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BROOKLYN, N. Y. GRUODŽIO 22 D., 1933 M. KAINA 3c.Badas Vilnijoje
Iš įvairių Vilnijos kampų, 

kaskart daugiau girdis liūdnų 
aimanavimų ir nusiskudimų 
dėl tyroniško lenkų viešpata
vimo. Gyventojai didžiais mo 
kesčiais apkrauti, lieuvtų kul
tūrinės organizacijos ir moky
klos uždaromos. Bet paskuti
niuoju laiku padėtis darosi tie 
šio g šiurpi. Net pačių lenkų 
laikraščiai pradėjo viešai ra
šyti, kad Vlinijoj šią žiemą ba 
das neišvengiamas. Anot dien 
raščio, šiais metis ūkininkių 
pajamos sumažėjo, nes del šia 
pios vasaros daug javų ir bul
vių supuvo laukuose, gi mo
kesčiai ir kitokios išlaidos dar 
padidėjo. Tuo blogiau, kad ū- 
kininkai, reikalų spiriami, ve
ža į turgų paskutinius grūdus 
ir gyvulius ir juos parduoda 
už tiek, kiek kas pasiūlo. Tai
gi Vilniaus kaimuose ir dabar 
nebėra duonos. O kaip sulauk
ti net kitos vasaros?

Taigi negana, kad lietuviai 
- Vilnijoj šaudomi ir kalėjimuo 

se pūdomi, pagaliau lenkai su
galvos juos badu išmarinti, 
kaip rusai ukrainiečius.

Tat, lietuvi, tavo pareiga 
budėti Vilniaus sargyboje ir 
greičiau priartinti Jos išvada
vimą. Atmink — tavo brolis ir 
sesuo ten miršta badu.

LIETUVA IŠMOKĖJO 
$10,000 SKOLOS

Washington, gr. 16. — Va
kar tik penkios Europos vals
tybės išmokėjo J. Valstybėm 
karo skolų dalių dalis. Viena 
Suomija išmokėjo nuskirtą su 
tartimi pilną dalį. Lietuva iš
mokėjo tik $10,000 iš reika
lingos mokėti $105,474 sumos.

Visiškai nieko nemokėjo: 
Pranei ja, Belgija, Estija, Ven
grija ir Lenkija.

Iš reikalingų sumokėti 153 
milionus dol- skolų vakar Dė
dė,Samas gavo vos 6-tąjį tos 
sumos nuošimtį ir tai dar nu- 
pigusiais doleriais.

LITUANICA GATVĖ 
CHICAGOJ

Jau Chicagos miesto taryba 
užtvirtino Auburn avė. pakei
timą į LITUANICA. Tą už- 
užtvirtiriimą majoras Kelly 
jau pasirašė. Sausio pradžioj 
bus surengtos iškilmės. Tuo 
būdu Chicagos miestas pager
bia Dariaus ir Girėno atmintį.

Kipras Petrauskas 1933 m. 
gale išvažiuoja dainuoti į Pa
ryžių, Milaną ir kitur. Svetur 
jis išbus ilgesnį laiką.

TIKRA ŠIRDIS PAKEIČIA
MA DIRBTINA

Anglų laikraščiai praneša, 
kad rusų chirurgas prof. Tere- 
binskis, pasinaudodamas Bru- 

, chanenkos išrastu aparatu, de 
monstravo labai įdomių ban
dymų. Tas aparatas — dirbti
na žmogaus širdis — laike o- 
peracijos įjungiama į žmo
gaus kr auj atakos sistemą ir at 
lieka visas tikrosios širdies 
funkcijas.

H. G. WELLS’AS APIE
VILNIŲ

Vienas iš žymiausių šių me
tų pasaulio istorikų beletristų 
ir rašytojų H. G. Wells, savo 
vėliausiam veikale „The Sha
pe of Things to Come” įspė
ja pasaulį dėl jo klaidingos 
politikos ir ypač kreipia dė
mesį į Lenkijos imperialistines 
užgaidas. H. G. Wells’o išve
džiojimu, naujas karas, kuris 
kilsiąs apie 1940 metus ir truk 
siąs 10 metų, prasidės irgi iš 
Lenkijos ir Vokietijos nenor
malių santikių. Lenkija tą ka
rą pralosianti, o tuo pasinau
dosianti ir Lietuva, atsiimda- 
ma savo sostinę Vilnių.

PAMINKLAS SKAUTAMS
Klaipėdos uoste prie molo, 

kur sudužo laivas „Budys” ir 
paskendo trys skautai, pasta
tas paminklas — kryžius.

BRANGIUS „AMERIKOS” SKAITYTO
JUS, GERBIAMUS BENDRADARBIUS, 
RĖMĖJUS IR VISUS MŪSŲ PRIETELIUS 
SVEIKINAME KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

PROGA.
„Amerikos” Redakcija, Administracija ir 
Liet. Universalis Biuras.

w

Viršui: J. E. Vyskupas T. Matulionis, (viduryj) ir 9 kunigai, 
grįžę iš Sovietų kalėjimų, apsirengę kunigų suaukotais rūbais 
Apačioj: Kaip jie atrodė atvykę į Kauną miško drabininkų 
rūbuose, kuriuos jie dėvėjo Rusijos „rojuje.”

Šimtai tūkstančių nekaltų žmonių dar tebevergauja So
vietų Rusijoj. Patys nežino už ką kenčia badą ir kankinimus

KVIEČIAMAS AMERIKON
Jo Mal. prelatas A. Jakš- 

tas-Dambrauskas šį pavasarį 
kviečiamas atvykti Amerikon, 
kur bus iškilmingai statoma 
Ad. Jakšto parašyta „Vytau
to Didžiojo Kantata”. Jį kvie 
čia laisvas men. J. Žilevičius.

GYLYS KONSULU
Buvęs Klaipėdos guberna

torius p. Gylys atsistatydinęs 
iš savo vietos gavo paskyrimą 
konsulu į Briuselį. Naujuoju 
Klaipėdos Krašto gubernato
rium paskirtas ligšiolinis Pilie 
eių Apsaugos Departaamento 
direktorius J. Navakas.

LIETUVOS SKAUTAMS 15 
METŲ

Lapkričio 5 d. suėjo 15 me
tų nuo Lietuvos skautų įsikū
rimo. Kauno Skautai tą dieną 
iškilmingai minėjo. Įgulos ba
žnyčioje ir Karininkų Romo- 
vėje. Tą dieną skautai susi
laukė sveikinimų Latvijos 
skautų.

LIETUVOJ ČEKAI KURIASI

Lietuvos valdžiai uždėjus 
didelius muitus įgabenamiems 
iš užsienio batams, čekoslova- 
kų batų firma „Bata” rengia
si įsteigti modemišką avali
nės fabriką. Nors tai lietu
viams batų pramonininkams ir 
nepatiks, bet užtai jame gaus 
darbo nemaža lietuvių darbi
ninkų.

LIETUVA SU LATVIJA PA
SIRAŠĖ SUTARTĮ

Lietuvos Latvijos nauja pre 
kybos sutartis pasirašyta vie
niems metams. Ją pasirašė iš 
Lietuvos pusės J. Dobkevičius, 
iš Latvijos pusės delegacijos 
pirm. Sėja. Sutartis pasirašy
ta didžiausio palankumo prin
cipu, kaip ir pirmiau. Ekono
minių sąlygų nepastovumas 
privertė sutartį pasirašyti tik 
metams.

HITLERININKAI KLAIPĖ
DOJ SMARKAUJA.

Klaipėda. Policija Jugnaičių 
kaime pas ūkininką Storostą 
užklupo slaptą neumanininkų 
susirinkimą. Dalyvavo virš 20 
žmonių, kurių tarpe buvo ir 
seimelio atstovi} (2). Jie ta
rėsi prieš Lietuvos Suvereni
tetą. Rado propagandos ir na
cių literatūros.

Lapkričio 16 d. ties Palan- ’ 
ga manievravo 6 vokiečių ka 
riški laivai astuonių mylių 
atstume nuo kranto. Ar vokie
čiai norėjo pasirodyti?
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Mes ir Ukrainai
- Lietuvoje jau senai gyvvuoja lietuvių ir ukraiinų susiar

tinimo draugija. Jos tikslas — tarpusavio susi pažinimas ir 
pagalba ukrainams kovoti del savo nepriklausomybės. Ukrai
nų tauta šimtmečius nešė rusų jungą. Tas jungas nebuvo 
toks sunkus prie Rusijos carų. Dabar sovietams ir dalinai 
lenkams valdant Ukrainą, jis pasidarė skaudžiai kruvinas. 
Ukrainai kenčia kryžiaus laikus. Milionai sovietų marinami 
badu, tremiami į šiaurės stovyklas ar Sibiriją. Bolševikai 
žūt būt pasiryžę išsklaidyti ukrainų tautą. Tik Ukrainai tvir
to būdo ir visa siela mylį savo žemę tauta nelengvai paver
giama. Ir kovoja su dvilypiu priešu — sovietais ir lenkais. 
Kjeturesdešimt milionų tauta sujudo keltis ir kovoti. Iš Mas
kvos praneša, kad lapkr. 28 d., centralinis Ukrainos bolševi 
kų partijos komitetas priėmė nepaprastai griežtą rezoliuciją 
prieš Ukrainos nacionalizmą. Ukraina kelias ir kratos sve
timo jungo. Rezoliucijoj išvardyti visi „nacionalistinės pa
kraipos” Ukrainos bolševikai, taip pat ir visi Ukrainos vei
kėjai, kurie dirba priešbolševistinį darbą užsieniuose. Ukrai
nos nacionalistiniai elementai, norėdami sustiprinti Ukrainą 
tiek politiniai, kultūriniai, tiek ekonominiai, stengiaisi įsi
skverbti į visą Sovietų administracijos aparatą. Be to, rezo
liucijoj kalbama, kad paskutiniaisiais metais surastos visos 
kontrrevoliucinės organizacijos, daugiausiai turėjusios vil
ties į užsienio intervenciją.

Ukrainos nacionalistus, ypač moraliai sustiprinusi Hitle
rio pergalė Vokietijoj, kadangi Hitleris atvirai palaikyda
mas balt gvardiečius, veda stiprią Ukrainos atskyrimo propa
gandą. Toliau, rezoliucijoj kalbama apie kontrrevoliucinius 
lizdus, kurie dabar esą susekti visuose Ukrainos komisaria
tuose, net ir partinėse organizacijose. Ypač smarkiai smer
kiamas tragingai žuvęs švietimo komisaras Skripkinas, kuris 
esą norėjęs Ukrainą atkirsti nuo Rusijos ir prijungti prie 
Galicijos. '

Svarbiausias pavojus dabar gresiąs Ukrainai (sovietų) iš 
s vietos nacionalistų pusės, apie kuriuos grupuojasi visi kontr

revoliuciniai elementai. Dabar bolševikia mano rimtai „iš
valyti” švietimo komisariatą, kuris mokyklose keliąs ukrai- 
nizacijos idėją, taip pat ir kitas mokslo įstaigas, nes naciona- 
lisetinės tendencijos jau spėjusios įsiskverbti ir į Ukrainos 
teatrus. Todėl nuo šio laiko sovietai ruošiasi pradėti prieš 
nacionalistus ir ji} idėjas smarkią kovą.

