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ŠTAI KAIP

Vajaus ir Lietuvių Dienos 
komisijos rimtai pradėjo dar 
bą. ’’Amerika” reikalauja vi
suomenės paramos, nes ji jai 
tarnauja. Dabar laikas pasi
rodyti visuomenininkams bei 
veikėjams, kiek vertina ka
talikišką spaudą. Išsikėlus 
’’Garsui” apylinkės veikėjai 
ir draugijos subruzdo kurti 
spaustuvę ir išleisti laikraš
tį. Atšventėm penkių metų 
spaustuvės sukaktį. ’’Ameri
ka” eina jau treti metai. Vis 
gi negalime pasigirti, kad 
visi katalikai nuoširdūs spau
dos rėmime. Kiekvienas ei
kime nuo kalbų prie darbų.

Lietuvos Ministerija savo 
aplinkraščio 427 nr. yra pa
vedusi aukštesniųjii ir vidu
rinių mokyklų vadovybėms 
suburti mokinius į būrelius 
pagal einamuosius mokyklo
je dalykus ir pasireiškusius 
mokinių palinkimus. Mokyk
loje tokie būreliai jau kuria
si ir pradeda savo veikimą. 
Šalia kitų kuriasi ir religi
niai būreliai. Būrelio tiks
las — pagilinti einamuosius 
mokykloje tikybos dalykus 
ir formuoti taurias asmeny
bes ir sąmoningus katalikių 
Bažnyčios narius pagal Kris
taus mokslą ir pavyzdį. Bū
relį prižiūri kapelionas ir už 
jį atsako. Būrelis turės sek
cijas.

Y.

Ko nesigriebia mūsų komu 
nistėliai. Susijungė ’’ščyrie- 
ji” ir ’"neščyrieji” į vieną 
frontą ir meškerioja po visą 
Ameriką lietuvius į bendrą 
frontą. Clevelando seimas, 
’’prieš karą ir fašistus”, ku
riame dalyvavo ir mūsų ko
munistai, irgi buvo bendrint 
frontą. Tas bendras frontas 
organizuojamas prieš šio kra
što esamą tvarką, demokrati
ją. Ateis laikas, kad šluos 
komunistus iš Amerikos, iš
šluos ir mūs lietuviškus. Tu
rėsime švaresnius namus.

—o—
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Chicago,} sausio 8 d. prasi
deda ’’Katalikiško Veikimo 
Kursai”1. Tęsis ligi kovo 4 d. 
Kursuose įvairiomis temomis 
paskaitas duos kunigai, advo 
katai o-v/lv+n-Ui literatai.

*

LIETUVI!

DIRBKI IR PASIŠVęSKI

SAVO TĖVYNEI

LIETUVAI

REIKŠMINGA ... PRE- | PANAIKINA AAA.. 
ZIDENT0 KALBA.

Washington. —• Sausio 3 d. 
prezidentas Rooseveltas ati
darė antrąją 74 kongreso se
siją. Savo kalboje kongresui 
prezidentas ypač puolė savo 
politikos kritikus ir opozici- 
<ią.

Kalbėdamas tarptautiniais 
klausimais Rooseveltas pabrė 
žė dabartinę įtemptą būklę 
Azijoje ir Europoje ir nuro
dė tų sąlygą pavojus pasau
lio taikai. Visos Amerikos 
kontinento valstybės turi vie 
ningai veikti kad palaikyti 
taiką ir laiduoti savo saugu
mą apsigini vimu. Nurodė 
reikalą Junginėms Valsty
bėms nešikli į kitų ginčus.

Valstybės biudžeto klau
simu kalbamas jis pareiš
kė, kad nogalėjant žemės 
ūkio ir praonės veiklai, o 
didėjant vatybės iždo paja
moms, netikus biudžetas 
bus subalaiiotas nepadidi- 
nhnt mokesį. Naujų mokes
čių nenumama.

Prezidentdrąsi kalba kon 
•grėsė ir visa krašte padarė 
didelį įspūdį

SMUNKA VOKIETI
JOS P1AM0NĖ

Vokiečių idio pramonėje 
prasidėjo smrkus krizis. Vėl 
bankrotavo lidelis Hanover 
’’Ovino” rado aparatų fab
rikas, kuriant dirbo daugiau • 
kaip 1,000 darbininkų. Tai 
trečias radio aparatų fabri
kas, subankotavęs per du 
paskutinius nėnesius.

Gavėnios meti. Tik šie kur
sai bus laikanti ne vienoj 
vietoj, bet kiliose.

Kovo 3 d. Ameriką aplei
džia Jo Ekscelencija vysk.

*-• New 

?

Washington. — Aukščiau
sias teismas paskelbė nuos
prendį,* kuriuo pripažino vi
są AAA ūkių gelbėjimo pro- 

I gramą nekonstituciniu ir jį 
1 panaikino.

AAA — Agrinulture Adjust 
ment Aid—siekėsi pagelbėti 
ūkininkams, kontroliuojant 
ūkių gamybą ir tuo pakelti 
ūkių produktų kainas, kad 
tuo padaryti ūkius išsimokau 
čius ir padidinti ūkininkų 
pajamas. Ir tikrai, veikiant 
tam aktui, ūkininkų būklė 
žymiai pagerėjo, ūkininkų 
perkamoji jėga padidėjo. 
Bet' tam aktui pasipriešino 
miesto fabrikantai, kurie tu
rėjo mokėti ’proceso tąksus’, 
iš kurių buvo mokamas atly
ginimas tiems ūkininkams, 
kurie turėjo sumažinti savo

IŠMUŠĖ VOKIEČIŲ
LANGUS

Kaune buvo išdaužyti Vo
kietijos pasiuntinybės namų 
langai. Pro juos buvo įmes
tas raštelis su reikalavimu pa 
leisti Vokietijos komunistų 
vadą Thaclmuin.

Paaiškėio, kad langus iš- 
mušė Vilijampolės gyvento
jai žydai — Blasteris Znzė ir 
Aronas Gudeiskis. Abudu su
laikyti.

RUSIJOJ NEPAPRAS
TI ŠALČIAI

Sovietij Rusijoj, Sibire, — 
Omsko, Tomsko ir Tobolsko 
rajonuose, siaučia nepaprasti 
šalčiai, siekią iki 40 laips
nių. Europos rytuose, apie 
Kazanių termometras rodo 18 
laipsnių šalčio, Maskvoje — 
10 Celsijaus. *

ESTIJOJE RENGTAS 
PERVERSMAS 

dinamų ’’laisvės kovotojų”, 
nepatenkinta krašto vyriau
sybe, rengė didelį sukilimo 
planą, kaip ją nuskratyti. 
Sąmokslininkai ginklų gavo 
iš užsienio. Sąmoksle įmaišy
ta daug žymių valdininkų. 
Vedamas stropus tardymas.

ROOSEVELTO
DŽETAS

BIU-

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas prisiuntė kon 
gresui priimti ateinančių fis- 
kalių metų budžetą.

Jis numato paprastų paja
mų $5,654,000,000, arba virš 
milijoną daugiau, negu buvo 
šiemet. Tas padidėjimas pa j a 
mų bus.dėlei gerėjančios e- 
konominės padėties.

Paprastų išlaidų numatoma 
$5,649,000,000. Taigi bu- 

džetas susibalansuoja su 
milijonais perviršium.

5

KAUNE 5,000 BE
TURČIŲ

s.Kauno savivaldybėje iki 
metų gruodžio men. 1 die
nos buvo įregistruota 5,006 
beturčiai, jų: 830 vyrų, 1,283 
moterys, 2,167 vaikai. Betur
čiai sudaro apie 5 nuošimtį 
Kauno gyventojų.

150,000 NAPOLEONO
KARIŲ LIETUVOJE

Lietuvių - prancūzų drau 
gijoje Kaune prof. Schmitt- 
leinas skaitė paskaitų apie 
didžiąją Napoleono karinome 
nę Lietuvoje ir pareiškė, kad 
Lietuvoje Napoleono karių 
palaidota apie 150,000.

Seniems ’’Amerikos” skai
tytojams, kurie greitai atsi
naujinsite savo prenumeratą, 
gausite gražų lietuvišką sie
ninį kalendorių su ’’Ameri
kos” įrašu. Kurie norite , 
gauti dovanų kalendorių, pa-..

■‘"dinkite užeiti į redakci- 
Mkraštčio,

ATMINKI!

KAS GRIAUNA TIKYBĄ

GRIAUNA ŽMONIJOS

PAMATUS

PAJUDINKIME

’’Amerikos” vajus jau ei
na. Komisija pradėjo darbus. 
Vajininkai rikiuojasi. Rašo
si prenumeratų rinkėjai, 
bendradarbiai rašytojai. Va
jaus komisija sausio 3 d. tu
rėjo pirmą posėdį redkcijos 
kambariuose. Dalyvavo: ku
nigai: N. Pakalnis, J. B ai kū
nas, J. Aleksiūnas ir K. Pau 
lonis., red. K. Vilniškis, S 
Cerebiejus, O. Petrulienė, V. 
Vitkus ir p. Draugelienė 
Komisija pasiskirstė parei 
gomis: pirmin. kun. N. Pa
kalnis, sekretorius kun. J. 
Balkonas; Vajaus propagan
dai paskirti K. Vilniškis ir 
kun. J. Balkūnas; prenume
ratų komisijai: Pr. Dulkė, V. 
Vitkus, ponia Brangaitienė ir 
Cerebiejus. Komisija bendra
darbiaus su Kat. Federacijos 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės komisija paruošti 
prakalbas, koncertinę progra 
mą ir šokius Apreiškimo par. 
salėje, Vasario 16 d. Komi
sija artymai dirbs su Lietu
vių Dienos Komisija, kuri is 

kietus (įžangos) su laimėji
mais. Komisija su Kat. Fede
racijos apskričiu ruoš Gavė
nioj Katalikiško Veikimo kur 
sus visam apskrity j. Paskai
tos bus ruošiamos parapijų, 
salėse. Kartu bus tai Kata! 
spaudos ir veikimo vajus. 
Paskaitomis rūpinsis kun. N. 
Pakalnis su Federacijos aps
kričiu. Komisijos nariai pasi * 
dalino prenumeratų knygutė 
mis išdalinti draugijoms ir 
atskiriems veikėjams. Į vaji- 
ninkus įsirašė visi kunigai 
(Brooklyno), vargonininkai : 
Dulkė, Tamošaitis, Brundza. 
Jankus ir veikėjai: V. Vit
kus, Cerebiejus, Draugelienė. 
Petrulienė, K. Krušinskas, J. 
Tumasonis ir kiti. Tuoj įsi
rašyki! į vajininkus redakci
joj, arba pas savo kleboną. 
Visi pajudinsime žemę! •

RYMAS, — 27,000 karei* 
vių jau atvyko j Italijos 
Somalijos žemę ir dar viena 
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$2.25
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Bet dažniausiai ne
kokius laikraščius 
’’Amerika” savo

Subscription rates: 
In. U. S. A. one year ...... 
In. U. 6. A. six months ... 
Other Countries one year . 
Other Countries 6 months .
Advertising rates on application 
Advertising in ’’Amerika’’ brings 

best results

Taigi ’’bepartyviškoji” 
spauda niekuo nesiskiria nuo 
partyviškųjų bolševikų, skel 
biančių laisvąją meilę, lais
vąsias vedybas. ’D.’

