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KAS LAUKIA RYTU. LOKARNO?
LIETUVA SUSIRŪPINUSI

Šiomis dienomis vyksta an-* 
glų vyriausybes konferencija 
su Francūzų atstovais ministe- 
riais Lavaliu ir Flandinu. Kon 
ferencijoj ypatingai bus svar
stomi Rytų Lokarno Pakto ir 
Vokietijos lygybes ir atsigin
klavimo klausimai. Iš Vokie
tijos grįžo specialus anglų vy 
riausybės pasiuntinys lordas 
Allen. Allen užsitikrinęs, kad 
Hitleris nori taikos ir ’’lygy
bes”. Lygybė, reiškia atsigink 
lavimą ir Versalio sutarties 
peržiūrėjimą. Prancūzija kaip 
tik tam priešinasi. Ji nori, kad 
Vokietija pirmiau prisidėtų 
prie Rytų Lokarno i? grįžtų 
Sąjungon, o vėliau ieškotų ly
gybės. Vokietija gi griežtai at
sisako nuo Rytų pakto. Lie
tuvai labai svarbi ši konferen
cija. Jei Rytij paktas praeis 
tai Lietuva nekeis savo nusis
tatymo Lenkijos ir Vokietijos 
atžvilgiu. Bet jei bus išspręs
tas neigiamai, Lietuva bus pri 
versta ieškoti būdų su prie
šais taikintis. Kad Vokietija 
nenori pakto, tai visiems aiš
ku. Bet Lenkijos atsisakymas 
visus stebina. Ji priešinasi, nes 
nesutinka garantuoti šiandie
ninio ’’status quo”, ypač su 
Lietuva. Matytis, Vokietija ją 
surišusi. Jei konferencija iš
irs, Francūzija mėgins betar
piškai su vokiečiais tartis. Vo 
kieti ja žino, kad jos pritari
mas ir Sąjungon priklausymas 
daug reiškia, tad ji pučiasi.

šiai apsigina. Tardytojas Wi- 
lentz smarkiai tardė virš 10 
valandų. Hauptmanas pradžio 
je buvo silpnas, bet užbaigė 
tvirtai. Abejojama net ar įs
tengs jį inkriminuoti ir pas
merkti. Tiesa prisipažino me
lavęs, neaiškius atsakymus da
vęs, gynėsi, bet Amerikos įsta
tymai reikalauja aiškaus įro
dymo ar psisipažinimo. Dar ne 
įrodyta, nors ’’aplinkumos į- 
rodymai” aiškiai nurodo Hau- 
ptmaną. Gynėjai netiki, kad 
Hauptmanas bus, pasmerktas. 
Kaip ilgai tęsis teismas, sun
ku spėti. Dabar gynėjai klau
sinėja Hauptmaną.
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RENGIASI STREI
KUOTI

— Darbo departamento se
kretorė apskaičiavo, kad da
bar visame krašte yra 9 mi- 
lionai bedarbių. Organizuoti 
Amerikos Darbo Federacijos 
darbininkai automobilių pra
monėje išsižadėjo su prez Roo 
seveltu padaryto taikos pakto 
ir rengiasi sukelti streiką. A. 
Darbo Federacijos prez. Green 
pareiškė, kad automobilių pra 
moninkai nenori pripažint 
unijų viršenybės. Jie stovi už 
tai, kad kolektyviam derėji- 
mosi dalyvautų ir nepriklau
santieji unijai darbininkai. 
Tas yra priešinga unijistų nu
sistatymui.

HAUPTMANO TEIS
MAS BAIGIASI

Jau trys savaitės kaip Bru
no Hauptmann yra teisiamas 
Flemington, N. J. už Lindber- 
gho sūnaus pavogimą, nužudy
mą ir išpirkinio pinigų gavi
mą. Spauda plačiausiai rašo 
apie šį teismą. Jį gina gabūs 
advokatai. Jis pats neprasčiau

PLANUOJAMA AP- 
DRAUDA

— Vyriausybė jau įteikė 
kongresui planus apdrausti 
nedarbą, senatvę, našles ir na
šlaičius. Planas tuoj atimtų 
pusketvirto miliono darbinin
kų nuo pašalpos ir uždėtų 
ant algų sąrašo. Pusantro mi
liono darbininkų atiduotų at
skiroms valstybėms rūpintis.

BUV. VOKIETIJOS 
KAIZERIO SUKAK

TUVES

— Buvęs Vokietijos kaize
ris Wilhelm II, sausio 27 d. 
šventė savo amžiaus 76 me
tus. Atsilankė (Kaizerio palo- 
ciuose Doorn) daug svečių su 
dovanomis. Monarkistai jį 
džiaugsmingai sveikino. Kaize 
ris geroje sveikatoje dar stip
rus. The Daily Mail praneša, 
kad jo šefas norėjo jį nu
nuodyti. Šefas tarnavęs 15 me 
tų atstatydintas..

JUNGT., VALSTIJOS 
ATMETĖ PASAULI

NĮ TEISMĄ

Senatas neratifikavo proto
kolo prisidėti prie tarptauti
nio Teismo Haagoje. Reikalin- 
gc ratifikavimui' trys trečda
liai balsų; balsavo tik 52 prieš 
36. Tai buvo arši kova. Už pri
sidėjimą stojo paskutinieji 4 
prezidentai, abi partijos, bet 
populiari visuomenės opinija 
priešinga. Amerikiečiai nieko 
nenori turėti bendra su Euro
pa, jų disputuose, karuose. Ra 
tifikavimą atmesti daug įtek
mės padarė kun. Coughlin sa
vo radio kalba praeitą sekma
dienį. Virš šimto tūkstančių 
telegramų klausytojai nusiun
tė Washingtonan reikalaujant 
neratifikuoti protokolo.

PALESTINOJ NĖRA 
DARBININKŲ

Kai visam pasaulyj didelis 
darbininkų perteklius, tai Pa
lestinoj jų trūksta. Žydų ži
nių agentūra skelbia, kad ten 
kenčia ūkis ir industrija dėl 
darbo jėgos stokos. Tai natū
ralu — juk žydų žemė. Žydai 
moka gyvent tik ten, kur yra 
darbininkų iš jų pinigėliai 
slenka į žydų kišenių., Kito- 
kiam darbui jie ir savo žemėj 
netinka. Bet anglų valdžia 
daugiau atėjūnų emigrantų ne 
beįsileidžia.

PRODUKCIJA KYLA Iš Visur
— Federal Reserve Board 

praneša, kad gruodžio mėne
syj produkcija industrijoje 
žymiai pakilusi. Ypač plieno 
ir automobilių produkcija. 
Paprastai gruodžio mėn. nu- 
puolama, bet dabar atvirkš
čiai. Su produkcija kįla pir
kimas. Peržiūrint statistikas 
visų industrijų pasirodo, ka
da darbas, produkcija ir už
mokesčiai tiek pakilo, kad au
kščiau stovi už 1931 m. rude
nį. Gruodžio gi aukščiau sto
vi už bile gruodį nuo 1919 m.

PROTESTUOJAMA 
PRIEŠ MEKSIKOS

ELGIMĄSI

— Amerikos katalikai pla
čiai protestuoja prieš tikinčių 
jų persekiojimą Meksikoje. 
Reikalauja atšaukti ambasa
dorių Daniels. Kiti siūlo vy
riausybei skirti kataliką am
basadorių. J. V. vyriausybė 
nenori nutraukti santykius su 
Meksika dėl katalikų perse
kiojimo. Mano, kad tai Mek
sikos vidaus reikalas. Bet vis
gi. Daniels turės atšaukti, dėl 
jo netaktų. Katalikų Bažny
čios kriziai Rusijoje ir Mek
sikoje, kaip pasirodo, yra kri
tiškesni, negu reformacijos lai 
kais, kadangi nekrikščionys 
puola Bažnyčią.

PREZIDENTO ROOSE- 
VELTO GIMTADIE

NIS
Washington. —... Šį trečia

dienį visose Jungtinėse Valsti
jose buvo iškilmingai švenčia
ma prezidento Roosevelto gini 
tadienis. Tą dieną visur buvo 
rengiamos įvairios pramogos 
ir rinkliavos, kurių pelnas pa
skirtas išlaikyti vaikų paraly
žium sergantiems sanatorijas. 
Prezidentas Rooseveltas gimė 
1882 m. sausio 30 d.

Metinis susirinkimas Lietu
vių Universalio Biuro šėrinin- 
kų įvyksta vasario 4 d., 8. v. v.

— Vyriausybė stengiasi pra 
vesti bilių, kuriuo iždas ga
lėtų išleisti bonų paskolai nuo 
11 ligi 45 bilionų dolerių. Tai 
vyriausybės manija leisti pi
nigus.

— Clevelande stiklo fabri
kuose 8,000 darbininku strei
kuoja dėl savo teisių pripaži
nimo.

—• Lietuvos vyriausybė Še
šiolikta Vasario švenčių pro
ga apdovanos keletą lietuvių 
amerikiečių Vytauto D. orde- 
nu.

— Liet. Vyriausias Tribuno
las išaiškino, kad svetimšaliai 
gali Lietuvoje turėti nekilno
jamąjį turtą, jei jie jį yra iš^ 
ankščiau įsigiję, bet jie turi 
turtą galiojančiais įstatymam^ 
per tris metus likviduoti. r

— Naziai trims menesiams'" 
sulaikė leidimą katalikų lai
kraščio ’’Sankt Konradsb- 
latt” už tai, kad jis įdėjo 
korespondenciją iš Brazilijos, 

kurioje buvo rašyta, kad vė
liau Brazilija turės siųsti juo
dukus misionierius, kad atver
stų moderniškus pagonis Vo
kietijoje. '

— Pasitarimai tarp Lietu
vos ir Šv. Sosto jau baigiami. 
Dėl konkordato aiškinimo bus 
susitarta ir santykiai tarp vy
riausybės ir Bažnyčios vėl bus 
normalūs.

— Sausio 26 d.^ Edward A. 
Filene, stambus Bostono pre
kybininkas, kalbėdamas Ci
ty klube pareiškė, kad Ame
rikos biznieriai turėtų supras
ti, kad kol darbininkams ne
bus mokamos didesnės algos 
ir prekių kainos nebus žemos, 
tol depresija nesibaigs.

— Pereitą savaitę New Yor 
kas dėl didelio sniego buvo 
pasamdęs 43,242 vyrų nuvaly
ti gatves. Dauguma jų nuo re
lief. Miestui daug kainuos šis 
sniegas. Sniegas išvežiotas 
3703 trokais. Su sniegu atėjo 
didelis šaltis. Šaltis dar nebu
vo nupuolęs mieste žemiau 
zero.

KLAŠČIAUS SALĖJE
Betts ir Maspeth Avenues.

MASPETH, N. Y.
Vysk. T. MATULIONIO PRAKALBOS
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VASARIO MĖNUO
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Vasario mėnuo Katalikams šiais metais yra du kart svar
besnis. Kasmet vasario mėnuo Amerikos katalikams yra span 
dos platinimo mėnuo. Šiais metais, Šv. Tėvo paskyrimu, yra 
Katalikiškosios Akcijos mėnuo. Maldos Apaštalavimo bend
roji intencija Vasariui yra Katalikiškoji Alicija.

Katalikiškoji Akcija reiškia pasauliečių katalikų žmonių 
bendradarbiavimą, išvien su dvasiškija didžiame Bažnyčios 
darbe. Katalikiška akcija yra taip sena, kaip bendradarbiavi
mas, kurį atlikinėjo pirmieji krikščionys išvien su savo vys
kupais ir kunigais pelnyti pagoniškąjį pasaulį Kristui. Tas 
bendradarbiavimas pasireiški1 a uolia malda, gražiu pavyz
džiu ir gerais darbais..

Katalikas, lietu vis negali būti geru kataliku, ir geru lietu
viu, kuris kaip toks, katalikas ir lietuvis, pozityviu darbu, va
dinasi, gyvu prisidėjimu, darbu ir pinigais, nesideda prie Ka- 
Tftikiškų lietuviškų draugijų, parapijų ir spaudos palaikymo. 
^Neužtenka pozityvaus darbo. Akcija reiškia puolimą, kovą. 
Katalikas lietuvis turi kovoti katalikybės bei lietuvybės prie
šus.