Čia komunistai susidurs su užsienio ukrainais, kurie vie
ningai, organizuotai dirba Ukrainos išlaisvininmo darbą. Jie 
turi daug draugų. Mes, lietuviai, esame jų draugais nuo 
Vytauto Didžiojo laikų. Mes laisvi, išmokę kovoti, kentėti. 
Mūsų morale parama jiems brangi. Lietuvoj Ukrainai remia
mi. Jų pergalė ir laisvos Ukrainos egzistencijas sustiprins ir 
Lietuvos stovį Europos rytuose. Sujungta Ukraina, bus ge
riausia santarvininke mūsų kovoje už Vilnių. Atskirta ukrai
nų tauta nuo sovietų respublikų, suduos mirtingą smūgį So
vietų Respublikų Sąjungai. Kaipo krikščionys ir sąmoningi 
s e

lietuviai privalome padėti ukrainams kovoti užsavo nepri
klausomybę. Ukrainai laukia mūsų susiartinimo žygių. Nuo 
mūsų priklauso Lietuvių — Ukrainų susiartinimo draugija. 
Prof. M. Biržiška pramynė pirmuosius takus, kiek žinom#, 
ukrainų vadai laukia mūsų tolimesnių žygių. Nepramatoma 
ateitis ir likimas vėl gali šias dvi tautas surišti rytų tai
kai užtikrinti.

Jonas Balkūnas.

RUSŲ IR VOKIEČIŲ NORAI
Vokietijos vadinamoji „Rytų Sąjunga” nuo gruodžio 

4 d. iki sausio 10 d. rengia Rytų parodą Berlyne, kurios 
pirmininku yra pats prez. Hindenburgas, o komitetą su*- 
daro ministerial ir regentai. Tos parodos tikslas — įsamo 
ninti vokiečius, kad jie savo akis nukreiptų į Rytus. Net 
parodos šūkis yra: „Rytai — Vokietijos likimo kraštas.”

Gi iš kitos pusės, kaip anglų spauda praneša, Rusijos 
Imperijos ambasadorius Sablinas laikė paskaitą Londono e- 

konominėj draugijoj, tema: „Faktai, mintys ir Rusija,” 

kurioje prelegentas išdėstė, kad Rusija be Pabaltes negalinti 
gyventi. Sulig Sablino išsireiškimų prigimties įstatymas rei
kalaująs, kad Pabaltė būtų prie Rusijos, nes šimtmečių is
torija juos surišusi. Ir jei Latvija su Estija pasiliktų nepri
klausomos, tai dėl to žlugtų Rusijos susisiekimas ir užsienio 
prekyba — tęsia Sablinas. Toliau Sablinas pabrėžia, kad blo
giausias Rusijos priešas esanti Vokietija, kurios akys nukreip
tos į Pabaltę ir jos įtaka ten kaskart didėjanti; ypatingai 
Vokietija išnaudojanti Pabaltes valstybių blogą ekonominę 
padėtį. Sablino nuomonė, Latvija ir Estija geriausiai pasielg
tų, susijungdamos federacijos būdu su Rusija, gaudamos 
garantiją kultūriniam suverenumui ir savivaldybės teisei.

Į tai atsiliepdama latvių spauda pabrėžia, kad nė vienas 
Rusijos Imperijos atstatytoj as taip drąsiai ikišiol nešnekė
jo. . , 7 1

Kaip matome, Pabaltės Valstybės kvepia gardžiu kvap
sniu tiek Rusijos tiek Vokietijos imperialistams.

Nors apie Lietuvą Sablinas beveik nieko nemini, bet už 
tai gobšių vokiečių visos jėgos nukreiptos prieš Klaipėdą. 
Taigi Pabaltės Valstybėms nieko kito nelieka, kaip tik suda
ryti sąjungą ir bendromis jėgomis patikrinti savo nepriklauso
mybę. Kad iki šiol jos nesudarė sąjungos, tai kaltos įvai
rios vokiečių suplanuojamos intrigos. Bet laikas būtų Pabal
tės diplomatams tą suprasti ir visas kliūtis susitarimui paša
linti. Kitaip, vėliau, ar ankščiau, Pabaltėj gali vėl suplevė
suoti vokiečių, rusų ar lenkų višta. K. V.

BETLIEJAUS KŪDIKĖLIS
’•k

Prieš 1933 metus buvo naktis, tyli, šventa naktis. Žvaigž_ 
dės ant dangaus mirkčiojo kažkaip paslaptingai ir tarsi su 
didžiausiu susižavėjimu žiurėjo į vieną Betliejaus kūtelę, į 
prakartę. Toje prakartėje gulėjo Kūdikėlis. Atrodė kaip ir 
kiekvienas kūdikis, tačiau begaliniai aukštesnis ir kilnesnis 
už visus kitus. Prie savo užgimimo Jis tapo pasveikintas An
gelų giesmėmis ir dangiška muzika. Jo paties Motina, di
džiausiam nusižeminime, atsiklaupė ir pagarbino Jį. Tas Kū
dikėlis tai nuo amžių pažadėtas ir milionų laukiamas. Visi 
kūdikėliai, kurie kartu su Anuoju tą naktį gimė, jau nebe
gyvena. Ar karalių, ar vargšų, ar mokyti} ai' praščiokėlių, 
visi jau pavirto į pelenus ir dulkes.. Tas Kūdikėlis gyvena 
šiandien ir Jis gyvens per amžius. Tas Kūdikėlis yra tai Die
vo Sūnus, Jėzus Kristus, pasaulio Atpirkėjas. .

To Kūdikėlio Užgimimas pasidarė centraliniu punktu vi
sos istorijos. Prie Jo visi žmonijos istorijos siūlai nuo pat pra
džios vedė, prie Jo taippat eina paskesniųjų amžių. Toks ži
nomas laisvamanių istorikas Houston Stewart Chamberlain 
sako: „Kristaus gimimo data yra svarbiausioji visoje istori
joje. Joks karo, mūšis, jokia valdžios atmaina, joks gamtos 
fenomenas neturi tokios rekšmės, kad galima būtų palyginti 
su trumpu Galiliejiečio gyvenimu. Kaip giliai ir vidujiniai y- 
ra tai pamatuota, parodo tai istorija beveik 2,000 metų. Jo 
gimimo metai yra tai tie metai, nuo kurių pradedama skaity
ti metus. Tam tikru žvilgsniu mes galime pasakyti, kad tikra 
istorija prasideda nuo Kristaus užgimimo”. Taip rašo mūsų 
laikų liberalas mokslinčius.

Su nusistebėjimu žiūrime į didelius žmones, kaip Alek
sandras, Augustas, Napoleonas. Jie sujudino provincijas bei 
kraštus jų rankose buvo milionų žmonių gyvybė. Bet pra 
kilnesnis už anuos visus. Jis sujudins visą paaulį ir viešpa
taus ant visų tautų per amžius ir valdys visų kartų širdis. 
Lenkiame savo galvas prieš tokius genijus, kaip Sokratas, 
Platonas, Aristotelis, Kartczius, Kantas ir kiti. Bet prakar- 
tyje guli tas, kuris skelbs mokslą ir filosofiją, tokią kilnią ir 
gilią, kad prieš Jo šviesą visų genijų mokslai ir išmintis yra 
tarsi šakalio šviesa prieš milžinišką saulės šviesą. Tai yra 
vienintėlis ir tikras „Uebermensh”, „Žmogus Valdytojas”, 
„Viršžmogis”, apie kuriuos daug kalbėjo ir sva
jojo filosofas Nietsche. Gėrėjomės žmogaus genijaus atradi
mais bei išgalvojimais. Koks tai buvo entuziazmas del Ame
rikos atradimo! Tuomi Kolumbas suamžino ^avo vardą tautų 

(Pabaiga antram pusi.)

PRANEŠIMAS

Pereito Rytinių Valstijų 
Katalikų Seimelio nutarimu, 
sekanti minimų valstybių lie
tuvių draugijų konferencija į- 
vyks sekmadienį, gruodžio 31, 
Karalienės Angelų parapijos 
salėje, So. 4th ir Roebling Sts. 
Brooklyn, N. Y. Prasidės 1:30 
vai. po pietų.

Denotvarkėje numatomi šie
• • • xreikalai:
1. Lietuvių Dienos raportas, 

2. Jaunimo reikalai. 3. Spau
dos reikalai, 4. Lietuvos kata
likų padėtis, 5. Katalikų akci
ja ir 6. Bėgami ir būsimi rei
kalai.

Bus taipgi paskaitų, prane
šimų, prakalbų ir tarimų to
mis tėmomis.

Taigi šiuomi kviečiame Tam 
stas išrinkti minimai konfe
rencijai atstovus ir su įgalio
jimais pasiųsti juos konferen
cijom

SEIMELIO TVARKA.

Rytinių Valstybių seimelis 
prasidės gruodžio 31 d. su pa
maldomis Karalienės Angelų 
bažnyčioje 11 vai. ir pamoks
lu.. Posėdžiai prasidės 1:30 v. 
po piet. Karalienės Angelų 
par. salėje, So. 4th ir Roeb
ling Sts., Brooklyn, N. Y.

Dienotvarkė:
1. Atidarymas; kalba kun. 

J. Balkūnas.
2. Prezidiumo ir komisijų 

rinkimai.
3. Sveikinimai.
4. Referatas: „Spauda” 

skaito K. Vilniškis. Diskusi
jos.

5. Referatas: „Katalikų Vei 
kimas”, skaito kun. J. Lauri
naitis. Diskusijos.

6. Kražių 40 metų sukaktis. 
Kalba kun. Pijus Lekėšis.

7. Lietuvių Dienos raportas.
8. Referatas: „Junimas Liet 

Vyčiuose”, skaito inž. A. Ma
žeika.

9. Lietuvos Katalikų padė
tis. Praneša p. K. Krušinskas.

10. Bėgamieji reikalai.
Kadangi parapijos salė už

imta kitų, tą pat dieną vaka
re, tad seimelis prasidės punk 
tualiai ir turės baigtis prieš 
šeštą valandą. Delegatų pra
šome nesivėluoti. Visuomenė 
prašoma seiman atsilankyti ir 
referatų bei kalbų pasiklausy
ti.

