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JUDĖJIMAS PRIEŠ 
MEKSIKĄ

Brooklyno vyskupijos laik
raštis Brooklyn Tablet paduo
da priemonę kovoti prieš Me
ksikos vyriausybę, kuri žiau
riai persekioja ir skriaudžia 
katalikus.

Laikraštis rekomenduoja 2 
priemoni prie Meksikos žiau
riąją vyriausybę:

Amerikiečiai privalo susi
turėti nuo Meksikos krašto 
lankymo be svarbiųjų reikalų 
ir boikotuoti meksikoniškas 
prekes.

Gruodžio 12, New Yorko 
mieste buvo didelės demons
tracijos prieš Meksikos vy
riausybės žiaurų ir neteisėtą 
elgesį su katalikais.

Sekmad. gruodžio 16 didžio
joj Bishop McDonald High 
School salėj, ant Eastern 
Parkway, Brooklyn e į vyksta 
masinis protesto mitingas 
prieš Katalikų persekiojimą 
Meksikoj.

NEŽINOMO KAREI
VIO PAMINKLAS

Lapkričio 23 d. suėjo 16 
metų nuo įsikūrimo Lietuvos 
kariuomenės branduolio. Su
kaktuvių proga, Kaune, Karo 
muziejaus sodely j su didelė
mis iškilmėmis buvo palaido
tas nežinomas Lietuvos karei
vis, žuvęs per nepriklausomy
bės kovas. Kitų kraštų pa
vyzdžiu, netolimoje ateityje 
ir Lietuvoje nežinomajam ka
reiviui bus pastatytas didelis 
gražus paminklas. Lietuvos 
visuomenė šią mintį uoliai re
mia ir nori kuo gražiausiai 
įamžinti nežinomojo kareivio 
atminimą.

WILEY POSTAS PA
DARĖ REKORDĄ

Bartlesville,... Okla. Gruo
džio 7 d. garsus lakūnas Wi
ley Post su savo lėktuvu Vin- 
nie Mae pakartojo savo skri
dimą į dausas, kurios trūko 2 
vai. ir 26 min. Jis sako, buvo; 

pasiekęs apie 55,000 pėdų au
kštį, kame oras esąs labai 
skystas ir ten išvystęs didelį 
greitį su orlaivių. Ten šaltis 
siekęs 70 laipsnių žemiau ze
ro; vėjo greitis net iki 150 
mylių per vai..

Nors nusileidžiant jo moto
ras sustojo veikęs, bet lakū
nas nusileido visai saugiau į 
Philips aerodromą. Jo baros- 
skopas paimtas į Washingto- 
ną, ištirti užrekorduotus da
vinius.

SUTAIKINS BOLIVI
JA SU PARAGVAJ.

Washingtonas. — Jungtinių 
Valstybių valstybės sekreto
rius Cordell Hull pranešė 
Tautų. Sąjungai, kad Jungti-1 
nes Valstybės sutinka prisidė
ti prie Tautų Sąjungos paskir
tos komisijos sutaikyti' jau il
gai kariaujančias Pietų Ame
rikos tautas, Bolivia ir Para- 
gvay.

RADO 250 MIL. METŲ 
KIAUŠINĮ

Cambridge, Mass. — Har
vardo universiteto palydina
mosios zoologijos muziejaus 
ekspedicija Texaso molyje ra
do, galbūt, seniausį pasaulyj 
suakmenėjusį kiaušinį. Kiau
šinis yra apie 225,000,000 me
tų amžiaus ir buvo padėtas 
milžiniško driežo Ophiacodon. 
Netoli tos vietos rasta ir da
lis tos rūšies driežo kaulų lie
kanų.

TĖVU MARIONU KO
LEGIJOS SEIMAS

Chicago. — Gruodžio 9 d. 
čia įvyko Tėvų Marijonų Ko
legijos Seimas. Seime delega
tų buvo 219 ir apie 100 sve
čių.

Seimas prasidėjo su iškil
mingomis pamaldomis Aušros 
Vartų bažnyčioje 10 vai. rytą.

Prieš pietinėje sesijoje bu
vo sveikinimai, gi po pietinė
je buvo pirmoji sesija. Seime 
pirmininkavo dr. J. Poška, 

Aukų surinkta $2,861.03.

BOMBOS TEARRUOS

Gruodžio 12 d. Bostone, 
Tremont ir Majestic teatruo
se, Capitol teatre, Pawtucket, 
R. I.. ir Capitol teatre, Lynn, 
sprogo bombos. Pirmieji du 
teatrai turėjo nesusipratimų 
su darbininkais, bet kiti ”mu- 
vin” teatrai buvo geruose san 
tykiuose su darbininkais. Bom 
bos buvo nustatytos ant laiko, 
kada buvo tušti ir sprogda
mos neužmušė nieko.

JŪROSE AUDROS

Atvykę į New Yorko uostą 
laivai praneša, kad jūrose 
siaučia baisios audros, sukel
damos vilnis 40 pėdų aukščio. 
Dėlto kiti laivai ateina labai į 
suvėlavę. Keletas laivų jūro
se šaukiasi pagalbos. Taip 
’’American” skubėjęs į pagal
bą prie Guatenv’ •' 
girdo kitą SGūr Katalikai su- 

__Zkią daugumą.
ATVIRUKAS SU 

DOLERIU

’’Nėr kalbos, kad laikai ti
krai gėrėja” sako N. Y. Jur- 
nal gruodžio 12 d. Washingto
ne gautas atvirukas be para
šo, Su Chicagos šlampa, ant 
kurio buvo prisegtas poperi- 
nis doleris ir užrašyta: ’’Jei 
šis doleris pasieks Washingto 
na, pasitikėjimas Dievu yra 
atstatytas ir gobšumas prie pi 
nigų prapuolęs”. Reiškia, lai
kai tikrai gėrėja, nes doleris 
pasiekė nenusegtas.

NEW YORKE TAKSAI
Nuo pirmad. gruodžio 10 

d. visi New Yorko miesto gy
ventojai turi mokėti 2% nuo
šimčiu taksų, pirkdami įvai
rius daiktus. Taksai uždėta 
miesto majoro užsispyrimu, 
kad sukėlus 40,000,000 dole
rių bedarbiams.

Taksai pirmomis dienomis 
sukėlė daug keblumo atsiskai 
tant, ypač kai susiduriama su 
taksomis jau ant esamų val
džios taksų. Dabar daroma 
naujas ir smulkus mokėjimo 
planas.

HITLERIS DAR VALO 
SAVO PARTIJĄ

Berlynas, gr. 10. — Hitlerio 
slapta policija puolė kelis re
storanus ir suėmė kelis įtaria
mus nacius, kurie kitados 
draugavo su Hitlerio nužudy
tų nacių vadu kapitonu Bo- 
enm.

Tuo keliu Hitleris stengias 
visiškai ’’išvalyti” savo na
cionalsocialistų partiją.

HONDŪRE SUGRIAU
TA 11 MIESTELIŲ

Tegucigalpa, Honduras, gr. 
8. — Copan distrikte įvykęs 
anądien žemės drebėjimas su
griovė 11 miestelių, kurie 
bendrai turėjo apie 30,000 gy 
ventojų. Nukentėjusiųjų skai 
čius dar nežinomas.

VIEŠBUČIO GAISRE
ŽMONIŲ ŽUVO

Lanslng, Mich. — Grudžio 
11 d. čia Kerns viešbutyj, kilo 
gaisras, kuriame pasigenda
ma apie 100 žmonių. Vėlesnės 
žinios praneša, kad vis dar 
randama tebedegančiuose 
griuvėsiuose nelaimingųjų 
kūnai. Daugelis buvusių vieš 
butyj per langus šoko į Grand 
upę tekančią palei viešbutį, 
kuri buvo dalinai užšalus.

Viešbutis užsidegė apie 5 
vai. rytą, kai buvo pilnas sve 
čių —• atstovų, susirinkusių į 
stato legislatūros posėdį.

HENDERSON GAUS 
NOBELIO DOVANĄ

Oslo, Norvegija, gr. 8. — 
Norvegų parlamentas pripaži
no Nobelio dovaną už taiką 
A. Hendersonui, T. Sąjungos 
nusiginklavimo konferencijos 
prezidentui.

Hendersonas yra buvęs An
glijos užsienio reikalų sekre
torius.

—o— dėl negavimo už 8 mėn. algų
— Du anglai: Arthur Hen — Gruodžio 16 d. prez. 

derson ir Norman Angeli gavo Rooseveltas paskyrė $10,000,- 
Nobelio prizus už 1933 ir 1934 000 pirkimui dykumų miško 
metus. j auginimui.

Iš Visur
— Automobilių karalius H. 

Fordas didina ir stato naujas 
savo dirbtuves, kurioms per 
10 mėnesių manąs išleisti apie 
20 milionų dolerių.

— Chicagoj ir apylinkėj su
imta apie 300 žmonių, kurie 
vertėsi narkotikų prekyba. 
Suimta ir aukštesnių asmenų. 
Ir visoj Amerikoj dabar vyks
ta smarki kova su narkotikų 
pirkliais. Bendrai suimta net 
760 tokių ’’pirklių”.

— Amerikos laivynas nu
traukė ieškojimą dingusio Au
stralijos lakūno Ulm su drau
gais, kurie buvo priversti nu
sileisti nežinomoj vietoj Paci- 
fike, prie Hawaii salų.

— Francijoj iškyla naujas 
turto išeikvojimo skandalas. 
Jean Andre kaltinamas už pa
sisavinimą 10 milionų frankų.

— Italijos pinigams gręsia 
susmukimo pavojus, todėl ly
ros palaikymui Mussolini iš
leido specialų parėdymą, kad 
visi užsieniuos esanti kreditai 
būtų pervesti vyriausybei, už 
kuriuos bus duodami bonai.

— Great Neck. — Detekty
vas Jonas Rasulis pagavo mo
terų krepšių vagį, Thomas ir 
patupdė į šaltąją.

— Nebraska City, Nebr.. 
Fred Markei pirko 4 karves 
vietos turguje už 40e. Savi
ninkas pardavė jas, nes netu
ri joms pašaro.

— Buv. Liet, ministeris pir- 
min. Augustas Voldemaras nu 

i teistas 6 mėn. paprasto kalė
jimo už jo straipsnį ’’Likimo 

j keliais”, tilpusi Karaliaučiaus 
' nazių dienraštyje.

— Owls Head, N. Y. Čia 
šios savaitės šaltis pasiekė iki 
22 laipsnių žemiau zero.

— Philadelphia. Buvo ma
nyta įvesti ’’Sales Tax šiame 

1 mieste, bet miesto taryba tą 
sumanymą atmetė.

— Scranton, Pa. Sustreika
vo 36 mokyklos mokytojai,

GRUODŽIO-DEC. 30 D„ 1934 M.
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Pradžia 7 vai. vakare KONCERTINIS VAKARAS Kalbės J. E. Vyskupas Matulionis, 
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PIRMIEJI ALKOHOLIO METAI
Gruodžio 5 d. sukako metai, kai atšaukė prohibiciją.

Ar prohibicijos panaikinimas sumažino girtuoklystę, geng- 
- sterystę, butlegerystę ? Ar kraštui geriau su laisvu gerymu? 
Ar padaugėjo darbai? Ar biudžetas pakilo? Ar visuomeninė 
dorovė laimėjo? Toki ir kiti klausimai kyla po vienų metų 
laisvos alkoholio prekybos.

Laisvas gėrymas nesumažnio girtuoklystės. Ją padidi
no. Automobilių nelaimės ir dėl jų mirtys padaugėjo. Teis
muose bylų pilna, ligoninėse ligonių. Jų buvo ir prie prohibi-- 
cijos, ypač ligonių, dar pavojingesnių. Nuo tiesioginio gėry- 
mo mirtys sumažėjo, nes nuodingos degtinės dabar mažiau te- 
beesama. Nuo butlegerių neatsikratė. Deja, šiandien negali 
atspėti ar butlegerių ar teisėtą degtinę geri. Didelis degtinės 
nuošimtis gaunama per butlegerių transakcijas. Aukšti deg
tinės mokesčiai duoda jiems progos bizniavoti. Vyriausybė ne
gavo tikėtinų mokesčių. Ji ir negaus, nes ketina jas mažinti, 
kad kovoti būtlegerius.

