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Antradienį palaidotas Ang
lijos karalius Jurgis V. Su
važiavo karaliai, tautų valdo 
vai ar jų atstovai ^palydėti. 
Atvažiavo ir Sovietų komisa
ras, ponas Litvinovas. Net 
bolševikai pagerbė karalių. 
Kanadoje, New Toronto, 
Ont., vietiniai komunistai 
dėl karaliaus mirties atidėjo

LIETUVI!

DIRBKI IR PASIšVęSKI '

SAVO TĖVYNEI

LIETUVAI

< ATMINKI!

KAS GRIAUNA TIKYBĄ 

GRIAUNA ŽMONIJOS 

PAMATUS

Lenino mirties sukakčiai mi
nėti susirinkimą. Suminkštė
jo komunistų širdys.

—o—
Chicago j e, Cook county 

demokratų partijos vadovy
bė kandidatu į teisėjų sąna
šą įdėjo lietuvių advokatą 
Joną.Žūrį/ Pirmu kartu šio 
miesto istorijoj lietuvis pa
teko reguliarės demokratų r 1
partijos kandidatų sąrašan. 
Adv J.. Žūris turi geros pro
gos patekti į teisėjus. Jau 
senai laikas mūsų profesio
nalams sukrusti politikoje.

Studentų riaušės ir vėl pa
sireiškė prieš žydus Vilniu
je, Lvove, ir Varšuvoje. 
Lenkai sukėlė streiką protes
tuodami prieš įstojimo didelį 
mokesnį. Žydai studentai 
jiems nepritarė. Dėl to ir 
riaušės. Žydai tik todėl ir 
persekiojami, kad jie nesu
gyvenami. Jiems ramiausia 
būtų Palestinoje. Žydų pa
saulinis komitetas renka 15 
milionų dolerių fondą perk
raustyti visus 400,000 Vokie
tijos žydų į Palestiną.

—o—
Vokietijoj ir Meksikoj vy

skupai gina katalikų teises. 
Sausio 19 d. abiejose šalyse 
visose bažnyčiose skaityti 
ganytojiški laiškai. Vokieti
joje laiškas lietė Moterystės 
Sakramentą. Vyskupai pas
merkė sterilizacijos įstatymą, 
kurį dabar vykdo nazių vy
riausybė. Meksikos vyskupai 
gi perspėjo tėvus jų parei
gose prižiūrėti vaikų išauk- 
Įėjimą. Įspėjo juos, kad nie
ku būdu neleistų savo vaikų 
lankyti valstybines socialisti- 
škas mokyklas. Laišką pasi
rašė visi Meksikos 30 arkivy
skupų ir vyskupų. Bažnyčia 
turi daug vargo ginant žmo
nių paprastas teises. Ar gali
mą vadinti dvidešimtąjį am
žių apšvietos, laisvės, broly
bės amžiumi?

—oh—
Dienraštis ’’Draugas” įve

dė naują skyrių — ’’Jauni
mas”. Skyrius bus vedamas 
tik lietuvių kalboj ir reda
guos patys jaunieji. Many
tum, kad iš jaunųjų jau ne
siranda sugebančių lietuviš-

TERORIZUOJA LIETUVOS KATALIKUS TRUMPOS NAUJIENOS
Kaunas. (Spec. ’’Ameri

kos” Koresp.)—Lietuvos vy
riausybė, atėmusi autonomi
nes teises Vytauto D. Univer
sitetui, ėmė toje mokslo 
šventykloje sauvaliauti; nuo 
Sausio 16 d. atleidę prof. 
Praną Dovydaitį, vieną iš 
pirmųjų to universiteto pro
fesorių — kūrėjų, Lietuvos 
laisvės kovotoją ir neprikišu 
somybės akto dalyvį. Prof. P. 
Dovydaitis yra vienas iš žy
miųjų Lietuvos pedagogų, 
parašęs daug moksliškų vei
kalų ir mokykloms rankvedė- 

kai rašyti. Kur tau. Tik rei
kia paieškoti. Dar turim ir 
gabių rašytojų jaunime. 
Sveikiname jaunuolius ir lin
kime savų tarpe iškelti bū
simus rašytojus, žurnalistus

Kaunas. — Pranešama, 
kad Lietuvos Užsienių Reika
lų ministerija paskyrė nau
ją generalį konsulą Ameri
kai. Juo esąs S. Kuzminskas. 
Taipgi skiriamas ir naujas 
konsulato sekretorius. Vadi
nasi Dr. Bagdonas ir adv. 
P. Daužvardis vyriausybei 
’’trepni”.

—o—
Lietuvos vyriausybę Liet, 

social-demokratai skundžia 2- 
jam internacionalui, valst- 
liaudininkai vadinamam 
’'’Žaliajam” internacionalui. 
Keista, kad abi minėtos Liet, 
kairiųjų žmonių grupės rado 
reikalo ieškoti ’’užtarimo” . ■ ■ * ■ 
interancionaluose, o Minist.. 
P. Žadeikis Amerikos lietu
vių spaudai kemša mintį, būk 
Lietuvoj viskas OK. Ypač, 
jis stebisi Amerikos katalikų 
nepasitenkinimu ir smerkia 
jų bruzdėjimf dėl dabartinės 
padėties, visai pamiršdamas, 
kad tik tų pačių Amerikos 
katalikų, daugumoj, dėka jis 
pasekmingai čia išplatino 
Liet. Laisvės Paskolos Bonų 
už milionus dolerių ir dėlto 
gavo šiltą vietą. Dabar, ži
noma, p. Žadeikis juokiasi ir 
iš katalikų ir iš savo drau
gų, kurie prislėgti diktatū
ros šaukiasi internacionalų. 

lių. Jis tik prieš šias (1935 
m.) Kalėdas Universiteto ap
dovanotas garbės daktaro 
laipsniu. r

Prof. Dr. Pranas Dovydai
tis yra sąmoningas ir griež
tas katalikas, visa siela at
sidavęs jaunimo auklėjimui 
ir ypač myli ir yra myfmas 
katalikų studentijos; Jis ne
pratęs snausti ir dvasios tir
pdyti apsileidime, todėl ir 
kitų katalikų nenori matyt 
laiko dvasios lopšyj besnnu 
džiančius. Už tai nepat’ko 
kuriam nors vyriausybės vie
špačiui ir Dr. P. Dovydaitį 
pašalino iš profesūros. Pana
šaus likimo laukia profeso
riai K. Pakštas, St. Šalkau
skas ir kiti katalikų vadai, 
kurie nenusilenkia Smetonos
— Tūbelio šeimoms .. Bend
rai apie katalikų inteligen
tų padėti Lietuvoj nėra ko
nė rašyti: jie neprileidžiami 

prie jokios valstybinės tar
nybos ; net ir privačiose įmo
nėse juos pasiekia diktatūra. 
Lietuvos katalikai moraliai ir 
materialiai terorizuojami. 
Kaip ilgai toki padėtis tęsis
— sunku pasakyti.'

VETERANAMS BUS 
APMOKĖTI BONAI.

Washington, D. C. — Sau- 
šio 24 d. Prez. Rooseveltas 
gražino Kongresui bonų bilių 
su komentaru, bet be parašo: 
Atstovų butas tuoj nutarė 
bilių perbalsuot ir 324 prieš 
61 balsais pervarė bonų bi- 
lių, kuris tuoj buvo perduo
tas senatui, o senatas sausio' 
27 d. 74 prieš 16 balsais pre
zidento ’’veto” perbalsavo. 
Taigi veteranų Bonų Bilius 
liko įstatymu ir veteranai 
juos galės iškeisti į valiutą 
arba gaus 3% nuo š. m. bir
želio 1 d. Bonai bus išperka
mi visose pašto įstaigose; iž
das turės išmokėt apie $2,- 
491,000,000.

— Italija sako, kad Angli
jos sukurtoji Viduržemio jū
ros saugumo Sąjunga yra pa
vojinga Europos taikai.

— Anglijos karaliaus Jur
gio V laidotuvėse dalyvavo 
6 karaliai: Bulgarijos, Ko
munijos, Belgijos, Danijos, 
Norvegijos ir Anglijos nau
jasis karalius Edvardas VIII.

— Lietuvos Aero klubas 
pakviestas dalyvauti Sklan
dymo kongrese, kuris įvyks
ta Paryžiuje.

— Honolulu salose vyks
tant oro manievrams 1000 
pėdų aukštumoj susidūrė 2 
U. S. armijos lėktuvai bom- 
banašiai; žuvo 6 lakūnai, jų 
tarpe vienas leitenantas ir 1 
puskarininkas. Betgi 2 la
kūnai išsigelbėjo, iššokdami 
su parašiūtais.

— Jugoslavijos karališka
sis Aero klūbas palaiko ar
timus draugiškumo ryšius su 
Liet. Aero klūbu. Užtai LAK 
Jugoslavijos Aero Klubui pa
dovanojo Dariaus—Girėno 
bronzinį biustą.

— Kaip spauda paduoda, 
Klaipėdos gyventojai šiemet 
per šventes ir po švenčių 
siuntė labai daug maisto į 
Voketiją. Paštas buvo užver
stas antimis, žąsimis, zui
kiais, paršais.

— Sovietų Rusija išleido 
naujas monetas, ant kurių 
pasaulinės revoliucijos šū

kių jau nėra. Rusija tikrai 
nacionalizėja, tik mūs ko
munistai dar grabosi tamsoj.

— Klaipėdos amatininkų 
ir darbininkų susivienijimas 
sukūrė savo dramos trupę ir 
įsteigė teatrą.

— Atsistatydinus Lavalio 
kabinetui, naują Franci jos 
ministerių kabinetą sudarė 
Albert Sarraut. Užsieniu mi
nist erių yra Pierre Flandin. 
Lavalio žvaigždė užgeso, nes 
ji švietė perdaug ’’itališkai”.

— 33 Tarpt. Eucharistinis 
Kongresas šiemet įvyks Fi
lipinų salų sostinėj Maniloj. 
Jis bus vasario mėn.

— Lietuvis misionieris 
Alb. Margevičius sėkmingai 
darbuojasi Miyzaki mieste, 
Japonijoj.

— Anglija griežtai parei
kalavo, kad Egypto vyriau
sybė sulaikytij nacionalistų

[ veikimą. To pasėkoj atsista
tydino Egypto vyriausybė, 
kuriai vadovavo premjeras 
Nessim Paša.. • z,

— Pastaruoju laiku Lie
tuvos vyriausybei artimos 

I jaunimo grupės pradėjo sau- 
’ valiauti. Taip Pakumpryj, 
Prienuose, Pakuonyj ir per 
Kalėdas Išlaužoj, kai pava
sarininkai surengė vakarą, į 
jų parengimus įmestos aša
rinės bombos, kad publika 
negalėtų salėj pasilikti. Išlau 
žoj bombos laiku pastebėtos 
ir sunaikintos.

— Pietų Amerikoj, pav. 
Brazilijoj dabar yra pats vi
duvasarių karštis. Rio-De-Ge- 
neiro mieste pavėsyj karštis 
siekia 102 laipsniu; gatvėj 
lengvai iškepa kiaušinius.

The Catholic Worker, sau
sio mėn., įdėjo ilgoką straips 
nį apie Jo Eksc. Vysk. Teo
filių Matulionį. Paduoda iš
traukas iš ’The True Voice’, 
kuriame aprašo vyskupo atsi
lankymą pas lietuvius, Oma
ha, Nebr.

— Pietinėj Etijopijos da- 
lyj tarp italų ir etijopų įvy
ko smarkūs mūšiai, kurį lai
mėjo italų kariuomenė; žuvo 
apie 8,000 etijopų ir apie 
2,000 italų; iš abiejų pusių 
daug pateko nelaisvėn.

— Turkija pasiuntė stiprią 
kariuomenę į Anatoliją, 
(Mažoje Azijoje). Italija 
prisibijo, kad Turkija nepul
tų Dodecanese salų, kurias 
italai atėmė iš turkų 1912 
metais.

— Demokratas Alfred 
Smith, buvęs prez Roosevel- 
to draugas, išėjo prieš Roose
velt ą ir spėjama organizuos 
konservatyvių demokratų 
bloką. Tuo tik pasitarnaus 
republikonams.

