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Lietuvoje Katalikų Kata
likų Veikimo Centro leidžia
mas savaitraštis Mūsų Laik
raštis peržengė 500 skaičių. 
Penki šimtai numerių, penki 
šimtai savaičių, apie dešimt 
metų! Skaičius nemažas, lai
kas netrumpas. Daug pergy-, 
venta, daug dirbta. Mūsų 
Laikraštis skiriamas lietu
viškam kaimui, bažnytkai
miui, miestui ir miesteliui. 
Jam rūpi pilnutine, vispusiš
ka ir krikščioniška kultūra. 
Kai daug jėgų ir pinigo ski
riama krašto medžiaginei 
gerovei — visu spartumu 
taisomi keliai, statomi fabri
kai, perkamos mašinos, — 
gerinamos gyvulių veislės ir 
augalų atmainos, — jam rū
pi kelti dvasinė kultūra. 
Mūsų Laikraštis stengėsi 
būti pilnutinis, vispusinis, 
duoti žinių, kurios reikalin
gos žmogaus duonai page
rinti ir tų žinių, kurios rei
kalingos žmogaus sielai pa
gerinti. Jo gairės: medžiagi
nė gerovė, dorovinė stipry
bė, darbo patvarumas, proto 
išlavinimas ir būdo tvirtu
mas, tikrasis tautiškumas, 
religinė šviesa ir religinis 
veiklumas, šis savaitraštis 
skaitomas kaime, turi apie 
šešias dešimtis tūkstančių 
skaitytojų. Mėgiamas darbo 
žmonių lankytojas. Linkime 
jam ilgiausiai nešti šviesą 
į tamsiausius Lietuvos už
kampius.

Iš LIETUVOS
PLEČIAMA „ŽUVIES”
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ibeth 2-8537
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Kaunas. — šiemet rugsė
jo aštuntoji diena rengiama
si švęsti ypatingai iškilmin
gai. Kaune laukiama 6000 
savanorių, gausaus Latvijos 
lietuvių būrio ir šiaip eks
kursijų iš visos Lietuvos.

Klaipėda. — Šiomis dieno
mis į Klaipėdą iš Lenkijos 
atplaukė pirmasis lenkų lai
vas.

Kaunas. — Rugp. 28 d., 
dalyvaujant ministrui pir
mininkui kun. Mironui, Sei
mo pirm. inž. Šakeniui, vid. 
reik. min. pulk. Leonui ir 
kitiems aukštiems svečiams, 
atidaryti dar prieš karą pa
garsėję savo gydomaisiais 
šaltiniais Pasvalio, Likienų 
ir Smardonių kurortai.

Jų šaltiniai buvo plačiai 
žinomi prieškariniais lai
kais, kaip gydanti reumatą 
ir jam giminingas ligas.

Klaipėda. — Didėjant žu
vų pareikalavimui, „Žuvies” 
bendrovė plečia savo veiki
mą ir patalpas. Dabartiniu 
laiku prie žuvų apdirbimo 
fabriko yra baigiama pilti 
nauja krantinė, ant kurios 
„Žuvies” bendrovė statys 
naujas patalpas (šaldytu
vus, sandėlius ir apdirbimo 
bei konservavimo skyrius) 
už 450 tūkstančių litų. Pra
plėtimo darbai pavesti inž. 
Dačinskiui, kuris turi juos 
baigti iki kitų metų rugpiū- 
čio 1 d.

REFORMUOS KARDINO
LŲ KOLEGIJĄ

GALUTINAI LAIMĖTA 
BYLA DĖL MEMORIALO

Kunigų Vienybės suvažia
vimas turėjo ne tik teisės, 
bet ir pareigos susirūpinti 
lietuviškų parapijų likimu. 
Nors nieko apčiuopiamo ne
nutarta dėl jau slystančių 
ar prarastų parapijų, kaip 
New York, Haverhill, Mass., 
Akron, Ohio, bet pats reika
lo kėlimas, visuomenės dė
mesio atkreipimas yra svar
bus. Šiandien netekti savo 
tautinio ir tikybinio centro 
yra didelė mums skriauda. 
Toji skriauda ligi šiol buvo 
daroma mūsų pačių vadų, 
dėl jų nesirūpinimo, apsilei
dimo... Gyvename mažėjimo 
bei silpnėjimo stadiją para
pijose. Dėl ekonominių, iš- 
tautėjimo ir kitų priežasčių 
kai kurios mažosios parapi
jos greit gali susilaukti pa
našaus likimo. Kunigų Vie
nybės pareiga yra budėti, 
kad mūsų žmonių pinigais 
suorganizuotos parapijos, 
pastatytos bažnyčios nebūtų 
perduotos kitataučiams, bet 
ko ilgiausiai tarnautų lietu
vių dvasiniams ir tautiniams 
reikalams. Dar užtektinai 
turime gerų katalikų ir są
moningų lietuvių jas užlai
kyti. Kunigų turime į 270, 
kurių tarpe visgi rastųsi 
kandidatų, pasišventusių bei 
darbščių kunigų jas valdyti. 
Kiekvienas lietuvis turi tei
sės reikalauti, kad jo dvasi
niais reikalais rūpintųsi lie
tuvis kunigas. Jo pareiga 
išlaikyti lietuvišką parapiją. 
Amerikos vyskupai labai su
sirūpinę tautinių parapijų 
likimu, nes išlaikymo našta 
krinta ant jų pečių. Padėki
me jiems lietuviškas parapi
jas dar lietuviškomis išlai
kyti. Ne jie, bet mes kalti, 
jei bažnyčių durys vieno po 
kitų mums užsidarys.

Šiomis dienomis visi pasi
rašiusieji 1937 metais vasa
rio 24 d. memorialą gavo 
pranešimus, kad Aukščiau- 
Teismas Varšuvoje nesvars
tė Vilniaus Apygardos teis
mo prokuroro kasacijos, nes 
vyriausias prokuroras atsi
sakė kasaciją remti. Tuo bū
du ši byla yra galutinai pa
baigta.

Varšuva. — Lenkų laik
raščiai rašo, kad Popiežius 
manąs reformuoti kardinolų 
kolegijos apimtį. Reformos 
tikslas būtų pabrėžti katali
kų Bažnyčios universalumą. 
Ateityje kardinolų kolegija 
turėtų susidėti iš įvairių 
tautų pagal jų svarbumą 
Bažnyčiai, šitos priemonės 
būsiančios taikomos ligi pa
čių svarbiųjų pareigų. Šita 
reforma turėtų didelės reik
šmės, renkant popiežių. Kar
dinolų kolegijoje jau du šim
tai metų italai turi daugu
mą. Naujoje santvarkoje 
kardinolų kolegijos sudėtis 
galėtų turėti įtakos naujo 
popiežiaus tautybei.

VINČA DARO BOKSININ
KO KARJERĄ

Kur mano vaikas eis mo
kytis? Kokią mokslo šaką 
pasiims? Ar patenkintas esu 
dabartine mokykla ? Toly
gius klausimus užsiduos tė-

vai. Dauguma siųs vaikus į 
artimiausią mokyklą. Bet 
kas juos ten moko, ko jie 
mokosi, ir koki jų mokyklos 
draugai, neateis jiems min- 
tin. Atrodo, kad vaiko išsi
auklėjimas būtų mažiausios 
svarbos ir jo dora visai ne
įdomi. Vargas mums lietu
viams, kad tėvai mažo mok
slo arba bemoksliai, kurie 
nemano vaikams aukštesnio 
mokslo duoti ar į tinkames
nę, lietuvišką, katalikišką 
mokyklą leisti. Visgi Bažny
čios kanonas 1372 įsako ti
kintiems leisti vaikus tik į 
katalikiškas mokyklas. Mes 
turime savų parapijinių mo
kyklų, kelios net su High 
School pirmomis dviem kla
sėmis ; turime ir 3 mergaičių 
akademijas ir bernaičiams 
vidurinę mokyklą ir kolegi
ją. Negalime nusiskųsti, kad 
nėra kur išmokyti vaikų lie
tuviškoj ir katalikiškoj dva
sioj.

Lietuvos Aide New Yorko 
korespondentas rašo apie 
Amerikos lietuvių jaunimą. 
Susilaukė „įvertinimo” ir 
mūsų Amerikos redaktorius. 
„Štai į katalikiškosios Ame
rikos lietuvių visuomenės 
priešakines eiles stojo prieš 
dvejis metus iš Lietuvos grį
žęs Juozas Laučka, kuris be 
visuomeninio darbo, pasiėmė 
redaguoti savaitraštį „Ame
riką”. Šiandien ir priešai 
pripažįsta, kad laikraštis 
pasižymi tolerancija, ir ap
skritai daro kultūringą įspū
dį. Kritingomis Lietuvai die
nomis, šio laikraščio patal
pos buvo virtusios Lietuvos 
Gynimo Komiteto patalpo
mis”. Taigi, taigi, atsimena
me, kada „Amerika” ir Lie
tuvos Aidui buvo labai „juo
da”..

Klaipėda. — Boksininkas 
Vinča, prieš keletą metų pa
garsėjęs eilėje rungtynių, 
buvo išvykęs treniruotis pas 
Šarkį, tačiau grįžęs iš Ame
rikos pasitraukė iš boksinin
kų eilių ir stojo pasienio po- 
licijon jūrų tarnybon. Dabar 
jame vėl atgijo boksininko 
„gyslelė” ir neseniai pasi
traukė iš tarnybos. Žada 
daugiau užsiimti boksu ir 
netrukus nori išvykti Pran- 
cūzijon, kad galėtų dar kiek 
pasilavinti pas geresnius šio 
meno meisterius.

MIRĖ ADV. ALEKSAN
DRAS TORNAU
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ŠVEICARIJON PLŪSTA 
ŽYDAI

Bazelis. — Havaso žinio
mis, Bazelį plūste užplūdo 
žydai emigrantai. Bazelio 
valdžios organai nutarė ry
šium su tuo imtis griežtų 
priemonių, nors jie ir atsi
žvelgia į sunkią tų emigran
tų padėtį.

LENKAI IŠSIGANDO

Vokiečių ir lenkų santy
kiai paaštrėjo, kai naciai 
pradėjo bruzdėti Lenkijoj. 
Naciai, kaip ir Čekoslovaki
joj, demonstratyviai nešioja 
baltas kojines ir sveikinasi 
hitleriškai. Ginklų kontra
banda Dancigan ir į korido
rių gabenama viešai. Vokie
čiai Dancige mokomi kariš
kų veiksmų. Vokiečiai pri
ima visus pabėgėlius iš Len
kijos ir organizuoja į Pome
ranijos legijoną. Lenkai nie
kad nemanė, kad vokiečiai 
atsisuks prieš Lenkiją. Ga- 

būti, kaip su Austrija.Ii

VATIKANE PIRMAS 
AREŠTAS

Sako, Vatikano kalėjimas 
visada tuščias. Dabar turi 
vieną kalinį — Vatikano 
knygyno administratorių 
Mario Politi. Administrato
rius pradėjo lėbauti Romos 
kavinėse. Įtartąjį pradėjo 
tyrinėti ir surado, kad jis 
vagiliavo, pasisavindamas 
pavestus jo globai pinigus.

VOKIEČIAI TURI BŪTI
NACIAI

„Nė vienas neturi teisės 
vadintis vokiečiu, jei jis nė
ra nacis. Kad būti vokiečiu, 
reikia būti ištikimu fiure
riui”. Taip pareiškė užsieny 
gyvenančių vokiečių vadas 
Ernest Wilhelm Bohle pa
saulio vokiečių kongrese. Jis 
pridūrė, kad neremią Hitle
rio „automatiškai iškrinta iš 
vokiečių tarpo”. Tokius Ru
dolph Hess net išvadino re
negatais.

TRAUKINYS SUDAUŽĖ 
AUTOBUSĄ

Rugp. 13 d. Lietuvoje ties 
Vidukle greitasis traukinys 
sudaužė autobusą. Lietuvoje 
nereikalaujama, kad auto
busas geležinkelio kryžkelė
je sustotų ir tik tada bėgius 
pervažiuoti, (kaip daroma 
Amerikoje). Tad vienas au
tobusas pervažiavo ir sukėlė 
dulkes. Antrasis autobusas 
K. 212 jį pasekė ir nematė 
artėjančio traukinio, kuris 
ir įvažiavo. Žuvo du kelei
viai ir šoferis, o kondukto
rius sunkiai sužeistas. Su
žeistieji tuoj buvo nuvežti į 
Raseinių ligoninę. Traukinio 
keleiviai nenukentėjo.

Londone vėl paleistas pa-' ------
skalas, kad Stalinas sužeis- Europa laukia 
tas. sulaužyta ranka auto- r - ............. -
mobilio nelaimėje. Nelaimė savaįtę lordas Runcimanas

ris vokietys Erik Schultze sudetaig ir čekais 
tuojau buvęs Ogpu areštuo-1 
tas.

įvykusi arti Maskvos. Šofe-'dar tebesidera Prahoje su 
. Hitleris 

, įsidrąsinęs manevruoja če- 
ikoslovakų pasieny. Apžiūrė
jo Prancūzijos sieną; pri
ėmė regentą Horty karališ
kai. žodžiu, švaistosi ir gra
sina... Prancūzai irgi su
traukė kariuomenę Šveicari
jos pasieny . manevrams. 
Anglai savo laivyną sušaukė 
Škotijos pakrantėj Šiaurės 
jūroje. Gen. Franco atsisakė 
klausyti neutralinės komisi
jos pasiūlymo. Mussolini jį 
remia. Lenkai irgi išsigandę 
dėl ginklų šmugelio Danci
ge. Štai ir vaizdas „ramios” 
Europos. New York Times 
pabrėžia, kad seųiau tai bū
tų karo iššaukimo 
mas, dabar gi visi 
laukia...

TYRINĖS KALĖJIMŲ 
ŽIAURUMUS

Pennsylvanijos guberna
torius Earle įsakė ištirti ke
turių kalinių mirties prieža
stį Holmesburg kalėjime. 
Minėti kaliniai buvo rasti 
pabaudos kamerose mirtinai 
užtroškinti nuo karštų garų. 
Jie buvo baudžiami už bado 
streiko vedimą.

NORI DEPORTUOTI 
BRIDGES

Martin Dies, priešameri- 
koniškam veikimui tyrinėti 
komiteto pirmininkas, reika
lauja deportuoti Harry 
Bridges, Pacifiko krašto C. 
I. O. direktorių. Bridges yra 
žinomas komunistas ir ža
lingas kraštui. Dies komite
tas tyrinėja ne tik komunis
tus, bet ir nacius su fašis
tais. Browderį ir kitus po
nus laukia deportacija. Dies 
stengiasi įrodyti, kad komu
nistų partija siekia jėga ir 
smurtu nuversti J. A. V. vy
riausybę. Įstatymai tada 
uždraustų partiją.

GARSINA EUCHARISTINĮ 
KONGRESĄ

Aštuntasis Amerikos Tau
tinis Eucharistinis Kongre
sas įvyks spalių 17 — 20 
dienomis New Orleans, La. 
Dvidešimt penki tūkstančiai 
garsinimų plakatai kongre
sui jau paruošti ir išdalina
mi visoms transportacijos į- 
staigoms. Visos vyskupijos 
ruošia speciales maldininkų 
ekskursijas.

BENDRABUČIAMS IŠLAI
KYTI REIKALAUJA 

GARANTIJŲ

m.

judėji- 
ko tai

Japonų norai
Japonų karo ministeris 

gen. šeišyro Itagaki pasiry
žęs kariauti Kinijoj dešimt 
metų, kad priversti čiang- 
kaišeką pasiduoti ir sujung
ti Kiniją su dabartiniais pa
lankiais japonams Nankingo 
ir Peipingo vyriausybinin
kais. Tuo būdu‘japonų įtaka 
būtų visuose rytuose, išsky
rus Sibirą. Tad pramatyda
mas karą su sovietais, gen. 
Itagaki reikalauja stiprinti 
visą Man d ž;"’kuo pasienį. Ja
ponai n emaM)/nusileisti.
C.I.O. skyla

Jau kuris laikas Lewiso 
suorganizuota CIO pergyve
na skilimą. Darbo Federaci
ja smarkiau puola, gyviau 
organizuoja darbininkus. 
Automobilių darbininkų or
ganizatorius Martin nesutin
ka su Lewisu. U.A.W. tarpu
savio nesutikimai verčia 
skirtis nuo CIO. Taip Det
roite, taip Tarrytowne (lo
cal No. 118) CIO nukentės. 
Ir kitose industrijose pama
žu CIO įtaka mažta. NLRB 
užstoja CIO ir bara AFL 
pirmininką Green už taria
mas melagystes.

Kaunas. — Rugp. 15 d. 
Kaune mirė žymus liaudinin
kas adv. Aleksandras Tor- 
nau. Palaidotas evang. liu
teronų kapinėse. Velionis gi
mė 1895 m. Adukavos dvare, 
Tauragės apskr. Gimnaziją 
išėjo Mintaujoj, paskui Pet
rapily, kur įstojo į politech
nikumą. 1916 m. stojo į karo 
mokyklą ir dalyvavo kare. 
Lietuvon grįžo 1918 m. Bu
vo Telšių apskrities karo in
tendantu. Organizavo vals
tiečius liaudininkus. 1922 m. 
išrinktas į I seimą. 1923 m. 
išrinktas į II seimą, bet 
greit išstojo iš jo. Organiza
vo ir vedė kooperatyvą „Že- 
maitūkį”. Prisidėjo prie sa
vaitraščio Žemaitis įkūrimo 
ir išlaikymo. Kurį laiką A. 
Tornau buvo Telšių burmis
tru. Advokatūrą studijavo 
Lietuvos universitete, kurį 
baigė 1928 m. ir nuo 1929 m. 
pradėjo advokato darbą. Bu
vo aktingas kairiųjų organi
zacijose bei spaudoje. Advo
katas sirgo tik 3 savaites ir
staiga mirė. Paliko du sū- aiškėjo, kad jaunutė Shirley 
nuSt Temple nėra komunistė.

