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ŠVEDAS GINA LIETUVĄ

Lietuvos konsulas Stokhol
me, R. Wallberg, „Nya Dag- 
ligt AUanhandoja” parašė il
gą straipsnį apie Klaipėdą. 
Savo straipsniu- jis atsakė į 
vokiečių, daromus priekaištus, 
kuriuos tame pat laikraštyje 
buvo iškėlęs neseniai Lietuvo
je atsilankęs jaunas, nepaty
ręs švedų provineijos laikraš
tininkas, Agne Hamrin.

Politinėmis, kultūrinėmis ir 
ekonominėmis krašto gyveni
mo sąlygomis, kuriomis Klai
pėdos vokiečiai nusiskundžia, 
rašo Wallberg, jie gali tik 
džiaugtis, Mokykla, bažnyčia 
ir spauda savo ribose laisva. 
Autonominės įstaigos taip pat 
daugiau tenkiną vokiečitj rei
kalus, centro vyriausybė, daž
nai net nusileisdama statuto 
reikalavimams, težiūri, kad 
jos neitų prieš Lietuvos nepri
klausomybę. Di.r< ktorija ‘šme 
tė jai nepatinkamus veikalus 
iš miesto bibliotekos, ji laiko 
net ne Lietuvos piliečius, vo
kiečius, mokytojais, jos įstai
gų valdininkai nekalba lietu
viškai, nors turėtų, o vietiniai 
vokietininkai dar užsieniuose 
skleidžia gandų apie tetorrą 
Klaipėdos krašte. Tai perdėta 
netiesa.

Konsulas Wallbrrg, važinė
damas po Klaipėdos kraštą, 
sutiko daug Voketijos pilie
čių, atkeliavusių iš tolimų 
Vokietijos vietų. Visi jie sten 
giasi gauti Lieteuvos piliety
bę ir likti krašte. Jei Klaipė- 
dojee tikrai būtų bloga vokie
čiams, argi jie veržtųsi tapti 
Lieetuvos piliečiais? ir apsi
gyventi Lietuvoje/? — klausia 
Wallberg. Ne. Lietuvoje nie
kam nėra bloga gyventi. Klai
pėdos uostas su Lietuva paki
lo ir išsiplėtė... Karaliaučiaus 
konkurencija jam nebebaisi, 
nes yra žymus užnugaris, ko 
prieš karą nebuvo.

PRANEŠIMAS.
Lietuvių UniVersalio Biuroč 

Direktorių posėdis įvyksta ke
tverge, gruodžio 7 d., 1933, 8 
vai. vakare,'Biuro patalpose, 
423 Griiid Si, Brooklyn, N.

Sekretorius.

ŠV. TĖVAS SUSIRŪPINĘS 
VOKIETIJOS RELIGINE 

BŪKLĖ IR JAUNUOMENE.
Vokietijos maldininkai jau

nimas aplankė Vatikaną. Šy. 
Tėvas savo sveikinamojoj kal
boj parodė didelio susirūpini
mo religine Vokietijos būkle! 
ir jaunuomene.

— Mes, — pasakė šv. Tė
vas, — labai susirūpinome 
Vokietijos jaunuomenės liki
mu ir jos religine būkle. Jūs 
turite ramiai laukti, atidžiai 
sekti visa, kas darosi jūsų 
krašte, melstis ir būti visam 
kam pasiruošę.

KAIP REIŠKIASI VOK.
„Drang Nach Osten”

Ž. Ū. Rūmuose Kaune buvo 
vieša p. G. Galvanausko pa
skaita, kurioj j is, ^pasiremda
mas istorijos duomenimis ir 
pailiustruodamas juos vokie
čių veikėjų, politikų ir rašyto
ji], veikalų citatomis, padarė 
istorišką apžvalgą, kada ir .ko
kiais būdais Vokiečiai vis 
skverbdavosi į rytus.

Tas jų nuolatinis „Drang 
nach osten” labai stipriai jau 
čiamas iir dabar. Tai aiškiai 
įrodo jų vyriausybių nuolat 
skiriamos propagandai rytuo
se didžiulės pinigų sumos, ko
lonizacija, tam reikalui stei
giamos ir įsteigtos draugijos 
etc. Tuo būdu tam „Draugui” 
ruošiami tvirti ir pastovūs for 
postai. Prelegento įsitikinimu, 
dabartinis hitlerininkų reži- 
stybėms ateity sudarys vieną 
mas Vokietijoj Pabaltijo val- 
iš dižiausių pavojų. 
VOKIETININKUS GRIEŽ

TAI PAĖMĖ
Kauno karo komendantas 

sukonsfiskavo vokietininkų 
„Lietuvišką Ceitungą”. Po 
5,000 litų nubaustų „Memeler 
Dampfbooto” redaktorių Ka- 
kio ir Memeler Rundschau” 
redak. Preikšo prašymus Kr. 
Aps. Ministeris atmetė. Iki 
šiandien pabauda turi būti su
mokėta, arba redaktoriai bus 
pasodinti po tris mėnesius į 
kalėjimą.
SKUBĖKITE SU SIUNTI

NIAIS.
Paštų valdyba praneša, kad 

kalėdinius siuntinius į Liteu- 
vą galima siųsti dar iki gruo- 
džio-Dec. 9 d. Vėliau išsiųsti 
sauntiniai nebegalės būti įtei
kti prieš Kalėdas.

KUNIGŲ VIENYBĖS RYTINIŲ VALSTIJŲ
* j PROVINCIJA.

Provincija entuziastingai sveikina „Ameri
ką” mūsų apylinkėje. Lietuviai katalikai susi
laukė spausdinto žodžio tribūnos, kurios taip il
gai laukė. Šioje džiaugsmo valandoje negalime 
užmiršti L. D. S. organo „Darbininko”, kuris ligi 
šiol su pasišventimu globojo mūsų apylinkės rei
kalus. Rytų provincija tikisi gausių vaisių tiky
binėje ir tautinėje dirvoje. Linkiu „Amerikai” il
gaus amžiaus, visuomenės paramos ir Dievo pa mą ir keturiasdešimts valandų savaitę, 
laimos. Tevainikuoja Lietuvių Universalio Biuro 
žygį dieviškoji malonė.

Apylinkės Dvasiški jos Vardu
Kun. Juozas Simonaitis,

Pirmininkas. 
Elizabeth, N. J. Lapkr. 29, 1933.

vatą Įvežė vokiečių firmos. Dabargi lenkiškos 
firmos gavusios kreditą importuos pigesne kai. na 
if per lenkišką uostą

ŠILKO STREIKAS UŽSIBAIGĖ.
Šilko straikas Paterrsone, N. J., užsibaigė 

gruodžio 1 d. Straikas tęsėsi keturiolika savai
čių ir paralyžiavo vietinę industriją. Apie dešimt 
tūkstančių darbininkų grįž darban su penkiolika 
nuošimčių algos užaugliu.. Susitaikinimo laimė
jimas palietė netik algas be t ir unijos pripažini- 

Daba r
susitvėrė industrijos komisija, kuri spręs būsi
mus nesusipratimus ir kas du mėnesiu padarys 
industrijos apžvalgą.. Dar pasiliko pustrečio tūk
stančio darbininkų streikuoti išsiderėti sau spe
cialius punktus.

GRUODŽIO 5 DIENA — ISTORINĖ DIENA.
Gruodžio 5 dieną Jungtinės Valstybės galu-^ 

tinai nusikratys „garbingojo eksperimento”. Tris
dešimts šeštoji valstybė Utah, formaliai perbal- 
suos aštuonioliktojo Amendmento atšaukimą pa
tvirtindami dvidešimts pirmąjį konstitucijoj 
Amendmentą. Tą dieną prezidentas formaliai pa
skelbs alkoolinių gėrimų prekybą legaliu. Dau 
gumoje valstybių jau bus galima tada pardavinė
ti, pirkti ir naudoti svaiginančius gėrimus. Pre
zidentas jau paskyrė alkoolinių gėrimų „dikta
torių” p. Joseph H. Choate, Jr.

LENKAI PIRKS VATĄ AMERIKOJE

Lenkai tariasi pirkti net 250,000 bales vatoj 
iš Jungtinių Valstybių, jei gautų dviems metanu 
užtektinai kreditd. Lenkija tarif: mažintų, jei 
Amerikos vata būtų įvežta per Gdynia. Ligi šiol

LINČIAVIMO MANIJA
Maryland valstybėje keturi vyrai buvę 

liuosuoti iš kalėjimo habeas corpus teisėmis 
^areštuoti del nulinčiavimo vieno negro, 
valstybės milicija juos areštavo, minia 
milicijos atimti. Gubernatorius Ritchie pęįr,, u < 
stabdyti minios sauvaliavimą. Jungt. Valstybių 
pietuose baltieji linčiuoja negrus, kurie drįsta 
prieš baltą rasę prasižengti, ypač užpuldinėjant 
baltas moteris. Missouri valstybėje taipgi prasi
dėjo tyrinėjimas del negro nulinčiavimo. Bet ne 
tik negrus linčiuoja, jau ir baltus kidnaperius 
pradeda linčiuoti. Šiomis dienomis San Jose, Ca
lif., minia nulinčiavo du kidnaperius- (vaikva 
gius). Gubernatorius Rolph užtarė minią ir at
sisakė areštuoti. Jo manymu, minia gali įbaugin
ti ir sustabdyti Įsigalėjusią kidnaperių biznį. Ka- 
liforniečių grupė su eksprezidentu Hooveriu pro
testuoja prieš tokį gubernatoriaus nusistatymą. 
Minios sauvaliavimas nėra sveikas visuomenei.'

