO VIETA
Spaudos pranešimu, prieš 

■elias dienas Berlynan atvyku 
si Lietuvos aero klūbo komisi
ja, su inž. Landsbergu prie
šakyje, Lietuvos pasiuntiny
bės Berlyne atstovo lydima, 
apžiūrėjo vietą, kur žuvo per 
skridę per Atlanto vandenyną 
lakūnai Darius ir Girėnas. Po 
ilgesnių derybij su vietos val
džios organais, kurių žinioje 
yra nelaimės vieta, komisija 
išnuomojo tą vietą 99 metams. 
Lietuva, mokės 10 markių 
nuomos metams. Išnuomuota 
vieta yra 10 kv. metrų. Nuo
mos sutartis bus šiomis die
nomis pasirašyta Berlyne. To
je žemėje bus pastatytas gra
nito paminklas ir medinis 
kryžius.

Nelaimės vieta bus aptver
ta. Komisija yra nusistačiu
si kuo greičiausiai statyti pa
minklą. Del granito paminklo 
jau susitarta su Soldino dir
btuvėmis. Medinis kryžius bus 
atgabentas iš Lietuvos. Komi
sija tikisi, kad paminklas la

kūnams galės būti pašventin
tas jau ateinantį pavasarį.

ALTASS ’’ATSKAITOS”
’ ’Draugas ’ ’ rašo: ’ ’Sociali

stų dienraštis ir vėl paskelbė 
ALTASS neva atskaitas, po 
kuriomis pasirašo valdyba: 
pirmininkas, sekretorius, iždi
ninkas ir knygvedys. Kiek ži
nome, ALTASS turi speeialę 
finansų komisiją, kurios parei 
ga peržiūrėti knygas, patik
rinti biląs ir paskelbti atskai
tas. Ta komisija, matyti, ne
pildo savo pareigų, arba ne- 
prileidžiama prie knygų ir ki
tų dokumentų”.

Atskaitose metasi į akis 
nepaprastai didelės išlaidos 
sukėlimui kapitalo; maršrutų 
ir parengimų išlaidos $2,788.- 
54; špilkutės $1,947.31; atlygi
nimas lakūnams $1,250.00; 
komiteto operavimo išlaidos 
$1,068.95. Keistokai atrodo, 
kad prie raštinės išlaidų pri- 
skaitoma gazolinas, alyva ir 
tt. — ’’Įvairios raštinės rei
kmenys, gazolinas automobi
liui, alyva, smulkmenos etc. 
$230.89.” Be to ’’kitokių” iš
mokėjimų padaryta $1,395.55. 
Tie kitokie išmokėjimai yra: 
motoro parvežimas $51.68; 
’’Skraidymas su instrumen
tais” — $190.00; (Kažin kiek 
be instrumentų?); Navigacija
— $36.80; lėktuvo pargabeni
mas iš Californijos — 341.05; 
kelionės ryšy su Lituanica II
— $245.45; Leit. Vaitkaus są
skaita $281.50. Viso sukelta 
kapitalo $32,043.14. Viso Li- 
tuanicai Antrąjai išleista $21,- 
187.47. O ’’kitiems” dalykams 
$10,855.67. Vadinas, išleista 
trečdalis viso sukelto kapita
lo.” Kasoje beliko $155.20. O 
čia reikia mokėti lakūnui algą 
ir kitos išlaidos padengti.”

’’Taigi, daug išeikvota vi
suomenės sudėtų pinigų ir 
skridimas šiemet neįvykdin- 
tas. Tuo socialistai dar kartą 
parodė, kad kur tik jie savo 
pirštus prikiša, ten už vili a ir 
darbo kaip reikiant nepada
ro.”

BIURO ŠĖRININKAMS 
PRANEŠIMAS

Lietuvių Universalio Biuro 
Šėrininkų metinis susirinki
mas yra šaukiamas ketvirta
dienį gruodžio 20 d. 1934 m. 
Biuro patalpose, 423 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. Pradžia 
7 vai. vakare. Visi šėrininkai 
privalo dalyvauti. Jei kas ne
galėtumėt dalyvauti, prašo
me iš anksto pranešti Sekre
toriui.

K. Vilniškis, Sekr.
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LAIŠKAS DĖDEI

KRITIKA NE KRITI
KA

New Yorko ir New Jersey 
apylinkės lietuvių gyvenimas 
verda. Vienuolika parapijų su 
daugybėmis draugijų, įvai
riausios bespalvės organizaci
jos, penki laikraščiai, šešios 
radio programos etc. Čia gy
venama mažiausia septynias
dešimt tūkstančių lietuvių. 
Tai graži kolonija.

Esama daugybės parengi
mų, kas savaitę po keletą su
sirinkimų, įvairiausių pasilin
ksminimų. Ypatingai šiais 
metais, balių, šokių, spaghetti 
čiapsui parių, ’’karalaičių” 
rinkimu, koncertu, teatru, ne t. 7 C J C)

begalima nei suskaityti kiek 
jų garsinama. Kas jau rim
čiau nusistatęs gyventi, vėl 
neturi rūpintis: susirinkimų, 
prakalbų tik lankykis. Lietu
vių kalbos mokyklėlių taipgi 
pridygo kaip grybų. Na, gali 
pamanyti, jau jaunimas tik
rai lietuviškai išmoks. Galop 
ir saliūnų, jau pralenkia prieš 
prohibicijos laikus, pas mus 
netrūksta. Čia atidaro, čia pa
gerina, čia vėl sukaktis mini, 
ot ir saliūnai ruošia girtuok
lių pares. Tokia tai kongliamo- 
racija mūsų gyvenime.

Ne viskas sveika, gera, gra
žu, ar normalu. Pasitaiko ir 
gana nekultūringų įvykių, 
kas žemina lietuvius svetim
taučių akyse. Mes patys tu
rime panašius dalykus kelti 
aikštėn, šalinti, smerkti. Gi 
geras ypatybes privalome 
garsinti, girti ir svetimtau
čiams parodyti. a

Viešasis, kaip ir privatiis 
gyvenimas, turi gerų ir blo
gų pusių. Bet kiekvieno prie
volė, ar malonu ar ne, blogą
ją pusę taisyti. Tad ir mes 
visuomeniniame gyvenime, ne 
žiūrint asmenų, įstaigų ar ti
kslų, kelkime spaudoje, kas 
teršia ar žemina mus, kelkime 
aikštėn, parašykime laikraš
čiuose ; tik tai darykime su ge 
rais norais. Keno biznio ar 
puikybės negalime paisyti, 
nes lietuvių vieša garbė ir ge
ras vardas daug brangesnis. 
Ypatingai spaudoje pabrėžki- 
ine gyvenimo nenormalumus. 
Nusidėti galima darbu, ir ap
sileidimu. Čia spausdintas žo
dis bus skaudus, bet ir pamo
kinantis.

Laikas nuo laiko stengsiuos 
’’Amerikoje” savo kasdieni
nes pastabas paduoti ’’Kriti
ka ne kritika” straipsniais. 
Prašau ir kitų, susirūpinusių 

! - -
važiuoji. Sakau, nesididžiuok 
ir užsuk kokiu nedėliu pasi
šnekėt. Gal ir šermukšninei 
gausi vietą kokiam versite.

Tavo draugas šmaikštelis.

Gero. D ode su šermukšnine:
Tas Newarkas tur būt dur 

niausiąs miestas Amerikoje. 
Kaip kada tai net gardžiai tu 
ri nusijuokti arba supikti. 
Vieną dieną begu per ulyčią 
Ferry, išbėga žmogelis su ke
palu duonos ir neša bončių 
popierių. Paspirčiom man 
įstūmė į rankovę, sakydamas, 
’’dėduk imk, čia atrasi ir dėl 
savęs naudingų dalykų’ nes 
mano bosas su kitais moky
tojais šį vakarą atidaro nau
ją universitetą, kur mokys 
profesionus ir mužikus viso
kių amatų”. Taigi ir aš trau 
kiu į ten, sakau gal ką suži
nosiu nors ant senatvės. Aš 
ir traukiu į paskirtą vietą. 
Žiūrau ateina du seni vyrai 
profesorai universiteto, abie
jų užpakaliai atkišti į mėnulį, 
taip kaip ir mano. Vienas at
rodė kaip kokis lenkiškas di
plomatas, kitas taip įsipau- 
deravis, kaip duonkepys. Tai
pgi atėjo viena moteris ir 
kelios mergiščios. Aš užsire
gistravau į tunčių pakeltėtą, 
mokytis lenkišką abartasą 
šokti, nes po Kalėdų manau 
vesti šlechcionką ir gal gan 
siu pats mokytojauti tame 
universitete. Kitą vakarą vėl 
nuvėjau ir radau kitą profe- 
sorą apačioje universiteto 
palei barą, beūžiant su kelio
mis mergiščiomis. Kursų ir 
nebuvo. Pamislinau sau ar čia 
nebus tik kokios apgavystės. 
Klausiu vieno kaimyno, ką jis 
mano apie tą universitetą? 
Jis man sako: ’’dėduk gali 
suprasti, koki profesoriai, to- 
kis jų universitetas ir moks
las” Užpykęs paleidau per 
dantis seiles, kad net ant grin 
dų ištiško, ir išėjau. Traukiu 
sau per Wilson Ave. ir vėl 
užtinku kitą profesorių, kuris 
sako yra net iš Williamsbur- 
go importuotas, palei bravorą 
patamsėję su savo studentėm 
bešokantį. A, sakau, kad ta
ve šimtas bačkų juodukų pa
griebtų už tokį mokinimą. 
Jei, sakau, turėčiau tavo Dė
de šermukšninę, tai drožčiau 
tiesiai į kulnus. Taigi senas 
drauge, matai kas dedas pas 
mus, kai tu pas mus nebeat-

viešuoju lietuvišku gyvenimu 
į talką. Pataisymai, persergė
jimai, pasiteisinimai, bus la
bai pageidaujami ir vartoja
mi. Vincas Juronis.

