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Geriausias pasirinkimu 
mos. ALŪS U geriausių 
lai. Kreipkitės:

Ši Amerikos laida skria- 
ma Lietuvos nepriklausomy
bės 20 metų sukakčiai pami
nėti. Tikime, kad kiti laik
raščiai, seniau leidžiami, pa- • 
ruoš daug geresnes laidas,! 
duodami išsamesnių straips
nių. Amerika, beveik jau
niausias lietuvių spaudos 
šeimos narys, turi pasiten
kinti tuo, kas šioje laidoje 
yra.

Jei gyvenimo tikrovėje 
būtų Nepriklausomybės Dva
sia, mes jai pasakytumėm, 
kad šiai šventei paminėti pa
darėme tai, kas galima pa
daryti. Atvira širdimi gali
me sakyti: Sveika Nepri
klausoma Lietuva, sulaukusi 
šimtmečio pirmo penktada
lio! Kai švęsi šimtmečio pir
mą ketvirtadalį, tegu viso 
pasaulio lietuviai ir kultūrin
goji žmonija džiaugiasi Ta
vimi, jau atgavusia savo 
amžiną sostinę Vilnių, nepa
judinamai įsistiprinusia Bal
tijos pakraščiuose ir sukūru
sią tokią valstybinę san
tvarką, kuri žavėtų visus 
žmogui priklausančios lais
vės ištroškusius ir ja naudo
tis sugebančius!

IS TĖVU ŽEMES
— Vasario 2 d., Smetonie-— Lenkų vykdomas tero

ras Vilniaus krašte dar ne- nei pirmininkaujant, įvyko 
sibaigia. Sausio 29 d. uždą- Lopšelio draugijos susirinki- 
ryta dar 10 lietuviškų pra- mas, kuriame plačiai aptarti

Sveika nepriklausomoji Lietuva!
Lenkai Žudo Vilniaus Lietuvius Nepriklausomybės Paskelbimo Aktas
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bondsų reikaluose 
ite gerą patarnavimi

Vasario 12 d. sukanka ly
giai 16 metų, kai dabartinis 
Popiežius Pijus XI vadovau
ja Katalikų Bažnyčiai, sėk
mingai vairuodamas 300 mi
lijonų sielų laivą per gyve
nimo vandenyno audras. Ne
lengvi tie 16 metų, kurių me
tu Bažnyčios Regimajai Gal
vai teko daug skaudžių įvy
kių pergyventi.

Dabartinio Popiežiaus ne
paprasta veikla, jo skubus 
reagavimas į svarbiausius į- 
vykius, jo toli pramatą dar
bai laimėjo Katalikų Bažny
čiai dar daugiau bičiulių. 
Paskutiniu laiku Kat. Baž
nyčia ypatingai daug palan
kumo susilaukė Prancūzijo
je, Anglijoje ir Lietuvos są
jungininkėje Latvijoje.

džios mokyklų, Švenčionių 
apylinkėje. Dabar beliko tik 
2 pradžios mokyklos. Šiomis 
dienomis uždaryta ir Lietu
vių Mokslo Draugija.

— Seimo komisija Kaune 
baigia svarstyti vyriausybės 
pateiktos naujos konstituci
jos projektą.

— Tautinės sporto olim
piados komitetas sparčiai 
ruošiasi ir pasiryžęs priimti 
10,000 užsienio lietuvių.

— Tarp Lietuvos ir Brazi
lijos susitarta prekybos san
tykius praplėsti.

— Švietimo ministėris 
Tonkūnas patvirtino Vytau
to Didžiojo universiteto se
nato pateiktą studentų at
stovybės statutą. Atstovybės 
rinkimai įvyks kovo mėne
sio pradžioje.

— Vasario 2 d. Kaune, 
dalyvaujant Valstybės Pre
zidentui, vyriausybei ir dip
lomatams, atidaryta italų 
meno paroda.

Kaip kas nori, gali sakyti, 
tačiau Liurde įvyksta ste
buklingi dalykai, kuriuos 
pripažįsta ir katalikams vi
sai svetimi mokslininkai. 
Neseniai mokslininkas dr. 
Alexis Carrel, laimėjęs No
belio premiją, savo knygoje 
„Nežinomasis Žmogus” pa
reiškė savo gilų įsitikinimą, 
kad Liurde tikrai įvyksta 
stebuklai.

lefonas: STagg 24409
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Popiežiaus vainikavimo 
diena reikšmingai sutampa 
su šios šalies prezidento Lin
kolno gimtadieniu. Linkol- 
nas įrašė į pasaulio istoriją 
savo vardą, kurio jokia že
mės jėga neišdildys. Tačiau 
labai gaila, kad šio didžiojo 
vergų išlaisvintojo, žmonių 
lygybės skelbėjo, idealai dar 
ir šiandie daug kur nevykdo
mi. Dar ir šiandie šioje vals
tybėje milijonai žmonių yra 
nepaprastai neapkenčiami ir 
išnaudojami vien tik todėl, 
kad jų kūno spalva tamses
nė.

Linkolno idealai pažeidžia
mi ir visame pasaulyje. Mi
lijonai žmonių padaryti mo
derniais vergais, kuriems 
nevalia galvot, nevalia vie
šai pasakyti nuomonę, kurie 
privalo aklai kloniotis tuš
čios garbės ir pražūtingos 
jėgos ištroškusiems 
jiems tironams.

nau-

Šį penktadienį, vasario 11 
d., sukanka 80 metų, kai 
prancūzų Liurde 14-kos me
tų piemenaitei Bernadetai 
apsireiškė Švč. Marija ir pa
sakė: „Aš esu Nekaltas Pra
sidėjimas”. Nuo 1858 metų 
Liurdas liko garsioji stebuk
lingų išgijimų vieta, kurią 
aplankė per 50 milijonų žmo
nių iš visų pasaulio kraštų.

Vilniaus krašte vykdomi 
barbariškiausi darbai. Lietu
vių persekiojimas pralenkė 
žiauriausius būdus, o pasau
lis visai nežino apie tai. Tie
siog nuostabu, kodėl Lietu
vos vyriausybė neiškelia 
Tautų Sąjungoje skundo 
prieš Lenkiją, kuri aiškiau
siai laužo savo tarptautinius 
pasižadėjimus.

Žinoma, iš tokio skundo 
vargu ar kas išeitų, nes stip
resnieji silpnesnio neužjau
čia, tačiau nors viešoji nuo
monė būtų tinkamai pain
formuota. Vilniaus lietuvių 
skriaudos šaukiasi kokių 
nors apčiuopamesnių žygių.

uz- 
do- 
pa- 
pa-

Vasario 16-tos išvakarėse 
yra džiuginančių žinių. Ma- 
rianapolio kolegijos rekto
riaus, kun. dr. J. Navicko 
paskelbtas naujų rūmų sta
tybos vajus sėkmingai 
baigtas. Surinkta 10,000 
rių, kurie bus rimtas 
grindas kolegijos naujų 
talpų statybai.

Šiomis dienomis Provi
dence lietuvių par. klebonas, 
kun. J. Vaitiekūnas, gavo 
savo vyskupo sutikimą nuo 
šių metų rudens atidaryti 
pradžios mokyklą. Namai 
jau pastatyti. Seselės kazi- 
mierietės užkviestos ir nau
jos mokyklos darbui rimtai 
ruošiamasi. Providence lie
tuviai su savo energingu va
du rodo kelią nusiminiman 
patekusiems lietuviams. Ne, 
gerbiamieji, lietuvių mokyk
lų steigimas dar nesuvėluo
tas. Abejojantiems verta nu
važiuoti į Providence ir pa
semti stiprybės.

vykdomos kūdikių globos 
reikalai.

— Šiemet Palangoje pra
dedamas statyti kunigaikš
tienei Birutei didingas tryli
kos metrų aukščio pamink
las.

— Vasario 5 d. Lietuvos 
bankai už 100 dolerių čekiais 
mokėjo 589 litus, o už 100 
dol. banknotais — 584 litus.

— Italijos krepšinio (bas- 
ketbolo) sąjunga atsiuntė 
laišką, kuriame kviečiama 
Lietuvos krepšinio komanda 
atvykti į Italiją.

— Pernai įvairias Lietu
vos vasarvietes aplankė 20,- 
534 vasarotojai. Daugiausia 
vasarotoių buvo Palangoje 
— 8231, kurių tarpe buvo 
295 svetimšaliai: 42 ameri
kiečiai, 22 iš Anglijos, 4 Af
rikos, 3 Anglijos, 56 Čeko
slovakijos, 11 Prancūzijos, 8 
Lenkijos, 41 Latvijos, 2 Pa
lestinos, 7 Sovietų Rusijos, 
70 Vokietijos ir t.t.

— Brazilijoj greitai bus 
išleista portugalų kalba kny
ga apie Lietuvą; knygą pa
rašė brazilų žurnalistas dr. 
Netto ir Suomijos garbės 
konsulas Sagen.

— Pianistas kompozito
rius V. Bacevičius dideliu 
pasisekimu koncertavo Pa
ryžiuje rinktiniems muzikos 
žmonėms. Po šio koncerto 
V. Bacevičius gavo kvietimą 
atvykti kitą kartą į Paryžių 
ir koncertuoti prancūzų gar
siosios operos salėse. Be to, 
Bacevičius gavo daug kito
kių kvietimų.

— Pernai Lietuvoje į nau
jų namų statybą įdėta apie 
50 milijonų litų, prie staty
bos dirbo apie 15,000 darbi
ninkų. šiemet statyba numa
toma dar gausesnė.

— Kaišiadorių valsčiuje 
jaunuolis Brazauskas, gavęs 
kraitį prieš šliūbą, sutuoktu
vių dieną pasišalino nuo 
„jaunosios” ir visų palydovų 
ir pabėgo. Teismas už ap
gaulę paskyrė 3 metus kalė
jimo.

— Tarptautinėse stalo te
niso rungtynėse Kauno ko
manda nugalėjo Stokholmo 
komandą taškų santykiu 
4:1.

— Klaipėdos viename už
rakintame bute rasta negy
va moteris. Tame pat bute 
buvo ir vyras. Policija aiški
na mirties priežastį.

— Kybartuose sudegė vei
drodžių fabrikas Nova; nuo
stolių apie 60,000 litų.

— Kelionių (turizmo) dr- 
ja organizuoja vasarojimp 
kaime; norima, kad ko dau
giausiai miestelėnų vyktų 
vasaroti į kaimą, kur stip 
riau suartėtų su ūkininkais 
patirtų jų gyvenimą.

— Per visus praėjusius 
1937 metus į Lietuvą sve
timšalių atvyko 38,826, išvy
ko 38,986; Lietuvos piliečių 
išvyko 23,646, o atvyko 22,- 
543.

— Darbo Rūmai numatė 
darbininkams ir tarnauto
jams statyti poilsio namus; 
atsikreipta į atitinkamas 
įstaigas prašant paramos.

Šiuo metu Vilniaus ligoni-

Iš Vilniaus krašto kasdien dviejų lietuvių, kalinamų 
pasiekia baisios žinios, kad lenkų kalėjimuose. Tai S. 
lenkai ne tik visokiais būdais Blaževičius ir A. Lukianskis. 
persekioja okupuotų lietuvių Teigiama, kad jie po žiaurių 
veikimą, bet juos net žiau- kankinimų kalėjimuose mi- 
riai kankina ir žudo, štai, rė. 
pereitų metų gruodžio mėn.
lenkų karo teismas nuteisė nėję guli Ip. Burokas, kurį 
sušaudyti 33-čiame sunkio-1 bekalindama lenkų policija 
sios artilerijos pulke, Vilniu
je, tarnavusį lietuvį Vladą 
Jurkėną, kuriam mirties
bausmė jau įvykdyta. Teis-.v,^ „v-
mo sprendimą paskelbus, VI.■ tuvių, kiekvienais metais ke- 
Jurkėnas ir jo motina pami- leriopai daugiau kalėjimuo

se ir policijos kankinimuose 
Neseniai Marcinkonių miš- ’ slaptai žūva mūsų pavergtų 

ke buvo nužudytas jaunas (brolių, kurių šiurpus likimas 
lietuvis prekybininkas Saka-' paaiškėja tik gerokai pra- 
lauskas. Jį nužudė slaptosios Į slinkus po jų mirties. Šios 
policijos agentai. Didelio su
sirūpinimo sukelia ir moky
tojo Br. Žemaičio dingimas.
Jau eina žinios, kad jį lenkai 
kalėjime pakorę.

Neaiškus likimas ir kitų

jam sulaužė kelis šonkaulius.
Šalia J. Bakanauskoj Šim

kaus, VI. Jurkėno ir dešim
čių kitų viešai nužudytų lie-

sę.

baisios žinios, nors jas len
kai visą laiką slepia, jau pla
čiai pasklidusios po visą 
Vilniaus kraštą. Jos kelia 
didžiausią nerimą okupuo
tiems lietuviams.

Lietuvos Taryba savo posėdyje vasario 16 d. 1918 m. 
vienu balsu nutarė kreiptis: į Rusijos, Vokietijos ir kitų 
valstybių vyriausybes šiuo pareiškimu:

Lietuvos Taryba, kaip vienintelė lietuvių tautos atsto
vybė, remdamos pripažintąja tautų apsisprendimo teise ir 
lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu rugsėjo mėn. 
18 — 23 d. 1917 metais, skelbia atstatanti nepriklausomą 
demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su 
sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valsty
binių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis.

Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad Lietuvos valstybes 
pamatus ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo 
galutinai nustatyti kiek galima greičiau sušauktas steigia
masis seimas, demokratiniu budu visų jos gyventojų iš
rinktas.

NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMO NUTARIMĄ

— Skirvytės žvejų kaime, 
prie pat Lietuvos sienos, gy
vena seniausia Prūsų Lietu
vos moteris, Urtė Markšienė, 
kuriai neseniai sukako 104 globojama katalikų spaudos 
metai. Senutė gerai jaučiasi, vadovybė paskyrė vasario 
darbuojasi po namus. Ji pati mėnesį ypatingam katalikų 
buvusi žvejė, ne sykį pateku- spaudos platinimui. Vysku- 
si i gyvybei pavojų. ’pai savo vadovaujamiems ti-

— Tilžės — Pakalnės ir kintiesiems išleido atitinka-
I

Pamario sritystTvokiečių vy- mus ganytojiškus laiškus, 
riausybė siunčia vokiečius kuriuose primenama tikin- 
kolonistus; viename nusau- ’ tiesiems pareiga palaikyti 
sintame ruože numatoma į- savo spaudą, 
kurti apie 250 naujų ūkių.

— Mažeikiuose smarkiai

KATALIKŲ SPAUDOS 
SAVAITĖ

Washington. — Vyskupų

Daugely vietų per šį mė
nesį bus suruoštos katalikų 

apdegė linų fabrikas; gaiš- Spaudos parodos, kuriose 
ras kilęs dėl elektros laidų bus išstatyti ir lietuvių ka- 
sujungimo. Nuo garų sprogo talikiški laikraščiai, 
fabriko sienos ir 3 darbiniu-;  
kai sužeisti, jų vienas 
sunkiai. Nuostoliai 
apie 400 tūkst. litų.

.— Kazlų — Rūdos 
rėš miškų apylinkėse

labai 
siekią

ir Jū- 
vilkai

SOVIETAI STIPRINA 
VO APSAUGA

SA-

Maskva. — Laivyno komi
saras Smirnovas komunistu

kas savaitę šią žiemą prida- laikraštyje Pravda parašė 
ro ūkininkams įvairių nuo-’ straipsnį, kuriame pažymi, 
stolių; kai kuriose vietose kad Sovietų Rusijos pakraš- 
yilkai sudraskę beveik visus xių apsauga paskutinio penk- 
šunls. | mečio metu trigubai padi-

— Daujėnų valse., Biržų dinta. 
apskr., bekūrendamas jaują’ 
užtroško Ant. Jasiūnas, 39 
m. amžiaus, palikdamas žmo-s 
ną ir 5 mažamečius. Velionis 
yra dalyvavęs mūšiuose su 
bolševikais ir kitais Lietu-'
vos

ČIGONAI DAUG VARGO 
SUTEIKIA AUSTRIJAI

Viena. — Austrijos ryti
nėje provincijoje, Burgen- 

priešais; mūšiuose jis ian(je) yra apįe 8,000 čigonų, 
neteko klausos. Savo apylin-, ^urįe austrams nepaprastai 
kėje buvo žinomas kaip ne- įaUg rūpesčio suteikia.
paprastai darbštus.

— Ariogalos valse., Bikai- 
nių k. laukuose rastas negy-! 
vas Jonas Nogreckas. Buvo 
nuvykę kriminalinės polici-' 
jos valdininkai ir išaiškino,1 
kad Nogreckas nenužudytas, 
bet per šventes labai nusigė
ręs, eidamas per laukus su
kniubo ir mirė. Buvo įtarta, - 
kad užmuštas, nes veidas at
rodė sužalotas, bet spėjama, 
kad varnos bus išlupusios 
vieną akį.

— Lietuvoj svarstomas
įstatymo projektas, kuriuo 'rinktos 24 šeimos ir kiekvie- 
būtų draudžiama mažės-,naį jų duoįa p0 sklypą že-
niems pirkliams importuoti ir QŽ cj
prekes is užsienio. Importu . , , ,
galėsią užsiimti tik stambūs ’nal ten »yven°’ ko1 buv0 sab

Visi tie čigonai smarkūs 
girtuokliai ir rūkoriai. Be to, 
jie labai vaisingi — vienas 
čigonas net 32 vaikų tėvas. 

[Dauguma iš jų vadinasi tais 
pačiais vardais. Visai jie ne
siskaito su veikiančiais įsta
tymais. Net 4,000 jų nubau
sti už įvairiausius nusižen
gimus, o 3,000 irgi turėję 
reikalų su teismu.

Vieno miestelio gyventojai 
mėgino padaryti grupę čigo
nų gerais piliečiais. Buvo iš-

1917 m. rugsėjo 18 d. Vil
niuje įvyko įvairiausių Lie
tuvos vietų atstovų suvažia
vimas, į kurį iš 264 kviestų
jų atvyko 214 asmenų. Vil
niaus suvažiavimo dalyviai 
posėdžiavo uždaromis duri
mis ligi rugsėjo 22 d. , Suva- pirmasis prezidentas, 
žiavimui pirmininkavo dr. 
Jonas Basanavičius. Visas 
suvažiavimas pareiškė lietu
vių tautos pasiryžimą atgai
vinti savarankišką nepri
klausomą Lietuvos valstybę, 
demokratiniais dėsniais su
tvarkytą ir pasisakė už su
šaukimą steigiamojo seimo 
Vilniuje. Suvažiavimo pri-

St. Narutavičius, pirmojo 
Lenkijos prezidento brolis, 
dvarininkas, jau miręs.

Kun. Alfonsas Petrulis, 
jau miręs.

Antanas Smetona, Lietu
vos Tarybos pirmininkas,

J. Smilgevičius, bankinin
kas.

Vyskupas Justinas Stau
gaitis, pirmasis Telšių vys
kupas.

Aleksandras Stulginskis, 
Steigiamojo Seimo 1920 — 
1922 m. pirmininkas, antra
sis prezidentas, dabar ūkį- 

’djfojįl 'sfefnręura

pirkliai — urmininkai. Toks ^a> 0 pavasarį išsikraustė, dirbęs Vilniaus krašte.

imtai programai vykdyti fš-pu^sdū 
rinkta Lietuvos Taryba iš ^e’
20 asmenų, prie kurių buvo1 J°nas Šaulys, Lietuvos at- 
numatyta pririnkti tautiniųį s^ovas Berlyne.
mažumų atstovai. l„Prel* Kazimieras Šaulys,

Šio suvažiavimo išrinktoji 
Lietuvos Taryba, po dauge
lio vargų ryšium su vokiečių 
nuolatiniais trukdymais, 
1918 m. vasario 16 d. paskel
bė Lietuvos atstatymo nuta
rimą.

Štai čia galime susipažinti 
su nutarimą paskelbusiais 
Tarybos nariais:

Dr. J. Basanavičius, Auš
ros įsteigėjas, lietuvių tauti
nio atgimimo vadas, miręs 
Vilniuje 1927 m. vasario 
16 d.

Saliamonas Banaitis, žino
mas liaudies švietėjas, miręs 
prieš kelis metus.

Mykolas Biržiška, buvęs 
Vilniaus Vytauto D. gimna
zijos direktorius, humanita
rinių mokslų fakulteto deka
nas, amerikiečiams pažįsta
mas iš jo lankymosi Vilniaus 
vadavimo reikalais 1931 m.

