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Tautos šventė. 
Nedėkingas svečias. 
Juokiasi iš savęs. 
Naujas laikraštis. 
Pasižymi svetur. 
Lietuvis specialistas.
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Rugsėjo 8 d. Lietuvoje mi
nėta Tautos šventė. Pas 
mus, išeivijoje, ši šventė vi
sai neprigijusi, tik retai kur 
ji paminima. Ji paskelbta 
nelabai seniai, vietoj anks
čiau minėtos gegužės 15-tos, 
kurią švęsdavo visa tauta, 
kaip Steigiamojo Seimo su
sirinkimo dieną.

Šiemet Lietuvoje Tautos 
šventė turėjo praeiti reikš
mingiau, nes jos išvakarėse 
įvyko savanorių įspūdingas 
kongresas.

migo titrą Uetnuų 
tą duoną, kelkiu

Brooklyn, N. I,

3TARY PUBLIC

S

i kambariai duodama
Inos labai prieinamu

Ne visi sugrįžę lietuviai 
amerikiečiai sportininkai pa
sirodė džentelmenais. Lietu
voje jie priimti karališkai, 
juos ten veik ant rankų ne
šiojo, bet, štai, skaitome 
Elizabetho anglišką spaudą, 
kurioje jaunuolis Pečiukai
tis labai negražiai pasisako 
apie Lietuvą; jis sakosi net 
pasiryžęs bučiuoti Amerikos 
žemelę, lyg grįžęs iš nelais
vės, reikšdamas džiaugsmą, 
kad galįs vėl būti šioje šaly
je.

Vargšas jaunuolis, lietu
vių sūnus! Jį ir jo draugus 
Lietuvoj gražiausiai priėmė, 
kaip savo vaikus, viskuo ap
rūpino, užmiršo ten jų ir ne
pateisinamus elgesius, bet 
kaip atsidėkojamu! Sugrįžęs 
atsuka nugarą savo tėvų že
mei. Gaila, kad tas jaunuo
lis, rodos, įrašytas L. Vyčių 
organizacijos eilėse.

Brooklyn, N. Y.
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Meksikoje vykstąs darbi
ninkų įvairių unijų atstovų 
suvažiavimas reikalauja, 
kad viso pasaulio darbinin
kai boikotuotų fašistines 
valstybes ir iš viso fašistus. 
Bet ką daro Meksika, kurios 
vadovai skelbia, kad Meksi
ka yra antroji darbininkų 
valstybė? Meksika ką tik pa
sirašė sutartį su Vokietija, 
kuriai parduos iš amerikie
čių ir anglų atimtų versmių 
aliejų, už kurį iš Vokietijos 
gaus reikalingų prekių. Mek
sika atsukę nugarą demo
kratinėms Anglijai ir J. A. 
V. Mat, diktatūra su dikta
tūra lengvai susiuosto.

FEE SHOP, and REST.
Ave., Brooklyn, N. !.
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Komunistų Laisvei nepa
tinka Hitlerio nacių seimas, 
kurs „nieko daugiau negali 
daryti, kaip tik užgirt Hit
lerio planus”. Na, o kuo ko
munistų seimai skiriasi? Ir 
jie nieko kito negali daryti, 
kaip tik užgirti Stalino pla
nus. Taigi, ar netinka čia 
patarlė: juokiasi puodas, 
kad katilas juodas?
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Beverage Centro bro* 

Street, Borough of B* 
lgs, to be consumed off

IS MELK01HAN and 

eve melkonun 
2nd St, Brooklyn, »• L 

hereby given M 
be® ‘^JjAetkn « 
at retail under SertM g 

1 BevOT8e 
tekėt, Borough

(JUUS PAGA^fJ 
ALPH BB^^į 

’iccadllly 1 .bout Market8^,

Mūsų bendradarbis iš Phi- 
ladelphijos praneša, kad ten 
lankėsi buvę Vienybės re
daktoriai Tysliava ir Jurgė- 
la ir taręsi dėl naujo laik
raščio steigimo. Philadelphi- 
ja gal ir gera dirva naujam 
„tautiškam” laikraščiui, ku
ris gali susilaukti atitinka
mo palaiminimo ir iš neza- 
ležninkų parapijos.
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Mussolini iki šiol buvo 
laikomas gudriausiu visų 
diktatorių, tačiau jo perse- 
kiojantieji žygiai prieš Ita
lijos žydus rodo visai kitką. 
Italijoje žydų, palyginti, vi
sai mažai ir jie nesudaro 
italams jokio pavojaus. Ko
voti prieš žydus vien tik to
dėl, kad jie žydai, ir dar 
taip žiauriomis priemonė
mis, yra tikra šio amžiaus

...  s?

A. LIET. KATALIKŲ VISUO
MENINIO IR KULTŪRINIO 
GYVENIMO SAVAITRASTig 

ETNA KAS PENKTADIENĮ.

METAI VIEntered as Second - Class matter March 16, 1934 at the Post 
Office at Brooklyn, N. Y. under the Act of March 3, 1879

Kardinolas Hayes Laidojamas Rugsėjo 9
New York. — Rugsėjo 3 

d. naktį savo kukliame va
sarnamyje mirė New Yorko 
arkivyskupas, kardinolas 
Joseph Hayes, pernai lap
kričio mėnesį sulaukęs 70 
metų amžiaus. Kūnas pra
džioje atlydėtas į velionio 
butą, iš kur perkeltas į šv. 
Patriko katedrą; čia kasdien 
laikytos mišios ir turėta ki
tos pamaldos. Visame mies
te prie savivaldybės ir dau
gelio privatinių namų iškel
tos gedulo vėliavos.

Kardinolas mirė nepapra
stai ramiai, miego metu. 
Rugsėjo 4 d. rytą jis neat
ėjo įprastu laiku į koplyčią, 
dėl ko susirūpino jo sekreto
rius ir tuojau atskubėjo į 
kardinolo miegamą kamba
rį. Kardinolas atrastas už
migęs amžinai, su šypsena 
lūpose, sunertomis ranko
mis, lyg kalbėdamas maldą. 
Jis buvo miręs nuo širdies 
smūgio.

Kard. Hayes gimė New 
Yorke 1867 m. lapkričio 20 
d. 5 metų sulaukęs tapo naš
laitis ir nuo to laiko juo rū
pinosi artimi giminės. Lan
kė katalikiškas mokyklas. 
Kunigu įšventintas 1892 me
tais. Seminariją baigęs lan
kė Katalikų universitetą 
Washingtone, kur studijavo 
bažnytinę teisę ir gilino sa
vo žinias teologijoje.

Parapinį darbą pradėjo 
1892 metais prie monsinjoro 
Farley, kurs vėliau liko New 
Yorko arkivyskupu ir kardi
nolu. Mons. Farley, tapęs 
vyskupu, pakvietė Hayes ar
kivyskupijos kancleriu ir 
tais pačiais metais jis pa
skirtas katedros kolegijos 
vedėju. 1914 metais mons. 
Hayes paskirtas New Yorko 
vyskupu pagelbininku. Di
džiojo karo metu vyskupas 
Hayes buvo vyriausiu ka
riuomenės kapelionu — ka
riuomenės vyskupu. Jis su
organizavo 900 karo kape
lionų ir sėkmingai jiems va
dovavo. Išvykimą į karo 
lauką, į Prancūziją, jam su

geda, kaip yra pasisakęs ir 
Popiežius.

Sovietų Rusijos aviacijos 
generolas lietuvis D. Pum
putis apdovanotas Sovietų 
herojaus ordinu, kurį turi 
tik keli asmenys; be to, jis 
išrinktas į aukščiausią So
vietų Rusijos Tarybą. Tik
rai įdomu, kad lietuviai 
aukštai pakyla ir svetur, 
bet tuo pat momentu negali
ma užmiršti ir generolų Put
uos ir Ubarevičiaus likimo. 
Juk ir jie buvo apdovanoti 
aukščiausiais komunistų or
dinais, bet juos sunaikino 
Stalino agentų kulkos.

Pasaulinės parodos rengė
jams šiomis dienomis teko 
nustebti dėl lietuvio inžinie
riaus architekto pastabų. 
Atvykęs iš Lietuvos inž. Šal
kauskis stropiai peržiūrėjo 
amerikiečių skyriaus pavil
jono planus ir nurodė į dvi 
stambias klaidas. Sušaukta 
amerikiečių inžinierių archi
tektų komisija pripažino, 
kad inž. Šalkauskis tikrai 
surado jų patvirtintame 
projekte klaidų, štai kur lie
tuvių kelias — būti gerais 
savo srities specialistais! 

trukdė kardinolo Farley 
mirtis 1918 m. Netrukus, 
1919 m. vasario 26 d., Hayes 
buvo paskirtas New Yorko 
arkivyskupu, o 1924 metais 
Popiežius paskyrė kardino
lu.

Valdydamas New Yorko 
arkivyskupiją, kard. Hayes 
naudojosi visuotine pagar
ba. Ypatingai jis buvo žino
mas savo labdaringais dar
bais; kasmet katalikų lab
darybės fondas surinkdavo 
milijonines sumas, kurios, 
kardinolo paskyrimu, leng
vindavo vargingųjų sunkią 
būklę.

Politiniais klausimais vie
šai nereikšdavo savo nuo
monės, tačiau dažnai tarda
vo savo drąsų žodį viešosios 
dorovės reikalu. Labai arti
mai sugyveno su buvusiu 
New Yorko gubernatorium 
Alfred Smith, kurs buvo jo 
artimiausias bendradarbis 
labdarybės darbuose. Geruo
se santykiuose buvo ir su 
prezidentu Rooseveltu.

Neretai kardinolo Hayes 
vardas buvo minimas kaip 
rimto kandidato Popiežiaus 
vietai. Popiežius Pijus XI 
labai vertino velionį kardi
nolą ir neseniai buvo pasky
ręs savo ypatingu atstovu 
šios šalies Tautiniam Eucha
ristiniam kongresui, kurs į- 
vyks šių metų spalių mėne
sio 17 — 20 d.d. New Or
leans.

Kardinolo laidotuvės pa
skirtos šį penktadienį, rug
sėjo 9 d., katedros rūsyje, 
šalia kardinolo Farley kūno.

MIRĖ BUV. ISPANIJOS 
KARALIAUS SŪNUS

Miami. — Rugsėjo 6 d. 
nuo kraujo tekėjimo mirė 
Ispanijos buvusio karaliaus 
Alfonso vyresnysis sūnus, 
kurio pilnas vardas buvo: 
Don Alfonso Pio Christino 
Eduardo Francisco Giulerme 
Carlos Enrique Eugenio 
Fernando Antonino Venan- 
cie de Bourbon y Batten
berg.

Velionis, 31 metų, buvo 
atsisakęs nuo teisių į nesan
tį ispanų sostą po to, kai jis 
vedė kubietę merginą, ne iš 
karališkos šeimos. Vėliau jis 
vedė labai palaidą gyveni
mą. Rugsėjo 6 d. anksti rytą 
jis važiavo automobilium, 
kurį vairavo naktinio klubo 
cigarečių pardavėja; auto
mobilius atsimušė į stulpą 
ir Alfonso sūnus susižeidė. 
Jis turėjo paveldėtą kraujo 
tekėjimo ligą, todėl gydyto
jai nebegalėjo jo gyvybės iš
gelbėti, nes iš žaizdų nute
kėjo daug kraujo.

UŽSIENIO AGENTAI TU
RĖS REGISTRUOTIS

Washington. — Valstybės 
sekretorius išleido taisykles, 
kurios reikalauja, kad visos 
politinės organizacijos, dir
bančios užsienio naudai, turi 
įsiregistruoti valstybės de
partamente per 30 dienų. Iš
aiškinta, kad įsiregistravi- 
mas privalomas visoms po
litinėms organizacijoms, ku
rios gauna pinigų iš užsienio 
valstybių savo propagandai.

— Šiemet atidaroma 130 
naujų pradžios mokyklų 
komplektų.

MARIANAPOLIO KOLE
GIJA PRADĖJO MOKSLO

METUS

Thompson, Conn. — Ma- 
rianapolio kolegijoje nauji 
mokslo metai pradėti rugsė
jo 8 d. iškilmingomis mišio- 
mis, kurias atlaikė pats ko
legijos rektorius, kun. dr. 
Jonas Navickas, asistuoja
mas kolegijos mokytojų ku
nigų. Pamokslą pasakė kun. 
K. Urbonavičius.

Šiemet moksleivių skai
čius kolegijoje didžiausias, 
negu kada anksčiau, todėl 
labai jaučiama didesnių pa
talpų stoka. Rektoriaus pra
dėtas naujų rūmų statybos 
vajus dar nedavė pageidau
jamos sumos, todėl rūmų 
statyba nepradėta. Tikimasi, 
kad pavasarį statyba tikrai 
bus pradėta. Vajaus pasise
kimą sutrukdė negerėjanti 
šalies ekonominė būklė.

SUSIŽEIDĖ LAKŪNAS

Nida. — Šiomis dienomis 
sunkiai susižeidė lakūnas, 
ats. Įeit. Zaikauskas, Nidos 
sklandymo mokyklos vedė
jas.

DOVANOS KARIUOMENEI

Kaunas. — Rugsėjo 6 d. 
intendantūros šaulių kuopa 
įteikė kariuomenei 125 šau
tuvus ir 2 kulkosvaidžius. 
Kariuomenei panašios dova
nos nuolat plaukia iš visų 
Lietuvos vietų.

ČILĖJE FAŠISTAMS 
NEPAVYKO

Santiago. — Čilės respub
likos fašistinėms grupėms 
nepavyko nuversti esamą 
valstybės vyriausybę ir įve
sti fašistinę-nacišką san
tvarką. Jų ginkluoti būriai 
rugsėjo 6 d. buvo užėmę so
stinės kelis namus, prie pat 
prezidentūros, bet sukilimas 
numalšintas per kelias va
landas. Žuvusių priskaitoma 
iki 100, o sužeistų žymiai 
daugiau. Sukilimo vadai su
imti, jų skaičiuje ir gen. 
Ibanez, kurs buvo fašistinių 
grupių kandidatas preziden
to vietai. Prezidento rinki
mai turėjo įvykti spalių 25 
d., bet dėl įvykusio sukilimo 
gali būti atidėti neribotam 
laikui.

PRANCŪZIJOS PASIENY
DAUG KARIUOMENĖS

Paryžius. — Prancūzijos 
Vokietijos pasienyje su
traukta daug kariuomenės 
iš abiejų pusių. Tikrasis ka
riuomenės skaičius laikomas 
didžiausioje paslaptyje. 
Prancūzai prailgino kareivių 
prievolės terminą ir pašaukė 
atsarginius karininkus; jie 
net susprogdino keliolika 
tiltų ir vieškelių pasienyje.

Abiejose pasienio pusėse 
vyksta didelis karių judėji
mas. Abi pusės kalba ne 
apie puolimą, bet tik apie 

i gynimąsi. Ištisi traukiniai 
atgabena atsarginius karei
vius, kurie išlaipinami tvir
tovių sienos požemiuose.

— Į Kauną atvyko prof. 
Mandelštamas, kuris Lietu
vai atstovauja Haagos tri
bunole ekonominiuose gin
čuose su estais ir danais.
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Pranas žižmaras, apie ku
rį rašo mūsų bendradarbis 
iš Kauno.

NELEIDŽIA STEIGTI
NAUJŲ DRAUGIJŲ

Vilnius. — Vilniečiai lie
tuviai, vietoj lenkų valdžios 
uždarytų lietuviškų draugi
jų, norėjo ir nori steigti 
naujas draugijas, tačiau len
kai neduoda leidimų. Lenkai 
taip pat neatidaro ir uždary
tųjų draugijų, tačiau visur 
kalba apie savo „brolišku
mą” lietuvių tautai.

KLAIPĖDOJE SUDEGĖ 
FABRIKAS

Klaipėda. — Dėl neišaiš
kintų priežasčių kilęs gais
ras sunaikino trąšų ir kito
kių cheminių gaminių fabri
ką Union. Ugnies gesinimo 
metu žuvo vienas gaisrinin
kas. Normaliai tame fabrike 
dirbdavo per 250 darbinin
kų.