Socialistai
Kun. Dr. A. Civinskas.

ADVENTO LAIKAS

Nuo pereito sekmadienio 
prasidėjo Advento laikas. Vi
si katalikai advento laiku tu
ri gražų paprotį susilaikyti 
nuo visokių tuščių pasilinks
minimų — nes tas 4 savaičių 
laikas — Adventas primena 
katalikiškam pasauliui, kaip 
žmonija laukė pažadėto Kris
taus Išganytojo per 4 tūks
tančius metų. Tas jų lauki
mas baigėsi džiaugsmingomis 
Kalėdų Šventėmis, kada Be
tliejui gimė Kūdikėlis Kris
tus ir visa visata buvo pask’en 
dusi linksmumo himne ’’Gar
bė Dievui Aukštybėse, žemėj 
ramybė geros valios žmo
nėms.”

Tik tie, kurie yra buvę be
laisvėj, supranta ką reiškia 
laisvė; tik buvę skaisčios sie
los kilnių idėjų žmonės, pa
žeidę sielą, praradę idėjas, 
tylioj vienumoj pajunta savo 
nelaimės kartumą. Advento 
laikas ir yra tos simbolinės 
tylumos laikas, kuris išsiblaš 
kiusią sielą atveda prie susi
kaupimo, duoda progą apmą
styti to džiaugsmo didybę, 
kurią atneša mums Kristaus 
gimimas — Kalėdos.

Tik tinkamai prisiruošęs 
gali gražiai priimti savo sve
čius, iškelti puotą. Adventas 
ir yra tas prisiruošimas Betlie 
jaus Mažutėlį sutikti. Katali
kai tam prisiruošia; jiems to
dėl tikrai galima sakyti Link 
smų Kalėdų — Merry Christ
mas! Bet kaip tiems, kurie 
sakosi esą iš beždžionės kilę?..

Kik.

AR ŽINAI KAD

Karas japonų su rusais j 
yra dienos klausimu. Ru- į 
sai deda visas pastangas, kad j 
Vladivostokas atsilaikytų ja
ponų puolimui.

Vladivostokas yra tik 600 
myliij nuo Tokio ir kad rusų 
400 eroplanų į keturias va
landas pasiektų Japonijos so
stinę.

Karas bus, tai faktas, nes 
Japonai bijosi Vladivostoko, 
gi rusai jį gins visomis išga
lėmis.

Kiekvienam Japonijos im
peratoriui po jo mirties duo
damas naujas vardas. Vardą 
renka iš svarbiausių įvykių 
jo gyvenime.

Japonų gelžkeliai geriausia 
i tarnauja. Nors jie ir negreiti, 
1 bet visuomet laiku pribūna.

Matote, jog netik ten didžturčių skaičius nesumažėjo, bet 
žymiai pasididino. O kas atsitiko Berlyno mieste, tai ir ki
tur. Turtai auga, bet į vienas rankas nesilieja; su turtais 
auga didžturčių skaitlius, visai priešingai Markso mokslui.

Netiesa taipgi, būk visai nyksta savarankiai amatninkai 
ir apskritai menkos darbo įstaigos. Jų skaitlius, teisybė, au
gant pabrikoms, susyk turėjo susimažinti, bet nykti jos anaip
tol nenyksta. Taip Vokietijoj išviso darbininkų yra į 10 mi- 
lijomj (neskaičius dirbančių žemę) ; ir iš tų 10 milijonų kone 
pusė dirba po mažas darbo įstaigas, laikančias ne daugiau 5 
darbinikų. Ką gi tat reiškia?

— Reiškia, — atsakė Kriščius, — kad tokių, mažų darbo 
įstaigų ten yra daug.

— Gerai, — pagirė Vaišnora .— Aišku, jei pusė darbi
ninkų dirba po mažas įstaigėles, tai tų mažųjų darbo įstaigų 
turi būtūlabai daug. Ir jų skaitlius paskutiniu laiku kaip Vo
kietijoj, taip ir kitose valstybėse netik nesusimažino, bet dar 
pasididino, o apie nykimą, kaip Marksas norėtų, nėra nė 
šnekos.

Jeigu dabar pažiūrėsime į žemės dirbinio sutvarkymą, tai 
čia Markso mokslas apie turtų susiliejimą visai bankrutuoja. 
Žemė netik neina į mažos saujalės didžturčių rankas, bet vi
sur, o visur auga mažesniųjų ūkių skaitlius, o mažinasi dides
niųjų. Net tokioj Amerikoj, kur žemė pigi, kur jos yra daug, 
o žmonių jai dirbti maža, kur visokios mašinos palengvina 
vesti didesnius ūkius, kur milijonieriai galėtų, rodos, apimti 
ir išdirbinėti neišmatuojamus tyrus laukus, tečiau ir ten net 
ūkiai vis eina mažyn, o ne didyn.* Matote, pagalios, kas da
rosi Lietuvoje.

— Ką čia šnekėti? — atsiliepė Damijonas. — Laukus vi
sur dalijasi.

— Kiek dabar Stuobriuose ūkinikų? — paklausė Vaiš
nora.

— Bus į 30, — atsakė Kriščius, — o mūs tėvams gaspa- 
doriaujant buvo kur kas mažiau.

— Taigi, matote, — traukė toliau savo pasakojimą Vaiš
nora,-— kas Stuobriuose, tat dedasi ir kitur Lietuvoj. Vai
kai užauga; išsimokėti nebesant iš ko, reikia žemė dalinti, ir 
ūkiai tokiu būdu vis eina mažyn, o ūkininkų skaitlius didyn. 
Ponai vėl dvarininkai, ką turėjo po daugelį dvarų, parduoda 
juos kitiems, ir didesnieji ūkiai skirstosi visur į mažesnius.

— Bet kaip tokių aiškių daiktų nematė tas Marksas? — 
paklausė Kriščius.

— Dabar jie mums aiškus, bet pirm kelių dešimčių metų 
galėjo kitaip rodyties. O kaip turėsią būti, Marksas visa su
darė savo galvoj, pasiremdamas ant klaidingų pažiūrų į žmo
gų ir gyvenimą, apie kuriąs pirma kalbėjome. Jei taip, tai 
turės būti taip; jei taip, tai vėl taip... galvojo sau Marksas, o 
čia nė Dievas, nė žmonės nepaklausė Markso galvojimų, ir da
lykai virto visai kitaip, negu jis buvo išgalvojęs.

Taip tai paklydo Marksas, galvodamas apie didžturčius. 
O ne geriaus jam pasisekė permatyti nieko neturinčių darbi
ninkų likimas. Marksas, kaip jau žinote, mokino, būk darbi
ninkų padėjimas eisiąs vis niekyn ir niekyn, o vargdienių 
skaitlius augsiąs, augant pas kitus turtams ;taip būsią kol neį
vyksiąs socializmas, atimantis turtus vieniems, traukiantis iš 
vargo kitus. Niekas negina, jog darbarbininkų padėjimas nė
ra geriausias, jog daug jų vargsta, o vargsta visai neteisingai, 
didžturčių kapitalistų begėdiškai skaudžiami. Negalima ne
pripažinti, jog kaip seniau, taip ir dabar, darbininko širdį 
graužia nesykį rytdienos netikrumas, jog dirbti jam pasitai
ko perilgai, o užmokesnis būva permažas, jog vaikai, mergaitės 
netenka tankiai pabrikose kūno ir sielos sveikatos, jog varg
dieniams prireikia net badauti, neturint kur uždirbti duo
nos kąsnelio... Visa tai tiesa; visų darbininko vargų neišskai- 
tysi... apie juos niekas su Marksu nė nesiginčytų, jei jis į juos 
blaivai žiūrėtų, priežasčių ieškotų ten, kur jos yra. Kaip 
jums rodos, delko ant šios žemės vinei vargsta perdaug, o ki
ti nežino nė kur dėti savo gerybių, taip daug jų turi ?

— Dievo tokia valia, — atsiliepė viena moteriškė.
(Bus daugiau)
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Radiograma!
i.VM2a.J

Ar girdite Amerikos radio pro
gramas? Trečiadieniais 7 vai. va
kare, Penktadieniais 10:30 v. ryto.

Šį rytą (gr. 7 d.) savaitraš
čio Amerikos programoj daly 
vans įžymus dainininkas p. 
Kazys Kriaučiūnas. .
C. Brooklyno Choras 12 d.

Gruodžio 12 d. mūsų r| iio 
programoj dalyvaus C. Brook 
lyno liet. Šv. Jurgio parap. 
choras, vadovaujant muzikui 
Jonui Brundzai. Daugelis 
klausinėja, ’’kada Šv. Jurgio 
parapijos choras dainuos?” 
Ridge woo dietis p. Ramoška 
jau net du kartu klausinėjo 
apie šį chorą. Labai malonu, 
kad mūsų radio programų 
klausytojai interesuojasi mū
sų programos dalyviais.

Naujas Rėmėjas.
Būkite drąsūs susipažinti 

su mūsų programos nauju rė
mėju — Povilu Gustu, jau
niausiu lietuviu graboriumi, 
kurio graborystės ofisas ir šer 
menų koplyčia randasi greti
mai Apreiškimo parap. klebo
nijos, 423 Metropolitan Avė., 
Brooklyne. Nors kai kurie 
žmonės bijo apie grab orių ir 
pagalvoti, tačiaus ir bailiau
siam susitikus su p. Gustu 
dingsta graboriškos vaizduo
tės baimė, nes p. Gusto švel
ni asmenybė ir linksmas bū
das nustelbia visus su jo pro
fesija surištus nejaukumus.