KEISTI ORAI LIETUVOJE.

Šiais metais Lietuvoje buvo 
labai keisti ir nepastovūs o- 
rai. Jau iš pa tpavasario gam
ta pradėjo rodyti įvairių špo
sų. Norrs pavasaris buvo vė
lyvas, bet nuo gegužės men.* 
užstojo tikrai išltas, vasariš
kas oras. Deja, nuo birželio 
men. pradėjo be paliovos lyti, 
oras labai pablogėjo, atrodė, 
kad pasikartos 1928 metų ne
derlius.

Laimei tai nepasitvirtino. 
Liepos mėn. oras pasitaisė ir 
palyginti pakenčiamas rugpiu 
čio oras, suteikė ūkininkams 
galimumo gerai suimti derlių. 
Užtat rugsėjo mėn. nė kiek ne 
geresnis už birželį. Nuolatiniai

lietūs gręsė labai sutrukdyti 
sėją ir supūdyti bulves bei ki 
tus šakniavaisius. Bet čia rei
kalą vėl pataisė puikus spa
lių mėn. oras. Ligi spalių M. 
12 d. buvo gražus, šiltas oras 
ir ūkininkai gražiai atliko vi
sus svarbesniuosus rudens da
rbus : gerai, nors ir kiek pavė 
luotai, įsisėjo, suvalė bulvių ir 
kitų daržovių derlių ir suarė 
laukus.

Toks šiltas spalių, mėn. Lie
tuvoje būna labai retai. Ligi 
spalių mėn. 12 d. dar visai ne 
buvo šalnų. Gautomis iš pro
vincijos žiniomis, kai kuriose 
pietų Lietuvos (Suvalkijos) 
vietose antru kartu pražydo 
obelys, ypač vasarinės jų at
mainos. 4 Tbs.

( MUSSOLINI REIKALAU
SIĄS RELIGIJAI LAISVĖS 

RUSIJOJE
ROMA. Italijos dikta 
torius Mussolini planuoja pa
sikalbėjimą su Rusijos komi
saru p. Litvinov reikalauti 
religijai laisvės Sovietų Rusi 
joje, tokios laisvės, kokią p. 
Litvinov pažadėjo Jung. Valst. 
piliečiams.

CLIFFSIDE, N. J.
Graži Lietuvių Kolonija.
Cliffside jau senai gyvena 

nemažas lietuvių būrelis. Lie
tuviai čia gana susipratę ir 
turi keletą draugijų, kaip tai 
šv. Pranciškaus, Vaikelio Jė
zaus, ir kitos, kurios puikiai 
gyvuoja. Dvasinius reikalus 
aprūpina Patersono šv. Kazi
miero parapijo klebonas. Ge-

J riausio gyvavimo 1
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VA '3 TYBINŽ 
BlRUUriiKA



N8

i r Gruodžio 1, 1933

Musų Gaires
Virš trijų metų Rytinės Valstybės naudojosi „Darbi

ninko” pagalba, skelisti tikybinę ir tautinę įsisąmojinimo 
idėją. Vos kėlėt odesėtkų „Dar-ko” skaitytojų skaičius 
šiais metais New Yorko ir New Jerrsey apylinkėje jau pra
šoko tūkstantį/ Lietuviai įprato ir pamilo skaityti savo 
spaudą. Jau kelinit metai visuomeninis veikimas ii lietu
viškas judėjimas pastebimai gyvėja. Materializmas buvo 
giliai įleidęs šaknis, ardė mums įgimtą idealizmą; tikybi
nis jausmas kažkaip šalo; dvasiniai stingome ir lietuviš
kas sugyvenimas iro. Socializmas, komunizmas, libelizmas- 
laisvamanybė, drąsiai kėlė galvą ir kovojo už pirmenybę 
mūsų socialiame gyvenime. Nors įgimtą tikėjimą turįs, lie
tuvis lietuvį įtarinėjo, pajuokė. Neužteko, kad „ameriko- 
nizacija” ėdė lietuvišką kūną dekristalizavo jį pūdė įvai- 
fūs palaidūnai ir svetimų šūkių sekėjai, narstė ir naikino 
sveikąsias tautinio kūno dalis, žodžiu, lietuvis sirgo de- 
christianizacijos ir nutautėjimo liga. Mes gi, lyg letargu už
sikrėtę, ramiai žiūrėjome. Nors vėlokai pastebėję, nenor
malumus, stojome jų taisyti, gydyti. Dėkui Dievui, daug at- 

siekę, giliai tautinio ir religinio veikimo vagą įvarę esa
me. Toli gražu nesitenkinsime nuveiktais darbais, bet jė
gas atnaujinę ir pasiprašę Aukščtausio palaimos, nepaisant 
kliūčių, esame pasiryžę tautinį ir religinį darbą dirbti. 
„Amerika” išimtinai leidžiama tiems tikslams. Lietuviai iš 
prigimties giliai religingi ir patriotingi. Tos dvi ypatybės 
charmoningai užlaiko lietuvišką visuomenę čielybėje. Kol 
lietuviai rišis tuo dvilypiu ryšiu, tautinis įsisamonijimas iš
silaikys. Tad šventa yra pareiga tuos ryšius stiprinti. „A- 
merika” imsis tas pareigas gyvendinti. Kas tautai svetima, 
nepriimtina, tas svetima ir „Amerikai”. Ji kovos už tautos 
gerovę, garbę. Remdamasi Krikščioniškais principais kovos 
vidujinius parazitus, skiepindama sveiką tautinį įsisąmoji- 
nimą. Jos šūkis bus — doras lietuvis — vertas Amerikos 
pilietis. Savo gyvybės rytą „Amerika” sveikina Amerikos 
Lietuvą ir kviečia į bendrą darbą: „Tegul Tavo vaikai ei
na vien takais dorybės, tegul dirba Tavo naudai ir žmonių 
gėrybei. ’ ’

KAT. FEDERACIJOS pA- 
REIGKIMAS.

„Tėvynės ’ ’ reporteris pra
nešdamas Dariaus ir Girėno 
Fondo komiteto susirinkimo 
nutarimus pabrėžė, kad kun. 
N. Pakalnis nesutaikė savo nu 
sistatymą su Kat. Federacijos 
remdamas lakūno James pla
nus skristi Lietuvon. Didž. 
New Yorko Federacijos Aps- 
šiuomi pareiškia, kad Apskri
tys ligi šiol pasireiškė priešin
gas „Naujienų” skrdiimo są
jungai, bet del pono James 
asmens ar skridimo nieko ne
pareiškė. Todėl „Tėvynės” re
porteri aus pranešimas yar per 
ankstyvas.

Apskr. Valdyba.

a

REDAKCIJA.

Darbą Pradedant
Gyvendami kultūringoje šalyje ir norėda

mi sekti smarkiai žengiantį gyvenimą, be laik
raščio negi galima apsieiti. Laikarštis tai gyve
nimo rodyklė, tai kultūringo žmogaus tvirtovė, 
tad nuostabu, kad New Yorko apylinkė, kame 
gyvena kelios dešimtys tūkstančių lietuvių su 
11 parapijų, labai, o labai atjautė katalikiško 
laikraščio reikalingumą.

Ačiū lytinių valstijų lietuvių katalikų me
diniuose seimeliuose iškeltiems pageidavimams, 

įtaikų laikraščio reikalingumą N. Y. ir N. J. 
bnigų Vienybės provincijos narių pastangomis,

tasai pageidavimas realizavosi.
Švęsdami šių metų Padėkonės Dieną, dėko

simą gerajam Dievuliui, kurio apveizda suteikė 
mums tokius Didžiai Gerbiamus Dvasios Vadus, 
kurie stropiai eidami savo aukštas pareigas, ne
pasigailėjo aukų, nors kuklios spaustuvėslės į- 
steigimui, kad tokiu būdu priėjus prie laikraščio 
išleidimo. Spaustuvė jau gyvuoja ketvirtas me
tas, gi šiomis dienomis nupirkta daugiau mašinų, 
kurių pagalba Lietuvių Cniversalio Biuro Dire
ktorija šiuomi išleidžia pirrmąjį „Amerikos” nu
merį

Kadangi gyvename šalyje, kuri vadinas Ame
rika, taigi ir savo leidžiamą laikraštį užvardino
me, „Amerika”. Lietuvių Universal™ Biuro Di
rektorija, leisdama šį laikraštį, tikisi, kad visi 
lietuviai katalikai nuoširdžiai parems Liet. Uni- 
versalio Biuro Direktorių pastangas, skaityda
mi ir platindami mūsų pačių laikraštį „Amerika”.

Taip tai daugelio metų mūsų karštas troš
kimas pagaliau išsipildė.