Gyviausias kovos būdas — spauda. Ryškiausias katali
kiškosios akcijos veiksnys — katalikiškas laikraštis. Laikraš
čio svarbą suprasime tik įsivaizdavę, kokia būtų priešo pozi
cija, jei komunistai ir liberalai uždaryti} savo šlamštus. Jie 
būtų bejėgiai. Kaip greit būtų mūsų tauta atsisąmonijusi, jei 
nedrausta spauda. Dėlko Lietuva užsienyj nesuprasta? Dėl 
silpnos spaudos — propagandos.

Spauda dar galingiausia. Nė radio jos vietos neįstengia 
užimti. Šv. Tėvas nuolatiniai ragina prieš blogą laikraštį, sta
tyt gerąjį, prieš blogą spaudą, gerąją spaudą.

Vasario mėnesyj galutinai užsibaigs ’’Amerikos” vajus. 
’’Amerika” katalikiškos akcijos dirvoje užima svarbiausią vie 
tą. Mes jungiamės su visu tikinčiuoju pasauliu maldoje už 
katalikišką akciją. Kartu stojame kovos lauke už katalikiškos 
spaudos platinimą su visa Jungtinių Valstijų katalikija.

DAUGIAU PASITIKĖJIMO SAVIMI
Lietuviuose dar nuo senovės: rusų, lenkų vergijos laikų 

yra įsigyvenęs paprotis — įsitikinimas, kad kas ir geriausia 
būtų, bet jeigu lietuviška, ar lietuvio iniciatyva įsteigta — sa
va, tas vis negera, nepatikima, peiktina. Labai blogas papro
tis ir jis apsireiškia net šioj laisvės šatyj lietuvių tarpe, ku
rie jau rodos, turėtų pamiršti buvusią senovės vergiją ir nuo 
jos pasiliudsuoti.

Yra tiesa, kad lietuvis tiki svetimtaučiui daugiau, negu 
pats sau, savoms organizacijoms, nepaisant, kad jos yra ge
resnės ir saugesnės. Lietuvis, pakliuvęs tarp svetimų, pasidaro 
tikras avinėlis, bet savųjų tarpe — sunku jam išaiškinti, kad 
jis yra laisvas ir kad savom organizacijom pasitikėtų.

Šiuo laiku eina Lietuvių Romos Katalikų Susiveinymo 
Amerikoje Vajus. Susivienymas šiuo laiku turi visokių skyrių 
apsidraudimui. Turi 20 metų išmokėjimo (Endowment) sky
rių, iki 60 metų amžiaus mokėjimo ir paskui pinigų atsiėmi
mo, ir kitokių skyrių, kurie , ypatingai jaunimui labai patar
tini. Bet kažin kodėl mūsų broliai taip šaltai žiūri į savo or
ganizacijas ir nenori prie jų rašytis, prie savųjų draugijų pri
klausyti ir savom organizacijom pasitikėti. Tai labai blogas 
ženklas, kad mes gyvendami laisvoje šalyje ir suprasdami
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APŽVALGA:-
RUSIJA LAUŽO PAKTĄ

Senatorius Barbour Washin 
gtone įteikė savo rezoliuciją 
nutraukti ryšius su Rusija. Jis 
argumentuoja, kad Rusų so
vietai nesustabdė savo žalin
gą propagandą Jungt. Valsty
bėse, ir kad prekyba mažai 
pagerėjo pasirašius Roosevel- 
to ir Litvinovo paktą. Barbour 
tikrina, kad ’’vietoj nutrau
kus pragaištingą veikimą, So
vietai tikrai praplėtė jį ir jie 
nusistatė tiek pat pasaulinę 
revoliuciją sukelti, kiek ir de
šimt metų atgalios. Rusų nuo
latinė propaganda yra parė
musi ne tik industrijos laukus, 
bet taipgi ir Jungt. Valstijų 
armiją. Iš komercijos atžvil
gio Rusijos pripažinimas pa
sirodo tikras apsivylimas.

Vienintelis prekybos padau 
gėjimas tarp abiejų tautų bu
vo mūsų skolintais Rusijai pi
nigais, kas ir sudaro vienin
telį būdą Sovietams įsigyti 
Amerikos produktus.”

’’Darbininkas” ir ’’Ameri
ka” nurodė Rusijos pripažini
mo fiasko. Amerikoniška span 
da dažnai kelia klausimą, dėl
ko prekybiniai santykiai dar 
neužmegsti. Visi raudą tą pa
čią išvadą — Rusija laukia 
pinigų, kuriais galėtų prekiau 
ti. Propaganda, tiesa, laisves
nė. Bet ji nelimpa, nežiūrint 
kokia depresija. Amerikos 
liaudis apsišvietusi, civilizuo
ta. Bolševikų propaganda tarp 
sta tamsioje ir necivilizuoto
je masėje, kaip Rusijoje.

VAKAR GARBĖ — ŠIAN
DIEN GĖDA.

Lietuvos Švietimo ministe- 
ris nesenai pareiškęs apie Lie 
tuvos Ateitininkus ’’Kad mo
kyklos vidaus gyvenimas dar 
nėra normalioje aukštumoje, 
Ryškiu irodymu laiko veikimą 
slaptų ateitininkų organizaci
jų. Jas smarkiai ir griežtai 
švietimo ministeris pasmerkė 
ir pareiškė nuomonę, jog tų 
organizacijų nebegalėtų būti, 
jei mokytojai būtų visai ge
ri pedagogai. Slaptos lietuvi
škos organizacijos lietuviško
je mokykloje esančios mūsų 
mokyklos drauge gėda. Mo

laisvės vertę, pamestumę svajoti, kad mes dar esame vergais
ir kas svetima, tas yra geriau negu sava. Taigi jau laikas 
būtų pabusti ir daugiau pasitikėti savoms organizacijoms, 
rūpintis savo ir savo šeimų ateitimi.. Tėvai turėtų pradėti— 
prisirašyti patys /prie Susivienymo ir paskui prirašyt savo 
vaikelius. Apdrauskite savo jaunuolius lietuviškoj organiza
cijoj. Iš mažens jie prie lietuviškų draugijų prisirašę, užau
gę jausis lietuviais esą ir mūsų tautos ir organizacijų ateitis 
bus užtikrinta Yla.

kytojai turi suprasti, kad slap 
tai veikiančios mokinių orga
nizacijos moksleivijos ne auk
lėja, bet demoralizuoja ir že
minu visų mokyklų vardą ir 
garbę. Ši nelemta yra iš mo
kyklų mokytojų rūpesčiu turi 
būti kuogreičiausiai pašalin
ta”. (L. A. Nr.. 3.).

Ateitininkų organizacija 
gyvuoja jau 25 metus. Ji ko
vojo rusus, iš taut ė j imą. Rusi
joj pabėgėliuose jungė lietu
vius, organizavo. Nepriklauso 
mybės kovose stojo į pirmas 
eiles. Pirmos karo mokyklos 
laidą 60 nuošimtį sudarė atei
tininkai. Garbingi Lietuvos 
vyrai, prezidentas, ministete- 
riai, diplomatai, rašytojai, vai 
dininkai, tautos švietėjai, bu
vo ir yra ateitininkai. Būti 
ateitininku buvo garbė. Šian
dien ’’gėda”, kaip pareiškė 
ponas ministeris. Ateitininkus 
tautininkai užsimojo išnaikin
ti, iš mokyklų išmesti... Mums 
žinoma, kad dar niekad atei
tininkai .nebuvo taip skaitlin
gi ir stiprūs, kaip šiandien. 
Tai katalikiška tautiška moks
leivija, vyskupų užgirta, vi
suomenės mylima, vyriausy
bės ujama. Rusų kazokai jos 
neįveikė, vargiai Lietuvos po 
litikieriai išluos...

Jasys.

UŽSIENIO LIETUVIAI SU
VAŽIUOS

K. Vairas parašė ilgoką 
straipsnį dėl Užsienio lietuvių 
suvažiavimo reikalo. ’’Ameri
kos” skiltyse jau ir mes rašė
me dėl reikalo dar šiais me
tais. Laukiame atvykstant po
no Skipičio tokio suvažiavimo 
pasitarimams.

Pasirodo, kad visos tautos 
turi ryšius su savo išeivija. Vi 
sos vyriausybės rūpinasi sa
vaisiais išleidžiant dideles pi
nigų sumas. Jų tautinė gyvy
bė verčia santykiauti su išei
vija, ieškant patogių sąlygų 
ir vietų gyventojų perteklių 
kolonizuoti. Išeivija dažnai ir 
kitokias roles palošia, kaip 
pavyzdžiui, Saaro krašto vo
kiečiai Amerikoje ir kitur. 
Saaro plebiscite daug balsų 
nuvežė Hitleriui. Šiais metais 
per Sekmines įvyks didysis 

metinis užsienio vokiu draugi 
jos (Verband dės Deuschtums 
im Auslande) suvažiavimas. Į 
suvažiavimą laukiama atvyks
tant apie 50,000 įvairių orga
nizacijų, besirūpinančių vokie 
čiais užsienyje, delegatų.

Užsienio lietuvių suvažiavi
mas iš visų pasaulio* kraštų 
būtinas. Nauda bus visapusiš
ka. DULR turėtų rūpintis 
planais dar šiais 1935 metais 
užsienio lietuvius sušaukti 
Kaunan (geriausia rugpiūčio 
mėn.).

DAUGIAU KLAIPĖDOS 
IŠDAVIKŲ

Prie virš šimto jau teisiamų 
išdavikų paimti atsakomybėn 
dar buv. Klaipėdos krašto di
rektorijos pirminink. Šreibe- 
ris ir buv. direktorijos r iriai 
Walggahn ir Sziegaiud. Šrei- 
beris kaltinamas už trukdy
mą tuo metu mokyklų refe
rentui eiti savo pareigas. Apie 
Šreiberio darbus aiškėja iš 
išdavikų teismo liudininkų.

Išdavikais pasirodo visi 
krašto seimelio nariai (išsky
rus lietuvių frakcijos), kurie 
tris kartus šaukiami, tyčiomis 
neatsilanke ir kvorumui nesu- 
sidarus seimelio posėdžiai ne 
įvyko. Vokiečiai visiškai neno 
ri dirbti krašto gerovei. Truk 
do visokį darbą ir skundžiasi, 
kad Lietuvos vyriausybė juos 
trukdanti ir bmžiar>i statutą. 
Vokečių spauda visokiais pra 
simanymais ir kolioiimais juo 
dina Lietuvą ir agituoja klai
pėdiečius prie išdavystės, su
kilimo, nepaklusnumo da
bartinis teismas Kaune ištirs 
visą stovį ir savo žodį tars.

Hitleris pagazdinti Lietuvą 
sutraukė daug kariuomenės 
Prūsijoj ir pasienyj. Vokie
čių spauda paleido riksmą, 
kad Lietuva mobilizuojasi, 
traukia kariuomenę Klaipė- 
don, Tauragėn. Visi stebėjo
si, nejaugi Lietuva norėtų ka 
ro. Gerai atstovas Berlyne p. 
J. ašulys užklausė: Ar bijoma 
si, kad Lietuva eis užimti Vo
kietijos? Ištiesų, ko krykštau 
ti, Lietuva užčiupusi valsty
bės išdavikus, kelia jų niek
šingus planus, neturi bijotis 
didžiulės Vokietijos ir tinka
mai nubausti kaltininkus. Pa 
šaulio opinija yra priešinga 
vokiečių siekiams atgauti 
prieškarines žemes, sustiprėti 
ir vėl kariauti.

4

— Dariaus-Girėno sarkofa
gai — grabai jau parvežti iš 
Berlyno į Kauną. Grabai tu
rės stiklus, per kuriuos karstą 
atidarius bus galima matyti 
lakūnų veidus. Darius ir Girė
nas amžinai pasiliks tautos 
garbinami didvyriai.

* t
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STUDENTAI, STUDENTĖS, 
PROFESIONALAI!

