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Lietuvai TuresįGrąžinti Vilnių
— -—Prieš kiek laiko paaiškėjo!- 

lenki?'— vokiečių flirt avim, 
tikslai: lenkai norėjo turėt 
laisvas rankas Lietuvoje i 
Ukrajinoje, gi vokiečiai kito 
se Pabaltės valstybėse. Bet pa 
aštrėjus Vokietijoj hitlerinių 
kų akcijai prieš komunistus 
ir bendrai Sovietų Rusiją 
Maksva griebėsi irgi darbo 
Panašiose apystovose atsirad 
koks tai Pabaltės Paktas, ga 
rantuojantis Pabaltės valsty 
bėms nepriklausomybę, kurie 
autoriai buvo sovietai ir ler 
kai. Pirmiausia tas paktas bi 
vo pasiūlytas pasirašyti Šuo’ 
mijai, kuri pirmoji pasiųlymą 
atmetė, argumentuodama, kad 
jai jokio pavojaus nėra iš hit 
lerininkų pusės. Bet kitos Pa 
baltės valstybės, ypač, Lietu 
va, būtų tam palankios, je 
Paktas būtų rimtas. > Tačm 
galima įsivaizduoti koks jie 
yra iš to, kad Maskva jo vi 
sai išsigina, o Varšuvos ponai 
dar bando teisintis tuo, kad 
esą lapkričio 15 d. vokiečia 
siūlę lenkams laisvą veikimą 

Lietuvoje. Tuomet lenkai su 
sinešę su Maskva ir iškep 
slaptą Pabaltės Saugumui Pa 
ktą.

< Kaip matyti iš visos pabal
tės politikos — Vilnius yra 
įvairių nesusitarimų priežas 
tis. Tą jaučia lenkai, bet u 
sispyrę laikosi prie savo kvai 
lo nusistatymo, nors jaučia 
kad iš to turi didžiausią n

• naudą ir žino, kad anksčiau a_ 
vėliau turės nusileisti. Lietuve 
žinoma, laikysis nusistatymo 
Grąžinkite mūsų sostinę Vii 
nių, arlia būkite visuomet pa r .

---- tojaus išvakarėse dėl sav. 
kaimynių Lenkai, žinoma, gu

- driai bando pasinaudoti blo 
gaiš tarp Lietuvos ir Voketi 
jos santykiais ir mano priver? 
Lietuvą nusileisti. Tačiau Lie 
tuva per daug nenusigąsta 
brangesnio už sęstinę negali 
ma prarasti nieko. Bet jei len
kai nori būti apsidraudę nuo 
vokiečių—tegul grąžina Lie
tuvai Vilnių. Tada bus lengva* 
įgyvendinama Pabaltės Sąjun 
gos idėja ir sudarytas vienin
gas frontas prieš „drang nach 
Osten”.

IŠTIKRŲJŲ PABALTĖ IN 
TRIGŲ TINKLE

Prisiminkim gruodžio 22 ir 
29, 1933 „Amerikoj” tilpusias 
žinias apie rusų imperialisto 
gablino viešus pareiškimus 
Pabaltės klausimu ir sugreti. 
nę latvių spaudos bei „New 
York Times” atidengiamus 
politinius planus Pabalį ėj 
galima pasakyti, kad Pabaltis 
yra apsuptas intrigų tinklu 
Lietuva gali būti išprovokuo
ta karui. nes jos padėtis yra 
opiausia. Todėl reikia būti at
sargiems užsienio politikoje 
tiek dėl Klaipėdos tiek dė 
Vilniaus.

PASŲ AFERA
Gruodžio 12 d. Kaune Ap 

Teismas nuteisė pasų aferos 
dalyvius: A. Segalį, R. Taubę 
S. Leviną, J. Jasiukaitį, po 4 
metus sunk, darbų kalėjimo 
J. Zefą 3 metus, B. Jochesą 1 
metus ir B. Zubricką 2 mjetu 
kalėti. Kiti nubausti mažesn 
mis bausmėmis. Viso aferoje 
būta 26 asmenų. Jie dirbinėjf 
pasus. Na Lietuvoj visokr 
šmugelių išsimislina. Bet nuo 
policijos jie visvien neišsisau 
goja.

„RYTUI” 10 METŲ
Katalikų dienraštis Kaune 

gruodžio 16 d. apvaikščioj< 
10 metų sukaktį. Tą dieną iš 
ėjo 16 puslapių su buvusių r 
daktorių paveikslais, straips 
niais ir 10 metų savo gyven 
mo apžvalga. Daug veikėj 
ir organizacijų „Rytą” svei 
kino sukakties proga.

GERINA BIRŠTONO 
KURORTĄ

Birštono kurortas intens 
viai gerinamas ir toliau. Siu 
metu tebevedama kanalizaci
ja, vandentieksi, daromi ku 
rorto išplanavimai etc. Išpla 
navimo darbus dirba net try 
technikai. Matyt, ten ir Ame 
rikiečiams bus neprošalį „pa 
viešėti”. Ę

KIEK KAUNE SVAIG. GĖ
RIMŲ PARDUOTUVIŲ

Svaigiųjų gėrimų mažmeno 
mis pardavinėti įstatymas lei 
džia steigti Kaune tiek trak 

tierių, kad vienas traktierių 
tektų nemažesniam gyventojų 
skaičiui kaip 2000, o alinių— 
1000 gyventojų. Šiemet Kau 
ne buvo 51 traktierius, 11 ai 
nių ir 39 parduotuvės, kurios 
pardavinėjo svaiginamuosius 
gėrimus išsineštinai. Traktie 
rių ir alinių skaičių kitiems 
metams nustato Miesto Tary
ba.

KAUNE 5 NAUJI INŽI
NIERIAI

Technikos F-to viešame pc 
sėdyje apgynė savo diplomi 
nius projektus ir gavo inžinie 
riaus vardą Jonas Veitas. Ti 
tas Balčiūnas, Balys Vaške vi 
Čius, Adolfas Garalevičius, ii 
Mejeras Gubezskis. Du iš jų 
statybininkai, trys technolo
gai- . . .

SESERŲ KAZIMIERIE- 
ČIŲ GIMNAZIJA NETU

RI PATALPOS.
Seserys Kazimierietės ved? 

keletą pradžios mokyklų be 
vaiki} darželių Lietuvoje, ( 
taipgi ir vieną mergaičių gim 
naziją, kuri, rodos, iki 1929 m 
vadinosi „Saulės Mergaičių 
Gimnazija” gi vėliau buvo pa 
vadinta Seserų Kazimieriečii 
MetgaiČių Gimnazija. Ji buv 
„Saulės” rūmuose, kurie mi 
rūsio expraloto Olšausko pas 
tangomis, daugiausia Ameri 
kos lietuvių aukomis yra pa 
statyti. Iki šiol „Saulės” rū 
mus Seserys nuomavo už pus 
trečio tūkstančio metinės ren 
dos, bet suskatus Lietuvos Ka 
tulikams atidaryti savo Uni 
versitetą — tie rūmai pasiro 
dė tinkamiausi ir „Saulės’ 
Draugijos jie būsią pavest 
tam tikslui. Reikia tik džiaug 
tis ir didžiuotis, kad Lietuvo 
Katalikų Universiteteas gau^a 
tokius puikius rūmus ir tokio 
puikioj vietoj. Bet kartu reik 
susirūpinti ir dėlto, kad Sesu
tėms Kazimierietėms yra ne
lengva susirasti tinkamas gim- 
nazijai patalpas. Argi jų įstai 
ga gali būti į gatvę išmesta? 
O gal tai būtų tinkamiausia 
persikelti į kvepiančio pušyno 
pavėsyje rymojantį Pažaislio
Vienuolyną?

6,400,000 DARBININKŲ 
GRĮŽO DARBAN.

Washington. — Amerikoj 
Darbo Federacija paskelbė, 
kad pereitais metais 6,400,000 
darbininkų grįžo darban.

Daugiau darbų: 1,800,00 
darbininkų, kurie 1932 meti 
pabaigoje buvo dedarbiais pe 
reitais metais grįžo darban i’ 
4,600,000 gavo laikinus darbiu 
prie CWA, PWA ir CCC.

Trumpesnės darbo valandos. 
Abelnos darbo valandos indu 
strijoje sumažintos 4 ir puse 
valandų į savaitę.

Organizacijoje: šiandie
darbininkai yra geriau pa si 
ruošę svarstyti savo proble 
mas ir dalyvauti industrijos 
kontrolėje, kaip pereitais me 
tais.

Visur padaryta pažanga 
Jei valdžia, savo pastangos 
pakelti ir išlaikyti produkti 
kainas, išvengs infjacijas, tą 
Federacija permato, kad ši 
metai darbininkams bus gėrės 
ni už pereitus.

KUN. COUGHLIN Ug AU
KSO NUSAVINIMĄ.

Detroit.— Sekmadienį, sau 
šio 7 d. kun. Cherles E. Cou 
ghlin, savo kalboje ragino 
kad valdžia nusavintų visą ša 
lies auksą ir atimtų tą milži 
nišką galią iš bankierių ran 
kų. Kongresas turėtų kontro 
lę aukso atimti iš bankierių i 
pavesti piliečiams. Jo nuomo 
ne, yra, kad sekančios 150 die 
nų bus reikšmingiausios Jung 
tinių Valstybių istorijoje.

ORLAIVIO NELAIMĖ
Del blogo oro dideliu grei 

čiu lėkdamas anglų lėktuvą 
Belgijoj užkliudė radio stotie 
antenos bokštą r jį nulaužė 
Krisdamas lėktuvas pats už 
sidegė ir geležies griuvėsiuo 
se bei liepsnose palaidojo 8 
keleivius ir 2 lakūnus.

NUKIRTO GALVĄ
Vakar, sausio 10 d. Vokie

tijoj (Leipzige) nukirsta gal
va olandiečiui Van Der Lubbe 
kuris pereitą žiemą padegė 
Reichstago rūmus. Jis prisi
pažino kaltu ir teismo metu 
juokėsi iš teisėjų, prašydamas 
negaišuojant jį teisti. Jis bu
vo sveiko proto. Kiti su juo 
suimti 4 asmenys neprisipa

žįsta kaltais ir laikomi kalė
jime. Visoj Vokietijoj griežtai 
uždrausta apie tai tašyti ir 
kalbėti.

VĖL KARAS
Bolyvija su Paraguajum 

vėl pradėjo kariauti dėl Cha
co srities. Am. Jungt. Valst. 
pastangomis tas karas laiki
nai buvo sustabdytas ir tarp 
abiejų kariaujančių šalių ėjo 
derybos. Tačiau iš derybų nie 
kas neišėjo. Abi valstybės vėl 
pradėjo karą.

Nekaltų žmonių gyvybėmis 
ir našlaičių ašaromis ten
kinami užsispyrėlių norai.

LIETUVIS PIRMAEILIS A- 
MERIKOS FUTBOLISTAS

Sausio 1 d. Rose Bowl, Los 
Angeles, Cal. įvyko rungtynės 
dėl A. J. V. futbolo pirmeny
bių tarp Columbijos (U. S.) 
ir Stamford (Calif.) universi
tetu. Nors visi manė, kad Co- 
lumbija praloš, nes jos lošė
jai atrodė daug menkesni fizi 
niai, tačiau jie laimėjo net 
7—0. Columbijos komandoj# 
ypatingai pasižymėjo lietuvis 
Ed. Broninskas, apie kurį „N. 
Y. Sun.” rašo: „Tūpčiojantis, 
drūtas blondinas lietuvis Ed. 
Brominskas, kuris priešo per
mušimais užkirto kelią ke
liems „tochdowns... Tas vyras 
niekuomet nepraleido pagrie
bimo ir tuomet, kai padėtis at 
rodė .visai be vilties.”