HITLERIS DŽIAUGIASI 
VALSTYBĖS ATSPARUMU

Nuremberg. — čia vyksta 
didžiulis nacių partijos vadų 
suvažiavimas, kuriame jau 
kalbėjo ir dar kalbės pats 
Hitleris. Vienoje savo kalbo
je Hitleris pareiškė, kad 
šiandie Vokietija nebijo jo
kios blokados. Vokietijos 
ekonominė padėtis esanti 
taip sustiprėjusi, kad jai ne
baisios užsienio valstybių 
gąsdinimo priemonės, jei to
kių iš viso pasitaikytų.

Savo ilgoje kalboje Hitle
ris visai neužsiminė apie Če
koslovakiją.

FORDUI ĮSAKYTA PRIIM
TI DARBININKUS

Washington. — Tautinė 
Darbo Santykių Taryba įsa
kė Fordo automobilių dirb
tuvei Richmond, Calif., grą
žinti į darbą 129 darbinin
kus, kuriuos anksčiau dirb
tuvė atleido be jokios patei
sinamos priežasties. Darbi
ninkai buvo atleisti tik dėl 
jų pastangų sudaryti savo 
uniją.

ANGLIJOS DARBININKAI 
UŽ GINKLAVIMĄSI

Blackpol. — Darbininkų 
unijų kongresas, kuris at
stovauja penkiems milijo
nams anglų darbininkų, 
svarstė savo šalies saugumo 
reikalus ir vieningai pasisa
kė už pritarimą vyriausybės 
programai padidinti valsty
bės apsiginklavimą. Kongre
se pasmerkti Vokietijos, Ita
lijos ir Japonijos 
žygiai.

Vilniečiai Entuziastingai
Kaune Sutikti ir Palydėti

(Mūsų Lietuvos korespondento)

Kaunas. — Gražiai pri
ėmėme lietuvius amerikie
čius sportininkus. Tai buvo 
didelės priimtuvės.

Vistik už amerikiečius 
daugiau simpatijų sulaukė 
vilniečiai. Pasistengsiu at
vaizduoti, nors viso to gra
žumo neįmanoma laiške ap
rašyti. Įsivaizduok: gražus, 
saulėtas sekmadienio rytas, 
kokių retai šiemet. Iš pat 
ryto linksmai nusiteikę bū
riai žmonių skuba gelež. sto
ties link, kur 9 vai. atva
žiuos ekspresas ir atveš vil
niečius sportininkus ir ki
tus ekskursantus, pirmą kar
tą Lietuvon atvykstančius 
po tiek nelaisvės metų. Pil
nos salės, koridoriai žmonių, 
o prieš stotį — visas Kau
nas, rodos, suplaukė. Tik pa
sirodžius ekspresui, gėlėmis 
apkaišytam išlindus iš tune
lio, prapliupo niekeno nera
ginami valio šauksmai ir pa
siekė tokio šauksmo, kad net 
langai dreba. Vilniečiai ver
kia, vilniečiai tuoj fotogra
fuojami iš visų pusių, fil
muojami, o gėlių lietus pi
lasi ant jų galvų iš visų pu
sių. O valiavimams nesima
to galo.

žižmaras imamas ant ran- 
kų ir drauge įu visais vil
niečiais,'vainikais 'ir gėlių 
puokštėmis pasipuošusius 
užtvinusi gatvė nuneša iki 
pat Pažangos rūmų, Laisvės 
Alėjoje. Lydint dainos, nuly- 
dėjus vėl šauksmai ir dai
nos. Daug sykių buvo mi
nios kviečiamas pasirodyti 
balkone žižmaras ir vilnie
čiai. Tai buvo tikras entu
ziazmas, tai buvo kaž kas 
nebelietuviška, kaž kas ne
įprasta. Ir seni ir jauni vie- 
nan baisau išreiškė tai, ką 
kaupė per 20 metų, tą nepa
prastą meilę broliams vil
niečiams, tironų ir moder
niškų barbarų ujamiems. 
Olimpijados dienomis, kur 
tik vilniečiai arba žižmaras 
pasirodydavo, — valiavimai 
nesibaigdavo. Turėjo daug 
vargo jie, ypač žižmaras.

žižmaras nedidelio ūgio, 
kaulėtu veidu, kresnas, ne- 
perdaug gražus, bet labai gi
laus žvilgsnio, simpatiškas 
ir visuomet rimtas. Atrodo, 
užteko vien jo žvilgsnio nu
dobti lenkų karininką, žiž
maras tiek buvo persekioja
mas ir visur kviečiamas, kad 
spaudos atstovui pareiškęs: 
Kaune gerai, bet jame neiš
tverčiau ilgiau, čia tiek esu 
lepinamas ir vaišinamas ir 
kviečiamas, kad ir jėgų ne
beužtenka. Savanoriai išrin
ko jį garbės savanoriu, kitos 
organizacijos apdovanojo jį 
visokiom dovanom. Buvo to
kių gerbėjų, kad net jo ke
purę nudžiovė. Autografų 
nespėdavo net pasirašyt.

Kai jie atgal grįžo, vėl 
daug labai žmonių išleist at
ėjo. Vėl pilnas peronas, sto
ties salės ir gatvės. Vėl dai
nos (turiu pažymėt, kad 
kaip sutikdami, taip ir iš
leisdami, dainavome tik apie 
Vilnių ir Vilnių primenan
čias dainas), įvairūs chorų 

agresingi! šaukiami šūkiai, valio nesi- 
I baigiančiai. Mergaitės vii-

nietės verkė, o taipgi ir kai 
kurie vyrai, net žižmaras 
apsiverkė ir skepetaite aša
ras braukė. Koks šiurpus 
vaizdas: savan kraštan va
žiuoja ir verkia. Kai trauki
nys pasijudino, vėl kurti
nantys šauksmai, rodos, su
plėšys stotį. Vėliau dideliau- 
sios minios gatvėmis dar il
gai demonstravo ir priešlen- 
kiškas dainas traukė. Lenkų 
spauda baisiai buvo nepa
tenkinta, net aliarmas jau
tėsi. Teko išsikalbėti su vie
nu vilniečiu. Klausiau, koks 
įspūdis Kaune ir kitur kur 
jiems teko būti. Neduoda 
net baigti — puikiausias, 
girdi. Nesitikėjo tokio nuo
širdaus sutikimo, pagaliau, 
nesitikėjo net Kauno tokio 
rasti, paprastai tariant, sta
tybos atžvilgiu. Daug kuo 
patenkinti, dėlto viską sun
ku ir išpasakoti. Sunku, ma
čiau, jiems buvo skirtis, ta
čiau jų akyse ir aklas galė
jo pastebėti naują dvasios 
pakilimą ir suliepsnojimą. 
Paabejojo, ar neatims lenkai 
pasieny dovanų ir kitų daik
tų, tačiau vėliau skaičiau 
laikrašty, kad kliūčių jokių 
nedarė.

LIETUVIAI VILNIUJE 
KOVOJA DĖL SAVO 

TEISIŲ

Vilnius. — Lenkų admi
nistracijos įstaigos daro į- 
vairiausius trukdymus lie
tuviams, norintiems leisti 
savo vaikus į Vytauto Di
džiojo lietuvių gimnaziją. 
Gimnazijon įstoti norinčių 
vaikų tėvai turi pristatyti 
tautybės liudijimą, kurį gau
ti visai nelengva. Tokio liu
dijimo gavimas apkrauna
mas įvairiais apsunkinimais.

Šiomis dienomis vilnietis 
lietuvis Barauskas, negavęs 
tautybės liudijimo žemesnė
se lenkų įstaigose, pėsčias 
iškeliavo į Varšuvą gauti 
lenkų reikalaujamo liudiji
mo. Barauskas, žinodamas 
save esant lietuviu, nesutin
ka savo sūnaus leisti į jokią 
Hitą gimnaziją, kaip tik lie
tuvių.

ŽEMAIČIŲ PARODA

Kaunas. — šios savaitės 
pradžioje Telšiuose žemės 
ūkio ministeris Tūbelis ati
darė Žemaitijos žemės ūkio 
parodą. Paroda-gausiai lan
koma.

NAUJA RADIJO STOTIS

Kaunas. — Ministerių ka
binetas priėmė įstatymą 
naujai galingai radijo sto
čiai pastatyti. Manoma, kad 
nauja stotis bus greitai pra
dėta statyti.

LANKO ŠVENTES

Joniškis. — Dalyvaujant 
ministeriui pirmininkui kun. 
Mironui ir jo palydovams, 
čia iškilmingai atšvęsta tau
tinė šventė. Joniškiečių iš
kilmės sutraukė artimų ir 
tolimesnių apylinkių tūks
tančius gyventojų.



Rugsėjo 9 d., 1938 m. Rugsėjo

0 a!SM0
LEIDŽIA LIETUVIŲ 

UNIVERSALIS BIURAS, Inc.
KAS PENKTADIENIS

Prenumeratos Kaina:
Jungt. Valst. metams ................ $2.00
Jungt. Valst. pusmečiui ............ $1.10
Užsienyje metams .................... $$2.75
Užsienyje pusmečiui .................... $1.50

Skelbimų kainos pagal susitarimą

New York = Budapest = Kaunas GIRIA EKONOMINĮ 
LIETUVOS GYVENIMĄ IŠ TĖVU ŽEMĖS

(Tęsinys)
LITHUANIAN WEEKLY 

Published by LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU. Inc.

Subscription Rates:
m U. S. A. one year ............ $2.00
In U. S. A. six months .......... $1.10
Other Countries one year .... $2.75 
Other Countries six months .. $1.50

Advertising rates on application

Raštus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai ko
respondentams negrąžinami, jed tam tikslui neprlslunčlama pašto ženklų.

JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.

DANIELIUS J. AVERKA — Vedėjas.

Labdarybės Kardinolas
Daugtūkstantinės minios šią savaitę lanko New Yorke 

šv. Patriko katedrą, skubėdamos atiduoti savo paskutinę 
pagarbą rugsėjo 3 d. naktį ramiai mirusiam kardinolui 
Juozapui Hayes. Visa spauda spausdina išsamiausius 
straipsnius apie velionį kardinolą, kurs per 19 metų buvo 
New Yorko arkivyskupijos priešakyje. Įvairių tikybų 
aukšti ir atsakingi dvasininkai reiškia Katalikų Bažnyčiai 
gilios užuojautos dėl įžymaus kardinolo mirties.

Kardinolas visame pasaulyje geriausiai buvo žinomas 
savo labdarybės darbais ir todėl reikšmingai jis vadintas 
Labdarybės Kardinolu. Gimęs New Yorko miesto lūšnų 
rajone, prieš 70 metų, jis anksti, jaunoje kūdikystėje, ne
teko savo tėvų ir augo kaip našlaitis, kuriuo pasirūpino 
artimi giminės ir leido į mokslus. Tapęs kunigu visą lai
ką buvo arti neturtingųjų, iš kurių pats kilęs. Gavęs vys
kupo mitrą, dar labiau rūpinosi vargingaisiais. O kai bu
vo paskirtas New Yorko arkivyskupu, jo labdaringi dar
bai pasiekė aukščiausio laipsnio. Visa spauda tvirtina, 
kad daugiausia dėl jo mirties liūdi neturtingieji. Tai ge
riausias paminklas Labdarybės Kardinolui.

Kardinolas Hayes labai gerbtas ir viešajame valstybės 
gyvenime; niekad nebus pamiršti jo rūpesčiai Didžiojo ka
ro metu, kai jam teko organizuoti amerikiečių kariuome
nės kapelionus. Jis buvo kariuomenės vyskupas ir sėk
mingai aprūpino ją aukštos dorovės ir drąsiais kapelio
nais. Vėliau jo pastangomis amerikiečiai katalikai sukė
lė kelių milijonų pašalpos fondą karo nuskriaustųjų reika
lams. Nors Bažnyčios reikalai jam buvo pirmutinėje vie
toje, bet, savo pareigas atlikdamas, jis vertingai vykdė 
Bažnyčios visuotinumo uždavinius.

Būdamas airių kilmės, kard. Hayes buvo ištikimas savo 
tautos reikalams ir dažnai kėlė savo įtakingą balsą dėl Ai
rijos laisvės. Dėl to amerikiečiai nesipiktino, bet dar la
biau jį gerbė. Savo ganytojišką žodį jis drąsiai visur, kur 
reikėjo, reiškė prieš bedievybės nuodus, prieš nedorus-te
atrus, prieš jaunimui kenksmingus paveikslus. Jo kovoje 
dėl dorovės susilaukta paramos iš visų tikybų.

Katalikų Bažnyčia neteko šiame pasaulyje savo vieno 
geriausių sūnų, o Jungtinės Amerikos Valstybės — vieno 
kilniausių savo piliečių. Jo tarnavimas Bažnyčiai ir visai 
žmonijai liks amžinai minėtinas.

Rygoj lankiau vieną lietu
višką šeimą ir Lietuvos kon
sulą. Atsilankiau ir vietos 
laikraščio redakcijoj, tik ne
radau redaktoriaus ir nebe
galėjau plačiau apie vietos 
lietuvius išsikalbėti. Infor
macijų daugiau gavau iš p. 
Konsulo, kuris teikėsi pain
formuoti amerikietį ir apie 
Lietuvą. Žinoma, mane „ig- 
norantą” painformavo apie 
vyriausybei „baisius” ateiti
ninkus, „neprielankius” vys
kupus ir „politikuojančius” 
katalikus bei „karštuolius” 
kunigėlius... Informacija bu
vo, taip pavadinsiu, bobiška. 
Kiek jis stengėsi malonumo 
man, amerikiečiui, rodyti, 
tiek netakto parodė savo ne
diplomatiškumu. Apskritai, 
lankiau visus Lietuvos kon
sulatus, kaip lietuvis ameri
kietis turistas, visur paty
riau nuoširdumo.

Artinantis prie Lietuvos
Birž. 8 d. 3 vai. p. p. grei

tuoju traukiniu išvykome į 
Lietuvą. Pasienį pasiekėm 
už pusantros valandos. Šį 
geležinkelio ruožą latviai 
jau daug geriau prižiūri. 
Traukiniai geresni, stotys 
puošnesnės, palei geležinke
lius ūkininkai gražiau atro
do. Ūkių triobesiai didesni, 
stogai raudonai dengti, na
mai pabaltinti. Jau aišku, 
kad užsieniečiams latviai 
nori pasirodyti, tad šį ruožą 
visu keliu gražina. Daug 
gražiau atrodo už Lietuvos 
ūkius. Bet taip nėra Daugpi
lio ruože.

Štai, privažiuojame Joniš
kį. Po šešiolikos metų pa
matysiu brangią Lietuvą. 
Kofeį dabar įspūdį gausiu? 
Kaip jausiuos įvažiavęs? 
Kaip mus sutiks?

Tautos Garbė Reikalauja!
Jau visiems žinomas faktas, kad Lietuva dalyvaus Pa

saulinėje parodoje, įvyksiančioje kitais metais New Yor
ke. Lietuva turės savo skyrių, kurio planai jau patvirtin
ti ir greitai bus pradėta paviljono statyba. Lietuviams pa
skirta rugsėjo 10 diena, kurioje bus puikiausia proga pasi
rodyti su savo aukščiausiais tautiniais, meniniais sugebė
jimais.

Netenka ieškoti jokių įrodinėjimų, kad Lietuvos dalyva
vimas Pasaulinėje parodoje yra visos tautos reikalas, kad 
Lietuvos joje pasirodymas 'yra tautos garbės klausimas. 
Kur eina kalba apie tautos garbę, ten gali būti tik vienas 
atsakymas — turime garbingai apginti tautos garbę.

Lietuva tinkamai pasirodyti parodoje be lietuvių ameri
kiečių negali ir negalės. Visos lietuviškos išeivijos šven
čiausia pareiga ateiti Lietuvai į talką ir padėti visomis ga
limomis priemonėmis. New Yorke turi susidaryti didelis 
Parodai remti komitetas, kurs gautų Lietuvos nurodymus 
ir pageidavimus, kuo ir kaip lietuviai amerikiečiai galėtų 
Lietuvai padėti šiuo reikalu. Mes pasisakome už platų ir 
darbingą komitetą, kurį sudarytų lietuviškų organizacijų 
asmenys.