Fed. Apskr. Valdyba.
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Apžvalga
CENTRE

Lietuvos Vyčių S.-gos Cent
re įvyko pasikeitimų. Nuo

pasitraukė iš pirmininko pa
reigų. Jo vietą užėmė brook- 
lyniškiams gerai žinomas vei
kėjas dabartinis Didž. N. Y. 
ir N. J. Apskrities pirm. Inž. 
A. J. Mažeika. Inž. Mažeika 
Vyčių organizacijoj dirba nuo 
pat atvykimo į Ameriką, eida 
mas joje įvairias pareigas. Pa 
galiau Jis pasiekė pačios or
ganizacijos viršūnes, tapda
mas jos pirmininku. Jauną ir 
energingą visuomenės veikėją 
Inž. A. J. Mažeiką sveikina
me ir linkime geriausio pasi
sekimo, vedant Amerikos jau
nimą naujais lietuvių atgimi
mo keliais. K. V.

STATYS KANTATĄ
Mūsų bendradarbio laisvo 

men. Juozo Žilevičiaus „Vy
tauto Didžiojo Kantatą” pir
mu kartu bus statoma Chica
go j e Lietuvos Vyčių „Dainos”

BETLIEJAUS KŪDIKĖLIS
(Tąsa iš antro pusi.) 

istorijoje. Bet tas, kuriuo Užgimimas šiand- *n švenčiamas, 
yra daug didesnis atradėjas, negu Kolumbas. Jis skelbs apie 
visai naujus kraštus, kurie atsiveria už mirties vartų, už lai
kų rybų, apsakys apie neišmatuojamą dvasių karalystę, apie 
amžiną gyvenimą, kuris verta tenai už pasaulio jūrų ir kon
tinentų.

Kristus, nužengęs ant žemės, stovi prieš visą žmoniją 
kaipo didelis Valdytojas, Mokytojas ir Karalius. Žmonija 
pasidalinusi į du logeriu: arba su Juo, arba prieš Jį. Milio- 
nai pakelta dvasia ir karšta meile, lenkiasi prieš Betliejaus 
Kūdikėlį, mjlionai sujudina visas žemės ir pragaro galybes, 
kad Jį nugalėjus. Jokia galybė negali taip sujudinti jūrų gi
lybių, kaip Jo vardas pajudina žmonių sielų gilybes. Del Jo 
švenčiausio Vardo susikerta šviesos ir tamsos, dangaus ir pra
garo galybės. Niekas nėra turėjęs tiek savo nuoširdžių prie- 

n^e^as Iie^ur^ tokių aršių ir uzsikirtu-
—V—---- *”ti Krisws.^V'ienok Jis eina triumfuojančiai

ir fį>iihirštŽmi vardai, gimsta ir išmiršta

kitel N os štai jščsbelBfil įnms didį. dgąugsųiąg Jį^ks bus y Įsai 
tautai, kąd^iandięųiįįumsįgĮnię Doyydo^mięsbą Išganytojas; 
Jis yra Kristus, Viešpats”
nėms ir mums šiandien didelis džiaugsmas. Malonaus Kūdi
kėlio pavydalęt nužengė ant mūsų vargšės žemelės pats Die
vas. Prą^eįkimąSĮ kabautis nuo Adomo dienų,, pradėjo nykti 
užleisdamas vietą negirdėtoms malonėms ir gailestingumui. 
Prasideda nauja gadynė, kad permaldautas Dievas, kaipo ti
kras Tėvas, pradeda bendrauti su žmonėmis ir tuoini nupuo
lusį žmogų pakeldamas į nesuprantamas vertybes: būti Dievo 
vaikais. Prasideda naujas gyvenimas. „Garbė Dievui Aukš
tybėse! Ramybė gerot valios Žmonėms. Skrajūnas.

sių.nr^ęsų, kaip .turi Jtkrisms. xrvlenok uis eina tnumiuojančiai 
per amžius. Gešfa. ir rį>iihirštŽmi vardai, gimsta ir išmiršta 
kartos, iškyla ir i4^h&&1?Atos,t^tšililhi/dą''i^ i^ytsta^Val^ 
lybės, o Jis vienok visur ir visuomet „Kristus vakar, šian
dien ir per amžius..” .8MALOTYTIAX2

choro. >,Dainos” choras pr J; 
Sauriui vadovaujant, ją sta
tys sausio 28 d. Lietuvių Au
ditorijoje. Apylinkėje ją sta
tys, rodoš; sujungti chorai, 
gegužės 15 d., 1934 m. Vil
niaus Dienoje, kurią ruošia vi
sos kat. organizacijos.

RYTŲ PARODA BERLYNE
Gruodžio 1. — Berlyne ati

daryta „Rytų Paroda ’ ku
rią rengia Bund Deutscher 
Osten”, į kurią tam tikslui 
susijungė visos vokiškos orga
nizacijos ir grupės, kad tą 
parodą padaryt kuo įspūdin
giausia. Apibudindami paro
dos tikslą, vokiečių laikraščiai 
rašo: „Atidarydami šią di- 
džąją parodą, pradedame sa
vo milžinišką j i žiemos darbą, 
kurio tikslas — vokiečių tau
toje sužadinti supratimą apie 
tą naują Vokietijos Rytų po
litiką..” Iš to, kas vokiečių 
rašoma ir rodoma, galima 
spręsti, kokios reikšmės jie 
priduoda Klaipėdai. Vokiečių 
akys yra nukreiptos į gražųjį 
Rytų kraštą, taigi Rytai turi 
budėti.

METŲ SUKAKTIS
Kuklus Kražių miestelis 

šiais metais minėjo : žiaurų jų 
skerdinių 40 metų sukaktį. 
Tai buvo 1893 m. lapkričio 22 
d. kada rusų kazokai kardais 
kulkomis ir arklių kanopomis 
nuteriojo miestelį, šventoriuje 
ir aplinkui palikdami išnie
kintų moterų, nekaltų kūdi
kių ir vyrų kruvinus lavonus. 
Tai buvo laikai, kai, tariant 
Dainiaus Maironio žodžiais: 
„Po Lietuvos žeme nė žodžio 
nė rašto, neleido erelis suspau
dus sparnais.”

LIETUVIŲ LITERATŪROS 
ANTOLOGIJA ARGEN

TINOJ.
Vienas žymiausių Pietų A 

merikos beletristų Manuel^ 
Galver išleidžia lietuvių lite 
ratūros antologiją. Jis naudo
jasi Lietuvoj ■ ir užseiniuose 
gyvenančių lietuvių rašytojų 
raštais, o taipgi informuotas 
Argentinos konsulo Kaune p. 
Barzanti’es.

Manuel Galvez yra didelis 
literatas ir rimats Nobelio pra

liauto jas. Jo veikalai, kurių 
jis yra gana daug parašęs, la
bai aukštai vertinami.

Lietuvos valstybes skolos iš 
143,1 mil. litų šiemet sumažė
jo ligi 136,83 mil. litų. Tuo bū
du dabar kiekvienam Lietuvos 
piliečiui valstyb. skolos tenka 
po 56 litus. Daugiausia skolin
ga Lietuva Amerikai 63,8 mil.

Lietuvis žymus futbollstas.
Gruodžio 2 d. New Yorke 

Notre Dame universiteto fut
bolo komanda žaidė su Armi
jos komanda. Notre Dame iš
statė savo geriausius žaidi- 
kus ir išlošė punktais 13—12 
savųo naudai. Žaidime pasižy- 
jo Notre Dame futbolistas lie-

Papild. mokestis už užsienio 
pasus. Lietuvos piliečiai gyye- 

so r davimo is užsienio grįžimo 
-/lod 77b b .aių&vidpjnjįM. ppj dienos, tųr mokėti po 5 litus 

mėn. Šis ' įįįliiės 1F
nerikiečius.

‘4. JJAfJ Rėrbačauskas Varša- 
vojė; Lenkui laikršačiai n pra
neša, 1 kad > p. Ji? A. Herbačaus- 
kas ! dabar apsigyvenęs Varša- 
vojepaS savo giminaitį. Jį len
kai : sutikę šaltat ? Nuoširdaus 
priėmimo pi Herbačauskas su
laukęs tik iš senų savo 
tfJ.

drąų-

LIETUVOS STUD, y ATEITI
NINKŲ SĄJUNGA STIP- 
.RIAUSIA

Lapkričio 18 d. įvykusiuo
se V. D. Un-to studentų ats
tovybės rinkimuose dalyvavo 
53 proc. studentų (1930 m. da 
lyvavo 61 proc. 1931 m. 66 
proc. ir tt.). Šiemet rinkimuo
se nedalyvavo daugiauisa tik 
tautininkiškos linkmės korpo- 
racjos, reikalaudamos ktokios 
studentų aatstovybės.

Atstovų išrinkta 43. Ateiti
ninkų Sšjunga pravedė 15 at
stovi} (daugiausia); Varpinin
kai (socialistai) — 4 atsto
vus; lenkai — 4; žydai socia
listai — 4; bendras žydų są
rašas — 7; Stud. Korporacijų 
Prezidiumų Sambūris — 5; ki
ti žymiai mažiau. Iš to galima 
spręsti, koki auga Lietuvoje 
inteligentija ir kas sudaro di
džiumą...

Studentų Atstovybę nepanai 
kino universitete. Nors tauti
ninkai agitavo pradžioje už 
panaikinimą ,vėliau sutiko At
stovybę palikti ir senu rinki
mo būdu naudotis. Neo-Tithu- 
anai pagalios tik rinkimus ra- 
rino panaikinti. Atstovybėje 
ateitininkai viršija kitus.

PRŪSŲ LIETUVA — UŽ IS- 
RUTfiS IR GUMBINĖS

lietuviškumo liudininkų
Šį straipsnį rašome para

ginti vieno seno lietuvio, ilga
mečio „N. T. Keleivio” skai
tytojo, pono Dovydo S. Jis, a- 
tėjęs į redakciją skaudžiai pa
siskundė dėl to, kad lietuviai, 
ypač tie, kurie, kaip ir jis 
pats, nemoka gerai vokiškai 
kalbėti, šiandien taip labai pa 
niekinami, antros klasės žmo
nėmis laikomi. Ir jis niekaip 
negali suprasti, kodėl vokie
čiai šiandien visokiais būdais 
stengiasi įrodyti pasauliui, esą

em>

ifflM kada
vaikas būdamas, su venų ūki-
ninku iš anapus Nemuno nu-'ii frTp/roju j- ov
keliavau 4 vieną kiemą už

i
anais metais (tai buvo, maž- 
dau gi871-72 m.), to krašto

..... 1 ................

lietuvių vaikai buvo tiktai 
f* *4

lietuviškai ihokomi.
_yisąwiįapie krašte, aplink : 

Įsrutę, Gumbinę, Goldapę, 
Darkiemius ir tt. lietuvių vai
kai neprivalė, kaip šiandien, 
tiktai vokiškai mokytis. Kas 
norėjo dar ir vokiškai išmok
ti, galėjo to mokytis, bet lie
tuvių vaikai to nedarydavo. 
Dėlto ir šiandien mūsų krašte 
yra dar tiek daug senų žmo
nių, nemokančių vokiškai nei 
skaityti njei rašyti, ir susikal
bėti su vokiečiais kuriems la
bai sunku.