KOMUNISTAS BURŽUAZIŠ- 
KAI PERSISTATO

Sovietų ambasadorius Tro
jano vskis, pirmu kartu persi
statė prezidentui Rooseveltui 
sausio 8 d. su didžiausia pom 
pa. Apsirengęs buržuaziškai 
ir lydimas kariškų atstovų ir 
pono Boris Skvirskio (lygiai 
puikiai išsirėdžiusio) buvo per 
statytas prezidentui Rikardo 
Southgate iš Valstybės De
partamento. Įteikdamas kre- 
denciaus ir sveikindamas pre
zidentą ir Ameriką, ponas Tro - 
janovskis, kvietė visus prie 
taikaus sugyvenimo ir gerų vi 
soms tautoms santykių. Prez. 
Rooseveltas atsakydamas užti
krino poną komunistą ameri
kiečių gerus norus ir siekius 
tautų santykiuose.
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Tautine Bažnyčia
Dažnai angliškai kalbą katalikai tvirtina, kad bereikalin

gos esą „tautinės”, t. y. Amerikoj gyvenančių įvairių tautų 
atskiros katalikių bažnyčios. Esą visoj šaly tarp įvairių tautų 
katalikų būtų geresnis sugyvenimas, glaudesnis susidrauga
vimas ir visi gerai žinotų anglų kalbą, ją viešame gyvenime 
vartotų. Juk, sako, Katalikų Bažnyčia yra tarptautinė, joje 
meldžiasi visos rasės.

Taip, Katalikų Bažnyčia yra dieviška savo tarptautine žy
me, kaip Dievas yra ne vienos be visų tauti} ir tikėjimas yra 
ne vienos, bet visų tautų. Bet Dievas davė tautoms savotiš
kas kalbas ir įsakė Bažnyčiai mokinti visas tautas, ne kas sa 
vaip tikėti, bet kaip Jis pamokino. Tam tikslui Šv. Dvasia su
teikė apaštalams kalbų dovanas. Tad tikėjimas mokomas 
kiekvienos tautos kalboje. Versti žmones mokintis tikėjimo 
svetimoj kalboj yra neteisinga ir žalinga. Nesenai Detroito 
vyskupas Jo Ekscelencija Mykolas J. Gallagher, dedikuoda
mas slavokams Šv. Jono Vianney koplyčią, pabrėžė: „Mes at
rasime laikus šios valstybės ir šalies, kai ankstybesnių kata
likų emigrantų anūkai atpuolė nuo tikėjimo todėl, kad nebū
ta bažnyčių, kuriose būtų vartojama jų kalba. Jie nesuprato 
pamokslų ir pamokų svetimose 'kalbose ir virto nebojančiais. 
Iš kitos pusės, reikia pripažinti, kad angliškai kalbančių baž
nyčiose immigrantai, mažai išmokę kalbos ir kalbą su akcen
tu, laikomi immigrantais, svetimtaučiais... Ir pageidaudamas 
sakau, jog dažnai yra priversti jaustis, kad jie nepageidauja
mi bažnyčiose. Todėl absoliutiškai yra būtina turėti taip va
dinamas „tautines” bažnyčias nors dėl pirmos generacijos 
immigrantų. Ir kas gi taip traktuoja vienas kitą, jei ne tie 
patys trečios, o dažnai antros ir pirmos eilės panašūs immi
grantai. Ne tik bažnyčiose, bet ir mokyklose immigrantij vai
kai nepageidaujami. Dažnai immigrantų vaikai priversti lan
kyti viešąsias mokyklas. Todėl mūsų lietuvių, kaipo katalikių 
ytin yra svarbi pareiga užlaikyti savas bažnyčias, savas mo
kyklas. Dar galima būti} nekuriose vietose parapijas sutver
ti ir bažnyčias statyti. Ir šiais laikais tas reikaias yra būti
nas, turi tokios pat svarbos reikšmės, kaip anksčiau. Parapi
ja su bažnyčia dar yra ir ilgai bus lietuviško veikimo centras

Rezoliucijos Priimtos Ryt. Valstybių Seimely]
Išklausę referato Katalikų 

Spaudos klausimu ir nuodug
niai jo dabartinę padėtį ap
kalbėję, Rytinių Valstijų Sei
melio atastovai nutaria:

1) Visomis išgalėmis remti 
katalikišką spaudą, o ypatin
gai laikraštį „Ameriką”.

2) Raginti, kad kiekviena 
šeima užsiprenumeruotų mi
nimą laikraštį.

3) Stengtis, kad kiekviena 
draugija ir pavieniai asmens 
užsirašytų nors po vieną Šerą 
Liet. Universalio Biuro, kurie 
kainuoja po 5 dol.

4) Kiekviena draugija pa
gal išgales surengs nors po 
vieną vakarą — pramogą ir 
pelną paskirs Katalikų Spau
dos reikalams.

5) Dėti pastangas, kad visi 

lietuviai katalikai biznieriai 
stengtųsi remti katalikišką 
laikraštį „Amerika” savo biz
nio garsinimais.

6) Galop, kiekviena katali
kiška draugija prižada, kad 
visus spaudos darbus duos 
tik L. Universalio Biuro spau
stuvei.

Katalikų veikimas.
Išklausę kum Jono Lauri 

naičio referato katalikiškos 
akcijos reikalu ir dėkavoda. 
mi jam nutariame:

a) Paraginti savo ištikimy 
bę ir prisirišimą Katalikų Baž 
nyčios mokslui ir laikytis kri. 
kščionybės principų veikime

b) Vienyti visas katalikiš 
kas draugijas į vieną stiprų 
Federacijos apskritį ir ragin 
ti New Jerey draugijas tver 
ti savąjį apskritį;

c) Visuomeniniame veikime 
stovėti sargyboje ir vesti ik 
šiol vedama linija katalikiš 
koj akcijoj, nustatytoj 1922 
metų seimelio;

d) Praplėsti visokeriopai 
draugijinį ir laikraštinį veiki
mą paruošiant katalikų akci 
jos savaitės gavėnios m et n 
Jaunimo klausimais.

Katalikų Seimelis išklausęs 
įspūdingos čia augusio ir gra
žiai vartojančio lietuvių kalbą 
adv.K. Paulausko paskaitą 
apie „Jaunimą Lietuvos Vy
čiuose”, reiškia padėką už gi
lią ir turiningą paskaitą ir 
trokšta, kad a) kaip Vyčių, 
taip ir kitose lietuviško jau
nimo organizacijose ne tik la
vintis lietuvių kalbos vartoji
me, bet ir žadinti lietuviškos 
b) Vyčių ir kitų organizaciji} 
dvasios įsisamonijimą.; 
išvystymui, ištobulinimą ir 
jaunimo palaikymą lietuviško 
se organizacijose auklėti jau
nimo vadus leidžiant vaikus 
į katalikiškas lietuviškas mo
kyklas bei kolegijas, c) ir ra
gina, kad jaunimas spiestus 
prie lietuviškų jaunimo orga
nizacijų ir jas palaikytų, o tė 
vai siųsti} savo vaikus į lietu
viškas mokyklas.

Kražių įvykio reikalu.
Katalikų Seimelis įvykęs 

Brooklyne, N. Y. pasigėrėda
mas tuolaikiniu kražiečių gi
liu tikėjimu ir gražiai patvir
tinę lietuvišką dvasią; a) ra
gina, kaip atskirus asmenis 
taip lygiai ir organizuotose 
draugijose palaikyti gryną lie 
tuvišką dvasią ir gaivinti gy
vą tikėjimą kaip privačiame, 
taip ir viešame gyvenime, b) 
ir pastebėdami, kad Kražių 
įvykyje buvo tik katalikai 
tikri dafbu patrijotai.

Katalikų Seimelis at j ausda
mas didelę reikšmę mūsų tau
tos linksmų bei liūdnų sukak
tuvių minėjimo reikšmę, ragi
na visas lietuvių kolonijas ata 
tinkamai paminėti vasario 16 
dieną ir spalių 9 d. Be to, ruo
štis atskirai turėti Vilniaus 
Dieną kiekvienoje apylinkėje 

Patogiausia diena gegužės 15 
ir švęsti ją pasikviečiant uk- 
rajinus.

Katalikų Seimelis įvertin
damas vietinio klebono kun. 
S. Remeikos malonumą sutei
kiant Seimeliui butą, bei jau
ki} priėmimą, reiškia jam sa
vo padėką ir be to, jam ap
vaikščiojant savo vardo dieną 
sveikina kun. Silvestrą Remei
ką ir reiškia savo nuoširdžius 
linkėjimus.

Katalikų Seimelis įvertin
damas didelę reikšmę rengime 
Lietuvių Dienos, nutarė reng
ti dvi dienas atskirai, vieną 
Brooklyne, kitą New Jersey 
ir pasikviesti pasigelbėti vie
ni kitiems.

PROTOKOLAS
Rytinių Valstybių Lietuvių 

Katalikų Seimelis įvyko 
gruodžio 31 d. 1933 m. Kara
lienės Angelų parap. salėje, 
Brooklyn, N. Y. Seimelį ati
darė kun. J. Balkūnas papra
šydamas -kun. Paulonį atkal
bėti maldą.

Kun. J. Balkūnas sveikina 
susirinkimą ir kalba apie pra 
eitų metų darbuotę bei įvykdi 
nimą rezoliucijų, priimtų pe
reiti} metų seimelyje. Laikra 
ščio reikalu %visa įvykdinta. 
Kolegijos klausimu — maža te 
nuveikta. Studentų organiza
vimu daug nuveikta. Katali
kiškos akcijos savaitėje daug 
nuveikta, ypač sustiprinant 
„Darbininko” padėtį, kas 
taipgi daug pagelbėjo ir spau 
dos savaitėje. Lietuvių Die
nos surengimas nemaža pelno 
davė Vytauto Spaustuvei. Vy 
čių reikalu maža tenuveikta 
nors ir dėta pastangos.

Pirm. kun. J. Balkūnas taip 
gi sveikina atstovus ir nuo 
Federacijos Centro ir pataria 
kad New Jersey valstija su
organizuotų apskritį.

Skaitoma dienotvarkė ir pri 
imama be pataisų.

2. Renkama prezidiumas. 
Pirmininku išrinktas J. P. 
Mačiulis, vice pirm. — V. 
Daubaras, rašt. — A. J. Ma
žeika, rašt. pagelbininku —I 
P. Kizis.

Rezoliucijų komisijon iš
rinkta: K. Krušinskas, kun. 
J. Balkūnas ir J. Tumasonis. 
Mandatų komisijon — p. Va- 
lantiejienė ir p. Terebeizienė.

3. Seka sveikinimai. K. Kru 
šinskas sveikina vardu Liet. 
Universalio Biuro, pažymė
damas, jog jau jo išleista lai 
kraštis „Amerika” ir kvietė 
visus šį naują laikraštį rem
ti. Lietuvos Vyčių Centro 

Pirm, A. J. Mažeika sveikino 
seimelio atstovus vardu orga
nizacijos ir linkėjo seimeliui 
tinkamai išspręsti klausimus 
liečiančius jaunimą.. Kun. Bis 
kis sveikino seimelį šv. Mari
jos Kolegijos vardu pabrėž
damas reikalą tėvams daugiau 
mokyti savo vaikus lietuvių 
kalbos. N. Y. ir N. J. Mot. 
Sąj. apskrities, pirm. p. Suba 
tienė sveikino seimelį, linkėda 
ma seimeliui išspręsti tinka
mai visus dienotvarkės klau
symus.

4. iš eilės seka referatas 
„Spauda”, kurį skaito K. Vii 
niškis. Trumpoje santraukoje 
prelegentas patiekia nuošim 
čių skaitline apie įvairią spau 
dą. Skaitlinėmis jis prirodo, 
jog labiausiai yra skaitoma 
laikraščiai ir kitoki periodi 
niai spausdiniai. Tuo jis pa
brėžia apie katalikiškų laikra
ščių svarbą, jog ši kolonija tu
ri išlaikuis.

