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Gruodžio 31 d. 1935 m. 
buvusiam Lietuvos kariuome 
nes vadui ats. gen. Silvest
rui Žukauskui sukako 75 me
tai amžiaus. Rusų laikų ge
nerolas, didž. karo veteranas, 
Lietuvos kariuomenės orga-
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ATMINKI!

KAS GRIAUNA TIKYBĄ

nizatorius ir vadas, neprik
lausomybės kūrėjas, įgijo di-
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dėlę tautos pagarbą. Jis pla
čiai žinomas ir gerbiamas už
sieny j. Amerikos lietuviai 
1926 metais padovanojo jam 
aukso kardą, kurį jis perda
vė karo muziejuj. Generolas 
ir dabar, nors atsargoj, daž
nai matomas valstybės, vi
suomenės ir kariuomenės 
šventėse. Šių reikšmingų su
kaktuvių proga gen. Žukaus
kui linkime geros sveikatos 
ir dar ilgus metus džiaugtis 
sunkiai iškovota tėvynės lai
sve.

Birželio 26 d. 1936 m. de
mokratų partija šaukia kon
venciją Philadelphijon. Posė
džiai įvyks municipalėj audi
torijoj. Tuomet ir į preziden
tus vėl kandidatuos dabarti
nis prezidentas Franklin D. 
Rooseveltas. Jau prasidėjo 
agitacijos. Organizuojasi ko
mitetai. Laikas ir mūsiškiams 
politiniams klūbams sukrus
ti. Šios šalies lietuviai gana 
nerangūs. Kard. O’Connnell 
ragina katalikus savo pilie
tines teises tinkamai panau
doti balsavimuose.

Vilniuje lenkų teismas pra 
dėjo bylos nagrinėjimą Vil
niaus universiteto, trims pro 
fesoriu asistentams ir aštuo- u
niems studentams. Jie kalti
nami sankalbiu su sovietų 
baltgudžiais Vilniaus kraštą 
su miestu prijungti sovietų 
valdomoms Baltgudijos da
lims. Ar tik lenkai nekaltins 
Lietuvos ir šio suokalbio, 
kaip jie kaltino dėl ministe- 
rio Pierackio nužudymo.

Vargšas Stilsonas-Butkus. 
Pradėjo jį ginti visokio 
plauko komunistai. Šienauja 
pinigų, kiek kas gali. Kas 
būtų iš komunistinio biznio, 
jei nesirastii ’’’kankinių” pra 
kalbomis ir kolektomis pini
gų kolektavimo.

Europos padangė gerokai 
apsiniaukus. Audra daugiau 
koncentruojąs į rytus, arti 
Klaipėdos. Anglija ir Franci- 
ja daugiau nesirūpina Klai
pėdos likimu. Jei Vokietija 
pasisakytų už glaudesnį su
siartinimą su Franci j a ir An

SKAITYTOJŲ EILĖ AUGA

Per šią savaitę (iki sausio 
15 d. 1936 m. Ameriką už
siprenumeravo sekanti asme
nys:

Per ”X-ą”: P. Rusas, A. 
Bertulis, J. Grigas, J. Mise
vičius, A. ir K. Leigai, Prišgin 
tas, M. Petkus, R. Vaičiulis,
J. Sližys, A. Garliauskienė, 
Pr. Ražauskas, G. Matusevi
čius J. Sanda, M. Valaitie
nė, J. Miklaševičius, E. Bart.

Per J. Avižonį: J. Prapuo
lenis, J. Avižonis, V. Kirve- 
lienė. z

Per kun. J. Balkūną: Kun. 
V. Gordon, J. Godūnas, A. 
Zembrauskas.

Per kun. J. Kripą iš Wa
terbury, Conn.: Jankauskas

Per kun. K. Paulonį: M. 
Kvietkauskas, C. Kontrymas, 
kun.. C. E. Paulonis.

glija, ji galėtų tuojau pul
ti Klaipėdą ir didžiosios val
stybės prieš tai nepakeltų nė 
piršto. Bet įsimaišo Sovietų 
Rusija, su kuria draugauja 
Franci j a. Tad vargas Vokieti 
jai susiėškoti draugų, kad 
drąsiai galėtų pulti Klaipėdą. 
Visgi Lietuvai reikia stiprėti 
savarankiškai.

—o—
Rusai didina savo armiją. 

Bijosi karo su japonais ir 
vokiečiais. Užsienyj komu
nistai šaukia kongresus orga
nizuoja ’’bendrus' frontus” 
prieš karą, taikos lygas tve
ria, bet patys bolševikai sa
vo pavaldinius ragina ruoš
tis kariauti. Katalikai patei
sina tik gynimosi karą. Ir 
gintis reikės visiems nuo 
bolševikų. Komunizmas dide
snis pasauliui pavijus, nė fa
šizmas. Reikalingas bendras 
frontas prieš komunizmą.

—o—
Jo Ekscelencija vyskupas 

Teofilius Matulionis tikrai iš 
vyksta kovo 3 d. American 
Export. Co. laivu į Šv. Že
mę, iš ten į Lietuvą. Laivas 
išplauks vidudienyj. Mūsų 
apylinkė ruoš didžiules išlei
stuves kovo 2 d. Philadel- 
phijoj ruošiamos išleistuvės 
kovo 1 d.

Per muz. P. Dulkę: A. Sta- 
kionienę, įV. Žitkus, E. Bozis.

Per K. Masaitį: V. Vitkus,
K. Masaitis.

Per J. Liudvinaitį, Linden, 
N. J.: A. Pilipaitis.

Pef- Mrs. O. Petrulienę: J. 
Benediktavičius, M. Jakubė- 
nas, T. Petrulis.

Per kun. M. Pankų, Brid
geport, Conn.: L. Kytra S. 
Markevich, F. Damušys, A. 
Dowgiallo, J. Ragickas, V. 
Mickūnas, G. Butkus, F. 
Ludgis, A. Roglis F. Kukec- 
kis, A. Klimas, K. Andriu
kaitis, J. Beržinskas, J. Kri
ščiūnai tis, J. Griglun, St. 
Breiva.

Per J. Karalių, Baltimore, 
Md.: J. Budelis, J. Karalius.

Per M. Brangaitienę: M. 
Januškevičius, P. Šlapikas, 
Mrs. E. Paceviez, W. Pučko- 
ris, M. Brangaitis, J. Bran- 
gaitis, Mrs. E. Shumskis.

PeT S. Subatienę: Julė Bu 
gailiškis, P. Janušonis.

Per J. Condrot, Philadel
phia, Pa.: B. Randakevičis.

Bendrai, nors vajus dar 
nėra pilnai išsijudinęs, dar 
draugijos ir nekurie veikėjai 
darbo nepradėjo, tačiau rei
kia džiaugtis, kad skaitytoji! 
skaičius sparčiai auga. Išro
do, kad šis vajus duos porą 
tūkstančių naujų skaitytojų. 
Tik reikia, kad vajaus ko
misija išjudintų visas drau
gijas, o tada tikrai galėsime 
didžiuotis darbo vaisiais. 
Bus didžiausia garbė vajaus 
komisijai ir visiems vajinin- 
kams.

Reikia pasidžiaugti, kad 
išsijudina ir kitos kolonijos, 
ypač Bridgeportas, kur nuo
širdžiai ir taip sėkmingai 
dirba vietos gerb. klebonas, 
kun. Matas Pankus. Garžių 
žinučių ateina ir iš Water
bury, Conn., ten apsistojo 
’’Amerikos” bendrabarbist 
Juozas Valickas, kuris pasi
žadėjo platinti ’’Ameriką”. 
New Jeresy išsijudino irgi: 
J. Liudvinaitis Lindene, o po 
nia Pa vaiki enė Elizabeth e, 
duoda daug vilties. Neatsi
liks ir Greatneckas, ten p. 
Kurtinaitis ruošiasi darbui 
ir žada net Maspethą pralen
kti. Iš Philadelphijos irgi

TRUMPOS NAUJIENOS
—Voketija ginkluojasi. Pa 

skutimu laiku jau atidaryta 
,ir Karo Akademija. Akade
mija užima 22 didžiulius na
mus.

— Kauno kapinėse jau 
baigiama statyti mūsų didvy
riams Dariui ir Girėnui pa
minklą — mauzoliejų.

— Baikalo ežere ant atski
lusios ledo lyties 23 žmonės 
su arkliais ir vežimais išplau 
kiojo 8 dienas, kol buvo iš
nešti į krantą.

— Italijos kariuomenėj 
pasireiškė neramumų: tyro- 
liečiai kareiviai atsisakė vyk 
ti i Afriką; bet jie buvo nu
malšinti. Daug Italijos karių 
bėga į Vokietiją, Pietų Sla
in ją ir kitas kaimynes vals
tybes.

— Mussolini Afrikoj pra
dėjo nesisekti: lietūs išplovė 
kelius, kurie pasidarė neper
važiuojami, o kariuomenė, 
nuolat etijopų persekiojama 
ir dažnai nugalima, pradėjo 
netekti ūpo. Pranešama, kad 
etijopai pietiniam ir šiauri- 
niam fronte italus atmušė 
per keliasdešimt mylių.

— Europos padėtis prasta: 
kažkurie politikai yra nuo
monės, kad karas neišvengia
mas. Ypač daug reikšmės 
priduodama Voketijos — Lie 
tuvos santykiams. Savo keliu 
Japonija koncentruoja ka
riuomenę Rusijos pasienyj. 
Rusija irgi stiprina savo po
liciją rytų fronte.

— Garsus Prahos, (Čekoslo 
vakijos) Kryžovskio vyrų 
choras atvyko į Kauną, ka
me duos koncertus. Kryžovs
kio choras aplankys ir kitas 
Pabaltės valstybes.

— Kubos . prezidentu iš
rinktas Miguel Mariano Go
mez, buvęs Havana miesto 
majoru.

pasigirdo balsas, tai p. Cond- 
rat. Baltimorėj, Md. J. Ka
ralius rūpinasi ’’’Amerikos” 
praplatinimu. Žodžiu, bruzdė
jimas prasidėjo. Galime lauk 
ti gražių vaisių ir kitose ko
lonijose; o apie Brooklyną 
nebėr ko nė kalbėti.

' — Šiais metais Lietuvoj 
jau pradėjo veikti nuolatinis 
oro paštas. Tam tikslui Val
stybės biudžete skirta 180,- 
000 litų. Bus nupirktas paš
tui vežioti lėktuvas.

< — Netoli Vladivostoko So
vietų Rusijos kaimietis suė
mė 2 joponų lakūnu, kurie 
norėjo pagriebti tą kaimietį, 
kad išgavus paslapčių apie 
ten esamą kariuomenę.

— Spauda tvirtina, kad 
Franci j a suteiksianti Sov. 
Rusijai 1 miliardą frankų pa
skolą.

— Latvijos vyriausybė 
panaikino visas vokiečių or
ganizacijas. Voketija dėlto 
baisiai niršta, bet Latvija 
visai nepaiso. Latvijoj voke- 
čių mažuma buvo perdaru 
įsigalėjus ir visame ieškojo 
sau privilegijų, bet ji pri€jo 
liepto galą.

METINIS SUSIRINKIMAS

Kaip jau buvo pranešta 
gruodžio 27 d., 1935 m. ”A- 
merikos” laidoj, metinis 
Lietuviu Universali o Biuro, 
Ine. šėrininkų susirinkimas 
įvyks Antradienį, Vasario 4 
d., 1936 m. biuro patalpose: 
423 Grand St., Brooklyn, N. 
Y. Visi šėrininkai, tiek pa
vieni asmenys, tiek draugi
jos, arba jų įgaliotiniai kvie 
čiami dalyvauti. Bus naujos 
valdybos rinkimas ir apta
riami įstaigos reikalai. Jei 
kas negalėti} susirinkime da
lyvauti, prašome raštu mums 
pranešti, ką įgaliojate jus 
atstovauti:

Susirinkimas prasidės 8:30 
vai. vakare.

Kazys P. Vilniškis,
L. U. B., Ine. sekretorius.

LIET. DIENOS KOMITETUI

Sekantis ir labai svarbus 
Septintosios Lietuvių Dienos 
Komiteto posėdis įvyks Intą 
šeštadienį, sausio 25 d. 7 ;00 
vai. vakare. Visų narių daly
vavimas būtinas. Posėdis 
įvyks Amerikos redakcijoj.

i v** r— ----- A r ~ -pranešama. naa uraigro



Published bv LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU. Inc.

LEIDŽIA LIETUVIU 
UNIVERSALIS BIURAS. Ine.