Įsikinkykime į dabartinį varo
mą Sąjungos Vajų!

Oragnizacinis darbas yra 
nepastovus dalykas! Jis 
dideliais žingsniais žengia 
priekin, arba, netekęs reika
lingos paramos, smunka. Tat 
organizacijų vadai supratę 
šios taisyklės reikšmę, nuola
tos ieško tokių veikimo būdų, 
kurie organizacijos veikimą 
palaikytų įdomiu, interesingu 
patraukiančių. Vadai pasiūlo 
daug gražių sumanymų, ta 
čiau ne visuomet lemta susi
laukti jų įgyvendinimo. Gerų 
pasekii galima susilaukti tik 
tada, kai vieningai veikiama.

Treti metai gyvuoja A. L. 
K. Studentu ir Profesionalų 
Organizacija (dabar Sąjun
ga). Per tą laikotarpį ji per
gyveno įvairių momentų. Va
dai, visą širdį įdėję į šį darbą 
nurodo kelią, kuriuo galima 
pasiekti šviesesnės ateities. 
Šios organizacijos pijonieriai 
nepaleidžia paimto plūgo ir 
pradėję tautinę bei religinę 
dirvą arti, nesigręžia atgal. 
Visas jų įdėtas vargas ir pa
tirti nepasisekimai yra niekis, 
sulyginus su pasisekimu. Jie 
visuomet ieško naujų jėgų, 
priemonių, naujos dirvos.

Ilgų amžių patyrimas mums 
parodo, jog ne visuomet orga
nizacija džiaugsis taip pačiais 
nariais jų skaičius ar anks- 
čiaus ar vėliaus ims mažėti, 
todėl reikia ieškotis pasekėjų, 
norinčių pradėtąjį darbą to
liau varyti. Studentų ir Pro
fesionalų Sąjunga tapgi jau
čia, jog jos jėgos ne visuomet 
bus vienokios. Ji supranta, 
jog vienybėj stiprybė, todėl 
juo daugiau narių randasi, 
juo smarkesnė ir stipresnė or
ganizacija.

Su Naujaisiais 1935 Metais 
pradėtas A. L. K. Studentų 
ir Profesionalų Sąjungos va
jus, kurio tikslas yra — įženg
ti į kiekvieno Amerikos lietu
vio kataliko studento, studen
tės ir profesionalo namus, su 
traukti juos po viena vėleva 
ir vienu tikslu, tomis pačio
mis idėjomis dirbti Dievo gar
bei ir tautos gerovei. Sąjun
gos nariams reikia šiuo metu 
įtempti jėgas, kad vajaus pa
sekmės būtų kodidžiausios.

Daugelis žmonių įsivaizduo
ja, jog vajus yra toks laikas 
kuomet tik vyresnieji asme 
nys važiuoja po įvairias kolo
nijas, duoda paskaitas, sako 
prakalbas, surašinėja naujus 
narius. Toks darbas, žinoma, 
labai reikalingas ir duok Die 
ve, kad jų daugiausia atsiras
tų. Tačiau, ne būtinai .reika

linga nariui eiti į minias ir 
ten įsijuosus rankas mosuoti, 
berti karštas prakalbas. Kiek
vienas narys-rė turi daug pa
žįstamų draugų-gių, kuriuos 
gražiai galima pakviesti są
jungos darbuotėm

O jeigu, kiekvienas narys 
gautų po vieną naują, žiūrėki 
me kaip sąjunga staigiai už
augtų. Vajaus metu panaudo
kime tas priemones, kurių 
mums teikia vadai; gerai susi 
tvarkykime savose kuopose.

Dėkime pastangas, kad kiek 
vienoj lietuvių kolonijoj pasi
girstų Sąjungos šūkis: Siek mo 
kslo, dirbk tautai, gyvenk ti
kėjimu”, kurį išgirdę studen- 
tai-ės ir profesionalai, stotų 
po sąjungos vėleva ir vienin
gai dirbtų Dievo garbei ir 
žmonių labui.

Antanas Miciūnas,
Centro Raštin.

DR. JONAS G. ARENTAS

Vienas iš gabiausių lietuvių 
gydytojų Bostono apylinkėje 
yra Dr. Jonas G. Arentas.

Jis gimė ir augo So. Bosto
ne, kur baigė aukštesnę mo
kyklą. Įstojęs Tufts kolegijos 
medicinos fakultetan, baigė 

JAU ATVEŽA ’INSTRUMENTUS’

Kaip jau žinote, Vasario 10 d. Apreiškimo salėj yra ren
giamas juokų vakaras su begalo linksma programa. Šį vakarą 
renga ’’Amerika’ pusiau su Apreiškimo parapija. Programą 
išpildys garsūs Pennsylvanijos, Wyoming klonio, juokdariai. 
Kadangi dabar keliai pablogėjo, tai kad laiku pasiekti Brook 
lyną, juokdariai savo ’’instrumentus” išsiuntė išanksto. Čia 
matome juos atbaladojant per mainų tyrlaukius. Prasidės ly
giai 7 vai. vakare, nesivėlinkįte, būtinai dalyvaukite.

tuose raštuose buvo visai aiškios, ir dėlto jie nė intekmės ne
padarė. Marksas gi nieko nerašo, kaip būsią įvykus socializ
mui; tokiomis svajonėmis nesirūpindamas jisai tik rodo, jog 
čia negera, ten negera... šen ir ten turi kitaip būti, kitaip visa 
kas turėsią virsti... ir išveda, jog būtir^ii pasaulio išvaizda at
simainysianti ; bet kaip ji išrodys, atmainai įvykus, Marksas 
gudriai nutyli ir nelengva dėlto pamatyti, kur jis turi tiesą, 
kur ne. Supainiotų, surazgytų išvadžiojimų, kur melas nuo
lat maišosi su teisybe, devynios-dešimtosios dalįs Markso skai
tytojų, kaip patėmijo vienas mokslininkas,*) visai nesupran
ta, ir gina, ir gėrisi daugumas jo raštais tik dėlto, kad juos 
garsusis Marksas parašęs, nors suprasti nieko nesupranta.

Pagalios Marksas pragarsėjo netik savo raštais, bet taip
gi darbais, kaipo įsteigėjas milžiniško socialistų susivienijimo, 
apie kurį kitą syk’ susirinkę pakalbėsime, ir dėlto, nors jo 
mokslo paklaidas visi matytų, tas mokslas vis bus socialistams 
brangus, kaipo jų tėvo palikimas.

Dar vienas daiktas liko papasakoti iš Markso mokslo. 
Anot jo, kol būsią darbdaviai ir samdomi darbininkai, kol vi
si darbo įrankiai nepereisią į visuomenės rankas, jokios teisy
bės negalint būti ant žemės. O žinote delko ? Dėlto, kad visi 
daiktai tiek turi vertės, Įdek reikia laiko juos padaryti. Visų 
daiktų vertę Marksas saikuoja tik darbu, o kur nereikia dar
bo, tas daiktas neturįs turėti nė vertės.

- (Bus daugiau) '

1928 m. ir metus laiko prak
tikavo Roxbury ligoninėje.

Po to jis beveik tris metus 
specializavosi chirurgijoje 
Carney, Šv. Elzbietos ir Bos
tono miesto ligoninėse. Miesto 
ligoninės viršininkas, pastebė
jęs daktaro Arento gabumus, 
pakvietė jį užimti ligoninės 
vedėjo padėjėjo vietą. Šioje 
vietoje daktaras Arentas iš
tarnavo suvirs tris metus.

Vis daugiau ir daugiau li
gonių privačiai kreipėsi pas 
daktarą Arentą. Negalėdamas 
tiek daug darbo atlikti, jis nu
tarė palikti darbą ligoninėj ir 
atsidaryti savo ofisą.

Ligoninės taryba labai ne
norėjo paleisti, bet Dr. Dow
ling, ligoninės viršininkas, 
pranešdamas daktarui Aren- 
tui, kad jo atsistatydinimas 
tarybos priimtas tarp kitko 
parašė: ’’Apgailestauju, kad 
Tamsta randi reikalingumą 
šiuo laiku mus apleisti ir ti
kiuosi, kad ateitis suteiks 
Tamstai daug gerovės.”

Viduryj lapkričio daktaras 
Arentas užbaigė darbus ligo
ninėje ir dabar priima ligo
nius savo ofise: 897 E. Broad
way, So. Bostone, vakarais ir 
dienomis nuo 1 iki 3 valandos 
po pietų ofise, 587 Beacon St., 
Bostone.

Daktarui atsisakius iš mies
to ligoninės, jis tuojaus buvo 
pakviestas į gydytojų štabo 
narius Carney, Šv. Marg'aretos 
ir Harley ligoninėse. Jis yra 
nariu Bostono Orthopedic dr- 
jos, South Boston Medical dr- 
jos ir Massachusetts Medical 
draugijos. (

Daktaras Arentas turėda
mas nepaprastus gabumus 
beabejo turės privačioje pra
ktikoje dar didesnį pasiseki
mą. To mes jam linkime.

Socialistai.
Rašo Kun. A. Civinskas

Kas tada bus? tada pabrikos sustos dirbę; žmonės, ką 
dirbo po pabrikas, išsiskirstys ir turės kas sau pasigaminti, 
kas reikalinga gyvenimui, kaip tai buvo senovėj, pabrikų neb
esant. Taigi, tas Marksas, man rodos, tiesiog kvailas, dovano
kite, ponuli, už tą žodį, su savo mokslu. Jei pabrikos vis auga 
ir daugiau daro visokių daiktų, tai, matyt, skaitlius tuos daik
tus perkančių nesimažina, žmonės neina vargyn, turtai nesi
lieja į vienas rankas. Žmonėms einant vargyn, mažiau kam 
būtų pirkti pabrikose dirbamus daiktus, imtų mažinties pab
rikos; o nykstant pabrikoms, vėl atsirastų maži savarankiai 
amatninkėliai, kuriuos pabrikos panaikino; tokiu budu darbo 
įrankiai niekuomet negali, rodos, sueiti į vienas rankas. Ar 
ne taip, ponuli? — pabaigė Kriščius savo išvadžiojimus, ku
rių visi klausė su dviguba atydžia, laukdami, ką čia tas dėdė 
papasakos.

— Puikiai! piliozopas iš dėdės, nėr ką šnekėti, — atsakė 
Vaišnora. — Matyt, gerai supratai, ką pasakojau, kaip Mark
sas pats sau priešinasi. Bet laikas mums baigti su tuo Mark
su. Gana jau matėte, jog jo pranašavimai ne tiktai neišsipil
dė, bet tiesiog priešinasi gyviems atsitikimams. Taip turin
čiųjų turtus skaitlius nesimažina, darbo įrankiai nesiskubina 
bėgti į vienas rankas, darbininkų padėjimas eina geryn, visi 
painus išvedžiojimai apie tat, kaip dabartinis žmonijos sutvar
kymas, turįs neužilgio būtinai trūkti, plyšti, pasirodė esą be 
pamatų, ir socializmo įvykinimas, kaip pripažino net vienas 
paties Markso garsiausių pasekėjų,*) šiandien nė kiek ne ar
čiau, kaip senesniuose devynioliktojo amžiaus laikuose.

Apskritai, moksliškasis socializmo pamatas Marksui nesi
sekė. Nerandama jame nieko tvirto, nieko tikro, tik tuščios 
svajonės ir klaidingi pranašavimai, be jokios vertės, kaip mok
sle, taip ir žmonių gyvenime. Nežiūrint į tai, socialistų tarpe 
Marksas nenustojo niekad turėjęs kodidžiausios intekmės, ir 
į jo ’’mokslą” žiūroma, kaip į kokią evangeliją.

— Iškur tokia aklybė? — paklausė viena žmona.
— Nesunku tai išaiškinti, — atsakė Vaišnora. — Pakly

do, matote, Marksas, ieškodamas priežasčių, delko dabar ne
gera pasaulyje; paklydo išvedžiodamas, kaip turėsią būti to
liau, bet pačius dabartinio žmonijos sutvarkymo negerumus 
aprašo teisingai, gražiai, ir tuo labiausia patraukia neatsar
gius skaitytojus. Iš kitos pusės vėl nelengva pamatyti Mark
so paklaidos. Tam reikėjo laiko, tyrinėjimų, išieškojimų, taip 
kad ir mokslo vyrai ne susyk jąs patėmijo, o ką norėti nuo 
prastų, giliau galvoti nepratusių skaitytojų?!