Kalėdiniai sveikinimai
Kalėdų šventės proga kiek

vienas stengiasi kuogražiau- 
siai pasveikinti savo gimines, 
draugus, biznieriai savo kos- 
tumerius, profesionalai savo 
klientus. Kurie norėtų savo 
sveikinimus perduoti radio 
bangomis, bus galima tai pa
daryti Amerikos radio prog
ramos metu. Šiuom reikalu 
malonėkite tartis su mūsų 
programos vedėju p. Mačiu
liu, kurio telefono numeris 
yra Virginia 7-1896.

Būkime susipratę
Prieš Kalėdas žmonės dau

giausia išleidžia pinigų viso
kiems pirkiniams. Lietuviai 
be kalėdinių išlaidų irgi ne
apsieina. Šios didžiosios šven^ 
lės proga papuošti gražiau 
savo namus arba suteikti savo 
artimiausiems vertingą dova 
ną — yra gražus paprotys. 
Tik reikėtii tą paprotį vyk
dyti taip, kad išleidžiami pi
nigai pasiliktų lietuvių tarpe 
— pirkti lietuviškose krautu 
vėse, ypač pas tuos biznie
rius, kurie garsinasi mūsų ra
dio programos metu ir Ame
rikoje.

IŠ KUN. J. BRUŽIKO KALBOS PER RADIO TRUMPOS NAUJIENOS
Kaip džiaugiuos, kad dar 

tenka man su jumis pasidaly
ti mintimis. Jaučiu pareigą 
padėkoti Apreiškimo parapi
jos katalikams už gražų misi
jų lankymą. Ypač vyrai nus
tebino visus, kad ištveria visą 
savaitę pripildydami bažny-, 
čia, o aną sekmadienį visi 
kaip vienas vyras prie vy
ro, lyg kareiviai imdami 
pilis, taip jie užėmė jubilie
jam paskirtas bažnyčias : grau 
sminga is ir graudinančiais 
balsais sudrebino šv. Jokūbo 
katedrą, šv. Karoliaus Baro- 
mėjaus, šv. Augustino ir šv. 
Povilo erdvias bažnyčias. Visi 
pilni džiaugsmo ir entuziaz
mo grįžo į savo bažnyčią ir 
čia nepaprastu užsidegimu su 
giedojo Suplikacijas, išreikš
dami savo dėkingumą Aukš- 
čiausiajam už šv. Metų malo
nes. Kas nebuvo, tas tikrai 
pavydėjo, kai išgirdo, kas 
darėsi. Ypač iš jaunimo, ku
rie nelankė misijų, dabar ne
turi kur akių dėti, nes jie vie 
šai parodė savo tikybinį ap
sileidimą ir nepaisymą, o tas 
dalykas jaunam, pilnam kil
nių ir aukštų minčių jaunuo
liui ar jaunuolei dabar daro 
gėdą lyg akis bado: kiekvie
na pastaba: kodėl apsileidai 
tokiais Jubiliejų metais? Jį 
lyg sukrečia. Juk tavo širdis 
jauna, tai ne Kalvarijos uola, 
kuri plyšo Kristui mirštant; 
galėjo ir tavo jauna krūtinė 
kaip Jono po Kryžium justi 
Kristaus mirties atmininį, o 
ypač Jo Dieviškos pervertos
Širdies skausmus.

Nenusimink, brangus jau- 
nuoli-le, dar turime ir Jums 
progą pelnyti šv. Metų ma
lones. Klebonas kun. Pakalnis 
manęs prašė, kad po Kalėdų 
gal galėčiau dar ištaikinti dvi 
savaiti jaunimui. Mergaitėms 
vieną savaitę ir vaikinams ki
tą. Aš beveik sutikau ir pa
skyriau pirmutinį svarbiau
sią merginoms pamokslą sau
sio 14 d. vakare 7:30, o pas
kui savaitę vaikinams. Tėvai 
ir motinos, gerai atlikę savo 
misijas, tegul dabar iš anks
to ragina, kad sūnūs ir duk
terys nuo 14 metų užpildytų 
bažnyčią. Jaunimui paruoši
me ir atskirą bažnyčių lanky
mą. Jaunime iš anksto ruoš
kis ir susitikęs savo draugus 
jau dabar pranešk. Šie šventi 
Metai tegul palieka didžiau
sią atminimą visam gyveni
mui.

Jeigu kuris jaunuolis saky
tų, kad nesupranta lietuviš
kai, tai tokį susarmatyk ir pa
pasakok jam apie juoduką, 
kuris yra Washingtone prie
lietuvių konsulato. Teko man 

būti Washingtone ir kalbėtis 
su tuo juoduku, puikiai kal
ba lietuviškai. Klausiu aš jo, 
kaip Tamsta galėjai išmokti 
taip gražiai lietuviškai- O jis 
man atrėžė: ’’Trys metai kon 
sulate ir nemokėsiu lietuviš
kai, .tai būtų sarmata”. Bet 
kiek tu jaunikaiti ir mergai
te išbuvai prie savo tėvelių? 
Ar gali išdrįsti sakyti, kad 
nemoki lietuviškai? O gal net 
mokyklą lietuvišką baigęs? 
Būtų didžiausia sarmata! Lie 
tuviais mes gimėme, lietuviais 
ir mirsime. Karvelis niekada 
nepavirs varna nors ir var
nos plunksnomis pasipuoštų, 
o vienas lietuvis kalbėtojas 
kartą paklausė savo klausyto
jų, ar jūs kada girdėjote, kad 
avis pagimdytų paršiuką, o 
karvė kumeliuką, jei tai yra 
prieš prigimtį, nes kiekvienas 
gyvis gimdo sau panašius, 
taip, sako, ar galimas daik
tas, kad lietuve ir net atva
žiavus iš Lietuvos žemės pa
gimdytų svetimos tautos žmo 
gų. Karvelis būdamas, užsi
dėsi varnos plunksnas, tai nei 
prie varnų tiksi, nei prie kar
velių. Eisi prie varnų, var
nos peš, sakydamos, tu kar
velis, tik mūs plunksnas ne
šioji, mes tave nepriimame, 
eik iš kur atėjai, veidmaini, 
grįši prie karvelių, tie sakys, 
tu išsižadėjai karvelio plunk
snų, mes tavęs nenorime. Ir 
dingk kur bedingęs..

Mokinkimės iš bitelių. Iš 
kokio avilio ji yra, į tokį ji 
grįžta, nors ji būtų ir toliau
siai nulėkusi. Ji pralėkė pro 
gražiausius avilius, bet tie avi 
liai jai svetimi, o jos nors me
dinukas ir paprastas avilys, 
bet ten jos motinėlė gyvena!
Jai mieliau savo pastogėje. 
Taip lietuviškas jaunimas pri
valo daryti. Ir Kristus savo 
tautą mylėjo ir kalbėjo tik žy
dų įgimta kalba, nors kaip 
Dievas galėjo ir mokėjo viso
mis kalbomis kalbėti, bet jis 
parodė, kad prisirišimas prie 
savo šalies ir savo tėvų kalbos 
yra didelė dorybė. Jis, žiūrė
damas į Jeruzalę, graudžiai 
verkė, nes žinojo, kad ateis 
svetimos tautos, pavergs žy
dus, paniekins jų kalbą ir pa
pročius ir akmuo ant akmens 
nepasiliks. Tos pačios Kris
taus ašaros krinta dėl lietuvių 
tautos Amerikoje, jeigu laiku 
nepažins tos baisios nelaimės.

Dėl to išklausę šių mano 
širdingų žodžių, neužsigauki- 
te, bet pajuskite, kaip tai yra’ 
teisybė. Tėveliai raginkite 
prie tų dalykų savo vaikus, o 
sūnūs ir dukterys pajuskite, 
kad tai yra jūsų šventa parei
ga. Skaitykite lietuviškas kny

—• Gruodžio 1 d. Miami, 
Fla. užsimušė Warren E. Ea
ton, vienas iš žymiausių Ame
rikos sklandymo žinovų (be- 
motorinių lėktuvų). Jis nukri
to iš 1200 pėdų į Biscayne 
Bay vandeni, v V

— Maskvoje politiniais mo 
tyvais nužudytas Sergei Ki
rov, žynius sovietų lyderis, 
diktatoriaus Stalino dešinioji 
ranka.

— Amerikos laivyno sekre
torius Swanson perspėja, kad 
šalis randasi pavojui dėl trū
kumo kareivių — jūreivių ir 
ragina neatidėliojant jų pri
ruošti. Tam tikslui siūlo pa- 
UĮ BTUOIBlUnTJ OĮOZpniCĮ rųiipip 
vynui sumą.

— Mažojoj Lietuvoj (Ryt
prūsiuos) siaučia difterito epi 
dėmi j a, dėlto daugumoj užda
rytos mokyklos.

— Suomijos lėktuvas ”Ae- 
roline” iš Talino į Helsinkius 
nuskrido į 18 minučių, vietoj 
ankščiau buvusio rekordo — 
30 minučių.

— Dėl didėjančio Vokieti
joj ekonominio sunkumo, Hit
leris paskyrė komisiją kai
noms prižiūrėti.

— Vokiečiai nusistatę 1935 
m. turėti jau 25,000 lėktuvų. 
Aviacijos dirbtuvėse dirba 
apie 15,000 darbinikų, bet dar 
statoma dirbtuvė, kurioje 
dirbs net 30,000. Taipgi spau
da paduoda, kad dabar vo
kiečiai turi 2,500,000 gerai 
paruoštos kariuomenės.

— .Lapkr. 7 d. Larbėnų 
miestelyj nušautas garsus plė 
šikas Kazlauskas, kuris čia 
norėjo pasisiūdinti kelnių ir 
pas siuvėją buvo policijos už
kluptas.

gas ir laikraščius, nes tik lie
tuviai rašytojai gali jus lietu
viškai pamokinti; joks kita
tautis jus lietuviškai nepa
mokins, jie lietuviškos dva
sios neturi ir negali tau duo
ti. Jų raštuose nerasi lietuvi
škos minties. Dėl to niekad 
taip nesuprasi ir neatjausi, 
kaip lietuvišką knygą ar raš
tą suprastum. Tu negali ke
purės užmauti ant kojų, o ba
tų ant rankų. Gal ir užmausi, 
bet bus nevietoj. Lietuviui 
tinka tik lietuviška dvasia, 
vokiečiui vokiška, airiui airiš
ka.

