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Lietuvoje Slaptos Mokyklos.
ŠVEDAI UŽ PABALTĖS SĄJUNGĄ

PANEVĖŽY TRYS SLAP
TOS MOKYKLOS.

Panevėžy susektos 3 slap
tai veikusios lenkų mokyklos. 
Jose buvo vartojami Lietuvoj 
uždrausti vadovėliai. Del to 
po padarytų kratų buvo su
imtos 3 mokytojos ir komen
danto nubaustos po 2 mėn. 
kalėti arba sumokėti po 1000 
litų pabaudos.

Už dvi iš jų vietos lenkai 
beregint pabaudas sumokė
jo ir jas iš kalėjimo paleido. 
Mokytojos yra iš žymių vie
tos lenkų šeimų.

ŠVEDAI UŽ PABALTĖS 
SĄJUNGĄ

—o—
Nesenai pasirodžiusi nauja 

A. Kulbergo brošiūra, nagri 
nėjanti šiaurėj nuo Baltijos 
jūrų ir Pabaltės valstybių po
litines perspektyvas, pabrė
žia, kad Vakarų Europa ne
sugeba įvertinti didžios reikš
mės problemos, kuri būtų iš
rišta, jei Švedija, Norvegija, 
Danija, Suomija, Estija, Lat 
vija ir Lietuva, drauge turin
čios 22 mil. gyventojų, suda
rytų "sąjungą. Pasak Kulber
go, toki Pabaltės valstybių 
sąjunga būtų Europos saugo
toja ant raudonų bolševikų ir 
pilksermėgių (vokiečių) fa- 

, šistų. 
* •

AUKSAS PRIKLAUSO
; VALDŽIAI.

—o—
Sausio 20 -d. Atstovų Rū

mai 360 prieš 40 balsais pri
ėmė aukso bilą, kuria visas 
auksas Jungtinėse Valstybėse 

• suvalstybintas ir dabar dole
ris bus 50 ligi 60 centų ver
tės- Tuoini 2 bilijonus dolerii 
valstybė sutaupys ir stabili
zuos.

Civilių darbų administrato 
rius Hopkins prašo valdžios 

W dar $50,000,000 C. W. A.

ATPALAIDOS POLITIKĄ 
NUO VALDŽIOS.

-o-.
Prez. Rooseveltas nori at

skirti politiką nuo administ
racijos. Jlemokratų partijos 
pirmininkas p. Farley, dabar
tinis pašto viršininkas, 'jau 
rezignuoja. Rezignavo daug 
ir kitų partijos narių iš cent
ro, kurie užima valdiškas vie
tas, kaipo centro sekretorius, 
iždininkas ir kiti- Net New 
Yorke persiorganizuoja Tam
many Hall. Skirsis nuo mies
to administracijos. Preziden
tas reikalauja ir daugelio ki
ti} rezignacijos.

JAPONAI DEL KARO 
NESUTINKA.

—o—
Japonų užsienių ministeris 

Koki Hirota nesenai pasakė 
seimui, kad tarp Japonų ir 
Jungtinių Valstybių ’’nėra 
nieko, kas keltų nesusipra
timų.” Tas sukėlė nepasiten
kinimo. Premjero Makoto 
Saito kalba seimui taip pat 
sukėlė ginčų, o karo ministe- 
rio Sadao Araki nusistaty
mas Sovietų draugiškumui, 
privers neužilgo atsistatydin
ti. Žodžiu, Japonuose vyrau
ja karo dvasia. Spėliojama, 
kad kils karas tarp Japoni
jos jr Sovietų Rusijos, į ku
rį gali įsikišti ir Jungtinės 
Amerikos Valstybės.

AMERIKA PRIPAŽINO 
KUBĄ. 

-0-

Politiniai Kubai nusirami
nus ir naujam prezidentui p- 
Carlos Mendieta gavus žmo
nių pasitikėjimą, Jungtinės 
Valstybės šiomis dienomis 
pripažino Kubos naują val
džią. Mendieta žada pavasa
rį sušaukti žmonių išrinktą 
seimą.

STABILIZACIJA UŽ
TIKRINTA.

-0-

Senato Banking Committee 
jau išleido pinigų stabilizaci
jos įstatymą. Dviejų bilijonų 
stabilizacijos fondas užtikrin
tas dviem metams su teise 
Prezidentui prailginti dar vie 
nūs metus. Reiškia, doleris 
tiktai bus pusės vertės ir auk
sas suvalstybintas.

FRANCUOS KABINETAS 
GRIŪVA.

-o-
Nesenai bankrūtijusio ruso 

Serge Stavisky banko skan
dalas iškėlė prancūzų minis- 
terių kabineto narių užkuli
sinius darbus. Į šį skandalą 
įsivėlė pats premjeras, finan
sų ministeris, teisingumo mi- 
nisteris ir prekybos ministe
ris. Kabinetas, sako atsistaty-■ 
dinsiąs.

POLITINĖS INTRIGOS 
UKRAINOJ.

Praher Press Maskvos ko
respondentas praneša, kad 
Dniepropetrovske per part- 
organizacijos susirinkimą is- 
polkomo sekretorius Šatajevič* 
perskaitė įdomų pranešimą 
tema: vokiečių politinės int
rigos Ukrainoj.

Pasak Šatajevičio, Sovietų 
vyriausybei pateko dokumen
tai, kurie įrodo, kad tarp Vo 
kietijos oficijalių sluoksnių i 
Ukrainos separatistų yra ve
damos vokiečių-ukrainų są
jungos sudarymo klausimu 
derybos.

Iš vokiečių pusės derybose 
dalyvavęs Goeringas, ir-iš uk- 
rainų separatistų Konovalcas- 
Tose derybose vokiečiai pa
reikalavę sau koncesijos me
talurgijos ir kariškosios pra
monės srityse, taip pat armi
jos ir užsienių politikos kont
rolę. /

Goeringas iš savo pusės pa
sižadėjęs palaikyti ukrainie
čių separatistų norus įkurti 

didžiulę Ukrainos valstybę, 
kuri apimtų visas ukrainiečių 
apgyventas teritorijas.

* KUN. COUGHLIN APIE 
DOLERIO VERTĘ.

Sausio 21 d.—Kun. C. E- 
Coughlin kalboje per radio 
pareiškė, kad Kongresas turi 
pasilikti teisę nustatyti do
lerio vertę, nors pilnai gali
ma būtų pasitikėti Preziden
tui Rooseveltui ir iždo sekre
toriui Morganthau, nes sa
ko, pavojinga tą teisę pavesti 
vienam asmeniui.

Kun. Coughlino nuomone, 
doleris turėtų būt įkainuotas 
nedaugiau, kaip 44 centai.

AMERIKOS ŽINUTĖS,-.
-o-

Amerikos ambasadorius Ja
ponijai p. Bowers prašė Ja
ponų valdžios dovanoti kaltę 
keturiems amerikiečiams, ne
senai nuteistiems už įžeidimą 
žandarų.

Šią savaitę Stock Market 
rodė didelį pakilimą kainose. 
Stabilizacijos įstatymai pri
duoda marketui drąsos.

Prezidentas suteikė sekret.
Ickes pilną laisvę tyrinėt C. 1
W. A. fondų išskirstymus.

Valdžios planai sukelti 10 
bilijonų dolerių skolą pilie
čiuose bus neužilgo paskelb
ti. Prezidentas su p. Morgen- 
:hau dažnai tariasi ir įteiks 
Senato bankų komitetui juos 
svarstyti. x

Jau Insurance kompanijos 
bankrutuoja. Valdžia pradeda 
tyrinėti. Ligi šiol 4 didelės 
kompanijos bankrūtijo.

Iš Kansas kalėjimo pabėgo 
kaliniai. Jau kai kuriuos pa
gavo (Brady ir k-).

Graikija nutarusi Amerikos 
subankrūtijusį milijonierių 
Insull deportuoti.

VISI APIE KARĄ.
■ -0-

Ir buvęs Frąncijos prem
jeras E. Herriot kalba, kad 
artimoj ateity turi kilti ka
ras tarp Amerikos Jungtinių 
Valstybių ir Rusijos iš vie
nos pusės ir Japonų iš kitos 
pusės- Rusai ir Japonai to 
dalyko nelabai slepia. Pasak 
rusų vadų, karas dar šiemet 
galimas. Japonus sulaiko nuo 
karo ta priežastis, kad rusai 
esą pilnai pasiruošę karui.

VETERANAI BUS ŠEL- . 
PIAMI.

Prezidentas Rooseveltas au
torizavo padidint pašalpas 
karo veteranams $21,092,205. 
Veteranai, kurie pirmiau ne
teko pašalpų arba jiems bu
vo sumažinta, iš šio fondo ne
gaus nieko. Daugiau pašal
pos gaus tik ligoniai vetera
nai.

ISPANIJA TURĖS NAUJĄ 
KONKORDATĄ.

Katalikų pastangomis Ispa
nijoje norima sudaryti naują 
konkordatą su Vatikanu- Nu
matoma greitu laiku pasita
rimai. Bet prieš jo sudarymą 
katalikai nori išsikovoti sau 
lygybės teises ir panaikinti 
nuostatus, kuriais kairiųjų 
valdžia suvaržė katalikų įsi
tikinimų, kulto ir sąžinės lais
vę.

C. W. A. NETURI PINIGŲ.
-0-

Virš keturi milijonai dar
bininkų visame krašte gavo 
darbo iš Civil JVorks Admi
nistration. Valdžia milijonus 
dolerių išleido algoms. Jau 
tūkstančiais dabar atleidinėja 
iš dabo ir likusiems trumpina 
darbo sąyaites. Valdžia keti
na dar pavesti C- W. A. 350 
milijonų dol., bet tas užteks 
tik kokiai 6 savaitėms. Dar
bininkams šiek tiek pagelbė
jo, bet nedarbą dar nepašali
no. Vienam New Yorke CWA 
negalėjo duoti darbo 400,000 
darbininkams.

4



.„AMERIKA” yra Amerikos Lietuvių Visuomeninio ir Kultūrinio 
Gyvenimo savaitraštis, leidžiamas penktadieniais.

LEIDŽIA LIETUVIŲ UNIVERSALIS BIURAS, Ine./
Kazys P. Vilniškis — Atsak. Redaktorius

423 Grand Street, Brooklyn, N .Y.
Telephone STagg 2—2133

Visi raštai, siunčiami „AMERIKAI”, privalo būt su autoriaus vardu ir 
adresu. Visus raštus redakcija taiso ar trumpina sulig savo nuožiūros. 
Abiem pusėm rašyti ar netalpinti raštai, nesaugojami ir autoriams ne
grąžinami, jei nėra prisiunčiami pašto ženklai jiems grąžinti.
paštams vėliausias prisiuntimo laikas yra antradienis, o svarbioms 
žinioms ir naujienoms — trečiadienio rytas.

Smerkiame ’’Birth Control”.
Gimdymų kontroles (birth control) propaguotojai dau

giau ir daugiau įsidrąsina skelbti savo teorijas. Gimdymų 
kontroles šalininkai jau keli metai nori pravesti Washing
tone įstatymą, legalizuojantį gimdymij kontrolės klinikas, 
literatūrą ir net praktiką. Sausio 18 d. Atstovų Rūmui Judi
cial! Committee išklausė rėmėjų ir smerkėjij argumentus. Ir 
ko siekiama?—Laisvės naudotis nežmoniška praktika, žu
dyti bei naikinti Dievo leistą žmoniją. Kun- Conghlin teisin
gai pabrėžė komitetui, ’’kad daugiau išdirbama valgio ir 
drabužių, tik nėra užtektinai alkanus pavalgydinti!” Ame
rican Medical Association yra priešinga gimdymų kontrolei, 
kaip sako draugijos oficialas Dr. Henry J. Crosson. Bend
rai, daktarai smerkia ponią Sanger ir kontrolierių šalininkus.