Socialistai svajotojai, apie kuriuos kalbėjome, išpradžių 
aprašinėjo, kaip būsiąs rojus ant žemės jų mokslui įvykus; 
skaitytojai matė, jog taip būti niekuomet negali; paklaidos

i
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Ar girdite Amerikos radio pro
gramas? Trečiadieniais 7 vai. va

karo. Penktadieniais 10:15 v. ryto

PARODĖ PASIŠVENTIMĄ

TĖVAS ANDRIUS RUDA
MINA

Paskelbus apie T. Rudami
ną, kad norima paskelbti 
šventuoju, pasipylė prašymai 
ir reikalavimai jo gyvenimo ap 
rašymo knygelės ir paveikslė
lių su maldomis. Tai gražus 
ženklas! Lietuviai ištroško tu
rėti savo šventąjį. Du kandi
datai jau yra: J. E. Vyskupas 
Matulevičius ir T. Rudamina. 
Bet Viešpats pasakė: ’’Prašy
kite, o gausite, ieškokite, o ra
site, belskite, o bus atidary
ta”. Taigi ir čia turime labai 
prašyti Dievą, kad šiais indi- 
ferizmo laikais lietuviai susi
lauktų savo šventųjų.

Paveikslėlių su maldele dėl 
T. Rudaminos beatifikacijos 
išprašymo dar laukiame. Kai 
ateis iš Kauno, bus pagarsin
ta laikraščiuose, o knygelių 
ir dabar jau galima gauti. Jos 
kainuoja 20c. Kas nori ją gau
ti, tegul įdeda į laišką pašto 
ženklais 20c. ir pasiunčia: 

Rev. J. Bružikas, S. J. 259 No. 
5th St., Brooklyn, N. Y.

VENGRIJA REIKALAUJA 
..APSIGINKLAVIMO

(.Viena, Austrija, sausio 26. 
—■ Vengrijos premjeras gen. 
Julius Goemboes pasakė daug 
reiškiančią prakalbą apie Ven 
grijos politinį nusistatymą. 
Jis pažymėjo, kad Vengrija 
yra pasiryžusi boikotuoti ve
damas derybas dėl centro Eu
ropos taikos pakto iki kol 
Vengrijai nebus pripažinta ap
siginklavimo teisė.

Kaip žinoma, Vengrija, kai 
kad Austrija ir Vokietija, tai 
kos sutartimi išginkluota ir 
jai leista turėti vos 30,000 ka 
reivių.

' BAIGIASI ŠVENTIEJI 
MIETAI

—■ Šiemet balandžio mėne
sio pabaigoj bus uždaryti Šv. 
Jubiliejaus Metai. Šv. Tėvas 
ragina pasaulį, kad šių Jubilie 
jaus Metų uždarymas visur 
būtų pažymėtas iškilmingomis 
šv. Mišiomis, pamaldomis, se
kant savo vyskupų nurody
mus. Liurde su Jubiliejaus 
Metų užbaigimu įvyks tri- 
duumo pamaldos, taipgi mi
nėti 75 metus Švč. Marijos P. 
Apsireiškimo Liurde Iškilmių 
gos pamaldos įvyks bal. 26, 
27 ir 28 dd. Tomis dienomis 
be sustojimo bus laikomos šv. 
mišios dieną ir naktį. Maldi
ninkai kviečiami lankytis 
Liurde.

Sausio 23 d. žiema pasirodė 
su visu savo žiaurumu. Šaltis, 
vėjai, sniegas — užpustytos 
gatvės ir šaligatviai. Tą die
ną, ypač tos dienos vakarą, 
kur nors eiti reikėjo turėti 
labai svarbų, reikalą. Tuo rei
kalu kaip tik ir pasitaikė A- 
merikos ir Apreiškimo para
pijos radio programos, kurių 
išpildymui reikėjo pasiekti 
WMBQ radio stotį. Progra
mos vedėjas p. Mačiulis atvy
kęs stotin, — neranda nei vie
no programos dalyvio, o už 
kelių minutų jau reikės prog
ramą pradėti. Stoties mana- 
geris siūlo pasirinkti grama- 
fono plokštelių, nors ir ne lie
tuviškos. Bežiūrint į plokšte
les, štai, pro duris įeina su- 
snigta p-lė U. Burokiūtė. Ne
trukus pasirodo ir kiti: kun. 
N. Pakalnis, muz. J. Jankus, 
A. Šiška, p-lė Baliūnaitė, p-nia 
Čerierkienė. Na, dabar tai kas 
kita — programos? vedėjo a- 

_kys tuojau nušvito. Pradeda
ma programa. Dainuoja solo 
p-lė Burokiūtė ’’Prirodino se
ni žmonės” dainelę, kurią bai 
giant stotyje pasirodo sniegu 
apsiaustas visiems pažįsta 
mas misionierius Jėzuitas kun. 
Jonas Bružikas, kuris tuojau 
pastatomas prie ’’Maikio”, nes 
greit turėjo grįžti Apreiškimo 
bažnyčion, kur buvo jaunimo 
Misijos. Ištikrųjų buvo jaudi- 
dinantis vaizdas: kalbėtojas 
beskubėdamas stotin sušilo, 
sniegas tirpsta, veidai šlapi, 
visas snieguotas ir nėr kada 
.-atsikratyti žiemos dovanij — 
reikia stoti darban. Kalba 
apie religiją. Kalba nuosekli, 
įspūdinga, paįvairinta gyveni
mo pavyzdžiais, pritaikintais 
iškalbingai ir įtikinančiai. Be 
klausant kun. Bružiko kalbos 
galvon veržėsi mintis: Čia kai 
ba • idealistas, pasišventėlis, 
kurio ūpo nepagadina nei blo
gas oras, nei nuolatinis ner
vus erzinantis darbas. Neilgai 
džiaugėmės kun. Bružiko iš
kalba, nes atvykęs kun. Kar
ta vičius — mūsų kalbėtoją iš
sivedė bažnyčion.

Dainuoja solo A. šiška, pa
skui p-ni Čemerkienė ir dar 
p-lė Burokiūtė. Gi p-lė Baliu 
naitė trumpai, bet karštai pa
kalbėjo apie Sodalicijos mer
gaičių draugijos darbuotę ir 
ruošiamą programą. Pianu a- 
kompanavo muz. J. Jankus.

TRUMPOS NAUJIENOS
— Dėl didelių sniego pūgų, 

pietinėse Jungt. Valstijose 
išsiliejo Mississippi upė ir į ją 
įtekančios upės, užliedamos 
apylinkės keliasdešimt mylių. 
Apie 18,000 žmonių nuo to li
ko be pastogės ir žuvo apie 
20.

— Sausio 25 d. netoli New 
Yorko pakraščių paskendo 
Ward linijos keleivinis laivas 
Mohawk. Jame važiavo 163 
žmonės į Havaną. Išgelbėta 
117, lavonij išgriebta apie 30. 
Spėjama ir kiti yra žuvę. Tai 
jau trečią tos linijos laivą į 
keletą mėnesių, dėl neištiria- 
mų priežasčių ištiko katastro 
fa. Su pirmuoju, Morrow Ca
stle, žuvo 124 asmenys.

— Į vieną Chicagos bedar
bių šelpimo stotį atėjo motina 
su sūnum, peršovė 3 patarnau 
tojus ir patys nusišovė. Jų na 
muose rasta nušauta kita be
darbių stoties darbininkė, ku
ri buvo nuėjusi ištirti ekono- 
minėh padėties. Mrs. R. Ar
den sūnus 24, buvo baigęs 
Chicagos universitetą.

— Visose Am. Jungt. Val
stybėse pasireiškia dideli pro
testai prieš Meksioks vyriau
sybę dėl katalikų persekioji
mo. Visur įvyksta masiniai 
protestų mitingai.

— ’ ’Dereluf t ’ ’ bendrovė, 
dabar palaikanti susisiekimą 
lėktuvais tarp Berlyno ir Mą 
skvos, pasiūlė tokį susisieki
mą tarp Kauno ir Rygos. 
Toks susisiekimas manoma į- 
vesti nuo šio pavasario. Kelei
viams kaštuoja beveik tiek 
pat, kaip traukiniais važiuoti.

— Vokiečiai pradėjo lįsti ir 
į Latvijos bei Estijos vidaus 
reikalus.- jie pradėjo bruzdėti 
dėl ten įvestų vokečių kalbos 
vartojimo taisyklių. .

— Žinios iš šiaurės Kinijos 
skelbia, kad ten Japonų ka- t
riuomenė užima vis naujus že
mės plotus. Įvyksta didelių su 
sirėmimų su kinų kariuomene.

— Sausio 25 d. Clevelando 
stiklo darbininkai išėjo į 
streiką, reikalaudami pripažin 
ti jų statomas sąlygas. Dėlto 
automobilių pramonė gali nu
kentėti, nes neturi atsargoj 
reikalingo stiklo. Automobi
lių darbininkai irgi grąsina 
streiku, nes darbdaviai nepil
nai pripažįsta uniją.

— Vokietija politikos žvilg 
sniu baisiai nesutinka su sov. 
Rusija, bet biznio — tai kas 
kita. Bolševikų vyriausybė 
gauna naują 200 miliomj mar
kių komercinį kreditą Vokie
tijoje. Padaryta sutartis. Mas
kva pasižada šį kreditą atmo 
keti dalimis per penkerius 
metus..

— Berlyno 207 žydai nete-Į 
ko vokiečių pilietybės. Hitle
rio dekretu žydai priėmę pi
lietybę po karui, dabar jos 
netenka. Krutamųjų paveiks
lų direktorius Ernst Lubitsch 
taipgi nustojo pilietybės.

— Vokiečių pasiuntinys Vie 
noj pakartotinai išsireiškė, 
kad Hitleris nori taikos su pa
sauliu, su visais savo kaimy
nais. Dėlko tie manievrai 
Prūsijoj ?

— Kinija su Japonija jau 
artėja. Nuolatiniai karai sus
tos. Bus susitarta ekonomi
niais ir finansiniais klausi
mais. Bendras frontas tveria
mas kovoti komunistus. Rytų 
geltonoji lyga tveriasi.

— Influenza apėmė visą Ru 
maniją. Daug mirė dėl influ- 
enzos. Dideli šalčiai siaučia 
Europoje. Net Romoje gražiai 
prisnigo.

— Revoliucija Urugvajuj 
užsidegė išsyk visose provin
cijose prieš diktatoriaus Ter
ra despotizmą. Gen. Basilio 
Munoz, tautininkų lyderis, su 
maištininkais nori nuversti 
dabartinę vyriausybę. Revoliu 
ei jos pietų Amerikoje labai 
dažnos.

— Visii Sovietų Sąjungos 
kongresas atsidarė Maskvoje. 
Bolševikai didžiuojasi dabar
tine armija, fortais. Jie prisi
košę kariauti su rytais arba 
vakarais. Tai didžiausia armi
ja pasaulyj. Kongrese daly
vauja 2,000 delegatų.

— Meksika visada kaltino 
katalikus ir dvasiški ją už sa
vo neramumus. Bet dabar ofi
cialiai suareštavo ir teis 5 su
kilėlius, kurie yra dviejų bu
vusių prezidentų kandidatij 
pasekėjai, kurie nori nuversti 
vyriausybę.

— Amerikos atstovų butas 
priėmė biliu, kuris suteikia 
teise ir galią prez. Roosevel- 
tui uanaudoti viešiesiems dar
bams $4-80,000.000. kad davus 
darbo dabar valdžios šelpia 
miems bedarbiams.

—r Dvylika Leningrado če
kistų pateko į jų pačių įstei
gtas darbo stovyklas už tai, 
kad nesuteikė apsaugos Kiro- 
vui.