VIEŠA VAKARIENE
Jo Eksc. Vyskupo T. Ma

tulioniui rengiama išleistu
vių Vakarienė įvyks Kovo 2 
d., 8 vai. vakare, Hotel New- 
Yorker, 34 gatvė ties 8th 
Avė. Tikietas vienam $2.50, 
porai — $4.50.
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VASARIO MENUO .
Vasario mėnuo katalikiš

kam pasauliui yra spaudos 
mėnuo. Šv. Tėvas Pop. Pijus 

l • 

XI ragina tikinčiuosius ta
me mėnesyje apaštalauti 
spaudai. Kaip tik šiemet va
sario mėnuo skiriamas kata
likiškam vieningumui. Kas 
gali daugiausiai tą vienin
gumą įgyvendinti, jei ne 

* spauda?
Vieningi esame tikėjime ti

kėdami į tas pačias apreikš
tas tiesas. Vieningi esame kri 
kščioniškoje meilėje. Netruk
do mus klasės, tautystės ar 
rasės skirtumai. Šį vieningu
mą gali ardyti tik blogoji 
spauda. Nuo pirmų krikščio
nybės dienų kova su bloga 
spauda už vieningumą veda
ma. Jau Šv. Povilo dienose 
skaitome Apaštahj Darbuo
se: ’’Daug, kurie užsiimdavo 
žavėjimais, sunešė savo kny
gas ir sudegino visų akivai
zdoje. Apskaičius jų kainą, 
rasta, kad jos buvo vertos 
penkiasdešimt tūkstančių de
narų. Taip garbingai augo ir 
stiprėjo Viešpaties žodis”. 
(19, 19). Bloga spauda kir
šinanti klasę prieš klasę, 
tautą ar rasę prieš viens ki
tą yra nekrd šeioniška. Jinai 
v eikia į nukrikščionėjusius 
žmonių protus ir piktą va
lią, tuomi ardydama mūsų 
vieningumą.

Skaitytojai paprastai ieško 
spaudoje informacijų, apšvie- 
tos savo protui, sielai peno, 
bet dažnai jautuliams pasi
tenkinimo. Jie myli sensaci
jas. Tad stveriasi neutralios 
ar geltonosios spaudos žinio
ms bei sensacijoms. Anoji 
spauda maitina skaitytojus 
ne auklėjamąja medžiaga, o 
tvirkinamąja. Kokios naudos

gali duoti skandalų, divor- 
sų, vagysčių, teismų, žudy
nių ir kt.’žinios? Šlykštynės 
purvina žmogaus vaizduotę 
ir širdį, šaldo doroje, stu
mia į netikėjimą.

Prieš blėdingą spaudą, lei
skime gerą. Meskime -skaitę, 
šalinkim iš namų, neutralią 
ir geltonąją spaudą. Kas ji <
tokia tarp lietuvių visi ge
rai pažystame. Mes ją turi
me pulti. Tai yra, kelti jos 
blėdį, raginti ne remti, ne 
skaityti. Nėra siaurų pažiū
rų, kas rybojasi spauda. Tas 
kvailių pažiūrų, kas nesiry- 
boja ir duodasi nuodytis. Ko
vodami blogą spaudą, turime 
stiprinti gėrąją. Kas ne su 
manim, tas prieš mane; ir 
kas su manim nerenka, tas 
eikvoja; — yra geras mums 
šūkis vasario mėnesyj.

Taigi, tegalime būdami 
geri katalikai, palaikyti, 
skaityti ir platinti tik gerą 
katalikišką spaudą. Apsilei
dę lietuviai, atšalę katalikai, 
tapo tokiais tik per blogą 
spaudą arba nekatalikišką 
draugiją. Rūpindamies išeivi
joje įskiepyti tautinį įsamo- 
nymą, katalikišką susiprati
mą, negalime apsieiti be span 
dos, be geros draugijos. Abu 
eina ranka rankon. Kaip ne
rasime atkaklaus bolševiko 
ar užsispyrusio bedievio be 
savo laikraščio ar draugijos, 
taip katalikiškam veikimui 
būtinas laikraščio leidimas, 
platinimas, skaitymas ir rė
mimas, taipgi draugijij au
gimas, plėtimas bei parapijų 
rėmimas. Kaip gražiai šis 
viskas sutampa su mūsų lai
kraščių ir draugijų vajais. 
Vasario mėnuo — Katalikėj 

akcijos mėnuo. J. B.

širdyje, bet to neužtenka. Jį 
reikia rodyti viešai, nes tik 
tuo būdu kitus-savo tautie
čius, jaunąją kartą uždegsi
me džiaugsmu ir tautiniu en- 
tuzijazmu. Tik viešai rody- 
damies tegalėsime kitatau
čius supažindinti su lietuvių 
tauta ir Lietuvos valstybės 
laimėjimais, pelnytais 18 me
tų bėgyje.

Jei mūsų paskiros šeimos, 
minėdamos bet kokias savo 
sukaktuves, pasikviečia gimi
nes, draugus, pažįstamus ir 
švenčia, tai tuo labiau iškil
mingai turi būti švenčiamos 
tautos šventės, valstybės su
kaktuvės. Vasario 16 d. yra 
didžiausia mūsų tautos šven
tė. Tas tikrai būt ne lietu
vis, kas tos dienos nešvęstų. 
Tas neveikėjąs, kas nesirūpi
na tinkamu vaario 16 d. iš
kilmių prirengimu.

Dėl to neturi likti nė vie
nos mūsų parapijos, ar kolo
nijos, ar ji būtų didelė ar 
maža, kuri nesurengtų' vasa
rio 16 d. paminėjimo.

Federacijos centras, kaip 
kitais metais taip ir šiemet, 
ragina visus savo skyrius ir 
visus kolonijų veikėjus tau
tos šventėj surengti prakal
bas, paskaitas su dainomis, 
deklemacijomis, muzika ir 
kitokiais pamarginimais.

Į Tautos šventės iškilmes 
sukvieskite kuo daugiausia 
žmonių. Išgarsinkite Lietu
vos vardą anglų laikraščiuo
se, kvieskite,? kur galima į 
iškilmes miestų aukštus val
dininkus, mokyklų vedėjus, 
universitetų profesorius.

Tėvai, raginkite savo vai
kus vasario 16 d. puoštis 
tautiniais ženklais ir būtinai 
eiti į rengiamas Lietuvos ne
priklausomybės iškilmes. Mū
sų chorai, pildydami prog
ramas, tesipuošia tautiškais 
kostiumais.

Visos lietuvių mokyklos 
taip pat tešvenČia. Viose tos 
dienos pamokose tebūnie 
kalbama apie Lietuvos pra
eitį ir jos dabartį. Lietuvių 
biznio ir kitokios įstaigos,

Mokslininkų ir Mokslo MėgS 
jų Suvažiavimas. Plenumo 
posėdžiuose bus gvildenamą 
šių dienų dvasios krizio pro- | 
blema, o įvairiose sekcijose
— šiaip svarbūs mokslo klau 
simai.

v ' • i ’iSuvažiavimo laikui orga- 
nizuojama mokslo rastų ir 
leidinių paroda, kurioje bus 
išstatyti katalikų nuo pirmo 
suvažiaViimo, įvykusio 1933 
m., iki dabar išspausdinti į- .
vairaus pobūdžio mokslo vei- J 
kalai.

Mokslo darbą dirbą arba 
mokslu besidomį vienminčiai 
Užjūryje maloniai kviečiami. į 
suvažiavime ir parodoje da- 
lyvauti. BM

Visais minėtais reikalais 
kreiptis į Rengimo Komitetą
— Kaunas, Metropolijos Ku
nigų Seminarija.
Mokslo literatūros paroda.

zika visame pasaulyje!
Vilniaus Vadavimo Talka
Visos mūsų organizacijos 

ir laikraščiai daro vajus, au
gina savo jėgas, kad didesnę 
naudą nešti savo nariams ir 
būti naudingesniais tiems ti
kslams, kuriems susiorgani
zavo. Federacija tuo .džiau
giasi ir ragina lietuvių visuo
menę tuos vajus remti, o at
skirus žmones prašo rašytis 
prie Lietuvių I. K. Susivie- 
nymo Amerikoj, prie Motenj 
Sąjungos, L. Vyčių, Katalikų 
Studentų Organizacijos ir 
kitų katalikiškų organiza
cijų. Taip pat ragina pre
numeruoti dienraštį ’ ’Drau
da” bO: i 
S$”, : 
’’Vytį 
’’Studentų Žodį 
žangą”.

Šiuomi skelbiame 
ną labai svarbų vajų, kuris 
paliečia svarbiausią lietuvių 
tautosa reikalą.

Šiuo didžiuoju mūsų tau
tos reikalu yra Lietuvos se- : eiami visi mokslo darbą dir 
nosios sostinės Vilniaus vada • bą mūsų broliai užsieniuose, 
vimo darbas, kurį turi dirb- ■ 
ti ne vienas kuris, bet visi j 
sąmoningi lietuviai.

ALRK Federacijos skyriai 
yra drauge ir Vilniui Va
duoti Sąjungos skyriai. Prie 
Vilniui Vaduoti Sąjungos 
veikia Vilniaus Geležinis Fon 
das, kuris yra išleidęs Vil
niau^ Pasus ir ženklelius. 
Dėl to Federacijos skyriai 
yra įpareiguojami platinti 
Vilniaus pasus ir ženklelius.

Tam tikslui skelbiame' va
jų, kuris eis per visą vasario 
mėnesį. Prieš taftos šventę 
skyriai gerai teprisirengia, 
teparsitraukia pasų ir ženk
lelių, geraitesusiorganizuoja, 
o vasario 16 vajus turi prasi
dėti visu smarkumu ir eiti iki 
šv. Kazimiero dienos (Kovo Į anksto nuoširdžiai dėkoja. 
4 d.). Į šio vajaus darbą rei- j 
kia įtraukti draugijas, jau
nimą, ir net mūsų mokyklas, j

’’Darbininką 
’’Ameriką”, 
”, ’’Moterų 

r)

”Gar-f f 
r

’’Laivą
Dirvą’
ir ’ ’Pa-

dar vie-

II
i

'£9

Suvažiavimu, bus sujungta 
katalikų mokslininkų raštų į - - ™ 
paroda. Joje dalyvauti kvie- 

4-0 - I.

v . vPrašome iki s. m. vasario
mėn. 20 d. atsiųsti Rengimo i

1 Komitetui (Kaunas, Metro- 
■ ! -olijos Kunigų Seminarija) 

savo išspausdintus originali- 
- -rm 

nius, verstus ar-ba redaguo
tus — bet kurios mokslo sri- j 
ties — rastus ir leidinius | 

i (pav. knygas, brošiūras, 
straipsnius, žurnalus, chres- 
tomatijas, žodynus ir tt.)..Pa | 
geidaujama tvirtai įrištų eg- | 
zumpliorių, straipsnių — jei : 
galima — atspaudų.

Visa medžiaga parodai pa
sibaigus bus tvarkingai grą
žinta.

i iTikėdamiesi . gausios ' musų ?i ■ t
svetur gyvenančių katalikų 
inteligentų paramos, visiem ■

I autoriams ir talkininkams iš
u

me.
Liet. Kat. Mokslo Akademija

skime, kad neliktu nė viena 
lietuviu be Vilniaus paso su

VASARIO 16 D. BELAU
KIANT

Vasario 16-ji Lietuvos val
stybės gimimo diena. Šiemet 
jai sukaks 18 metų amžiaus. 
Tomis sukaktuvėmis džiaug-

šis Lietuvos žmonės, džiaug
sis visa tauta. Būtų negražu, 
jei mes, Amerikoj gyvenan
tieji lietuviai, nesid alintu
me tuo džiaugsmu.

Gerai yra džiaugtis savo

tėj turi būti uždarytos.
Lietuvių bažnyčiose, be a- 

bejonės, girdėsime pamoks
lus apie mūsų katalikiškos 
tautos praeities ir dabarties 
vargus ir taip pat jos laimė
jimus. . '

Žodžiu, vasario Šešiolikto
ji — Lietuvių tautos šventė 
tebūnie švenčiama visur, visų 
lietuvių ir iškilmingai! Tą 
dieną teskamba mūsų tautos 
vardas, lietuvių daina ir mu

KLAUSIMU
Į Gegužės men., 1935 m., bu- I
Ivo paskelbta spaudoj pasiū- 1

- - - — - . J
niaus ženkleliais!