Tiesa, gengsterystę suvaldė. Suvaldė ir daugybę kitų 
prasižengimų. Dorovinis visuomenės stovis tuo atžvilgiu pa
gerėjo. Vyriausybės ir įstatymų gerbimas kįla. Lindynės^ 
spykyzėS išnyko. Išnyko su tuo 'ir kyšiai bei demoralizacįi^į. gįų salėje.' 
policijos su • valdininkais.

Prohibicijos atšaukimas padaugino darbus. Padidino ne
kuriu šakų išdirbystę, tuo ir prekybą. Nuosavybės pakilo. Pa
prastam piliečiui svarbiausia, kad gero alaus atsigeria už de
šimtuką. Kad policijos kalėjimų ir viešų ligoninių bei prie
glaudų išlaikymas pakils, jam nerūpi. Dabar nė Kanadon, 
Meksikon, Bermudon ar Kūbon tiek nerūpi važiuoti. Ameri
kos pinigas (milionais) pasilieka namie.

Tad, atsakyti į prohibicijos laimėjimus ar pralaimėjimus 
po vienų metų yra sunku. Prieškarinis saliūnas visgi sugrįžo 
(daugeliose valstybėse), su juo grįš senos bėdos ir palaidu
mas. Laikas rimtai pasvarstyti ir atnaujinti seną blaivininkų 
darbą. Atsiminkime, kad mes lietuviai palinkę į gėrimą ir pa
tys privalome draustis ir Vyskupo Valančiaus dvasios laiky
tis.

------------o------------
PADORUMO SARGYBOJE 

r

Praeitą sekmadienį visi Jungtinių Valstybių katalikai 
bažnyčiose padarė prižadus kovoti nepadorias filmas. Pado
rumo Legionas išaugo į milioninį bendrą frontą. Katalikai ir 
nekatalikai pasiryžo nepadoriais filmas boikotuoti ir 

'nelankyti nepadorių teatrų. Jungtinėse A. Valstybėse yra 
22 milionai katalikų ir 48 milionai protestonų. Krutamuosius 
paveikslus kasdien lanko 10 milionų. Industrija nukentėtų, 
jei nepaisytų Padorumo Legiono. Legiono dėka filmos dabar 
gaminamos kuone visos, neprasižengią paprastam padorumui.

Katalikai nekovoja pačios filmų industrijos. Katalikai 
netiki ir neproroguoja ’’mėlynųjų įstatymų”. Pasilinksmini
mai ir tinkamas bei atgaivinamas laiko praleidimas žmogui 
naudinga ir reikalinga, jei nepražengia doros ribų ir nuosta
tų. Bet pajuoka moterystės Sakramento, skaistybės, pašaipa 
dešimties Dievo įsakymų niekinimas, negali būti susipratusi© 
krikščionio toleruojamas. Ypatingai nereaguoti į divorsų au
kštinimą, gengsterių garbinimą, žudynių ir vagysčių moky
mą, būtų stačiai apsileidimas ir dorovinio nusmukime ženklas.

Tikintieji todėl padarė sekantį prižada ’’Vardan Dievo 
Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. As pasmerkiu
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KATALIKŲ UNIVERSITE
TAS

Katalikų Universitetas Wa
shington, D. C., yra nationale 
institucija. Jis nepriklauso ko
kiai nors vyskupijai, bet re
miamas visos Amerikos hierar 
chijos. Jis neatstovauja kokią 
nors vienuoliją, nes visos vie 
nuolijos turi studijų namus 
prie universiteto. Pasauliečiai 
kunigai, vienuoliai pasaulio- 
nys sudaro fakultetą, egze- 
kutyvį bordą. Jo Eksc. vysku 
pas James H. Ryan, D. D. yra 
rektorius. Studentai susidaro 
iš įvairių Amerikos valstybių 
ir tautų jaunikaičių ir mergi
nų.

Katalikų universitetas yra 
vienintelis katalikiškas uni
versitetas priklausąs prie As
sociation of American Univer 
sities. Jis pripažintas kaipo 
geriausias universitetas ir ly 
gus by kuriam universitetui 
šalyj. Jį užlaiko tikintieji sa
vo aukomis. Kartą metuose 
(gruodžio mėn.) daroma rink 
liava visose bažnyčiose jo 
užlaikymui. Jis ir minta ma
žoka parama ir negali lygin
tis didiesiems universitetams, 
kurie remiami milionais do- 

i-1 gių, pav. Harvard turi šim-
1 endowment, 

 milionų, Univer-’ ku-
sity of Chicago — 59 milionus 
dolerių. Tiesa Katalikų uni
versitetas turi 35 tūkstančių 
dol. endowment.

Katalikų universitetas dir
ba nepamainomą darbą kata
likiškoj akcijoj. Šimtai kata
likų inteligentų baigę moks
lus yra dabar visuomenės va
dais, mokytojais. Yra ir lie
tuvių baigusių šią įstaigą.

ITALIJOS STIPRĖJIMAS
VIDURINĖJ EUROPOJ
’’Trimitas” rašo: ’’Viduri

nė Europa šiandie yra Euro
pos politikos centras. Austri
ja ir Vengrija traukia į save 
daugiausia dėmesio. Ypač di
delio susidomėjimo tomis val

nepadorius ir nemorališkus krutamuosius paveikslus. Aš pri
žadu viską, ką galiu stiprinti viešąją opiniją prieš produkciją 
nepadorių ir nemorališkų filmų ir jungtis su visais, kurie 
prieš juos protestuoja. Aš pripažįstu savo prievolę sąžinėje 
liečiančius paveikslus mano doram gyvenimui. Kaipo Padoru
mo .Legiono narys, aš prižadu nuo jų susilaikyti. Toliau, aš 
prižadu, nelankyti tų pasilinksminimo vietų, kurios juos iš 
nusistatymo rodys.”

Vadinasi, čia ne teatrų boikotas, bet paveikslų. Katalikų 
pradėtas judėjimas randa atbalsio visoje Amerikoje ir net 
Europoje. Šio judėjimo istorija yra kun. Dr. J. Končiaus pla
čiai paaiškinta š. m. Tiesos Kelyj Nr. ll(lapkr. mėn.). Virš 
minėtą prižadą tikintieji kasmet atnaujins Nekalto Prasidė
jimo oktavos sekmadienyje. Padorumo Legionas veiks visa
da, stovės padorių filmų sargyboje. Visi lietuviai prisidėjo mes, iš gyvenamų vietų lietu- 
prie bendro fronte. J viškų vardų.

stybėmis rodo Vokietija ir Ita
lija. Vokietija ir ligi šiol vis 
dar neatsisako nuo vilties 
prisijungti Austriją, tačiau 
paskutinieji įvykiai kelia, min 
čių, jog Vokietija yra praki- 
šusi ir kad laimėjo Italija, į 
kurios pusę Austrija aiškiai 
pasisuko. Tai rodo šių dienų 
Austrijos kanclerio Šušnigo 
lankymasis pas Mussolini. 
Austrija praktiškai jau yra 
Italijos globoj, ieškodama ap
saugos prieš smarkaujantį hi- 
tlerizmą. Bet Italija laimėjo j 
ne tik Austrijoj, ji taip pat Į N- Rastučio vardu, hederaei- 
plečia savo įtaką ir Vengrijoj,! 
išstumdama iš ten pirmiau įsi 
stiprinusius vokiečius. Ir Ven
grijos ministeris pirmininkas 
Gembešas nesenai lankėsi pas 
Mussolini. Tuo būdu Roma 
yra centras, į kurį svyra Au
strija ir Vengrija. Tai rodo, 
kad vis didėja Italijos įtaka 
tarptautinėj politikoj, su ku
ria turi skaitytis ne tik Vo
kietija, bet ir kitos vidurine 
Europa suinteresuotos valsty
bės”.

IŠ MŪSŲ CENTRO

Baigiasi 1934’ metai, kurie 
Amerikos lietuvių katalikų 
gyvenime pasiliks didelių žy
mių. Katalikų organizacijos 
ir jas jungianti Federacija 
gali didžiuotis darbų vaisiais.

Kaip daugelis mūsų draugi
jų, taip Federacijos skyriai ir 
apskričiai šį ir kitą mėnesį 
renka valdybas. Svarbu, kad ne^
tie susirinkimai būtų gausin
gi, kad į valdybas patektų vei 
klūs žmonės, kad būtų suda
ryti tinkami planai būsimųjų 
metų veikimui.

Kai kurioms mūsų organi
zacijoms ir draugijoms veiki
mas nesiseka, nes jų priešaky
je stovi asmenys, kurie mažai 
tesirūpina jų ir bendrai vi
suomenės gerove. Tokie valdy 
bų nariai turėtų arba pasi
traukti iš savo užimamų vie
tų arba pasiryžti sąžiningai ei-

sky- 
jam 
meti 
pat

Federacijos sekretoriatas 
i 
prašo, kad apskričiai ir 
riai tuojau prisiųstų 
smulkmeniškas žinias iš 
nių susirinkimų ir taip 
vardus ir adresus naujai pe 
rinktų valdybų.

Laiškas iš Vilniaus
Pernai gerb. kun. dr. J. 

Navickas, tuomet buvęs Fe
deracijos centro valdybos na
rys, lankėsi Vilniuje ir tyri 
nėjo lietuvių padėtį. Sugrįžęs 
į Ameriką, rekomendavo, kad 
surinktos Vilniaus reikalams 
aukos tiksliausia siųsti kun.

j jos centro valdyba taip ir da
rė. Kun. dr. Navicko var iu 
yra gautas tokio turinio laiš
kas :

’’Mums vilniečiams yra la
bai malonu atsiminti Tamstos 
atsilankymą Vilniuje pernai 
ir tą dideli susidomėjimą vi
sais mūsų reikalais. Kad Tam 
sta netuščiai kalbėjai ir tik
rai at jautei mūsų reikalus, 
tai parodė' aukos atsiųstos 
Vilniun per mano rankas Vil
niaus našlaičiams, globoja
miems darželiuose; tas aukas 
gavau vieną ir kitp. kartą iš 
L. R. K. Federacijos Ameri
koje (vieną kartą $90, kitą 
— $115.) Visų sušelptųjų lie
tuvių mažutėlių vardu siun
čiu nuoširdų ačiū..

’’Bet žinote, Brangūs mūsų 
Prieteli, pas mus santykiai 
taip tikybiniai, taip tautiniai 
negerėja, atvirkščiai Įeina į 
sunkesnes orbitas savo kelio-

Taigi, brangūs prieteliai 
jei būtų galima, pasukite ir 
toliau mūsų pusėn kilniųjų 
aukotojų akis ir širdis.”

Šis laiškas pats už save kai 
ba. Jis primena mums šven
tą pareigą šelpti pavergto 
krašto lietuvius našlaičius 
Visuomenė turėtų būti duos- 
ni šiam prakilniam tikslui. 
Skyriai, kurie turi surinktų 
aukų tam reikalui, prašomi 
jas siųsti j Federacijos centrą, 
kad vėl būtų galima pasiųsti i 
Vilnių našlaičiams dovanėlę.

ALRKF Sekretorius.