Kazys Krušinskas,
Liet. Universal™ Biuro Direktorių pirmininkas.

Prohibiciją laidojant
Prohibicija faktinai buvo palaidota šių metų 

lapkričio 7 d., kai reikalingas valstijų skaičius 
balsavo už jos atšaukimą. Juridiniai vienok 18 kon 
stitucijos priedas nustoja galios gruodžio 5 d.. 
1933 m., kai 36-ji valstija ratifikuos 21 konstitu
cijos priedą, kuriuo Prohibiciją panaikinama. 
Tat atsisveikinant su garsiąja Prohibicija, apie 
kurią daug prikalbėta, prisiginčyta bei prirašy
ta, pravartu dar kartą mesti žvilgsnį į ją.

1917 metais rugpiūčio 1 d. Pasaulinio karo 
sūkuryje, Šiaurės Amerikos Jungtinių Valstijų 
Senatas 62 balsais prieš 20, priėmė rezoliuciją, 
draudžiančią Amerikoje gaminti ir pardavinėti 
svaiginamuosius gėrimus. Vėliau, tais pačiais me
tais gruodžio mėn. 17 d., toji rezoliucija 282 bal
sais prieš 138, buvo priimta ir Kongreso. Tokiu 
būdu Senato ir Kongreso priimtoji rezoliucija 
tapo įtraukta į Konstituciją, žinoma, kaipo 18 
Amendment (18 Konstitucijas Priedas). Kad jis 
juridiniai įsigalėti! reikalingas buvo valstijų ra
tifikavimas. Reikalingas valstijų skaičius (36 iš 
48) buvo surinktas 1919 m. sausio 16 d., kai 36- 
ji Nebraska valstybė ratifikavo 18 Amendment. 
Po to spalių 27 d., protestuojant Prezidentui 
Wilsonui, buvo priimtas vadinamasis Volstead 
Act, sulyg kuriuo gėrimas, turįs savyje vieną ir 
pusę laipsnio alkoholio, laikomas nesvaiginamu.

Taigi galutinai Prohibicija įėjo galion tik 
sausio 16 d. 1920 metais.

Įvedant Prohibiciją, tikėtasi panaikinti visas 
gėrimo vietas, nublaivinti žmones ir susilaukti 
kaip dvasinės, taip ir materialės gerovės.

Bet Prohibicija laukiamų vaisių ne tik neat
nešė, bet dar daug kur pablogino, yietoje se
niau valstybiniais įstatymais kontroliuojamų gė
rimų įstaigų, atsirado slaptų, kurių skaičius žy
miai prašoko buvusias. Alkoholį pradėjo gaminti 
įvairūs slapti bravorai, arba namuose, o net ga
benti iš užsienio kontrabandos keliu. Nuo įvairių 
namuose pagamintų gėrimų, žmonės pradėjo nuo- 
dytis. Pirmiau veikusios blaivybės ar. abstinen
cijos organizacijos savo veikime apmirė, o gėri
mas pradėjo darytis savo rūšies sportu. Blogiau
sia tai, kad pradėjo gerti ne tik vyrai, bet ir 
moterys, o taipgi ir jaunimas. Svaiginamųjįj gė
rimų gaminimas, jų kontrabanda ir jų pardavi
nėjimas, pasidarė geras biznis Priviso visokių 
šmugelninkų, teroristų ir šiaip visokio tamsaus 
elemento. Prasidėjo įstatymų negerbimas bei jų 
laužymas, valdininkų korupcija, papirkinėjimas 
ir didžiausia veidmainystė. Visokiais paliegėliais 
prisipildė prieglaudos iir pirmą kartą Amerikos 
istorijoje nusikaltėlių nebegalėjo patalpinti esa
mieji kalėjmai, bet reikėjo naujų pristatyti. Cin
cinnati arkivyskupas, vertinadmas Prohibiciją, iš
skaitė jos blogumus : žmogžudystės, nesąžiningu
mas, veidmainystė, visokios rūšies papirkinėjimai, 
Valdininkų korupcija, girtuoklystės padidėjimas 
net ten, kur ji visai buvo nežinoma, įstatymų

' t!

laužymas, o kas blogiausia — jaunimo demorali
zacija.

Akyvaizdoje tų jau labai ryškių faktų, vi
suomenės nuomonė ėmė krypti prieš Prohibiciją, 
o rimtai galvojantieji žmonės pradėjo ieškoti iš
ėjimo kelių. To klausimo išspredimą atrado Se
natas vasario 16 d., 19^3 m. priimdamas, 63 bal
sais prieš 23, Konstitucijos 21 Priedą, kuriuo 18 
Amendment atšaukiamas. Prie Senato rezoliuci
jos pprisidėjo ir Kongresas 289 balsais prieš 121. 
Vasario 20 d. 1933 metais Senato ir Kongreso į- 
neštas 21 Konstitucijos Priedas buvo pavestas 
Valstij oms ratifikuoti.

i

Nuo tos dienos, kada Prohibicijos klausimas 
buvo pavestas valstijoms, iki lapkričio 7 d., t. y. 
per aštuonius mėnesius, balsavo 39 valstijos, iš 
kurių 37 (reikalinga 36) pasisakė už Prohibici
jos atšaukimą ir tik dvi valstijos prieš; arba 
imanti balsais 14,663,547 už ir 5,269,131 prieš.

T!

Tokiu būdu gruodžio 5, 1933, kai 36-ji Utah 
valstija ratifikavo 21 Konstitucijos Priedą, Ame
rika nusikratė, anot buv. prezidento Hooverio 
„Kilnaus eksperimento”, kuris Valstybei kaina
vo keletą bilijonų dolerių,, padidino kalėjimų 
skaičių ir šiaip sau visuomenę demoralizavo. Da
bar, atšaukus Prohibiciją, atsirado didelis blaivi
nimo visuomenės lauko darbas ir gydymas iš tų 
visų negerovių, kurias atnešė Prohibicija.

Skrajūnas.

GERB. BENDRADARBIAMS.

„Amerika” yra mažo formato ir ei
na kartą savaitėje, todėl talpinti visų 
raffitus ištisai negalime. Dažnai raštai 
kelių sutampa su toms pačioms žinioms. 
Redakcija stengsis į kiekvieną numerį 
talpinti visus prisiųstus raštus, bet su
trumpinus ir subendrinus. Bendradarbiai 
palengvins rredakcijai, jei rašys labai 
trumpai tiktai faktus, be jokių išvedžio
jimų, išplėtimų, pagyrimų ar papeikimų. 
Kiekvienas gali pasimokinti korespon
dencijas rašyti iš šios savaitės trumputė
lių žinių. Mes pageidaujame daug bet 
trumpiausių žinių.
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Apžvalga
APIE LIETUVOS EKONOMINĘ BŪTĮ
„Draugas” rašo:
New York Times korespondentas praneša, 

kad Lietuva, Suomija ir Pietinė' Afrika najaučia 
depresijos ir ekonominių negalavimų, Vienoj an
traštėj sako, kad „auksas plaukia į Lietuvą”, 
kuri yra vienintelė Pytų Europos valstybė, kur 
tebeveikia aukso valiuta. Dėl to Kaunas darosi 
Pabaltijo valstybių finansų sostine ir plėsdamas 
bankinį biznį visame kraąte darąs gerą biznį.

Tenka nuoširdžiai pasidžiaugti, kad stipru
sis Lietuvos litas taip gražiai garsina mūsų tau
tos vardą. Bet, kiek mes patys lietuviai žinom, 
kad Kaunas nedaro taip jau didelių bankinių biz
nių ir kad visame krašte nėra tokios jau ekono
minės gerovės, kaip Times korespondentas rašo. 
Žinoma, Lietuva, kaipo ūkio kraštas, ekonominio 
krizio taip neatjautė, kaip tie, kur industrija bu
vo plačiai išplėsta. Be to, Lietuvos žmonės tau- 
jūs, prie vargo pripratę ir kantrūs. Bet faktas 
pasilieka faktu, kad depresija ir Lietuvą palietė, 
kad praėjusiais heleriais metais gana daug įmo
nių bankrutavo, kad ūkininkai, neturėdami kur 
žemės produktų parduoti, su labai dideliu sun
kumu valdžios mokesčius sumoka, o daug jų, 
kaip pranešama, visai nebegali užsimokėti.

Bet vis dėlto reikia reikia didžiuotis, kad ne
žiūrint visų sunkumų, nežiūrint nenormalės vi
daus politikos būties, Lietuva ekonomiškai ge
riau stovi, negu kita kuri jai kaimyniška valsty
bė ir jos litas šiandien didesnis ponas, negu do
leris. Ir jei kada susinormuos vidaus politika, bus 
atstatyta tautos vienybė ir visos jėgos bus užkin
kytos kūrybiniam ir krašto ekonominės būties 
kėlimo darbui, tada Lietuva tikrai galės savo ge
rove pasididžiuoti ir pasidžiaugti.

KUN. COUGHLIN PEIKIA SMITHĄ
Lapkričio 27 d. radio kunigas Charles E. 