HOLLYWOOD PRIEŠ 
KOMUNIZMĄ

Įžymus Holywoodo akto
rius George Bancroft prane
ša, kad jis organizuoja drau
giją kovoti komunizmą Ho- 
lywoode. Lig šiol kai kurie 
aktoriai rėmė komunistus, 
tad kilo reakcija. Dies komi
tetas buvo pasmerkęs kelias 
filmų žvaigždes, net mažąją 
Shirley Temple. Dabar pa-

Vilnius. — Nuo 1937 
lapkričio mėn. pradžios Lie
tuvių Labdarybės Draugijos 
Vilniuje visą turtą ir jos iš
laikomus bendrabučius tvar
ko valdžios paskirtas kura
torius, o paskutiniu metu 
likvidatorius J. Švedas. Teko 
patirti, kad šiomis dienomis 
jisai pranešė buv. dr-jos val
dybos nariams apie bendra
bučių išlaikymo sąlygas: 
likvidatorius J. Švedas pa
reiškė, kad bendrabučiai ga
lės veikti, jei jiems valdybos 
nariai parūpins reguliariai 
nustatytu terminu lėšų. Be 
to, pareiškė, kad lėšų parū- 
pinimas turįs būti užtikrin
tas nejudomybe. Vadinasi, 
maža to, kad visa dr-jos ne
judomybe yra likvidatoriaus 
žinioje; reikalaujama užsta
tyti ir paskirų asmenų neju
domybe, kuria neva tai būtų 
užtikrintas lėšų bendrabu- 
čiams gavimas.

Garantijos pareikalavo ir 
Vilniaus „Ryto” kuratorius, 
kad lėšų turėtų ir Vytauto 
Didžiojo gimnazija. Gimna
zijos direktorius bene tik 
užtikrino, kad gimnazija tu
rėsianti lėšų, kaip ir turėju
si iki šiol.

UŽĖMĖ NUETRALĘ 
JUOSTĄ

Bulgarų, turkų ir graikų 
kariuomenės užėmė 1923 m. 
Neuilly sutartimi demilitari
zuotą Trakijos juostą, kurią 
dabar padalino toms trims 
valstybėms. Balkanų santar
vė panaikino juostą Saloni
kų sutartimi, liepos 31 d.

AMERIKOS KARO 
IŠLAIDOS

Pernykštis Amerikos biu
džetas karo departamentui 
davė 450 milijonų dol. Ki
tiems metams jūrų departa
mentas tik karo laivams rei
kalauja 200 mil. dol. dau
giau negu pernai. Orlaivių 
statybai karo ministeris

Vyskupai smerkia nacius
Praeitą sekmadienį Vokie

tijoj buvo skaitomas vysku
pų Ganytojiškas laiškas 
kiekvienoje bažnyčioje. Vys
kupai smerkė nacių pagoniš
ką tikybą ir kovos priemo
nes prieš krikščionybę ir jos 
atstovą Šv. Tėvą. Jie reika
lavo persekiojimą sustabdy
ti, nes tas skaldo vokiečių 
tautą. Visi vyskupai pasisa
kė būsią lojalūs Šv. Tėvui 
Pijui XI. Laiške užginčijami 
ryšiai katalikų' su bolševi
kais ir prasikaltimai valsty
bei. Bažnyčią ne vieną per
sekiojimą pergyveno; kovos 
būdai su Ja yra seni ir išmė
ginti. Pragaro vartai anks
čiau Jos nepergalėjo ir da
bar nenugalės. Vyriausybė 
aiškinasi bandanti kovoti 
politinę katalikybę ir todėl 
persekiojimų nėra. Pasaulis 
simpatizuoja vokiečiams ka
talikams. Austrijos vysku
pai šio laiško nepasirašė, 
nes ruošia kitą saviems rei
kalams.

Hitleris įspėtas
Anglų ir prancūzų minis- 

terių kabinetai nutarė įspėti 
Hitlerį, kad karas su Čeko
slovakija iššauks pasaulinį 
karą. Anglijos vyriausybė 
yra remiama viešosios opi
nijos ir patarė fureriui ra
miai užsilaikyti. Abiejų val
stybių kariškos jėgos — jū
ros ir sausžemio buvo de- 

j moustrųQj?.m?s, Prancūzij os 
| vyriausybė įgijo diktatoriš
kas teises organizuoti indus
triją, kaip ir karo metu. 
Vokiečių spauda rašo apie 
„kraujo terorizmą” Čekoslo
vakijos vokiečiuose. Sudetai 
atmetė vyriausybės taikos 
pasiūlymus. Jie nori „namų 
valdžios”, kaip turi airiai. 
Mussolinis sudėtų vokiečių 
vadui Heinleinui pasakė, 
kad jis neis karan prieš de
mokratijas. Hitleris matysis 
su Anglijos užsienio reikalų 
ministeriu dar šią savaitę.
Rasizmas vėl pasmerktas

Rasizmą, kaip priešingą 
tikybiniams principams, pa
kartotinai smerkia. Naciai 
ir fašistai remiasi rasių dok
trina. Tad ypač skaudu na
cionalistinei ideologijai ka
talikų priešingas rasizmui 
nusistatymas. Fašistų laik
raštis Regime Fascista to
dėl grasina katalikams ir 
Šv. Tėvui, kad nesikištų į 
„politinius” klausimus. Rūg- 
piūčio 27 d. Vatikane atsi
lankiusiems prancūzų kata
likams Šv. Tėvas vėl pa
smerkė rasizmą ir pabrėžė 
teisę rasizmą spręsti.
Rooseveltas seka Europos 
krizę

Ką tik sugrįžęs iš atosto
gų prezidentas Rooseveltas 
pareiškė spaudos atstovams, 
kad sekr. C. Hull jau reika
lavo ilgo telefonu pasikalbė
jimo su atstovu J. P. Ken
nedy Londone. Atstovas tu
rėjo uždarą pasikalbėjimą

Woodring taipgi reikalauja su premjeru Chamberląinu. 
daugiau paskirti. National Anglija ir Prancūzija įsitiki- 
guard (savanorių kariuome- nusios, kad Adolfas Hitleris 
nė) bus padidinta iš 195,000 pasaulį „bliofina”. Anglijos 
į 210,000. žodžiu, mes nepa- ambasadorius N. Henderson 
stebim Jungtinių Valstybių pranešė, kad Hitleris nepuls 
karo pasiruošimų, bet kas- Čekoslovakijos, jei prama- 
met tiems reikalams išlei- tys, kad iš to gali kilti pa- 
džiama virš pusė milijardo saulinis karas. Amerika 
dolerių. rimtai seka Europos krizę.
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Raštus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai ko
respondentams negrąžinami, Jei tam tikslui neprlslunčiama pašto ženklų.

JUOZAS B. LAŪČKA — Redaktorius.

DANIELIUS J. A VERKA — Vedėjas.

Memorandumai ir Tikrovė
Tokia antrašte Vairo 14 Nr. p. V. Kemešys puola mus 

amerikiečius, K. Federacijos Tarybos įgaliotinius, įteiku
sius Lietuvos vyriausybei šią vasarą Memorandumą. Mū
sų Kraštas taipgi buvo kelis straipsnius parašęs. Na, ir 
Propagandos Skyrius Kaune pasirūpino kritiką atsiųsti 
Vienybei Brooklyne. Jie visi rūsčiais žodžiais bara delega
cijos atstovus dėl trijų dalykų: dėl tono, kuriuo memoran
dumas parašytas, dėl turinio, kuris esąs neteisingas, dėl 
jų ėjimo apskritai į vyriausybę ir tokiu būdu kišimosi į 
Lietuvos gyvenimą.

Dėl šių priekaištų tinkamai atsakė Lietuvoje XX Am
žius Nr. 179 ir Amerikoje Darbininkas rugp. 26 d. Tebū
nie ir man leista trumpai pridėti prie minėtų replikų.

Galiu užtikrinti, kad niekam iš šalies neparūpo sudrum
sti giedrią nuotaiką, ne tik mums atvažiavus į Lietuvą, 
bet ir pačioj Amerikoj. Kai kurie įtakingesni vadinamos 
opozicijos nariai, tiesa, lankėsi ir net ilgesnį laiką gyveno 
išeivijos tarpe. Bet visa Amerika gali būti liudininkais, 
kad jie viešose savo kalbose ir visu savo elgesiu kaip tik 
.gynė ir iš dalies teisino dabartinę vyriausybę, nes jie ge
rai suprato, kad kokia valdžia bebūtų, jinai atstovauja už
sieny visai lietuvių tautai. Vidaus nesusipratimai užsieny 
pačių lietuvių negali būti keliami ir neigiamai komentuo
jami. Bet savo tarpe nėra reikalo tylėti ausis suglaudus. 
Dėlto ir mes Amerikos lietuvių katalikų atstovai radome 
reikalo tiktai privačiu būdu kelti mūsų pageidavimus. Tad, 
ir padaryta. Jei tonas ponams nepatinka, tai galiu pasa
kyti, kad jis buvo per švelnus, per diplomatiškas. Ir ne 
mūsų kaltė, jei šisai švelnus ir diplomatinis kelias susilau
kia bagatelizavimo ir tokio įvertinimo, kaip Vaire ar Mū
sų Krašte.

Tautininkai nori įkalbėti, kad mus informuoja krikščio
nys demokratai, kad neturim tikslių žinių, kad nežinom 
Lietuvos politinių raizginių etc. Keista, kad mes amerikie
čiai Lietuvoje laikomi tokiais neišmanėliais.wMemorandu- 
mas buvo parašytas Chicagoje, nuvežtas Kaunan tapo lie
tuviškas... Įgaliotiniai susipažinę Lietuvoje su tikra padė
timi norėjo iš esmės griežtesnį parašyti, nes tiesa daug 
daugiau vietoje susipažino su skriaudomis. Toliau gyveną 
tiek neatjaučia, kiek vietoje.

Amerikiečiams nerūpi, kokiomis politinėmis partijomis 
Lietuva skirstosi, bet dabartinio režimo, paremto jėga, 
mes nesuprantame, kaip laisvos šalies gyventojai. Bet tu
rime užtikrinti, kad smurto ir priespaudos nepateisins ne 
tik dešimties metų praktika, bet jis niekad nebus pateisi
namas.

Save pateisinti tautininkai nurodo šalies klestėjimą. 
Kokio būtent klestėjimo? Patys didieji darbai, deja, buvo 
atlikti ne dabartinės vyriausybės (Klaipėda, sava valiuta, 
pati nepriklausomybė). Vienas stambesnis žingsnis, kurį 
teko dabartiniams ponams atlikti, tai žinomas ultimatu
mas. Bet šiame akte istorija, tur būt, daug ką turės pasa
kyti. Gera buvo ir krizę pakelti, kada buvo paveldėtas biu
džetas ne tik be deficito, bet dargi su 18 milijonų atsarga, 
kuri sutirpo lygiai kaip ir kiti resursai tirpsta (miškai, 
pensijų fondas, vidaus paskolos). O kuriems reikalams tie 
resursai tirpsta? Kas taiso uniformas jaunalietuviams, 
kas remia tautininkų organizacijas, kas pastatė milžiniš
kus Pažangos rūmus?... Už klestėjimą kenčia ūkininkai, 
darbininkai, šalies pažanga žengia natūraliu būdu. Tik 
ja naudojasi visokį karjeristai.

Save teisinti tautininkai sako nevaržą katalikų veikimo. 
Jie, sako, skiria politinę katalikybę. Bažnyčia turi pilną 
laisvę ir Jinai remiama. Lankiausi pas šešis vyskupus Lie
tuvoje ir nuo visų girdėjau nusiskundimų dėl vyriausybės 
žingsnių. Net politikuojanti keli tautininkiški kunigai pri
pažino, kad vyriausyybė varžanti ir trukdanti Bažnyčią, 
o štai nori mums dar įkalbėti, kad viskas tvarkoje. Net 
vyriausybės viršūnės pasakė, kad nėra normali dabartinė 
padėtis su Bažnyčia. Juk mūsų reikalavimai tik ir buvo 
sunormuoti šią padėtį. Skaitytojai jau susipažinę su me
morandumo pilnu tekstu gali spręsti, kiek „neteisingi” 
buvo mūsų reikalavimai.

Save pateisinti tautininkai nurodo į krikščionių demo
kratų laikus, kada nebuvo normalių santykių su Šv. Sostu, 
ir su pamėgimu cituoja kokią tai brošiūrą.

Jeigu krikščionys demokratai savu laiku mokėjo pasa
kyti verbum veritatis nevykusiam Popiežiaus atstovui Ze- 
chiniui, tai parodo, kad savo tautos gerovę ir jos reikalus 
kr. demokratai mokėjo apginti ir, kad netiesa, būk kata
likai valdydami kraštą gauną direktyvų iš Romos.

Kalbamoji brošiūra pasirodė kaip tik tuo laiku, kad 
Zechini darė didelių pastangų sutrukdyti Žemės Reformos 
įstatymą, kada su lenkais dvarininkais vedė akciją prieš 
Lietuvos reikalus ir, kada, klausiamas, slėpė lenkų kon
kordato darymą su Vilniaus diecezija ir, kada, galop, 
skundė Lietuvos vyskupus šv. Tėvui. Buvo kreiptasi į Va
tikaną, kad atšauktų tokį nevykusį atstovą. Vatikanas, 
matyti, neturėdamas tikslių žinių iš Zechinio, atšaukimo

New York = Budapest = Kaunas
(Tęsinys)

LATVIJOJE

Birž. 6 d. per pačius pie
tus pervažiavome Latvijos 
sieną iš Turmonto į Zemga- 
les stotį. Lenkai laikė mano 
pasą ir tik latvių valdinin-

ir susilaukia svečių net iš 
užsienio. Kemeri kurortas, 
kaip mūsų Birštonas, žino
mas savo mineraliniais šal
tiniais.

Istorinių žinių apie Latvi
ją mes, lietuviai, nedaug ži
nome, nors mums gimininga

džiuojasi šiuo industrijos 
miestu. Jau iš tolo dirbtuvių 
kaminai ir daug geležinkelio 
bėgių liudijo, kiek Ryga iš
kilusi europietiškų mastu. 
Stotis didelė, moderniška. 
Darbininkų minia skubinosi 
namon traukiniais į priemie
sčius. Atrodė į New Yorko 
judėjimą.

IŠ TĖVU ŽEMĖS
— Šiemet Palangoje lan

kėsi daug vasarotojų. Su 
ekskursijomis Palangą bus 
aplankę per 10,000 žmonių.

— Vidaus reikalų ministe
rija paruošė arbitražo teis
mo projektą, kurį netrukus

— Vilniuje norėta leisti 
savaitinį laikraštį Jaunimo 
Bangą, bet lenkai nedavė 
leidimo.

— Vilniaus krašto lietu
viai nusiskundžia, kad net 
tokiose parapijose, kur visi

kas man jį grąžino. Bijo jau
si, kad lenkai darys kliūčių. 
Tik pamatęs brolius latvius 
atsidusau. Prakalbintas lie
tuviškai latvis su šypsena 
mandagiai atsakė. Žemgalo
je persėdome į latvių švarų 
traukinį.

Traukinys . nebuvo grei
tas. Zemgalės — Daupilės — 
Rygos ruože nėra greitųjų 
traukinių. Turėjome gražaus 
laiko stebėti Latvijos lau
kus. Maža kuo skiriasi nuo 
Lietuvos. Triobesiai toki pa
tys, tik kiek geresni už Vil
nijos ūkininkų. Matyti, lau
kai ir geresni. Mažiau maža
žemių. Girių daug mažiau 
pravažiavome.

Pati Latvija teritorija 
kiek didesnė už Lietuvą. Ji 
turi 65,000 kv. km. su 1,951,- 
000 gyventojų (30 gyvento
jų kiekvienam kvadratinia
me kilometre). Latvių yra 
74 nuošimčiai, kiti vokiečiai, 
lietuviai, rusai, lenkai, žydai 
ir k. Dauguma yra ūkininkai 
— 60 nuoš., industrijos dar
bininkų tik 20%. Dvarų ne
daug, nes 90 nuoš. sudaro 
ūkiai nuo 2 lig 50 hektarų. 
Girių, pievų ir pelkių yra 28 
nuoš. Ežerų Latvijoje yra 
per tūkstantis ir upių arti 
500. Žinome, kad Baltijos jū
ra ją gerokai apsuka, todėl 
turi Rygos ir Liepojos uos
tus ir daug žuvininkystės 
miestelių. Ryga, Liepaja, 
Vecaki ir Saulkrastė yra ži
nomi vasaros jūrų kurortai. 
Girdėjau ir apie Kemeri, 
Baldone ir Kandava kuror
tus, kurie moderniai įrengti

tauta. Kaip ir mes, jie kili
mo iš indo-europiečių šei
mos. Kalba gimininga mums 
ir sanskritams.

Latviai susidedą iš kur
šių, žemgalių ir selsų, kurie 
sudarė atskiras gimines. Šie 
buvo valdomi įvairių vadų 
ar kunigaikščių, vėliau pa
vergti, tai livoniečių vokie
čių, švedų, lenkų ar rusų. 
Vieningos Latvijos, kokia ji 
šiandien yra, pirma nebuvo. 
Tik po didžiojo karo ji su 
kitomis valstybėmis kovojo 
dėl savo nepriklausomybės. 
Pasiskelbė nepriklausoma 
1918 m. lapkr. 18 d. Šiemet 
ji taipgi mini savo 20 metų 
sukaktį.

Latvija daugumoje yra 
protestantiška, tik Latgali- 
ja yra katalikiška. Dabar 
turi pasirašiusi konkordatą 
su Šv. Sostu; bažnyčios san
tvarka pripažįstama ir uni
versitete turi kat. teologijos 
fakultetą. Protestantiška 
Latvija šiame reikale lenkia 
Lietuvą!

