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Sveikiname visus su Naujaisiais 1934 Metais
^Lietuva kaimynų pavojuje.

Pereitam „Amerikos ’ ’ nu- 
meryj rašėm, kaip smarkią 
akciją vokiečiai veda rytų at
žvilgiu ir kokius planus turi 
rusų imperijos atstatytoj ai, 
susispietę Franci jo j ir Angli* 
joj. Pastaruoju laiku Latvių 
spauda atidengia Lenkijos ir 
Vokietijos turimus planus, ku 
rie Lietuvą įstato į rimtą pa
vojų netekti savo nepriklauso 
mybes. Anot jų, jei Lietuva 
nori likti nepriklausoma, turi 
neatidėliojamai darytį rimtų 
žygių. Esą, Lenkijos noras 
viešpatauti Ukrainoj, o Vo
kietijos norai vaidinti spren
džiamą rolę Pabaltėj, tas dvi 
šalis veda prie susiartinimo. 
Taigi iš visko matyt, kad Pa 
baltės valstybėms kaiptik lai
kas griebtis rimtų priemonių 
prieš savo kaimynų imperiali
stines užgaidas. Kaunas tuo 
turbūt nemažiau susirūpinęs... 
Kodėlgi Klaipėdoje neleistinį 
vokiečių žygiai toleruojami? 
Argi lietuvis per 15 neprik
lausomybės gyvenimo meti] 
pamiršo kaip kardą reikia var 
toti ir kaip reikia savo šalyj 
šeimininkauti ?

^IR KAUNAS „DUJŲ PAVO
JUJE”.

Įėjus į „madą” vakarų Eu
ropoj viešai demonstruoti du
jų karo pavojų ir Lietuvoje 
tokį dujų antpuolį manoma 
perstatyti šį pavasarį. Prie da 
b artinęs politinės Europos pa 
dėties, ištikrųjų labai reika
linga ir Lietuvai susirūpinti 
galimu priešo dujų antplūdžiu 
ir parodyti žmonėms gailmy 
bes nuo pavojaus apsisaugoti. 
Taigi yra girtinas ir būtinas 
tokio antpuolio pademonstra
vimas laikiinoj sostinėj — 
Kaune. ... Ji

ARMĖNŲ ARCIVYSKU 
PAS NUŽUDYTAS 

i

Gruodžio 24 d. Šv. Kryžiaus 
armėnų bažnyčioje New York 
buvo prieš-sovietų agentų nu
žudytas (peiliu nudurtas) ar
ei vyskupas Levon Tourian.Nu 
žudymas įvyko prieš iškilmin
gas pamaldas, kurias ruošėsi 
atlaikyti pats arcivyskupas, 
dalyvaujant žmonių miniai ir 
dvasiškių būriui. Nužudyto- 
jai sukėlė sumišimą ir nudūrė 
dvasiškį, todėl tikro kaltinin
ko sunku surasti. Esąs suareš
tuotas peilių pardavėjas Ni- 
gal Odabasian, kuris ginasi i 
nenori išduoti asmens, kuris 
pirko pas jį nudūrimui varto
tą peilį. Penki asmenys areš
tuoti iš Tashnagtzgantz drau
govės tyrinėjimui. Nužudytas 
arcivyskupas yra vyriausia 
Armėnų Apaštališkos bažny 
čios galva ir politikoje žy 
miausias veikėjas prielanku, 
sovietams.* Nužudyme kaltina 
mi armėnų tautininkai.

VYTAUTO D. KAULUS 
PARGABENS Į KAUNĄ
Prieš kiek laiko p. Donatas 

Malinauskas norėjo apsaugoti 
Vytauto D. kaulus nuo žuvi
mo ir sudėti juos į tam reika
lui padarytą graži} sarkofagą, 
bet lenkų valdžia nesutiko jų 
išduoti motyvuodama, kad, 
girdi, tikrai nesą žinoma,ku
rie kaulai yra Vytauto.

Dabar tam tikra komisija 
nori dar kartą vykti į Vilnių 
ir tuo reikalu kreiptis į len
kus, o jei ir šį^sykį lenkai ne
sutiktų, tai Vytauto D. palai
kus norima pargabenti į Nepr 
Lietuvą ir čia juos tinkamai 
saugoti. Tada jie būtų padėti 
į Vytauto D. Muziejų.

AMERIKOJ LAIKAI 
GĖRĖJA, 

o
Gruodžio pabaigoj ir sausio 

pradžioje Washingtono parė
dymu yra samdoma apie 6,- 
200,000 darbininkų įvairiems 
valdžios darbams atlikti. Beto; 
valdžia skiria apie 1,000,000,- 
000 dolerių farmerių perkama 
jai galiai pakelti. Žodžiu sa
kant, Roosevelto administra- 
ei j a deda visas pastangas ša
lies gerbūviui grąžinti. Jei 
taip jam seksis ir toliau, tai 
gerų laikų rytojus jau čia pat 
ir linksma šypsena greit su- 
žybės milionųs susirūpinusių 
veidų.

LIETUVA DERASI SU KAI
MYNAIS

Kaip rašėme ,; Amerikos” 2 
Nr. — Lietuva atnaujino pre
kybos sutartį su Latvija dar 
vieniems metams. Dabar estų 
spauda praneša, kad gruodžio
11 d. į Taliną atvažiavo Lie
tuvos delegacija prekybos su
tarties reikalu, kurios iškil 
mingai ir prasidėjo gruodžio
12 d. Derybų tikslas pakeisti 
dabartinę lietuvių estų pre 
kybos sutartį.

Derybos su Vokiečiais, ku
rios nedavė jokių vaisių, — 
vėl bus atnaujintos artimo 
ateityj. Lietuvos atstovas iš
vyksta Berlynan tais reikalais 
pasitarti.

Lietuva tarsis ir su Anglija 
ekonominiais reikalais, kaip 
tik Anglija sutvarkys savo 
sutartis su Estija. /

Visi dalyvaukime Apy 
linkės Katalikų Seimely
je gruodžio 31 dieną.

LIETUVOS MINISTERIS 
WASHINGTONE ATŠAUK

TAS J KAUNĄ
Sužinota, kad Liet. Min. A- 

merikai B. K. Balutis skubiai 
iššauktas į Kauną tarnybos 
reikalais.

Spėjama, kad p. Balutis tu
rės vadovauti komisijai Lietu 
vos-Anglijos prekybos sutar
ties sudarymui, o galimas da
lykas jis pasiliks ir kaipo Lie 
tuvos Ministeriu Londone.

B. K. Balutis Sausio 3 d. 
S. S. Manhattan išplaukia iš 
New Yorko. Prieš tai, sausio 
2 d. 7 vai. vak. jo pagerbimui 
Fift Ave. Hotel draugų ir pa
žįstamų rengiama išleistuvių 
vakarienė.

Tuo tarpu Washingtone jo 
pareigas eina pasiuntinybė 
sekretorius Dr. M. Bagdonas

ŠIURPI NELAIME
Kūčių vakare, daugybė Pa 

ryžiaus studentijos ir valdi
ninkų su džiaugsmu skubėjo 

į provincijas su saviškiais 
Kalėdų praleisti. Juos ekspre 
sai nešė pašėlusiu greičiu, gi 
jų širdys plakė dar skubiau. 
Tik lyg keno ranka užvijo du 
ekspresiniu traukiniu vieną 
ant kito ir jų griuvėsiuose 
200 žmonių gyvybių neteko, 
gi virš 240 liko sužeistų.

Kaip netikėtai kartais liki
mas žmogaus planus sumaišo 
ir vietoj džiaugsmo su saviš 
kiais, amžiams į šalįą požemį 
paguldo.

HERBAČAUSKAS 
APIE LIETUVĄ

Lenkų laikraščiai rašo, kad 
užs. reik, ministeris Bekas pa
kvietė p. J. A. Herbačauską 
skaityti paskaitų ciklą apie 
Lietuvą. Skaitys Varšuvos u- 
niversitete apie Lietuvos kul
tūrinį gyvenimą.

LANKĖSI
Jo Ekscelencija Vyskupas 

P. Bučys lankėsi „Amerikos” 
Redakcijoj ir apžiūrėjo spaus
tuvę. Jo Ekscelencija palinkė
jo geriausio pasisekimo „Ame
rikai” ir pareiškė noro, kad 
ji lankytų ir Jo Ekscelenciją.

„Amerika” dėkoja Jo E. Vy
skupui už linkėjimus ir džiau
giasi pirmomis savo sunkaus 
gyvenimo dienomis turėjusi 
tokį garbingą svečią.

Su Jo Ekscelencija Vysku
pu P. Bučiu lankėsi ir Kun.
Vienyb.Ryt.Valst.Provincijos 

Pirmin.Kun. J.Simonaitis ir*
kun. A.Milukas -r

BILIJONAS DOLERIŲ 
DEFICITAS

Šiais metais Jungtinės Val
stybės turės deficito biudžete 
virš vieno bilijono dolerių. De 
fleitas susidarė dėl valdžios 
„recevery plan”. Jei visos val
stybės sumokėtų šiai šaliai ka
ro skolų tai deficitas sumažė
tų. Dabar gi įvairūs mokesčiai 
uždedami ant piliečių, kad 
valdžia galėtų kovoti depresi
ją. Jau ir Kuba moratoriju- 
mo ieško. Viskas puola ant pi
liečių pečių ir importo mokes
čių.

ANTANAS SAVAGE — 
MIESTO MAJORU

New Philadelphia, Pa. mies
to majoru išrinktas Antanas 
Savage, kuris yra susipratęs 
lietuvis ir, matyt, gabus poli
tikas, kad net į tokią vietą 
pateko. Sveikiname tokį lietu
vio laimėjimą ir linkime vi
suomet geru, teisingu majoru 
būti, o taipgi liletuvio vardo 
neišsižadėti.