VOKIEČIAI NAIKINA LIE
TUVIŠKUMO ŽYMES

Naujas Tilžės Keleivis pra
neša, kad paskutiniu laiku 
Rytų Prūsuose 113 lietuviškų 
kaimų pavadinimų pakeista 
vokiškais vardais. Lietuviški 
Ašmuvaitkūnai pavadinti Ach 
tfeld, Apšermininkai —■ Al- 
Ališkiai — Valddorf ir tt. Ma- 
mental, Aleksai — Grotfeld, 
tyt, vokiečiai bijo, kad gy
ventojai neprisimintų savo kil
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BE ŠERMUKŠNINĖS NEI 
KOJOS

Vieną dieną išėjus be šer
mukšninės ve kas atsitiko 
Geras žmogus davė man adre
są vienos šeimos ir prašo, kad 
aš ten nuvykčiau išvirožyti 
kokių rokundų. Pažiūrėjęs į 
jdresą supratau, kad mane 
siunčia į Najorką. Mistinu, 
kas čia daryti: na, jeigu tok
sai žičlyvas žmogus kušina —' 
reikia paklausyti. Bet kaip!

kas kamandavoja gramofoną; Apylinkėje jų turime visą 
polkas drožti, o duktė sėdi! virtinę. Vienos jų katalikiš- 
ant lovos. Tik štai, vos į fron- kos, kitos neutralios, vėl ki- 
tinį įžengiau — lapt! šeimi-' 
ninkė man už kaklo apsikabi
no ir visu smarkumu pradėjo 
šokdinti! Mano kepurė iš ran 
kų išlėkė ant flioro, ausys 
pradėjo degti, visas senas kū
nas nutirpo ir nebesusigrie- 
biu, nei ką bedaryti. Laimė 
kad ten buvo blaivesniu ra- 
zumu duktė, kuri pribėgus sa 
vo motiną atplėšė nuo manęs 
ir nup ra vedino ją į kiceną. 
Ištrūkęs iš tos bobos nagų, 
susiradau kepurę ir prie du
rų! Bet šeimininkas sulaikęs 
parodė kėdę ir pareikalavo 
suriesti kojas. Suriečiau ir 
žiūriu, kas čia išeis toliau. 
Pro duris įeina dar vienas 
pusėtinai apnokęs asaba, ku
ris, paaiškėjo, esąs svetim
tautis ir tos šeimos ’’star bur 
dingierius 
tuojau smarkiai

Socialistai
tos aiškiai bedieviškos ar 
prieštikybinės. Vienos pašaipi 
nės, kitos socialės ar dailės. 
Jos visos pradžioje buvo kata
likiškos arba indeferentiškos, 
tik tautiškos. Laiko bėgyje 
jos bujojo; immigracijai su
stojus — pradėjo mažėti. Ma
žėjimo priežastis, mano many
mu, yra dar antroji — drau
gijos dvasios pakitėjimas. 
Kas kaltas? — Nariai.

Aiškiai katalikiškos draugi 
jos virto indeferentiškos, kar
tais prieškatalikiškos. Įsi
rašo po mažu netikinčių, dau- 

i giausiai komunistuojančių, 
kurie įsidrąsinę neša nesveiką 
prieštikybinę, prieštautišką I 
dvasią. Idealizmas, nors suri
štas su materialiais reikalais, 
išnyksta. Rėksniai ir arogan-

Kun. Dr. A. Civinskas.

Didysis tėvas į |aį vieningai rinkimuose vei- 
apšumina

reikia paklausyti. Bet kaip! burdingierių už nepaklusnu- kas ir valdo draugija kaip no- 
ten važiuoti — su šermukšni- mą, lyg norėdamas pasirodyt, 

kad jis o ne kas kitas čia bo
sas. Šiek, tiek lermui aprimus, 
bandau užvesti šneką su vy
riausia namų galva. Nesusi
kalbami Pasimūčijus keletą

— be šermu- rėš ir žengiu laukan! Gaspa- 
kol 

jo žentas pareisiąs, nes tada 
aš galėsiąs su jo žentu man
tą mandriai pasišnekėti ir vi
ską sužinoti, nes jo žentas 
esąs labai mandrus vyras. Pa
dėkojęs už pakvietimą su žen 
tu susipažinti — artinuos 
prie durų. Gi šeimyninkė pa
mačius, kad svečias jau neša
si — švyst abrūsą man ant 
kaklo ir traukia atgal ir rei
kalauja, kad pundyčiau. ”Ką, 
ar aš tau nepatinku?..” Šį 
rozą herojum pasirodė jos 
vyras, kuriam pasidarbavus, 
man pasisekė galutinai ištrū
kti...

O boy! O boy! Kol gyvas 
esu į toki veliušį nebuvau pa
kliuvęs. Daugiau iš namų nė 
kojos be šermukšninės!

Jūsų Dėdė.

ne ar be? Važiuojant į Najor
ką su šermukšnine — gali pri
sikabinti raudondvario revo- 
liucinieriai, palaikydami už 
kokį buržujų arba bred lai-
nės komisarą. Nuvotavau pir- minučių, pavyko sužinoti, kad 
mą rozą važiuoti neženklyvai! aš patekau ne į tą stubą, ku- 
arba kaip vožni asabos sako ‘ rion buvau siųstas. Už kepu- 
— ’’incognito
kšninės, nors labai be jos ne-į dorins kalbina palaukti 
atvožna.

Važiuoju 14 stryto tramva
jum ir išlipu paskutinėj staci
joj, išlipu aukštyn ir drožiu 
linkui dokų, nes man buvo pa 
virožyta, kad tie žmonės gyve 
na visai arti dokų. Neilgai tru 
kus surandu ūlyčią ir paznočy' 
tą numarą.Viskas atrodo pra
stai surėdyta, ale sakau, tiek 
to su išlaukine išvaizda, eisiu 
vidun! Lobėje susitinku war- 
šavską amerikoną, kurio už
klausiu, ar jis rozais nepažys
ta tokios ir tokios asabos? 
”0 kas tu esi — daktaras ar 
lojaris?” užklaustasis parei
kalauja. ”0 kurio jie lau
kia?” — atšauju jam. Tada 
jis man apznaimina keliais 
skadais lipti aukštyn ir ku
rias duris pabaladoti. Lipu 
bet pasiekęs išvirožytą fliorą ' 

’— negaliu kvapo atgauti. Su- ■ 
stojau atrėmęs sieną pasilsė
ti. Štai išgirstu pro neaiškų 
ūžesį lietuviškos muzikos plo
kštelę. Na, miglinu, viskas bus 
gerai, einu prie tų durų ir pa
barškinu. Negirdi! Sutrenkiu 
dar smarkiau, išgirdau keistą 
balsą ’kamin”! Prasidaręs 
duris įeinu vidun ir klausinį 
ar čia tokie ir tokie, ”Je.. je, 
eikš tolyn!” rankom mosti- 
kuodami kviečia namiškiai, 
linksmai nusiteikę; ypač šei
mininkė sunkiai ant vietos b 
nustovį. Per kiceną žengiu į 
frontinį, kur didelis šeiminiu- jas.

KRITIKA NE KRITI- I 
KA

Ankstybuose immigracijos 
laikuose ateivija lengvai ir 
noriai grupavosi organizaci
jose. Vieni dėl socialių, kiti 
dėl materialių bei pašalpos 

! tikslų. Vienos tautos vienos 
kalbos bei įsitikinimų žmonės 
rado bendrus tikslus ir veiki
mo būdus. Lietuviai taipgi su
organizavo susivienymus, pa- 
šalpines draugijas ir kitokius 
ratelius, klūbus ir korporaci

kdami ima vadžias į savo ran-

ri. Tiesa, narių dauguma ka
talikai, bet nusileidžia, nepai
so, na ir žiūri vėliaus, kad už 
nosies vedžiojami. Jau prikal
binti naujų narių, daug sun
kiau. Tikis ir tautiškai nusis
tatęs žmogus negi 
duosis prikalbinti, 
dėlto nukenčia.

Panašių draugijų
ne yra daug, kur katalikai su
daro narių aiškią daugumą. 
Kodėl patriotiškas elementas 
jiems nevadovauja? Bijosi pri 
metimo partijos, tikėjimo. Bū
kime neutralūs, sako jie, val- 
dykimės laisvai, kaip mes no
rime. Nesiduokime jokiai par-

lengvai
Draugija

Brookly-

— Ne, mama, — atsakė — Vaišnora, — tu ne visai gerai 
šneki. Dievo, tiesa, valia, kad žmonės šiame pasaulyje ne visi 
lygus, nė lygus būti negali, bet kad Dievas norėtų vargdienių 
bado, tai ne. Nelygybė paeina nuo Dievo, kurs žmogų sutver
damas paskyrė jam gyventi draugijoj su kitais žmonėmis; 
draugijos gi sąnariai negali būti visi lygus, kaip nelygus žmo
gaus kūno sąnariai; iš mažesnių ir didesnių, iš svarbesnių ir 
smulkesnių, iš valdančiij ir valdomų dalelių susideda kaip 
kiekvieno gyvo daikto kūnas, kaip vienas sau žmogus, taip it 
gerai sutaisyta žmonių draugija. Bet, iš kitos pusės, kaip 
žmogaus kūno sąnariai nevargsta del nelygybės, o sopant vie
nam, nors mažiausiam, tuoj jaučia sopėjimą ir kiti: taip ge
rai sutvarkyto j žmonių draugijoj neturi niekas nė vargti, nč 
badauti; kenčiant vieniems, turi tat jausti kiti, o visiems turi 
rūpėti, kad nė vienas, nė menkiausias draugijos sąnarėlis, be 
reikalo nekentėtų, nevargtų. Tokia tai yra Dievo valia, o var
go, bado priežasčių reikia kitur ieškoti.

— Žmonių tat turi būti kaltė, ne ko kito, — tarė Kris- 
čius. — Nėra ant žemės meilės, nėra teisybės, 
vargti.

— Gerai sakai, dėde, — pritarė Vaišnora, 
gų priežastis, tai žmogaus širdies pagedimas, 
nes pildytų kogeriausiai šį Dievo prisakymą:
artimą, kaipo patį save, nedaryk to kitam, ko nenori, kad tau 
kiti darytų”, tada, nežiūrint į visokias nelygybes, šventa san
taika ir ramybė viešpatautų pasaulyje. Bet Marksas kitaip 
sau galvoja. Supratimų apie Dievą, apie teisybę, meilę jis ži
noti nenori, o visokio gero ir negero priežastis mato tiktai ne
išvengiamam dalykų susitaikyme, priverčiančiame žmogų da
ryti šiaip arba kitaip. Taip manydamas jis išveda, kad dar 
bininkų vargai nieko nepriklausą nuo liuosos žmonių valios, 
nuo jų gerumo ar negerumo, tik nuo ’’ūkio vedimo būdo” 
’ ’nuo įrankių, kokiais sau gaminasi reikalingus daiktus ”; c 
kad dabar visi darbo įrankiai, visi turtai plaukia į didžturčių 
rankas, tai visų beturčių padėjimas neišvengiamai, kuo tolyn, 
tuo turįs vis eiti vargyn, kol neįvyksiąs, socializmas. Ir tame 
tai išvedime Marksas paklydo. Beturčių darbininkų padėji
mas netik neina neišvengiamai, būtinai niekyn, bet priešin
gai, kuo tolyn, tuo geryn, ką šiandien aiškiai mato net karš
čiausi Markso pasekėjai Taip, Prancūzijoj nuo 1850 metų

dėlto ir reikia

— Bėdų, var- 
Kad visi žino- 

’’Mylėk savo

tijai; kam reikalinga velyki- mūs^ dien,i darbininkų algos pakilo dvigubai.**) Pir-
miau moters per dieną uždirbdavo ten maždaug 38 kapeikas, 
o dabar 82; vyrai pirmiau 76 kapeikas, o dabar Ir. 50 kap. 
Pakilo, tiesa, ir visokių darbininkui reikalingų daiktų kainos, 
bet nedaugiau, kaip ketvirtąja dalia, ir algoms pakilus dvi
gubai, aiškiai matyt, jog tenai darbininkų padėjimas eina ge
ryn.

Anglijoj, vienas socialistas' " išskaitė, jog nuo 1837 li
gi 1897 metų darbininkų algos ten pakilo dvigubai, o mais
tas (išskiriant mėsą su pienu) ir kiti reikalingi gyvenimui 
daiktai, apskritai mant, atpigo. Namai samdyti, tiesa, dabar 
esą brangiau, bet užtai tų namiį ištaisymas nelyginti geresnis 
už senovės namus.

Ne kitaip einasi darbininkams Vokietijoje ir kitose šaly
se. Visur algos kįla augštyn, dienos darbo laikas eina mažyn, 
maistas, drabužis ir visi gyvenimui reikalingi daiktai geryn, 
o apie Markso išsvajotą vargyn ėjimą negali būti niekur kal-

nė? Mes netoleruosime kuni
gijos etc. Bet, kad bolševikas 
ar koks socialistas paniekina 
didžiumos įsikinimus, žemina 
tautinius jausmus, Tautos hi
mną, Lietuvos vėlevą, tai skai
tosi plačių pažiūrų, pažangus 
žmogus, tolerantiškas.