Prenumeratos Kaina:
auv. Valst. metams .... $1.50
3uv. Valst. pusmeč........................ 80
Užsieny] metams , .............. $2.25
Užsieny] pusmečiui ............ 1.25

"Amerikoj” skelbtis naudinga 
Skelbimų kainos siunčiamos 

pareikalavus
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REIKIA SUSIRŪPINT KLAIPĖDA
Šiandien sukanka trylika metų, kai Klaipėdos Krašto gy

ventojai, gyvenę apie 600 metų atplėšti nuo savo-tautos, 
pareiškė pasauliui noro vėl susijungti su savo tėvyne Lie
tuva. Tą savo norą jie pareiškė atvirai ir su ginklu ranko
se atsikratė aliantų globos, kuri jiems rengėsi užnert nau
ją, lenkišką kilpą. Klaipėdiečiai galutinai nusikratė sveti
mųjų jungo ir prisijungė prie savo senosios tėvynės sau
sio 19 d., 1923 m., o Didžiosios Valstybės tą jų norą patvir
tino tų pačių metų vasario 16 d. Pripažindamos Lietuvai 
suverenumą visame Klaipėdos Krašte ir palikdamos tik da
liną, lyg ekonominę autonomiją pačiam kraštui. Tačiau 
dėka Lietuvos vyriausybių nerangumui, ištižimui, Klaipėdos 
Krašte auga i?r stiprinasi vokiškas gaivalas, kuris net vie
lai ėmė kalbėti apie plebiscitą. Ypač Lietuvos vadai kalti 
už pastarųjų keletos metų neatsakomingą šeimininkavimą 
krašte, kas davė progos vokiečių pakalikams Klaipėdoj su
stiprėti; jie priėjo net prie to, kad rengėsi ginkluotam su
kilimui. To, ačiū Dievui, Lietuvos vyriausybė jau nebepa- 
kentė ir išgamas pasodino kaltinamųjų suolam Tas užinte- 
resavo visą pasaulį ir visi laukė išdavikų pasmerkimo; pa
saulio opinija buvo Lietuvos pusėj. Susipainiojus Europos 
politikai, Lietuva gal ir buvo verčiama sušvelnint bausmes 
naziams, bet užtai iš didžiųjų valstybių turėjo gauti užtik
rinimą, kad jos pagelbės Lietuvai susitvarkyti su nazių to
limesniu veikimu Klaipėdos krašte. To momento Lietuva 
nei f naudo jo. Dargi vėliau ji buvo priversta ir savo teisių 
atsižadėti ir rinkimus leido išnaudoti hitlerininkams.

Negana to, kada Lietuva susirado ir simpatikų ir sau 
rinkų kitose valstybėse, kada Vokietijos ekonominis boiko
tas nebeturėjo nė šimtosios dalies reikšmės kaip pradžioje, 
Lietuvos vergadvasė vyriausybė ėmė laižytis prie Vokieti
jos, derėtis dėl sienos atidarymo. Ir tai po to, kai jos kai
mynė Vokietija sulaužė visas sutartis, visus draugiškumo . 
dėsnius. Lietuva tuomi parodė, kad ji nesibaido ir nesmer
kia tokio elgesio; atseit ji ir pati taip darytų, jei būtų ga
lingesnė. Išdidus vokietys tą pamatė ir paslapčia pakuždė
jo suvokietėjusiam Klaipėdos žemaičiui į ausį; šis padaro 
savo išvadą. Dabar Lietuva skundžiasi didžiosioms valsty
bėms, kad ji negali susitarti su Klaipėdos vokiečiais. Na, 

* Anglija, o gal ir kitos valstybės padarė demaršą Berlynui.
•Girdi, Lietuvos argumentas stiprus ir gal Vokietija bus pri- 
versfta pasikėjst kaliniais su Lietuva... Ot, tai laimėjimas: 
už bekonus ir kelius nazių išvogtus Lietuvos piliečius Lie
tuva turės grąžinti Klaipėdos smurtininkus-išdavikus. Gi 
tuo tarpu, kai Lietuvos politikai laižosi Vokietijai, tai Klai
pėdos naciai varo savo darbą ir jei ilgiau Lietuvos vyriau
sybė nenustos tūpči'ojus ir nesigriebs intensyvaus darbo su
triuškinti vokiečių įtaką Klaipėdoj, nepoilgo skaitysime 
spaudoj, kad Klaipėdoj plebiscitą laimėjo vokiečiai. Jei, 
neduok Dieve, taip įvyktų, tai niekas kitas, o Lietuvos vy
riausybė būtų už tai atsakinga. Užtai laikas apie tai pagal
voti ir susirūpinti1 tinkamu krašto tvarkymu. Čia reikia tu
rėti minty, kad nuolaidos vokiečiams jų nenumalšins, bet 
sustiprins, o .taipgi sutelkimui visų tautos jėgų bendram 
valstybiniam darbui, Lietuvoj reikalinga platesnė tautos* 
atstovybė prie valstybės vairo.

EODEL REIKIA SKAITYTI
Karts nuo karto laikraš

čiai rašo apie spaudos jėgą. 
Kodėl? Todėl, kad nesame 
dar įsisąmonę; kiek svarbos 
turi geroji spauda mūsų vi
suomenėje. Visi skaitom laik
raščius, 
paisome, 
skaitome.
vajaus metus talpins straips
nius, kodėl reikia skaityti 
laikraščius, ir kodėl reikia 
skaityti tik gerus, katali
kiškus laikraščius. Čia pa
duodame J. Kaišelionio min
tis apie spaudos jėgą.*

’’Pasaulį valdo trys pajė
gos : politinė, piniginė ir span 
da, tačiau ši trečioji bene bus 
galingesnė, nes nuo jos pri
klauso ir pirmosios dvi. Mes 
žinome, kad armotos mūšio 
metu sėja mir.ties kulkas. Ta
čiau daug galingesnės tos 
’’kulkos”, kurios yra sklei
džiamos galingų ’popierinių 
ginklų’ — spausdintų lapų. 
Šios rūšies ’kulkos’ — tai 
mintys, kurios knygų ir laik
raščių spausdintais lapais už
kąri auna žmonių širdis ir u 
protus, pražudo bei iškelia 
tanias...

Žvelkime į Lietuvos praei
tį Paklauskime saves, kas iš
gelbėjo Lietuvos gyvybę, kas 
iškovojo jai nepriklausomy
bę? Aišku, kad šiuos milži
niškus žygius atliko ne vien 
garbingieji mūsų savanoriai 
kaliai, bet ir galingos spaus
dintų raštų mintys! Kokios 
galingos yra mūsų tautos at
gimimo žadintojo Maironio 
dainos! Jos spausdinto žo
džio pagelba tautos vaikų 
širdyse sužadino tikrąjį pa
triotizmą...

Įvertinkime ir tą spaus
dintąjį žodį, kuris Lietuvą 
garsino, garsina ir turi gar
sinti plačiajame kultūringų 
tautų pasauly.

Spauda yra visos taftos 
mokykla

Paprastoji mokykla moko 
ir auklėja tik jaunimą, — 
spauda visą tautą. ”Su ne
skaitančia tauta, sako prof, 
dr. J. Eretas, nieks nesiskai
to.” Kur šiandien kokia spau 
da įsigalėjo, ten jokia prie
šinga jai valdžia negali tu
rėti daug reikšmės. ’’Tauta, 
rašo kun. Mykolas Krupavi
čius, turėdama kaimynystėj 
stiprų priešininką, gali išlik
ti nepriklausoma tik tada, 
jei ji yra stipri ir gerai ap
ginkluota. Mūsų laikais vie
nas iš stipriausių ginklų yra 
krikščioniškais ir tautškais

Paulius, idealai* -

Spauda ir armijas nugali. 
Todėl teisingai yra sakoma, 
kad tauta be spaudos, tai 
paukštis be sparnuotai ne
bylys, neregys, tai kalinys.

Lietuvos vaikai visa tai ge 
riausia gali įvertinti, nes jie 
yra pernešę sunkią spau
dos draudimo priespaudą.

Spaudos reikšmę gerai su
pranta ypač katalikų priešai. 
Jie stengiasi visokiais būdais 
kiek galima daugiau išpla
tinti savų knygų ir laikraš
čių. Ir jiems šis darbas nere
tai pavyksta. ’’Drąsiai gali
ma sakyti, — pabrėžia pats 
buvęs prancūzų ministeris 
Combs, — jog du trečdaliai 
prancūzų katalikų atskilo nuo 
tikėjimo dėl ’’Socialdemokra 
to.” Tikėjimo netekusi tau
ta ištvirko, mirtingumas pa
didėjo ir šiandien ji liūdnai 
žvelgia į savo neaiškią at-

Laisvamanių spaudai arti
miausia yra liberališkoji spau 
da. Ji prieš Dievą nors atvi
rai ir nekovoja, bet labai 
daug kenkia katalikybės r ei- * 
kalams. Tokie laikraščiai ka
talikams svarbius reikalus nu 
šviečia priešinga dvasia, šmei 
žia vyskupus, kunigus, rašo 
prieš katalikų organizacijas.

Dėl to prisimena teisingas 
šv. Jeronimo pasakymas: 
’ ’Žmonės, skaitą netikėlių 
knygas, yra bepročiai, be do
ros, be sąžinės be Dievo.” 
Skaitymas gerų katalikiš
kų knygų ir laikraščių neša 
žmogui didelę naudą: apšvie
čia, tobulina ir dorina. Čia 
tinka prisiminti šv. Augusti
no gyvenimas. Jaunas būda
mas įsipynė į blogas draugi
jas, beskaitydamas blogus 
raštus iškrypo. Vieną kartą 
jis klauso Milano katedroje 
šv. Ambroziejaus pamokslų. 
Užvirė jo viduje kova ir gir
di balsą: ’’imk ir skaityk.” 
Atsiverčia šv. Raštą ir pa
skaito žodžius, kad žmogus 
turi sekti Kristaus mokslu, 
ir tampa geru žmogumi—šv. 
Augustinu. Ig. Lojolą buvo 
karininkas, riteris. Sužeistas 
guli ligoninėje. Iš nuobodulio 
paima skaityti šventųjų gyve
nimais ir tampa šv. Ignotu, 
kuris padarė visuomenei, y- 
pač Kristaus Bažnyčiai, daug 
naudos. Šv. Grigalius, šv. Je
ronimas šv.‘ Bernardas labai 
vertina gorų knygų skaity
mą. O apie šv. Povilą, kuris 
sėdėdamas kalėjime parašė 
14 laiškų tikintiesiems, vysk. 
Kettleris atsiliepia: ”Jei šian 
dien jisgyventu- -be abejo, 
būt-
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’’BEPARTYVIŠKOJI” 
SPAUDA

Prie ”bepartyviškųjų” lai 
kraščių prisiskaito ir Brook- 
lyno ’’Vienybė”’. Tas laikra
štis kaip didžiausias įdomy
bes skelbia divorsus. Štai No 
96 įsidėjo lietuvio tėvo ir jo 
7 metų sūnaus atvaizdą ir po 
juo parašė, kad jis išgyve
nęs su žmona 13 metų, krei
pėsi į teismą ir vienybininkui 
advokatui vadovaujant laimė 
jo bylą — gavo divorsą nuo 
žmonos. ’’Vienybė” prideda, 
kad dabar jis galėsiąs vesti

Rytinių Valstijų seimelis 
išnešė daug kilnių rezoliuci
jų ir katalikiškam veikimui 
nustatė planą. Rezoliucijos 
ir veikimo planas iki ma
žiausių detalių privalo būti 
įvykdomi • gyvenimai! dar 
šiais metais. To delei turiu 
drąsos kreiptis į visus gerbia
mus buvusio seimelio atsto
vus, nuoširdžiai kviesdamas 
ateiti į Didžiojo New Yorko 
Federacijos Apskričio posė
dį, kuris įvyks paskutinį šio 
mėnesio penktadienį, sausio 
31 d. Apreiškimo parap. salė
je (No. 5th ir Havemeyer 
St.) 8:30 vai. vakare.