KAS PENKTADIENIS

Prenumeratos Kaina:
auv. Valst. metams ..... $1.50
Ehiv. Valst. pusmeč........................8$
Užsieny! metams ............ $2.25
Užsieny! pusmečiui .......... 1.25

’’Amerikoj” skelbtis naudinga 
Skelbimų kainos siunčiamos 

pareikalavus
Raštus ir žinias ’’Amerika” trumpina sulig reikalo. Netalpinti raštai 

z korespondentams negrąžinami, Jei tam tikslui neprisiunčlama pašto ženk
lų. Pilnai neapmokėtų laiškų redakcija nepriima.

KAZYS P. VILNIŠKIS — Redaktorius.
423 Grand St., Brooklyn, N. Y. 

Telephone STagg 2—2133

APŽVALGA
-----------------r-<)

’ ŠV. TĖVAS IR KARAS
Spauda, ypač prieškatalikiška, dažnai užpuola Šv. Tė

vą, kodėl nesikiša į Italijos ir Etijopijos konfliktą. Kiti net 
primeta Jam italifiliškumą ir karo rėmimą. TTiksliai ar 
netiksliai nori įstumti Šv. Tėvą į politines painiavas, kurio
se valdovai vistiek Jo nepaklausytų. Štai Gazette de Lau
sanne prikaišioja, kad Apaštališkasis Sostas mažai domisi 
Tautų Sąjunga ir jos misija dėl taikos. L’Osservatore Ro
mano (lapkr. 15 d., laidoje) atsako šveicarų žurnalui pri
mindamas dabartinio Šv. Tėvo ir Pop. Benedikto XV žo
džius bei raštus liečiančius Sąjungą bei taikos stabilizavi
mą. Taika yra arčiausia Šv. Tėvui prie širdies. Dėl taikos 
daug aukojasi, kalba, rašo,* raginą melstis. Vienintelis nuo
širdus taikos apaštalas yra Šv. Tėvas Pop. Pijus XI yrą 
aiškiai pasmerkęs karą, nors nehrardino Italų Etijopijos 
karą. Nors būdamas italas, bet neužgyrė ir nerėmė, visada 
rodė susirūpinimą dėl bereikalingo kraujo li’ejimo. Tautų 
Sąjungos planuotas sankcijas ne kas kitas, tik Pop. Bene

diktas XV sumanė. La Nouvelle Revue Theologique — 
(Louvain) gruodžio mėn. laidoje paduoda popiežiaus raš- 
iš rugsėjo 1 d., 1917 m.,( kuriuose rekomenduoja sudaryti 
tarptautinę -arbitraciją ir uždėti sankcijas tautai kuri ar- 
bitracijos nuosprendį nepriimtų. TTis pačiais metais Spalių 
mėn. Šv. Tėvas pakartojo savo nuomonę ir ragino univer
sal} boikotą prieš nepaklusnią tautą. Pagalios Geg. 23 d., 
1920 m., enciklikoje ’’Pacem Dei mumis” Pop. Benediktas 
XV užgyrė Tautų Sąjungos organizavimą. Enciklikoje ra
šo : ’ ’Kada viskas bus atstatyta sulyg tiesos ir meilės tvar
kos, ir kada visos tautos bus susitaikiusios, yra labai pa
geidautina, Godotini Broliai, kad visos valstybės, į šalį ati- 
dejusios tarpusavius įtarimus, susijungtų sudaryti vieną 
draugiją, geriaus sakant šeimą; dėl bendro savų teisių ap
gynimo ir užlaikymo socialės tvarkos. Ši tautų draugija 
patenkins,... bendrai pripažintą reikalą, kad pasistengti su
laikyti ar sumažinti militarius biudžetus, kuriuos tautos 
toliau negali panešti, padaryti karus ateityje neglimus.,.. ir 
užtikrinti kiekvienai žmonijai, savo teisėtose rybose, ne
priklausomybę ir teritorijalę čielybę. Iš šių žodžių ma
tosi, kad jei Tautų Sąjunga laikytųsi savo nusistatymo, 
nereikėtų Šv. Tėvui kištis į karus. Taika viešpatautų, jei 
klausytų Bažnyčios balso, pareikšto per Pop. Benediktą XjV.

TUOTI?
Mūsų protestai dėl drau 

gijų uždarymo Lietuvoj pa
viršutiniai mažai gelbės. Žūt 
būt Lietuva norima padary
ti ’’tautininkiška/’ Katali
kams laisvės nėra. Sako, pa
mėgdžioja fašistus, bet hit
leriškai elgiasi. Ar verta 
protestuoti, Taip. Katalikai 
protestuoja malda, žodžiu, 
spauda , ir pasyvine rezisten
cija. Revoliucija, sukilimas

Subscription rates: 
In. U. S. A. one year .... 
In. U. S. A. six months . 
Other Countries one year 
Other Countries 6 months .. 1.25
Advertising rates on application 
Advertising in ’’Amerika” brings 
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$2.25
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katalikams nepakeliui. Lai
kas geriausias gydytojas. A- 
merikos lietuviai katalikai 
turėtų pasiskirti vieną dieną 
(sekmadienį) melstis už per
sekiojamas Lietuvoje. Baž- ‘ 
nyČiose, mokyklose, susirin
kimuose ir spaudoje kelti vy 
riausybės neteisingus žygius 
prieš katalikus ir blėdingus 
valstybei bei tautai darbus. 
Pasyvinė rezistencija katali
kams geriausias kovos gin
klas. Tai yra ignoravimas

vyriausybės ar jos palaiko
mi} draugijų ar asmenų dar
buotę, užsimojimus bei pla
nus. Ligi šiol katalikai vi
siškai tėvynės reikalams pa
sišvęsdami kentė ir santy
kiavo su vyriausybės atsto
vais ar remiamomis draugi
jomis. Medaliai, pagyrimai ir 
puotavimai neturi mus sulai
kyti nuo santykių nutrauki
mo. Trecioji tautos dalis iš
eivijoje turi ką nors reikš
ti Lietuvos gyvenime. Už 
konsekvencijas dabartine vy 
riausybė teatsako.

SKAITYTOJŲ BALSA

PROTESTUOJA PRIEŠ KA
TALIKŲ PERSEKIOJIMĄ

Lietuvos dabartinė vyriau
sybė nuo pat perėmimo val
džios į savo rankas rodė ir 
rodo didelį nepalankumą Lie
tuvos katalikams, o aiškų pa- 
lankumą nekatalikams:

1. Uždarant katalikų mo-1 
ksleivių organizaciją, o tuo 
pat laiku duodant pilną lais
vę veikimo nekatalikų moks
leivių organizacijoms.

2. Varžant katalikiškų or
ganizacijų veikimą, o duo
dant pilną veikimo laisvę 
nekatalikų draugijoms.

3. Pašalinant katalikų mo
kytojų iš vietų, pakeičiant 
anuos nekatalikais.

4. Varžant spaudos ir žo
džio laisvę katalikams, o 
duodant pilną laisvę anti-ka- 
talikams.

5. Griežtai cenzūruojant 
katalikiškus laikraščius, 
anuos uždarant ir jų leidėjus 
nubaudžiant Lietuvoje, o už
sienių nekuriuos katalikiškus 
laikraščius į Lietuvą neįsi
leidžiant, anuos konfiskuo
jant arba grąžinant atgal 
kaip daug kartų atsitiko su 
’’Darbininku” ir ’’Draugu”, 
(ir ’’Amerika” — Red.).

Dabartinė Lietuvos Vyriau 
sybė net pensijas moka di- 
džiausiems Katalikų Bažny
čios priešams, k. t. dr. Jonui 
Šliupui, kurio veikimas Šiau
rės Amerikoj net ir tautiniu 
žvilgsniu buvo meškos pa
tarnavimu lietuvybei, nes
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skaldė vienybę ir greitino iš- 
tautėjimą.

Nekurie dabartinės Lietu
vos Vyriausybės skirti į už
sienius atstovai užkulisiniais 
keliais kišasi į vidujinius lie
tuvių katalikų išeivijos reika
lus su aiškiu tikslu kataliky-

■

bei kenkti ir tuo pakenkia 
tautybės palaikymui.

Toks dabartinės Lietuvos

SĮĮĮĮĮĮĮĮ

Vyriausybės veikimas skaldo 
tautos vienybę ir mažina taū 
tos pajėgumą gintis nuo iš
laukinių Lietuvos priešų.

Dabartinė Lietuvos Vyriau
sybė per pastaruosius kelis 
metus nemoka Šiaurės Ame
rikos net ir nuošimčių už sko
lą, kas mums čia gyvenan
tiems daro nemalonumą, nes 
rengia ir ugdo nepalankią 
opiniją prieš mus ir Lietuvą.

Kadangi man kaipo lietu
viui katalikui dėl aukščiau 
minėtų faktų sąžinė neleidžia 
tokio nusistatymo vyriausybę 
remti ir palaikyti,

Ir kadangi per mano as- 
mens pasidarbavimą buvo 
parduota Lietuvos Laisvės 
Paskolos Banų už $20,000 su 
viršum,

Dėl to, jei Lietuvos vy
riausybė nesiliaus persekioti 
katalikus, būsiu priverstas 
patarti tiems, kurie mano 
raginami bonus pirko, kad 
kogreičiausia juos ant dole-

I 

rių iškeistų.
J. K. Tautmyla.i

VILNIAU! VILNIAU!

Katram iš mūsų nėra ži
noma, kad Vilnius nuo mūsų 
pagrobtas, pavogtas, išplėš
tas. Dejavo, verkė visa Lie
tuva to bjauraus lenko žy
gio! Biaurėjosi tuomi žygiu 
ir ponas Kelly, kuris buvo 
liūdininku pasirašimo Suval
kų sutarties Ta sutartis, pa
mindžiota, sulaužyta, — vi
sam pasauliui parodyta, kad 
vogti ir Lietuvą skriausti ga
lima.

Graudu darosi. Reikia su 
pranašu Jeremiju verkti: Je- 
ruzaliau, Jeruzaliau! Kur. 
tavo gražios Sijono dukte
rys? Kur tavo žiedas kvepen- 
tys visai Tautai, Jeruzaliau, 
Jeruzaliau, kur tavo mūrai? 
Jie priešų apsupti ir išgriau
ti, o sargybiniai išžudyti? •

Taigi, ką galime dėl Vil
niau tarti?

Šiandien mus visus yra kas 
nors apakinęs. Kas nors už
hipnotizavo, kad Vilnių laip
sniškai pamirštame. Štai Vait 
kaus lėkimui buvo 
$40,000.00! Ir kas

surinkta 
naudos? 

numesti! 
ne buvoKodėl tuos pinigus 

galima atiduoti Vilniaus at
vadavimui ?

Ir vėl jau kalbame apie 
trečią lėkimą p. Kielos. Ir vėl 
bus važinėjimai po kolonijas, 
bus sakomos prakalbos, ren
kami sunkiai uždirbti cente
liai, iš darbininko lietuvio ke- 
šeniaus! Taip daroma, prie-
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šas džiaugiasi trindamas raa 
kas, kad taip puikiai sekasi 
mus spangiuti ir hipnotizuo 
ti.

Ar negeriau būtų sušauk
ti visuotiną Amerikos Lietu 
vių seimą dė1 vadavimo Vil
niaus, o ne nuodinti savo 
smegenis bereikalingais lėki
mais ir metimu pinigų į ba-

Štai pažiūrėkime, dėl Vil
niaus išleista knyga: ’’Vil
niaus Lietuvių Golgota”. Ten 
randame visus lietuvius nu- '"S 
kankintus už Lietuvą,

Ar to neužtenka prakrapš- 
tyti savo akis! Ant tų faktų 
neužtenka apsimąstyti ką 
darome ir prie ko priešas lai
psniškai mus veda ? Pranašas.

META DANTIS...

ir

b'8;

!