— Meksikoj sustreikavo a- 
pie 24,000 aliejaus laukų dar
bininkų. Dėlto gali atsirasti 
aliejaus ir gesolino trūkumas

— Šeštad. laidoj New York 
World Telegram idėjo plates
nį, gana gražų straipsnį apie 
Liet. prez. A. Smetoną, jo da
bartinį rūpestį dėl vokiečių 
veržimosi į Klaipėdą.

— Vokietijos naziai išvaro 
ispanų laikraščio korespon
dentą A. Canete.

—Kiekvieno lietuvio pareiga 
.remti ir platinti „Aeriką,, 

,Amerika’ stovi tikėjimo, tei
sės ir lietuvybės sargyboj

— Prezidentas Rooseveltas 
patvirtino naujai sudarytąją 
sutartį del automobilių užlai
kymo įstaigij (garažių ir t. p.) 
Naujoji sutartis įnima apie 
100,000 įstaigų ir liečia 350,- 
000 darbinikų. Sutartyje (co
de) nustatoma 44 vai. darbo 
savaitę, po 8 vai. į dieną per 
6 dienas savaitėje. Mažiausia 
užmokestis dideliuose miestuo 
se nustatyta $15.00 į savaitę.

— Kad visiems veteranams 
atmokėti bonus, reikėtų val
džiai išmokėti 2,240,000,000 
dolerių. Prezidentas Roosevel
tas nebūti} priešingas tuoj aus 
mokėti tiems veteranams, ku
riems tie pinigai būtinai yra 
reikalingi ir manoma, kad pa
galiau bus prieita prie tokio 
kompromiso.

— Liet. Aero Klūbas nori 
imtis žygių ir sutaikyti ameri
kiečius, tarp kurių dėl antro
jo transatlantinio skridimo į 
Lietuvą prasidėjo nesutari
mai. Klūbas yra taip pat ga
vęs laiškus iš Janušausko ir 
Vaitkaus. Tikimąsi viską gra- 
žuoju baigti” (R.) Kad ir su 
sitaikins, bet visuomenės pasi
tikėjimo neatgaus.

”M. R.” paskelbė apytiks
lių statistiką, kuri parodo, 
kad Didžiajame Kare iš viso 
žuvo apie 50,000 — 60,000 lie
tuvių. Vienos Vokietijos ligo
ninėse mirė 8,000—9,000 lietu 
vių, o plius dar Turkiją ir Aus
triją, susidarys apie 20,000— 
24,000 lietuvių. Pridėjus žu
vusius Rusijoje, iš viso žuvu
siųjų šiose valstybėse lietuvių 
skaičius siekia 50,000 — 60,- 
000. Taip pat nemaža lietuvių 
žuvo vakarų fronte bekovo-

— Naujų metų proga, Po
piežius per p. K. Graužinį svei
kino Lietuvos tautą, preziden
tą ir vyriausybę.

— Lietuvos vyriausybė sa 
r o atstovybės Washingtone 
nepanaikins. Yra žinių, kad 
netrukus atvyks naujas pas
kirtas Lietuvos ministeris.

— Pereitų metų lapkričio 
mėn. visoje Lietuvoje apyvar
toje buvo 101,828,000 litų 
(1933 m. tuo pat laiku — 104,- 
815,000).

—Valstybės sekretorius
Hull nurodo, kad Amerikie
čiai galėtų pagaminti surplus 
nuo 20 ligi 30 bilionų dolerių 
kasmet. Bet kur tą viršpro- 
dukciją padėti? Kuri šalis nu
pirks? Kokią užsienio rinka 
gali sunaudoti? Visi turi auk
štus muitus. Visi nori ekspor
tu už importą atsimokėti. Tai 
užburtas ratas.

Kaunas. — Atkočaičio ir 
k. plečkaitininki} bylą, kurio
je jie buvo nuteisti mirti. Vyr. 
Tribunolas grąžino atgal Ka- 
riuomėn. Teismui. Kar. Teis
mas ją svarstys vas. 5 d.
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Šv. Cecilijos choro metinis su
sirinkimas

Sausio 4 d. tuoj po choro 
praktikos, įvyko šv. Cecilijos 
choro metinis susirinkimas. 
Susirinkimą atidarė pirm. A. 
Valinčius, sukalbėdamas šv. 
Cecilijos maldą. Išklausius ra
porto praeitų metų, pasirodė, 
kad choras nuveikė daug gra
žių darbų, būtent: išmokta 2 
naujos mišios ir daug kitų 
bažnytinių giesmių, surengta 
trys teatrai ir išmokta daug 
pasaulinių dainų. Choras vie
šai pasirodė šešiuose parengi
muose. Muzikai išleista perei
tais metais suvirš $50.00. Rei
kia pastebėti, kad praeitais 
metais choras žymiai susitvar
kė. Nors į choro kasą didelių 
įplaukų nebuvo, išsilaikė dau
giausiai iš narių mokesčių ir 
įvairių narių pabaudų.

Taip pat bažnyčioje bei pa
mokų laiku buvo geresne tvar 
ka.

Į valdybą išrinkta šie asme
nys: K. Kavaliauskas — pir- 
min., K. Ražaitytė v. pirm., 
ir buvusieji: M. Karlonaitė — 
prot. raštin., N. Yurkūnaitė 
— f in. rast., J. Trejoms — iž
din..

Tenka tarti padėkos žodį 
geri). A. Valinčiui, kuris išti
sus metus taip gražai darba
vosi. Tikimės, kad naujai iš
rinktam pirmininkui ne blo
giau seksis: Choras augs ir 
tobulės. Choristas.
Vienų metų sukaktuvių vaka

rėlis.

Sausio 17 d. sukako lygiai 
metai darbavimosi mūsų tarpe 
muz. K. Žalnieraičio. Taja pro 
ga buvo surengta jam vakarė
lis. Kadangi ponas Žalnierai- 
tis iš anksto apie šį vakarėlį 
nieko nežinojo ir tik staiga 
buvo pakviestas užeiti į Ado
mo Kvedaro namus, tad nema 
žai nustebo radęs ten susirin 
kusius apie 35 artimiausius 
draugus. (Daugiausiai šv. Ce
cilijos choro nariai). Dalyva
vo ir gerb. kun. P. Kartonas. 
Muz. K. Žalnieraičiui pareikš
ta daug linkėjimų ir įteikta 
graži dovana. Labai gražiai 
praleista laikas su dainelėmis 
ir žaidimais.

Vakarėlio parengime dau
giausia pasidarbavo p-lės O.
Tarasauskaitė, S.. Matulytė ir 
p. A. Kvederas (Zaza).

Tegyvuoja muz. K. Žalnie- 
raitis mūsų type!
—------ ..g..... 2 Choristas.

SUSITVĖRĖ A. L. LEGIONO 
POSTAS.

Sausio 12 d. Lietuvių salėje 
įvyko iškilmės susitvėrimo A- 
merikos Lietuvių Legiono 4- 
tas Postas. Dalyvavo apie 400 
žmonių. Kareiviai maršavo per 
salę nešini vėlevomis ir šautu
vais. Šv. Cecilijos choras, va
dovaujant muz. K. Žalnierai
čiui, dainavo Amerikos ir Lie
tuvos himnus ir apie šešetą 
dainelių. Kareiviai pagerbė 
vėlevas ir žuvusius. Po to bu
vo kareivių iškilminga prie
saika dalyvaujant Vyr. Štabo 
Adjutantui K. Jurgėlai iš 
Brooklyn, N. Y. su Liet. Legio
no nariais.

New Britain’o Posto valdy
bą sudaro: V. Vitukynas, 
Commander, J. Kavaliauskas 
1st Ass’t Commander, A. Že
maitis 2nd Ass’t Commander, 
F. Norkūnas, Fin. Secretary, 
K. Steponaitis rec. Secret., A. 
Bunickas Treasurer, P. Swartz 
ir A. Miciunas Trustees, M. 
Grimailas Sarget at arms.

Įspūdingas kalbas pasakė 
V. Vishnia ir K. Jurgėla iš 
Brooklyn’o, vietiniai kunigai 
A. Vaškelis ir P. Kartonas ir 
svetimi} postų viršininkai, 
kaip American Legion, F. W. 
V. ir tt.

Penkių vyrų choras, vado
vaujant P. Brazauskui sudai
navo keletą dainelių.

Užbaigus iškilmei, grojant 
V. Zdanio orkestrai, tęsėsi šo
kiai.

Linkėtina New Brit ain’o 
Postui geriausio pasisekimo.

Tėmijęs.

Elizabeth, N. J.
Parapijos jubiliejinė vaka

rienė įvyksta sekmadienyj. 
Pasižadėjo dalyvauti daug 
garbingų asmenų, kurių tarpe 
bus ir J. E. Vyskupas ^Ma
tulionis. Bilietai vakarienei 
jau beveik išparduoti.

Vasario 2 d. 7 vai. vakare 
bus dirmavonė visu tų, kurie 
yra baigę pradinę mokyklą ir 
vyresnių. Taip pat bus iškil
mingi Mišparai.

Praeitą sekmadienį Sodatie 
tės statė veikalą ’’Nepaisyto- 
ja”. Jos pagalbon buvo pa
sikvietę ir choro narius.

Žmonių buvo daug ir vaidi
nimas gana gerai pasisekė. 
Dalyvavo taipgi Brooklyn©
Lietuvių Meno Teatro jauni
ntas.

Praeitą sekmad. buvo pas 
mus taipgi p. Žigas su judo- 
mais paveikslais.

Paterson, N. J.
Vyskupas T. Matulionis 

Patersone

Sausio 17—23 d. J. E. Vysku
pas T. Matulionis svečiavosi 
Patersone. Laike savo buvimo 
tenai, J. E. Vyskupas, lydimas 
vietinio klebono kun. S. Sto
nio ir kun. M. Kemežio, aplan 
kė miesto majorą John V. 
Kinchcliffe, kuris Aukštam 
svečiui įteikė miesto raktus.

Sausio 20 d. sekmadienį, 
Vyskupas atlaikė iškilmingas 
Pontifikales Mišias, kurioms 
asistavo: Mgr. J. .T. Delehan
ty, kun. J. Aleksiūnas, kun. 
A. Griffith, kun. P.. Mele, kun 
J. Mulligan. Kun. M. Kemežis. 
Garbės vietą užėmė Mgr. A. 
Frey. Laike šv. Mišių Šv. Var
do draugija priėmė in corpore 
šv. Komuniją.

Po sumos visi svečiai ku
nigai ir miesto majoras J. V. 
Hinchcliffe, Aldermanų pirmi
ninkas T. Tonge ir daug kitų 
žymių svečių dalyvavo Šv. 
Vardo draugijos paruoštuose 
Aukštąjį Svetį pagerbti už
kandžiuose. Laike užkandžių 
daug pasakyta gražių kalbų.

Tą pačią dieną, vakare Jo 
Ekscelencija suteikė 30 asme
nų Sutvirtinimo Sakramentą 
ir atlaikė iškilmingus Mišpa
rus. Toms iškilmėms asistavo 
ir užėmė garbės vietas šie ku
nigai: I. Kelmelis, P. Vanagas, 
J. Petraitis, L. Vaiciekauskas, 
J. Aleksiūnas, M. Kemežis, A. 
Griffith Van Zel, Wrzeciono.

Pirmadienio vakare Vysku
po pagerbimui buvo suruoštas 
koncertėlis ir prakalbos. Šv. 
Cecilijos choras padainavo ke
letą dainelių, o solistė M. Bau
blytė užtraukė porą arijų. Šv 
Kazimiero, Šv. Vardo, Treti
ninkų, Vyčių, šv. Teresėlės, 
Ražančiaus ir choro draugijų 
atstovai pasveikino Jo. Eksce 
lenciją, kai kurios draugijos 
net dovanas įteikė. Vyskupas 
T. Matulionis savo gražioje ir 
turiningoje prakalboje nušvie
tė Bažnyčios ir darbininkų pa
dėtį Rusijoje.

Apsilankymas Vyskupo T. 
Matulionio paliko gilų įspūdį.