Tad jaunime jau iš anksto 
kviečiu į misijas. Aš kalbėsiu 
labai lengva kalba, kad ir vie
ną kitą žodį žinodamas lietu
viškai, galėsi puikiai supras
ti, o be to parodysi savo gerą 
širdį, nes kitaip pasidary
tum nepaklusnus tėveliams,
Bažnyčiai ir Dievui.

— Garsus plėšikas, nušauto 
Dilingerio vietininkas ”Baby 
Face” — Nelson — Gillis per 
susišaudymą su policiją prie 
Chicagos, nukovė policmoną 
Hollis ir Cowley, bet ir pats 
krito pervertas 17 kulkų. Da 
bar gaudomas Karpis. Iš pa
vardžių atrodo, kad Gillis ir 
Karpis yra lietuviai.. Taipgi 
atrodo yra lietuvis ir Purvis, 
gengsterių ’’medžiotojas”, ku 
ris sudorojo ' ir Dilingerį ir 
Nelsoną — Gilti ir kitus, c c

— Franci jo j baigiamas sta
tyti didžiausias pasaulyj lėk
tuvas, sveriąs net 37 tonus. 
Ant jo dirba gabiausi inžinie
riai. Jis taikomas vežioti ke
leiviams ir paštui per Atlanto 
vandenyną.

— Sulig ruošiamo .Lietuvo
je kultui tvarkyti įstatymo, 
visi dvasininkai, nežiūrint re
ligijos rūšies, turės mokėti 
lietuviškai.

— Civilinės metriKacijos 
projektas vis dėlto Lietuvoje 
bus vykdomas. Esą jau priim
ti jo 2 pamatiniai punktai. 
Būsią įvesta lygiateisės dvi 
metrikacijos: civilinė ir tiky
binė. Kas kuria norės, galės 
naudotis.

—■ Lietuva išnuomavo 99 
metams iš Vokietijos tą miško 
plotą, kuriame žuvo Darius- 
Girėnas. Mokestis — 10 mar
kių metams. Ten bus pastaty
tas granito paminklas ir me
dinis kryžius. Ir lapei atsei- 
na praryti jai pamesta žąsie
ną, kurioje būna įvynioti 
nuodai. Lietuva ilgai apie tai 
galvojo, bet klaidingą išvadą 
padaro.

—■ Kauno Apeliac. Rūmai 
Edm. Schindbeinerį, Mykolei 
ir Evald Gustą nubaudė po 
4 metus sunkių darbų kalėji
mo už išniekinimą Klaipėdos 
karių kapų.

— Spauda praneša, kad ei
na slapti pasitarimai tarp Ja
ponų ir Sovietų atstovų dėl 
visos pajūrio sryties ir Vla
divostoko pardavimo Japoni
jai. Rusai tvirtina, esą Vladi
vostokas jiems nebeturįs pir
mykštės reikšmės.

—■ Lietuvoje kažkuriose vie 
tose šią vasarą vaismedžiai 
kaip vyšnios, obelės, nešė dvi 
gubą vaisių, tik nespėjo pri
nokti.

— Lietuvoje praėjo miestų 
tarybų rinkimai. Šiemet visur 
padaugėjo lietuvių atstovų 
skaičius.

— Iš okupuotos Lietuvos at
sikėlė į Lietuvą dėl lenkų 
persekiojimo kun. Kuzmins
kas, buvęs Daugėliškyje kle
bonu.
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KORESPONDENCIJOS
Paterson, N. J.

Šv. Kazimiero parap. bažny 
čioje gruodžio 9, 10 ir 11 dd. 
Įvyksta 40 valandų atlaidai. 
Rytais šv. Mišios bus 6 ir 9 
vai., vakarais iškilmingi mi 
sparai su pamokslu 7:30 P 
M. Visus pamokslus sakys 
garsus Amerikoje pamoksli
ninkas kun. dr. L. Mendelis.

Visus Patersono ir apylin- 
kių kolonijų lietuvius kviečiu 
atsilankyti į atlaidus ir pasi
naudoti Dievo malonėmis.

Klebonas kun. S. Stonis.
Streikas Pasibaigė.

Patersone prieš 5 savaites 
buvo sustreikavę šilkdažyto- 
jai. Streikas palietė 25,000 
darbininkų. Darbininkai soli
dariai laikydamiesi steriką 
laimėjo. Gruodžio 1 d. 4 vai. 
sutartį ratifikavo abi pusės 
ir pasirašė 2 metam. Einant 
nauja sutartimi kiekvienas 
vyras darbininkas gaus 66c., 
ir moteris 48c. į valandą, iš
kovota 36 darbo valandos sa
vaitėje ir išgautas pilnas uni 
jos pripažinimas.

Darbininkai gruodžio 3 d. 
padarė Įspūdingas manifesta
cijas mieste o gruodžio 4 d. iš
ėjo prie darbo. Rep.

KEARNEY, N. J.
. Pereitas susirinkimas Vil

niui Vaduoti Sąjungos sky
riaus nebuvo toks skaitlingas, 
bet darbas mūs apylinkėj ei
na sparčiai. Vilniaus pasai 
platinami gana sėkmingai. Čia 
matomai yra Įtaka vietinio 
klebono kun. L. Vaiciekausko.

.Lietuvių vaikučių katekiz
mo mokykloje, kuriai vado
vauja lietuvės seselės, dėka 
klebono, buvo išparduota 
daug Vilniaus pasų.

Šią mokyklą lanko didelis 
skaitlius vaikučių, bet klebo
nas nusiskundžia, kad dar ne 
visi.

— Vietos lietuvių parapijos 
bazaras tęsėsi keturias die
nas. Sulyginamai gana gau
siai buvo žmonių lankomas ir 
davė vietinei parapijai gerą 
pelną.

— Užėmus viet. vargonin- 
ko vietą p. F. Sodeliui, daly
kai pagyvėjo. Hodelis pašven
čia labai daug laiko choro 
tvarkymui ir mokinimui, tėdol 
jam ir sekasi.

— Mirė p. Šalaševičienė, vie 
na iš pirmųjų lietuvių gyven 
tojų Kearney. Buvo labai pa
vyzdinga moteris. Išaugino 5 
dukteris ir 1 sūnų. Palaidota 
su iškilmingomis apeigomis; 

daugelis automobilių palydė
jo Į kapus.

— Ant Erie gelžkelio ras
ta suvažinėtas lietuvis J. Va- 
lasavičius. Atrodo saužudys- 
tė. Valasavičius buvo nepasi
turintis žmogus; jo kūną pa
laidojo miestas.

—• Apsivedė p-lė Julė Juk- 
neliūtė, visiems žinomo Juo
zo Juknelio duktė. Šliūbą da
vė kun. L. Vaiciekauskas.

— Schuyler Building and 
Loan lietuvių draugijos me
tinis šėrininkų susirinkimas 
Įvyks -gruodžio 13 d. š. m. L. 
P. Klubo salėje, 134 Schuy
ler Ave.. Kearney, N. J. Visi 
šėrininkai kviečiami atsilan
kyti ir persitikrinti, jog virš- 
minėta draugija yra geram 
stovy j. Kiekvienam lietuviui 
verta prisidėti.

V. Baltrukonis.

BAYONNE, N. J.
Gruodžio 9 d. 7:30 vai. va

kare prasideda lietuvių bažny
čioje misijos, kurias duos gar 
-sus pamokslininkas kun. J. 
Bružikas, S. J. Visi Bayonnes 
ir apylinkių lietuviai turėtų 
pasinaudoti šia proga. Ypač 
misijų metu užsiprenumeruoti 
Ameriką per kun. misionierių. 
Misijos tęsis visą savaitę.

Elizabeth, N. J.
Nesenai teko lankytis šioje 

kolonijoje ir nustebau dideMi 
jos veiklumu, nors spaudoje 
mažai apie tai rašoma. Tai ne 
dovanotinas apsileidimas. 
Nors aš ŠĮ tą paminėsiu.

Sodalietės turėjo dideli šo- 
kiiį vakarą. Kadangi yra virš 
šimto susibūrusių gražių mer 
ginų, tai nėra kalbos apie vai
kinų stoką. Vakaras buvęs 
labai Įspūdingas su gardžiais 
užkandžiais. Salės papuošima3 
stebinęs visus. .

—Alumniečiai irgi nepasi
duoda. Turi gražų klubą kur 
susirinkę laiką praleidžia.

•—■ Vyčiai kaip ir kitos dr- 
jos irgi prie parapijos prisi
glaudę ir turi Dvasios Vadą, 
bet kaž kodėl tai savo paren
gimus iš parapijos perkelia 
kažkur. Tur būt ten ’’lais
viau ’

— Aną sekmadienĮ buvęs di 
delis parengimas ’’Laisvės” 
svetainės naudai. Publikos 
buvę daugybė ir programa 
buvusi kultūringa. Meniškai
pasirodžiusios sesutės Buniū- 
tės su dainomis. Venskus su 
Agentu juokų prikrėtę ir y- 
patingai sujaudinę iki ašarų

Los Angeles, Gal. — čia su
siorganizavo jaunų lietuvių 
choras, kuris nori supažindin-

’’ubagai” su armonija ir se-ti visuomenę su lietuvių dai-

’’AMERIKA”

noviškomis dainomis (Agen
tas su seserim Venskiene). Ig. 
Budreckis buvęs vakaro ve
dėju ir kalbėtojų buvę labai 
daug. Ypatingai pasižymėju
sios veiklumu Koniutienė ir 
Gedminienė. Tai smarkios mo 
terys, kurios kaip svetainės 
taip ir parapijos parengimuo 
se mūrus verčia. Sveikintina. 
Toks judviejų sutarimas yra 
gražus pavyzdis visoms mote
rėlėms, kurios mėgsta šnekė
ti viską kritikuoti, bile tik 
nieku neveikti. Sakb, likę gra 
žaus peino svetainei.