Toliaus šis senukas, kurs, 
kaip ir daug tūkstančių kitų 
šio krašto žmonių yra lietu
višką mokyklą lankęs ir lie
tuviškai konfirmuotas, pasak 
jo, kaip tuojau po karo, 1873 
m. prasidėjo lietuviškų moky 
klų naikinimas. Jų vietoje at
sirado viena po kitos vokiškos 
mokyklos, ir štai šiandien sa- 
komle — lietuvių čia nėra ir 
niekad nebuvo.

Niekados nė tas žmogus nė 
tūkstančiai kitų lietuvių, ku
rie juk visi yra dar gyvi liu
dininkai šio plataus Prūsų Lie 
tuvos krašto lietuviškumo, ne 
galės suprasti, kodėl viskas 
taip virto ir kodėl mums lietu
viams atimama viskas, kas lie 
tuviška — ne tik mokyklos, 
bažnyčios, bet ir lietuviški kai 
mų vardai, lietuviškos pavar
dės ir tt. ir tt. Kodėl būtinai 
daugiau nebeturi būti lietuvių 
Čia, kur jie per ilgus amžius 
garbingai gyveno, garbingai 
kovojo ir išsiliko iki šių die 
nų!l

Mes reikalaujame ne išnai 
kinimo mūsų giminės, bet jos 
išlaikymo, jos branginimo ir 
garbinimo. Nes juk ji, šalę vi 
so kito, yra Vokietijai davu
si geriausius kareivius ir ka
ruose daug tūkstančių lietu
vių savo kraują praliejo drau 
ge su vokiečiais. Ar visos tos 
aulfosYok!i^ijiiziftduotdš hie

kad vokiečiai SAftalr
nori nieko “suvokietinti. Mes 
velytumėm1 kdd i'is I? dėir Prū 
sų lietuviiįjjf turėti^ reikŠih^š? 
Kas lietūuviŠka buvo 5r?J^&,WI 
ri lieiuviŠkff1 Ir toliau pasilik#
ti. „Liet.

šauiiolgilj^e/^vi remk 
„Ameriką’’lietui J 80q'Jl1
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Iš visur
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CIVIL? METRIKACIJĄ Į.
' VES 1934 m.?

Lietuvos laikraščiai rašo, 
kad civilės metrikacijos įst. 
projektas atatinkamos komisi
jos jau baigtas žiūrėti ir ne
trukus bus perduotas svarsty
ti Valst. Tarybos plenumui. 
Civ. metrikacija Lietuvoj bū
sianti įvesta 1934 m. pradžioj. 
Tikybinės metrikacijos reika
lai būsią sutvarkyti atskiru 
įstatymu.

ANGLŲ KALBA ŽURNALAS
Anglų-lietuvių prekyb. san

tykiams gerinti bus išleistas 
Kaune žaumalaa „Anglo-Lith 
uanian Trade”. Jis informuos 
anglų prekybinę visuomenę 
apie Lietuvos ūkio klausi
mus ir bus išsiuntinėjamas 
pramonės rūmams ir toms an
glų eksporto ir importo orga
nizacijoms ir firmoms, kurios 
domisi Lietuva.

„Lithuanica” tvarko aviaci
jos dirbtuvėse. Rekonstruk- 1 v* T . —- ‘tuotas bus grąžintas i Vytau
to Didž. Muziejų.

UŽ RELIGINĘ TAIKĄ ME
KSIKOJE POPIEŽIUS AT

LAIKYS MIŠIAS
Vatikano miestas. — Radio 

pranešimu, gruodžio 14 d. Po
piežius šy. Petro bazilikoje at
laikė mišias už religinės tai
kos grąžininmą Meksikoje. 
Meksikoje katalikai da'r vis 
persekiojami. *

Bažnytiniam menui remti, 
ugdyti ir tirti draugija įsis
teigė lapkričio 11 d., Kaune, 
ir į Valdybą išrinkti: prof. 
P. Penkauskas, prof. B. Čes
nys, prof. P. Galaunė, kun. V. 
Mironas, kan. A. Sabaliaus
kas, inž. Šalkauskis ir dail. A. 
Valeška; į re viz. kom. — ge- 
neralvik. prof. K. Šaulys, prel. 
A. Jakštas-Dambrauskas ir 
kun. M. Vaitkus.

Gerb. Tėvas Bonaventūras 
Pauliukas, O. P., dabar gyve
nąs Raseiniuose ruošiasi šį 
pavasarį vykti Amerikon lai
kyti misijas.

Lietuvos Eucharistinis Kon
gresas įvyks birželio 29, 30 ir 
liepos 1 d. Kaune,

Sendraugių Statutas Sustaty
tas.

Gruodžio 5 d., pas Kat. 
Studentų Centro D v. Vadą 
kun. J. Kripą Waterbury, 
Sendraugių komisija galutinai 
sustatė statutą. Pasitarimouse 
dalyvavo be dvasios vado kun. 
J. Valantiejus, dr. Aukštikal
nis, adv. Cl. Balanda ir kun. 
J. Balkūnas. Statutas bus at
spausdintas „Studentų Žody
je” ir leidžiamas per kuopų 
referendumą.

... ...Priėmė Diakonatą.
Subd. Antanas Petrauskas

10 K
WATERBURY, CONN.

Dr. Aukštikalnis (Hill) su
silaukė sūnelio. Tai sužinojau 
nuo daktaro Aukštikalnio 
(Colney). Linksma girdėti ir 
spaudai pareikšti, kad dakta
rui sekasi netik daktaro^me- 
dicinos profesijoje bet ir šei
mynoje!

I

L. I. P. Bowling League 
Aukos

Kaip pernai taip, ir šiemet 
gailestingasis Lithuanian In- 
pendence Political Club Wa
terbury sumetė aną vakarą iki 
70-80 dolerių aukų del lietu- 
vių bedarbių šioms Kalėdoms. 
Beto, buvo aukota ir valgių 
kaip tai: Mendle aukavo 50 
bakanų duonos.ir Janavičius 
100 bakanų. Dar daug neauT 
kavo, nes neturėjo progos. Ki
tame numery paskelbsime au
kotojų vardus ir dovanas.

Laiškas nuo Juozo Laučkos.

Gerb. J. Laučka, ilgą laiką 
dirbęs „Darbininko” redakci
joj, atsiuntė man laišką iš Lie 
tuvos, kur jisai dabar baigia 
savo numylėtii teisių mokslus. 
Jisai gerai ,fylina’ ir sveiki
na visus amerikiečius, siunčia 
jiems labų dienų. Jo adresas 
yra: Nemuno gatvė 26 b., Kau 
nas, Lithuania. Kas norėtų su 
juo susirašinėti, gali tuo adre
su jį rasti namie. Linkime 
Juozui sėkmingai užbaigti sa
vo teisių mokslus ir paskui sa
vo. teisių mokslu atgauti Lie
tuvai Vilnių. O tuo tarp svei
katos !

vyskupijos seminarijos koply
čioje priėmė j diakonatą gruo
džio 3 d. Sveikiname!

---- ------- •
Vietos amerikiečių katalikų 

savaitraštis The Brooklyn 
Tablet jau antrą savaitę, kai 
talpina pirmam puslapy ilgus 
straipsnius apie grįžusius lie
tuvius kunigus iš Riusijos. 
Praeitą savaitę patalpino jų 
du paveikslu. Sužinota, kad 
visi katalikų savaitraščiai (a- 
pie 50) panašius straipsnius 
ir tuos paveikslus patalpino. 
Dalinai Federacijos Informa
cijos Biuras pasitarnavo.

ESMOENCIJOS-
Svečiai Waterbury

. Šiomis dienomis lankėsi pas 
mus gerb. kun. Valantiejaus 
brolis Antanas ir moteris iš 
Maspeth, N. Y. Beto, be jų 
lankėsi kunigai: Pankus iš 
Bridgeporto ir kun. Karlonas 
iš New Britaino.

:h ' ~ . ,.ia .. ę.

Vagys įsibriovė į Garadžių

Dvi nakti. paeiliui mūs pa
rapijos garadžiun įsibriovė va 
gys. Kun. Gauronsko automo- 
biliaus išmušė langą, kun. Va
lantiejaus visai nelietė, o kun. 
Kripo tiktai biskutį pakuteno. 
Vagys dar nesugauti. Jie įlin 
do į garadžių ne per duris, bet 
per langą.

. .. ------- --------- 4
I 

. v - : -<Nauajas profesionalas.

Gruodžio. 21 d. lietuvis advo 
katas J. Bronsky (Broniška) 
kraustosi į naują ofisą. Jo ifi- 
sas buvo Brooklyne, bet da
bar rasis 111 West Main St. 
Waterbury, Lilly Building, 
809-811 kambariuose. Jis yra 
geras lietuvis ir pavyzdingas 
katalikas. Tame pačiame na
me gyvena ir advokatas Cla
rence Balanda, taipgi dakta
ras Stanislovaitis, adv. Bob- 
binas ir komp. Aleksis.

„Darbininkas” ir toliau tę
sia mūsų įvestą „Rytinių Val
stybių Žinių” skyrių. Talpina 
jame apylinkės žinias ir skel
bimus. „Darbininkas” visada 
ras pas mus sau karštų rėmė
jų, bcndradarbiii ir skaityto
ju.

ATSIŠAUKIMAS 
j ■•

Į Visas Didž. New Yorko Ka
ta!. Draugijas ir Pavienius

- Veikėjus.
Gerb. Dr-jos Valdyba, Bran

gus BroEai ir Sesės Nariai Vei 
kėjai:

Per keletą paskutiniųjų mū- 
. J' V -

sų veikimo metų, nors buvo 
gana svarbių reikalų, nenorė
dami perdaug Tamstų apsun
kinti, apsėjome nesikreipę spe 
cialiais atsišaukimais. Tačiau 
šiandieną visai Rytinių Valsty 
bių katalikiškai lietuvių visuo 
menei atsirado nepaprastas, 
toliau nebeatidėliojamas reika 
las, kuris verčia visus geros 
valios lietuvius susirūpinti. Ir 
jei kada mūsų apylinkės lietu
vių visuomenė parodė susirū
pinimo tautos ir švento tikėji
mo reikalu, tai tuo labiau, tuo 
nuoširdžiau ji turi susirūpinti 
ir paremti tą taip kilnų ir 
brangų darbą — laikraščio 
išleidimą. „Veltui statote baž
nyčias, jei savo spaudos nere-

• • • 5

miate”, — sako šventas Tėvas 
Leonas XIII. Gi apsukrus di
plomatai sako, kad šių laikų 
pirmoji galybė yra spauda. 
Jei norime išlaikyti sveiką 
tautą ir religiją, turime susirū 
pinti savo spauda, katalikišku 
lietuvišku laikraščiu apylinkė
je.