Čia tenka tarti žodis kitas dėl katalikų visuomenės ben
dradarbiavimo. Mūsų visuomenei teks bendradarbiauti su 
atstovais vyriausybės, kuri per daugelį metų nebuvo pa
lankiai nusiteikusi Lietuvos katalikų visuomenei, bet tai 
neturėtų sudaryti kliūčių dirbti drauge ten, kur visos tau
tos garbės reikalas. Mūsų visuom. įgaliotiniai šią vasarą 
savo reikšmingą žodį pareiškė Valstybės atsakingiems as
menims ir tikimasi, kad į tuos pareiškimus bus atkreiptas 
tinkamas dėmesys.

Parodos laikas artėja. Darbai laukia. Visos tautos rū
pinasi kn geriausiai pasirodyti prieš visą pasaulį. Lietu
va negali atsilikti. Lietuviai amerikiečiai visada sugebė
jo dirbti visos tautos reikalams, tad, tikime, kad ir dabar 
panašiai pasielgs. Visi rūpinkimės, kad Lietuvos pasiro
dymas Pasaulinėje parodoje būtų tikrai prasmingas ir tik
rai lietuviškas.

Tas aria bangas, sėja smė
lį ir tikisi pagauti tinkle vė
ją, kuris sudeda visą viltį 
moters širdyje.

— Sanazarp.

Pirmojoj meilėj mažai 
kvailysčių, bet daug susiin- 
teresavimo. — B. Shaw.

Karas yra žiaurus žmo
nėms, ir biaurus pralaimė
jusiems. — Napoleonas.

Prie Joniškio
Pervažiavom Latvijos ir 

Lietuvos sieną. Baltai nuda
žytas akmuo su vytimi rodo 
pačią sieną netoli Kalvių. 
Mes buvome Lietuvoje. Už 
kelių kilometrų ir Joniškis. 
Štai ir muitininkas, aukštas, 
liesas vyrukas, su panele 
muitininke perėjo vagoną 
kontroliuoti pasus, peržiūrė
ti bagažą ir pinigus užkvi- 
tuoti. Jokių kliūčių, ar tai 
bagažą kratyti, ar laiškų 
ieškoti, kaip lenkai su ma
nimi elgėsi, nebuvo. Sustojo
me Joniškyje ir jau viskas 
atrodė lietuviškai. Lietuvių 
kalba visur skamba. „Jau 
mes namie”, — prakalbinau 
kun. J. Ambotą. „Taigi, tai
gi”, — atsakė jis, — „tik ne 
per tas duris įžengėm Tėvy
nėn, kaip kiti, ne iš to galo. 
Kokį didelį Europos ratą 
apsukom, kad iš šiaurės 
vykstam į Kauną. Visai ne 
kaip amerikiečiai”.

Trumpai sustojęs Jonišky, 
traukinys traukė toliau — į 
Šiaulius. Pravažiavom mažą 
Meškuičių stotį. Šiauliuose 
pastovėjom ilgėliau, nes čia 
išsišakoja Telšių geležinke
lio linija, todėl abiejų trau
kiniai sueina. Šiauliuose įli
po karininkų, įvairių „ponų” 
ir darbininkų. Pastebėjau, 
kiek daug važinėja asmenų 
su nupigintų kainų bilietais. 
Atostogų pradžia, tai judėji
mas labai didelis.

Šiauliuose
Šiaulių miestas dabar iš

augo. Stotis pirma buvo ga
na tolokai nuo miesto, da
bar gi veik pačiame mieste. 
Netoli matėsi ir Maisto dirb
tuvės. Šiauliai — apskrities 
miestas, turi apie 30,000 gy
ventojų. Trečias savo dydžiu

Lietuvoje. Jis daugiau, negu 
kiti Lietuvos miestai, buvo 
Didžiojo karo sunaikintas, 
bet, pralenkdamas visus, net 
ir nenukentėjusius miestus, 
nepaprastu greitumu pakilo 
iš griuvėsių ir beveik du
kart praplėtė savo ribas.

Iš Šiaulių traukinys per 
Šilėnus patraukė į Radviliš
kį. Čia vėl sueina dvi gele
žinkelio linijos: Radviliškis 
— Kaunas ir Obeliai — Rad
viliškis — Tauragė. Stotis 
mieste. Neseniai išdegintas 
atsistatė ir turi 4,000 gyven
tojų. Iš Radviliškio išvažia
vę dar sustojom Kėdainių ir 
Jonavos stotyse ir, galop, 
Kaune 7 vai. vak. Traukinys 
nestojo Veriškių, Baisioga- 
los, Gudžiūnų, Kėdainių, ši
lainių, Ručiūnų ir k. stoty
se. Lietuva padarė daugiau 
stočių. Ne visur dar tinkami 
pastatai. Bet Lietuvos sto
tys gražesnės už rusų palik
tas stotis.

Lietuvos laukai
Traukiniui prašvilpiant 

pro stotis ar kaimus, stebė
jau, kaip dabar atrodys man 
Lietuva. Kaunijos laukai la
bai lygūs. Ūkininkai atrodo 
daugiau išdirbą žemę. Javai 
bei vasarojus labai gražūs. 
Užteks duonos. Galėtų daug 
išvežti į užsienį. Bet visos 
valstybes pastatė neperko
piamas tarifo sienas.

Matyti, daug naujakurių. 
Tai vis žemės reformos 
ūkiai 34,925 nauji ūkeliai, 
25,576 sklypai pridėti maža
žemiams, o 3370 sklypų pri
dėta prie miestų praplatini
mo. Retai kur pamatai užsi- 
likusį dvarą, šiemet vyriau
sybė baigsianti išmokėti už 
nusavintas žemes. Lietuva 
ilgai atmins Žemės Refor
mos autorių, kun. M. Krupa
vičių.

Keliai atrodo labai geri. 
Kaunijoj mažiau plentų, 
kaip Suvalkijoj. Bet todėl 
vieškeliai tiek pagerinti, kad 
lengva automobiliams važi
nėti. Visur yra persergėjimo 
ženklai, kaip kryžkelių, kal
nelių ar iškraipymų; yra ir 
rodyklių kryžkeliuose, nuro
dant kur koks miestelis, net 
kaimas, ir kiek kilometrų. 
Didelių miškų neteko paste
bėti.

Pravažiuodami pro Dotnu
vą, matėme miestelį ir neto
li Dotnuvos Žemės Ūkio 
Akademiją. Prie akademijos 
yra 450 ha dvaras ir 35 ha 
ūkis, kur studentai atlieka 
pratybos darbus ir tyrinėji
mus. Turi taipgi ir gražų so
dą ir parką. Rūmai tarp me
džių atrodė majestotingai.

Baigėme kelionę. Pamatė
me Nemuną su jo kurortais. 
Pravažiavome Petrašiūnus 
su dirbtuvėmis. Štai ir tune
lis ir Kauno stotis. .

Prie Kauno
Džiaugėmės užbaigę kelio

nę. Išlipome ir tuoj buvome 
maloniai pasveikinti adv. K. 
Balkūno ir jo sesutės Mary
tės, kun. A. Šmulkščio, kun. 
kan. A. Steponaičio, dir. A. 
Daugirdo, dr. Leimono ir k.

Kun. A. Šmulkštys parsi
vežė mus automobilium į sa
vo rezidenciją. Čia ir apsigy
venom visai vasarai ir pra
dėjau planuoti Lietuvos lan
kymą įvairių vietų ir asme
nų. Apie tai gal teks pasida
linti įspūdžiais atskiruose 
straipsniuose.

Kun. Jonas Balkonas.

Šveicarų laikraštis Neue 
Zuericher Zeitung 217 nr. 
rugp. 8 d. atspausdė „Eko
nominės Lietuvos padėties 
pagerėjimas”, kuriame rašo
ma, jog dabar ir Šveicarijai 
Pabaltijo šalys ekonominiu 
atžvilgiu esančios svarbes
nės, ypač po to, kai Šveica
rija Pabaltijo valstybėse į- 
kūrusi savo pasiuntinybę su 
vyriausia rezidencija Helsin
kyje. Girdi, šveicarai ketiną 
užmegzti tampresnius ryšius 
su Pabaltijo valstybėmis, 
priskirdami prie jų ir Suo
miją. Bendradarbiauti esą 
numatoma daugiau ekono
minėje srityje.

Nagrinėdamas paskutinių
jų metų Lietuvos ekonomi
ką, laikraštis teigia, kad ji 
esanti žymiai pagerėjusi. 
Ryšium su projektuojamąja 
didesne Lietuvos industria
lizacija, esą numatoma, kad 
ir Lietuvos Šveicarijos eko
nominiai santykiai turėsią 
žymiai išsiplėsti. Dabartiniu 
metu didžiausią užsienių 
prekybos apyvartą Lietuva 
daranti su Anglija ir su Vo
kietija. Su Anglija Lietuva 
turinti žymiai aktyvesnę už
sienių prekybą, o su Vokieti
ja pasyvią. Anglijos bekonų 
kontingente Lietuva turinti 
trečią vietą. Lietuvoje, pa
lyginus su Latvija ir Estija, 
gyventojų esą tirščiausia, 
tačiau pramonėje jų dirbą 
mažesnis procentas, negu 
dviejose minėtose valstybė
se. Dėl tos priežasties Lie
tuvos ekonominės sferos de
dančios pastangų labiau su
pramoninti Lietuvos gamy
bą, nes pramonėje galėtų tu
rėti uždarbio žymiai dides
nis gyventojų procentas. Be 
ko kita, ir Lietuvos susisie
kimo tinklą esą numatoma 
labiau praplėsti, tiesiant 
naujų plentų ir geležinkelių 
ir didinant Klaipėdos uostą.

Ekonominis Lietuvos kles
tėjimas, rašo toliau laikraš
tis, turįs gerą pagrindą: 
Lietuvos skolos užsieniuose 
esančios, palyginti, nedide
lės. 1937 m. pabaigoj iš viso 
jų buvę 118.6 (iš tiesų 117.- 
1) mil. lt.; kadangi 1938 m. 
biudžetas esąs 346 (tikrai) 
327) mil. lt., tad Lietuvos 
įsiskolinimo užsieniams nesą 
galima laikyti dideliu. Lie
tuvos valiuta esanti pastovi.

LIETUVA KELIANTI SA
VO VIDAUS PRAMONĘ

Bankas yra vieta, kur tau 
giedroje paskolina skėtį, bet 
pareikalauja jo atgal, kai 
pradeda lyti. — Frostas.

Der Ost-Europaeische 
Volkswirt nr. 22, rugp. 11 d. 
atspaude straipsnį, „Gdynė 
ir Klaipėda”, kuriame rašo
ma, jog ekonominės liepos 
mėn. Lietuvos Lenkijos de
rybos esančios nutrauktos ir 
atidėtos rugsėjo mėnesiui. 
Lenkų pasiūlytos prekybos 
mainų sąlygos lietuviams 
pasirodžiusios permenkos, 
kad dėl jų būtų verta veikti 
visam ekonominės sutarties 
aparatui. Ir lietuvių viltys 
dėl lenkų žaliavų tiekimo 
Klaipėdos medžio pramonei 
neįvykusios. Lenkai norėję 
panaudoti Klaipėdos uostą 
savo apdirbtoms medžio 
prekėms siųsti. Jų pačių 
Gdynės uostas tik 1938 m. 
pirmą pusmetį buvęs pritai
kintas miškų medžiagos eks
portui. Pirmiau gi ji buvusi 
eksportuojama per Dancigą. 
Atrodą, kad pasiskirstymas 
darbu nekaip vyksiąs tarp 
tų trijų uostų. Klaipėda pas
taruoju metu labai žymiai 
padidinusi savo pramonę. 
Jei 1933 m. ten buvusios tik 
177 įmonės, tai 1938 m. jų

— Lietuvoje lankėsi vie
nuolikos Amerikos studentų 
ekskursija. Amerikos Jau
nuomenės Turizmo Sąjunga 
siūlo kasmet keistis su Lie
tuva atostogaujančia jau
nuomene.

— Rugpiūčio 31 d. lakū
nas Šaltenis drauge su Kaz. 
Vilniškiu išvyko į Vilnių.

— Į Kauno zoologijos so
dą atgabenti du jaunikliai 
Anglijos vėžliai. Jie apgy
vendinti su Lietuvos vėžliais 
vienoje patalpoje. Anglijos 
vėžliai Mickevičiaus slėnyje 
jaučiasi gerai.

— Karo Muziejaus sode
lyje baigti statyti ir rugsėjo 
7 d., Tautos Šventės išvaka
rėse, pašventinti pirmojo 
Lietuvos nepriklausomybės 
karuose žuvusio karininko 
Juozapavičiaus ir pirmojo 
žuvusio kareivio Lukšio pa
minklai. Lapkričio 23 d. bus 
pašventintas paminklas pir
majam Lietuvos kariuome
nės vadui generolui Žukaus
kui.

— Rugpiūčio 31 d. nauja
sis Italijos pasiuntinys Lie
tuvai baronas Di Giura at
vyko į paskyrimo vietą Kau
ne.

— Į Kauną buvo atvykę 
du žurnalistai iš Dancigo: 
Dancigo žurnalistų sąjungos 
pirm, ir Danciger Vorposten 
red. Vilhelmas Zarske ir 
Danzigo senato spaudos sky
riaus viršininkas Karlis 
Hansas Fuksas.

— Rugsėjo 1 d. iš Angli
jos į Kauną parskrido pir
masis Susisiekimo ministe
rijos 400 arklių jėgų moto
ru, septynių vietų moder
niausias keleivinis lėktuvas.

— Skulptorius Pundžius 
pabaigė pirmojo kovose dėl, 
Lietuvos nepriklausomybės 
žuvusio karininko Juozapa
vičiaus ir kareivio Pov. Luk
šio biustus. Abu biustai bus 
pastatyti Karo Muziejaus 
sodelyje. Jų atidengimas į- 
vyks, greičiausiai, per tau
tos šventę, rugsėjo 8 d. Šiuo 
metu biustai yra liedinami.

— Šiuo metu Kaune tuš
čių kambarių matyti dažnai 
pasitaiko. Tuo tarpu butų 
labai mažai yra, o kurie ir 
išnuomojami, tai dauguma 
savininkų kelia kainas. Kai
nų kėlimą jie tuo motyvuo
ja, kad padarytas remontas, 
— buvusiam nuomininkui iš
ėjus sienos iš naujo perda
žytos (kažin, ar tai galima 
remontu vadinti?).

— Budįs policininkas Šan
čių halėje pastebėjo įtarti
ną žmogų, kuris nešiojosi 
lagaminą ir siūlinėjo žmo
nėms pirkti kai kurių daik
tų. Policininkas jį sulaikė. 
Pasirodė, kad sulaikytasis 
yra Anatolijus Lekečinskas 
iš Žaliakalnio. Jo lagamine 
buvo įvairūs vogti daiktai, 
pavogti Žaliakalnyje iš ke
lių butų.

skaičius pakilęs ligi 183, o 
bendras darbininkų skaičius 
padidėjęs nuo 7667 ligi 10,- 
339. Vien tik paskutiniais 
metais jis padidėjęs beveik 
17 nuošimčių. Daugumas 
darbininkų, būtent, 8,225, 
dirbę įmonėse, turinčiose 
daugiau kaip 50 tarnautojų 
ir darbininkų. Galima esą 
konstatuoti, baigdamas rašo 
laikraštis, kad Lietuva susi
rūpinusi savo vidaus pramo
ne. Pirmoje eilėje daug esą 
kreipiama dėmesio į Klaipė
dos kraštą, kur pramonės 
įstatymai esą labai panašūs 
į Weimaro vokiečių respubli
kos įstatymus.

Didžiosios silkės, ku
rias Lietuvos žmonės perka 
sūdytas, daugiausia gaudo
mos Šiaurės jūroje. Tačiau 
silkių yra ir Lietuvos jūro
je, tik jos žymiai mažesnės 
ir vadinamos Baltijos silkė
mis. Jų gaudyti žvejai vyks
ta pavasarį ir rudenį, kai 
jos tikrais spiečiais pasilei
džia į pakraščius neršti. 
Apie jų buvimą žvejai spren
džia iš žuvėdrų ir iš tam tik
rų smulkių žuvelyčių, glezais 
vadinamų, kuriomis jos mai
tinasi. Baltijos silkės yra 
vartojamos maistui šviežios 
ir rūkytos.