Kazys Bizauskas, buvęs 
Lietuvos atstovas Wasingto- 
ne, dabartinis užsienio rei
kalų ministerijos teisių - ad
ministracijos departamento 
direktorius su ministerio ti
tulu.

Pranas Dovydaitis, buvęs 
ministeris pirmininkas, Vy
tauto Didžiojo universiteto 
profesorius, katalikų švie
suomenės vadas.

Steponas Kairys, inžinie
rius, Kauno miesto savival
dybės aukštas tarnautojas.

Pranas Klimas, Lietuvos 
atstovas Paryžiuje.-

Donatas Malinauskas, ki
lęs iš bajorų šeimos, daug

Kauno arkivyskupijos gene
ralvikaras.

Jokūbas Šernas, buvęs 
Lietuvos Tarybos sekreto
rius, jau miręs.

Jonas Vailokaitis, banki
ninkas ir pramonininkas.

Jonas Vileišis, buvęs ilga
metis Kauno burmistras, da
bar Valstybės Tarybos na
rys.

LIETUVOS PAVASARI
NINKŲ PAREIŠKIMAS

įstatymas būsiąs naudinges- nepalikdami net langų, durų 
nis bendram krašto ūkiui. ir baldų...

Kun. VI. Mironas, vyriau
sias kariuomenės kapelionas.

Kaunas. — Įvykusi pava
sarininkų jubiliejinė konfe
rencija džiaugsmingai pa
skelbė tokį pareiškimą:

„L. K., J. „Pavasario” Fe
deracijos atstovai, susirinkę 
gruodžio 30 d. į savo 25 me
tų jubiliejinę konferenciją ir 
žengdami į naująjį savo vei
kimo laikotarpį, šiuomi pa
reiškia savo gilų tikėjimą 
šviesia mūsų Tėvynės Lietu
vos ateitimi ir savo nepalau
žiamą pasiryžimą aukoti vi
sas savo jaunas pajėgas di
dingai, gražiai Lietuvos at
eičiai.

„Šia proga dar kartą pa
brėžiam, kad pavasarininki- 
ja su visu savo katalikišku 
taurumu ir pasiaukojimu at
liks - jai uždėtas Bažnyčios, 
tautos ir valstybės pareigas. 
Ji padarys viską, kad josios 
veikla būtų gražiausia lietu
vių tautos troškimų,išraiška 
Ji visuomet eis į darbą su 
meile ir pagarba visiems lie
tuviams.

„Mes tikim darniu lietuvių 
darbu ir laimėjimais. Var-f 
dan tos Lietuvos vienybė te
žydi!”
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Vasario 16-tos Belaukiant
Esame Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 20 metų 

sukakties išvakarėse. Lietuvos ir pasaulio lietuviai ir jų 
draugai ruošiasi atitinkamai pareikšti savo džiaugsmą, 
kad didžiojo karo pelenų, kraujo ir lavonų aplinkumoj atsi- 
steigė garbingoji senosios Europos valstybė, prieš 500 me
tų sukūrusi žydėjusią imperiją, kurios ribos tęsėsi nuo 
Baltijos iki Juodųjų jūrų.

Vasario 16-tosios minėjimo iškilmėse ne vienas kalbėto
jas jaudins gausingas lietuvių minias priminimais apie 
praeities imperiją, apie didžiųjų kunigaikščių žygius, ta
čiau ne vienas galvojantis lietuvis bent savo širdyje norės 
surasti atsakymą, kodėl galingoji senovės Lietuva prara
do nepriklausomybę, kodėl ji taip negarbingai buvo kai
myninių valstybių išdalinta? Tai svarbus klausimas, į 
kurį verta ieškoti atsakymo ne tik nepriklausomoje Lietu
voje gyvenančiam, bet ir kiekvienam lietuviui.

Čia labai norisi nusavinti V. Gustainio mintį, kurią jis 
išreiškė savo straipsnyje „Politinė Ideologija”, atspaus
dintame žurnalo Židinio 11 nr. Minėtą klausimą kelia 
V. Gustainis ir taip atsako: „Trumpai atsakant, galima 
rasti du paaiškinimu. Tai per mažas susirūpinimas lietu
vių kultūros bei civilizacijos pakėlimu ir didelės politinės 
klaidos, kurių neišvengė mūsų kunigaikščiai”.

Galingosios Lietuvos laikais žiūrėta į valstybę kaip į 
valdovų nuosavybę, valstybės politikos reikalai prieinami 
buvo tik kunigaikščiams ir jų didžiūnams, o pati tauta, 
valstybės branduolys, nebuvo prileista įsigyti politinio įsi- 
sąmonimo. Tautoje nebuvo politinio auklėjimo, nebuvo 
valstybinio susipratimo.

Lietuvos didžiūnai, netekę genialaus Vytauto, lengvai 
pasidavė lenkų ištyžusiems bajorams, atsisakė savo tauti
nių papročių ir lengva širdimi leido Lietuvos priešams lu- 
pinėti Lietuvos teritoriją iki pat paskutinio sukrėtimo 
1795 m., kai Lietuvos vardas ir oficialiai išnyko. Iškleru
sios lenkų diduomenės įtaką pakeitė rusų letena, kuri ypa
tingu žiaurumu slėgė tautą iki pat didžiojo karo.

Kai Lietuvos diduomenė susilaukė visiško bankroto, ta
da liaudyje, lietuviškos žemės artojų bakūžėse, kilo didy
sis lietuvių tautinis atgimimas. Kai tautos būklė atrodė 
visai neišnarpliojama, kai buvo didžiausia vergija, tada 
išėjo į lietuvišką gyvenimą sveikasis tautos elementas, 
nesužaloto kaimo vaikai. Galingasis atgimimas prasidėjo 
su vyskupu M. Valančium ir šio judėjimo nebesulaikė nei 
kovotojų kančios, nei nekaltai pralietas kraujas, nei mir
tys tolimuose Sibiro laukuose.

Šalia vyskupo Valančiaus stojo Simanas Daukantas, o 
vėliau pirmose eilėse žygiavo Basanavičius, Kriaučiūnas, 
Kudirka, Maironis ir ištisa eilė kitų dvasios milžinų. Su
judusi liaudis, atsikračiusi diduomenės įtakos ir varžtų, 
praskyrė savo tautai kelią į Vilniaus Seimą, į Vilniaus 
Konferenciją, į Lietuvos Tarybos sudarymą, į Vasario 16- 
tosios Aktą, į kariuomenės sukūrimą ir į galutinį valstybės 
atstatymą.

Sulaukus jau dvidešimtos Vasario 16-tos, drauge su Ne
priklausoma Lietuva džiaugiasi ypač amerikiečiai lietu
viai, kurie nepaprastai daug padėjo savo tėvų žemei nusi
valyti svetimo raugo ir pasipuošti trispalve vėliava. Tą 
džiaugsmą, tiesa, temdo vilniečių lietuvių kančios prie
spaudoje, neleidžia visa širdimi džiaugtis užgrobtoji sosti
nė Vilnius. Bet ši sukaktis yra ir geriausias liudijimas, 
kad lietuvių tautai nepastoja kelio jokios kliūtys, jei tik 
jos vaikuose glūdi neišdeginamas laisvės ir tiesos trošku
lys. Jei lietuviui reikėjo nepriklausomybės laukti' 163 me
tus, tai jam užteks jėgų ir kantrybės sulaukti ir savo sos
tinės išlaisvinimo.

Minint šią brangią sukaktį, verta nuoširdžiai palinkėti, 
kad Lietuvos nepriklausomybė būtų užtikrinta visiems 
amžiams, kad valstybės sostinė ko greičiausiai būtų su
grąžinta, kad Lietuvos pajūryje išaugtų galingas Klaipė
dos uostas, iš kurio išplaukę lietuviški laivai raižytų vi
sus pasaulio vandenynus. Pagaliau, nuoširdžiai linkėtina, 
kad Lietuvos reikalai rūpėtų kiekvienam valstybės pilie
čiui, kiekvienam lietuviui, kad kiekvienas pilietis jaustųsi 
savo Tėvynėje lygiateisis žmogus, galįs vaikščioti pakelta 
galva, atvira širdimi ir neslopinama dvasia.

Žmogaus Sudievinimas
(Tęsihys)

Atsiranda protų skelbian
čių taip: gyvenk visuome
nės, tautos, valstybės’ ar 
darbo klasės labui. Tu esi 
visuomenės dalelė. Dalelė tu
ri rūpintis, kad visiems būtų

resų ir t.t. ir t.t. Tokiu būdu 
žmogus, atsisakęs pripažin
ti ant savęs Dievo valdžią, 
nebetenka savo asmenybės 
ir yra praryjamas kolekty
vo (visuomenės), arba, aiš
kiai lietuviškai tariant, yra 
paverčiamas didžiulės žmo-

gerai, o nežiūrėti savo inte- nių kaimenės galviju.

Tą kaimenę gano keletas 
„išrinktųjų” piemenų ir ją 
išnaudoja taip, kaip jiems 
patinka. Atskiras žmogus, 
iš tiesų, tiek bevertinamas 
kiek gyvulys. Kartais net 
dar mažiau! Žmogaus vertė 
ypač nupuolė karo metu, kai 
vadui ištarus „taip” ar „ne”, 
tūkstančiai vyrų, kaip ąžuo
lų, krito, lyg rudenį musės. 
Žmogų užmušti, kaip ir šunį 
nudėti. Dar mažiau! Ne vie
na ponia kristų vietoje be 
žado, pamačiusi užmušant 
jos mylimą šunelį, bet ’savo 
pačioj kūdikiui leidžia gal
velę triuškinti nė nekrūpte
lėjusi.

Taip, išsivadavo žmogus 
iš tikėjimo valdžios, bet jis 
pateko į dar sunkesnę ko
lektyvo valdžią. Kolektyvas 
atėmė jam sąžinę. Jis turi 
girti tai, ką kiti giria ir nie
kinti,‘ką vadai niekina, nors 
paties sąžinė ir priešingai 
sakytų. O kaip dažnai vieno 
būrio, pav. komunistų, sąži
nė gerais darbais laiko tai, 
ką kitas būrys, pav. nacijo- 
nalistai, skaito mirties ver
tu tėvynės išdavimu! Prie 
ko derintis? Praktikoje de
rinasi žmogus prie to, kas 
stipresnis. Šiandie ne pa
slaptis, kad „sutriuškintieji” 
Vokietijos komunistai dau
gumoje žygiuoja nacių eilė
se. Kolektyvas uždraudė 
žmogui laisvai galvoti.

Bažnyčiai prikaišiojo, kad 
ji varžanti žmonių protus, 
liepianti tikėti, ko žmogus 
nesupranta, neleidžianti lais
vai galvoti. Piktinosi, nuo 
Bažnyčios bėgo. šiandieną 
tiek komunizmo, tiek naciz
mo gerbėjai, kaip papūgos 
vartoja, ar tai saliūnuose 
nugirstus sakinius, ar tai 
savo laikraščiuose skaitytas 
tiesas nė nesirūpindami pa
tikrinti, ar jos teisingos. 
Jiems net nevalia išdrįsti 
perkratinėti savo vadų pa
sakymus! Sabotažninku kon- 
trarevoliucijonierium ap
šauktų, o jei jis turi laimę 
gyventi Rusijoje, tai „prie 
sienos” pastatytų. Bažnyčia 
niekada nedraudė žmonėms 
savo minčių pareikšti, o sa
vo skelbiamą tikėjimą išdės
to ir, jei nori, priimk, jei ne
nori — atmesk. Tai palieka 
tavo sąžinei.

Be to, galima ir reikia pri
pažinti, jog visais laikais žmo 
nes turėdavo derintis prie 
kitų nuomonių. Maža tėra 
sugebančių savistoviai gal
voti. Skirtumas yra tas, kad 
seniau būdavo galima savo 
nuomonę pareikšti, šiandien 
gi kitaip galvoti yra uždrau
sta. Kolektyvas nebeleidžia 
žmogui laisvai veikti. Kiek 
valandų dirbti, kiek ilsėtis; 
kada streikuoti, į kokias 
draugijas įsirašyti, kokius 
laikraščius skaityti, net ką 
valgyti (Vokietijoje!) — vis
kas yra įsakoma kolektyvo 
„galvų”. Beveik nieko nebe
galima turėti privatiško. Į 
viską kišasi, ar tai valstybė, 
ar tai partija. Net nė krikš
čioniškų artimo meilės dar
bų nebegalima atlikinėti be 
kolektyvo leidimo!

Jei žmogui nebegalima 
klausyti savo sąžinės balso, 
jei nebegalima laisvai galvo
ti ir veikti, tai kuo jis besi- 
skiria nuo gyvulio? štai kur 
nuvedė skelbtasis žmogaus 
sudievinimas.

4. Tapkime vėl žmonės! 
Kaip tai padaryti? žymus 
rusų rašytojas Berdiajevas 
sako: „pasaulis paneigė žmo
gų, benorėdamas jį iškelti 
prieš krikščionybę. Todėl pa
vojuje atsidūriusiam pasau

Julius Baniulis

TIK DVIDEŠIMT PAVASARIŲ

Tik metų dvidešimt — toks trumpas, trumpas 
amžiaus laikas! —

Su paukščiais pralėkė tiek žydinčių žiedais pavasarių. 
Išaušo naujas rytas tau ir skamba džiaugsmo aidas, 
Ir mes vainikus piname skaisčių širdies žiedų.

Tamsių naktų šešėliuose kiek teko tau miegoti — 
Buvai tu karalaitė — buvai pilies tu užburtos;
Ne vienas juk drąsuolis išdrįso naktį sau svajoti, 
Kad duosi ranką tam, kuris tave iš burtų išvaduos.

Praėjo amžiai tie, kurie vis ugdė šviesią tavo viltį, 
Kaip žėrį meteorai krito jie, nukrito iš dangaus; 
Neteko jiems prie savo kurstomos ugnies sušilti, 
Tik mes, minėdami jų žygius, linkim poilsio ramaus.

Sieją žvaigždes ilgiausi tiltai statomi jaunystės, 
Į tolimus ir nuostabius pasaulius žengia lengvos kojos. 
Praėjo rūpesčiai pirmieji, praėjo dienos tavo 

kūdikystės —
O tavo lūkesčiai piršliais jaunos širdies atjos.

Iš sutemų laisva į žydrią dieną tu žygiuoji, 
Nors didis rūpestėlis liūdesiu tau dengia tavo veidą...
O, broli Lietuvos, tu lauki, lauki vis ir lūkuriuoji------
Kai tavo motinos širdis gūdžiai ir sielvartingai verkia!

Turėsi kalnus perkopti ir perplaukti gilias jūras — 
O mūsų motina, tu mums brangiausioji, tu — Lietuva! 
Kas vargą mūs ir rūpesčius kas mūs, kaip tu, 

supras? — 
Prie motinos pasvyra tik išvargusi vaikų galva.

Plačiai ir linksmą žinią jau skleidžia telegrafai, 
Gyvenimas ir visos tavo dienos rieda geležinkeliais: 
Laisvus kelius į amžius būsimus tau rodo semaforai, 
Ir mašinas visais garais iš dabarties į ateitį paleis.

i
Dabar tu lūkesčiu drąsiu ir viltim vainikuota;
Dabar ir lūkestis ir viltis ateitin tave vilioja. 
Bitelė tu laukų darbšti — bitelė tu ratuota —
Tau žydi vešlios pievos ir aukso saulė spinduliuoja...

Tau linksta brandžios vasaros svariomis varpomis, 
Rugių gelsvi šiaudai ligi pat žemės svyra:
Saikuoji savo grūdus tu pati pilnomis saujomis — 
Aruodai kupini, kai beriama po saujos sauja.

Tik metų-dvidešimt — toks trumpas, trumpas 
amžiaus laikas! —

Su paukščiais pralėkė tiek žydinčių žiedais pavasarių. 
Išaušo naujas rytas tau ir skamba džiaugsmo aidas, 
Ir mes vainikus piname skaisčių širdies žiedų.

liui yra vienui vienas išga
nymas: vėl griebtis krikščio
nybės”. Tiktai krikščionybė, 
Kristus, gali žmogų vėl pa
daryti žmogumi.

Kas yra žmogus pagal 
krikščionių mokslą? Kaip ži
nome, žmogus yra iš sielos 
ir kūno sudėta asmenybė. 
Kūnas, kaip ir kiekviena me
džiaga iširs. Siela, būdama 
dvasia, gyvens amžinai. Ta 
siela iškelia žmogų aukščiau 
už visus sutvėrimus. Siela 
žmogus galvoja, nori, myli, 
renkasi. Kadangi ji turi gy
venti amžinai, tai į jos rei
kalus privalo atsižvelgti vi
si. Niekas neturi teisės jos 
pavergti. Amžinoji siela ne
gali būti laikino kolektyvo 
vergė. Ji priklauso vienam 
savo kūrėjui Dievui.

Žmogus trokšte trokšta 
nemirti ir būti be galo lai
mingas. Kadangi tos laimės 
žemėje nepasiekia nė vienas, 
tai yra aiškus ženklas, kad 
ji turi būti pasiekiama ana
me gyvenime. Nes Dievas, 
davęs žmogui alkį, parūpino 
tam alkiui numalšinti mais
to. Neapgauna gervių rudenį 
kilęs troškimas skristi. Ir 
nors jos nežino, kur skren
dančios, tačiau Kūrėjo duo
tas instinktas nuveda jas 
žiemai į šiltuosius kraštus, 
o pavasarį grąžina į gimtuo
sius raistus. Argi mes, žmo
nės, ne vertesni už gerves? 
„Ko akis neregėjo, nei ausis 
negirdėjo, nei į žmogaus šir
dį neįėjo, Dievas prirengė 
tiems, kuri Jį myli”. (1 Kor. 
2-9).

Sutvėręs Dievas žmogų 
amžinai laimei, nori jam lai
mės ir šiame gyvenime. Visi 
kūriniai privalo tarnauti 
žmogaus reikalams. Žmogų 
pastatė viso pasaulio kara
liumi. Bet teisingumas ir 
tvarka reikalauja, kad žmo
gus, viską iš Dievo gavęs, 
tai ir pripažintų. Kad žmo
gus karalius, valdydamas 
pasaulį ir naudodamasis jo 
gėrybėmis, atsižvelgtų į Die
vo duotus nurodymus. Šven
to Rašto žodžiais tariant: 
„bijok Dievo ir laikykis jo 
įsakymų, nes tai yra pilnas 
žmogus”. (Eccles. 12, 13). O 
jau tada, kai žmogus pripa
žįsta Dievą aukščiausiu sa
vo Viešpačiu, ir prisiderina 
prie Jo duotų pasauliui val
dyti ir juo naudotis nurody
mų, tada ne tik išnyksta di
delė pradžioje suminėtų nu
sivylimų dalis, bet žmogus 
pasijunta iš tiesų esąs su
dievintas. Tik tas sudievini
mas įvyko ne revoliucijos 
keliu, ne kitų žmonių sąskai- 
ton, bet pats dangiškasis 
Tėvas padaro jį savo myli
mu sūnumi ir Jėzaus Kris
taus broliu.

Apie tai kada nors vėliau.
T. J. Kidykas, S. J.

— Iš Ž. Kalvarijos į Ma
žeikių ligoninę atvežtas vie- 
nuol. marijonas Jonas Kruo- 
pis, 26 m. amžiaus, be sąmo
nės, sulaužytos rankos, viena 
koja ir labai sužalota galva. 
Ligoninėje jis mirė. Paaiškė
jo, kad jis paslydęs krito 
nuo aukštų bažnyčios laiptų 
ir taip žiauriai prisimušė.

Lietuvos ir Amerikos Lietuviai
Esu lietuvis, Lietuvoj au

gęs ir auklėtas. Atvykau į 
Ameriką pas lietuvius, ku
riuos turėjau progos, kad ir 
trumpu laiku, šiek tiek pa
žinti. Norėčiau su AMERI
KOS skaitytojais pasidalinti 
ne amerikiečių krašto ir kul
tūros įspūdžiais, bet įspū
džiais, kuriuos padarė patys 
lietuviai, norėčiau sugretinti 
Lietuvos ir Amerikos lietu
vius. Nors Amerikos ir Lie
tuvos lietuvių tas pats krau
jas, tačiau didelis skirtumas 
tarp jų ne tik psichikoj, jų 
nuotaikoj, papročiuose, bet 
ir išvaizdoj. Matant sėdin
čius ant vieno suolo lietu
vius ir amerikiečius, sunku 
beišskirti, kurie lietuviai, 
kurie ne. Taip dar neseniai, 
prieš 25 metus, teko būti 
Anglijoj; tuomet lietuvį su 
diktu sprandu, plačiais pe
čiais, veido išraiška, dvel
kiančia Lietuvos laukų vėje
liu, pažinai iš tolo ir tai 
kiekvieną. Amerikoj gi šian
dieną tepažinsi lietuvį sene
lį, į kurį Amerikos aplinku
ma ne labai paveikė, žo
džiu — Amerikos lietuviai 
praranda savo saviškąją iš
vaizdą.