Coughlin mass mitinge New Yorko Hippodrome 
teatre gindamas prezidento Roosevelto monetinę 
politiką užpuolė kalboje p. Alfred E. Smithą. 
Kun. Coughlin užmetė šiam pirmaeilių! katalikui, 
kad šisai savo politika, raštais ir kalbomis bičiu- 
liuojasi su Wall stryto magnatais, ypač p. Mor
ganu. Tūkstantinė minia kunigui pritarė. .Ponas 
Smithas atsakė kun. Coughlinui, kad jisai netie
są kalbąs, nieko bendro neturįs su p. Morgan, tik 
su p. prezidento infliacijos politika nesutinkąs. 
Beto p. Smithas pridūrė, kad jo įsitikinimu ku
nigui neverta politikuoti, tik religija užsiimti. 
Lapkr. 29 d. kun. Coughlin sugrįžęs Detroitan 
(kame turi savo parapiją), atsakė ponui Smithui 
ir vėl pakartojo, kad šisai visgi važiavo pas po
ną Morganą (net su vienu vyskupu), ir kad pa
čiam, kaipo kunigui, pop. Leono XIII ir pop. Pi
jaus XI nurodymais, yra tiesioginė prievolė rū
pintis vargšais ir žmonijai gelbėit. Kun. Cough
lin’kalba sukėlė didelę audrą Amerikoje. Katali
kai ir nekatalikai, gina ir peikia kunigą už jo nu
sistatymą ir kalbas. Detroit vyskupas J. E. Mi
chael J.*Gallagehr užtaria jį, kadangi jokios erezi
jos neskelbia. Jo kalbos nėra priešingos katali
kų bažnyčios nusistatymui. Kun. Coughlino kal
bų sekmadieniais klauso milijonai žmonių. Jį kri
tikuoja kapitalistai ir politikieriai priešingi 
Rooseveltui. Katalikų didžiuma džiaugiasi jo drą
sa išmintimi ir aiškiu katalikiškos sociologijos 
dėstymu ir pritaikymu gyvenimui, ypač šioje ka
pitalistų šalyje. Prezidentas Rooseveltas jo as
menyje turi karščlausį rėmėją ir užtarytoją.

Skrajūnas.
SPAUDOS REIKŠMĖ.

Spauda mes vadiname kiekvieną knygą, lai
kraštį, brošiūrą ar atsišaukimo lapelį žodžiu vis
ką, kas tik yra spausdinama. Spauda turi pava
duoti gyvą žodį. Ji net dar geriau tai gali pada
ryti. Žodžiu, pasakyti iš sakyklos ar katedros, 
pasiekia nedidelį žmonių būrelį. Daugiau gali pa
siekti radio kalba, bet ir jos žodžiai tik tam kar
tui: praskambėjo ir daugiau jų nebepagausi 
Kas kita yra spausdintas žodis. Jis gali pasiekti 
paprasčiausią grytelę ir pasilikti parašytas ant 
popieriaus: ar dieną ar naktį, ar net už keletą 
metų gali paimti knygą, laikraštį ir vč» iš naujo 
perskaityti tą patį.

Suprantama, kad spaudos įtaka yra didelė 
ir jos galybė neapskaičiuojama. Spauda yra ga
lingesnė net už kulkosvaidžius ar patrankas. To
dėl visokie diktatoriai, despotai ir tyronai ir vi
si tie, kurie1 savo galybę remia ant duriu v ) ar 
kulkos, spaudos labiau bijo, negu kitokios jėgos. 
Jie pirmiausia suvaržo spaudos laisvę, pav. bol
ševikai Rusijoj, fašistai Italijoj, hitlerininkai Vo
kietijoj ir kitur. Jie puikiai supranta, kad davus 
spaudos laisvę, teisybės žodis tuoj nuvers jų visą 
galybę. Neveltui jau Napoleonas spaudą vadino 
penktąja viešpatija, kuri daug gali nuveikti, net 
galinguosius nugalėti.

Šiandien visi gerai supranta spaudos galybę 
ir stengiasi ją panaudoti. Gerai būtų, jei visa 
spauda būtų gera. Deja, kokie yra žmonės, tokia 
yra ir spauda. Geri žmonės yra gamintojai, lei
dėjai ir platintojai gerosios spaudos, blogi — 
blogosios.

* *
Blogoji Spauda.

Blogoji spauda yra'ria. kuri stengiasi žmogui 
išplėšti tikėjimą išvesti iš dorovės kelio, atimti 
sąžinės ramumą ir šiaip sau visokių pragaištingų 
idėjų primušti į galvą. Savo tikslo ji siekia gud? 
riai prisidendama kilniais idealais, įvilktais į gra
žiausius literatūros rūbus. Suprantama, ji pada
ro negeistinos įtakos žmonėms. Kaip neigiamai 
veikia bloga spauda, aiškiai yra pasakęs savo 
draugams didysis ispanų filosofas Baimes. , Ži- 
nomate, koks gilus tikėjimas yra mano širdyje. 
Vienok nė vienos blogos knygos ar laikraščio ne
galiu skaityti, nejausdamas paskui reikalo per
skaitymą šv. Rašto ar Kristaus Sekimo grąžinti 
savo sielos ramybę.” Jeigu jau taip giliai tikįs 
žmogus ir toks didus filosofas, kuris tik dėl mo
kslinių tikslų skaitydamas blogas knygas ar laik
raščius, jautė savyje tokį sielos sumišyma, tai ką 
bekalbėti apie tuos, kurie neturėdami gilesnio re- 
ligino įsitikinimo, ima į savo rankas bedieviškus 
laikraščius ar knygas! Kaip greitai ir kaip leng
vai griaunama tas, kas per ilgą laiką ir sunkų 
darbą mokyklų ir Bažnyyčios buvo įdiegta.

PARAPIJOS CHORAS IR JOJO REIKŠMĖ 
VISUOMENĖJE

*

Juozas Žilevičius.

I.
Nerasime katalikiškos parapijos, kurioje no- 

butu didesnio ar mažesnio choro. Nesvarbu kok
sai to choro butų bendras toj srityj išsilavini
mas, vistiek, jis pats savyje yra organizuoal gru
pė, kitaip tariant —■ vienminčių būrys. Šalę to 
choro nariai turi daugiau ar mažiau savo giminių 
ir pažįstamų, savaimi aišku, nors ir neskaitlingas 

choro būrys, kur kas skaitlingesnį būrį už savę 
turi pasekėjų, kurie seka ir įdomaujasi choro 
darbu ar tai bažnyčioje ar viešuose parengimuose.

Senas posakis sako: „sulig Jurgio ir kepu
rė”. Tasai pat yra ir su chorais.. Ten, kur pa
rapijos nariai yra apsnūdę, mažiau kultūriniai 
susipratę ten ir choras menkesnis, nes ir jauni
mas ten neveiklesnis. Ten, kur parapijonai veik
lesni, daugiau kultūriniai pribrendę—ten ir cho
ras kurkas prašoka pirmuosius. Kitaip ir būti 
negali. Vienam ir antram atsitikime, sulig savo 
laipsnio, visvien choras turi proporcionališkai sa
vo mėgėjų —• pasekėjų.

Kodėl taip yra? Kas sudaro chorų būrius?
Chorų nariais esti išimtinai sekantis- jauni 

mas: tikybiniai stipresnis, sieloje jautresnis, x 
mėgstąs meną, sielos prakilnumą, persisunkęs ide
alizmu, susidomėjęs nors ir nesąmoningai, kai 
kada, visuomeniškuoju veikimu; nemėgstąs nak
timis po įvairias lindynes baladotis. Žodžiu, pra
kilniausias jaunimas, kitiap tariant, tikybiniai- 
tautiniai pažangusis jaunimas. Kasgi tokio jauni
mo negali mylėti ir nesekti jojo veikimo. Visi ge
rai žino, kad ištvirkę, girtuokliai, antitikybinin- 
kai, vėjavaikiai, sieloje sukirmiję ir tam pana
šūs, parapijos choruose nėra pakenčiami. Iš to 
kas pasakyta, turi būti aišku kiekvienam, kad 
parapijos chorai susideda i šrinktinojo ir pavyz- 
dingiausiojo parapijos jaunimo. Nejaugi supuvu- 
sis moraliai jaunimas galėtų po 2—3 valandas 
praleisti laiko praktikom pasimokinimui gražių 
giesmių, dainų ir vaidinimų. Juk tai yra kultū
ringiausias jaunimo laiko praleidimas, kurio pa
laidasis jaunimas jokiu būdu nesupras ir neįver
tins. Kaip parapijiečiai yra arti susijungę su 
choro veikimu, rodo kad ir šis pavyzdis: jei ku
rį sekmadienį bažnyčioje choras negieda, parapi- 
iečiai nuobodžiauja ir pasidaro jiems lig tuščia, 
lig ko tai trūksta. Nestebėtina jei taip yra, nes 
juk choro nariai, apart to ką prieš tai pasakė
me, yra dar ir tų pačių parapijonų sūnai ir duk
terys. Jei bažnyčioje tyla, reiškia, jų sūnūs ar 
dukterys nėra atvykę bažnyčion su jais drauge 
pasimelsti viešai parodyti savo darbuotę, kitaip 
sakant - laikyti viešuosius kvotimus iš savo dar
buotės Kurgi rasi tokius tėvus, kurie nemėgtų gė
rėtis savo vaikų kultūringais darbais ir jais di
džiuotis ! Už tat yra labai svarbu parapijose turė
ti didelius chorus, nes tuomi didiname pavizdin- 
gojo jaunimo skaičių parapijoje ir auklėjanie juos 
kultūringoje ir prakilnioje dvasioje:* "