— Lenkų administracija, 
kaip jau žinoma, pernai už
darė visas lietuviškas Vil
niaus krašto draugijas ir 
paskyrusi joms savo kurato
rius, ligi šiol neleido jų nė 
vienai toliau veikti. Dabar 
tekę patirti, kad Švenčionių 
apskr. lietuviai steigia nau
ją lietuvių švietimo draugi
ją „šviesą”, kurios statutas 
pasiųstas per Švenčionių 
Storastą Vilniaus vaivadai 
užtvirtinti ir kartu draugiją 
užregistruoti.

— Paskutinėmis dienomis 
per Naugardėlio vaivadiją 
(okup. Lietuvoje) perėjo la
bai didelė audra. Stiprus vė
jas išvarteliojo daug medžių 
ir telefono stulpų. Perkūni
ja sudegino 90 ūkių. Tuo pat 
metu nuo perkūnijos smar
kiai nukentėjo ir Lydos ap
skritis.

— Šiomis dienomis Vil
niuje buvo konfiskuota visa 
rusų kalba ten einanti spau
da, būtent: Naše Vremia ir 
Ruskoje Slovo. Be to, tą pa
čią dieną buvo konfiskuotas 
ir gudų laikraštis Front Bia- 
loruski. Visi jie konfiskuoti 
už tariamai tendencingas ži
nias.

— Seniau Alytaus apskr. 
labai daug būdavę ančių. 
Bet pradėjus kultūrinti įvai
rias pelkes ir sausinti eže
rus antys ėmė nykti. Dabar 
medžiotojams ančių me
džioklė ne kaip sekasi.

— Tautos šventės dieną, 
rugsėjo 8 d., Klaipėdoje į- 
teikti kariuomenei 10 kul
kosvaidžių, kuriuos paauko
jo pajūrio visuomenė.

— Klaipėdos miesto sei
melio posėdyje priimtas pa
siūlymas padidinti Klaipė
dos ligoninę ir miesto polici
jos bei magistrato rūmus. 
Iš posėdyje padarytų prane
šimų paaiškėjo, kad Klaipė
dos miestas šiuo metu vyk
do didelę statybą, kuriai iš
laidos siekia arti 4 mil. litų. 
Nutarta pirkti didelį žemės 
sklypą miesto centre už 700 
tūkst. litų.

— Artėjant pasaulinei pa
rodai 1939 m. New Yorke, 
papuošti lietuvių paviljoną, 
Lietuvos dailininkai piešia 
šiuos istorinius paveikslus: 
Mindaugo karūnavimas, Al
girdas muša kardu į Mask
vos Kremlio vartus, Griun- 
valdo mūšis, Vilniaus miesto 
įkūrimas, Napoleonas skiria 
valdžią Lietuvai ir Nepri
klausomybės paskelbimas.

— Rugp. mėn. „Marijam
polės” laivas atvežė Liet
ūkiui iš Leningrado 1400 to
nų druskos. Tai jau trečioji 
šiemet „Marijampolės” ke
lionė iš Sov. Rusijos su dru
skos kroviniu. Laivais iš 
Sov. Rusijos vežama papras
ta, vadinamoji pirmo mali
mo smulkesnė ir antro mali
mo stambesnė, mineralinė 
druska. Geležinkeliais veža
ma gabalinė druska, kuri 
malama vietos malūnuose.
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I. Ekonominė, materialinė ' 
pusė

j1. „Beturčių jūs visuomet turite su savim”, Kristus y- ra pasakęs. Visais amžiais ir visuose kraštuose pagalbos reikalingų žmonių visados buvo ir bus. Tai yra neišvengiama mūsų gyvenimo 
blogybė. Kaip net ir didžiausia medicinos pažanga nepašalins iš pasaulio ligų, taip lygiai net ir teisingiausia socijalinė santvarka visiškai nepakirs skurdo šaknų. Būtų utopija svajoti apie visiško lygumo laikus. Nuodėmingoje mūsų tikrovėje, kur vyrauja ne tik klaida ir silpnumas, bet dažnai pikta valia ir aistra, niekados nebus galima sulaukti poetų apdainuoto aukso amžiaus. Tokio amžiaus atėjimas reikalauja perkeisti žmogaus ir pasaulio prigimtį.2. Skurdas yra toks pat senas, kaip ir pasaulis. Tokių, kurie mito trupiniais nuo turtuolio stalo, kurie gyveno kalnų urvuose ir priemiesčių lūšnelėse, Europos istorija yra pakankamai mačiusi. Be abejo, reikia pripažinti, kad mūsų dienomis jau yra per daug žmonių, kurie neturi net ir reikalingiausių savo pragyvenimui dalykų. Jie gyvena tokiame skurde, kurie prigimtosios santvarkos netobulumu pateisinti nebegalima ir kuris sudaro gėdą mūsų vadinamajai „aukštai” civilizacijai.3. Jeigu socijalinė problema būtų vien ekonominė, ir •jei išsispręstų tiktai parūpi- nimo duonos ir drabužių klausimą, tuomet reikėtų tik labiau suorganizuoti labdarybės, išmaldos, tik dar truputį suminkštinti turtingųjų širdis ir pasauliui gresiantis pavojus praeitų savaime. Seniau taip ir būdavo. Kai atsirasdavo daugiau vargšų, kai nelaimės — karas, maras, ugnis — pavergdavo ištisas apylinkes, tuomet pakakdavo labiau pabrėžti išmaldos reikalą ir klausimas būdavo išsprendžiamas.

4. Tokia kryptimi kai kas norėtų eiti ir dabar. Kai kas mano, kad gailestingumą pa- žadindinus ir dabar soči j alinę problemą būtų galima išspręsti. Gailestingumas yra labai geras ir reikalingas dalykas, bet užtai, kad šiandien socijalinė problema nėra vientik ekonominė, tai negalima išspręsti klausimą vien materi j alinėmis gerybėmis.5. Seniau skurdas niausiai j alinis.bet jie minti ir gieji nebuvo nustumti į žemesnę klasę. Atvirkščiai, daugeliui krikščionių vargšas buvo Kristaus atstovas. Priimti vargšą į namus reiškė garbę. Žinome daugybę pavyzdžių, kai vargšai būdavo sodinami prie vieno stalo su vyskupais, su kunigaikščiais ir karaliais. Neturtas nenustelbė žmoniškumo.
n. Dvasinė, moralinė pusė1. Šiandien socijalinė problema pirmoje eilėje yra žmogaus problema, nes ekonominiai trūkumai yra palietę žmogų, kaip asmenį ir jie yra žmogų paniekinę ir pažeminę. Todėl žmogus skursta savo dvasia. Dėl ekonominių trūkumų jam gali būti uždarytos aukštesnio gyvenimo sritys. Jis gali likti neišsilavinęs, gal neturėti lygių teisių su kitais, gali būti paniekintas ir pažemintas.2. Jeigu šiandien mes ir duodame išmaldas, tai toji dvasia, kuri šitą išmaldą lydi, vargšo ne tik nepaguodžia, bet kelia jame pyktį, nes gautame duonos kąsnyje jis jaučia paniekinimą. Mūsų išmalda yra tik noras kuo greičiau prašančiuoju nusikratyti. Mes įspraudžiame į ištiestą ranką keletą centų koridoriuje, neįsileisdami vargšo nė į kambarį . Kad vargšas valgytų prie vieno stalo ne tik su vyskupu ar prezidentu, bet tegul ir su paprasčiausiu valdininku, šiandien negirdėtas dalykas. Duonos kąsnis, paduotas atbula ranka, gali pasotinti

daž- būdavo tik materi- Žmonės skursdavo, nesijausdavo paže- atstumti. Neturtin-

kūną. Bet jis uždega dvasią ir ją pripildo keršto jausmų. Už grynai ekonominę išmaldą nėra dėkojama: už ją yra žudoma. Atbuloje rankoje glūdi mūsų dienų revoliucijos žiaurumų paslaptis!3. Socijalinė šių dienų kova yra kova ne tik už ekonominį pragyvenimą, bet ir žmogiškąjį savo kilnumą, už žmogiškosios vertės pripažinimą, už galėjimą naudotis lygia pagarba ir lygia meile.4. Krikščionys tiki į šv. Bendravimą, ir šitą tikėjimą kasdien išreiškia kalbėdami Credo. Reikia, kad šitas ti- kėjimas^tgytų, kad jo išpažinimas nebūtų tik žodinis. Tai tinka turtingiesiems. Bet nemažiau tai tinka ir vargšams. Turtingieji stumia šiandien neturtinguosius į atskirą klasę, kuri savaime pradedama laikyti žemesnė. Tuo tarpu neturtingieji ugdo savo dvasioje pyktį ir kerštą turtingųjų atžvilgiu. Krikščioniškojoje bendruomenėje tokio antagonizmo neturėtų būti, ir kol jis yra socijalinė problema negali būti išspręsta. Pakelti pažiūras ir žmogų, parodyti, kad kiekvienas žmogus yra brolis ir artimas — štai pagrindinis dabarties uždavinys.5. Ekonomine savo puse socijalinė problema niekados nebus išspręsta. Toks bandymas peržengia žmogaus galias. Bet ekonomine problema galima išspręsti moralinė pusė. Šitas išsprendimas yra būtinas. Ir jis turi būti radikalus. Socijalinė-■ j e kovoje turi žlugti tas ne-■ lemtas turtingųjų atsiskyri- • mas nuo neturtingųjų. Čiaturi laimėti žmoniškumas, : artimo meilė ir pagarba. Krikščionybės dėsnis „my- ’ lėk savo artimą, kaip pats save”, turi būti iškeltas, apvalytas ir vėl išnaujo įdegintas į žmonių protus ir širdis. Reikia, kad žmogus žmogui vėl pajaustų brolį”.(Iš Dr. Maceinos knygos „Socijalinis teisingumas”).
Daug lengviau yra kritikuoti, kaip pačiam būt teisėtam. — Disraelis.

PRANCŪZAS APIE 
LIETUVĄPrancūzų laikraštis Paris- Soir neseniai atspaude pirmame puslapyje Mare Cha- dourno kelionės įspūdžių pradžią, įdėdamas keletą Lietuvos atvaizdų.Pačioje pirmoje laikraščio vietoje atspaustas Nemuno vaizdas su plaukiančiais sieliais. Kiek žemiau pora lietuvių jaunuolių, mergaitė ir vaikinas, sode prie savo trobos tautiniais drabužiais apsirėdę.5-me laikraščio puslapyje keliautojo įspūdžiai. Pradžioje aiškinama dvejopa „Administracinės linijos” prasmė, kuria Lietuvoje esą reikalinga vadinti administracine linija, o Lenkijoj — valstybės siena. Šitas pavadinimų skirtumas esąs įsidėmėtinas susitinkant su lenkų ir lietuvių diplomatais. Tai esą diplomatinės kalbos ypatumai.Kauno stotyje prancūzas keliautojas buvęs labai maloniai sutiktas, kas parodą, koks yra populiarus Prancūzijos vardas Lietuvoje.Kaunas, pagal lietuvių apibūdinimą, esąs vadinamas „laikinąja sostine”. Ta formulė esanti kartojama visuose vietos lietuvių laikraščiuose, kiekviename politinio pobūdžio pasikalbėjime.Kaunas pracūzui atrodęs nepalyginamai išaugęs; jame esą daug naujų, gražių pastatų, tarpe jų „Pienocentras”, „Maistas”, kur esąs centralizuojamas visas Lietuvos karvių ir kiaulių maisto produktų perdirbimas; iš pieno gaminamas sviestas, sūriai ir grietinėlė, o „Maisto” fabrikuose, panašiai kaip Čikagoje, įeinančios kiaulės iš tvartų, o išeina kumpiai, bekonai ir dešrelės. Be to, ir daugiau esą ko pamatyti Kaune. Turistas negalėjęs ir įsivaizduoti, kad jam čia būsią tiek daug ko veikti ir pamatyti. Anksčiau, būdamas Rusijos provincijos miestu, Kaunas neturėjęs aukštesnių namų, kaip dviejų aukštų. Dabar gi miesto pastatų esą tikrai didelių.

Jei ne laimingas konflikto išsprendimas, taip turistui tekę Kaune xgirdėti, lietuviai būtų susikovę su lenkais. Įvairios organizacijos uiti-’ matumo*įteikimo metu buvo’ Sukilusios LuAZ AAAAA K WJ.K. AA. j burtis su ginklais. Prezidentas buvęs prašomas atmesti lenkų ultimatumą. Tačiau gripsholm tuo pačiu metu anapus Nemuno prie Tilžės buvę pradėję telktis ir naciai, kurie tuojau būtų suėję į Klaipėdos kraštą kaip „išvaduotojai”.Lietuviai neatsižadėję savo teisių į Vilnių, sutikdami užmegzti diplomatinius santykius. 1938 m. gegužės 12 d. įsigaliojusios konstitucijos VI straipsnyje tebesą žodžiai: „Vilnius Lietuvos sostinė” (stambesniu šriftu pabrėžta). Lenkai dėl to, žinoma, protestuoją, tačiau lietuviai siūlą šį klausimą išspręsti Haagos tribunole. | steigėjas šv. Kamilus LellisTodėl Vilnius — Lietuvos sostinė... Nesuklaidinamomis širdimis ir nuostabiu ištikimumu lietuviai esą prisirišę atsiminimais prie miesto.

NUOLATINIS, GREITAS SUSISIEKIMAS
TARP NEW YURKO IR KLAIPĖDOS PER GOTHENBURGį

Kelionė prasideda ir baigiasi švedų Amerikos Linijos laivais. 
Nuo Švedijos, vyksta iš Stockholmo ar Kalmaro 

moderniškuoju S. S. „Marieholm”mobilizuotis ir • Nereik švedų vizos keleiviams į Lietuvą per Švediją 
' Laivų išplaukimai iš New Yorko:

KUNGSHOLM---------------------Rugsėjo 14, Spalio
DROTTNINGIIOLM------------ Rugsėjo 24, Spalio

Spalio 1, Spalio

Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės l 
vietinį laivakorčių agentą, arba

šio
Die-Vai-

28
22
25

636 Fifth Ave., Rockefeller Center, New York, N. Y.

TAI PADARE KATALIKAI

1. Pasaulio žymiausias menininkas Rafaelis buvo katalikas.2. Povandeninis laivas išrastas airių vienuolio Rolando.3. Raudonojo Kryžiaus

Du asmenys, Pranas lininkaitis ir Antanas čiulaitis, jaunas lietuvių' poetas, palydėjo turistą iki demarklinijos. Vaičiulaitis lydėjo turistą per dvi jo Lietuvoje buvimo dienas, padėdamas jam suprasti lietuvių tautodailę, dainas, „šventąsias” skulptūras, etc. Vaičiulaičio dėka turistas gavęs Pažaislio vienuolyno sode pauostyti neužmirštamo rūtos, tautinės lietuvių gėlės, kvapo.Toliau, vykstant Vilniaus link, turistui buvę parodyta lietuviški kryžiai, ir jis buvęs pavaišintas lietuvišku midumi. Prie demarkacinės linijos nebuvę galima jausti, kad čionai pasibaigianti Lietuva. Kaune viena jauna mergina turistui pasakiusi: „Kai būsite Vilniuje, dėl manęs nueikite į Gedimino kalną, ir tenai Jūs pajausite plakant Lietuvos širdį”.Lietuviai, turisto palydovai, prie demarkacinės linijos pasidarę rūsčiai tylūs. Ir antroje tos linijos pusėje buvę tokie pat laukai ir miškai. „Ne, Lietuva nepasibai-

bio-Car- pra- tiesimo

buvo katalikas.4. Pasteųr’as, žymiausias 19 amž. mokslininkas, buvo katalikas.5. Muller’is, didžiausias paskutiniojo šimtmečio logas, buvo katalikas.6. Katalikas Karolis roll pirmas Amerikoje dėjo geležinkelių darbą.7. Katalikai misijonieriai pirmieji J. A. Valstybėse ir kituose misijų kraštuose pradėjo auginti kviečius.8. Verdi, didžiausias pasaulio muzikas kompozitorius, buvo katalikas.9. Kopernikas, garsiausias pasaulio astronomas, buvo katalikų kunigas.10. Dante, didžiausias pasaulio poetas, buvo katalikas.11. Amperas, garsus išradėjas elektros srityje, buvo katalikas.
gia prie to vieškelio”, išsi- reiškia turistas savo straipsnyje.Turistą pasitikę du lenkų karininkai, pasisveikinę ir prisistatydinę... vokiškaiSenuoju keliu į Vilnių, užmigusiu prieš dvidešmtį metų, turistas nuvykęs toliau su jaunosios merginos žodžiu.