Mūsų Tėvynės lietuvis, at
gavęs nepriklausomybę, at
budo iš ilgo miego, jo protas 
smarkiai veikia, ieškodamas 
sau tinkamo kelio į kultūros 
pasaulį, valia laisvai blaško
si į visas puses, nerasdama 
patenkinimo ir ramybės at
budusiai dvasiai. Mūsų tėviš
kės lietuvius galima paly
ginti rūgstančiam alui; ir 
nežinia, koks išeis alus — 
geras, ar nevykęs.

Amerikos lietuvių kitokia 
dvasia, psichika. Čia gyveni
mas eina greitu tempu. Greit1 
auga pramonė, fabrikai, mie
stai, visur girdėti ir matyti 
„hurry up”. „Skubėk” sako 
Amerikos gyvenimas žmo
gui. Taigi, čia lietuviai sku
ba į darbą, skubotai sudarė 
savo nusistatymus. Nėra čio
nai begalinių abejojimų, tų 
dvejonių, į kurią pusę linkti, 
kurios vargina žmones Lie
tuvoj. Amerikos lietuviai, 
galima sakyti, griežto nusi
statymo. Kas tapo savo ti
kybai ir pasaulėžiūrai ištiki
mas, toks lieka ir šiandien. 
Kas pasekė Šliupą, ir šian
dien su maža išimtimi, ne
skaitant naujos kartos, ku
riai jo neteko pažinti, tebe- 
rūgsta laisvamanybėj ir ku
nigijos neapykantoj.

Kuriuos pagavo bolševiz
mo srovė, tie tebesvajoja 
apie bolševikų žadamąjį ro
jų.

Amerikos lietuviai ma
žiau sielojasi negu Lietuvos, 
juos gyvenimas stumia į 
skubotą darbą, jiems nei lai
ko, nei noro nėra raustis sie
los slėpynėse.

Ir savo papročiuose ski
riasi Lietuvos ir Amerikos 
lietuviai. Lietuvoj užsiliko 
daug senoviškųjų papročių, 
nors moterys, lygiai ir vy
rai, pradeda sekti madų. 
Kad ūkininkių ir ūkininkai
čių kūno forma ir netinka 
naujoms madoms, tačiau 
stengiamasi pamėgdžioti 
miestelėnes.

Amerikos lietuviai pilnai 
pasisavina madas. Daro jie 
kokį pokylį, tai nei kiek ne
atsilieka nuo kitų amerikie
čių priėmimo.

Lietuvoj turgaus jeno
mis, ar šventadieniais smuk
lę lanko ūkininkai, mėgstan
tieji įsigerti; Amerikoj ir

garbingas lietuvis eina daž
nai į saliūną ir tenai pralei
džia ištisas valandas.

Pas Amerikos lietuvį jei
gu ne visados, tai dažnai bū
na dolerių, kurių jis nebran
gina. Lietuvos ūkininkas la
bai sunkiai uždirba litelį, 
kurį daboja, kad apmokėtų 
mokesčius, palaikytų ūkį. 
Užtat kitokia nuotaika Lie
tuvos ūkininko ir Amerikos 
darbininko. Ūkininkas nuo
lat susirūpinęs, dažnai dėl 
vargo ir rūpesčių pakrapšto 
pakaušį, jo veide reiškiasi 
lyg rūstumas, pas Amerikos 
darbininką nuotaika skai
dresnė, išvaizda geresnė. 
Ypač gerai atrodo Amerikos 
moterėlės, kurios duonos tu
ri pakankamai, darbo gi ne 
perdaug.

Lietuvoj pradeda žmonės 
mylėti ir gerbti savo kraštą, 
jųjų politinė sąmonė bręsta; 
Amerikos lietuvių ta meilė 
pamažu aušta. Daugelis A- 
merikos lietuvių apie Lietu
vą nebesvajoja, Ameriką 
laiko savo nauja tėvyne. 
Jaunesnioji karta, nemačiu
si nei Lietuvos, nei jos gra
žių laukų, nei puikių miškų, 
bet girdėjusi apie jos var
gus, nereiškia noro pamaty
ti Lietuvą.

Turės Amerikos lietuvių 
inteligentija rimtai pasirū
pinti lietuvių vaikeliais, juos 
auklėti lietuviškoj dvasioj, 
tverti naują, tikrai lietuviš
ką kartą. Kitaip lietuvių 
vardas greit pranyks Ame
rikos žemėj.

Taip, tėvynėj tautiška lie
tuvių sąmonė auga, Ameri
koj nyksta.

Meškuitis. -
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Sekmadienio Nuotaikai
KADA ŽMOGUS 

GALINGAS...

„Galvojau apie garbę, — 
sako L. Tolstojus, — kurią 
nupelnys manieji kūriniai. 
Na, gerai, — kalbėjau aš sau 
— tu būsi garbingesnis už 
Gogolį, Puškiną, Šekspyrą, 
Moljerą, už visus pasaulio 
rašytojus. Na ir kas iš to? 
Ir aš nieko, nieko negalėjau 
atsakyti. Tie klausimai spir
ginantieji, reikia į juos greit 
atsakyti. Neatsakius negali
ma gyventi, o atsakymo nė
ra...

Aš pajutau, kad kažkas, 
ant ko aš stovėjau, lūžo, kad 
jau nebėra to, kuo aš gyve
nau, kad man nebėra kuo 
gyventi...”

Tikrai galingu žmogus 
jaučiasi tada, kai jis rimtai 
atkreipia dėmesį į tai, kas 
jame amžino, kai jis rūpina
si savo nemaria siela. Tada 
jis drauge su filosofu J. G. 
Fichte gali kalbėti:

„Drąsiai keldamas aukš
tyn galvą aš žvelgiu j grasi
nančius uolų kalnus, į verpe
tinguosius krioklius, į dun
dančius debesis, kurie plau
kioja ugnies jūroje, ir sa
kau jiems: aš esu amžinas ir 
juokiuos iš jūsų galybės. Že
mė ir dangus ir visi elemen
tai su pašėlusiu triukšmu 
teužgriūva mane; tegul jūsų 
pašėlusi kova sutrina pasku
tinį atomą kūno, kurį aš lai
kau savu — viena mano va
lia drąsiai skraidys virš vi
satos griuvėsių, nes aš su
pratau savo paskyrimą; jis 
yra amžinas, o su juo esu 
amžinas ir aš”.
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Graži Mūsų Lietuva!
Štai minime Lietuvos ne

priklausomybės 20 metų su
kaktį. Tai reikšminga sukak
tis, todėl ir lietuviai, nepai
sant kur jie gyventų, stro
piai toms iškilmėms ruošia
si. Ir verta! Kas neįvertina 
tos brangios laisvės, mūsų 
brolių krauju atpirktos! 
Tauta be laisvės, tai kaip 
žuvis be vandens. Ir paukš
telis narvelyje, nors ir pa
kankamai turi maisto, blaš
kosi, nerimauja ir veržiasi į 
laisvę. Kiekvienas gyvūnėlis 
džiaugiasi laisve. Juo labiau 
laisvę įvertina, jos trokšta ir 
ja džiaugiasi žmogus. Duok 
žmogui didžiausius turtus, 
duok geriausį pragyvenimą 
be jokio darbo atsakomybės, 
bet uždaryk jį kalėjime, at
imk iš jo laisvę, jis jausis 
nelaimingas, kad laisvės ne
turi. Nieko nėr žmogui bran
gesnio už laisvę, taip pat ir 
tautai.

Ir mūsų tautai, šimtme
čius vergavusiai ir nešusiai 
svetimųjų jungą, lemta buvo 
atgauti laisvę. Pasaulinio ka
ro nuteriota ir parblokšta, ji 
iš po karo griuvėsių ir pele
nų keliasi į nepriklausomą ir 
savaimingą gyvenimą. Tau
tos vieningumas ir pasiryži
mas tai padarė! Tauta jokių 
aukų nesigailėjo ir iškovojo 
laisvę! Ir dabar Laisva Lie
tuva sparčiais žingsniais 
žengia į priekį.

Graži mūsų Lietuva! Visi 
geri jos sūnūs ją myli, džiau
giasi jos laisve ir svetur gy
venantieji jos pasiilgsta ir 
ją kasmet tai vieni, tai kiti 
lanko, šiemet itin gausiai ir 
organizuotai vasarą rengiasi 
ją aplankyti, kad pasidžiaug
tų savo Tėvynėje su savo 
broliais jos 20 metų laisvės 
sukaktimi. Ne tik pasiilgę 
savo Tėvynės ateiviai iš Lie
tuvos, bet ir čia gimę ją ap
lanko ir džiaugiasi jos gražia 
gamta, gyvenimu ir papro
čiais. Teko išsikalbėti su 
ktm. J. čepukaičiu ir su kun. 
J. Vencium, kurie pernai, 
aplankydami Eucharistinį 
kongresą (Filipinų salose) ir 
ta proga apkeliaudami dide
snę dalį pasaulio, aplankė ir 
Lietuvą. Abudu čia gimę, čia 
augę, čia mokslus išėję, ta
čiau Lietuva taip jiems pa
tiko, kad nėra šalies, sako 
abudu, gražesnės ir smages
nės kaip Lietuva. Tai įsidė
mėtina!

Aš neužmiršiu kun. J. Če- 
pukaičio žodžių: „Taip man 
Lietuva, sako, patiko, kad aš 
norėčiau bent senatvėje ap- 
sigyvent Lietuvoje ir joje 
užbaigti gyvenimą. Man ir 
dabar tebeskamba ausyse 
gražios lietuvių dainos. Man 
vaizduojasi graži Lietuvos 
gamta: gražūs miškai ir 

.kloniai, laukai ir reginiai. 
Rodos, matau linksmus tau
tiečių veidus, jų nepaprastą 

' vaišingumą, jų kilnius pa
pročius, ramų būdą ir t.t... 
Čia tai tik bėk ir bėk, kaip 
akis išdegęs, o Lietuvoj vi
sai kitaip, ten jie ir turi lai
ko, ir darbus nudirba ir link
smi ir patenkinti”...

Teko išsikalbėti su kun. J. 
Miliausku, Wilkes-Barre, Pa. 
klebonu, kuris irgi čia gi
męs, čia augęs, bet, kaipo 
karštas patriotas, degdamas 
Tėvynės meile, prieš keletą 
metų irgi aplankė Lietuvą. 
„Kaip tik pravažiavau, sako, 
rubežių iš Eitkūnų į Virbalį, 
tokią pajutau Tėvynės meilę, 
kad Lietuvą išvydęs iš 
džiaugsmo net, apsiverkiau.

Rodos, ir padangė pasidarė 
gražesnė ir šviesesnė ir gam
ta malonesnė ir patraukian
ti ir paukštelių čiulbėjimas 
gražesnis... To įspūdžio, ku
rį tuomet jaučiau, niekad 
neužmiršiu”...

Mes nusiskundžiame, kad 
mūsų jaunimas čia ištautėja. 
Ištautėja, tai ištautėja — 
nieko nepadarysi, nes čia vi
sos tautos tirpsta ameriko- 
nizmo katile, bet vis dėlto 
reikia jaunimą palaikyti, 
kad jis taip greit neištautė- 
tų, nes jame dar stipri yra 
lietuviška dvasia, reik tik ją 
ugdyti, stiprinti ir gaivinti. 
Reiktų dažnai laikyti jauni
mui paskaitas apie Lietuvą, 
apie jos grožį, apie lietuvių 
būdą, papročius ir t.t., ar
čiau supažindinti juos su 
Lietuva. Man teko įsitikinti, 
kad mūsų jaunimas tuom į- 
domaujasi. Dėstant Lietuvos 
istoriją akademikėms, tenka 
karts nuo karto tai paliesti 
ir arčiau supažindinti jas su 
Lietuvos gyvenimu, tai jos 
klauso ausis išputusios, visu 
kuom įdomaujasi ir duoda į- 
vairių paklausimų. Mums 
ateiviams, kurie gerai pažįs
tame Lietuvą ir su visu 
kuom apsipratę, rodos, tai 
visai neįdomu, gi čia gimu- 
siems ir Lietuvos nemačiu
siems ir mažiausios smulk
menos yra įdomios, reikš
mingos ir patraukiančios ir 
per tai stiprėja jų tautinė 
dvasia bei sąmonė.

Garsinkime, kiek galėda
mi, Lietuvą ir kitataučių 
tarpe, ypač jų spaudoje, kad 
visi apie ją ir apie jos gar
bingą praeitį plačiai žinotų, 
o su mumis visi labiau skai
tysis ir labiau gerbs.

Tautiečiai, mažiau dejuo
kime, o daugiau visi dirbki
me, rūpindamiesi mūsų tau
tos visokeriopa gerove, o per 
tai mūsų Tėvynę pakelsime 
ir sustiprinsime. Mylėkime 
mūsų Tėvynę, nes graži mū
sų Lietuva!..

Bijūnas.

AMERIKA 3

A. S. Puškin

LAISVĖS SĖJIKAS

Aš išėjau ankstyvą rytą 
Į pūdymą neišardytą 
Nelaisvės kietą dirvą art, 
Gaivingą laisvės sėklą bert. 
Bet padirbėjęs pamačiau, 
Kad ją be reikalo barsčiau, 
Kad su tamsa veltui kovoju, 
Tik laiką ir mintis eikvoju.

Žiubrenkit žolę, ramios tautos, 
Vergovės pareigoms apkrautos! 
Jūs snaudulio neišblaškys 
Garbės tautinės obalsys.
Jūs būklės žodžiais nepakeisiu:
Vergams nereikia laisvės (Vaisių ...
Ir kam galvijų laisvei dirbt?
Juos reikia pjauti arba kirpt, 
Jie iš senovės jau prijunko 
Stenėt po botagu ir jungu.

Vertė Jonas Kmitas.

Keliaujant po Lietuva
. VAIŠINGAM

PANEVĖŽYJE

Pirmąsias stipendininkų 
Kalėdų atostogas daugumo
je leidome gražiame Panevė
žyje. Apie patį miestą teks 
man kitą kartą rašyti. Pa
nevėžiečių tarpe patyrėm 
daug nuoširdumo. Daugelis 
įdomavosi stipendininkais, 
stengėsi, kad atostogos ne
būtų nuobodžios. Ypatingai 
visi patyrėme daug nuošir
dumo ir maloniai praleido
me keletą vakarų daktaro A. 
Didžiulio šeimoje. Viešėjo
me pas Lietuvos Banko di
rektorių p. Jurgutį, ponus 
Ignatavičius. Tenka pastebė
ti, kad inteligentų tarpe gan
plačiai jau žinoma anglų kal
ba. Buvom kviečiami tai pie
tums, tai vakarienėms, ar
batėlėms. Visi labai įdomau
jasi Amerikos lietuvių gyve
nimu, jų darbuote, veikimu 
ir t.t.

Viename baliuje dalyvavo 
apie 10 amerikiečių, apsigy
venusių Lietuvoje nuo 2 iki 
10 metų. Vienam iš jų pra
dėjus dejuoti dėl subankru- 
tavimo savo šalyje, kilo gin
čai ir diskusijos. Po įsikarš-

FILOLOGIŠKA NESĄMONĖ

Aną dieną ieškojau ko tai 
knygyne. Štai akis krito ant 
vardo ,,Giorgio Vasari”, gar
saus šešiolikto amžiaus me
no žinovo. Mintis pakrypo, 
kilo klausimas: „Ar tiktai 
čia ne lietuviška pavardė, 
Vasario?” Būtų „Amerikos 
atradimas”, jei įrodyčiau, 
kad toks garsus žmogus lie
tuviškos kilmės.

Pastūmiau šalin tą mintį; 
sakau sau, kad tai nesąmonė, 
filologiškom taisyklėm prieš
tarauja. Dirbau toliau. Bet 
po valandėlės sugrįžo ta 
mintis, šį kartą neiškenčiau. 
Smalsumu degąs greit susi
radau Vasari’o knygą, kurioj 
jis aprašo ir savo šeimą. Vi
siškai nieko neradau, kas 
mano teoriją paremtų. Tada 
pažiūrėjau į žodyną. Links
mai nusikvatojau todėl, kad 
atsakymą radau, ir dėl to, 
kad taip nesąmoningai gal
vojau. Ten aiškiai parašyta: 
vaso „vaza, puodas”, o dalis 
— arba parodo, kad žmogus 
ta pavarde dirba, arba dir
bęs tuos daiktus. Tai gar
saus Vasari’o protėviai buvę 
puodžiai, o ne kokie Vasa
riai, kurie Italijoj paklydo...

J. J. R.

Yra momentų gyvenime, 
už kuriuos atiduotum visą 
pasaulį. — Tielding.

mirštąs kaima iškyla. Ūki
ninkų vaikai jau iš mažens 
aprūpinti mokyklomis. Koks

viams jaunuoliams stipendi
jas. Mes amerikiečiai nepa
prastai tuo džiaugiamės, nes 
mes juk daug aukojome. Už 
mūsų pirmuosius stipendi
ninkus keliame taures!”

Čia visiems sustojus en
tuziastiškai sudainuota: „Il
giausių metų linkėjam”.. 
Tikrai jaudinantis momen
tas. . Džiugu matant tokį 
nuoširdumą, 
Tarp ko kita,
tas visų noras, kad Lietuvo
je gimnazijose mokytų dau
giau anglų kalbos. Tuo klau
simu rimtai kalbama ir no
rima, kad tai būtų įgyven
dinta.

Tarpušventis provincijoj

entuziazmą, 
buvo pabrež-

čiavimų prieita išvados, kad 
subankrutavimai amerikie
čių Lietuvoje vyksta ne dėl 
blogo gyvenimo Lietuvoje, 
ar panašiai, tik dėlto, kad 
Amerikos lietuviai, čia atvy
kę, investuoja kapitalus į jų 
mažai patirtas ar įprastas 
pramonės ar kitas šakas. Be
to, kartais pasitikima savo 
dolerių gausumu ir jie be 
reikalo, lyg iš pasididžiavi
mo, mėtomi. Žinoma, kartais 
įvyksta nelaimių, tai irgi
negalima Lietuvos valdžios 
ar pan. kaltinti. Vienas iš jų 
atsistojęs prabilo: „Bereika
lingai mes čia ginčijam... 
Tegul ten už jūrių ir dau
giau buvo pinigų — to skam
bančio metalo. Mes čia tu
rim gražią Lietuvos gamtą, 
tyrą orą savo sveikatai, rai
bėjų gegutę, lakštingalėlę — 
tai mus pradžiugina. Turi
me ramų gyvenimą. Nebe- 
galvojame apie dirbtuvių 
švilpukus, ūžiančias maši
nas. šventėms atėjus ten jų 
ir nematai ir nepažįsti. Čia 
švenčiame po kelias dienas, 
matome savo gimines, drau
gus ir kaimynus. Laisvai 
traukiame sau dainelę, be 
baimės kad išvadins „pola- 
kais” ar palaikys triukšma
dariais. Mes norime, kad 
mūsų brolių iš užjūrio ir 
daugiau atvažiuotų. Džiau
gėmės, kad vyriausybė pa
darė tokį gražų žingsnį — 
paskyrė Amerikos lietu-

Mikalojaus Radvilos Meilės Bėdos
tai gražus ir skirtingas vaiz
das nuo praeities sunkių j 
laikų! ,

Programos metu atsirado ■ 
ir „smagesnių”, kurie bal
siomis diskusijomis trukdė ■ 
ramiems žiūrėtojams, čia 
užteko policininkui atsistoti 
ir kalbančius pagrasinti 
protokolu, kaip tyla ir tvar
ka įsiviešpatavo. Kita nura
minimo priemonė, vėliau 
man papasakojo vietos kun. 
P. Pranckūnas: pagrasino 
surašyti triukšmautojų pa
vardes ir viešai miestelyje 
paskelbti. Savotiškai įdomūs 
būdai triukšmaujančiai pub
likai suraminti...