Tamstos, gerbiamieji, esa
te veikėjai šios apylinkės, 
dėlto nuo Tamstų ir priklau
sys pasisekimas bei nepasise
kimas svarbiame darbe. Jeigu 
vieningai pagal nustatyto 
darbui plano veiksime — ga
lėsime pasidžiaugti dideliais 
ir naudingais nuveiktais dar 
bais. Kviečiu Tamstas į auk
se iaus paminėtą Federacijos 
posėdį svarbių darbų trum
poje ateityje galimybes per
matydamas. Jųjų tarpe turi
me omenyj steigti Katalikų 
Veikimo (akcijos) kursus, - 
kuriuos turėtume pradėti 
ateinančioje Gavėnioje. Be 
to, yra daug kitų naujų ir 
naudingų sumanymų, kurie 
Tamstoms bus labai įdomūs. 
Į Federacijos posėdį yra kvie 
čiami ir ne delegatai. Kaipo 
svečiai gali dalyvauti ir vi
si tie, kurie tik įdomaujasi
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IŠ MŪSŲ VEIKIMO CENTRO 
--------- o---------

LIETUVOS ATSTOVO LAI
ŠKAS ir LRKA FED. SEK
RETORIAUS ATSAKYMAS.

Atstovo laiškas

P. L. Šimutis, A. L. R. K. 
Federacijos Sekretorius, 
2334 So. Oakley Ave., Chica
go, Ill.

Gerbiamas Tamsta:—
A. L. R. K. F. Sekretorija- 

tas ’’Drauge” iš 26-XI-35 pa 
skelbė atsišaukimą į visuo
menę: ’’užstokime persekio
jamus Lietuvos katalikus.” 
Ten sakoma: ’’kaip tik gau
ta žinia, kad L. tautininkų 
nartjos vyriausybė uždarė 
netik politines partijas, bet 
ir kultūrines ir grynai- religi
nes organizacijas — atetinin- 
kus, pavasarininkus ir ange
laičius”, — todėl Federaci
jos centro valdyba protestuo
ja ir ragina kitus protestuo
ti.

Pasėkoje Federacijos sek- 
retorijato atsišaukimo pasi
girdo protestai įvairiose vie 
tose. Tačiau to paties ”Drau 
go” 18-XU-35 laidoje ma
tomu iš ’’Ryto” perspaus
dintą korespondenciją: 
’ ’Lietuvos Ateitininkų Kon
ferencija”, kurioje nupasa
kojama, kad reguliarė meti
nė ateitininkų konferencija 
įvykusi Kaune 1 gruodžio, t. 
y. po ateitininkų organizaci
jos ’’uždarymo”.

Todėl Pasiuntinybė būtų 
Tamstai dėkinga už suteiki
mo informacijos apie tą ”ką 
tik gautą žinią” ir kur ją 
gavote? Pasiuntinybė nieko 
panašaus nėra gavusi ar gir
dėjusi. Tamsta gerai sup- 
pranti, kad tokios žinios, jei 

ji yra klaidinga, paskel
bimas ir raginimas protestuo
ti yra žalingas darbas, nuo 
kurio visuomenė turi būti 
apsaugota. •

P. Žadeikis, 
Įgaliotas Ministeris.

—o— 
ALRKF. Sekretoriaus 

Atsakymas 
. i '

Gerb. p. Atstove:—
Atsakydamas į Tamstos 

laišką iš 1935 m. gruodžio 
23 d. turiu pasakyti kas se
ka:

Jau devinti metai, kai tau
tininkų partijos vyriausybė, 
valdydama Lietuvą be tautos 
atstovybės — Seimo, varžo 
katalikėj veikimo laisvę. Ji 
išardė katalikių ekonomines 
organizacijas (pav. Ūkinin

kių Sąjungą); suvalstybino 
arba visai uždarė visą eilę 
katalikų privatinių gimnazi
jų; neleido atidaryti Katali
kų Universiteto; uždraudė 
veikti gimnazijose mokslei
vių ateitininkų organizaci
jai; trukdė pavasarininkų, 
Katalikių Moterų Draugijai 
ir net Katalikų Veikimo Cen 
trui; cenzūravo katalikų 
spaudą — baudė redaktorius 
piniginėmis bausmėmis, so
dino juos į kalėjimus, brau
kė iš straipsnių net Šv. Raš
to citatas; laikė kalėjimuose 
ir ištrėmime katalikų veikė
jus, kurie išdrįso vienu ar 
kitu būdu darbuotis katali- n 
kų organizacijoms ir ginti 
katalikų teises; traukė teis
mo atsakomybėn kunigus dėl 
pasakytų bažnyčiose pamoks
lų; ištrėmė iš Lietuvos gven 
tojo Sosto Nuncijų ir dabar 
dar nedaro žygių, kad sunor 
muoti Lietuvos santykius su 
Vatikanu.

Tamstai, p. Atstove, tur
būt yra žinoma, kad praėjusį 
rudenį Tautininkų vyriausy
bė uždarė paskutinę katali
kų politinę partiją Lietuvo
je, būtent Krikščionis De
mokratus. Be to, tautininkų 
jaunimo organizacijos, vadi
namos Jaunalietuvių sąjunga, 
suvažiavime, įvykusiame 
spalių mėnesyje, kuriame da 
lyvavo Valstybės Preziden
tas, Ministeris Pirmininkas 
ir kiti tautininkų vyriausybės 
nariai, išneštos rezoliucijos, 
reikalaujančios:

1. Uždrausti veikti vaikų 
organizacijai angeliečiams.

2. Galutinai pašalinti mok
sleivių ateitininkų veikimą.

3. Uždaryti pavasarininkų 
katalikių jaunimo organizaci
ją

4. Pašalinti visus netauti- 
ninkus iš valdžios vietų.

5. Skelbti griežtą kovą vi
soms netautininkų organiza
cijoms.

6. Stipendijas skirti tik 
tautininkams studentams.

Kadangi šiuos griežtus, ne
demokratiškus, kitų žmonių 
(netautininkų) teises po ko
jų paminančius nutarimus 
priėmusio j konferencijoj da
lyvavo ir aukštieji vyriausy
bės atstovai, dėl to buvo su
prantama, kad tai padaryta 
su jų žinia ir dėlto buvo bijo 
ma, kad vyriausybė tuoj gali 
pradėti rezoliucijas vykinti 
gyveniman — uždaryti kata
likių organizacijas.

Gavus šias Jaunalietuvių 
rezoliucijas, beveik tuo pa
čiu laiku Chicago Tribune 
(Tribune Service) lapkričio 
21 d. paskelbė tokią žinią:

’’Šiandien čia sušaukta 
Lietuvos vyskupų konsistori
ja svarstyti vyriausybės ak
ciją. Vyriausybė nusprendė 
suvaržyti Bažnyčią kad ji 
negalėtų organizuoti į baž
nytines organizacijas pra
džios ir vidurinių mokyklų 
mokinių ir universiteto stu
dentų.

’’Lietuvos vyriausybė pasi
ryžo išgriauti visas poetines 
partijas, paliekant tik vie
ną savo tautininkų partiją. 
Katalikų vaikų ir jaunimo or 
ganizacijos neturi nieko ben
dro su politika. Nežiūrint to, 
vyriausybė pasiryžo ir jas 
naikinti.”

Be to, iš privatinių šaltinių 
gauta žinių, kurių Tamstai 
negaliu išduoti, kad tautinin
kai savo nutarimus jau vyk
do — katalikų organizacijas 
uždarinėja.

Dėl to, atsižvelgiant į tau
tininkų padarytas Lietuvos 
katalikams skriaudas praeity 
je- atsižvelgiant, kad užda
rius krikščionių demokratų 
partiją, tautininkai nutarė 
sunaikinti ir religines bei 
kultūrines organizacijas, A. 
L. R. K. Federacijos centras 
nebegalėjo rizikuoti — lauk
ti oficialių žinių, t. y. pra
nešimų jš pačios vyriausybės 
šaltinių, bet tuoj ėmėsi žy
gių nešti protestus ir juos 
siųsfti pačiam Valstybės Pre
zidentui.

Šia proga su pasitenkini
mu konstatuoju faktą, kad 
tokius protestus pasiuntė vi
sos mūsų didžiulės organiza
cijos, jų apskričiai, taip pat 
Kunigų Vienybė. Tik gaila, 
kad į juos iš Prezidento jo
kio atsakymo nėra gauta. 
Tas davė suprasti, kad vis 
dėlto atėjusios žinios apie 
pasiryžimą uždaryti katalikių 
organizacijas nebuvo be pa
grindo.

Tik iš vėlesniųjų Lietuvos 
laikraščių pastebėjome, kad 
ateitininkai ir pavasarinin
kai dar nevisai uždaryti. 
AteitininkaPper didelį vargą 
gavę leidimą šaukti savo kon 
ferenciją, bet tik vienai die
nai.

Gale noriu pabrėžti, kad 
Federacijos centro valdyba 
ir visa Amerikos katalikų 
visuomenė džiaugiasi, kad 
formaliai, * pavasarininkų ir 
ateitininkų organizacijos dar 

neuždarytos, ir prašo Tams
tos, p. Atstove, pranešti sa
vo atstovaujamai vyriausy
bei, kad gink Dieve, ji nesi
imtų vykinti visokį teisingu 
mą, teisėtumą ir žmoniškumą 
įžeidžiančias Jaunalietuvių 
rezoliucijas.

Tamsta, p. Atstove, žinai, 
bent turėtum žinoti, kiek 
daug Amerikos lietuviai ka
talikai yra prisidėję ir dar
bu ir aukomis prie iškovoji
mo Lietuvai nepriklausomy
bės ir kaip gausiai jie yra 
parėmę Lietuvos kultūrinius, 
švietimo, labdarybės ir kitus 
reikalus. Dėl to jiems labai 
skaudu girdėti apie katalikų 
persekiojimą jų mylimoje 
tėvynėje Lietuvoje, o dar 
skaudžiau protestuoti. Bet 
Amerikos lietuviai katalikai 
negali tylėti ir netylės. Jie

RYTINIŲ VALSTIJŲ KATALIKŲ 
SEIMELIO PROTOKOLAS

Rytinių Valstijų Amerikos 
Lietuvių Rymo Katalikų Sei 
mėlis įvyko sekmadienį, gruo 
džio 29 d., 1935 m., 2:30 po 
pietų, Karalienės Angelų pa 
rap, salėj, So. 4th ir Roeb
ling St., Brooklyn, N. Y.

Seimelį atidarė gerb. Didž. 
New Yorko ALRK Federa
cijos pirmin. kun. N. Pakal
nis, pakviesdamas gerb. Ka
ralienės Angelų parap. kle
boną kun. J. Aleksiūną at
kalbėti maldą.

Atidarius seimelį kun. N. 
Pakalnis pasveikino visus su
sirinkusius, linkėdamas ge
ro sekimosi, visus savo rei
kalus rimtai ir gerai svarsty 
ti, aptarti ir reikalingas ne- 
kuriais klausimais rezoliuci
jas išnešti.

Susirinkusieji vienbalsiai į 
prezidiumą išrinko garbės 
pirm. Kar. Ang. par. kleboną 
J. Aleksiūną, pirmin.-Apreiš 
kimo par. kleboną ir ALRK 
Didž. New Yorko apskrities 
pirmin. kun. N. Pakalnį, o 
raštininkais S. Lukoševičių ir 
inž. A. J. Mažeiką.

Patikrinti, kelios draugijos 
ir -kiek atstovų seimely da
lyvauja, pavedama J. Tuma- 
soniui.

Rezoliucijoms pagamint pa 
kviečiama K. Krušinskas, V. 
Žalnieraitis ir K. Vilniškis.

A. J. Mažeika perskaito 
pereitų metų seimelio proto
kolą, kuris priimamas su pa
taisa, būtent: vietoj ’’Visų 
parapijų centru yra Federa
cijos apskritys...”, turėjo bū 
ti ’’Visų katalikiškų drau
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griežtai pasisakys prieš kiek 
vieną daromą katalikams 
skriaudą.

Tad, tikimės, kad Tamsta 
praneši savo vyriausybei mū 
su nuoširdų troškimą, kad 
tuoj būtų suteikta katali
kam^ veikimo laisvė ir kad 
būtų užmegsti santykiai su 
Šventuoju Sostu. Kuomet 
Valstybės ir Bažnyčios santy
kiai pradės eiti normaliu ke
liu, sulig Konkordato dės
niais, tuomet tauta bus vie- 
ningesnė ir stipresnė, ji susi
lauks gausingesnės išeivijos 
paramos ir nebus reikalo 
kelti protestus, kurie nėra 
malonūs nei protestua j au
tiems nei tiems, prieš kuriuos 
protestuojame.