Mes, tat, šiuo raštu ir krei
piamės į Tamstų Draugiją ir 
pavienius narius, ragindami į- 
sigyti nemažiau p oi šėrą (Še
ras $5.00) Lietuvių Universa- 

■%

lio Biuro, tuomi palengvinti 
taip sunkią laikraščio pradžią 
ir tapti spaustuvės ir laikraš
čio dalinu savininku.

Tikimės, kad šis mūsų atsi
šaukimas bus tikrai suprastas 
ir susilauks Jūsų nuoširdaus 
pritarimo.
Katalikų Fed. Aps. Valdyba- „Amerikoj”.

SKAITYTOJAMS.
Kas iki Vasario-Feb. 16 d. prisius „Money Or- 

er„ ar pašto ženklais $1.25 tas gaus savait
rašti „AMERIKA” ištisus metus, kuri kai
nuoja žymiai brangiau.

Su šiuo siunčiu $1.25 (M. O. ar p. ž.) „A- 
merika” Administracijai ir prašau siuntinėti 
man savaitrašti ištisus metus.

Vardas’ - ' ' •’

Adresas • . .

ELIZABETH, N. J.

Bazaras pasekmingai užsi
baigė, nešdamas arti $2,000 
gryno pelno. Visiems aukauto 
jams, darbininkams, Draugi
joms ir Komisijai, kun. Simo
naitis padėkojo bažnyčioje 
vardan parapijos.

Sekmadienyje prieš Naujus 
Metus atsibus parapijinės mo 
kyklos Kalėdinis perstaty
mas, (gruodžio 31 d.,) 4 vai. 
p. p. parapijoh Auditorijoje, 
stato mokiniai mokyklos už
laikymo tikslu.

Kalėdose bus iškilmingos 
pamaldos vidurnaktyje, su į- 
domiu muzikale programa po 
vadovyste prof. J. Žilevičiaus.

Vietinis choras auga nau
jais nariais, tvarko savo kam
barį visokiais patogumais 
skaitymo ir žaislų. Dainą ir 
giesmę mylintiems gera pro
ga prisirašyti.

Šioje savaitėje lankėsi Se
serų Pranciškiečių viršininkė 
Motina D o vidas, kuri peržiu
rėjo mokyklą ir joje tvarką.

Mirė Jonas Luckus, susipra 
tęs katalika ir lietuvis. Lai 
jam bus lengva ši svetima že
melė.

Yra manoma suorganizuoti 
„Parapijos Lygą” iš įvairių 
„Basket Ball” ratelių ir pra
dėti varžytines prie čampiona 
to.

Markūnas.

Taupyk pinigus ir lai
ką — jei ko nori pirkt ar 
parduodi — skaityk 

skelbimus ir skelbkis
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MASPETH, N. Y. |

Aukos. :V 
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) Bažnyčia gražiai atnaujina
ma ir nauji dalykai įtaisomi. 
Pavyzdžiui elektrų kliošiai į- 
taisyti ponų Birgelų, Betlie
jaus stainele paaukota p. Ku 
biliaus (tvartelis) ir Ražickų 
šeimos (stovylėliai). Vąrgoni- 
kas Tamošaitis nupiešė didelį 
Betliejaus paveikslą. Kalė
doms yra gražiai Betliejaus 
stainele įtaisyta.

Kalėdų Šventėje 
^"Atsimainymo bažnyčioje pa 
maldos bus: vidurnakty 12 v. 
ir ryte 8, 9, 10 ir 11 vai. Miš
parų Kalėdų dieną nebus. Pa 
laiminimas po sumos. Pamoks 
lai vidurnakty, vaikų mišio
se (9 vai.) ir per sumą. Cho
ras prisiruošęs naujas mišias 
ir kalėdines giesmes giedoti 
vidurnakty ir per sumą. Su 
choru gros stygų orkestras. 
Išpažintys prieš Kalėdas bus 
klausomos šeštadieny 4—6 v. 
p. p., 7:30—9 vai. vakare; se
kmadieny 4:30 vai. (po mišpa 
rų, kurie atsibus 4 vai.), ligi 
8 vai. tiktai.

Nauji Vargonai ir Varpas
Vietinė lietuvių parapija į- 

sigijo naujus vargonus, ku
riuos šventino gruodžio 24 d. 
per sumą. Ligi šiol bažnyčioje 
naudodavosi fisharmonija. Pa 
mažu parapija įsigija naujus 
reikalingus reikmenis. Štai ir 
varpą jau įsigijo. Šis varpas 
nėra didelis, kadangi didelį 
varpą parapija neužilgo nu
sipirks.

Tadabažnyčia turės du var
pu. Dabartinį varpą taipgi 
šventins per sumą gruodžio 24 
d. Parapijinėje svetainėje jau 
suvestos naujos sėdynės, ku
rios buvo labai reikalingos. 
Pasirodo, kad trumpu laiku 
čia daug naujų dalyki} įsigy
ta. Net altoriaus vaikai Kalė
doms nešios naujus baltus rū
bus, už kuriuos mokės Šv. Va r 
do draugija.

Varnaitis Šveicarijoje.
Stud. Juozas Varnaitis rašo 

iš Šveicarijos pasitenkinęs. Da 

bar mokosi teologijos Alberti- 
num Universitete^^- Friburge. 
Ten mokosi trys lietuviai ir 
atgaivino „Lithuanios” drau
govę. Nesenai lietuviai daly
vavo universiteto taiptauti- 
niame parengime su Lietuvos 
vėliava.

Brooklyn, N Y.
Parapijos mokyklos mokinių 

vakaras.
Gruodžio 17 d., vakare, pa

rapijos mokyklos mokiniai vai 
dino du gražiu veikalu. „Ne
buvo vietos užeigoje”, 5 veik
smų Kalėdinį veikalą ir „Ma
žieji Draugai Vaikelio Kris
taus ’ ’• vieno akto veikalą. Abu 
veikalu vaizduoja Kristaus gi
mimą. Vaidinimai pavyko. 
Vaidintojai atliko savo užduo
tis gerai. Žmonės, kurių buvo 
pilnutėlė svetainė, buvo pa
tenkinti, ypač tėvai, kurių 
vaikeliai dalyvavo programo
je. ;

Vakaro vedėju buvo gerb. 
kleb. kun. K. Paulonis.

Reikia pasidžiaugti tuo se
sučių pasidarbavimu. Būtų la 
bai geistina, kad sesutės tan
kiau surengtų panašius vaka
rėlius ir tuo būdu gaivintų 
šioje mokykloje lietuvių dva
sią. ; Raport.

TURĖTŲ PASIAIŠKINTI
„Draugas” rašo:
Praėjusioo savaitės „Tėvy

nėje” įdėtas pranešimas ant
rašte :: „Dariaus-Girėno fon
das remia Janušausko skridi
mą”. Čia kalbama apie to fon
do Brooklyno skyrių. Mums 
rodos, kad tas skyrius turėtų 
pasirinkti vieną iš dviejų: pa
sirinkti sau kitą vardą ir rem
ti Dariaus-Girėno paminklo 
statymo fondą. Tuo būdu ne- 
busklaidinama mūsų visuome- 
menė. Šia proga mes dar kar
tą norime priminti, kad Da
riaus-Girėno Transatlantinio 
Skridinio kolonijų komitetams 
pirmiau reiktų užbaigti savo 
darbą — pastatyti žuvusioms 
didvyriams tinkamą paminklą 
tik tada galvoti apie naujų
žygių rėmimą.

Mūsų manymu, vietinis ko
mitetas gali išaiškinti savo 
darbų planą. Kiek žinome, 

komitetas ir paminklą ir ant
rą skridimą (ne būtinai Janu
šausko) rems. Vietos lietuviai* 
nerems Transatlantinio skri
dimo sąjungos.

New York, N. Y.
GRAŽUS PAPROTYS

Didžiojo New Yorko lenkai 
kasmet švenčia tautines šven
tes su pamaldomis. Žymesnis 
tautos įvykis paminimas taip
gi su pamaldomis. Nesenai at
vyko gen. Halleris su legijo
no reikalais ir tai gražiai pri
imtas, net su pamaldomis. 
Mat, lenkai derinasi su vals
tybės papročiais Lenkijoje. 
Kiek žinome, lenkų konsulas 
ar ambasadorius Washingto
ne, dalyvauja jų pačių užpra
šytose pamaldose. Malonu gir
dėti, kad Lietuvoje svarbes
nis apvaikščio j imas įvyksta su 
valdžios ir bažnyčios atstovų 
dalyvumu bažnytinėse pamal- 
darbams. Visgi Amerikoje val
džios atstovai nesilaiko net 
Lietuvos papročių. Daugelį 
metų nesame matę Lietuvos 
atstovų oficialų dalyvumą 
Vasario 16 ir Vilniaus Gedu- 
los Dienos pamaldose. Argi 
bažnytinis paminėjimas Lietu 
vos ‘ praeities svarbių įvykių, 
nediegtų tėvynės meilės kata
likuose? Ar mes nesi jaustume 
artimesni tėvynės atstovams? 
Perdaug nuo mūsų atsitolinę 
Lietuvos konsulai ir ministe
rial.

KOLEGIJOS RĖMĖJŲ 
SEIMAS

Lietuvių Kolegijos Rėmėjų 
seimas įvykęs lapkričio 2$ d. 
Marianapolio Kolegijoj, Thom 
pson, Conn., šauniai pavyko. 
Dalyvavo su virš 100 atstovų, 
kurių tarpe buvo daug pasi
žymėjusių dvasininkų ir pa- 
saulininkų veikėjų. Priimta 
visa eilė nutarimų ir gražiai 
pasveikintas kun. dr. Jonas 
Navickas, kuris šį rudenį mi
ni 20 metų literatinio darbo 
sukaktuves. Malonu yra kons
tatuoti faktą, kad mūsų vie
nintelė bernaičių kolegija A- 
mcrikoj kas kart daugiau or
ganizuotos paramos susilau
kia.

s ‘PAVASARIO KLAJŪNĖ
Blaškos’’vilnys, medžiai šlama?..
Tū, prie manęs pasilsėk. J

Nors skausmai nauji vis gema:
Štai čia galvą pasidėk!

v

Neklausyk, mano krūtinėj, 
Ūžiančių kraujo bangų...