Seka diskusijos. Kun. Bal 
-kūnas paėmęs balsą pažymi, 
jog daug katalikų skaito ne 
katalikišką tankiai net komu 
nistišką spaudą, nesuprasdanų 
jog jie kasa duobę patys sau. 
Jis pareiškė, jog tik naujai 
išleistas laikraštis „Amerika” 
yra šioje apylinkėje vienintė 
lis katalikiškas laikraštis ir 
kviečia, kaip pavėnius, taip ir 
draugijas remti šį mums taip 
naudingą laikraštį.

K. Krušinskas plačiai api
budino išnaujo spaudos reikš
mę ir pareiškė, jog reikalinga 
paniginė parama, kad galėjus 
leisti tinkamą laikraštį Taipgi 
pažymėjo, jog tik katalikai 
daug kentėjo už užlaikymą 
lietuviškos spaudos rusų prie
spaudos laikais Lietuvoje. Ga 
lop jis ragino visus užsisakyti 
„Ameriką”. Ypač kivetė kaip 
pavieniams, taįp ir draugi
joms įsigyti L. Universalio 
Biuro šėrų, pažymėdamas, kad 
vien tik draugijų apylinkėje 
randasi virš šimto.

5. Referatą „Katalikų—Vei
kimas” skaito kun. J. Lauri
naitis. Savo kalboje prelegfen 
tas pažymi, jog mes turime 
daug įvairių budi} skleisti ka
talikybę. Katalikybė, kaip pra 
eityje, taip ir dabar turi la
bai daug savo priešų, kurie 
nuolatai kovoja su ja. Kviečia 
tėvus mokyti savo vaikus ne 
tik katalikybės, bet ir lietu
vybės. Nes nuo jų vaikų pri
klausys Amerikos lietuvių a- 
teitis.

(Daugiau bus)
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TRUMPOS NAUJIENOS
Išėjo Lietuviškos Enciklo

pedijos II-jo tomo VII (19) 
sąsiuvinys. Šiame sąsiuvinyje 
aiškinama 439 žo i 5’ii, yra

Išėjo Lietuviškosios Encik 
lopedijos H tomo VII (19) są 
siuvinys. Šiame sąsiuvinyje 
aiškinama 439 žodžiai, yra 9ri 
iliustracijos ir 5 schemos. II 
gesni straipsniai apie balansą, 
balistiką. Balkanus, baldus 
balandžius, baletą ir kt. Be to 
Jaug^mūsų žymesniųjų veikė 
jų biogarfijų.

KIEK LIETUVOJE GYDY- 
x TOJŲ

1914 m. gydytojų Lietuvoj' 
buvo 129. Tais metais vienan 
gydytojui teko 9,083 žmonės 
1922 m. gydytojų buvo 401 i’ 
vienam teko 5,000 gyventojų 
1931 m. buvo 548 gydytoja; 
(jų tarpe 102 moterys gydy 
tojai) ir vienam teko 4,052 
gyventojai. Klaipėdos krašte 
yra 45 gydytojai.

KATALIKŲ AKCIJOS 
KATEDRA

Caltagirone, Sicilijoje dv 
Seminarijoje yra įsteigta ka 
talikų akcijos katedra. Ka 
nauninkas Carlo Bargiggia 
skaitys paskaitas katalikų ak
cijos teorijos ir praktikos 
Lietuvos tautininkai senai' už 
ginčija, kad pasauly nieku 
katalikų akcijos paskaitų ne 
besą aukštose mokyklose. 
Kiek žinoma, jų esą Golandi 
joj,‘ Belgijoj, Vokietijoj ir Ita 
lijo j. Katalikų Universitetą 
ir Fordhamas Amerikoje tik 
rai turi katalikų akcijos pro 
gramas kurikulume. Lietuvo 
tuoj sulauksime katalikų ak 
ei jos instituto.

PERPILDYTOS SEMI
NARIJOS

Amerikos rytinėse valstybė
se visos dv. seminarijos per 
pildytos klierikais. Vyskupai 
siunčia nekuriuos į pietines ar 
vakarines valstybes kunigaut 
.Dabar kandidatai į kunigus 
turi turėti aukščiausius kole 
gijos laipsnius ir būti tvirto ii 
pamaldaus būdo. Šiais laikais 
šimtai norinčių būti kunigais 
atmetami.

Kodėl bedarbė.
Amerikietis Waldie jau 32 

metus dėvi palitą, 15 meti 
skrybėlę, 20 mt. pirštines ir 
paveldėjimo keliu gavęs ne 
šioj a 300 metų lazdą. Jei dau 
giau tokių sportų būtų, tai A- 
merikos gerbūviui grąžinti 
reiktų daugiau negu 33 NRA

DIDŽIAUSIA TEISIŲ 
MOKYKLA

American Law School Re 
view paduoda, kad didžiausia 
teisių mokykla pasaulyje yra 
Šv. Jono Universitetas Brook 
lyne. Jis yra didžiausias Ame 
riko j e jau trečias metas. Šiai, 
metais teisės šiame katalikiš 
kame Universitete mokos 
2,160 studentų; taip prašoki 
visas kitas teisių mokyklas 
pasaulyje. Fordham Universi 
t et o teisių skyrius New Yorke 
turi 1,094 studentus.

MISIJOS VARGSTA
Pernai Šv. Tėvas išleido ti 

kėjimo praplatinimui tarp ne 
krikščionių visose pasaulio da 
lyse tik 45,068,440 lyrų, ta 
bus apie 2.400,000 dolerių. Ta 
suma mažą ką padeda tūks 
sijos vargsta, bet mokyklos 
ligoninės ir prieglaudos išlai 
komos pagonams. 

-
KATALIKUS NESTERELI- 

ZUOS 
r

Vokietijos vyskupai užpro 
testavo Hitlerio įsakymus ste 
relizuoti kriminalistus ir neiš 
gydoma liga sergančius. Todė 
valdžia suteikė katalikams 
tris koncesijas: pirma, stere 
lizacija nebus atliekama ka 
įalikiškose ligoninėse, antra 
paliuosuoja katalikus gydyto 
jus nuo pareigos ir trečia, ka 
talikas nebus sterelizuojamas 
jei kokia įstaiga ims atsako 
komybę už jį. Sterelizacija 
bendrai, Katalikų Bažnyčioj 
nepavelinama.

Amerikietė 18 metų amž 
yra jau 10 vaikų motina. Je 
ji gyventi} Italijoj — tikrai i* 
Mussolini gautų pirmąją do 
vaną už „pavyzdingumą”.

KONGRESAS BUENOS 
AIRES’E

Gražusis Palermo Parka 
parinktas dėl šių metų tarp 
tautinės Eucharistijos Kong 
reso spalių 10 -14 d.d. Parkas 
talpins vieną milijoną ma?di 
ninku. Argentinos herarchijs 
stropiai kongresui ruošiasi.

TIRIA ORO SUSISIEKIMU
Milžiniškas francūzų kar. 

orlaivis bandymo tikslais is 
Francijos nulėkė į Braziliją L 
iš ten lėks į Afriką. Mat Frai 
ei j a nori įvesti nuolatinio or. 
susisiekimo tarp Pietų Ame 
rikos ir Europos per Afriką

SUOMIJA LAIMĖJO
E. p. Sekretorius Phillips 

pareiškė spaudai, kad dėlei 
Suomijos pilno užsimokėjimo 
karo skolų didelė tų skolų da
lis bus nukirsta. Dabar eina 
pasikalbėjimai Valstybių De
partamento su Suomijos mi- 
nisteriu Washingtone. Jūngt. 
Valstybės turėtų Lietuvai vi
siškai dovanoti, kadangi Lie
tuva niekad pinigų nematė, 
tik gavo karo medžiaga ir dra 
bužiai*.

MEKSIKOJ NEVALIA ..... 
KUNIGAUTI

Meksikos valstybė, turinti 
15,012,573 gyventojus, pavėli
na tik 1,024 kunigams kuni
gauti. Meksika yra 1,671,704 
kv. kilometrų dydžio. Neįma
noma todėl, kaip dvasiniai 
žmones bus aprūpinti, jei ku
nigas tenka virš šimtam tūks
tančiui žmonių ir šimto kilo
metrų teritorijai. Tai laisvė 
liberali} supratimu tikybos iš
pažinimui ir praktikavimui. 
Viena valstybė Tabasco pavė
lino tik vienam kunigui kuni
gauti. Tai dvidešimto amžiaus 
progresas!

DU STEBUKLAI LIURDE
Liurdo Medikalis Biuras, 

susidedąs iš žymiausių gydy
tojų, paskelbė, kad kun. Lo- 
chet La Rochelle vyskupijos 
sirgęs smarkiąja džiova del 
kare užgesavimo ir Achille 
Billiet iš Amiens, sirgęs 14 
metų begiančiąja rona, jų iš
gijimai nėra gamtiško proce
so būdu. Abu išgijo Liurde 
būdami ir melsdamies koply
čioje, stebuklingoje vietoje. 
Jų išgijimai buvo staigūs ir 
yra visiškai liuosi dabar nuo 
mikrobų ar sopulių ir turi vi
siško išgijimo ženklus.

MOKSLININKAS PRIĖMĖ .. 
KATALIKYBĘ

Dr. Herbert Elsworth Cory, 
Washingtono Universiteto Lai 
svos Dailės Skyriaus dekanas 
priėmė katalikybę. Žymus mo
kslininkas Dr. Cory įsitikino 
tikėjimo neklaidingumu bei 
būtinumu tyrinėjimo bandy
mus darydamas biologijos la
boratorijoj John Hopkins uni
versitete. Dr. Cory gavo filo
sofijos daktaratą Harvard uni 
versitete prafesoriavo Kalifor
nijos universitete, lektoriavo 
John Hopkins universitete, o 
dabar profesoriauja Washing
tono universitete.

Red. pastaba. Trumpai pa
ruošime Dr. Cory atsivertimo 
istoriją.

SAKO KITI.

Apžvalga
Darbininkas rašo:
Brooklyno, New Yorko, 

New Jersey ir tų apylinkių 
lietuviai katalikai pradėjo Jei 
sti naują laikraštį „Amerika” 
Jau išėjo du numeriai. Iš to 
galima spėlioti, kad naujas 
laikraštis stoja į normalią va
gą ir eis pastoviai. Išpradžių, 
dėl nekuriu techniškų trūku
mų lyg nedrąsi ir dvejojanti 
„Amerika” jau, matyt, pergy
veno tą „stage fright” fazę ir 
ra miai taria savo žodį. Turi
nio tenai yra daug ir gražaus: 
matyt jaunos, energingos pa
jėgos susispietė apie „Ameri
ką” ir nemano ją apleisti. Die 
ve jums padėk!

Kad skaitlingi ir gerai su
organizuoti Brooklyno ir apy
linkės lietuviai katalikai yra 
reikalingi savo laikraščio, 
apie tai negali būti abejonės. 
Kolonija be laikraščio — tai 
lyg šeima be savo krosnie; ne 
jauku virtis valgyti svetimoje 
stuboje. Nors kaimynai mielu 
noru paskolina šviesos ir šilu
mos, bet vis dėlto daug geriau 
viską savo turėti.

Lai Brooklyniečiai, sukūrę 
savo ugniavietę, ištvermingai 
ją išlaiko. Ir kitiems bus ma
lonu prie jos susišilti. Nuošir
džiai tad sveikiname naują 
bendradarbį katalikiškoj dir
voj ir velijame jam šių metų 
bėgyje pilnai subręsti ir su
stiprėti.

„Draugas”
Brooklyno ir apylinkės lie

tuvių katalikų visuomenės va
dai pradėjo leisti naują laik
raštį „Amerika”. Gąvome jo 
2 Nr., kuris daro gero įspū
džio. Nors mažesnio yra for
mato, negu kiti mūsų laikraš
čiai, tačiau turiningas. Matyt, 
kad prie naujo laikraščio su
sispietė gerų bendradarbių bū
relis. reikia linkėti „Amerikai 
pasisekimo, o jos leidėjams iš
tvermės.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PREKYBOS B-VĖS BYLOS

Amerikos lietuvių prekybos 
bendrovė turi nemažą skolų, 
o taip pat bylų.