12. Fabre, didžiausias pasaulio gamtininkas, buvo katalikas.14. Pirmąjį Atlanto kabelį pravesti sumanė katalikas, vyskupas Mullock.15. Seniausias universitetas Amerikoje Peru valstybėje yra katališkasis šv. Morkaus universitetas Limoje, įsteigtas 1551 m.16. Amerika savo vardą gavo nuo Amergo Vespucci, kataliko.17. Popiežius Gregorius XV davė pasauliui dabartinį kalendorių.18. Maršalas Foch, didžiojo karo laimėtojas buvo nepaprastai pamaldus katalikas.19. Roentgenas, X spindulių atradėjas, buvo katalikas.20. Magellanas, pirmasis apiplaukęs pasaulį, buvo katalikas.21. Didžiausias pastatas pasaulyje yra Šv. Petro Katedra Romoje.22. žodis „voltai” kyla iš mokslininko Volta, didžiojo elektros mokslininko, kataliko.23. Mezzofanti, didžiausias pasaulio kalbininkas, kuris mokėjo ne tik lietuviškai, bet ir dar kitas 70 kalbų, buvo Katalikų Bažnyčios kardinolas.24. Pirmoji pasaulyje atspausdinta knyga buvo katalikų išleistasis Šy. Raštas.25. Dr. Jonas B. Murphy, vienas iš žymiausių pasaulio chirurgų, buvo katalikas.26.lukųbuvo
G. K.

Tėvas Damijonas, Mo- raupsuotojų apaštalas ■, katalikų vienuolis.(Iš žvaigždės)
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Jie abu, tėvas ir sūnus, gyveno nuošaliai, prie mažo žvejų kaimelio. Abu vadinosi tuo pačiu Snjolfuro vardu. Kiti vadino tėvą senuoju, o sūnų jaunuoju Snjolforu, bet jie abu vienas kitą vadindavo tik Snjolforu. Taip jau jie buvo įpratę. Kadangi jie abu turėjo tą patį vardą, tai tuo vardu vadindamiesi jie jautėsi dar artimesni. Senis Snjolfuras ėjo jau penktą dešimtį, jaunasis buvo lygiai dvylikos metų.Jie buvo vienas kitam labai ištikimi. Beveik nė žingsnio jie nežengdavo vienas be kito. Ir taip buvo jau nuo senų laikų, kiek tik jaunasis Snjolfuras atmena.Senis Snjolfuras, priešingai, atsiminė tuos laikus, kada jis prieš kokius trylika metų dar turėjo už mylios nuo jūros didelį ūkį, kada jis vedė gerą žmoną ir turėjo tris gražius sveikus vaikučius.Tada jį užgriuvo ir pirmoji nelaimė. Gyvulių maras per trumpą laiką nušlavė beveik visus jo galvijus. Tuoj po to visi jo vaikai su-

sirgo kriokle ir visi mirė. Ir taip greit jie vienas po kito atsiskyrė su šiuo pasauliu, kad visus tris suguldė net į vieną karstą. Tos nelaimės įstūmė jį į skolas. Snjolfuras, norėdamas jas padengti, buvo priverstas parduoti savo ūkį.Paskui jis įsigijo už žvejų kaimelio mažą ruoželį žemės, pats savo rankomis pasistatė iš akmenų ir velėnų mažą dviejų kambarių trobelę ir be svetimųjų pagalbos sugebėjo įsirengti net pastogę žuvims paruošti. Po to jam dar atliko tiek, kad jis galėjo nusipirkti seną nedidelį žvejo laivelį.Dabar prasidėjo jam ir jo žmonai skurdus, vargingas gyvenimas. Tiesa, prie darbo jie buvo pripratę nuo pat jaunų dienų, bet vis dėlto ne prie skurdo ir nuolatinių rūpesčių dėl duonos kąsnio. Jie kiekvieną dieną turėjo dabar, taip sakant, išsitraukti sau maistą iš jūros gelmių. Labai dažnai ta didžiulė jūra buvo visai šykšti maisto tiekėja. Ne kiekvieną vakarą jie guldavo į

lovą sotūs, o rūbams jiems beveik nieko nelikdavo. Vasarą jo žmona gavo darbo vietos pirklio žuvų džiovykloje, bet ten buvo darbo tik esant geram orui, ir jos menko, už atskiras valandas mokamo atlyginimo, neilgam užtekdavo.Pagaliau ji pasiryžo, žinoma, be vyro žinios, niekuomet nevalgyti ligi soties. Jos galva, bent jis turėjo pavalgyti tiek, kiek reikia. Viso to vaisiai buvo tie, kad ji prie darbo buvo silpnesnė. Pagaliau ji tegalėjo tik atnešti į pasaulį mažąjį Snjolfurą ir duoti jam vardą — ir jos jėgos buvo išsekusios. Praslinkus keliom dienom po gimdymo ji jau gulėjo ant lentos. Nuo to laiko tėvas ir sūnus gyveno ant savo rėžio vieni.Jaunasis Snjolfuras labai neaiškiai atsiminė tą laiką, kada dienos toje vienišoje trobelėje jam slinko, tarytum kokia begalinė ašarų, ilgesio ir nevilties grandinė. Juk niekas neturėjo laiko jo prižiūrėti, kol jis buvo per mažas imti į jūrą. Tad tėvas, prieš išeidamas rytą iš namų, turėdavo pririšti jį prie lovos kojos arba paša-

linti iš jo aplinkos viską, kuo jis galėtų sau pakenkti. Ir tėvas Snjolfuras turėdavo palikti namus, kad parūpintų abiem menko maisto.Jau kiek ryškiau jaunasis Snjolfuras prisimindavo gražius laikus, saulėtas dienas jūroje. Jis matydavo tada save sėdintį laivo pryša- kyje, o senį Snjolfurą traukiantį tuo tarpu iš neišmatuojamų jūros gelmių blizgančias žuvi. Laivelis taip švelniai tada siūbuodavo, kad jį dažnai liūliuote užliūliuodavo, užmigdydavo. Tačiau čia įsimaišydavo ir skaudūs atsiminimai tų bespalvių dienų, kai dangus verkdavo ir senis Snjolfuras turėdavo išvažiuoti su savo laiveliu vienas.Pagaliau jaunasis Snjolfuras tiek paaugo, kad jau galėjo išvažiuoti su seniu betkokiame ore. Ir nuo to laiko abu laikėsi vienas kito labai tvirtai. Jie negalėjo pabūti vienas be kito nė penkių minučių. Jei nubus- davo naktį vienas, tuoj, žiūrėk, nubudo ir kitas. Ir tikrai, jei tik neramiai miegodavo vienas, tai niekaip negalėdavo rasti ramybės ir antras.

Gal kas pamanys, kad jie abu turėjo vienas kitam daug ką pasakyti ir dėl to buvo tokie neatskiriami. Bet tai buvo ne tas. Jie taip gerai vienas kitą pažino ir taip labai vienas kitu pasitikėjo, kad jiems net nereikėjo kalbėti. Galėjo praeiti ištisos dienos, per kurias jie pasikeisdavo tik vienu kitu žodžiu. Ir tokiomis dienomis jie beveik geriausiai jautėsi. Jiems reikėdavo tik vienam į kitą pažvelgti, ir jie jau viską žinojo.Ir tuose keliuose žodžiuose, kuriuos jie vienas kitam pratardavo, visuomet kartodavosi vienas ir tas pats sakinys, arba, tikriau sakant, kartodavo jį senis Snjolfuras jaunajam, dažnai net be jokios ypatingos priežasties. Tas sakinys taip skambėdavo: „Reikia visuomet rūpintis atiduoti kiekvienam, kas jam priklauso, niekam nelikti skolingu, o visa kita palikti Dievo valiai”.Tad jie geriau pasninkaudavo, negu eidavo į krautuvę, negalėdami apmokėti gyvais pinigais. Jie pasisiūdavo sau rūbus iš senų maišų ir sunešiodavo juos ligi

paskutinio lopo, kad tik nereikėtų imti medžiagos į skolą.Visi jųdviejų kaimynai gyveno daugiau ar mažiau į skolą ir apmokėdavo pirkliui tik kada-ne-kada, bet niekuomet neapmokėdavo visko. Tik jiedu, kurie gyveno aht rėžio, kiek tik jaunasis Snjolfuras atmena, dar niekuomet niekam nebuvo likę skolingi nė vieno cento. Seniau senis Snjolfuras, kaip ir kiekvienas kitas, turėjo pas pirklį atidengtą sąskaitą, bet jaunasis Snjolfuras nieko apie tai nežinojo.Vasarą jiedu turėjo pasirūpinti atidėti šį tą žiemai, kada žvejyba nutrūkdavo ir audros bei šalčiai neleisdavo išvažiuoti į jūrą. Jie džiovindavo žuvis ir susūdydavo jas žiemos atsargai, šiek tiek reikėdavo parduoti ir pirkliams, kad turėtų ir vieną kitą centą šiaipjau reikalams. Bet vis dėlto kiekvieną žiemą tekdavo visko patirti, nes kartais maisto visai neužtekdavo. Tokių pavasarių, kad nereikėtų daugiau ar mažiau badauti, buvo labai nedaug. Tiesa, kada tik oras būdavo kiek geresnis, jie kasdien išplaukdavo į jūrą,

bet ne visuomet rasdavo pakankamai maisto. Labai dažnai jie sugrįždavo iš savo ilgos kelionės su tuščiomis rankomis, arba ant laivelio dugno gulėdavo tik kelios liesos žuvelės. Bet jie niekuomet nesiskųsdavo. Tas jiem nė į galvą neateidavo. Jie visuomet buvo vienodai geros nuotaikos. Ir įprastą nelaimę ir retai jiems nusišypsančią laimę jiedu, ir berniukas ir vyras, sutikdavo su nepalaužiama ramybe! Juk jiedu nebuvo niekam skolingi! Ir jie guosdavosi tuo savo tikėjimu tiesiog be galo, be krašto; jei jie neturėdavo ko valgyti šiandien, tai tikėdavo, kad Viešpats Dievas atsiųs jiems pilną puodą rytoj... O gal poryt? Bet į pavasarį, — tai buvo sunkiausias jiems laikas — jų veidai dažnai išbaldavo, ir jje sunkiai ir neramiai miegodavo arba gulėdavo ištisas nakties valandas visai nesudėdami akių.Ir kaip tik tokį pavasarį, — tada buvo dar nepaprastai šaltas, nemalonus oras ir beveik kiekvieną dieną šėl- davo audros, — ištiko senį Snjolfurą nauja nelaimė.(Bus daugiau)



Iš TOLIAU IR IŠ TOLI
NEWTOWN, PA.

Juozapo Marijos Vilos 
mokykla

Prie kelio tarp Philadel- 
phijos ir Trentono stovi ant 
vienos kalvos, tarp daugelio 
plačios lygumos kalvų, Juo
zapo Marijos graži vila, žiū
rint iš vilos į apylinkę, ma
tai gražų gamtos vaizdą. 
Lyguma kalvomis išvingiuo
ta, ant kalvų ūkiai, ar miš
keliai, tarp jų platūs laukai, 
ganyklos. Ten toliau dangus 
jungiasi su tolimais ūkais, 
ar miškais. Apylinkės že
mės ūkio farma ir produk
tai panašūs Lietuvos ūkiui, 
išskyrus kukurūzus, kurių 
čia sėjama nemažai. Tai vie
noj, tai kitoj vietoj, matyti, 
ramiai ganosi gyvuliai, tik 
jų nevaiko nei botagai, nei 
piemenų šauksmo garsai, 
bet saugomi vielų tvoromis. 
Apskritai, vilos gamta labai 
primena mūsų tėvynę — 
Lietuvą. Miestuose gyvenan
tiems lietuviams vila yra 
tinkamiausia vieta poilsiui 
ir pasigėrėti apylinkėmis, 
kurios primena laukus ir 
ūkius, paliktus Lietuvoje, 
žodžiu, vila įdomi kiekvie
nam lietuviui. Ji įdomi ir 
tuomi, kad ją valdo lietuvai
tės seserys kazimierietės; jų 
mokykloje auklėjama kata
likiškoj ir lietuviškoj dva
sioj.

Mokykloj mokslo sąlygos 
labai patogios ir lengvai pri
einamos. Nors mokslo sąly
gos visais atžvilgiais ir ge
ros, tačiau lietuviai iki šiol 
tinkamai neįvertino nei są
lygų, nei paties mokslo. Au
klėtinių lietuvaičių mokyk
loj tiek mažai, kad seserys, 
jeigu lietuvaičių daugiau į 
mokyklą nestos, bus priver
stos priimti ir kitatautes. 
Daugelio manoma, kad vi
los mokyklą baigusios mer
gaitės skiriamos vienuoliš
kam gyvenimui. Tai netiesa. 
Viloj duodama High School 
bendros valstybinės progra
mos mokslas. Baigusios mo
kyklą laisva valia pasirenka 
sau tinkamą gyvenimą.

Reikėtų lietuviams rim
čiau pagalvoti, pasinaudoti 
lietuvių intelektualinėmis 
pajėgomis ir galimumais 
dukreles tinkamai išauklėti.

Jeigu iki šiol tėveliai taip 
ir nepasiryžo nei leisti bai
gusią pradžios mokyklą duk
relę į vilą toliau mokytis, 
nei neleisti, dar turi laiko 
per šį rugsėjo mėnesį galu
tinai nuspręsti ir ją pasiųs
ti pas seseles šiuo adresu: 
Sisters of St. Casimir, Villa 
Joseph Marie, Newtown, Pa.

Mokykloj mokslas prasi
deda rugsėjo 6 d.

Lietuviai, duokit mokslą 
savo vaikeliams, kad jie ne
atsiliktų kultūroj nuo kitų, 
duokit mokslą lietuvių mo- 
kyklose, kad jie būtų tvirti f ?emon^ gatvės ir Allegheny 
katalikiškoje ir lietuviškoje/ ^-ve-’ arti Richmond gatvės,
dvasioje.

Kun. Pr. Vasiliauskas.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
LEGIJONO SEIMAS

Penktas Am. Lietuvių Le- 
gijono (Amerikos, Lietuvos, 
Pabaltijo karo veteranų ir 
bu v. karių — jūreivių lietu
vių) seimas įvyks rugsėjo 
24 — 25 dd. šv. Trejybės 
liet. par. salėje, 339 Capitol 
Ave., Hartford, Conn. Seimo 
pramogas globoja vietos 
Fridiriko Sabonio 7-tas pos
tas.

Seimo atstovais bus visi 

Vyr. štabo pareigūnai, visi 
postų vadai ir rinktieji pos
tų atstovai: po du bendruo
ju atstovu ir po vieną atsto
vą nuo kas dešimties narių. 
Rinktiniai postų atstovai 
turi ir po vieną pavaduotoją, 
kuris turi balso teisę tikra
jam atstovui išvykus iš po
sėdžių vietos. Svečiais gali 
būti visi kiti legijonieriai ir 
jų svečiai.

Ten pat ir tuo pačiu metu 
vyks Moterų 'talkos seimas.

Seimo dalyviai registruo
jami rugs. 24 d. nuo 8:30 
vai. ryte. Posėdžiai prasidės 
10 vai. ryte. Pertrauka pie
tums nuo 12 vai. ligi 1:30 
vai. pp. Popietiniame posė
dyje bus renkamas vyr. šta
bas dviejų metų terminui. 
Vakare ten pat vyks kariš
kas balius. Rugs. 25 d. 8:30 
vai. ryte liet, bažnyčioje bus 
legijonierių intencijai pa
maldos. Popiet vyks geguži
nė liet, darže East Glaston
bury.