Po programos prasidėjo 
šokiai. Tikėjaus, kad šoks 
lietuviškus — tautiškus, bet 
pasigirdo fokstrotas, sekė 
tango ir kiti moderniškieji. 
Tarp jų vos keletas polkų. 
Publiką sudarė visi aš aplin
kinių kaimų ir vienkiemių 
ūkininkaičiai, po keliolika 
kilometrų pėsti atkeliavę. 
Parengimo pelnas skirtas 
neturtingiems mokleiviams 
šelpti. Vakaras rengtas nau
joje parapijos salėje. Para
pijų salės tik neseniai dar 
statomos čia. Bene bus tai 
pavyzdys paimtas iš Ameri
kos lietuvių. Pasirodo, kad 
vien šokiams leidimai ne
duodami. Būtinai turi būti 
koncertinė dalis ar koks vai
dinimas. Tas, be abejonės, 
atsiliepia sveikai ir teigia
mai į jaunuomenės auklėji
mą. ’

Pramoga šaulių teatre
Po Kalėdų gavau progos 

pabuvoti ir provincijoj — 
Kairiuose, Armonaičiuose, 
Lygumuose, Šiaulių apskr. 
Gamta stipriai žiemos su
kaustyta, sniego daug, o ro
gėmis keliai tai puikūs. Nyk
sta jau kaimai, nusiminę ap
leisti atrodo. Gyventojai iš
sikėlė daugumoje į vienkie
mius. Kartas nuo karto ten
ka pravažiuoti ir gan mo
derniškus pastatus: vietoj 
mažyčių langelių, jau tviska
dideli langai, šiaudinius sto
gus pavaduoja skardiniai ir 
kt. Sodybas mėginama ne 
žabų tvoromis aptverti, bet 
jaunomis eglaitėmis ir puše
lėmis apsodinti. Vienur kitur 
užvesti dideli sodai. Kiek 
girdėjau, sodinama daugiau 
vienos kurios rūšies medžiai,
kad padidintų ir išplėstų 
vaisių eksportą; tam paska
tinti net teikiamos pašalpos 
ūkininkams, norintiems so
dus užvesti.

Švenčių proga pas ūkinin
kus gero alučio nestinga. Be 
jokių kvietimo ceremonijų 
vienas pas kitus eina „ant 
alaus”. Jau tas gėrimas tai 
perdidelis. Vos laikosi ant 
kojų ir dar traukia pas kitą 
kaimyną, nes jo alus dar ne
mėgintas... Kaip atrodo, vai
šės visai nemadoj — alučio 
gero yra ir viskas tvarkoj.

Trijų Karalių vakare Ly
gumuose surengtas vakarė
lis. Vietos inteligentai su
vaidino 4 veiksmų dramą 
„Tėvų klaida”. Suvaidinta 
pusėtinai gerai. Veikalas 
baigėsi tragiškai, tad ne vie
na kaimo moterėlė ir mergu
žėlė iki ašarų susigraudino. 
Po vaidinimo vietos pra
džios mokyklos vaikučiai 
dainavo ir atliko gan pui
kiai keletą plastinių šokių.

Provincijos mokytojų dar
bas tylus, veik nežinomas. 
Bet kiek jis gražių vaisių 
neša Tėvynei. Kadaise pa-

Neseniai viename Londo-1; 
no viešbuty nusišovė 49 m. 
gailestingoji sesutė Mary i 
Atkinson. Ji aštuonerius me
tus buvo artima Lenkijos 
kunigaikščio milijonieriaus 
Michaelio Radvilos (Radzi- 
vil) draugė. Ji slaugė jį, kai 
jis sunkiai sirgo. Radvilas, 
dabar turįs 67 m., buvo ka
raliaus Jurgio V ir kaizerio 
Vilhelmo II draugas. 1929 
m. susirgęs, jis nuvyko pas 
Jurgio V gydytojus, kurie 
jam patarė pasisamdyti gail. 
sesutę Atkinson, kad ji rū
pintųsi jo sveikata. Radvilas 
patarimo paklausė ir pasi
samdė miss Atkinson ir abu 
nuvyko į Biaritzo kurortą, o 
paskui grįžo į Lenkiją, kur 
iki 1937 metų gyveno Radvi
los dideliam Antonino dvare, 
Vakarų Lenkijoj.

Visą laiką jie abu gerai 
sugyveno ir Atkinson valdė 
didelius kunigaikščio Radvi
los dvarus, daugelį kasyklų 
ir miškų centro ir vakarų 
Lenkijoj. Tiktai pernai Len
kijos valdžia dėl kažkokių 
priežasčių atšaukė jai duotą 
leidimą gyventi Lenkijoj. 
Atkinson turėjo palikti Rad
vilo rūmus. Ji išvažiavo į 
Dancigą, kur laukė kol ku- proto, 
nigaikštis vėl ją pakvies grį-| 
žti į Lenkiją. Ji rašė jam 
daugelį laiškų, bet Lenkijos 
valdžia leidimo grįžti į Len
kiją jai nebedavė. Tuomet 
Atkinson su „palaužta šir
dim” grįžo į Londoną.

Pasirodė, kad prieš kiek 
laiko Radvilas įsimylėjo 32 
metų ir gražią Lenkijos žydę

Gruodžio 19 d. Panevėžy 
suruoštas vakaras, kurio pel
nas kovai su džiova. Panevė
žio šaulių teatro salėje prisi
rinko publikos sausakimšai. 
Buvo inteligentijos atstovų, 
paprastų amatininkų, vienas 
kitas net iš artimesnio kaimo 
atvykęs, gimnazijos mokinių, 
pradžios mokyklų vaikų, ku
rių tarpe teko pastebėti ir 
gerokai suvargusių. Visiems 
bilietų kainos pritaikintos: 
2 litai, 75 centai ir 25 centai.
Senieji scenos veteranai-mė- 
gėjai suvaidino tris komedi
jas: „Išgyvendino”, „Neat- 
mezgamas mazgas”, „Kupro
tas oželis”. Vaidintojai buvo 
žymesni vietos inteligentai. 
Suvaidinti vyko visiems sėk
mingai. Nepaprastai gerai 
atliko savo roles dr. A. Di-
džiulis, elektros stoties direk
torius Kličmanas, muzikas 
Karka, Vilminskas, policijos 
viršininko žmona Lukšonie- 
nė, Bartkevičius, pašto virš.
Bielanis (nepakeičiamas gir
tuoklio rolėje).

Programa, kaip ir Brook- 
lyne, prasidėjo „lietuvišku 
punktualumu”. Visą progra
mos laiką ir pertraukų metu 
pažymėtinai gražus publikos 
užsilaikymas. Čia irgi jaučia
mas dekoracijų trūkumas, 
nors apie kostiumus to ne
galima pasakyti. Programos 
buvo pardavinėjamos, bet jo
se nebuvo bizniškų skelbimų. 
Visiems atsilankiusiems dy
kai dalinti poros puslapių 
spausdinti lapeliai, kuriuose 
buvo nurodoma, kas džiova 
yra, kaip nuo jos apsisaugo
ti. Kova su tuberkuliozu — 
džiova vedama visoj Lietuvo
je, ir vis tik nuo jos čia mir
šta apie 3,000 asmenų kas
met. Tai didelis nuošimtis. 
Ar ne pro šalį būtų Ameri
kos lietuviams prie tos ko
vos prisidėti?

EI. Bartkevičiūtė.

gruodžio 25 d.
• Taigi, visai galimas daly

kas, kad pats Radvila krei
pėsi į Lenkijos valdžios įstai
gas, kad jos atimtų iš Atkin
son leidimą gyventi Lenki
joj.

Pats Radvila yra labai 
turtingas, kilęs iš labai senos 
aristokratų giminės. Prieš
karinėj Rusijoj jis buvo žy
mus diplomatas, jo brolis 
kunig. Janušas Radvilas da
bar yra Lenkijos senato už
sienių reikalų komiteto pir
mininkas. Taip pat artimas 
jo giminė yra dabartinis 
Lenkijos ambasadorius Va
šingtone.

1927 m. Radvila iš jau mi
rusio „ginklų karaliaus”- Ba- 
ziliaus Zacharovo nupirko 
Monte Karlo kaziną.

Dabar Radvilų šeima, la
bai pasipiktinusi jo vedybo- 

: mis su žyde, kuri buvo vieno 
■ prekybininko žmona ir su 

savo „vyru persiskyrė. Mat, 
šeima bijo, kad devynerių 
metų žydės sūnus, jei jį Rad
vila įsūnys, nepaveldėtų jo 
turtų ir titulo. Šeima iškėlė 
teisme bylą, reikalaudama, 
kad teismas pripažintų, kad 
kunig. Radvila yra nepilno <

Tačiau kunig. Radvila, 
nieko nežiūrėdamas, nori su
situokti su žyde. Jis jau du 
kartu buvo vedęs: vieną kar
tą graikų kunigaikštytę ir 
antrą kartą ispanų princesę.

Jis 18 metų išgyveno Lon
done, kur tarnavo Rusijos 
ambasadoj, o 1904 m. buvo 
pirmu ambasados sekreto-

siuvėją Ženetą Sučestov. Ji 
užėmė Atkinson vietą kuni
gaikščio rūmuose Antonino 
dvare ir buvo sutarta, kad 
jų vestuvės įvyks Krokuvoj

riumi.
Teismas vis dėlto pripaži

no reikalą uždėti kunigaikš
čiui Radvilai*ir jo turtiii glo
bą.

TURTINGIAUSIOS
ŠEIMOS

Neseniai laikraščių kores
pondentas Lundbergh išleido 
knygą „Amerikos 60 šeimų”, 
kurioje yra išskaičiuota, ko
kios turtingiausios šeimos ir 
kiek turto jos valdo. Štai tų 
turtuolių sąrašas ir jų turtų 
vertė:

1. Rockefelleriai — 1 bil. 
770 mil. dol., 2. Morganai — 
728 mil., 3. Fordai — 660 
mil., 4. Harkensai — 450 
mil., 5. Melionai — 450 mil.,
6. Vanderbiltai — 360 mil.,
7. Whitneys — 322 mil., 8. 
Standart Oil bendrovės savi
ninkai (Archbolds, Rogers, 
Bedford ir kiti) — 365 mil., 
9. Du Ponts — 238 mil., 10. 
McCormick — 211 mil. 11. 
Baker — 210 mil., 12. Fisher
— 193 mil., 13. Guggenheim
— 190 mil., 14. Field — 180 
mil., 15. Curtis-Bok — 174 
mil., 16. Dukes — 156 mil.,
17. Berwinds — 150 mil.,
18. Lehman — 129 mil., 19. 
Widener —118 mil., 20. Rey
nold — 117 mil., 21. Astor — 
114 mil., 22. Winthrop 
104 mil., 23. Stillman — 102 
mil., 24. Timken — 11 mil., 
25. Pitcairn — 99 mil., 26. 
Warburg — 97 mil., 27. Met
calf — 90 mil., 28. Clark — 
90 mil., 29. Phippse — 89 
mil., 30. Kahn — 86 mil., 31. 
Green — 72 mil., 32. Patter
son — 60 mil., 33. Taft. — 
54 mil., 34. Deering — 49 
mil., 35. De Forest — 41 
mil., 36. Gould — 33 mil., 
37. Hill — 21 mil., 38. Drexel
— 21 mil., 39. T. F. Ryan — 
108 mil., 40. H. Foster"(Cle
veland) — 106 mil., 41. Eld
ridge Johnson — 75 mil., 42.

Arthur Curtis James — 72 
mil., 43. C. W. Nash — 66 
66 mil., 44. Mortimer Schiff 
— 66 mil., 45. James A. Pat
ten — 60 mil., 46. Charles 
Hayden — 60 mil., 47. Or
lando F. Weber — 54 mil., 
48. George Blumenthal — 
54 mil., 49. Ogden L. Mills— 
48 mil., 50. Michael Fried- 
sam — 42 mil., 51. Edward 
B. McLean — 42 mil., 52. 
Eugene Higgins — 42 mil., 
53. Alexander S. Cochran — 
42 mil., 54. Mrs. L. N. Kirk
wood — 37 mil., 55. Helen 
Tyson — 36 mil., 56. Archer 
D. Huntington — 34 mil., 
57. James J. Storrow — 34 
mil., 58. Julius Rosenwald— ' 
30 mil., 59. Bernard M. Ba
ruch — 37 mil., 60. S. S. 
Kresge — 30 milijonų.

ĮVAIRIOSE NELAIMĖSE 
ŽUVO 106,000 ŽMONIŲ

Chicago. — Pernai Jungti
nėse Am. Valstybėse įvai
riuose nelaiminguose atsiti
kimuose žuvo 106 tūkstan
čiai žmonių, 375 tūkstančiai 
sužaloti visam gyvenimui ir 
9 mil. 400 tūkst. lengvai su
žeisti. Daugiausia žmonių 
žuvo automobilių nelaimėse, 
kuriose užmušta 39,700 žmo
nių; labai daug sužeidimų 
namuose, nuo ko mirė 32,000 
žmonių. Įvairiuose nukriti
muose užmušta 27 tūkst. as
menų, prigėrė 7 tūkst., su
degė 8 tūkst., dujomis nusi
nuodijo 2 tūkst., geležinke
lių nelaimėse žuvo 4 tūkst. 
ir t.t.

Taigi, pernai iš 100 tūks
tančių gyventojų 82 mirė 
nuo kokio -nors nelaimingo 
įvykio.
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Didysis Lietuvos Vyskupas Motiejus Valančius
Įdomus sutapimas! Lietu

vos nepriklausomybė pa
skelbta vasario 16-tą. Tokią 
pat dieną, t. y. vasario 16-tą, 
"imė ir vyskupas Motiejus 
Valančius, kurs buvo vienas 
iš didžiųjų pirmtakūnų, pa
ruošusių lietuvių tautai ke
lią į nepriklausomo vals
tybės atstatymą.

Čia spausdiname dr. J. 
Matuso straipsnį iš Pasaulio 
Lietuvio. Tikime, kad skai
tytoj ams bus įdomu pakar
poti savo turimas žinias apie 
vyskupą Valančių.

Valančius — pasaulinio 
rarso vyras. Valančių drą
siai galime vadinti genialiu 
Hetuviu. To jis nusipelnė sa
vo gabumais ir nudirbtais 
darbais. Tai buvo tikras Lie
tuvos sūnus, išėjęs iš jos lie- 
tuviškiausio, atseit, ūkinin
kų luomo. Svarbiausia, jog 
to vyro lietuvio būta ne tik 
kilme, bet ir nudirbtais dar
bais. Iki šiol Valančių savi- 
nomės ir gėrėjomės tik mes 
vieni. Tai neteisinga — jis 
priklauso visam kultūringam 
pasauliui. Mat, genialių vy
rų reta ir savo pavyzdžiu 
jie toli prasikiša už savo 
tautos sienų. Nelyginant 
kaip šviesa: jei i ji eina iš 
lempos ar žibinto, tai šviečia 
tik nedaugeliui, o jei iš 
žvaigždės, tai apima neaprė
piamus plotus.

Tai kuo Valančius taip iš
garsėjo? — Pirmiausia žino- 
kim, jog jis buvo Lietuvos 
to meto rašytojas, Valančius 
stovi pirmose eilėse. Iš jo 
plunksnos išėjo daug lengvai 
paskaitomų knygelių. Žmo
nės jas graibstyte graibstė. 
Mūsų literatūros istorikas 
prof. Mykolas Biržiška liu
dija, kad Valančiaus raštai 
ėję iš rankų į rankas, dėl to 
dabar daugumas išlikusių 
egzempliorių atrodo taip su

sitepę, sunešioti. Mat, Didy
sis Žemaitis (jis buvo gimęs 
Žemaičiuose ir vėliau valdė 
to vardo vyskupiją) puikiai 
pažino lietuvio dvasią ir ra
šė gyvu, tarytum tikru lietu
višku stilium. Tad Valančius 
pirmiausia buvo gabus rašy
tojas.

Bet jis drauge platino 
knygas ir šiaip spaudą. Bū
damas be galo praktiškas ir, 
sakytume, moderniškas, jis 
suprato, kad neskaitoma 
knyga tai auksas, paslėptas 
giliai žemėje, iš kurio nėra 
jokios naudos. Kadangi Va
lančiui teko gyventi Rusijos 
caro priespaudos laikais ir 
lietuviškas raštas savame 
krašte buvo uždraustas, tai 
knygos buvo leidžiamos Vo
kietijoj. Vadinasi, kontra
bandos biidu jas reikėjo par
traukti ir skleisti savam 
krašte. Nors tai buvo sun
kus priešvalstybinis darbas, 
bet Valančius drąsiai jį rė
mė. Juk drąsa yra esminė 
garsiųjų vyrų žymė. Už
draustosios spaudos (drau
dimas truko 1863 — 1904) 
kontrabandininkus mes va
diname knygnešiais. Ir štai, 
Valančių galime vadinti pir
muoju knygnešiu. Jis klojo 
tūkstančius rublių tai draus- 
tinfei lietuvių literatūrai 
spausdinti.

Bet neraštingam žmogui 
knyga yra tai, ką aklam sau
lė. Valančius, galima sakyti, 
išmokė lietuvius skaityti. 
Tai pirmos eilės Lietuvos 
švietėjas. Kai pradėjo valdy
ti vyskupiją, tai joje tebuvo 
apie 80 pradžios mokyklų. 
Jis pats tuojau įsakė, kad 
prie kiekvienos bažnyčios 
būtų mokykla, kur lietuviš
kai būtų mokoma skaityti. 
Įsakymas buvo įvykdytas, 
mat, didysis vyskupas nemė
go vilkinti. Sakysim, 2 kar
tus per metus dekanai turėjo

pranešinėti jo raštinei, kiek 
jų srity yra švietimo židi
nių. Netrukus Žemaičių vys
kupijoje jau skaitome netoli 
200 mokyklų su apie 6,000 
mokinių. Bet griežtasis rusų 
generalgubernatorius Mu
ravjovas 1862 m. lietuviškas 
mokyklas uždarė. Tada Va
lančius ragino žmones, kad 
namie mokytų vaikus lietu
viškai rašyti ir skaityti. Tai 
buvo vadinamas naminis 
mokymas. Nuostabu, kad 
Valančius ir čia pasirodė di
delis praktikas, būtent, įsa
kė, kad būtų daromi raštin
gųjų sąrašai. Tokie sąrašai 
žinomi jau 1863 m. Kažin, 
ar daug Europos kraštų tuo
met rinko tokią statistiką? 
Dėl to nenuostabu, kad Lie
tuva buvo šimtą kartų švie
sesnė už Rusiją, kurios buvo 
pavergta.

Valančius buvo ir garsus 
blaivybės apaštalas. Ir čia jį 
drąsiai galime statyti greta 
airio Teobaldo Mathews ir 
kitų didžiųjų Europos ir A- 
merikos blaivintojų. Nors 
blaivybė Valančiaus laikais 
buvo žinoma bei ugdoma ir 
kituose kraštuose, tačiau 
Lietuvoje ji įgavo savitą lie
tuvišką atspalvį. Dar dau
giau, ji čia giliausiai įleido 
šaknis ir plačiausiai iškero
jo. Valančius labai ją mėgo, 
net laikė save Dievo tam rei
kalui pašauktu, štai jo žo
džiai: „Vienoje kelionėje 
mano 1858 metuose, apturė
jęs įkvėpimą Dvasios šven
čiausios, ydant apsakinėčiau 
blaivystę, pradėjau skelbti 
tą dorybę”. Blaivybės darbą 
jis dirbo petys į petį su vys
kupijos koncleriu, „šiaulė
niškio Senelio” autorium 
kun. Juozu - Silvestru Dovy
daičiu.

Jei kuris kunigas būdavo 
geras blaivybės platintojas, 
tą Valančius laikydavo uo-

AMERIKA

Lietuvos karo muziejaus buvęs vaizdas, kurį dabar 
pakeitė didingesnė aplinkuma. Čia matomo bokšto jau 
nebėra, o Laisvės Varpas skamba iš naujų rūmų bokšto.

liu ir kituose reikaluose, 
blaivybės reikale vyskupas 
buvo realistas ir praktikas. 
Sakysim, kiekvienoje para
pijoje buvo daromi blaivi
ninkų sąrašai, kurie paskui 
buvo suvedami dekanatais ir 
pagaliau sudaromas vienas 
visos vyskupijos. Tai būdas 
tikrai valančiškas; gal net 
vienintelis pasauly. Ana, 
Varniuose į katedros „Blai
vų asmenų knygą” turėjo į- 
sirašyti: kapitula, seminari
jos profesoriai, kunigai, klie
rikai ir pagaliau pasaulie
čiai. O tarnus patsai vysku
pas įrašė savo ranka. Blai
vybės reikalu parašė 17 ga
nytojiškų laiškų, atskirai 
kunigams, dvarininkams, at
skiroms parapijoms, paga
liau, ir visai didžiulei vysku
pijai. Kad vyskupas parapi
joms rašytu tam tyčia vie
šus laiškus, bene bus irgi 
vienintelis atsitikimas, ži
noma, to kilnaus darbo pa* 
sekrnės buvo geriausios. Bū
tent, per pusę metų (1858 — 
9) blaivybės brolijų tinklas

Ir apipynė visą Žemaičių vys-, 
kupiją. Degtinės vartojimas 
nukrito net 70% ir valdžios 
pelnas sumažėjo beveik 20 
kartų. Rusų valdžia išsigan
do ir Valančiaus blaivinimą 
palaikė politiniu veikimu ir 
pagaliau jį visai uždraudė 
(1864).