Minima bendrovė turėjo 
bylą su Tarptautiniu Banku. 
Savo laiku bendrovė užtrau
kė paskolą iš Tarptautinio 
banko, —apie 400,000 litų. 
Iš pradžių tie pinigai buvo 
gauti kaip paskola, o paskui 
už tą sumą Tarptautinis Ban

kas pirko akcijų. Akcijoms 
smukus, Tarptautinis Bankas 
pareikalavo pinigus atgal, 
skaitydamas, kad tie pinigai 
duoti kaip paskola.

Kauno Apygardos Teismas 
bylos nagrinėjimą atidėjo, nes 
trūko davinių bylos aiškini
mui. Tačiau daugelis lietuvių 
amerikiečių dėl tos bylos ne
patenkinti ir duoda atskirus 
skundus, įrodinėdami visokias 
apgavystes.

LATVIJOS VOKIEČIO 
SENA GIESMĖ

Gruodžio 16 d. Berlyne la- 
ie paskaitė Rygos Herderio 
instituto prorektorius Grue- 
ner. Jis kalbėjo apie „vokie- 
tybės padėtį Pabaltyj”. Pa
sak, Gruenenrio, Pabalty jis 
esąs „sena reicho kolonija”. 
Esą, knygos, pastatai, Luebe- 
cko teisė, liuteronystė — tai 
geriausi įrodymai vokiečių y ei 
kimo „šitoje provincijoje” 
Kalbėtojas konstatuoja, kad 
šiandie čia prieš vokiečius e- 
santi nukreipta tik neapykan
ta. Vokiečius kalbėtojas vadi
no „vakarykščiais mokytojais 
ir viešpačiais”. Jis nurodė to 
liau, kad „šioje provincijoje” 
ir visose Pabaltijo valstybėse 
esanti pravesta agrarinė refor 
ma, kurios paseka — Pabalti 
jo vo’kiečių suproletarizavi- 
mas. Tačiau vokiečių kariška 
vadovybė karo metu, vokiečių 
kovotojai su bolševikais sus
tiprinę čia dvasinį kontaktą su 
reichu. Šiandien reicho teikia 
ma parama Pabaltijo vokie
čius vėl atgaivinanti. Vokie
čiai Pabaltyj. atgyją, tačiau 
jau nauja dvasia. Naujas rei
cho persitvarkymas atgiavinęs 
Pabaltijo vokietybės kultūri
nį aktyvumą, kartu nukreip
damas juos į aktualias proble 
mas. Baigdamas Grueneris pa 
reiškė, kad Pabaltijo vokiety 
bė esanti pašaukta sudaryti 
sieną tarp vakarų ir aziatiško 
galvosenos būdo azijatiškam 
Sovietų materializmui atsparą-

VARGONINKŲ PASIKEITI- 
MAI.

Teko sužinoti, kad muz. K. 
Žalnieraitis iš Amsterdam, N. 
Y. persikelai į New Britain,, 
Conn. Jo vietą Amsterdame 
užims komp. V. Niekus iš Ha
rrison, N. J. Į Harrisoną pas 
kun. L. Vaiciekauską chorą 
vesti pradėjo muz. J. Brun- 
dza, buvęs Šv. Jurgio parap. 
Brooklyne vargonininkas. Rei 
kia tikėti, kad naujose vieto
se muzikai parodys dar dau
giau pasišventimo ir energijos
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Iš Visur
IŠ LIETUVIŠKŲ KOLONIJŲ

— Lietuvos Atstatymo Ben 
drove sausi o30 d. šaukia sei 
mų. Ligi šiol dar nėra užtek 
tinai surinkta balsų, kad sei 
mas būtų legalus.

—• Chicago je statys veika 
lų „Kražių Skerdynės” ir ieš 
komi 30 kražiečių veikalų at
vaidinti.

— Chicagos Federacijos ap 
skritis sausio 8 d. atidar - 
Liaudies kursus, kuriuose kax 
tų savaitėje bus mokoma liat 
dis lietuvių kalba, istorija, ge 
ografija, sociologija ir 11.

— Amerikos Lietuvių Dak 
tarų d-ja šiais metais išrinko 
nauja valdyba iš pirm. Dr. V 
A. Šimkaus, vice-pirm. Dr 
V. S. Nario, rast. Dr. T. Dun 
dūlio ir iždin. Dr. K. C. Klia 
gos.

— Liet. Kat. Vakarinių Va 
stybių 11 seimelis įvyks vasa 
rio 18 d. Nekalto Prasidėjime 
par. salėje, Chicago j e.

—• Dienraštis „Draugas’ 
jau antras mėnuo veda spau 
dos vajų. Dabar ir „Darbinin
kas” paskelbė vajų. „Ameri
kos” vajus bus gavėnioj.

— Lietuvos žydas Dr. Reu 
hen L. Kahn (iš Kauno), Mi 
chigano universiteto bakterio 
logistas, laimėjo Ameriko' 
Mokslo Pažangos 1000 dol 
dovanų.

—• Brooklynietis kun. Pr 
Skruodenis, M. I. C. perkel 
tas iš Aušros Vartų par. Chi 
cagoje į Hinsdale, Ill., Mari jo 
nų Tėvų naujokynų.

— Labdarių Sųjungos Cen 
tras Chicagoje perrinko vai 
dybų, kuriai vadova i Auta 
nas Nausėda.

— Politania State Bankas 
Pittsburgh e nuo sausio 1 d 
š. m. skaitosi Temporary Fe 
dera! Deposit Insurance Fun 
narys.

— Kovo 4 d. š. m. sukanki 
15 metų, kaip gyvuoja šv. Ka 
zimiero Akademijos Rėmė j 
draugija Chicagoje.

— K. Pažarskis dainininką 
turėjo didelį koncertų Chica 
goję sausio 7 d.

— Naujos Anglijos kat. dr 
jos ruošiasi prie savo metinic 
seimelio, kuris bus vasario 22 
d,. Šv. Jurgio parrap. salėje 
Norwood, Mass.

— Naujų Metų naktį, Bos
tone, lietuvis V. A. Bensonas 
nužudė savo dėdę Liudvikų' 
Antanavičių. Bensonas areš 
tuotas ir daromi tyrinėjimai.

— L. D. S. organo „Darbi 
ninko ’ ’ koncertas įvyks sausio 
14 d. Montelloje.

— Mont Carmel, Pa. apy
linkėje darbai eina labai blo 
gai. Wilkes Barre — Luzer 
ne apylinkėje darbai pagerėjo*

— Diddžiausių gėdų lietu 
viams daro Shenandoah lietu 
viai, Pennsylvanijoj, kur s1 
klebonu eina po teismus. Tei 
smai tęsiasi keli metai, ir vė 
girdėti bus teismas. Reikėti, 
užbaigti tuos vaidus ir tau 
sugyventi, kaip kitose lietu 
vių parapijose.

— Baltimore j e saužiniai nu 
sišovė Baltrus Mikita, 55 me 
tų amžiaus, ir Vincas Sakevi 
čius 36 metų amžiaus.

t - - ------------*

— Karaliaučiuje vokiečių 
teismas nuteisė Lietuvos pi 
lietį Klebanovų 5 metus kalė 
ti už šnipiėnjimų.

— Marijampolėje gruodž. t 
— 7 d. sudegė linų fabrike 
sandelis. Fabrikas degė bem 
ketvirtų kartų.

— Amerikietis Račkauskas 
buvęs Liet, konsulas Pietų A 
trikoje ir prieš tai charge d 
Affaires Londone, rašys ang 
lų spaudai apie Lietuvos ka 
Įėjimų ir apie Kražių skerdy 
nes.

— Gen. Žukauskas padova 
no j o Amerikos Vyčių kardr 
Vytauto Muziejui.

— Dr. E. Draugelis, sena^ 
tautos darbininkas, tik dabai 
įsigijo medicinos daktaro laij 
snį iš Lietuvos universiteto.

Šeši Am. Jungt. Valst. lai
vyno lėktuvai laimingai pasie
kė Hawaii salas padarydami 
2400 mylių į 24 valandas be 
sustojimo. Šis lame j imas lai
komas svarbesniu už Italo Bal 

bo masinį skridimų.

— Merkinėje jau griaus ru
sų cerkvę, kuri stovi turgaus 
vidury.

— Per pirmuosius 1933 m 
mėnesius iš Lietuvos į įvai
rias šalis išvažiavo 943 žmo 
nes — 358 vyrai ir 587 mote- 
terys. Žydų išvažiavo 766, lie 
tuvių 120 ir kitų tautybių 57. 
Daugiausia žydų išvažiavo 
Palestinų.

Tūlas Reinwald be sustoji 
m o išgėrė 5 galionų (20 kvor 
tų) stiklinę alaus tuo išlošda 
mas čempiono titulų alaus gė 
rime.

TAI BENT BALSAS
Vieno nebraskiečio baisa, 

buvo girdimas per 6 mylias 
aplinkui vietų iš kurios jis le 
do tų savo balselį „rėksnių’ 
konteste.

Amerikietis Kermedy pe 
43 valandas nuroplojo keliat 
ir rankomis 18 mylių, tuo lai 
mėdamas laižybas.

Prie Čekų Aero Klubo V. S. 
(akademinio) Prahoje liet 
stud, draugijos „Lithuania” 
ir kiti} asmenų pastangomis 
įsisteigė liet, aviacijos sekei 
ja, kuri pasivadino Dariaus— 
Girėno vardu. Visuotinas sus 
mas buvo Prahoje gruodži o* 
d. Jame taip' pat dalyvav. 
minist. p. J. Aukštuolis ir ss 
kret. p. Sidzikauskas.

Čekoslovakijos Aero Klu
bas V. S. , labai simpatizuo 
damas Lietuviams, ne tik no 
romis leido įsisteigti lietuvio 
sekcijai (ji yra pirmjoi sve 
timšalių sekcija prie minėto 
klubo), bet suteikė ir matėm 
lės paramos. Be leidimo dova 
nai skraidyti mūsų lakūnam. 
— mokiniams, Aero Klūbas V 
S. numato dovanoti lietuvii 
sekcijai net ir lėktuvų. Daba, 
Čekoslovakijos Aero Klūbi 
lėktuvais skraido stud. A 
Varnas ir skraidymo stažų at 
likęs p. J. Kumpikevičius.

Minėtasis Aero Klūbas „Vy 
koškolskeho Sportu” (akade 
minis sportas) veikia prie 
Prahos aukštųjų mokyklų. 
Klūbų subsidijuoj ak. apsau 
gos ir š. ministerijos. Jis tur 
prie karo aerodromo savo an 
garų, keletu motorinių lėktų 
vii ir planerį, kuriais klūbo 
nariai gali nemokamai naudo 
tis. Šio klūbo pirmininku yr? 
„Walter” moterų fbariko 
gen. direkt. inž. Teni Kumpe 
ra. To klūbo valdyboje jau ke 
linti metai yra ir vienas lie 
tuvis. „R.”