Francūzija su gimdymų kontrole tiek morališkai nu
puolė, kad jos gimimai nepasiekia mirimų skaičiaus. Itali
joj gimdymai, Mussolini pasakymu, kaip tik nevalia kont
roliuoti. Moterys su didelėmis šeimynomis apdovanojamos. 
Net Hitleris užgynė gimdymo kontrolės propagandą. Bet 
Jungtinėse Valstybėse, kur gimimai tūkstančiais kas metą 
mažėja, dar nori pamokyti velniškos praktikos ir ją legali
zuoti- Argumentai už gimdymų kontrolę neišlaiko daktarų 
ir sociologų kritikos. Fiziologijos, natūralūs ir moralūs įsta
tymai negali būti laužomi, už juos neatkentėjus. Bažnyčia 
griežtai smerkia, ypač del moralių pasėkų. Moterystės sa
kramentas pažeminama, šeimos šventumą paniekina, jos vie
nybę ąrdo, meilę šalina. Mums, lietuviams, kaipo sveikai 
tautai, nepakeliui yra gimdymo kontrolė. Jau ir taip mūsų 
šeimos ne tokios didelės, kaip seniau. Modernėja ir lietuviai, 
bet savo pražūčiai. Garbė yra mūsų geroms motinoms, au
ginančioms dideles šeimas! Dievo palaima ir tautos džiaugs
mas su jomis. Jaunoji karta, jau ’’amerikoneja” ta prasme, 
kad seka pagoniškas madas. Jų šeimos daugumoje be vai
kų- Mūsų tautos ekspansija sulaikoma; jos mirtis greitina
ma. Mūši! vadij ir šiaip nuoširdžių lietuvių tebūna troški
mas didinti šeimas ir išlaikyti gyvą bei skaitlingą jaunąją 
Amerikos Lietuvą. Pagoniško pasaulio nuodai te nepasiekia 
mūsij šeimų.

„ŠČE NE UMERLA UKRAINA”
Dar nemirė Ukraina,-lietuviškai skamba 

jy Himno žodžiai.
Politikos arenoje padėtis mainosi kasdieną. Šiandien ji 

tokia, rytoj visai kitokia. Oportunizmas visada randa sau 
vietos. Europos žemlapis nesenai buvo bendresnis—šiandien 
smulkesnis, rytoj gali dar daugiau pasikeisti. Atmainų visada 
galima laukti- Nesenai sujudino Maskvos valdovus betarpės 
lenkų-vokiečių derybos. Štai triukšmą vėl sukėlė Maskvos 
slaptos derybos su pabaltijos valstybėmis, inįmant ir lenkus. 
Politinės padėtys keičiasi it barometras. Visame tame svar
bią rolę lošia Ukraina. Anksčiau, kai dar nebuvo Sovietai 
susiartinę su Lenkija, Maskva buvo įsitikinus, jog lenkų 
imperialistai siekia tiktai atkirsti nuo Sovietų Rusijos Uk
rainą ir prijungti prie Lenkijos. Dabar, kada Lenkijos po
litikai pradeda susikalbėti su Vokietija, tai nežiūrint Varšu
vos flirto su Maskva, išnaujo kyla pavojus, kad Sov. Ukrai
na gali būti tuo objektu, kuris duos galimumo susikalbėti 
lenkams su vokiečiais, bet Lietuvos nenaudom Už Ukrainos 
laisvę ir bendrą frontą prieš Sovietus, vokiečiai siūlo Klai

pėdą Lenkijai (gal ir visą Lietuvą). Maskva susirūpinusi 
vokiečių planais, nori užtikrint Pabaltijos valstybių nepri
klausomybę- Kita kombinacija—Ukrainos nenaudai,—yra vi
sos Ukrainos sujungimas po Lenkija ir vokiečių užviešpata- 
vimas Pabalty. Tad Ukraina arenoj figūruoja. Ukrainai, nu
jausdami momento politinę svarbą, sustiprino savo politinę 
akciją užsieny ir Ukrainoj. Ukrainoj nuolat tveriasi naciona
linės organizacijos, kurios nebesutelpa bolševizmo rėmuose 
ir turi tikslą atplėšti Ukrainą nuo Sovietų Rusijos. To tiks
lo siekė Viničenkos, Šapovalovo, Gruševskio, Efremovo ir 
kitos grupės, bet ypatingos reikšmės turėjęs pačios Ukrai
nos komunistų partijos viduje kilęs judėjimas, kuriam va
dovavo buv. (nusišovęs) švietimo komisaras Skripnikovas.

Dabar, kada Hitleris paėmė Vokietiją į savo rankas, 
kada iškilo Vokietijos su Lenkija susitaikymo idėja, imant 
pagrindu įtakos sferų pasidalinimą Ukrainija, užsienio uk

rainiečiai smarkiai sustiprino antisvietinį aktyvumą, bandy
dami iššaukti bruzdėjimą pačioj Sovietų Ukrainoj.

Bet galų gale, ką tikrai laimės Ukraina? Nepriklauso
mybę ar vergiją lenkams? Lietuviai visuomet buvo ukrainų 
draugai. Dabartiniu momentu, flirtuojant su Berlynu, Lietu
va susirūpino savo kaimynų likimu- Juk iš Lietuvos milijo
nai ukrainų revoliucijinės literatūros plaukia į pasaulį. Lie
tuva priima ir šelpia ukrainų politinius pabėgėlius. Arti
miausias propagandos centras Kaune. Ar Ukrainai naudosis

bos Tarybos narys, cfaug raši
nėjo ^mokslo žurūalūi:; ”Kos- 
mos,” jis išleido 3 didelės 
vertės chemijos vadovėlius 
studentams (apie 700 pusi.), 
kuriais prof- Butkevičius nu
sipelnė nemirštamą ' atmintį 
Universitete.

Be visa to, a. a. velionis bu
vo ir daugelio moksli
nių akademijų nariu, kaip 
’’American Chemical S-ty,” 
’’Deutsche Chemische Gesell
schaft,” Deutsche Bunsen - 
Gesellschaft,” ir k.

Prof. Butkevičius buvo ir 
Lietuvos Katalikų Mokslo A- 
kademijoš narys.

Klausydamas a. a. prof. 
Butkevičiaus chemijos pas
kaitų, statydavaus sau idealu 
pasekti jo darbštumą ir žmo
niškumą. Tokio tauraus moks-

oportūnizmu Lietuvos nenaudai? Tesergsti savo likimą Eu-‘ 
ropos gudrių diplomatų pinklėse! Lietuviams reikia daugiau 
atsargumo su draugais. Ukraina džiaugėsi, kai ji buvo Lietu-

lo vyro netekusi gedi Jauno
ji Lietuva, gedi kolegos pro
fesoriai, Universitetas ir che

vos kunigaikščių globoj, ukrainiečiai džiaugiasi tokia nuo
širdžia parama ir dabar kovoje del nepriklausomybės, bet 
atrodo, kad ukrainiečiai to nebeįvertina ir kartu su Lietuvos 
priešais derasi mūsų nenaudai- Lietuvis iki šiol su viltimi ir 
užuojauta giedojo —”Šče neumerla Ukraina,”—bet kaip nuo 
šiol reikės elgtis,—Lietuva turi apgalvoti.Ir vėl naujas kapas

mijos mokslo pasaulis. Jo lin
ksmas ir nuoširdus ’’ponai 
studentai,” ilgai su pagarba 
bus minima studentų širdyse.

Lai būna lengva jam Lie
tuvos žemelė.

K. P. V.

Per taip trumpą laiką Lie 
tuva neteko net keliolikos ge 
riaušių savo sūnų. Viena po 
kitos šiurpios žinios užgauna 
lietuvių sielas, paskelbdamos 
gedulą visai tautai. Vos per 
kelioliką mėnesių netekome: 
Maironio, Tumo, Dariaus-Gi 
reno, Vaičiūno, Krikščiukai 
čio, inž. Gimbuto, prof. Šliu 
po, Dr. Kairūkščio ir štai, 
sausio 1 d. Jaunoji Lietuva 
nustojo prof. Pilypo Butkevi 
čiaus, vieno iš žymiausių Lie 
tuvoje ir Europoje chemiko.

A. ą. prof- Pilypas Butke
vičius gimęs 1887 m. baland 
9 d., Tvėriij miestely, Žemai 
Ii jo j. Baigęs Šiaulių gimnazi 
ją 1907 m. su sidabro meda
liu, jis vyksta į Petrapilio u 
niversitetą ir ten pradeda stu 
dijuoti chemiją Gamtos-Mate
matikos fakultete. Jį baigia 
1915 m. vasarą su antrojo 
lapisnio diplomu ir patenka į 
karo chemijos laboratoriją 

-1916 m- su prof Fokinu jam 
priseina dirbt armijos nuo
dingi]. duji! štabe. Pasiliuosa- 
vęs iš kariuomenės 1918 m. 
apgina desertaciją ’’Prevraš- 
čenija v riadu proizvodnich

osmiarovoj kisloty,” prie Ču- 
h aje va ir gauna pirmojo laip
snio diplomą. Šis pasižymėji
mas jam buvo laidas į profe
sūrą tame pačiame Gamtos- 
Matematikos fakultete. Bet
1920 m. pradžioje prof. But
kevičius pakviečiamas į Per
mės universitetą chemijos ka
tedrai užimti. Tačiau jis tuo 
nepasitenkina; tų pat metų 
rudenį grįžta į Lietuvą ir
1921 m. sausio mėn. tampa 
paskirtas aukštųjų kursų 
chemijos lektorium, o taip gi 
ir Tarybos sekretorium- Se
kančių metų pradžioj kviečia
mas į Liet. Universiteto Gam
tos fakultetą ir už poros mėn. 
buvo patvirtintas docentu, 
ekstra ordinano profesoriaus 
teisėmis. Liepos mėn. Univer
siteto taryba pakėlė ekstraor
dinariniu profesorium ir ati
davė vesti ir tobulinti neor
ganinės ir analyzinės chemi
jos laboratorijas. Bet ne tik 
čia jo yra nuopelnai. Nuo grį
žimo į Lietuvą, a. a. velio
nis atsižymėjo valstybės bran
duolio darbuotėj: jis buvo 
Gamtos-Matematikos Tarybos 
sekretorius, Žemės Ūkio Glo-

Klausk -neklysi
K. Kokia buvo pirmoji Lietu
vos aukštoji mokykla?

A. Jau 1578 m. buvo įsteig- 
r 

ta Vilnijoj filosofijos ir teolo
gijos akademija. 1870 m- buvo 
reorganizuota į Vyriausią D. 
Lietuvos Kunigaikštijos mo
kyklą; 1803 m. ši mokykla 
virto Vilniaus Universitetu. 
1831 m. buvo rusų valdžios iš 
dalies, o 1842 m. ir visai lik
viduotas. Gruodžio 5 d., 1918 
m- Valstybės Taryba Vilniaus 
Universiteto statutą priėmė, 
bet organizavimas užsitęsė ir 
susitrukdė. Dabar lenkai at
gaivino Vilniaus Universitetą.

K. Kada pradėjo organizuo
tis Lietuvos kariuomenė?

A- Pirmos pastangos orga
nizuoti kariuomenę buvo de
damos Vilniuje dar 1918 m., 
balandžio mėn. Lapkričio 23 
d., 1918 m. buvo išleistas pir
mas įsakymas kariuomenei, 
kuriuo įsakoma pulk. G-alvy- 
džiui-Bikauskui organizuoti 
pirmą lietuvių pėstininkų pul
ką, o pulk. Kubiliui būti gene
ralinio štabo viršininku. Fak
tiškai jau lapkr. 1 d- Vilniuje 
organizavosi 1 pėstin. pulkas.