Žmogus gimsta kūdikiu 
pradžiai savo gyvenimo turi 
visus sau reikalingus ’’įran
kius-’, nors jie toli gražu ne
būna toki, kokius jis įgauna 
suaugdamas. Tačiau žmogus, 
pasiruošdamas visą šimtmetį 
gyventi, auga tvirtesniu ir 
meta kūdikystės dantis, išsi
augina kitus, kietesnius ir 
tvirtesnius. Taip ir ’’Ameri
ka”, pradžioje pasitenkino 
bilekuo, kad tik išlaikius gy
vybę ir atsispyrus prieš 
’ ’kunkuliuo j antį ’ ’ gyvenimą. 
Bet dabar jau atėjo Amerikai 
kai ’’dantų metimo” am
žius. Ji sirguliuoja, negaluo
ja, nervinasi; todėl atleiski
me jai už visus trūkumus, \ 
kurie pasitaiko, o jų yra ne
mažai administracijoj ir lai
kraščio redagavime; mes tą 
m,atome. Žinokime, kad tas 
nenormalus sirgulys praeis, 
o ’’Amerika” pasidarys visai 
kitokia. Nes iki šiol, jau ji 
daug pažengė pirmyn, ji 
daug skiriasi nuo pirmųjų 
savo dienų. Dabar ji meta 
’’dantis” ir nepoilgo mes ir 
savo ūgį — dydį. Bet prieš 
tai reikalinga sukelti fondą, 
kad įsigyti naujas, tinkames 
nes raides. Tam tikslui muz. 
P. Dulkė jau dovanojo $50. 
Girdėt jau ir pora draugijų 
ruošiasi paskirti po kiek iš 
savo iždo, kitos draugijos 
ruošiasi tam tikslui surengt 
parengimus. Tai gražus ir ■ | 
džiuginantis reiškinys. Tik 
kad taip įvyktų artimoj atei
tyj. Gražu būtų, jei ir pavie
ni asmenys ar profesionalai 
pagelbėtų ’’Amerikai” susti 
prėti, kad ji sėkmingiau dirb 
tų kultūrinį — religinį ir 
taukinį darbą išeivijoj.

Vainius.

v



•n 9861 P LL PISTES

as raa 
sekasi 

otizuo-

£

s

ušauk- 
Lietu 

io Vib 
savo 

s leki- 
i į ba-

■li
I
I 
I

• RYTINIŲ VALSTIJŲ KATALIKŲ 
SEIMELIO PROTOKOLAS

--------------------------------O-------------------------------

skritis: 1) P. A. Dulkė.
J. LRKA Feder. 51 skyr., 

Great Nerk, L. L: 1) Al. 
Kurtinaitis.

, ’ U «

K. Svečiai:
1) Kun. J. Aleksiūnas, 2) 

kun. J. Lunskis, 3) L. Vaš- 
čila iš Phila., Pa., 4) J. Kras

II. Tretininkų dr-ja: 1) P. 
Vismantaitė.

III. Šv. Ražančiaus dr-ja: 
1) O. Stagniūnienė, 2) P. 
Draugelienė, 3) M. Vaice
kauskienė, 4) F. Bendziuvie- 
nė ir 5) O. Kurmienė.

”. Ten - 
is nu '1

Juokalogija VIETOS ŽINIOS

kraps- 
faktų 

ti ką 
as lai- :
našas.

v.;-

Ji
į

šinskas.
Iš viso semely dalyvavo 

34 draugijos, 96 atstovai ir 
6 svečiai.

Seimelis, prašant pirmin. 
kun. N. Pakalniui, suteikia

kiu ir 
o turi

su ne
gauna 
ingus, 
itmetį 
du ir 
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$50.
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susti 
dirb 

lį ir
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1) S. Subatienė, 2) M. Šert- 
vytienė, 3) R. Kašėtienė, 4) 
Beganskienė ir 5) E. Vaite- 
kūnienė.

V. .LRKSA 135 kp.: 1) M.
Ulevičius, 2) V. Pūkas ir 3)
K. Dumblys.

VI. Vaikelio Jėzaus dr-ja I kun. J. Lunskui, svečiui iš 
No. Ifl) B. Žemečkienė, 2) Lietuvos ir K. Krušinskui pil 
P. Rimkūnienė ir 3) T. Kli- Į ną atstovo balsą, o kitiems 
mienė.

VII. Liet. Vyčių 41 kp.:

i Moteris: — Ko tu verki?
Vaikas: — Mano teta nu

krito nuo laiptų.
Moteris: — Bet ji greitai 

j pasitaisys.
• Vaikas: —. Aš žinau, bet 

mano mažoji sesuo matė kai 
teta krito, o aš nemačiau.

—o—
—Kriaučiūnas prašė ma

nęs paskolinti jam 500 do
lerių. Jis sakė galįs m|an už
tikrinti.

—Taip, aš žinau Kriaučiū
ną. Jis vienintelį užtikrini
mą gali padaryti, kad nie
kuomet tamstai nebegrąžins 
skolos.

£

i 
E

A'.

lionis, 3) A. J. Mažeika ir 
4) S. Mažeikienė.

C. Šv. Jurgio parapija:
I. LRKSA 115 kp.: 1) M. 

Česnulevičienė, 2) A. Spaičys 
ir 3) J. Karalius.

S. Jakupčionienė ir 2) J. Je- 
selskienė.

UI. Vaikelio Jėzaus dr-jos 
3 skyrius: 1) M. Kučinskie- 
nė ir 2J M. Brangaitienė.

IV. Šv. Ražančiaus dr-ja:

svečiams tik patariamuosius 
balsus.

Katalikų akcijos reikalu 
gerb. kun. J. Balkūnas laiko 
paskaitą, kurioje nurodo ir 
išdėsto būdus, kaip reikia 
katalikams veikti ir susiorga 
nizuoti, pažymėdamas, kokią 
svarbą turi draugijos, pri- 
klausydamos prie Federaci
jos, ir prašo seimelį tuo rei
kalu išnešti rezoliuciją, pa
raginant, kad kiekviena drau 
gija prie Federacijos pri
klausytų.

Toliau jis savo kalboj pa
žymi parapijose Federacijos 
skyrių reikalingumą ir pasa
ko, kad mums katalikams rei 
kalinga dar daugiau draus- 

| mės ir susitarimo katalikiš
kame veikime.

Palietęs jaunimo klausimą, 
kun. J. Balkūnas pažymi, 
kad didesnė pusė lietuvių 
jaunim,o neorganizuota tebė
ra ir ragina ypač tėvus, su- 

• įsirūpinti, kad jų vaikai prie

Itulienė.
V. Choras: 1) O. Bulovą it ė,
VI. Šv. Vardo dr-ja: 1) 

kun. C. Paulonis, 2) M. Ku
činskas ir 3) J. Revukas.

Atsimainymo parap.;
I. Mot. Sąj. 30 kp.: 1) C.

Petrulienė ir 2) O. Bagočiū- 
nienė.

II. Altoriaus dr-ja; 1) P.
Šimkienė, 2) Ag. Liutvinienė.

III. Tretininkų dr-ja: 1) Į vienos kurios nors draugijos 
V. Vyšniauskienė ir 2) P. Ra- 
zickienė.

IV. Apašt. Maldos dr-ja:
1) E. Vilukienė.

V. LRKSA 108 kp.: 1) P.
Kubilius.

VI. Šv. Vardo dr-ja: 1) S.
Cerabiejus.

E. LRK. parap. Fondo,
Linden, N. J.: 1) J. J. Liud- 
vinaitis ir 2) V. Liudvinaitė.

Feder, apskrit.: a) Atstovai:

tis ir 3) K. Masaitis. b) Val
dyba: 1) Kun. N. Pakalnis 
2) J. Tumasonis, 3) K Vil
niškis.

G. LRKA Mot. Sąj. N.Y. 
ir NJ., apskrit.: 1) S. Suba- 
tienė. .

H. Kunigų Vienybės apsk.

I. LRKA Vargon. Sąj. ap-

priklausytų: sodaliečių, cho
ro, Vyčių, Šv. Vardo ar L. 
Studentų.

Taip pat jis pažymėjo, kad 
reikalinga yra remti netur
tingus moksleivius, siekian
čius aukštesnio mokslo ir 
remti ’ ’Motinėlės ’ ’ draugi j ą, 
kurios tikslas yra remti ir 
šelpti neturtingus mokslei
vius.

Be to, dar palietė ir spau
dos klausimą, pažymėdamas, 
kad yra labai svarbus daly
kas su visais savo idėjos prie
šais spausdintu žodžiu kovo
ti ir ragino visus savo kata
likišką spaudą raštais pa
remti.

Seka diskusijos. Kalba 
kun. C. Paulonis ir pažymi, 
kad • mūsų veikimui labai 
daug pakenkia, toli nuo sa-

i vp nereua savaite i

žei į Voketaičio- laikrodžių 
krautuvę ?

Nusikaltėlis: — Taip, aš 
norėjau išpildyt mano sene
liui pažadą.

Teisėjas: — Ką tamsta 
jam pažadėjai?

—Nusikaltėlis: — Aš jam 
pažadėjau, kad kada 
atidarysiu laikrodžių 
tuvę...

nors
krau-

—o—
—Gydytojau, kodėl 

ta visuomet klausi savo li
gonių, ką jie paprastai val
go, kol sveiki?

—Todėl, kad aš galėčiau 
nustatyti mokesčio didumą 
už apžiūrėjimą.

Virėja (broliui, kuris ją 
aplankė): — Jeigu ateitų 
ponia, tu turi sakyti, kad 
esi mano pusbrolis. Aš sek-

tams-

sakia/u, kad' buvo
brolis.

—o—
(parodoje): — KasPiteris 

ten aukštai ' per žmogus ?
‘ Prižiūrėtojas: — Tai yra 

staugiąs dervisius.
(Piteris: — O moteris?
Prižiūrėtojas: — Tai yra 

dervišiaus žmona.
Piteris.- — Dabar žinau, 

kodėl jis yra staugiąs dervi- 
šius. Jeigu aš turėčiau to
kią žmoną, aš taip pat staug
čiau.

—Iš pesimisto žmogaus pi 
nigus skolinti apsimoka, — 
jis niekuomet nesitiki gauti

Arėjas Vitkauskas.

vo centrų parapijų žmonių 
gyvenimas ir trūkumas pas 
m,us didvyriškumo ir pasi
šventimo katalikiškam vei
kimui.

». • - t .,

(Bus daugiau)

į

— Sekmadienį sausio 19 taras Schick apie 
d. Klaščiaus salėje rengiamas 
koncertas keliautojams ap
link pasaulį studentams spor 
tininkams Juodvalkiui ir 
Verbavičiui. Koncerte daly
vaus patys keliautojai, p. 
Dulkės choras, p. Degulienė, 
Lietuvių Meno teatro artis
tai, muzikantai Bekeris, Ve-, 
degis ir kiti. Koncerto pra-

I džia 4 vai. po piet.
— Dariaus ir Girėno Lith- 

uanicos klubas savo metinia
me susirinkime sausio 9 d. 
išsirinko naują valdybą. Pir
mininku išrinktas p. O. Bag
donas. Klubas ruoš silkių ba
lių sausio 17 d., ir koncertą 
vasario 2 d.

— Komunistai kelia triuk
šmą ir Namų Savininkij su
sirinkime. Visur jie eina tik 
triukšmauti apie ' fašistinį 
frontą. Duokite ramybės, ko
munistai, neikite kur jūsų 
nenori.

— SLA. 250 kuopa ruošia 
balių, sausio 19 d. Maspetho 
parap. salėje. Pradžia 4 vai. 
popietų.

—Dail. Rimša, Juodvalkis, 
Vėjelis pateko į komunistų

įspūdžius Rusi jo j e. 
išsirinko naują

kelionės
Klubas 

valdybų. 
Klausykitės klubo paskaitų
per radio WMBQ antradie
niais 10:15 vai. vak.

Mūsų radio valandos per 
WMBQ nei kiek nepagerėjo. 
Programos ’ ’burleskiniai ”/ 
Muzikai tikrai turėtų pasis
tengti gražesnes programas 
duoti.

— Fordas vis randa kų- 
nors naujo. Dabar jis įvedė 
savo automobilių industrijoj 
lengvo išsimokėjimo planų, 
sulyg kurio ir vidutiniam dar 
bininkui lengva įsigyt auto
mobilių. Per 1935 m. Fordo 
automobilių gamyba pralen
kė net 56% 1934 m. gamybą.

— Kaikuriuose Amerikos 
vakarinėse valstijose plentai 
pradėta valyti specialėm ma
gnetinėm šluotom, kurios vėl 
karnos trokų surenka visas 
metalines šiukšles ir . vinis 
nuo kelio; tas apsaugo auto
mobilių padangas nuo greito 
susidėvėjimo ir nuo staigių 
sprogimų, per ką įvyksta

kompaniją? Žinia, visko ga- Laug nelaimių.
Ii laukti Piliečių Klube. Pru- _ gao PaulOj Brazilijoj 
seika pas Bimbą prisiglaudė, ,(iruoj2įo 21 d. atidaryta ka- 
bet ’ ’tautiško ’ ’ komunizmo. radio stotis.
nepametė.... — Lietuvos Savanoriai Kū-

— Kolektoriams Brookly- r-jai smerkia jaunalietuvių 
akyplėšiškumą ir griežtai 
protestuoja dėl jų vedamus 

I nešvarios provokacijos pfcr 
I jiems teikiamą radio pusva
landį prieš Liet. ’’Pavasario 
Sąjungą.