Pravažiavome Daugpilį 
ant Dauguvos. Miestas dide
lis ir nemažas industrijos 
centras. Prisiminiau, kad ne
toli nuo Daugpilio Lietuvos 
kariuomenė sumušė bolševi
kus. čia matyti ir didelės 
latvių kareivinės, šis kam
pas arti Lenkijos ir Sovietų 
Rusijos. Sako, ultimatumo 
metu daug rusų kariuome
nės prie sienos buvo su
traukta.

Rygos mieste
Rygą pasiekėm apie 5 vai. 

p. p. Neveltui latviai di-

Apsistojom tikrai ameri
koniškam viešbuty — Hotel 
de Rome, prie Operos rūmų. 
Tuoj pasirūpinom ekskur- 
suoti į miestą. Miestas dide
lis su 400,000 gyventojų. 
Įsteigtas 1201 metais, dabar 
yra svarbiausias Baltijos 
uostas. Turi gerai įrengtus 
sandėlius, žiemos uostą ir 
geležinkelių tinklą. Miestas 
padalintas į dvi dalis — se
nąjį ir naująjį. Senasis su 
siauromis ir vingiuotomis 
gatvėmis liudija Rygos se
numą. Šioj daly yra Prezi
dento pilis, statyta 16 am
žiuje, buvusi Teutonų orde- 
no pilis. Liuteronų katedra 
su vienuolynu, šv. Petro baž
nyčia su 137 metrų aukščio 
bokštu, Parako bokštas,

perduos svarstyti Ministerių 
Tarybai.

— Panevėžio Kraštotyros 
dr-ja ateinančiais metais 
mano pastatyti Panevėžio 
muziejų. Jau paskelbtas 
konkursas muziejaus projek
tui paruošti.

— Žaliakalny, Kauno prie
miesty, Aušros g-vėj stato
mas naujas kino-teatras. 
Toje pačioje g-vėje kitąmet 
statys dvi — Pečkauskaitės 
ir Valstybinę — gimnazijas.

— Keliamas reikalas Alek
sote, Linksmakalnio rajone, 
įsteigti didelį parką.

— Senojoj Zapyškio baž
nyčioje siūloma įrengti ne
didelį bažnytinio meno mu
ziejų.

— Alytuje ateinančiais

kaimai lietuviški, vyskupui 
sutikti sudaromi komitetai 
iš lenkų valdininkų ir tik 
vieno arba dviejų lietuvių.

— Į tarptautinės sociali
nės ir teismo medicinos kon
gresą rugs. 20 — 27 d. ko
mandiruojamas prof. K. 
Oželis.

— Iš Paryžiaus į Kauną 
su reikalais yra atvykę du 
rusų kunigaikščiai Trubec- 
kojai.

— Rugsėjo pradžioj į 
Kauną ir kitas Pabaltijo 
valstybes žada atskristi Af
ganistano ministeris pirmi
ninkas.

— Dipl. ekon. Ed. Meška 
gavo Britų vyriausybės sti
pendiją 1 metus studijuoti 
jos universitetuose.

klausimą net nesvarstė. Tada iš minios, ne iš politikų, pa
biro kiaušiniai, o politikai seime tą įvykį tinkamai įverti
no ir pasisakė griežtai preš jį (žiūrėk tų laikų stenogra
mas). Toks reagavimas atkreipė Vatikano dėmesį ir san
tykiai greit pagerėjo. Lietuva susilaukė Nuncijaus (bet 
dabar jo neturi). Taigi tam tikros laiko aplinkybės buvo 
iššaukusios laikinį sukrėtimą, bet santykiai greit pasitai
sė ir valstybės prestižas ne tik nenukentėjo, bet pakilo.

Prie dabartinės vyriausybės santykiai su Vatikanu pra
dėjo rūgti dar nuo 1928 metų ir iki kun. Mirono nepajudė
jo. Dabar kiek taisosi. Jei kūrimosi laikais santykiai tik 
mezgėsi, tad dabar galime laukti, kad katalikiška Lietuva 
užmegstus santykius palaikytų.

Save pateisinti tautininkai rodo jau gerėjančius santy
kius su katalikais, kad buvo leistas pavasarininkų kongre
sas. Tiesa, jaučiamas tam tikras atoslūgis. Bet kodėl tiems 
pavasarininkams nebuvo leista kongresuoti prieš porą me
tų, ir kodėl respublikos prezidentas nesiteikė net dėmesio 
atkreipti į tą sąskridį ir rado svarbesniu valstybės reika
lu dalyvauti tautininkų lokaliniam sąskridy Malėtuose? 
Nepaisant persekiojimų pavasarininkai yra stiprūs.

Save pateisinti tautininkai teigia, kad katalikų yra vy
riausybėje ir niekas neatmeta norinčių dirbti valstybei. 
Kodėl norintiems gauti atsakingesnę vietą tuoj pakišamas 
blankas prisirašyti prie tautininkų? Faktai visgi ką kitą 
kalba. Prisiplakėlių karjeristų Lietuvoje yra pilna ir kata
likų gerokai prisibijoma.

Amerikiečiai turi teisės kištis į Lietuvos vidujinius rei
kalus. Neduok Dieve susilaukti tų laikų, kai amerikie
čiams nerūpės vidujiniai Lietuvos reikalai! Tų laikų neno
ri nė vyriausybė, nė pati Lietuva. Lietuvai rūpi išeivija; 
ji nori su ja santykių; viską daro, kad tarpusaviai rištu- 
mėmės. Mes su geriausiais norais darydami savo pareiški
mą pamatavome tų gerų santykių troškimą. Jei kas mus 
nesuprato ar nenorėjo suprasti, tai ne mūsų kaltė.

Reikia pabrėžti, kad mes kreipėmės tiesiog į aukščiau
sias respublikos instancijas. Memorandumo nei spaudai, 
nei organizacijoms nebuvome davę. Jei pati vyriausybė 
teikėsi per savo organus tik dalis skelbti ir jį kritikuoti, 
tai rodo, kad vyriausybė memorandumo nepriėmė su to
kia gera valia, kokia buvo jai įteikta. Dar kartą jinai pa
rodė, kiek respektuoja išeiviją ir kiek rūpi tie „šilti san
tykiai”, sugyvenimas ir tarpusavio išsiaiškinimas, suta
rimas.

Tokia yra tikrovė. Ar pasimokysime iš jos ateičiai? Ne. 
Ateičiai, matyti, nepasimokysime, nes jau ne vienas me
morandumas yra pasiekęs vyrysiaubybę, bet pasėkų lig 
šiol jokių nematyti. Jei tik tiek rūpi vyriausybei išeivija, 
tai visokį susiartinimo žingsniai nėra nuoširdūs.

Juodgalvių namas ir kitų 
senumų. Uostas yra sena
miesty. Naujoje daly tai su 
pasididžiavimu latviai rodo į 
„mažąjį Paryžių”. Tiesa, 
platūs bulvarai, sodeliai, 
gražūs rūmai, paminklai, su
daro gražų vaizdą.

Laisvės stovyla, skulpto
riaus K. Žalės, yra impo
nuojanti. Tautinės operos 
rūmai statyti 1863 metais, 
modernūs marketo namai, 
muziejai, knygynai ir moky
klos, tai miesto papuošalai. 
Ryga turi universitetą su 
vienuolika fakultetų, dvejis 
operos rūmus, 6 didelius te
atrus ir gražių krautuvių. 
Susisiekimas greitas ir pi
gus autobusais ir tramva
jais (žinoma, ir taksi ir ve
žikų pilna). Rezidencijų sek
cijos, kurias teko lankyti, 
liudija, kiek daug latviai y- 
ra kultūriniai pažengę.

Latvijos lietuviai
Lietuvių visame krašte 

priskaitoma apie 30,000. Di
džiausios kolonijos — Ilukš- 
čio apskritis, Rygos, Liepo
jos ir Mintaujos (dabar Jel
gava) miestai. Rygoj lietu
vių esama apie 8000. Turi 
savo gimnaziją, tris pradi
nes mokyklas, skaityklą ir 
draugijų. Lietuviškos para
pijos nėra (pirma buvo), čia 
broliai latviai savo brolius 
lietuvius kiek skriaudžia. 
Sako, kad lietuviai labai iš
sisklaidę ir lanko artimiau
sias bažnyčias, kuriose ku
nigai supranta lietuviškai. 
Bet pamokslų nėra, nė gie
dojimo. Todėl ir lietuviai 
sparčiai latvėj a. Lietuvis 
prel. Jasėnas pastumtas įi 
šalį, gyvena prie kitų. Jis 
labai aktyvus lietuvių veiki
me. Visos draugijos ir įstai
gos yra katalikų vadovauja
mos bei remiamos. Vietos 
laikraštis Rygos Balsas vos 
laikosi. Lietuviškas vaizdas 
nėra džiuginantis. Jei bro
liai latviai daugiau rūpintųs 
savo suvokietintų latvių su- 
patriotinimu, o ne lietuvius 
varžyti, daugiau sau naudos 
turėtų. Iš aukšto žiūrėdami 
į „leišius”, negerina taip rei
kalingų broliškų santykių. 
Vokiečių „drang nach Os- 
ten” politikai geriausia dir
va Latvijoj. Ir tik „leišiai” 
atlaiko ją.

Kun. Jonas Balkūnas.
(Bus daugiau)
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Išklausyti tegalima tokių 
nuomonių, kurios faktais y-

metais rengiamasi statyti 
40 — 50 kambarių viešbutį.

— Dalyvaujant valstybės 
prez. A. Smetonai, krašto 
apsaugos ministeriui gen. 
Raštikiui ir divizijų vadams, 
šiomis dienomis Ukmergėje 
buvo atšvęstos Pirmojo D. 
L. Kunigaikščio Gedimino 
pėstininkų pulko 20 metų 
sukaktuvės.

— Šiomis dienomis užda
romos visos likusios Vil
niaus krašte lietuvių Ryto 
draugijos mokyklos.

— Šiomis dienomis Klai
pėdoje prasidėjo ekonomi
niai Baltijos kraštų kursai.

— Rugpjūčio 24 d. ties 
Palanga nukrito į jūrą vil
kęs šaudymui taikinius ka
riškas lėktuvas. Lakūnas 
Karvelis išgelbėtas, o kitas 
— Sruogys prigėrė.

— Šį pavasarį buvo išlei
sta paveiksluotų vokų, kurie 
labai tinka siunčiant laiškus 
į užsienį. Ir krašto viduje 
toki vokai reklamuoja Lie
tuvos grožį ir ragina keliau
ti. Nusiskundžiama, kad ne- 
visur tokių vokų galima 
gauti.

— Lietuvos seimas žada 
susirinkti posėdžiams rugsė
jo pradžioje. Svarstyti pa
tiekti stambūs įstatymų pro
jektai.

— Apie 50 čigonų, kurie 
buvo apsigyvenę žemiau A. 
Panemunės prie Nemuno, 
jau išsikėlė kitur.

— Labardžiuose, Rietavo 
apyl. numatoma prie plento 
statyti bažnyčią.

— Klaipėdoje baigiamas 
statyti muitinės sandėlis, 
kuris kaštuos 540,000 litų.

— Žiniomis iš Varšuvos, 
pasitarimai politinių kalinių 
pasikeitimo reikalu tarp 
Lietuvos ir Lenkijos eina 
sėkmingai. Manoma, kad šį 
rudenį būsią politiniais kali
niais pasikeista.

— Į Kauną atvyko lenkų 
laikraštininkas varšuvietis 
J. M. Soltanas.

—■ Lietuvių kalbos tyrinė
tojai N. Grigas ir J. Senkus 
iš Vilniaus krašto jau grįžo.

— 1940 m. projektuojama 
visose Pabaltijo valstybėse 
padaryti visuotinį gyvento
jų surašinėjimą.

— Vokiečių geležinkelių 
Karaliaučiaus b-vė, kuri Lie
tuvoje (Klaipėdos krašte) 
turi kelis siaur. geležinke
lius, dėl pervežimų sumažė
jimo jau numato vieną gele
žinkelio liniją likviduoti.

— Rugs. 1 d. Kaune bus 
pradėti 2 mėn. arklių kaus-

— Rudenį lenkų turistinis 
kooperatyvas „Gromada” 
rengia į Lietuvą ekskursiją, 
kurioje dalyvaus apie 50 ko
operatininkų ir stambesnių 
ūkininkų.

— Iš Vilniaus praneša, 
kad lietuvių „Varpo” choras 
gavo leidimą vykti į Nepri
klausomą Lietuvą. Numato
ma lankytis Kaune ir kitose 
vietose.

— Skaisgirio ir Žagarės 
rajonuose rasta per 800 ha 
dolomito sluoksniai 5 — 6 
metrų storumo. Dolomitai 
tinka namų fasadams, pa
matams, tiltams, plentų, ge
ležinkelių dangai, g-vių grin
dimui ir k. statybos reika
lams. Eile pramonininkų su
sidomėjus jų eksploatavimu.

— Iš Vilniaus praneša, 
kad šiemet labai daug ūki
ninkų sutinka kliūčių leisda
mi vaikus į lietuviškas mo
kyklas. Lenkai reikalauja į- 
rodyti, kad tėvai namie var
toja lietuvių kalbą. Tačiau 
reikalingų liudijimų ne vi
siems pasiseka gauti net 
kreipiantis ir į storastiją. 
Daug lietuvių minimų liudi
jimų negavo ir vaikus į Vy
tauto D. gimnaziją negalės 
leisti.

— Baltijos valstybių hid
rologų konferencija Lue- 
becke vienu balsu priėmė 
Lietuvos atstovo prof. Kolu
pailos pasiūlymą sekančią 
konferenciją sušaukti 1941 
m. Kaune. Konfgerencijos 
dalyviai lankė Hamburgą, o 
paskui atvyko į Berlyną, kur 
buvo baigti konferencijos 
darbai.

— Kauno miesto savival
dybė rengiasi netoli Kauno 
pasistatyti plytinę. Dėl bitu
ko plytų fabriko dar taria
masi su Gudinsku.

— Patirta, kad dar keli 
pramoninkai Petrašiūnuose 
rengiasi statyti fabrikus. 
Vienas fabrikas bus stato
mas greitu laiku.

— Rugp. 17 d. prasidėjo 
audimo kursai Lukšiuose ir 
Skuode, taip pat toliau tę
siami Pasvalyje. Nuo rugp. 
2 d. mezgimo kursai prasi
dėjo Aitekonyse (Kaišiado
rių valse, ir Jonavoje.

— Nemuno reguliavimo 
darbams šią vasarą išleista 
apie 300 tūkst. litų. Prie jų 
dirba apie 300 darbininkų.

— Pakaunės kurortus lan
kė žymus indų turtuolis Be- 
šam Berdes ir traukė į save 
praeivių akį. Mat, vaikščiojo 
egzotiškai apsitaisęs ir tik 
su sandalais. Kurortai sve-

Kun. Jonas Balkūnas. ra paremtos. — M. P. tymo kursai. čiui patiko.
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1. Neseniai gavome iš Lie
tuvos svarbią ir didelį susi
domėjimą sukeliančią kny
gą, kurią turėtų įsigyti kiek
vienas inteligentas, norįs 
protingai suprasti kapitaliz
mo žlugimo priežastis ir no
rįs žinoti naujosios santvar
kos socijalinius principus.

2. Knyga, kurią turime dė
mesyje, yra dr. A. Maceinos 
„Socijalinis teisingumas”, iš
leista Sakalo spaustuvės, 
Lietuvoje.

3. Dr. Maceina savo pasta
boje aiškina knygos išleidi
mo priežastis.

„1936 m. K. V. C. konfe
rencijoje šios knygos auto
riui teko skaityti paskaitą 
apie socijalinį katalikų tei
singumą. — Paskaitos min
tis atpasakojo beveik visa 
spauda, pradedant katalikų 
ir baigiant nelegaliais komu
nistų organais... Palankiau
sia buvo kairioji spauda, 
ypatingai Vilniaus krašte, 
labiausiai pasipriešino A. K. 
V. organas „Forum” (15 — 
17 nr. 1937 m.)7 kuris, nesu
gebėdamas paskaitos minčių 
net padoriai atpasakoti, puo
lė ne tiek iškeltas idėjas, 
kiek patį prelegentą...

Ši knyga yra sykiu paaiš-

kinimas ir atsakymas”.
4. Amerikonas buvo skai

tęs Naujoje Romuvoje minė
tą paskaitą ir labai įdoma
vęs. Norėjo sužinoti ir kitų 
mintis apie iškeltus klausi
mus. Norėjo sužinoti ypač 
katalikų inteligentų įspūdį. 
Pavyko jam gauti Forumą, 
kur paskaita buvo aprašyta. 
Ir labai nustebo. Manė iš 
kritikos galėsiąs giliau su
prasti paskaitos mintis, bet 
nieko konstruktyvaus apie 
tiesioginį klausimą nebuvo 
pasakyta. Todėl, tur būt, 
kad patys katalikai „nesusi
tariame dėl pačių principų”.

5. Rodos, katalikai turėtų 
būti dėkingi dr. Maceinai už 
išleidimą knygos, kurioje 
nagrinėjami katalikų socija- 
liniai principai. Jei kas bent 
kur pastebės tos knygos 
rimtą kritiką — norėtų ir 
Amerikonas perskaityti — 
tai malonėkite pranešti. 
Nors perskaitęs knygą, bet 
vistiek norėčiau perskaityti 
ir kritiką, nes tokiu būdu 
daug galima išmokti.

6. Sekančiuose keliuose 
numeriuose žada Amerikai 
pateikti kelias įdomesnes iš- 
traukas. Gal ir platesnė vi-

1 suomenė norėtų pasidalinti 
savo nuomonėmis Trumpuo
se Pasikalbėjimuose.

Amerikonas.

Marianapolio Kolegijos au
tomobilis lengvai lėkė meks- 
faltuotais Naujosios Angli
jos keliais Worcesterio link. 
Kelionė visai įdomi, neteko 
nuobodžiauti, nes visą laiką 
teko klausyti Mykolo A. 
Norkūno pasakojimo, atsa
kinėjimo į mano užrašytus 
klausimus.