Taigi, visi į Vilniaus vada- I lymas žadantis $50 premiją 
vimo talką! <
ALRK. Federacijos

Sekretorijatas.

LIET. KATALIKŲ MOKS
LININKŲ IR MOKSLO 

MĖGĖJŲ SUVAŽIAVIMAS

už geriausiai parašytą raštą 
apibudinanti lietuvio inte
ligento, profesionalo ir biz
nieriaus vaidmenį čion išei
vijoje. Šiuomi pasiūlymą pa
kartojame ir raginame no
rinčius premiją laimėti im- 

I tis darbo.
• S SPasiūlymas buvo sekantis: 

’’Pasižadu išmokėti $50. pre 
mi ją tam, kuris parašys

t

Per š. m. Užgavėnes, t. y. 
1936 m. vasario mėn. 24 ir. 
25 dienomis, šaukiamas Kau 
ne II-as Lietuvių Katalikų I knygelę, atsišaukimo formo- ;
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je, kviečiant ir raginant mū
sų inteligentus, profesiona
lus ir biznierius S. V. gy
venančius prie tautinio vei
kimo. Knygelėj reikėtų išdė
styti reikalas ir nauda lietu
viams lietuviais pasilikti. 
Šiandien daugelis lietuvių 
biznierių ir profesionalėj dar 
buojasi įvairiose Amerikoni
škose organizacijose, o prie 
lietuviškų visai nepriguli. 
Kiti gi net ir lietuviškų baž
nyčių vengia. Nuo to nuken
čia jie patys ir mūsij tauta. 
Nes žmogus kuris išsižada 
savo tautos ir prisišlieja prie 
kitos, tampa išmata vienos ir 
pasturlakų kitos”.'

Pasiūlyme buvo minėta, 
kad knygelė turėtij nemažiau 
kaip 1000 žodžių. Supranta
ma, knygelė gali būti daug 
platesnė. Kuo plačiau tas 
klausimas bus išgvildentas, 
tuo geriau. Premija bus iš
mokėta užsibaigus skirtam 
terminui, t. y. po birželio 1 
d., 1936 m., už geriausia pa
rašytą veikalą, apie kurio 
vertę spręs tam tikra komisi
ja, kurią sudaro: kun. Kazi
mieras Urbonavičius, kun. dr. 
Jonas Navickas ir kun. Juo
zas Karalius. Konkurse gali 
dalyvauti kas tik nori.

Jei kas parašys raštą vien- 
tik apie profesionalus, taip 
vadinamus inteligentus, o ki
tas vien tik apie biznierius, 
tai ir toki raštai bus imami 
domėn. Rašant reikėtų akcen 
tuoti anų atsakomybė prieš 
Dievą, tautą ir visuomenę. 
Raštai gali būti talpinami 
spaudoje, pažymint, kad yra 
konkursiniai. Klausymas yra 
gyvas, tad gyvai reikėtų juo- 
mi susidomėti.

Laukiant minėtu klausimu 
raštų, su geriausiais konkur- 
santams linkėjimais, pasilie- 
ku,

Kun. J. A. Karalius.

TREČIASIS SKRIDIMAS

Vos Itn. Vaitkui atlikus 
i

savo ’’moksliškąjį skridimą 
į Lietuvą”, kaip spaudoje 
pasirodė lak. A. Kielos atsi
šaukimas, kuriame sako, kad 
savo gamybos lėkeovu 1937 
metij vasarą įvykdys skridi
mą į Lietuvą, kitaip sakant, 
žada, pabaigti dar nepabaig
tą didvyrių Dariaus ir Girė
no žygį. Teko girdėt, kad 
jau ir komitetas beveik su
darytas ir neužilgo bus ren
giamas vakaras skridimo 
naudai. Tas lak. A. Kielos 
pasiryžimas reikia labai įver 
tinti, bet ar tuo savo planuo
jamu skridimu jis daug pa

tarnaus mūsų mylimai Lietu
vai, aviacijai ir tt.? Mano 
nuomonė — neperdaugiausia. 
Lietuvą ir lietuvius visas 
pasaulis puikiausiai žino, ge
rai išgarsino Dariaus-Girėno 
skridimas, Šarkis ir kiti. 
Pats Atlanto vandenyno per- 
skridimas aviacijos istorijo
je nenaujiena, jau 1937 me
tais pradės skraidyti komer
ciniai lėktuvai tarp Ameri
kos ir Europos, taip, kad 
planuojamas skridimas šiais 
atžvilgiais mažai reikšmės 
teturės. Beto, pati lietuvių 
visuomenė jau nekaip pra
dėjo žiūrėti į tuos rengiamus 
skridimus, nes jau vieną kar
tą tapo gudrių vilkų avies 
kailių prisidengusiij apvilta, 
nors netikiu, kad lak. A. 
Kiela kokių biznieriškij gu
drybių tuo atžvilgiu turi.

Gerai žinome kas dabar 
dedasi Europoj. Žinome, kad 
Hitleris tik ir laukia tos die
nos, kada galėtų pasiijsti sa
vo alkanų rudmarškiniij gau
jas ant Lietuvos,, o ta diena 
artėja. Ne skridimais bei gar 

be Lietuva apsigins nuo bar
barų užpuolimo, bet tik ge
rais ir moderniškais gink
lais, kurie bus narsiij Lietu
vos sūnų rankose.

Amerikos lietuviai turime 
.remti visus, kurie yra pasi- 
(ryžę ką nors naudingą ir ge- 
'rą padaryti Lietuvai, bet 
šiuo laiku, kada mūsų tėvy
nei mažiau reikaklinga gar
bė, bet daugiau ginklai bei 
tie žmonės, kurie mokėtų 
juos gerai ir tinkamai nau
doti, turime pamiršti skridi
mus, ir visą energiją perkelt 
į kitą darbą: rinkime pinigus 
Lietuvos Ginklų Fondui ir 
kartu remkime Dariaus ir 
Girėno Aero Klūbą Brookly- 
ne. Už suaukotus pinigus Lie 
tuvos Ginkhj Fondas galės 
nupirkti daugiau geresnių ir 
moderniškesnių ginklų, o 
Dariaus-Girėno Aero Klūbas 
galės nusipirkti geresnį lėk
tuvą, kuriuo galės paruošti 
daugiau lakūnų. Kai kurie 
to klūbo nariai pareiškė, kad 
jie yra pasiryžę reikalui iš
tikus važiuoti į Lietuvą, kaip 
mokės gerai skraidyti.

Todėl būtų geriau, jeigu 
lak. A. Kiela nerengtų ; to 
skridimo, bet imtųsi mokyti 
skraidyti visus tuos lietuvius 
jaunuolius, kurie ryžtasi au
kotis Lietuvai. Tas lak. A. 
Kielos darbas bus nemažiau 
garbingas, kaip perskridimas 
Atlanto vandenyno. Tad ati
dėkime tuos skridimus į šalį 
ir eikime į lietuvių visuome
nę šūkiu ’’Amerikos lietu-

ŠERMUKŠNINĖ

Kad žinotut prieteliai, ma
ne buvo toks nevožnas pri- 
potkas ištikęs, kad ir iki šiam 
čėsui negalėjau atsigaut. Tai 
visai panašiai, kip aną pava
sarį vienam mūsų profesio
nalui buvo atsitikę; bet jis 
biednas perilgai už tvoros 
tupėjo ir političną slogą ga
vo ir nuo to dar vis negali 
atsigaut. Aš irgi buvau pate
kęs panašion nemalonėn nau
jus metus celebruodamas ir 
seniem gudbay sakydamas. 
Mano liga buvo dobul kom- 
binaišiną pagavus: prie se
natvės prisidėjo tinginys, na 
ir šermukšninė nė krust iš 
kampo. Tik mano senas prie- 
telis iš Newarko atsikraustė 
su čielom rezginėm pripotkų 
ir sudrumstė mano purviną 
ramumą. Aš ėmiau nerimt 
ne dėlto, kad Newarke neu- 
dzejij nulaužyti ragai pradė
jo ataugt, bet dėlto, kad 
Brooklyno Sacharinai ėmė 
svietą aukštyn kojom verst. 
Apie tai jums daug nevara- 
žysiu, nes visi pasensit ir su 
šermukšninėm pakampiais 
slankiosit. Geriau paklausy
kit, kaip ponas Tysliava iš
moko sviete negirdėto ir be
regėto amato. Jis savo 2-jų 
metų senės ’’Vienybės” šių 
metų 3 Nr. rašo: ’’Austrijos 
lietuvių draugijos visi na
riai turi Vilniaus pasus ir 
perka sau ir savo šeimos na
riams ženklelius. Draugijos 
centras yra Sidnėjaus mies
te”. Hm. Sidnėjus, Austri
joj!? Aš vieką pragyvenau, 
nuo pakaušio ant veido plan 
kai persimetė augti, bet to
kios. cūdnos navynos negir
dėjau, kad visas Sidnėjus, 
Pietinės Valijos Sostinė ir 
vienas didžiųjų Australijos 

viai, steikime lietuviškas la
kūnų mokyklas Amerikoje, 
aukokime Lietuvos Ginklų 
ir Vilniaus Geležiniam Fon
dui.”'

Aš manau, kad šios mano 
pareikštos mintys yra teisin
gos.

Būtų gerai jeigu kas nors 
daugiau tuo reikalu' prasi
tartų. P. A U. L.

uostų parmūfintas į Europą. 
Tą gali padaryt ne betkoks 
peckelis, o tik poetiškas mū- 
feris, kaip ponas Tysliava, 
kuris visuomet žino ir ką sa
ko, ir ką daro ir ką para
šo. Kažin, kiek Sidnėjaus per 
mūfinimas į Austriją kašta
vo? *. •

—o—
Daug kartij girdėjau se

nus žmones sakant: ”Nes- 
piauk į vandenį, rasi pats 
gersi”. Taip tikra prauda. 
Va, kad paimkim poną leite
nantą Vaitkų: kai ruošėsi 
skristi, tai kelis kartus krei
pėsi per gazietas į lietuviš
ką svietą, prašydamas pini
gų, atsakydamas į užmetimus 
James-Janušauskui, bet kai 
perlėkė Atlantą kad ir su 
atsitupimu Airijoj, tai liko 
gana nesukalbamas. Aš turė
jau daug rokundij ant savo 
locno delno, bet jų neklojau 
šėnavodamas jį kaipo lietu
vių nepatyrusį jauniklį. Bet 
kaip ponas Vaitkus perdaug 
ėmė lipt kitiems ant kulnų, 
tai nutariau pasakyt šį tą. 
Mat Vaitkus, kai gražiai pri
imtas ir palydėtas grįžo iš 
Lietuvos ir pasiekė New Yor- 
ką, tai netik vietos komite
tui, kuris jo skridimui davė 
$108.00, netik rėmėjams, pas 
kuriuos nekartą prieš išskren 
dant ėjo ir po kelioliką ar ke 
lėtą desėtkų dolerių gavo, 
bet ir laikraščiams, jo skridi 
mą garsinusiems, nė teleponu 
nepazvanijo. Na, o dabar, 
kai žmonės pradėjo tulmo'čyt, 
kad p. Vaitkus Lietuvos do
vanas išparduoda, tai jis vėl 
lenda pas tuos laikraščius bu 
atšaukimais. Amerikos redak 
torius sako į baksą tą gro- 
matą pasidėjo, kad atsimin
tų, kokių žmonių kokios a- 
kys. Na, bet kaip tos akys ga 
Ii būt kitokios, jei į jas prik
rėsta cicilikiškų pelenų. Tai 
toks pažitkas iš cicilistiško 
monki-bznio visuomet.

Anstolis, atėjęs aprašyti 
piliečio turtą:

— Ar tamstos vyras yra 
| namuose ?

— Ne, jis išvažiavo į Kau
ną.

— O kodėl čia kabo jo 
paltas ir batai?

— Tai nieko nereiškia. 
Štai mano marškiniai džiūs
ta ant tvoros, o aš pati esu 
čia grįčioje.