VARGONININKU ORGANIZACIJOS DARBUOTE
Rašo kun. Juozas Simonaitis

Amerikos Liet. R. K. Vargoninikų S-gos Dvasios Vadas
*

(Užbaiga)

Vieninga Programa-
Drųsiai galima tvirtinti, kad Korai yra parapijos veiki

mo širdis. Maža parengimų ar teatrėlių rengiama, kad koras 
nedalyvautų ir nepriduotų „tonų” parengimui. Nėra tos apy
linkės kur didžiuliai koncertai neįvyktų ir tuomi nekreiptų 
svetimšalių dėmesį į lietuviškų dailę. Radio, rekordai ir kiti 
šių dienų išradimai prabilsta lietuviškai tarpininkaujant mū
sų korams. Tik gaila, kad tokia pajėga dar nesuliejama į vienų 
galingų kūnų, kuriodidumas prasiskverbtų pro rybas lietu
viškų kolonijų ir sutektų lietuvių vardui garbės ir žavėtų mū
sų kaimynus ne lietuvius. Taip imponuodami jaunimui korai 
paliktų didelį įspūdį. Apylinkių vienyti korai sudarė įspūdį 
Vytauto metais, įvairiose Lietuvių Dienose ir tt. Nevienas 
mųstąs lietuvis panorėjo, kad toks ryšys būtų pastoviai pa
laikomas, nuolatinai gyvuotų. Todelei ir Kun. Vienybė užgyrė 
Korų Sųjungos projektų, kame korai vienyjasi taip kaip Ka
talikiškos Organizacijos vienyjasi prie Katalikų Federacijos. 
Tas projektas jau buvo paskelbtas laikraščiuose ir apibudin
tas gerb. mūsų muziko — kompozitoriaus Juozo Žilevičiaus. 
Kunigai savo Seime tuo klausimu išnešė tokių rezoliucijų:

„Kadangi parapijiniai korai žymių rolę lošė ir lošia 
liet, amerikiečių visuomeniniame gyvenime; ir

Kadangi Kunigai klebonai, kaipo ir Vargoninkų ir ko
rų šefai, vaidina vadovaujančių rolę šiame reikale;

Todėl Kun. Vienybės Seimas užgiria Varg. Sųjungos 
projektų pavadintų: Parapijinių Korų Sųjunga”, kuri vie

nytų parapijų ko rus į milžinus Apskričio korus, kad tuomi 
papuoštų išimtinai Katalikų svarbesnius įvykius ir apvaikŠ- 
čiojimus; ir

Todėl Kun. Vienybės Seimas kviečia nanus raginti 
Vargonininkus prie sėkmingo įvykdinimo šio projekto.

Šiam kartui užteks šie keli platūs bruožai iš Vargoninin
kų darbuotės. Vienok jie labai svarbus ir neatidėliojami ka
dangi daug gali pasitarnauti Jaunajai Lietuvai Amerikoje. 
Ištautėjimas smearkiai veikia ir mūsų apgailestavimu nema
ža aukų susiranda. Šiuomi, Liet. R. K. Vargonininkų Sųjungos 
Amerikoje nariai yra raginami pradėti naujų, glaudų, inten- 
syvį veikimų viršminėtais klausimais, kad naujais meįais di
desni darbai būtų atsiekti negu ligišiol. Paaukokime asmeniš
kus išskaitliavimus visuomenės gerovei. Jaunime globėjai ri- 
kiuokim savo jaunimų į korus, tada daug pagelbėsim tam dar
bui, kuris galutinai džiugins mūsų širdis ir pratins mūsų au
gančia kartų vesti ir globoti visuomenės darbus „Dievui ir 
Tėvynei” pavestus.

Kunigas Juozas Simonaitis,
Amerikos Liet. R. K. Vargonininkų Sųjungos Dvasios Vadas.

PRIERAŠAS. Kadangi tenka dalyvauti Kun/ Vienybės 
Centro posėdžiuose, kaipo Valdybos narys, žinau, kad kol kas 
Seimo raštininkas neprisiuntė protokolo. Vienok, viršminėtas 
reikalas taip svarbus, kad ilgiau atidėliot negalima. Todėl, 
rezoliucijų turinius sustačiau iš asmeniškų užrašų; jei žodis 
žodin ir neatitiks, vienok visa prašėme ir mintis nutarimų yra 
tokia, kaip parašyta. J. S.

PUIKIAI IR PIGIAI SPAUSDINAME KNYGAS, AP
LINKRAŠČIUS, APYSKAITAS IR ĮVAIRIUS TIKIETUS 
LINKRAŠČIUS, APYSKAITAS IR ĮVAIRIUS TIKIETUS 
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Nuo Ko Mūšy Gyvybe Priklauso
Neseniai vienas mokslininkas-astronomas Dr. Abbott 

padaręs labai daug svarbių, tyrinėjimų ir bandymų, priąjo 
prie išvados, jog žemės ritulys yra apsuptas viena aštunta 
colio ozono dujų. Ozonas, nors jo ir taip jau menkas kiekis, 
dar yra ore labai išsisklaidęs. Jis randasi apie 40 angliškų 
mylių nuo žemės paviršiaus.

Tas ozonas, nors ir išsisklaidęs, atlieka koštuvo pareigas, 
leisdamas tik daliai saulės spindulių pasiekti žemę.

Yra žinoma, jog saulės spinduliai yra dvejopi: ilgų ir 
trumpų bangų. Ilgi} bangų ultra-violetiniai spinduliai yra 
naudingi, o trumpų, bangų. — kenksmingi. Ozonas praleidžia 
tik ilgų bangų spindulius, o kenksmingus trumpų bangų 
spindulius sulaiko. Gi jei ozono ore nebūtų, arba jo būtų tik 
pusiau tiek, keksnlingieji spinduliai labai greitai išnaikintų 
visą, gyvybę sudeginant viską.

Tai yra tik vienas iš upsaugos dėsnių, nuo kurio prik
lauso mūsų gyvybė. Ištikro, gyvybė yra nepaprasto išmin
ties, jautrumo ir painumo surėdymo manifestacija.

Tik pavyzdžiui nužemink temperatūrą vidutiniškai že
mėje 240 laipsnių F. ir vėl iš naujo turėsime ledyno amžių; 
sumažink jo dar, keturesdešimt laipsnių, gyvybė pasaulyj vi
sai išnyks dėl šalčio; sustabdyk saulės šilumą vieniems me
tams ir atmosfera (oras) tekės skysto oro upeliais žemyn. 
Pakelk temperatūrą nuo kritiškos 104 iki 106 laipsnių ir bal
tiniai, kurie randasi pas gyvulius ir žmones, taps sutraukti. 
Sumažink žemės svorį tik dviem trečdaliais ir oras, suma
žėjus žemės traukimui, nuplauks sau ir paliks mus žiopsan
čius ir mirštančius tuštumoje. Ir taip jau vandenilis (hydro
gen) nuolat ištrūksta nuo žemės, gi jei žemė būtų daug sva
resnė, vandenilis prieš amžių-amžius būtų susijungęs su de- 
guoniu ir mūsų žemės plotas, kur mes dabar gyvename, būtų 
visas apdengtas vandeniu..

Mes turime turėti ir dieną atatinkamo ilgio. Lai mūsų 
planeta sukasi taip, jog dienos ilgis būtų metai, tuomet viena 
žemės pusė, visuomet būtų atgręžta į saulę ir jos paviršiuje 
lengvai tirptų nuo saulės spindulių švinas, gi kitoje pusėje 
gulėtų amžinas ledynas — kaipgi tada būtų su gyvybe? Pa
galiau, jei mūsų diena būtų tik 50 valandų ir tai mūsų svei
katai būtų pražūtinga.

Pakrkeipk žemę kitu kampu ir nelaimė vėl įvyks su 
mumis. Tik todėl, kad ašigalis atkreiptas į Šiaurės žvaigž
dę, mūsų metų laikai, dienos ir naktys yra tokiomis, kaip 
dabar. Atkreipus ašį į saulę, diena būt ištisas mėnuo neapsako 
mo karščio, o naktis-mėnesis didžiausio šalčio. Atsuk ašigalį 
stačiu kampu su orbitų ir turėsime tik vieną metų laiką: aši
galis paskendęs amžiname lede. Gi tik pusiau juje (ekvoto- 
riuje) ir artimose nuo jo vietose gyvūnai tegyvens.

Kombinacija daugybės žinomų ir gal būt dar nežinomų 
aplinkybių, leidžia bujoti gyvybei žemėje. Ar ištikro tik at
sitiktinai tos visos palankios sąlygos yra susidarę, kaip ne>- 
kurie tai nori tvirtinti? Ar visa tai galėjo per savę susitvar
kyti, kad gyvenimas ant žemės būtų galimas ? Mūsų pasaulyj 
ir menkiausi dalykai neatsiranda ir nesusitvarko patys per 
savę. O kaipgi išaiškinti tokį planetinį surėdymą?

Mokslininkai padaro visi naujus ir naujus išradimus. A- 
tidengia naujus žvaigždynus, suranda visų gyvūnų kūno są
statą ir tt. Bet dar ikišiol niekas neatrado gyvybės paslapties. 
Nors mokslas] žino iš ko vieno narvelio (celės) gyvūnas pro
tozoa yra padarytas, bet ir jos pagaminti dar. niekas iš ne
gyvos medžiagos nepajėgė.

Astronomai vis daugiau ir daugiau atranda naujų žvaig
ždynų, kurie susideda iš milionų degančių saulių. Saulė, ku
riai žemė yra tik mažu trupinėliu, pati yra milionus kartų 
mažesnė, negu tos vis naujai atrandamos ugningos žvaigž
dės. Ir juo astronomai didesnius teleskopus panaudoja, tuo 
daugiau naujų pasaulių atidengia, bet dar ir po šiai dienai 
nei vienas nežino, iš kur tie pasauliai atsirado.

Gi neatsižvelgiant į šio pasaulio begalybes, visa yra taip 
sutvarkyta, jog nei viena žvaigėdė kitai kelio nepastoja. Vi
sa veikia su ritmu, su nustatyta parėdyta tvarka.

Ant labai mažo siūlelio gyvybė kabo šiame pasaulyje. 
Ir ištikro gyventi tarpe bilionų liepsnojančių saulių ir tik 
keiktos neapgyventų planetų suteikia mums jausmingą pa
saulinę prietikių kelionę. A. J» Mažeika.

Atsišaukimas
Į kompozitoriaus Miko Petrausko draugus, pažįstamus ir 

jo gerbėjus.

Praeitų metų gale, Lietuvoje, buvo iškilmingai Universite- 
to salėje minėtas 60 metų Miko Petrausko gimimo jubiliejus. 
Amerkoje visai apie tai buvo pamiršta, o kadangi savo profe
sionališko veikimo veik visą laiką praleido Amerikos lietuvių 
tarpe, vos tik trejetą metų kaip pasitraukė iš veikimo. Jo čio
nykščio veikimo laikotarpį noriu smulkiausiai ištirti, kad būt 
galima apie tai išleisti atatinkamą studiją. Svetimtaučiai sa
vo kultūros veikėjus tinkamai įvertina, neatsilikime ir mes.

Nepoilgo sueis 30 metų, kai Mikas Petrauskas, pirmą kartą 
atvykęs į šią šalį, pradėjo skleisti lietuviškąjį muzikos meną, 
kuris čia buvo labai menkoje padėtyje. Jis pirmas pradėjo 
rengti viešus koncertus, kad supažindinti tautiečius su muzi
kos menu. Pirmieji jo koncertai buvo rengiami saliūnuose, 
nes lietuviai neturėjo savų svetainių, o antra jie nebuvo pra
tę lankytis į koncertus meninės muzikos. Laike koncertų sa
liūnuose, buvo varomas kasdienis biznis, nepaisant to, kad 
tuo metu dainininkas dainuoja meno veikalus. Tokiose tai są
lygose M. Petrauskas pradėjo veikti. Jį tad galima laikyti 
lietuviškos dainos meno apaštalu. Šiandien visai kas kita. Jei 
tai dalinai yra M. Petrausko nuopelnas. Jo veikimas pasireiš
kė koncertuose, organizavime chorų, parengime operečių stei
gime muzikos mokyklų, raštu spaudoje ir tp. Žodžiu, M. Pet
rauskas muzikos srityje veikė visomis savo jėgomis. Kas ne
žino jojo operečių „Birutės”, „Apvesdinkite ir mani” „Con- 
siliumFacultatis”, „Užburtas Kunigaikštis”, „Liutevių Mili- 
onierius”, „Šventosios Nakties”, „Kanklių” sąsiuvinių ir tp.

Nė vienas iš lietuvių muzikų, gyvenančių ne tik Amerikoj, 
bet ir Lietuvoj, dar nėra pasiekęs tokio milžiniško skaičiaus 
viešų leidinių kaip M. Petrauskas. Jis savo pastangomis. iš
leido šimtus veikalų—veikalėlių. To gali pasiekti tik dide
lės energijos žmogus. Už tai nerasime Amerikoje nė vienos 
kolonijos, ar ji būtų maža ar didelė, kad M. Petrausko dainos 
nebūtų dainuojamos solistų ar chorų. Kadangi tas žmogus 
ant kiek buvo energingas darbuotėje, ant tiek buvo kuklus ir to 
nemėgstantis save garsinti spaudoje, tat sunku yra laikraš
čiuose rasti pakankamai medžiagos, kad būtų galima jojo vei
kimą tinkamai ir teisingai nušviesti.