Tat gerbiamųjų parapijonų, kitaip tariant, 
tėvelių yra šventa priedermė ir prakilnus darbas, 
savo sūnus ir duktersi raginti prie parapijos cho
rų. Taip elgiantis, jūs be jokių išlaidų priside
date prie labai didelių darbų, kurių galimas 
daiktas ir neįžiūrite. Tuomi pripratinate jauni
mą prie dorinio, tautinio, religinio subrendimo, 
duodate jam progą pramokti lietuvių kalbos, pa
milti gražias lietuvių liaudies dainas, o per tai 
ir Lietuvą ir lietuvių tautą. Beto viso, per tą 
jaunimą padedate parapijai ir finansiniai su
stiprėti, padedate savo parapijos, tuomi pačiu sa
vęs, savojo jaunimo ir tautos vardą išgarsinti ir 
svetimtaučių tarpe. Tai tik keletas pavyzdžių, 
bet jų galima labai daug priskaityti, kur choro 
naudingumas pats už save kalba bažnyčios ir 
tautos labui.

Matote gerbiamieji tėveliai parapijiečiai, 
kiek jus galite pasitarnauti Bažnyčios ir tautos 
labui, savo paraginimais jaunimui ^priklausyti 
prie parapijinių chorų. Tat visi darban prie su
darymo didelių ir pastovių parapijinių chorų!
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Vietos žinios .
ŠV. JURGIO PARAP.

Parapijos Jubiliejus.
Šv. Jurgio parapija įsikūrė 

1909 metais. Dvidešimt pen- 
kių metii parapijos gražų gy
vavimą žadama atžymėt įvai
riais iškilmingais parengimais 
1934 metais.

Blaivus Jaunimas
Vyčiai turėjo „sniego” ba

lių sekmadieniio vakare, lap
kričio 19 d. Jaunimo prisirin
ko pilnutėlė salė. Pažymėtina, 
kad nepaprastai gražiai ir 
tvarkiai jaunimas užsilaikė 
Gal dėlto, kad visai nebuvo 
vartoj ančių svaigalų. Alaus 
stiklą išsigeria ir viskas. Gra
ži ateitis blaivaus jaunimo. 
Garbė p. Česnulevičiui kuopos 
pirmininkui, kurs rodos dau
giausia pasidarbavo ruošiant 
šią gražią ir skaitlingą jauni
mo sueigą.

Teatras.
Dramos Rateliui „Vairas0 

sustojus veikti, susiorganiza
vo Dramos sekcija iš studen
tų organizacijos. Beto minis- 
trantai ir mažųjų choras, va
dovaujant vargom P. Sakui i 
p-nei Šakienei, vaidins Kalė 
doms pritaikintą veikaliuką 
fcrrudžio 17 d. parapijinėj sa
lėje. Į minėtą vaidinimą įei
na labai gražiii giesmių.

Muzika.
Choras didėja nariais ir to 

bulėj a muzikoje. Praktikose 
(pamokose) matyti nepapras
tas choro susidomėjimas gie
dojimu. Po dvejų praktikos 
valandų, choras visai nesijau
čia pavargusiu ir dar norėtų 
mokintis. Daug kredito pri
klauso p. Sakui, tikrai ga- 
Kalėdomsbiam ir sum an aim 
biam ir sumaniam chorve
džiui. Kalėdoms žada išmoky 
ti labai gražias naujas mišias 
Gi po Kalėdų pasirodys su 
koncertu Brooklyn Museum 
Apie tai kitą sykį plačiau bus 
parašyta.

Studentų orkestrą daro ge
rą pažangą. Orkestros vadas 
Juozas Dailydė, buvęs Šv. 
Jono Kolegijos studentas.

Iš Didžiojo New Yorko Fe
deracijos Apskr. Darbuotes.

Didž. New Yorko Fed. Ap
skrities susirinkimas įvyko 
lapkr. 24 d., vakare, Karalie
nės Angelų par. salėj. Susirin 
kimą atidarė pirm, malda.

Iš bėgamų reikalų pranešta, 
kad „Tėvynė” savo praneši
muose klaidingai informuoja 
visuomenę, būk Dariau-Girė- 

no Fondo valdyba padarius 
klaidą išnešdama rezoliuciją 
prieš Chicagos „Naujienas” ir 
dabar užgirdama Janušausko 
skridimą. Teisybė, Janušaus
ką, kaipo skridę ją, komisija 
pripažino, bet „Naujienų” 
bendrovės, kuri yra suorgani
zuota biznio pamatais ir kuri 
daro sau iš to biznį — nepri
pažįsta ir nepripažįs tol, kol 
tasai komitetas bus globoje 
vienos socialistų partijos ir 
nepereis į visuomenės rankas.

Kun. J. Balkūnas pranešė, 
kad lapkr. 18 d. buvęs ukrai
niečių mass-mitinge, kuris į- 
vyko New Yorko mieste. Ten 
pat buvo tartasi ir apie ukra- 
iniečiij susiartinimą su lietu-' 
viais.

Iš Dariaus-Girėno Fondo 
Valdybos posėdžiij pranešama 
kad jų susirinkimas įvyks lap. 
21 'd., kun. N. Pakalnio kle
bonijoje. Pranešama, kad bu
vo priimta rezoliucija užgi
nant James-Janušausko skri
dimą Lietuvon. Apkalbėta 
rengiamas sausio 28 d. Trans
figuration par. salėje vaka
ras; Aviacijos diena ir kiti 
bėgami reikalai.

Seimelio reikalu. Išrinkti 
atstovai šie: P. Lukas, kun. 
P. Lekėšis, K. Krušinskas, T. 
Klimienė ir Zokienė.

Pranešta, kad Mot. Sąj. 24 
kp. rengia gruodžio 30 d. kun. 
S. Remeikos, par. klebono var 
duvių dieną paminėti. Vaka
rienė bus Klasčiaus salėje.

Sausio 1 d.-1934 m. Atsi- t 
aminymo parapija. Maspethe, 
rengia šokius. Bus Klasčiaus 
salėje.

Sekantis susirinkimas įvyks 
sausio 26 d., 1934 m., Kara
lienės Angelų par. salėje.

Raporteris.

MASPETH, N. Y.

Lapkričio 29 d. prasidėjo 
novena prie Nekalto Prasidė
jimo. Novena laikoma rytais 
8:30 vai. Nekalto Prasidėjimo 
šventėje mišios bus 6, 7, 8 ir 
9 vai. Vakare įvyks mišparai 
su pamokslu ir palaimininmu. 
Bus priimamos narės į Soda- 
liciją.

Spaudoje dar nebuvo prane
šta, kad kun. J. Balkūns kal
bėjo ukrainų mass-mitinge 
lapkričio 18 d. Central Opera 
House. Salė buvo prikimšta 
žmonių. Ukrainų dienraštis 
„.Svoboda” (Jerrsey City), 
gražiai aprašė kun. Balkūno 
kalbą ir ištisai atspausdino.

aptverta.
Atsimainymo bažnyčioje 

prasidės šv. rekolekcijos gruo 
džio 17 d., kurias ves tėvai 
Marijonai.

Ražančiaus draugijos susi
rinkimas šaukiamas šį sekma
dienį gruodžio 3 d., tuoj po 
mišparų.

Lietuvių parapija ruošiasi 
pavasary pasistatyti salę. Ji 
labai reikalinga vietiniams 
parengimams. Klasčiaus salė 
dažniausiai uęimta, tad nekan 
triai laukiama savos salės.

Lapkričio 28 d. vietos vy
čiai turėjo j,package party”. 
Jaunimas organizuojasi, o Ma
spethe jis labai darbštus.
NAUJAI SUPILTI KAPAI.

..New York. — Lapkričio 24 
d., 1933 m., Seton ligoninėje, 
mirė a. a. Margareta Simana
vičiūtė, 22 metiį amžiaus, pa
likdama liudėssyj savo tėve
lius Kaęimierą ir Marijoną 
Simanavičius, Plutiškio paš.t, 
Mariampolės apskrtyje, Lie
tuvoj, ir savo broliukus — 

Dėkojame.
Tėvui Jėzuitui J. Bružikui nuoširdžiausiai 

dėkojame už pirmąją dovaną „Amerikai” sumo
je $50.00.

„Amerikos” Admin.

„Amerikos” Administracija nuoširdžiai dė
koja P. Starkiutei, A. Aleknai, V. Žalnieraičiui, 
M. Pečkiutei, S. Jurevičiūtei, V. Raudonaičiui. 
A. Pažereckaitei, Pr. Kiziui, J. Krapunaičiui ir 
A. Zupkai už pastatymą komedijos, o taipgi p. 
Stagniunams su dukterimis, K. Dumbliui, K. 
Baltrušaičiui, V. Vitkui. Masaičiui, Morkūnui ir 
V. Mincevičiui už pasidarbavimą, rengiant pir
mąjį laikraščio parengimą.