— Voketijoj bedarbių skai 
čius sparčiai auga. Didėja 
taipgi ir maisto nedateklir®. 
Sviesto ir taukų galima piik- 
ti tik po porą šimtų gramų,

— Italija pasiryžus kovoti 
sankcijas. Vyriausybė ragina 
piliečius viskį aukoti šalies 
reikalams, ypač automobilius, 
kurie perduodami kariuome
nės dalims. Italija pasiry
žus laimėt karą prieš Etijo— 
piją ir sankcijas, tačiau var
gu jai pavyks tą padryti.

— Didžiajam blaivybės a- 
paštalui ir lietuvybės žadin-

ne sekasi. Kas tik atsibala
doja, gerai pinigaujasi. Net 
Butkui šimtus sudėjo. Dar 
yra žiop.... šiame pasaulyje.

— Skulptoriaus Rimšos ku
rinių paroda netrukus bus 
atidaryta New Yorke.

— Sausio 12 d. Ukrainų 
salėje, Brooklyne, Liet. Me
no Teatras minėjo 15 metų 
Lietuvos Valstybės Teatro 
sukaktį. Vaidino veikalą 
’’’Lietuviai Pabuskite”. Kal
bėjo kalbėtojai (Daužvardis, 
Žilevičius, kun. Milukas) 
apie meną. Užbaigta su šo
kiais. Publikos buvo daug..

— Klaščiui Mašpethe šie 
metai, sako, geresni. Salė vi
sada užimta, parengimų 
daug. Tik svetimi daugiau 
įvertina negu^saviškiai. Lie
tuviai bėga su parengimais | tojui Vyskupui Motiejui Va
pas svetimtaučius, o svetim
taučiai pas lietuvį Klaščių. 
Klaščius dažnai tautiškiems 
parengimams duoda salę ne
mokamai.

— Vakar Brooklyno pro
fesionalų klubas laikė meti
ni susirinkimą. Kalbėjo dak-

lančiui šį pavasarį bus prade 
tas statyt paminklas Kauno 
Rotušės aikštėj.

— Voketijoj gyveną len
kai, kurių ten esą apie pns- 
antro miliono, protstidSja 
prieš nazius, kurie juos per 
sekioja.

‘  — ’ ‘ • - - -

- rraiiesama, naa uiugo



Sausio 17 d., 1933 m.

DRAMA IR TEATRAS
-----------□-----------

Rašo Eleonora Bartkevičiūtė

(Pabaiga)
Iš Vilniaus ir Imperatiš- 

kos d-jos nario artisto J. 
Vaičkaus, skrajojanti trupe 
aplankydavo savo gastrolė
mis Lietuvos miestus ir mies
telius. Prie progos priminsiu, 
kad J. Vačkus miręs balan
džio 7 d. 1935 m. yra laiko
mas lietuviu teatro tėvu.

1909 m. Rugpj. 15 ir 16 d. 
Vilniuje buvo minimas lie
tuvių. teatro 10 metų jubilie
jus. Jubiliejaus komiteto at
stovai buvo suvažiavę iš 
Kauno, Šiaulių, Rygos ir 
Petrapilio. Pats jubiliejaus 
tikslas buvo nustatymui teat
ro darbui bendras gaires. 
1912 m. Liudo Giros ir kitų 
sumanymu įkurta. ’’Artistų 
Bendrovė”. Didžiajam karui 
prasidėjus teatro darbas pai
ro, nors vokiečių okupacijos 
metu buvo karts nuo karto 
ruošiami vaidinimai Kaune, 
ten pat ir visas teatro dar
bas varomas toliau. Vilnių 
lenkams okupavus. Baigiant 
apie prieškarinį veikimą rei
kia dar kartą pastebėti, kad 
tų laikij lietuvių mėgėjų te
atro darbas buvo stipriais ry
šiais susijęs su bendro viii, jė
gomis varomu- lietuviškumo 
darbu, su kova už lietuvišką 
laisvą žodį ir už tautišką su
sipratimą. Ta labai gerai pa
tvirtina P. Vaičiūnas savo ei
lėraštyje A. a. Juozui Vaič
kui: 

n

Kai svetimas jungas dar gra
sė tėvynei,

Tada jau vainiką iš meno 
jai pynei!

Tavųjų spektaklių aidai 
pirmutiniai,

Kaip kankliai skambėjo lie
tuvio krūtinėj!

Tu, žodį papuošęs menu, 
tartum saulę,

Gyva Lietuva, dar — šau- 
i kei į pasaulį!

Vai, tvirtasai Vaičkau, pir
masis artiste,

Keliai į teatrą vargais ta
vo grįsti! 

• ••••«• »»••• ••••••• ••• •• »•«
Ilsėkis nors miręs, tėvynės 

vaidila!
Ką amžiams kas kuria — 

per amžius nedylaL”
1919 m. prie švietimo Mi- 

jos įsikūrė teatro skyrius, 
kuris ir buvo ’’tautos teat
rui” kertinis akmuo, — ku
ris vėliau sutampa su egzis

tuojančiu ’’’Vilkolakių” im
provizaciniu satyros teatru.

Lietuvos Nepriklausomy
bės gynėjai — kariai. 1919 
m. steigia savo karių teatrą, 
kuris iki šių dienų yra su
vaidinęs virš 40Q spektaklių. 
1920 m. Kaune įsisteigia ’ ’Lie 
tuvių Meno Kūrėjų d-ja” —• 
kurią Švietimo Ministerija 
remia. Ji rūpinasi dramos ir 
operos steigimu. Sudaroma 
profesijonalų — artistų tru
pė su trimis Meno vadovais 
priešakyj — Liudas Gira, K. 
Glinskis ir Juozas Vaičkus. 
1920 m. Gruodžio 19 d. ši 
trupė suvaidina Zidermano 
’’Jonines” — režisuoja J. 
Vaičkus. Ši data laikoma pra 
džia įsikūrimo dabartinio 
Valstybės Teatro — kurio 
branduolį sudarė daugumoj 
J. Vaičkaus skrajojamos tru
pės artistai. 1922 m. šis pri
vatus teatras pereina Švieti
mo M-jos žinion. Pirmaisiais 
Teatro gyvavimo metais tu
rėta išviso 90 žm.; dabar šis 
skaičius siekia ligi 250 žmo
nių. Pats teatro suvalstybini- 
mas įvyksta 1929 m. Nuo pir
mojo spektaklio iki šių die
nų pestatyta visa eilė klasi
nių ir naujųjų laikų ‘autorių 
veikalų, daugiausia vertimų 
Vakarų Europos dramatur
gų. Lietuvių autorių buvo 
suvaidinta: Myklolaičio — 
Putino, S. Čiurlionienės, Mai
ronio, P. Vaičiūno, Kapnio, 
Krėvės,-Mickevičiaus, B. Sruo 
gos ir kitų. Per pirmąjį de
šimtmetį teatro turtas siekė 
2,270,000 litų. Nuo 1931 m. 
Šiauliuose steigiamas Valst. 
Teatro skyrius, kuris yra da
bartinis Klaipėdos dramos 
Teatras, kuriam vadovauja ir 
•iki šio laiko artistas-režiso- 
rius J. Staniulis. Klaipėdos 
Teatro spektaklių žiūrėjo 
'apie 150 tūkstančių-žmonių. 
Dabartiniai Valstybės teat
ro režisoriai yra: A. Sutkus, 
Fedotas-Sipavičius ir B. 
Dauguvietis; o žymiausi ar
tistai : K. Glinskis, O. Rymai- 
tė, A. Vainiūnaitė, O. Kur- 
mytė, J. Oškinaitė, K. Ka
činskas, P. Kubertavičius, J. 
Petrauskas, V. Dineika, V. 

.Steponavičius, S. Pilka, • J. 
Siparis, Petras Oleka ir kt. 
. Studijinį teatro darbą dir
ba Šiaulių Eksperimentinis 
dramos teatras, dabartiniu 
laiku E. Petrauskienės vado
vaujamas, kuris viešai vos

LIET. VALSTYBĖS TEAT
RO 15 METŲ SUKAKTIES 

MINĖJIMAS

Gruodžio 19 d. 1935 m. su
kako 15 metų, kaip Lietuvo
je įsikūrė Valstybės Teatras. 
Paminėti toms sukaktuvėms, 
Lietuvių Meno Teatras Broo- 
klyne, sausio 12 d. Ukrainie^ 
čių salėje, surengė spektak
lį — vakarą. Salė — sausa- 
kimšiai pilna. Minėjimo pro
gramą sudarė kalbos ir P. 
Gruodžio veikalo ’’Lietuviai 
Pabuskite” pastatymas.

Kalbėtojai: komp. J. Žile
vičius, kuris gana plačiai api
budino lietuviško teatro kū
rimąsi ir vystymosi Lietuvo
je. L. G. Konsulas p. P. Dau- 
žvardis, kuris kalbėjo lygiai 
7ir pusę min., apibudino me
no - teatro vertę tautai. 
Kun. Milukas, papasakojo 
apie pirmuosius lietuviškus 
lošimus Amerikoje. Pasirodo, 
kad Amerikos lietuviai yra 
senesni 35-kiais metais už 
Lietuvos lietuvius teatro sri
tyje.

Po kalbų sekė pačio vei
kalo vaidinimas. Prologą pa
skaitė J. Tysliava. Apie patį 
veikalą ir vaidintojus, gali
ma būtij parašyti didelę pa
negiriką, bet trumpai ir tei
singai pasakius suvaidinimas 
ir kiečiausios širdies lietu
viui išspaudė nevieną ašarė
lę. Teko matyti nevieną žiū
rėtoją gniaužiant kumščius, 
kuomet scenoje vyko scenos 
iš lietuvių kovų su plėšriuo
ju mūsų tautos priešu lenku. 
Jeigu žiūrėtojai, rimtai užsi
laikė vaidinimo metu ir jau
triai reagavo i kiekv.eną vy
kstančią sceną, tai galima 
spręsti, kad viskas buvo la
bai gerai suvaidinta. Nėra 
laiko ir vietos aprašyti pagy
rimo kiekvienam vaidintojui, 
tik galima kiekvieną pasvei- 
kintii už taip gražiai ir ge
rai atliktą darbą.

Būtų gerai, jeigu L. M. 
Teatras veikalą pastatytų 
kitų kolonijų lietuviams

V. T—tis.

kelius sykius tepasirodęs.
Ilgai vergavusi, mūsų lais

voji tėvynė, dabar gali di
džiuotis ta gražia teatrinio 
kultūrinio veikimo pažanga, 
kuri nei kiek nėra atsilikusi 
nuo kitų Vakarų Europos vai 
stybių.

P. S. Tariu širdingą ačiū 
draugei H. Didžiulytei ir 
stud. J. Kalneliui už prisiųs
tas žinias iš Lietuvos apie 
Valstybės Teatrą.

Į Tėvų Žemą ” 
-------- oOo----- — 

Vaiva
Manau, jau tikrai širdies 
mą prarado. __

—Gee, it’s Sweden, — sa- .jg 
ko jis man.

* vBūta ko ašaroti, galvoju. s
—Tu ne švedas, — tarė i 

jis man, — aš matau iš ta- •' 
vo elgesio. Aš gimiau Ame- į 

brikoj ir Švedijos krantus pir "1 
mą kartą matau. Amerikoj > 
būdamas juokiaus tais, kurie 
man pasakojo apie tautos 
rųeilę, bet štai dabar... taip 
ir norisi verkti. Pasakyti ko
dėl tikrai negalėčiau, bet a- 
šaros veržiasi ir tiek.

Po dienos bangomis įsiri- 
tom į Gothenburgą. Kaip ir 
visuose pasaulio uostuose, 
baisiai nešvaru. Mieste turė
jom pasilikti iki vakaro, tad 
nutarėm jį apžiūrėti. Gau
nam kompanijos autobusą 
veltui ir važiuojam.

—Yyyy.. .kkk... — suspi- 
| go mūsų ponios ir panelės, o 
pro mūsų kairę praūžė ki
tas automobilis.

—Pasiuto! — kaž kam iš
spruko.

—tikrai biaurybė girtas. 
Kur tu matęs važiuoja kai
riąja puse, kaip patrakęs.

—-Klausykit, ponai, — aiš
kinam savo palydovui, — 
nebūkit pašėlę, jūs gi nege
rai važiuojat.

—Kaip tai? Mes juk kai
riąja puse važiuojam.

i —Taigi, visa ir bėda, kad S 
jūs kairiąja puse važiuojat. įl 
Norit mus pas Abraomą pa
siųst, ar kuris galas?

Pagaliau, vargais negalais 
išsiaiškinom, kad Švedijoj y- g 
ra įstatymas laikyti kairio
sios pusės, bet mums vistiek 
šilta srovė nubėgdavo nuga- 
ra kiekvieną kartą mašiną |g 
lenkiant.