Postų atstovų sąrašai pri- 
siųstini 2se egz. vyr. adju
tantui adv. K. R. Jurgėlai, 
359 Union Ave., Brooklyn,

Šiuo metu veikia 8 postai: 
Dariaus-Girėno 1 postas 
Brooklyn, N. Y., Nr. 2 Bos
ton, Mass., D. L, K. Vytauto 
postas Nr. 3 Chicago, UI., 
Stasio Radzevičiaus postas 
Nr. 4 New Britain, Conn., 
Nr. 5 Bridgeport, Conn., Sil
vestro J. Stokes postas Nr. 
6 Waterbury, Conn., Fridiri
ko Sabonio postas Nr. 7 
Hartford, Conn, ir postas 
Nr. 8 New Haven, Conn. Gal 
dar prieš seimą susidarys 
postai Baltimore, Md., Ams
terdam, N. Y. ir Kearny,

J. J. Kavaliauskas,
Vyr. Vadas.

Adv. K. R. Jurgela.
Vyr. Adjutantas.

PHILADELPHIA, PA.

Iš mūsų miesto į Lietuvos 
olimpijadą buvo išvažiavę 4 
sportininkai; jų 2 liko dar 
Lietuvoje, o 2 sugrįžo. Lie
tuvių Mizikalėje salėje tie 
jaunuoliai — V. Sidabras ir 
J. Nojūnas, papasakojo la
bai gražiai apie savo kelio
nę ir viešėjimą Lietuvoje; 
jie viską labai, labai gyrė, o 
ypač labai entuzijastiškai 
kalbėjo V. Sidabras. Tą va
karėlį suruošė Lietuvių Biz
nierių ir Profesijonalų Są
junga. Kada sugrįš du kiti 
kiti sportininkai — Leonas 
Macionis ir V. Dalbokas, tai 
visų keturių pagarbai spa
lių 12 d. Lietuvių Muzikalė- 
je salėje bus suruoštas pri
ėmimo, pasitikimo bankie- 
tas.

Naujas namas
Paskiausiu laiku prie Ed- 

nugriautas senas namelis, 
priklausęs a. a. Musickui, ir 
toje pat vietoje bus stato
mas naujas, puikus namas, 
kuriame bus įrengta jauno 
dantų gydytojo,, daktaro A. 
Ramanausko - Ramono įstai
ga. Dr. Ramonas šiemet su 
didžiausiais pasižymėjimais 
baigė mokslą vietiniame 
Temple universitete.

Naujas laikraštis?
Teko girdėti, kad Juozas 

fysliava ir Petras Jurgėla 
žada Philadelphijoje pradėti 
leisti savaitraštį. Kaip man 
sakyta, jau jie buvo čia ir 
atsilankę pasitarti su žy-

AMERIKA
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Marianapolio kolegijos būsimų naujų rūmų atvaizdas. Šiuo metu vedamas sta

tybos vajus, kuriam gerokai įpusėjus norima pradėti ir pačią statybą. Mariana- 
poliui nauji rūmai būtinai reikalingi. Kolegijos vadovybė laukia geraširdės ir pa- 
triotingosios visuomenės greitos paramos. Marianapolio adresas: Marianapolis 
College, Thompson, Conn.

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

SUSIVIENYMO NARYSTĖS CERTIFIKATAI

mesniais šio miesto viengen
čiais. K. V.

J. Šefeltaite

Serga
Rugsėjo 2 d. netikėtai te

ko sužinoti, kad mūsų gar
sioji veikėja p-lė Juzepa Še- 
feltaitė ir vėl pateko į ligo
ninę; manoma daryti ten 
operaciją.

Kas ją norėtų atlankyti, 
štai dabartinis adresas: 
Philadelphia General Hospi
tal, 4th floor, Medical Room.

Vedžioja už nosių...
Kada Lietuvių Muzikali© 

namo „gaspadoriai” buvo 
pamatę, kad to namo finan
sai jau leidžia, tai užprenu
meravo tada ne tik vįen tau
tininkų, bet ir katalikų laik
raščius (net Draugas atei
davo į Muzikalį namą). Vė
liau gi, kada ne skaičium, 
bet intrygomis įsigalėjo tau
tininkai — laisvamaniai, tai 
į Lietuvių Muzikalį namą 
pradėjo ateidinėti vien tik 
tautininkų laikraščiai; o 
Vienybė tapo jo oficialiu or
ganu. Ir taip buvo gan ilgą 
laiką. Bet dabar, kada ben- 
drafrontininkams nepasise
kė užgrobti pinigus, suauko
tus Lietuvos gynimo reika
lams, o Vienybė nemalonėjo 
tame reikale atsistoti grobi
kų pusėje, tad ją apšaukė 
„trefna”, klerikališka ir to
dėl Muzikalio Namo Ben
drovės organu, kalbama, 
bus Naujienos, o pusorganu 
— Laisvė. Keistas, labai kei
stas dalykas: namo šeimi
ninkai beveik visi yra kata
likai ir dešinieji tautininkai, 
ne bedieviai, o leidžia vie
nam bedieviui, esksocijalis- 
tui ir ekstautininkui, J. G., 
save už nosių vedžioti... Taip 
klumpakojį šoka, kaip jis 
dūduoja... Vyrai, ar neverta 
prakrapštyti akis?!

Pointbrizietis.

BALTIMORE, MD.

Rugsėjo 3 d. buvo praneš
ta, kad Columbus laivas at
vyks į New Yorką rugs. 4 d. 

7 vai. ryte ir atveš iš Lietu
vos mūsų kleboną, kun. J. 
Lietuvninką. Kadangi kuni
gai negalėjo nuvažiuoti pa
sitikti, nes buvo sekmadie
nis, tai pasiuntė varg. Ka- 
prešiūną ir Kvedarą su au- 
tomobilium; ir aš buvau 
skirtas važiuoti, bet tos die
nos darbas sulaikė; turėjau 
informaciją, kad laivas at
plauks 9 vai. ryte, tad trau-. 
kiniu atvažiavau. Laukiau 
nuo devynių iki 11:30; šim
tai keleivių išėjo iš informa
cijų salės, o mūsų klebono 
vis nematyt; mano buvo ap
sirikta, nes laivas atėjo 7 
vai. ir jie buvo nuvažiavę 
savo automobilium. Skubi- 
nausi į šv. Patriko katedrą 
mišioms ir, laimei, susku
bau į 12 vai. mišias. Išėjęs 
iš bažnyčios pasivaikščiojau 
5-ta Avenue. Man labai pa
tiko, malonus vėjelis išdžio
vino prakaitą? Nutariau at
lankyti šv. Jono Krikštytojo 
amžinos adoracijos bažny
čią. Einu kraštu Central 
parko, per karštus saulės 
spindulius pasukau 76-ta 
gatve ir štai Lexington Ave.' 
kampas, kur minėta bažny
čia. Čia labai ramu, o dide
lėje Monstrancijoj pats Mū
sų mieliausias Išganytojas 
ramina visus lankytojus; ju
da bažnyčioj žmonės, už 
grotelių du kunigai klūpo; 
tiem pasitraukus, kiti kuni
gai jų vietas užima. Skiepe 
yra šv. Onos bažnyčia, ku
rią irgi atlankiau ir pasvei
kinau relikviją.

Norėjau aplankyti nese
niai grįžusį iš Europos kun. 
J. Balkūną, bet bijojau ne
rasiąs namie, todėl nebeva
žiavau į Maspethą, nes turė
jau skubintis ir į- ekskursi
nį traukinį. Dar buvau nu
važiavęs į Batery parką, o 
iš ten nusiskubinau į Liber
ty gatvę Baltimorės trauki
nio laukti. Namie buvau 
9:30 vai. vakare. Ant ryto
jaus iš spaudos sužinojau, 
kad mirė J. E. kardinolas 
Hayes. Vakar šv. Patriko 
katedra nieko nejautė, o jau 
šiandie gedulo šydais ap
dengta.

Darbo šventės ryte ėjau 
grįžusio klebono pasveikin
ti, bet labai nustebau, kad 
atstovai, pasitikę kleboną, 
atvažiavo į seserų kazimie- 
riečių vilą ir ten paliko kle
boną, kuris nuvažiavo į At
lantic City pailsėti

— Sekmadienį įvyksta pa
rapijos paskutinis piknikas 
šį sezoną. Visi turime pa
remti. Katalikai remia kata
likų kankintojus, nes visi 
žino, kad bolševikai visur 
kankina katalikus, tačiau 
gauna iš katalikų paramos! 
Rugsėjo 4 d. komunistai tu
rėjo pikniką Philadelphijoj; 

siuvėjų dirbtuvėse komunis
tai platino laimėjimo bilie
tus vokeliuose; moterys ka
talikės pirko, o nežino, kad 
jų centai prisideda komunis
tų pragaištingiems darbams 
palaikyti. Kas Amerikos ne
skaito, tai nejunta, kaip jie 
paremia komunistus; kurie 
skaito Ameriką, prie tų ne
lenda tie agentėliai, nes jie 
žino, kad nieko nepelnys. 
Visų šventa pareiga platinti 
katalikų spaudą. J. K.

NEWARK, N. J.

J. Žukauskaitės koncertas
Spalių 16 d. Jurginės sa

lėje įvyksta artistės J. Žu
kauskaitės koncertas. Art. 
J. Žukauskaitė yra neseniai 
atvykusi iš Lietuvos. Ji yra 
baigusi Italijoje dainavimo 
mokslą ir ketina kai kurį 
laiką darbuotis Amerikos 
lietuvių išeivijos tarpe. Jos 
pasirodymas Newarke bus 
pirmas šio rudens sezone. 
Labai malonu, kad lietuvių 
tarpe vis daugiau atsiranda 
asmenų, kurie gali pasitar
nauti savo tautai ir tokiu 
būdu pakelti mūsų gražų 
vardą ir kitataučių akyse. 
Mes lietuviai tik galime pa
sidžiaugti tuo reiškiniu ir 
tik paremti jos gražias pa
stangas. Reporteris.

PATRIJOTIŠKOS AUKOS 
LIETUVAI

Svarbiesiems Lietuvos rei
kalams per pasiuntinybę Va
šingtone aukojo šie: Lietu
vių Piliečių Draugija, Pitts
burgh, Pa. — $50.00; Joseph 
Montvill, Cleveland — $15.- 
00; Joseph Andrekus, Pra- 
rie, Wis. — $5.00; Stanley 
Pikturna, Hartford, Conn. 
— $5.00; Jonas Mazelauskis, 
Chicago, Ill. — $2.50.

Iš savo pusės, tardamas 
aukotojams širdingą ačiū, 
pranešu, kad aukos yra pa
siųstos pagal priklausomy
bę. /

P. Žadeikis,
Lietuvos Pasiuntinys.

Kas žino, ar mūsų gyve
nimas nėra mirimas; miri
mas gi ar ne gyvenimas?

— Euripidas.

UŽSISAKYKIME
VILNIAUS „AIDA”

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 

dažniau leidžiamas — du 
kartus savaitėje

„AIDAS”
nepartinis laikraštis, ginąs 
visų Vilniaus krašto lietu
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

KLASĖ A — ENDOWMENT AT AGE 85 yra mokama iki 85 
metų. Narys, sulaukęs to amžiaus, savo pomirtinę pats atsiima 
arba bus išmokėta nario pašalpgaviams.

KLASĖ B — 20 YEAR PAYMENT LIFE. Šis certifikatas yra 
išmokamas per 20 metų. Vadinasi, narys, mokėjęs per 20 metų 
nustoja mokėj's ir jam mirus jo pašalpgaviams Susivienymas iš
mokės tokią sumą, kiek narys bus apsidraudęs.

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

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

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 metii 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 penkiolikę 
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 klasėu, 
lieka pilnateisiu nariu praėjus 30 diemj nuo jo aplikacijos užre- 
kordavimo Centre. Pašalpos skyriuje — po šešių mėnesių.

JAUNAMEČIŲ SKYRIUS 
KLASĖ A

Susivienyman nariai gali būt įrašomi Jaunamečių skyriuje, Kla- 
je A, nuo 1 metų iki 15 metų. Metinė moketstis $2.20. Sulaukę 16 
metii turi persikelti augusių skyrium Persikelianti augusių sky
rium 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 REIKŠMĖ IR NAUDINGUMAS
Kasmet Susivienymas sušelpia apie šešis tūkstančius narių. Vie- ■ 

ni iš jų sušerga natūralėm ligom, kitus ištinka įviarios sužeidimų 
nelaimės. Susivienymas, nešdamas materialę pagelbą ligų ir su
žeidimų 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 seseliii kasmet mirtis išskiria iš gyvųjų tarpo. Su
sivienymas mažina apnašlėjusių šeimyiuj 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 milijonų dolerių savo narių ir pašalpgavių naudai. į 
i$Y •• :

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 
eentralinės (atskirų — pavienių narių) kuopos. Tuo reikalu,reik . 
kreiptis į Centrą. 11

širdim^ 
Mėjinin 
sukakties

RUO

ĮSIRAŠANT VAJAUS LAIKU NEREIK 
MOKĖT ĮSTOJIMO

Plačiau su organizacijos tikslais, tvarka ir veikimu susipažinsi! 
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, Pa.

nofflahį
kurie 

giaišsisk 
$ j savi 
Mlfaže

Rugsėjo 2 d., 1938 m.

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”.
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A. A. KAZYS MILERIS
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JANKŲ SUKAKTIS

ndan moka per rnėnf

Jankienės gimtinę ir
Tel. EVergreen 7-4335 Telefonas: STagg 2-4409
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7Y\Vdie-

EVergreen 8-9770

RUOŠIASI GRĮŽTI

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.
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nuo
savo 
šios

NAUJA RADIJO 
PROGRAMA

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

Trijų dienų šventė J. A. 
Valstybėse pasiėmė su sa
vim 384 gyvybes. Automobi-

udos skyriaus klasėn, 
to jo aplikacijos nžre- 
šešių mėnesių.

85 yra mokama iki S 
pomirtinę pats atsiima

Graborius - Balzamuoto jas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

NE ČIA SVARBA... 
(Senuko pasakojimas)

liai užmušė 263, nuskendo
34, likusieji kitokiais būdais 
be laiko mirė. Illinois vals
tybėje daugiausia žuvo —
35, New Yorko — 33.

įamečių skyriuje, Hi- 
tstis $2.20. Sulaukę 16 
(kelianti augusių sky
li apdraudos skyrium

[as mėnuo. Pomirtinės 
-tifikatas išmokėtas.

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH LE VANDA 
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

RUOŠIAMASI LAIKRAŠ
ČIO SUKAKČIAI

STEIGIA FUTBOLO
KOMANDĄ

Llet.-Amer.

Imp. & Eksp. B-vė

JS
n. Už $3.00 savaitinę 
50c; už $9.00 — 75t;

JAS AMERIKOJE
E OF AMERICA) 

Wilkes-Barre, P*-

mūsų ponas. Šis numirė, 
daugiau mums'vargšams bi
zūnu nugarų nekapos, bet jo

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią)

Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms Ir visokiems 

pasivažinėjimams.

ART. J. ŽUKAUSKAITĖS 
KONCERTAS

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

UŽSISAKANT DIDESNĮ KIEKĮ, DUODAMA 
NUOLAIDA

' HAVEMEYER 8-0259 , 
RALPH KRUCH 

FOTOGRAFAS
6 5-23 G R A N b AVEN Ū E 

■ MASPETH. N.Y.

Amerikos gyventojai rū
kymui praleidžia 1 dol. iš 
kiekvienų 43 dol. uždirbtų; 
per metus čia prarūkoma 1 
bil. 300 mil. dolerių.

Rusijoje „demokratišku” 
būdu uždrausta vartoti var
pus bažnyčiose, kurių jau 
beveik neliko.

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS z 
Parašė

Kun. Dr. Jonas Starkus, 
Marianapolio Kolegijos Profesorius.