Reikia pažymėti, kad vie
tinėje spaudoje Vyskupo T. 
Matulionio gyvenimas ir iš
kilmės šv. Kazimiero bažny
čioje plačiai buvo aprašyti.

Operetė ’ ’Lietuvaite ’ ’—Vasa
rio 17 d.

J. Steponaičio parašyta ope 
r e te ’’Lietuvaitė” režisuojant 
kun. S. Stoniui, bus vaidina
ma šv. Kazimiero par. salėje, 
147 Montgomery PL, Paterson 
N. J. Vasario 17 d., sekmadie
nį, 7:30 vai. vakare. Tikietui 
perkant iš anksto suaugusiems

40c. vaikams 20c. Prie įėjimo 
suaugusiems 50c., vaikams 25 
centai. Kviečiame visus pama- 

1 tyti šią gražią operetę.
Veršienos vakarienė

Vasario 3 d. Šv. Kazimiero 
parap. salėje Ražančiaus drau
gija parapijos naudai ruošia 
veršienos vakarienę. Pradžia 
7:00 vakare. Nepraleiskite 
progos neatsiankę.

Newark, N. J.
Vasario 3 d. šv. Trejybės 

lietuvių Bažnyčioje lankysis 
J. E. Vyskupas T. Matulionis. 
J. E. laikys iškilmingas šv. 
Mišias 10:30 v. ryte. Po pietų 
4 vai. suteiks Sutvirtinimo Sa
kramentą, laikys Mišparus ir 
duos palaiminimą su Švč. Sa
kramentu. Newarkieciai su di 
džiausiu troškimu laukia J. E. 
Vyskupo, kaipo savo tautos 
dvasios ganytojo atvykusio iš 
brangios tėvynės Lietuvos.

Vakare 7 vai. parapijos sa
lėje visos parapijos organiza
cijos ruošia pagerbimo vaka
rą, kuriame dalyvaus garbin
gas Svetys ir pasakys prakal
bą.

Kun. I. Kelmelis.

Harrison, N. J.
Sausio 25 d., 1935 m. Šven

to Vardo dr-jos salėje įvyko 
Vilniaus Vadavimo S-gos sky
riaus metinis susirinkimas. Ap 
kalbėta vasaro 16 d. minėji
mas. Nutarta apvaikščioti va
sario 15 d. penktadienyj 7:30 
vai. vakare, Šv. Vardo drau
gijos salėje.. Į rengimo komi
siją įėjo: J. Šilkaitis, J. Bal- 
trukonis ir J. Vaitkūnas.

Skaitytas laiškas nuo Lie
tuvos Atstovybės, kad priėmė 
$22.18 pinigų iš mūs skyriaus.

Šių metų valdybą sudaro: 
pirm. — Kazys Jeruševičius, 
.iždin. — J. Žilius, knygius — 
J. Šilkaitis, raštin. — J. Vait
kūnas.

Nutarta, kad visi pirmiaus 
buvę. Vasario 16 d. komite
tai būtų panaikinti ir jeigu 
yra likusių pinigų, tai kad 
būtų perduota dabartiniam 
Vilniaus Vadavimo komiteto 
iždininkui.

Sausio 20 d. LRKSA 165 kp. 
įvyko vakarienė šv. Vardo dr- 
jos salėje. Vakarienė pavyko 
labai gerai, bet buvo ir juo
kingas įvykis, tai kad iš visų 
buvusių apskričio delegatų, 
tik vienas p. Daukšys iš Ne
wark© pasiliko ant vakarie
nės.

Vasario 3 d. įvyksta Kortų 
Vakaras (Card Party) su už
kandžiais, rengia Moterų Są
jungos 63 kuopa Šv. Vardo

dr—jos salėje. Pelnas eina pa
rapijos vaikučių lietuviškos 
mokyklos apšildymui. Įžanga 
25 centai. J. J.

Rochester, N. Y.
Įvykusiame metiniame Ro

chester ir apskrities Lietuvių 
Demokratų susirinkime išrink 
ta sekanti valdyba: pirm. — 
Jonas C. Morkūnas, vice pir- 
min. — P. Norkeliūnas ir K. 
Zlotkus, sekret. — J. Capas, 
fin. sekret. — A. Butrimas, 
iždin. — P. Grybaitis, maršai 
ka — Pr. Butkus.

Direktorių taryboje išrink 
ta: J. Bitinas, A. Stirna ir P. 
Šūkis.

Narių komisijoje: V. Butri
mas, I. Vilimas ir P. Gudelis...

Rochester lietuviai demok
ratai stovi aukščiausioje vie
toje ir manoma šiais metais 
da smarkiau pasirodyti poli
tikoje. Visi lietuviai, kurie 
dar nėra prisirašę, nuoširdžiai 
prašomi kreiptis pas A. But
rimą. Jis maloniai patarnaus 
arba padės visiems prisirašyti. 
Šiais metais Rochester lietu
viai tikisi smarkiai pasirodyti 
ir manoma, kad ir didžioji 
lietuvių visuomenė parems jų 
darbus ir pastangas.

WORCESTER, MASS
-----------  *^'9

Kaip visur taip ir pas mus. 
Darbai eina prastai. Žiema 
buvo pasirodžius pilnoj savo 
form jį, i , ~ , .i, j >

Lietuvių tarpe yra visokių 
parengimu- Mat, Worceste- 
riečiai turi, taip sakant, 3 
skirtingas sroves. Katalikai, 
Tautininkai ir Cicilikėliai, ar
ba komunistai. Na ir visi ro
do savo jėgas katrie ką gali.

Vasarą tai pilnos farmos 
lietuvių, o žiemą į svetaines 
visi traukia. Mat mes turim 
labai daug ’’įstaigų”. Saliū- 
nuose pilna, nors bedarbė sle
gia. Matyt jau lietuviai pri
prato prie tos rusų atneštos 
nelaimės: kur sugriebia penk
tuką tai ir ant baro. Kitados 
Worcesteris buvo garsi lietu
vių kolonija, bet dabar jau 
niekai. Be vado kareiviai nie
kam verti.

— Kun. Coughlin kalbėda
mas per radio vėl pasmerkė 
kaikurių politikierių ir kapita
listų norą prisidėti prie tarp
tautinio teismo. Jis nuroete, 
kad tas bus tik pirmas žings
nis prisidėjimo prie Tautų Są
jungos. Jis reikalavo, kad A- 
merika nesikištų į Europos 
ginčus, bet verčiau rūpintūsi 
savo naminiais reikalais.

Nori daug naujienų žinoti ?
— Skaityk ’’Ameriką”
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MASPETHAS Matulionis vasario 8 d. 8 vai. 
vakare, Klaščiaus salėje. Visi 
kviečiami atvykti pasiklausy
ti. Įžangos nebus.

VIN GENTINĖ S BALIUS

Didžiuliai Maspetho parengi
mai čia pat.

Alt. Moterį} draugija rengia 
parap. salėj ’ ’Pusiaužiemio 
Balių”. Įvyks vasario 3 d. 
4:30 vai. vakare. Šis balius 
yra rengiamas senovišku būdu 
ir bus labai įdomus. Visus 
prašome atsilankyti. Įžanga 
tik 25e. Visas pelnas skiria
mas naujos bažnyčios statybai

LRKSA. 108 ir 174 kuopos 
pirmu kartu šiais metais sta
to trijų aktų didžiulį veikalą 
’’Pinigėliai” ir trijų aktų ko
mediją ’’Meilė visų ligų gydy
toja”. Vaidins Lietuvių Meno 
Teatro gabiausi vaidylos. Tas 
viskas įvyks vasario 12 d. 7 
vai. vakare, Šv. Stanislovo sa
lėje, Maspethe.. Be vaidinimo 
bus kalbos Susivienymo reika
lu ir galop šakiai. Visas pel
nas bus naujos bažnyčios sta
tybai. Įžanga 50 centų.

Šv. Ražančiaus draugija 
rengia ’’Kepurių Balių” Įvyks 
Vasario 23 d. 7 vai. vakare, 
Apteka Demokratų salėje. 
BĮis visokių įvairenybių. Įžan- 
ga tik 35 centai.

Šv. Ražančiaus draugijos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
vasario 3 d. prieš Mišparus 3 
valandą. Visos narės prašo
mos dalyvauti.

Maspetho Sodalietės — Mer 
gaitės išeina į viešą gyvenimą, 
Vasario 13 d. 6 vai. vakare 
jos re'ngią debatus — disku
sijas. Debatų tema yra drau
džiama skelbti. Visom mergai
tėm įžanga salėn bus veltui. 
Vyrai nebus įleidžiami. Užbai
gus debatus bus užkandžiai ir 
pasilinksminimas. Debatuos 
Navickaitė ir Purickaitė prieš 
Mincinauskaitę ir Vyšniaus
kaitę. Debatai bus tikrai įdo
mūs ir pamokinanti. Visos so
dalietės privalo dalyvauti ir 
užkviečiama visos parapijos 
mergaitės.

Mot. Sąj. 30 kp. mėnesinis 
susirinkimas įvyks vasario 6 
d. 8 vai. vakare.

Ar Rusija darbninkų šalis? 
f šį klausimą atsakys Jo Eks
celencija Vyskupas T. Matu
lionis Vasario 8 d., Klaščiaus 
salėje. Ar darbininkai turi lai 
svę? Ar dabar geriau bolševi
kų Rusijoj, ar caro Rusijoj? 
Ar sovietai persekioja tikėji
mą? Kaip gyvena Stalinas su 
komisarais? Ar galima komu
nistų revoliucija visame pa
saulyje? Į visus panašius 
klausimus atsakys Vyskupas

Maspetho Šv. Vincento D— 
stė dabar yra stipriausia visoj 
didžiojoj apylinkėj pašalpinė 
draugija. Prie jos prisidėjo 
todėl ir kitos, mažesnės, pa
šaipiuos draugystės, tuo dar 
padidindamos ir sustiprinda
mos mūsų Vincentinę. Dabar 
ir jaunimui yra saugu ir ver
ta prie šios draugijos prigulė
ti, nes bendras kapitalas yra 
gana didelis.

Tos didžiosios Šv. Vincento 
Dr-jos 32 metinis balius įvy
ksta šeštadienį, vasario —Feb. 
9 d. Atateka Demokratų Klu
bo salėj, 61-57 Maspeth Avė., 
Maspethe. Įžanga tik 25c. Tai
gi reikia tikėtis, kad šis ba
lius bus pasekmingas. Rep.

ATSTATYMO BENDROVĖS 
SEIMAS

Sekmad. sausio 27 d. Cor
nish Arms viešbutyj įvyko me
tinis Atstatymo b-vės šėrinin- 
kų seimas. Ir šį kartą kvoru
mo nesudaryta, trūko virš 
1600 balsų. Susirinkusieji nu
tarė šaukti ekstra seimą Ge
gužės—May 20 d. (pirmad.), 
1935 m. Taigi per tą laiką 
reiktų dėti visas pastangas 
surinkti balsus kvorumui su- 
daryti. | / A

Miešti} ir apylinkių veikė
jai bei pavieni asmenys tepa- 
sirūpina padirbėti, kad ta ben 
drovė, kuri nunešė šimtus tū
kstančių lietuvių sudėtų do
lerių, būtų kaip nors sutvar
kyta: arba likviduota ir likęs 
nors keleto tūkstančių dolerių 
turtas būtų pavestas naudin
gam visuomeniniam tikslui, 
arba sutvarkyta. Taigi šėri- 
rininkai, kurie nemanote daly 
vauti ateinančiam seime, duo 
kite įgaliavimus kitiems iš an
ksto. z šėrinirikas.

PAVASARIS

Nepaisant pereitos savaitės 
šalčių ir sniego pusnių, sausio 
25 d. Brooklyno apylinkėj 
pasirodė pavasario paukštis, 
Garnys, kuris nutūpęs ant p. 
p. Strupeikių šeimos namo, 
924 Hart St., paliko dailų 
jiems įpėdinį — sūnų.

P-nia O. S-trupeikienė, Wy
ckoff Ave ligoninėje smarkiai 
stiprėja, o Strupeikis su džiau 
gsmu sakosi, jog dabar tai

’’AMERIKA’*

tikrai pavasaris.
Linkėtina, kad tas Jų džiau 

gsmas pasiliktų ant visados ir 
žydinčių gėlių kvapsniais pri
pildytų tikrenybėmis svajonių 
planus.