— Pirmiausia norėčiau 
sužinoti apie Jūsų jaunystę 
ir gimtinę?

Gimiau dabar okupuotame

Vilniaus krašte, poetiškame 
Krūminių kaime, Valkinin
kų par., Trakų apskr. 1869 
m. gruodžio mėn. 1 d. Iš ma
žens buvau religingas ir lin
kęs į meną. Vėliau pramo
kau braižymo ir medžio rai
žymo. Dėl trūkumo tinkamų 
sąlygų negalėjau savo gabu
mų išvystyti.

— Kas vertė vykti Ame
rikon?

Nepaprastai didelis rusų 
valdžios persekiojimas lietu
vybės ir katalikybės. Jei no
rėjai gauti tarnybą, turėjai 
pirma persikrikštyti į pra
voslavus ir atsižadėti lietu
viško veikimo. Prieš išva
žiuojant buvo suuostę rusų 
policininkai, kad padėjau 
knygnešiams dirbti. Vos pa
sprukau iš jų nagų.

— Kokius sunkumus teko 
nugalėti steigiant Vyčius?

nenoras su-
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BŪKIME GAILESTINGI

„Taigi būkite gailestingi, 
kaip ir Jūsų Tėvas gailes
tingas. Neteiskite ir nebūsi
te teisiami; atleiskite ir bus 
jums atleista. Duokite, tai ir 
jums duos. Kam tu matai 
krislą savo brolio akyje, o 
nepastebi rąso savo paties 
akyje? Arba, kaip tu gali 
sakyti savo broliui, leisk, aš 
išmesiu krislą iš tavo akies, 
pats savo akyje nematyda
mas rąsto? Veidmainy, iš
mesk pirma rąstą iš savo--žmogus. Jis nuodingu geluo- 
akies ir tuokart matysi, kaip 
galėtumei išimti krislą iš sa
vo brolio akies”.

Nėra gražesnių ir kilnes
nių pamokymų kaip Kris-

taus, nes Jis geriausias mo
kytojas ir pedagogas.

Štai be nuodėmės, be ma
žiausios kaltės Išganytojas, 
peikia tuos, kurie mėgsta 
savo artimuosius smerkti 
bei šmeižti. „Kam tu matai 
krislą brolio akyje, o nepa
stebi rąsto savo paties aky
je?” Tas priekaištas tiko 
Kristaus laikams, tinka ir 
šiems laikams, nes netrūks
ta apkalbėtoji], šmeižikų, 
kurie be gailestingumo 
skriaudžią artimą išplėšda
mi gerą vardą, apjuokdami 
ji-

Baisus yra liežuvingas

gero nei blogo; nors jis aky
se visuomet giria, bet už 
akių juokias ir skaudžiai 
plaka.

Žmonės Šmeižikais ir ap- 
kalbėtojais ne gimsta, bet 
pasidaro per įrpotį. Taip 
kaip nuolat gerią tampa al
koholikais, taip ir nuolat ap
kalbą tampa liguistais šmei-1 —o----- —o
žikais, kurie tartum rytą | Pavydas ir 
tam ir keliasi, kad galėtų ■ prasti, įvertinti kitų planų, 
varyti savo pragaištingą; kitų pareikštų minčių buvo 
darbą. Ką duoda žmogui šis didžiausios kliūtys. Kai 1911 
netikęs amatas? Jis paren- paprašėm klebono paskelbti 
gia pražuvimą ir čia žemėje; apie steigiamąjį seimą, tai 
ir po mirties. Apkalbėto ją buvo viešai pranešta iš. sa- 
niekas nemėgsta, keikia ir > kyklos, kad esu atskalūnas, 
po teismus tąso, dėlto jis žinoma, visas organizavimo 
nervuojasi, dar labiau įnirš- darbas tuo buvo sustabdy
ta ir, kartais, padaro sunkių tas. Be to, sužinoję šliupis- 
nuodėmių, kurios pražudo jo tai smarkiai mus šmeižė, va- 
sielą. į re priešingą propagandą.

Kristus, žinodamas apkal-,Tuomet SmiaU slaPtai rinkti 
bu pasekmes, perspėja: bfl. narius ir ruošta pirmajam 
kite gailestingi, neteiskite,!sclmuL Sav0 planus rsdes-

čiau kun. A. Kaupui ir kun. 
Serapinui — jie užgyrė ma
no sumanymą.

1913 m. balandžio 
džiaugiausi pavykusiu

niu pažeidžia be išimties 
kiekvieną, su kuriuo jam 
tenka susitikti. Susitikus su 
apkalbėtoji! reikia neužmirš
ti, kad jam visi lygūs, nėra

nesmerkite. Kiekvienas žmo
gus turi ydų, bet turi ir šio 
to gero. Kalbant apie kitą 
galima iškelt jo gerąsias pu
ses, kuriomis susižavėję kiti 
gali gražių vaisių i______
Pagaliau, iš gailestingumo 
reikia nutylyėti apie artimo, organizacinį darbą? 
ydas, žmonės dažniausia
klysta del nežinojimo, prity- pirmininkauti. Vėliau buvau 
rimo stokos, dėl blogų gyve- jų aktingu nariu. 1919, 20 ir 
nimo sąlygų ir t.t. Apkalbę- 21 m. teko atgaivinti per ka- 
tojui nieko tas nekainuoja, rą susilpnėjusias kuopas, 
o apkalbėtasis verks, grau- nes daug jaunuolių buvo iš- 
šis, gėdysis viešai pasirody- vykę savanoriais karan.
ti, nors, gal būt, jis jau se
nai už tą ydą yra Dievą at- ryta viename seime, prieš 
siprašęs. Tad, tebūna mums pat karą, išmetant iš įstatų 
nežinomos svetimos ydos ir paragrafą, liečiantį karišką 
nedarykime teismų iš arti- mankštą. Jei tas būtų palik- 
mų pasielgimo, kad neišgir- ta, tikrai būtume gavę,-kaip 
stūmė Kristaus skaudų prie- gavo kitos panašios organi- 
kaištą. U. V. Ž. 'zacijos, karo instruktorius,

atsiekti. S'amuoiu Vyčių seimu.

mėn. 
stei-

— Kaip ilgai teko dirbti

Iki trečiojo seimo teko

Manau, kad blogai pada-

valstybių hid- 
rencija Lue- 
balsu priėmė 
zo prof. Kolų- 
mą sekančią 
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konferencijos

Liudas Dovydėnas

Iš rinkinio „Jaujos pasakos”
(Pabaiga) | traukė lakštingalos kalbą

— Mano tėvai gyveno prie Baltrus.
“ ■ — Aš girdėjau kalbą, bet

sų lizdas buvo pasvirusiam j 4 nustelbė ratelio dūzgi-

— Mano tėvai gyveno prie Baltrus, 
sodo, ant upelio kranto. Mū-

klydusi svečion šalin.
Norėjo Baltrus prašyti 

lakštingalą nulėkti prie Bal
tijos krantų, nuskristi į lie
pą ir pažvelgti į langą. Ar 
ten tebesėdi prie ratelio mo
tina ir sūnus, knygą skaity
dami, bet jauna lakštingala 
nežinojo kelio. Ir jai buvo 
nejauku, negalint senam ži-
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netoli Kauno 
inę. Dėl bitu
ko dar taria
mu.
ad dar keli 
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trijų šakų mus retkarčiais 
pasiekdavo saulė, bet užtat 
iki pusdienio kabėjo sidabri
nė rasa. O kai putino uogos 
paraudo, mes negalėjom at
sigėrėti. Tada aš drįsau pa
kelti sparnus. Ir pakilau iš 
lizdo. Nuo vienos šakutės 
ant kitos šakelės skraidžiau 
pakrantėje ir sode. Tai buvo 
graži, graži diena, — susi
mąstė lakštingala ir nutilo. 
Ji žiūrėjo giedriomis akutė
mis į krūmą, tarsi matyda
ma gimtojo upelio pakrantę.

— Pasakok, mažyte, pasa
kok, — prašė Baltrus.

— Aš nulėkiau į vidurį so
do. Ten jau noko obuoliai, ’o 
po obelimis dūzgė bitės. Pro 
šakas jos šaudė it kulkos, 
man regėjosi, jos smaigstė 
orą, kuris buvo tylus ir kva
pus, nes prie kiemo žydėjo 
liepos. Aš nulėkiau ant lie
pos šakos, o iš ten mačiau 
pravirą langą.

— Tu matei pravirą lan
gą, girdėjai šneką, — nu-

kelių laikė atverstą knygą 
ir murzinu piršteliu vedžiojo 
po lapus. Jis skaitė. O kai 
jis surikdavo, motina, ne- 
sustabdydama ratelio, patai
sydavo. Ir dūzgė ratelis, bet 
vaikas stengėsi ratelio dūz
gimą nugalėti, — ir aš iš
girdau vaiką skaitant: „Kur 
toji puikybė jūrų pasidėjo?” 
Aš nežinau, kam tas vai
kiūkštis taip kalbėjo, nes 
ratelio dūzgimas pirkioje ir 
bičių skambesys liepoje, nu
stelbė ką toliau skaitė. Aš 
grįžau prie lizdo, nes tėvai 
jau ieškojo manęs. Pagyve
nau tuose krūmuose, — bai
gė pasakojimą lakštingala.

Ir greit atėjęs ruduo, ji 
turėjusi išlėkti. Lėkusi per 
laukus ir pievas, bet buvusi 
tamsi naktis, vėjas verkęs 
medžių šakose, plėšęs lapus. 
Taip ji ir nemačiusi, ką pali
kusi ir kur nuskridusi. Ir 
štai, pavasario sulaukus, at-

Patartina visiems parapi-

tautai.
Jira.

uždavinys. 
visų tėvų 

kad ateitis 
bus dabar-

būtume galėję sudaryti stip
rius karių pulkus. O jie būtų 
labai naudingi buvę kovo
jant už Lietuvos nepriklau
somybę. Gal ir Vilnių dabar 
būtume tebeturį?

— Kokie, Jūsų nuomone, 
dabar svarbiausi Vyčių už
daviniai?

O, jų turėjo ir turi labai 
daug. Svarbu, kad vyčiai su
gebėtų kuopose išsiugdyti 
plieninį charakterį. Tas rei
kalinga kovojant su bedie
viais ir ištautėjimu. O tada 
ištautęs, kai užmirš savo tė
vų kalbą, kai visiškai nu
trūks ryšiai su Tėvyne, kai 
užmirš lietuviškus papro
čius. Visa tai turėtų gaivin
ti Vyčių susirinkimai, subu
vimai, pasilinksminimai.

— Ko pageidautumėte, ko 
linkėtumėte Vyčiams?

Mano noras, kad visi vy
čiai tikrai mylėtų tą lietu
viškąjį Vytį (herbą) — bal
tąjį, ristąjį senovės lietuvių 
žirgą su Vytautu Didžiuoju 
raudoname fone. Vien Tėvy
nės meilės negana, vien žo
džių neužtenka. Tegu kiek
vienas tai darbu įrodo, tegu 
suburia ištaustančius jau
nuolius, tegu pramoksta lie
tuvių kalbos, tegu savo vai
kus išmoko lietuviškai kal
bėti. Lai kiekvieno vyčio šei
ma būna pagrįsta nuoširdžia 
religija ir lietuvių kalba.

Ak, vyčiai, jūsų sunkiau
sia būtų nuodėmė, sunkiau
sia viso gyvenimo našta, jei 
išsižadėtumėt tautybės, gra
žios lietuviškos šeimos dėl 
meilužės ar meilužio, dėl ko
kio kitataučio.

Norėčiau, kad vyčiai susi
rinkimus pravestų lietuvių 
kalba.

Automobilis pasiekė mies- parapijų kunigai: klebonai nuo tėvų dabartinio apsi- 
tą, baigėme pasikalbėjimą. 
Teko išgirsti skaudžių to 
mylimo Vyčių Tėvo jaunys
tės pergyvenimo smūgių. Po 
ilgų klaidžiojimų, po svajo
nių apie Marksą, po nepasi
sekimų surado savo tikrąjį 
kelią — atpirkti padarytą
sias klaidas, pasiaukoti dirb
ti Dievui ir Tėvynei; taip ir 
visą savo gyvenimą ir visą 
uždarbį paaukojo Vyčių la
bui, o dabar gyvena iš kitų 
paramos.

Antanas Skirius.

Katalikiška Mokykla
Čia paduodame kun. J. 

Vaitkevičiaus straipsnio da
lį, įdėto Drauge. Kun. Vait
kevičius katalikiškos moky
klos reikalu rašo:

„Šv. Tėvas Pijus XI liepia 
melsti rugpiūčio mėnesį už 
mokyklinį jaunimą, tą bū
tent, kuris lanko nekatali
kiškas mokyklas.

Pragaras gerai žino, kad 
katalikiškoji mokykla yra 
viena iš svarbiausių priemo
nių Dievo karalystei išlaiky
ti ant žemės, todėl ragina 
savo talkininkus daryti 
toms mokykloms ko dau
giausia kliūčių, o kur gali
ma stengtis išgriauti jas vi
siškai.

Ne visi tėvai yra tiek su
sipratę, kad mokėtų įvertin
ti katalikišką mokyklą, ne 
visi turi tiek energijos, kad 
ją remtų, nepaisydami jo
kių kliūčių ir siųstų į ją sa
vo vaikus. Daug yra tokių, 
kurie, tarsi upės srovės ne
šami, plaukia priešinga sa
vo sąžinės ir savo pareigų 
kryptimi, siunčia savo vai
kus į nekatalikiškas mokyk
las, išstatydami jų tikėjimą 
ir amžiną likimą didžiau
siam pavojui, o ant savęs 
užsitraukdami Dievo teismą 
ir pasmerkimą. Gali kas tam 
netikėti, gali net tyčiotis iš 
pareigų, kurias Dievas ant 
jo uždeda, bet negalės iš
vengti Dievo teismo ir nega
lės teisintis, kad nežinojo, 
nes Bažnyčia šaukia nuola- 
tai savo ganytojų lūpomis ir 
primena tėvams jų pareigas.

Bažnyčios
kad katalikų tėvų vaikai tis. Ateityje nedejuokite, ne
lankytų katalikiškas moky-, siskųskite, kad vaikai tėvų 
klas, taip yra griežtas, kad nepaiso. Visa tai priklauso

tėvus, bet ir visus auklėto
jus ir globėjus, kada jie už
ima tėvų vietą”.

Išsisukinėti ęuo pareigos 
negalima. Laukiama dabar
tinio jaunimo išauklėjimo. 
Ar pasaulis bus vadovauja
mas gerų vadų, ar blogų va
dų; gerų vaikų, ar blogų 
vaikų — pasaulio likimas 
tėvų rankose. Jei šiandien 
girdėti tėvų skundus ir deja
vimus, kieno kaltė? Skun
džiamasi, kad vaikai tėvų 
nemyli, tėvams nepadeda, 
tėvams nedėkingi. Kieno 
kaltė, jei vaikai nebuvo tin
kamai išauklėti?

Būkite išmintingi. Darbi
ninkas moka dalį algos' pasi
dėti ateičiai aprūpinti. Pa
našiai kiekvienas katalikas 
užmokesčio užsidirbs tiek, 
kiek dabar apsižiūrės atei
ties reikalais. Būtinai atei
ties reikalas yra vaikus auk
lėjant leisti juos į katalikiš
ką mokyklą. Būtų kas kita, 
jei nebūtų prieinama paran
ki mokykla. " Bet toki išsi- 
kalbinėjimai šiandien nieku 
nepagrįsti. Apreiškimo pa
rapijoj turime ^lietuviams 
katalikams mokyklą, kurioje 
gali savo vaikus siųsti, jų 
dvasinį gyvenimą prižiūrėti. 
Vaikai ten bus padoriai iš
mokyti tikėjimo pareigų; 
Dievą, tėvus, Tėvynę ir arti
mą mylėti. Susipažinti su ti
kėjimu, su doru gyvenimu, 
tai visų katalikų, senų ir 
jaunų būtinas. 
Būtina pareiga 
tuojau suprasti, 

reikalavimas, bus tokia, kokia

ir jų pavaduotojai neturi į sprendimo, 
teisių paliuosuoti tėvus nuo
tos pareigos. Toji teisė pa- jiečiams ir net kitų lietuvių 
likta vienam vyskupui, ku- parapijų tėvams pasinaudoti 
ris, ištyręs visą padėti, pa- Apreiškimo parapijos mo- 
gal šv. Sosto duotas instruk- kykla. Visos sesutės moky- 
cijas, gali leisti tėvams nau-|tojos yra lietuvaitės. Vaikai 
dotis nekatalikiškąja moky-1 bus priimti maloniai ir, kas 
kla, tačiau turi budėti, kad, svarbiausia, apsaugoti nuo 
tikybos reikalai būtų aprū- gyvenimo prapulties. Pastip- 
pinti kitokiu būdu. Neklus-' rinti tikėjimu, išauklėti sū- 
niems tėvams Bažnyčia gali nūs ir dukterys bus garbė 
atsakyti šv. sakramentus,; Dievui, tėvams, Bažnyčiai ir 
kol nepasitaisys.

Toji pareiga saisto ne vien

■H

gerai atsiminė tą vietą, kaip 
niekad.

Užsimerkė Baltraus akys.
Po valandėlės — o gal po 

ilgo laukimo, — Baltrus pra
vėrė akis, veidu pajutęs oro 
slinkimą. Tai sujudino spar
nais grįžęs varnas. Ir var
nas ūmai paklausė:

— Tai, kiek lazdų buvai

žinosiu, 
nesusto-

berasi... Taigi, aš 
kad mano darbas 
jo... Tai bus jau viskas. 
Skrisk!

Išskrido varnas į vakarų 
šalį.

Ėjo diena po dienos, sa
vaitė po savaitės, o varnas 
vis negrįžo. Išaušo pavasa
ris. Nuo kalno bėgo upeliai, 
į krūmus grįžo lakštingala, 
karklų avinukai nugeltona
vo ir nubyrėjo, tik varno 
Baltrus nesulaukė.