— Pereitą sekmadienį ’’Lai 
svės” salėje buvo visų drau
gijų parengimas parapijos 
naudai — aAglių užpirkimui. 
Čia teko man dalyvauti. Žmo 
nių buvo pilna salė. Senieji 
a alutį ’’smarkavojo” ir ’’kar
štus sūnyčius” kankino, jau
nieji trynė grindis smarkiai 
bešokdami. O esama gražaus 
jaunimo! Kai kur .net lietu
viškai pasigirsta! Supažindino 
mane su virš minėtomis mote 
relėmis Gedminiene ir Komu- 
tiene, jos komitete dirbo — 
prakaitavo, tai vienur, tai ki
tur pasirodydamos. Prie už
kandžių ir alaus patys gar
bingieji draugijų nariai pra
kaituodami aptarnavo sve
čius. Tik kaži kur ėjo pelnas 
iš apatinio j o bufeto, kuris irgi 
buvo publikos apgultas? (Sve 
tainėje yra du bufetai). Šo
kius muzikavo lietuvis J. Oku 
lionis. Jis nusiskundė, kad 
lietuviai pradėję kviestis sve
timtaučius, o kuomet nori dy
kai ar papiginta kaina, mu
zikantų, tuosyk būtinai rei
kalauja, kad Okulionis griež
tų. Jei nesutinka, tai patrio
tizmą prikaišioja. Okulionis 
dar jaunas, bet gerai muziko
je prasilavinęs vyrukas. Jis 
sako, ”ar gerai seniai daro, 
savus vaikus, išmainydami į 

’svetimtaučius griežikus ? ’ ’
Rengėjai vakartį mąstykite.

— Labai plačiai kalbama 
apie parapijos 40 metų jubi
liejų. Sako, būsiąs didelis ap- 
vaikščiojimas per Kalėdas i 
Naujus Metus, kur dalyvau
sią vyskupai, paraduosią dr- 
jos. Tad senieji susirūpinę 
kaip vietas galės gauti bažny
čioje. Kitam numeryj dau
giau paduosiu apie tai. Bet 
šalę to rimto darbo, radau 
labai daug medžiagos ir į ”Šer 
mukšninę”. Surinkęs ir ”su- 
sortavęs” trumpoje ateityje 
patieksiu.

LOS ANGELES LIET.
ORGANIZUOJASI

RYTŲ LIETUVOS SUKILĖLIŲ DAINA
Senai mes jau verkiam, senai mes vaito j am 
Naguos balto aro, vergijoj lenkų, 
Bet dar paskutinės vilties neliūstoj am, 
Dar tikimės, laukiam geresnių laikų.

Jau mums nusibodo vergija kentėti
Ir laukti kada kas iš jos mus vaduos..
Dėl laisvės kova reik patiems jau pradėti
Juk veltui mūs priešai mums laisvės neduos!

Mūs Vilnius brangusis, pilis Gedimino 
Naguose arų, trokšta laisvės, šviesos...
O visas pasaulis juk mato ir žino, 
Jog Vilnius sostinė yra Lietuvos.

Iškeikime, broliai, aukštai savo Vytį, 
Žygiuokim į Vilnių, vaduokime jį!..
Mes turim iš ten baltą arą išvyti,
Tad stokim į kovą lietuviai visi!..

Į Vilnių, į mūsų brangiausią sostinę 
Žygiuokime mes, kaip seniau milžinai — 
Mūs bočiai nuo priešų visuomet ją gynė 
Ir mes savo jėgas bandykim nūnai!

Šalin baltas aras—mūs krašto engėjas!
Šalin, biaurūs priešai lenkai—kraugeriai!
Užtenka kentėti, jau laikas atėjo
Numesti tą jungą, kovoti rimtai...

Ilgai mes sukaustytom lūpom tylėjom, 
Tamsybėje vargom, nematėm šviesos...
Šiandieną jau kovą dėl laisvės pradėkim 
Bendros mūs tėvynės, vardu Lietuvos.

Brolužiai laisvieji, ir jūs mums padėkit 
Kovoti su priešais—baltaisiais arais!..
Rytų Lietuvos išvaduoti skubėkit,
Vardus savo puoškit didvyrių darbais.

Sukursim sau ateitį gražią, laimingą, 
Gyvenimo laisvė tėvynėj žydės...
Už kovą dėl laisvės tėvynė dėkinga
Nupins mums iš rūtų vainiką garbės!..

Kiekvienas lietuvis į kovą tur stoti
Ir Vilnių vaduoti iš aro nagų...
O, Dieve galingas, padėk mums kovoti!
Palaimink mūs žygius, suteik mums jėgų.

’’Trimitas”.

nos menu. Jau susibūrė net 
apie 50 energingų jaunuolių, 
kurie energingai dirba, kad 
susiradus tinkamų lietuviškų 
liaudies dainelių, duetų, kvar 
tetų ir tt.

Malonu matyti lietuvišką 
susipratusį jaunimą. Garbė 
jiems, garbė jų organizato
riams — vadams. ’’Tegul 
skamba mūsų dainos po šalis 
plačiausias!” E. V. Rose.

KŪNO KULTŪROS RŪMAI 
NEŠA LAIMŲ KAUNUI 

IR LIETUVAI

Neperseniai Kauno miesto 
Ąžuolyne buvo pabaigti sta
tyti rūmai skirti kūno lavini
mui. Rūmai pasisekė dėl Vy
riausybės pritarimo pastaty
dinti labai gražūs, visam Pa- 
baltyj gražiausi. Tai moderni
ško stiliaus su didele mankš
tos sale, prausyklomis ir posė
džiams kambariais. Pastatyti 
gražioje Kauno vietoje — 
Ąžuolyne prie sporto aikštės 
(L. F. L. S.). Nuo miesto pu 
sės pravesta nauja ’’Sporto” 
gatvė.

Šiuose rūmuose rudenį ati
daryta labai svarbi Lietuvai 
mokykla tai Aukštieji Kūno 
Kultūros Kursai. Neperdėsiu 
pasakydamas, kad dėl šio ver
tingo pastato ir A. K. K.
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Kursų, Lietuvos sportiška vi
suomenė gyvena naują erą.

Visa tai įvyko, dėl mūsų 
jaunuomenės pasiryžimo eiti 
grožio ir sveikatos keliais. 
Esant blogoms prieš kiek lai
ko sportui sąlygoms, nes ne
buvo pritaikintų tam nei pa
statų, net aikščių, nei noro 
pagaliau iš Vyriausybės pusės 
tuo domėtis, studentai rašo 
memorandumus. Daug dėl to 
teko studentijai ir šiaip spor
to organizacijoms vargo pakel 
ti pakol Įtikino, kad tai yra 
svarbus dalykas. Kurį laiką 
gardžiai juokinus ’’Sportą” 
išnyko, ir sportininkų laimei 
pasidarė patogios kūno kultū
rai sąlygos. Dabar šalia Kūno 
Kultūros Kursų yra dar in
dividuate mankšta studen
tams. Seniau, studentų atkak
lumo dėka indiv. mankšta ir
gi buvo dėstoma vienoje Kau 
no (Jablonskio) pradžios mo
kykloje mokytojui apmokant 
pačių studentiį centais.

Visa tai įvertindami po die
nos darbų galintieji studentai 
suranda vieną kitą pusvalan
dį pasimankštinti. Ši laimė 
nors neapima nei Kauno su 
priemiesčiais, tačiau A. K. K. 
Rūmai (departamentas) ku
riuos veda p. Augustauskas 
visai Lietuvai daug žada.

Studentas Motiejus.
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| VIETOS IR APYLINKĖS ŽIN10s|
APYLINKĖS SEIMAS IR 
AMERIKOS VAKARAS _

Š. m. gruodžio 30 d. Apreiš
kimo salėj, Brooklyne, įvyks
ta Didž. New Yorko ir New 
Jersey lietuvių kat. seimas. 
Fedracijos apskritys rūpina
si visa eilė įdomių klausimų 
iškelti seimelio proga. Taipgi 
ruošia trumpą bet įdomią pa
skaitų programą. Seimelio žy
miausiu svečiu bus J. E. Vy
skupas T. Matulionis, kuris 
yra ir LKVC. pirmininkas, to
dėl šis apylinkės suvažiavi
mas bus tikrai reikšmingas 
ir istoriškas. Visos draugijos 
raginamos neatidėliojant išrin 
kti savo atstovus. Taipgi kvie 
čiami dalyvauti ir veikėjai— 
svečiai.

Seimelio proga, gruodžio 
30 d. vakare yra rengiamas ir 
Amerikos Vakaras. Programą 
išpildys vietos ir iš toliau ga
biausios meno jėgos, parapi
jų ansambliai, vyrų chorai, 
solistai-ės. Taigi gruodžio 30 
d. tikrai bus nepaprasta.

Įvykęs šią savaitę Ameri
kos direktorių posėdis nuta-' 
rė daug svarbių dalykų, lie 
čiančių Apylinkės seimelį ir 
Amerikos Vakarą ir Vajh.

MASPETH, N. Y.

Ruošiama iškilminga proce
sija

Šį sekmadienį — gruodžio 
9 d. baigiasi jubiliejinės mi
sijos. Tokias tinkamai reikia j 
užbaigti jubiliejiniais bažny-j 
čių apvaikščiojimais. Todėl 
ruošiama iškilmingai bažny
čias lankyti procesija su baž
nytinėmis ir draugijų karūno
mis bei vėlevomis. Draugijos 
bus atskirai susigrupavusios, 
atskirai bus vaikučiai, atski
rai prie draugijų nepriklau
są asmenys. Procesijos pra
džia lygiai 2 vai Pirmoji lau
kiamoji bažnyčia bus šv. Vai
tiekaus, Newtowne, antroji 
šv. Kryžiaus, trečioji šv. Sta
nislovo ir savo paskutinė. 
Kiekvienoje bus giedamos lie
tuviškos giesmės ir maldas 
kalbės kun. J. Bružikas, S. 
J. Užbaigiant bus sakomas 
pamokslas ir užsibaigs apvai- 
kščiojimas ir misijos su iškil
mingu Palaiminimu Šv. Sakra 
mentu. Procesijoj dalyvauti 
gali visi lietuviai ir katalikai 
svetimtaučiai.