—o—
Gydytojas girtuokliui: — 

Girtuokliaudamas tamsta bai 
gi naikinti savo sveikatą. 
Štai pažiūrėk į šitą stiklinę 
— čia spirite pamerkti xgir-

; tuoklio plaučiai ir širdis. > i i •* - -
; Žiūrėk, kokie jie suvytę ir 
nesveiki.

Girtuoklis: —O kodėl tam
sia juos pamerkei į spiritą? 
Reikėjo pamerkti į vandenį, 
tai nebūtų suvytę.

Mėsininkas į savo padėjėją 
— Na, greičiau, greičiau, 
Antanai: Štai šitai poniai at 
piauk kur geresnį gabalą nuo 
nugaros, o ponui Jorgaičiui 
nukirsk kojas.

Padėjėjas: — Tuojau, tuo 
jau, aš tik šitai panelei su
kaposiu šonkaulius ir sumal
siu liežuvį.

SURADO ’’GRAIBONE- 
RANDA”

Prieš kiek laiko Brookly- 
ne gražiai pasirodė viena 
jauna vaidylų grupė : į trum
pą laiką labai sėkmingai su
vaidino keletą scenos daly
kėlių. Mums senesniesiems 
buvo akys nušvitę, kad mū
sų parengimų mazgas ims 
ir kitaip megstis; mat visi 
buvom išsiilgę seniau taip 
vykusiai. mūsų apylinkėj sta
tomų scenos veikalėliij ir 
net rimtų veikalų. Bet lyg 
ant nelaimės ta vaidintojų 
grupė vėl dingo; tuo tarpu 
iš pirmosios grupės organiza
toriaus idėją pasigavo kitas 
būrelis ir susiorganizavęs sė
kmingai dirba scenos srytyj 
net gana rimtai. Bet, paga
liau; ir pirmoji grupė, Vy
tauto Vaidyhj Ratelis po ilgo 
miego, o dar ilgesnio veijgi- 
lo ’’parsitraukime ” darbą 
pradėjo. Dabar matyt va- 
dylos sparčiai dirba, nes Vi- 
si trūkumai pašalinti; mat 
ilgiausia jiems ėmė rasti fin 
karną žmogų, kuris galėtu 
vienoj komedijoj vaidinti 
”Graiboneranda” rolę. Ją 
buvo paėmę bent 4 vaidiW 
"ir vis atsisakė. Na, dabar,, 
kai veikalą paėmė režisult 
senas režisorius ir scenos ži
novas senis, Pijus Buks, tai 
atsirado ir ’’Graiboneranda” 
ir viskas eina savo vaga. Tą 
juokingiausią šių laikų ko
mediją matysime Vasario 23 
d. Apreiškimo parap. salėj. 
Laukime.

Kaunas. — Vasario 16 d. 
bus perduota į Šiaurės Ame
riką speciali radio progra
ma. Kalbės prez. A. Smeto
na ir bus transliuojama lie
tuviška muzika ir dainos. ' 
Progrma prasidės 2 vai. po 
pietų. New Yorko laiku arba 
1 vai. Chieagos laiku. Pro
grama, kurią perduos Natio
nal Broadcasting Co., tęsis 
40 minutų.
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APYLINKĖS ŽINIOS
-----------------O----------------

IŠ KUNIGŲ SUSIRIN
KIMO

Sausio 21 d. įvyko Rytų 
provincijos Kunigų Vienybes 
mėnesinis susirinkams. Ford

ham Universiteto kambariuo 
se, Woolworth Building. 
Tarp svarbesnhj nutarimų 
yra: ruošti Jo Eksc. Vysk. 
T. Matulioniui išlestuvių va
karienę kovo 2 d. Hotel New 
Yorker viešbutyje, remti 
’’Amerikos” vajų, remti Fe
deracijos Apskričio ruošia
mus Kat. Akcijos kursus 
gavėnioje, solidarizuoti kata
likų frontų apylinkėje — ne- 
sfclėti į jokius ’’bendrus 
frontus” ir nebendradarbiau 
ti net su neutraliai asme
nimis”; ruošti Nepriklauso
mybės šventei pamaldas bei 
prakalbas. Sekamas provin
cijos susirinkimas įvyks va
sario 18 d. — antradienį — 1 
vai. p. p. toj pačioj vietoj— 
Woolworth Building — Ford 
ham University — 7th fl.,, 
room 738.

’’SURPRISE PARTY”

' Sausio 18 d. giminės ir 
draugai surengė surprise 
party J. J. Terebeizams 25 
metų vedybinio gyvenimo pa 
minėjimui.

Prisirinko gražus būrelis 
Svečių. Pasveikinus jubilia
tus įteikta graži dovana 
(silver setas). Visi dalyviai 
jubiliatam ir jų sūnui ir du
krelėms linkėjo ilgiausių me
tų ir sulaukti auksinio jubi
liejaus. J. J-. Terebeizai dė
koja rengėjoms ir svečiams 
už netikėtą, pagerbimų ir 
dovanų. Dalyvavo tos ypatos: 
Aleks. Terebeiza, sūnus P. 
M. ir V. Terebeiziūtės, dukre 
lės, O. Bisvainienė iš Water-

1 bury, Conn., M. Bloziai, A. 
Damašai, J- žindžai, A. Tere 
beizai J. Breivai, P. Pusni- 
kai P. Vintienė.

Ten Buvusi.
* *1

ATSTATYMO B_VĖS SEI
MAS,

Am. Lietuvių Atstatymo 
B-vės metinis seimas šaukia
mas vasario 25 d. Komish 
Arms Hotel, 311 W. 23rd St. 
New York City. Registracija 
prasidės 10 vai ryf% q pasė
džiai nuo I vai. diena. Bus 
direktorių raportai aptarti 
bendrovėj reikalai ii’ renkami

nauji direktoriai. Senai no
rima surinkti balsų kvoru
mas ir likusį bendrovės tur
tų likviduoti, bet iki šiol ne
surinkta reikiamo balsų skai
čiaus. Bet per šį seimų ma
noma kvorumas jau- susida
rys. Taigi visi, kurie turite 
Liet. Atstatymo B-vės Šerų, 
būtinai dalyvaukite arba įga 
Įlokite kitus asmenis, kas
jūsų balsų galėtų naudoti. 
Įgaliavimai atliekami ant
tam tikros blankos.

IŠ METINIO SUSIRINKI
MO

Sausio 15 d. Mot. S-gos 29 
kp. laikė metinį susirinkimų 
parapijos salėj. Visų pirmiau 
šia prisirašė nauja narė P. 
Barkauskienė, paskui aptarta 
bėgami reikalai, išduota ra
portai iš Federacijos veiki
mo. Išrinkta 5 delegatės į 
Mot. S-gos N. Y- ir N. J. ap
skričio suvažiavimų

Išrinkta komisija Motinos 
Dienos paminėjimui rengti: 
0. Dobrovolskienė išdavė ra
portų iš įvykusio Bunco 
ir riešutų Party, kuri įvyko 
sausio 2 d. pelno liko $57.01, 
kuris paskirta parapijai.

Išklausyta preitij metų vai 
dybos raportai ir pagaliau, 
išrinkta valdyba ateinan
tiems metams: pirm. U/ Mi
kulskienė, vice pirm/ Gaiga
lienė, finansų rašt. Terebei- 
zienė, prot. rašt. A. Vaitekū- 
nienė, iždo glob. U.. Cižaus- 
kienė ir S. Subatienė.

Knygų peržiūrėtojai: Ka- 
šėtienė ir Šertvytienė, tvar- 
kdarė M. Kivyiienė, koresp. 
J. Terebeizienė, kasininkė 
O. Dobrovolskienė.

Kuopa ypatingai . gražiai 
darbavosi pereitais metais.

Darbščiai valdybai ir vi
soms narėms noriu palinkė
ti,.’kad mūsų geri norai ir 
pasiryžimai neštų gausius 
vaisius ir 1936 metuose.

KTELOS SKRIDIMO KOMI
- TETAS

Laikinasis lakūno Ant.
Kielos skridimo komitetas 
šaukia svarbi], organizacijų 
atsovų ir veikėjų seimelį pen 
ktadienyj, sausio 31 d. 8 vai. 
vakare, Piliečių Klube Broo- 
klyne.
' Laikinasis Komitetas iš

siuntinėjo kvietimus 25 drau 
gijoms, kurių adresai buvo 

žinomi, ir keliolika draugi
jų jau išsirinko atstovus, k. 
a. Lietuvių Legiono Dariaus 
-Girėno Postas, Dariaus-Girė
no Fondas, Dariaus-Girėno 
Aero Klubas, Tautininkij 
Klubas ir eilė kitų veikliųjų 
draugijų.

Sausio 31 d. konferencija 
turės progos išgirsti lakūno 
Kielos ir laikinojo komiteto 
pranešimus, papildyti komi
teto sąstatų ir galutinai suda 
rys centralinį komitetų-fon- 
dų, kuris globos skridimo rei 
kalams gautas pajamas.

Pirmas parengimas lakūno 
Kielos skridimui įvyks penk
tadienio vakare, vasario 21 
., Apreiškimo parapijos sa- 
Įėję (Havemeyer ir North 
5th gatvių kampe) Brookly- 
ne. Programoje: kalbos, kon
certas ir šokiai. Vakarų ren
gia Dariaus-Girėno Fondas. 
Įžanga tik 40c. Dalyvaus ir 
pats lakūnas Antanas Kiela.

’’BUNCO IR RIEŠUTŲ 
PARTY”

Sausio 12 d. įvyko metinis 
’’Bunco ir Riešutų Party”.
6 vai. vakarė prasidėjo ”Bun 
co”, o 8:30 prasidėjo šokiai. 
Prie kiekvieno stalo buvo 
duodama dovanos. Durų do
vaną laimėjo H. Povilanskie- 
nė. Riešutų daugiausia su
rinko A. Rainienė ir laimėjo 
dovaną.

Kuopa dėkoja komisijai, 
rengėjoms ir visoms aukoto
joms ir atsilankiusiems.

L. MENO TEATRO SUSI
RINKIMAS

Sausio 23 d. įvyko sėkmin
gas L. Meno Teatro susirin
kimas. Kalbėta einamieji rei
kalai. Kadangi gauta pak
vietimų iš kelių lietu viii ko
lonijų, kad sulošti veikalą 
’’Pabuskite Lietuviai” — 
tuo rūpintis išrinkta komisi
ja. Drama ’Valkata” pas
kirta režisuoti Baniuliui. V. 
Bukšnaitis paskiria prakti
kas dėl veikalo ’’Kaip paukš
čiai lėkė per Atlantą”. Gau
tos knygos iš Lietuvos nuo 
V. Klingaitės perduotos vei
kalų komisijai. Teatralei me
džiagai rinkti paskirta komi
sija. Nutarta pertraukti vei
kalas ’’Čigonė Aza” iš Lietu
vos. Vasario 13 d. nutarta 
rengti ’’Valentine Party”, 
kuria rūpinsis pasilinksmini
mo komisija. Praktikos dra
mos ’’Pabuskite Lietuviai”' 
bus vėl daromos. E. B.

SVEČIAS IŠ LIETUVOS 
________ w f

* ų

Šiomis dienomis į apylinkę 
atvyko Lietuvos svečias kun. 
prof. M. Ražaitis. Apsistojo 
pas savo buvusius Vilkaviš
kio Seminarijos auklėtinius: 
kun. J. Balkūną ir kun. P. 
Lekėšį. Prabus čia keletą 
savaičių. Kunigas profeso
rius atvyko Amerikon ilges
niam laikui vesti parapijose 
misijas. »

Sausio 29 d., lydimas kun. 
Jono Balkūno gerb. svečias 
aplankė ’’Ameriką”, apžiū
rėjo spaustuvę ir palinkėjo 
geriausios kloties.

MANO MARŠRUTAS

Nuo sausio 27 iki vasario 
2 d.—St. Louis Church, P.O. 
Gilberton, Pa.

Nuo vasario 3 iki 10,-624 
Main St., Sugar Notch, Pa.

Nuo vas. 10 iki 23,—3230 
So. Auburn Ave., Chicago.