K. Kiek yra katalikiškų ko
legijų Jungt- Valstybėse?

A. Kolegijų 171 su 102,000 
studentais.
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Parapijos Choras ir jo reikšmė visuomenėje.
Pirmame savo rašiny išnagrinėjau prapijinių chorų narių 

rūšį ir jų naudingumą. Šiame rašiny bandysiu skaitytojams 
perstatyti vaizdžiau tuos pagrindus, kuriais chorai turėtų būti 
tvarkomi. Kad choristai mėgtų choro praktikas ir jas noriai 
lankytų, yra reikalinga chore palaikyti draugiškumas, gera 
nuotaika, patalpa praktikoms ir tinkamas choro vedėjas-

Draugiškumas tarpe choro narių bus tada širdingas ir ar_ 
tymas, kai į choro susirinkimus ar praktikas dažnai lankysis 
parapijos galva - klebonas, bei asistentas. Dažnas ir draugiš

kas lankymasis jaunuolių tarpe ne pavidale „boso” kaip daž
nai atsitinka, bet pavidale patarėjo, sielos draugo, visuomet iš 
choro pusės susilauks šimteriopos naudos. Ten, kur tarp kleb- 
bono ir choristų natūraliai širdingi santykiai, ten visuomet 
yra geras choras, veiklus, stipriai savo tarpe susijungęs ir jei 

tik kur klebonas pakvies tokioje nuotaikoje esantį chorą, vi
suomet širdingai ir aktualiai prisidės prie darbo. Tokiuose 
choruose randasi choristų, kurie net anūkus išauklėję ir pri
rašę prie choro, maloniai jame dalyvauja desėtkus metų.

Ten, kur Dvasios Vadas - Klebonas labai retai lankosi pas 
choristus, o atsilankęs pareiškia eilę nepasitenkinimų, išbara 
statydamas įvairius reikalavimus, aišku, ten choro nuotaika 
nejauki ir choristai yra tik „naujokai”, metus kitus dalyvau
janti chore. Tokio choro darbuotė tūpčioja vietoje, pažanga 
menka, visų ūpas prislėgtas. Lygiai tas pats kartais pasitaiko 
mokyklose: viena klasė pažangi, darbšti, mokytojas džiaugia
si darbo pasekmėmis, mokytojas yra glaudžiuose santykiuose 
su mokiniais, o kita - surūgusi, be pažangos, mokytojas įsiner 
vavęs, mokinius bara prie kiekvienos* progos; tokioj klasėj 
tarp mokytojo ir mokinių yra lyg koki neperžengiama bedug
nė. Taip pat tat esti ir su chorais. Nereikia tokių chorų minėt, 

tegul pats skaitytojas perbėgs mintyje visus, kurie jam yra 
žinomi.

Antra, šalę draugiškumo labai svarbu yra choro prakti
koms patalpa. Nors Amerika yra kultūringas kraštas, bet cho 
rai savo praktikas dažnai turi atlikti daug blogesnėse apysto- 
vose negu Lietuvoj. Lietuvoj chorai praktikas atlieka var- 
goninkų butuose, ar šiaip tinkamai apšildytose didesnėse pa
talpose- Tuo tarpu Amerikoje kai kur chorui tenka praktikas 
atlikti visai neapšildytose salėse. Choristai tokių prakti

kių vengia. Nors ir kas žin kaip būtų tarpe klebono ir choro 
geri santykiai, vienok choras čia automatiškai nustos savo 
gyvumo. Nėra parapijos kur to negalėtų išvengti, jei tik bus 
grynas noras choro darbuotę tinkamai įvertinti. Tas priklau
so išimtinai nuo klebonų.

Trečia, apart to, kas pasakyta, svarbu yra paties choro ve
dėjo asmuo- Jei kas mano, kad choro našumas išimtinai pri
klauso prie choro vedėjo, tas klysta. Gerai visi žino, kad ve
dėjas priklauso nuo klebono: jei klebono nuotaika bus neko
kia, savaime aišku, ta pati dvasia nejaučiamai atsispindės ir 
vedėjo asmenyje. Instinktyviai choras pajus tokią atmosferą 
ir be pašalinės įtakos įsigalės nenašumo paraližius, atsiras tup 
čiojimas vietoj. O jei klebonas arti choro ir tokia pat nuotaika 
jaučiasi iš vedėjo, o choras vienok nėra perdaug veiklus ir 
klusnus, tada reikia ieškoti priežasčių ir suradus jas pašalinti. 
Tas taipgi priklauso išimtinai nuo paties klebono: jei vedėjas 
netinkamas, jis turi teisę surasti tinkamesnį.

Žinomas Amerikos lietuvių rašytojas Morkus, savo raštais 
’’Garse” ”Iš po mano balanos” Nr. 1, 1934 m. sako: Chorai— 

lūpos tautiško gyvumo-.” Tikra tiesa. Jei choras savo giesmė
mis ir dainomis džiugina savo parapiją, retkarčiais svetimtau
čius supažindina su lietuvių kalba ir muzika, tat aišku, kad 
tai yra „lūpos tautiško gyvumo”. O kadangi taip, tat/choras 
nėra vieno ar kito asmens, bet jis yra tautos nuosavybė ir to
dėl parapijos, būdamos religija pagrįstų tautiškų grupių sar
gyboje, chorų būklę turėtų pagerinti ir nenaudingus šlubavi
mus pašalinti. Turime gerai suprasti, kad choras ne kaip jau
čiasi jei jis yra aplenkiamas ar išskiriamas iš kitų draugijų, r
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Kuomet tenka parapijai viešumon išeiti dideliuose jungtiniuo
se pasirodymuose, chorai yra varomi ten atstovauti parapijos 
garbę. Iš to reiktų suprasti, kad choro veikimas telpa vien tik 
bažnyčios ar parapijos rybose. Gi kitos draugijos be jokių 
pretenzijų tenkinasi vidujiniu parapijos veikimu: jos negina 
parapijos garbės tautinėse šventėse prieš tūkstanlines mines, 
kaip tai daro chorai. Už tai parapijų užduotis yra atkreipti 
domę į chorų ateitį. Jei norime turėti gerus ir pastovius cho
rus, turime duoti ir jiems priklausančią vietą parapijoj- Nes 
jau praėjo tie laikai, kada „grinoriai” veržte veržėsi į chorus. 
Čia gimusį jaunimą neužilgo teks į lietuviškus chorus su py
ragaičiais kviesti. Jie seka visame kame airius, o kurgi airių 
bažnytiniai chorai? Ten tyla, vos keletą žmonių gieda laike 
sumos. Anot p- Morkaus: „auto išvežė lietuviškosios šeimynos 
židinį iš namų”, taip auto išveš lietuviškų parapijų gražiuo
sius chorus. Taip airiams jau yra atsitikę, jų chorai dingę, ba
la žino kur?... Kol dar nevėlu, susirūpinti tuo rimčiau.

J. Žilevičius.

Gruodžio mėn. pradžioj mirė žinomo poeto — 
Jono Steponaičio motina, Anelė Vaičiulaitč-Stepo- 
naitienė. Ją atminti dedame jos sūnaus šį eilėraš
tį. J- Steponaičiui reiškiame užuojautą. — Red.

C ^"*^AK, MAMYTE!... ~

Motinėle, ak mamyte!
Tu manęs jau nepaguosi, 
Nebeteks tave matyti, 
Nors labai, labai ilgiuosi...

Išsiskyrei tu iš mūsų, 
Nors labai mumis mylėjai, 
Kol užauginai, kiek triūso, 
Kiek tu prakaito išliejai...

Man rinkai pasauly vietą: 
Rūpinais, verkei, bėgiojai, 
Ir kentei vargelį kietą,— 
Naktimis net nemiegojai...

Nebtekai, mamyte, kvapo, 
Užmigai jau amžiaus miegą;

- Štai dabar ant tavo kapo 
Vėjas pusta smiltį, sniegą...

J. Steponaitis.

ŽINUTĖS.
—o—

— So. Bostone sausio 16 d. 
mirė Antanas Mačinskas, ki
lęs iš Vabalninku-

—• Pabalti jos valstybės,— 
Lietuva, Latvja, Estija ir Suo
mija susirūpino dolerio kriti
mu. Šios valstybės turi mili
jonus J. Valstybių dolerių 
banknočių.

—• Easton, Pa. lietuviai įsu 
gijo savo kapinyną, kurį jau 
Philadelphijos pavyskupis pa 
šventino.

—K Chicago j e lietuviai stu 
dentai ruošiasi pagerbti a. a 
kap. Dariaus motiną”»užgavė- 
nių sekmadienį, vasario 11 d 
Dalyvaus simfonijos orkest
ras ir solistai. Vakaras įvyks 
Lietuviu Auditorijoje.

— Japonų ambasadoriaus 
dvi dukterys p-lės Fusako ir 
Mitsuko Sako priėmė katali
kybę. Jas apkrikštyjo ir pa
tvirtino Ap. Nuncijus Belgi
joje. J. E. vyskupas.

Australijoje į kunigus į- 
šventintas lietuvis Paltanavi
čius- Kilęs iš Anglijos.

— Sao Paolo lietuviai nuta
rė steigti savo mokyklą.

KNYGA APIE KARĄ

DRAUGIJŲ SUSIRINKIMŲ
KALENDORIUS

LRKSA. 134 kuopos susi
rinkimai įvyksta Karalienės 
Angelų parapijos salėj, tuoj 
po sumos, kiekvieną pirmą 
mėnesio sekmadienį. Nariai 
prašomi atsilankyti ir užsi
mokėti duokles- Valdyba.

—•——•

Moterų Sąjungos 35 kuo
pos susirinkimai įvyksta ka 
pirmą sekmadienį mėnesio, 
vai. vakare, šv. Jurgio par. 
salėj, 207 York St., Brooklyn

—o—

Draugystės Šv. Kryžiaus su 
f 

sirinkimai būna kas antras

sekmadienis mėnesio, tuoj po 
sumos, Aušros Vartų parapi
jos salėj, 568-70 Broom St., 
New York City.

—o—
Vaikelio Jėzaus Našlaičių 

Draugijos 1 skyriaus susirin 
kimai įvyksta kas pirmą mė 
nėšio penktadienį, 9 vai. vak-^ 
Apreiškimo Pan. Šv. parap 
jos salėje.

—o—
Apreiškimo Panelės Šven

čiausios parapijos Šv. Vardo 
Draugijos susirinkimai būna 
kas pirmą mėnesio sekmadie
nį, po sumos, parapijos salėj.

Jau išėjo iš spaudos P. ir K 
Jurgėlų (Jurgelevičių) iš
verstoji didžiojo karo apysa
ka W. T. Scanlon ’’Dieve, Pa
sigailėk Musų!” (God, have 
mercy on us). Įdomi, net *400 
pusi, apysaka, kur gyvai ap
rašyta, kaip Amerikos karei
viai kariavo su vokiečiais 
1918 metais Prancūzijoje- To 
karo baisybės atvaizduotos 
geriau, negu. Remarko ’’Va
karų fronte nieko naujo”, — 
taip skelbia amerikonų spau
da. Ši knyga Amerikoj laimė
jo pirmąją premiją iš did. ka
ro apysakų. Šiurpas, o kai kur 
ir juokas ima. Labai įdomus 
skaitymas.

Knyga su gražiais, gerais 
apdarais, ant kurių matyt 
karo vaizdelis. Ji galima įsi
gyti už $1-35 su persiuntimu 
(siųskit pašto perlaidą — mo
ney order): P. Jurgėla, 6908 
So. Artesian Ave., Chicago, 
m.