RYTINIŲ VALSTYBIŲ SEIMELIS
Gruodžio 31 d. įvyksta Didž. New Yorko apylinkės kat. 

draugijų seimelis. Jau nuo 1927 metų D. N. Y. Federacijos 
apskritis šaukia šitokius suvažiavimus — seimelius. Šie sei
meliai iš praeities darbų įtikino visuomenę savo naudingu
mu. Seimeliuose iškilo mūsų didžiausių viešų reikalų suma
nymai, kaip laikraščio reikalingumas, švenčių ir sukakčių 
apvaikščiojimas ir kt. Bendrai Seimeliai sukeila ūpą tauti
niam ir religiniam veikimui.

Svarbiausias seimelių tikslas, stiprinti ir sąmoninti vi
suomenę bei draugijas katalikiškame lietuviškame veikime. 
Todėl laukti iš seimelio konkrečių ir apčiuopiami! rezultatų 
būtų neracionalu. Ne tam išimtinai seimeliai šaukiami.. Drau
gijos atlieka gyvenime roles, kurios tik aptariamos ar nusta
tomos suvažiavimuose. Pop. Pius X gražiai pamokina kas *
yra socialis veikimas: „Socialis veikimas ieško'praktiško so- 
cialio klausimo sprendimo pagal krikščioniškus principus”. 
(Il fermo proposito, II, 96). „Nors skiriamas laikinajam tau
tų gėriui, šis veikimas neprivalo užsidaryti siaurame ekono
minių reikalų rate, bet privalo sau statyti labai kilnų už-- 
davinį: atnaujinti visuomenę ir plėstis, turėdamas kaip ob
jektyvą (tikslą) išmintingą žmonių draugijos susidrganiza- 
vimą.” (Laiškas Ekon, Social. Są-gos Direkt. III, 38). To- 
■dėl nekuriu nusiskundimai, kad seimeliai jokios naudos ne
atneša, rezoliucijos neįgyvendinamos, apčiuopiamų darbų ( 
apylinkėje neatlieka, rodo seimelių tikslo nesupratimą. Juk 
galime daug naudingų atliktų darbų išskaitliuoti, seimelyje 
aptartų. Vien pernykščių metų seimelio katalikiškos akcijos 
rezoliucija, sukėlė tiek polemikos ir susidomėjimo, kad Broo- 
klyne ( ir apylinkėje) ligi šiai dienai jaučiami rezultatai. 
Kat. visuomenės vieningas veikimas bei draugijų susiklau
symas įgyvendintas seimelių dėka. Net ir „Amerikos” iš 
leidimas priklausė nuo jų paakstinimo ir nuodugnaus spau
dos klausimo iškėlimo. Vadinasi, veikėjų, vadų ir draugi
jų atstovų pasitarimai, pasikalbėjimai stiprino apylinkėje 
visuomeninį veikimą.

Ko laukiame iš šių metų seimelio? Gilesnio išaiškinimo 
ir platesnio katalikiško veikimo apibrėžimo, bei tautinio įsi- 
sąmonijimo apylinkėje. Seimelio darbų tvarkoje bus liečiami 
opūs dienos klausimai, kurie praktiškai riš katalikišką akci
ją. Apylinkės veikėjai su atstovais pašvęs keletą valandų 
prakilniems tikslams ir niekados nesigailės savo darbo, ku
ris lateičiai gali tik nešti gausių vaisių tautinėj ir tikybinėj 
dirvoj. Dieve jiems padėk.

Dr. Fr. Muckermaiin

Bolševizmas
Ar Europa yra tik baili, nedrąsi, ar savimi nepasitiki? 

Kiekvienu atveju vis menkiau ir menkiau ginasi prieš mir- 
tinį savo priešą Kremliuje.

Šitas tvirtinimas galėtų pasirodyti keisįas, kai laikraš
čiai yra perpildyti žiniomis apie Rusiją, kai susirinkimuose 
taip ugningai prieš bolševikus protestuojama, kai bibliotekos 
pilnos literatūros prieš beždžionių „mokslą” ir bolševizmo 
agitaciją!

Tačiau tai tikra. Tik tai negalėtume užginčyti, kad bol
ševizmo laimėjimai siekiau tpasaulinės revoliucijos eina į 
priekį. Maskvos galingiesiems visada pasiseka prekybos san
tykius veik su visoms pasaulio šalimis užmegsti. Kur eina 
prekyba, ten plečiasi taip pat ir j ųpropaganda. Skverbiasi 
į kariuomenės eiles. Inteligentijoje verbuoja sau rėmėjus. 
Pats Litvinovas yra pareiškęs, jog aukštųjų mokyklų atsto
vai, taip ar kitaip tapę bolševikais, dirba kaip patarėjai ko
misijose, kurios turi tikslą įvesti naują ūkio tvarką. Ar gali 
sėdintieji Maskvoje norėti kada nors geresnio pasisekimo 
pasaulinės revoliucijos kilimo darbe?

Kaip tat suderinti, kai iš vienos pusės šaukiama, kad 
bolševizmas didžiausias dabarties pasaulio pavojus, o iš ki
tos pusės su šiuo pavojumi koketuojama? Ar galima taip 
nesuprasti!

Gruodžio 29 d., 1933 m.

SEIMELIO TVARKA.

Rytinių Valstybių seimelis 
prasidės g’ruodžio 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; kSlba 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 adv. K. 
Paulauskas.

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 
tu aliai ir turės baigtis prieš 
šeštą valandą. Delegatų pra
šome nesivėluoti. Visuomenė 
prašoma seiman atsilankyti ir 
referatų bei kalbų pasiklausy
ti.

Fed. Apskr. Valdyba.

Rasit, dar kartą raudonieji kazokai girdys savo žirgus 
Reino vandeniu? Apskritai reikėtų būti atsargesniais. Pasi
keitimo laikai neša taip pat su savim pasikeitimus ir valdymo 

’sistemą. Perspėju visiems laidams, nes šiandien kuli, o rytoj 
gali būti jau ministeriu. Nedidinkime sau priešų. Jei jau ; 
visiems galvas daryti apvalias, tai gali ir tavo galva to neiš
vengti. Gali, rods, ir ne del svarbių priežasčių atsilikti, kad 
bolševizmo pavojus, kuris eina per Europą, virstų realybe. 
O juk bolševizmas reiškia laisvės panaikinimą, panaikini 

mą krikščionybės, pasibjaurėjimą, kurį mūsų kraštų žmonės 
dar nebeįstengia įsivaizduoti.

Bolševikai siekia pasaulinės revoliucijos. Tam tikslui dir
ba jie ypač toj srity, kur gali pražudyti ir sunaikinti va
karų ūkį. Tam tikslui jie naudoja tą patį Vakarų ūkį, jx pi
nigus ir inžinierius. Jie juos samdo, kad pastarieji dirbtų sa
vižudybės darbą. Tačiau sovietų ūkio eiga gali taip ilgai ų 
slis, kol teroras jų šaly leis. O teroras yra taip organizuot as. 
jog yra tikra, kad jis kenčiančią rusų tautą kiekvienu atsili
kimu gali suvaldyti. Čeką ir G. P. U. baiisai ir klastingai tam 
darbui yra pasiruošė. Žinoma, tuo keliu mases galima suval
dyti ir priversti dirbti. Visa 160 milionų tauta išgąstyje pa
smerkta tylėjimui ir jie turi kęsti badą ir kankintis, tuo tai - I 
nu kai mažuma, kuri valdo, siekia pasaulinės revoliuc'jos. 
Mes žinome iš laiškų, kurie dar šiaip taip per Rusijos siena 
pcršmugeliuojmai, kaip ši tauta turi tylėti ir kęsti. Mes ži
nome, kad kumščios yra sugniaužtos prieš kankintojus. Mes 
žinome, kad prie kiekvieno fabriko yra ginkluota sargyba, 
kuri turi palaikyt’ „varką. Mes žinome, kokia neapykanta 
prieš europiečius, kurie padėdami vykdyti penkmetį tą terorą 
įamžina. Ta neapykanta yra ypatinga prieš vokiečius.

Šis teroras Rusijoje be pasikeitimo laikosi taip šiandien 
kaip ir pirmose dienose, tik šiandien baisesnis, nes geriau or
ganizuotas. Teroras ten būtinas bet-kokia kaina. Juo remiasi 
bolševizmas. Tuo pačiu Maskva yra priversta, kad išlaikytų tą 
terorą, visais būdais panaikinti religiją. Religija, mat, sa
vo esme žmonių tiram ją padaro nebegalimą. Grigaliaus lai
mėjimas prieš Henriką IV buvo laisvės laimėjimas, tačiau * 
prieš Pijų XI stovi begalinė revoliucija, kiečiausios kumš- 
ties ir brutalaus smurto viešpatavimas.

Tas satanizmas, iškeliąs visu įžūlumu palaidumo princi
pus, teroru vykdydamas ūkio tvarką eina ligi religijos išnai
kinimo. Pragariškos jėgos čia tampa vėl gyvos. Tačiau ta 
neapykanta yra ne vien prieš žmones ir jų laisvę, bet nea
pykanta prieš žmonių ir jų laisvės garantiją. Ta garantija yra 
Dievas. Tą nepykantą randame tiek pas Leniną, tiek ir pas GERB. BENDRADARBIAMS

Trockį. %
(Daugiau bus)

Musų ydos
Jei pažvelgsim į lietuviška visuomenę tiek pra

eityje, tiek dabar, tai pamatysim, kaip kaikurios 
ydos paraližiuoja jos veikimą, pasėja žmonių tarpe 
nesusipratimus ir neapykanta. Neminėdamas visų 
ydų, aš iškelsiu kaikurias^ parodydamas jų žala.

I. Patriotizmo Stoka
Šiandien mūsų žmonių tarpe yra įsigyvenęs ne

tikras arba, taip vadinamas, šiaudinis patrotizmas. 
Patriotizams, kuris nėra paremtas nuoširdumu ir 
darbais, yar tik muilo burbulas. Todėl tokie patrio
tai perdaug greitai yra pratę paniekinti savo tautą, 
savo brolius ir palinkti prie svetimtaučių. Reikia 
tik mažo nepasisekimo savųjų tarpe, tuojau jie pra
deda dejuoti, peikti lietuvius, o girti, kad pas sve
timtaučius to niekad nebuvo ir nėra.