Štai mums vėjų sutartinė... '
Taip čia gera, ir smagu! ’

••• / t

... ■ i
Neklausyk, ką lūpos sako,
Atsivėrę ilgesy: ?
Štai priskyniau rožių lapų, \
Pasinerk jų šlamesy. \ .

Nemuno Vilnis. • ,
* ’ J. * * ”

■ I ■ ■ —■■■«
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Kur pievos žaliuoja, upeliai čiurlena, 
Banguoja laukai tarp miškų kvepiančių, 
Šalis ta garbinga man tėviškę mena, — 
Lietuvą, kurią pamilau mažučiu. '

•

It aras išalkęs, laki mintis mano, 
Beribėje skraido ilgesio sparnais; •

' Ji trokšta nuskrist į anapus okeano, 
Gyvenimu džiaugtis drauge su savais.

K

Čia kraštas man svetim’s, jausmai nuslopinti, 
Vaizduojąs’ vien ledo kalnai — vienuma, 
Norėčiau aš skaistų vainiką nupinti —• ’•
Aplinkui — Sacharos liūdna dykuma.

O! mūza, pribūki, esi tu galinga,
Aš silpnas išreikšti stebuklus gamtos, 
Norėčiau kalbėti, bet žodžių man stinga. 
Kaip brangi yra man šalis Lietuvos.

Vytžaltis.

GERB. BENDRADARBIAMS
Vainikui, C. Brooklyn, N. Y. Pra

šome trumpai rašyti. Ne viską galime su
naudoti. >

S. Skribailai, Bridgeport, Conn. — 
Džiaugiamės jūsų bendradarbiavimu.

J. P .P. Thompson, Conn, ir J. Žile- " 
vičiui, Elizabeth, N. J. Dėkojame už 
straipsnius. Lauksime pasirodant kiekviė 
nam numery. . ‘ ?•
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i to, turbūt, daugeliui yra žinoma vyskupo
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Bkrajūnas. 1
(Tąsa iš No. 1).

Kiek blogo padaro katalikams bedieviškoji 
spauda, užtenka pasiskaityti įsidėmėtinus žo
džius buvusio prancūzų ministerio, garsaus ko
votojo prieš bažnyčią ir tikėjimą, Combes: 
„Drąsiai galima sakyti, jog du trečdaliu, net trys 
ketvirtadaliai tikinčiųjų Prancūzijos katalikų 
atkrito nuo tikėjimo dėl socialdemokratiškos ar 
bedieviškos spaudos”. Ar ne baisūs žodžiai skai
tyti tiems katalikams, kurie laiko savo namuose 
bedievišką spaudą ir ją skaito?

l Neveltui vienas mokslavyris Origenus sako, 
kad netikinčiųjų knygas, lygiai ir laikraščius, 
skaityti yra tokia pat nedorybė, kaip atsisakyti 
tikėjimo ir garbinti stabmeldžių dievus.

Geroji Spauda.
Kaip blogoji spauda daug žalos gali padary

ti, taip geroji spauda daug palaimos gali atnešti.
Juk geroji, arba katalikiškoji spauda, išpa

žįsta Dievą, prie Jo traukia žmonių širdis, laiko
si Dievo įstatymų ir R. Katalikų Bažnyčios skel
bimų dorovės dėsnių, kurie ne tik neskelbia tikė
jimui priešingų dėsnių, bet moko žmones tikėji
mo tiesų, gina tikėjimą ir Bažnyčią. Ji nesklei
džia žmonėse neapykantos, bet gaivina juose kri
kščionišką artimo meilę; ji nekursto žmones blo 
gą daryti; ji neslepia, nenutyli tautai, valstybei, 
tikėjimui ar dorovei viešai daromos žalos, ji tei
kia žmogaus dvasiai ramybės ir paguodos.

Katalikiškoji spauda yra tikras žmogaus 
draugas, patarėjas ir, lyg Angelas Sargas, veda 
išganymo keliais. Todėl kame tik katalikiš
kos spaudos gaivinantieji spinduliai sužiba, tenai 
atsigaivina žmonių širdyse tikėjimas, pražydi do
rovių žiedai, papročiai sušvelnėja, pakrikusios 
šeimos susitvarko, jaunimas pamilsta, kas kilnu 
ir gražu. Tenai prasideda naujas ir pilnas gyve
nimas. Pavyzdžių pakankamai turime Holandi- 
joje, Bavarijoje ir kitur.

Tai Skaityk ir Platink Katalikišką Spaudą
Iš to, kas pasakyta, seka aiški išvada: šiais 

dvasios if doros pakrikimo laikais, reikia skai
tyti ir platinti katalikišką spaudą.

Prie to ragina Bažnyčia Popiežių ir Vyskū- 
pų lūpomis. Neminėsiu skaitlingų enciklikų ir ga
nytojiškų laiškų, kurie raginti ragina kelti ir 
skleisti kata! spaudą. Norėčiau tik keletą jų 
paminėti. Sv. Tėvas Pius H sako: „Mūsų lai
kais daug daugiau reikalingesni yra gynėjai 
pluksna, negu tiesos skelbėjai sakykloje”. Pius 
X tiesiog šaukia: „kiekvieno kataliko pareiga 
yra remti katalikišką spaudą, 
piežius Pius XI YFftu
jau pats spaudos pljL&j^yCį IAW3IG 
o B<? 
Kettler

I T v ------ --------- ----- ~ v N/ j • I- 2. UL

katalikiško, MKrSŠčiai redaktorius, i a j A8 8 U AI o 
J Visi tie popiežių ir vyskupų žodžiai, mus 
katalikus turėtų įiSkhfti geros,1 katalikiškos spau
dos skaitymas rie jos platinimas. 00 P 

_Ačiū Dievui, mes Amerikoje nemažai turime 
geraivedamų^ kataliOkų0! aikrhŠčių=bei 
lų: „Darbininkas 
gas”, „Garsas ”n 
Dirva”.

Ypatingai sv

”, „Studentų žodis,” „Drau- 
„Moterų 

į? &’ 
ęikinantis ir džiūginantis* yra

ir kultūros gyvenimo savaitraščio „Amerika”. 
„Amerika” gavo turiniu žada būti labai įdomūs,

H

• ' t i 'i’, i l LA • . . . • • ; ! Vu I ; !
o pigumu visiems prieinama. Tas laikraštis ypa
tingai rytuose turėtų būti plačiai paskleistas.

Todėl artėjant. naujiems metams, laikas jau 
pradėti katalikiškos spaudos platinimo darbus. 
Ką reikėtų padaryti, norint katalikiškos spau
dos apaštalavimo dirvoje pasidarbuoti? Įsidė
mėk sekančius dalykus ir jų laikykis:

a) Užsisakyk sau 1934 m. katalikišką laik-

b) įkalbinėk kitus taip pat užsisakyti ir 
skaityti.

c) Rašyk žinių tiems laikraščiams iš savo
apylinkės, nes žmonės rasdami tokių žinių noriau 
laikraštį skaito. / ' '

d) Įvesk bendrų skaitymų vakarus, kada vi 
siems namiškiams krūvon susirinkus, vienas gar
siai skaito.

e) Duok savo perskaitytus laikraščius ki
tiems paskaityti.

f) Rink prenumeratas, duok skelbimus, 
siųsk aukas.

Tat visi katalikai į šventąjį, katalikiškos 
spaudos platinimo darbą! Tegu įvyksta šv. Tėvo 
obalsis: „Į kiekvieną šeimą turi pareiti bent vie
nas katalikiškas laikraštis”.

Skrajūnas.

Lietuvių Mokykla
Gyvenam XX amžių. Visas žmonijos gyve

nimas pašėlusiam polėkyj, nė valandėlei nesus
todamas skrieja pirmyn. Kiekvienas žmogus no
rėdamas išlikti to nepaliaujamo skridimo nesu
naikintas, turi įstengti kartu su juo lėkti. Užtat 
šiandie, labiau negu kada non, reikalingas ap
sišvietimas, mokslas.

Turime prisipažint, kad Amerikoj gyvenan
čių lietuvių būklė tuo atžvilgiu buvo nepavydė
tina. Per keliasdešimt metų neturėta nė vienos 
aukštosios mokyklos. Tiesa, buvo daug valstybi
nių bei privatinių mokyklų, kurios būdamos ne
lietuviškos neįstengė lietuvių vaikams duoti tai, 
ką šiandie duoda savos, lietuviškosios mokyklos. 
Vaikas eidamas svetimtaučių mokyklas, nejučio
mis persiima svetima dvasia. Nieko nuostabaus. 
Juk jam visa aplinka svetima: — ir mokytojai 
ir mokslo draugai ir pagaliau, kalba. Tad ir ne
buvo galima reikalaut, kad iš jo išaugęs jau
nuolis butų visa širdimi atsidavęs saviesiems. To
dėl Amerikoj lietuvis mažu pamažu nyko. Tirp
te tirpo kitų tautų mišinyj. Nebuvo kas jaunąja 
karta rūpinasi, kas ją veda ir pagaliau, kas ją 
suprasti įstengia. Čia ir kilo rei 

ą j ą aukštą j ą mokyklą^ kolegiją.

Pridėta, rūpintis dar prieš, 
steigta

įstengia. Čia ir kilo reikalas kurti sa»- ’ ' ’ ’ *■ v i'-oinojr?j’7
I-tB/l n&h 
KarąriĮ

ewiUfl-L

{lenini [nu, 

egnos Fondas . 1 
tuvos likimas pagavo visų demėsį ir vietiny 
b as nuųpiio. Tik po karo, LiėfŪvai SUsitv^Mū^? Li; 
vėl susJrupinta savais' reikalais. Nutarta ,steigtį,x 

^KolegijŽ. Šį 'sunkį kultūrininmd darbą nutarė, pą-, 
rimt į savo ! rankas Tėvai Marijonai. • Iš prądžių^ 
atrodė, įjog šismilžiniškaš ^užsimo jimas visai netu
rės pritarimo,' ar bent labai maža. Gyvenimas pa-, 
a^odė vigai kita. Netrūkus į naująją, mokyklą pra- - 
dėjo plaukti lietuvių sūnūs. Tokiu būdu susidarė 
lietūviskosios kolegijos užuomazga.