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
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TRUMPOS NAUJIENOS
------------------ G

UŽDARĖ ANTISEMITINIUS 
LAIKRAŠČIUS

Kauno komendantas už kir. 
šinimą gyventojų antisemiti
nius laikraščius ’’Tautos Žo
dį” ir Lietuvių Žodį” uždarė 
visam karo būties metui, be 
to, ’’Lietuvos Žodžio” atsak. 
redaktorių M. Vabuolą už 
kiršinančius straipsnius, įdė
tus jo 1 numery, nubaudė dar 
1,000 lit. pinigine pabauda 
arba 1 mėn. kalėjimo-

LIETUVOJ IŠ VISO YRA 
249 VALSČIAI.

Nauju apskričių ir valsčių 
sąrašu dabar D. Lietuvoj nu
statyta 20 apskričių ir 249 
valsčiai. Daugiausia valsčių 
turi Kauno (15), paskum Ma- 
riampolės, Šiaulių ir Alytaus 
apskr., o mažiausiai (po 7)— 
Zarasų ir Seinų apskr.

SUOMIŲ KARIŲ LAIKRAŠ
TIS APIE LIETUVA.

Suomijos laisvės karo inva
lidų sąjungos ir Suomijos ka
rių namų sąjungos organas 
’’Suomen Sotilas” kalėdinia. 
me numeryje įdėjo straipsnį 
apie gen. V- Nagevičių. Strai
psnyje nupasakojama genero
lo Nagevičiaus veikla Lietu
vos naudai ir jo veikimas Šuo 
mijoj karo metu. Straipsnis 
iliustruotas.

’’Suomen Sotilas” redakci
ja ateinančių metų prpadžioj 
ketina išleisti atskirą Lietuvai 
paskirtą numerį su straips
niais apie Lietuvos kariuome
nę, kultūrą, istoriją ir 1.1.

— Nuo sausio 16 d- š. m. į- 
eina galion Lietuvoje naujas 
įstatymas, mažinantis palū
kanų procentus. Procentai 
Lietuvoj ligi šiol buvo nežmo
niški.

— Vokiečiai sieks 300,000 
kariuomenės ir įves privalo
mąją karo tarnybą. Milita- 
rizmas Vokietijoj neapsako
mai stiprėja.

— Šiais metais į Vokieti
jos universitetus bus priimta 
tik 15,000 studentų, iš jų tik 
1,500 moterų. Hitleris siekia 
viską kontroliuoti. Tai savo 
rūšies komunizmas.

—• Žydai ieškosi vietos sa
varankiškai suorganizuoti vai 
stybėlę iš kolonizuotų (iš Vo
kietijos) žydų- Sako, tokia 
vieta jau atrasta. Palestina 
permaža ir skurdi.

Specialis moterų kalėjimas 
Lietuvoje randasi Zarasuose. 
Į ten siunčiamos moterys iš 
visos Lietuvos.

— Sovietų konsulas Kaune 
Veršini atšauktas. Paskirtas 
naujas,—Kalinas.

Kaune apie kovo 15 d. at
sidarys dar vienas alaus bra
voras brolių Kačergių. Į a- 
laus sindikatą neįeis.

—. Gruodžio 28 d- sukako 
Lietuvos kariuomenės 4 pešt. 
L. K. Mindaugo pulkui 15 m.

— ”N.. Romuvos” Sąjung. 
konferencija įvyko gruodžio 
30 dieną Žemės Ūkio Rūmų 
salėje, Kaune.

—’’Lietuvos Keleivis” pik
tinasi, kad Klaipėdos krašto 
įstatymus paruošia Karaliau
čiuje, o nutaria Klaipėdoje. 
Kaip lietuviai gali pakęsti 
tokį mulkinimą?.-.

—• Amerikiečiai rašinėja 
Lietuvos laikraščiuose. Štai 
J. B. Laučka parašė ’’Ryte” 
gruodžio 28 d., 1933 m. apie 
Al. E. Smith ą ir Valentas Ma
telis ”N. Romuvoj” gruodžio 
24 d- apie Roosevelto naują 
epochą-

— Prof. Volteris Smil gių 
kaime, Pumpėnų vals. rado 
brangių 38 žalvario senovės 
dalykų. Jie yra iš 7-9 šimtme
čio. Profesorius pavasarį lan
kys Berčiūnų apylinkę, kame 
yra 600 milžinkapių.

— Nesenai įsikūrė ir vei
kia Lietuvos inžinierių kor
poracija ’’Plienas.”

— Padubysio vai., Gilvyčių 
dvare kumečių ir darbininkų 
tarpe išsiplatino sifilis- Yra 
pavojus apkrėsti ir kitus a- 
pylinkės žmones. Liga papli
tus senokai.

— Žiurkes Kaunui pridaro 
per metus 1 mil. litų nuosto
lių. Yra numatoma daryti 
Kaune žiurkių ’ ’ablavą. ’ ’

— Kauno ponios su labda
ringa draugija ’’Karitas” ta
riasi gelbėt vargstančius lie
tuvius Rusijoje.

— Lietuvoj vėl ruošiamas 
naujas įstatymas spaudos re
guliavimui. Ligšiolinis įstaty
mas atrandamas pergriežtas 
ir komplikuotas.

— Šeduvos ’’Saulės” pro 
gimnazijai 1933 m. sukako 15 
metų jos gyvavimui.

— Ir Šiaulių valsčius pasi
statė namus. Čia pat gyvena 
ir valsčiaus policija.

— V. D. Universiteto Tei
sių Fakultete Klaipėdos kraš
to baudžiamasias teises dės
tys buvęs Berlyno universite
to prof. Ratbuch (pabėgęs 
nuo Hitlerio į Prancūziją).

—• Lenkų kalėjimuuse ka
linami 40 lietuviai, kaipo po

litiniai kaliniai. Lenkai su 
Lietuva derasi. Pavasarį bus 
kalinių pasikeitimas.

— Organizavimas ukrainų- 
lietuvių susiartinimo draugi
jos Didž. New Yorke laikinai 
del politinių sumetimų atidė
tas.

— Providence, R. I. vieša
sis knygynas yra kreipęsis 
prie lietuvių veikėjų pasirū. 
pinti knygyne lietuviška sek
cija. Netrukus tokia sekcija 
atsidarys.

— Brooklyne smarkiai vei
kia Liet. Profesionalų Sąjun
ga, kurią sudaro lietuviai pr' 
fesionalai be studentų. New- 
arke veikia studentų ir profe
sionalų kuopa. Liet. Katalikų 
studentų kuopos vietoje apsi
leido ir neveikia. Liet. stud, 
ir altlmmj kuopa retkarčiais 
parodo gyvumo. Vasario mė
nesį alumnai turės šokius ir 
vakarienę. Taip susiskaldžiu
si mūsų šviesuomenė šioje a- 
pylinkėje!

— Lenkai statosi du laivu 
kurie kursuos tarp Gdynės ir 
New Yorko- Laivai bus po 15 
tūkstančių-tonų iy talpos po 
800 pasažierių. Laivus stato 
italų kompanija, Italijoje.

—. Misijų parodą per visą 
savaitę lankė kasdien apie 12 
tūkstančių žmonių. Nemany 
turn, kad tokiais reikalais su- 
siįdomautų publika.

—• Šv. Jono kolegija Brook
lyne paskelbė vidurmečio kla
sių garbės studentus. Tarp 
klasių 10 garbės studentų so- 
ptomores klasėje Pranas Rau
galas (C. Brooklyne) užima 
devintą vietą, freshmen kla
sėje pirmą vietą užima Jonas 
Skarulis (Brooklyn) ir aštun
tą vietą Vincas Galčius (Mas- 
peth). Lietuviai mokyklose 
dažniausiai užima pirmas vie
tas.

— Kam nepatiko musų ”A- 
merika”? Tiems, kuriems ”A 
merika” sumažins biznį, ar
ba tiesos žodį pasako, t. y-, 
komunistams, socialistams ir 
laisvamaniams. Tikriems lie
tuviams ’’Amerika” patinka 
ir .džiaugiasi vienu daugiau 
kariu prieš tamsybių ir išga
mų gaivalus.

SOVIETŲ LAKŪNAI VĖL 
SKRIS Į STRATOSFERĄ.
Sovietų lakūnas, kuris bu

vo sumušęs pasaulinį stratos- 
ferinį rekordą, rengia naują 
skridimą į stratosferą, norė
damas išsimušti į dar dides
nes aukštybes. Pakilimas bus 
atliktas sausio mėn. tuo pa
čiu balionu. Norima, kad vi
si per pakilimą padaryti ste

bėjimai būtų padaryti auto
matiškai ir paskui tuojau per 
radio perduoti į radio stotį 
žemėje. Sausio mėnuo, pasak 
moklininko Molčanovo, kuris 
kils į stratosferą su lakūnu, 
yra ypatingai palankus paki
limams į stratosferą, nes die
nos ilgą laiką yra giedrios ir 
apsnigta žemė palengvina nu
sileidimą.

— Prof. Krėvė-Mickevičius 
ir prof. A. Voldemaras ruo
šiasi bendrai leisti periodinį 
žurnalą- Prof. Voldemaras grį
šiąs universitetan profeso
riauti.

IORESKO NDENCUOS
------------ o

PRANEŠIMAS
Jėzuito Tėvo Bružiko misijos: 
nuo Sausio 22 d.iki Vasario..

4 d. yra 129 So Jardin Str. 
Shenandoah, Pa.
Kas norite atnaujinti „žvaig

ždę” ,siųskit virš minėtu adre
su $ 1.25. Geriausia galite sių
sti $1.00 pinigais ir už 25c. pa
što ženklų.

* • i.".’ f i

Toronto, Canada
Iš lietuvių gyvenimo.

sausio 7 d. parapijos salėj, 
vietos pašalpinė draugija šv 
Jono, turėjo savo metinį su
sirinkimą, kuriame draugijos 
reikalai pasekmingai buvo ap
tarti- Tik šiek tiek ergelio pa
kėlė keletas sulaisvamanė j il
sių narių. Jie reikalavo, kad 
iš skaityklos būtų išmesta kai 
kurie katalikiški laikraščiai. 
Bet jiems tas nepasisekė at
siekt.

1934 m. valdyba išrinkta: 
K. Jurčius, O. Kalinauskienė. 
A. Belickas, V- Ramanauskas, 
J. Margelis. Naujai valdybai 
linkime pasekmingos darbuo
tės.

Užmigo jaunimo draugija 
’’Žiburys.”

Anksčiau čia gerai gyvavo 
jaunimo kuopa ’’Švyturys.” 
Buvo daug gražių veikalų pa
statyta, rūpinosi palaikymu 
skaityklos. Kitose srityse or
ganizuotas jaunimas irgi uo
liai darbavosi- Bet kaž kode] 
jau visi metai, kaip nebėra 
susirinkimų, visi nariai iškri
ko. Čia reikėtų surast tikroji 
priežastis. Juk jaunimo dar 
netrūksta, nors ne visas jis y- 
ra grynai lietuviškos dvasios, 
bet būrelis dar atsirastų, ku
rie norėtų dirbt Dievui ir tė
vynei. Jeigu jau tą pačią kuo
pą atgaivinti negalima, tai 
reikėtų suorganizuoti kitą ko

— Klaipėdos Šaulių kuopa 
pasivadino Dariaus - Girėno 
vardu. A. a. kap- Darius bu
vo Klaipėdos krašto sukilimo 
dalyvis-.

— Edvardas Wetzonis, Juo
zas F. Adamskis, John Doy- 
teisiami aukštesniame teisme 
už kriminalį užpuolimą Onos 
Kašiūbienės, Adamskio na
muose, Athens St., So. Bos
ton, Mass.