Snaudaliui. Dėkojame už ra 
štus. Negalėsime suvartoti. 
Prašome mums nuolatinai ben 
dradarbiauti.

Skrajūnui. Jūsų raštai la
bai mums naudingi. Lauksime 
daugiau. Dėkų!

Korespondentams. Daugelis 
nusiskundžia del mūsų nesu
valdo j im o raštų. Tam. priežas
čių daug gali būti. Mes ban
dysime iš savo pusės tas prie 
žastis šalinti. Tik prašome 
korespondentų būtinai rašyti 
trumpai, aiškiai ir tik ant vie 
nos lakšto pusės. Įtarinėjan
čių, intriguojančių korespon
dencijų netalpinsime. Raštai 
privalo būti nevėliaus prisiųs
ti kaip trečiadienio rytą (broo 
klyniečių taipgi).

Gerbiamieji, jeigu jūs taip pažintumėt kitos Spauda — didžiausia pa- 
tautos žmones, kaip jūs pažįstate savuosius, taip šaulio galybė, tad remk 
nesakytumėt. Juk susidūrę su svetimais žmonėmis, j „Ameriką” lietuvi.
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mes visada stengiamės paslėpti visą savo kasdie
niškume; o parodyti savo gražiąją pusę. Taip daro 
visi žmonės. Pabandykite taip pasielgti su svetim
taučiais, kaip kartais jūs pasielgiate su savo bro
liais — lietuviais, tai pamatysite tikrą jų veidą ir 
nežeminsite savo tautiečių vardo. Net ir sena liau
dies patarlė sako: >,Negeras tas paukštis, kurs sa
vo lizdą teršia.” O ką bekalbėti apie žmogų, kuris 
svetimų žmonių tarpe savo tautą niekina? Peiks 
žemins, bet visvien jis pats kitokiu nepasidarys, ko
kiu gimė, tokiu ir mirs. Niekindamas savo tautą, 
kaip tas kvailas paukštis, turės gyventi suterštam 
lizdelyje.

Pameskime tą blogą įprotį, mylėkim esavo tau
tą ir saugokimės tų žmonių, kurie nori pažeminti 
Lietuvos vardą. Gerbkime patys save, tada ir mus 
visi gerbs.

Visuomeninis Neveiklumas
Daug yra žmonių, pesimistiškai nusiteikusių, 

kurie visados nepatenkinti, kuriems viskas yra ne
gerai. Tas ypač pastebima įvairiuose susirinkimuo
se. Žinoma, didesnė dalis tokių žmonių net į susirin
kimus neateina, sėdi pas pečių, o nugirdę ką nors 
nauja, tuoj ima savaip kritikuoti ir peikti. Tie žmo
nės gal patys nesupranta, kokią jie daro visuome
ninę žalą. Jie savo kvaila apatija nuodija visuome
ninį darbą, numušdami veiklesniems veikėjams nuo 
taiką ir narių tarpe skleisdami tą pragaištingą ne
pasitikėjimą. Jau senai laikas palikti tuščią, nie
kam nereikalingą ir taip žalingą filosofavimą, o 
praktiškai prisidėti prie bendro darbo. Nepeikite ir 
ranka numoję nebėkite visuomenės, bet savo dar
bu padėkite jai.

( Tąsa 4 puslapyj (

Apžvalga
„AMERIKOS” KRITIKAI
Vos užgimus Amerika susi

laukė gražios kritikos. Buvo 
teisingų ir neteisingų pastatų, 
kurias padarė tiktai priešin
goji mums spauda. Katalikiš
koji spauda taktiškai nutylė
jo, žinodama mūsų aplinkybes 
ir sąlygas. Gera kritika yra 
visada nąudinga, iš ko ir mes 
pasimokinsime. Tik reikia pa
girti Amerikos redakciją, ku 
ri paskubomis neatsako kriti
kams. Lietuviai turi patarlę: 
„su durnu, du turgu”... Ne- 
kuritms tiktų tik toks atsa
kymas. (Amerika neužleis vie
tos kritikai ir bereikalingai 
polemikai Red.). Rodos, vi
soks lietuviškas darbas tikram 
patriotui patiks ir bus remia
mas. Bet Amerikos leidimas, 
skleidimas, nekuriems užkliu
vo. Gaila. Amerika, manau, n0 
jiems leidžiama.

Žvalgas.
Red. Pastaba. Amerikoje ne' 

sama perdaug lietuviškų laik
raščių. Mes esame atsilikę nuo 
tėvynės Lietuvos. Tad mūsų 
leidžiama „Amerika” tik da
linai sumažins labai jaučiamą 
spragą mūsų visuomenėj. Y- 
pačiai mūsų didžiausioji visuo 
menės dalis — katalikai, yra 
žymiai atsilikę. New York ir 
New Jersey apylinkė labiau

siai tą jaučia. Katalikų visuo
menininkų dėka „Amerika ’ ’ 
užgimė neimponuojančiai, bet 
sveiku ir tvirtu pasiryžimu 
dirbti tautinį darbą. Geros va
lios lietuvioi visada rems mū
sų užsimojimus.

NEŠVARUS RAŠINYS
Raporterio rašinys, tilpęs 

„Tėvynėj” No. 49, vardu 
„Naujas Laikraštis Brookly- 
ne”, skamba sekančiai:

„Naujas laikraštis „Ameri
ka” pasirodė gruodžio 1 d., 
kuris yra tik laijraštukas. Į 
šio naujo leidinio turinį nesi
gilinsiu, nes šis darbas priklau 
so literatams. Užtenka iš pa 
viršiaus pažvelgus į šio laikra
štuko techninį sutvarkymą ir 
kiekvienam inteligentiškes- 
niam žmogui prapuola skonis 
jį skaityti”. Gaila man tams
tos, broli raporteri, jeigu ju- 
mi šis naujas laikraštis „Ame
rika” taip greit užgavo jasu- 
mus, man rodos, tamsta, kaipo 
raporteris, visgi galėtum tu
rėt platesnes pažiūras, ir ap- 
kainuoti šių žmonių nuoširdų 
mūs išeivijos darbą. Žino- 
ma*. nuoširdi teisinga kritika, 
visados yra pageidaujama ir 
vietoje, bet tamstos kritika 
visai be jokio pagrindo. Tam 
stos išsireiškimas iškelia kaž

kokį pavydą, neapykantą. Del 
teisingesnio pasitikrinimo, pa
imkime dabartinių laikraščių 
pirmos laidos numerius — ir 
greit surasim, kokia ten buvo 
techninė tvarka, ir koks ten 
buvo mišinys. Tamstai suteiks 
pilną atsakymą, kaip ten, tie 
„kriaučiai siuvo batus”. Bet 
lyg ant nelaimės, vietoje gra
žaus doro straipsnelio, teisin
gos kritikos, ėmė ir išbliovė 
savotišką neapykantą.

Ištikrųjų, broli lietuvi, rei
kėtų vengti tokių nešvarių ra 
šinių ir tokių nerimtų užpuoli
mų vieni ant kitų. Nekreipiant 
atydos į įvairius politinius įsi
tikinimus, kiekvieno lietuvio 
priedermė gerbti ir platinti 
lietuvišką raštiją, nętik tarpe 
senesnių, bet ypatingai tarpe 
jaunuomenės; o kada mes su
prasime, kas yra lietuvis ir ko 
ka lietuvio užduotis, tik tada 
mes sumažinsim įvairių pažiū
rų grupes ir tik tada galėsim 
savę pasivadinti tikrais lietu
viais patriotais. Aš nuo savęs 
vėlinu visai dorai lietuvių raš
tijai kogeriausių pasekmių, o 
ypatingai naujam laikraščiui 
„Amerika” nuoširdžiai linkiu 
gero pasisekimo.

M. J. C.

Lietuvi, tavo šventa 
pareiga skaityti ir pla
tinti „Ameriką?’ ir remti 
lietuvius, kurie „Ameįį^ 
ko j” skelbiasi.

Mokslas ir Religija.
Neseniai buvo užklausti 

prancūzu mokslininkai — Mo 
kslo Avademijos nariai, astro 
nornai, geologai, bijologai, che 
mikai ir kt. — „Ar mokslas 
yra priešingas Religijai?”

Nė vienas nedrįso tvirtinti, 
kad mokslas neigtų tikėji
mą ! . I

Fizikas A. d’Arsonyal’o, pa 
klaustas: ar buvo ir dabar yra 
religiškos dvasios mokslinin
kų, atsakė: „Taip. Ir tas fak 
tas durte duriantis į akis. To
dėl šis klausimas yra visiškai 
aiškus”.

• Daugelis atstumia religiją 
dėl į °, kad joj yra paslapčių. 
Paslaptis mus žeminanti, ma
noma, todėl ji ir neigiama.

G. Andrė, chemikas, buvęs 
Bertholot’o vieno didžiausiij 
irreligiškumo kunigų, bendra- 
darbis, sako: „Tie, kurie daž

niausiai pasmerkia religiją, 
tai daro iš puikybės; jie ma 
no, kad žmogaus protas gali 
atskleisti visas gyvenimo pa
slaptis ! ’ ’

Kas neigia religijos paslap 
tis, tas prasimuša galvą į pa
saulio paslaptis!

Neigiantiems religiją proto 
atžvilgiu sako H. Andoger, 
vienas iš didžiausių matema
tikų ir astronomų. Sorbomx 
profesorius: „Manau, kad mo. 
ksliškoji dvasia veda tiesiog 
į religiškąją dvasią. Ar ne to
ji pati mūsų proto tendenci
ja, kuri reikalauja paprastų 
ir generalių įstatymų,1 reika
lauja būtinai Dievo architek
to ir mechaniko, arba, papras 
čiau, Dievo Tvėrėjo, kurio 
mes nesame atspindys”.