Vieną gegužės dieną Bal
trus pasakė antram varnui 
tą patį, ką ir pirmajam ir 
parodęs lūžusia liepine lazda 
vakarų link, linkėjo rasti 
brolį ir grįžti.

Su pavasariu grįžo Balt
rui jėgų, jis jau lengvėliau 
įkopė į kalno viršūnę, ir nuo 
aukštumos žiūrėjo į vaka
rus, iš kur laukė paukščių.

Dienos ėjo. Aptilo kalnų 
upeliai, nutilo ir lakštingala, 
bet varnai vis negrįžo.

Vieną dieną Baltrus įkopė 
pačion kalno viršūnėn, atsi
sėdęs ant uolos, pasirėmė 
liepine lazda. Jis nieko dau
giau neturėjo, kaip tik tą 
lūžusį liepos šakos gabalą ir

esi toli buvęs. Aš prašau ta
ve, labai prašau, nulėk prie 
Baltijos jūrų ir rask kaimą. 
Tau bus lengva rasti, nes 
tas kaimas stovi pakalnėje, 
kur subėga du keliai. O pa
čioje kryžkelėje stovi senas, 
pasviręs kryžius. Labai se
nas, žmonių užmirštas, bet 
jo dar neužmiršo kielė, ji 
prie smūtkelio kojų kasmet 
susisuka lizdą. Tai tau leng
va bus rasti tą kryžkelę. 
Per patį vidurį kaimo upe
lis teka, apgožtas žilvičių ir 
alksnių, tai irgi rasi. Bet dar 
ne viskas. Kai tu skrisi vir
šum kalnelio, pamatysi tie
sų kelią, kuris bėga iš vaka
rų į rytus, o prie kelio auga 
liepos. Ir rasi tu liepą be 
vienos šakos, nes aš nulau
žiau jos šaką, štai čia turiu. 
Man gervės pasakojo, atsi
meni, kad jau daug šakų nu
laužta ilgoj pakelėje, tai tu 
suskaityk kiek šakų nulauž-

— Aš čiulbėčiau taip pat, 
kaip mano tėvai čiulbėjo te
nai, sode, prie Baltijos jūrų. 
Taip, taip, aš ir čia giedo
siu.

Baltrus labai nudžiugo. 
Jis, pažadėjo kiekvieną va
karą ateiti į alksnyną ir 
klausytis giesmės, 
pat, kaip ten.

Artėjo vėl vienas 
ris.

Baltrus paseno,
Jis tik ligi pusės kalno įkop
davo, ir tai tik keliolika kar
tų pailsėjęs. Besiramstant ta ir sugrįžęs pasakysi man. 
perlūžo jo liepinė lazda ir Kiek bus šakų nulaužta, 
jam liko tik trumpas galas,. tiek bus brolių į Sibirą išva- 
kuriuo galėjo pasiremti prie 
žemės pasilenkęs. Ir tai bu
vo patogu, nes jis palinko, 
vos panešdamas sunkią me
tų naštą, it nunokęs vienišas 
rugys.

Vieną dieną jis pasišaukė 
varną ir jam kalbėjo:

— Tu turi jau daug metų,

tokios

pavasa-

paliego.

rytą... Ir tai dar ne viskas. 
Kai tu rasi kaimą, ir kryžių 
su kielės lizdu, nuskrisk į 
artimiausią mišką, prie laz
dyno, ten rasi pamestą laz
dą — knygnešio lazdą. Jei ji 
tebegulės, tai ženklins, jog 
nieks nebekeliauja į Tilžę 
knygų parnešti, o jei jos ne-

Per dangų nukeliavo sau
lė, nusileido už miško, o Bal
trus tebesėdėjo, rymodamas, 
laukdamas grįžtančių paukš-

čių. Saulei nusileidus, jis pa
matė žvaigždę, žibančią rus
voj vakarų tolybėj. Ilgai 
žiūrėjo Baltrus į tą žvaigž
dę ir matė, Vaip ji nukrito į 
juodą mišką. Nukrito ir už
geso.

Staiga jis pamatė iš už 
juodo miško atskrendantį 
paukštį. Tai turėjo būti var
nas. Baltrus pakėlė galvą palikęs? 
nuo rankos, padėtos ant laz
dos, bet ir paukštis staiga 
nukrito į plačias Sibiro ly
gumas.

Matė Baltrus danguje at
simušusius šešėlius žmonių, 
keliaujančių su naštomis. 
Tai ėjo knygnešiai. Jie buvo 
palinkę po sunkiomis našto
mis, vos vilko kojas, bet jų 
veidus apšvietė skaidri rau
dona šviesa, tarsi po jų ko
jomis žėrėjo saulė.

Atėjo tyli žvaigždėta nak
tis, mėnuo iškilo viršum « 
kalnų ir pabudino kalno pa
pėdėje miegojusį kaimą, nes 
langeliai sužibo šimtais 
spalvų, o ant stogų tysojo 
medžių šešėliai.

Baltrus vis dar tebežiūrė
jo į vakarus, laukdamas 
paukščių, bet jie nesirodė, 
o jis pajuto mirties artumą, 
kuri užėmė kvapą, surakino 
lūpas. Jis norėjo dar pama
tyti varną ir jam pasakyti, 
kur paliko lizdą. Jis taip

Baltrus negalėjo atsakyti. 
Jis žiūrėjo į varną ir ašaros 
riedėjo. Po valandėlės jis 
kilsterėjo ranką, rodydamas 
vieną pirštą.

— Argi tik vieną? — klau
sė varnas. — Dabar knygas 
neša būrių būriai.

Baltrus girdėjo varno žo
džius, bet jis negalėjo balsu 
pasakyti savo džiaugsmo. 
Jis tik pakėlė rankas ir su
kniubo ant uolos.

Po kelių dienų, kada kai
mas nebematė knygnešio, 
įkopė žmonės į kalną, kur 
dažnai matydavo sėdintį ži
lą senelį Baltrų. Jis gulėjo 
ant uolos, o arti jo žaliavo 
liepos šaka, uoloje išleidusi 
šaknis, sulapojusi. Tai buvo 
liepos šaka, parvežta iš Bal
tijos šalies. Ten iškasė Balt
rui duobę ir palaidojo.

O tą kalno vietą apylin
kės žmonės pavadino Kalno 
žmogaus kapu.

(Iš Lietuvos Aido)
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IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
PHILADELPHIA, PA.

Vietinis (čia yra centras) 
ukrainiečių katalikų susivie
nijimas „Providienija” šie
met mini 25 metų sukaktu
ves savo gyvavimo. Kad tas 
sukaktuves geriau paminė
jus yra ruošiama specialus 
atminimo almanakas — ka
lendorius knygos formoje, į 
kurį pirmininkas to susivie
nijimo ir almanako redak
torius prižadėjo patalpinti 
šį tą ir apie Lietuvą ir lietu
vius.

Paskutiniu laiku ne už
darbiui, bet labui pažangos 
ir lietuvybės, K. Vidikaus- 
kas (2833 Livingston St., 
Philadelphia, Pa.) pasiryžo 
užrašinėti Garsą čia? vietoje 
arba į Lietuvą, jei kas norė
tų savo giminėms malonumą 
padaryti — užrašyti laikraš
tį dovanų.

Vilnietis Juozas Bruzgis 
(2643 E. Ontario St., Phila
delphia, Pa.) pirmiau irgi 
tik labui lietuvybės platino 
Vilniaus Rytojų, o dabar 
platina Aidą. Tad vilniečiai 
privalėtų pasinaudoti ta pro
ga ir per J. Bruzgį savo gi
minėms užrašyti Aidą.

Pranešėjas.

AR TAI TIESA?

Ne tik lietuviai, bet visas 
pasaulis daugiau kaltina Pil
sudskį, negu Želigovskį 
smurtu pagrobusį Vilniaus 
kraštą ir atplėšusį nuo Lie
tuvos. Bet štai lenkų laik
raštis Przewodnik Katolicki, 
mažindamas Pilsudskio nuo
pelnus Lenkijai, straipsny 
„Kas padarė didelę Lenki
ją?” tarp kitko rašo: „Saky
ti ir tvirtinti tą, kad tik vien 
dėka Pilsudskio šiandie Len
kija yra tokia didelė, tai yra 
nesąmonė. Yra neužginčija
mi faktai, kad jis nebenorė
jo Vilniaus, Lvovo, Pozna
nians ir taip toliau; o jei tie 
miestai tapo prikergti prie 
Lenkijos, tai tik dėka Pade- 
revskio, Želigovskio, Sapie
gos, Hallero, Rozvodovskio 
ir kitų triūso dėka”.

Gal būt, bet, regis, ne!... 
Ko didžiausiu kaltininku 
Vilniaus nuo Lietuvos atplė- 
šimu yra Juozas Pilsudskis. 
Tą daug kartų ir Lenkijos 
oficijozas išeivijoje, dienraš
tis Nowy Swiat patvirtino, 
o ir pats Pilsudskis ne kartą 
aiškiai ir atvirai apie tai pa
sakė diplomatams ir žurna
listams.

Vargas tat mums, lietu
viams, kad tarp mūsų atsi
randa tokių, kurie savo dva
sia yra kur kas žemiau, ne
gu Judai Iškąri jotai!...

Lietuvos gerovė
Tas pats Przewodnik

tolicki apie Lietuvos užsie
nio prekybą rašo taip: „Lie
tuvos užsienio, prekyba šių 
metų .pusmetį vystėsi pui
kiai. Lietuva tuo bizniu lai
mėjo 8 milijonus litų. Kaip 
tokiai mažai valstybei ir vi-

vo pas graborių Kašinską. 
Kurie žinojo, atėjo pasimels
ti, užjausdami svečiams 
skaudžioje nelaimėje. Iš Phi- 
ladelphijos atvažiavo Grabi
nis ir išvežė kūną į Phila- 
delphiją iš jų namų palaido
ti. Didžiai liūdna nelaimė vi
siems giminėms.

— Sekmadienį, rugpiūčio 
28 d. p.p. J. Jankūnai savo 
automobilium nuvažiavo į 
Wilkes-Barre, Pa. į primici
jas savo giminaičio kunigo, 
kuris iš Romos parvažiavęs 
Wilkes-Barre lietuvių šv. 
Trejybės bažnyčioje atna
šaus pirmas šv. mišias. Lin
kime laimingai sugrįžti.

— Šv. Alfonso bažnyčios 
baigiamas vidus valyti, šią 
savaitę šv. Juozapo pusėje 
šoną valo, dabar altoriai ir 
visa bažnyčia atrodo, kaip 
naujai išdažyta. Kun. L. J. 
Mendelis prašė, kad kas kiek 
išgali paaukotų, nes tas dar
bas atsieina apie 5000 dol.

— Dabar išsigarsino mū
sų bažnyčioj Stebuklingo 
Medalikėlio N. Pr. Panelės 
Švč. novenos. Iš viso miesto 
lankosi visokių luomų žmo
nės — paprasti darbininkai, 
raštininkai, advokatai ir ki
tokį profesijonalai, net pro- 
testonai. Apie 6 asmenys at
eina pas kunigus pasimokyti 
katalikų tikėjimo tiesų ir 
nori pereiti į tikrą Kristaus 
Bažnyčią. Kunigams nepa
prastai daug darbo. Pirma
dieniais ir antradieniais tūk
stantinės minios lankosi į 
novenas po 8 sykius į dieną.

tro pirm, ir linkime jam ge
riausių pasekmių sėkmingai 
vairuoti L. Vyčių organiza
cijai. Mūsų kuopa bendrai 
veiks su pirm., kad ko dau
giau naudos būtų lietuvių 
jaunimui. Kelsime lietuvių 
vardą ir vieningai dirbsime 
mūsų obalsiui — Dievui ir 
Tėvynei.

L. Vyčių 90-ta kuopa ren
gia milžinišką 21-mą balių 
spalių 8 d., New Casino Ball
room, 56-58 Harrison Ave., 
Harrisone. Gros visiems ge
rai žinomas Karl Hagen ir 
jo orkestras.

Šios pramogos komitetą 
sudaro vien merginos ir mo
terys: H. Kazlauskaitė,F. Ži
liūtė, M. Zimont, M. Kaiser, 
J. Mačiulskytė, B. Baranau
skaitė, A. Augustis ir S. 
Deskevičienė. Jos visos 
smarkiai darbuojasi, kad ši 
pramoga būtų pasekminga. 
Visi kviečiami dalyvauti. Ti
kimės, kad visi būsite paten
kinti. C. J. D.

pas ir duoti tik pasaulio- 
niams. Šiemet duos dailinin
kui J. Subačiui, studijuojan
čiam Romoje ir Kaune. Val
dybai pavesta ateity pašal
pas išduoti sava nuožiūra. 
Suvažiavimas svarstė būdus 
kelti fondą ir daugiau moks
leivių sušelpti. Ligi šiol 
draugija daugumą narių tu
ri iš kunigų, todėl ir suva
žiuoja kartu su šių organi
zacija, kuri jai daugiausia 
padeda. Valdyba kitiems 
metams susideda iš pirmi
ninko kun. dr. J. Končiaus, 
vicepirm. kun. P. M. Juro, 
sekretoriaus kun. P. Leke
šiaus, iždininko kun. N. Pa
kalnio ir trustistų kun. Jur- 
gučio ir kun. J. Balkūno.

Rep.

L. VYČIŲ SUVAŽIAVIMAS

Ka-

SO. BOSTON, MASS.

Adv. Šalnos paskyrimas
Šiomis dienomis Amerikos 

advokatų sąjungos vadovy
bė pakvietė adv. Ant. šalną 
antram terminui būti 150 
metų sukakties iškilmių ko
miteto nariu. Minėtą komi
tetą sudaro 7 advokatai iš 
įvairių valstybių. Tai bene 
vienintelis lietuvis advoka
tas, sulaukęs svarbioje orga
nizacijoje reikšmingo įverti
nimo.

UNION, N. J.

Lietuvių radijo valandos 
piknikas

Lietuvių radijo valandos 
didžiulis piknikas įvyks sek
madienį, rugsėjo 4 d., Old 
Cider Hill Grove, Vaux Hall 
Rd., Union, N. J.

Piknike dalyvauja žymios 
sporto pajėgos. Programoje 
bus: imtynės, kumštynės, 
sunkumų kilnojimas ir kito
kios įdomybės.

Šokiams grieš geras radi
jo orkestras. Įėjimas 35 cen
tai.

Visus maloniai kviečia at
silankyti.

Kelrodis. Iš Newark© au
tobusas No. 10, nuo Penn. 
Sta. (Market St.) prie Hill
side, priveža prie pat parko 
vartų. Springfield Ave. pri
važiavę iki Irvington Centre

suotinos depresijos metu, tai f (5 corners), čia išlipę, imki- 
labai daug”. K. V. j te Union-Vaux Hall Road

BALTIMORE, MD.

— Svečiai iš Philadelphi- 
jos, Pa. p.p. Urlakiai atva
žiavo pas savo gimines pa
viešėti. Rugpiūčio 22 d. nu
važiavo į Baltimorės pavan
denį pasimaudyti, bet p. Ur- 
lakienė įėjus į vandenį pra
dėjo silpti nuo nepaprastų 
širdies smūgių, ir išnešta iš 
vandens mirė. Šermenys bu-

autobusą prie kampo Clin
ton Ave. Išlipkite ant Vaux 
Hall Road ir po kairei už 
pusės bloko — parkas.

Rengėjai.

KEARNY-HARRISON,
N. J.

Iš L. 
go, m. 
lauskas 
tulu. Sveikiname naują Cen-

Vyčių seimo Chica- 
grįžo adv. C. Pau- 
su Centro pirm, ti

KUNIGŲ VIENYBĖS ME
TINIS SUVAŽIAVIMAS

Rugp. 25 d. New Yorke 
Hotel New Yorker įvyko me
tinis Kunigų Vienybės suva
žiavimas. Dalyvavo 30 kuni
gų iš 6 provincijų (Vienybė
je yra 8 provincijos). Suva
žiavimą atidarė 10:30 vai. 
ryto kun. J. Balkūnas trum
pa kalba. Prezidijumą iš
rinko iš kun. P. M. Juro, pir
mininko, kun. dr. Martusevi- 
čiaus, vicepirmininko, kun. 
dr. A. Jagmino ir kun. P. 
Lekešiaus, raštininkų; rezo
liucijų komisiją sudarė ku
nigai S. Stonis, A. Morkū
nas ir J. Vaitekūnas.

Centro valdyba ir orga
nizacijų dvasios vadai išda
vė veikimo raportus. Skaity
ti referatai: kun. J. Kripo 
— Parapijos, jų nykimas ir 
joms pagalba, kan. A. Stepo
naičio — Brazilijos lietuviai. 
Daug diskusijų sukėlė para
pijų nykimo klausimas. To
liau, kun. J. Balkūnas pada
rė ilgą pranešimą iš Lietu
vos politinio ir kultūrinio 
gyvenimo. Pirmininkas savo 
ilgoj kalboj vispusiškai api
būdino katalikų veikimą 
Lietuvoje.

Rezoliucijų komisija pa
ruošė visą eilę rezoliucijų, 
liečiančių Amerikos ir Lie
tuvos katalikų veikimą. 
Svarbiausios buvo jaunimo, 
moksleivių, parapijų, kat. 
organizacijų ir k. klausi
mais. Suvažiavimas vienbal
siai pritarė praeitų metų 
Centro vedama jai linijai ir 
pavedė naujai valdybai ir 
toliau tęsti minėtą liniją, t. 
y. santykiuose su kitomis 
srovėmis ir Lietuvos vyriau
sybe. Naują valdybą daugu
ma balsų sudaro pirminin
kas kun. J. Balkūnas, rašti
ninkas kun. F. M. Juras ir 
iždininkas kun. J. Vaitekū
nas. Organą Forumą nutar
ta neleisti. Rep.