— Lietuva savojo cukraus 
neužtenka. Užpirkta Anglijoj 
30,000 maišų cukraus.

kią katalikišką draugiją arba 
dramos ratelį. O galimybės 
dar būtų. Tad, jaunime, at- 
busk ir stok į darbą organi
zuotomis jėgomis!

Rastas negyvas lietuvis.
Sausio 12 d., netoli Amburg 

upės, rastas negyvas lietuvis 
J- Zvegas, 48 m. amžiaus, ne
vedęs. Tikrai nustatyta, kad 
jis patsai nusinuodijo del 
skurdaus gyvenimo. Gaila, 
kad lietuviai ant tiek nupuola 
ir save žudosi...
Parap. metinis susirinkimas.

Sausio 14 d- po vakarinių 
pamaldų įvyko šv. Jono Kr. 
lietuvių parapijos susirinki
mas. Kad ir nedaugiausia pa
rapijom! atsilankė, bet esant 
geriems norams galima buvo 
svarbesni reikalai aptarti. Tik 
kažin kodėl komitetas buvo 
pasislėpęs? Klebonas vos su 
vienu parapijos komiteto se
kretorium atsilankė.

1934 m. į parapijos komite
tą išrinkta: K. Jurčius, S- Du
bauskas, P. Žgys, M. Kara
liūnienė. Linkėtina naujam 
komitetui kaip galint dau
giau pasirūpint parapijos rei
kalais. £

Šešupės Bangos.

Rochester, N. Y.
Studentų kuopos veikimas.

Sausio 10 d. šv. Jurgio par. 
salėj įvyko studentų kuopos 
mokslo komiteto gražus vaka
rėlis su įvairia programa. Vi
sa salė buvo pilna mūsų para
pijos studentijos ir jaunimo. 
Taip pat buvo atsilankę ir 
daugelis senesnių žmonių ir 
svečių.

Studenčių kvintetas gražiai v 
padainavo tris lietuviškas dai
neles, akomp. varg. Kaziui 
Bazini- Dainavo: S. Dominai- 
tė, E. Uncuraitė, L. Buskaitė 
A. Urbonaitė ir E. Urbonaitė.

A. Letkauskas smuiku pa-
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grojo ’’Over the waves” ir 
’’Should I?” Akompanavo p. 
E. Stanley.

Trio: A. Letkauskas grojo 
smuiku, E- Stanley pianu, o 
L. Buskaitė padainavo dvi dai 
nas is ’’Merry widow waltz” 
ir ’’Estrolita.”

Stud. H. Svetikas nustebino 
visus gražiai paskambindamas 
pianu du kūrinius.

L. Buskaitė perskaitė įdo
mią paskaitą lietuvių kalboj.

S. Dominaitė ir H. Ambros 
gražiai atliko muzikališką 
dainų programą su vaidinimu 
Akompanavo • Stanley ir A. 
Letkauskas.

’’Minstrel Show” buvo įdo
mus ir juokingas. Vedėjai bu
vo A. Raščiūtė ir H. Svetikas. 
Akompanavo Miss J. Rietze. 

’Mažiausia ir gražiausia pore
lė buvo Dorothy Savage ir J. 
Mėlinis. ’’Nigeriai” juokda
riai buvo A. Petrusevičiūtė 
A- Mateikis, V. Samolis iri 
'Surbiskas. Panelės G. ir L. Bi- 
tinaitės, I. Baziūtė ir kiti, pui
kiai dainavo ir šoko.

Po programos dvasios vad. 
kun. J. Bakšys, pasakė gražią 
kalbą ir palinkėjo, kad stu
dentai vėl suruoštų panašų 
vakarą.

Centro pirm. Č. Morkūnas 
irgi trumpai pakalbėjo.

Studentų kuopos pirm. B 
Rumbutis ragino visus stu
dentus priklausyti prie stud, 
kuopos. Vyčių pirmin. Jonas 
Pranskūnas sveikino studen
tus vardan vyčių.

Studentų kuopos mokslo 
komitetas susideda iš: L. Bus 
kaitė, E. Stanley, H. Sveti
kas, E- Uucuraitė, E. Urbo
naitė, A Urbonaitė, A. Ras 
čiūtė, S. Dominaitė ir H. Am
broj

Didelė garbe priklauso tai 
darbščiam komitetui!

Studentų kuopos sportiniu 
kai praneša,. kad jų basketbo 
lo tymas žaidžia kiekvieną 
ketvergo vakarą, St. Theresa 
salėje. Įžanga tik penki cen
tai. ’’Coach” yra Vyt. Balt
rušaitis, kuris yra vienas iš į- 
žymiausių sportininkų.

Sportininkas-

Bridgeport, Conn.
Aną dieną atsilankiau pas 

vietos kleboną kun. M. Pan 
kų, kuris čia jau 23 metus 
tarpe lietuvių darbuojasi- Iš 
pradžių priėmė mane šaltai, 
kaip ir kiekvieną nepažysta
mą; tūr būs manė, kad esu 
koks agentėlis. Kuomet suži
nojo mane esant ’’Amerikos” 
reporteriu, tuoj atsimainė jo 

veido išraiška ir pradėjova 
draugiškai kalbėtis.

Į pirmutinį paklausimą, ar 
neatsibodo klebonauti vienoje 
vietoje tokį ilgą laiką, štai ką 
atsakė:

—Jei tamsta nori tiesą ži 
noti, tai man visai neatrodo 
kad aš būčiau čionai 23 me
tus gyvenęs. Tas laikas pra 
bėgo gana greitai ir nuobo
džiauti nebuvo kada. Vie
nam esant, reikėjo nešti atsa- 
komingą užduotį, reikėjo su- 
sidūrti kasmet su naujais vei
dais ir patirt naujų rūpesčių 
bei darbų.

Girdėjęs bažnyčioj, kad jau 
lankymas savo žmonių baigia
si, paklausiau vėl, kokį įspū
dį gavo iš to, taip vadinamo, 
kal.dojimo? Čia truputį pa
mąstęs prakalbėjo:

—Žinai, tamsta, negerai da
ro tie, kuriems pavesta vado
vauti didesniam ar mažesniam 
žmonių būriui, -kad dažniau 
tampresnį kontaktą nesueina 
Po 10 metų nusprendžiau at
lankyti savo parapijiečius ir 
besilankydamas pajutau ko
kia spraga pasidarė tame 
tarpe, koks jaunosios kartos 
atšalimas, nekuriu kad ir se
nesniųjų abejutiškumas; žo
džiu, skriauda tautai ir baž
nyčiai. Aišku,—tęsė toliau,
—kad lankymas lankymui ne
lygus. Kai kurie iš mūsų eina 

i

aukų rinkti, ar tai naujai sta
tybai, ar skoloms padengti 
ar tam panašiai. Kiti pereina 
besisvečiuodami, bet tikroji 
metinė vizitacija turėtų būtiX _
sulyg ’’Tiesos Kelyje” kadai
se aprašyta, kuriai vien tik 
terūpėti} pažinti žmonių pa
dėtis, prikelti jų dvasią, kaip 
tikybos taip ir tautiniu žvil
gsniu; neaiškumus ar įvyku
sius nesusipratimus tarp kle
bono ir parapijiečių prašalin
ti; augančiai kartai, kuriai 
taip miela viskas kas ne sava , 
įtikrinti jų tėvų išeivijoje dar. 
bus, pasišventimą, įrodyti jau 
niems, kaip neišmintinga su
skaldyti savo jėgas, kuomet 
šventadieniais tikri lietuviai 
eina savo bažnyčion,—jų gi 
vaikai traukia kur kam pa
puola. Štai ką lankydamas šį 
met bandžiau atsiekti-

Tais žodžiais pasibaigė mū 
sų pasikalbėjimas, nes telefo
nu buvo iššauktas pas ligonį.—o—

Be galo žmonės įdomauja 
įvykstančiu koncertu trijų 
kolonijų chorų. Skribaila va 
lo savo surūdijusią plunksną 
kad pranešus ’’Amerikos’ 
skaitytojams apie tą nepa
prastą įvykį 28 d. šio mėne
sio. Sknb

APJLWfiS ŽINIOS - - - o- - - -
Paterson, N. J..

Gražus teatras.
Sekmadienį, sausio 28 die

ną, 7 vai- vak., šv. Kazimiero 
parapijos salėje įvyksta labai 
gražus teatras. Bus vaidina
mos 2 labai juokingos kome
dijos: ”Aš gavau pačią” ir 
’’Nepasisekė Debiutas.” Po 
vaidinimo bus šokiai ir gros 
labai gera muzika. Žinant 
Patersono artistus bei jų ga
bumus, reikia tikėtis, kad te
atras visus sužavės. Tat visi, 
kas esate linksmas ar nuliū
dęs, į teatrą!

Šv. Teresės draugija dirba.
Šv. Teresėlės draugi j on pri 

klauso mergaitės. Jų skaičius 
žymiai pradėjo didėti. Tere- 
siečių ir dvasia pradėjo' kil 
ti. Mergaitės yra nutarusios 
kas mėnesį eiti prie Šv- Ko
munijos ir tą dieną vis pa
puošti savo Užtarytojos Ma
žosios Gėlelės' stovylą, gražų 
visur duoti pavyzdį ir savo 
parapijai po Velykii surengti 
balių. Tikri Šv. Teresėlės gy
venimo takai. Tenka palinkė
ti geriausio gyvenimo.

Savys.
—o—

Dzūkų vestuves pavyko.
Sausio 21 d. šv. Onos klu

bas šventė 3 metų gyvavimo 
sukaktuves. Klūbietės savo 
sukaktuves pažymėjo labai 
gražiai. Jų intencijon buvo 
atlaikytos iškilmingos mišios 
laike kurių visos narės in cor- 
pore priėjo prie Šv- Komuni
jos. Vakare įvyko ’’Dzūkų 
Vestuvės.” Vestuvės įvyko su 
visais papročiais, kokie da
romi Dzūkijoje. Visi vestuv- 
ninkai buvo apsirėdę dzūkiš
kais apdarais. Čia buvo ir 
jaunieji, pamergės, pabrolia 
ir svotai. Gražiai buvo at
vaizduota jaunikio at važia vi 
mas, dzūkiškos derybos del 
dalies, ir išvažiavimas bažny
čion. Nepaprastai įspūdingai 
•buvo atlikta vestuvninkų su
grįžimas iš bažnyčios. Jų iš
sipirkimas ir kitos vestuvių 
ceremonijos. Tos visos dzūkų 
vestuvės taip vaizdžiai ir taip ' 
gerai buvo atliktos, kad žiū
rėdamas jautiesi, lyg esąs 
Dzūkijos kaime tikrose ves
tuvėse. Žiūrovai plyšo iš juo
ko ir sykiu ašaros riedėjo per 

skruostus, prisiminus gražias 
Dzūkijos vestuvių ceremoni
jas.

Reikia pastebėti, kad pub 
likos tiek prisirinko, kad tie
siog parapijos salėje vos til
po. Malonu ypač buvo, kad 
publikos tarpe labai daug sa
vo jaunimo, kuriems ir gi la
bai patiko, o senieji negali at
sigėrėti dzūkų vestuvėmis.

Reikia pasidžiaugti šventos 
Onos klūbo sumanymu ir e- 
nergija. Nors draugija nėra 
gausi nariais, nes dar nesenai 
įsikūrusi, bet labai veikli ii 
daug gero parapijai daro. 
„Per trejus metus draugija y 
ra parapijai ir bažnyčiai da
vusi virš 500 dol. Tai bent 
sektinas pavyzdis!

Tat šv. Onos klubui tenka 
palinkėti ilgiausio ir pasek- 
mingiausio gyvenimo!

Buvęs.

Ėlizabe+h, N. J.
Šv. Onos draugija perdavė 

pusę įplaukų savo paskutinio 
parengimo, sumoje 56 dol.