Leon-Guille: „Ar galima 
nepastebėti, kad mokslas at
skleidžia mums grožiu ir tvar 
ka spindintį pasaulį, ir kad jis 

liudija nuostabią harmoniją, 
tarp eksperimentinių faktų ir 
techniškų rezultatų? Šitaip 
suprastas mokslas veda į spi 
ritualizmą ’

Ch. Barras, geologijos pro
fesorius: „Mūsų dienų geolo
gija nieko kito nepajėgė nu
veikti, kaip sumoderninti kla- 
siškius Dievo buvimo įrody 
mus ’

— „Kai dar buvau vaikas, 
sakydavo man žmonės, rody
dami žolynus, javus, ąžuolą ar 
rožes su erškėčiais, — žiūrėk, 
gerasis Dievulis visa tai pa
darė. Šio paprasto aiškinimo 
pakako mano jaunai vaizduo
tei. Kiek išmokau vėliau! Su
žinojau graikiškus ir lotyniš 
kus vardus, kuriais vadina 
šiuos augalus ir jų organus; 
galėčiau juos net nupiešti, beį 
kas? Žinau, kad reikia šilu
mos, šviesos, drėgmės, kad ga
lėtų klestėti žolė, javai, kad 

žydėtų rožės. Bet aš negaliu 
pasiekti paskutinio: Kodėl ?. 
Matau mokslininkus, norin
čius apšviesti šią problemą, 
bet ji yra neišsprendžiama, vis 
tolsta- nuo mūsų visų pastan 
gų; ir todėl man nuolatos grį 
žta į mintį tėvų žodžiai: „Ge
rasis Dievulis visa tai padarė ’ ’ 
(Chemikas Lindet).

Ar tiesa, kad mokslas visa 
pakankamai išaiškina ? Fizi
kas Andriejus Blondel sako: 
„Aš manau, kad mokslo žmo
gus neturi ko kito rinktis kaip 
tikėjimo, laimingo tokių gar
bingi} nuo Newton, Leibniz li
gi Ampere, Pasteur moksliniu 
kų palikimo ir religiškoms i- 
dėjoms agnosticizmo.’ ’

Le Chatelier. Sorbonos pro
fesorius rašo: „Nėra jokio Prie 
št ar avimo, tarp mokslo ir reli
gijos. Tai faktas praktiškai 
įrodytas. Pascal, .Ampere, 

* * ’ ’ •Chauchy buvo žmonės giliai
L f 

religingi ir didžiausi moksli’ 
ninkai. Beį iš kitos pusės, 
matomas šis prieštaravimas 
moderniojoj literatūroj. Bet 
tai neapeina iš tikrųjų moksli 
ninku, bet iš rašytojų, ku
riems moksliškas susipažini
mas yra svetimas”.

P. Sabatier, laimėjęs Nobe
lio premiją, išsireiškia; „'kel
ti vieną prieš antrą (religiją 
ir mokslą) negali turėti jokios 
naudos ir. tai daro tik žmonės 
nepsišvietę nei moksle ( nei 
religijoj”.

. Konfliktas tarp mokslo ir 
religijos negali nė kilti.

G. Matignon prisipažįsta: 
j „savo karjeros metu nė karto 
nepastebėjau savy konflikto 
tarp mokslo ir mano religinių 
jausmų; negaliu nė įsivaiz 
duoti tokio antagonizmo gali
mumą”. 1 ■ ■
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APŽVALGA
FEDERACIJA CONN- 

VALSTYBĖJE
Connecticut valstybėje esa

ma tik dviejų Federacijos sky 
rių — Bridgeport© ir New 
Britaine. Seiliaus buvo ir ki
tur. Connecticut yra plati val
stybė su lietuviškoms koloni
joms (5 lietuviškos parapijoj* 
Draugijos labai gražiai gyvuo 
ja, ypač C. L. C. (Connecticut 
Lithuanian Catholics). C. L. 
C. yra visų jaunimo draugijų 
sąryšis. Tuo pat planu galima 
būtų suorganizuoti ir Federa
cijos apskritį. Anie du skyriai 
galėtų padaryti pradžią. Ry
tuose reikalingi 'dar du apskri 
čiai — New Jersey ir Connec
ticut valstybėse New Jersey 
jau rimfai susirūpinta apskri
tį atgaivinti (seniau buvusį). 
Liekasi tik Connecticut valsty. 
bei susišaukti kat. draugijų 
seimelį ir apskritį sutverti. 
Tada visas rytų frontas būtų 
nustatytas Federacijos apskri- 
čiais: Massachusetts, Conne
cticut, New York (Brooklyn) 
ir New Jersey. Katalikiškas 
veikimas tada sustiprėtų.

40 Metų Jubiliejatai.

Amerikoje nedaug turime 
žymesnių asmenų, švenčiančiij 
Rugelio metų darbiu sukaktį 
Šiais ’ metais, pavyzdžiui, 40 
metų kunigystės sukaktis 
šventė kun. A. Deksnis ir ku
nigas Juozas Lietuvninkas. 
Vieno ir kito pažįstamieji gra
žiai pagerbė savo vardus. Lap 
kričio 19 d., šv. Juugio para
pija Utica, N. Y., iškilmingu 
bankietu pasveikino sukakti
mi kun. A. Deksnį, gruodžio 
23 d. Šv. Alfonso parapija, 
Baltimore, Md., tinkamai pa
minėjo kun. Juozo Lietuvnin
ko jubiliejų. rAbu žymūs am* 
rikieciai, ilgus metus Ameri
kos Lietuvoje clirbo tautinį 
ir bažnytinį darbą. Jų moralė 
ir materiale pagalba padėjo 
visai profesionalų eilei eiti 
mokslus. Jų sumanumas ir at
sidavimas kolonijas suartinti, 
organizuoti, daug įtekmės da
rė lietuviškam susipratimui. 
Kunigiškas veikimas katali
kuose padėjo lietuvius vienin- 
ti ir tautiniai sąmoninti. Žo
džiu, jų 40 metų darbas vi
sai Amerikos Lietuvai yra la
bai vertingas. Tad netik jų 

dabartinės parapijos, bet ir vi
sa lietuviška visuomenė džiau 
giasi jubilėjatais, juos sveiki
na ir linki dar ilgaus amžiaus, 
sveikatos ir Dievo malonių.

MOTERŲ SĄJUNGA 
TURI ČARTERĮ

Ilgus metus Moterų Sąjun
gos Centras rūpinosi įregis
truoti čarterį Massachusetts 
valstybėje. Dažnai kartūs ir 
neteisingi užmetimai buvo me 
tami Centro Valdybai del čar
terio- negavimo. Seimii disku
sijos, apskričių suvažiavimai, 
sukeldavo labai nemalonų ū- 
pą iškėlus čarterio reikalus, 
jį }0q ‘s;|0snipBssi?j\[ iii; ou 
kitoms valstybėms. Kiek žino
me ir New Yorke Sąjunga ne
turi registravusi čarterio. Bet 
dabar džiaugiamės, kad mo
terys jau nuo gruodžio 13 d. 
gali daryti biznį (apdraudos) 
Massachusetts valstybėje. Są
jungai užregistruoti čarterį 
toje valstijoje daug padėjo kn. 
Fr. Juškaitis, Šv. Pan. M. Ne
kalto Prasidėjimo parapijos 
(Cambridge, Mass.) klebonas.

Gaila, kad Massachusetts 
valstybėje mūsų L. R. K. S. A. 
dar ir dabar negali vęikti. 
Nėra abejonės, kad kaltė tei
singai primetama Susivieniji
mo Centrui. Moterų Sąjunga 
galėtų ką gera, dar pamokin
ti mūsų seniausią organizaciją

ŠENADORIEČIAMS
Šenadorio šv. Jurgio para- \

pi jos klebono kun. Karaliaus 
prašomas, apsiėmiau parašy
ti Šenadorio ir apygardos lie
tuvių istoriją. Idant geriau 
pasisektų man tas darbas at
likti, labai reikalingi iš aš
tuntos ir devintos (o jei ras
tųsi ir septintos dešimties 
metų dokumentai, laiškai, lai
kraščiai, draugijįj protokolai, 
brošiūros ir tt.). Pas buvusius 
šenadoriečius, iškrikusius po 
Illinois arba Naujos Anglijos 
valstybes, be abejo tokiij do- 
kumentij užsiliko. Tad prašy
čiau juos man paskolinti (tik 
trumpam laikui). Suvieny- 
tom jėgoms galima paruošti 
tinkamą šenadoriškių lietu
vių darbų įvertinimą. Adre
suoti meldžiu: Re v. A. M. Mi
lukas, St. Catherine’s Hospi
tal, 133 Bushwickr Ave., Broo
klyn, K. Y .

Bridgeport, Conn. MŪSŲ YDOS
„Amerikos” skaitytojai tur 

būt susidomės žinutėms apie 
lietuvius, gyvenančius Bridge 
port, Conn, ir apylinkėse.

Sunkus tai uždavinys teisiu 
gai nupasakoti apie kitus, 
nors žmones ir labai pratę tai 
daryti. Bandysiu nupiešti 
bent taip, kaip man atrodo; 
gal, tokiu būdu, jei bus mano 
netiesa, atsiras kiti, kurie tei
singiau išspręs ir pasirodys 
spaudoje jųjų pačių didesnis 
susidomėjimas ir gyvumas.