Nuo vas. 23 iki 25, — 1076 
W. Roosevelt Rd., Chicago 
(poilsis).

Nuo vas. 26 iki kovo 8,— 
5 Hi'ghfield Rd., Worcester 
Mass.

Nuo kovo 9 iki 22, — 46 
Congress Ave., Waterbury, 
Conn.

Nuo kovo 23 iki 29,—105 
Main St., Athol, Mass.

Nuo kovo 30 iki balandžio 
12,—20 Webster St., Brock
ton, Mass.

Nuo balandžio 13 iki 18,— 
Keyser Island, So. Norwalk, 
Conn, (poilsis).

Tėvas J. Bružikas, S.J.

KAIP BUS, TAIP!

Dėl vieno dolerio gal kaip* 
nors apsieisite, dėl to neatsi
sakykite dar nors šiais 1936 
metais atsinaujinti Jėzaus 
Širdies laikraštį ’’Žvaigždę”. 
O g-al tas laikraštis atneš ir 
žemišką laimę į namus,, nes 
Jėzaus Širdis žadėjo laimin
ti tuos namus, kur bus gar-, 
binama Jo Širdis. Be to dar 
24 Mišios atlaikomos į metus 
už skaitytojus. Įdėkite $1. 
j laišką ir pasiųskite šiuo ad
resu: Rev. J. Bružikas, S. J., 
259 No. 5th St., Brooklyn, 
N. Y.

Tel.’Elizabeth 2-8661

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

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsu reikaluose 4.

Apkainuoja, parduoda 
nejudomas nuosavybes,
Sukolektuoja rendas

Minėtuose, reikaluose visuomet gausite gerų patarnavimų

ĮSIGYKITE NAUJŲ GIES- 
MYNĖLIŲ

/

Nesenai atspausdinti ir 
galima gauti sekanti giesmy- 
nėliai ”Amerikos” redakci-1 
joj, kuriuos išleido Seirijų 
Juozas:

NAUJAS GIESMYNĖLIS, 
(Pirmoji dalis) Adventinės į 
ir Kalėdinės giesmės. Žodžius | 
ir melodiją parašė Seirijų 
Juozas — harm. Juozas Žile
vičius, kaina 50c.

NAUJAS GIESMYNĖLIS, 
(Trečioji dalis A.) Gegužės 
mėnesio giesmės. Žodžius ir 
meliodijas parašė Seirijų Juo 
zas — harm. A. Kačanaus- 
kas, kaina 25c.

NAUJAS GIESMYNĖLIS, 
(Trečioji dalis B.) Švenč. 
Sakramento giesmės. Žodžius 
ir meliodijas parašė Seirijų 
Juozas — harm. A. Kača- 
nauskas. Kaina 15c.

ROŽANČIAUS ATLAIDŲ
KNYGELĖ

Reikalinga Rožančiaus Bro
lijos nariams, direktoriams 

ir Dvasios vadams.
Ka tik atsiusta iš Lietu- 

vos Tėvų Dominikonų išleis
ta * knygelė, ’ ’LIURDAS ir 
ROŽANČIUS”. Malonų, Ma
rijos meile degantį įvado žo
dį parašė Tėvas Bonaventū
ra Pauliukas, Lietuvos Domi 
nikonų Vyresnysis, dabar gy
venąs ’’Marijos ((Rožančiaus 
Karalienės) Žemėje’’’. Kny
gelė turi 93 pusi., kuriuose, 
apart gražių giesmių ir mal
delių, parašyta ’'’Dievo Mo
tina Liurde ir Šv. Ražan- 
čius”, Liurdo giesmė (25 po
smų su gaidomis), brangios 
Liurdo maldos ir šūkiai, Ro
žančiaus Brolijos nariij pa
reigos, Brolijos nauda ir pil
nas sąrašas Šventųjįj Tėvų 
suteiktųjų atlaidų nariams ir 
kitiems tikintiesiems. Be: 
rods, tai pirmą kartą lietuvis 
kai atspausdinta šis popiežių' 
patvirtintas gausit], atlaidų 
sąrašas. Kaina tik 25c. Užsa
kymus siųskite: Tėvas Kazi
mieras Žvirblis, O. P., 259 
North 5th St., Brooklyn, K

Res. Tel. Elizabeth 2-8537



Sausio 31 d., 1936 m. .
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! IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
Bridgeport, Conn. Marianapolis

Gal kas girdėjot, kur din
go p. Skribaila? Jo nėra — 
niekas apie Bridgeporto lie
tuvius laikraščiams nerašo. 
Tur būt šios kolionijos lietu
viai visuomenės gyvenimu 
neįdomauja. Daugelis jų ne
žinome kąs vietoje darosi. 
Duokime sau, kad stiprią 
tautiniu žvilgsniu Jaunuome
nės draugiją šiandieh valdo 
atkaklus bolžerikas — komu
nistas — keli apie tai žino; 
kad teatralė merginų—vai
kini]. grupė apsnūdo — nie
kas neapgailestauja; kad yra 
tokių lietuvių, kuriems rūpi 
lietuvybės slopinimas — dau 
gelis nesupranta; kad Šv. 
Vardo draugija ir parapijos 
klubas šlubuoja — kieno tai 
nuopelnas. -J

Įima būtų išvilkti aikštėn, jei 
tik vietos gyventojai pažin- 

^eidautų, taptų rūpestingesni 
savųjų . reikalų rėmėjai ir 
nesiblaškytų į visokias parti
jas prtijeles, bet eitų išvien 
tikybos ir tautos reikaluose. 

I e .

Toksai skaidymasis silpnina 
lietuvius, bent tuos, kurie gi
mė ir augo Lietuvoje, vienos 
šalies vaikus, tarsi vienos 
šeimos narius. Yra nemažas 
būrys žmonių geros valios, 
su gerais norais, bet vien ge
rų norų neužtenka. Reikia 
rinktis, kad ir parapijos klu
be, aptarti savo reikalus ir 
gerus norus vykdinti, kol dar 
nevėlu, kol visai neapsnūdo- 
me. Alenutė.

P. S. Jei bridgeportiečiai 
pradės apsnūsti, tai ar ne
reiks tik pasikviest ’’Ameri
kos” Dėdę su šermukšnine 
lazda? Jis čia ir Skribailos 
plunksną nuvalys ir visokio 
plauko ponaičius sutvarkys.

NEW HAVEN, CONN.

Šį sekmadienį, Vasario 2 
d., 6:30 vai. vakare, Moterų 
S-gos 33 kuopa stato teatrą 
’ ’Tarnaitės V argai ’ ’. Paren
gimas įvyks Šv. Kazimiero 
parapijos salėj (339 Green 
St.). Įžanga tik 25c. Lošime 
dalyvauja: M. Žiukiūtė, O. 
Norkūniūtė, A. Kazlauskie
nė, E. Jurkštienė, A. Sta- 
dalninikas, A. Zaromskas, J.. 
Valilionis ir grupė jaunimo. 
Vietos lietuviai kviečiami 
pažiūrėt to juokingo muzi- 
kališko Veikalo, .

-1
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Meno sekcija sausio 12 d. 
nutarė pastatyti didesnį vei 
kalą ir aplankyti Rietuvių ko
lonijas. Veikalas 3 veiksmų 
drama: ’’Paslėptoji Brange
nybė ’ ’, parašyta Kardinolo 
Wiseman’o- ir sulietuvinta 
mums gerai žinomo poeto Jo
no Kmito. Rolės jau išdalin
tos. Kažkurie jau baigia jas 
kalti.... Už mėnesio, daugiau 
pradėsime savo maršrutą.

Kita labai svarbi proble- 
ma, kurią Meno Sekcija pa
siryžo su griausmu nugalėt, 
tai Vasario 16! Norima suda
ryti vieną šauniausių progra 
mų. Tam išrinkta komisija. 
Taipgi statoma 4 veiksmų 
tragedija ’’Lietuvos Didvy
riai”.

Nepriklausomybės dienos 
paminėjimui kiekvienas lie
tuvis būtinai privalėtų ruoš
tis!

Rekordas! Taip, sausio 18 
d. Marianapolio aukštesniąją 
mokyklą baigiąs skyrius pa
darė rekordą suruošdami sa
vo. vakarėlį (Gaudeamus), 
kaipo ilgiausį būvį Maria- 
napolis kada nors yra matęs.

Vakarėlio programa: muzi
ka, dainos, žandus laužą juo 
kai, ’’pamokslai” ir tt. Ta
čiau komedija ’’Nėr pinigų” 
visiems atėmė žadą. Reikėjo 
pilvus delnais prilaikyt, 
neplyštų.

Šį vakarėlį ketvirtas 
tas paskirta pagerbti T.
rijonų Provincijolą, Aukštai 
gerb. kun. J. J. Jakaitį,, 
Jo atsilankymo proga. Be 
gerb. Provincijolo, vakarėly
je dalyvavo iš Lietuvos at
vykęs kun. dr. Ražaitis, my
limasis Direktorius dr. kun. 
J. Navickas, visas Fakulte
tas, studentai ir namiškiai.

Ketvirtas metas nuošir. 
džiai dėkoja visiems į mūsų 
vakarėlį atsilankusiems, ypa 
tingai tiems, — prie progra 
mo išpildymo prisidėjusiems.

Blaivininkų susirinkimas
Sausio 19 d. įvyko* Koleg. 

Blaiv. kuopos susirinkimas. 
Naują valdybą sudaro: J. 
Šakočius pirm.; J. Mekšrai- 
tis vice pirm.; ir L. Budelis, 
rast. Nutarta paskelbti savo 
vajų bei pastatyti Blaivinin
kų idėjos naudai veikalą. 
Straipsnių rašytoju į Blaivy
bės Dirvą. ’’Darbininke” iš
rinktas kuopos vice pirm.

J<liu« Btankis, L. K.

kad

me-
Ma-

.WORCESTER, MASS.

d. pas 
atrodė

pradėjo

?| I mus nebuvo žiemos, 
kaip ruduo.

Bet 19 d. kaip 
snigti, tai privertė tiek, kad
senai miestas buyo matęs 
tiek sniego. Daugumas ir be 
darbių gavo padirbėt prie 
sniego kasimo po keletą die
nų.

— Sausio 22 su pasauliu 
persiskyrė a. a. Elzbieta 
Glodienė (po tėvais Tabarau- 
skiūtė) 62 m. amžiaus.

Paliko 2 sūnus ir 2 dukte
rį. Vyras mirė prieš 2 metu. 

[Taipgi šį mėn. persiskyrė su 
šiuo pasauliu a. a. Kazimie
ra Židonienė. Abi palaidotos 
su bažnytinėm apeigom šv. 
Kazimiero bažnyčios ir pa
laidotos airių šv. Jono ka
puose. J. M. V.

LINDEN, N. J

A. a. Marcelė Krušinskie
nė, 58 metų, sausio 16'dieną 
1936 m .10 vai. rytą po sun
kios ir ilgos ligos mirė savo 
namuose 31 W. 16th St.

Laidotuvės buvo sausio 20 
d. iš šv. Elzbietos parapijos 
airių bažnyčios į Rosedale 
and Linden kapines..

Velionės vyras mirė prieš 
12 metų ji vedė tvarką šei
moje, išauklėjo 4 sūnus ir 3 
dukteris, 
tuviškų 
S-gos 53 

Prigulėjo prie lic- 
draugijų: Moterų 
kp., LRKSA. 200 
šv. Rožančiaus Mo

terų draugijos Newarke ir 
taipgi ji buvo Trustistė kuo
met Lindeno Lietuvių R. K. 
parapijos Fondas pirko že
mę. Ji dalyvaudavo visokiuo 
se lietuviškuose parengimuo 
se ir traukdavo savo šeimą 
prie lietuviškumo. A. a. Mar- Sausio 18 d. jis buvo atvy-

paeina iš Muraškų kai- 
Rudos parapijos, Suval- 
redybos. Poliko nuliūdi- 
savo sūnus, dukteris ir

celė Krušinskienė atvykus į 
šią šalį prie 30 metų. Lietu
voj 
mo, 
kų 
me 
4 anūkus, taipgi daug drau
gų. Velionės laidotuvėmis 
rūpinosi ir gražiai patarnavo * 
jaunas lietuvis graborius Pe
trikas.