— Sekmadienį per mišias 
visos šeimos eis bendrai prie 
šv. Komunijos. Misijos buvo

' gausiai lankomos.
— LRKSA 108 kuopa lai

kys metinį susirinkimą gruo
džio 11 d. 8 vai. vakare.

—Parapijos imtynių ir ris
telių pramoga bus gruodžio 
21 d. Klaščiaus salėje.

Mokykla
Pasibaigus vasarai, pasibai

gė ir vaikučių vasarinė mo
kykla. Jau manėme reikės 
laukti kitų atostogų, kad vėl 
seselės mokytojos atvažiuotų 
vaikus mokinti. Bet štai vėl 
suorganizuota mokykla ir ją 
veda kun. P. Lekėšis, nesenai 
grįžęs Maspethan. Mūsų vai
kučiai vėl skubinasi mokintis 
.nepaisant blogos vietos ir šal 
čio. Vistiek mes džiaugiamės. 
Lauksime naujos bažnyčios ir 
mokyklos. Mes dirbsime ir 
remsime mūsų klebono pastai! 
gas. O. P.

Mirė
Lapkr. 30 d. š. m. mirė a. a. 

Petronėlė Lukoševičienė, Mo
terų Sąjungos 30 kp. narė. 
Sąjungietės budėjo naktimis, 
lydėjo į kapus ir užprašė dve
jas šv. Mišias. Palaidota iš
kilmingai gruodžio 4 d. į šv. 
Jono kapus. Buvo prisirinkus 
pilna bažnyčia žmonių.

PIRMAS PUIKUS KONCER
TAS

Padėkonės Dieną parapijos 
choras vedant J. Tamošą’liui 
paruošė pirmą koncertą. Kon 
certas visais atžvilgiais pasi
sekė. Choras gražiai prisiruo- 
šęs, teatro veikalas gerai pa
ruoštas, na ir atsilankiusių 
pilnutėlė salė. Koncertas pra 
dėtas kun. J. Aleksiūno kal
ba 6 :10 vai. ir Lietuvos him
nu. Choro komitetas matyti, 
gerai išdriliuotas, kad daina- 
vimas buvo visų trumpas, per 
traukos dar trumpesnės (vos 
5 minučių). Choras, solistai, 
duetai, kvartetai išėjo kuo- 
puikiausiai. Dainuota, bet ne
rėkta. Ponas Hoffmanas ir po
nia Tamošaitienė ypatingai 
gražiai dainavo. Abiems nesi
gailėta ploti. Ir keturi pipi
rai pasirodė geriau, negu bi
le kada. A. Mockeliūnas su 
akordionu publikos buvo pa 
mylėtas. Kreditas p-nui Ta
mošaičiui už sklandų vedimą. 
’’Giliukingąs Vyras” prijuo
kino žiūrovus. Programa bai
gėsi lygiai 9 vai., kad jauni
mas pilnai atsišoko ligi dvy
liktos prie geros Avižonio 
muzikos. Publika skirstėsi pa 
tenkinta. Tarp koncerto ir te
atro pakalbėjo klebonas kun.

J. Balkūnas, pasidžiaugda
mas Maspethiečių pažanga ir 
choro vykusiu parengimu. 
Padėkojo vargonininkui ir 
choristams už paramą, pagir- 
damas jų darbštumą. Taipgi 
kalbėjo kun. N. Pakalnis, gir
damas Maspethiečius. Jis pra
nešė, kad nieko neimsiąs už 
nuomą salės, tuo prisidėdamas 
prie naujos božnyčios staty
bos. Visas koncerto pelnas 
naujai bažnyčiai. Tikimės, 
kad panašių koncertų daugiau 
susilauksime. Dabar tik pra
džia. Koncerte buvo dalina
mi gražiai atspausdinti progra 
mai, kurių net pritrūko.

KALĖDINĖ AMERIKA

Kalėdinis Amerikos nume 
ris išeis žymiai padidintas. 
Taigi jei kas norite pasveikin
ti savo giminių, draugų ir pa
žystamų, palinkėti jiems links
mų Kalėdų ir laimingų Nau
jų Metų, mes talpinsime Ame
rikoj gražioj formoj. Biznie- 
riai, duodami kalėdinius gar-|I 
sinimus Amerikai, turėsite 
gerą progą išsigarsinti savo 
bizni, nes Kalėdinė Amerika C?
išeis anksčiau, negu papras
tai. Visa medžiaga turi būt 
paruošta irgi anksčiau. Taigi 
pasiskubinkite.

Taipgi, jei turite pažįsta
mų, kurie Amerikos dar ne
skaito ir norėtų su ja susipa
žinti, priduokite mums jų ad
resus, mes Kalėdinį numerį 
jiems pasiųsime dovanai.

FEDER. APSKRITIES 
VALDYBAI

Šį pirmadienį, gruodžio 10 
d. 8 vai. vakare šaukiamas 
Didž. New Yorko Federaci
jos Apskrities valdybos posė
dis. Aptarsime svarbius rei
kalus ir sudarysime veikimo 
planą ateinantiems metams. 
Naujoji valdyba mano imtis 
darbo visu smarkumu ir įtrau 
kti veikimai! dar neprij įdė
jusias Federacijon draugijas.

Posėdis įvyks Amerikos re
dakcijoj, 423 Grand St.,

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĖS AKCININ

KAMS

Lietuvos Atstatymo Bend- 
drovės metinis seimas jau ar
tinasi. To seimo įvykimas pri 
klausys nuo Bendrovės akci
ninkų. Jeigu akcininkai pa
siryš seime dalyvauti arba 
savo balsus kam nors pavesti, 
tai teisėtas seimas įvyks ir 

; bendrovės eiga pageidauja- 
mon vagon įsistatys. Kitaip 
bendrovės esamas turtas eis 
niekais. Taigi pasirūpinkime, 
kad nors likęs bendrovės tur

tas būtų sutvarkytas.
Jei kas patys negalėsite sei

me dalyvauti, padarykite raš
tiškus įgaliojimus savo pažįs
tamiems, kad jie galėtų jus 
seime atstovauti. Dar trūks
ta 2500 balsų ( šėras vienas 
balsas), kad seimas turėtų 
kvorumą.

IŠ FEDERACIJOS APSKR. 
VEIKIMO

Lapkričio 30 d. įvyko Didž. 
New Yorko Federacijos apskr 
metinis susirinkimas, kurį ati
darė malda pirmin. gerb. kun. 
F. Lekėšis.

Priėmus susirinkimo dieno
tvarkę eita prie bėgamųjų rei
kalų ir po to svarstyta būsimo 
Rytinių Valstijų seimelio rei
kalai. Sekr. J. Tumasonis pra
nešė, kad pakvietimai seime
liu draugijoms jau išsiuntinė 
t i. Užkviesti kalbėtojai su re
feratais ir yra žinių, kad sei
mely,] dalyvausiąs ir svetys 
Vyskupas — Kankinis T. Ma
tulionis. Pirmininkas prideda, 
kad Kunigų Vienybės seime 
yra nutarta organizuoti visas 
prie parapijų priklausančias 
draugijas ir raginti jas, kad 
jos priklausytų prie Federaci
jos. Taigi raginama draugi
jas ir kuopas rinkti atstovus 
ir siųsti juos būsimam gruo
džio 30 d. Rytinių Valstijų 
seimeliu, kuris įvyks Apreiš
kimo parapijos salėje. Brook
lyne.

Kalbama ’’Amerikos” ir 
’’Darbininko” vajaus reika
lu. Nutariama visais galimais 
būdais remti ir platinti mini
mus ir apskritai visus kata
likiškus laikraščius..

Pranešama, kad yra rengia
ntis ’’Amerikos” naudai va
karas gruodžio 30 d. tuojau 
po seimelio sesijų, toje pačio
je salėje. Nutariama remti 
vakarą dalyvaujant ir priside
dant prie darbo, jei bus rei
kalas.

Vasario 16 d. klausimas pa
likta Apskričio valdybai pa
sirūpinti sutvarkymu progra
mos tai dienai.

Renkama nauja valdyba 
1935 m.: Kun. P. Lekėšiui at
sakius nuo pirmininko parei
gų perstačius į Apskrities pir 
mininkus g.erb. kun. N. Pakal
nį, visų susirinkimo dalyvių 
vienbalsiai — aklamacijos bū
du — išrenkama kun. N. Pa
kalnis. Vice pirmin. išrenka
mas K. Vilniškis, sekr. J. Tu
masonis, iždin. — V. Vitkus. 
Nutariama susirinkimus lai
kyti Apreiškimo parapijos sa
lėje, gi gerb. kun. S. Remei
kai, klebonui Karai. Angelų 
parapijos nutarta išreikšti pa
dėką spaudoje ir raštu, už su
teikimą praeitu laiku dykai

svetainės apskrities susirinki
mams.

Nutarta kreiptis į klebonus 
prašant, kad paragintų dar ne 
priklausančias prie apskričio 
draugijos prisirašyti prie Fe
deracijos ir apskričio.

Nutariama, kad Fed. apskri
tis ragintų draugijas priklau 
sančias prie apskrities, daly
vauti jų parengimuose — vie
ną kitą paremti.