Švedija kalnuotas kraštas.
Ir pats Gothenburgas ant uo || 
los pastatytas. Tur būt to- | 
dėl ir švedų arkitektūra ir 
skulptūra tokios sunkios, ma 
syvinės. Namai neaukščiau- H 
si, 
ki. 
* • Jie

Rašo J.
Pirmoji diena prabėgo la

bai greitai. Vėl vakarienė ir
)va. Nežinau, kaip aš ne

grįžau kokių 200 svarų kal- 

o rūpėti, niekas nerūpi. Gy
venam. tikrai pagal Evange
liją, kaip tie dangaus paukš 
Čiai, nesirūpindami nė ką 
valgysime, nė ką gersime.

Prabėgo viena diena ir an
tra, jau ir trečia įpusėjo, o 
mes jau ir žemės įšsiilgom. 
Jau ir žuvėdros pradeda ma
žėti.

Na, manau sau, reikia ko 
nors nusitverti, nes pasida
rys pašėlusiai nuobodu. Ei
nu į rūkomąjį Prie stalo 
sėdi trys panelės ir girkšno" 
ja alų, o toliau kampe trys 
vyrai lošia pokerį. Tik kaž
kaip užkliuvau už kažko.

—Kad tave kur galas, — 
ištariau lietuviškai, o pasi
žiūriu, kad mano užkliūta už 
neblogiausiai atrodančios pa 
neles kojos.

—Oil, I am sorry...—kaip 
susitarę ištarėm.

Pakėlė stiklelį ir: —Skaol.
Na, manau, jau pakliuvau. 

Štai, sako, kad jau ir sko
lingas. Padariau nekalčiau
sią mjną ir aiškinuos, kad 
netyčia užkliuvau ir labai 
atsiprašau. Bet ji ir vėl sa
vo ’’skool”. Pagaliau neiš
kentęs klausiu, kuo gi aš 
skolingas.

—Cha, cha, — juokiasi, o 
aš kaip an žarijų stoviu. — 
Matai ’’skool” reiškia good 
luck.

Na, jei jau ’’good luck,” 
tai atsisakyti negalima. Tai 
tau, sako, kad pasauly lai
mės nėra, o štai man laimė, 
lyg kukulis ėmė ir nukrito. 
Ką tu pasakysi!

Taip ir slinko dienos, pa
lydimos koncertų, judamųjų 
paveikslų, šokių ir ’’skool”. 
Kas kad kartais dangus ir 
drumžlinas, bet okeanas vi
sados gražus ir mūsų, ’’dū
šiose” taip linksma ir ge
ra... Tiesa, kai kurių širdims 
kartais ir nemalonu būdavo.

8 kelionės dieną sukilom 
anksti rytą ir išsiilgusiomis 
akimis dairomės į vakarus. 
Kur gi ta Švedija? Tolumo
je štai matos lyg visai prie 
vandens prilipęs debesys.

—Tai Švedija, — aiškina 
jūrininkas.

Užlipu ant viršutinio de
nio. Jaunas vaikinas paslap
čiom braukia rankove-ašarą.

bet tokie jau gramo zdiš- 
Eini vidun ir bijais, kad 
ims ir prislėgs tave.

Bus daugiau.

Amerikos administracijoj 
galima gauti puikių lietuviš- 1 
kų ir amerikoniškų sieninių 
kalendorių. Užėję nusipirki
te ir pasiųskite savo gimi
nėms į Lieetuvą. Jie žiūrėda- • 
mi į tamstų atsiųstus kalen
dorius, su dėkingumu jus mi- ! 
nes ištisus metus.

...
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PLYMOUTH, PA.

A. a. V. Daugirdytė.
Sunkiai sirgus per 9 die

nas plaučių uždegimu Vikto
rija Dauiirdytė 20 m. (314 
Gardner St.), persiskyrė su 
šiuo pasauliu gruodžio 17 d. 
ir nuvyko pas savo motynė- 
lę, kuri mirė daugiau kaip 
metai atgal. Viktorija buvo 
jauna ir skaisti mergina, ge- 

' ros širdies ir liksmo būdo, 
labai rami ir kąntri; buvo 
visų mylima. Dįevas nuskynė 
šią skaisčią leliją, pasiėmė 
ją į dangų.

Laidotuvės atsibuvo šešta- 
dienyj, gruodžio 21 d. iš šv. 
Kazimiero parap. bažnyčios 
su šv. Mišiomis, kurias atlai- 

| kė klebonas A. J.. Sinkevi- 
Ičius. Karstas buvo papuoštas 

gėlėm ir skaitlingai palydė
ta.

Velionė paliko nuliūdime 
tėvelį ir seseris Marijoną, 
Eleną, Dolorosą ir mažesnį

vienas iš kalbėtojų buvo ku
nigas.

— Prieš Naujus Metus tieI 
patys komunistai surengė 
mainierių salėje, neva ban- 
kietą. Ten irgi daug kalbėjo 
smerkdami Lietuvos valdžią 
ir dabartinį režimą, giriant 
Rusiją ir kviečiant lietuvius 
sudaryti ’ ’bendrą frontą ’ ’ 
prieš Lietuvos fašizmą. Ko- 
munistukai ten pat džiaugėsi, 
kad jiems vyksta su bendru 
frontu ir Mahanoy City.

Mano nuomonė, jie taip 
pasakoja, kad tik žmones su
vedžiotų. Jeigu Rusijoj taip 
gera buvo p. Ormanui, tai 
kodėl jis iš Rusijos grįžo į 
Ameriką? Reikėjo jam ten 
pasilikti. Tačiau reikia ir ap
gailestauti jo vieną faktą, 
kad komunistų bruzdėjimą re 
mia ir katalikai. Juk tokių 
nedrausmingų pasielgimų bu
vo. Reiktų apsižiūrėt ko ver
ti tie komunistų ’’bendri 
frontai”. ’’Pūtis”

čią, taip turi ir išeiti poroms 
į salę, bet vyrai nepaklausė 
ir išsmukę iš bažnyčios kur 
katram papuolė tarpais au
tomobilį skersai gatve išbė
giojo. Visgi kartais vyrai 
pasirodo vaikais.

— Sausio 12 d. 120 Wash
ington Boulevard naktį, apie 
12 vai. trokas įvažiavo į krau 
tuvę per didžiulį langą, iš
griaudamas pamato akmenis, 
sutriuškindamas grindis ir 
tik ant skiepo balkį pasika
bino. Gyventojai antram au
kšte miegoję buvo išgąsdinti.

— Sausio 12 d. .įvyko ’ ’Šal 
tanosių vakarienė”, bet val
giai daugiausia šilti; tik 
•alus šaltas. Kaip tikėtasi, pu
blikos buvo vidutiniai. Buvo 
ir šokiai. Dailiausias buvo iš 
Lietuvos ’’Nekaltybės Val
sas” kaip ten jį šokėjai va
dino. • J. K.

kad 
o j at.

pa

Auksinę atmintį palikai, 
mylima Viktorija, dėl savo 
jauni} draugių, kurios su ta
vim taip graudžiai persisky
rė. Amžina atsilsi tau lai su
teikia Viešpats. ’’Jaunystės 
išnyksta, žmogaus meilė iš
nyksta, draugystė ir draugai 
lyg lapeliai medžio prapuola 
— bet Dievo meilė niekados 
neprapuola!”.

Kaz. S. — S.-N. Pa.

Baltimore, Md.
— Sekmadienį, sausio 12 d. 

Šv. Vardo draugijos daug 
narių ėjo prie šv. Komuni
jos per 8:30 vai. Mišias; bu
vo pašvęsti ištikimybės kry-
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KomUnistų veikimas
Pastaraisiais laikais She-, 

nandoah’o lietuviai komunis
tai — bolševikai pradėjo 
daug veikti: suorganizuotas 
’’Lyros” choras, pradėjo ra
dio programą ir gruodžio 28 
d., buvo surengtos komunis
tinės prakalbos, taip vadina- 
nlos ’’bendro fronto”. Kalbė
tojas J. Orman pareiškė tik 
ką grįžęs iš Europos, kur ap
lankęs Lietuvą, Rusiją ir 
Vokietiją^,-Gyrėsi, kad Rusi
joj žmonės gyvena geriausia. 
Toliau kvietė visus lietuvius 
susijungti, nežiūrint skirtu
mo pažiūrų ir nors mažai 
kas jam tikėjo, jis sakė, kad 
kitose kolonijose bendrai su
sirenka ir ’’katalikai ir tau
tininkai ir socialistai” kaip 
nepersenai įvykę Kulpmont, 
Pa., kur ir Shenandoah’a 
”Lyros” rhoras dalyvavo ir

riams, kurie visą metą kas- 
mėnesį in corpore ėjo prie 
šv. -Komunijos. Viso’ išduota 
137 kryžiai. Reiškia tiek vy
rų kas mėnesį ėjo prie Dievo 
stalo; kurie nors vieną mene 
sį apleido — tie negavo. Yra 
ir tokių, kurie tyčiomis vie
ną mėnesį apleido, nes jie tu
ri nuo praeitų metų kelis 
kryžius. Toks manymas nėra 
girtinas: visą metą savo Auk 
ščiausiam Vadui žibinant gar 
bes žvakę, paskutinį sykį 
Jam praeinant tyčiomis ta 
žvakės šviesa lyg kokia puo- 
dine pridengiama. Visas apei 
gas atliko ir pamokslą pasa
kė Dr. kun. L. J. Mendelis, 
Komuniją padėjo išdalinti 
dvasios vadas kun. A. Dubin- 
skas. Nors pamokslininkas 
prašė vyrus, kaip grąžei atei
na poroms iš salės į Bažny-

Newark, N. J.
Visko po biskį

Pas mu šiuo laiku gana 
daug veikiama: parengimų 
daugybė, reikalingų ir nerei
kalingų. Darbščiausias jauni
mas, o ypač parapijos shoras 
nuo savo jubiliejinio vakaro 
dar nieko nerengė. Bet dabar 
jau nugirdau, kad nutarė 
net tris vakarus suruošt. Ro
dos bus taip: balandžio 5 d. 
bus suvaidinta drama ”Atgai 
la”, jau rolės pasidalino ga
biausi vaidylos. Antras va
karas bus parapijos visų cho
rų, mažučių, didesniųjų ir šv. 
Cecilijos choro, tai bus balan 
sžio 26 d. pelnas parapijai. 
Trečias vakaras — choro pa
vasariniai šokiai, tai rodos 
balandžio 18, kur galės jau
nimas sau pasilinksminti bai
giau šalčių sezoną. Tai mato
te, kad jaunimas dirba parapi 
jai, kuo jūs patys turėtu
mėt daugiau susirūpinti.

Pas mus yra ir ir kitokių 
parengimų, kaip tai rengiama 
’’gražuolių” kontestas. Tą 
kontestą rengia seniai. Šis 
metas yra ’’lypin”, tai kvie
čia jaunas mergaites stoti į 
jų rengiamąjį, kontestą. Bet 
kiek teko nugirsti, tai jau 
nekurios grupės mergaičių 
atsisakė turėti reikalą su se
niais diedais. Sako, diedai

tegul eina prie savo širdukių, 
o mes ir be jų galime veikti. 
Atsimenu gerai, kaip parapi
jos choras šventė savo 30 m. 
jubiliejų, tai buvo prašoma 
tų patriotų kad duotų jau
nimui salę, tai jie šaukė, rė
kė savo susirinkime, kad ne
duoti. O dabar atėjo tą jau
nimą. kviesti į kontestą. Bet 
jaunimas Jduvo susipratęs ir 
ne rėkė kaip afrikonai eti- 
jopijoje, bet tik nesvarstė to 
reikalo ir viskas; gražiai pa
darė. Manau, neužilgo bus 
švenčiama Lietuvos Nepri
klausomybės šventė. Žinoma, 
turės būti koks programas. 
Praeitą metą buvo visas ren
gimo komitetas^ sudarytas iš 
jaunimo, tai mūsų senieji pa
triotai (’’tautininkai kaip jie 
save vadina) ignoravo. Beto 
jie ir visus metus taip elgėsi 
oU jaunimo parengimais. Bet 
gale metų, kai buvo šaukia
mas viešas susirinkimas, tai 
ir jie atėjo; žinoma ir įsis
kverbė į komitetą. Jaunimas, 
matydamas, kad jie yra igno 
ruojami, šį metą nėjo į komi
tetą. .Tai manau, kad šį me
tą chorąs ir jaunimas, bu
vęs komitete, dainuos salėj 
su publika, o senių komite
tas galės dainuoti ant sce
nos. Tikrai gaila, kad taip 
turės būti, bet tai ne dėl jau 
nųjų kaltės.