Ta lietuviška blaivybe ža
vėjosi rusai ir lenkai. Net ir 
dabar apie Valančiaus blai
vybę Lenkijoje rašomi mok
slo straipsniai ir net ištisi 
veikalai. O blaivybė Lietu
vos visuomenei anais laikais 
buvo tikroji palaima; kai
miečiai iki tol į degtinę įsi
trupindavo duonos ir taip 
valgydavo. Nustebau, išgir
dęs prof. Myk. Biržišką sa
kant, kad jei ne Valančiaus 
blaivybė, tai vargu ar šian
dien būtumėm nepriklauso
mi.

Valančius buvo ir gabus 
politikas. Stebiesi žmogus, 
kaip gudriai jis išsisukinė
davo nuo Rusų valdžios prie
kabių. Jis mėgdavo žymes
niems valdininkams pabrėžti

savo vyskupišką autoritetą, 
o aukštesniems — savo vie
ną ar kitą pasikalbėjimą su 
generalgubernatorium ar net 
su pačiu caru. Ir taip ištisus 
25 metus išbuvo Žemaičių 
vyskupijos prieky.

Dar ne visi Valančiaus ga
bumai — jis buvo ir moksli
ninkas. 1849 m. jis parašė 
Žemaičių Vyskupijos istori
ją. Jai panaudojo daug spau
sdintų' veikalų ir, kas svar
biausia, nemaža niekur ne
spausdintų dokumentų. Ir 
parašė lietuviškai! Tai iš vi
so pirmoji lietuviška mokslo 
knyga. Nors Žemaičių Vys
kupijoje pasitaiko netikslu
mų ir klaidų, vis dėlto šis 
veikalas ir šiandien yra ne
pamainomas. Tai pirma lie
tuviška mokslo knyga, kurią 
išsivertė svetimieji. Lenkiš
kuoju vertimu atsidėję rūpi
nosi žymūs lenkų mokslinin
kai Julius Bartoševičius ir 
prof. Stan. Smolka. Šis pas
kutinis ir įžangą parašė.

Mokslininko gyslelę Va
lančius parodė ir kitu atžvil
giu. Būtent, jis paliko net 3 
dienoraščius: apie kasdieni
nį savo gyvenimą, apie vys
kupinius darbus ir pagaliau 
apie įvairius šiaip dalykus. 
Kažin, ar kuris kitas vysku
pas (net ir imant visą pa
saulį!) taip sąžiningai sužy
mėjo savo veikimą? Antra 
vertus, tai geriausios mar
kės moderniškumas. Esama 
ir daugiau to įrodymų, saky
sim, Valančius buvo suma
nęs leisti laikraštį „Pakelei
vingą” ir net įsteigti moky
tojų seminariją (1861). Tai 
būtų buvusi viena pačių pir
mųjų tokių įstaigų Rusijos 
imperijoje.

Valančius daug gražių 
bruožų turėjo ir kaip žmo
gus. Kaune jis dažnai lanky
davo vaikų prieglaudas ir 
juos vadindavo savo vaikais. 
Žinoma, kiekvieną kartą

nunešdavo pilnas kišenes do
vanų. Savo motiną nepapras
tai gerbė. Nors ji buvo pa
prasta kaimietė, jis nė kiek 
nesigėdindavo sodinti ją už 
stalo su aukštais tituluotais 
ponais ir bajorais.

Buvo nešališkas. Savo is
torijoje surašė, kas ką gera 
ir ką bloga padarė. Jei ką 
gera nuveikė nekatalikai, 
pa v., kalvinai ar liuteronai, 
tai be niekur nieko ir pažy
mėjo. O jei pasitaikė kokio 
katalikų, kad ir aukšto dva
sininko, netinkamas pasiel
gimas, ir tą užrašė — savo 
Žemaičių Vyskupijoje. Tai 
nešališko mokslininko ir 
nuoširdaus žmogaus ypaty
bė.

Žinoma, ir didysis Valan
čius bus turėjęs vieną kitą 
silpnybę. Sakytumėm, dėmės 
saulėje. Bet šiaip ar taip jį 
reikia vadinti genialiu vyru. 
Anuomet Valančius buvo 
vienintelis autoritetas Lie
tuvoje. Rusai tai jautė. Lie
tuviškumo vyriausiu organi
zatorium laikė kaip tik jį. 
Girdi, lietuviškumą jis su to
kiu atkaklumu skiepijęs, 
kaip kadaise kryžiuočiai 
krikščionybę. Dėl to rusų 
valdžia galvojo, kad Valan
čių reikia atstatyti nuo vie
tos ir išvežti į pietų Rusiją. 
Kaltinamąją medžiagą tam, 
tikra komisija blusinėjo iš jo 
raštų. Vis dėlto neišdrįso 
pajudinti, anot Kudirkos be
tariant, to lietuvybės stulpo. 
Valančiaus darbai pergyve- _ 
no slegiantį rusų jungą. Jais 
domėjosi ir žavėjosi vėlesnės 
kartos, ypač baltasis Tumas- 
Vaižgantas. Pagaliau, jo nu
dirbti darbai veikia ir da
barties kartas. Jo raštai da
bartinėje Lietuvoje leidžia
mi naujomis laidomis. Va
lančiaus vardas vertas pa
sklisti ne tik tarp viso pa
saulio lietuvių, bet ir tarp 
kitų tautų.

Vwrio U &> 1

Jonas Kmitas

DU POLITIKAI
Švilpa apie Amerikos politi
ką kaip ir nenusimanė, tik 
ranka į ją numodavo. Gi Lie-

Juodu būtų labai geri 
draugai, bet kad pažiūros 
juos skiria. Vadinasi, poli
tiškos pažiūros. Biznyje su
tinka ko geriausiai, šeimyni
niuose santykiuose taip pat, 
bet kai iškyla kokie politiški 
ginčai, tai, taip ir nesusikal
ba. Dalykas toks, kad vienas 
jų lietuvis patriotas, kitas... 
sunku būtų vienu sakiniu 
apibūdinti, kas jis per vie
nas. Rodos, lietuviškai kal
bąs, ir neperblogiausiai, o 
priešingas visam, kas tik lie
tuviška. Dar viena keisteny
bė : Retųviškasai patriotas 
yra Amerikos pilietis, o ta
sai priešginys — Lietuvos 
pilietis. Būna tokių keisteny
bių. Kad jie mums nesusi
painiotų, reikia paminėti pa
vardes. Pirmasai, lietuviškas 
patriotas, vadinasi Jonas 
Švilpa, antrasai — Pranas 
Kielė.

Priimant Amerikos pilie
tybę, Švilpai buvo sunkoka 
su savo pavarde. Mat, ang
lai negali ištarti to švilpi
mo, kursai girdisi jo pavar
dės pradžioje, tai tą „š” jis 
turėjo pakeisti paprasta 
„s”. Su taip pakeista jo pa
varde anglams jau kiek leng
viau buvo apsidirbti. Gi Kie
lė, tas įžūlus nutautėlis, ga
lėjo lengvai pakeisti savo 
pavardę į Kelly. Bet ne. Jis 
čia išlaikė griežtą lietuvišku
mą. Kielė, ir gana. Tai jam 
sudarydavo nemaža nemalo
numų, nes anglai jo* pavardę

ištardavo Kaili, vos ne Kai
lis. Kielė to nepaisydavo ir 
didvyriškai kovojo dėl savo 
pavardės nepaliečiamybės.

Du priešingumai kartais 
supuola į tamprią vienatą. 
Sakoma, tai esąs fizikos dės
nis — teigiamas sutampa su 
neigiamu, ir atvirkščiai. 
Švilpa su Kiele apie fiziką 
neturėjo nė mažiausio su
pratimo, taigi juodu sutapo 
netiksliai, nejučiomis. Kits 
kitą ne tai mylėjo, ne tai pa
kentė, ot, sugyveno, ir gana. 
Rodos, tai turėtų būti sun
koka, nes jų pažiūros ir sko
niai ne vien politikoj buvo 
skirtingi. Švilpa gudrus, gy
vas, apsukrus, kalbus, net 
kiek pamokytas, o Kielė, 
kaip kielė: koks vardas, toks 
ir paukštis. Netolokąs, kaip 
sako rusai. Bet jis, kaip sa
koma, turėjo „charakterį”. 
Ką sumanys, tai turi prave
sti, nors tai būtų ir nesąmo
nė.

Ir taip juodu gyveno — 
buvo viename mieste, vienoj 
apylinkėj ir net vienoj gat
vėj. žodžiu, kaimynai, ir tai 
per daugelį metų. Gyveno, 
kaip buvo sakyta, taikiai, 
tik kartais koks debesėlis 
laikinai sudrumsdavo jų 
santykius. Gi tie debesėliai 
visuomet atslinkdavo politiš
kų pasikalbėjimų formoje. 
Jų politika buvo dvejopa: 
amerikietiška ir lietuviška. 
Čia pasireikšdavo dar viena 
keistenybė. „Amerikietis”

tuvos pilietis Kielė visai ne
blogai susigraibstydavo A- 
merikos politikoj. Jis kar
tais čia riesdavo tokias pra
našystes, kad „amerikiečiui” 
Švilpai tekdavo tik išsižiojus 
klausyti. Lietuviškoj politi
koj išeidavo kaip tik prie
šingai. Švilpa žinojo visas 
jos panages, gi Lietuvos pi
lietis Kielė buvo nebviltin- 
gai atsilikęs. Visą gyvenimą 
jis matuodavo caro laikų 
matu, kuomet jis pats idiliš
koj kaimo prastumoje gai
niodavosi paskui nevisai 
idiliškas žąsis ir tuos proza- 
ingus sutvėrimus, kuriuos 
šių dienų kaimiečiai dėl 
mandagumo vadina beko
nais. Tokioj aplinkoj gyve
nant, politikos, arba, kaip 
žmonės sako, „palitik"*” ne
daug ką tegalima isx. kti. 
Kokia mokykla, toks ir mok
slas. Kielė taip ir nepajėgė 
jo patobulinti: kūdikystės 
įspūdžiai pergiliai buvo jo 
sieloje įstrigę. Tokia pir
mykštė Kielės politika natū
raliai negalėjo atitikti išla
vinto švilpos skonio, ir jisai 
iš tokių politiškų disertacijų 
išeidavo labai nejaukiai su
sijaudinęs ir tvirtai pasiža
dąs daugiau su tuo nemokšų 
apie politiką nekalbėti. Kar
tais tą savo nuomonę net pa
čiam Kielei pareikšdavo. Ir 
ką manote? Kielė tada atsi
kirsdavo, kad jis, Švilpa, ne
koks Lietuvos patriotas, nes 
priėmė Amerikos pilietybę! 
Ir susigaudyk čia, žmogus,

I tokioj painiavoj.
Kadangi politiškieji pasi

kalbėjimai visuomet juodu

Kielė visiškai ignoruodavo 
tą argumentą. Kiek patylė
jęs, atrėždavo: „tai kam

sukiršindavo, gi juodu, jaus- 
damu kažkokį nesuprantamą 
savyp traukutį viens kito pa
siilgdavo,— tai abudu steng
davosi tų pasišnekėjimų 
vengti. Bet gi yra tokių die
nų, kada to išvengti nebega
lima, pav;, tautinėse iškil
mėse. Tas iškilmes abudu 
būtinai lankydavo ir visuo
met greta susėsdavo kalbų 
ir dainų pasiklausyti. Švilpai 
viskas būdavo labai malonu, 
Kielei vos pakenčiama. Nie
ku gyvu jis negalėjo nusi
kratyti nuostabos: kam jie 
giria tą Lietuvą? Kas ten 
gero? Vien tamsa ir skur
das. Kokie ten bizniai? Ma
žiems kiaules ganyt (nė be
konais, nenaudėlis, jų neva
dindavo), dideliems — su 
žagre paskui arklio uodegą 
sekioti. Tai tikras skandalas 
tokias melagystes skelbti 
apie tą suskurdusią Lietuvą. 
Amerika tai kas kits. Čia tai 
bent gyvenimas, švilpa su 
širdies peršėjimu jam saky
davo, kad jei jis, Kielė, mė
gintų pavartoti net ir tą ap
riboto proto liekaną, kuria 
jį Dievulis iš gailestingumo 
aprūpino (Kielė dėl tos pik
tos pastabos nė neįsižeisda- 
vo!), tai ir tuo menku gal
vojimo įrankiu galėtų bent 
tiek suprasti, kad negali gi 
mažutė Lietuva per 20 metų 
pasivyti milžinišką Ameri
ką, kuri, visų tautų sudėtin
gas padarinys, per 150 metų 
laisvai ir įtemptai dirba pa
žangos ir kultūros srity.

pats priėmei Amerikos pilie
tybę, jei Lietuva tokia pa
žangi ir turtinga?” Čia Švil
pai tekdavo nutilti ir susi- 
krimsti. Reikėdavo gi Kielei 
atsakyti: „tai kam gi palie
ki Lietuvos piliečiu, jei ji to
kia prasta”? Bet Švilpa nu
tylėdavo. Visai be reikalo. 
Būtų įdomu, ką Kielė į tai 
atsakytų?

Ir taip juodu sėdėjo ir 
klausėsi patriotingų kalbų. 
Kalbos visuomet tos pačios, 
tai ir ginčai tie patys iški
lo.

— Klausyk, klausyk, — 
zurzėjo Kielė (jis tokiam at
sitikime buvo be galo pana
šus į medinį pjūklą) — kaip 
tas kalbėtojas susirietęs me
luoja. Lietuvoj viskas gerai, 
ten pažanga, apšvietimas, 
turtas — kad jį galas! Vie
nas New Yorkas dešimtį 
Lietuvų nupirktų. Ot, Ame
rikoj tai gyvenimas! Bankai, 
keliai, automobiliai — tai 
kraštas!

— Gerai, gerai, — nekan
triai pertarė švilpa — bet 
tu gi atsimink, kad Lietuva 
maža, karo metu sunaikinta, 
kad tik 20 metų kai įsigijo 
nepriklausomybę ir laisvę 
darbuotis, tuo tarpu kai mil
žiniška Amerika...

— Kauno nesulyginsi su 
New Yorku, — be ceremoni
jų nutraukė Kielė.

— Gerai, gerai, — beveik 
jau dejavo Švilpa — žinau, 
kad nesulyginsi. Bet gi tu, 
mėsagalvi, suprask, kur ką

galima su kuo lyginti, o kur 
negalima. Kaip gi tu gali ly-‘ 
ginti penkių metų kūdikį su| 
senu galingu milžinu? Bet! 
atsimink, kad tas milžinas 
ir gi turėjo savo kūdikystės 
dienas ir tuo metu buvo dar 
už mūsiškį Kauną mažesnis.

— New Yorkas turi 8 mi
lijonus gyventojų, o Kaunas 
vos 100,000, — burbtelėjo 
Kielė —: tai didžiausias 
miestas pasauly, o ką prieš 
jį Kaunas?

Paprastai, kai ginčas nu
eidavo tokia nesąmoninga 
kryptimi, Švilpa, Kielei ne
matant, bakšteldavo su pirš
tu sau į kaktą. Reiškia — 
na, žinote, ką tai reiškia. 
Dabar gi Švilpa nusitvėrė už 
kairėsės savo pašonės, tarsi 
ten kas ūmai suskaudėjo.

— Bet tu, avigal... tu su
prask, kad Kaunas nė nema
no lygintis su New Yorku. 
Prie to, Londonas didžiau
sias pasaulio miestas, ne' 
New Yorkas.

— Kaip tai ne New Yor
kas? Aš žinau, kad New 
Yorkas. Kitaip negali būti. 
New Yorkas Amerikoj!

— Tai kas, ką Amerikoj. 
O Londonas vis dėlto di
džiausias.

— New Yorkas!
— Londonas!
Nežinia, kieno būtų buvęs 

paskutinis žodis, bet čia gin
čas netikėtai buvo nutrauk
tas.

— Shame on you! — pasi
girdo užpakaly.

Abudu atsigrįžo. Jų užnu
gary sėdėjo energingai kram 
tąs atrajų, juodbruvas sulie

sėjęs ilganosis, grynai yan- 
kiško (ne lenkiško) tipo. Jo 
griežtos akys buvo įsmeig
tos į Kielę. Matyt, tai jam 
taikė tuos sarmatyjimo žo
džius.

Abudu draugu truputį iš
sižiojo, nežinodami, kas čia 
yra. Ilganosis prabilo — an
gliškai.

— Aš lietuvis amerikietis, 
gimęs šioj šaly. Lietuviškai 
beveik nemoku kalbėti, bet 
suprast viską suprantu. Aš 
džiaugiuosi, kad mano tėvų 
kraštas — the old country
— taip drąsiai eina pirmyn 
ir, nežiūrint labai sunkių 
aplinkybių, tiek pažangos y- 
ra padaręs. O tamsta, ten 
gimęs, taip jį niekini! Shame 
on you!

Ir ilganosis dar energin
giau ėmė kramtyt savo at
rajų. švilpa vėl nusitvėrė už 
kairėsės pašonės, šiuo kartu
— iš džiaugsmo. Kielė tiek 
nustebo, kad nė žodžio nega
lėjo pratarti. O gal ir nusi
gando, nes ilganosis labai 
ryškiai pamiklino savo rau
meningą ranką. Kad ameri
kiečiai moka kumščiuotis, 
Kielė gerai žinojo, bet kad 
jie užtarautų lietuvišką pa
triotizmą, tai jam buvo ne
maloni naujiena. Dabar savo 
ausimis išgirdo.

Užviešpatavo nejauki ty
la. Tik kiek atstui gardžiai 
kiksėjo Amerikoj gimęs, bet 
Lietuvoj išauklėtas ir visiš
kai sulietuvintas advokatas.

Keistenybių šalis ta Ame
rika.

Kuo paskutinio Liel 
Lenkijos valstybės pa 
mo 1795 h, Lietuvos' 
bes bei tautos vadų i 
neliko, nes liaudis- 
miečiai neturėjo jokti J 
buvo vergai, o toj°rl 
miestiečiai perdaug bu 
lenkėję, kadz būtų s 
savarankiškos lietuvi 
tos reikšmę. Neprikiš 
valstybė, jų supratii 
vo Lenkija, Lietuvos 
atskiros valstybės ji< 
prato ir tuo nesirūpii 
kiose aplinkybėse esai 
tuvai ir lietuvių taute 
tis rodėsi tamsi ir ju<

Praeito šimtmečio • 
je Europos valstybės) 
sąjūdžiams išsilaisv 
vergijos pančių, Rusi; 
dovai suprato reikalą 
vinti pavergtąją Iii 
kaimiečius, kas buvo 
ryta Aleksandro Antį 
nifestu 1861 m. Can1 
Sandrui H-jam pi 
Rusijos valstiečių 
Lietuvos valstiečių 
mas pasidarė lengv 
visos tautos ateitis 
visai kita kryptimi. 

' Lenkų bajorija 
Lietuvos sulenkėję < 
kai nesitenkino Rus 
džia, jie nuolatos k 
liucijas - sukilimu 
sisekus paskutiniai 
sukilimui 1862 - 3

• kurio buvo ir lietuv 
dėjusių, rusams ui 
sukilimą ir small 
džiaut sukilimo i 
daugelis sukilėlių 
užsienin, kiti net J 
atsidūrė, kas, galim;

„ ir buvo paraginimas 
valstiečiams vykti Ai 
laisvesnio gyvenimo

' Lietuvių gyvenu 
Amerikoje

Pirmieji Ameriko 
viai iš Lietuvos buvo 
moję sulenkėję ar 
sukilimo pabėgusieji 
mo dalyviai Juos s 
jų pažįstamieji bei; 
19-to šimtmečio gale 
koje jau atsirado k 
šimtys tūkstančių 
Nors lietuviai prade 
rikon atvykti po p? 
sukilimo, lenkmečiu 
mo, ir tuojau po J 
naminio karo, bet di 
jų skaičiaus ir per 
Amerikoje išsiskirs 
tolimas kolonijas, ta 
veikimas buvo be j 
kus dėl lėšų stokos' 
inteligentų trukumo 
kus kiek didesnian 
lietuvių kunigų ir 
bent kelioms gryni 
katalikų parapijom 
tautinis judėjimą 
daug daugiau gyvy)

Atsiradus daugiai 
gentinių jėgų, tuojs 
ta leisti lietuviški 
čiai, kūrėsi draugi] 
nizavosi parapijos.