Todėl ir kreipiuos į M. Petrausko artimuosius draugus, pa
žįstamus, prietelius, vienminčius, buvusius jojo mokinius, cho
rų dalyvius, vaidinusius jojo pastatymuose vaidylas ir bend
rai į visus geros valios lietuvius, prašydamas suteikti man ži
nių apie jojo darbuotę. Svarbu prisiminimai, plakatai, prog
ramos, išduotieji diplomai apie muzikos studijavimą, atvaiz
dai, brošiūrėlės. Žodžiu, viskas kas tik yra surišta su M. 
Petrausko veikimu. Prašau man jų nepašikštėti prisiųsti. Ku
rie nenorės su turimąją pas save medžiaga atsiskirti, tiems vi
są grąžinsiu pilnoje tvarkoje. O kurie galės medžiagą palikti, 
tas viskas bus sukoncentruota į mano lietuvių muzikos istori
jos archivą, kurį čia būnant pasisekė padidinti beveik 500 
vienatį} vien iš Amerikos lietuvių veikimo^ kuris Lietuvoje 
bus sukrautas saugioje ir garbingoje vietoje, greičiausiai Vy
tauto Didžiojo Universiteto knygyne.

Todėl meldžiu nepasigailėti parašymui reikalingų žinių ke
liolikos minučių to žmogaus naudai ir pagarbai, kuris veik 30 
meti} nesigailėjo praleisti sunkias ir linksmas valandas tarpe 
Jūsų, gerbiamieji Amerikos Lietuviai.

Už prisiuntimą viso to kas ką galės minėtu reikalu, reiškiu 
savo giliausią padėką. Juozas Žilevičius, Laisvas Meninkas.

PASIDAIRIUS PO JUNG
TINES VALSTYBES.

— Chicagoje vyksta pieno 
streikas. Farmeriai sustabdė 
pieno traukinį ir išpilstė iš aš- 
tuonių vagonų pieną.

— Senate įnešta bila statyti 
101 karo laivų. Nuolatinė bai
mė svyruoja dėl karo su ja
ponais.

— Senatorius Borah didis 
sovietų šalininkas griežtai pa 
smerkė Hitlerį. Daugelis ste
bisi Borah prieštaravimais.

— Prižadama Jungt. Vals
tybėms didelę prekybą Sovie
tų Rusijoj, kaip p aprėžė so
vietų ambasadorius Berlyne 
Leo činčukah.

—Politikierius protestonų 
vyskupas Cannon turės atsa
kyti už savo darbus 1928 m. 
prezidento rinkimuose, kaip 
aukščiausias teismas nuspren
dė.

— R. F. C. jau išleido ger
būvio grąžininmui 6 bilionus 
dolerių.

— Atstovų rūmai priėmė 
gėrimų bilių kontroliuojantį 
pačią sostinę. Washingtonas 
bus liberališkiausias miestas 
Amerikoje.

— Su Naujais Metais padi
dėjo pirkimas. Statistikos ro
do, kad šių metų pradžia bu
vo geriausia paskutinių ketu
rių metų.

— Keturios kompanijos pa 
brangino cigaretus vienu cen
tu. Socony Co. atpigino gazo 
liną puse cento.

MIRĖ KUN. P. J. JURGAI
TIS

Sausio 6 d. 9:30 ryto, Šv. 
Kryžiaus ligoninėje mirė a. a. 
kun. Pranas J. Jurgaitis, ku
ris ilgą laiką sirguliavo ir bu
vo gydytojų patariamas svei
katos atgavimui išvažiuoti 
kur nors į gydyklas. Tačiau 
jaunajam levitui nebuvo lem 
ta tas padaryti.

Velionis kun. Pranas buvo 
gimęs Chicago j. Čia jis paliko 
motinėlę, brolį, seserį ir gi
mines.

Laidotuvės įvyko sausio 10 
d. Sausio m. 9 d. vakare, ve
lionio palaikai iš motinėlės na 
mų, buvo nulydėti į šv. Kry
žiaus bažnyčią.

MIRĖ SESUO VIVIANA
Sausio 7 d. Chicago! mirė 

Sesuo M. Viviana (Zofija Ka
minskaitė) gimusi ir augusi 
Chicago Heights, Ill. Į sesutės 
apžadus padarė 1931 m. ir nuo 
to laiko mokytojavo Šv. Anta
no parapijos mokykloj, Cice 
r o, Hl.

Skaitykite ir Platinkite 
„Ameriką”
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Bridgeport, Conn.

Jau kelintą sykį bandau 
pranešti „Amerikos”, skaity
tojams, kas darosi mūsų pa
dangėse. Stebina mane tas, 
kad iki šiol nesirado daugiaus 
korespondentų, kurie irgi sa
vo nuomonę išreikštų. Žinau 
gera, kad yra čia vyrų ir mer 
ginų, valdančių plunksną ir 
dabinančių lapus kitų laikraš 
čių, lauksime jus pasirodan
čių su savo nuomone ir „Ame 
riko j ’ ’.

Vietos klebonas jau kelintą 
sykį apart raginimo užsira
šyti laikraštį, veltui visą jos 
pundą ekz empliorių da I yja 
žmonėms, kad susipažintų su 
geriausiu savo draugui Žin- 
geidu sužinoti, kiek iki 'šiam 
laikui atsirado nuolatinių skai 
tytojų. Gal laikraščio admini
stracija teiksis pranešti. (La
bai malonu, kad Skribaila sa 
vo plunksna įvairina „Ameri 
kos” lapus ir ragina kitus 
plunksnos draugus tai daryti. 
Reikia džiaugtis kleb. kun. 
Pankaus pastangomis „Ame
riką” išplatinti savo koloni 
joj. Tam Jis nesigaili net sa
vo pinigų ir laikraštį duoda 
veltui susipažinimui. Žinoma, 
„Amerikos” administracija y- 
ra labai už tai dėkinga ir p. 
Skribailai gali pasidžiaugti, 
kad nuolatinhj „Amerikos ’ ’ 
skaitytojų skaičius iš Bridge
port jau toli yra pralenkęs 
kitas ir artimesnes kolonijas.
„Amerikos ’ ’ Admin.)

Pagelbininkas kun. Yankow 
sky pasmarkavo su šalčiu ir 
guli dabar šv. Vncento ligo
ninėje uždegimą plaučių ga
vęs. Gaila to kunigėlio. Į jo 
vietą vietiniam klebonui pa
deda La Salietiečiai.

Skribaila.

Waterbury, Conn.
VYČIŲ NAUJŲJŲ METŲ 

SUTIKIMAS
Lietuvos Vyčių 8 kuopa tu

rėjo Naujųjų Meti} išvakarė
se tikrai gražų ir istorišką va
karą. Buvo taip kaip papras
tai yra viešbučiuse, o dar bis- 
kį geriau, nes tai įvyko mūsų 
milžiniškojo Šv. Juozapo Salė
je. Atėjo visi porelėmis. Visi 
ir visos buvo formališkai ap- 
sirėdžiusios ir prasidėjo 8 va
landa. Buvo labai karališka va 
karienė, beveik 200 žmonių da 
lyvavo. Pelno liko mūsų naš
laičiams Juozo Jokšo orkes
tras grojo šokius. Vakaro ve
dėju buvo šerifas J. Jenušai- 
tis. Kalbėjo klebonas kun. J. 
Valantiejus ir kiti.

Atostogoms
E. Ragis iš Cath. universi

ty, Washington, D. C. buvo 
parvažiavęs atostogų. Jis eina 
pirmuosius kolegijos metus. 
Geras beisbolininkas ir gabus 
moksle. Linkime jam užbaigti 
užsibrėžtus mokslus.

Juozas Ališauskas baigia ad 
vokato mokslus Georgetown 
universitete. Jis yra gabus ir 
nuolat su vyčiais darbuojasi.

Jonas Grebauskas, Princeto 
no universiteto studentas, ba- 
sketbolininkas.

Edvardas Butkus lanko Sy 
racuse universitetą, didelis 
mėgėjas sporto..

Jonas Steponaitis žadąs bu 
ti Waterburio dentistas. Bai 
gia Tuft’s Dental mokyklą.

Mari jom} studentai Vilčiai 
skas ir Urbonas, taipgi b'ro 
liukas Antanas Ignotas ii 
prof. dakt. Andrilionis.

Vincas Plikasis iš McGill 
universiteto

Edvardas Raitkevičius irgi 
universiteto studentas.a Jo 
broliai gyvena Naugatuck.

Buvo dar ir daugiau stu 
dentų ir studenčių, kurie lai 
ke Kalėdų švenčių buvo par
važiavę atostogų.

Aprūpinta 100 Šeimynų
Pasidarbavimu L. I. P. Klū 

bo 100 lietuvių vargingi} šei 
mynų buvo aprūpintų maistu 
Kalėdų šventėms.

Tam reikalui padaryta rin 
kliava. Surinkta $94.50. Nuo 
širdį padėka priklauso lietu
viams biznieriams, kurie auko 
jo pinigais ir valgiais mūsų 
kolonijos bedarbiams varguo- 
guoliams.

Holy Name League lietu
viai jau stoVi lygiai dėl čam- 
pionato. K. Šemetas pralenkė 
svetimtaučius su savo „sena
toriai score” Bowling Alleys 
176. Lietuviai džiaugiasi, kad 
jų atstovas laimi. Prie šios ly 
gos yra apie 20 parapijų. Yra 
vilties, kad mųsų tautiečiai 
prasimuš į pirmutinę vietą.

Kažemėkų (buvusių priva
te bankierių) namas aną va
karą sudegė. Reiškiame užuo 
jautos dėl tokios nelaimės

— Jamaica Plain, Mass, 
mrė Mikas Kirkutis, 45 metų 
amžiaus, kilęs iš Kuršėnų.

— Worcester, Mass., mirė 
Petras Lukšis, kilęs iš Perlo 
jaus, Vilniaus krašto.

— Philadelphia, Pa., mirė 
Elena Jakštienė, Juozas Goš
tautas.

— Hudson, Mass., rastas ne 
gyvas S. Kunevičius.

Harrison, N. J.
IS CHORO DARBUOTĖS

Ateinantį sekmadienį, sau
sio 14 d. 6 vai. vak. lietuvių 
Piliečių Kliubo salėje, Schuy
ler Ave., Keamey, N. J. vieti
nis Šv. Motinos Sopulingos 
parapijos choras rengia gražų* 
teatrą: „Gims Tautos Geni 
jus”. Apie šį vaidinimą netę 
ko nė spaudoj pastebėti, tarsi 
choras norėjo Harrisono-Kear 
ney apylinkės lietuviams šiuo 
vaidinimu padaryti siurprizą

Patsai veikalas yra gražus 
patriotingas, paįvairintas dai
nelėmis. Vaidintojai, nors čia 
augę, gana gražiai vartoja lie 
tuvių kalbą ir savo roles atlie 
ka puikiausiai. Minėtas veika 
las parašytas vietinio klebono 
gerb. kun. L. Vaiciekausko. 
Tad ir pačiam autoriui malo 
nu bus pamtyti savo parašytą 
veikalą.

Šį vaidinimą turėtų pamaty 
ti visi vietos ir apylinkės lie
tuviai. Pelnas parapijos nau 
dai.

JAUNŲJŲ CHORAS
Jaunųjų shoras taipgi ne

nori užsileisti didžiajam cho 
rui. Jis perorganizuojamas ii 
didinamas; bus priimami nau 
ji nariai berniukai ir mergai 
t ės. Norintieji į šį chorą pri 
klausyti, prašoma atsilankyti 
į praktikas, kurios bus 6 vai 
vak. antradieniais ir penkta 
dieniais parapijos svetainėje

Newark, N. J.
Parapijos metinė vakarienė 

bus vasario 11 d., o blynų ba
lius bus vasario 13 d. Šiomis 
dienomis draugijos nieko ne
renkite, nes yra parapijos me
tiniai parengimai.