Mūsų kaikurie biznieriai 
pradžioj metų reikalauja pi
pirų. Daugelis jų pamiršo ba
žnyčią, aukų jai neduoda, o 
iš parapijonų gyvenimą da
ro. Aš štai ką pasakyčiau: 
kurių aukų Kalėdų ar Vely
kų švenčių laiku neskelbiama 
bažnyčioj, tai tokių nereikia 
nė remti, tegul jie gyvena iš

Dar ir daugiaus yra svar- 
| bių dalykų, bet jei bus rei
kalas pasikalbėsime kitą kar
ta. Žinantis.

Groat Neck, N. Y.

Tel. Elizabeth 2-8661 Res. Tel. Elizabeth 2-8537

Real Estate — Insurance— Notary Public 
120 Broad St., Elizabeth, N. J.

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

Apkainuoja, parduoda 
nejudomas nuosavybes,
Sukolektuoja rendas

Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

Ketverge, sausio 9, įvyko 
L. Vyčių 109 kuopos svarbus 
•susirinkimas, kuris pradėtas 
malda. Foto buvo vardošau- 
kis. Valdyba ir komisijos iš
davė raportus, kurie buvo 
priimti. Sporto komisija pa
aiškino, kad mūsų kuopa tu
ri gerą basketbolo tymą (Iš 
5 žaidimų visus laimėjo). 
Gavėnios metu numatoma tu
rėti bendrus Komunijos pus
ryčius — Agapę. Vieta ir lai
kas bus aptarta kitam susi
rinkime. Tarp naujų pasiūly
mų Įnešta ir komisija išrink
ta surengti šokius tuoj po

Velykų. Išrinkta delegatai 
Vyičų N. Y. ir N. J. Apskri
ties seimeliui.

Šiemet Vyčių valdybą su
daro šie rimti ir darbštūs na
riai: A. Kurtinaitis, —pirm., 
J. Zorskis, vice pirm.; D. 
Dennis — raštin., C. Budris, 
—iždin., J. Masulis — finan
sų rast. F. Zorskis — mar
šalka. Mūsų Vyčiai yra veik
liausias ir geriausias apylin
kės jaunimas. Į Vyčius norin 
tieji įstot turi būt geri ir 
darbštūs lietuviai jaunuoliai. 
Valio Greatnecko jaunimas 
—Vyčiai!

Greatneikietis.

Iš LIETUVOS

Daug žvėrių
Bijutiškio par. (Utenos 

apskr.) yra dideli valstybi
niai miškai, kuriuose ir įvai
rių žvėrių, ypač stirnų, šie
met yra gan daug. Galima 
matyti kasdien po kelias 
stirnas pulkeliais bėgiojant; 
jos taip drąsios, kad pačiam 
vidudienyje ramiai apie tro
bas vaikštinėja. Kaip kas ant 
jų surėkia arba šuo suloja, 
tai bėga į mišką.

Taipgi ir vilkų yra, kurie 
apylinkės ūkininkams daro 
žalą; rudens laiku aveles ir 
žąsis gaudydavo, dabar žie
mai atėjus pradėjo gaudyti 
nekaltus šunelius. Gruodžio 
6 d. naktį eigulio Tiškaus 
pririštą šunį papjovė ir nu
sinešė.

Vilkaraiščių vienkiemyj, 
kuris yra tarp miškų, kuria
me gyvena Petras Lazauskas, 
kaip jis sako, gruodžio men. 
pripratęs didelis šernas, ku
ris kas vakaras ateinąs prie 
tvartų ir veržiasis prie kiau
lių. Šuniu užpiudžius tai šu
nies nebijąs ir puoląs ant šu
nies. Tik kaip pats šeiminin
kas surėkiąs, tada šernas pa
lengva^ bėgąs į mišką. P. La
zauskas keturi metai atgal ir 
tuo pačiu laiku nušovus šerną 
kurio mėsos buvę 13 pūdų ir 
stori lašiniai. Lazauskas sako 
jei ir šis ilgiaus naktimis 
lankysiu ir neduos kiaulėms 
ramybės, taip ir su šiuo pa
sielgs nekitaip.

Vietiniai gyventojai taipgi 
nemažai ir stirnų žiemos me
tu iššaudo, nors valdžia ir 
draudžia. Stirnos gražūs žvė
reliai ir niekam žalos nedaro, 
bet jos gardi mėselė ir kain 
beveik į namus ateina, tai 
daugeliui parūpsta gardus 
kąsnelis. Eks-Amerikie+is.
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į Didžiojo New Yorko Apylinkėj |

M. Zujus ’’Garso” Redak
torius ir p. J. Moliušis, bu- Ridgewoodo sekcijoj namų 
vęs LRKSA .centro iždinin
ku, lankėsi redakcijoj sau
sio 9. Jiedu buvo atvykę į 
a. a. Domeikos, seno Susivie
nymo veikėjo, laidotuves.

• Pereitą savaitę lankėsi p. 
Janušonis, iš Worcester, 
Mass.

BIZNIERIŲ SUSIRINKI
MAS

Labai svarbus lietuvių bi
znierių susirinkimas įvyks 
pirmadienį, sausio 20 d. 8:30 
vai. vakare, L. A. Piliečių 
Klubo salėje, 80 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y. Visi Didžio
jo New Yorko lietuviai biz
nieriai yra kviečiami būtinai 
dalyvauti šiame nepaprastam 
susirinkime. Komisija.

IŠ LIET. S IR A. KLŪBO

Lietuvių Studentų ir Alu- 
mnų Klubas turėjo pereitą 
sekmadienį J. W. Kasper na
muose, (Maspethe) susirinki 
mą. Svarbiausiu klausimu 
buvo S ir A rengiamas ba
lius — šokiai, kurie įvyks 
Victoria viešbutyj Vasario 
21 d., 1936 m. Pradžia 9 vai. 
vakare. Tikimasi, kad šiemet 
dalyvaus daug vietos lietu
vių, latvių, estų, ukrainiečių 
ir kitų. Ta proga Liet. S ir 
A. klubas apvaikščios ir Lie
tuvos nepriklausomybės 18- 
kos metų sukaktį. Reikia pa- 
žymėt, kad Lietuvių S ir A. 
pusę šio parengimo pelno nu
tarė atiduoti Vilniaus Gele
žiniam Fondui. Rep.

NAMŲ SAVININKŲ SUSI
RINKIMAI

salėje, 61-38 
Maspethe, 7:30 
Visi Maspetho 
lietuviai namų

Lietuvių Namų Savininkų 
Susivienymo Maspetho sek
cijos special’s susirinkimas 
įvyks šį šeštadienį, sausio 18 
d., Zabelskio 
Clinton Ave., 
vai. vakare, 
ir apylinkės
savininkai yra kviečiami-bū- 

. tinai dalyvauti šiame susi
rinkime, kuriame bus svars
toma namų savininkus lie
čianti reikalai. ,

Lietuvių namų savininkų 
. organizacijos reguliariai su

sirinkimai įvyksta pirmą ir 
trečią pirmadienį kiekvieno 

1

»

mėnesio, B. Šalinsko salėje, 
84-02 Jamaica Ave., Wood
haven, N. Y., 8 vai. vakare.

savininkių susirinkimas įvyks 
vasario 7 d. Šapolo ir Vai
dinio įstaigoj, 147 Thames 
St., Ridgewoode.

SURPRISE PARTY”

Pirmadienio vakare, sau
sio 13 d. visai netikėtai bu
vau užklupta mano bendra
darbių prietelkų, kurios su 
dainomis ir gelių bukietais 
’’įsilaužė” į mano namus ir 
pasveikino su vardadieniu. 
Tai buvo A. Jocienė, O. Li- 
zūnienė, R. Nedzinskienė, M. 
Tamašauskienė, M. Zabelskie 
nė, kurioms širdingai dėko
ju už linkėjimus, dovanas ir 
taip malonų priėmimą.

Veronika Valantiejienė,

ATIDARO OFISĄ

magistras , šiomis dienomis 
pasitraukė iš -Lietuvos kon
sulato sekretoriaus pareigų ir 
atidarė savo kontorą adresu 
123 Union Ave., Brooklyn, 
N. Y. (Telefonas EVergreen 
7-1199).

Adv. Jurgėla yra buvęs 
Lietuvos kariuomenės ir Ma
žosios Lietuvos Sukilimo sa
vanoris, seniau dirbęs Užs. 
Reik. Ministerijoje, per 7 me
tus sekretoriavo Liet. Gen. 
Konsulate' New York’e ir 
veikliai darbavosi lietuvių or 
ganizacijose.

Linkime naujam profesio
nalui pasisekimo.

MOTERŲ APSKRIČIO 
VAŽIAVIMAS

SU-

N. Y. ir N. J. Moterų Są- 
gos Apskričio suvažiavimas 
įvyks sekmadienį, vasario 9 
d., Karalienės Angelų para
pijos salėj, So. 4th ir Roeb-

Pradžia 2 vai. po pietų. Visų 
kuopų prašome prisiųsti de
legates. Šis suvažiavimas bus 
metinis. S. Subatienė,

Apskr. Pirmininkė.

IŠ L. VYČIŲ N. Y. IR N. J.
APSKRIČIO SUVAŽIAVI

MO

Sekmadienį, sausio 12 d. 
Lindene, N. J. įvyko Lietu
vos Vyčių New Yorko ir New

* • .»

Jersey apskričio metinis su
važiavimas, kuriame dalyva
vo 38 atstovai iš 16 kuopų 
ir keliolika svečių, kurių tar
pe radosi iš tulimo Rocheste- 
rio 93 kuopos narys Jonas 
Prane kūnas.

Suvažiavimui vadovavo 
apskričio pirm. M. Martin- 
kus. Iš įvairių pranešimų pa
aiškėjo, jog^per pereitus me
tus finansinis apskričio sto
vis žymiai pagerėjo.

Kuopos padarė praneši
mus, kas buvo nuveikta Cen
tro namų fondo naudai. Se
kančios kuopos prisidėjo prie 
L. Vyčių naujų namų fondo.

41 Vytauto kuopa, Brook
lyn, N. Y. parengimo pelnas 
$40.08.

12 kp. New York, N. Y. 
auka iš iždo $10.00.

109 kuopa Great Neck, L.
I. parengimo pelnas $20.00. 
134 kuopa, Jersey City, N. J. 
parengimo pelnas virš $20. 
(bet dar pinigai nepriduota 
į fondą). Visos kitos apskri
čio kuopos prisižadėjo būti
nai surengti šią žiemą paren
gimą fondo naudai.

Pavasarininkų atsilanky
mo reikalu platų pranešimą 
padarė Centro pirmininkas 
A. J. Mažeika, pažymėdamas, 
jog delegacija atvyksta prieš 
Velykas ir jų maršrutas pra
sidės balandžio 13 d. New 
Yorko ir New Jersey apy
linkėje, kur jie išbus iki ba
landžio 26 d. Visoms kuo
poms bus pasiūlyta dienos, 
kurios galutinai kuopoms su 
tikus, bus paskelbta spaudo
je. Pavasarininkų delegacija 
atsiveža su savimi ir didelį 
rankdarbių rinkinį.

Apie rytinių valstijų sei
melį ir abelnai Federacijos 
reikalu padarė pranešimą A.
J. Mažeika. Federacijos Cen
tro valdybos narys. Jis pa
aiškino Federacijos svarbą 
visiems kat. lietuviams Ame
rikoje ir ypatingai organiza
cijoms ir kvietė visas kuopas 
tapti Federacijos nariais r 
aktyviai dalyvauti ios veiki
me.

41 Vytauto kuopa prane
šė, jog ji turi išrinkus komi
siją p r įrengimui Antrosios 
Vyčių Dienos apskrityje, ap
vaikščiojant savo 
jos patrono šv. 
šventę.

Lietuvos Vyčių 
vyks sekmadienį,
Brooklyne, Apreiškimo Pan. 
Švč. Bažnyčioje ir svetainė
je. Programa bus sekanti: 
apskričio vyčiai ir jaunimas 
per 11 vai. Mišias Apreiškimo

Daugiau Gyvumo.
Visi džiaugiasi žmogumi 

gyvaus būdo. Paniurusios 
ypatos kiekvienas vengia. 
Gyvas žmogus lyg švelnus 
pavasaris, visus prie * savęs 
traukia, visiems jis patinka.