Lietuvių čia skaičius nema
žas, bet lietuvybės nesilaiko ir 
todėl atrodo visai neskaitlin
gi. Susiskaldimas jųjų yra ke
leriopas. Vieni iš jų nuo pat 

( Tąsa iš 3 puslapio )

O visiems tiems, kurie turi vadovaujama ar at- 
sakomingą pareigų draugijoje, klube ar kitur, noriu 
duoti nuoširdų patarimų. Pradėję kokį nors darbų, 
pasiimkite pilnų maišų kantrybės. Pasitikėkite ir 
nepaisykite, nes įvairių uzurpatorių ir „giedotojų” 
visados atsiras. Perdaug giliai ši yda yra įsigyve
nus mūsų visuomenėje. Dar daug laiko truks, kol 
ji išnyks. Atsiminkime — ne tas daug padaro, kas 
gražiai pradeda, bet tas, kuris nugalėjus visas kliū 

tis, varo rimtų darbų iki galui.
. t

Visuomenės Veikimo Trukdytojai
Kad geriau suprasti visus tuos šaltinius, kurie 

paraližiuoja visuomenės veikimų, mes turim pa
žinti keletu žmonių grupisouomonsiA t fiiouuuiot ūi 
gyvenimų daug blogo ir pažinę — jų vengti.

pradžių „šlėktoms” atsidavę 
— jiems verguajt — tautai 
visai dingę; nors ir girdi vi
sokius pašiepimus ir priekaiš
tus, kenčia susirietę, by tik 
pas savuosius negrįžti. Kiti, 
norėdami saviems pakerštauti 
ir amerikiečius pamėgdžioti, 
airių kailiu dabinasi, many
dami, kad kraveliai ar varnos 
vis tas pat. Yra dalis ir tokių, 
kurie lietuvybės dirvoje nesi- 
darbuoja su saviškiais dėl sa
vo asmeninių pažiūrų skritu- 
mo. Lieka tikroji lietuvių da
lis, kuri iš pat pradžių viso
kiais audringais ir ramiais lai 
kais tęsė konstruktyvų dar
bą ir šiandie džiaugiasi nuvei
ktais darbais. Turi jie gražią 
mūro bažnyčią, su klebonija 
ir geroku sklypu žemės, prie 
vienos iš puikiausių gatvių, 
dvi svetaini ir nemažas skai
čius turi savų namų, kuriuose 
tautybė žydį net antroje gent- 
kartėje. Tiek tuo tarpu apie 
lietuvius Bridgeporte.

Yra paprotis, užbaigus se
nus metus linkėti Dievo palai
mos ateinantiems metams. Tai 
gi ir Senis Skribaila, dėka 
„ Amerikos ” lapams linki 
visiems Bridgeport© ir apy
linkės skaitytojams Laimin
giausių Naujųjų Metų.

Skribaila.
Red. Mes labai pageidau

tume, kad Skribaila dažniau 
mums parašytų apie Bridge- 
portą.

Baltgudžių Konferencija 
Kaune

Gruodžio 27 ir 28 dd. Kaune 
sukviesta Pabaltijo baltgudžių 
konferencija. Ji svarstė aktu
alius baltgudžių reikalus.

1. Sąmojingi trukdytojai. Pirmų vietų visų ig- 
norantų tarpe užima tie ž monės, kurie su tam tik
ru tikslu skverbiasi į draugijas, ypač katalikiškas, 
ir jose pradeda ardymo darbų. Jie veikia gudriai ir 
slaptai, įkalbinėdami silpnesnius veikėjus nepasiti
kėti savo vadais ir ignoruoti rimtus, gerai nusista- 
čiušius katalikus. Kaip žinome, šios rūšies žmonės 
yra labai daug blogp padarę katalikiškai visuome
nei, išvedę nemažai katalikiškų draugijų iš tiesaus 
kelio, atitraukę nuo rimto darbo daug nuoširdžių 
darbininkų. Šiandien tokių irgi netrūksta, — daug 
dar yra vilkti avies kailyje.

2. Savimeiliai Veikėjai. Antrų vietą užima savi
meiliai veikėjai arba egoįstai. Kartais pasitaiko jog 
jie, savo ambicijos pagauti, ir labai daug nuveikia, 
tačiau dažniausia jie perdaug mažai paiso kitų, 
pirmoj vietoj statydami savo sumanymus ir reika
lavimus. Jie perdaug pasitiki savimi ir nemoka 
gerbti kitų nusistatymų. Dažnai jie skverbiasi į 
veikėjų viršūnes, bet jeigu jiems nepavyksta pa
siekti to, ko nori, tada jie parodo savo tikrą veidų, 
ir ima tai draugijai ar veikėjams keršyti. Pradeda 
varyti draugijoje tikrą griovimo darbų, kelti 
netvarkų, kartais griebdamiesi ir visai nešvarių 
priemonių, lyg noradami parodyti, jog kada jie 
vadovautų, to tikrai nebūtų. Dažniausia būna, 
jog pats gyvenimas juos nubaudžia: anksčiau ar vė
liau „yla išlenda išmaišo”. p

3. Pasyvūs Veikėjai. Trečia grupė, trukdanti 
visuomenės veikimų, yra taip vadinami pasyvūs 
veikėjai. Tie žmonės, nors ir lanko susirinkimus, 
tačiau nieko savo darbu neprisideda. Jie moka gra
žiai pakalbėti, kitus pakritikuoti, iš kitų pasijuok
ti, o nieko naudingo nenuveikia. Toku savo elgesiu, 
jie tik ardo draugijos tvarkų, stapdo jos pažangų. 
Tie žmonės lošia tikrų šunelio rolę, kuris šieno 
ėdfiiose atsigulęs, nei pats ėda, nei kitiems duoda.

Šiame straipsnyje, iškeldamas keletu svarbių 
ydų, aš norėjau kad lietuviii visuomenė, supras
dama jų žalų, ateityje stengtųsi iš to išsigydyti. 
Nėra ydų, kurių negalima pataisyti, reikia tik su
sipratimo ir noro. Taigi tuo stropiau turime šalin
ti tas taip pas mus įsigalėjusias ydas, kurios kaip 
kirminai ėda tiek mūsų draugijų, tiek neskaitlin
gos lietuvių tautos pamatus. Mastys.
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Sveikiname Apylinkės Katalikų Seimą
Žemaituke B.

DARIŲ IR GIRŠ NĄ PRISIMINUS
Lietuva garsi savo didvyriais. Lietuvos istoidjos lapus 

puošia garsiausių, ne tik Lietuvoj, bet visame pasaulyje, 
vyrų vardai. Mindaugas, Gedeminas, Algirdas, Kęstutis ir 
Vytautas — skaisčiausiai žibą briliantai Lietuvos garbės vai
nike!

Lietuva — didvyrių žemė. Lietuvos didvyriij vardai 
skambėjo kiekvienas Kudirkos „Varpo” smūgis.

Tokia garbinga Lietuvos praeitis, negali neturėti įtakos 
dabartiniams mūsų lietuviams.

Exempla trahunt. Senovės lietuviai savo didvyriškais 
darbais įrašė istorijon savo vardą auksinėmis raidėmis. Tad 
kodėl šių laikų lietuviams nepabandyti iškelt tėvynės ir savo 
vardą ir tuo užsitarnauti būsimų jų kartų prisiminimo.

Mainos laikai — keičias idėjos. Senovės lietuviai kardu 
iškėlė Lietuvos garbę, dabartiniai — moderniškiausiais re
kordais: lėktuvais, bokso, golfo ir kitais čempionatais.

Lietuviai nenustoja savo lietuviškumo ir svetimame toli
mame krašte. Daugelis mūsų b rolių išvykę tolimon šalin sau 
laimės ieškoti. Ta laimės šalis — Amerika. Amerikos lietu
viai nepamiršta savo mylimosios tėvynės. Nevienas Amerikoj 
gyvenęs lietuvis, parašo savo giminėms graudi} laišką, ku
riame prisimena savo tėviškės gamtą, jos visas grožybes, pa
galiau ramina saviškius: „Pasenau, parnešiu tėvynėn palai
doti savo senus kaulus!” Jie savo darbais įrodė mylį Lietu
vą. Visi jie supranta bendrus Lietuvos tikslus ir jos seikius.

Tokie lietuviai yra Darius ir Girėnas. Jie vadovavosi šū
kiu: „Lietuvai reikia didvyrių!” Darius ir Girėnas — Lietu
vos didvyriai. Amerikoj ruošiamos Lietuvių Dienos. Tai di
džiausios iškilmės. Padidinti tos dienos iškilmingumui Darius 
ir Girėnas jau iš anksto sugalvoja karžygišką žygį nugalėti 
Atlantą. Gražus jų tikslas: jie tai daro tėvynės labui. Išsi
ruošta. Pergalėtas Atlantas. Tikslas pasiektas, bet tėvynė 
Lietuva dar tolokai. Paslaptinga likimo šmėkla pastoja ke
lią mūsų didvyriams. Taip jiems buvo lemta. Karžygio vaini
kas, kurio jie siekė, pareikala vo iš jų gyvybių. Svetimas vo
kiečių kraštas tapo mūsų brol itj paskutiniųjų gyvenimo va- 
lis įvertino tų dviejų lietuvių d rąsumą, iš jų sprendė apie visą

Visas pasaulis nustebo tokiu netikėtu atsitikimu. Pasau
lis įveritno tų dviejų lietuvix drąsumą, iš jų sprendė apie visą 
lietuviij tautą. Pasaulis suprato, kad lietuviai moka išsižadėt 
savo gyvybės dėl tėvynės garbės.

Gedeminas, tolimame Rusijos krašte, akmeninėj Krem
liaus sienoj, kardu pažymėjo savo aplankymą, tiedu karžygiai 
savo krauju aplaistė svetimą žemę, palikdami savo didžiojo 
žygio, kartu ir didžiausios lietuvių nelaimės, pėdsakus.

Lietuviai įvertina Dariaus ir Girėno žygį! Netikėtai grei
ta žinia apie jų mirtį ir juodu kaspinu iškeltos visuose Lietu
vos kampeliuose vėliavos, ne vienam iš akių išspaudė grau
džią ašarą. Jis mus pamokė, kaip reikia gerbti savo tėvynę, 
ir dėl jos garbės paaukoti net savo gyvybę. Jų žygis tebūna 
mums, jaunoji karta, pavyzdžiu.