Su pagarba,
L. šimutis, 

ALRK Federacijos Sekreto
rius.

gijų centru yra Federacijos 
apskritis...”

Patikrinus seimelio daly
vius, rasta, kad seimely da
lyvauja šių draugijų atsto
vai:

Karai. Ang. parapijos:
I. Šv. Ražančiaus draugi

ja.- 1) Ur. Gudauskienė, 2) 
M. Pupelienė, 3) A. Pažeree- 
kienė, 4) A. Civinskienė, 5) 
A. Rapulskienė, 6) K. Sme
tonienė ir 8) P. Markšadienė.

II. Moterų Sąj. 24 kp.:.l)
V. Kirvelienė, 2) K. Dumb- 
lienė ir 3) O. Daubarienė.

III. Kar. Ang. par. choras 
ir Kat. Klubas: 1) J. Avižo
nis, 2) A. Smetona ir 3) P. 
Kižys.

IV. Sodaliečių draugija: 
1) I. Brundziūtė, 2) A. Gu- 
domskaitė ir 3) T. Tamašaus 
kaitė.

V. Apaštalystės Maldos: 1) 
Ieva Marcinkevičiūtė ir 2) 
Sal. Mikalonis.
VI. LRKSA 134 kp.: 1) V. 
Kivyta, 2) A. Bačiuska, 3) 
S. Lukoševičius 4) V. Dauba 
ras 5) M. Norkevičius, 6) 
Šarkauskienė ir 7) P. Mont
vila. v

VII. Šv. Vardo dr-ja: 1) 
V. Dalyda, 2) M. Dailydėnas 
3) V. Žemantauskas, 4) J. 
Mykolaitis, 5) St. Pusvaškis, 
6) V. Turulis ir 7) Ig. Bujo- 
kas.

Apreiškimo parapija:
I. Šv. Vardo dr-ją: 1) K. 

Baltrušaitis, 2) J. Skarulis, 
3) V. Zaukus, 4) T. Čižaus- 
kas, ir 5) J. Kaminskas-

(Bus daugiau)
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DRAMA IR TEATRAS
----------o_--------

Rašo Eleonora Bartkevičiūtė

(Tąsa).
Drama yra skirta tiesiogi

niam atvaizdavimai žmonių 
charakterio per vaidilas, ar
tistus. Kaip David Pry de sa
ko, tai menas iš aukščiausių 
tikslų. Nes ką padės žmo
gui mokėti kitas kalbas, ži
noti visų daiktų sudėjimus ir 
1.1., bet nepažinti žmogaus 
prigimties, jo būdo, ciarak- 
terio. Turėjimas tinkamo są
ryšio su tais tvariniais, ku
rių jis nepažįsta, — būtų ne
įmanomas.

’’Pažink save,” — buvo 
tiesa senos Graikijos filoso
fo. ’’Pažink save ir savo ar
timus” — yrą tikresnė ir 
platesnė tiesa aukštesnės fi
losofijos.

Kaip jau žinome, dramos 
pradžią mums yra davę 
graikai, tuo pačiu ir teatras 
savo kilmę veda iš senosios 
Graikijos. Teatras tarnauja 
dramatiniams ir muzikos da
lims išpildyti. Svarbiausia 
graikų teatro dalimi buvo1 lai 
koma orkestras, tuo tarpu • 
scena buvo antroje vitoje. 
Maždaug kokio dydžio tų lai 
kri teatras buvo, galima spręs 
ti iš šio fakto: Atėnų mieste 
Dionyzo teatras galėdavo 
laisvai sutalpinti 33 tukstan- 
Žhis asmenų. Mepalopolio 
mieste teatre tilpdavo net 44 
tūkstančiai. Iš to galima ir 
spręsti, kokią didelę ir neį
kainuojamą kultūros vertę te 
atras turėjo. Tuose laikuo
se rašomoji medžiaga buvo 
labai brangi ir sunkiai priei
nama. Tad, daugumoj1 per
skaityti vieną ar kitą vei
kalą buuvo neįmanoma. Tuo 
tarpu pėr teatrą po kelias 
dešimtis tūkstančių žmonių 
gaudavo progą susipažinti su 
dramatine bei lyrine litera
tūra.

Romėnų teatro stilius buvo 
skolintas iš graikų, nors te
atro sudėtis turėjo skirtumą. 
Būtent: Romėnų teatre svar
biausią vietą užėmė scena.

Viduriniuose amžiuose dra 
mai apmirus, teatrai buvo ne 
reikalingi. Misterijų bei ste
buklų vaidinimai rasdavo vie 
tą katedrose, vienuolynuose.

Šešioliktame šimtmetyje su 
dramos atgimimu pradedama 
statyti teatrai. Pirmasis te
atras buvo pastatytas Pary
žiuje apie 1548 m. -Šis, kaip 
ir vėlesni kontinento teatrai 

buvo graikų stiliaus. Pirma
sis teatras Jungtinėse Vals
tybėse atidaromas tik 1752 
metais.

Bendrai, mūsų laikų teat
ras, savo tobulumo atžvilgiu 
yra pažengęs labai didelį 
šuolį pirmyn. Tą teatro pa
žangą pastūmėjo eilė naujų 
genijų literatūros dirvoje ir 
Įvairūs technikos išradimai. 
C \

Po šios trumpos ir bend
ros apžvalgos, pažvelkime į 
lietuvių dramos teatrą.

Lietuvių teatro kūrimosi 
darbas iki 1918 m. — nepri
klausomybę atgavus — yra 
glaudžiai surištas su kova už 
lietuvybę.

Pirmasis lietuvių teatro e- 
voliucijos laikotarpis skaito
mas iki didžiojo karo laikų. 
Karo metu meno darbas pa
iro ir antrasis laikotarpis pra 
sideda jau po karo. Todėl sa
vo pradžia ir sutampa su Lie 
tuvos nepriklausomybės at
gavimo laiku.

Pirmųjų prieškarinio lajko 
larpio mėgėjų — spektaklių, 
— slaptų ir. viešų, — stato
mieji veikalai buvo origina
lios ir verstinės pjesės, ko
medijos. Pačios darbo sąly
gos buvo labai sunkios, nes 
daug tekdavo kovoti su rusų 
valdžia dėl leidimų, persekio
jimų ir 1.1. Tas teatrinis dar
bas dirbamas su entuziazmu, 
nežiūrint įvairių persekioji
mų, turėjo didelės vertės lie
tuvių tautiniam susipratimui 
ir kovai už lietuvybę.

Pirmasis viešas vaidinimas 
lietuvių kalba įvyko Petra-, 
pily, 1895 m. Liko suvaidin
ta: ’’Žentas dėl parodos.” 
Pačioje Lietuvoje pirmas vie
šas ’’lietuviškas vakaras” bu 
vo suruoštas Palangoj, 1899 
m., vaidinant ’’Amerika Pir
ty.” Ši data yra laikoma 
lietuvių teatro pradžia. Nuo 
1900-1904 m. Vilniuje buvo 
suvaidinta keletas slaptų vai 
dinimų, p. Matulionio reži
suotų. Panašūs slapti vaka
rai, spektakliai buvo ruošia
mi Petrapily, Maskvoj, Ry
goj, Odesoj ir Lietuvos mies
tuose, miesteliuose bei kai
muose. Nuo 1904 m. Vilniuje 
įsisteigia šios draugijos, ku
rios rūpinosi ir rengė dra
matinius vakarus: ’’Vilniaus 
lietuvių savitarpi šelpimosi 
draugovė,” ’’Vilniaus Kank-

Trumpos Žinutės

— Kun. Charles F. Cough
lin žada išleisti naują savait
raštį. Jis radio klausytojams 
pranešė, kad jei prisiusią jam 
vieną milioną laiškų su pri
tarimu jo monetinei progra
mai, jis Įeisiąs laikraštį aiš
kinti tai programai ir iškel- 
siąs ’’daug tiesos dabar žmo
nėms nežinomos. ’ ’

— Literary Digest savait
raštis išleido* skaitytojams ir 
šiaip asmenims balsavimui 
laiškus prieš ir už naują da
lybą. Pasirodo, kad iki šiol 
už pareiškė tik 39.53 nuoš. 
balsuotojų ir prieš 60.47. 
nuoš. balsuotojų. Literary 
Digest panašus balsavimas 
rodo kaip termometras kra
što tendenciją.

— Į atsistatydinusio ko
mis i j o nie r i aus p rie k aiš t us
apie žydų persekiojimus Vo
kietijoje ir, kad Tautų Są
junga turėtų įsikišti. Vokie
tija perspėjo Tautų Sąjungą, 
kad toji nesikištų į josios 
vidaus reikalus.

— Vokietijoje katalikų 
varžymai nesiliauja. Areštuo
ti keli vyskupai ir general
vikarai už nežinomas kaltes. 
Areštuotas Berlyno katedros 
kapitulos narys mons. G. 
Banasch už rankiojimą ži
nių apie nazių vykdomus 
smurto darbus katalikų vys
kupijose. Kard. Bertram ir 
Šv. Tėvo nuncijus autorizavo 
monsignorą rinkti tas žinias. 
Hitlerininkai sako, kad tos 
rūšies žinių rinkimas yra ly
gus valstybės išdavimui. Ka
talikams nė gintis nevalia.

— Chicagos universitete 
bus dėstoma lietuviu kalba 
keturis kartus savaitėje. Ją 
dėstys žinomas filologas dr. 
Buck. Reikia manyti, k 
lietuviai studentai naudosis 
tomis pamokomis ir tuo pa
čiu prisidės prie to, kad ta
me 'garsiame universitete lie
tuvių kalba visuomet būtij 
dėstoma.

— Po rinkimų Kanadoj su 
daryta nauja vyriausybė. Mi 
nisteris pirmininkas yra 
MacKenzie King. Naujame 
kabinete šeši nauji ministe- 

lės”; ’’Rūtos”, kurios stei
giamajame susirinkime pirmi 
ninkavo a. a. Dr. J. Basana
vičius. Šios meno draugijos 
suvaidina sekančius veikalus: 
’’Živilė,” ”Amerika pirtyje” 
’ ’Nepadėjęs nekaski ”; ’ ’Ka- 
minkretis ir malūninkas” ir 

i daug kitų. (Bus daugiau)'*

PADOVANOJO $50.00 ’’AMERIKAI”

MUZ. PRANAS A. DULKE, gimęs Ariogalos miestelyj, 
Lietuvoj. Amerikon atvyko 1913 m. Pirmiausia apsistojo
Waterbury, Conn, kame pradėjo mokytis vargoninkaut. 
Pirmiausia vargoninko vietą gavo Ansonia, Conn., bet ne- 
poil-go persikėlė į Philadelphia, Pa., ckame vėl vakarais 
mokinosi muzikos ir dainavimo. Įgijęs vargoninko moks
lą persikelia į Girarclvillę, Pa., po kiek laiko užėmė vieta 
2-jose parapijose: Frackville ir Maizeville, Pa. Ilgesnį lai
ką vargoninkavo Tamaqua, Pa. Čia susipažino ir vedė Ma
rijoną Varžukiūtę. Tuoj po to persikėlė į Brooklyną, kame 
jau 8 metai vargoninikauja Karalienės Angelų parapijoj.
P. Dulkė visiems gerai žinomas chorvedys, visuomet link
smas, smagus; jei kas reikia kur nuveikti, tik pasikviesk
muz. Dulkę, jis visuomet prisidės. Reikia pasidžiaugti, kad
P- Dulkės turi gražią šeimynėlę: 3 sūnelius ir dukrelę,
kuriuos gražiai auklėja ir pratina prie'lietuviško veikimo.
Jie dažnai publiką linksmina šokiais ir dainom parengimuo
se. Iš viso reikia pasakyt, kad p. Dulkės yra idealistai.
Taip ir šiame apylinkės Katalikų seimelyj, kame buvo ap
kalbama katalikiškos spaudos palaikymo svarba ir išgirdęs, 
kad ’’Amerikai” reikalingos naujos raidės, muz. P. A. Dul
kė atsikelia nuo sėdynės ir pažada raidžių fondui $50, o 
sausio 4 atėjęs į administraciją pažadėtą sumą sumokėjo. 
Garbė ir padėka užtai muz. P> A. Dulkei ir jo šeimai.

riai yra sąmoningi ir tikri 
katalikai. '

— Chicagos Cooko apskri
ties kriminališkam teisme tei
sėjas J. J. Lupę nepripažino 
reikalavimo, kad būtij pakar
tota byla advokatui Juliui 
P. Waitches, kurs yra nu
baustas ryšium su ’’skur
džiaus” Kelly testamento 
suklastojimu.