Dzieduks.

TAUTO-DAILĖS IŠSTATY
MAS

Pirmas metinis Tarptauti
nės Vaizbos Išstatymas įvyk
sta Grand Central Palace, 480 
Lexington Ave., New York Ci 
ty, prasideda vasario 4 ir bai 
gsis vasario 9 d. Atdara kiek 
vieną dieną nuo 12 vai. pie
tų iki 11 vai. vakaro. Įžanga 
40c. Tikietus galima įsigyti 
’’Amerikos” raštinėj, 423 
Grand St., Brooklyne.

Ši paroda yra rengiama 
International Trade Fair dr.^u 
gijos, kurios tikslas pakelti 
prekybos būklę šioje šalyje. 
Joje dalyvaus sekančios krau
tuvės: Saks, B. Altman, Stem 
Bros.,* Bloomingdale, Gimbel, 
A. Constable, Rogers Peet, 
Dobbs, Johson ir Murphy, 
Lambert ir daug kitų.

E. Vyžių te — Kulbokienė 
pasiryžus, kad ir mūsų tauta 
būtų ten atstovaujama. Ji lan
ko lietuvius skolindama nuo 
ji} rankų išdirbinius šiai paro
dai. Taigi kurie turėtų gražių 
rankų darbo išdirbinių, malo
nėkit pranešti Elenai Vyziū- 
tei—Kulbokienei, 317 84th St. 
So. Brooklyn, N. Y.

IŠ KELIONĖS LAIŠKO

Sveiki gyvi ’ ’Amerikos ’ ’ 
skaitytojai! Sveikinu Jus iš 
’’Europa” laivo.

Kadangi daugeliui iš Jūsų 
esu pažįstamas dėlto nėra rei
kalo formalinio persistatymo. 
Rašau ne vien dėlto, kad laiko 
turiu, bet kad noriu pasidalin
ti savo kelionės atsiminimais 
su savo vienminčiais ameri
kiečiais.

Laivu važiavimas yra gana 
smagus. Žiemos metu keleivi} 
maža, mat daugelis bijo jūros 
audrų. Tačiau šiuo sykiu tų 
audrų taip kaip ir nėra. Van
denynas palyginamai ramus, 
saulutė beveik kasdieną beria 
savo auksinius spindulius ant 
plačiojo Atlantiko. Laive ma
žai jaučiamas supimas ir ke
leivių ūpas visiškai geras.

Viso keleivių yra apie 600. 
Laivo tarnautojų maž ne dvi
gubai daugiau, būtent 950. Di
džiuma keleivių vokiečiai iš 
Saaro provincijos. Jie keliau
ja balsuoti už tos provincijos 
grąžinimą Vokietijai. Nuo 
1918 m. ją valdė Prancūzai, 
kuriais vokiečiai nusiskun
džia. Saaro plotas yra apie

900 ketvirtainių kilometrų. 
Daug yra miškų ir gana tur
tingos anglių kasyklos.

Keleivių tarpe randasi šeši 
kunigai: vienas pralotas iš Bu 
ffalo, N. Y., du Švč. Širdies 
Kongregacijos vienuoliai iš 
Milwaukee, Wis., du Dieviško 
Žodžio Kongregacijos vienuo
liai iš Techny, III. ir vienas 
Dominikonas iš Raseinių, Lie 
tuva.

Trijų Karalių šventėje su
mą giedojau ir pamokslą sa
kiau pirmosios klasės kino sa 
Įėję. Žmonių prisirinko gana 
daug ir pats laivo kapitonas 
klausė mišių ir pamokslo.

Porą dienų vėliau laivo ka
pitonas O. Scharf pasikvietė 
mus visus katalikų kunigus 
pas savę; pasisakė esąs kata
likas iš Silezijos ir liepė vie
nam iš savo padėjėjų parody
ti mums laivo mašineriją. Šis 
išvedžiojo mus po visą laivą ir 
parode visas mašinas išaiškin
damas jų veikimą. Tikrai bu
vo ką pamatyti. Rytoj tikima
si pasiekti prancūzų uostą 
Cherbourg.

Su tikra pagarba,
T. Bonaventūra, O. P.

DVIGUBOS VESTUVĖS

Sausio 27 d. Apreiškimo 
bažnyčioje susituokė Jonas 
Mark ir Viktorija Valaitytė. 
Tą pat dieną Viktorijos tėvai 
šventė savo 25 metų sukaktį. 
East New Yorke p. Samuolio 
svetainė tai progai buvo gra
žiai išpuošta ir pilna svečių — 
dzūkų, kapsų, zanavykų. Pri
važiavo iš visur žmonių, net 
iš Maine valstijos, kaip Ra- 
davičiai. Puotos vedėju buvo 
Jurgis Karpus. Daug linkėji
mų jauniems ir seniems sutei
kta pradedant nuo T. Baliū- 
no ir Jankauskienės ligi visi 
pasveikino ir linkėjo smagius 
jubiliejus susilaukti. J. N.

TAUTININKAI SUSIRIŠO

Sausio 17 d. susitvėrė tau
tininkų draugijų sąryšys. Štai 
iš kokių ’’draugijų” susidarė: 
tautininkų klubo, Lietuvos dai 
Uos, Brooklyn Liths, Dramos

SUSIVIENYMO 108 ir 174 KUOPŲ RŪPESČIU 
VAJUS — TEATRAS — ŠOKIAI 

Lincoln’s Birthday VAS.—FEB. 12 d., 7 vai. vak.
ŠV. STANISLOVO SALĖJE

Maspeth Avė., Maspeth, N. Y.
LIET. MENO TEATRAS VAIDINS:

3 veiksm. farsą ’’PINIGĖLIAI’
3 veiksm. komediją ’’MEILĖ VISŲ LIGŲ GYDYTOJA” , 

Po vaidinimo ŠOKLU prie Kivytos orkestros .>■"

• Įžanga 50c. suaugusiems 7 Vaikams 15c.

Bus prakalbos Susivienymo reikalais.. i

Vasario 1 d., 1935 m.

Ratelio Vairo, Lietuvių Meno 
Teatro, Dariaus-Girėno Lith- 
tianicos klubo ir Liet. Meno ir 
Dailės draugijos. Visos jos ne
skaitlingos, daugiausiai jau
nimo. Nekurie nariai nusiste
bės patekę į tautininkų šeimą.. 
Ištiesų manėme, kad yra dau
giau klubų, Įdubėlių tautinin
kams. Bet ir čia. neapsieis be 
katalikų ir be politikos.

VIEŠA PADĖKA

Gerbiama j ai savaitraščio 
’’Amerikos” redakcijai ir vi
siems pareiškusiems man pa
lankumo mano 25 metų kuni
gavimo sukakties proga, šiuo 
mi reiškiu nuoširdaus dėkin
gumo žodžius.
Kun. Jonas J. Jakaitis, MIC. 
Marianapolis, Sausio 26, 1935.

SKAITYTOJŲ SKAIČIUS 
AUGA

’’Amerikos” vajus sparčiai 
eina pirmyn. Kas savaitė vis 
gaunama naujų skaitytojų, 
kurie noriai' įstoja į ’’Ameri
kos” draugų eiles. Čia vėl 
talpiname dalį tų sakitytojų, 
užsiprenumeravusių ’ ’Ameri
ką” šiomis dienomis: 
G. Dapkevčius, Blissville.
A. Kadišius.
A. St alkus, Maspeth
P. Overzotas, Bellaire, N. Y. 
J. Mincinauskas, Maspeth. 
A. Rakauskas, Tenafly, N. J. 
M. Tmnza, College Point.
J. Duda, Astoria, L. I.
K. Gajauskas, Blissville. 
Charles Abraitis.
J. Brangaitis, Hooversville.
K. Varnas, Brooklyn.
M. Bartkus, Maspeth 
A. Andraskeviče, Brooklyn. 
J. Milašauskas, Brooklyn.
A. Mollyn, Brooklyn, N. Y. 
Pr Beganskas, Woodhaven. 
E. Revukas, Maspeth.
J. Prapuolenis, Brooklyn. 
Pr. Ražauskas, Blissville. 
A. Stanionis, Maspeth. 
St. Rachalis, Maspeth.
G. Matusevičius, Maspeth.
J. Rinkevičius, Blissville.
R. Bakšis, Brooklyn. 
M. Kocienė, Brooklyn.

(Bus daugiau)
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APREIŠKIMO PARAPIJA

Silkių Balius pavyko
Pereitą penktadienį, sausio 

25 d. įvyko Apreiškimo Šv. 
Vardo draugijos silkiij balius, 
kuris visais atžvilgiais' gerai 
nusisekė. Parapijos salė buvo 
užpildyta kaip jaunimu, taip 
ir suaugusiais. Visi silkes val
gė ir alutį bei sodę gėrė ir šo
ko.

Jau labai senai, kaip šv. 
Vardo draugija sutraukė tiek 
žmonių. Pelno liks nemažai, 
kuris eina parapijai.

A. J. M.

vičienė, kasiu. Koresp. J. T. ir 
O. D.

Valdyba ir visos narės pa
sižadėjo ir šiais metais dirbti 
organizacijos labui.

Sąjungietė.

DARIAUS - GIRĖNO AERO 
KLUBAS

VYČIAI RENGIASI ŠOKIAM

41 Vytauto Vyčių kuopa vi
su smarkumu rengiasi savo 
šokams, kurie įvyks ketvirta
dienį, vasario 7 d. Apreiškimo 
parapijos salėje. Šokiams gau
ta geras orkestras. Bus ir pa- 
marginimų. Įžanga 25 centaii. 
Visi kviečiami atsilankyti.

A. J. M.

SUSIRINKIMAS

Šv. Vardo draugijos mėnesi
nis susirinkimas įvyks sekma
dienį, vasario 3 d., tuoj po su
mos, parapijos salės kamba
riuose. Visi nariai yra prašomi 
dalyvauti.

Sausio 16 d. 1935 m. įvyko 
Mot. Sąj. 29 kp. metinis susi
rinkimas, kurį atidarė pirm. 
U. Mikulskienė. Atsilankė 
daug narių ir prisirašė trys 
naujos narės: M. Stankevičie
nė, M. Klimienė ir K. Begans- 
kienė. Išduotas raportas iš bu
vusio katalikij seimelio ir iš
rinkta darbininkės parapijos 
bazaran, kuris įvyks vasario 
22 d.

Sekė metinis raportas ir pi 
niginė apyskaita.

Išrinkta nauja valdyba, bū
tent: U. Mikulskienė pirm., 
Gaigalienė — vie pirm. J. Te- 
rebeizienė, f in. rast., A. Vai- 
tekunienė, prot. rašt. A. Bele-

Dariaus-Girėno Aero Klubas 
Brooklyne įsisteigė tikslu: tę
sti toliau pradėtąjį karžygių 
Dariaus ir Girėno darbą avia 
ei jos srity j.

Klubas laikinai veikia prie 
A. L. L. Dariaus-Girėno Posto 
Nr. 1., bet nuo š. m. gegužės 
mėn. 8 d., kuomet sukaks ly
gai du metai, kaip karžygiai 
Darius ir Grėnas atskrido į 
New Yorką, atsiskirs ir veiks 
kaipo atskiras vienetas.

Klubo narių skaičius siekia 
20 asmenų, jų tarpe ir viena 
panelė. Paskutiniuoju laiku 
klube vyko vidaus organizaci
nis darbas, popierių darbas, 
bet neužilgo prasidės darbas 
prie lėktuvo ir motoro.