Pačių pirmųjų )į{ 
eivių įsikūrimas š 
buvo sunkus dėl to, 
kėjo daug laiko sug 
lotinam atsiskyrę 

s tenkų Lenkų „brolyi 
sikračius, Lietuvos 
*lė kita nelain 
šliupo suagituoti 
šimeliai, save pfr 

trukdo 
Statikų organiaeu 
Pagaliau, katalikai 
^ 5 iš šių bendi 
pradėjo dirbti kaip 
taip tautinį darbą,

. ’H niek 
trukdomi.



1938 m.

pilnas kišenes do- 
motiną nepapras- 
Nors ji buvo pa
metė, jis nė kiek 
•vo sodinti ją už 
kštais tituluotais 
įjorais.

Šališkas. Savo is- 
ašė, kas ką 

padarė. Jei ką 
ikė nekatalikai, 
įai ar liuteronai, 
ir nieko ir pažy- 
i pasitaikė kokio 
id ir aukšto dva- 
inkamas pasiel- 
į užrašė — savo 
Vyskupijoje. Tai 
mokslininko ir 
žmogaus ypaty-

Vasario 11 d., 1938 m.

K. Krušinskas

Išeivijos Nuopelnai Lietuvai

r didysis Valam 
•ėjęs vieną kitą 
kytumėm, dėmės 
t šiaip ar taip jį 
iti genialiu vyru. 
Valančius buvo 
autoritetas Lie' 
ii tai jautė. Lie- 
tyriausiu organi- 
like kaip tik jį. 
iškurną jis su to
lumu skiepijęs, 
lise kryžiuočiai 
ę. Dėl to rusų 
vojo, kad Valam 
itstatyti nuo vie- 
ti į pietų Rusiją, 
ą medžiagą tam, 
ija blusinėjo iš jo 

dėlto neišdrįso 
mot Kudirkos be- 
lietuvybės stulpo, 
darbai pergyve- . 

į rusų jungą. Jais 
žavėjosi vėlesnės 

c baltasis Tumas- 
Pagaliau, jo nu- 

jai veikia ir da- 
;as. Jo raštai da- 
Jetuvoje leidžia- 
! laidomis. Va- 
,rdas vertas pa- 
ik tarp viso pa
dų, bet ir tarp

►sis, grynai yan- 
mkiško) tipo. Jo 
ys buvo įsmeig- 

Matyt, tai jam 
sarmatyjimo žo-

raugu truputį iš
modami, kas čia 

.../ns prabilo — aū-

tuvis amerikietis, 
šaly. Lietuviškai 

noku kalbėti, bet 
ką suprantu. Aš 
, kad mano tėvų 
the old country 

ąsiai eina pirmyn 
int labai sunkių 
, tiek pažangos y- 
1. O tamsta, ten 
i jį niekini! Shame

Dsis dar energin- 
kramtyt savo at- 
a vėl nusitvėrė už 
ašonės, šiuo kartu 
igsmo. Kielė tiek 
ad nė žodžio nega
uti. O gal ir nusi- 
1 ilganosis labai 
miklino savo rau- 
anką. Kad ameri- 
oka kumščiuotis, 
ii žinojo, bet kad 
itų lietuvišką pa
tai jam buvo ne- 
ijiena. Dabar savo 
jirdo.

tavo nejauki ty- 
;k atstui gardžiai 
įerikoj gimęs, bet 
iauklėtas ir visiš- 
vintas advokatas, 

bių šalis ta Ame-

’%!

si

Nuo paskutinio Lietuvos- 
« Lenkijos valstybės padalini

mo 1795 m., Lietuvos valsty
bės bei tautos vadų kaip ir 
neliko, nes liaudis — kai
miečiai neturėjo jokių teisių, 
buvo vergai, o bajorija ir 
[miestiečiai perdaug buvo su
lenkėję, kad' būtų supratę 
savarankiškos lietuvių tau- 

[ tos reikšmę. Nepriklausoma 
valstybė, jų supratimu, bu
vo Lenkija, Lietuvos kaipo 
atskiros valstybės jie nesu
prato ir tuo nesirūpino. To
kiose aplinkybėse esant, Lie
tuvai ir lietuvių tautai atei
tis rodėsi tamsi ir juoda.

Praeito šimtmečio vidury
je Europos valstybėse kilus 
sąjūdžiams išsilaisvinti iš 
vergijos pančių, Rusijos val
dovai suprato reikalą išlais
vinti pavergtąją liaudį — 
kaimiečius, kas buvo pada
ryta Aleksandro Antrojo ma
nifestu 1861 m. Carui Alek
sandrui II-jam paskelbus 
Rusijos valstiečių laisvę ir 
Lietuvos valstiečių gyveni
mas pasidarė lengvesnis ir 
visos tautos ateitis pakrypo 
visai kita kryptimi.

Lenkų bajorija kartu ir 
Lietuvos sulenkėję dvarinin- 

; kai nesitenkino Rusijos val
džia, jie nuolatos kėlė revo
liucijas — sukilimus. Nepa
sisekus paskutiniam lenkų 
sukilimui 1862 — 3 m., prie 
kurio buvo ir lietuvių prisi
dėjusių, rusams užslopinus 
sukilimą ir smarkiai bau
džiant sukilimo dalyvius, 
daugelis sukilėlių pabėgo 
užsienin, kiti net Amerikon 
atsidūrė, kas, galima sakyti, 
ir buvo paraginimas lietuvių 
valstiečiams vykti Amerikon 
laisvesnio gyvenimo ieškoti.

• Lietuvių gyvenimas 
Amerikoje

Pirmieji Amerikon atei
viai iš Lietuvos buvo daugu
moje sulenkėję ar šiaip po 
sukilimo pabėgusieji sukili
mo dalyviai. Juos sekė kiti 
jų pažįstamieji bei giminės. 
19-to šimtmečio gale Ameri
koje jau atsirado kelios de
šimtys tūkstančių lietuvių. 
Nors lietuviai pradėjo Ame
rikon atvykti po paskutinio 
sukilimo, lenkmečiu vadina
mo, ir tuojau po Amerikos 
naminio karo, bet dėl menko 
jų skaičiaus ir per didelio 
Amerikoje išsiskirstymo po 
tolimas kolonijas, tautinis jų 
veikimas buvo be galo sun
kus dėl lėšų stokos ir didelio 
inteligentų trūkumo. Atvy
kus kiek didesniam skaičiui 
lietuvių kunigų ir susikūrus 
bent kelioms grynai lietuvių 
katalikų parapijoms, ir visas 
tautinis judėjimas įgavo 
daug daugiau gyvybės.

Atsiradus daifgiau inteli- 
gentinių jėgų, tuojau pradė
ta leisti lietuviški laikraš
čiai, kūrėsi draugijos, orga
nizavosi parapijos.

Pačių pirmųjų lietuvių at
eivių įsikūrimas Amerikoje 
buvo sunkus dėl to, kad rei
kėjo daug laiko sugaišti ga
lutinam atsiskyrimui nuo 
lenkų. Lenkų „brolystės” nu
sikračius, Lietuvos išeiviją 
užgulė kita nelaimė — tai 
Šliupo suagituoti tamsūs 
žmoneliai, save pirmeiviais 
vadinęsi; šie trukdė visokį 
katalikų organizacinį darbą. 
Pagaliau, katalikai išsilais
vino ir iš šių bendrystės ir 
pradėjo dirbti kaip tikybinį, 
taip tautinį darbą, savaran
kiškai, vieni, niekeno ne
trukdomi.

Išeivijos įtaka į Lietuvos 
tautinį ir ekonominį 

gyvenimą
Kai rusai, norėdami lietu

vius greičiau surusinti, 1864 
m. uždraudė lietuvišką spau
dą lotynų raidėmis, Ameri
kos lietuviai, pradėję leisti 
lietuviškus laikraščius, nuo
latos rašinėjo Lietuvon iš 
laikraščių išskaitytas žinias, 
patarimus, kas kėlė lietu
viuose tautinę sąmonę; ne
retai pasiųsdavo vieną kitą 
dešimtinę, kas dar daugiau 
prisidėjo prie tautinės agi
tacijos. Čia reikia pripažinti, 
kad rusai mūsų laiškų neati- 
darinėdavo, kas tautinės agi
tacijos laiškais netrukdė.
Rusų - japonų karas ir lietu
viškos spaudos grąžinimas
Kilus rusų - japonų karui 

1904 m., rusai, norėdami įsi
gyti lietuvių tautos prielan
kumą, atšaukė lietuvių spau
dos draudimą 1904 m. balan
džio 24 d.

Lietuvos lietuviams spau
dą atgavus, išeivijoje kilo di
džiausias entuzijazmas, pasi
ryžimas visomis išgalėmis 
remti savo tautiečius Lietu
voje, keliant jų medžiaginę 
būklę ir ugdant jų tautinę 
sąmonę.

1905 m. paskelbus Rusijoj 
žodžio, susirinkimų ir spau
dos laisvę, lietuviai tuo nau
dodamies 1905 m. lapkričio 
22 — 23 d. sušaukė Vilniaus 
Seimą, kame paskelbta rezo
liucija, reikalaujanti Lietu
vai autonomijos. Vilniaus 
seimo atgarsiai greitai pa
siekė Amerikos lietuvius ir 
čionai imtasi organizuotai 
veikti, kad suteiktų Lietuvos 
lietuviams dar daugiau mo
ralinės ir materi j alinės pa
ramos.
Pirmasis Amerikos lietuvių 

R. K. Kongresas
Kad tiksliau sukoordinuo- 

tų visas Am. lietuvių R. ka
talikų pajėgas Amerikoje ir 
kad Lietuvai teiktų nuolati
nę pagalbą, lietuvių R. K. 
kunigų susirinkime 1906 m. 
vasario 13 d. Wilkes-Barre, 
Pa. nutarta šaukti Am. lie
tuvių R. Katalikų Kongresą 
1906 m. bal. 17 — 18 d. Wil
kes-Barre, Pa. šiame kon
grese įsteigta Amerikos Lie
tuvių R. Katalikų Federaci
ja. Federacijai susiorganiza
vus, visas lietuvių katalikų 
veikimas, turintis platesnės 
tautinės reikšmės, nuo šio 
laiko ėjo per Federaciją.

Lietuvoje gavus daugiau 
laisvių, organizavosi draugi
jos mokykloms steigti, kūrė
si lietuviškos katalikiškos 
mokyklos. „Žiburio” draugi
jai Marijampolėje atidarius 
mergaičių progimnaziją, Lie
tuvių R. K. Susivienymas 
1909 m. pirmas paskyrė 
stambią auką, 1000 rublių, 
progimnazijos paramai. Tas 
pats Susivienymas • jau kiek 
anksčiau buvo apsidėjęs tau
tos reikalams po 10 centų 
nuo nario metinio mokesčio, 
„tautiškais centais” vadina
mų mokesčių.

„Saulės” draugijai įstei
gus aukštesniąją mokyklą 
Kaune, jos atstovams prel. 
K. Alšauskui ir kun. J. Tu
mui atvykus čia aukų pa
rinkti, amerikiečiai lietuviai 
katalikai tos mokyklos na- 
-^ms pastatydinti suaukojo 
apie 25,000 dolerių; „Saulės” 
dr-jos namai ir šiandie yra 
Kaune pažiba Žaliajam Kal
ne; ten yra mergaičių gim- 1 
nazija, Seserų Kazimieriečių

Rusams uždraudus lie
tuvišką spaudą ir nelei
džiant steigti lietuviškų 
mokyklų, lietuvių vaikų 
mokytojos buvo pačios 
motinėlės, kurios prie 
verpimo ratelio ir balanų 
šviesos mokė savo vaiku
čius iš lietuviškos malda
knygės ir lietuviško ele
mentoriaus. Per 40 metų 
Lietuvos jaunuomenei te
ko tenkintis savo motinų 
mokykla, kuri teisingai 
vadinta Vargo Mokykla. 
Tačiau pranyko rusų 
priespauda ir jų vergija. 
Šiandien visi su pagarba 
minime Lietuvę Motiną, 
prie kurios kojų jaunoji 
karta siekė lietuviškos 
sąmonės.

1863 m. Sukilimo Sukaktis

vedama (pradžią šioms sese
rims įsisteigti Lietuvoje da
vė Am. Seserys Kazimierie- 
tės, pasiųsdamos keletą savo 
vienuolių Lietuvon).

Federacijos veikimas iki 
( pasaulinio karo
1 Pirmame Federacijos Kan- 

grese a. a. kun. dr. A. Sta-
• nhikynas iškėlė lietuviškų 
1 katalikiškų parapijinių mo- 
■ kyklų steigimo klausimą ir
• padaryta žygiai pirmajai lie- 
. tuviškai kongregacijai pri- 
1 ruošti seseris mokytojas.

III Fed. Kongrese adv. J.
• Gabrio (atvykusio iš Pary

žiaus) referatu iškeltas rei
kalas ir įsteigtas Tautos Iž
das kovai už tautos laisvę 
finansuoti. P. M. A. Norkūno 
referatu iškeltas jaunimo or
ganizavimo reikalas ir už- 
girta Lietuvos Vyčių orga
nizacija. Tame pat Kongrese 
iškeltas lietuviškos kolegijos 
bernaičiams steigimo reika
las ir įsteigtas „Kolegijoj 
Fondas”.

IV Federacijos Kongerese 
p-lių A. Sutkaitės ir A. Ja- 
kaitytės referatais iškelta 
moterų organizacijos reika
las. Išrinkta komisija mote
rų sąjungai organizuoti.

Pasaulinio karo metu
1914 m. pasauliniam ka

rui kilus, Lietuva tuojau at
sirado karo audrose. 1914 m. 
rudenį Chicagoje sušaukta 
didelis lietuvių Katalikų 
Kongresas — seimas ir į- 
steigtas „Tautos Fondas” 
aukoms rinkti, kad būtų iš 
ko sušelpti karo paliesti lie
tuviai.

1915 m. 
nuo karo 
šelpti per 
Nukentėjusiems dėl karės 
šelpti” pasiuntė 15,000 dole
rių, gi Prūsų lietuviams per 
dr. Gaigalaitį 1,000 dolerių; 
1916 m. Lietuvon 21,000 do
lerių; 1917 m. Lietuvon 26,- 
500 dol.

Karui tebesitęsiant, Švei
carijoj suorganizuotas komi
tetas, kurio tarpininkavimu 
šelpta karo nelaisviai. Per šį 
komitetą karo nelaisviams 
Vokietijoje šelpti ir Infor
macijos Biurui informaci
joms apie Lietuvą vesti pa
siųsta 120,000 dolerių.

Lietuvos delegacijai prie 
Taikos Konferencijos (prof. 
Voldemarui ir kitiems) pa-

Tautos Fondas 
nukentėjusioms 

.Lietuvių Dr-ją

siųsta 90,000 dol.; be to, ir tuvių Dieną”. Tokia diena 
iš Amerikos pasiųsti trys at- paskirta 1916 m. lapkričio 1 

d Tą dieną Lietuvos šelpimo 
reikalams surinkta apie 150,- 
000 dolerių.

Kadangi karo metu Lietu
vos mokyklos buvo perkeltos 
Rusijon, gi universiteto vi
sai Lietuvoje nebuvo, o Lie
tuviai būtinai buvo reikalingi 
išmokslinti žmonės, tad 
mums teko organizuoti mok
sleivių šelpimas. Viso su
šelpta Lietuvos moksleivių 
82 asmenys (tarp kurių ir 
p. A. Smetonos duktė), kurie 
mokėsi įvairių valstybių uni
versitetuose.

Moksleiviams šelpti dole
riais išleista 20,000; Šveica
rijos frankais 164,266; vo
kiečių markėmis 11,000,124.

Tautinės Tarybos posėdy
je 1919 m. Pittsburghe priei
ta išvados, kad aukomis Lie
tuvos neatstatysime, kad 
reikalinga didesnė suma pi
nigų, todėl nutarta pasiūlyti 
Lietuvos laikinajai vyriausy
bei užtraukti paskolą Ame
rikoje. Mūsų pasiūlymas bu
vo priimtas, užgirtas ir pa
skelbta Lietuvos Laisvės pa
skola. Daugumoje katalikų 
pastangomis sukelta apie 
trys milijonai dolerių’.

Lenkams puolant Lietuvą 
1920 m., Fed. Kongrese, 
Waterbury, sužinota liūdna 
žinia. Pasiryžta sukelti grei
tą finansinę paramą, pada
ryta kolonijose rinkliava. 
Surinkta ir pasiųsta Lietu
vos Prezidento Stulginskio 
vardu 41,000 dolerių.

Kadangi naujai atstatytai 
Lietuvos valstybei buvo bū
tinai reikalinga aukštoji 
mokslo įstaiga — universi
tetas, 1921 m. nutarta pada
ryti kultūros vajų. Vajus ge
rai pasisekė, surinkta 64,100 
dol. Lietuvos Katalikų Uni
versitetui nusiųsta 45,452 
dol., kiti išleisti mokslei
viams šelpti ir Am. bernai
čių kolegijos steigimui, ro
dos, paskirta 5,000 dol.
Paskutinės pastangos Lietu

vos de jure pripažinimui 
išgauti

Nors Lietuva paskelbė sa
vo nepriklausomybę 1918 m. 
vasario 16 d., bet didžiosios 
valstybės nesiskubino pripa
žinti Lietuvos nepriklauso
mybę, matyti, netikėjo, kad 
Lietuva pajėgsianti apsigin
ti nuo išorinių priešų; tokio

stovai, adv. Mastauskas, 
kun. J. Dobužis ir dr. K. 
Pakštas, taipgi dvi steno- 
grafės ir apmokėta visos jų 
išlaidos.

Informacijos Biurui Wa
shingtone propagandai apie 
Lietuvą vesti bei Lietuvos 
reikalus atstovauti išleista 
33,685 dol. 56 et. I , '

Lietuvos delegacijai prie 
Taikos Konferencijos pata
riant, New Yorke įsteigta 
Informacijos Biuras, kurio 
tikslas turėjo būti infor
muoti apie Lietuvos ekono
minę, kultūrinę ir politinę 
būklę! Nors šio biuro išlai
das padengti susitarta su 
„Tautininkų Taryba” pusiau, 
bet katalikams išleidus 40,- 
000 dol., gi tautininkams ne
sumokėjus savo pažadėtos 
pusės, biuras likviduotas.

Karui tebesitęsiant, teko 
organizuoti politinį kūną, 
kuris rūpintųsi Lietuvos 
laisvės reikalais. Tam reika
lui suorganizuota „Tautinė 
Taryba’ ’. Susiorganizavus 
Tautos Tarybai, Tautos Fon
das liko tartum Finansų Mi
nisterija, kurio pareigos bu
vo sukelti kapitalą „Tauti
nės Tarybos” užgirtiems tik
slams finansuoti, 'i

„T. T.” patariant, prie 
Tautos Fondo įsteigta Lietu
vių Raudonojo Kryžiaus Dr- 
ja, vėliau pakeista į Šv. Vin
cento Pauliečio Dr-ją; ta 
draugija surinko ir pasiuntė 
Lietuvon laivą drabužių, tik 
už persiuntimą apmokant 
7,000 dol., pinigais pasiųsta 
39,000 dolerių.

Vokiečiams užėmus Lietu
vą, su Lietuva nutrūko bet 
koks susisiekimas, teko ieš
koti būdų, kaip nors su Lie
tuvos lietuviais susisiekti, 
kad būtų sužinota Lietuvos 
vadų nuomonės ir jų aspira
cijos.

Tautos Tarybai patariant, 
1916 m. pasiųsta du atstovai 
Lietuvon, kun. d. Bartuška 
ir dr. J. Bielskis, apmokėta 
visos jų išlaidos, taipgi ka
rui užsibaigus apmokėta 
„Laisvės Sargų” vykimo Lie
tuvon išlaidos.