Tačiau teisėjas pripažino 
teisę nubaustajam paduoti 
apeliacijos skundą ir išsilais
vinti užstačius 10,000 dol.

— Liurdo medikalinis biu
ras 1935 m. certifikavo 13 
asmenų stebūklingą išgijimą.

Tarp išgijusių 13 asmenų 

yra 12 prancūzų ir italas. 
Dešimt iš trylikos yra mote
rys, kurių tarpe trys vienuo
lės. Tarp trijų vyrų yra vie
nas kunigas.

760 gydytojų — 484 pran
cūzai ir 506 svetimų kraštų, 
per metus atlankė medi kalį 
biurą. 444 gydytojai įstojo 
Liurdo gydytojų daktarų są
jungom Ši sąjunga šiandien 
turi 2,217 narių iš 21 tautų.

— Sausio mėn. į Pabaltijo 
valstybes žada atvykti pro
pagandos tikslais Paneuro- 
pos steigėjas, grafas Coudon- 
hove-Kaiergi. Jis žada tai]) 
pat skaityti paskaitą
Lietuvoje.
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Jonas,—iš Rochesterio va
žiuodamas ko akių nepražiū
rėjau. Dairiaus New Yorko, 
o jo kaip nėra, taip nėra. 
Seniau, rodos, daug arčiau 
būdavo. Na, ale tiek to, jau 
už valandos ir išvažiuojam.

Lipam į laivą, — tai mū
sų namai visą savaitę. Iš jų 
nė norėdamas nepabėgsi!... 
Laivas kaip laivas. Nieko 
nepaprasto. Skelbimai daug 
puikesnį laivą piešė, negu 
mums ištikrųjų atrodė.

Laivo orkestras groja kaž 
kokį maršą ar ką panašaus 
(kur tu žmogus besuvaikysi 
ką ten orkestras groja, kai 
tau net kojų padai niežti, 
kad tik kaip greičiau pra
dėtum važiuoti!). Pamažu 
pradedam slinkti nuo kran
to. Kai pasižiūri į miestą ir 
krantus, rodos, kad ne mes 
slenkam, bet žemė ir miestas 
inio mūs bėga ir tiek...

' )okai užkimšti žmonėmis.
n palydi plevėsuojančių 

> iniu ir ranku miškas. Jo- 
c

na.s filmuoja. Bendrai, tą 
dieną ’’Kodakas” nemažai 
uždirbo. Beveik kiekvieno 
keleivio rankose kamera.

New Yorkas vis tolsta ir 
tolsta, tarytum Čičinsko dva 
ras į žemę smenga. Tad, \su- 
diev, Amerika! Mes į tėvų, 
žemę iškeliaujam. Kai kas 
nubraukia kartu džiaugsmo 
ir liūdesio ašarą ir eina į 
savo kajutes.

Vanduo ir dangus.
Į laivą lipau, tartum ren

gdamasis į kažkokią nežino
mą pasakų pasaulį, kur vis
kas taip gražu ir miela, kur 
iš krūtinių amžiais netils
ianti daina veržiasi; kur pa
kelėse liūdi kryžiai pakry
pę ir kur žmonės gyvena en" 
tuziastingu rytojaus laimės 
gyvenimu. Tikėjau, kad štai 
anoj pusėj Atlanto prasivers 
kažkoks pasakų pasaulis, į 
kurį ir aš paskęsiu... Manau 
ir visū krūtines toks pats 
jausmas dilgino.

Pirmą vakarą visi kelei
viai tokie nedrąsiu .

—Baisiai neįdomi bus ke
lionė, — pranašauja kolega 
Jonas, — visi, kaip pusiau 
apmirę.

— Taigi, taigi, — lyg sap
ne pritariau ir aš.

Eidami gulti visi bijom, 
kad kartais ryto metą ne
tektų atsikelti ligoniais, nes

Vaiva
menkas malonumas sumokė
ti nemažą pinigų sumą ir vi
są laiką praleisti lovoje.

Rytas. Saulė paraudus, 
lyg susigėdus mergaitė, len
da išsimaudžius okeane. Ap
linkui vanduo ir vanduo., o 
viršuj kabo drumzlinas dan
gaus skliautas. Visur bėry" 
be. Tik matai kaip kažkur 
toli susitinka vanduo ir dan
gus. Štai tokioj platumoj 
mūsų, palyginti, nemažas gar 
laivis, atrodo lyg mažas šiu- 
puliukas. Per visą kūną per 
bėga šiurpas. Ir tada neno
romis išsprūsta: ’’Viešpatie, 
koks milžiniškas Tavo pašau 
lis ir kaip didis Tu turi bū
ti!” Geriausiai įtikinsi ir ar
šiausi ateistą, jį vienui vie
ną paleidęs į platųjį okea
ną.

Iš ryto jau visi žmonės 
kitoki. Visų veiduose kaž
kaip nesuprantamai šviečia 
pasitenkinimas. Kodėl? sun
ku pasakyt. Senesnieji, kurie 
gimę Europoj, aišku, džiau“ 
gias galį aplankyti po 20 ar 
daugiau metų savo gimtąją 
šalį, bet kodėl taip nušvitę 
jaunųjų veidai —sunku pa
sakyti. Tikiu, kad visi nėju
siomis užsikrečia džiaugsmu 
vienas nuo kito.

Štai rūkomajam kambary 
tik ir girdis ’’skaol,” vadi
nas, lietuviškai ”į sveika
tą.” O bare sušilę laksto pa
tarnautojai. Na, prie alaus • 
nesunku ir susipažinti ir taip 
per vieną dieną turistinės 
klasės visi keleiviai jau bu
vo seni pažįstami.

Lietuvių turistinėj klasėj, 
palyginti, nedaug. Galėjo bū
ti kur kas daugiau. Deja, 
studentų- ekskursijai pasipai 
niojo po kojij kitų, gal ir 
visai be reikalo rengiamos 
ekskursijos, todėl mūsų bu
vo apie 15. Bet jau švedų, 
—kur pasisuksi, ten švedas. 
Na, jie ir jautėsi, kaip Šve
dijoj. Visur girdisi švediškai. 
Tikrai ’’Gripsholm” ir ”Ku 
ngsholm” mažos plaukiojau" 
čios Švedijos.

Bus daugiau.

Tel. Elizabeth 2-8661 Res. Tel. Elizabeth 2-8537
MICHAEL SALIKLIS

Real Estate — Insurance— Notary Public 
120 Broad St., Elizabeth, N. J.

Apkainuoja, parduoda Pilnas patarnavimas 
nejudomas nuosavybes Visokios apdraudos ir
Sukolektuoja rendas bondsų reikaluose

Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

Baltimore, Md.
— Nauji Metai garžiai pra

ėjo; daug lietuvių lankėsi 
bažnyčioj; diena buvo kuo- 
gražiausia. Tik sausio 2 d. 
lijo ištisas 24 vai. sekmadie
nį tai Jėzaus Vardo šventė. 
Toms iškilmėms kun. L. Men 
delis pritaikintą įspūdingą 
pamokslą pasakė.

— Po sumos įvyko LRKS. 
Amerikoje 13 kuopos susirin 
kimas į kurį buvo atėjęs dva
sios vadas kun. J. Lietuvnin
kas. Jis pasakė karštą pr.a-‘ 
kalbėlę ragindamas priklau
syti prie LRKSA. Čia žmogus 
katalikas turi ne vien me
džiaginę pagelbą, bet ir dva
sinę, gaudamas gerą laikra
štį ’’Garsą”. Taip pat ragino 
katalikišką spaudą plačiau 
remti pagal išgalę. Amerika 
pigiausias laikraštis, tik 
$1.50 metams; nevienam nė
ra sunku tiek prenumeratos 
užsimokėti, o taipgi ’’Drau
gas”, ’’Darbininkas”, kurie 
irgi kovoja už katalikų rei
kalus. r*

— Vakare įvyko muzikų 
Čižauskų koncertas; suėjo 
daug žmonių. Buvo tokių, 
kurie į paprastas vakarienes 
nesilanko, bet dailės trau
kiami atėjo; jautėsi labai pa
tenkinti, Operetė traukėsi iki 
vėlumos. J: Stočkus, milionie- 
riaus Karpaus rolėje publiką 
daug prijuokino, p. M. Čižau 
skienė savo vikriu skamban 
čiu artistišku balsu tiesiog 
stebino publiką; buvo triukš
mingais plojimais iššaukta 
vėl dainuoti. Ir chorui gau
singos katutės pleškėjo. Šo
kių nebuvo, publika ramiai 
laikėsi, patenkinta apie 12 
vai. skirstėsi į namus. Balti- 
moriečiai dailę įvertina ir pp. 
Čižauskams reiškė daug dė
kingumo už surengimą tokio 
puikaus koncerto. J. K.

WORCESTER, MASS.

— Kalėdos ir Nauji Metai 
atrodė kaip rudenį, be jokio 
sniego.

— Darbai nekuriose dirb
tuvėse eina neblogai; bet 
naujų darbininkų neima; ap
sieina su senais.

— Laukiant Naujų Metų, 
L. Ūkėsų klūbe atsibuvo di
delis balius. Žmoneliai links
minosi betraukdami alutį, šo 
kdami lietuviškus ir ameri
koniškus šokius. Klubo val
dyboj šiemet paliko beveik 
visi katalikai, nor į klūbą 
priguli ir laisvųjų. Dabar lai
svamaniai nuleido nosis, kad 
negalės ponauti Worcesterio 
Liet. Ūkesų Klubas yra vie
nas didžiausių organizacijų.

— Visų draugijų metiniai, 
susirinkimai jau praėjo. Drau 
gijos pas mus pasidalinę į 
dvi dalis: vienos laiko susi
rinkimus Klubo salėje, o ki
tos bažnytinėse. •

Lietuvis.

Great Neck, N. Y.
Sausio 2 d. įvyko Great- 

necko K. Federacijos 51 sky
riaus susirinkimas. Dėl blo
go oro narių atsilankė ne
daug, bet reikalai apsvarsty
ti rimtai. Išrinkta nauja vai 
dybą 1936 metams: Jonas 
Blažonis — pirm., Stasys La 
zauskas — vice pirm., Pranė 
Zorskaitė, — rašt. Charles 
Rogers — iždin. Aleks. Kur
tinaitis — iždo sekr.