Sektantizmo neįsileidžia, 
kad neatbaidyti narių, laik
raštyj ’ ’neutraliai ’ ’ purvina 
tikėjimą ir dvasiškiją ’’teisy
bės” vardu.. Mes lietuviai, 
sako vienas tėvynės sūnus, 
mūs neturi skirti tikėjimas ar 
netikėjimas arba partijos pa
žiūros. Jei taip, tai katalikas, J bos. 
visiškai neutralus, privalo są
moningai reikalauti griežto 
neutralumo nuo visų narių, 
pagerbimo tautinių įsitikini
mų, griežtai smerkti visokias 
varžytines ar nesantaikas val
dybose ir protestuoti prieš kur gauti duonos kąsnelio. Drauge su darbininkų bėda mato 
įvairių frakcijų kovas silpni
nančias pačią draugiją. Vieny 
bėję — galybė..

Vincas Juronis.

Bet kitą dar darbininkų bėdą permatė Marksas. Maši
nos, visokiais naujais išradimais pagerinamos, pabrikos ir ki
tos suvienytomis jėgomis varomos darbo įstaigos sumažjsią vi
sai žmogaus darbo reikalą, taip kad kuo tolyn, tuo mažyn rei
kėsią darbininkų, ir augant turtams pas vienus, augsiąs dar 
greičiau skaitlius beturčių, bedarbių, pavargėlių, neturinčių

—Jei nori daug naujo žinoti 
Skaityk ir platink ’Ameriką, 
.Amerika’ metams tik $1.50

Marksas tame darbo, taip sakant, našumo augime arčiausią 
soeialistiškajam sutvarkymui prirengimą. Pirma, mat, kada 
reikėjo daug laiko praleisti reikalingiems gyvenimui daiktams 
pasigaminti, negalėję apsieiti be skirtumo tarp žmonių; kada 
vieni dirba tik sunkius rankų darbus, kiti turi būti tik moks
lui atsidavę, kiti vėl tik valdžios predermes pildyti esą pri
versti. (Bus daugiau)
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RADIOGRAMA
^WMBQ^>

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

KLAUSYTOJAI ĮVERTINA

Gruodžio 5 d. mūsų radio 
programoj dalyvavo Karalie
nės Angelų parap. choro mer
ginų oktetas ir vyrų choras, 
vadovaujant muzikui Pranui 
Dulkei. Oktetas įspūdingai su 
dainavo: ”Aš už jūrių žiema- 
vojai” ir ’’Plaukia Nemunė
lis”. Vyrų choras: ’’Pragė
riau žirgelį” ir ’’Vilniun 
trauk!” Dirigavo P. Dulkė 
pianu akompanavo p. Vai
telis.

Radiogramai pranešimai ro
do klausytojų pasitenkinimą 
Amerikos radio programomis 
Iš daugelio atsiliepimų čia 
paduodame bent vieną laiške 
lį adresuotą mūsų programos 
vedėjui:

’’Gerbiamasis J. P. Mačiu
lis: Pirmu kartu man teko 
išklausyti veik visą ’’Ameri
kos” radio programą. Tai 
programa, kuria galima pasi
didžiuoti: kur be polkų, ”ma 
zurkų” bei žargoniškų verti
mų skamba lietuvių dainelės! 
O ir skelbimuose nesigirdi 
’skunerių’ bei kitokių smuk- 
liškų epitetų. Garbė tau, ger
biamasis, už sugebėjimą ir pa
sišventimą taip gražiai sutvar 
kyti programą. Spaudžiu de
šinę. — R. Kručas.”

P. Mačiulis šį laišką pers
kaitęs pareiškė: ’’Gaila, kad 
man už tą darbą niekas algos 
nemoka — tuoj aus prašyčiau 
pakelti ’pėdę’.” Išskaitęs pri
siųstus komplimentus, pasi
tenkinančiai pažymėjo: ’’La
bai malonu, kad klausytojai 
teigiamai įvertina mūsii ger
biamų chorų ir jų vadų pasi
šventimą šiam graliam lietu
viškam darbui. Jeigu neturė
tume chorų — neskambėtų tos 
gražios lietuviškos dainelės 
radio 
vystė solistus, duetus, kvar-

bangomis... Chorai iš-

tetus, oktetus ir ansamblius, ilg'o baigsis prenumerata, ma- 
kurių dainelės dabar skamba' Joniai prašome ją neatidėlio- 
per radio ir parengimuose.; janį atnaujinti. Dauguma jau 
Tebūnie garbė tiems, kurie atsinaujino Ameriką, nors 
dainuoja ir kurie dainavimui <įar nebuvo laikas išsibaigęs, 
priruošia.”

Kalbėjo kun. Bružikas
Penktadienio rytą (lapkr. ■ §aus laiko sutaupote Admini- 

7) Amerikos radio programos 
metu kalbėjo gerb. misionie 
rius kun. J. Bružikas — apie dėjimams, raginimams. Taigi 
katalikišką akciją 'ir 'spaudą. tikime; kad ir visi skai- 
Jo kalba buvo labai idomi, tik V^-ojai, kurių laikas baigiasi, 
gaila, kad turėjo būti trum- ’ atsinaujins be ypatingų ragi- 
pa. Kazys Kriaučiūnas gana 
vykusiai padainavo p. Žuko

MIRTIES FĖJA
Mirties fėja uždainavo, 
Šalti vėjai sudejavo, 
Riedi gailios ašarėlės 
Šilkus drasko vasarėlės 
Meta, mina į purvyną 
Ją palieka pliką gryną!

Liūdna, skauda širdužėlei 
Matant mirštant vasarėlę 
Rudens lauku niūrumo j e, 
Rudens vėju nerimo j e, 
Kai saulutė užsimerkia, 
Kai naktužė gailiai verkia!..

Mirties fėja ir man sako:
— Ateis ruduo gal belaiko, 
Pilką, gryną išsivesiu, 
Šalta žeme tik apmesiu...
Ir nebegrįši jau čionai 
Su ta vasara amžinai!

-----------0-----------
GAL PAGUOSI?..

Ei, vėjeli klajūnėli, 
Šilkasparni lakūnėli, 
Gal paguosi, tu mane, 
Kai aš, liūdesio tvane!..

Bet vėjelis negirdėjo 
Tik lapeliai sušlamėjo...

Ei, giruže ošiūnėle, 
Žalia kasė svajonėle 
Gal dainelę padainuosi...
Kaip motutė užliūliuosi?!. —

Bet giružė tik šlamėjo... 
Ašarėlės jos riedėjo.—

Ei, mergele, tu, mieloji, 
Kuri širdį taip vilioji, 
Sielą mano gal paguosi — 
Skausmą meile vainikuosi?!

Juozas Petraitis.

suakompanuotą dainelę:: ’Aš 
džiaugiuosi”, pačiam p. Žukuj 
pianu akompanuojant.

Gruodžio 19 d. 7 vai. vaka
re mūsų radio programoj da
lyvaus Maspeth lietuvių para
pijos choro kvartetai, muzi
kui Juozui Tamošaičiui vado-

Norintieji mūsų radio pro
gramos metu pasiskelbti ar ką 
nors pasveikinti Šv. Kalėdų 
proga, malonėkite pranešit 
Amerikai.

PRAŠYMAS SKAITYTO
JAMS

Kurių jau baigėsi ar nepo-

Garbė Jiems, Jus esate susi
pratę lietuviai; daug bran- 

stracijai ir mes išvengiame 
bereikalingų, išlaidų susiraši-

Administracija.

TRUMPOS NAUJIENOS

RYTINIŲ VALSTIJŲ KAT.
SEIMELIN D-JOMS 
PAKVIETIMAS

Japonijoj nėra bedarbių. 
Amunicijos dirbtuvėse dirba 
dieną ir naktį, daug net ūki
ninkų buvo pašaukti prie iš
dirbinio amunicijos.

Japonijoj nėra vargšų. Vi
si patenkinti tuo ką turi ir 
niekad nebūna alkani.

— Kaune einąs savaitinis 
žurnalas ’’Naujoji Romuva” 
pažymėjo savo 200-jį numerį 
gražiu parengimu, kuriame 
dalyvavo visa eilė garbingų; 
žmonių. ” N. R.” yra gryna-’ 
nai lietuviu laikraštis, c ;

— Statistika rodo, kad Len
kijoj yra 6 milionai analfa
betų, kas sudaro apie 50% vi
sų gyventojų. Dėlto Lenkija 
'’’vieninga”.

— Paterson, N. J. Šv. Bo
naventūro bažnyčia ir klioš- 
torius buvo užsidegęs gruo- 
10 d. Nuostolių padaryta už 
$50,000.

— Naujoje Zelandijoje vul 
kanas Ngauruhoe pradėjo 
verštis ir mesti oran 100 pė
dų aukščio stulpus lavos.

— Boston. Visa savaitė jau 
praėjo, kaip dingo be žinios 
Dr. Bigelow, Mass. Gen. Ho
spital direktorius. Ieškomas 
visoje šalyje.

— Lietuvoje steigiamas fon 
clas kovai su gyvulių tuber- 
kuliozu.

— Ellis Island, N. Y. Čia 
yra surinkta apie 160 negeis
tinų piliečių, kuriuos netru
kus žada pasiųsti į jų gimti
nes šalis.

— Lapkričio 11 d. Kaune 
iškilmingai užsidėjo spalvas 
nauja studentų — šaulių kor
poracija —■ Saja. Saja būsian 
ti bepartyvė ir eisianti kū
rybinio auklėjimo keliu.. Jos 
nariai, tėvynės labui, išsižada 
vartoti ir alkaholį.

— Lietuvoje varoma propa
ganda už savųjų prekių ir sa
vųjų pirklių rėmimą. Išleista 
’’mėlynieji ženklai” tos idė
jos garsinimui, už kuriuos lie
tuviai verslininkai turės mo
kėti net 2% visos apyvartos.

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.

Dienotvarkėje numatomi 
šie klausiniai:

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 

j 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. Tumas*onis, 
Fed. Apskr. Sekret.

SVEIKINTINAS SUMANY
MAS

Iš patikimų šaltinių patyrė
me, kad Jonas Steponaitis, ta
po pakviestas ir įgaliotas ben
dradarbiauti su Vilniaus Ak
cijos Komitetais Amerikoje 
dėl Vilniaus pasų ir ženklų 
platinimo, taipgi dėl platini

Chinijos mandarinų pietūs 
kur pradėta lenktyniuoti mo
ksle. Ten tuo reikalu buvo jau 
veikiama dar prie 500 metų 
prieš Kristų. Skutikai ir val
dytos turėjo laikyti kvotimus_ 
Be to, jeigu tėvas buvo sku- 
tiku ar vaidyla, sūnus turėjo 
sekti jo pėdomis.

— Lietuvos litai yra paden
gti auksu ir valiuta 70%. Apy
vartoje yra 84,630,000 litų.

— Dr. D. Zaunius numato
mas į prof. Sokolovskio vietą 
dėstyti Klaipėdos teisę.

— Bolivijoj įvyko politinis 
perversmas. Valdžią paėmė 
buvęs vice prezidentas J. Sar- 
zano. Tas greičiausiai reikš 
baigimą karo su Paragvajum, 
kuriam bolivijiečiai prakišo 
beveik visą ginčijamą Gran 
Chaso sritį.

— Londone su didžiausiom 
iškilmėm ir triukšmu praėjo 
ketvirtojo ir jauniausiojo ka
raliaus sūnaus, Kento princo 
vestuvės. Jis vedė JAaikijos 
princesą Marie.

— Pennsylvanijos miškuo
se rastų nužudytų mergaičių 
kilmė nustatyta, Surasta, kad 
jos yra Californiečio našlio 
Noakes dukrelės, kurias jis 
čia pasmaugė ir pavažiavęs 

■apie 70 mylių nužudė savo 
puseserę Winifred Prince ir 
pats nusišovė. Mergaitės pa
laidotos apylinkės kapinėse, 
bet Noakes ir Prince laikomi, 
kol iš Californijos atvyks jų 
giminės.

—Lietuvos teisingumo mini 
steriui nauju įstatymu sutei
kiama didelė galia tvarkyti 
advokatų reikalus.