Šiandie, ačiū Dievui, Kolegija pažengus, paly
ginti labai didelį žingsnį į priekį. Turi visas vals
tybines teises, puikius rūmus su didžiuliu parku. 
Įrengta knygynas, chemijos laboratorija ir kiti 
mokyklos' reikmenys. Vadinis, Amerikos -lietu
vių svajonė jau realizuota. Nejaugi tai ir viskas? 
Ne. Tai tik pradžia. Tai tik namo pamatas. Dar

b,as nu
>1 ir i i jto 
dxif nh

ŠaĮnų pakąstų;1 ; *
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T: daug ko trūksta. 7 M jt
: . Augant mokinių skaičiui, reikia rūpintis erd-

ir labai reikia visuomenės paramos. Mūsų visuo
menę sudaro paprasti žmonės. Milijonierių netu
rim. Aišku, mums nelengva gerai įstaigą įrengti. 
Bet nėra nieko, ko žmogus, ypač lietuvis, nega
lėtų. Reikia tik noro. Milijonų iš mūsų nereika
lauja. Prašo paremt nors maža /auka. Jei mes ga
lim užsimokėt už tęatrus, galim, vaikščiot į šokius, 
juo labiau galim paręmt sąvą ,kultūrinę įstaigą. 
Ir tenka džiaugtis, jog mūšį visuomenė tai su- 

' prahta ir pagal išgalės remia’ Todėl buvo imtasi 
tą rėmimo darbą sutvarkyt, stiorgariizuot. Įsteig
ta1 Kolegijos Rėmėjų organizacija.

Kiekviena privatinė mokykla, kuri įsteigta 
nepasipelnimo tikslais, tūri organizacija, kuri ją 
palaiko, rūpinas jos klestėjimu, žodžiu, rūpinas 
sukelt kapitalo, kurio pagalba mokykla galėtų bu
joti. Panašiais tikslais įsteigta ir Kolegijos Rė
mėjų organizacija. Ši organizacija pagal aukos 
didį ir mokėjimo laikotarpį, yra suskirsčiusi sa
vo narius į keturias grupes: — vienkartiniai, nuo
latiniai, amžinieji ir garbės. Rėmėjai savo auko
mis padės iškilti lietuviškąjai mokslo įstaigai į 
pirmąsias vietas. Tuo pačiu padės auklėt mūsų 
jaunąją kartą grynai katalikiška ir lietuviška, 
kuri užtikrins mūsų ateitį.

Juo veikiau mes įsisamoninsim katalikiškai, 
juo veikiau susirasim patys save ir juo veikiau 
mūsų vaikai išmoks gerbti tai kas sava, lietuviš
ka ir kas katalikiška, juo veikiau mes iškilsim 
kitų tautų tarpe ir juo greičiau mus kiti pradės 
gerbti. Visam tai pasiekti patarnaus lietuviškoji 
Marianopolio kolegija, kurios Rėmėjų seimas į- 
vyko nesenai.

Kiekvieno nuoširdaus lietuvio kataliko parei
ga susi pažint su aktualiaisiais mūsų kultūriniais 
klausimais ir paremt tas pastangas, kurios neš 
mums skaistų rytojų.

Už Jurų
Taip pievų Šarmotų,

%

Mintimis skraidau.
» ‘ j {•' r ■ b

- Už jūrų prie šilo.
JP.LTHI

-xn *a<nq .fci-aiami
jin rm h n yrnrion r»t ! r. r indui

ogonvbop. eoįrnui
i fids ( ovrrd boki

Kj.iun n iI- ii<< Prie! užsnigtų rūtų, 
h i Taip gera ten būtų.

v iihi / n i.i Tarp lūšnų prastųuįri^mva airiemsV
r?;;.,--: -i .. ............... ;. .. t ....... i Rr >

Nebėr jau vainikų,ū -i.v-r.->f j 
Tik vėjai paliko;

Ir beldžia duris 
rjtįs-L ~ oiajjsE 

Toj lūšnoj prie stalo, 
Kur žvakę vis. balo’.., r

Dar liko man jis!

Nemuno Vilnis.

u
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Vietos žinios
IŠ SIUVĖJŲ GYVENIMO.
Per lapkričio 20 d. siuvyk

lų vadų susirinkimą paaiškė
jo, kad šių metų žiems sezono 
darbai beveik visur pasibai
gė. Tas į lietuvius siuvėjus la 
bai atsiliepia, nes jie daugu
moje yra tos rūšies specialis
tai. Bet sekančiam sezonui lie
tuviai kontraktoriai rengiasi 
geriau susitvarkyti ir todėl 
galės turėti geresnes darbo są 
lygas.

Pradėjus veikti N. R. A., 
tiesa darbo sąlygos žymiai p 
gerėjo. Tas daugeliui komuni- 
stėliij ragus aplaužė, nes ne
be taip drąsu plūsti demokra
tinę Ameriką ir girti Rusijos 
„rojų”. Kažkaip jie dabar jau 
čiasi, kai „ukrainiečiai” pra 
dėjo kelti aikštėn Rusijos „ro
jaus” baisenybes ir darbinin
kų marinimą badu? Turbūt 
daugeliui ir komunistėlių ati 
darė akis, gal jie susipras, 
kad Rusijos „rojus” yra ma
lonus tik politikos spekulian
tams, gi darbo žmonėms jis 
yra žiaurios vergystės bado 
lopšys, v ••

Siuvėjas.

Williamsburgh’o Kat. Stu
dentų kuopa iširo. Gaila. Ligi 
šiol buvo viena bendra kuopa. 
Galimybių yra tverti atskiras 
parapijines kuopas.

Trumpai iš Maspetho.
Gruodžio 14—15 d. lankėsi 

kun. Ed. Gradeckis iš Hart
ford, Conn.

Šv. Vardo ir Ražančiaus dr- 
jos įsitaisė ženklelius.

Gruodžio 31 d. susituoks p- 
lė Ella Jadick su Steponu Sta 
kioniu.

Nors vienas vietinių kunigų 
sekmadieniais važiuoja į 
Great Necką pamaldas lietu
viams laikyti, vistiek Atsimai
nymo baažnyčioje laikomos 4 
mišios sekmadieniais, t. y. 8— 
9—10 ir 11 vai.

Vietos vyčių kuopa švęs de 
šimts metų sukaktį vasario 
mėn. pradžioje.

Lietuvi, tavo šventa 
pareiga skaityti ir pla
tinti „Amerika” ir remti 
lietuvius, kurie „Ameri
koj” skelbiasi.

Šių metų pradžioje vieti
niai lietuvių parapijai sukako 
25 metai.. Sukaktį neapvaikš
čiojo.

Naujų Metų šokiai
Sausio 1 d. vakare Atsimai

nymo parapija ruošia šokius 
Klasčiaus salėje. Visas pelnas 
skiriamas parapijai. Visos 
draugijos stropiai dirba su
šaukti tūkstantinę minią šo
kiams. Bus ir laimikio trauki
mas.

ŠV. JURGIO PARAPIJA 
Pagerbimo Vakarienė

Dar nebuvo šioj apylinkėj 
tokios šaunios vakarienės, ko 
kią rengia kleb. kun. Pakal
nis savo choristams. Šis pa
gerbimas parodo, kiek daug 
gerb. klebonas įvertina chori
stų darbą, dėlto Jos chorui pri 
davė daugiau energijos dar
buotis toliau kiek jų jėgos lei
džia. . _

Choristai širdingai dėkoja 
kleb. kun. Pakalniui.

Sodaliečių Vakarėlis.
Mažųjų skyriaus sodalietės 

suruošė linksmą vakarėlį. Rei 
kėjo gėrėtis jįj sumanumu. Bn_ 
vo skirta dovanos už gražiau
si pasirėdymą, taigi jos ir pa
sipuošė įvairiais kostiumais. 
Malonu matyti, kaip jaunutės 
lavinasi veikime. Malonu bu
vo iria'tyti ir kleb. kun. Pakai 
niui tameparengime dalyvau
jant.

KAIP BAIGSITE SENUS 
METUS?

Šiais metais keistai užsibaigs 
laikas. Su paskutine sekunda, 
baigsis valanda, diena, savai
tė, mėnesis ir metas. Kaipgi 
praleisite tas paskutines va
landėles? Šv. Jurgio parapijos 
svetainėje įvyksta Naujų Me
tų sutiktuvės — balius (New 
Year’s Eve. ball.), ir bus pro
ga gerai pasilinksminti. Visi 
jauni ir seni, atsigabenkite 
savo klumpes „Klumpakojį” 
šokti.

Didysis skyrius Sodaliečių 
surengė puikų vakarėlį, lap
kričio 29 d., Šv. Jurgio par. 
salėj. Pasirūpino užkandžiais 
užkvietė studentų vietinį or
kestrą ir žaidė linksmai.

Garbė, darbščiai pirminin
kei, Olgai Chetnishoff už jos 
sumanumus.

Vaikelio Jėzaus draugijos I 
ir II skyrių bendra vakarienė 

įvyko gruodžio 2 d., Šv. Jur
gio par. salėj.

Šioj labdaringoj vakarienei 
dalyvavo pirmas skyrius su jų 
Dvasios Vadais: kun. K. Pau- 
loniu ir kun. J. Lencevičium 
ir svečiu kun. kun. Vaitiekū
nu, tos parapijos žymiau nos 
artistės, šeimininkes, ir visi 
draugystės rėmėjai. Tai c pat 
trečias skyrius darbavosi vi
soms jėgoms. Kun .Laurinai
tis vedė vakarą gražioj tvar
koj. Kalbėjo kleb. kun. Pa
kalnis, kun. Paulonis, kun. 
Lencevičius, poni Kivitienė, 
kun. Vaitekūnas ir kt..

Vietinis varg. P. Sakas ve
dė muzikalę programą. Dau
giausia darbavosi abiejų sky
rių pirmininkės.

Vainikas.
z

Gražus Teatrėlis.

Gruodžio 17 d. buvo suvai
dinta „Betliejaus Stainelė” 
Vaidylomis buvo mažųjų cho
ro berniukai ir mergaitės. Re
žisavo p-ni Šakienė. Vargonin 
kas rūpinos muzikalę dalimi. 
Nepaprastai žavė j ančiai sugie 
dota „Gloria”. Vaizdas ste
buklingai gražus: piemenys 
suklaupę prie prakartėlės, gi 
už scenerijos girdis „Gloria” 
— tai mažųjįį mergaičių švel
nutis, lyg angelų giedojimas. 
Šis gražus lošimas iškėlė į aik 
štę naują pajėgą jaunimo sry- 
ties drabe — ponią Šakienę.

APREIŠKIMO ŠV. PAN. 
PARAPIJA

Pereitą sek. 12:30 vai. po 
pietų, įvyko choro metinis su
sirinkimas, kuriame apkalbė
ta ’33 met. darbo vaisiai ir iš
gvildenta keletas svarbių klau 
simų.Nekurįuos iš jų čia par
duodu, būtent: nutarta grei
tu laiku turėti choro parengi
mą, remti naujai pasirodžiu
sį savaitraštį „Ameriką” fi
nansiniai ir moraliai, priimta 
’33 met. iždo apyskaita išrin
kta ’34 metams valdyba, ku
rią sudaro: pirm. K. Kuzmic
kas, vice pirm. M. Baliunai 
te, rašt. A. Arlauskaitė, iždin. 
A. Šiška ir korespondentu Pr. 
Milašauskas.