Lai būna lengva velionei 
Dėdės Šamo žemelė.

Sausio 25 d. 1:15 vai. ry
tą, mirė a. a. Kazimieras 
Samalionis 48 metų, po vidu
rių operacijos Alexian Bro
thers ligoninėj, Elizabeth, N. 
J. Laidotuvės buvo sausio 
28 d. su bažnytinėmis apeigo
mis iš Šv. Petro ir Povylo 
pat. bažnyčios. Velionis pali 

*
ko nuliūdime žmoną, 3 duktė 
ris ip sūnų 6 metų. Neprigu
lėjo jokioje draugijoje. Lai-* 
dotuvėmis rūpinosi vietinis 
graborius M. Budreckas.

L — tis.

Waterbury, Conn
Suimti lietuviai.

Juozas Jasiūnas, 45, ku
ris buvo paprastas darbinin 
kas, susitaupė apie $30,000, 
bet ir tiek sutaupų turėda
mas gyveno tvankiame rūsyj 
(435 Washington Ave. Wa- t 
terbury, Conn.). Gruodžio 12 
d. jis pasimirė Waterburio 
ligoninėj į kurią jis buvo at
gabentas iš jo vargingo kam
bario kritiškai susirgus plau 
čių uždegimu. Kai Jusiūnas 
buvo išvežtas ligoninėn, jo 
kambarin insilaužė Pr. Ur- 
banaitis, 18, ir Stanley Sa
muolis, 17, ir suradę pagrobė 
$1000. Policijos viršininkas

po $1000 belos. Keegan sako, 
tuoti ir pareikalavo už abu 
kad pas Urbanaitį ir Samuo- 
lį rasta $830 iš pagrobtų pi
nigų. Jusūno kambaryj rasta 
$1200 pinigais ir apie $28,000 
banko knygutėse. Spėjama, 
kad velionis neturi giminiij 
Amerikoje, išskiriant vieną 
brolį Joną, kuris gyvena 
Hartforde, Conn, ar jo apy
linkėj ir taipgi viena sesuo 
Lietuvoj.

Nesenai iš Vilniaus krašto 
atvykęs Juozas Valickas, 
kurį laiką pagyvenęs Brook- 
lyne, neturėdamas pastovaus 
darbo, prieš dvi savaites iš
vyko į Waterbury, Conn.

kęs automobilium į New Yor- 
ką su žymiu Waterburio ad
vokatu Henry Weismanu. 
Grįžtant jiems namon ir orui 
esant labai blogam, automo
bilio lengai buvo apšalę ir 
nepermatomi. Pravažiavus 
Naugatuck, Conn. Weismano 
huto susidūrė su kitu, New 
Y orko automobilium. New 
Yorkiškis auto visai sudau- 
žytas ir keleiviai mirtinai su 
žeisti. Weismanas liko svei
kas, o Juozas Valickas labai 
sukrėstas ir visa galva stik
lų suaižyta. Guli Waterburio 
ligoninėj ir susikalba tik raš
tiškai, nes šiaip kalbėt nega
li dėl veido sužalojimo. Yra 
viltis, kad Juozas- pasveiks, 
bet nežinia kada. Juozui rei
škiame užuojautą.

5
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Paterson, N. J.
Šv. Kazimiero, parap. kle- 

bono kun. S. Stonio sveika
ta taisosi. Reikalingas tik
tai poilsis. Gydytojų pataria 
mas kuriam laikui išvažiavo 
į Sopulingosios Dievo Moti
nos Seserų vedamą St. Fran
cis Health Resort, Denville, 
N. J. Tenai jaučiasi labai ge
rai ir tikimąsi, kad sugrįž 
visai pasveikęs.

Koncertas — Balius '
Vasario 9 d., sekmadienį, 

6 vai. vak. šv. Kazimiero pa
rapijos salėje (147 Montgo
mery PI.) rengiamas šv. Ce
cilijos choro (parapijos nau
dai) didelis koncertas — ba
lius su šokiais. Muzikas V. 
Justas išsijuosęs lavina dai
nininkus naujų dainų, solis
tai ir giprakaituoja, kad ge
riau pasirodytų. Visi choris
tai užsiėmė platinimu tikie- 
tų, nes iš anksto perkant ti- 
kietas kainuoja 35c., o prie 
durų perkant 40c. Žodžiu, vi
sas Patersonas ant kojų. Vi
si į koncertą!

Tap—Tap.,

Baltimore, Md.
— Praeitą savaitę šaltis 

ir Baltimorę palietė: net an
glių sandeliai ištuštėjo. Gy
ventojai negalėjo gauti ang
lių kelias dienas,

—Mirė a. a. Muzdeikienė 
ir A. Logys. Tai šeštos lai
dotuvės po Naujų Metų pa
žystamų lietuvių.

— Kaip kitais metais taip 
ir šiemet nepaprastai gražiai 
bus paminėta Lietuvos Ne- 
priklusomybėą šventą 16 ę|. 
Vasario. Šv. Alfonso lietuvių 
parapijos salėje, choras stro
piai rengiasi p. J. Čižausko 
mokomas. Mokyklos vaiku
čiai Seserų Kazimieriečin la- 4. s.
vinami gražių lietuviškų vei
ksmų. Ukrainiečių choras ir
gi dalyvaus pas mus; visapu 
siškai bus turiningas progra 
mas. Kitais metais visi lie
tuviai ap vaikščiodavom iš
vien dieną Lietuvių draugijų 
salėj, o vakare parapijom sa
lėje, bet šiemet nežinia iš- 
kur atsirado karštų ’’patrin 
tų”, kad net pasiėmė ko.- 
kį ten teatrą prakalbom. Mū
sų kleboną užprašė ten per 
angliškai rašytą laišką. Atro
do, kad tai amerikoniškos no 
litikos rekliama prieš nreri- 
dento rinkimus. Mes tikimės, 
kad parapijos salėje šimtą 
nuošimčių geriau pagerbsime 
savo tėvų žemėlės Nqpriklau 
somybę. J. K.
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ir kitais me- 
katalikiškoji
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KELIAUTOJŲ KONCER
TAS

j Didžiojo New Yurko Apylinkėj
FONDAS PADIDĖJO

i 1
!

Per J. Paulauską: A. Gri
galiūnas, Mrs. O. Bragonis, 

Džiaugėsi Amerikos admi- J.. Andruškevičius.
„Per I. Kadžių: Iz Misiū- 

kas A. Vilniškis K. Kadžis.
nistracįja, džiaugėsi ir skai
tytojai, kai naujų raidžių fon 
dui muz. P. Dulkė paaukavo 
$50. Bet juk su tiek nieko 
neglima nuveikti; juk vienas 
žmogus mums raidžių nu- 
pirkt negali; jis sukėlė ket
virtadalį, maždaug,, fondo, o 
kitą dalį mes turim sukelti. 
Nieko dar netarė tuo klausi
mu mūši} draugijos; nors iš 
šalies teko girdėt, kad kaiku- 
rios Karalienės Angelų para
pijoj ruošiasi padaryt siurp
rizą. Pažiūrėsim, ar jos tą 
išpildys ir ar kitos joms už- 
sileis. O tuo tarpu reikia pa
sveikint XYZ grupę, kuri at
rišo ilgai laikytą mazgelį ir 
’’Amerikos” nauji} raidžių 
fondui padovanojo $15.00. 
Taigi raidžių fondas jau tu
ri $65.00, maždaug vieną 
trečdalį reikalingos sumos. 
•Na, o kas bus sekantis?

’’Amerika” kaskart 
giau randa sau draugi}. Jų 
eilė susitvėrė 1933 m., kai 
menkutė Amerika pasirodė 
pasaulyj. Per tą laiką jos 
rėmėjų — skaitytojų eilė au
ga, ilgėja. Per šią savaitę 
(iki sausio 29 d.) ’Ameriką’ 
užsirašė 1936 m. sekanti as
menys :

Per M. Brangaitienę: F. 
Chester, Mrs. M. Conrad, G. 
Bakanauskas, A. Plivinskie- 
nė, M. Barasnevieius, Pužau 
skienė.

Per KUn. M. Pankų, Brid
geport, Conn.: Mrs. M. Pa- 
dalski, A. Eičas, R. Lapelis, 
M. Prankonis, F. Levas, F. 
Abromaitis, Mrs. C. Giles, J. 
Stačiokas, J. Stankaitis, Mrs 

F i i i

čius, M. Petruškevičius, S. 
Skikas.

Per kun. J. Balkoną: J.
Warnat, F. Sinton, A. Gron- 
skis, W. Mažeika.

Per Kum. K. Paulonį: Jo
nas Gaudiešius-Gondash

Per X-ą: Mrs. O. Leiga, O. 
Visockaitė, J. Žydanavičius, 
V. Pivoriūnas, E. Klumbis, 
K. Mažeika, J. Milušauskas, 
A. Digrius. *

Per O. Stagniūnienę: Mrs.
T. Palubinskas.

Per Dobrovolskį: U. Mi-
K. Dobrovolskis, 

J. Pažėreekas, M. Logis.

šonienė.
Per Muz. J. Brundzą: — 

Juozas Brundza.
Per muz. J. Jankų: Ant. 

Vainys.

Namai be moterų į laužą 
pavirsta, kaip patarlė sako. 
O į ką pavirsti} visas mūsų 
organizacinis gyvenimas, jei 
moterys iš jo pasitrauktų? 
Vargiai mes turėtume tiek 
lietuviškų organizacijų, taip 
gražiai žydinčių, katalikybę 
ir lietuvybę skleidžiančių 
parapijų, jei mūsų veiklios 
moterys pamotų ranka į vi
suomeninį darbą ir užsidary
tų savo namuose. Taigi mote
rys lošia garbingą rolę mūsų 
gyvenime. Moterys turi ir sa
vo atskiras draugijas, kurio
se svarsto savo reikalus. To
kių draugijų yra keletas, 
bet žymiausia, kuri tiesiogi
niai tuo moterų vardu di
džiuojasi, yra Moterų Sąjun- 

pasidarbavusi Dievui ir Tė- 
vinei mūsų išeivijoj. Tos gar 
bingos organizacijos keletą 
kuopų turime ir mes savo 
apylinkėj. Jųjų viena, tai 24 
kuopa, Vasario 9 d. mini 20 
meti} savo gyvavimo jubilie
jų. Žinome, kad Moterų S— 
gos kuopos, kaip centralinės 
organizacijos drausmingos 
narės, visuomet vienos kitom 
pagelbsti. Ypatingai, kada 
Moterų S-gos 24 kuopa mini 
tokį gražij jubiliejii visų ki
tų moterų kuopų ir bendrai 
katalikiškų organizacijų, 
šventa pareiga ir net prie
dermė savo dalyvavimu tą 
jubilieji} padaryt iškilmingu. 
Taigi, nors laikas labai trum
pas, susirūpinkime Moterų 
S-gos 24 kuopos 20 metų ju
biliejum, kuris iškilmingai 
bus apvaikščiojamas Vasario 
9 d. Karalienės Angelų pa
rapijoj. Vakare "parapijos 
salėj įvyks jubiliejinė vaka
rienė, kurioje skaitlingai pri
valome dalyvauti, kad sutei
ktume drąsos moterims jų 
kilniame derbe, kad visi ben
drai pasidžiaugtume jų 20 
metų darbu, kuris buvo sun
kus, bet našus ir garbingas.

ANGLŲ KALBA SVETIM 
AKLIAMS

City College of N. Y. City 
duoda platų ir nuodugnų 
anglų kalbos kursą išsilavi
nusiems svetimšaliams, kurie 
negali visai arba moka pras
tai angliškai. Net tiems, ku
rie moka neblogai anglų kai 
bą, bet norinti joje išsitobu
linti, patartina pasinaudoti.

Nuo vasario 6 prasidės 
mokslas. Pamokos paskirsty
tos į vakarines ir dienines. 
Norintieji užsirašyt vakari
niam kursui tesikreipia pir- 
mad.. (Vasaroi 3), antradie
nį (vasario 4) arba trečiad. 
(vasario 5) nuo 7:30 iki 
8:30 vai. vakare. Room 222 
Main Building, 139 St. and 
Convent Av. N. Y. City. No
rintieji registruotis dienos 
kursui tesikreipia ketvirtad. 
(Sausio 30) arba penkt. (sau
sio 31) nuo 2 :00 iki 3:30 p. 
p. Room 826 Dvidešimt tre
čios gatvės bildinge 23rd St. 
and Lexington Av. New Yor
ke. Platesnių informacijų 
galite klaustis pas

Paul Klaper, Dean.