— Prof. K. Pakštas savo 
paskaitoj apie Lietuvos kultū
rines problemas pabrėžė nejau 
kią buitį: Lietuva išstatyta į 
didžiausi pavojų, už Klaipėdą 
reikia varžytis su kaimynais, 
negražinama tikroji sostinė, 
aplinkui siaučia mus galingi 
kaimynai, mūsų miestai nutau 
tę ir Lietuva turi tik 1% žmo
nių, besiverčiančių prekyba..

mo Vilniaus klausimu litera
tūros ir rinkimo parašų Vil
niaus Gel. Fondo ’’Aukso 

-Knygai”. Jono Steponaičio 
privatus adresas yra : P. O. 
Box 20, Station W, Brooklyn, 
N. Y.

Jonas Steponaitis pastaruo
ju laiku yra parašęs teatrai] 

j veikalą su dainomis ”Už Vil- 
! nių”, kuriam muziką parašė 
gerb. kompoz. Juozas Žilevi- 

[ čius. Tas jo veikalas rekomen 
duotas Vilniaus Akcijos Ko
mitetams ir chorams. Jis ne
trukus bus atspausdintas.
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TU KATALIKAS? TAI VEIK.

Kaip rašytojas nesupranta- savo Mokytojo ir gyvybę pa
mas be rašymo, skaitytojas be 
skaitymo, siuvėjas be siuvi
mo, gydytojas be gydymo, mo 
tina be vaikų, namas be šie- gu kuris valandėlei ir pasi-
nų, taip tikras katalikas ne
suprantamas be katalikiško 
veikimo. .

Katalikų Bažnyčia yra to
bula draugija, kurią įsteigė 
patsai Kristus. Ji yra mistinis 
Kristaus kūnas, dėl to katali
kai yra to mistinio kūno na
riai. Jei nariai, tai turi būti 
veiklūs, nes Kristus, galva to 
kūno, yra gryniausias veiki
mas (actio pura).

Katalikas be veikimo yra 
lavonas be gyvybės. Lavonui 
netinka žmogaus vardas, jei
gu vadina, tai taip sau iš pa
pratimo, nes kadaise ten buvo 
žmogus, taip kataliko be vei
kimo negalima vadinti katali
ku, jeigu vadinama, tai tik iš 
inercijos, iš papratimo. Tokie 
žmonės kai kur ir vadinami 
' šiaudiniai katalikai, vardo 
katalikai, metrikų katalikai, 
neva katalikai ir tt.”

Kas yra veiklus katalikas? 
Tas, kuris pasak šv. Ignacą, 
jaučia su Bažnyčia, mąsto su 
Bažnyčią, dirba su Bažnyčia. 
Pas jį viena širdis, viena dva
sia, viena mintis, viena ranka 
su Bažnyčia, Ką ji sako, jis 
klauso, ką ji draudžia, neda
ro, nes tai Kristaus Įstaiga! 
Kaip kūno narys Kiaušo gal
vos,- taip katalikas Bažnyčios 
valdžios.

Kaip indi jonas iš jautrumo 
ausies supranta priešą ir pa
junta draugą. Jis prideda au
sį prie žemės ir iš dundėjimo, 
nors jis vos-vos girdėtūsi, su
pranta, susivokia, kas daryti, 
taip katalikas turi jautrią au
sį Bažnyčios balsui. Veiklus 
katalikas nelaukia, kada jam 
bus paliepta daryti, jis pats 
susipranta.

Kas neveiklus ir nejautrus 
katalikas, jam ilgai reikia ką 
nors aiškinti, iki jis priims 
Bažnyčios žodžius, o priėmęs, 
neilgai juos savo širdyj lai
kys, koks vėjas papūtė, ten 
jis pasviro, suėjo su kataliku, 
o, jis katalikas, kur čia tau! 
Jo tėvai katalikai, jo žmona 
ar vyras katalikai... Suėjo su 
laisvamaniu, jau jis ką kitą 
kalba. Tą patį vandenį, kuri ' 
prieš valandą gėrė, jau jis; 
spiaudo, tą patį tikėjimą, kuri darys uolus, veiklus katalikas
neva gynė, dabar pajuokia.

Nelaimingas Kristaus moki-; staus Karalystę praplatinti
nys Judas, meilikavosi prie ; žmonių širdyse, bet jis taip: rNlą juos savo, nuo Kristaus 
Mokytojo, kada buvo su apaš pat žino, kad ne visi jo klau- gauto, apaštalavimo dalinin-j
falais, kaip tik kiek pasitrau-, sys, jeigu jis užsilips kur pa kais. Dėl to mes matome jau;
kč, žiūrėk jau jis su Kristaus mokslus sakyti, o tam ir tinka 
priešais. Tikri Kristaus apaš- mo mokslo neturi. Bet štai ką 
falai to nepadarė, jie laikėsi jis sugalvoja, Jis parapijoj or 
su Kristum, nors reikėjo dėl j fanizuoja gerų knygų ir laik-

apaštalai turi tokius pagelbi
ninkus, laiškų siuntėjus — ne 
šiotojus. Šv. Povilas savo laiš 
kuose mini kelioliką savo pa-

dėti ir visi mielai atidavė. Tą 
patį padarė milionai tikin- 
čiųjų per 19 šimtų metų. Jei- 

traukė, ar išsigynė, kaip pav. 
Petras, bet vargšas visą gyve
nimą apgailestavo padaręs tą 
klaidą.

Imkime tuos, kurie skaito, 
perka, užsirašo Bažnyčios 
draudžiamus raštus. Kas turi 
Bažnyčios dvasią, niekad to 
nepadarys, nes jis turi jaut
rią ausį Bažnyčios balsui. 
Kaip jis gali imti Bažnyčios 
draudžiamą daiktą? Kaip ne
tinka, jei ligonis neklauso gy 
dytojo parėdymo, o vaikas tė
vo ar motinos? Bet tūkstan
čius kartų labiau netinka, 
jei katalikas nepaiso Bažny
čios nurodymų, kuri jau tiek 
amžių mokina ir ganėtinai pa
tyrimo turi. Ji žino, kas tikė
jimui kenkia, kas ne.

Gyvas katalikas ir veiklus 
nesnaudžia, jis užsidega Kris
taus Karalystės praplatinimu 
ant žemės. Jis atsimena, kad 
Kristus pasakė ’’Eikite ir 
skelbkite Evangeliją visam 
sutvėrimui”. Bet jis mato, 
kad vieni kunigai negali ir 
nespėja tų žodžių išpildyti. 
Jis skubinasi į pagelbą. Jis 
prisideda prie katalikiško vei
kimo. Įstoja į kurią nors ka
talikišką organizaciją ir dir
ba ne savo garbei, bet Kris
taus Karalystei ir sielų išga
nymui.

Dalyvavimas apaštalavime 
yra didelė garbė ir ankštas 
pašaukimas. Ne visi gali tapti 
kunigai ir vyskupai bet visi 
gali pasidaryti dalininkai to 
luomo. Kristus pasakė: ’’Kaip 
mane Tėvas siuntė, taip aš 
jus siunčiu”, 0 vyskupai ir 
kunigai gali panašiai sakyti į 
kiekvieną gerą kataliką: 
’’Kaip mus Kristus siuntė, 
taip mes jus siunčiame”.. Iš 
to dabar aišku, kad katalikai 
veikėjai yra apaštalų įgalioti
niai, nes patys apaštalai nevi- 
sur gali suspėti ir visur pasie
kti. Dalyvauk sutartyj su ku
nigu veikime, būsi apaštalo 
įgaliotinis — apaštalas.

Imkime dalyką konkrečiai. 
Kunigas parašo kokią pamo
kinančią gražią knygelę, arba 
katalikiška spaustuvė išlei
džia naudingą katalikišką lai
kraštį. Žiūrėsime, ką dabar 

— apaštalas? Jis trokšta Kri- 

raščių platintojus. Jis gerai 
žino, kad jis tuo būdu dide
lį ir galingą pamokslą pasa
kys ir tai ne vieną kartą, bet 
tiek kartų, kiek tasai žmogus 
skaitys tą laikraštį ar knygą.
Pamokslą ir geriausio pamoks 
liniuko užsimirš, o knyga bus 
prie jo daugelį metų.

O ką jis daro su tais, kurie 
neina bažnyčion, neklauso pa
mokslų ir net katalikiškų lai
kraščių neskaito, ką sakau, 
net yra didelis bažnyčios prie 
šas ir daugelį užkrečia bedie
vybės įaugu. Uolus katalikas 
nenusimena, bet stoja į darbą. 
Jis karštesnius katalikus pa
prašo, kad kurią dieną, saky
sim pirmame penktadienį ar 
sekmadienį priimtų už tą ne
laimingą asmenį šv. Komuni
ją, o ypač paprašo, kad ma
žiukai vaikai tai padarytų, 
nes nekaltų širdžių maldos 
kur kas galingesnės. Be to jis 
surenka ir užprašo keletą su
dėtinių šv. Mišių už to nelai
mingo atsivertimą. Jei pats 
negali, tai suranda kokį gera
darį, kuris paaukoja keletą 
dol. ir štai užrašo tam žmoge
liui gerą katalikišką laikraštį. 
Iš karto tasai žmogelis, gavęs 
katalikišką laikraštį, lyg už
pyksta, gal net pirmą antrą 
numerį suplėšo, bet toliau pi 
ktumas atsileidžia, paima lai 
kraštį į rankas, pavarto ir 
kas svarbiausia jau vieną kitą 
žinutę paskaito... pradeda pa
tikti, atsimena vargšas savo 
jaunystę ir štai iš liūto pasi
daro avinėlis, o kurį sekma
dienį, ar per atlaidus žiūrėk 
jau mūsų žmogelis klūpo j a 
prie klausyklos langelio.

Ką kunigas kartais negali 
padaryti, tai padaro geri uo 
lūs katalikai. Kunigo nė iš to
lo tokie priešininkai neprisi
leidžia, o su paprastu žmogum 
jie leidžiasi ir į ginčus ir pa
draugauja, o geras katalikas 
išnaudoja kiekvieną progą. 
Jeigu jis pats negali, tai su
pažindina su tuo, kuris gali 
tą žmogų atversti, arba per
kalbėti. Duokite tokių uolių 
katalikų parapijoj nors 20, 
pamatysite, kaip kunigui bus 
lengva darbuotis! Bet sąlyga, 
kad jie darbuotųsi tik su ku
nigo leidimu ir po kunigo prie 
žiūra, nes jie ne kas kita, j 
kaip kunigo pagelbininkai ir 
per nieką kitą jie negali gau
ti apaštališko įgaliojimo, kaip 
per kunigą, nes Kristus tiesio 
giniai tik apaštalus įgaliojo ir j 
siuntė po visą pasaulį, bet ne
užgynė, kad apaštalai turėtų 
savo pagelbininkus ir pada-'

KORESPONDENCIJOS
Bridgeport, Conn.

J. E. VYSKUPAS MATULIO 
NIS BUS BRIDGEPORTE
Labai džiuginančią laike 40, 

valandų atlaidų, kurie šiemet 
su dideliu pasisekimu praėjo 
šv. Jurgio bažnyčioje, išgir
dome naujieną, kad Jo Eksc. 
Vysk. Matulionis atsilankys 
pas mus sekm. 23 d. šio mėn.

Tas retas ir šaunus svetys 
toje dienoje laikys šv. mišias 
9 vai. ir prakalbės į jaunuo
lius, per sumą gi, 11 vai. pra
bils į visus, sustiprins mus 
dvasioje, pasidalys savo var
gais ir skriaudomis, nuo bol
ševikų patirtomis, suteiks sa
vo ganytojišką palaimininmą. 
Tad mes lietuviai nepraleiski- 
me tos progos ir iš visų kam
pų stengkimės susirinkti, pa
sveikinti didingą kankinį už 
tikėjimą ir tautą.