MOTINĖLĖS METINIS 
SUVAŽIAVIMAS

Rugp. 25 d. New Yorke 
Hotel New Yorker 2 vai. p. 
p. įvyko moksleivių šelpimo 
Motinėlės draugijos metinis 
suvažiavimas. Susirinkimą 
vedė kun. dr. J. Končius, 
kun. N. Pakalnis ir kun. P. 
Lekešis. Valdybos nariai iš
davė raportus. Pasirodo, kad 
į 4 metus Motinėlė pašal
poms išmokėjusi į pusantro 
tūkstančio dolerių. Visi su
šelptieji studijuoja Lietuvos 
universitete. Dabar nutarta 
vienuolėms nutraukti pašal-

MINČIŲ ŽIUPSNELIS
Surinko

Eleonora Bartkevičiūte

dažniau leidžiamas — du 
kartus savaitėje

Nepaskęsk gyvenimo maž
možiuose. Mažmožiuose, pa
skendęs — susmulkėsi pats 
savyje. Tikroji garbė — tai 
gyvenimo nuopelnų vainikas. 
Geras vardas atvers 
vartus į gyvenimą.

ginąs 
lietu-

tau

ž.

Kad žmonija, žengdama 
pirmyn, taip ištobulintų vi
sas gyvenimo sąlygas ir 
žmonių santykius, kad že
mėje rastųsi rojus — kas iš 
to, jei pasiliktų mirtis? Kas 
iš to rojaus, jei kiekvieną 
valandėlę galiu nustoti my
limųjų asmenų? Kas iš tol 
gero, grožio, tiesos, jei viso 
ko galas — puvėsiai, niekas, I 
nebūvis? Kas iš to rojaus,, 
jei pati ryt poryt ištikši, 
kaip tas muilo burbulas? 
jei esu ir nebūsiu? Kaip gy
venti su tokiu tikėjimu? 
Nes juk tai taip pat tikėji
mas, tik atvirkščiai.

— Marija Pečkauskaitė.

,, XX A n. o

nepartinis laikraštis, 
visų Vilniaus krašto 
vių reikalus ir plačiai infor
muojąs skaitytojus apie šio 
krašto lietuvių būklę.

Kas mūsų tautiečių, gyve
nančių tolimame Amerikos 
krašte, domisi Vilniaus lie
tuviais, tegul užsisako „AI
DĄ”, kuris kas savaitę duo-

da nemokamus priedus vai
kams ir ūkininkams.

Ypač karštai kviečiame 
savo brolius iš Vilniaus kra
što, kad jie paskubėtų užsi- 
sakyti „AIDĄ”.

„AIDAS” metams kaštuo
ja tik 2 doleriai. Gavus pre
numeratą, laikraštis tuojau 
bus pradėtas siuntinėti.

Prenumeratą prašome sių
sti šiuo adresu: Poland, Wil
no, Dąbrowskiego 5 - 1, 
„Aidas”.

Rugsėjo

ĮVAIRIA 

——— 
Praeitą sai 

mirė Juozas 
Ona Preikšu 
doti su h 

gom.

Rašykites j L R. K. Susivienijimą Amerikoje
VAJAUS UŽBAIGA GRUODŽIO 15 D., 1938 M.

SUSIVIENYMO NARYSTĖS CERTIFIKATAI

New 
niu, ypudal 
nes teismu P 

ao rūmai nu 
sotojų. Dauf 
Įeiti į teismo 
doja netikra

policija ir tol

L. Vyčių N. Y. ir N. J. ap
skrities suvažiavimas įvyko 
praeitą sekmadienį Apreiš
kimo par. salėje, Brooklyne.

Suvažiavime dalyvavo apie 
50 atstovų ir keletas svečių. 
Atstovauta 8 kuopos.

Suvažiavimą sveikino vie
tiniai kunigai V. A. Masiu
lis ir B. Kruzas, linkėdami 
L. Vyčiams geriausių pasek
mių jų darbuotėje.

Naujas Centro pirm. adv. 
K. Paulauskas, kuris savo 
kalboje kvietė visus atsto
vus ir atstoves dar daugiau 
rūpintis savo organizacija, ' 
dar stropiau ginti savo rei
kalus. Anot jo žodžių, vyčių 
organizacija turi kovoti už,a- a- kun- Pranciškaus Vai- 
savo idealą — lietuvybę ir 
katalikybę. Mes turime be 
jokių kompromisų tęsti ir 
remti šią kovą už kataliky- 
oę, einančią beveik visame 
pasaulyje. Mūsų organizaci
ja turi būti pavyzdžiu visam 
Amerikos lietuvių katalikų 
aunimui.
Savaitraščio Amerikos 

vardu sveikino suvažiavimą 
administratorius D. J. Aver- 
ka, kviesdamas visas kuopas 
bendradarbiauti ir rašinėti 
korespondencijas į Ameriką, 
kuri maloniai sutiks jas tal
pinti.

Juozas Bulevičius sveikin
damas ragino atstovus var
toti daugiau ir drąsiau lie
tuvių kalbą, nes tai gera 
proga pramokti laisvai var
toti tą gražiąją kalbą, kurią 
taip grožisi net kitataučiai.

Išklausyta įvairių rapor
tų, kurių tarpe buvo rapor
tas iš įvykusio seimo Chica
go, UI.

Suvažiavimui vadovavo 
apskrities valdyba.

Po posėdžių svečiai ir vie
tiniai vyčiai gražiai pasivai
šino. J. B.

KUN. ŠVARLYS PASKIR
TAS KLEBONU

Chicago, Ill. — Į mirusio

tukaičio vietą šv. Juozapo, 
parapijoj, So. Chicagoje, Jo 
Em. kardinolas Mundelein 
paskyrė klebonu kun. Myko
lą Švarlį, buvusį šv. Kry
žiaus par. vikarą. Naujasis 
klebonas augo ir mokslus 
ėjo Chicagoje. Įšventintas 
1928 m. Vikaravo keliose 
didelėse lietuvių parapijose. 
Porą metų sėkmingai klebo
navo Rockforde.- Jis gražiai 
moka savo tėvų kalbą ir yra 
sąmoningas lietuvis.

UŽSISAKYKIME 
VILNIAUS „AIDĄ”

Daugelyje Amerikos lie
tuvių laikraščių rašoma, į- 
vairiuose susirinkimuose 
kalbama apie Vilniaus kraš
to lietuvius. Bet tikrų žinių 
apie mūsų gyvenimą beveik 
niekas neturi. Ir žinia kodėl.

Mat, retas kas skaito Vil
niuje einančius lietuviškus 
laikraščius, kurių tarpe yra

Lietuviu Kalbos
GRAMAI IKA

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS
Parašė

Kun. Dr. Jonas Starkus, 
Marianapolio Kolegijos Profesorius.

Seniai lauktoji lietuvių kalbos gramatika jau at
spausta. Ši gramatika skiriama ypatingai lietu
viams amerikiečiams. Nauja gramatika pasižymi 
savo taisyklingumu, medžiagos pilnumu, aiškumu 
ir, kas svarbiausia, gražia tvarka. Viskas vadovė
ly taikinta mokslą einantiems padėti: vartota prie
gaidės ženklai, kad kirčiavimu ir balsių ilgumu bū
tų pažymėtas ištarimas, žodžiu, tai tinkamiausias 
vadovėlis norintiems geriau pažinti lietuvių kalbą, 
ypač tinkamas lietuvių parapijų mokykloms.

Knyga labai gražiai apdaryta. Kietais, patva
riais viršeliais.

Kaina 1 doleris. (Siunčiant paštu $1.15).

UŽSISAKANT DIDESNĮ KIEKĮ, DUODAMA 
NUOLAIDA

Kreipkitės:
AMERIKOS ADMINISTRACIJA

423 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

KLASE A — ENDOWMENT AT AGE 85 yra mokama iki 85 
metų. Narys, sulaukęs to amžiaus, savo pomirtinę pats atsiima 

Į arba bus išmokėta, nario pašalpgaviams.
KLASE B — 20 YEAR PAYMENT LIFE. Šis certifikatas yra 

išmokamas per 20 metų. Vadinasi, narys, mokėjęs per 20 metų 
nustoja mokėjas ir jam mirus jo pašalpgaviams Susivienymas iš
mokės tokią sumą, kiek narys bus apsidraudęs.

KLASE C — 20 YEAR ENDOWMENT. Nariui mokėjus per 
20 metų, jei būna gyvas, išmokama jam pačiam, o jei mirtų anks
čiau, tai jo pašalpgaviams.

KLASE D — ENDOWMENT AT AGE 60. Nariui sulaukus 60 
metų, išmokama jam pačiam arba pašalpgaviams. Šioje klasėje 
nariai gali įsirašyti nesenesni kaip 40 mėtų.

Dabartiniai Susivienymo narystės certifikatai yra su rezervais. 
Po trijų metų mokėjimo turi vertę ir apsaugoja nario sumokėtus 
pinigus. Pavyzdžiui, narys, būdamas 20 metų amžiaus, įsirašo Su
sivienyman 20 metų Endowment, t. y. certifikatas išmokamas pa
čiam nariui 20 metų mokėjus. Daleiskime, narys per tris metus 
moka kas mėnuo reguliariai savo duokles, bet štai kas tokio atsi
tiko, kad daugiau mokėti neišgali. Tuomet vistiek jo sumokėti 
pinigai nežūna, nes yra leista pasirinkti du būdu: a) išmokėtas 
certifikatas ir b) prailgintas terminas, t. y. mėnesinių mokesčių 
narys nemoka, bet esti geram stovyje ir skaitomas prie apdrau
dos pilnateisių narių. Tad jeigu Klasės C — 20 Metų Endowment 
— už $1-000.00 certifikatą narys, mokėjęs per 5 metus, sustoja 
mokėjęs ir pasirenka Išmokėtą Certifikatą — Paid Up Insurance, 
tad jo certifikatas yra vertas $256.00. Reiškia, jis daugiau nemo
ka ir po 20 metų, jeigu bus gyvas, jam pačiam bus išmokėta $256.- 
00; jeigu mirtų, tai jo pašalpgaviui. Prailgintas Terminas — 
Extended Insurance — jis bus pilnai apdraustas per penkiolika 
metų be jokio mokėjimo mėnesinių duoklių. Jeigu tame perijode 
narys mirtų, tai bus išmokėta tokia suma, kokia bus pažymėta 
certifikate. Jeigu jis bus gyvas, tai pasibaigus 15 metų, t. y. tuo 
laiku, kuomet pasibaigia certifikato terminas, nariui bus išmokėta 
cash $122.00, ir tuomi tarp nario ir Susivienymo sutartis bus pa
baigta,

Kas parašyta apie Klasės C certifikatą, tas tinka ir kitų klasių 
certifikatams. Kiekvienas iš jų po trijų metų mokėjimo turi savo 
vertę ir apsaugoja narį nuo spendavimo ir praradimo įmokėtų 
pinigų.

Įsirašęs naujas narys bile kurion Apdraudos skyriaus klasėn, 
lieka pilnateisiu nariu praėjus 30 dienų nuo jo aplikacijos užre- 
kordavimo Centre. Pašalpos skyriuje — po šešių mėnesių.

JAUNAMEČIŲ SKYRIUS 
KLASE A

Susivienyman nariai gali būt įrašomi Jaunamečių skyriuje, Kla- 
je A, nuo 1 metų iki 15 metų. Metinė moketstis $2.20. Sulaukę 16 
metų turi persikelti augusių skyriun. Persikelianti augusių sky
riui! gauna 25 procentus iš sumokėtų pinigų apdraudos skyriun. 
Pomirtinė nuo $48.00 iki $250.00.

Klasėje B mokestys sulig metų. Mokama kas mėnuo. Pomirtinės 
$250.00, $500.00 ir $1,000.00. Po 20 metų certifikatas išmokėtas.

PAŠALPOS SKYRIUS
Nariai gali kartu įstoti ir pašalpos skyriun. Už $3.00 savaitinę 

pašalpą mokama 25c į mėnesį; už $6.00 — 50c; už $9.00 — 75c; 
už $12.00 — $1.00.

Įsirašą nariai kartu ir pašalpon, Lėšų Fondan moka per mėne
sį penkis centus ekstra.

SUSIVIENYMO REIKŠME IR NAUDINGUMAS
Kasmet Susivienymas sušelpia apie šešis tūkstančius nariij. Vie

ni iš ju suserga natūralėm ligom, kitus ištinka įviarios sužeidimų 
nelaimės. Susivienymas, nešdamas material? pagelbą ligų ir su- 
žeidimij užkluptiems nariams, mažina vargą, rūpestį ir susikrimti
mą ne tik jų. pačių, bet ir jų šeimynų. Per metus Susivienymas 
išmoka apie 250 pomirtinių nuo 150 iki 2,000 dolerių. Tiek, mat, 
mūsų brolių ir seselių kasmet mirtis išskiria iš gyvųjų tarpo. Su
sivienymas mažina, apnašlėjusių šeimynų materialį skurdą, sura
mina našles ir našlaičius, netekusius vyro arba tėvo duondavio.

Apskritai, kiekvieną mėnesį Susivienymas išmoka per $20,000 
* savo nariams šelpti ligose ir sužeidimuose, taip pat mirusių narių 

pašalpgaviams, išmokant jiems paskirtas pomirtines.
Per savo 51 metų gyvavimo laikotarpį, Susivienymas išmokėjo 

daugiau dviejų milijomj. dolerių savo narių ir pašalpgavių naudai.

KUR KREIPTIS?
Visi, norintys įsirašyt į Susivienymą, kreipiasi prie savo parapi

joj arba kolonijoj gyvuojančios kuopos valdybos, arba prie vietos 
organizatoriaus, kurie dar plačiau supažindins su visa tvarka, 
aprūpins reikalingom blankom ir informacijom.

Kur nėra kuopos, iš tos kolonijos žmonės gali priklausyt prie 
centralinės (atskirų — pavienių narių) kuopos. Tuo reikalu reik 
kreiptis į Centrą.

ĮSIRAŠANT VAJAUS LAIKU NEREIK 
MOKĖT ĮSTOJIMO

Plačiau su organizacijos tikslais, tvarka ir veikimu susipažinsit 
iš Susivienymo Konstitucjjos ir iš organo „GARSO”, kurį kiek
vienas narys gauna.

Kuo anksčiau įsirašysit, tuo geriau. Mokėsit mažesnes įstojimo 
mokestis ir mėnesines duokles, tuo pačiu metu būsit apsirūpinę li
gų ir mirties nelaimėse.

LIETUVIŲ R. K. SUSIVIENYMAS AMERIKOJE 
(LITHUANIAN R. C. ALLIANCE OF AMERICA)

73 E. South Street (P. O. Box 32) Wilkes-Barre,
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mdan moka per mene-

AUDINGWAS 
tūkstančius narių Vie- 
inka įviarios sužeidimą 
alę pagelbą ligų ir 
ą, rūpestį ir susikrimti- 
*er metus Susivienyk 
300 dolerių. Tiek, nil 
a iš gyvųjų tarpo. St 
materialį skurdą, sv
arba tėvo duondavio, 

įas išmoka per 
taip jiat mirusių nĖ 

pomirtines.
Susivienymas išmok? 

į ir pašalpgavių

eipiasi prie savo pinp-Į 
ildybos, arba prie rirf® 
sindins su visa 
icijom.
nes gali priklausyt F* 
ropos. Tuo reikliu^

KU NEKEIK 
JO , . 
a ir veikimu 
io „GW!^'W 

[okėsit^^™ 
metu^ta^FV'-
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ĮVAIRIOS ŽINIOS

Praeitą savaitę Brooklyne 
mirė Juozas Levanavičius ir 
Ona Preikšienė. Abu palai
doti su bažnytinėm apei
gom.

New Yorkas savo sensaci- 
niu, ypač dabartiniu J. Hi
nes teismu, pagarsėjo. Teis
mo rūmai nuolat pilni žiop- 
sotojų. Dauguma, norėdami 
įeiti į teismo rūmus, panau
doja netikras „subpoenas” 
(pašaukimus teisman), bet 
policija ir tokius veja lau
kan.

Miesto kelių komisija pa
liepė BMT. viršutinių gele
žinkelių kompanijai, kad ji 
leistų nuo Lefferts Ave., 
Fulton St. linija, daugiau 
traukinių.

Greenporte, L. I., sudegė 
vidury miesto septynios 
krautuvės, Nuostolių pada
ryta už 60 tūkst. dolerių.

Visi privatūs išmatų ve
žioto jai nuo šiol bus po prie
žiūra sveikatos departamen
to ir turės gauti leidimus.

Brooklyno „tautininkai” 
susirūpino jaunimu. Seniai 
jie kalba apie jaunimą, bet 
iki šiol jaunimas nuo jų nei 
paprastos „špygos” negavo. 
Tiesa, jaunimas jų viltis ir 
jie tikisi iš jaunimo sau pa
galbos, bet jie jaunimui duo
ti nieko neturi, be pliovonių 
ir pajuokimo to, kas kitiems 
brangu:

Brooklyno L. R. Susiv. 
kuopos nepaprastai „dirba”. 
Nė vienos jų nė negirdėti, 
kad ką pradėtų. Tur būt, 
laukia, kad kas iš kitur 
važiavęs jas sujudintų.

Kelkitės ir dirbkite!

at-

irNuo šiol Forest parke 
jo apylinkėse alaus bačko
mis nebus leista naudotis jo
kiems piknikieriams. Bus 
leidžiama vien tik bonkomis 
ir tai nedaugiausia.

„Pasaulinės taikos kon
gresas” Vassar kolegijoj, 
Poughkeepsie, N. Y. pasiro
dė tikrai esąs komunistų į- 
takoje. „Kongreso” vadai 
norėjo dalyvavusius katali
kus „priversti”, kad jie pasi
sakytų, jog šis kongresas 
neturi nieko su komunistais, 
bet labai apsigavo. Nė vie
nas jų nebalsavo, už tokią 
rezoliuciją.