Šv. Petro draugystė iš 
Blissville, L. I. šį šeštadienį 
Vasario 1 d. rengia 36-tą 
metinį balių, kuris įvyks 
Maspetho Lietuvių R. K. pa- 
rap. salėj (64-25 Perry Avė). 
Pradžia 7:00 vai. vakare. 
Visi draugijos nariai, jų-šei
mynos ir pažystami kviečia
mi dalyvauti.

Dėl blogo oro atidėtas iš 
sausio 19 d. koncertas įvyks 
Klaščiaus salėje, Maspethe, 
Vasario 2d..

Koncerte dalyvaus patys 
keliautojai, dainuodami ir 
vaidindami ir kitos meno jė
gos. Po kencerto bus basket- 
bolas ir šokiai. Pradžia 4 v.

VASARIOI 9 Į MASPETHĄ

Didžiojo New Yorko Lie
tuvių Basketball Lyga vasa
rio 9 rengia didelį vakarą 
Klaščiaus salėj, Maspethe. 
Pirmu kartu pasirodys Šv. 
Jurgio Vyčių Merginų gru
pė, kuri žais prieš vieną iš 
stipriausią New Yorko mer
ginų basketbolo tymų. Ant
ras lošimas bus tarp NYLAB 
su 1935 metų čempionu New 
Jersey stato. Po lošimui bus 
šokiai, grojant Leon Šepu
čio orkestrai.

Sausio 31 d., 1936 m

Didžiojo New Yorko 
Federaciįos Apskritis

Išsireiškimas ’ ’’Pagalba 
žmonijai” teikia kiekvienam 
kažkokio malonaus įspūdžio. 
Pagalba— kam? — Žmonijai 
Gražu. Krikščioniškas princi
pas. Vienas Columbijos Uni
versiteto profesorius šiomis 
dienomis išrado vaistus, ku
rių pagalba dentistas galės 
drąsiai pielavoti dantį, gi 
paciejentas skausmo nejaus. 
Šis garbingas profesorius sa
vo išradimą pavedė žmonijos 
skausmų palengvinimui visai 
veltui, nereikalaudamas jokio 
atlyginimo, neužpafentuoda- 
mas vaistų formulos. Gražu. 
Tikra pagalba žmonijai. Taip 
ir draugijos susirinkime- iš 
kyla gražus ir naudingas su
manymas. Šį sumanymą 
draugijos atstovas perduoda 
Federacijos Apskričio posė- 
stovai apsvarstę parneša šį 
naują ir naudingą sumany- 
dyj, kame kitų draugijų at- 
mą į savo draugijų susirinki
mus. Vienos draugijos bei 
vieno atstovo asmeninis su
manymas, jeigu jisai yra ti
krai naudingas, tampa pagal
ba visoms kitoms drugijoms. 
Tas atstovas turi jau sau pa
sitenkinimo, kad savo pasi
šventimu, be jokio atlygini
mo, gerą kitiems — visuome
nei — -gali padaryti ir be to 
suteikia taip sakant pagalbą 
žmonijai. Štai kodėl napap- 
rastai svarbu visoms katali
kiškoms draugijoms priklau
syti prie Federacijos Apskri
čio. Kun. N. Pakalus,

Fed. Apskr. Pirmin.

Šiemet, kaip 
tais, Brooklyn© 
lietuvių visuomenė rengiasi 
iškilmingai paminėti tą di
džiąją Lietuviij Tautos šven
tę — Vasario 16-ją, kuri šie
met vainikuoja Lietuvą 18 
metų laisvės sukaktimi. Di
džiojo New Yorko Federaci
jos apskritys ragina visas or
ganizacijas ir pavienius iš
kilmingai tą dieną švęsti. 
Apreiškimo salėj bus viešas 
apvaikščiojimas, į kurį visi 
privalome susirinkti, kad ben 
drai visi pasidžiaugtume mū
sų senosios tėvynės laisve.

Prakalbos ir koncertas pra
sidės lygiai 4:30 vai. po pie
tų, todėl prašome visų nesi- 
vėluoti.

Šiemet iškilmingiau nei ki
tus metus ruošiasi ir kitų ko-

Tenka išgirsti, kad jauni
mas jau rengiasi lankyti Fe
deracijos Apskričio posė
džius, kurie reguliariai įvyk
sta kiekvieną mėnesio pasku
tinį penktadienį Apreiškimo 
salėje. Štai Vyčių 41 Vytau
to kuopa, vadovaujant nau
jam ir gabiam pirmininkui, 

cijos Apskričiui sekančius r 
gabius, sumanius delegatus: •

<■V. Kainauską, A. Kazlauską,
A. J. Mažeiką ir P. Ivanaus- 1 
ką. Sveikiname šiuos, jaunuo
lius; reikia manyti, kad jie 
gražiai atstovaus Vyčių kuo
pą. Lauksime ir kitų Vyčių 
kuopų pasekant šį pavyzdį

f

Vyčių Organizacija — cen- 
tralinė jaunimo organizaci
ja. Parapijose esama daug 
daugiaus jaunimo, nepriklau- \ 
sančio prie Vyčių, bet taip 
gi organizuoto jaunimo. 
Įvairūs klubai, jaunimo drau U 
gijelės vištai parapijose gra- H 
žus apsireiškimas. Dar būtų 
gražiau ir naudingiau pa-' 
čiam jaunimui, jeigu tos or
ganizuotos parapijose jauni- • 
mo grupės prisirašytų prie 
Federacijos Apskričio. Tai 
būtų savo rūšies centralizavi
mas. Kviečiame jaunimo vie
tines draugijas prisidėti prie 
Federacijos apskričio. P.

lonijų katalikai prie Vasario 
16-sios apvaikščiojimo. Taip 
Patersone rengiama viešos 
prakalbos, Philadelphijos 
apskritys irgi praneša viešai 
apvaikščiosiąs tą šventę. Tai 
gi ir brooklyniečiai gali 
džiaugtis iš anksto pradėję 
ruoštis tai didžiąjai šventei.
— Vasario Šešioliktąjai. Tą 
dieną nevienas nepasilikite 
neatėję į Apreiškimo salę.

Sekmad. Vasario 2 d. New 
Yorko Aušros Vartų parapi
jos draugijos rengia bendrą 
balii} parapijos salėj (568 
Broome St. N. Y. C.) para
pijos naudai. Downtowno, 
Bronxo ir Brooklyno lietu
viai kviečiami dalyvauti.

/ • t L'.

Bus koncertinė' programa.
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Sidabrinės sukaktuves
Sausio 26 d. P. J. Paulau- 

.skai iškilmingai minėjo savo 
25 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Paulauskai yra ge
ri katalikai, susipratę lietu
viai ir darbštūs parapijie
čiai. Tad ir ši sukaktis su
traukė žmones į bažnyčių ir 
į puotų. Ryte 8:30 vai. baž
nyčioje atlaikytos iškilmin
gos šv. .Mišios, prieš kurias 
kun P. Lekėšis jubilijantus 
palaimino prie altoriaus. 
Pats altorius gražiai papuoš 
tas ir iliuminuotas darė gra
žaus įspūdžio. Per. Mišias 

.pritaikintų sukakčiai pamo
kslų pasakė kun. Jonas Bal- 
kūnas. Mišiose dalyvavo 
Paulauskų draugai ir alto
riaus draugija in corpore. 
Visi kartu artinosi prie Die
vo^ stalo. Per Mišias giedojo 
prie vargonų p-nia V. Valan- 
tiejienė.

Tų pat dienų vakare Pau
lauskai priėmė svečius ska- 
nia vakariene parapijos salė
je. Dalyvavo virš šimtas sve 
■čių kurių tarpe buvo kuni
gai — J. Balkūnas, P. Lekė
šis, J. Aleksiūnas, daktarai: 
Bendoriai, Bieleckai ir Nor
vydai, visa Altoriaus draugi
ja ir pažystami maspethie- 
čiai bei draugijų atstovės.

Vakarienės vedėju buvo p. 
A. Valanti e jus. Kalbas pa
sakė kunigai, dakearai, sve
čiai iš Glen Cove, L. L, Ro
žančiaus, Moterų Sųjungos 

-Jocienė, Tretininkių — 
Kažickienė, Altoriaus — Šim 
Irienė, rengėjų — Petrulie
nė. Sveikino tėvelius jįj vie
natinis sūnus Vincas. O. Pe
trulytė, maža mergaitė, dai
liai padeklemavo porų eilių. 
Paulauskams svečiai sudova- 
nojo daug dovanų. Vakarie
nės metu padainavo ponia 
Degutienė ir ponia Tamošai
tienė, akompanuojant p. Ta
mošaičiui. Armonika links
mino p. J. Kuras. Šokiams 
grojo Berėnio orkestras. Sve
čiai linksminos ligi vėlumos. 
Ponai Paulauskai širdingai 
dėkojo visiems už sveikini
mus, dovanas,. dainas, daly- 
vumų. Maspethiečiai linki 
Paulauskams ilgo gyvenimo 
gražiai darbuotis Maspethe.

^Čigonių Balius yra atkeltas 
iš Vasario 9 d. į Vasario 8 

t ' *■

d. — Šeštadienį. Prašomi vi
si atsilankyti, kadangi bus 
duota 4 dovanos.

— Sausio 26 d. susituokė 
Edward Garland su Ona Ki- 
vytaite. Vas. 1 d. susituoks 
Petras Bagočiūnas su Bertha 
Woehr.

— Moterų Sųjungos 30 kp. 
susirinkimas įvyks vasario 
5 d. vakare parap. salėje.

trys taip gerai pasižymėjo 
kvotimuose, kad tapo priim
ti, Tai nepaprasta, garbė mū
sų mokyklai ir seserims, nes 
visi trys pateko į išrinktųjų 
skaičių.

Justinas Jankus ir Valeri
ja Janušoniūtė dalyvavo ti
kybos konteste ir gavo la
bai gerų pažymėjimų.

Justinas Jankus gavo me
dalį nuo American Legion už 
aukščiausį pažymėjimų iš 
Jungt. Valst. istorijos. .

7

i ' JOSEPH GARSZVA j

• GRABORIŪS IR BALSAMŪOTOJAS S

' 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y. S

MOKYKLA

Vitkutė, 
Zenkaitė

Apreiškimo mokyklos alum- 
nai.

Šį mėnesį baigia High 
-Schools:

Ona Miklaševičaitė,
Adelė Nastor, 
Kostantas Kazlauskas 
Juozas Draugelis.
Taigi šie berniukai ir 

mergaitės, baigę Apreiškimo 
mokyklų ir įstodami be jokių 
egzaminų į High Schools, 
taipgi pirmiau baigusieji Ap
reiškimo mokyklų, gi dabar 
baigdami High Schools, — 
aiškiai prirodo, kad Apreiš
kimo Mokykla aukštai pasta 
tyta moksle ir kad Seserys 
Dominikietės labai kompe
tentingos mokytojos. Beto 
taipgi šioje mokykloje yra 
mokinama ir Lietuviij kai-X 
bos. Visi apylinkės lietuviai 
turėtų naudotis šia mokykla. 
Tėvai, leisdami į Apreiškimo 
mokyklų savo vaikus, turės 
didelio džiaugsmo, nes jų vai
kai bus prirengti gyveniman 
tikyboje, moksle ir beto dar 
mokės gražiai lietuviškai kai- 
bėti, rašyti ir skaityti.

Mokyklų baigęs.

leitpliune Evergreen 8-7027 !

. GARSAS BAKERYJnc.
SAVININKAS—A. SHRUPSKIS

Qera Duona—Žmogaus Sveikata
i f tuviai 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 80 2nd Street, Brooklyn, N. i.