Elizabeth, N. J.
Parapijos jubiliejaus komi

tetas veikia visu smarkumu. 
Nutarta labai svarbių dalykų. 
Aną trečiadienį turėjo savo 
eilini susirinkimą, kur buvo 
Žymėtini:

a. Parapijos istorija- bus 
atspausdinta dar prieš Kalė
das. Toje pat knygutėje bus 
sveikinimai pramonininkų, 
profesionalų ir šiaip parapijo
nų - rėmėjų. Susidomavimas 
tuomi yra didelis, nes retas 
žmogus panorės atsisakyti ne- 
įdėjęs savo vardo istorinėje 
knygutėje. Surinkti sveikini
mus išrinkti šie asmenys: 
Kun. klebonas, kun. Kinta, 
Savickas, V. Narbučiūte. Ko- 
niutienė, Gedminienė, Aliulio 
nis, Gausys, Matuza, Goštau
tas, Žilevičius ir keletą koop
tuota. Kurie norės paimti vi
są puslapį kainuos $10, pusė 
— $5, ketvirtdalis $3. Drau- 
jas nutarta pakviesti irgi, kad 
pasiimtų puslapius. Knygute 
parsiduos po 25 centus.

b. Bažnyčios iliuminavimą 
iš lauko pusės pakviesta atlik
ti lietuvis Kneizeris. Ap- 

gelbininkų ne tik vyrų, bet 
ir moterų.

Šiais Šventais Metais turėtų 
visi katalikai susiorganizuoti 
į katalikišką akciją, kuri nė
ra kas kita kaip bendradar
biavimas apaštališkoj dar
buotėj, dalyvavimas didelėj ir 
garbingoj Kristaus pasiunti
nybėj čia ant žemsė. ’’Ateik 
Tavo Karalystė” yra obalsis 
to veikimo. Šv. Tėvas katali
kų akciją pavadino savo akies 
lėliute, — taip ją brangina!

J. Bružikas, S. J.

šviečiama bus nuo Kūčių va- 
! karo iki Naujų Metų.

c. Nutarta kviesti visas dr- 
jas, kad Naujų Metų vakare 
eitų bažnyčion į iškilmių aktą 
organizuotai su vėlevomis ir 
ženklais. Eiseną priimtų Vy
skupas. Vėliau bažnyčioje bus 

! koncertas, pamokslas tam ti
kslui ir Palaiminimas. Taip 
nutarta baigti bažnyčios pa
maldas, kad vėliau galėtų no
rintieji eiti į tradicinį ’’Lais
vės” salėje rengiamą vaka
rą. Taip pat pakviesti jaunus 
vyrus, kurie rūpinsis žmonių 
susodinimu bažnyčioje.. Pir
mininkas Savickas tuo reika
lu apsiėmė sušaukti visų dr- 
jų susirinkimus, kad organi
zuotai viską atlikti

Harrison, N. J.
Dievo Motinos Sopulingos 

choro mėnesinis susirinkimas 
įvyko gruodžio 5 d. Išrinkta 
nauja valdyba ateinantiems 
metams: A. Jankus pirmin., 
B. Shawknis — vice pirm., 
M. Yankauskiūtė — raštin., 
A. Paxton — iždininkė, Susi
rinkime dalyvavo . mūsų kle
bonas kun. L. Vaiciekauskas.

Iš raporto paaiškėjo, kad 
metinis balius labai gerai pasi 
sekė. Taip pat choras moki
nasi naujas giesmes del 40 va
landų atlaidų, kurie prasidės 
mūsų bažnyčioj, gruodžio 16 
d..

Susirinkimą užbaigė kun. 
L. Vaiciekauskas su malda.

—o—
Visko po biskj

— Sekm. gruodžio 16 d. Šv. 
Pakelės Sopulingos parapijoj 
prasideda 40 vai. atlaidai.

— Pastangomis vietinio kl. 
kun. L. Vaiciekausko, nupir
kti nauji vargonai ir laike 
minėtų atlaidų jie bus pašvem 
tinti ir pirmu kartu išgirsi
me juos valdant vargoninkui 
F. Sodeliui.

— Vilniui Vaduoti Są-gos 
susirinkimas įvyks treč. gruo
džio 19, Šv. Vardo draugijos 
salėje, 6 Davis Ąve. Visi pra 
šomi atsilankyti. Ypatingai 
kapitonai turi atsilankyti ir 
išduoti atskaitas.

— Pereitus Kearney miesto 
savivaldybių rinkimus laimė
jo demokratai ir nuo naujo me 
to miesto tvarka pereina į 
demokratų rankas. Republiko- 
nai valdė miestą per 35 me
tus ir dabar skubiai iki nau
jų metų mėgina perleisti tam 
tikrus įstatymus. kad suvar
žius demokratų galią. Nors 
neoficialiai, demokratus remia 
Lietuvių Šv. Vardo draugija.
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VIETOS IR APYLINKES ŽINIOS
J. E. VYSK. MATULIONIS 

BROOKLYNE

Sovietų Rusijos kankinys, 
J. E. Vyskupas T. Matulionis 
atvyksta į Brooklyną tuoj po 
Kalėdų ir dalyvaus Rytinių 
Valstijų liet, katalikų seime- 
lyj, kuris įvyks sekm. gruo
džio 30 d. Apreišk. par. salėj. 
Brooklyne. J. Ekscelencija tą 
sekmadienį Apreiškimo bažny 
čioj laikys Pontifikales Šv. Mi 
šias, vėliau dalyvaus seime ir 
vakare, parengimo metu, pa
sakys kalbą.

Taigi šių metų apylinkės 
seimas bus tikrai istoriškas, 
savo garbės svečiu turės tą 
garbingą bažnyčios ir mūs 
tautos vyrą — kankinį. J. E. 
Vyskupo buvimu pasirūpino 
gerb. kun. N. Pakalnis, Ap
reiškimo parap. klebonas.

MASPETH, N. Y.

Didelė demonstracija
Gruodžio 9 d. J. Eksc. Vys 

kupo leidimu, Maspetho lietu
viai dėl atlaidų gavimo Šven 
tuose Jubiliejaus Metuose, 
lankė tik tris bažnyčias ir tik 
po vieną kartą. Pirma lanky
mo vieta -— savo Bažnyčia, an
tra — Šv. Kryžiaus, trečia— 
Šv. Stanislovo, ketvirta ir kar. 
tu misijų užbaiga savo baž
nyčioje. Bažnyčių lankymą 
jau iškahio vietos klebonas 
gražiai sutvarkė. Parapijos vi" 
sos draugijos dalyvavo k. t.: 
Altoriaus dr-ja, Sodalieijos, 
Šv. Ražančiaus, Šv. Pranci
škaus, Apaštalystės Maldos 
'Moterų Sąjunga, Lietuvos Vy 
čiai, Šv. Petro ir Povylo, Šv. 
Vincento, Šv. Vardo, parapi
jos choras. Bažnyčių lanky- 
mas zpadarė nepaprasto įspū
džio kaip svetimtaučiams, taip 
ir visiems Maspetho lietu
viams. Dalyvių procesijoje bu
vo virš tūkstančio. Priešakyj 
procesijos nešamas kryžius su 
akolitais šonuose, juos sekė 
misionierius ir visi parapijos 
kunigai, paskui juos ėjo drau 
gijos su bažnytinėmis, Ame
rikos ir Lietuvos vėlevomis. 
Vietos policija gražiai tarna
vo procesijai. Ypatingo susi
domėjimo sukėlė svetimtau
čiuose lietuvių jautrių krūti
nių sutartinas giedojimas jų 
bažnyčiose k. v. Garbinkime 
Švenčiausi Sakramentą ir 
Kursai kentėjai. Teisingai ga
lima pasakyt, kad Maspetho 
netik svetimtaučiai, nei patys 
lietuviai nesapnavo taip skai
tlingą lietuvių minią kada 
nors pamatyti,

sakyti tada, kaip visi jaut- 
ringai užgieda. Tad teisėta 
garbė Maspetlio lietuviams su 
jų klebonu priešakyj. Reikia 
tikėtis, kad parodavimas dar 
didesnį vieningumą sudarys 
Maspetho lietuviuose. O to vie 
ningumo labai reikia, nes di
deli parapijos darbai laukia. 
Naujos Bažnyčios statyba, ku 
ri nebus persunki su Dievo 
pagalba, jei tik visi lietuviai 
glausis po savo vėleva.

Parapijos vestuvės

Sekmadienį per visas Šv 
Mišias įvyko šeimų bendra 
Komunija ir pasiaukojimas 
Šv. Jėzaus Širdžiai. Visi tė
vai su savo vaikais ir su gė
lėmis jungė savo širdis prie 
Dievo stalo. Tą dieną per vi
sas šv. Mišias 950 žmonių 
priėmė Šv. Komuniją. Tai pir
mas įvykis Maspetho parapi
joj.

Graži šventė

Gruodžio 8 d. Maspethas 
šventė Nekalto Prasidėjimo 
Pan. Švč. dieną. Net penke- 
rios Mišios buvo laikomos ir 
žmonių buvo užgrūsta bažny
čia. Bažnyčios visi altoriai 
baltose lelijose rodėsi nusken 
dę. Gėles aukojo Sodalieijos 
ir Altoriaus draugijos. Bažny 
čia išpuošė Altoriaus draugi
ja. Klebonas joms labai dėko
ja. Sodalietės - mergaitės su 
velionais virš 150 narių suda
rė jaukų ūpą. Susijaudinęs 
misionierius sakė du pamoks
lus. Maspethiečiai sakė, to
kius pamokslus girdėjo tik 
Mariampolėj per Sekmines. 
Naujų Sodalieijos narių misio 
nierius įrašė 48. Ne tik Soda- 
licijos, bet ir visos parapijos 
draugijos gausiai padidėjo 
naujais nariais. Dieve duok 
pamatyti Maspethą didelį su 
nauja savo bažnyčia artimoj 
ateityj. Rep.

PYPKORIŲ VAKARAS

Maspetho parapija rengia 
Įvairybių Vakarą gruodžio 
21 d. pas Klasčių. Reservuo- 
tos vietos 75c. paprastos 50c. 
Pypkorių vakare bus risty- 
nės ir kumščiavimai tvir
čiausių lietuvių. Todėl pyp- 
koriai ir Tabakoriai klausy
kite, jums bus duotos naujos 
pypkės ir taboka dykai, tik 
atsilankykite. Gi vaikučiams, 
moterims ir mergaitėms bus 
skiriami pryzai. Maspethie
čiai, jūs turėsit gerą progą su 

o ką jau pa-*visais susipažinti. Vakaro vi

sas pelnas skiriamas Naujos 
Bažnyčios Statybai.

Visus nuoširdžiai užkviečia
Pypkorių Komitetas.

IŠ FEDERACIJOS APSKR.
VALDYBOS SUSIRINKIMO

Gruodžio 9 d. Amerikos 
redakcijoj, įvyko Fed. Apskr 
Valdybos susirinkimas. Daly
vavo : Kun. N. Pakalnis, pir- 
min., K. Vilniškis — vice pir- 
min., J. Tumasonis — sekr. ir 
St. Lukas — propagandistas.

Nutariama asmeniai prašy
ti klebonų, kad jie paragin- 
tų draugijas, kad jos būtinai 
išrinktų atstovus ir prisiųstų 
į Federacijos apskrities susi
rinkimą, kuris įvyks sausio 25 
vakare, Apreiškimo parap. sa
lėje. Dalyvaujanti atstovai ir 
draugijos bus skelbiami ’Ame 
rikoje”. Draugijos gali rinktų 
atstovus sekamai: vieną nuo; 
draugijos ir po vieną nuo kie-; 
kvienai 25 narių arba jų dalies

Nutarta šiais metais iškil
mingai paminėti Lietuvos Ne
priklausomybės šventę Vasa-j 
rio 16 d. Apreiškimo parap. 
salėje. Bus kalbėtojų ir ata-j 
tinkama programa su daino-! 
mis.

Apylinkės Seimelio, kuris 
įvyksta gruodžio 30 d. tvarka 
ir programa jau apdirbta. 
Seimelio vakaro programa jau 
prirengta. Dalyvaus chorai, 
solistai. Kalbės gerb. svetys 
J. E. Vykūpąs Matulionis ir 
bus daugiau kitų įvairenybių.

Pradedant Gavėnios pirmu 
sekmadieniu Feder. Apskritys 
rengia paskaitas, diskusijas. 
Jos įvyks Apreiškimo Audito
rijoj. Smulkmeniškai bus pra 
nešta kiek vėliau.