Įsirašė nauja narė A. Ali
šauskienė. Delegatas, daly
vavęs Ryt. Valst. Lietuviij 
Kat. seimelyj A. Kurtinaitis 
išdavė raportą. Iš jo paaiš
kėjo, kad šiemet visi pasi
žadėjo daugiau veikti. Ir 
greatneckiečiai labai domėjo
si seimelio nutarimais. Jie no 
ri, netik vietoj, bet su Mas- 
petho bei visais apylinkės lie
tuviais išvien darbuotis. Kur
tinaitis taipgi pažymėjo, kad 
seimas svarstė ’’Amerikos” 

VIDURIŲ

UŽKIETĖJIMAS
Per ilgus metus tyrinėjimo Che

mijos ir Botanikos srityse man pa
vyko surasti kombinaciją iš 12_kos 
žolelių, medelių, žiedelių, grūdelių 
žievelių Ir šaknelių, turinčius Vita
minus Ir Organines Minerales Drus
kas, kurios yra būtinai reikalingos 

-žmogaus kūno dalimis, dėl normalio, 
veikimo. NEW YORKO MIESTO 
SVEIKATOS SKYRIUS ištyrė ir pri
pažino, jog NATURAL-LAX-HERB 
TEA yra viena Iš geriausių paliuo- 
savlmui ir sutvarkymui pairusio va-

JOHN W. THOMSON’AS yra suradėjas NATURAL—LAX—HfcRB 
TEA ir kuriose nėra DRUGS, NARKOTIKO. Taipgi nėra kitokių nuo
dingų ELIMENTŲ. Pakelis prekiuoja '50c, taipgi prislųskite Money 
Order už 5Oc., o mes už tai jums pasiųsime per paštą pakelį NATU
RAL—LAX—HERB TEA. Rašykite šiaip: JOHN W. THOMSON, P. O. 
BOX 186, BROOKLYN, N. Y. P. S. Registracijos No. 12148.
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vajų ir išrinko komisiją. 
Greatneckui ’’Amerikos” at
stovu paskirtas A. Kurtinai
tis. Pas jį galima laikraštį 
užsisakyti. Dabar dar kaštuo
ja tik $1.50 metams.

Susirinkimui baigiantis at, 
vyko ir kun. J. Balkūnas. Jis 
papildė mūsų delegato p. 
Kurtinaičio raportą iš Kata
likų seimelio. Taipgi labai p«. 
gyrė Greatnecko vyčius.. Čia 
taipgi išaiškintas nesusipra
timas su žadėta auka $75.00 
bažnyčios fondui..

Susirinkimui buvo prisiųs
tas ir komunistų laiškas, 
kviečiantis į jų mitingą sau
sio 5 d. Kvietimas atmestas, 
nes mes žinom kokiais reika
lais rūpinasi komunistai: jie 
visuomet niekino Lietuvą, o 
dabar mus lietuvius kviečia 
į bendrą frontą.

Išvykdamas kun. J. Balkū
nas pareiškė: ’’Greatneckie
čiai esate man prie širdies ne 
todėl kad jus geriausiai my
lėčiau, bet todėl, kad jūs 
tarp tų katalikybės ir Lietu
vos priešų komunistų gyven
dami darot didelę pažan ą 
katalikiškai — tautiškam 
veikime. ’ ’ Greatneckiečiai
kun. Balkūnui dėkoja už t— —- 
kį įvertinimą.

< PAVASARININKAI SU- 
VĖLUOS

Vėliausiomis žiniomis iš 
Lietuvos pavasarininkų atso- 
vai dėl nenumatytų svarbių 
priežasčių Amerikon laiku 
negalės pribūti, ir jie pribus 
prieš pat Velykas.

Delegacijai vadovaus J. 
B. Laučka. Pranešama, kad 
kartu gali atvykti ir Dr. J. 
Leimonas, pavasarininkų va
das ir K. V. C. generalis se
kretorius. Kartu atsiveža ir 
rankdarbių parodą ir tikisi 
aplankyti visas vyčių kuopas 
bei kitas kolonijas su užkvie 
timū.' Ju kelionės maršrutas c
po Ameriką bus paskelbta 
vėliau . * A, J. M.

<
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valandą kviečiamos į susirin 
kimą ’ ir Vaikelio Jėzaus 
Dr-jos narės. Reikia aptarti 
keletas reikalų.

t '

VAJAUS KOMISIJAI

Amerikos Vajaus komisi
jos svarbus pasitarimas įvyks 
penktadienį, Sausio 17 d. 
Amerikos raštinėj. Vajaus 
komisijos narių dalyvavimas 
būtinas. Pradžia 9 vai’, vak.

LIETUVIŲ DIENA

Tik ką praėjęs Katalikų 
seimelis išrinko 15 asmenų 
komisiją Septintąja! Lietu- 
vių Dienai rengti; ta Lietu
vių Diena, kaip ir kasmet, į- 
vyks Liepos - July 4. Išrink
ta komisija jau turėjo savo 
pirmąjį posėdį Sausio 6 d.. 
Išrinkta komisija vietai pa
rinkti ir aptarti planai Lie
tuvių Dienos rengimui. Tarp 
kitų dalykų numatyta net 
$200.00 duoti dovani} Lietu
vių Dienos dalyviams. Apie 
dovanų paskirstymą galėsite 
sužinoti atskirai.

Lietuvių Dienos Komiteto

Sekantis labai svarbus Lie
tuvių Dienos Komiteto posė
dis įvyksta antradienį, sausio 
14 d. Amerikos raštinėj. 
Pradžia 8 vai. vakare.

’ ’MOTINĖLEI ’ ’ UŽSIMO
KĖJO NARIAI

Sekrėtorijatui prisiuntė 
metinę mokeestį ’’Motinėlei” 
sekantieji kunigai: J. Lietu
vninkas ($10.00), Dr. L. 
Mendelis, K. Keidošius, A. 
Dubinskas, Dr. J. Navickas, 
MIC., J. Vaškevičius, MIC., 
Pr. Skrodenis, MIC. (visi po 
$5.00). Mount Carmel, Pa. 
Ražančiaus draugija prisiun
tė $10.00.

Visiems dvasiškiams ir dau 
gėliems veikėjams, profesio
nalams, išsiųsti' laiškai su 
prašymu rašytis į ’’Motinė
les” narius ir remti mokslus 
einančią jaunuomenę. ’’Moti
nėlė” tikisi, kad mūsų švie
suomenė supras jos tikslus ir 
noriai parems moksleiviją.

Sekretorius. 
S, "% -# ' -r. •
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PADIDINKIT ŠEIMĄ

Skaitlingesnė tauta gali 
sukurti stipresnę valstybę! 
Taigi mes kviečiame visus 
’’Amerikos” skaitytojus pri 
sidėti prie naujų skaitytojų

vajaus, gaunant bent po vie
ną skaitytoją. Tuomi Tams
tos atliksite kilnų patriotinį 
darbą ir prisidėsite prie pa
didinimo ’’Amerikos” 'drau
gų — skaitytojų šeimos. O ta
da mes sudarysime galingą 
’’’Amerikos” armiją ir pačią 
’’Ameriką” padarysim žy
miai didesnę ir įdomesnę.

KAS ĮVYKO 5 SAUSIO

Sausio 5 d. Apreiškimo pa 
rapijos Gyvojo Ražančiaus 
draugija turėjo savo metinį 
susirinkimą. Narės atsilankė 
labai skaitlingai. Susirinki
mą atidarė gerb. kleb. kun. 
N. Pakalnis malda. Toliau 
vedė pirm. O. Stagniūnienė. 
Po to buvo raportai apie ser
gančias nares ir visų .metų 
draugystės veikimo. Iš ra
porto, kurį taip puikiai ir 
aiškiai paruošė raštininkė 
Petronėlė Draugelienė, pasi
rodė, kaip gražiai draugija 
gyvuoja. Už taip gerą rapor
tą sekretorė tikrai verta pa
gyrimo. Toliau prieita prie 
valdybos rinkimo. Atsižvel
giant, kad per pereitus me
tus Draugystė taip gražiai 
veikė ir tokią gražią apys
kaitą metų gale išdavė, susi
rinkimas norėjo palikti tą 
pačią valdybą, be valdyba 
nesutiko. Tada buvo persta
tyta 3, kandidatės į pirm. Ta 
čiau susirinkimas vėl išrinko 
pirmininke tą pačią p. Oną 
Stagniūnienę (1665 Linden 
St. Brooklyn, N. Y.), kuri 
jau 7 metai iš eilės gražiai 
vadovauja šiai draugijai. Jai 
pagelbininkė išrinkta O. Žal 
nieraitienė, raštininkė Petro
nėlė Draugelienė, jos padėjė
ja O. Rimydienė, iždininkė 
M. Vaicekauskienė. Žodžiu, 
visa valdyba išrinkta ta pati. 
Geriausių sėkmių.

Ten buvusi.

IŠ MOTERŲ DARBUOTĖS

Moterim Sąj. 35 kp. šau
kia svarbų savo narių susi
rinkimą šį sekmadienį, sau
sio 12 d., tuoj po sumos. 
Reikia aptarti ateinantis pa
rengimas, kuris įvyks vasa
rio 2 d. Per tą parengimą 
bus šileista ir tie $5, kuriuos 
paaukojo vargonų fondui mu 
zikos mylėtoja p. Jaselskie- 
nė. Taipgi bus išleista ir 
lempa.

Šį sekmadienį ir tą pačią

ŠVENTOJI TERESĖLĖ 
SCENOJE

Teisingai sakoma, . kad 
kiekvienas gali kritikuoti, bet 
ne kiekvienas suvaidinti. 
Šią apžvalgą rašantis nesi jau 
čia galįs vaidinti, bet apie 
vidinimus mėgsta ir nori pa
sidalinti savo įspūdžiais.

Drama ’Šventoji Teresėlė’ 
šešių aktų ir dvidešimt ketu
rių scenų. Taigi veikalas ga
na ilgas ir keblus gerai per
statyti Reikalinga labai su
manaus režiserio, kurs galė
tų tinkamus charakterius pa 
si rinkti ir gero dėmesio kreip 
ti į patį mokinimą.

’’Šventoji Teresėlė” buvo 
suvaidinta Marijos Dukterų 
Draugijos, Apreiškimo para
pijoj. Vaidinimas įvyko Ap
reiškimo salėje sekmad. va
kare, sausio 5 d. Publikos 
buvo apsčiai, pilna svetainė. 
Pertraukų tarpe gražiai dai
navo p-lė Lašaitė ir buvo mu
zika per garsiakalbį, dėka 
Kazlauskui, kurs maloniai 
sutiko paskolinti savo apara
tą šiam vakarui. Publika už
silaikė pavyzdingai, vietomis 
verkė, kai kada juokėsi. Pu
blikoje matėsi vietiniai kuni
gai : klebonas Aleksiūnas, 
kun. Laurynaitis, klebonas K. 
Paulonis, kun. Lunskis. Bu
vo žmonių ir iš kitų kolonijų, 
net iš Newark, N. J. Salė jau
ki, scenerijos sudarytos sko
ningai

Dabar apie patį vaidinimą. 
Antanas Stanislovaitis, Liu
dviko Martino, Teresėlės tė
vo rolėje, labai natūraliai pa
sirodė. Visą laiką ir detaliuo
se išlaikė tipą. Kada Teresė
lė buvo maža, tėvas buvo 
dar gana judrus. Paaugus Te
resėlei, tėvas jau rodė se
natvės ženklus, gi Teresėlei 
einant į Vienuolyną, — tėvas 
jau buvo pasenęs ir tą senat
vę gražiai ir rimtai išlaikė. 
Vienu žodžiu Antanas Stanis
lovai tis turi artistišką jaus
mą ir moka gražiai ją panau
doti.

M. Baliūnaitė, Martinienės 
Teresėlės motinos rolėje, la
bai gražiai pasižymėjo. P-lė 
Baliūnaitė žymi vaidintojų 
tarpe. Jau nuo seniai ji da
lyvauja mūsų scenoje visuo
met su geriausiais pasiseki- i

j mais. Taigi apie ją netenka 
daug ko rašyti. .. .

M. Kašėtaitė, R. Kašėtaitė ir 
Olga Čižauskaitė ...Teresėlės 
rolėje sudidžiausiu pasiseki
mu atliko savo vaidinimą. Vi 
sos trys talentuotos mergai
tės Sesutės Kašėtaitės Aprei
škimo mokyklai teikia garbę 
ir pasididžiavimą, nes josios 
labai gražią kalbą vartojo, gi 
lietuviškai gražiai kalbėti iš
moko Apreiškimo mokykloje.