Šįmet Lietuvos Nepriklau
somybės 16 metų šventę švę

sime vasario 18 d. sekmadienį. 
Pageidautina, kad nebūtų per
daug laisvamaniškų kalbėtojų 
žinoma, gal komisija tuo susi 
rūpins ir tą sutvarkys.

A. Muzik. A. Visminas iš 
Lietuvos rašo A. Stanšauskui, 
kad sveikata 'jau sustiprėjo. 
Jis džiaugiasi Lietuva ir jo 
gamta.

Amerika, Amerika! visur 
kalbama. Aš manau, kad jau 
visi susipažinot su Amerika, 
dabar tik lieka užsiprenume
ruoti ir, žinoma, reikia pasku
bėti iki vasario 16, tai metams 
yra 1.25,po to bus brangiau.

Galit užsiprenumeruoti pas 
kleb. kun. Ig. Kelmelį arba 
pas A. Stanšauską. Tegul plin
ta Amerika mūsų kolonijoj 
kuo plačiausia.

Jonukas.

JERSEY CITY, N. J.
Profesonalų ir Stud. Susirin

kimas.
Pirmas šių metų Lietuvių 

Alumnų ir Studentų klubo su
sirinkimas įvyko pas p. Mer
rick, 62 Bidwell Ave., Jersey 
City, N. J. Susirinkimas buvo 
labai gyvas ir įdomus. Ypatin 
gai visi su entuziazmu priėmė 
kun. J. Aleksiūno pasiūlymą 
įsteigti Lietuvių Profesionalų 
ir universitetų Studentų kal
bėtojų klubą, kuris rengtų pa 
skaitąs ir prakalbas apie svei 
katą, moralę bei teisę. Žodžiu, 
tai' būtų apylinkės lietuvių 
brusdelninkų grupė.

Be to, buvo dalinai aptarta 
ir metinio baliaus — šokių 
reikalai. Bankietas įvyks va
sario 10 d. Park Central Ho
tel N. Y. C.

L. A. S. K.

Pa+erson, N. J.
Klebonas lanko savo 

parapijonus.
Šv. Kazimiero parapijos kle

bonas kun. S. Stonis jau pra
dėjo kalėdoti. Dabar lanko ar 
čiau gyvenančius, vėliau va
žiuosiąs ir pas tolimesnius pa
rapijonus.

Vaikų teatras
„Angelo Sargo” draugija 

š. m. sausio 14 d. rengia teat- 
rėlį. Bus labai įdomi komedi
ja: „Nepaprastas Siuvėjas”, 
dainos, deklemacijos ir plastiš 
ki šokiai. Po vaidinimo gali
ma bus ir pasišokti, nes yra 
pakviesti geri muzikantai.

Pradžia 7 vai. v. Įžanga 25c.

„DZŪKŲ VESTUVĖS”
Š. m. sausio 21 d. Šv. Onos 

Klubas ruošia vakarą „Dzūkų 
vestuves”. Balius žada būti 
labai įdomus, todėl jau visi iš 
anksto ruošiasi dalyvauti.

Juozo ir Viktorijos Gražulių 
dukrelė Zofija (iš Bayonne) 
sausio 13 d. praneša „engage
ment” su p. Kazimieru Radza- 
vičiu (Rogers). Jaunuoliai ge 
rai žinomi Bayonney. Linkime 
daug laimės. Pokilis įvyks tė
velių namuose.

Raporteris

Great Neck, N. Y.
Great Necko Federacijos 

Skyriaus dėka laikomos pa
maldos lietuviams Šv. Alfonso 
bažnyčioje, veikia gražus cho
ras ir bendrai tautinis veiki
mas gyvėja. Su mumis jungia, 
si lietuviai iš Port Washing
ton ir kitų Long Island vietų. 
Nesenai laikraščiuose buvo pa
skelbta, kad mūsų choras ski
lęs. Tas netiesa. Buvo narių, 
kurie nenorėjo mesti bolševi
kų choro, tad turėjo mūsiškį 
apleisti. Raudonieji jauf nega
lės mumis naudotis, kaip pir
ma. Susipratę lietuviai atski
ria pelus nuo grūdų. Veikimą 
sustiprino salės gavimas nuo 
airių klebono. Kun. Donoran 
yra labai prielankus lietu
viams ir net ragina lietuvius 
jungtis į Federaciją ir įsisą
moninti tautiniai ir religiniai. 
Mes jam už tą dėkingi.

t Vietinis

— New Yorko majoras La 
Guardia pešasi su gubernato
rium Lehman. La Guardia no
ri būti diktatorumi. Politikie
riai įžiūri čia fusionisto-repu- 
blikono kovą su demokratu.

— Darbo Departamentas į- 
sileido 90 dienoms į Jungt. 
Valstybes žinomą tarptautinę 
anarkistę Anna Goldman 
(Mrs. James Colton).

Šeši laivyno lėktuvai išskri
do į 2,400 mylių be sustojimo 
kelionę. Tai pirmas toksai il
gai kelionei masinis skridimas

—New Yorke prez. Roose- 
velto šalininkai išėjo į kovą 
su Tammany klubo demokra
tais. .Norima panaikinti Tam 
many klubą, kuris ilgus me
tus lošė žymią rolę federalėj 
ir miesto politikoj.

MASPETH, N. Y.
Mirė A. a. Jonas Čivinskas, 

61 metų, sausio 6 d. dukrelės 
Veronikos namuose. 97—15— 
83rd St., Woodhaven, L. L 
Paliko nuliudime sūnų "Anta
ną, dukreles: Uršulę gkrode- 
nienę, Adelę Kazvingelienę, 
Veroniką Schmitt, anukus, 
brolius Antaną Cliffside, N. J. 
Kazimierą Chicago. Laidotu
vės buvo sausio 9 d. šv. Elz
bietos bažnyčioj. Dalyvavo 
kun. J. Simonaitis iš Elizabet^ 
N. J.. Laidotuvėms rūpinosi A* 
Valantiejus.

Spauda — didžiausia pa
saulio galybe, tad remk 
„Ameriką” lietuvi.
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Vietos žinios
SUSIRINKIMAS

Didž. New Yorko Fed. Aps
krities susirinkimas įvyks sau 
šio 25 d. 8 vai. vakare, Kara
lienės Angelų par. salėje. Pra 
šomi visi draugijų atstovai su
sirinkti, nes yra daug svarbių 
reikalų svarstymui. Prašome 
nesivėluoti.

Apskr. Valdyba.

MIRĖ PETR. MIKOLAINIS

gausio 7 d. Brdoklyne mirė 
plačiai žinomas visuomeninia
me gyvenime Petras Mikolai- 
nis, 65 m. amžiaus. Velionis 
buvo darbštus veikėjas spau
dos draudimo laikais Lietuvo
je, kurį laiką net pats leidęs 
lietuviškas knygas Prūsuose ir 
pats slapta gabenęs į Lietuvą. 
Persikėlęs į Ameriką prieš 40 
metų, velionis visą laiką dar
bavosi tarpe lietuvių. Buvo 
griežtas ateistas. Jo kūnas su 
degintas krematorijoj sausio 
10 d. Paliko nuliudime žmoną 
brolį, dukterį Aldoną ir sūnų 
daktarą Mindaugą, kuris yra 
darbštus ir energingas vyčiiį 
veikėjas, nuoširdus prof esi ona 
las.

KARALIENĖS ANGELŲ 
PARAPIJA * z

Parapijos kalėdojimas eina 
sparčiai. Kun. Lekėšis džiau
giasi nuoširdžiais žmonių pri
ėmimais, o dar labiaus tuom, 
kad šioje parapijoje neranda 
bolševikų. Kalėdojime daro
mas parapijos surašinėjimas. -

Kun. kleb. Remeika jau 
sveiksta. Jo daktaras jam pa
taria surasti ramią poilsio vie 
tą ir užtikrina naują jam e. 
nergiją.

Karalienės Angelų parapija 
įspūdingai praleido Kalėdų 
šventes. Bažnyčioje daug žmo 
nių lankėsi. Choras savo gie
dojimu stebino visus, gi bažny 
čios jaukiu vainikų išpuošimu 
žmonės negalėjo atsidžiaugti

Amžinuoju moterystės ryšiu 
gruodžio 31 d., kun. Lekėšis 
surišo sekančius: Joną Bace-- 
vičių su Josapina Žibudaite, 
Mykolą Gelumbauską su Ona 
Šukiutė, Stasį Lukoševičių su 
Paulina Diraite. Gi sausio 7 d. 
surišo Vincentą Vamerį su 
Margareta Dragūnaite.

Daug laimės — džiaugsmo 
ir Dievo palaimos jaunuoliams 
velinam naujam gyvenime. 
Yes Sir!

Gruodžio 8 d. įvyko susirin
kimas Mot. Sąjungos 24 kp~ 

Susirinkimą atidarė su malda

pirm. p. M. Butauskienė. Pe
reito susirinkimo protokolas 
perskaitytas ir priimtas.

P-ni K. Dumblienė išdavė 
raportą iš vakarienės, rapor
tas priimtas.

Iš Katalikų seimelio raport- 
tą išdavė p. Vizbarienė, Ra 
dzevičienė ir Barzilauskienė, 
raportai priimti.

Kuopa išreiškė padėką pa
sidarbavusioms vakareinėje: 
Radzevičienei, Majauskienei, 
Digrienei, Gustavičienei, Vaz. 
barienei, Raubienei, Daubarie 
ųiei ir M. Butauskienei.

Nutarta laikyti „Bunco ir 
Kortų Party”, kuris įvyks 
ketvirtadienį, sausio 18 d., Ka 
ralienės Angelų par. salėje, 
7:30 vai. vakare. Tikietai 25 
centai. Prizus aukoja Vizba
rienė, Raubienė, Dumblienė, 
Mickevičienė, Venienė, Dauba 
rienė ir M. Butauskienė. Va
karėlio komisiją sudaro: Dau 
barienė ir Butauskienė.

Taippat nutarta rengti „Bly 
nų Vakarėlį”, kuris įvyks Už
gavėnių vakarą, antradienį va 
sario 13 d. Karalienės Ange
lų par. salėje. r

Susirinkime prisirašė nauja 
narė p-lė Irena Bindokiūtė.

Per nelaimę išsilaužusiai ko 
ją darbščiai kuopos narei J. 
O. Digrienei pareikšta užuo
jauta ir palinkėta greito pa
sveikimo.

J. BABRAVIČIAUS KON 
GERTAS

Apylinkės dainos meną my 
lintiems llietuviams daininin
kas J. Babravičius rengia, tur 
būt, paskutinį dainų koncertą 
sauiso 14 d. (sekmadenį) Pi
liečių Klubo salėj, 80 Union 
Avė., Brooklyne. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Dainininkas Ba
bravičius šį pavasarį grįžta į 
Lietuvą, taigi gal ir ilgai ne
beteks jo dainų klausytis. To 
dėl į šį koncertą girdėt dau
guma net iš tolimesniiį kolo r
nijų rengiasi atvažiuoti.

Po koncerto J. Babravičiaus 
draugai - profesionalai rengia 
jam pagerbimo vakarienę To- 
nny’s restaurane.

MASPETH, N. Y.
— Kun. J. Aleksiūnas lan

kėsi Waterbury, Conn, sausio 
9 d. ten rodė studentams ju
damuosius paveikslus ir laikė 
paskaitą.

— Sausio 14 d. susituoks Jo
nas Strazakauskas su Marijo
na Veselkaite.

— Sausio 7 d. apkrikštytas 
Klemenso ir Antaninos Ražau 
skų (Reseska) sūnus Rikar
das.

— Adomas Batutis apsirgęs 
nuvežtas į Belleone ligoninę 
New Yorke. Ruošiasi operaci
jai.