Federacijos Apskritys, tu
rėdamas mintyj šių metų Kon 
greso rezoliucijas katalikiškos 
akcijos ir spaudos platinimo 
reikalu, ragina draugijas im
tis to taip svarbaus darbo. 
Apskritys ragina visus imti 
aktyvumo katalikišij laikraš
čių vajuje, ypač ragina remti 
mūsų apylinkės laikraštį ”A- 
meriką”.

Sekretorius.

DAR APIE MASPETHO PA
RAPIJOS KONCERTĄ

Lapkričio 29 d. įvykęs Ma
spetho parapijos koncertas, 
Apreiškimo salėj jau buvo ap
rašyta ’Amerikoj” apie pro
gramą, jos gerą išpildymą, bet 
apie atskirus dalyvius sąžinė 
verčia daugiau prasitarti.

Malonu šiandiena lietuviui 
lankytis į koncertą, kada pro 
gramoj girdžiame vokalį le- 
gistrą rūpestingai ir kultūrin

gai paruoštą, kuris mūsų gra
žią kalbą sukurtą paeziją har 
moningais akordais siunčia 
mūs sielon, supa banguojančiu 
fantazijos sapnu. Pirmu syk 
teko girdėti p. Tamošaitienę. 
Jos lirinis soprano mums yra 
tikra pažiba. ’’Margeritą” 
žadančią savo jauną sielą Fau
stui, šioje arijoj artistė sukū
rė gražias frazes, papuošda- 
ma mimikos klasingumu.

’’Tykiai... Nemunėlis teka” 
ponas Hofmanas liriniu tobu- 
liaa tenoru dainavo visiškai 
vykusiai. Tik reikėtų tokio 
mąsto daihinikams slegian
čią pašalinių defektų progra
moj vengti. Publikos buvo 
apie 700. Parapijos koncertas 
skaitomas visiškai pavykęs.

Kazys.

NAUJI ’’AMERIKOS”
SKAITYTOJAI

Nors Amerikos nekurie va- 
jininkai ir apsnūdę, bet užtai 
kiti dirba su pasišventimu ir 
energija, todėl naujų skaity
tojų skaičius auga. Taip pe
reitą savaitę Ameriką užsira
šė metams:

Jonas Milmontas, 
Marijona Rusienė, 
Simas Tenis, 
Ona Laukaitienė, 
Alf. Stašys, 
Zen. Straukus, 
J. Mickevičius.
B. Ramoška, 
Stepas Pocius, 
Jurgis Bilinskas, 
George Unguraitis, 
Kazys Galčius, 
J. Klimas, 
S. Mikaliūnas, 
V. Macys, 
B. Pranckevičius, 
J. Tauckus, 
M. Jankus, 
M. Stelmokas, 
J. Jankeliūnas, 
Mrs. G. Stanšaitis
Mrs. M. Prat. 
V. Benevičius,
A. Samulevičius 
Ignas Veselka, 
Mrs. E. Miniota, 
K. J. Krušinskas, 
J. Krušinskas,
G. Štreimikis, 
Jon. Daildėnas, 
Jonas Lukoševičius,
B. Radzevičienė, 
Jonas Demikis, 
A. Misiulis.
Stasys Lukas, 
A. Gečaitė, 
A. Diržulaitis, 
A. Ciplys, 
O. Petkevičiene, 
Mr. Sidaravičius. 
Pranė Razickienė, 
Juozas Patamsis, 
Ant. Bajerčius,

(Bus daugiau)

KONCERTINIS 
VAKARAS

Šelmi. Gruodžio 30 d. 
Apreiškimo salėj rengia
mas didelis Koncertinis 
Vakaras, Apylinkės Ka
talikų Seimo proga. Kon 
certo metu kalbės J. E. 
Vyskupas T. Matulionis. 
Jau pasižadėjo giedoti 
mūs apylinkės nauja 
žvaigždė — solistė p. V. 
Tamošaitienė — Bankau- 
skaitė, muz. J. Jankaus 
Apreiškimo Ansamblis, 
muz. P. Dulkės mišrus 
oktetas, muz. J. E. Tarno 
šalčio mišrus kvartetas ir 
kt. Bus solu, duetų, kvar
tetų ir tt. Įžanga tik 50c 
Pelnas — Amerikai. Ka
talikų Federacijos apskri 
tys deda pastangas, kad 
tiek seimas, tiek šis pa
rengimas — Vakaras pra 
eitų su didžiausiu pasise
kimu. Taigi ruoškitės 
gruodžio 30 dienai.
BONŲ KUPONAI — GRYNI 

PINIGAI

Daugelis lietuvių, turin
čių Lietuvos Paskolos Bonų 
nežino ką su jais daryti. Ame 
rikos Administracija priima 
jų kuponus už gryną pinigą, 
kas užsisako Ameriką. Todėl 
naudokitės proga neatidėlio
dami. Mes suteikiame ir ki
tas bonų reikale informaci
jas, kurias gavome iš Liet. 
Pasiuntinybės.

PASKAITA IŠ ’’AUŠROS”
LAIKŲ

Šį pirmad., gruodžio 17 d. 
Piliečių Klūbo salėj, Brook
lyne yra rengiama vieša pa
skaita iš ’’Aušros” laikų, ku 
rią skaitys kun. A. Milukas. 
Pradžia 8 vai. vakare. Rep.

LEGIONO RĖMĖJAMS

Liet. Legiono rėmėjų — 
moterų susirinkimas įvyksta 
šį antrad., gruodžio 18 d. 8 
vai. vak. Liet. Legiono Ramo
vėj. Narės prašomos daly vau 
ti.

Pereitam susirinkime, Le
giono rėmėjos vado padėjėju 
išrinko Mrs. Smitrus, vieton 
p-lės Bartkevičiūtės.

NAUJI KALENDORIAI

Jau galima gauti Amerikos 
Administracijoj netik gražių 
lietuviškų atvirukų Kalėdoms 
ir Naujiems Metams, bet taip
gi ir gražiij naujaj 1935 m. 
Kalendorių. Taigi pasiskubin
kite juos įsigyti.
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Gruodžio 14 d., 1934 m. ’’AMBKIK1”

IŠ APREIŠKIMO PARAPI
JOS

—• Sužinota iš tikru šalti
nių, kad šios parapijos pamy
lėtas misionierius kun. Jonas 
Bružikas, Jėzuitas, Kalėdų 
atostogoms viešės pas kun. N. 
Pakalni ir Kalėdų naktį sakys 
pamokslą. Parapijiečiams vėl 
bus didelio džiaugsmo, pasi
klausyti prie širdies limpan
čių žodžių.

— Draugija Užsienio Lietu
viams remti prisiuntė iš Lie
tuvos Apreiškimo mokyklai 
lietuvių kalbos, rašybos ir Lie 
tuvos istorijos vadovėlius dy
kai. Taigi visi mokiniai šios 
mokyklos yra aprūpinti nau
jausiais (moderniškais) va
dovėliais. Mokiniai labai dė
kingi Draugijai Užsienio Lie 
tuviams remti. Taipgi dėko 
ja mokytojai seserei Nikode
mai ir Generaliam Konsului p 
Žadeikiui už tarpininkavimą 
vadovėlių gavime.

—■ Apreiškimo mokyklos 
mokiniai gražią pažangą da
ro lietuvių kalbos moksle, nes 
mokytojos Sesutės sumaniai 
ir gabiai vaikučius patraukia 
prie šio mokslo.

— Be to, šios vyskupijos 
katalikiškų mokyklų viršinin
kas, peržiūrėjęs visos moky
klos stovį, kaip mokslo taip 
ir elgesio bei auklėjimo atžvil
giu lapkričio 22 d., 1934 m., 
oficialiai pažymėjo, kad vi
sais atžvilgiais ši mokykla 
vedama gerai.

Tai didelis džiaugsmas mo 
.kyklos vadovybei, ypatingai 

mokyklos principalui Seserei 
M. Generose, O. P. Reišika, 
bendram mokslui nei kiek ne
pakenkė įvedimas lietuvių 
kalbos pamokų.

—• Reikia manyti, kad po 
Kalėdų ir kiti mūsų katalikai 
lietuviai prisius į mūsų lie
tuvišką su pilnomis valdiško- 

■ mis teisėmis, visais atžvilgiais 
gerai vedamą mokyklą.

—■ Apreiškimo parapijos 
Radio programa būna kas ke
tvirtadienis 1:30 po pietų. 
Programos būna įdomios. Iš 
eilės jau keletą sykių kalbėjo 
Tėvas Bružikas, S. J. labai į- 

.domiai ir pamokinančiai. Kitą 
ketvergą, gruodžio 20 d. tuo 
pat laiku kalbės pats klebo
nas kun. N. Pakalnis. Progra
mos vedėjas — muz. J. Jan
kus. v A.

tu eiti prie Šv. Komunijos. 
Labai gaila, kad dar yra to
kių, kurie pažada ir paskui 
to pažado nepildo, o juk kiek
vienas, jeigu tik norėtų — tai 
ir ištesėtų.

Metinėj šventėj, sausio 13 
d. mūsų draugija vėl eis prie 
bendros Šv. Komunijos 8 vai. 
ryte ir po mišių par. salėj bus 
bendri pusryčiai. Prašomi vi
si nariai dalyvauti.

SODALIETĖS VEIKIA

Pradedant gruodžio 6 d. 
buvo 3 dienų pamaldos prieš 
Nekalto Prasidėjimo Šventę. 
Tas pamaldas laikė mūsų ger
biamas klebonas Kun. N. Pa
kalnis. Jis norėjo kviesti ko
kį svečią kunigą toms pamal
doms, bet Sodalietės per savo 
susirinkimą prašyte prašė, 
kad pats klebonas atlaikyti], 
tas pamaldas, nes jos įvertina 
savo kleboną daugiau. Ir išti- 
krųjų gražūs pamokslai labai 
patiko netik Sodalietėms, bet 
ir visiems, kurie jų klausė. 
Kiekvieną vakarą Sodalietės 
rinkosi ant pamaldų.

Dienoje Nekalto Prasidėji
mo, per 9 vai. mišias visos ėjo 
prie šv. Komunijos. Po to įvy
ko bendri pusryčiai klubo 
kambariuose, kuriuose dalyva 
vo abu kunigai ir virš 100 So- 
daliečių. Laike pusryčių buvo 
ir gražus programas, kurį su
rengė mūsų vikaras kun. J. 
Kartavičius. Kalbėjo gerb. kle 
bonas ir kun. Kartavičius. 
Gerb. Klebonas labai sužavė
jo .savo linksma kalba. Jos 
dar niekad nebuvo girdėję sa
vo naujo kleoono vien tik į 
jas kalbančio.

Vakare įvyko naujų narių 
priėmimas. Prisirašė apie 40 
naujų narių. Taigi mūs soda
lietės sustiprėjo ir visos, kaip 
■jaunesnės, taip ir vyresnės 
gražiai darbuojasi. Gruodžio 
23 d. jos rengia gražų teatrą 
’’Šventa Cecilija”, Visos ban 
do padaryti tą vakarą pasek
mingu. Visas pelnas skiriamas, 
parapijai.

Už tat valio sodalietėms!

atstovus ( nes šiuo kartu buvo 
tik 8 draugijų atstovai) ir ga
lutinai pasiskirstyti pareigo
mis — išrinkti komisijas viso
kiems darbams surengimui 
nepaprasto parapijos bazaro, 
kuris įvyks pradėjus vasario 
23 dienos ir baigsis kovo 3 d. 
1935 m. Tęsis per 9 dienas.

Raginamos ir prašomos dr- 
jos tuo metu nieko nerengti, 
bet visoms prisidėti prie sėk
mingo surengimo parapijos 
naudai bazaro.

Draugijų atstovai yra pra 
šomi nepamiršti, sueiti į par. 
salę gruodžio 15 d. touj po 
sumos.

VAKARIENĖ

Gruodžio 16 d. Apreiškimo 
parapijos Šv. Rožančiaus dr- 
ja rengia vakarienę parap. sa
lėj, parapijos naudai. Pradžia 
5 vai. va*kare. Rožančiaus na
rės kviečia visus atsilankyti.