Rengimo komisiją sudarė: 
Juozapavičienė, Paulikienė, 
Brazinskienė ir kitos. Drau
gijos pirmininkė yra p. Puk- 
šienė.

Mūsų daktaras Juozas Kra- 
likauskas susilaukė sūnaus, 
kurį pakrikštijo klebonas Si
monaitis Juozu. Tai trečias 
Juozas iš eilės toje šeimyno- 
noje. Tėvas Kralikauskas vi
suomet darbavosi tautos rei
kalams ir plačiai lietuvių šio
je apylinkėje žinomas.

—o—
Nors gydytojų turime jau 

nemažai, tačiau Dr- Juozas 
Kralikauskas yra vienintelis 
susipratęs lietuvis. 'Jis daly
vauja visose svarbiose lietu
vių iškilmėse; priklauso be
veik prie visų net 5-kių pa- 
šalpinių vyrų draugijų, yra 
direktorius vietinės Lithua
nian Bulling Yoan Ass., na
rys vietinės parapijos ir ak
tyvus draugas Švento Vardo 
Draugijos. Pažinkime savuo
sius ir remkime juos,

Nedėlioję įvyksta Ražan- 
Čiaus draugijos balius. Toji 
draugija visuomet šauniai pa
sirodo; pasiseks jai ir šį kar
tą. Vykime visi.

Seredoje palaidota a. a. 
Marijona Raulinaitė- Velionė 
buvo viena is seniausių Eliza- 
betho gyventojų. Giminės iš
kėlė laidotuves taip iškilmin
gas, kokių Elizabethas dar 
nėra matęs.

—o—
Mykolas Činčar su p-le Ona 

Gaveliūte ims šliūbą sekma
dienį, 3:30 po pietų, parapi
jos bažnyčioje. Ona yra žino
ma, kaip veikli narė Vyčių 
tarpe. Laimingos kloties nau
jame stone!

—o—
Vasario 11 d. bus parapi

jinis blynų balius. Tai pasku
tinis parengimas prieš gavė
nią. Nepamirškite tos dienos, 
renkitės dalyvauti!

Markyzas.

Newark, N. J.
Parapijos draugijos turėjo 

gražią vakarienę sausio 21 d. 
Žmonių prisirinko daug, su
augusių ir jaunų, tik gaila, 
kad nebuvo mūs rėksnių, ku
rie daug kalba, bet nieko ne
dirba: Su laiku gal teks pa
kalbėti apie tuos ’’patrio
tus.” Garbė toms moterims, 
kurios taip gražiai darbuojas 
parapijos gerovei. Taip pat 
publikai, kurios buvo suvirs 
trys šimtai. Pelnas visas liko 
parapijai.

Dabar laukiam parapijos 
metinės vakarienės, kuri bus 
vasario 11 d. O metinis balius 
bus vasario 13 d. Šiuos pa
rengimus turime visi paremt.

Taipgi vasario 10 d- bus 
jaunimo šv. Cecilijos choro 
didelis balius. Bus šokiai ir 
laimėjimas radio. Visas jau
nimas kviečiamas dalyvauti 
šiame vakare. Taip pat prašo
ma nerengti tą dieną kitų pa
rengimų, kad jaunimo paren
gimui nepakenkti. Vieton lan
kytis į parengimus, kuriuos 
rengia neaiškūs asmenys ar 
organizacijos, lankykite pra
kilnaus jaunimo parengimus, 
remkite katalikiškas jaunimo 
draugijas, tai turėsit naudą 
ir garbę. Dilgėlė.

— Dr. Lukošiūnas, dentis- 
tas, kuris dabar turi savo ka
binetą Newarke, yra pakvies
tas dalyvauti tarptautiniame 
dentistų suvažiavime, kuris 
šiais metais įvyks Hague, Ho-! 
landi jo j.

Spauda — didžiausia pa
saulio galybė, tad remk 
„Ameriką” lietuvi.
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NEW YORK CITY.
Įdomi paskaita apie Šenadorį

Šiais metais sukako 50 me 
tai nuo pirmų lietuvių atvyki
mo Amerikon ir apsigyvenimo 
Šenadory. Mūsų istorikas kun. 
A. M. Milukas paruošė tą įvy
kį paminėti ilgą paskaitą ’ ’Te 
vynės” redakcijos kambariuo 
se. Nors paskaita tęsėsi pus
antros valandos, bet prelegen
to tik paliesta buvo Šenadorio 
20 metų gyvavimas. Prade
dant nuo pirmo lietuvio atvy
kusio į Šenadorį, paskaitinin.
kas vaizdžiai apibudino lietu
vių laimėjimus ir pralaimėji
mus, draugijų atsiradimą ir 
jų santykius, parapijos orga 
nizavimą- Veikėjų darbuotę ii; 
k. Pasiremdamas įvairių laik
raščių (srovių) davimais, jis 
pateikė smulkiausias statisti
kas šenadoriečių veikimo. Ka
dangi Šenadoris yra lietuvy
bės lopšys Amerikoje, tai ši 
paskaita turėjo ypatingo^ 
svarbos. Ji nupiešia mūsų vi 
suomenės kovas su svetimtau 
čiais, tarpusavio susiskaldy 
mus ir vienos kolonijos pro g 
resą lietuviškame gyvenime.

Kun. A. M. Milukas užsitar 
nauja mūsų širdingos padėko: 
savo pasiryžimu paruošti visa 
pušį seniausios lietuviškos ko 
lonijos gyvenimo istoriją. Ne 
ra Amerikoje kompetentinges- 
nio rašytojo, kaip kun. A. M 
'Milukas, kuris ilgus metu? 
praleido šenadoriečių tarpe 
Paskaitos klausės kun. J. Bal 
kūnas, J- Tysliava, E. Vitai- 
tis, P. Bajoras, Dr. Vinikas, p 
Vitaitienė ir komp. J. Žilevi 
čius. Paskaita tilps periodiš 
koje ’’Žvaigždėje.”

didelis Neatras ir 
balius.

Pelnas Dariaus-Girėno 
Fondui-

Sekmadienį, sausio 28 die
ną, Dariaus-Girėno Fondas 
Transfiguration salėj, kamp.
Hooper St. ir Marcy Avenue, 
Brooklyne, rengia didžiulį te
atrą ir šokius.

Naujausias iš Lietuvos gy
venimo veikalas ’’Vergijos 
Griuvėsiuose” bus perstaty
tas Lietuvių Meno Teatro. Šis 
veikalas yra labai įdomus. Po 
vaidinimo seka šokiai, ku
riems grieš D. L. K. Vytauto 
orkestras.

. Šį parengimą daro Dariaus- 
Girėno Fondo valdyba ir vi
sas pelnas eis paminklo sta

tymui Chicago j e ir naują 
skridimą remti fondui.

Kadangi šis parengimas da
romas tokiam geram tikslui, 
tai visuomenė turėtų šį di
džiulį parengimą remti viso
mis savo išgalėmis, atsilan
kant į jį skaitlingai-

Vaidinimas prasidės 6 vai. 
vakaro. Bilietų kaina 75 ir 50 
centų, kurių iš kalno galima 
gautį pas fondo narius. Vi
sus kviečia atsilankyti rengė 
jai. A. J. M.

L. VYČIŲ N. Y. IR N. J. AP 
SKRIT METINIS SEIMELI!

Sekmadienį, sausio 28 d-, L 
Vyčių New Yorko ir New Jer 
sey apskrities metinis suvažia 
vimas įvyks Keamey, N. J. L 
Vyčių kambariuose, Davis Av.
ir Duke St. Šiame seimely bus 
rinkimas ir naujos valdybos. Į 
šį suvažiavimą visos kuopos 
prašomos prisiųsti savo atsto
vus. Kadangi posėdis prasidė. 
lygiai 2 ų30 po pietų, tai atsto 
vai prašomi nesivėlinti.

A. J. Mažeika, apsk pirm

IŠ DARIAUS-GIRĖNO FON 
DO VEIKIMO.

Penktadienį, sausio 12, kun 
N. Pakalnio klebonijoje, 207 
York St., Brooklyne, įvykt 
Dariaus-Girėno Fondo susi, 
rinkimas, kuriam pirmininką 
vo gerb. kun. N. Pakalnis.

Pereito susirinkimo proto
kolą perskaičius, iškelta klau 
simas apie rezoEuciją skridi 
mo reikalu-. Kadangi ši rezo 
liucija savo originale j formoj 
spaudoj nebuvo paskelbta, tai 
nekurie laikraščiai padarė sa 
vo išvadas apie šį komitetą, 
kas neatatinka tikrenybei.

Rezoliucija skamba sekan 
čiaii

’’Kadangi visiems lietu
viams labai svarbu, kad įvyk
tų antras skridimas iš Ameri
kos į Lietuvą, kaipo užbaigi
mas a. a. Dariaus-Girėno mi
si jos, ir kadangi pageidauja
ma, kad šis skridimas būtų 
tautiškai idealiniu žygiu, o ne 
bet kurios grupės ar partijos 
reikalu, Didžiojo New Yorko 
Dariaus-Girėno Fondas nuta
ria remti ruošiamą James-Ja
nušausko skridimą į Lietuvą 
ta išlyga, kad šis Fondas tu
rės savo atskirą iždą, iš ku
rio pinigai bus įteikti lakūnui 
tik tada, kai pasirodys, jog 
tasai skridimas tikrai įvyks.”

Taigi, šiame susirinkime ir 
nutarta paskelbti tą rezoliu

ciją į spaudą su paaiškinimu, 
kad Fondas remia paminklo 
statymą, lygiai kaip ir sekan
tį skridimą. Gi kad atrėmus 
kai kurių laikraščių užsipuo
limą ir kritiką, šis Fondas 
laikysis savo išneštos rezoliu 
ei jos, kas link rėmimo sekan 
čio skridimo ir rems Ja mes- 
Janušausko skridimą tik ta 
da, kada pasirodys, Jog tas 
skridimas tikrai įvyks, ir taij 
pat, kad tas skridimas bu 
’’tautišku-ideališku žygiu, < 
ne bet kurios grupės ar parti 
jos reikalu.”
Parengimas Fondo naudai.
Seka, raportai. Pranešama 

kad ’’Vergijos Griuvėsiuose” 
veikalas, kurį apsiėmė pasta 
tyti Lietuvių Meno Teatras 
sekmadienį, sausio 28 d., jau 
beveik pilnai prirengtas. Šis 
veikalas bus statytas Transfi 
guration salėj, Marcy Ave ii 
Hooper St-, Brooklyne. Bilie 
tų kaina nustatyta po 50 ir 7' 
centus. Po vaidinimo nutarta 
turėt šokius, kuriems gauta 
D. L. K<-Vytauto orkestras.

Šiam parengimui išrinkt? 
komisija iš: P. Bukšnaičio 
inž. Bardzilausko, P. Kižio, p 
Brangaitiėnės, p. Dumblio, p 
Zoko ir K. Vilniškio. Apie š. 
parengimą nutarta garsinti 
lapeliais (plakatais), per ra 
dio, laikraščių korespondenci
jomis ir iš bažnyčių sakyklų. 
Taipgi nutarta parašyti atsi 
šaukimus ir į visas apylinkės 
draugijas.

Koncertas.
Koncerto komisija, kuri su 

sideda iš K. Vilniškio, V. Žal 
nieraičio ir p. Bajoro, išdavė 
savo raportą pažymėdami 
kad salės galima gauti, tik 
reikia paskirti dieną, kada tą 
koncertą rengti. Susirinkimas 
nutarė jį rengti apie balan
džio 15 d. ir įgaliojo komisiją 
kreiptis į visus apylinkė, 
chorus, kviečiant juos šiame 
koncerte dalyvauti.