L. Rutelioniūtė ir O. Dolin- 
skaitė Celinos rolėje taipgi 
parodė daug gabumų ir 
kad nebepirmu kart scenoje 
dalyvauja ir gražiai atliko 
savo užduotį.

Visi kiti asmens, kurie tu
rėjo trumpesnes roles taipgi 
pakankamai gerai atliko sa
vo užduotį.

Gale buvo pora gyvų pa
veikslų iš Teresėlės gyveni
mo. Šie paveikslai buvo sko
ningai sudaryti ir davė ne
paprastai jaudinančio įspū
džio.

Kun. N. Pakalnis pratar
ei a.mas kelis žodžius užbaigus 
vaidinimą, kvietė pačią reži- 
sorę pasirodyti scenoje. Pub
lika karštai plojo' rankomis il
goką laiką, bet režisorė ne
pasirodė. Taigi kukli, labai 
gabi ir darbšti šio veikalo 
režisorė yra Sesuo Nikode
mą, Apreiškimo mokyklos mo 
kyteja. Josios pastangomis, 
pasišventimu, mokėjimu pa
rinkti tinkamus charakterius 
šiam sunkiam vaidinimui, į- 
vyko šis gražus ir įspūdin
gas vaidinimas. Tiek daug 
dirbo ir pasišventimo įdėta į 
ši veikalą, kad tikrai būtų 
gaila suvaidinus vieną kartą 
mesti jį į šalį. Uūtų gera, kad 
aplinkinės kolonijos pasikvie 
stų šio veikalo vaidintoją ir 
tumi duotų progos pasigėrė
tu vaidinimu platesnei visuo
menei

Observatorius.

Ypatingai didelis pasirinki 
mas šventėms dovanų.

Jau 17 metų sąžiningai pa
tarnauja savo kostumeriams 
remia lietuviškas draugijas. 
Kodėl nepirti pas savą, są
žiningą ir patyrusį parda
vėją. Užeikite

STALKUS DEPARTMENT 
STORE

69-46 Grand Avenue,

VAJUS EINA

Paskelbus ’’Amerikos” va- 
jų, visas vadinamas, lietuviš
kas svietas sujudo: vajinin- 
kai darbuojasi kiek jų ap-, 
linkybės ir gražūs norai pa
velija. O tuo tarpu ’’Ameri
kos” draugų — skaitytojų 
būrys auga nepaprastai spar
čiai. Taip nuo Naujų Metų 
iki Sausio 7 d. paskelbus va
jų ’’Amerika”1 gavo šiuos 
skaitytojus 1936 metams:

Per M. Brangaitienę: Mrs. 
Mažonas, J. Vitkienė N. 
Kaupienė, P. Miltenis, J. Mi
neikienė, Kun. Laurynaitis.

Per kun. Balkūną; K. Li
tvinas, E. Miniatas, C. Sinke
vičienė, J. Naumgaudis.

Per O. Petrulienę: T. Kve- 
telaitis.

Per X—ą: P. Overzotas, 
K.Varnas, M. Kamarauskas, 
M. Jonavičienė, O. Panaus- 
kienė, P. Ikamas, M. Pliorai- 
tis, F. Zalusky, J. Skarulis, 
C. Laukaitienė, J. Smitrus, 
K. Meškoms J. Misevičiene.

Per P. Dulkę: J. Maskel, 
J. Dūdas.

• Per V. Daubarą: J. Jakai
tis. ;

Per J. Avižonį: B. Radze
vičienė.

Per Kun. M. Pankų: iš
.

Bridgeport, Conn.: J. Stani- 
slauskas, J. Rohm, J. Matu
lionis, V. Urbanavičius, M. 
Kubilius, A. Ramanauskas, P. 
Svirskas, F. Karalius, M. 
Prankonis, B. Petkevičius, 
M. Gustas, I. Stanislauskas, 
V. Navykas.

Per P. Draugelienę: M. 
Krašauskienė.

Per Kun. K. Paulonį; P. 
Zostaut, A. Kavaliauskas, P. 
Mockapetris. 
_______________________ „

,Amerika ’ stovi tikėjimo, tei- 
sės ir lietuvybės sargyboje
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Netik Kalėdose, bet ir Nau 
juose Metuose mūsų Bažny
čioje buvo gražu. Tai pirmos 
tokios įspūdingos šventės Ma 
spethe. Nauja, ęrdvi Maspe
tho bažnyčia buvo permaža.

Moterėlių ir vyrų džiaugs
mo ašaros nuvargusius skruo 
stus vilgė. Prie gražiai išpuo
štos stainelės eilės žmonių 
ir mažų vaikelių lenkė galvas 
prie Išganytojo.

Ir šį pirmadienį, Trijų Ka
ralių dieną buvo daug žmo
nių. 8:30 vai. iškilmingą su
mą už parapiją atnašavo sve
tys kun. Vaškevičius MIC., 
kun. P. Lekėšis pasakė gra
žų'pamokslą. Gražiai Kalėdų 
giesmes giedojo choro dalis, 
vadovaujant F. J. Tamošai
čiui.

— Sausio 5 d. šv. Ražan- 
•čiaus draugija pradėjo Nau
jų 1936 metus: 8:30 vai. rytą 
atlaikytos šv. Mišios draugi
jos intencijai, kurias atnaša
vo svetys kun. Skruodenis iš 
Thompson, Conn. Gražų pa
mokslą pasakė pats Klebonas 
Kus. Balkūnas. Laike šv. Mi- 
Ši" ■ i sos narės ėjo prie šv. 
K<vnn nios. 4 vai. po pietij 
įvy1 roeesija. Vakare bu
vo balius parapijos salėje, 
kvn nikiai pavyko. Gaila, 
ka J i -nimo buvo permaža. 
SaPpinin dėžę, kurią aukavo 
O. Laukaitienė, laimėjo kun. 
J. Balkūnas. Piragą aukavo 
M. Lisauckienė. Laimėjo B. 
Karalienė. Padaryta gražaus 
pelno ir visas paskirtas Di
džiajam altoriui. Mūsų klebo
nas džiaugėsi ir dėkojo už 
auką ir darbuotę. O. P.

— Šį sekmadienį parapijos 
sa-ėj bus Šv. Vardo draugi
jos balius. Šokiai prie geros 
orkestros. Pradžia 7 vai. va
kare. Visi vyrai prašomi 
silankyti.

•— Šv. Vardo draugija 
rėš savo metines mišias ir 
Komuniją šį sekmadienį
sausio 12 d. 8:30 vai ryto. Me 

• tirus susirinkimas įvyko ke
tvirtadienio vakare.

— Kun. Pr. Skrodenis MIC Į 
išvyko Marianapolin sausio 
5 d. Keletą dienų Maspethe 
svečiavosi kun. Juozas Vaš
kevičius, MIC.

— Jau prasidėjo parapijos 
kalėdojimas, 
abu kunigai.

Iš choro veikimo
Maspetho parapijos choro 

naują valdybą šiems metams 
sudaro: Julius Kleiza •— 
pirmin.; Sophie Bružas — 
vice pirm.; Juozas Augusti
nos — sekret., Mae Wasnes 
iždo sekret.; ir Peter Kleizo 
iždin.

Cecilija Veroskis, Josephi
ne Yanushka, Antanas Ka- 
bašinskas, Jonas Vesevičius ir 
Danielius Masiulis, naujai 
prisirašė prie choro.

Choro Rep.

MIRĖ ANTANAS DOMEIKA

Antanas J. Domeika 50 m.,
Sausio 6 d., 5 vai. vakare, 

po sunkios ir ilgos 7 savai
čių ligos ir padarytos vidu
rių operacijos, mirė Kings 
County ligoninėj.

Laidotuvės bus sausio 9 
d., iš šv. Jurgio par. baž
nyčios į Kalvarijųs kapines.

Velionis A. Domeika buvo 
žymus veikėjas lietuvybės ir 
katalikybės dirvoje. Ilgą lai
ką’ buvo vietinės parapijos 
LRKSA 115 kp. pirmininku.

Velionis, neturėdamas sa
vo artimųjų, jo laidotuvė
mis rūpinasi geraširdžiai p. 
Šarkai, Maspethe, kurių ma, 
lonioj šeimoj velionis išgyve-

at-

no virš 8 metus.
Lai būna lengva velioniui 

šio krašto žemelė.

VAJININKAI DIRBA

C. Brooklyne ’’Amerikos” 
naujų skaitytojų vajus jau 
sparčiai varomas. Širdingai 
darbuojasi parapijos kuni
gai, ypač klebonas K. Ban
ionis, lankydamas parapijie
čius. Taip pat pasižymėjo p. 
M. Brangaitienė, darbšti mū 
sų veikėja. Ji pirmą dieną 
jau gavo 6 skaitytojus. Svei
kiname C. Brooklyną ir ma
nome, kad mūsų nieks ne
pralenks.

MOTERŲ SĄJ. 24 KP.

Mot. Sąjungos 24 kp. me
tinis susirinkimas įvyko sau
sio 6 d. 8 vai. vakare. Narių 
atsilankė geras būrelis. Mūsų 
kleb. kun. Aleksiūnas atidarė 
susirinkimą malda. Pasiliko 
ta pati valdyba ir sekantiem 
metam, ’

Mot. Sąjungos 24 kp., 20 
metų sukaktuvių vakarienė į- 
vyks vasario 9 d.

’’Bunco Party” įvyks pas 
pp. Daubarus, 145 Hemlock 
St. Sausio 11 d., 8 vai. 
vakare. Malonėkit atsilanky
ti. Sąjungietė.

GERIAUSIOS RŪŠIES 
ANGLYS

Daugiau kaitros už jūsų pini
gą. Jūsų ‘kaimynai naudoja 
Tru-Ember Coal Co. anglis ir 
patenkinti. Kodėl jums nepa
sekti jų pavyzdžiu. -

JOSEPH GARSZVA
QRABORIUS IR BAU3AMUOTOJA3

231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

Telephone: Evergreen 8-7027

GARSAS BAKERY, Inc.
SAVININKAS—A. SHRUPSKIS

Gera Duona—Žmogaus Sveikata
Lietuviai yra sveiki ir stiprūs žmonės todėl, kad jie valgo tik

rą Lietuvišką Duoną. "’GARSO” KEPTUVE kepa geriausią Lietu
višką Duoną, Keiksus ir Pyragaičius vestuvėms ir kitokiems po
kyliams. Siunčia ir į kitus miestus.
68 So. 2nd Street, Brooklyn, N. Y.

Tel. .• STagg 2—6048 NOTARY PUBI.K

kt P. BALLAS. Inc

QRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
660 Grand Street, Brooklyn, N Y

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

QRABORIUS

Priešais Apreiškimo Bažnyčią
Duodu automobilius vestuvėms ir visokiem pokyliai

402 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N Y

CR iff Lfcl

Tel. NEwtown 9-4464 'NOTARY PUBLIC >

A. J. VALANTIEJUS I
UNDERTAKER and ENBALMER ' |

. REAL ESTATE is
GENERAL INSURANCE ft

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. V fe

Tel. STagg 2-0783 NOTARY PUBLIC

JOSEPH LE VANDA
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS a
107 Union Avenue, Brooklyn, N Y

imo, tei* 
gyboje

Lanko šeimas

apsirgo p. Ta- 
gyvenanti 72mašauskienė,

S*. Prižiūri dr. Petrauskas, 
p. Navickienė jau sveiksta. 
Sveiksta ir p. Ciplis Greenpo-

tu- 
šv.

■ 9 G
TRD-EMBER COAL COMPANY

(LIETUVIŲ KOMPANIJA)
485 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7*1661

Kodėl yra patariama valgyti KAUNO DUONĄ?
Dėlto, kad yra patentuota Su v. Valstijose, ilgai nepasensta ir 

per tai gardžią rūgštį turi. Paragavę, pamatysit skirtumą.

Sveikata — didžiausias tur
tas pasauly.
Kas nori Kauno duonos, gali 
gauti i stubas Brooklyne.