„T. T.” sumanymu koloni
jų darbuotojams pavyko iš 
Jungt. Amerikos Valstybių 
Prezidento Wilsono išgauti 
pasižadėjimas paskirti „Lie-

Sausio 22 d. sukako 75 me
tai nuo paskutinio lietuvių 
lenkų sukilimo prieš rusus, 
vadinamo „lenkmečio”. Suki
limas nepavyko dėl menko 
pasiruošimo, dėl sukilimo va
dų (lenkų) neveiklumo, ne
gabumo ir nesutikimo ir, kas 
svarbiausia, dėl plačiųjų 
liaudies masių, valstiečių 
baudžiauninkų, atsisakymo 
jame dalyvauti. Lenkijoje 
valstiečiai beveik visai suki
limo nerėmė, nes neturėjo 
garantijos, kad sukilimui pa
vykus, jie nepaklius dar di
desnėn vergi j on ir lenkų po
nų priklausomybei. Kiek ak
tingi au valstiečiai dalyvavo 
tik Žemaičiuose ir Pagiryje, 
kur valstiečiai gudai manė 
nusikratyti lenkų ponų val
džios.

Sukilimo judėjimas pasi
reiškė daug anksčiau, jau po 
caro Mikalojaus I mirties 
1855 m. Įžengus sostan carui 
Aleksandrui II, iš naujo at
gijo Lenkijos ir Lietuvos 
dvarininkų viltys atgauti 
laisvę, atstatyti buvusią 
jungtinę valstybę. Deja, šios 
viltys pasirodė klaidingos, 
nes ir naujas caras nerodė 
palinkimų nuo lietuvių ir 
lenkų žemių atsisakyti. Tiks
lo siekiant, teko griebtis gin
kluoto sukilimo, kurs buvo 
paskelbtas 1863 m. sausio 
22 d. ' ,

Pirmomis dienomis ben
dras sukilėlių skaičius siekė 
15,000 žmonių, bet beveik 
visai be ginklų. Buvo turima 
tik apie 600 medžioklinių 
šautuvų, kelios dešimtis se
nų pištalietų, o didžiulė dau
guma buvo ginkluota tik dal
gėmis, šakėmis, spragilais 
Ginklus teko gabentis iš už
sienių, tačiau tai nebuvo 
lengvas dalykas, nes užsie
nių valstybės, nors sukilimai 
idėjiškai gal ir buvo palan
kios, tačiau materialinės pa
ramos nesuteikė. Lietuvoje 
sukilimo pradžioje bendras 
sukilėlių skaičius buvo visai 
mažas, vos apie 500 vyrų. 
Suvalkijoje 1863 metais va
sario 2 d. įvyko kova tarp 
sukilėlių ir rusų prie Čystos 
Būdos, kurią sukilėliai pra
laimėjo ir jų vadas Jast- 
šembskis buvo užmuštas. Ta
čiau daugelyje vietų dažnai 
laimėdavo sukilėliai, todėl 
sukilimas pamažu plėtėsi, jo 
dalyvių skaičius didėjo.

Lietuvoje labiausiai pa
garsėjo sukilėlių vadas kun.

Mackevičius, pakartas Kau
ne 1863 m. gruodžio 28 die
ną ir Kalinauskas. Atskiri 
sukilėlių būriai išsilaikė Pa
nevėžio miškuose ligi 1864 
m. lapkričio mėn., bet tai jo
kios reikšmės neturėjo. Ru
sų valdžia iš pradžių nepa
rodė ypatingo veiklumo, tad 
sukilimas, jei būtų buvęs ge
rai ir plačiai organizuotas, 
galėjo pavykti. Tik vėliau, 
sukilimui nusitęsus, rusai 
ėmėsi griežčiau kovoti. Suki
limo malšinimu Lenkijoje 
pasižymėjo Bergas, o Lietu
voje — Muravjovas Korikas. 
1864 m. rugpiūčio 5 d. Var
šuvoje buvo pakartas suki
lėlių valdžios diktatorius 
Traugutas, 1865 m. ^vasario 
mėn. — buvo pakartas pas
kutinis sukilėlių pastatytas 
Varšuvos komendantas Vaš- 
kovskis. Sukilimas, užtrukęs 
beveik dvejus metus, pasi
baigė visišku pralaimėjimu

Štai keli sukilimo.statisti
kos duomenys. Iš viso Lie
tuvoje ir Lenkijoje per visa 
sukilimo laiką įvyko 1229 
didesnių kovų ir susirėmimu 
tarp sukilėlių ir rusų. Suki
lėlių nuostoliai užmuštais 
siekė 100,000 žmonių. Rusu 
nuteista mirti, neskaitant 
karo lauko teismų, ir įvyk
dyta mirties bausmių 396, į 
katorgos darbus pasiųsta 3,- 
399, o į arešto kuopas — 6,- 
959 žmonės. Lenkijoje buvo 
sukonfiskuoti 1,669 dvarai ir 
ūkiai, o Lietuvoje — 1,740.

1863 — 4 m. sukilimas 
vaizdžiai parodė, kad lietu
viams su lenkais nėra įma
noma drauge dirbti, kad 
jungtinės Lietuvos Lenkijos 
valstybės atstatymas jau ir 
anais laikais buvo tik ro-_ 
mantinė vieno ' luomo svajo
nė, kuriai lietuvių tauta ne
galėjo pritarti.

(L. A.)

MINČIŲ ŽIUPSNELIS
Surinko

Eleonora Bartkevičiūtė

Moteris — artba svajonė, 
arba sunkus sapnas: abiem 
atvejais ji nepastovi.

— Jasinskis.

Rytoj gal tu mėginsi pri
versti ką nors ką padaryti. 
Pirm negu pradėsi, atmink, 
kad yra vienintelis būdas 
priversti ką nors bet ką pa
daryti: reikia paveikti, kad 
norėtų tai daryti.

— Dale Carnagie.

pat nusistatymo laikėsi ir J. 
Amerikos V-bių vyriausybė, 
nors buvo dėta daug pastan
gų ir daryta žygių.

Galutinai sumanyta su
rinkti milijonas parašų ir į- 
duoti valdžiai prašymą su 
tais parašais, prašant pripa
žinti Lietuvą de jure, kaipo 
pilnai nepriklausomą valsty
bę. Įkinkyta darban visos 
katalikų ir tautiniai nusitei
kusios šiaip draugijos rinkti 
parašus. Aplankyti miestų 
may orai, žymūs politikai, 
universitetų profesoriai, ka
talikų vyskupai, žodžiu, kas 
tik pasisekė pasiekti. Milijo
nas parašų surinkta ir su 
didelėmis apeigomis nuga
benti į Valstybės Departa
mentą su peticija, prašant 
pripažinti Lietuvą De Jure. 
Na, ir pagaliau susilaukta 
visų mūsų darbų apvainika
vimo, kai 1922 m. liepos 28 
d. J. A. V. Vyriausybė su 
Prezidentu Hardingu pripa
žino Lietuvos nepriklauso
mybę De Jure.

Mirtis ir gyvenimas yra 
tavo liežuvio galioje.

—* Walter Scott.

Yra Kristaus šalis, kuri 
skaisčiomis gėlėmis išpuo
šia jaunatve trykštančius 
takus ir perlų spinduliais 
vainikuoja sielas tų, kurie 
linksmi žengia jo kryžiaus 
keliu. — Pečkauskaitė.

Tylėjimas buvo suteiktas 
moterims, kad jos geriau iš
reikštų savo mintis.

— Desoyers.

Niekuomet nemėgink pa
taikauti pavyduoliams.

— Vaunenargues.

Turime pripažinti, kad 
norint šioje žemėje gyventi 
labai linksmai, kai kuri mū
sų sielos dalis turi būt visai 
paralyžuota.

— Chamfort.

Silpnybe, tavo vardas — 
moteriškė. — Šekspyras.
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Nepriklausomybės šventės 
minėjimas

Lietuvos nepriklausomy
bės 20 metų sukakties minė
jimas ruošiamas vasario 16 
d., trečiadienį, 7:30 vai. vak., 
šv. Jurgio par. salėje, prie 
Venango ir Salmon gatvių. 
Programoje koncertas, įvai
rios įdomybės ir prakalbos. 
Kalbėtojų tarpe bus du sve
čiai iš New Yorko: buv/A- 
merikos redaktorius Kazys 
P. Vilniškis ir L. vyčių cent
ro pirm. inž. Ant. J. Mažei
ka.

Visi lietuviai kviečiami į 
šį minėjimą, kurs ruošiamas 
pačioje Lietuvos nepriklau
somybės šventėje — Vasario 
16 d.

Tą dieną ryte bažnyčiose 
bus atitinkamos pamaldos. 
Philadelphijos lietuvių kata
likų visuomenė tinkamai pa
minės brangią Vasario 16 
dieną.

Žinoma, tų pasižymėjusių 
veikėjų ištisa eilė, bet jie ne
paminėti todėl, kad šie atsi
minimai rašyti labai skubo
tai. Kada nors reikėtų pa
ruošti tinkamas aprašymas 
apie Philadelphijos lietuvių 
darbus Lietuvai.

Senas Veikėjas.

dr-jos balius. Publikos atsi-|tys turėjo geriausios progos 
lankė tiek, kiek nesitikėta.
Visi stalai buvo užimti, o 
erdvioji šokių salė pilna jau
nimo.

Rengimo darbe daugiausia 
pasižymėjo Ad. Jablonskis, 
Ant. Noreika, K. Baltruko- 
nis, P. Burokas, šapaila, Ut- 
kus, Karvelis, šokiams gro
jo Bulovo orkestras.

PATERSON, N. J.

Žinotinas dalykas
Užgavėnių vakarą, kovo 1 

d., Muzikalio Namo salėse, 
prie Allegheny Ave. ir Tilton 
St., įvyks šv. Jurgio parapi
jos naudai ruošiamas ban- 
kietas ir šokių vakaras. 
Kleb. kun. Ig. Zimblys tikisi 
visų nuoširdžios paramos. 
Bilietas 1 dol., o tik į šokius 
- 35 et.

Vakarienė bus žemutinėje, 
o šokiai viršutinėje salėje. 
Gros labai geras orkestras.

Girdėjau, kad Muzikalio 
Namo salė užleido tą vakarą 
sales dykai; jei tai teisybė, 
namo šeimininkams nuo vi
sų jurgiečių nuoširdus ačiū.

Praeitį prisiminus

Sulaukėm 20 metų, kai 
Lietuva, Dievo Apveizdds pa
laima ir savo sūnų aukomis, 
jau nepriklausoma. Jos lais
vės siekė tautos vaikai ir 
ginklu, ir plunksna, ir pini
gu, ir žodžiu, ir širdinga 
malda.

Ar Philadelphijos lietuviai 
prisidėjo dvasios milžinų 
darbe? Taip, jie dirbo, jei ne 
geriau, tai ir ne prasčiau, 
kaip kitose vietose. Nors 
trumpai suminėsiu kai ką.

Katalikų visuomenė buvo 
sudariusi komitetą Lietuvos 
Laisvės Paskolos bonus par
davinėti. Komitetą sudarė 
a. a. St. Bairūnas, pirm., P. ! 
Jeneliūnas, sekr., Kl. Stepo- ' 
navičius, ižd., a. a. V. Kurai
tis ir a. a. K. Škaparas, dr- 
jų atstovai; prie komiteto 
artimai dirbo Ad. Smailiūtė, 
N. Mockeliūnaitė ir A. Fabi- 
janavičiūtė. Kiek komitetas 
pardavė bonų, tikrai neži
nau; jei tik vienas Kazys 
Dryža išpardavė už 3,400 
dol., tai ką bekalbėti apie vi
so komiteto pasidarbavimą 
šiame reikale.

Katalikų veikėjai turėjo 
sudarę Sidabrinį Fondą, kurs 
buvo skirtas Letuvos sa
viems pinigams išleisti. Šis 
fondas surinko pinigais 
stambią sumą ir daug auksi
nių ir sidabrinių daiktų. Su
rinktą turtą į Vašingtoną 
nuvežė a. a. kun. j. Kaula- 
kis, P. Jeneliūnas, a. a. V. 
Kuraitis ir p. Olbikas. šiems 
asmenims teko pasimatyti ir 
su prezidentu Hardingu.

Rinkime parašų Lietuvai 
pripažinti mūsiškiai veikėjai 
ir daug pasidarbavo, a. a. 
Juozas Vidikauskas vienas 
surinko 372 parašus.

Kai Amerika pripažino 
Lietuvą, Ant. Užumeckis su 

* kitais veikėjais suorganiza
vo milžinišką ir įspūdingą 
paradą, kuriame dalyvavo 
Lietuvos atstovas Čarneckis, 
adv. Mastauskas, atstovybės 
sekretorius dr. Vinikas ir į- 
vairūs amerikiečiai.

Tais laikais Lietuvą ypa
tingai garsino žodžiu kun. 
J. Karalius (jis^ tada buvo 
šv. Kazimiero par. vikaras), 
o plunksna — Kazys Vidi
kauskas ; dažnai spaudoje 
kėlė Lietuvos vardą K. Dry
ža, J. Roškienė, O. Ungurai- 
tė ir a. a. kun, J. Kaulakis.

Pagerbė klebonus

Sausio 30 d. šv. Jurgio pa
rapijiečiai pagerbė savo kle
bonu kun. Ignacą Zimblį, o 
vasario 6 d. kazimieriečiai 
savo kleb. kun. Ignacą Va- 
ančiūną — jų vardinių pro
ga.

Šv. Jurgio par. salė sausio 
30 d. prisirinko pilna žmo
nių, kas parodo, kad visi sa
vo kleboną myli ir gerbia. 
Programą išpildė vietinės 
mokyklos vaikučiai, seserų 
pranciškonių išmokyti. Pa
giedota, padainuota, suvai
dinta, pagrota. Atskirai pa
sirodė L. Serafinaitė, A. 
Strelieckaitė, V. Andrelionis, 
J. Sabukytfe. Iškilmės baig
tos tautos himnu. Klebonas 
apdovanotas įvairiomis do
vanomis. „Pisorius’’.

Parapijos iškilmės
Šv. Andriejaus parapijie

čiai ruošiasi iškilmingai pa
minėti savo parapijos gyva
vimo 14 metų sukaktį. Sek
madienį, vasario 20 d. rytą, 
bus pamaldos bažnyčioje, o 
6 vai. vak. didelis bankietas 
par. salėje. Vakarienei ruo
šiami geriausi, skaniausi 
valgiai — bus jaunų vištų su 
visais priedais, gardžių sal
dumynų, vaisių ir t.t.

Bankieto metu dainuos 
naujai įsisteigęs vyčių cho
ras, kuriame yra per 80 na
rių.

Rengėjai nuoširdžiai kvie
čia visus Philadelphijos ir 
apylinkės lietuvius šiose iš
kilmėse dalyvauti. Girdėti, 
kad dalyvaus ir L. Vyčių 
pirm. inž. Ant. J. Mažeika, 
iš Brooklyno. Visiems bus 
malonu išgirsti šio įžymaus 

i jaunimo vado žodį, ypač jau
nimo savaitės pradžioje.

Rengėjai.

Šv. Kazimiero salėje vasa
rio 6 d. pagerbtas kun. Ig. 
Valančiūnas. Dalyvių buvo 
apie 400. Svečių kunigų skai
čiuje buvo kunigai Ig. Zimb- 
lys, J. Čepukaitis,E. Paukš
tė, M. Brundza, A. Batutis ir 
kiti. Vakarienę pradėjo kun. 
dr. V. Martusevičius; vedė
jas buvo K. Kisielius (radio 
programos vedėjas). Pasa
kyta sveikinimo kalbų, įteik
ta dovanų.

Šeimininkės buvo Balčiū
nienė, Barauskienė, Seilienė, 
Pupienė, Peledžienė, Beniu
šienė, Juozaitienė, Daknienė; 
prie stalų patarnavo B. Stat
kienė, T. Balčiūnaitė, V. 
Aruškevičiūtė, S. Misiūnaitė. 
V. Mastaitė, L. ir S. Kerna- 
giūtės, Ą. Pupiūtė, E. A. 
Agurkaitės, V. Tamulytė.

Vakarienės metu grojo 
brolių Balilionių orkestras. 
Par. choras, muz. J. Mickū- 
no vadovybėje, gražiai pasi
rodė savo dainomis. Tenka 
pagirti publiką už gražų, ra
mų užsilaikymą.

Po vakarienės įvyko šo
kiai, kurie davė jaunimui 
progą pasilinksminti. Viskas 
praėjo gražiausioje nuotai
koje, už ką tenka dėkoti 
kun. dr. V. Martusevičiui, o 
kun. Valančiūnui: ilgiausių 
metų parapijos vadovavime!

K. Dryža.

HARTFORD, CONN.

— Susiorganizavo šv. Var
do draugija. Valdybą sudaro 
pirm. K. Barolis, J. Šivokas, 
Alf. Teraila, A. Stanulis, K. 
Šimkus. Dvasios vadas kun. 
Kripas.

— Vasario 14 d. moterų 
klubas vyčių kambariuose 
turės „Valentine party”.

—Ona Katkauskaitė da
lyvavo simfoninio orkestro 
koncerte kaip viešnia solis
tė. Kritikai labai palankiai 
atsiliepė, pažymėdami, kad 
jos balsas eina stipryn ir ge
ryn. Simfonijos orkestre 
groja du lietuviai? J. Dovido- 
nis ir A. Pikutis.

— Vasario 20 d. mokyk
los salėje bus minima Lietu
vos nepriklausomybės 
metų sukaktis.

HARRISON, N. J.

20

New Jersey lietuvių radi
jo vedėjai vasario 13 d. 5 
vai. popiet per radijo stotį 
WHOM (1450 kilocycles) tu
rės Lietuvos nepriklausomy
bės 20 metų sukakties minė
jimo programą. Kalbės kun. 
J. Simonaitis, adv. K. Pau
lauskas, dainuos Elizabetho 
choras, komp. Žilevičiaus ve
damas. Harrisonietis.

KEARNY-HARRISON, N. J.

Labai parėmė
Sausio 30 d. šv. Kazimiero 

par. salėje įvyko šv. Vardo

įsitikinti: atėję į savo salę, 
rado lentą prirašytą lietu
viškais žodžiais, kurių per 
pamokas vaikai mokyti.

Kam rūpi tiesa ir lietuvių 
kalbos mokymas, gali kreip
tis pas kleboną ir ten išsi
aiškinti, o ne eiti į laisvama
nių spaudą ir ten skelbti ne
tiesą. Aišku, kad to šmeižto 
nerašė susipratęs katalikas.

Mūsų parapijoje apsigyve
no 4 sesutės pranciškonės ir 
jų darbais visi džiaugiasi.

M. Kauki is.

GIRADVILLE, PA.

Gražiai gyvuoja
Girardville lietuvių kolo

nija nors nedidelė, tačiau 
gal pralenkia kitas, didesnes 
kolonijas savo darbuote. Per 
trumpą laiką pastatė gražią 
mūro bažnyčią, ją labai gra
žiai išdažė ir pastatė gražų 
iš balto marmuro didįjį alto
rių, importuotą iš Italijos. 
Visi dėkingi darbščiam kle
bonui, kun. M. Daumantui, 
kuris moka sklandžiai visus 
suvienyti ir išjudinti į dar
bą.

Operetė
Vasario 13 d. vietiniai 

dramos ir dailės mėgėjai sta-1 
to 3-jų veiksmų muzikalinę 
operetę „Kaminkrėtis ir ma- 
lūninkas”. Tai be galo juo
kinga komedija, pravartu 
visiems pamatyti ją. Bus 
kalbų ir koncertas, kuri su
ruoš vietinis garsus ir ga
lingas choras. Tas vakaras 
rengiamas tikslu paminėti 
Lietuvos nepriklausomybės 
20 metų sukaktį. Daug lietu
vių iš apylinkių kolonijų ža
da atvykti pasigėrėti Gi- 
rardvillės pajėgomis. Valio 
Girardvillės lietuviai!

Viską Girdėjęs.

Šv. Kazimiero draugija, 
■ viena iš didžiausių Paterso- 

ne, pasiėmė iniciatyvos su
rengti Lietuvos nepriklauso
mybės 20 sukakties minėji
mą. Vasario 13 d. parapijos 
salėje, 147 Montgomery PI., 
bus prakalbos. Kalbėtojais 
pakviesti adv. K. Paulauskas 
iš Kearney, N. J., komp. Ži
levičius iš Elizabeth, N. J. ir 
vietinis klebonas, kun. J. 
Kinta.

Šv. Cecilijos choras, muz. 
A. Grigaičio vadovybėje, 
smarkiai ruošiasi minėtą va
karą sudainuoti.