Iš Nova Scotia praneša, 
kad ten pastatytas naujas 
miestelis ir pavadintas ten 
esamo kunigo Thompkins 
vardu. Dabar Thompsonville 
turi apie 3,000 gyventojų.

Dubline, Airijoj, mirė nuo 
plaučių uždegimo visiems 
gerai žinomas šv. Cecilijos 
(Greenpoint) par. klebonas 
prelatas McGalrick. Jo kū
nas bus parvežtas į Brook- 
lyną palaidojimui.

Lapkričio 6 d. kun. Cough
lin pradės savo kalbas per 
radiją. Jo kalba bus trans
liuojama New Yorke per 
WHN radijo stotį nuo 4 iki 
5 vai. po pietų sekmadie
niais.

Iš Stuttgardo (Vokietijos) 
praneša, kad katalikų vys
kupas J. Spratt iš Rotenbur- 
go yra išvarytas iš vyskupi
jos. Nacių valdžia sako, kad 
jis bal. 10 d. nebalsavo už 
prijungimą Austrijos prie 
Vokietijos.

Jungtinių Amerikos Vals- 
tybių vyriausybė pradėjo su
pirkinėti kviečius, kuriuos 
žada siųsti į užsienį.

Iš Suomijos praneša, kad 
Nikkanen, 23 mt. amžiaus, 
laimėjo pasaulinę pirmenybę 
ieties numetime. Jis numetė 
ietį 255 pėdas 5% colio tolu
mo.

Jungt. Am. Valstybėse 
prasidėjo varymas iš darbo 
visų valdžios įstaigose esan
čių svetimšalių. Sakoma, 
kad valdžios darbą turinčių

Praeitą savaitę pasibaigė (yra 20,000. Kurgi bus galima 
New Yorko valstybės kon
stitucijos pataisymo seimas. 
Seimas priėmė kai kuriuos 
pataisymus ir naujus prie
dus, kurie ateinantį rudenį 
balsavimo laikų, bus visų 
piliečių priimti ar atmesti. 
Bus balsuojama 9 punktai, 
apie kuriuos teks vėliau pa
kalbėti.

gauti darbą piliečiams, jeigu 
tiek daug nepiliečių tomis 
teisėmis naudojasi?

Nacių propaganda Ameri
koje jau kitokia. Jie sudarė 
programą kiekvienai valsty
bei atskirai. Illinois valstybė 
turės savo programą rugsė
jo 26 d. Viskas bus vokiš
kai.

New Yorko miesto mayo- 
ras La Guardia pradėjo 
kampaniją gauti oro pašto 
stotį Floyd Bennett aerodro
me. Brooklyniečiai reikalau
ja, kad mayoras tuo reikalu 
„geriau” susirūpintų.

Praeitą savaitę miesto 
parkų darbininkai pradėjo 
genėti didžiulių Ocean Park
way medžių šakas. Pabaigę 
darbą Ocean Parkway, imsis 
aptvarkyti Eastern Park
way medžius.

Rugsėjo 17 d. Coney Islan
de bus didžiulis vaikų para
das. Mardi-grass savaitė bus 
rugsėjo 12 — 18 d.d. Vaikų 
parade dalyvaus vaikai tik 
nuo 2 iki 10 metų amžiaus. 
Bus duodamos dovanos.

Brooklyno kolegijos vedė
jai pripažino, kad profesorių 
tarpe yra „tik” H komunis
tų. Kiti profesoriai tai „taip 
sau” žmonės.

Pranešama, kad į Jungt. 
Amer. Valstybes kasdien at
vyksta iš Europos 100 pabė
gėlių.'

ŠALTENIS ATSKRIDO
LĖKTUVU

SU

Rugpiūčio 12 d. iš Klaipė
dos į Kauną atskrido Ame
rikos lietuvių lakūnas P. 
Šaltenis su lėktuvu, kurį 
Amerikos lietuvių visuome
nė padovanojo Šaulių Sąjun
gai.

Į Kauno aerodromą at- 
skrendančio lakūno pasitikti 
atėjo visuomenės ir Šaulių 
Sąjungos aukšti pareigūnai 
ir daliniai, organizacijų ir 
spaudos atstovai ir daug 
publikos. Lakūnas buvo su
tiktas su muzika ir gėlėmis.

Nuaidėjus „Lietuviais esa
me mes gimę”, pulk. Sala
džius Šaulių Sąjungos ir vi- lt., banknotų apyvarta — 
sų susirinkusiųjų vardu pa- 12.36 mil. lt. Banknotų pa
dėkojo už dovaną. Šaulių Są- dengimas

jungai ypatingai ji yra bran
gi. Tai užuomazga jos avia
cijai. Amerikos lietuviams 
už dovaną buvo sušukta va
lio. Sugrojus ir sugiedojus 
tautos himną, lėktuvas buvo 
perduotas šaulių aviacijos 
būrio vadui kpt. Krasnickui, 
kuris pasižadėjo ją tinka
mai naudoti.

Lėktuvas buvo pakrikšty
tas ,,Sakalo” vardu. Jo krik- 
štatėvais buvo ponia Černie
nė ir pik. Saladžius. Krikšta- 
tėvai po krikštynų naujuoju 
lėktuvu buvo paskraidinti.

65.2%, o auksu ir užsienio 
valiutomis 65.9%.

FRANCO PASIRYŽĘS
KARIAUTI

J.
DAILININKAS

SUBAČIUS LIETUVOJE

L. A. rašo:
„Šiemet į Lietuvą pirmą 

kartą atvyko Amerikos lie
tuvis dailininkas Jonas Su
bačius. Vidurinį mokslą iš
ėjo New Yorke ir ten pat 
dvejus metus studijavo auk
štojoje kolegijoje. Paskiau 
įstojo į Vašingtono meno 
akademiją, kur studijavo de
koratyvinį meną.

Baigęs meno akademiją J. 
Subačius kurį laiką dirbo 
dekoravimo darbus: išdeko- 
ravo žymią teatro ir susirin
kimų salę De Witt Hotel ir 
Massoquet karo akademiją, 
be to, 6 bažnyčiose atliko de
koravimo darbus.

Praėjusių metų rudenį J. 
Subačius įstojo į Romos me
no akademiją pagilinti žinių. 
Čia jis daugiausia gilinasi į 
bažnytinį dekoratyvinį me
ną.

Skulp. Rimšai viešint A- 
merikoje, dail. J. Subačius 
su juo susipažino. Rimša 
svetur gyvenančiam ir Lie
tuvos nemačiusiam mūsų 
dailininkui daug papasakojo 
apie Lietuvą ir jos meną. 
Apie Lietuvą dailininkas ne
maža buvo girdėjęs iš savo 
tėvų. Šią vasarą jis iš Ro
mos nutarė perkeliauti Va
karų Europos valstybes ir 
atvykti į Lietuvą. Lietuvoje 
jau vieši su viršum mėnesį 
laiko. Lankė DLR Palangoje 
suruoštuosius užsieniuose 
gyvenantiems lietuviams li
tuanistikos kursus ir jau 
spėjo susipažinti su mūsų 
menu. Aplankė Vytauto Di
džiojo Kultūros ’ Muziejų, 
Čiurlionies galerėją, Karo 
Muziejų, Meno mokyklą.

Kadangi vasaros metas, 
tad dailininkas neturėjęs 
progos arčiau pažinti mūsų 
dekoratorių darbų, kurių 
daugiausia galima matyti 
lankantis teatre. Tik keleto 
matęs ekskizus. Ypač pati
kę Ušinskio dekoratyviniai 
darbai ir jo studentų bažny
čiai pagamintas vitražas.

Iš skulptorių darbų ge
riausiai patikę Pundžiaus ir 
Grybo.

Gerą įspūdį svečiui pada
riusi mūsų naujoji architek
tūra, ypač Karininkų Ramo
vė ir jos meniškai papuoš
tas fasadas.

Nors dail. J. Subačius tik 
pirmą kartą į Lietuvą atsi
lankęs, tačiau gražiai lietu
viškai kalba ir patyręs kuo 
geriausių įspūdžių. Mano 
dar kurį laiką paviešėti. Pa
skiau vyks į Romą toliau 
studijuoti.

Dail. J. Subačius yra Mo
tinėlės draugijos stipendija- 
tas.

Ispanų civilinis karas tę
siasi jau 25 mėnesiai. Dabar 
gen. Franco planuoja dar 
visą žiemą kariauti. Lojalis- 
tai susilaukė daugiau rusiš
kų šautuvų ir amunicijos. 
Sukilėliai taipgi gavo pagal
bos iš italų. Pranešama, kad 
vyriausybininkai apsupo 10,- 
000 sukilėlių Zujar upės klo
nyje. Franco skuba šiuos iš
gelbėti. Europa daugiau su
sirūpino savais reikalais. 
Todėl ir Franco atmetė vi
sokius susitaikymo pasiūly
mus.

VIESULĄ 9 UŽMUŠĖ

Antradienį viesulą iš Mek
sikos įlankos pasuko į Mon
terey, Meksikos industrijos 
centrą. Ji užmušė 9 asmenis 
ir 400 šeimų pasiliko be pa
stogės. Kiti miestai potvy
nio visai atskirti nuo Monte
rey. Per 36 valandas prilijo 
9 coliai vandens. Kai kur au
tomobiliai, namai, išrauti 
medžiai buvo nunešti į lau
kus ir upes. Daug nuostolių 
padaryta.

TROCKIO SEKRETORIUS
NUŽUDYTAS

Paryžius. — Dabar rastas 
antras Trockio sekretorius 
nužudytas ir įmestas į Sei- 
nos upę ties Paryžium. Pir-1 _ -
mas sekretorius Erwin Wolf. ra-pijos pikniko karališkąja 
buvo nužudytas Barcelonoje( šeima. Karaliumi buvo iš- 
prieš kelis mėnesius. Liepos ’ rinktas Stasys Stumbris, 

- ■ ■ karaliene — Petronėlė Drau-
gelienė; karalaičiu — Justas 
Jankus; karalaitė — Sophia 
Kazlauskaitė. Per ištisus 
metus karališkoji šeima 
naudojosi suteiktomis jiems 
privilegijomis parapijoje. 
Šiemet parapija žada kara- 
liškąjai šeimai suteikti ir 
daugiau privilegijų, daugiau 
dovanų.

Gal įsigalės ir šiame pik
nike praeitų metų karališko
ji šeima? Balsavimai taip

13 d. iš Meksikos miesto 
slaptai dingo antrasis sekre
torius Rudolf Element ir tik 
dabar rastas su nukirsta 
galva upėje. Tai vis sovietų 
slaptosios policijos darbai.

VILNIAUS NAUJIENOS

— Žymi lietuvė dailininkė 
grafikė Sofija Urbonavičiū
tė, dirbanti asistente pas 
prof. Bulhaką, ilgesniam lai
kui išvyksta Paryžiun meno 
studijų.

— Šiomis dienomis Varšu
voje baigė meno akademiją 
jaunas, gabus grafikas - rai
žytojas Vladas Drėma. Nu
matęs suruošti ir savo darbų 
parodą.

— Kitąmet mūsų tautos 
istorikui 
sukanka 
mirties. 
Vilniaus
mingai paminėti. Jam pa
statytą paminklą Nočios 
bažnyčios šventoriuje nori
ma visai atnaujinti ir gra
žiai papuošti.

— Vilniuje vis dar negau
na Lenkijos valstybinių tei
sių Vytauto Didžiojo gimna
zija. Nejaugi lenkų mokyklų 
administracija laukia, kad iš 
to kai kurias išvadas pada
rytų mūsų švietimo ministe
rija.

Teodorui Narbutui 
75 metai nuo jo 
Šią gražią sukaktį 
lietuviai nori iškil-

LIETUVOS BANKO 
AUKSO FONDAS

Kaunas. — Rugp. 15 
Lietuvos Banko aukso fon
das siekė 79.17 mil. lt.; už
sienių valiutų — 0.81 mil.

d.

auksu sudarė

— Lietuvos Geografinė 
dr-ja Lietuvos nepriklauso
mybės 20 m. sukakties pro
ga rugsėjo 16, 17 ir 18 d. 
šaukia pirmą Lietuvos geo
grafų ir geografijos mėgėjų 
kongresą, kuriame įvairūs 
profesoriai darys praneši
mus.

— Inž. Alf. Semanavičius 
išvyko į Londoną studijuoti 
— specializuotis radijo susi
siekimo srityje.

— Kariuomenės laikraščio 
Kario išėjo jau 1000 nume
rių. Jubiliejinis numeris pa
didintas ir gražiai iliustruo
tas.

\ ■

8?SŽ

Viršuje dar kartą susipa
žįstame su praeitų metų pa-

gyvi, kad nesiranda nė vie
no, kurs būtų nesusidomėjęs 
šių metų rinkimų eiga. 
Smarkiai varžosi žmonės ir 
prieš pikniką. Savo kandida
tams nori suteikti paramos, 
balsų ir geros valios. Girdė
ti, kad kiti jau seniai surin
kę balsų, bet laukia pikniko 
balsuoti už savo kandidatus. 
Iš spėliojimų, žinoma, nega
lima spręsti, kas tų žmonių 
išrinktas ar išrinktoji.

Manoma, kad ateinančio 
pikniko įvykiai bus ko įdo
miausi. Be rinkimų, balsavi-1 
mų, bus ir žaidimų, benų 
muzikos, choro dainų. Jauni
mui gi Adomas Jezavitas

— Liepos mėn. iš Lietu
vos įvairių prekių buvo iš-1 
vežta į užsienį už 21.4 mil. 
litų. Per tą patį laiką iš už
sienio į Lietuvą buvo įvežta 
už 19.7 mil. litų. Išvežta iš 
Lietuvos už 1.7 mil. litų dau
giau, negu įvežta.

— Per pirmąjį praeitų’ 
metų pusmetį buvo parduo
ta apie 7 su puse mil, klg. 
cukraus, o per šių metų pir-' 
mąjį pusmetį parduota jau 
daugiau kaip 10 mil. klg. 
Padaugėjus cukraus suvar
tojimui, dar labiau iškyla 
trečiojo cukraus fabriko rei-l 
kalingumas. Naujasis fabri
kas manoma bus pastatytas 
Klaipėdoje. į

• HAVEMEYER 8-0259
’ RALPH KRUCH.

• • «» •—r-'. '• '

fotografas
" 65-2į'AGRANDAy E NUE
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STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

prižadėjo tikro patenkinimo 
grojant jo orkestrui.

Kiekvienas, ieškodamas į- 
domaus pasilinksminimo, tu
ri progos pasinaudoti šios 
dienos programa. Raginti 
nėra reikalo. Kiekvienas są
moningas žmogus tuojau su
pras, kad rugsėjo (Sept.) 11 
d., Klasčiaus parke, didžiu
liame šios parapijos meti
niame piknike atsilankęs ras 
pasitenkinimo dienos įvy
kiais. Todėl visi prašomi ne- 

J.~ i užmiršti nei dienos, nei vie- 1_ I
tos. Visi maloniai kviečiami.

Apreiškimo Parapijos
Parengimų Komiteto.

Šiltam ore 
šaltas lietuviškas Maisto 

kumpis su agurku

REctor 2-2780

157 Chambers St., New York.

Llet.-Amer.

Imp. & Eksp. B-vė

Tel. EVergreen 7-4335 >

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balzamubtojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė., ?
Brooklyn, N. Y. >

EVergrcen 8-9770

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.

Telefonas: STagg 2-4409

ALEKS. RADZEVIČIUS 
IR SŪNUS 

Garboriai - Balsamuotojai

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią)

Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms Ir visokiems 

pasivažinėjimams.

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir

Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC

337 Union Av., Brooklyn, N.Y
Namas tas pats, tiktai miesto pa 

tvarkymu pamanytas numeris bu 

vuslo 107 Union Avenue.
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MASPETHO ŽINUTĖS

Zabelskių sukaktis
Rugp. 27 d. savo svetainė

je Zabelskiai, seni maspe- 
thiečiai, buvo sukvietę virš 
100 svečių paminėti savo 25 
metų vedybų sukaktį. Prie 
skanių valgių bei gėrimų 
svečiai palinkėjo „jaunie
siems” sulaukti dar kitų 25 
metų. Kalbas pasakė vietos 
kunigai, draugijų atstovai ir 
giminės. Vakarą vedė p. P. 
Bagočiūnas. Buvo įteikta ir 
dovana nuo Liet, piliečių 
klubo.

Zabelskiai seniai gyvena 
Maspethe ir todėl žinomi vi
siems lietuviams bei kita
taučiams. Išaugino dukrelę 
ir sūnų. Sūnus Kazys studi
juoja inžineriją. Visa šeima 
priklauso įvairioms draugi
joms ir dalyvauja lietuviš
kame veikime. Zabelskis nuo 
pat pradžių skaito Ameriką. 
Linkime viso gero ateičiai!

O. P.

— Rugsėjo 7 d. vietinė 
Moterų Sąjungos kuopa lai
kys mėnesinį susirinkimą 
par. salėje.

— Mokiniai grįš mokyk- 
losna. Moksleiviai Jonas Va- 
lantiejus ir Jonas Vilutis į 
Marianapolio kolegiją. Klie
rikai važiuos į seminarijas: 
Ant Pažereckas į Hutington, 
L. L, ir Ed. Nedzinskas į 
Niagara Falls, N. Y. Ražic- 
kų jaunoji dukrelė vyks į 
lietuvių kazimieriečių aka
demiją Newton, Pa. ir vy
resnioji į dominikonių juve- 
natą, Watermill, L. I. Simas 
Degulis vėl lankys St. Fran
cis Academy, New York Ci
ty.

— Metinis karnavalas bu
vo pasekmingas. Rugp. 31 d. 
kun. P. Lekešis išdavė apy
skaitas komitetui. Komite
tas buvo pamylėtas užkan
džiais. Šį sekmadienį parapi
jos biuleteny bus aspausdin- 
ta apyskaita.

— Šią savaitą kunigų re- 
kolekcijosna buvo išvykęs 
kun. J. Kartavičius. Kitą sa
vaitę vyks kun. P. Lekešis.