JURGINĖS BALIUS

Šv. Jurgio draugystė prašo 
mus pranešti, kad ji rengia di
džiulį balių šeštad. — kovo 2 
d., 1935 m. Grand Paradise 
salėj. D-stė prašo tą dieną ne
rengti kitų parengimų.

SUPIAUSTĖ JAUNUOLIUS

Pereitą šeštad. gruodžio 8 
d. nepažįstami asmenys įsi- 
briovė 198 So. 9th apartmen- 
tą ir peiliais subadė Edvardą 
Ambrozevičių, 20, nuo 382 So 
3rd ir Julių Akunabich 20, iš 
E. Granby, Conn, kuris gyve
na viršminėtam apartmente. 
Ambrozevičiui padarytos dvi 
pavojingos žaizdos į vidurius, 
jis guli St. Catherine ligoni
nėj, kur padaryta skubi ope
racija. Akunavičiui supjaus
tytas veidas ir perdurti vidu
riai, jis nuvežtas į Kings Co. 
Hospital. Abudu jaunuoliai 
randasi kritiškam stovyj.

Edvardas Ambrozevičius 
yra malonus jaunuolis, Aprei
škimo parap. choristas, Da
riaus-Girėno Aero Klūbo na
rys.

BENDRA ŠV. KOMUNIJA

Apreiškimo par. Šv. Vardo 
draugija gruodžio 9 d. 8 vai. 
bendros Šv. Komunijos laiku 
gražiai pasirodė. Dalyvavo 
virš 70 narių.-Draugija turi 
virš 130 narių, bet dangumi 
išsikalbinėja, kad negalį kar-

APREIŠKIMO PARAPIJOS 
BAZARAS

JUOKŲ LIAUDIES VAKA
RAS

Gruodžio 9 d. Apreiškimo 
parap. darbuotojų buvo su
šauktas susirinkimas. Pasi
skirstyta pareigomis ir nutar 
ta sukviesti sekantį sekmadie
nį, gruodžio 16 d. tuoj po su
mos, par. salėj, visų draugijų

Apreiškimo salėj vasario 3 
d. bus rengiamas didelis juo
kų vakaras, su linksma ir 
įdomia programa. Sekite toli- 
menius pranešimus ir pasaky
kite visiems, kad tą dieną ne
rengti! kitų parengimų.

MASPETHO NAUJOS BAŽNYČIOS FONDO _
3 PYFKORIŲ VAKARAS,

ĮVYKS GRUODŽIO — DEC. 21 D., 1°34 M.
KLASCIAUS SALĖJ, MASPETIJE

Pradžia 8 Tai. vai, Įžanga 50e. ir 75«.
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660 Grand Street, Brooklyn, N. Y. >

S Tel.: STagg 2—4409 NOTARY PUBLIC
: ALEKS. RADZEVIČIUS į
• GRABORIUS

j Priešais Apreiškimo Bažnyčią p
’ Duodu automobilius vestuvėms ir visokiem pokyliam b

$ 402 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y. j’

S EVERGREEN 8-9770 ų

: JOSEPH GARSZVA
; GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS \

1 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y. b

Telephone: Evergreen 8-7027
’GARSAS’ BAKERY

SAVININKAS—A. SHRUPSK1S
Gera Duona—žmogaus Sveikata

Lietuviai yra sveiki ir stiprūs žmonės todėl, kad jie valgo tik
rą Lietuvišką Duoną. ’’GARSO” KEPTUVE 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.

Jei norit gauti į kitus miestus 
im TA Avė.,

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, kreipiktėi:
Watervliet, N. T.

K MASENAS BAKING CO.
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KARALIENĖS ANGELŲ PA
RAPIJOS CHORAS

C. BROOKLYN, N. Y.

Ar žinot, kad
Mūsų, choras turi vieną iš 

gabiausių ir smarkiausių var
gonininkų New York’o apylin 
kėj vardu P. A. Dulkė, ir kad 
jisai jau 7 metus veda mūsų 
chorą?.

— Kad P. A. Dulkė yra at
vykęs iš Tamaqua, Pa. o pirm 
to buvo Brooklyne.

— Kad jisai apart vargonų 
mokina dar ir dainuoti ir 
skambint pianu ir kad jisai 
turi tris Dulkučius, o tiktai 
vieną Dulkytę, kuriuos matė
te parengimuose gražiai dai
nuojant ir šokant “?

— Kad ateinančiais me
tais laukiam vestuvių kele
to mūsų choristų, o tie cho
ristai yra: E. Mikoliniūtė, 
J. Grisaitis, M. Norkevičiūtė 
ir E. Bernotas?

— Kad p-lė E. Digriūte 
ieško baldų ir gal neužilgo 
permainys savo vardą ir kad 
V. Baleika turi žemiausią bal
są mūsų chore?

— Mūsų maršalkos šiemet, 
yra biskį užmigę ?

— P. Bujokas yra pavadin 
tas choristų kaipo ’’Viskies 
tenoras”?

P-lė Starkiūtė mūsų chore 
jau gieda suvirs 20 metų ir 
Ignas Bujokas seka ja su 15 
metų?

— p. K. Vilniškis, dabarti
nis ’’Amerikos” redaktorius, 
seniau priklasė prie mūsų 
choro ir kad mes turim dau
giau solistų, solisčių ir muzi
kantų, negu kiti chorai?

Arti visos merginos musų 
choro priklauso prie Sodalie- 
čių, o vyrams yra sarmata, 
kad nevisi yra Šv. Vardo dr- 
jos nariais?

P. Dulkė yra sutvėręs nau
ją vyrų grupę?

—Vincas Dailyda, dabarti
nis Šv. Vardo dr-jos pirmi
ninkas, irgi seniau priklausė 
prie mūsų choro ir kad mūsų! 
chorą galite girdėti Amerikos 
radio programoj 7 vai. vai.: 
vak. trečiadieniais, kada skel 
biama?

—Mūsų pirminikas G. Vi- 
sackas jau plinka, svarstyda
mas apie ’’blonde”, kuri pa
skui jį sekioja?

— Jau rengiamės prie Kalė 
dų su gražiomis giesmelėmis?

— Mes linkime kaipo choras 
visiems Linksmų Kalėdų ir 
Sėkmingų Naujų Metų ir ačiū 
Amerikai, kad mano baikas 
įdėjote per pereitus metus ir 
ačiū chorui, kad mane išrin
kote apie jus aprašyti per 
1934 metus.

J. Avižonis.

Vaikelio Jėz. Draugijos 3 
skyriaus metiniam susirinki
me, gruodžio 9 d. išrinkta nau 
ja valdyba: pirm. Magdalena 
Brangaitienė, raštin. P. .Rim
ša ir iždin. Z. Klumbienė. 
Gražu, kad skyrius jau turi 
ir vyrų, net valdyboj. Senoji 
pirmininkė M. Brangaitienė 
bandė atsisakyti savo parei
gų, nes jai ir taip daug ten
ka veikti, kadangi yra ir Mo
terį], Sąjungos 35 kp. pirm., 
bet narės vienbalsiai atmetė 
’’rezignaciją” ir vėl išrinko 
savo pirmininke.

Skyrius gerai veikia; taip
gi iškeltas gyvas reikalas lan 
kytis į Federacijos apskrities 
susirinkimus. Atstovė išrink
ta K. Jučienė. Apylinkės sei
meliui, gruodžio 30 d. išrink
ta P. Rimša ir Dariaus — Gi
rėno Fondo metiniam susirin
kimui. M. Kučinskienė.

Vyčiai veikia
Ketvirt., gruodžio 6 d., Šv. 

Jurgio par. salėje, 207 York 
St., Brooklyne, įvyko Lietu
vos Vyčių N. Y. ir N. J. aps
kričio Sporto Skyriau Bunco 
ir kortų vakarėlis.

Vakarėlis buvo tikrai pase
kmingas. Dalyvavo gražus 
būrelis jaunimo, kurs labai 
gražiai ir pavyzdingai pralei
do laiką. Programa buvo įvai
ri su basketball žaidimu, ku
riame dalyvavo 49 ir 12 kps. 
Lošimas buvo tai pradžia N. 
Y. ir N. J. Vyčių apskričio 
basketball lygos. Vyčių 49 
kuopa nugalėjo 12 kp. 47—9. 
' Po basketball lošimo įvyko

Kartų ir Bunco Party. Po to 
buvo visi pavaišinti ir galop 
baigėsi vakarėlis.

Reikia pažymėti, kad Ren
gimo Komitetas tikrai paro
dė savo galybę rengiant šį va
karėlį. Ją sudarė: Bertha 
Broškiūtž, Ona Stankiūtė, 
Ona ir Marytė Stagniūnaitės 
ir Pranas Raugalas.

NUGALĖJO MASPETHO 
VYČIUS

Sekma d. gruodžio 9 
Vyčių kuopa, antram 
basketball lygos lošime 
Įėjo stiprią Maspetho Vyčių
jauktą santykiai 20—13.

BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. J. S. MISEVIČIUS
270 Berry Street

DR. JOHN WALUK
161 No. 6 Street

Dr. Ed. W. Žukauskas
d., 49 
Vyčių 
nuga-

1114 Foster Avenue

DR. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4 Street
Iš LIET. DAILĖS MENO 

RATELIO

Kurie laukė žinių apie lai
mėjimą dovanų, pranešama, 
kad šeštadienio vakare, gruo
džio 1 d., mes ’’Lietuvių Dai
lės Meno Ratelio bute dova
nos teko šiems asmenims:

R. Kurdinaitis 1 dovana, 
E. Vensilovaitė 2 dov., J. J. 
Mažeika — 3, Monica Misite 
—■ 4, M. Flanders — 5, Ele
na Vizienė 6.

Po laimėjimo buvo muzikos 
ir užkandžių.

Vasario mėn. ,LDMR. ren
gia koncertą ir šokius Pilie
čių salėje. R. K.

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

Skaitykite ir Platinkite
„Ameriką”

Tel.: STagg 2-3672

PAKETBUKAI

LEATHER GOODS

AMBRELIAI

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

Skelbimą Amerikoje.

RAPOLAS KRUČAS
Fotografas

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

Tel.: JTJniper 5—0259

GYVENK NUOSAVAM NAME ir BUK APSIDRAUDĘS
J. P. MACHULIS

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

(Prie pat Forest Park stoties)
Notary Public Tel.; Virginia 7-1896

Parduoda ir išmaino namus, krautuves ir biznius, 
išnuumuoja kambarius ir sukolektuoja rendas. Taipgi 
apdraudžia automobilius, judomą ir nejudomą nuosa
vybę, žmogaus sveikatą ir gyvybę.

VALANDOS
12—2 p. p. 
6—8 vak.

Tel. Evergreen 8-8707

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

Šventadieniais susitarus 
Tej. Evergreen 8-9229

VALANDOS 
1—2 p. p, 
6—8 vak.

» Ir pagal sutarti
Tel. Mansfield 6-8787

VALANDOS 
9—12 ryte 
1—8 vak.

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Stagg 2-9105

Dr. Bladas K. Vencius
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 Grand Street

VALANDOS 
9—12 ryte 
2—8 vak.

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Stagg 2-0706 

Namų, Republic 9-3040

Phone EVergreen 8-10494

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

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

Flatbush Ofisas 
2220 Avenue J

Tek: BRyant 9-7763

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

= 113 W. 42nd Str., New York City
riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniaiitiiiiiiiijt

GRAND PARADISE BALL ROOMS
Buvus GRAND ASSEMBLY

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

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

Tel.: Evergreen 7-TEN)

POVILAS GUSTAS

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

j CLINTON PARKAS Į
E Tinka piknikams, Baliams, Koncertams ir visokiems^ 
= parengimams. Yepoilgo bus įrengta karosėlis, sūpuoklės, = 
= arklukai ir visoki prašmatnumia. Puikiausia ir linksmiau-E
- šia vieta Brooklyne — Maspethe. E

Jonas Klasčius, Sav. Ę
E Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y. =
rHllinilllHllllililIilililIlIlIlIlilIHIlHIIIIIIIIIIHIIlHlllllllllllilIlflIflIlIlIlIU?

z

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

Tel.: STagg 2—7177

ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) 
ADVOKATAS
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