ALEKS. RADZEVIČIUS 
IR SŪNUS

Garboriai - Balsamuotojai

Kreipkitės:
AMERIKOS ADMINISTRACIJA

423 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

REctor 2-2786

157 Chambers St., New York.

M. P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

VILNIAUS GEDULO DIE
NOS MINĖJIMAS

MR Moję
115 D., 1938 M.

eipiasi prie savo parapi- 
ildybos, arba prie vietos 
žindins su visa 
acijom. 
mėsgab'priklausytF 
uopos. Tuo reikalu,reik

MINČIŲ ŽIUPSNELIS
Surinko

Eleonora Bartkevičiūtė

STagg 2-5043 Notary Public
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VIETOS ŽINIOS

Visi lietuviai turėtų 
dabar tvirtai atminti, 
artėja mūsų tautai didžioji 
gedulo ir pasiryžimo diena 
— Spalių Devintoji. Lietu
voje, dėl suprantamų prie
žasčių, Vilniaus užgrobimo 
diena šiemet negalės būti 
paminėta taip, kaip iki šiol 
įvykdavo, todėl amerikiečiai, 
turėdami laisvas rankas, tu
ri tą dieną tinkamai pami
nėti.

ta rugsėjo 24 d., Kazys Vil
niškis dar nežino, kada grį
šiąs, gal tik spalių mėnesį, o 
Juozo Garšvos šeima grįš 
šio mėnesio viduryje. K. Vil
niškis sėkmingai lekioja po 
Lietuvą savo motociklu, 
(kurs labai gerai pripratęs 
j prie Lietuvos kelių. Neseniai 
jis lankėsi Vilniuje drauge 
su lakūnu šalteniu.

sėjo 9 d., piliečių klube tu
rės susirinkimą, kuriame 
norima įsteigti futbolo ko
mandą. Į susirinkimą kvie
čiami tie jaunuoliai, kurie 
domisi šia sporto šaka.

Steigėjai.

MOKLYKLOS PRADEDA 
VEIKTI

Katalikų Federacijos New 
Yorko apskritis ruošia turi
ningą minėjimą, kurs įvyks 
Spalių 9 d., sekmadienį. Vi
sos draugijos turėtų tą die
ną susilaikyti nuo pasilinks
minimo pramogų.

Šių metų gruodžio 1 dieną 
sukanka penkeri metai, kai 
pradėjo eiti mūsų savaitraš
tis AMERIKA, šiai sukak
čiai pažymėti daromi atitin
kami žygiai. Sukakties mi
nėjimas, numatoma, įvyks 
gruodžio 4 d., sekmadienį. 
Lietuvių katalikų draugi
joms išsiuntinėjami laiškai, 
kuriuose kviečiama išrinkti 
atstovus į AMERIKOS 
Penkmečio Sukakties Minė
jimo Komitetą. Gruodžio 4 
d. turės būti mūsų apylinkės 
reikšminga šventė.

Nuo rugsėjo 17 dienos 
WCNW radijo stoties tiki
masi pradėti naują lietuvių 
radijo programą, kuri būtų 
perduodama šeštadieniais 
6:30 vai. vakare, šia progra
ma, kuri bus grynai kultūri
nė, be komercinių skelbimų, 
rūpinsis Katalikų Federaci
jos New Yorko apskritis. 
Apie programą vėliau bus 
pranešta AMERIKOJE ir 
per p. O. Valaitienės radijo 
programas, kurios perduo
damos antradieniais, ketvir
tadieniais ir šeštadieniais 
5:30 vai. vak. iš WCNW ra
dijo stoties (1500 kc.).

Spalių 23 d. Apreiškimo 
parapijos salėje įvyksta ar
tistės J. Žukauskaitės kon
certas. Artistė J. Žukauskai
tė yra neseniai atvykusi iš 
Lietuvos ir mano kai kurį 
laiką pasidarbuoti lietuvių 
išeivijos tarpe. Ji yra baigu
si Italijoje dainavimo moks
lą. Jos pasirodymas Brook
lyne bus pirmas šio rudens 
sezone. Ji labai gražiai užsi
rekomendavo, kaipo dainin- 
kė, vasario 16 d. šventėje. 
Manoma, kad ateinančiame 
savo koncerte ji sugebės la
bai gerai pasirodyti. Labai 
yra malonu, kad lietuvių 
tarpe atsiranda vis daugiau 
pajėgų, kurios gali kelti lie
tuvių vardą. Mes lietuviai 
tik galime tuomi pasidi
džiuoti ir jos pastangas pa
remti. - Rep.

Pas Amerikos administra
torių D. J. Averką Darbo 
Dienos šventės proga viešėjo 
svečiai iš Bostono: Albinas 
Neviera su žmona, Gen. 
vytė ir Pr. Jakštaitė.

Šiomis dienomis mūsų lai
kraščio redakcijoje lankėsi 
p-lė Magdalena Avietėnaitė, 
Užsienių reikalų ministeri
jos spaudos skyriaus virši
ninkė. Ji yra atvykusi Pa
saulinės parodos Lietuvos 
skyriaus reikalais, kaip to 
skyriaus vedėja. Iš p. Avie- 
tėnaitės pasakojimų galima 
tikėti, kad Lietuvos skyrius 
bus labai didingas. Tikima
si, kad lietuviai amerikie
čiai rems Lietuvos pastan
gas padaryti Lietuvos sky
rių įdomiausiu visoje paro
doje.

Šią savaitę dvasines 
nigų rekolekcijas atlieka 
vietiniai kunigai Pakalnis, 
Aleksiūnas, Lekešis ir Pet
rauskas. Kitą savaitę išvyks 
kun. Balkūnas. Kiti kunigai 
rekolekcijas jau atliko.

Rugsėjo 12 d., pirmadienį 
New Yorko viešos ir parapi
jų mokyklos pradeda savo 
mokslo metus. Aukštesnės 
mokyklos pradės mokslą tik 
rugsėjo 19 d. Lietuviams 
katalikams tėvams patarti
na, jei galima, leisti savo 
vaikus į katalikų, ypač lie
tuvių mokyklas. Neužmirš
kime Apreiškimo parapijos 
mokyklos.

Rugsėjo 4 d. visai netikė
tai mirė Kazys Mileris, 46 
metų amž., Angelų Karalie
nės parapijos šv. Vardo dr- 
jos narys, Amerikos skaity
tojas.

Laidotuvės įvyko rūgs, 7 
d. Gedulingos pamaldos bu
vo Angelų Karalienės par. 
bažnyčioje, iš kur kūnas iš
lydėtas į Švč. Trejybės ka
pines. Laidotuvėse patarna
vo grab. J. Garšva.

Velionis paliko nuliūdime 
dvi dukteris: Marijoną, kuri 
su tėveliu gyveno, ir Eleną 
Lukas, gyv. Brooklyne. Chi- 
cagoje paliko brolį Praną.

Šv. Vardo draugijos na-

New Yorko mieste siekia
ma sujungti visus požemi
nius ir viršutinius geležinke
lius. Dabar tie geležinkelių 
keliai yra trijose rankose: 
BMT, IRT ir miesto nuosa
vybėje. Privatinės kompani
jos nekaip laikosi, ypač IRT, 
kuri jau keli metai yra „re- 
ceiverio” rankose. Miestas 
siūlo už abiejų kompanijų 
kelius (BMT ir IRT) 315 mi
lijonų dol. ir manoma, kad 
pardavimas netrukus įvyks; 
kalbama, kad važinėjimo 
kaina pasiliksianti ta pati 
— 5 centai. Sujungimą gele
žinkelių manoma dar šiemet 
atlikti, nes norima, kad ki
tais metais, Pasaulinės pa
rodos metais, visi keliai bū
tų sutvarkyti.

Vasaros karščiai baigiasi, 
žolė vysta, medžių lapai pra
deda sausai šlamėti; grįžta 
vasarotojai vieni iš kalnų, 
kiti iš pajūrių. Atostogos 
pasibaigė. Jauniems ypač y- 
ra svarbu, nes prasideda 
naujas mokyklos metas.

Dažnai tėvai, norėdami pa
gelbėti vaikams, kreipiasi į 
gydytojus, ieškodami pata
rimų sveikatai užlaikyti. 
Daugelis nusistebi, kada 
vietoj taisyklių apie valgį, 
drabužius, miegą ir t.t. 
jiems yra duotas šis patari
mas. „Apsaugok vaiką, kiek 
galint nuo užkrečiamų li
gų”. Toks patarimas yra 
ypatingai svarbus dar vai
kams nepradėjus lankyti 
mokyklą.

Apsaugoti nuo visų ligų 
negalima, bet nuo difterijos 
imunitetas labai sėkmingai 
atsiekiamas. Daugumoj mo
kyklų nepriima mokinių be 
tokio įspėjimo. Tiktai žvel
giant į praeitį galima su
prasti koki dideli žygiai at
siekti naudojant difterijos 
imunizacija. Seniau, susir
gus vienam kūdikiui, liga 
skleisdavosi per šeimas, per 
mokyklas ir j 
kaip ugnis šiauduose. Galui 
gale beveik visi vaikai su
sirgdavo ir nemažas skai
čius mirdavo. Dabar retai 
suserga ir susirgusių ap
skritai 99 iš 100 pasveiksta.

Imunitetą suteikti yra la
bai lengva. Patartina imuni
zuoti kūdikius sulaukus vie
nų metų, bet būtinai pirma 
pradėsiant mokslą. Naudo
jant „toxoid”, reikia tiktai 
vieno įleidimo po oda. šis 
įleidimas apsaugoja nuo dif-

terijos už poros mėnesių. 
Jeigu būtų koks klausimas 
apie pasekmę, tai yra lengva 
patikrinti naudojant Schicko 
tyrinėjimą. Kuomet šis tyri
nėjimas yra negatyvus, tai
galima pasitikėti, kad ap
draudimas pilnas. Imunite
tas pasilieka šešiems arba 
septyniems metams, o daž-' 
nai ir daug ilgiau.

j. d. ;

Buvo tai baudžiavos lai
kais. Mūsų apylinkėje mirė 
vienas dvarininkas, kelių 
stambių dvarų ir daugelio 
palivarkų savininkas. Jo lai
dotuvių metu per penkias 
dienas visuose dvaruose ir | 
palivarkuose visi lauko dar-1 
bai buvo sustabdyti. Beti 
dvare, kuriame jis nuolatos 
gyveno ir miręs buvo pašar-l 
votas, darbas virte virė. Į 
Daržinėse piovė ir mėsinėjo 
gyvulius, jaujose, tam tyčia j 
įtaisytuose milžiniškuose 
katiluose, virė mėsą ir kito
kius valgius gamino. Sode 
iš lentų dirbo stalus, suolus ( 
ir pan.

Kai viskas jau buvo

žmonomis, vaikais ir sene
liais. Iš tolimesnių apylin
kių, iš kur buvo sunku at
vykti, vežte suvežė. Veži
mais po ketvertą arklių už
kinkytais važinėjo po kai
mus, rinko kaimiečius — 
baudžiauninkus, vežė į dva
rą ir ten, sode, visus gau
siai vaišino, 1

Lietuviu Kalbos 
GRAMATIKA

Seniai lauktoji lietuvių kalbos gramatika jau at
spausta. Ši gramatika skiriama ypatingai lietu
viams amerikiečiams. Nauja gramatika pąsižymi 
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).

Kiek kartų labai grožė- 
jaus kuo nors, tiek kartų 
jaučiaus turinti ant akių lyg 
kokį raištį, kurs man kliudo 
paregėti visą grožį.

— Šatrijos Ragana.

Kaip dirbtuvėje mašinos, 
taip žmogaus mašina turi ri
bas jėgos ir apsunkinimo, 
kuris negali būti išreikštas 
skaičiais, bet nepakelia per
dėjimo. — Vapereau.

Kol norai gelia širdį, ži
nai žmogus, kad yra jaus
mai, kad gyveni... Aršiau 
kai nutilsta širdis: negyveni 
tada žmogus, tik dūli.

— Vincas Krėvė.

New York Central gele
žinkelio bendrovė šiomis die
nomis priėmė 2,400 darbi
ninkų savo dirbtuvėse, ku
rios stovėjo be darbo nuo 
pereito rudens.

New Yorko valst. darbo 
komisija praneša, kad ji nuo 
savo veiklos pradžios tai
kiai išsprendė darbininkų 
su darbdaviais 7057 nesusi
pratimus iš 2,160 jai pareik
štų.

kų minimas velionis ponas. 
Vaišės tęsėsi ištisą dieną.

Nuo ankstybo rytmečio ligi 
vėlo vakaro stalai buvo ap
krauti įvairiais valgiais ir
gėrimais. Degtinę ir alų iš, vietoje kitas kapos, bet štai 

svarba: Dievo dovanos pil-i toju, 
nas kibiras stovi, o aš jau į 
nė lašelio negaliu priimti, 
— pirštu rodydamas pilnan 
kibiran degtinės, atsakė ver
kiantis žmogelis, kurs jau 
daugiau negalėjo išgerti..

J. Mykolaitis.

Rugsėjo 1 d. suėjo lygiai 
25 metai, kai žinomi New 
Yorko apylinkės muzikai 
ponai Jonas ir Jieva Jankai 
susilaukė savo vedybų 25 
metų sukaktuvių. Jubilieja- 
tai savo jubiliejaus proga 
buvo naujuoju automobiliu
„Nash” išvykę kelioms die- riai rugsėjo 6 d. vakare, su- 
noms į Pennsylvaniją, į J. sirinkę velionies namuose, 

pas pasimeldė, atkalbėdami lita- 
kun. J. Kasakaitį, kuris juo-jniją ir kitas maldas, atsi- 
du surišo.

Ponai Jankai yra gabūs 
savo srityje, gražiai užsire
komendavę meno darbuotėje 
ir plačiai žinomi Amerikos 
išeivijos tarpe.

Šia proga malonu gerb. 
Jankus pasveikinti ir palin
kėti ilgiausių metų ir sėk
mingos darbuotės muzikos 
srityje. J. ž.

P. S. Amerikos redakcija 
ir administracija visu 
širdumu prijungia ir 
linkėjimus p. Jankams 
sukakties proga.

sveikindami su savo draugu 
ir nariu.

Lai būna a. a. Kazimierui 
lengva šios šalies žemelė! 
Amžiną atilsį duok jo sielai, 
Viešpatie! Draugas.

Šią savaitę Vytautas Žal- 
nieraitis, mūsų laikraščio 
įstaigos narys, yra išvykęs 
poilsio. Su juo drauge išvy
ko Angelų Karalienės par. 
choro pirm. Juozo Avižonio 
šeima.

Amerikos redaktorius su
grįžo iš Naujosios Anglijos 
ir pradėjo eiti savo parei
gas.

Šią vasarą Lietuvoje buvo 
nemažas brooklyniečių bū
rys, kurio dalyviai jau bai
gia išsiskirstyti ir grįžta at
gal į savo nuolatines vietas. 
Inž. Mažeika su žmona grįž-

Grupė futbolo (soccer) 
mėgėjų šį penktadienį, rug-

Brooklyne ir apylinkėje 
rugsėjo 12 d. atidaroma, be 
senų, 18 naujų viešų pradi
nių mokyklų, kuriose tilps 
14,800 vaikų daugiau nei 
pernai. Naujų mokyklų pa
statymas miestui kaštavo 
8 mil. dol.

L. R. K. Susivienymas yra 
viena geriausių lietuvių ap
draudos organizacijų. Patar
tina lietuviams apdrausti 
savo gyvybę ar sveikatą. 
Mokesčiai prieinami. Juk ap
sidrausti reikia, tai kam eiti 
pas kitataučius, kai mes, lie
tuviai katalikai, turime savo 
milijoninę apdraudos orga
nizaciją. Nepamirškite, nė 
vienas nėra tikras dėl ryto
jaus!

New Yorko valstybės be
darbių apdraudos skyrius 
praneša, kad iki rugsėjo 1 d. 
bedarbiams išmokėta 66 mil. 
dol., o iki tos dienos tam 
fondui surinkta 114,305,451 
dol.

Nepamirškite, kad 
metu yra Lietuvių R. Kata- 
kų Susivienymo Amerikoje 
vajus. Geriausia proga ap
drausti save ir savo šeimy
ną. Klauskite žinių pas 
tos kuopų valdybas.

bravoro paskirti vyrai su 
naščiais kibirus nešė ir vai
šino kiekvieną tiek, kiek ku
ris norėjo ir galėjo gerti.