Nesenai klubas gavo džiaug 
smingą žinią, kad klubo skrai
dymo instruktorius lak. A. Kie 
la, Chicacgoj užtiko gerą ir 
neperdaug brangų mokomojo 
tipo lėktuvą. Buvo sušauktas 
ekstra narių susirinkimas, visi 
vienbalsiai nutarė dėti pas
taugiu tą lėktuvą įsigyti, bet 
trūko kiek pinigų. Bet čia na
riai nenuleido galvų, įgalia- 
vo tris narius, kurių tikslas su 
rasti daugiau rėmėjų, kurie 
materialiai padėtų tiems pasi- 
ryžusiems jaunuoliams tapti 
sparnuotais lietuviais. Dėka 
tų trijų įgaliotų narių triū
sui, klubas gavo gražų būrelį 
rėmėjų, kurie pilnai suprato 
tų jaunuolių pasiryžimą ir au
kavo kiek kas galėjo.

Štai čia paduodame pirmų
jų rėmėjų sąrašą:

1. Juozas Šimonis, 238 Me
tropolitan Ave., Brooklyn, N 
Y. $25.00, 2) Vincas Kūras, 
447 Grand St., Brooklyn, N.

Y. $25.00, 3) Kazys Vilniškis, 
423 Grand St., Brooklyn, N. 
Y. $25.00 4) Povilas Šalte
nis, Long Island City, 28-07 
42 Road, $25.00, 5) Antanas 
Alekna, 66-41 Clinton Ave, 
Maspeth, N. Y., $25.00, Na 
poleonas Puolis, Long Island 
City, 28-07 42 Road, $10.00, 
Jonas Jakaitis 31 Seigel St., 
Brooklyn, N. Y. $5.00, 8) Dr. 
B. K. Vencius 499 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. $5.00, N. Y. 
Incognito $10.00, 19) J. Tukie 
nė 418 Grand St., Brooklyn, 
N. Y. $1, 11) M. Buika 312 
Palmonts St. Brooklyn, N. Y. 
$1., 12) R. Kručas 65-23 Grand 
Ave., Maspeth, N. Y. $25.00,
13) V. Kaminskas 223 Bey 
31 St., Brooklyn, N. Y. $10,
14) V. Sinusas $10. A. Puolis 
28-28 Jackson Ave., Long Is
land City., $5, 16) Kazys Stan 
kus, 28-07 42 Road, Long Is
land City $5, 17) Antanas Vy
šniauskas 107-42 125 St., Rich 
mond Hill, N. Y. $5, 18) M. 
Vyšniauskaitė 107-42 125 St.,, 
Richmond Hill, N. Y. $5, 19) 
Legionas $19.15.

Visiems rėmėjams klubas ta 
ria širdingą ačių ir tikisi, kad 
jų eilės kur kas daugiau pa
didės.

Šią vasarą klūbas mano su
rengi! lietuvių aviacijos die
ną, kurioje pirmą kartą pasi
rodys jauni Brooklyno lietu
vių Dariaus-Girėno aero klu
bo lakūnai bei parašiutininkai 
.Tad kviečiu visus, brangūs 

' lietuviai, kaip kas galite pa- 
, remti pirmuosius lietuvius 
Brooklyno jaunuolius, kurie 
pasiryžę tapti sparnuotais lie 
tuviais ir išnešioti garbingą 
lietuvių vardą į erdves..

V. Trainaitis,
Kom. narys.

Skaitydami gerus ir rimtus 
Lietuvos laikraščius ir žurna
lus — tikrai pažinsime mūs 
tėvynės gyvenimą.
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i PALOCIUS SALDAINIŲ | 
= KRAUTUVĖ s
= GERIAUSIOS RŪŠIES =

Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate s S Pietūs išanksto susitarus.
= AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iš S 
E geriausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės: E 
= J. GINKUS, S
= 495 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y. =
"lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllrllllllllllllllllllllllllllllllllb?

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

JOSEPH LE VANDA 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS
107 Onion Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLICTel.: STagg 2—5043

M. P. BALLAS, Inc. 
BIELIAUSKAS 

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

Priešais Apreiškimo Bažnyčią
Duodu automobilius vestuvėms ir visokiem pokyliam

402 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

Tel.: STagg 2—4409 NOTARY PUBLIC
ALEKS. RADZEVIČIUS 

GRABORIUS

EVERGREEN 8-9770

JOSEPH GARSZVA
"I GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avenue,

Telephone: Evergreen 8-7027

Brooklyn, N. Y.

KONCERTAS — LOŠIMAS — ŠOKIAI %
' —: RENGIA

KARALIENĖS ANGELŲ PARAPIJOS CHORAS
Vadov. Vargon. Pr. A. Dulkei

VAIDINS ’’VYTAUTO VAIDILŲ RATELIS”

šeštadienį, VASARIO—FEB. 2 d., 7:30 v. vakare
i R

Sekmadienį, VASARIO—FEB. 3 d. 5 v. vakare

PARAPIJOS SALĖJE
So. 4th ir Roebling Sts., Brooklyn, N. .Y.

Įžanga: — 50c., šokams — 35c., Vaikams — 25c. Vargon. Pr. A. Dulkė

SAVININKAS—A. SHRUPSKIS
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.

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.

&
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Vyčių 49 kp. rengia ’’Basket
ball” ir Šokius į ■ •*’- * . • I ■

Šv. Jurgio parapijos Vyčių 
49 kuopa tikru vytišku uolu
mu ruošiasi prie savo pirmo 
Basketball lošimo ir šokių Šv. 
Jurgio parapijos salėje 207 
York St., Brooklyn, N. Y., šeš
tadienį, vasario Feb. 9 d.

Basketball lošimas įvyks 
tarp Maspetho Vyčių 110 kp. 
ir Central Brooklyno 49 kuo
pos. Central Brooklyno kuo
pa jau yra laimėjus pirmą lo
šimą nuo Maspetho vyčių. Pa
žiūrėsim ar galės Brooklyno 
kuopa vėl Maspetho kuopai 
duoti ’’kailin”.

Šokiams, tai yra prieš loši
mą ir po, gros gražiai išla
vintas parapijos jaunimo or
kestras ’’Gay orchestralians”. 
Įžanga šiam vakarui tik 35c. 
Taigi nepamirškite Vasario 
(February) 9 d., ir dalyvauki! 
su visu New Yorko ir New 
Jersey jaunimu, kurs žada da
lyvauti parengime.

Vyčiai nugalėjo Liths
Aną sekmadienį, sausio 13 d. 

Klaščiaus salėje Vyčių 49 kp. 
basketball jauktas nugalėjo 
stiprią Brooklyno Liths jauk
tą 22:19. Lošimas buvo labai 
Įdomus, nes parodė, kad 49 
kuopos jaunas jauktas yra 
daug smarkesnis nei Brookly 
no Liths. 49 kp. jauktas susi
daro iš sekančių: Pranas Rau
galas, Antanas Klumbis, Vin
cas Bružas, Juozas ir Tamo
šius Belauskas, Antanas Ba
gdonas, Juozas Zaborskas ir 
Juozas Damoravičius,

rio 3 d. tuoj po sumos, Kara
lienės Angehį parapijos salėj, 
Visi nariai esate prašomi bū
tinai susirinkti, nes yra svar
bių reikalų svarstymui.

FLORIDOS SPINDULIAI 
BROOKLYNUI

Kai mes newyorkieciai iki 
kelių braidome, po girgždantį 
sniegą ir slepiam ausis nuo 
vėjo žnyplių, tai kiti maudo
si saulės spinduliuose ir slap 
stosi palmių pavėsiuose. Taip 
newjersietes p-nios Ieva Tre
čiokienė ir V. Žilevičienė svei
kina mus, brooklyniečius, iš 
Floridos ir siunčia karštų 
spindulių, su gerais linkėji
mais. Jos ten sako, 5 new jer
sey atstovės sukūrę ’’lietuviš
ką atstovybę” — vienos užim- 
damos visą namą netoli by- 
čiaus. — Pažiūrėję, per užša
lusį langą mes gal joms pavyta
dim? Neverta! Ten gera, kur 
mūsų nėra. Ir tos ponios jau 
pasilgo savo pastogės ir bu

vo begrįžtančios namučių. 
Bet p. Trečiokas pagązdino di 
deliais šalčiais: gal moterys 
ir ’’pabijos”... Teko girdėti, 
kad ir maspetiškės ruošiasi 
vykti į pietų kraštą. Pasisau
gokit per dideliij kaitrų...

TĖVO J. BRUŽIKO, S. J. 
MISIJŲ MARŠRUTAS

Nuo sausio 28 iki vasario
3 'dd., 114 Spring Garden St., 
Easton, Pa.

Nuo vasario 4 iki 17 dd., 
Bax 73, Silver Cree, Pa. (New 
Phila.).

Nuo vasario 18 iki 24 dd., 
St. Casimir’s Church, St. 
Clair, Pa.

Tėvas Bružikas misijų me
tu platina katalikišką spau
dą. Patariame per jį užsisa
kyti ’’Ameriką”.

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

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

r-*" * - - ---------------- ---------- --------------------------- ------------------------------------

Tel.: Evergreen 7-7770 L :S ..s .
• - J h • i* t

POVILAS GUSTAS
—: G r a b o r i u s :— ! ' -l-

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

Vasario 1 d., 1935 m.

r1" _ ......... ■

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. 6th STREET

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

šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-9229

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS: 
1—2 p. p. 
6—8 vak. 
Ir pagal sutartį 

Tel.: MAnsfield 6-8787

DR. JOHN C. PETERS
(PETRAUSKAS) 

65-08 GRAND AVENUE, 
MASPETH, N. Y.

VALANDOS: 
1—2 P. p. 
6—8 vak.

Iškiriant ketvirtadienius ir 
Sekmadienius '

Tel.:. JUniper 5-4488

DR. A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

VALANDOS:
9—12 ryte
l— 8 vak.

Penktadieniais uždaryta
Tel.: EVergreen 7-0105

-

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

49.9 GRAND STREET

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—8 vak.

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: STagg 2-0706

Namų REpublic 9-3040 
i i --- ------------------ bl

Phone EVergreen 8-10494

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

Valandos:
1 iki 4 P.M. kasdieną
Trečiad. ir šeštad. 6 iki 7:30 P.M. Flatbush Ofisas

‘Sekmad. 10 iki 12 A.M. 2220 Avenue J

RAPOLAS KRUČAS

KAR. ANGELŲ PARAPIJA

Kovo 1 d. mūsų parapijos 
Sodalietės turės Kugelių Ba
lių parapijos salėje. Taip pat 
bus šokiai. Kiekvienas atsilan 
kęs gaus daug kugelių ir ga
lės gerai laiką praleisti. Soda 
lietės mergaitės kviečia Broo 
klyno jaunimą ir parapijonus 
dalyvauti jįj pirmutiniam pa
rengime. Įžanga tik 25 centai.

Choro koncertas
Vasario 2 ir 3 dd. gerai ži

nomas ir pagarsėjęs Karalie
nės Angelų parapijos choras 
rengia koncertą parapijos sa
lėje. Muz. P. Dulkė yra pri- 
ruošęs chorą su naujom dai
nom ir Vyt. Vaidyhį Ratelis 
vaidins gražias komedijas. 
Dalyvaus ir žymus liet, smui 
kininkas Raišys. Bus šokiai ir 
bufetas. Visi kviečiami daly
vauti.

SUSIRINKIMAS

LRKSA. 134 kuopos mėne
sius susirinkimas įvyks vasa

1 CLINTON PARKAS I■■ ■■
E Tinka Piknikams, Baliams, ir kitiems parengimams E

E JUniper 5-8059 Jonas Klasčius, Savin. E

E Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y. Ę

IRU E1HDER LUHL tUlTir/UU
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

Fotografas
65—23 Grand Avenue, Maspeth, N. Y. 

(Prieš Mount Olivet kapines)
Tel.: JUniper 5—0259

Tel.: STagg 2—7177

ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) 
ADVOKATAS

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

Tel.: STagg 2-3672

PAKETBUKAI

TRUNKSand’ ’ LEATHER GOODS

AMBRELIAI

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

Skelbimą Amerikoje.

| GYVENK NUOSAVAM NAME ir BUK APSIDRAUDĘS |

Į J. P. MACHULIS I
j REAL ESTATE & INSURANCE
| 8656 85th Street, Woodhaven, N. Y. f

(J ie pat Forest Park stoties) ' > I
j Notary Public Tel.; Virginia 7-1896

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

. ........................
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