Pigiai ir puikiai atlieku sto
rų frontų taisymą, namų sta
tybą ir visus cabinet darbus.

K. BALTRUŠAITIS
168 Hemlock St., 
Brooklyn, N. Y.

Phone APplegate 7-9309
Korespondentė.

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifimiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiifiimii*

Į CLINTON PARKAS j
Tinka piknikams, Baliams, Koncertams ir visokiems E 

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

Jonas Klasčius, Sav.
= Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y. E
r.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinin

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., .._ 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. . I
1920 7th Ave., Watervliet, N. Y.

itmiiimiiiiiititiiiiiiiitiiiiiutiuniitiiiiiiiiiiiiitiiniHtiiiiiiiiiniiiitmmtu.
= ' Tel.: STagg 2-2306 =

I PALOCIUS SALDAINIŲ I
E KRAUTUVĖ =
E GERIAUSIOS RŪŠIES E

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

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

mi užsakymai. Kreipkitės: =
E J. CINKUS, S
= 495 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. =
71IIIIIIIIIIIII11IH1IIIIIIIIII n limn n liiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllliliKr

Tel. STagg 2—0788 NOTARY PUBLIC

JOSEPH LE VANDA 
(LEVANDAUSKA3) 

GRABORIUS
107 Union Avenue, Brooklyn, H. Y.

Tel.: STagg 2—£043 NOTARY PUBLIC

M. P. BALLAS, Inc. 
BIELIAUSKAS 

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

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 2-8593

Tel.: EVergreen 6—5310

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Brooklyn, N. Y.231 Bedford Avenue,

Tel.: STagg 2—7177

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.

ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) 
ADVOKATAS

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



8 „AMERIKA” Sausio 12 d., 1934 m.

Vietos žinios
C. BROOKLYN, N. Y. Į

Ketvirtadienį, sausio 4 d 
Lietuvos Vyčių 49 Kęstučio 
kuopa turėjo savo metinį su 
sirinkimą. Apkalbėta daug 
svarbių dalykų ir išrinkta 
nauja valdyba. Pirmininku iš 
rinktas Šv. Jono Kolegijo 
studentas Pr. Raugalas, Vice
pirmininku - Fogelmonas, iž 
dininku - J. Česnulevičius, pe 
reitų metų pirmininkas, f in 
rast. - Pacenkaitė ir protokolų 
rašt. _ Sirutytė.

Su šia nauja valdyba ir dva“ 
sios vadais, kleb. kun. N. Pa
kalniu ir kun. J Laurinaičiu, 
šie metai žada 49 kuopą pakel
ti į veikliausių kuopų tarpą 
visame apskrityje.

Rems Apskrities Balių.

Tarpe kitų dalyki} kuopa 
nutarė vienbalsiai remti aps
krities parengimą _ Mėnesie
nos ir Pretzelių- (Moonlight 
and Pretzel) balių, kuris įvyks 
Šv. Jurgio parap. Svetainėje, 
207 York St., sekmadienį, sau
sio 21 d. Šiam parengimui iš
rinko darbininkus svetainę 
gražiai išpuošti ir kitokius 
šiam nepaprastam parengimui 
dalykus atlikti.

Susirinkime dalyvavo vie
tos klebonas kun. N. Pakalnis 
ir Lietuvos Vyčių Centro pir
mininkas inž. A. J. Mažeika, 
kuris sveikino naują kuopos

- valdybą.

- Šeimyninis pasilinksminimas

Kuopa nutarė taipgi rengti 
šeimyninį pasilinksminimą sa 
vo nariams ir jų draugams. 
Šiame parengime dalyvaus 
tik su pakvietimais.

Jubiliejinis Bazaras

Bazaro atidarymas įvyks 
sausio 26 d. Bazarui surinkta 
didesnės aukos sekančios: p- 
nios Janušonienės $135.00 ra 
dio, p. J. Suliauko Viktrola, 
$200.00 vertės, p. Daugėlienės 
Viktrola $150.00 vertės.

Pranešimas.
- Lietuvių kalbos ir Istorijos 
mokykla yra įsteigta šv. Jur
gio parapijoj. Yra kviečiamas 
visa parapijos jaunimas prisi 
rašyti. J aunime! nepraleisk 
šios progos: lankydamas lie
tuvišką mokyklą suprasi, ką 
reiškia lietuvybė, koki puiki 
lietuvių kalba ir koki garbin
ga mūsų tautos praeitis. Pa
mokas visiems veltui teikia 
kleb. kun. Pakalnis. Pamokos 
bus šeštadienių rytais 10 vai. 
mokytojas kun. J. Laurinaitis.

Konferencija
Katekizmo mokytojai turė

jo savo metinę konferenciją 
pas kun. Pakalnį sekmadienį, 
sausio 7 d. Visi mokytojai da
lyvavo. Kun. Pakalnis visus 
mokytojus pavedė kun. Lauri
naičio globai.

Vainikas.

APREIŠKIMO PARAPIJA
Mot. Sąjungos susirinkimas
ALRKM. Sąjungos 29 kp 

metinis susirinkimas įvyks sau 
šio 17 d. 1934 m., 8 vai. va
kare. Visos narės malonėkite 
ateiti ir išgirsti raportą iš į- 
vykusio seimelio. Bus išduot 
visų metų atskaita ir bus ren 
karna nauja valdyba 1934 m. 
Turime aptarti mūsų darbuo
tę ateityj ir susirūpinti sus
tiprėjimu mūsų kuopos.

Visos parapijos moterų D- 
jos žada rengti gavėnios metu 
didelį bendrą parengimą pa 
rapijos naudai

Sąjungiete.
Sausio 7 d. įvykusiame me

tiniame šv. Raž. Dr—jos su 
sirinkime dalyvavo didel' 
dauguma narių, taip kad sa 
lė buvo kaip prikalta. Visa 
senoji valdyba rezignavo, bet 
visas susirinkimas vienbalsiai 
už gyrė senosios valdybos vei 
kimą ir padarytą didelę pa
žangą, reikalavo pasilikti tą 
pačią valdybą, kurią sudaro: 
O. Stagniūnienū — pirm., (48 
Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.) 
O. Žalnieraitienė — vice pir~* 
E. Ramanauskaitė — rašt.ni 
ir M. Dragunaitienė — ižd.

Šv. Ražnačiaus D-ja yra vie 
na iš veikliausių' parapp. Mo 
ten} organizacijų. Taigi gar. 
bė ražančinėms, grabe jų dar 
bščiai valdybai.

Ten Buvusi
NAUJA VALDYBA

Apreiškimo Pan. Šv. parap 
Šv. Vardo Draugijos metinis 
susirinkimas įvyko sausio 7 d 
Naujai perrinkta valdyba 
1934 m., kurią sudaro : K. B ai 
trušatis — pirm. J. Skarulis— 
vice-pirm. J. Butkus— rašt 
V. Zaukus — ižd. ir J. Juoze 
vicius — fin. rašt. Maršalka 
Stumbrys. Nuolatiniais atsto
vais išrinkta į Apskritį K. Ma 
caitis ir J. Skarulis ir į Šv 
Vardo Draugijos Centrą V 
Mincevičius, Stumbrys ir J 
Butkus.

Mietinė Draugijos šventė 
įvyksta sausio 14 d.; visi na
riai in corpore eina prie Šv. 
Komunijos. Po to bus bendri! 
pusryčiai — agape

MASPETH, N. Y.
Vyčiai dirba.

Susipratęs jaunimas dirba. 
Vyčiai auga nariais. Užsiima 
sportu, socialiniu ir tikybiniu 
veikimu. Basketball ratelis 
trečiadieniais žaidžia su sve 
Čiais Klasčiaus Salėje. Ligi 
šiol iš 7 rungtynių išlošė 5. 
Kuopa turi savo vakarus pir 
madieniais: sueina, padainuo 
ja, žaidžia. Ypačiai bendra 
darbiauja su kitomis apylin 
kės kuopomis. Vyčiai pagelbs 
ti ir prie parapijos darbų 
Kun. J. Aleksiūnas jiems gra 
žiai vadovauja. gavo dešim 
ties metų sukaktį nutarė ap 
vaikščioti kiek vėliau.

Moterys remia spaudą.

Ražančiaus Draugija sau 
šio 7 d. susirinkime nutarė 
pirkti Liet. Universalio Biuro 
šėnj. Nekurios narės atskirai 
sau pirksis. Kuopa džiaugias 
Kat. Seimeliu ir pasirįžo pla 
tinti Kat. veikimą Maspeth 
per spaudą ir socialę akciją 
Draugija įgijo sau ženklus.

Vyrai organizuojasi.
Šį sekmadienį Šv. Vardo 

Draugija švęs metinę šventę 
Dalyvauja visi in corpore pa 
maldose ir eina prie šv. Sak
ramento. Kartu su jais daly 
vau j a naujai sutvertas vaikų 
skyrius. Draugija įgijo sai 
ženklus, kuriuos sudaro tauti 
n ės spalvos.

A.L.R.K. Mot. S-gos metiniu 
susirinkimas įvyko sausio 3 d 
1934 m. parapijos salėj. Susi 
rinkimas pradėtas su mald? 
po tam perskaitytas protoko 
las. Toliau seka raportai vai 
dybos narių. Visos knygos per 
žiūrėtos ir rastos tvarkoj. Po 
to eina prie valdybos rinkimo 
1934 m. išrinkta pirm. A. Ki' 
vitienė, vice-pirm. R. Neadžin 
kienė, prot. rašt. O. Petrulie 
nė, fin. rašt. V. Valantiejienė 
iždin. O. Laukaitienė, iždo glo’ 
bejos J. Paulauskienė ir P. Re 
zickienė, tvarkos vedėja O 
Kačinskienė ir koresp. M. Ta 
mašauskienė.

Senajai valdybai išreikšta 
padėka delnų plojimu.

Pranešama, kad yra sergan 
ti sąjungiete Minotienė, kur 
buvo aplankyta kuopos narių 
ir linkėta greito pasveikimo.

— Choras turėjo šeimyni
nius šokius sausio 11 d.

— ' Ražančiaus Draugija 
ruošia pasilinksminimą sau
sio 14 d.

— Sunkiai susižeidė Phila- 
delphijoje Jonas Vaičaitis

V

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

v VALANDOS
DR. J. S. MISEVIČIUS *-? p p

270 Berry Street Tel. Evergreen 6-1660

VALANDOS
DR. JOHN WALUK

161 No. 6 Street

Dr. Ed. W. Žukauskas
1114 Foster Avenue

1—2 P- P-

Šventadieniais susitarus 
Te}. Evergreen 6-2112

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

Tel. Mansfield- 6-8787

VALANDOS 
1—2 p. p.DR. JOHN C. PETERS 

(PETRAUSKAS) 
150-01 Coolidge Avenue Antradieniais uždaryta

JAMAICA, N. Y. Tel. Republic 9-5964

DR. A. PETRIKĄ VALANDOS 
9—12 ryte

(DANTŲ GYDYTOJAS)
221 So. 4 Street

1—8 vak. 
Penktadieniais uždaryta 

Tel. Stagg 2-9105

Valandos 
9—12 ryte '

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Stagg 2-0706 

Namų, Republic 9-3040

Dr. Bladas K. Vencius
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 Grand Street

PRIVATIŠKA SLAUGĖ,

A. GARBALIAUSKA

164 Bedford Ave.,- /
Brooklyn, N. Y.

Tel. E Ver green 8—9576

Daug metų dirbusi Euro
pos ir Amerikos ligoninėse 
Eina į namus. Patarnauja 

įvairiems ligoniams.
Patarimus duoda veltui.
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Į CLEMENT VOKETAITIS I

E LIETUVIS ADVOKATAS |

| 113 W. 42nd Str., New York City |
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PIRKITE NAMUS DABAR
Dabar yra geriausia proga įsigyti NAMĄ PIGIAI ir 

išvengti pinigų infliacijos nuostolių. 1
Pigiausiai parduodamus namus Jums parodys —

J. P. MACHULIS |
J REAL ESTATE
167 McKinley Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel.: APplegate 7-5733
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