Taip yra su žmogumi. O 
kaip gi yra su draugija? Ar 
ne tas pats?! Žinoma, kad 
tas pats. Gyva draugija vi
suomet pasekmingesnė savo 
augimu nariais, nes visi mė- 
gia gyvą, kitaip sakant, veik
lią draugiją. Kągi reiškia 
būti veiklia draugija? Reiš
kia, kad draugija gyvena su- 
lyg savo įstatymų, seka kata
likiško veikimo darbuotę, tu
ri paskyrus iš savo tarpo ge
rus ir veiklius atstovus į Fe
deracijos apskritį, gi Federa
cijos Apskričio posėdžiuose 
yra gaminami planai bend
ram visų draugijų katalikiš
kam veikimui. Visos katalikiš 
kos draugijos su Federacijos 
apskričiu sudaro gyvą ir ga
lingą katalikišką frontą.

Tad šiuomi dar kartą kvie
čiu visas dranga j as dalyvauti 
per savo atstovus ateinančia
me Federacijos Apskričio su
sirinkime, kurs įvyks pasku
tinį penktadieni, t. y. sausio 
31 d., Apreiškimo parapijos 
mokyklos mažojoje salėje, 
8:30 vai. vakare.

Praėjusiame Federacijos

organhaci
Kazimiero

Diena į- 
kovo 8 d.

bažnyčioje eis prie šv. Ko
munijos. Po pamaldų parapi
jos salėje įvyks bendri pie
tūs.

Apskričio" sporto ratelis 
praneša, jog trumpoje ateity
je yra rengiama . apskričio 
sporto rungtynės ir kvietė 
visas kuopas jose dalyvauti.

Dramos ratelio pirminin
kas p. Vaičelis pranešė, jog 
šiuo laiku mokomi du veika
lai: komedija ’’’Mirta Cinči- 
biraitė” ir ’’Prakeikti pini
gai.”

Po to sekė naujos apskri
čio valdybos rinkimas. Išrin
kta: Dvasios vadas —kun. 
Kinta iš Paterso'ft, N. J., 
Pirmin. — Petras Ivanaus
kas iš Brooklyn, N. Y., 1-as 
vice-pirm. — Petras Cibuls
kis iš Maspeth, N. Y., 2-as 
vice-pirm. Petras Vaičelis 
iš New York, N. Y., iždinin
kas — Kazys Basanavičius 
iš Jersey City, N. J., sekre
torė — N. 
Kearney, N. J. 
dentais — M. 
A. J. Mažeika.

Markiūtė iš 
ir korespon- 
Martinkus ir

' A. J. M.

. / i ■ ‘ '•
- /■

Sausio .17 d., 1935 m

N. Y.Federaciįos Apskritis
posėdyje buvo iškeltas nau
jas sumanymas, būtent su
rengti didžiulę vakarienę, ar 
kokį kitą parengimą, kuria
me dalyvautų visos draugi
jos priklausančios prie Fede
racijos apskričio. Tai būtų 
draugijų susipažinimo poki- 
lis. Šis naujas sumanymas be 
abejo priduos draugijoms 
daugiaus gyvumo, entuziaz
mo. Taigi ateinančiame Fe
deracijos Apskričio posėdyj, 
be kitų svarbių dalykų,* bus 
svarstomas ir šis naujas su
manymas. Dėlto visos drau
gijos prisirašykite prie Fed. 
Apskričio ateinantį posėdį — 
bus daugiau sumanymų, įvai 
rūmo ir svarbiausia, dau
giaus gyvumo.

-ja

---------- - ...------------------

Fed. Apskr. Pirminiu.

Feder. Propag. Sekreto
rius savo gražiame, patriotin- 
game straipsnyj ’’Prisimink” 
kurs tilpo ’’Darbininke” 10 J| 
d. sausio, rašo:

’’Nors šiandien mes esame J 
svetimoj šalyj, atskirti nuo 
mūsų brangiosios tėvynės1 to
li, už plačiųjų . vandenynų, 
bet savo širdyse mes taip ar
ti jos, jog jaučiamės žaliuo
jančių lankų, miškų kvepė
jimą ir skambančias jaunimo 4 
dainas.

Kalbant apie Vasario 16-tą || 
ją, kaipo Lietuvos Nepriklau
somybės šventę, čia ir norė
čiau priminti, kad Didžiojo 
New Yorko ir N. J. ALRK. 'f 
Federacijos Apskritys nutarė 
atatinkamai ją paminėti.

Kun. Pakalnis, F. Apskri- | 
čio pirmininkas ir Apreiški
mo par. klebonas, mielai su
tiko ir leido šiam paminėji
mui panaudoti Apreiškimo 
par. salę. Taigi šiais metais, 
Vasario 16 dienos paminėji
mas įvyks kai minėjau Ap
reiškimo par. salėje, No. 5th 
ir Havemeyer Str., Brookly- 
ne, kur parapijų chorai, pasi
puošę tautiniais rūbais, atliks 
koncertinę programą. Bus 
ir solo dainininkai ■ ir visa 
eilė pasižymėjusių kalbėtojų.

’’Nors dar yra liaiko, ta
čiau iš anksto rengkimės 
šiam paminėjimui, suraskime 
būdus kaip iškilmingiau ji 
apvaikščiojus ir visi ruoški
mės skaitlingai dalyvauti.

’’Ypatingai raginkime sav° 
jaunimą, nes jaunimas, tai 
mūsų tautos pamatai ant ku
rių statoma ateities tvirto-

3
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Apreiškimo Parap ŠIRDINGA PADĖKA
EVERGREEN 8-9770itis

Sausio 17 '1936 m.
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Parapijos Mitingas
Sekmadienį, sausio 12 d. 

tuojaus po sumos, įvyko pa
rapijos mitingas. Susirinko 
gana daug parapijiečių. Vy
rų buvo daugiaus negu mo
terų. Klebonas kun. N. Pa
kalnis 
malda, 
tikslą, 
dienas
mams ir išrinkti komitetą pa
rengimams suruošti ir jais 
vadovauti.

Šiais metais sekanti paren
gimai parapijos mitingo yra 
numatomi ir už girti:

1) Metinis parapijos pikni-

paaiškino mitingo 
būtent: paskirstyti 

šių metų p aren gi-

■ , - - -
kas birželio (June) 28 die-

ivai
dau-

Tuinin.

ekreto- 
;riotin* 
mink” 
:e” 10

2) Visos parapijos išvažia
vimas į Forest Parką liepos 
(July) 26 dieną.

4. Rudeninis piknikas — 
Rinkimai Karaliaus, Karalie- 

■ nes, kunigaikščio ir kunigai- 
K < v. . - _ Q ~4-™
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katytės rugsėjo (September) 
13 dieną, Klaščiaus Clinton 
arke.
5) Parapijos bazaras prasi

jos Spalių (October) 23 d. 
i.' baigsis Spalių 31 d.

Šie viršpaminėti parengi
mai parapijos mitingo užgir- 
ti, dėlto -visos draugijos yra 
maloniai prašomos viršpami- 
nėtose dienose nerengti savo 
parengimų. Be to, nutarta 
rengti išvažiavimą laivais 
kartu su visoms Brooklyno 
ir Maspetho lietuvių parapi
jomis.

! A. a. Jonas Valentas mirė 
gruodžio 12 d. 4:15 vai. ry
tą Palaidotas 16 d. iš Aprei
škimo parapijos j Šv. Jono 
kapus. Lietuvoj velionis pa
ėjo iš Valentų vienk. Kupre- 
liškio parap. Pasvalio apskr. 
Lietuvoj paliko motiną, brolį 
Juozą, seserį Elzbietą ir ne
maža giminių.

Amžinai nutilęs, nebegali 
atidėkoti tiems, kurie suteikė 
paskutinį patarnavimą ir pa 
lydėjo į amžinybės vietą. Mes 
atsimindamos ir apgailėda- 
mos Tave, brangus vyre ir 
tėve, užtai jiems atsidėkosi
me. Dėkojame gerb. kleb. 
kun. N. Pakalniui, misionie
riui Tėvui Alfonsui ir kun. 
Kartavičiui už atlaikytas 3 
gedulingas šv. mišias. Ypač 

į dėkojam gerb. klebonui Pa
kalniui. Trūksta mums žodžių 
išreikšti dėkingumui. — Dė
kojame šv. Mišių, gėlių auko
tojams, vargon. J. Jankui ir 
grab. Garšvai už gražij pa
tarnavimą. Dėkojam visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse ir 
bent kuo prisidėjusiems prie 
paskutinio patarnavimo.

! Brangus vyre ir mylimas 
tėveli ilsėkis ramiai, šios ša
lies žemelėj. Nuliūdę: žmo
na Valerija Valentie*nė ir dūk 
terys Angela ir Olga.

Tvarkdarė O. .Kučinskienė 
Kuopa ypatingai gražiai dar 
bavosi praeitais metais. Su
rengė 3 balius ’’Bunco Par
ty”, 15 metų gyvavimo kp. 
jubiliejinius pusryčius, Aps
kričio vakarienę. Naujos baž
nyčios reikalams paaukavo 
$230.00. Darbščiai valdybai 
ir visoms narėms noriu pa
linkėti, kad mūsų visų geri 
norai ir pasirįžimai neštų gau 
sius vaisius 1936 metais.

Senoji korespondentė O. P.

— Šv. Vardo balius sek- 
madienyj nebuvo gausus. 
Draugijoms turint parengi
mus, nariams privalu atsilan
kyti.

*— Šį sekmadienį pašalpinė 

draugija šv. Vincento turės 
metinį balių parapijinėj sve
tainėj. Pradžia 5 vai. po piet. 
Bus šokiai.

— Dr. J. Petrauskas buvo 
susirgęs ir visą savaitę išgu
lėjo .Flushing ligoninėje.

_ Sausio 19 d. susituoks 
vietinėj bažnyčioj Ona Gu
žaitė su Alfredu Kanis.

— ’’Amerikos” vajaus 
metu Maspethe darbuojasi 
abu kunigai, muz. J. Tamo
šaitis, O. Petrulienė, S. Če- 
rebiejus ir kt. Pas minimuo
sius galima naujai užsirašy
ti arba atnaujinti ’’Ameri
kos” prenumeratą.

JOSEPH GARSZVA
QBABOBIUS IB BALBAMŪOTOJAS

231 Bedford Avenue, Brooklyn, N Y.

Telephone: Evergreen 8-7027

SAVININKAS—A. SHRUPSKIS
Gera Duona—Žmogaus Sveikata

Lietuviai yra sveiki ir stiprūs žmonės todd, 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.

Tel.: STagg 3—5043 NOTARY PI'Blli

M. P. BALLAS, Inc

GRAB0RIU8 IR BALSAMUOTOJAS 
660 Grand Street, Brooklyn N Y

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

GBABOR1US i

Parapijos Parengimams nau
jas Komitetas.

Kazys Masaitis, Uršulė Mi
kulskienė, Kazys Dobrovols
kis, Marė Kivytienė, Juozas 
Terebeiza, Ona Balevičienė, 
Jurgis Unguraitis, Morta Šer 
tvytienė, Simas Stagniūnas, 
Konstancija Dumblienė, Jo
nas Butkus, Antonina Andri- 
šiūnienė, Antanas Andrišiū- 
nas, Ona Stagniūnienė, Jur
gis Žerolis, Petronėlė Drau- 
gelienė, Vladas Zaukus, Ben- 
dziuvienė, Vytautas Žalnie- 
raitis, Julė Terebeizienė, Vin 
cas Kivyta, Jr., Marė Kra
sauskienė, Karolina Zaukie- 
nė ir T. Stučienė.

Klebonas paaiškinęs nu
matomus pataisymus, uždarė 
mitingą su malda.

Po mitingui išrinktasis ko
mitetas išsirinko valdybą; 
Kazys Masaitis — pirminin
kas, Vytautas Žalnieraitis — 
sekretorius, Marė Kivytienė 
— vice pirmininkė, Antanas 
Andrišiūnas — iždininkas.

MASPETH, L. I.
Iš metinio susirinkimo

Sausio 8 d. Motenj S-gos 
30 kuopa laikė metinį susi
rinkimą parapijos salėje. Ap
tarta bėgami reikalai, išklau
syta praeitų metų valdybos 
raportai ir, pagaliau, išrink
ta valdyba ateinantiems me
tams: Dvasios vadas gerb. 
kun. P. Lekėšis, Pirm. A. Juo 
čienė, vicę-pirm. P. Morkū
nienė, visoms prašant kitos 
valdybos narės liko tos pa
čios: nutarimų rašt. O. Pet
rulienė, finansų rašt. V. Va- 
lantiejienė, kasininkė O. Li- 
zūnienė, iždo glob. J. Pau
lauskienė ir F. Ražickienė. 
Korespondentė O. Petrulienė. <

Šv. Jurgio parapijos šv. 
Ražančiaus draugija nors 
yra beveik didžiausia parapi
joj, bet veikime gyvumo per
daug nerodė. Bet pereitą se
kmadienį įvykusiam susirin
kime pasireiškė nauja kryp
tis: į Federacijos apskritį iš
rinkta atstovės T. JakupČio- 
nienė ir O. Gerulienė. Taipgi 
nutarta rengti parengimą, 
kuris bus pavadintas ’’Mar
gumynų Vakaras.” Tai jau 
bus antras parengimas šios 
draugijos. Valio rožančinės, 
neapsileiskite kitoms!