C. BROOKLYN, N. Y. « » ■ $

Sekmad. gruodžio 9 d. įvyk 
sta metinis susirinkimas Vai
kelio Jėzaus Draugijos 3 sky
riaus. Prasidės tuoj po sumos, 
•Šv. Jurgio par. salėj. Visos 
narės prašomos dalyvauti, nes 
yra daug svarbių reikalų ap
tarti. Valdyba.

JĖZUITŲ GIMNAZIJOS DE
ŠIMTMETIS

Jau rašėme Amerikoj (lap. 
9, 1934) apie išleistą puikią 
knygą Tėvų Jėzuitų Gimnazi
jos Kaune pirmam 10-čiui pa
minėti. Knyga jau gauta ir 
galite nusipirkti Amerikos Re 
dakcijoj. Leidinys labai pui
kus ir įdomus su daugeliu 
paveikslų. Admin.

RYTINIŲ VALSTIJŲ KAT. 
SEIMELIN D-JOMS 

PAKVIETIMAS -
Pereito Rytinių Valstijų 

Lietuvių Katalikų seimelio 
nutarimu, sekanti minimų vai 
stybių konferencija - seimelis 
įvyks Skmadienį, gruodžio 30 
d. Apreiškimo Šv. Pan. para
pijos salėje, North 5th ir Ha- 
vemeyer Sts., Brooklyn, N. Y. 
Prasidės 1 vai. po pietų.

Dienotvarkėj e numatomi 
šie klausimai:

1. Lietuvių Dienos rapor
tas.

2. Jaunimo reikalai.
3. Lietuvių Katalikų spau

dos reikalai.
5. Lietuvių Katalikų akcija
6. Lietuvos Katalikų uni

versitetas.
7. Bėgami ir būsimi reika

lai.
Bus taipgi paskaitų, pra- ■ 

kalbų, diskusijų ir tarimų to
mis temomis.

Taigi šiuomi kviečiame dr- 
jas išrinkti minimai konfe
rencijai — seimeliui atstovus 
ir su įgaliojimais pasiųsti 
seiman.

PASTABA: kuopos, drau
gijos ir chorai siunčia po 1 ats 
tovą nuo visos draugijos ir po 
1 atstovą nuo kiekvienų 25 
narių. Nepamirškite ir gerų 
sumanymų atsivežti.

J. Tumasbnis,
Fed. Apskr. Sekret.
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KARALIENĖS ANGELŲ 
PARAPIJA

Parapijos bazaras užsibaigė 
sekmad. vakare išpardavimu 
visu dalykų.. Kadangi oras 
buvo beveik visą savaitę nepa
togus, todėl iš toliau nelengva 
buvo lankytis ir į bazarą, tai
gi jis netaip jau pavyko kaip 
tikėjomės. Nežiūrint to, pel
no daug įplaukė parapijai. 
Jaunimas gražiai lankėsi, be
veik kiekvieną vakarą, nes 
grojo gera Avižonio orkestrą. 
Aukso $10 laimėjo May Cole, 
333 So. 3rd St., Anglių toną 
Miss Philis Vintis, 128 Berry 
St. Pirmutinė durų dovaną — 
toną anglių laimėjo Mary 
Paulukaitis, 105 Grand St.

Parapijos kunigai yra dė
kingi parapijonams, kurie da
vė aukas bazarui ir kurie lan
kėsi ir darbavosi. Širdingai 
dėkojame biznieriams už jų 
aukas: P. Bieliauskas, P. Gu
stas, Lr. Vencius, P. Ginkus, 
Mordosa, Pečinskas, Minėta, 
Shrupskis, Povilanskas, Taut
kus, Blažinskas, Tačilauskas, 
Poviliūnas, Barkauskas, Klas
čius, Laukus, Zailskis ir kiti.

Klebonas kun. Remeika ir 
kun. Lencevičius dėkoja drau 
gijom, kurios išsijuosę darba
vosi. Lai tas darbo ūpas pasi
lieka mūsų parapijonuose.

Novena

Novena dėl jaunimo anglų 
kalboje, veda misionierius ku
nigas Aubach, CSSR. Vyksta 
labai sėkmingai. Taip pat ry
tais gausiai lankosi į lietuviš
ką noveną. Panelė Švč. iš
klausys savo ištikimų žmonių 
maldavimą, kadangi jie pasi
rengę savo Dangišką Motiną 
pagerbti per Noveną.
Rožančiaus D-jos susirinki

mas
Kar. Angelų parap. šv. Ra- . 

žančiaus draugijos mėn. susi
rinkimas įvyks gruodžio 9 d. 
po mišparų. Visos narės yra 
prašomos atsilankyti. Šis su
sirinkimas atkeltas iš pereito 
sekmadienio.

Reporteris.
—o—

Choro susirinkimas
Gruodžio 14 d. įvyksta mū

sų choro susirinkimas (meti
nis), per kurį bus renkama 
nauja valdyba ir perstatymas 
naujų narių. Visi choristai, 
ypač kurie kiek aptingę, alsi 
lankykit. Choras geresniu gy
vavimu yra susirūpnięs ir da
bartinis pirm. G. J. Visackas, 
kuris buvo sunkiai susirgęs ir 
nuo darbo pasitraukęs.

Sekančiam ’’Amerikos” nu 
meryj aprašysiu apie pasižy
mėjusius per šiuos metus mū
sų choro narius.

Šv. Vardo Draugija

Nepaprastai svarbus drau
gijos susirinkimas įvyksta se
kmadienį, gruodžio 9 d. po su
mos. Prašom visų narių ir vi
sų vyrų atsilankyti. Tai ypač 
lauksim atsilankant visų cho
ro vyrų šį sekmadienį.

J. Avižonis, rast.

LEGIONIERIŲ SUSIRINKI 
MAS

Ketverge, gruodžio 13 d. 8 
vai. vakare įvyksta metinis 
Liet. Legiono Amerikoj, Da
riaus - Girėno Posto susirin
kimas. Legionierių dalyvavi
mas būtinas. Susirinkimas 
įvyks posto Romovėj, 262-A 
Humboldt St., Brooklyne, .

IŠ AERO KLŪBO VEIKIMO

Nors Liet. Aero Klūbas 
Brooklyne jau nuo vasaros 
turėjo veikti, tačiau viešai jis 
nebuvo žinomas. Per tą laiką 
dirbo tik Liet. Legiono pas* 
kirta organizatyvė komisija, 
kuri atliko dalį darbo ir tą 
klubą suorganizavo.

Lapkričio 21 d. įvyko pir
mas oficialus Liet. Aero Klū- 
bo susirinkimas. L. .Legiono 
Romovėj, kurį atidarė K. Vil
niškis — vienas iš Liet. Le
giono skirtos komisijos narių. 
Susirinkime dalyvavo 13 iš 
esančių 16 aktyvių klūbo na
rių. Taipgi dalyvavo keletas 
garbės rėmėjų, kurie klūbą 
remia piniginiai. Išrinkta val
dyba iš 7 asmenų, kurie rū
pinsis, kad iki gegužės 8 į. 
klūbas būtų pilnai susitvar
kęs ir apsirūpinęs viskuo, 
kas reikalinga klūbo veikimui

Lapkričio 30 d. įvyko val
dybos posėdis. ’’Amerikos” 
Redakcijoj, kuriame aptarta 
įvairūs reikalai ir pasiskirsty

ta darbais, kurie skubiai rei
kia nuveikti. Klūbui vardas 
priimtas: Darius-Girėnas Ae
ro Club. Rep.

DARIAUS-GIRĖNO FONDAS

Dariaus-Girėno Fondas nuo 
lankiai kviečia Jūsų organi- 
zaaciją (draugiją) į Fondo 
metinį seimą, kuris bus 1935 
m. sausio 20 d. 4 vai. po piet, 
Apreiškimo parapijos salėje, 
North 5th ir Havemeyer Str., 
Brooklyn, N. Y. Malonėkite 
išrinkti delegatus — vieną 
nuo organizacijos ir po vieną 
nuo kiekvienų 25 narių, bet 
ne daugiau penkių atstovų 
galinčių teisėtai Jus atsto
vauti. Delegatams turi būti 
duotas raštiškas mandatas su 
kiekvieno delegato vardu- 
pavarde ir aiškiu adresu. Jū
sų aukos į Dariaus-Girėno 
Fondą bus priimtos su didžiau 
siu padėkavimu.
Dariaus-Girėno Fondo Valdy
ba :

Pirmininkas kun. N. Pakal
nis, Vice pirmininkai: D. 
Klinga ir J. Mačiulis, Iždinin
kas — P. M. Barzilauskas, Fi
nansų sekretorius A. Mažei
ka, Iždo globėjai: K. Amb
raziejus, K. Krušinskas ir K. 
Vilniškis.

Sekretorius P. Bukšnaitis.

LIETUVIŠKOS ATVIRUTĖS

Daugeliui pageidaujant, 
’’Amerikos” redakcija pasi
rūpino lietuviškų atviručių 
Kalėdoms. Taigi kurie norite 
savo gimines ir pažystamus 
pasveikinti su Kalėdomis ir 
Naujais Metais lietuviškai — 
pasinaudokite proga. Atviru
tės yra labai gražios, išrašy
tos iš Europos. Negėda pasių
sti ir svetimtaučiams.

Daugiau kaitros už jūsų pini
gą. Jūsų ^kaimynai naudoja 
Tru-Ember Coal Co. anglis ir 
patenkinti. Kodėl jums nepa
sekti jų pavyzdžiu.

GERIAUSIOS RŪŠIESANGLYS

IRU - EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661

Tek: STagg 2-2306PAISČIUS SALDAINI?
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate 
Pietūs išanksto susitarus.

AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS 
geriausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:

J. GINKUS,
495 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.
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Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS 
UNDERTAKER and ENBALMER 

REAL ESTATE 
GENERAL INSURANCE

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

Tel. STagg 2—0788 NOTARY PUBLIC i ;

JOSEPH LE VANDA į
(LEVANDAUSKAS) < •

> GRABORIUS ;i

107 Union Avenue, Brooklyn, N. Y. < Į

Tel.: STagg 2—5043 NOTARY PUBLIC?