TRUMPOS NAUJIENOS
MIRĖ

Gruodžio 6 d. Lietuvoje mi
rė Skuodo kleb. dek. kun. kan. 
Pranciškus Žadeikis. Jo bro
lis Povilas Žadikis, Generalis 
Konsulas New Yorke, gruo
džio 23 d. užprašė gedulingas 
pamaldas šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje, kuriose su žmona 
dalyvavo.

AR YRA LIETUVOJ MIES
TELIS BE SMUKLĖS IR

ŽYDŲ

Laikraščiai rašo, kad toks 
miestelis yra. Tai Kurtavėnai. 
Nesant smuklių, čia ir žmones 
blaivesni negu kitur, ir girtų 
beveik niekad nematyti. Vi
same miestely amatai ir pre
kyba yra lietuvių rankose, to
dėl viskas eina kuo puikiau
siai.

LONDONE ORGANIZUOJA
SI LIETUVIAI BIZNIERIAI

Pastaruoju laiku, Dr. J. Ka- 
škeliui padedant, ir Londono 
lietuviai suskato susiorgani
zuoti į verslininkų ratelį. Ten 
lietuviai turi keletą krautuvių 
ir kitokios rūšies biznių, taigi 
ir norima juos sujungti į ben
drą organizaciją. Tai sveik ri
tinąs dalykas.

vos, Dariaus — Girėno kūnai 
labai atsargiai sutaisomi ir 
balsamuojami Vytauto Didžio 
jo Universiteto Klinikoj.

t*—

STEIGS IR LIETUVIŠKĄ 
PAPIROSŲ FABRIKĄ

• i •Broliai Sadauskai, kurie tu
ri įsteigę lietuvišką alaus fab
riką, neįeinantį į alaus sindi
katą, dabar, kaip girdėti, no
ri įsteigti ir lietuvišką papiro
sų fabriką. Fabrikas numato
ma netrukus įsteigti.

Jaunų Vyrų Paradise Salėje 
Kalėdų šokiai gražiai praėjo. 
Susirinko pilna publikos. Jau
nimas kas metas ruošia šiuos 
šokius ir jau įėjo madon šį va
karą turėti tokį klasinį įvykį.

Gruodžio 23 d. Radio W M 
B Q vaikų eglaitės vakarėlis 
buvo gražus ir gausus. V. Ma
tusevičius su savo pagelbinin- 
kais verti tokio gražaus parė
mimo.

Sausio 7 d. Lietuvių Pilie
čių Klūbo salėje Operetės 
Choras ruošia scenoj statyti 
„Adomą ir Ievą”.

Radio WHOM lietuvių 
programą perduoda trečiadie
niais 7 - 7:30 vai. vakare.

timai su L. R. K. S. A. galuti
nai baigti be teismo. Teismo 
dienoje susitaikinta advokatij 
tarpininkavimu.

PASKAITA APIE ŠENA- 
DORĮ

Kun. A. Milukas skaitys pa 
skaitą apie Šenadorį, sausio 
11 d. „Tėvynės” redakcijos 
patalpose. Dalyvauja laikraš
tininkai ir visuomenės veikė 
jai.

KLAIPĖDOJ SUSEKTA DI
DELĖ AFERA

Kaip teko nugirsti, šiomis 
dienomis Klaipėdos saugumo 
policija padarė kratą pas Vo
kietijos pilietį, dr. Eriką Wal 
lat, kuris yra „Hollaendische. 
Buitenland Bank — Graven- 
hage” įgaliotinis šioms įstai
goms: Raifeinsenbank A. G., 
Memel, Handelsgesellschaft 
Raifeisen A. G., Memel, ir 
Verband Landwirtschaflicher 
Genossenschaftten — Raifei
sen E. V., Teilverband Memel. 
Per kratą pas Wallat rasta 
daug inkriminuojančios me
džiagos, kuri įrodo, kad jis, va 
rydamas plačiu mastu finansi
nes operacijas, yra nusižengęs 
įstatymams ir kad vietos kre
ditų įstaigoms dėl jo operaci- 
jįj padaryta daug žalos. Tar
dymas tuo reikalu vedamas 
toliau. Kiek teko patirti, dr.

P. Lukoševičiaus nesusipra- Wallat pabėgo į Vokietiją.

SPAUSDINAME KNYGAS, APLINKRAŠČIUS, 
APYSKAITAS IR ĮVAIRIUS TIKIETUS BEI 
KNYGUTES PUIKIAI IR PIGIAI. KREIPKIS:

Lithuanian Universal Bureau, Inc.
(Vytauto Spaustuvė)

423 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Tel.: STagg 2-2133
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DARIŲ GIRĖNĄ LIETUVA 

PAGERBS

Turimomis žiniomis, Lietu
vos Aero Klubo iniciatyva 
Dariui-Girėnui pagerbti komi
tetas energingai darbuojasi ir 
jau viso turi surinkę virš 100,- 
000 litų. Yra ruošiami keli pa
minklo projektai ir apie jų tin 
kamumą bus duodama visuo
menei išsitarti. Manoma, kad 
paminklas bus statomas Fre
doj, prie aviacijos aerodromo. 
Paminklas būsiąs labai aukš
tas ir apšviečiamas galinga 
elektros šviesa, tokiu būdu 
būsiąs ir orlaiviams švyturiu. 
Apačioje būsią įrengta koply
čia, kame bus padėti transat
lantinių Didvyrių balsamuoti 
kūnai su karstais. Ten pat bū
sią įrengta ir transatlantinio 
skridimo liekanų muziejus.

Kaip pranešama iš Lietu

iox onoi XOE3O XOE3O

o
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Vakariene ir šokiai
KUN. SILVESTRO P. REMEIKOS VARDO 

DIENAI PAMINĖTI

Rengia A. L. R. K. Moterų Sąjungos 24 kuopa

ŠEŠTAD., GRUODŽIO-DEC. 30,1933.
KIAŠČIAUS SALĖJ, MASPETH, N. Y.

Pradžia lygiai 9 vai. vakare
Įžanga $1.00 šokiams 50c.
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SKAITYTOJAMS.
Kas iki Vasario-Feb. 16 d. prisius „Money Or- 

er„ ar pašto ženklais $1.25 tas gaus savait
raštį „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 savaitraštį ištisus metus.

Vardas
Adresas
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Paterson, N. J.
40 Vai. Atlaidai.

Keturesdešimtė praėjo įspū 
dingai. Bažnyčia buvo gražiai 
papuošta. Pamaldos iškilmin
gai laikomos. Pamokslininkai 
kun. J. Balkūnas, kun. P. Le 
kėšis, kun. J. Lencevičius ir 
kun. P. Vanagas savo gražiais 
pamokslais visus žavėjo. 
Daug svečių kunigij klausė iš 
pažinčių.

Card Party
Jaunimo organizacijos šv. 

Cecilijos choras, Vyčiai ir Te- 
resietės gruodžio 11 d., para
pijos naudai turėjo Card Par
ty. Buvo gražiij dovanų lai
mėtojams. Deja, publikos ne- 

~ skaitlingai atsilankyta.
Rep.

—o—

Clifside, N. J.
Cliffsidiečiai Jau Žemėlapy.
Cliff sidiečiai jau senai žino- 

nomi savo veikimu ir gyvu
mu. Vienok apsigyvenus tenai 
jaunam ir energingam Edvar

dui Damševičiui, katalikiš
kas veikimas dar labiau padi
dėjo. Jis pastebėjo, kad gra
žus Cliffside jaunimas yra at
sitolinęs nuo lietuviško jau
nimo. Sumanė įsteigti Vyčių 
kuopą. Pritariant senesniems 
veikėjams, įis.,sušaukė jauni
mo susirinkimą ir išrinktas 
komitetas iš Onos Baranaus
kaitės ir Anilcės Griciūtės. 
Jau dabar kuopa turi virs 30 
narių, bet jaunuoliai yra pasi- 
rįžee dasivaryti iki pusšim
čio. Valio Cliffside jaunimui! 
Geriausios kloties! Cliffsidie
čiai jau žemelipy.

Savys.

BAYONNE, N. J.

Misijos.

Jubiliejinės misijos nuo 
grudžio 25 d. iki 31 d., t. y. 
nuo pirmos dienos Kalėdii va
karo iki sekmadienio Bayon- 
nės Šv. Mykolo bažnyčioje 
Marijomi Misi j orderius — Tė
vas A. Petrauskas laiko misi-
• —jas.

Elizabeth, N. J.
Kalėdų dienoje įvyko labai 

iškilmingas apvaikščiojimas 
bažnyčioje. Dalyvavo apie 
1,500 per vidurnakčio mišias 
(įtalpa bažnyčios yra 1000 sė 
dinčių). Mišios buvo su asis- 
ta su skaitlingų altoriaus mi
nis tr autų procesija einant prie 
grotelių.

Muzikalę dalį pildė prof. J. 
Žilevičius.

Klebonas, kun. Simonaitis, 
parapijomis pasveikino, o kun. 
Kinta pamokslą sakė. Po mi
šių buvo pašventinimas Štai 
neles. Baigėsi visos pamaldos 
giedojimu ,,Sveikas Jėzau Gi- 
musis”. — Naujalio.

Nors pamaldos buvo įvai- 
val. lygiai. Lietuviams yra di- 
rios, tačiau užsibaigė beveik 1 
dis džiaugsmas, kad jų bažny- 
visas šio miesto bažnyčias — 
čioje ir giedojimas ir iškil- 
net kur kas didesnių parapijų, 
mingumas apeigx pralenkia 
Palaikykim gražus savo pada
vimus.

Naujas laikraštis „Ameri

ka” populiarizuojasi. Dauge
lis pareiškė džiaugsmą jo pa
togios formos ir įdomiu turi
niu. Manoma, kad Elizabeth’e 
atsiras nemažai prenumeratų.

Kūčios dienoje, Vyskupas 
P. Bučys lankėsi ir užlaikė pa
davimą prieš Kalėdinio laiko 
kartu su vietiniais kunigais.