— Rugp. 8 d. vyčiai ren
gia „sočiai” parapijos salėje. 
Bus rodomi judamieji pa
veikslai (apie elektrą) ir 
duos užkandžius. Jaunimas 
kviečiamas atsilankyti. Įžan
ga dykai.

— Dainininkas K. Hofma
nas dažnai sekmadieniais 
gieda mūsų bažnyčioje. Pa
sirodo ir p-lė M. Žemaitytė. 
Malonu juos girdėti.

— Neužilgo Maspethe pa
matysime naujai atvežtus 
Lietuvos judamuosius pa
veikslus. Rodys ir aiškins p. 
Januševičius. Diena bus pa
skelbta vėliau. Ką klebonas 
parvažiavęs iš Lietuvos pa
pasakojo, dabar pamatysime 
paveiksluose.

m

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.

IRU - n COAL COM 
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street, Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661

Rugp. 28 d. įvyko trečias 
Amer. Liet. Muz. Men. Drau
gijos posėdis. Svarstyta pa
ruošti įstatymai.

Nepaprastą garbę draugi
jai suteikė p-lė Ona Kat- 
kauskaitė sutikdama būti 
įrašyta į draugiją kaipo gar
bės narė ir siųsdama nuošir
džius linkėjimus.

Nutarta priimti ansamblį 
Lietuvos Daina todėl, kad

— Kun. J. Balkūnas par
sivežė iš Lietuvos daug kny
gų. Ketina atidaryti Maspe
the lietuviams viešą skai
tyklą.

— Rugp. 26 d. įvyko soda- 
liečių išvažiavimas į Steepl- 
chase (Coney Islande).

MASPETHO LIETUVIŲ PI
LIEČIŲ KLUBAS DAR

BUOJASI

Nepaprastas išvažiavi
mas, tai išvažiavimas auto
busu į Fort Solonga, Sun
ken Meadow Beach, sekma
dienį, rugsėjo 4 d. Visi na
riai pritarė' šiam išvažiavi
mui, ir kiekvienas pasižadė
jo, kad draugą arba draugę 
prikalbins važiuoti į minėtą 
išvažiavimą.

Nutarta leisti laimėjimui 
radijo priimtuvą ir dar dvi 
dovanas. Laimėjimas bus 
spalių 29 d. Visi nariai daly
vavo parapijos karnavale ir 
labai gražiai pasirodė. Visi 
ėjo iš klubo į karnavalą gru
pėje. Kai atėjo, tai darbi
ninkai net nusistebėjo pa
matę tiek daug vyrų iš kar
to.

Nors susirinkimas buvo 
gausus, bet daugelis narių 
nesilanko; labai reikalinga, 
kad lankytųsi, nes ateina 
rinkimų laikas ir kiekvie
nas klubietis turėtų rūpintis 
ir apie politiką.

Taigi, nepamirškite ateiti 
į ateinantį susirinkimą, ku
ris bus rugsėjo 9 d. 8 vai. 
vak. klubo salėje.

Narys.

ANGELŲ KARALIENĖS
PARAPIJA

— Rugp. 30 d. iškilmingai 
palaidotas a. a. Juozas Avi
žonis šv. Trejybės kapinėse. 
Laidotuvėmis rūpinosi grab. 
Juozas Garšva.

— Vaikai sugrįžo iš Glen- 
ford vasarvietės šeštadienį. 
Po aštuonių savaičių visi 
atrodo sveiki, gyvi. Sekma
dienį buvo autobusi išvažia
vimas į Glenfordą. Važiavo 
2 autobusai. Žmonės matė 
kaip gražiai seselių vedama 
vasarvietė. Vieta graži ir 
tinkama, tik dar reikia daug 
pagerinimų. Prižiūrėjo vai
kus visą vasarą kun. J. Lau- 
rynaitis.

Novenos pamaldos
Stebuklingo medaliko no

venos pamaldų lietuviškai ir 
angliškai nebus šį pirmadie
nį — Darbo Dienoje, bet per
keliama į antradienį, rugs. 
6 d. Pamokslus šį kartą pa
sakys kun. J. Balkūnas apie 
gautus įspūdžius Liurde.

Rugs. 15 — 23 d. mūsų 
bažnyčioje bus metinė nove
na prie Stebuklingo Medali
ko. Per devynias dienas pa
mokslus angliškai sakys 
kun. G. Frey, C. M.

— Kun. J. Laurynaitis šią 
savaitę buvo išvykęs į meti
nes kunigams rekolekcijas. 
Kun. J. Aleksiūnas vyks at
einančią savaitę.

APREIŠKIMO PARAPIJA

Pradedant rugsėjo 18 d. 
kas sekmadienis 10 vai. ryte 
bus laikomos šv. mišios, pri
taikintos ypatingai jauni
mui. Viskas bus vedama an
gliškai. Be esamų novenų 
šeštadieniais, dar pirmadie
nio vakarais 7:30 vai. bus į- 
vesta novena angliškai prie 
Švč. Marijos Stebuklingo 
Medaliko. Novena prasidės 
rugsėjo 19 d. Visas jauni
mas kviečiamas dalyvauti 
pritaikintose jiems pamal
dose. A. J.

Bingo lošimas
Rugsėjo 25 d., sekmadie

nio vakarą 8 vai., mūsų pa
rapijos salėje bus šaunus 
bingo atidarymas. Šiemet lo
šime bus įvesta įvairumų, 
gražių dovanų ir juokingų 
įspūdžių. Žmonėms paten
kinti — pirmas parapijos 
rūpestis, nes sužavėti lanky
tojai — didžiausia parapijos 
parama. Visi maloniai kvie
čiami šauniame atidaryme 
dalyvauti. V. A.

IŠKILMINGOS VESTUVĖS

Praeitą sekmadienį Ange
lų Karalienės bažnyčioje 
kun. J. Aleksiūnas sušliūba- 
vo adv. J. Andziulaitį su M. 
Kazlaite. Liudininkais buvo 
jaunosios brolis ir sesutė.

Bankietas įvyko Susivie
nijimo salėje, kuriame daly
vavo gražus būrelis svečių. 
Vakarienės metu buvo kalbų 
bei sveikinimų. Ceremoni
joms vadovavo Lietuvos Ge
neral. Konsulato sekretorius 
A. Simutis, kuris labai gra
žiai mokėjo jas sutvarkyti 
ir pamarginti dainelėmis bei 
šposais.

Sveikino jaunavedžius Tė
vynės red.' Kl. Jurgelionis, 
N. G. red. J. Stilsonas, Ame
rikos adm. D. J. Averka, 
graborius J. Garšva ir kiti.

Telegramomis sveikino: 
Lietuvos įgaliotas ministeris 
P. Žadeikis, generalinis kon
sulas J. Budrys ir ponia, 
Chicagos konsul. P. Dauž- 
vardis, dr. B. Venciai, Ame
rikos red. J. B. Laučka.

Jaunavedžiai visiems sve
čiams širdingai padėkojo, o 
svečiai palinkėjo geriausios 
laimės ir skirstėsi į namus.

P. T.

SĄJUNGIEČIŲ
SUSIRINKIMAS

Moterų Sąjungos 35 kuo
pos susirinkimas įvyks sek
madienį, rugsėjo 4 d., 4 vai. 
po pietų.

Kadangi vasaros metu ne
turėjome susirinkimų, o da
bar orui atvėsus reikia susi
rūpinti kuopos veikimu, kad 
galėtume ką nors gero su
rengti. Visos narės kviečia
mos dalyvauti ir atsivesti po 
naują narę prirašyti prie 
kuopos.

Kuopos pirmininkė.

PRANEŠIMAS 

ansamblis yra pasižymėjęs 
tarp kitataučių muzikos me
no srityje. J. Antanavičius, 
pirm., atstovavo chorą. Be
veik pusė ansamblio narių 
yra solistai ir priklauso prie 
šios draugijos.

Taipgi įstojo nauji nariai: 
F. Ausevičiūtė, žymi Phila- 
delphijos pianistė; J. Mažei
ka, žymus Brooklyn© teno
ras. Ir per laišką prisirašė 
E. Kiburiūtė.

Sekantis susirinkimas į- 
vyks antradienio vak., rug
sėjo 27 d., 8 vai., p. Violetos 
Tamkiūtės studijoje, 394 Lo
rimer St., Brooklyne.

R. Kurdinaitis, sekr.

2000 ŠEIMŲ ATMETĖ

Miesto pašalpos skyrius 
šelpia 170,000 šeimų New 
Yorke. Kadangi joms jau iš
leido rugpiūčio mėnesį 9,- 
308,000 dol., tai neteko pini
gų kitoms naujoms 2000 šei
mų, kurios kreipėsi prašy
damos pašalpos rugpiūčio 
mėn. pabaigoje. Tos šeimos 
turės laukti rugsėjo mėn. 
pašalpos.

KALBĖK PER RADIJĄ

Rugs. 1 d. 5:45 vai. vak. 
per radijo WCNW kalbėjo 
kun. J. Balkūnas apie Lietu
vos įspūdžius. Klausytojai 
artimoj ateity turės vėl pro
gos pasiklausyti jo paskaitų 
apie Lietuvą, nes ruošiamas 
visas ciklas radijo paskaitų, 
kaip Lietuvos kariuomenė, 
mokykla, ūkis, finansai, pre
kyba, organizacijos, sportas, 
transportacija ir k. Paskai
tų laikas bus paskelbtas vė
liau. Sekite WCNW radiją.

NUOŠIRDŽIAI REMIA 
GINKLŲ FONDĄ

Praeitą savaitę Amerikos 
skaitytojas Alfonsas Stan
kevičius iš Bronx, N. Y., 
Ginklų Fondui į Lietuvą pa
siuntė 100 dol. auką. Tenka 
pažymėti, kad ši jo auka nė
ra pirmoji. A. Stankevičius 
remdavo lietuvybės reikalus 
ir anksčiau, būtent: New 
Yorko lietuvių masiniame 
susirinkime jis aukojo 5 dol. 
ir per Lietuvos Gen. Konsu
latą pasiuntė 10 dol. Taigi,

NAUJI VEIKALAI
Neseniai atspausdinta keletas kun. Dr. J. Navic

ko, M.I.C. veikalų. Kadangi rašytojas labai gerai 
pažįsta jaunimą ir supranta jo auklėjimą tad šie vei
kalai ir yra rinktiniai mūsij vaidintojams—mėgė
jams.
PRANAŠYSTĖ, Anglijos Karaliaus Enriko VIII 

persekiojimo laikų keturių veiksmų, septy
nių paveikslų vaizdelis. Šiame vaizdelyje ryš
kiai atsispindi tikėjimo galia ir tie, kurie 
pradžioje bandė kovoti prieš tikėjimą, pažįs
ta savo klaidas, tampa jo uoliais išpažinėjais, 
gelbsti nusidėjėlių nemirtingąsias sielas, 
skiepydami jiems tikėjimo meilę.

ŽYDŲ KARALIUS, keturių veiksmų, penkių pa
veikslų drama. Tai Kristaus gyvenimo ir Jo 
pasiaukojimo, gerų darbų ir meilės žmo
nėms vaizdas. Čia vaizduojama, kaip piktieji 
fariziejai tarėsi Jį sugauti, kad galėtų, netei
singai apskundę nužudyti. Veikalas tinkamas 
vaidinti ypač gavėnios metu, o pasiskaityti 
visada įdomus ir vertingas.

DU VAINIKU, tragedija penkiuose veiksmuose. 
Jauno kunigaikščio tikėjimas pasireiškia 
taip stiprus, kad atsižadėjęs įvairių dievai
čių už ką jį tėvas, nedorų žmonių apgautas, 
prakeikia, neatbaido ir neatitraukia jo nuo 
ištikimybės. Drąsiai išpažindamas savo tikė- 

-jimą, iškenčia visas nelaimes ir net pagaliaus 
žūsta nuo priešo rankos.

Šie veikalai parsiduoda po 35c. 
Perkant visus tris kartu — 1 doleris. 

Kreipkitės į 
AMERIKOS ADMINISTRACIJĄ

423 Grand St., Brooklyn, N. Y.

trumpu laiku A. Stankevi
čius yra pasiuntęs Lietuvos 
gynimosi reikalams stambią 
auką — 115 dol. Anot jo žo
džių: Lai ši auka sustiprina 
Lietuvos apsaugą prieš prie
šus, kurie norėtų ją paverg
ti. Rep.

TŪKSTANČIAI IEŠKO
DARBŲ

New Yorko savivaldybės 
nešikų darbams su 1000 dol. 
alga metams ieško keli tūks
tančiai asmenų. Miestas ap- 
likantus priima, jei pristato 
sveikatos liudijimą, ir iš ei
lės surašo. Taip bus priima
mi — kas pirmesnis, tas ge
resnis.

MATUSEVIČIAUS RADIJO

Brangūs lietuvių radijo 
valandos klausytojai. Lietu
vių radijo valandos klausy
tojų draugija, vad. jūsų ra
dijo pranešėjui (dzūkui), 
veikia 9:30 vai. rytais ant
radieniais, ketvirtadieniais 
ir šeštadieniais. Prašome 
pasiklausyti programos iš 
stoties WBNX (1350 klc.). 
Visais garsinimų reikalais 
kreipkitės pas jūsų vedėją 
Vincą Matusevičių, 390 Lo
rimer St., Brooklyn, N. Y. 
Tel. Evergreen 7-3787.

Klysta, kas mano esąs ne
laimingas, nes visa, kas 
žmogaus laimei reikalinga, 
yra jo paties rankose. Klys
ta ir tas, kuris tiki likimą 
jam suteiksiant laimę.

— M. R.

Pasaulyje tiek nelaimių, 
vargų ir ašarų, tiek blogu
mo ir neteisingumo, jog ne
suprantu, kaip galima būti 
čia absoliutiškai laimingu. 
Gali juo būti tiktai egoistas.

— Šatrijos Ragana.
Meilė vedybose būtų reali

zavimas vienos iš gražiausių 
svajonių, jei vedybos daugu
moje nebūtų tos gražios 
svajonės užbaigimu.

— Karras.

TIK bendromis jėgomis 
nuveikiami dideli darbai, to
dėl ištiesk talkos ranką savo 
laikraščiui AMERIKAI.
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Tel. STagg 2-7177 į
I

ALFRED J. WENTZ į
(VENCIUS) i
ADVOKATAS

BR00KLYN0 LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK

161 NO 6th STREET

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

Šventadieniais sueitame 
Tel.: EVergreen 8-9299

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS: 
1—2 P. P. 
6—8 vak. 
Ir pagal sutartį

Tel.: MAnsfleld 6-8787

DR A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

VALANDOS:
e—12 ryte
1— 8 vak.

Penktadieniais uždaryta
Tel.: EVergreen 7-910B

I

219 So. 4th Street, Brooklyn, N. Y. Į
(Williamsburgh Bridge Plaza)

Tel. EVergreen 8-7027
GARSAS BAKERY, Inc.

Savininkas - A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

Lietuviai yra sveiki Ir stiprūs žmonės todėl, kad jie valgo tikrą Lietuvišką 
Duoną. ’’GARSO’’ KEPTUVE kepa geriausią HetuvlSką duoną, kelksus 

Ir pyragaičius vestuvėms bei kitokiems pokyHams
Siunčia Ir 1 kitus miestus.

68 So. 2nd Street, Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIŲ PALOCIUS 
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi užkandėtai, kava, arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI — PIETUS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALŪS iš geriausių 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:
J. GINKUS

[495 Grand Street, Brooklyn, N. Y J

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS 
UNDERTAKER and EMBALMER

REAL ESTATE - GENERAL INSURANCE
54-41—72nd Street, Maspeth, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS ŠALINSKAS) 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Graži, modemiška šarvojimui koplyčia Ir poilsiui gražūs kambariai duodama 
nemokamai. Samdo automobilius įvairiems reikalams. Kainos labai prieinamos
84-02 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.

(Prie FOREST PARKWAY)

Tel. Elizabeth 2-8661

Apkainuoja, parduoda 
nejudomas nuosavybes,
Sukolektuoja rendas
Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

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

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

— Keliavimo draugija 
kreipėsi į atitinkamas įstai
gas, prašydama uždrausti 
šiaip gyventojams meškerio
ti Dubingių ir Anykštos eže
ruose. žvejams kelis metus 
nežvejojant, tuose ežeruose 
pakiltų žuvingumas ir tada 
keliautojų meškeriojimas 
būtų daug malonesnis.

nr—m—n

I

j KAZYS ALEKSYNAS
j LIETUVIS DAILYDĖ 

(Cabinet Maker)
I
j

Stato naujus arba taiso
Į senus namus iš lauko ir iš 
j vidaus.
I Kainos prieinamos.
j Visasdarbas
Į garantuojamas.
I

Į Reikale kreipkitės:

į 544 Grand St., Brooklyn, N. Y.
i TeL EVergreen 7-5906
I

LICENSES
BEER, WINES & LIQUUORS

WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
EB623 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
459 Stone Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

IKE CHESSIN
450 Stone Avenue, Brooklyn, N. Y.

Res. Tel. Elizabeth 2-8537

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2261 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
78 — 6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
B. and T. COFFEE SHOP, and REST., Inc. 

78—6th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB10814 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1414 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RALPH LIPTON and RITA LIPTON 
(d-b-a Naborhood Grocers)

1414 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB10748 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
158 E. 32nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AVADIS MELKONIAN and 
STEVE MELKONIAN

158 E. 32nd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB3348 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 39 
Wallabout Market, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JULIUS PAGANO and 
RALPH BRANDOFINO 
Piccadilly Luncheonette

39 Wallabout Market, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8091 has been issued to the undersigrted 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 219 Havemeyer Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

DEEN’S BAR & GRILL, ING.
219 Havemeyer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10778 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1808A Fulton St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HANS U. GOLCHERT 
1808A Fulton St., Brooklyn, N. Y.

Ar supažindinai bent vie
ną savo kaimyną su savo 
laikraščiu AMERIKA?