Pavesta raštininkui susira 
syti su p. Janušausku, atsi- 
klausiant apie jo ryšius su A 
T. L. A. S. S.

Kitą susirinkimą nutarta 
laikyti toje pat vietoje sausi? 
31 d- A. J. M

GREAT NECK, N. Y.

Prie vietinės šv. Alfonso ai
rių parapijos ’’Amerika” par. 
siduoda sekmadieniais po lie 
tuviškų pamaldų.- Tuo pasirū 
pino vietos klob. kun. E. Do 
novan. Pereitą sekmadienį bu
vo parduota 49 egz.

Šeštadienį, sausio 29, išpa 
žintis klausys Great Neekt 
kun. J. Aleksiūnas.

Vasario 3 d. vietos Feder, 
skyr. choras ’’Birutė” rengia 
didelį balių ir šokius Commu
nity salėje- Šokiams gros D. 
L. K. Vytauto orkestras, iš 
Brooklyno. Visos apylinkės 
lietuviai kviečiami atsilanky
ti. Viet.

- 1 ■<

MIRĖ.
Ona Gražytė, 25 metų, gyv. 

116-39—220th St., St. Albans, 
N. Y., mirė sausio 23 d. Bus 
laidota sausio 26 d., 9 vai- ry
to, iš Karalienės Angelų baž
nyčios, į šv. Jono kapines.

Jonas Volt ėraitis, 45 metų, 
gyv. 9319—210th Pl., Bellai
re, N. Y., mirė sausio 23 d. 
Bus laidotas sausio 26 d., 9 
vai. ryto, iš Šv- Panelės Apr. 
bažnyčios, National kapinėse.

Juozas Kriaučiūnas, 65 m., 
gyv. 35 Wood Rd., Great 
Necck, N| Y., mirė sausio 23 
d. Bus laidotas sausio 27 d., 2 
vai. po pietų, Alyvų Kalno 
kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva. . „

VASARIO 16 D. BUS IŠKIL
MINGAI PAMINĖTA.

Šiais metais Vasario 16 d. 
bus iškilmingai minima Ka
talikų Federacijos, kartu su 
kitomis grupėmis; tik dar 
nėra galutinai susitarta, ar 
tos iškilmės bus atžymėtos 
vasario 12 ar vasario 18. Mi 
nėjimas įvyks su koncertu i 
kalbomis, greičiausiai Trans
figuration salėj. Būtų gražu 
kad tas minėjimas būti} tik 
rai iškilmingas ir bešališkas 
Juk Lietuvos nepriklausomy 
be visiems lietuviams yra ly 
giai brangi, todėl tą džiaugs 
mo valandą turi visi kartu 
paminėti.

VAJUS.

Amerikos Lietuvių R. Kat. 
Darbininkų organas ’ ’Darbi
ninkas” rengia spaudos vajų.

’’Darbininkas” ilgus metus 
gražiai aprūpino mūsų apy
linkės reikalus, už ką mes at
sidėkodami turėtume jam pa
rodyt nuoširdumo, turėtume 
kaip tik vajaus metu jį užsi
prenumeruoti. * Su prenume
rata jis duoda ir gražių do
vanų knygomis.

Ar pripažįsti spaudos galy
bę? Jei taip, tai būtinai tapk 
nuolatiniu ’ ’Amerikos ’ ’ skai- 
yttoju!

PASIPIKTINĘS RADIO.

Praeitą sekmadienį radio 
WMBQ lietuviškos valandos 
vedėjai suruošė vakarienę 
Liet. Piliečių Klūbo salėje- 
Vakarienė buvo transliuoja
ma per tą pačią stotį. Kant
riai ligi šiol klausytojai susi
laikė nuo kritikos, bet dabar 
po sekmadienio transliavimo, 
nebegalima nutylėti. Baubi
mas, staugimas, triukšmas va
karienėje buvo per radio gir
dėti. Jokios tvarkos kalbose 
bei programoj nebūta. Ge
riau būtų pasielgęs p. Matu
sevičius, jei radio sekmadie
nio vakare būtų nevartojęs. 
Mes branginame radio lietu
viškas valandas ir pagiriame*. 
vedėjus del jų sugebėjimo iš
laikyti radio ir linksminti lie
tuvius sava muzika ir daino
mis. Bet vedėjai neturi teisės 
žeminti lietuvių vardą kita
taučiuose. Radio pirmoj eilėj 
yra kaltinimo instrumentas, o 
ne biznio. Estetinį skonį vi
suomet reikia išlaikyti. Ma
nau, kad vietiniai biznieriai 
tik tam ir remia radio valan
das, kad tautiečiai gėrėtūsi 
gražia lietuviška daina bei 
muzika. Pasipiktinęs.

LIETUVIŲ TAPYBOS 
PARODA.

Lietuvių Meno Ratelis ati
daro tapybos kūrinių parodą 
sausio 27 d., šeštadienį, Ir
vin viešbuty, 308 W. 30th St., 
New Yorke. Šią parodą ren
gia p-lė Natalija Jasiukynai- 
tė ir p. Ignas Banasevičius.

Paroda tęsis dvi savaites ir 
kasdien bus atdara nuo 10 v. 
ryte iki 10 vai- vakare. Įėji
mas nemokamai. Visi tapybos 
meno mylėtojai kviečiami 
atsilankyti ir pamatyti lietu
vių menininkų kūrinius.

PAGERBĖ BABRAVIČIŲ.

Sekmadienį, sausio 14 die
ną, užsibaigus Babravičiaus 
pasekmingam koncertui Liet. 
Piliečių Klubo salėj, jo drau
gai (apie 60) susirinko To
ny’s Restaurant ir iškėlė jam 
vakarienę. Čia buvo koncerto 
antroji dalis. Vakarienę vedė 
Dr. Petriką. Kalbas pasakė: 
Liet. Gen. Konsulas p. P. Ža- 
deikis, kun. N. Pakalnis ir 
pats p. Babravičius. Vakarie
nė praėjo labai gražioj nuo
taikoj. Kreditas vakarienėm 
iniciatoriams, — vietinei Pro
fesionalų Sąjungai. B.
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Vietos žinios
Zolpas. Kalbėjo ir Vyčių Cent 
ro pirmin. inž. Mažeika. Jis 
savo kalboj gražiai piešė nau
dingumą ir garbingumą pri-

------------ o
MASPETH, N. Y.

Sausio 18 d. šv. Kotrynos Ii 
goninėj mirė vienatinė Pil
kauskų dukrelė Marytė, gyv- 
85 Russell St., Brooklyne. Tė 
vėliai labai nuliūdę. Laidotu 
vės buvo sausio 20 d., Kalva 
rijos kapinėse. Laidotuvių ap 
eigomis rūpinosi graborius A

. J. Valantiejus-
Sutuoktuvės.

Sausio 14 d. susituokė Ma 
rijona Veselkaitė su Jom 
Strzalkowski (lenkas). Baž 
nyčioje žmonės grūdosi pama
tyt šliūbą- Matoma, buvo po
puliarus Maspethe. Pabroliai 
buvo Kaz. Augustinas su Kot 
rina Veselkaite.

Sausio 21 d. susituokė Pra 
nas Kirda su Anele Bieliūnai 
te-Ziniene.

—o—
Vietos Vyčių kuopos bas 

ketbolininkai nugalėjo Jor 
dan’s komandą sausio 21 d. 
punktais 28—14- Dabar bas
ketball žaidimai. įvyksta sek 
madieiLais 3 vai. po pietų, p 
Klaščiaus salėje.

—o—
Ražančiaus draugija turėję 

savo šeimyninį baliuką perei 
tą sekmadienį. Žmoniij atsi 
•lanko gražus būrelis.

Vietos šv. Vincento pašaipi 
nė draugija paruošė 30-tąj 
balių Atateka Demokratų klū 
bo salėj, sausio 27 d. Pradžia 
7 vai. Salė randasi ant Mas 
peth Avė., prie Willow Ave. 
' , —o—

Šią savaitę įvyko susirinki, 
mai: antradienį vyresnių so- 
daliečių, trečiadienį jaunes 
nių. Abi draugijos nariais au. 
ga.

—o—
Choro valdyba jau paruošė 

draugijos įstatus, kuriais dis- 
ciplinuosis. Jau turi 65 na 
nius. Choro praktikos įvyks, 
ta: merginoms atskirai antra
dienį, vyrams ketvirtadienį, o 
bendra praktika būna penkta 
dienį.

Kelintas sekmadienis kaip 
trūksta ’’Amerikos” prie baž 
nyčios durų, žmonės ypatin
gai pamėgo mažą laikraštį 
bet su' daugybe žinių.

—o—
Įvykusiame Vyčiu apskri 

ties baliuje, vasario 2T d. šv 
Jurgio parap. salėj, už skait
lingiausi atsilankymą (63 as
menys). Maspetho vyčiai lai
mėjo sidabro taurę.

BALIUS PAVYKO.
Parapijos salėj šv- Ražan

čiaus draugija turėjo savo 
pirmąjį balių, sausio 20 d. Į 
parengimą atsilankė ir kleb. 
kun. J. Balkūnas su kun. J. 
Aleksiūnu. Bendrai, balius 
nusisekė puikiai: publikos bu
vo pilna salė ir prie šiltų val
gių linksmai praleido laiką. 
Gryno pelno liko $29.50.

Šv- Ražančiaus draugija 
džiaugiasi nauju laikraščiu 
' ’Amerika, ’ ’ kuris ražanti- 
nėms yra artimesnis už visus 
kitus lietuviškus laikraščius, 
ir tedel malonu jį paremti.

Širdinga padėka.
Šv. Ražančiaus draugija dė

koja ir sveikina kleb. kun. J. 
Balkūną už tokį nuoširdumą 
ir pasišventimą. Jis lankyda
mas parapiją užrašo visiems 
’’Ameriką,” kas tik moka ir 
nork lietuvišką laikraštį skai
tyti. Tai gražus pavyzdys ir 
kitiems klebonams! O.P.

NEW YORKAS DAR
BUOJASI.

Sausio 16 d. New Yorko Vy 
čių 12 kp. surengė savo tėvu 
čiams pagerbimo vakarienę. 
Dalyvavo apie 135 žm- Tam 
vakarui pritaikytą kalbą pa 
sakė klebonas Šeštokas. Tau 
pat kalbėjo pirmin. A. Vainis 
ir iš Colorado svečias kun-

klausyti pine šios organizaci
jos..

. Klebonas Šeštokas jau bai
gia kalėdoti.

—o—
Girdėt, kad prieš užgavę 

nias kelios poros rengiasi iš 
kilmingoms vestuvėms-

BASKETBOLAS.
—o—

Brooklyno lietuviij basket 
holo ratelis ’’Brooklyn Liths’ 
lošė su Maspetho Vyčiais, ku 
riuos jie nugalėjo rezultati 
21—18. Brooklyno Liths i.' 
pat pradžių pasirodė tvirtes
niais-

Gi sausio 16 d. Brooklyne 
Liths lošė su A. C. Indians ty 
mu. Lietuviai nugalėjo 8 prieš 
6. Šis lietuvių pasirodymas la
bai gražiai užrekomenduoja, 
kaipo basketbolistus.

A. K. Kairis. r

PARSIDUODA
—o—

Parsiduoda 4 aukštų mūro 
namas, trijų šeimynų, su pui
kia sale, 425 Grand St. 25x100 
Su visais gerais įrengimias. 
Kaina nepaprastai žema. At- 
sišaukit: •

CHAS SALENGER, INC. 
194-6 Freeman St., Brooklyn. 
Tel- Evergreen 9-5637, arba

Navarre 8-4964.