Jonas Zesimavičia ir Zofi
ja Rupšiūtė priims moterystę 
sekm. gruodžio 31 d., 2 vai. 
po piet. Taip pat Vilimas 
Zaveckas ir Ona Trumpuire į- 
stos moterystės luoman pra
džioj sausio mėnesio.

Parapijos šv. Vardo basket
ball grupė negalestingai su
pliekė kaimyninės parapijos 
(Šv. Širdies) grupę, (apie 38 
—2), nors ši buvo vadovau
janti apskričio Lygoje. Bra
vo ! Jauni lietuviai. Nuolati
nio pasisekimo ir ištvermin
gai nugalėti visus per 1934.

Naujų metų vakare, šv. Jur 
gio Draugija rengia įdomų 
maskaradinį Balių. Piniginės 
dovanos bus duotos dviem 
gražiausiai pasirengusiem, ir

dviem juokingiausiem. Daly
vausime visi.

Neatsisakykite maloniam 
prašymui mūsų Jono Matuse- 
vičio, kuris renka „Amerikai” 
prenumeratas .ir paskelbimus 
kaipo naujo laikraščio oficia
lus agentas. \

Singerio dirbtuvės pradeda 
šiek-tiek daugiau krutėti. O 
seną buvusį Bethlehem Steel 
Corp, dirbtuvę apipirko firma 
iš Ohio, kuri atidarė čionai 
naują šaką „corn syrup” iš- 
dirbystės. Iš pradžių pasam
dė apie 100 darbininkų patai
syti apleistas vietas. Trumpu 
laiku paims 400 darbininkų 
nuolatiniij ir tada laipsniškai 
didins skaičių darbininkų. Gir
dėjau, kad firma yra sudariu 
si sutartį su miestu samdyti 
išimtinai vien Elizabetho gy
ventojus.

Nepamirškime mokyklos 
vaikučių Kalėdinį prestatymą,. 
gruodžio 31 d., 1933 m.

Markuzas.

Lietuviai Biznieriai garsinki- 
tės „AMERIKOJE”

Maspetho Lietuviu Parapijos

K LASO/AUS SALĖJE,
- ■ fc ■*"*■ ■ ' ' • . . ‘ . *

Pirmadieni, SAUSIO 1 d. 1934

Pradžia 5 vai. vak.
Bus traukiamas laimikis.

Įžanga visiems tik 50 centų.
Pelnas bažnyčios vidaus maliavojimui.
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Visus į Maspetho šokius
Kviečia parapijos Draugijos.
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Vietos žinios
MASPETH, N. Y.

J. STELMOK — FLORIST

$

380 So. 3-rd Str., _ s
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GREAT NECK, L. I.
Gruodžio 17 d. pradėta lai-

.u V,
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Tel.: STagg 2-4074

Antanas Kriaučeliunas, 37 
metų, 580 Grand St., mirė 
gruodžio 23 d. Palaidotas gruo 
džio 26 d. Alyvų Kaino kapi
nėse.

phone E Vergreen 7-10196
St. Misunas. J . Laukus

473 Grand St.
Brooklyn, N. Y.
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262 Graham Avenue, 
Brooklyn, N. Y.
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Walter Gieba, 25 metų, 93 
Leonard Sį., mirė gruodžio 
25 d. Scranton, Pa. Laidoja
mas gruodžio 29 d. šv. Trejy
bės kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpino
si grab orius J. Garšva.

liiiiiiiiiiiimiiiiiimimmmiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiimiimimiiiiiiiimiiiiirf  

I CLINTON PARKAS j
Ę Tinka piknikams, Baliams, Koncertams ir visokiems E 
E parengimams. Nepoilgo bus įrengta karūsėlis, sūpuoklės, Ę 
E arklukai ir visoki prašmatnumia. Puikiausia ir linksmiau- = 
E šia vieta Brooklyne — Maspethe. E

■■

E Jonas Klasčius, Sav. E
= Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y. E
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Įspūdingos Kalėdos.
Šiais metais Kalėdos buvo 

^švenčiamos įspūdingiausiai. 
Senai tiek lietuvių atsilankė į 
savo bažnyčią, kaip šiemet. 
Vidunakty bažnytėlė buvo 
tiek prigrūsta, kn ] žmonės 
nesutilpę stovėjo gatvėje. Ba
žnyčią šventėms parapijiečiai 
gražiai išpuošė eglaitėmis <£u 
lemputėmis, vainikais ir gėlė
mis. Betliejaus stainelė naujai 
įrengta, darė gražaus įspū
džio. Prie grožio išvidinio pri
sidėjo choro (45 asmenų) ge
ras giedojimas ir smuikų trio 
(iš Gudo, Kažemėko ir Bruso- 
ko). Tad papuošimai muzika 
(bėję nauji vargonai) ir pa
čios apeigos tiek padarė įspū-i 
-džio, kad daugeliui džiaugsmo 
ašaros riedėjo. Nekurie pra
sitarė:,,nuo kun. Petkaus lai- 
kų taip gražiai Kalėdii nesa
me šventę”. Net altoriaus vai 
kai buvo naujais baltais .su- 
tanėliais apsirėdę.

Giedojo p. Babravičius.
Gruodžio 24 d. Atsimainy

mo bažnyčioje per sumą gie
dojo Lietuvos Operos artis
tas p. Juozas Babravičius. 
Tai buvo vargonų ir varpo 
šventinimų proga. Prieš sumą 
kun. J. Balkūnas pašventino 
vargonus ir varpą. Choras 
giedojo naujas išmoktas mi
šias. Dobkevičiūtės dvi sesers 
pagiedojo duetą ,,Sveika Ma
rija”. J. Babravičius pagie
dojo „Viešpatie mano”. „Avė 
Maria” ir „Skubėk prie Kry
žiaus”. Pirmu kartu Lietuvos 
Operos artistas giedojo Mas-! 
pethe.

Vaikučiams Eglaitė.
Gruodžio 23 d. mokyklos 

pamokų metu kun. J. Alek- 
siūnas paruošė vaikučiams eg
laitę. Salėje prie žibančios eg
laitės. Kalėdų giesmių vaiku
čiai buvo apdovanoti saldai
niais. Tą dieną vietos parapi
ja apdovanojo keletą vargin
gų šeimų su maisįu šventėms.

N. B.

kyti Šv. Alfonso bažnyčioje 
lietuviams pamaldos. Sekma
dieniais 12:30 vai. pietų me
tu vienas iš Maspetho kunigų 
atlaiko šv. mišias ir pasako 
lietuviškai pamokslą. Pamal
dos buvo laikomos ir Kalėdo
se. Tai pirmos Kalėdos su lie
tuvišku pamokslu šv. Alfon
so bažnyčioje. Žmonės gausiai 
lanko šias pamaldas. Naujų 
Meti} dieną 12:30 vai. taipgi 
bus lietuviams pamaldos. Vi
si Great Necko ir apylinkės 
lietuviai privalėtų lankytis.

MIRĖ
Kastancija Griciuvienė, 59 

metų, 434 57th St., Bay Rid
ge, N. Y. Mirė gruodžio 20 d. 
Palaidota gruodžio 23 d. iš šv: 
Jurgio bažnyčios^ Kalvarijos 
kapinėse.

231 Bedford Avenue,

____ “________________________ ■gĮĮgĮĮgĮg^Įggjįg Į^TORlIŽlIŪllKimj
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. x

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

Brooklyn, N. Y.
Asmeniškai galima nusipirkti pas Dumbliauską

404 Grand Str., Brooklyn, N. Y.
Jei norit gauti į kitus miestus ar farmas, kreipkitės:

MASENAS BAKING CO.
1920 7th Ave., Watervliet, N. Y.

Tel.: STagg 2-8593

□□

IS

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

tuviškus ir amerikoniškus šokius.
Vedamas Joe. Aljen-Avižonio

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

Tel.: STagg 2—7177

ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) 
ADVOKATAS

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

Mirė Valiukevičiūtė
Gruodžio 22 d. mirė Joze

fą Valiukevičiūtė ilgą laiką 
sirgusi džiova. Jozefą vos 17 
metų sulaukė ir ligos parblok
šta apleido savo šeimą. Palai
dota su bažnytinėmis apeigo
mis Kalvarijos kapuose gruo 
džio 26 d. Palaidojimu rūpino 
si p. A. Valantiejus. '

MIIII1IIIIIIIIIIIIIIHIIHII miluti ■lllllllllll 111111111111111 llllllllllllllllllllllllll^
E ' Tel.: STagg 2-2306

Į PALOCIUS SALDAINIŲ
= KRAUTUVĖ
E GERIAUSIOS RŪŠIES

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

Aiskrymas gamintas namie iš geriausios smeto-
E nos. Alus iš geriausių bravorų. Parengimam priima-

J. GINKUS.
; 495 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
lilillIBlIllllliiliiii.iiiiiiiiiiiiaiiiiaiiiiiiiiliiailiik.iillIlIlIlIllIlIlIlIlIulllllll.T

Taupyk pinigus ir lai
ką — jei ko nori pirkt ar 
parduodi — skaityk 
skelbimus ir skelbkis 
„Amerikoj ’

Tel. STagg 2—078-8 NOTARY PUBLIC

KALĖDOMS MUZIKOS
Radio, visokių lietuviški} re

kordų, Armonikų, Gitarą, 
Smuikų, Mandolinų, Balalaikų 
ir šiaip visokių muzikalių reik
menų.
Pirkite lietuviškoj krautuvėj

PELAGIA AMBROZAHTS
560 Grand St.

JOSEPH LE VANDA 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS
107 Onion Avenue, Brooklyn, N. Y.