APIE „VYTAUTO VAIDILŲ RATELĮ”
Iš laikraščių sužinojęs, kad Brooklyne įsikū

rė scenos mėgėjų grupė ,Vytauto Vaidilų Ratelis' 
ir patyręs apie statomą Lapkričio 26 d. Seirijų 
Juozo 3 veiksmų komediją „Moterims Neišsime- 
luosi”, kaipo scenos mėgėjas ir aš nuvykau jos 
pažiūrėti. Tiesa, oras pasitaikė gana prastas, bet 
prisirinko apie 300 žmonių, kas sudarė pilną Ap- 

xsuimo Pan. Šv. parap. salę. Ir ištikrųjų, ne- 
negaila, kad šie jaunuoliai sau pasirinko tokį 
gražų vardą. Tenka pabrėžti, kad vaidinmas at
liktas labai vykusiai. Kaikuriems Ratelio na
riams reikia pripažinti nemažą scenos gabumų. 
Uošvės rolėje vaidino P. Starkaitė, kuri charak- 
temgai sukūrė akylos motinos tipą, atlikdama 
judesių ir mimikos reikalavimus. Kartais pasi
reikšdavo trūkumai kalbos tone, bet tai atleisti
na. Uošvio — jos vyro rolę išpildė A. Alekna 
Šis taipgi parodė, kaip galima gražiai sukurti 
neištikimo savo žmonai vyro tipą. Nors vietomis 
jam trūkdavo žodžių, bet šiam momentui užpil
dyti sumaniai buvo pritaikinti judėjimai, kurie 
padėtį pateisindavo. Jų žento rolę išpildė V. 
Žalnieraitis — jis gana vykusiai atvaizdavo bai
lų karžygį, suteikdamas publikai daug juoko, 
bet gal jis būtų geriau tikęs jo draugo — Jono 
rolei, M. Peekiutė — tarnaitės rolėj, pilnai atati- 
ko savo pareigoms ir vaidindama sudarė nuotai
ką, būk visa tai vyksta tikrenybėj. P. Kizis —

Kaęimierą ir Jurgį, sesutes— 
Marijoną, Elębietą ir Oną, gy
venančias 8 Btehun St., New 
Yorke. Buvo laidota iš Šv. Ve
ronikos par. bažnyčios į Kalva 
rjos kapines, Long Island Ci
ty, N. Y., lapkričio 27 d.

Laidotuvės
Lapkričio 20 d., 1933 m. su 

iškilmingomis šv.’Mišiomis iš- 
Apreiškimo par. palaidota A. 
Burokienė — Juodaičiutė. A- 
merikoj išgyveno apie 40 me
tų. buvo aktyvi katalikų orga- 
nięacijų narė,, todėl daugelis 
susirinko jos palydėti. Laido
tuvėmis rūpinosi graborius A. 
Radzevičius.

Ridgewood, N. Y. — Lapk
ričio 24 d., mirė a. a. Julius 
Mockevičius, 44 m. amžiaus, 
Kings County ligoninėje, 
Brooklyne. Paliko liūdesy sa
vo žmoną Eleną, sūnų Juliij. ir 
dukterį Ameliją. Šermenys bu
vo name 1719 Bleecker St., 
Ridgewood, N. Y., buvo laido
tas iš Apreiškimo parapijos

Jono rolėj, vaidino taipgi gana gerai, kuriame 
galima buvo įžiūrėti nemažą scenos gabumų, tik 
vietomis pasireikšdavo žodžių trukumas. S. Ju
revičiūtė — artistės rolėj, vaidino labai vykusiai, 
parodydama daug scenos sumanumo, tik kaipo 
artistės rolėje, galėjo būti kiek energingesnė ir 
daugiau turėti gyvumo. V. Raudonaitis — teatro 
direktorių (žydą) nudavė gana puikiai. Kaiku- 
rie trūkumai galima buvo pastebėti judesiuose. 
Kaipo žydas, jis galėjo parodyit daugiau įkyru- 
rumo. A. Pažereckaitė — dukters rolę atliko ne
blogai, nuduodama atatinkamą jautrumą, tik tru
putį persilpnai kalbėjo. J. Krapukaitis — dvari
ninko pareigą atliko vykusiai, tik jo tipui sukur
ti, galėjo parodyti daugiau donkichotiško ricieriš 
kūmo ir energijos. A. Zupka — tarnas, judesiai 
šiai rolei pilnai atatiko, tik šiek tiek per silpnai 
kalbėjo.

Bendrai darant išvadą, trūkumų būtų galima 
atrasti ir daugiau tiek vaidinime, tiek gal ir ro- 
liiį paskirstyme, tačiau apie tai reikia pamiršti, 
nes iš scenos mėgėjo negalima reikalauti to, ką 
gali parodyti artistas — profesionalas. Bendrai, 
reikia pasakyti suvaidinta labai vykusiai. Vei
kalas negilus ir neįspūdingas — komedija, bet 
atsižvelgiant į aplinkybes, reikia pasakyti, kad 
daug geriau vidutiniai pastatyti tokią komediją, 
negu prastai nors ir puikią dramą. Koks susida
ro įspūdys, kai kartais tragingai miršta scenoj ar
tistas, —• o publika juokias, riešutus valgo.

Nors „Vytauto Vaidyhj Ratelis” vos €ik spė
jo susitverti, bet jau įstengė taip gražiai užsire
komenduoti publikos akyvaizdoj, tad reikia ma
nyti, kad jo tolimesnis pasisekimas yra užtik
rintas, jei tik atatinkama iniciatyvą palaikys jo 
gyvybę. Mes broklyniečiai, rausdami turime prisi
pažinti, kad ligi šiam laikui panašaus Ratelio ne
turėjom. Juk tai nedovanotina nuodėmė, turint 
tiek daug gražaus jaunimo! Ar nebūtų gražu, kad 
mūsų jaunimo toki rateliai lankytus po kolonijas 
su vaidinimais? Atsirastą gyvumo ir įdomumo 
lietuviškam gyvenime..

Taigi naujai įsikūrusiam „Vytauto Vaidilų 
Rateliui” linkėkime geriausio pasisekimo. Valio 
jaunuoliai, kurie netinginiaujate.

Ten buvęs.
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bažnyčios lapkričio 28 d., su 
trejomis gedulingomis šv. Mi
šiomis į šv. Jono kapines.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nosi graborius Antanas Valan- 
tiejus.

Lapkr. 20 d. staiga mirė O- 
na Paulionienė, Dr. Juozo 
Paulonio žmona. Ji buvo ži
noma. Brooklyne ir Baltinio 
rėje. Ona Paulonienė-Česnaitė 
baigė Teachers Normal 
School, tęsė pedagogijos mok
slus John Hopkins Univerisi- 
tete. Taipgi baigė Peabody’s 
Conservatory of Music. Virš 
septynis metus mokytojavo į- 
vairiose mokslo įstaigose Iš
kilmingai palaidota šv. Jono 
kapuose iš Apreiškimo P. Šv. 
bažnyčios lapkr. 24 d

Lapkričio 18 d. Kalvarijos 
kapinėse palaidota a. a. Mar
garita Drobnienė. Ji gan ilgą 
laiką sirgo ir General Hospi- 
tas aprūpinta šv. Sakramen
tais pasimirė. Graborius buvo 
p. Bujauskas.
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WA1EKBUKY, CONN. 
/ ;

Vv aterburiečiai neteko po
puliariausio lietuvio Antano 
uaoeieviciaus. Jis mirė lapn 
13 d. Antanas Babilevičius ži
nomas kaipo Jack Kelly buvo 
pasižymėjęs sporte, dalyvavęs 
net trijuose šimtuose kumšty
nėse. Jaunas lietuvis geras 
sportininkas buvo ir geras 
katalikas ir sąmoningas lietu
vis. ' '

Didžiuojamės savąja moky
kla. Vaikai gražiai lietuviškoj 
dvasioj auklėjami. Tėvai užti
krinti, kad jie užaugs geri pi
liečiai susipratę katalikai ir 
sąmoningi lietuviai. Mūsų mo 
kykla skaitosi viena geriausių 
mieste. Josios mokiniais • visi 
gėrėjosi lapkr. 11 d. Armistice 
Day parodoje.

Connecticut Lithuanian Ca
tholics organizacija didėja. 
Jaunimas susipranta ir jun
giasi šios organizacijos globo
je. Nesenai buvę šokiai įdavė 
tiek ūpo ir drąsos, kad tikimą- 
si praplėsti C. L. C. veikimą 
plačiau ir įtensyviau.

Studentai auga. Jų kuopa 
didėja. Veikimas gyvėja spor 
te ir socialuose.

Lietuvių kalbą daugelis stu
dijuoja, bet visgi norėti} ma
tyti anglų kalbą „Studentų 
Žodyje”.