Kreipkitės adresu:

JONAS MIKOLAITIS
380 So. 3rd Street, 
Brooklyn, N. Y.

|ei norit gauti į kitus miestus ar farmas, kreipiktės:
1920 7th Ave., Watervliet, N. Y.

N. MASENAS BAKING CO.

gtis su spaudos įstatymu. Ka- I ve ^v-w, pereitų, savaitę
I •v-rvrr» _ 1 •

SALDUKAS ir PLATZ
Dabar Geriausiai Aprūpins Jūsų Namuose

PLUMBING
GARO AR ŠILTO VANDENIO APŠILDYMĄ 

ALIEJINIUS ŠILDYTUVUS, REFRIGERATORIES 
GAZO PEČIUS

Rankpinigių nereikia — Išsimokėjimai per tris metus 
SULIG VALSTYBINIO GYVENIMAMS PLANO 

(Housing Plan)
Mes Išvalome Garo Boile
rius oru už 82.00 Ir dau
giau Klausykite mūsų Ra
dio garsinimo kasdien iš 
WMBQ. Jums nereikės rū
pintis nlekuom. Tik pašau, 
kite ar parašykite adresuo i 

darni:

SAVAGE & PLATZ
994 MADISON ST., 

BROOKLYN, N. Y.
Tel: GLtnmore 5-8733

PnNT.TnS RTTTARTTS , I tntn nlipiniis įvežimo uždrau- i
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Apreiškimo Parap.
O t

Penkt. Sausio 3 d. įvyko 
choro metinis susirinkimas, 
kurį atidarė pirm. A. Stanis. 
Nariij atsilankė skaitlingas 
būrelis. Baigus senų metų 
reikalus choro nariai ėjo prie 
naujos valdybos rinkimo. Se 
kauti choro nariai sudaro 
1936 metų valdybą: P. Iva
nauskas — pirm.; A. Stanis
— vice pirm.; A. Dragūnaitė
— rast ; p. Šiška — iždin.; 
K. Marma — sekr. padėjė
jas; A. Samalionis — tvark
darys; V. Jagminas — kores
pondentas.

x k ... ,■» \ .. < v'-... •*,

Einant prie naujų dalykų, 
vargon. J. Jankus chorui'pa
tarė rengti operetę ateinantį 
pavasarį. Jo pasiūlymą cho
ras priėmė su džiaugsmu. 
Taigi kaipo naujas choro ko 

’ respondentas, aš noriu vardu 
choro padėkoti senajai val
dybai už jų darbus ir taipgi 
linkiu naujajai valdybai viso
kios laimės jųjų darbe. Lai 
gyvuoja mūsų choras!

VAIKUČIŲ VAKARAS

Gruodžio 29, šv. Jurgio pa
rapijos Katekizmo ir lietuvių 
kalbos mokykla surengė į- 
domų vakarą. Visą progra
mą išpildė mokyklos vaikai 
po priežiūra Sesučiii Kazi- 
mieriečių, iš Elizabet, N. J.

Kalėdinis veikalas ir gies
mės, vėliau šokimas ir mo
nologai sudarė ypatingai 
linksmią programą. Žmonių

gana gerai prisirinko, nors 
oras buvo blogas. Atsilankiu
sieji šoko prie gero orkestro.

Yra noras, kad neužilgo 
būtų surengtas vėl toks lin- 
smas vakaras.

Tėvai, norint, kad vaikai 
būtų gražiai auklėjami ir 
kviečiami gerb. kun. Paulo- 
nio is Sesučių siųsti savo 
vaikelius į šią mokyklą. 
Klasės yra laikomos kas šeš
tadienį 10-12 vai. rytą.

BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

DR. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS: 
12—2 p. p.

Tel.: EVergreen 8-8707

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

Šventadieniais susitarus 
Tel.:, EVergreen 8-9229

BENDRA ŠV. KOMUNIJA

Šv. Vardo draugijos Aprei
škimo parap. šį sekmadienį 8 
vai. įvyks bendra šv. Komu
nija. Visi nariai esate kvie
čiami dalyvauti.

AUTOMOBILIU SUŽEISTAS

Sekmadienio vakare, auto
mobiliu sužeistas visiems ži
nomas Apreiškimo parapijos 
ilgametis darbuotojas Kazys 
Baltrušąitis. Buvo nuvežtas į 
Qreenpoint ligoninę ir apžiū- 
rėjus, Kaa uiuciio pavojaus 
nėra paliktas tenai kelioms 

• dienoms pasigydyti.
Draugai ir pažįstami reiš

kia gilios užuojautos ir lin- ♦
ki greito pasveikimo.

’’BUNCO PARTY”

E Tel.: STagg 2-2306 :

Į PALOCIUS SALDAINIU J 
= KRAUTUVĖ :
= GERIAUSIOS RŪŠIES =
E Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate :
E Pietūs išanksto susitarus. j
s AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iš ;
S geriausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės: : 
E J. GINKUS, :
E 495 GRAND STREET, BROOKLYN, N Y ■
HiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiHiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih'

►

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS 
4

1114 FOSTER AVENUE

DR. ALDONA ŠLUPAS

179 So. 2nd Street

DR. A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

VALANDOS: 
1—2 P. P.

Ir pagal sutarti 
Tel.: MAnsfleld 6-8787

VALANDOS
1—2 p. p.
6—8 vak.
Sekmadieniais susitarus
Tel. EVergreen 7-7110

VALANDOS:

1— 8 vak 
Penktadieniais uždaryta

Tel.: EVergreen 7-9106

t

REPUBLIC LIQUOR STORE
LIETUVIŠKAS MONOPOLIS 

431 Grand Street
Sale ”Amerikos” redakcijos
KŪČIOMS, KALĖDOMS IR 

NAUJIEMS METAMS
Mūsiį tradicija yra, kad Kūčių vaka

re reikia turėti nevien žuvies ir sližikų, 
bet reikia turėti ir saldaus vyno arba 
geros degtinės bonką.

Kalėdoms, geriausia ir prieinamiausią 
j dovana savo draugams ir giminėms 

yra ieros degtinės arba vyno bonka, o 
visų geriausia ir įdomiausia dovana, 
Lietuvos valstybinė.

Mūsų krautuvė tapo padidinta skaitlium skirtingij 
rūšių degtinių, Konjakų, vynų ir Jamaica Rum. 
Tūkstantis rūšių visokių gėrimų su žemomis kainomis.

Straight 
KENTUCKY 

W'hL'/.Ct/

(Scrn-cri jpijhilrria ta.

Geriausiai Aprūpinsi!

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

49.9 GRAND STREET

VALANDOS:

Penktadieniais uždaryta
Tel.: STagg 2-0706

Namų REpubllc 9-3040

RAPOLAS KRUČAS
Fotografas

65—23 Grand Avenue, Maspeth, N. Y. 
(Prieš Mount Olivet kapines) 

Tel.: JUniper 5—0259

Tel.: STagg 2—7177

ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) 
t ADVOKATAS

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

Mot. Sąjungos 29 kp. ren- fe 
gia ’'Bunco — Riešutij balių fe 
su šokiais. Kas daugiausia fe 
gaus riešutų, laimes pirmą fe 
dovaną. Prie kiekvieno sta- fe 
lo bus duodamos dovanos. fe 
Bus ir durį] dovana. fe

Vakaras bus šį sekmad. fe 
. sausio 12 d., parapijos salėj, fe 

5 vai. vak.; šokiai nuo 8 v. fe 
Įžanga 35c. Gros Juozo Avi- 
žonio orkestras. Kviečiame fe 
kuodaugiausia į šį balių at- fe 

silankyti. fe
Mot. Sąjungos 29 kp. meti-'' fe 

nis susirinkimas įvyks sausio ' fe 
1 5d., 8 vai. vak. Apr. para- ' B 
pij.os salėj. Visos- nares esą- fe 
te kviečiamos atsilankyti, fe 
nes bus aptarta daug svarbių fe 
dalykų. . Valdyba, f

I SHOES

Pirkdami bile rūšies fe 
čeverykus (avalynę) lie- fe 
tuvio Milčiaus krautuvė- fe 
se, geriausiai aprūpinsi! 
savo šeimynas, nes čia fe 
parduodami Over Globe fe 
čeverykai

yra lietuvių prityrusių specialistų stipriai ir ele’gantiš- fe 
kai pasiūti, iš geros ir minkštos odos, stipriais padais, fe 
Parenkame bile pločio kojoms. Over Globe čeverykais fe 
avėdamas jausis smagiai ir dėvėsi ilgai. fe
MOTERIMS BATELIAI madni, gražūs, lengvus, su Arch Sup- fe 
port ir Air-tred. čeverykų viduje yra minkštos gurno paduškaltės fe 
BERNIUKAMS IR MERGAITĖMS čeverykai geriausiai tinka Ge- fe 
nuine Goodyear Welt pasiuvimo, dėlto, kad geriausiai tinka ko- fe 
joms, gražiai atrodo tr ilgiau dėvisi. fe
DABAR ŽIEMOS LAIKAS. APRUPINKIT SAVO KOJAS—RUB- fe 
BERS, GOLASHAIS IR BOOTAIS, IŠVENGSITE ATŠALIMO, SU- fe 
ŠLAPIMO KOJŲ IR DAUG KITŲ NEMALONUMŲ. fe
'Milčiaus krautuvėse avalynė yra išstudijuota ir parinkta iš ge_ fe 
riaušių fabrikų šioje šalyje. Dėlto prekių ne tik išorinė gera iš- fe 

vaizda, bet taip pat gera ir kokybė. fe
Kviečiame kiekvieną geros valios lietuvį kooperuo- fe 
ti avalynės reikale Milčiaus krautuvėse, nes čia zge- fe 
ros prekės, žemos kainos ir mandagus patarnavimas fe

S. A. Milčius. | 
------ SAVAS PAS SAVĄ!----- | 

MILCHIUS SHOE SHOPS, INC. \
197 GRAND STREET
66-3'1
56_27 
69_21

ir n c< tt t « Iš priežasties
A U b U L X S ŠALČIO

Yra pašalinamas su daktaro Grysz’o gyduolėmis — BRONCOTONE. 
šios gyduolės yra sutaisytos sulig gydytojo recepto. Jos suteikia grei
tą palengvinimą nuo kosulio ir kitų nesmagumiĮ ryšy su šalčiu.

VIDURIŲ NESMAGUMUS
Galima pašalinti su daktaro Grysz’o GASTRITONE gyduolėmis, 

kurios puikiai veikia vidurių reguliavimui; šalina gazą ir nervuotu- 
mo priežastis, gelbsti pašalinimui viduriuose, susidarusiij išmatų.

Virš minėtų gyduolių galima gauti visose vaistinėse arba tiesiai Iš:

KENT REMEDIES, INC.
102 Kent Street Brooklyn, N. Y.

TEL Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS P. ŠALINSKAS)
, GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS

Graži, moderniška šarvojimui koplyčia ir poilsiui gražūs kam
bariai duodama nemokamai. Samdo automobilius Įvairiems rei
kalams. Kainos labai prieinamos.

84-02 Jamaica Avenue, Woodhaven, L. I.
PRIE FOREST PARKWAY

, BROOKLYN, N. Y.
GRAND AVENUE, MASPETH, L. I., N. ‘ Y.'?
CLERMONT AVENUE, MASPETH, LT.,N.Y.

GRAND AVENUE, MASPETH, LI.,N.Y.

LIETUVIŠKA MESINYČIA -'BUGERNE
ANTANAS NUOBARA, Sav.

449 Grand Street, (arti Keap St.) Brooklyn, N. Y. 
Čia galima gauti gardžių lietuviškų skilandžių, dešr- 
kumphj. ir kitų valgomų reikmenų. Parems išpildonr 
eialūs užsakymai. Viskas užlaikoma švariai mo’ 
įrengtoje krautuvėje. -Čia perkantys yra pa* 
kėmis ir patarnavimu.