Tel.: STagg 2—5043 NOTARY PUBLIC

M. P. BALLAS, Irfc.
' BIELIAUSKAS 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
660 Grand Street,

Tel.: STagg 2—4409 NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS

Priešais Apreiškimo Bažnyčią
Duodu automobilius vestuvėms ir. visokiem poky7

402 Metropolitan Avenue, Brooklyn, K,

Tel.: EVergreen 6—5310

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Brooklyn, N. Y.
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LIETUVIS ADVOKATAS

New York City113 W. 42nd Str.,
MINĖS VASARIO 16-tą

SCHOLES BAKING, Inc. |
HrDTATTOTA T TTnHRTTTTTfiTr A TiTTrYKT A I

BASKETBOLAS
grupės bei organizaci-
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Iš Mot. Sąjungos 29 kp.
Veikimo

□ 
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KARALIENĖS ANGELŲ 
PARAPIJA

Šiemet par. choras šauniai 
sugiedojo Kalėdų švenčių gies 
mes bažnyčioje. Bažnyčia gau 
sus maldininkų būrys lankė 
kiekvienas šv. Mišias, ypač vi
durnakčio mišiose buvo grūs
te užsigrūdus bažnytėlė. Ypa
tingai šiemet parapijonai at
sižymėjo girtinu pavyzdžiu be 
veik visi priimdami šv. Ko
muniją Kalėdų šventėse.

Gruodžio 31 d. kun. kleb. S. 
Remeika celebruoja savo var
dadienį — Sylvestrą. Toje die 
no j e Šv. Ražančiaus moterų 
dr-ja užsakė iškilmingą sumą 
jo intencijai ir patsai celebran 
tas aukos tas mišias, gi Ra
žančiaus dr-j a priims bendrą 
Komuniją klebono intenčijai. 
Labai pagirtinas dalykas.

Mot. Sąjungos 24 kp. ren
gia Sylvestrinį bankietą, kuris 
įvyks subatos vakare, gruo
džio 30 d., -7 vai. vakare Klas
čiaus salėje, Maspeth, L. I. 
Uždarbis, kuris atsiliks nuo 
parengimo bus skiriamas par. 
najtdUiT Reikia tikėtis, kad vi
si kaip draugai, taip ir visi 
parapijonys uoliai parems kle
bono pagerbimą ruošiamąją 
dieną savo atsilankymu.

„VIENYBĖ” PARDUOTA 
TEISME .

Gruodžio 26 d., federaliame 
teisme „Vienybė” parduota 
už $450.00. Ponas Klinga už
protestavo pardavimą, bet ne
turint jam užstato pardavi 
mas įvyko. Naują bendrovę 
atstovavo teisme Dr. J. Vini- 
nikas, Dr. J. Misevičius, p. J. 
Garšva, p. B. Schegaus, ir p. 
A. J. Trečiokas. Šie dabar ir 
leis „Vienybę”. Ruošiasi eiti 
du kartu savaitėje. Klinga per. 
radio pranešė, kad seni šeri- 
ninkai dar nerims. Well, tau 
tininkai pralošė. Koki tie po
nai, kurie dabar įeina Bendro 
vėn, sunku pasakyti, bet atro
do bespalviai.

Užsienio Lietuviams Remti 
Draugijos Valdyba

Visuot. susirinkimas paliko 
senąją, būtent, iš p. Skipičio, 
prof. M. Biržiškos, p. Kairiū- 
kštienės, Kasakaičio, Daudz- 
vardo, J. Kalnėno ir P. Rusec- 
ko; reviz. komisiją sudaryta 
iš Vanago-Simonaičio, Darni j o 
naičio, B. Žygelio ir L. Šmulk- 
V V • **
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KONCERTAS
Lietuviai iš prigimties turi 

no. Daina — lietuvio numylė
ta jausmų reiškėją, visuomet 
ir viskam užleidžia vietą. Tat 
kaipgi senai, apleidusių tėvy
nę sūnų siela nesivers prie ti
krojo tautiško grožio — lietu- 
višij dainų koncerto. Tuo la
biau, kada ilgametis lietuvy
bės skleidėjas, pirmaeilis Lie
tuvos operos dainininkas Juo
zas Babravičius jį rengia Broo 
klyno lietuviams. Juozas Ba
bravičius nesenai aatvykęs iš 
Lietuvos —: vėl grįšta į ten, 
nes jo širdis nerimsta svetur. 
Jo paskutinis viešas koncer
tas įvyksta 14 sausio, Piliečių 
Klubo salėj. Visi laukiame jo.

Mot. Sąjungos 29 kp. mė 
nesinis susirinkimas įvyko 
gruodžio- 20 d., 1933. Susirin
kimą atidarė malda pirm. C. 
Mikulskienė. Atsilankė gražus 
būrelis narių. Apkalbėjus kp 
reikalus, išrinkta trys delega
tės į Rytinių Valstybių sei
melį, kuris įvyks gruodžio 31 
d., 1933 m. Po to p. Dobrovo- 
skienė išdavė raportą iš dvie
jų Bunco Party parengimų. 
Pelno liko kuopai * neperdau- 
giausia. Kitas Bunco Party 
įvyks sausio 11, 1934, 8 vai. 
vak., pas p. O. Belevičienę, 
455 Ridgewood Ave. Visos na
rės ir viešnios kviečiamos at
silankyti. Sąjungietė.

Brooklyno katalikiškos or
ganizacijos Vasario 16-tą ren
giasi iškilmingai paminėti 
Lietuvos Nepriklausomybės 
16 metų sukaktį. Būtų gražu, 
kad prie tos sukakties pami
nėjimo prisidėtų ir kitos tau
tiškos 
jos.

BANYS DAINUOS 
PER W O R

Keletą sykių jau tęko gir
dėti gražų Antano Banio bal
są, bet visiems bus gera pro
ga jį išgirsti gruodžio - Dec. 
31 d. 10 vai. vak. iš galingos 
radio stoties W O R . Gaila, 
jis dainuos turbūt tik angliš
kai, bet džiaukimės nors, kad 
lietuvis dainuoja.

ŠV. J OR GI O PARAPIJA
Maži, dideli, seni, jauni, - 

visi rengiasi į parapijos bal 
sekmadienio vakare parapija 
svetainėje sutikti Naujuosiu n 
Metus. Bus šauni muzika.

Choras rengiasi koncertuo
ti Brooklyno Muziejuje. Apie 
tai kitą sykį bus daugiaus 
parašyta. Tėmykite.

Studentų orkestras uoliai 
dirba. Greitu laiku išeis vie
šumon.

Kalėdose choras pasižymėjo 
gražiu giedojimu. Pirmu kar
tu sugiedojo naujas, tik ką 
išmokintas, mišias.

Kat. mokykla (Sundey 
School) turėjo gražią pramo
gą Kalėdose po pietų. Visi 
mokiniai su mokytojais ir vie 
įos kunigais susirinko svetai
nėn. Sodalietės turėjo gražų 
perstatymėlį (veikaliuką), gi 
paskui Kalėd ų Diedukas su
teikė visiems dovanų.

33 m.

BROOKLYNO LIETUVIA 
_______________________
1 GYDYTOJAI

1 DR. J. S. MISEVIČIUS
270 Berry Street

VALANDOS 
12—2 p. p. 
6—8 vak.

Tel. Evergreen 6-1660

DR. JOHN WALUK
161 No. 6 Street

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

Šventadieniais susitarus 
TeJ. Evergreen 6-2112

Dr. Ed. W. Žukauskas
1114 Foster Avenue

VALANDOS 
1—2 p. p. 
6—8 vak. 
Ir pagal sutartu 

Tel. Mansfield 6-8787

DR. JOHN C. PETERS 
(PETRAUSKAS) 

150-01 Coolidge Avenue 
JAMAICA, N. Y.

VALANDOS 
1—2 p. p. 
6—8 vak. 

Antradieniais uždaryta 
Tel. Republic 9-5964

DR. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4 Street

VALANDOS 
9—12 ryte 
1—8 vak.

Penktadieniais uždaryta 
Tel, Stagg 2-9105

Dr. Bladas K. Vencius
(DANTŲ GYDYTOJAS)
> 499 Grand Street

VALANDOS 
9—12 ryte 
2—8 vak.

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Stagg 2-0706

Namų, Republic 9-3040

LIETUVOS VYČIŲ PAREN
GIMAS.

Lietuvos Vycix New Yorko 
ir New Jersey apskritis ren
gia sekmadienį, sausio 21 d., 
šv. Jurgio parapijos svetai
nėje, 207 York St. „Moon
light ir Pretzll” šokius su 
pamarginimais. Šokiams gau
ta geras orkestras, kuris griež 
lietuviškus ir amerikoniškus 
šokius. Bus ir kitokių paįvai
rinimų. Draugija, kuri atsilan 
kys skaitlingiausiai, bus ap
dovanota sidabro taure.

Šiam parengimui visas aps
kritis rengiasi labai stropiai 
ir tiki jį padaryti tikrai įdo
miu. Vyčiai kviečia į šį pa
rengimą atsilankyti kaip jau
nimą, taip ir senuosius, o pa
tenkinti bus visi.

PRIVATIŠKA SLAUGĖ, Dirbusi daugelį metij 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
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Į CLEMENT VOKETAITIS I

Atsidarius basketbolo sezo
nui ir lietuvhj jaunimas toj 
srityj pradėjo tarp savęs run- 
gtiniauti. Taip gruodžio 27 d. 
Brooklyn Liths lošė su Y. M. 
L. A. Klasčiaus salėje. Abu 
tymai išėjo lygiomis (po 16 
taškų). Pratęsus laiką, Brook 
lyn Liths nugalėjo Y. M. L. A. 
rezultatu 20:18.

GERIAUSIA LIETUVIŠKA DUONA
Del veselių, krikštynų ir Birth Day. Priimam įvairius 
užsakymus ir pristatėm sulig adreso į namus ar krau
tuves.

V. ir M. LUKOŠEVIČIAI, Savininkai.
168 Manhattan Ave., cor. Scholes st. Brooklyn, N. Y.
Phone: EVergreen 8-9538i™

PIRKITE NAMUS DABAR
Dabar yra geriausia proga įsigyti NAMĄ PIGIAI ir 

išvengti pinigų infliacijos nuostolių..
Pigiausiai parduodamus namus Jums parodys —

Ameriką

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE

167 McKinley Ave., Brooklyn, N. Y.
Tel: APplegate 7-5733
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