= CLINTON PARKAS i
0* ■■

E Tinka piknikams, Baliams, Koncertams ir visokiems Ę 
E parengimams. Nepoilgo bus įrengta karūsėlis, sūpuoklės, = M ■■
E arklukai ir visoki prašmatnumia. Puikiausia ir linksmiau-E
E šia vieta Brooklyne — Maspethe. E
S Jonas Klasčius, Sav. Ę
= Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y. :
■» ■ 
EaiiiiuiiiiniiniiiniiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiF

Kodėl yra patariama valgyti KAUNO DUONĄ?
Dėlto, kad yra patentuota Su v. 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 stub as 
Brooklyne, kreipkitės 
adresu:
JONAS MIKOLAITIS

Brooklyn, N. Y. 
pas Dumbliauską 
Brooklyn, N. Y.

380 So. 3-rd Str.,
Asmeniškai galima nusipirkti

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

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

Mniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuu  
E Tel.: STagg 2-2306 E

Į PALOCIUS SALDAINIU I 
E KRAUTUVĖ =
Ę GERIAUSIOS RŪŠIES S

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- E 
= mi užsakymai. Kreipkitės: =
E J. GINKUS, E
= 495 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. =
Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiini iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiir

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and ENBALMER 

REAL ESTATE 
GENERAL INSURANCE

54.41 _ 72nd Street, Maspeth, N. Y.

Tel. STagg 2—0788 NOTARY PUBLIC

JOSEPH LE VANDA 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS
107 Onion Avenue, > Brooklyn, N. Y.

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

Tel.: STagg 2—5043 —NOTARY PUBLIC

M. P. BALLAS, Inc.

Tel.: EVergreen 6—5310

Tel.: STagg 2—4409 NOTARY PUBLIC

z ALEKS. RADZEVIČIUS 
z GRABORIUS 

Priešais Apreiškimo Bažnyčią
Duodu automobilius vestuvėms ir visokiem pokyliam 

402 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

Tel.: STagg 2-8593

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Brooklyn, N. Y.
0

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 Se. 5th Street, Brooklyn, N. Y.

ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) 
ADVOKATAS

219 So. Fourth Street, Brooklyn, N. Y
Williamsburgh Bridge Plaza -
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ŠV. JURGIO PARAPIJA.

Liet. Vyčių N. Y. ir N. J. 
apskr. "Mėnesienos ir Pret- 
zelių" šokiai pavyko visais 
atžvilgiais labai gerai.

Puikiai išpuošta salė, nors 
ir didoka, bet buvo netik pri
pildyta jaunimu, bet ir se
naisiais. Visi atsilankę gavo 
pretzeliij iki "sočiai," o "mė
nesienos" irgi netrūko. Muzi
ka buvo gera, tik gaila, kad 
mažai tegriežė lietuviškai. 
Maspetho Vyčiai laimėtojai.

Sidabro taurės laimėjime 
dalyvavo daugiau, kaip 20 
draugijų, iš kurių daug buvo 
atvykę iš tolimenių kolonijų, 
kaip Patersonas, Kearney ir 
Cliffside, N. J., kur susitvėrė 
nauja'vyčių kuopa ir jau tu
ri apie 20 užsimokėjusių na
rių. Neatsižvelgiant, kaip ki
tos draugijos spyrėsi, bet 
Maspetho 110 vyčių kuopa 
laimėjo pirmą vietą, pristaty
dama net 62 asmenis iš savo 
kolonijos, ir gaudama gražią 
sidabro taurę.

Antrą vietą paėmė irgi ge
rai pasirodžius 41 Vytauto vy
čių kuopa, pristatydama 42 
asmenis. Trečioje vietoje bu
vo vietinė Kęstučio vyčių 49 
kuopa su 38 asmenimis. Ket
virtoje vietoje buvo 12 vyciij 
kuopa, iš New Yorko.

Reikia pažymėti, kad apy
linkės parengimai ir ypač ke- 
lerios vestuvės, kuriose turė
jo daug ir pačiij vyčių daly
vauti, atitraukė nemažai jau
nimo, bet vistiek salė buvo 
pilna dalyvių.

A. J. M.

Barasnevičiūtė paėmė iždinin- 
kystės pareigas.

Mažūjų skyriaus sodalietės 
išrinko į savo valdybą H. Re- 
godeniūtę pirm., vice pirmin. 
B. Jankauskaitę, raštin. H. 
Bundoniūtę, iždin. M. Vasi
liauskaitę, o tvarkos prižiūr. 
J. Stuponiūtę.

Linkime naujoms valdy
boms ir visoms sodalietėms 
geriausių pasekmių!

Vainikas.

PARAPIJOS BAZARAS!
Džiaugiasi visi šv. Jurgio 

parapijiečiai, kad 25 metų pa
rapijos įsikūrimo paminėti į- 
vyksta jubiliejinis bazaras, 
parap. salėj. Seni parapijie
čiai ateikit į savo seną para
piją sekančiais vakarais: 
Sausio 26, 27, 28 ir 31, oĮ 
vasario 3, 4, 7, 10 ir 11 dd.

Šokiai sausio 31 d. ir vasa
rio. 7 d.1

Nežinomi piktadariai jau 
tris kartus bandė apvogti Ka
ralienės Angelų bažnyčią. Ta
čiau pirmieji jų žygiai nebu
vo perdaug žalingi parapijai 
ir policiją mažai tas įdomavo. 
Gi sausio 21 (nedėlios naktį) 
vėl (spėjama tie patys) įsi
laužė bažnyčios vidun per 
langą, sudraskė grindis, su
gadino aukij skrynute ir pa
grobę kiek pinigų išbėgo Da
bar policija jau stropiai ieško 
piktadariij ir pilnai tikisi su
gaudyti.

APREIŠKIMO PARAPIJA.

Šv. Jurgi parap. choras.
Trumpu laiku šv. Jurgio 

parap. choras daug pažengė 
pirmyn giedojime. Šis choras 
gavo pakvietimą dalyvaut ir 
išpildyt lietuviškų dainų pro
gramą Brooklyn Museum, kur 
klausysis tūkstantinė minia 
žmonių.

Choro vadas p. Sakas ne
gailėdamas laiko deda savo 
pastangas ir grąžiausioj tvar
koj mokina jaunimą.

Sodalietės.
' -"Metinis suaugusioj skyr. so- 
daliečių susirinkimas įvyko 
sausio 16 d. Atsilankė dva
sios vadas kun. J. Laurinai
tis.

Sodalietėms pirmininkauja 
Olga Chervishoff, vice pirm 
Valerija Siriutė, raštininkė 
Ant. Jesmončiūtė, jos padė
jėja Anast. Brangaitytė. Ona

KARALIENĖS ANGELŲ^ 
PARAPIJA.

Šios parapijos draugijos vi
su rimtumu priėjo prie dide
lio parapijinių parengimų o- 
keano- Draugijos džiaugiasi, 
turėdamos savo parapijoje ge
rą parengimams salę. Klebo
nas teikia pilną laisvę visoms 
katalikiškoms draugijoms sa
le naudotis. Draugijos, sup
ratę gerus savo klebono no
rus, nustatė parengimų eigą:

Motenj Sąjungos 24 kp. su
rengė "Bunco and Card Par
ty" sausio 18 d., kuriame da
lyvavo labai gražus būrys 
svečių.

Moterų Sąj. 24 kp. rengia 
blynų balių vasario 13 d-, pu
se po septynių vakare.

Šv. Ražančiaus draugija 
stato veikalą su šokiais vasa
rio 3 d., 7:30 vak.

Sodalietės rūpestingai pro
jektuoja savo parengimus 
kiekvienai savaitei.

Choras sausio 27 d. rengia 
šeimynišką vakarienę-balių.

Parapijonai privalėtų pasi
džiaugti tais parengimais ir 
juos nuoširdžiai paremti savo 
atsilankymu, nes visi yra ski
riami parapijos naudai.

Yes Sir.
Jaunesniųjų choras rengia 

mišrią programą: stato sceno
je veikalą ir Užgavėnių šokius. 
Tas įvyks vasario 4 d«, 7:30 
vak., parapijos salėje. Reikia 
tikėtis iš tų jaunuolių gra
žaus pasirodymo.

Parapijos choras.
Sausio 13 d. turėjo šokius 

kuriuose atsilankė apie 150 
jaunimo. Ačiū choristams 
kurie pasidarbavo šiuose šo-z 
kiuose, o daugiausiai choris
tėms, kurios pardavė daug ti 
kietų.

Komedija.

Kaip jau buvo pranešta, pa
rapijos choro pirmas metinis 
koncertas įvyks vasario 11 d., 
Taip pat bus suvaidinta ko
medija "Kas Bailys."

Lietuvi! Jei nori linksmai 
laiką praleisti, nepamiršk va
sario 11-tos dienos. Ten galėsi 
pamiršt savo bėdas ir vargus. 
Ten galėsit pasijuokti iki au
sų. Taip pat pasiklausysi gra
žių dainų, kurias sudainuos 
choras, vadovaujamas Brook
lyn© apylinkei gerai žinomo 
muz. Jankaus-

Tikietų galima gaut pas vi
sus choro narius.

Kor.

Sodalietės turėjo susirinki
mą sausio 22 d. Narių susi
rinko daugiau, negu papras
tai. Buvo patėmyta, kad di
delis būrys mergaičiij priėmė 
Komuniją ir būtų pavyzdin
ga, jei kiekvieną mėnesį daug 
susirinktų prie Dievo Stalo.

Pereitą mėnesį buvo įnešta, 
kad narės pasidarbuotij del 
I ietuvos vargstančių našlai
čių. Kadangi įnešimas buvo 
priimtas ir sodalietės su tuo- 
mi džiaugsmingai sutiko, per 
šį susirinkimą daug mergai
čių atnešė daiktų, kaip tai nu- 
megstij kepuriukiij ir kitų. 
Darbščios sodalietės pastebė
jo, kad klapčiukij kamžos 
jau sudėvėtos, tai pačios nu
tarė pasiūti jiems.

Skaitykite ir Platinkite
„Ameriką"
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BROOKLYN© LIETUVIA 1 GYDYTOJAI

DR. J. S. MISEVIČIUS VALANDOS 
12—2 p. p. 
6—8 vak.

270 Berry Street Tel. Evergreen 6-1660

DR. JOHN WALUK
161 No. 6 Street

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

Šventadieniais susitarus 
Te]. Evergreen 6-2112

Dr. Ed. W. Žukauskas
1114 Foster Avenue

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

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)

VALANDOS 
9—12 ryte 
1—8 vak.

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Stagg 2-9105221 So. 4 Street

Dr. Bladas K. Vencius 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 Grand Street 

" 11 -----

Valandos 
9—12 ryte 
2—8 vak.

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Stagg 2-0706 ’

Namų, Republic 9-3040

PRIVATIŠKA SLAUGĖ - NUBSĖ
Daug metų dirbusi Europos ir Amerikos ligoninėse

A. GARBALIAUSKA
164 BEDFORD AVE., 

Brooklyn, N. Y. 
Tel. EV er green 8-9576

Eina j namus

Patarnauja įvairiems ligoniams 
Patarimus duoda veltui

Tel.: BRyant 9-7763

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 W. 42nd Str., New York City

3

[ž]

SCHOLES BAKING, Inc.
GERIAUSIA LIETUVIŠKA DUONA

Del veselių, krikštynų ir Birth Day. Priimam įvairius 
užsakymus ir pristatom sulig adręso į namus ar krau
tuves.

V. ir M. LUKOŠEVIČIAI, Savininkai.
168 Manhattan Ave., cor. Scholes st. Brooklyn, N. Y. 
Phone: E Vergreen 8-9538
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PIRKITE NAMUS DABAR
Dabar yra geriausia proga įsigyti NAMĄ PIGIAI ir 

išvengti pinigų infliacijos nuostolių.
Pigiausiai parduodamus namus Jums parodys —

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

Tel: APplegate 7-5733
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