M. B.

Koiel yra patariama valdyti KAUKO DUOBĄ?

Dėlto, kad yra patentuota Suv. Valstijose, ilgai nepasensta Ir 
per tai gardžią rūgštį turi. Paragavę, pamatysit skirtumą.

I V u nprpir.M. savaite i
r

j

Priešais Apreiškimo Bažnyčią
Duodu automobilius vestuvėms ir visokiem p< un

402 Metropolitan Avenue, Brooklyn N Y

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLh

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER 

REAL ESTATE 
GENERAL INSURANCE

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N Y

SALDUKAS ir PLATZ
Dabar Geriausiai Aprūpins Jūsų Namuose

Tel. STagg 2-0783 NOTARY PUBLIC

JOSEPH LE VANDA 
(LEVANDAUSKAS) 

GRAB0RIU8

107 Union Avenue, Brooklyn, N Y

GARO AR ŠILTO VANDENIO APŠILDYMU 
ALIEJINIUS ŠILDYTUVUS, REFRIGERATORIES 

GAZO PEČIUS
Rankpinigių nereikia — Išsimokėjimai per tris metus 

SULIG VALSTYBINIO GYVENIMAMS PLANO 
(Housing Plan)

'Standard"
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.

Į ei norit gauti į kitus miestus ar farmas, kreipiktės:
1920 7th Ave., Watervliet, N. Y

N. MASENAS BAKING CO.

Mes išvalome Gare Boile
rius oru už fž.00 ir dau
giau Klausykite mūsų Ra
dio garsinimo kasdien iš 
WMBQ. Jums nereikės rū
pintis nlekuom. Tik pašau
kite ar parašykite adresuo 

darni:

SAVAGE & PLATZ
994 MADISON ST., 

BROOKLYN, N. Y.
Tel: GLtnmore S-8733

- pranešama, naaruiuga
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Karai. Angelų Parap.

Sekmadienį, sausio 12 d. 
įvyko šv. Vardo draugijos 
metinis susirinkimas. Daly
vavo skaitlingas būrelis na
rių. Kaipo metiniam susirin
kime, buvo valdybos rinki
mas, senosios valdybos meti
nis raportas ir t. p. Valdyba 
palikta ta pati, būtent; Pir
mininkas V. Dailyda, vice- 
pirm. V. Žemantauskas, prot. 
sekret. J. Avižonis, jo pagel- 
bininkas J. Mykolaitis, iždin. 
M. Dailydėnas, finansų sekr. 
G. Visaekas.

Iš valdybos raportų paaiš
kėjo, jog draugyste nors dar 
jauna, bet daug yra naudin
gų dalykų nuveikusi. Ypa
tingai iždininko raportas 
džiuginantis: neatsižvelgiant 
į tai, jog pereitais metais 
draugystė yra išmokėjusi di
deles sumas pinigų, bet šiuos 
Naujus Metus pradedant iž
das netuščias. Narių ūpas ir
gi geras; visi pasiryžę dar
buotis ir ateityje su tokiu 
pat uolumu.

Draugijos valdyba reiškia 
nuoširdžią padėką visiems 
nariams, kurie ką nors yra 
veikę draugijos labui bėgy
je pereitų metų. Labiausia 
dėkinga tiems, kurie savo 
darbu, sumanumu arba duos- 
numu prisidėjo, kad padary
ti draugijos rengiamas pra
mogėles jaukiomis ir įspū
dingomis. Čia labiausia nusi
pelno mūsij dėkingumą gerb. 
V. Turulis, K. * Sidabrą, P. 
Dulkė, M. Dailydėnas, Pus- 
vaškis, Bujokas, Visaekas ir 
kiti.

Mūsų darbas buvo pasek
mingas todėl, kad buvo šir
dingai darbas atliekamas, 
buvo vieningumas. Nepa
mirškime taip vieningai dar
bo imtis ir ateinančiais me
tais, o dirbdami nepailsime. 
0 vienybė ir noras būti vie
nybėje pas mumis tikrai ga
lima matyti iš taip noringai 
tiek sumokėtų mėnesinių 
duoklių. J. M. Laitis

Penktadienį, sausio 10 d. 
įvyko Karalienės Angelų par. 
Choro metinis susirinkimas, 
kurį atidarė vice pirm. I. 
Bujokas.

Susirinkime dalyvavo dau
guma narių. Kaip kitos para
pijos' draugijos, taip ir cho
ras dovanojo gražią dovaną 
pagražinimui bažnyčios, t. y. 
liktorius dėl didžiulio alto
riaus.

Baigiant visus senus reika
lus, ėjo rinkimas valdybos 
1936 metams. Išrinkta: A.

Liutkus, pirm.; K. Žemaitis, 
vice pirm.; A. Vasauskiutė, 
prot. raštin.; V. Ilgūnaitė, 
f in. sekr.; A. Pranys, iždin.; 
T. Rapulskas, J. Serbentas, 
maršalkos f Mrs’. Vence, E. 
Tvaskiūtė, T. Rapulskas, 
knygų peržiūrėtojai, A. Pu- 
peliūtė, korespondentė.

Linkime geriausio pasise
kimo naujai valdybai.

Korespondentė.

'iiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiŲiiiiiiiiiiiiiiinii dilimu

= Tel.: STagg 2-2306 ;

Į PALOCIUS SALDAINIŲ i
= KRAUTUVĖ * :
= GERIAUSIOS RŪŠIES :

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

S AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iŠ :
E geriausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės :
S J. GINKUS, :
= 495 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y. :
"uiiiimiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuifiiiiiiiiiii Hiiriiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiih'
—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- ----------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------... . t ________

REPUBLIC LIQUOR STORE
LIETUVIŠKAS MONOPOLIS

431 Grand Street
Šalę ’’Amerikos” redakcijos
KŪČIOMS, KALĖDOMS IR 

NAUJIEMS METAMS
Mūsij tradicija yra, kad Kūčių vaka

re reikia turėti nevien žuvies ir sližikų, 
bet reikia turėti ir saldaus vyno arba 
geros degtinės bonką.

Kalėdoms, geriausia ir prieinamiausią 
dovana savo draugams ir giminėms 
yra ieros degtinės arba vyno bonka, o 
visų geriausia ir įdomiausia dovana, 
Lietuvos valstybinė.

Mūsų krautuvė tapo padidinta skaitlium skirtingų 
rnšiu degtinių, Konjakų, vynų ir Jamaica Rum. 
Tūkstantis rūšių visokių gėrimij su žemomis kainomis.

0*4

Straight 
KENTUCKY

Miiskeų
5*4 ”

(Slrnscrt Hita/ena fla

Tel.: STagg 2—7177

ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) 
ADVOKATASGeriausiai Aprūpinsi! 219 So. Fourth Street, Brooklyn, N. Y.

Williamsburgh Bridge Plaza

Pirkdami bile rūšies

I^HOES

tuvio Milčiaus krautuvė- | 
se, geriausiai aprūpinsi! | 
savo šeimynas, nes čia $ 
parduodami Over Globe | 
čeverykai |

yra lietuvių prityrusių specialistų stipriai ir degantis- | 
kai pasiūti, iš geros ir minkštos odos, stipriais padais. | 
Parenkame bile pločio kojoms. Over Globe čeverykais < 
avėdamas jausis smagiai ir dėvėsi ilgai. $
MOTERIMS BATELIAI madni, gražūs, lengvus, su Arch Sup- 2 
port ir Alr-tred. čeverykų viduje yra minkštos gurno paduškaltės J 
BERNIUKAMS IR MERGAITĖMS čeverykai geriausiai tinka Ge- 2 
nuine Goodyear Welt pasiuvimo, dėlto, kad geriausiai tinka ko- j 
joms, gražiai atrodo ir ilgiau dėvisi. 1
DABAR ŽIEMOS LAIKAS. APRUPINKIT SAVO KOJAS—RUB
BERS, GOLASHATS IR BOOTAIS, IŠVENGSITE ATŠALIMO, SU- Į 
ŠLAPIMO KOJŲ IR DAUG KITŲ NEMALONUMŲ. <
Milčiaus krautuvėse avalynė yra išstudijuota ir parinkta iš ge- Į 
riaušių fabrikų šioje šalyje. Dėlto prekių ne tik išorinė gera iš- < 

vaizdą, bet taip pat gera ir kokybe.
Kviečiame kiekvieną geros valios lietuvį kooperuo- < 
ti avalynės reikale Milčiaus krautuvėse, nes čia ge- < 
ros prekės, žemos kainos ir mandagus patarnavimas < 

S. A. Milčius. ' 
------ SAVAS PAS SAVĄ!----- :

- MILCHIUS SHOE SHOPS, INC. 
197 GRAND STREET , BROOKLYN, N. Y. 
66-31 GRAND AVENUE, MASPETH, L I., N. Y. 
56-27 CLERMONT AVENUE, MASPETH, LJ..N.Y. 
69-21 GRAND AVENUE, MASPETH, L I.,N.Y.

KOSULYS ISS aRl TToS
Yra pašaunamas su daktaro Grysz’o gyduolėmis — BRONCOTONE. 

Šios gyduolės yra sutaisytos sulig gydytojo recepto. Jos suteikia grei
tą palengvinimą nuo kosulio Ir kitų nesmagumų ryšy su šalčiu.

VIDURIŲ NESMAGUMUS
Galima pašalinti su daktaro Grysz’o GASTRITONE gyduolėmis, 

kurios puikiai veikla vidurių reguliavimui; šalina gazą ir nervuotu- 
mo priežastis, gelbsti pašalinimui viduriuose, susidarusių išmatų.

Virš minėtų gyduolių galima gauti visose vaistinėse arba tiesiai iŠ:

KENT REMEDIES, INC.
102 Kent Street Brooklyn, N. Y.

TEL Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS < 

(BRONIUS P. ŠALINSKAS)
GRABORIUS ir BAI3AMUOTOJAS

Gražį, moderniška šarvojimui koplyčia ir poilsiui gražūs kam
bariai duodama nemokamai. Samdo automobilius įvairiems rei
kalams. Kainos labai prieinamos.

84“02 Jamaica Avenue, Woodhaven, L. I.
PRIE FOREST PARKWAY

Sausio 17 d., 193G m

ĮDOMIOS PROGRAMOS

penktadienio rytą

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. J. S. MISEVIČIUS
f:

Dulkė duoda įdomią radio 
programą. Dažnai pasirodo ir 
Mrs. M. Dulkė, kuriai taipgi 
neblogai sekasi ’ ’pavaduoto
jos” darbas. Reikia pastebėt, 
kad p. Dulkių radio progra
ma yra įdomi.

Tel.: EVergreen 8-8707

VALANDOS: 
12—2 p. p.

270 BERRY STREET

VALANDOS:

DR. JOHN WALUK
8—10 ryte 
1—2 p. p.
6—8 vak.

161 NO. 6th STREET Šventadieniais susitarus
Tel.: EVergreen 8-9229

■

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
VALANDOS: 

1—2 p. p.

1114 FOSTER A VENDE Ir pagal sutarti 
Tel.: MAnsfleld 6-8787

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLIURAITE)

179 So. 2nd Street

valandos - 
1—2 p. p.
6—8 vak.
Sekmadieniais susitarus 
Tel. EVergreen 7-7110

VALANDOS:
DR. A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO 4th STREET■

1— 8 vak.
Penktadieniais uždaryta

Tel.: EVergreen 7-0105

VALANDOS:
DR. BLADAS K. VENCIUS

(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND STREET

2—8 vak.
Penktadieniais uždaryta

Tel.: STagg 2-0706
Namų REpubllc 0-3040

RAPOLAS KRUČAS
Fotografas

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

Tel.: JUniper 5—0259

LIETUVIŠKA MESINYČ1A ■ BUČERNE 
ANTANAS NUOBARA, Sav.

449 Grand Street, (arti Keap St.) Brooklyn,^N. Y. 
Čia galima gauti gardžių lietuviškų skilandžių, dešrų, 
kumpių ir kitų valgomų reikmenų. Parems išpildomi spe
cialūs užsakymai. Viskas užlaikoma švariai moderniškai 
įrengtoje krautuvėje. Čia perkantys yra patenkinti pre- 
komis ir patarnavimu.