Parapijos bazaras baigėsi 
gruodžio 2 d. Darbininkai 
daug dirbo, bte ir rėmėjų gau 
singai atsilankė. Bravo Wa- 
terburiečiai!

kai ’ ’ skambančią uodegaitę, 
bet visai apsimessti naujais 
kailiniais. Tad-gi nuo šiol aš 
manau būti skaitytojams žino
mas kaipo :

P?lė K. Mtenkeliūnaitė ren
gia koncertą gruodžio 10 d. 
Labor Lyceum salėje, 949 
Wiloughby Ave. Pradžia 4 v. 
po piet.

New Jersey lietuvių orga
nizacijos susirinks gruodžio 3 
d. 2 vai. po piet. Šv. Jurgio 
Dr. salėje. Tarsis del Dariaus 
ir Girėno Fondo reikalų. ‘

rankinį laikrodėlį — vieną 
vyrui, kitą moterei; laimėjo 
E. O’Hara ir Elsie Marcinke
vičiūtė.

Dabar turiu skaitytojams 
persistatyti, kas aš per vie
nas. Seiliaus vadinausi Pyšo- 
rinskiu ir po teisybei retai 
kam buvau žinomas. Bet da
bar pasirodžius naujam laik
raščiui „Amerikai” ir beveik 
del to, kad išėjo Lietuvoj 
„ukazas” lietuvinti savo pa
vardes kertant galūnes, pama
niau sasu jau laikas ir man 
nutraukti netiktai „šliachec-

Bridgeport© kampelis.
• i

Kaso Senis Skribaila
p

ks velkiname Išdygusį po pat 
iiusą šonu naują gerą laikraš
ti i jbriugeportieėiai lietuviai 
jumis ir skaito laikraščius, bet 
etai ką apie juos ten sužinai, 
as-gi yra įrodymu, kad arba 
kolonijos gyventojai neveik
lūs, apsnūdę, nežingeidauja, 
arba nėra kam rašyti ir apie 
ką, arba tų pačių laikraščių 
ateina, pas mus visai mažas 
nuošimtis. Man ką-tik pasiro
džius čionai tose „Amerikos” 
lakštuose aišku, jog visos tos 
3 priežastys yra teisingos. O 
tai juk nedovanotinas dalykas 
šiais laikais. Negalima tiesiog 
suprasti, kaip tikra lietuvių 
šeima gali apsieiti be gero lai
kraščio. Kaip kūnui duona, 
taip protui geras ialkraštis y- 
ra maistu.

O kad tai „Amerika” pra
trintų visiems akis.

Čionai pas mus buvo didelis 
jomarkas (bazaras) surengtas 
vietinės Lietuvių Tarybos baž
nyčios naudai. Smagu buvo 
žiūrėti, kuomet seniai ir jau
nieji išvien darbavosi. Kokios 
pasekmės to viso, kas buvo 
giliukingas ar kas darbe pa
sižymėjo, gal teks kiek vėliau 
apie ta pranešti.

Iš Apylinkes Gyvenimo
SVEIKINIMAS

Nors Amerikoje šiuo laiku randasi ir nema
žas skaičius lietuviškų laikraščių, bet toli gražu 
jie nepatenkina visų sios šalies lietuvių bei ko
lonijų reikalų. Tokio laikraščio ypatingas trū
kumas matėsi New Yorko ir New Jersesy apy
linkėje. Gi neminint ir to, dirva laikraščiui yra 
neapribota ir spauda visuomet galima labai daug 
atsiekti. Spauda, kaipo lietuvybės dvasios skie- 
pytoja ir lietuviško susipratimo palaikytoja vei
kė didele role praeityje ir atliks dar didesne ro
le ateityje šios šalies lietuvybės palaikymui.

Lietuvos Vyčių New Yorko ir New Jersey 
Apskritis sveikina ir linki naujam katalikiškam 
laikraščiui „AMERIKA” ilgiausių metų ir ge
riausių pasekmių savo pradėtoje plačioje dar
buotėje. .

Ir jaunimas, ypač Vyčiai turi vilties, kad 
„AMERIKA” gerai supras, jog lietuvybės liki
mas Amerikoje priklausys, kaip dabar augantis 
ir užaugęs jaunimas ateityje į tai žiūrės. Taigi 
jie tiki, jog šis laikraštis dės savo pastangas, kad 
aprūpinus dabar ir ateityje jaunimo reikalus, y- 
patingai palaikius jame lietuvybės dvasią.
Lietuvos Vyčių N. Y. ir N. J. Apskrities pirmni.

a. j. iviazeiKa.

Bazaro komitetas, vietiniam 
klebonui J. Simonaičiui, kun. 
J. Kintai ir prof. J. Žilevi
čiui vadovaujant, uoliai dar
bavosi; Komitetą sudarė Ka
zys Bernotas, čekanavičienė, 
Petrikienė, Ražancavos draug. 
pirrm., Kuniutienė; Šv. Onos 
pirm. Lukšienė; Tretininkų 
pirm. Kaleinikienė; Apaštaly
stės, M. Pavalkienė. Žymiai 
atsižymėjo darbštumu, Ged
minienė, Peckienė, Jaunienė 
Karvojienė, Džiovelienė, Moc
kevičienė ir Labanauskiutė.

—o—
Prie valgių ruošos daug 

prisidėjo Bernotienė (nuo Ri
pley PI.); taipgi Gaudešienč 
ir Vaičiulevičienė.

—o—
Iš vyrų darbavosi Jn. Biek

ša, Povylas Kirvelevičius, 
Jurgis Klebaušas, Juozas Ja
kimavičius ir jaunasis Morke- 
vičius.

—o—

ir
ir

Beje, artinasi Adventai, 
prieškalėdinis sezonas. Tai 
svarbus laikas tikriems lietu 
viams, taip kpia ir gavėnia 
Mums Bridgeportiečiams dar 
svarbesnis tuomi, kda prade
dame Adventus tarsi su kokiu 
bankietu, su 40 valandų atlai
dais, kuomet turėsime progos 
puikiai prisirengti prie gero 
savo Išganytojo pasitikimo.

metinis bazaras. Didelis daly
vių skaičius lankė iki 1U vai. 
vak., kol prasidėjo laimėji
mai premijų ir parapijonų po
puliarumo kontseto.

Beje, jaunuolis Jonas Ma
tusevičius yra nuskirtas ge- 
neraliu agentu „Amerikos” 
Elizabethui ir apylinkėje ir 
yra 'įgaliotas rinkti prenume- 
rratą ir apgarsinimus.

Raporteris.

pamokslu

klausyti 
o Dievo

bus

bus

„Amerikos” administracija 
sveikina p. J. Matusevičių ir 
linki geros kloties darbuotis.

Kitam numeryje „Ameri
kos” pasiskelbs aukotojų var
dai ir žymesnių žmonių atsi
lankymas. A

Pirmutiniame vakare, lapk 
kričio 18 d. viešai dalyvavo 
skaitlinga Jaunuomenės drau 
gija su savo dovana; sekanti 
vakarą 21 d., šios draugijos 
dalyvavo Po Globa P. Š. Lie
tuvos Dukterų, Susiv. L. A. 
320 kuopa. Gi Apaštalystė. 
Malods, Gyvojo Ražančiau: 
Vainikai, Mot. Sąjungos kp 
ir Šv. Varvdo drg. anriai ke 
virtadienio vakare, 23 d. r I
užbaigoje 25 d. — Šv. Jurgi ) 
draugija, kaipo pamatinė šio > 
kolonijos pasirodė su visah'i 
savo nariais.

—o—

Pranešimai
Visiems gerai pažįstamas 

artistas J. Babravičius rengia 
koncertą sausio 14 d. 1933 Pi
liečių Klubo salėj, Brooklyn c. 
Daiininkas J. Babravičius yra 
publikos mylimas it todėl lau
kiama gero pasisekimo.

Gruodžio 9 d. laivu Frede- 
rik Vm artisto J. Babravi
čiaus žmona su sūneliu Juozu 
išvyksta į Lietuvą ten apsigy- I 
venti. Pavasarį ir pas Babra
vičius grįą į gražiąją tėvynę 
Lietuvą.

Vaikelio Jėzaus dr-jos I ir 
III skyriaus vakarienė įvyks
ta sekmadienį, 'gruodižio 3 d. 
šv. Jurgio patrap. salėj, 8 vai. 
vakaro. Kurie pirkote tikietus 
anksčiau —, jie geri.

Dariaus ir Girėno Fondo Ko 
mitetas ruošiasi prie bendro 
didžiulio vakaro sausio 28 d. 
Transfiguration salėje. Veika
lą statys naujai sutvertas dra
mos ratelis.

PaTEKSON, n. j. 
4U Vai. Atlaidai

Sekmadienį, pirmadienį 
antradienį, gruodžio lu, Ii, 

f

12 d. šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje įvyksta 4U valan
dų atlaidai. Keturiasdešimtė 
prasidės sekmadienį per su
mą ir užsibaigs antradienio 
vakare 7 ;30.

Laike atlaidų rytais mišios 
bus 5:30 ir 9:00 suma su pa
mokslu. Vakarais iškilmingi 
mišparai su 
7:30.