M. P. BALLAS, Inc. į
BIELIAUSKAS f

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS |

660 Grand Street, Brooklyn, N. Y. >

Į Tel.: STagg 2—4409 NOTARY PUBLIC s
' ALEKS. RADZEVIČIUS )

! GRABORIUS ':
i Priešais Apreiškimo Bažnyčią C

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

į EVERGREEN 8-9770

' JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

• 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

Telephone: Evergreen 8-7027

’GARSAS’ BAKERY
SAVININKAS—A. SHRUPSKIS

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

rą Lietuvišką Duoną. ’’GARSO” KEPTUVE kepa geriausią Lietu
višką Duoną. Keiksus ir Pyragaičius vestuvėms ir kitokiems po- 
kihams. 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 į stubas Brooklyne.

Kreipkitės adresu:

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

Jei norit gauti į kitus miestus ar farmas, kreipiktės:

1920 7th Ave., Watervliet, N. Y.
N. MASENAS BAKING CO.

L.,__ —______ _____ . ------------- ,-- .----
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IŠ APREIŠKIMO PARAPI
JOS

— Praėjusiame sekmadieny 
Vaikelio Jėzaus draugija tu
rėjo vakarienę. Buvo graži 
programa. Pelnas paskirtas 
parapijai. Garbė veikėjoms už 
tokį jaukų parengimą.

— Teko sužinoti, kad Ro
žančiaus draugija ruošia taip
gi panašią pramogą gruodžio 
16 dieną.

—• Parapijiečiai vis dar 
džiaugiasi Tėvo Bružiko Ju
biliejinėmis misijomis.

— Tėvas Bružikas pasižadė
jo duoti panašias misijas šios 
parapijos jaunimui sausio 14 
d., 1935 m.

—■ Tėvas Bružikas labai sė
kmingai vesdavo misijas. Lie
tuvos jaunimui. Taigi mūsų 
parapijos jaunimui bus gera 
proga pakilti dvasios reika
luose.

— Šv. Vardo draugija la
bai padidėjo skaitliumi. Pri
sirašė netik augusių, bet daug 
ir jaunuolių. A.

SVARBUS SUSIRINKIMAS

Svarbus Apreiškimo para
pijos bazaro komisijos susirin 
kimas įvyksta sekmadienį, 
gruodžio 9 d. tuoj po sumos, 
parapijos salėje. Visi rengimo 
komisijos nariai malonėkit 
pribūti laiku.

SILKIŲ BALIUS

BENDRA KOMUNIJA

Šv. Vardo Draugija Apreiš
kimo parapijos bendra Komu
nija įvyks gruodžio 9 d. per 
8 vai. šv. Mišias. Visi nariai, 
kaip seni taip ir nauji malo
nėkite laiku pribūti ir kartu 
iš svetainės visi eisime į baž
nyčią.

BALIUS PAVYKO

Lietuvos Vyčių 41 Vytauto 
kp. penktas metinis padėkos 
dienos balius įvyko lapkr. 29 
d. kuopos kambariuose. Neat
sižvelgiant, kad tą dieną oras 
buvo blogas ir viršutinėj salėj 
buvo Maspetho parapijos cho
ro parengimas, vyčių balius 
nusisekė gerai.

Vieta buvo gražiai išpuoš
ta, o šokiams griežė geras or
kestras. Buvo ir solistas su 
armonika. Gyvą kalakutą lai
mėjo C. Karpavičiūtė. Bend
rai nuotaika buvo labai gera.

Reikia apgailestauti, kad 
šios apylinkės draugijos vis 
dar konkuruoja tarp savęs, 
rengdamos parengimus tą pa
čią dieną ir dar toje pačioje 
vietoje. Berods vyčiai padė
kos dienoje rengėsi savo pa
rengimui jau keli mėnesiai ir 
jau penkti metai iš eilės ir 
suprantama, jų parengimas 
būtų buvęs daug sėkminges
nis, jei toje pačioje salėje ne
būt buvę kito parengimo.

Skaitykite ir Platinkite 
„Ameriką”

’’AMERIKA”

JUOZO GINKAUS RADIO 
VALANDA

Iki šiol p. J. Ginkus duoda
vo programas per radio iš 
stoties WMBQ tik šeštadienių 
rytais, 10:30 vai., bet nuo 
gruodžio 11 d. bus ir antradie 
nių vakarais, 9:30 vai. Kaip 
jau žinote, p. Ginkus stengia
si duot gražią programą sa
vo valandomis. Jis nepralei
džia progos pakviest daini
ninkus, ar tai vietinius talen
tus, ar iš kitur atvykusius.. 
Antradienį atsisukit radio 
9:30 vak. o šeštadienio 10:30 
rytais, ir pasiklausyki! pono 
Ginkaus duodamų programų.

DGAC NARIAMS

D. G. Aero klūbo visų na
rių susirinkimas įvyksta šį 
trečiadienį, gruodžio — Dec. 
12 d. Lietuviii Legiono Ro- 
movėj, 262-A Humboldt St., 
Brooklyne. Pradžia 8 vai. va
kare. Nariams dalyvavimas 
privlomas.

LIETUVIŲ KŪRINIŲ 
PARODA

Gruodžio 7 d., 1934 m.

-5—------------------------------------------ -----------------------------------------------------

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

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

Šventadieniais susitarus 
Te^. 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 VALANDOS 
9—12 ryte

(DANTŲ GYDYTOJAS) 1—8 vak.
Penktadieniais uždaryta 

>. Tel. Stagg 2-9105221 So. 4 Street

Dr. Bladas K. Vencius
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 Grand Street

... ", ........ ——

Valandos 
9—12 ryte 
2—8 vak.

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Stagg 2-0706

Ntunų, Republic 9-3046/
■ ■ 11 —2

New Yorke, Pierre Matisse 
galerijoj, 51 E. 57 St. perei
tą trečiadienį atsidarė jauno 
Kauniškio dailininko Nikalo- 
jaus Arbiblato kūrinių paro
da. Paroda tęsis iki gruodžio 
22 d. Įžanga visiems nemoka
mai. Meną mylintiems patar
tina pasinaudoti proga. Rep.

Phone EVergreen 8-10494

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

Valandos:
1 iki 4 P.M. kasdieną 
Trečiad. ir šešiad. 6 iki 7:30 P.M. Flatbush Ofisas
Sekmad. 10 iki 12 A.M. 2220 Avenue J

£imitiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiikiiiiiii£

= Tel.: BRyant 9-7763 E

Į CLEMENT VOKETAITIS I
LIETUVIS ADVOKATAS =

Į 113 W. 42nd Str., New York City =
=iii ii ii i m n nu niisii m imu iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii linini iiiiiiiiiF

Sausio 25 d. Apreiškimo sa
lėj įvyksta Šv. Vardo Drau
gijos silkių balius: silkės ir 
duona dykai. Įžanga tik 25c 
Ruoškite pilvus silkių baliui.

BENDRA ŠV. KOMUNIJA

.1- IUW—fwwwwwn——aTWWq—DMWM ' MIWN

Tel.; STagg 2-3672
PAKETBŪKAI IR AMBRELIAI

Sekmad. gruodžio 2 d. L. 
Vyčių 41 Vytauto kuopa ben 
drai ėjo prie šv. Komunijos. 
Kun. N. Pakalnis pasakė pri
taikintą pamokslą. Po mišių 
dalyvaujant klebonui ir kun. 
Kartavičiui ir muz. Jankui 
visi turėjo pusryčius kuopos 
kambariuose. Kun. N. Pakal
nis savo kalboje pažymėjo, 
jog jis turi vilties, kad sekan 
tį kartą kuopa pasirodys ke
lius kartus skaitlingesnė šio-, 
se iškilmėse. Nuotaika pas vi
sus buvo labai graži.

Metinis susirinkimas

L. Vyčių 41 Vytauto kuo
pos metinis susirinkimas įvyk-j 
sta ketvirtadienį gruodžio 13 
d. kuopos kambariuose. Šiame 
susirinkime bus aptarta daug 
svarbių dalykų ir bus renka
ma nauja valdyba.

A. J. M.

399 Grand Str., kampas Rodney St., Brooklyn, N. Y.
Gausite spiecialę nuolaidą, jei pasakysite, kad matėte šį 

Skelbimą Amerikoje.

RAPOLAS KRUČAS
Fotografas

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

Tel.: JUniper 5—0259

....................................................... i 
GYVENK NUOSAVAM NAME ir BUK APSIDRAUDĘS Į

J. P. MACHULIS I
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85th Street, Woodhaven, N. Y.
(Prie pat Forest Park stoties) Į

Notary Public Tel,: Virginia 7-1896 i
Parduoda ir išmaino namus, krautuves ir biznius, j 

išnuomuoja kambarius ir sukolektuoja rendas. Taipgi \ 
apdraudžia automobilius, judomą ir nejudomą nuosa- Į 
vybę, žmogaus sveikatą ir gyvybę. i

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

I Tel.: Evergreen 7-TDQ

PQNTLKS GUSTAS 
—: Graborius :—

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

----- ------------------------------------------------------- - ---------

Miiiimiiimimmiimiiimimmmiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini!^

f CLINTON PARKAS |
= Tinka piknikams, Baliams, Koncertams ir visokiems^ 
= parengimams. Nepoilgo bus įrengta karūsėlis, supuoklės.E 
Earklukai ir visoki prašmatnumia. Puikiausia ir linksmiau-E 
E šia vieta Brooklyne — Maspethe. E
E Jonas Klasčius, Sav. Ę
= Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y. =
FtiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiimiikimfiiiiiiimiiiiiHiiiiiiiiiimT

Tel.: STagg 2—7177

ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) 
ADVOKATAS

219 So. Fourth Street, Brooklyn, N. Y.
Williamsburgh Bridge Plaza
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