Pasisotinę žmonės prisi
minė savo velionį ponelį 
(jagamastį) ir vieni šiaip, 
kiti kitaip ’ minėjo. Samdy
toms raudotojoms berau
dant, kai kurie net graudžiai 
apsiverkė. Vakare vienas 
žmogelis susigraudinęs tiek 
įsiverkė, kad niekas jo jokiu 
būdu negalėjo nuraminti. 
Žinia apie jį pasiekė net pa
tį dvarų užveizdą. Užveizda 
tuoj atvyko sodan ir, pri
ėjęs prie verkiančio bau
džiauninko, tekšlendamas 
jam per petį, pats ėmė ra
minti. j

— Neverk, žmogeli! Tie
sa, ponas buvo geras. Gaila, 
kad numirė, bet verksmu iš 
mirties neatšauksi. Nesisie-I 
lok.' Be pono nebūsime, jo 
vietą veikiai kitas užims. i

— Ne čia svarba, ponuli. 
Mirtis ne naujiena. Visi mir
sime ir nesugrįšim, kaip ir

Darydamas blogą, pats 
sau kenki; vengdamas blo
go — pats save gelbsti nuo 
blogo. Tu pats save darai ir 
tobulu ir niekšu ir niekas 
kitas negali būti tavo gany- 

— Budos išmintis.

Kas moka užlaikyti pa
slaptį, lengvai atleidžia 
skriaudą ir tinkamai sunau
doja laisvą laiką, tas atlie
ka sunkiausią ir svarbiausią 
darbą. — Chilonas.

Šiltam ore 
šaltas lietuviškas Maisto 

kumpis su agurku

Amerikoje kiekvieną 
na parduodama 114 milijonų 
laikraščių. Vadinasi, vienas 
laikraštis kiekvienam gyven
tojui.

Pieno kainos pakėlimas 
sukėlė labai daug nepasiten- ■ 
kinimo net iš krautuvių sa
vininkų pusės. Jie sako, kad 
čia niekas kitas, kaip tik 
„raketierių” darbas, šis rei
kalas žadama perduoti teis
mui ir ten kovoti už seną 
kainą.

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

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

tvarkymu pamanytas numeris bu

vusio 107 Union Avenue.
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DR. JOHN WALUK

161 NO 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-0229

VALANDOS:
DR. ED. W. ŽUKAUSKAS 1—2 p. P. 

6—8 vak.
1114 FOSTER AVENUE Ir pagal sutarti 

Tel.: MAnsfleld 6-8787

DR A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 80. 4th STREET

--------- ———
i Tel. STagg 2-7177

SEKMADIENĮ, Rugsėjo-September 11,1938
ALFRED J. WENTZ 

(VENCIUS) 
ADVOKATAS

VALANDOS ' 
8—12 ryte 
1— 8 vak. 

Penktadlenlals uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-9108

1 219 So. 4th Street, Brooklyn, N. Y. Į
į (Williamsburgh Bridge Plaza)Klasčiaus Clinton Parke *•---- - *

BETTS IR MASPETH AVĖS., MASPETH, N. Y.
BUS ĮVAIRI PROGRAMA SU VISOKIAIS MARGUMYNAIS. RINKIMAI KARALIAUS, KARALIENĖS, KARALAITĖS IR KARALAIČIO.

ĮĖJIMAS Į PARKĄ TIK 40 CENTŲ. VISUS ŠIRDINGAI KVIEČIAME ATSILANKYTI.

PASAULINES PARODOS 
REIKALAI

skyriaus 
S. Voor- 
Johnson,

Ryšium su Lietuvos gene
ralinio komisaro, p. M. Avie-, 
tėnaitės, atvykimu, Pasauli
nės parodos pirmininkas 
Grover Whalen suruošė už
kandžius Lietuvos atsto
vams pagerbti. Dalyvavo: 
Lietuvos įgaliotas ministras 
Žadeikis, generalinis komi
saras p-lė M. Avietėnaitė, 
generalinis konsulas p. J. 
Budrys su ponia. Iš parodos 
komiteto, be pirmininko, da
lyvavo admirolas W. H. 
Standley, statybos 
šefas architektas 
hees, p. Albin E.
parodos federalinis pakomi- 
saras, p. Charles Spollard, 
p. Holmes ir visų skyrių ve
dėjai. Parodos automobi- 
lium, p. A. E. Johnson lydi
mi, Lietuvos svečiai buvo at
vežti iš Generalinio Konsu
lato į parodos vietą. Admi
nistracijos Rūmai buvo pa
sipuošę visų valstybių paro
dos dalyvių vėliavomis, o 
prie svarbiausio įėjimo dide
lėmis J. A. V. ir Lietuvos vė
liavomis. Prie įėjimo svečius 
sutiko garbės sargyba.

Pusryčių metu parodos 
pirm. G. Whalen trumpa 
kalba pasveikino svečius ir 
pareiškė savo pasitenkinimą 
Lietuvos dalyvavimu Paro
doje. Jis daug gero žinąs 
apie darbščias Baltijos vals
tybes, sunkiai iškovojusias 
savo laisvę; J. A. V. itin 
brangina dalyvavimą tokių, 
nors ir mažų tautų, ir labai 
įvertina Lietuvos pasiryži
mą dalyvauti New Yorko 
Pasaulinėje parodoje. Iš pra
dėto darbo ir pasikalbėjimo 
su atvykusiu Lietuvos gene
raliniu komisaru jis darąs 
išvadą, kad Lietuva tinka- 

. mai suprato būsimos parodos 
dvasią ir tikslus ir puikiai 
reprezentuos savo šalį. Jis 
pažada generaliniam komi
sarui savo ir atsakingų pa
rodos vedėjų pilną koopera
ciją ir pagelbą ir palinki 
sėkmingos darbuotės.

Lietuvos ministeris p. ža
deikis padėkojo šeimininkui 
už iškilmingą, malonų pri
ėmimą ir už pagerbimą vė
liavomis ir garbės sargybą. 
Lietuva su džiaugsmu pri
ėmė pakvietimą dalyvauti 
Pasaulinėje parodoje, steng
sis parodoje pasirodyti ko 
geriausiai ir mano, kad ir 
pati daug ką galės joje pasi
mokyti.

Federalinis pakomisaras,

p. Charles Spollard savo žo
dyje taip pat pasveikino 
p-lę M. Avietėnaitę. Be to 
pareiškė: „Mes Amerikoje 
taip pat turime moterį paro
dos komisarą — darbo se
kretorę kabinete, Miss Fran
ces Perkins, kuri nuoširdžiai 
sveikina Lietuvos generalinį 
komisarą kaipo vienintelį 
svetimšalį komisarą moterį 
ir linki jos kraštui ir jai ge
riausios kloties, besiruošiant 
prie parodos”.

M. Avietėnaitė padėkojo 
G. Whalenui už malonų suti
kimą ir visai parodos vado
vybei už parodytą nuo pat 
pradžios didelį prielankumą. 
Lietuva neateina į Pasaulinę 
parodą konkuruoti su dide
lėm valstybėm — tai ne jos 
užduotis. Ji supranta paro
dos tikslą kitaip: kiekviena 
valstybė turi galimai tiks
liau atvaizduoti savo kraštą 
tokiu, kokiu jis tikrumoje 
yra ir parodyti, kas jį cha
rakterizuoja. Tokio tikslo 
Lietuva siekė Paryžiaus pa
rodoje ir rezultate Lietuva 
gavo daug pagyrimų ir do
vanų, tarp jų patį aukščiau- 
sį pažymėjimą (grand prix) 
už savo skyriaus sutvarky
mą. Kaip Paryžiuje, taip ir 
New Yorke, Lietuvos pavil
jonas nebus prigrūstas viso
kių prekių, bet bus atsi
žvelgta perdėm į kokybę, o 
ne kiekybę.

Pirmam aukšte planuoja
ma garbės 'salė, kur dide
liais muralais, žymių Lietu
vos dailininkų pagamintais, 
bus atvaizduota Lietuvos 
praeitis. Tos salės gale bus 
didelis žemėlapis, vaizduo
jantis Lietuvą jos didžiau
sios galybės metu, kai jos 
teritorija siekė nuo Baltijos 
iki Juodųjų jūrų. Svarbiau
sioje vietoje bus milžiniška 
Vytauto Didžiojo stovyla. 
Tam pačiam aukšte bus at
vaizduota atgimusios Lietu
vos kultūrinė raida, jos or
ganizacinis gyvenimas ir t.t. 
ir taip pat bus turizmo ir 
sporto skyriai.

Visas antras aukštas pa
vedamas Lietuvos žemės 
ūkiui, pramonei ir prekybai. 
Per „Lietuvos Dieną” bus 
inscenizuotos „Pabaigtu
vės”, kur žiūrovas galės su
sipažinti su mūsų, kaip že
mės ūkio krašto, liaudies 
dainomis, šokiais ir papro
čiais. Lietuva duos savo di
rigentą ir šokių instrukto
rių, o pačiai programai įvyk
dyti tikisi gauti pagalbos iš 
savo tautiečių išeivių. Ma-

noma, kad chorą sudarys kur yra gimę apie 3,000 vai- 
apie du tūkstančiai dalyvių kų.
ir, be to, bus keli šimtai šo
kėjų. P-lė Avietėnaitė baigė l 
savo kalbą: „Dar kartą dė
koju už nuoširdų priėmimą 
ir visokeriopą bičiulišką pa
galbą, kurią jau turėjau pro
gos patirti iš parodos vado
vybės. Deja, man pačiai čia 
teks būti tik trumpą laiką. 
Man nesant, visos pareigos 
atiteks užsienių reikalų mi
nistro įgaliotiniui, Lietuvos 
generaliniam konsului p. J. 
Budriui, kuris vykdys toliau 
visus paviljono statybos ir 
kitus vietos darbus, susiju
sius su Lietuvos dalyvavimu 
šioj puikioj Pasaulinėje pa
rodoje. Neabejoju, kad tas 
prielankumas, kurį aš 
patiriu, bus suteiktas ir 
Budriui”.

Popiežius Pijus X suteikė 
jam prelato titulą. Popiežius 
Benediktas XV paskyrė jį 
vietiniu prelatu.

Šiais metais išsirengė į 
savo tėviškę, kur jo sesuo 
dar gyvena ir ten būdamas 
susirgo plaučių uždegimu ir 
mirė.

Jo kūnas buvo parvežtas 
į Brooklyną ir iš šv. Cecili
jos bažnyčios palaidotas 
rugsėjo 3 dieną.

— Rugs. 10 d. susituoks 
Viktoras Kunickis su Olym
pia Jopar. Rugs. 18 d. susi
tuoks William Kelly su Ona 
Puraite, Anthony Murphy 
su Anneta Neikūnaite, Gen-1 
rikas Tuliševskis ir Stanis
lava Drapkevičiūtė.

— Rugs. 25 d. Altoriaus 
draugija ruošia bingo.

— Lietuvos šventė rugs. 8 
d. buvo paminėta pamaldo
mis 7:30 vai. vak.

ŠV. JURGIO PARAPIJA

čia
P-

Po užkandžiu parodos už
sienių komisaras, p. John
son, aprodė Lietuvos sve
čiams visus parodos darbus.

A. A. PREL. MCGALRICK

Airijoj, savo tėviškėje, 
mirė Brooklyno šv. Cecilijos 
parapijos klebonas, prelatas 
Edvardas J. McGalrick. Jis 
buvo daug žinomas ir lietu
viams, tad pravartu apie jo 
gyvenimą šiek tiek paminė
ti.

A. a. prelatas McGalrick 
gimė 1857 m. gegužės 9 d. 
Airijoje. Atvyko į Brookly
ną su tėvais 1861 m. Mokėsi 
Manhattan kolegijoje, kur 
rodė nepaprastų gabumų. 
Pabaigęs kolegiją pasiųstas 
Romon, kur įšventintas ku
nigu. Sugrįžęs į Brooklyną, 
buvo klebonu šv. Patriko 
par. ir vėliau paskirtas į šv. 
Cecilijos parapiją, Green- 
pointe, klebonu, kurioje iš
buvo visą savo amželį. Mirė 
turėdamas 81 m.

Šv. Cecilijos parapijoj 
kun. McGalrick labai daug 
pasidarbavo. Pastatydino 
naują bažnyčią, kuri kašta
vo 200,000 dol. Per penkeris 
metus išlaidos apmokėtos ir 
bažnyčia konsekruota. Tai 
buvo tik pradžia. Jis tuojau 
ėmėsi naujo darbo: pristatė 
Greenpointe daug namų, ku
riuose apgyvendino savo pa
rapijiečius; pastatė Lough
lin Lyceum salę, McGilrick 
pasilinksminimo salę, šv. Ce
cilijos mokyklą 2,000 vaikų, 
De La Salle vienuolyną, šv. 
Cecilijos vienuolyną. Vėliau 
jis pastatė vaikų priežiūrai 
namus (day nursery) ir vė
liau gimdyvėms ligoninę,

Tel. EVergreen 8-7027

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 pokyliams
Siunčia ir l kitus miestus.

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

Tel. EVergreen 4-7142 f
SALDAINIU PALOCIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi užkandėjai, kava, arbata, Hot Cbocolate |

PUSRYČIAI — PIETUS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas 5
AISKRYMAS gamintas namie Ifi geriausios Smetonos. ALUS 16 geriausių į 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės: |

J. GINKUS
495 Grand Street, Brooklyn, N. YJ

Mot. S-gos 35 kp. susirin
kime nutarta rengti net du 
vakarus — spalių ir lapkri
čio 13 d. Lapkričio 13 d. bus 
obuolių balius, kuris kasmet 
rengiamas ir puikiai pavyk
sta.

Narės pažadėjo abiem va
karams gerai pasidarbuoti.

Washington, D. C. — Val
stybės iždas ieško daugiau 
kaip dviejų milijonų dolerių 
užsilikusių mokesčių iš mili
jonierių Raskobo ir Pierre 
du Pont. Prieš šiuos milijo
nierius iždas laimėjo bylą 
už nesumokėtus pajamų mo
kesčius ir dabar ieško visu 
griežtumu.

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER

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

MASPETHO ŽINIOS

— Sekmadienį susituokė 
William Quane su Bertha R. 
Hamm.

— Šiomis dienomis Kaune 
lankėsi Tarptautinis Krepši
nio Federacijos generalinis 
sekretorius p. Jones, su ku
riuo susitarta Europos krep
šinio pirmenybes kitais me
tais suruošti Kaune gegužės 
21 d.

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 mūsų 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.

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS 6ALINSKAS)
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Graži, modemiška Šarvojimui koplyčia Ir poilsiui gražūs kambariai duodama 
nemokamai. Samdo automobilius įvairiems reikalams. Kainos labai prieinamos

84-0? Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.
(Prie FOREST PARKWAY)

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

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

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

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

— Pro Jonavą plukdoma 
daug sielių. Sieliai plukdomi 
net iš Anykščių garsiųjų ši
lelių. '

LICENSESBEER, WINES & LIQUUORS
WHOLESALE AND RETAIL

— Senesni žmonės teigia, 
kad prieš kelioliką metų Lie
tuvos upės buvo žymiai žu
vingesnės, negu dabar. Jie 
sako, kad kai kurios žuvų 
rūšys Lietuvos upėse yra 
jau išnykusios, o kai kurios 
baigia nykti. Pav., Šešupėje 
dar prieš dešimtį metų knib
ždėte knibždėjo skersnukių, 
šapalų, mekšrų, o dabar jų 
nebegalima rasti nė su žibu
riu. Žuvų nykimo priežastys 
— per dažnas tinklais žvejo
jimas ir mineralinės trąšos.’

NOTICE is hereby given that License No. 
EB623 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed on the

CHESSIN

*—■ *
KAZYS ALEKSYNAS

LIETUVIS DAILYDĖ
(Cabinet Maker)

Stato naujus arba taiso j 
senus namus iš lauko ir iš j 
vidaus.

Kainos prieinamos.
Visasdarbas 

garantuojamas.
Reikale kreipkitės:

n

the Alcoholic
459 Stone Ave., 
County of Kings, 
premises.

IKE
459 Stone Avenue, Brooklyn, N. Y.

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 89 
Wallabout Market, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, 
premises.

JULIUS 
RALPH
Piccadilly Luncheonette

39 Wallabout Market, Brooklyn, N. Y.

to be consumed on the

PAGANO and 
BRANDOFINO

į 544 Grand St., Brooklyn, N. Y
■ Tel. EVergreen 7-5906
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