Dar tenka priminti, kad 
naujai išrinktąją ch or. valdy
bą sudaro gabūs nariai ir to
dėl reikia tikėtis netolimoj a- 
teityj gražaus atsižymėjimo.

Koresp.

„Bunco” Vakarėlis •
Ketvirtadienį, gruodžio 14 

d. p. Unguraičių namuose, 
124 Union Avė., buvo sureng
ta „Bunco” ir kortų vakarė
lis. Skaitlingai nariai ir sve
čiai jame atsilankė, ir buvo 
visi labai patenkinti.

Privatiška slaugė, Dirbusi daugelį metų Europos ir 
Amerikos ligoninėse. Eina į namus, patarnauti įvai
riems ligoniams. Duoda patarimus veltui.

A. GORBALIAUSKA
164 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel: EVergreen 8-9576

PIRKITE NAMUS DABAR 
REAL ESTATE

Dabar yra geriausia proga įsigyti NAMĄ PIGIAI ir 
išvengti pinigų infliacijos nuostolių.

Pigiausiai parduodamus namus Jums parodys —

J. P. MACHULIS
167 McKinley Ave., Brooklyn, N. Y. I

Tel: APplegate 7-5733

= ' Tel.: STagg 2-2306 ■ =

Į PALOCIŪS SALDAINIŲ I 
E KRAUTUVĖ =
= GERIAUSIOS RŪŠIES =
£ Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate E 
= Pietūs išanksto susitarus. ,• E

Aiskrymas gamintas namie iš geriausios smeto- = 
= nos. Alus iš geriausių bravorų. Parengimam priima- E 
E mi užsakymai. Kreipkitės: ‘ E
= J. GINKUS, E
E 495 GRAND STREET. BROOKLYN, N. Y. = 
mu imunini 1111 mi mi 11 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiir.

□ 00 0 0 000 0 □ □ 0:0 0 0000-00000^

Mėnesinis susirinkimas
41 Vytauto kuopos mėnesi

nis susirinkimas įvyks p. Stag 
niųnų namuose, 48 Marcy A- 
venue, sausio 14 d. Šiame su
sirinkime įvyks naujos valdy
bos rinkimas ir kitų svarbių 
dalykų aptarimas.



L

„AMKRIKA " Gruodžio 22 d., 1933 m.

Iš Liet. Vyčių 41 Vytauto kp. 
Veikimo.

Ajlinkybėms susidėjus Liet. 
Vyčių 41 Vytauto kuopa nu
tarė laikyti savo susirinki
mus kuopos narių namuose 
kas ketvirtadienį. Pirmas kp. 
susirinkimas įvyko pirminin
ko A. J. Mažeikos namuose, 
49 Ainslie St., gruodžio 7 d. 
Po susirinkimo, kuriame buvo 
tolimesnio veikimo eiga aptar
ta, nariai, kurte skaitlingai at
silankė aptarnauta užkan
džiais ir arbatėle.

Suėjimas.
Ketvirtadienį, gruodžio 28 

d. p. Rimkūnų namuose 608 
Grand St., įvyks kuopos narių 
šeimyninis suėjimas ir pasi
linksminimas.

Minėjo Dėkonės Dienų.
Ketvirtadienį, lapkr. 30 d. 

Lietuvos Vyčių 41 Vytauto 
kp. savo kambariuose turėjo 
ketvirtą metinį šeimininį pa
dėkoms dienos vakarėlį. Ja
me atsilankė visi kuopos na
riai ir daug svečių. Įžanga na 
riams buvo veltui. Atsilankiu
sieji aptarnauta įvairiais už
kandžiais ir minkštais gėri
mais. Šokiams griežė geras or 
kestras lietuvišką ir ameriko
nišką muziką. Šis parengimas 
kaipo paskutinis šiuose kam
bariuose, padarė jausmingą į- 
spūdį kaip į narius, taip ir į 
svečius.

k j M
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Choro metinis sus-mas įvy
ko gruodžio 8 d., kuriame da- 
lyvavo didžiuma narių. Atei- 
nantiems metams išrinkta nau 
ja valdyba: G. Visaekas — 
pirm., N. Skujutė — vice pir., 
A. Linkus — rast., A. Paže- 
rieckas — iždin., M. Stakėniu 
tė — fin. rašt. ir A. Pranys su 
A. Kazlausku — maršalkomis. 
Choro korespondentė išrink
tas J. M. Avižonis. Naujoji 
valdyba užims vietas sausio 12 
d. Choras dėkoja senajai val
dybai už gerą darbavimąsi ir 
ypač pirm. J. Vaškui — ilga
mečiu! choro pirmininkui.

Viso Brooklyno apylinkės 
prašome ateiti į mūsų repeti
cijas, susipažinsit su naujais 
draugais, pasilinksminti ir 
gražių dainij išmokti.

J. Avižonis, choro koresp.

Kalėdų šventėms apart su
tartinio giedojimo, galėsim 
pasidžiaugti parap. jaunuolių 
stygų orkestru, kurį p. Dulkė 
ir p. Avižonis su dideliu pasi
šventimu moko. Reikia tikėtis 
didelio įvairumo ir grožio Ka
lėdų Šventėse.

Iškilmingos Bernelių šv. Mi
šios, Kalėdų dienoje bus lai
komos 12 vai. naktį; kitos mi
šios! kaip visados 8, 9 ir 11 vai. 
suma.

nos” atminties kaikurie žmo
nės, visgi sužinos jo vardą ir 
dalyvaus puotoje. Minėtas ban 
kietas daromas su tikslu pa
gerbti klebono Sylvestro var
dą. Žiūrėsime, kurie atsimins 
toje dienoje Sylvestrą.

■ ' ■

Gruodžio 8 d., Pan. Sv. Ne
kalto Prasidėjimo dienoje, ti
krai gražios iškilmės įvyko 
Kar. Ang. parapijoje. Ypač 
žavėjo ceremonijos Marijos 
Dukterų priėmimas. Visiems 
buvo malonu matyti šioje pa
rapijoje pirmu kart suaugusių 
merginų, darančių pažadus So 
dalicijos draugijai. Dabar šio
je parapijoje jau yra du sky
riai Sodalicijos. Suaugusių 
mergaičių pasidarė skyrius iš 
53 narių. Sveikiname.

Phone EVergreen 7-10196
St. Mistinas J . Lauktis

473 Grand St.
Brooklyn, N. Y.

KALĖDOMS MUZIKOS

NOTARY PUBLICTel STagg Z—0799

JOSEPH LE VANDA 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS
107 Union Avenue, Brooklyn, N. Y.

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 W. 42nd Str New York City

Tel.: STagg 2-8593

D. L. K. VYTAUTO ORKESTRĄ
Groja Vestuvėms ir įvairiems parengimams lie

tuviškus ir amerikoniškus šokius.
Vedamas Joe. Allen-Avižonio

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

‘ KARALIENĖS ANGELŲ 
PARAPIJA

Lapkričio 26 d. pasibaigė 
parapijos bazaras su pilniau
siu pasisekimu. Tiesa, bazarui 
pajamas žymiai pamažino da
bartinė krizė ir oro nepalan
kumai, tačiau viso pajamų bu
vo $1,331.48.

Utarninke, lapkr. 28 d. va
kare, įvyko bazaro likučių 
viešas išpardavimas ir stam
bių laimėjimų ištraukimai. Va. 
karas tikrai buvo gyvas ir ža- 
vė j antis. Toną anglių laimėjo 
Nr. 014259 dar neaatsišaukė. 
Didelę kambario stovinčią 
lempą laimėjo p. Tresnitzkai- 
tė. Baldus už $50.00 laimėjo 
Rozalija Jonaitienė, gyv. 108 
Clay St., Brooklyn, N. Y.

Klebonas kun. S. Remeika 
nuoširdžiai dėkoja bazaro da- 
lyviasm ir darbininkams už jų 
imkasr pasišventimą.^,

Kar. Angelų par. Moterų 
Sąjungos 24 kp., kitoms dr- 
joms padedant, rengia iškil
mingą „Sylvestro Bankietą”, 
kuris įvyks gruodžio 30 d. va
kare, Klasčiaus salėje. Vaka
rienė bus iškilminga dėlto, 
kad visi parapijonai ir daug 
svečių žada dalyvauti. Kun. 
kleb. Remeika jau 23 metai 
dirba šioje parapijoje, jo var
das Sylvestras, todėl ir „bied-

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

PELAGIA AMBR OŽAITIS
560 Grand St.
Brooklyn, N. Y.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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Tel.: STagg 2-4074

J. STELMOK — FLORIST

262 Graham Avenue,
Brooklyn, N. Y.

aaaaaata*M<aMHaMaHaMaaasHaaaMaataaaaaaMaaM«aaaMMaaaa«aaai 

iHimiiHiUHHmHHiiiiMMiiiiiiiiiiiiiuMiiiiiiimiii

Juozas Lisauskas
Visokius dažymus atlieku 

puikiai ir pigiai 
625 Driggs Avenue, 

Broklyn, N. Y.

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

pasensta ir pertai gardžią rūgštį turi. Paragavę, pa
matysit skirtumą. Sutaupysit sveikatą ir pinigus

Sveikata — didžiausias 
turtas pasaulyj.

Kas nori Kauno duo
nos gali gauti į stubas 
Brooklyne, kreipkitės 
adresu:
JONAS MIKOLAITIS

380 So. 3-rd Str r Brooklyn, N. Y.
Asmeniškai galima nusipirkti pas Dumbliauską 
404 Grand Str., Brooklyn, N. Y.

Jei norit gauti į kitus miestus ar farmas, kreipkitės:
N. MASENAS BACKING CO.

1920 7th Ave., Watervliet, N. Y.
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CLINTON PARKAS I■»
Tinka piknikams, Baliams, Koncertams ir visokiems E 

parengimams. Nepoilgo bus įrengta karūsėlis, sūpuoklės, E 
arklukai ir visoki prašmatnumia. Puikiausia ir linksmiau- = 
šia vieta Brooklyne — Maspethe. E

Jonas Klasčius, Sav. E
Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y. E■»
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Tel.: STagg 2—5043 - NOTARY PUBLIC

M. P. BALLAS, Inc. 
BIELIAUSKAS 

GRABORIUS IR BAL8AMU0T0JAS
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

t

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

GRABORIUS
Priešais Apreiškimo Bažnyčią

Duodu automobilius vestuvėms ir visokiem pokyliam
402 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

Tel.: STagg 2—7177

Tel.: EVergreen 6—5310

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Brooklyn, N. Y.231 Bedford Avenue,

ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) 
ADVOKATAS • *

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