Išpažinčių 
daug kunigų
skelbti yra pakviesti žymiau
sieji apylinkės pamokslinin
kai.

Šios Jubiliejaus metais 40 
vai. atlaidai bus apvaikščio
jami ypač iškilmingai.

Šiuo tat kviečiam visus Pa- 
tersoniečius ir apylinkės kolo
nijų lietuvius atvykti į Ketu- 
resdešimtę pagarbinti Kristų 
išstatytą Šv. Sakramente ir 
pasinaudoti Dievo malonėmis 
atliekant gerą išpažintį 
priimant Komuniją.

Kun. S. Stonis,
Klebonas.

Polpuliarumo kontestą lai
mėjo p-lė Mildred Kuniutis, 
gavusi 14,600 balsų; p-lė Vio 
la Norbutaitė, gavusi 13,000 
balsiu antrą premiją; p-lė Te
klė Buniutė gavusi 11,090 bal
sų — trečią premiją. Arti prie 
šios paskutinės buvo Salė 
Pnanskietytė. Klebonas J. Si
monaitis viešai padėkojo dar
buotojoms parapijos vardu.

ŽINUTĖS

Lapkričio 5 d. „N. P. Club ’ 
turėjo šokius Knapp Mansio: 
salėje. Susirinko į porą šimtu . 
gražaus jaunimo. Ten pat šo 
kius turėjo ir Dailės ratelk ■ 
lapkričio 24 d.

ir

ELIZABETH, N. J.
Sekmadienį lapkričio 26 

1933 m. užsibaigė parapijos

Parapijonų premijas laimė
jo sekanti: Veronika Kasilio 
nis, $5.; Pranas Jankūnas, 
kumpį; J. Žiužniauskas, mai
šą bulvių.

Populiarumo kontesto bal
suotojai gavo progos laimėti

Sandariečiai su tautininkai 
dar pešasi del „Vienybės’ 
bendrovės bankroto. Keista 
kad ligi šiol maža skirtum 
matėme tarp šių srovių. Daba 
tik kįla aikštėn asmeniškumu 
ir... partyviškumai. Lietuvy 
bės idėja tai vakarykštis d a 
lykas... Iš patrotų virto part’ 
jotai. <
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• Į. ■M. P. Ballas, Inc 
BIELIAUSKAS 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

660 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

i .n.’

)

Joseph Garszva
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y
. r

Telephone: STagg 2—9105

l trikaDr. A. P e
(Petrick į

LIETUVIS DEJifTISTAS _. , '
X-Spindulių Diagnoza, Gazo AnesteitkaA-bpmaunų uiagnoza, vazo 2YiiebLeiLKa 

Valandos: Nuo 9 vai. ryte iki 8 vkl. vakare. Penktadieniais 
ir šventadieniaiis tik susitarus. u

221 S. 4th Street, -
-------:“

Tel. STag'g 2—0783

Brooklyn, N. Y

NOTARY PUBLIC

Joseph Levanda
' (LEVANDAUSKAS)
V GRABORIUS

.. i

-‘Tek 4-‘STagg 2—^177

.L Alfred J. Wentz
ADVOKATAS-—

219 So. Fourth Street, į Brooklyn, N? Yr
Williamsburgh Bridge "Plaza —

> Į i .* i»i.

Clinton Parkas , k
'**■** w ’ -J

Tinka Piknikams, Baliams, Koncertams"^ it Visokiems 
parengimams. Nepoilgo bus įrengta k^tusėlis', sūpuoklės, ar
kliukai ir visokį prašmatnumai. Puikiausia ir linksmiausia 
vieta Brooklyne — Maspethe. J ' * u <

Jonas Klasčius, Sav> ° -
* Maspeth, N. Y.

GREAT NECK, N. Y.

...Bus Lietuviškos Pamaldos. ...
Uesenai teko išgirsti, kad 

vietos airis klebonas ketina 
įvesti bažnyčioje liteuviams 
pamaldas. Kun. Donovan jau 
tarėsi su kun. J. Balkumi, ko
kia tvarka ir kas lietuviams 
mišias laikytų ir lietuvišką 
pamokslą sakytų. Berods, jau 
bandoma gauti lietuvis misi- 
jonorįus, kad atlikytų misijas 
ir tuomi prasidėtų reguliarės 
lietuviams pamaldos. Misijos 
prisidėtų gruodžio 10 d. ir 
baigtųsi gruodžio 17 d. Great 
Neek’o lietuviams prasidės ti
kras katalikiškas veikimas, 
kas taip reikalingas tarp ke
lių šimtų tikėjime atšalusių 
lietuvių. /

Dr. A. Mangiaracina, M. D., 
gyvena 5441 — 71st Street, 
netoli Grand Ave., Maspeth,

107 Union Avenue, Brooklyn, N. Y.

TeL: STagg 2-8593

D. L. K. Vytauto Orkestras
Groja Vestuvėms ir įvairiems, parengimams lie

tuviškus ir amerikoniškus šokius. , . .
Vedamas Juozo Avižonio ?l-ueti

Vedamas Joe. Allen-Avižonio

397 So. 5th Street, Brooklyn, N. Y.
<

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. d. VALANTIEJUS '
UNDERTAKER and ENBALMER 

’ REAL ESTATE
GENERAL INSURANCE

54-41 — 72nd Street, ■ Maspeth, N. Y.

TeL: Cumberland 6-9208

V. BERENIS
LIETUVIŲ RADIO ORKESTRĄ

327 Plymouth Str., Brooklyn, N. Y.

, PALOCIUS SALDAINIU
KRĄUTUVE

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate 

Pietūs išanksto susitarus.
Aiskrymas gamintas namie iš geriausios Smeto

nos.
Alus visų geriausių bravorų.

Parengimam priimami užsakymai.
x Kreipkitės:

J. GINKUS,
495 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Betts ir Maspeth Avės

Tel: STagg 2—4409 NOTARY PUBLIC

Aleks. Radzevičius
GRABORIUS

Priešais Apreiškimo Bažnyčią
Parsamdau Automobilius Vestuvėms, Krikštynoms ir viso- 

_ - . kiems Pokyliams.
402 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

Pirkite Namus Dabar

7 kambariai, VISI . įren
gi' . J i . ' »> <

rių, visi įrengimai, ga-

Jeigu norite išvengti pinigų „infliacijos” (dolerio ver
tės sumažinimo} nuostolių, tai nieko nelaukdami pirkite 
nejudomas nuosavybes-'-*- NAMUS — kol dar galima pirkti 
PIGIAI. Kol dar yra proga ~ pasinaudokite i— tuojaus, 
pamatykite sekančius-ir kitus NAMŲ BARGENUS..

1 — šeimynos mūrinis namas, 
girnai, garadžius. Kaina $4750. x

2 — šeimyniį namas, 11 kamb< 
radžius. Kaina $5750.

6 — šeimynų mūrinis namas, k impiniai ir visi šviesūs 
kambariai. Kaina $8,500. Bąnkos pirmas mortgečius $6,300.

16 — šeimynų apartmęntas, po 4 ir 5 kambarius, cen- 
tralinis apšildymas, gražioj ir visais Atžvilgiais patogioj vie
toj. Visi kambariai iąnuomuoti. Metinė nuoma $6,540. Kai
na $27,500. Bankos morrtgečius $20,000. su 5 nuošimčiu. 
Lotas 40x120. „ .

Turiu ir daugiau nepaprastai gerų pirkimų, visokio di
dumo ir įvairiose apylinkėse, kuriuoš visus čia suminėti nė
ra galimybės. Bargenų sąrašą ir platesnes informacijas 
gausite pareikalavus. Nesigailėkite krasos ženklelio laiš
kui ar keliiį centų telefonui arba „karfėrui^, nes tie keli 
centai gali JUMS atnešti tūkstančius dolerių.^ ;,

Rašykite arrba telefonuokite ŠIANDIEN! •
J. P. MACHULIS,

167 McKinley Avenue, | Brooklyn, N. Y.
! Tel. APlegate 7—5733 ‘ '

P. S. Turiu-keletą geni kampinių namų su krautuvė1 
mis, tinkamų karčiamos bizniui. : \ ‘ •

r i > ■

A. JUŠKAUSKAS

Valgomųjų Daiktų Krautuvė

20 Ten Eyck Street 
Brooklyn, N. Y.

J. BRETTSCHNEIDER S

Prescription Pharmacy
500 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.
cor. Union Ave.

Radio, visokių lietuviškų re
kordų, Armonikų, Gitarų, 
Smuikų, Mandolinų, Balalaikų 
ir šiaip visokių muzikalių reik
menų.

Pirkite Lietuviškoj Krautu- - • ve j.
PELAGIA AMBROZAITIS

560 Grand St.
Brooklyn, N. Y.

St. Misunas J . Laukus

v 473 Grand St.
Brooklyn, N. Y.

Phone E Vergreen'7-10196 -L

r

Juozas Lugauskas
. ' ■ ■ ,• JU /, (! u
Vįsokįus įžymus atlieku ] ? 

puikiai ir ,pigiai ,.
»•» (

Įpr n (r 1 p ’f K

625 Driggs Avenue 
Broken, N> Y, ;

*

■
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