, i -Taše 2—5048 NOTARY PUBLIC

į M. P. BALLAS, Inc. /
» BIELIAUSKAS
į GRABORIŪS IR BALSAMŪOTOJAS

į trand Street, Brooklyn, N Y

. e •

f LĖKS. RADZEVIČIUS
GRABORIŪS

)
L

Priešais Apreiškimo Bažnyčių
’omobilius vestuvėms ir visokiem pokyliam

nlitan Avenue, Brooklyn, N Y

New 
rapi- 
ridrų 
(568 
>ara- 
wno, 
ietu- 
auti.'

i amsi.

I
B
B

Vakarienės šeimininkės bu
vo : Zambliauskienė, Minei-' 
nauskieng ir Vyšniauskienė.

Žinelės
— iv. Vincento draugijos 

balius sausio 25 d. buvo di- 
t

delū ir pelningas.
— Heterą SąjungM 39 k?,

Šį mėnesį sekantieji baigė 
Apreiškimo parapijos moky
klų:

Vincas Bačiuška,
Amilija Bražinskaitė, 
Julia Bražinskaitė, 
Jonas Herban, 
Stella Krikščiūnaitė, 
Stella Miniauskaitė, 

' Marytė Petravičaitė,
Alena Rimkūnaitė, 
Vincas Rimkūnas, 
Jonas Šniokis, 
Antanas Skabeikis, 
Alena Stagniūnaitė, 
Stella 
Adelė
Justinas Jankus,
Pranas Juškevičius,
Valerija Janušoniutė.
Beveik visi (tik du ieškos 

darbo) eis į aukštesnes mo
kyklas (High Schools). Beto 
reikia pažymėti sekantį fak
tų. Į Vyskupijos katalikiš
kas High School užsiregist
ravo net 2,072 aplikantų. Gi 
vietų tėra tik 936. Reiškia li
kusieji 717 vaikučiai ir 429 
mergaičių nebegalėjo būti 
priimtais dėl stokos vietų. 
Kadangi labai daug norinčiti 
įstot į Vyskupo High Schoo1., 
tai visi buvo iš naujo egza
minuojami ir tik geriausiai 
pasižymėję moksle tapo pri
imti.

Iš mūsų mokyklos atsirado 
trys: Justinas Jankus, Pra
nas Juškauskas ir Valerija 
Janušoniūtė, norintieji įstoti Daugiau vietos žinių, žiū- 
į Vyskupo High Schools. Visi rėk 4 puslapyj.

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

per tai gardžią rūgšti 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.

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

N. MASENAS BAKING CO.

SUSIRINKIMAS

Apreiškimo parapijos Šv. 
Vardo Draugija turės savo 
mėnesinį susirinkimų šį sek
madienį, Vasario 2 d. tuojaus 
po sumos. Visi nariai kvie
čiami susirinkti.

****

gtis su spaudos Įstatymu. Ka- | ve $ov.uu, pereitų savaitę i
tjavt Tna cjttt a 'PTT.cj

iv n 9-4464 NOTARY PUBLIC

J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and ENBALMER 

REAL ESTATE 
GENERAL INSURANCE

72nd Street, Maspeth, N. Y

T' 1 ST>mg 2-0783 NOTARY PUBLIC

JOSEPH LE VANDA
i (LEVANDAUSKAS)
> ■ ' GRABORIŪS '
Į 107 union Avenue, Brooklyn, N. Y

SALDUKAS ir PLATZ
Dabar Geriausiai Aprūpins Jūsų Namuose

PLUMBING
GARO AR ŠILTO VANDENIO APŠILDY’MĄ 

ALIEJINIUS ŠILDYTUVUS, REFRIGERATORIES 
GAZO PEČIUS

Rankpinigių nereikia — Išsimokėjimai per tris metu& 
SULIG VALSTYBINIO GYVENIMAMS PLANO 

(Housing Plan)
Mes išvalome Garo Boile
rius oru už |2.00 Ir dau
giau Klausykite mani Ra
dio garsinimo kasdien 11 
WMBQ. Jums nereikės rū- į 
pintis nlekuom. Tfk pašau, 
kite ar parašykite adresno 

darni:

SAVAGE & PLATZ
994 MADISON ST, 

BROOKLYN, N. Y.
Tel: GLIiamm MBH

i -— rranesama, Kau nuiga 
+n+n olia-imiQ ivpžimn uŽdraU- ___ :___cm-*



C. BROOKLYN. N. Y0

Karai. Aaęaly Parap

Sekmad. sausio 26 d. įvy
ko parapijos salės atidary
mas. Ta proga muz. P. Dulkė 
išpildė gražų koncertą su pa- 
marginimais. Programoj da
lyvavo : choras, choro rink
tinė grupė, vyrų choras ir

navičiutė, A. Dragūnaitė, M. 
Petrauskaitė, p. Zenkuvienė 
— Kraučįunaitė, P. Starkiu- 
tė. Pianu akompanavo K. 
Vaitelis. Visai netikėtai bu
vo iššaukta ir sudainavo 
solo p. O. Ginkienė. Juokin
gą girtuoklių dialogą suvai
dino J. Serbentą ir K. Lese- 
vičius. Po programos kleb.
kun. Aleksiunas padėkojo 

’ publikai už taip skaitlingą
atsilankymą. Po to tęsėsi, šo
kiai. Žmonių buvo pilna salė.

VARŠKIEČIŲ BALIUS
’Karai. Angelų parapijos 

Šv. Ražančiaus draugija ren
gia Varškėčių balių, kuris 
įvyks Penktadienį, Vasario 7 
d., 1936 m. parapijos salėj.. 
Pradžia 7:30 vak. Įžanga tik 
25c. Visi, jauni, paaugę ir se
ni kviečiami atsilankyti. Jūs 
atsineškit tik apetitą, o ro- 
žančinės paruoš gardžių var
škėčių. Žinoma, netrūks ir 
alaus, o taipgi smagios šokių 
muzikos.

šeštadienį, sausio 25 d. į- 
vyko gražus kortavimų ir 
šokių vakaras, kurį pirmą 
sykį surengė AĮtęrįąu^ Vai
kų Draugija. Žmones atjau
tė jų gražų tikslą ir todėl 
stengėsi savo atsilankymu 
paikinti šį jaunimo būrį teik

ėjam i jiems daugiau energi
jos tolimesniam veikime.

Susirinkę linksmai vakarą 
praleido; vieni kortavime, 
kiti šokdami prie geros or- 
kestros.

Pelnas skiriamas kaiku- 
riems bažnyčios pataisymams

Sveikinam Altoriaus Vaikų 
draugiją už jų pirmą rūpes
tingą parengimą.

Choras
Parapijos choristės rengia

si prie gavėninio parengimo. 
Bus statoma scenoje ’’Piloto 
Duktė” 5 aktų drama.

Vadovauja muz. J. Brun- 
dza.

Linkime gero pasisekimo!
Sunkiai serga«

Jau trečia savaitė kaip 
implikuota liga prislėgusi 

p. D. Raugalienę, mamytę 
ponios O. Revukienės.

Daktarų priežiūroje ligo-

K

S-ga
S-gos 35 kp

nė randasi namuose 51 Little 
St. Sūnus Jonas irgi sirgo ta 
pačia liga, bet jau sveiksta.

Linkėtina ligoniams grei
to pasveikimo!

Mot.
Vietinė Mot.

vasario 2 d., t. y. šį sekma
dienį rengia ’’Žiurkštukų ir 
Skrajojančio pašto” balių. 
Parapijos salėj. Bus duoda
ma taipgi ir dovanų. Be to, 
bus leidžiama Vaikelio Jė- 

Tek: STagg 2-2306

PALOCIUS SALDAINIŲ
KRAUTUVĖ

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate 

Pusryčiai, Pietūs ir Vakarienė. Geriausia pasirinkimas 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS: AijKKYMAb gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iŠ E

• geriausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės- =
: J. GINKUS, =
: 495 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y. =

REPUBLIC LIQUOR STORE
LIETUVIŠKAS MONOPOLIS 

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

NAUJIEMS METAMS
Mūsų 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 geros degtinės arba vyno bonka, o 
visų geriausia ir įdomiausia dovana, 
Lietuvos valstybinė.

Mūsų krautuvė tapo padidinta skaitlium skirtingij 
rusių degtinių, Konjakų, vynų ir Jamaica Rum. 
Tūkstantis rūšių visokių gėrimų su žemomis kainomis.Geriausiai Aprūpinsi!

SAVO ŠEIMYNĄ

RAPOLAS KRUČAS
Fotografas

Pirkdami bile rūšies 
čeverykus (avalynę) lie
tuvio Milciaus krautuvė
se,. geriausiai aprūpinsi!

4 v •savo šeimynas, nes čia 
parduodami Over Globe 
čeverykai

yra lietuvių prityrusių specialistų stipriai ir elegantiš
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
port Ir Air-tred. čeverykų viduje yra minkštos gurno paduškaltės 
BERNIUKAMS IR MERGAITĖMS čeverykai geriausiai tinka Ge
nuine Goodyear Welt pasiuvimo, dėlto, kad geriausiai tinka ko
joms, gražiai atrodo ir ilgiau dėvisi.
DABAR ŽIEMOS LAIKAS. APRUPINKIT SAVO KOJAS—RUB
BERS, GOLASHAIS IR BOOTAIS, IŠVENGSITE ATŠALIMO, SU. 
ŠLAPIMO KOJŲ IR DAUG KITŲ NEMALONUMŲ.
Mllčlaus krautuvėse avalynė yra išstudijuota Ir parinkta iš ge
riausių fabrikų šioje šalyje. Dėlto prekių ne tik išorinė gera iš

vaizda, bet taip pat gera ir kokybė.
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!-----

TEL Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS
Graži, modemiška 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

LIETUVIŠKA MESINYČIA - BUČERNE
ANTANAS NUOBAEA, Sav. i

449 Grand Street, (arti Keap St.) Brooklyn, N. Y.

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

Čia galima gauti gardžių lietuviškų skilandžių, 
kumpių ir kitų valgomų reikmenų. Parems išpldomi spe
cialūs užsakymai. Viskas užlaikoma švariai moderniškai 
įrengtoje krautuvėje. Čia perkantys yra patenkinti pre
kėmis ir patarnavimu. ^ - . . - ,•

$5.00, kuriuos aukavo J. Ja*- 
selskitnl Vargonų Fondui. 
Visi kviečiami atsilankyti ir 
pamatysite, kaip gražiai mo
terys moka suruošt parengi
mus. Be visokių pamargini- 
mų, bus gera orkestrą. Taigi 
visi šį sekmadienį vasario 2 
d. į Moterų S-gos 35 kuoposK 
balių, kuris įvyks Sv. Jurgio 
parapijos salėj, 207 York St. 
Brooklyne. Pelnas pusiau su 
parapij.a.

Sausio 31 d, 1936 m.

■

BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

VALANDOS: 
12—2 p. p.

270 BERRY STREET

Tel.: EVergreen 8-8707

VALANDOS:

DR. JOHN WALUK 1—2 p. p.

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

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS;
1—2 p. p.
6—8 vak.
Ir pagal sutarti

Tel.i MAnsfleld 6-8787

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLIURAITE)

179 So. 2nd Street
/

DR. A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO 4th STREET

VALANDOS 
1—2 P. P. 
6—8 vak. 
Sekmadieniais susitarus 
Tel. EVergreen 7-7110

VALANDOS:
9—12 ryte
1— 8 vak 

Penktadieniais uždaryta
Tel.: EVergreen 7-9105

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND STREET

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—8 vak.

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: STagg 2-0706

Namų REpubllc 9-3040

(Prieš Mount Olivet kapines) 
TeL: JUniper 5—0259

>

Tek: STagg 2—7177 j

ALFRED J. WENTZ (VENCIUS)
ADVOKATAS >

l
219 So. Fourth Street, Brooklyn, N. Y. <

Willianfsburgh Bridge Plaza c

KOSULYS 1 s ITcAToS
Yra pašalinamas su daktaro Grysz’o gyduolėmis — BRONCOTONE, 

gios 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 veikia vidurių reguliavimui; šalina gazą ir nervuotu- 
mo priežastis, gelbsti pašalinimui viduriuose, susidaruslii Išmatų.

Virš mlnėtiĮ gyduolių galima gauti visose vaistinėse arba tiesiai iš:

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