Reikia pasakyti, kad muz. 
A. Grigaičiui užėmus vargo
nininko vietą, Patersono cho
ras pradėjo smarkiai augti 
nariais ir gerėti. Sekmadie
niais1 bažnyčioje gražiai su
gieda, net pradėjo žmonių 
daugiau lankytis į bažnyčią. 
Vyrai gražiai pasirodė Eli- 
zabethe vargonų pašventini
me, kur gavo daug pagyri
mų ne tik muz. Grigaitis, 
bet ir choristai.

Dabar choras jau ruošiasi 
Velykoms ir koncertui, gal 
kada išgirsim ir per radiją 
Patersono chorą.

| Darbuokitės, choristai su 
savo vadu, daug gero galit 
pasimokyti. Bus garbė 
nyčiai, Tautai, ir jums.

NEWARK, N. J.

Baž-

BALTIMORE, MD.

Kažkoks asmuo, prisiden
gęs „parapijiečio” slapyvar
de, parašė laisvamanių Vie
nybėje neteisingą žinią, pul
damas seseris pranciškones, 
būk šios mokančios parapi
jos vaikučius tik angliškai. 
Tur būt, tas asmuo ir bijojo 
pasirašyti tikra pavarde, nes 
parašė netiesą.

Seserys pranciškonės at
vyko arkivyskupo Walsh pa
skyrimu ir jos uoliai moko 
lietuvių vaikučius katekiz
mo, Lietuvos istorijos ir lie
tuvių kalbos. Visi žinome, 
kad klebonas neleis vaikų 
prie Pirmos Komunijos, jei 
jie nežinos katekizmo lietu
viškai. Pats klebonas ateina 
į mokyklą pasižiūrėti, kaip 
vaikučiai mokomi.

Šv. Vardo dr-jos nariai pa-1 mojimai eina į šalį.

i JAUNIMO BROADWAY
IŠ VYČIŲ VEIKLOS HARTFORD, CONN.

Vasario 11

SKAITYTOJI) I

Nauja kuopa Philadelphijoj

Šiomis dienomis pas L. 
Vyčių centro pirmininką A. 
J. Mažeiką buvo atvykus 
specialė delegacija iš Phila- 
delphijos, vadovaujama E. 
Urbono, tikslu tartis įtrauk
ti neseniai suorganizuotą ten 
vyčių kuopą į organizaciją. 
Kuopa jau turi per 70 narių, 
savo chorą, dramos sekciją 
ir, apskritai, yra labai veik
li.

Jaunimo savaitė ir naujų 
narių vajus

Jaunimo savaitėje, kuri 
bus nuo vasario 27 iki kovo 
6 d., L. Vyčių N. Y. ir N. J. 
apskrities nutarimu, kiek
viena kuopa turės jaunimo 
vakarą su kalbomis bei pa- 
marginimais ir panaudos tai 
naujiems nariams įtraukti į 

'organizaciją. Sekmadienį, ko
vo 6 d. organizacijos patro
no šv. Kazimiero šventėje, 
visos kuopos eis prie šv. Ko
munijos.

— Sausio 23 d. suvaidinta 
operetė „Adomas ir Ieva”; 
statė šv. Cecilijos choras, 
vad. A. Stanišauskui. Adomo 
rolę vaidino J. Spranaitis, 
Ievos — R. Jurkaitienė, gra
fo — J. Krukauskas. Vaidi
nimas gražiai pavyko, žmo
nių buvo, bet turėjo ir galė
jo būti daug daugiau. Tikrai 
gaila, kad taip žmonės nesu
pranta, kas remtina ir kas 
ne. Choras sudainavo kelias 
gražias dainas.

— Parapija- vasario 13 d. 
turės įdomią pramogą, ku
rios pelnas eina mokyklai ir 
seserims pranciškonėms pa
laikyti.

— Choras turės šokius Už
gavėnių vakare; rengia pa
rapijos naudai. Bilietas tik 
25 c. Štai proga, kur visi,

Serga
Pirmadienį, sausio 

sunkiai apsirgo L. Vyčių 41- 
os kuopos vicepirm. ir Ap
reiškimo sodaliečių pirmi
ninkė Alice Pūkenytė. Ji pa
guldyta šv. Kotrynos ligoni
nėj. Dabar jau sveiksta ir ti
kisi veikiai į namus grįžti. 
Linkėtina greitai visiškai 
pasveikti.

31 d.,

Sportas
Vasario 2 d. New’arke įvy

ko apskrities sporto posėdis. 
Nutarta kovo 17 d. turėti 
stalo teniso (ping pong) 
rungtynes Brooklyne. Taipgi 
užgirta turėti plaukimo 
rungtynes balandžio 2 d. 
Harrisone ir nutarta gegu
žės mėnesį ruošti didelį spor
to balių.

— L. Vyčių kuopa vasario 
13 d. savo kambariuose tu
rės „Valentine party”. Va
sario 18 d. važiuos į Water
bury, į' LLC metinius šokius.

— Mūsų krepšinio žaidė
jai laimėjo visas rungtynes. 
Daug hartfordiečių lietuvių 
žaidžia įvairiose dirbtuvių ir 
įstaigų komandose. Pasižy
mėję sportininkai yra Kli
mas, Šimkus, Brendza, Puo
džiūnas.

— Bowling merginų ir 
vaikinų komandos žaidė 
prieš vvaterburiečius. Vaiki
nai pralaimėjo, o merginos 
laimėjo.

ELIZABETH, N. J.

L. vyčių kuopos bowling 
komanda laimėjo rungtynėse 
prieš Patersono komandą ir 
tuomi užtikrino N. Y. ir N. 
J. apskrities bowling lygoje 
pirmą vietą.

GIRARDVILLE, PA.

Žaidimo daviniai:

Elizabeth
Balinkis 158-------
Peck 190 214 164
Oskutis 193 184 188
Kakstis 188 165 201
Yankin 179 147 146
Viskaski — 194 127

Viso 908 904 826

Paterson
F. Skubąs 112 130 116
Merins 157 141 123
C. Skubąs 145 145 -
Skubąs 183 192 180
Lakawicz 178 189 159
Wahleg _____ 211

Viso 775 797 789

y

•j

Redakcija la! 
tiems skaitytoj 
parašė savo naoi 
rikos turinio klai 
reiškė savo pa 
Skaitytoj? nuo 
spausdinamos ir

Apysaka „Ži 
užbaigta. Kadi 
dauguma skaity 
savo palankumą 
ti apysaką, tai 
norus ir tenkins 
me numeryje 
spausdinti įžyi 
rašytojo R. Biai 
saką „Laimės gi 
to - lietuvių n 
šytojos M. F 
apysaką „Pilkos

Labai daug til 
šiamo bazaro, 1 
pagelbėti laikrt 
pagerėti. Tą b 

k ir remia Brookl 
draugijos. Būti: 
gražu, kad ska 
kitų vietų paren 
nors maža auk: 
le. Geriausia 
kiekvienam su 
skaitytoją.

Supraskite, i 
laikraščio tink 
klauso nuo vist 
stangą. Visado 
kingi už patarii 
mus ir už išties 
ranką.

Jums dėkinga

— Vasario 6 d. įvyko Fe
deracijos skyriaus susirinki
mas; nutarta Lietuvos ne
priklausomybės 20 metų su
kaktį paminėti vasario 20 d. 
Kadangi Maryland valstybė 
skelbia vasario 16 d. kaip 
šventę, tai tą dieną prie pa
rapijos salės bus iškeltos 
Amerikos ir Lietuvos vėlia
vos. Vasario 20 d. parapijos!seni ir jauni, galės užgavėti. 
mokyklos vaikučiai, seserų 
kazimieriečių išlavinti, at
liks patrijotišką programą. 
Choras sudainuos tinkamų 
dainelių. Pasirodys ir mote- . 
rų choras, kurio visi laukia, 
nes baltimorietės moterys 
gražiai dainuoja. Programa 
prasidės 6 vai. vak. Bus ir 
prakalbų.

— Šv. Vardo draugijos vy
rai negalėjo sausio mėnesį 
gauti ištikimybės kryžių dėl 
buvusių bažnyčioje auksinio 
jubiliejaus iškilmių. Vasario 
13 d. 8.30 vai. ryte po šv. 
Komunijos gaus kryžius apie 
150 vyrų, kurie nė vieną mė
nesį nepraleido Komunijos 
per 1937 metus. Ši draugija 
vasario 13 d. turės kortavi- 
mo vakarą. Nariai prašomi 
užmokėti po dolerį už tris 
bilietus įžangos, nes metinių 
duoklių nemoka.

— Siuvėjų darbai nepage
rėja. Kai kuriems krautuv- 
ninkai jau neduoda valgomų 
daiktų skolon, nes savaitės 
gale negali užmokėti. Pini
gais mokėdami už kiekvieną 
daiktelį tik pusę tiek pro
duktų išperka, vadinasi, be
darbiai mažiau valgo, kaip 
paprastai. Ilgas nedarbo lai
kotarpis žmones įvaro į nu
siminimą ir visi gražūs užsi-

Choras turės savo privati
nį vakarėlį naujiems na
riams priimti vasario 22 d. 
vakare. Visi choristai ir sve
čiai galės kartu vakarą pra
leisti. Ypač jaunimas kvie
čiamas. Nugirdęs.

SO. WORCESTER, MASS.

APYLINKĖS 1 
SEIMELIO RE

Seimelis pave< 
jos apskrities va 
tis į New Jersey 
rapijų vadus ir c 
su prašymu ar 
paremti šios ap; 
šiamą Lietuvių 
turėti savo vak 
panašias iškilme 
slas būtų parem 
linkės lietuvių v 
falikišką laikrai

Apylinkės Sei 
Dvasios Vadų 
širdų padėkos ž 
tinj rūpinimąsi 
Amerikos gyvyl 
lais ir kviečia 
katalikų visuom 
kyti savo talkos 
dų žygiuose pa; 
rikai tobulėti, si 
siekti ko didės 
mases.

Seimelis visu 
džiaugiasi Kun 
ir K Federaciji 
pasirinkta kryp 
mingai budėti Li 
likų teisių ir tu 
tuvos garbės sa

Pagerbė sportininką

Vasario 1 d. vietinis Ame
rikos Gun klubas, susidaręs 
iš žymių amerikonų sporti
ninkų bei profesijonalų, su
rengė labai šaunų bankietą 
pagerbti Juozą Drulį, mūši) 
lietuvį už pasižymėjimą 
sporte. Juozas Drulis moko
si Temple universitete ir 
kartu jis žaidžia futbolą. 
Sausio 1 d. „East” žaidė fut- 

San Fran
cisco, Cal. Juozas buvo iš
rinktas kaip geriausias iš 
visų universiteto žaidėjų. 
Kadangi jis pasižymėjo taip 
šauniai, vietinis klubas su
rengė jam pagerbti bankie
tą. Buvo daug garsių sporti
ninkų ir profesijonalų. Jie 
visi išgyrė Juozą už jo gabu- 

01 mus ir narsumą. Juozas 
0| baigs mokslą šiemet minė

tam universitete. Jis žada 
būti sporto mokytojas. Jo 
brolis Kazimieras irgi moko
si toj pačioj įstaigoj. Jis ža
da pralenkti Juozą futbole 
ateinančiais metais. Mes, lie
tuviai, džiaugėmės, kad ame
rikiečiai taip šauniai pager
bė mūsų lietuvį. Linkime 
abiem broliukam laimingos 
ateities. Viską Girdėjęs.

Brooklynas vėl laimėjo
Ketvirtadienį, vasario 3 

d., L. Vyčių 41 kp. krepšinio 
komanda rungėsi antrą kar
tą su Maspetho vyčių ko
manda ir vėl laimėjo 30:23 
taškų santykiu. Tokiu būdu 
41 kuopa pasilieka apskri-1 bolą ’gu „w’est 
ties lygos pirmoje vietoje 
kaip nepralaimėjus nei vienų 
rungtynių.

Rungtynių 
Brooklyn

daviniai:

Sekantį pirmadienį, vasa
rio 14 d., lygiai 10:30 vai. 
vak. Aušros Vartų par. cho
ras, muz. J. Čižausko veda
mas, perduos per radijo sto
tį WTAG (kilocycles 580, 
meters 516.9) lietuvių dainų 
programą. Kalbės kun. J. 
Bakanas.

Kadangi stotis yra didelė, 
manoma, kad dainos bus to
li girdėti.

Taigi, užsukite savo „radi- 
jušą”, o išgirsite Lietuvos 
nepriklausomybės 20 metų 
sukakties minėjimo progra
mą.

W ATERBURY, CONN.

P. Vaitenis
X. Kundrotą
A. Pūkenis
R. Pečkaitis
C. Kazlauskas
V. Jakaitis

Maspeth

J. Giedris
J. Levanda
J. Augie
A. Januška
A. Tanias 
J. Wezwick 
M. Wezwick

6 
0 
0

F. Pt. 
0 
0 
0 
0 
0 
0

15 0

2
6

0
2
0
0

0 
0
0 
0
1
0 
0

14
2

12

0

30

Pt.
4

2 
0 
5 
0
0

11 1 23

fili

Iškilmės
Lietuvos nepriklausomy

bės 20 metų sukaktį water- 
buriečiai minės vasario 16 
d., trečiadienį, 7:30 vai. vak., 
parapijos mokyklos audito- 
riume. Bus prakalbų, dainų,
muzikos ir šokių programa, vasario 16 d.

Ruošia Kat. Federacijos sky
rius.

Kalbėtojas bus kun. B. 
Pauliukas (Lietuvos domi
ninkonų provincijolas), Dar
bininko redaktorius Ant. F. 
Kneižys ir kiti, žodžiu, minė
jimo programa tikrai įdomi.

Visi kviečiami ir laukiami

Purvas su mažu auksuotu- 
mu paviršiuj, paprastai, 
daugiau vertinamas, nei 
auksas su mažu purvu pa
viršiuj. —. O’Malley.

Negalima likti įsimylėju
siam amžinai, nebent tas įsi
mylėjimas lieka dažnai at
naujintas. _ Bradley.

Knygos yra proto vaikai.
— Swift.
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VRTFORD, CONN.

i. Vyčių kuopa vasario 
savo kambariuose tu* 
alentine party”. ya. 
18 d. važiuos į V/ater- 
: LLC metinius šokiui 
tfūsų krepšinio žaidė- 
mėjo visas rungtynes, 
hartfordiečių lietuvių 
i įvairiose dirbtuvių ii 
į komandose. Pasižy- 
sportininkai yra Eli- 

Šimkus, Brendza, Puo- 
&
fowling merginų ir 
ų komandos žaidė 
waterburiecius. Vaiki- 
palaimėjo, o merginos

JZABETH, N. J.

yčių kuopos bowling 
la laimėjo rungtynėse 
’atersono komandą ir 
užtikrino N. Y. ir N. 
srities bowling lygoje 
vietą. ' 
imo daviniai:
ith
is 158 - -

190 214 164
3 193 184 188
s 188 165 201
. j 179 147 146
ki 194127

908*904 826

»n
jas 112 130 116

157-141123
jas 145 145 -

183 192 180
cz 178 189 159

- - - - - - 211
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ARDVILLE, PA.
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Gun klubas, susidaręs 
ių amerikonų sporti- 
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ti Juozą Drulį, mūsą 
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Juozas Drulis moko- 

nple universitete ir 
jis žaidžia futbolą. 
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i „West” San Frau- 
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iniversiteto žaidėją, 
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r profesijonalų. Jie 
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iversitete. Jis žada 
orto mokytojas. Jo 
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pačioj įstaigoj. Jis ža- 
lenkti Juozą futbole 
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ai taip šauniai pager- 
ūsų lietuvį. Linkime 
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VIETOS ŽINIOS
SKAITYTOJŲ DĖMESIUI

Redakcija labai dėkinga 
tiems skaitytojams, kurie 
parašė savo nuomones Ame
rikos turinio klausimu ir iš
reiškė savo pageidavimus. 
Skaitytojų nuomonės bus 
spausdinamos ir toliau.

Apysaka „Žalgiris” jau 
užbaigta. Kadangi didelė 
dauguma skaitytojų išreiškė 
savo palankumą visada turė
ti apysakų, tai redakcija jų 
norus ir tenkins. Sekančia
me numeryje pradėsime 
spausdinti įžymaus latvių 
rašytojo R. Blaumanio apy
saką „Laimės glėbyje”, o po 
to — lietuvių mėgiamos ra
šytojos M. Radzevičiūtės 
apysaką „Pilkosios Dulkės”.

Labai daug tikimės iš ruo
šiamo bazaro, kurs turėtų 
pagelbėti laikraščiui žymiai 
pagerėti. Tą bazarą ruošia 
ir remia Brooklyn© katalikų 
draugijos. Būtų nepaprastai 
gražu, kad skaitytojai ir iš 
kitų vietų paremtų šį bazarą 
nors maža auka ar dovanė
le. Geriausia parama būtų 
kiekvienam surasti naują 
skaitytoją.

Supraskite, mielieji, kad 
laikraščio tinkamumas pri
klauso nuo visų bendrų pa
stangų. Visados būsime dė
kingi už patarimus, nurody
mus ir už ištiestą paramos 
ranką.

Jums dėkinga
Redakcija.

APYLINKĖS KATALIKŲ 
SEIMELIO REZOLIUCIJOS

Seimelis paveda Federaci
jos apskrities valdybai kreip 
tis į New Jersey lietuvių pa
rapijų vadus ir organizacijas 
su prašymu arba vieningai 
paremti šios apylinkės ruo
šiamą Lietuvių Dieną arba 
turėti savo valstybės ribose 
panašias iškilmes, kurių tik
slas būtų paremti savo apy
linkės lietuvių vienintelį ka
talikišką laikraštį Ameriką.

Apylinkės Seimelis prašo 
Dvasios Vadų priimti nuo
širdų padėkos žodį už nuola
tinį rūpinimąsi savaitraščio 
Amerikos gyvybiniais reika
lais ir kviečia susipratusią 
katalikų visuomenę neatsisa
kyti savo talkos Dvasios Va
dų žygiuose pagelbėti Ame
rikai tobulėti, stiprėti ir pa
siekti ko didesnes lietuvių 
mases.

Seimelis visu nuoširdumu 
džiaugiasi Kunigų Vienybės 
ir K. Federacijos Vadovybių 
pasirinkta kryptimi ištver
mingai budėti Lietuvos kata
likų teisių ir tuo pačiu Lie
tuvos garbės sargyboje. Mes

norime visada matyti Ne
priklausomą Lietuvą žygiuo
jančią žmoniškumo ir tau
raus lietuviškumo keliais, 
kuriais žavėtųsi ir didžiosios 
pasaulio valstybės.

Seimelis su pasigėrėjimu 
prisimena savo apylinkės 
laikraštį Ameriką, nuolatos 
rodantį tobulėjimo ir stiprė
jimo žymių. Gerai suprasda
mi šių laikų katalikų spau
dos uždavinius ir jos rėmimo 
reikalą, seimelio dalyviai 
kviečia visus New Yorko ir 
New Jersey lietuvius katali
kus remti savo savaitraštį 
Ameriką: 1. kiekvienam jį 
užsisakant ar perkant atski
rais numeriais; 2. palaikant 
tas įstaigas ir tuos asmenis, 
kurie skelbiasi Amerikoje; 
3. remiant Amerikos naudai 
ruošiamas pramogas.

Seimelis kviečia visuome
nę remti visą lietuvių katali
kų spaudą.

Turėdamas dėmesy lietu
vių katalikiško jaunimo or
ganizavimo reikalą, kad jis 
būtų ištikimas Katalikybei 
ir Lietuvybei, Seimelis prašo 
Dvasios Vadų pravesti Kuni
gų Vienybės paskelbtą Jau
nimo Savaitę didžiausiu pa
siekimu.

Apylinkės Lietuvių Kata
likų Seimelis džiaugiasi Fe
deracijos Tarybos žygiu su
darant Jaunimo Atstovybę, 
kurią sveikindamas laukia 
jos sėkmingų darbų.

Seimelis nepaprastai ste
bisi Lietuvos švietimo mini
sterijos sauvališku žygiu, 
atimant Vytauto Didžiojo 
universiteto teologijos - filo
sofijos fakulteto filosofijos 
skyriui teises, kuriomis šis 
skyrius naudojosi nuo pat 
universiteto įsikūrimo pra
džios ir kurios leido Lietu
vai susilaukti naudingų mo
kytojų, rašytojų ir visuome
nininkų, išauklėtų katalikiš
koje pasaulėžiūroje.

New Yorko ir New Jersey 
apylinkės lietuvių katalikų 
organizuotosios visuomenės 
vardu Seimelis reiškia gilų 
pasitikėjimą Lietuvos gar
bingaisiais vyskupais ir siun 
čia linkėjimą Lietuvos kata
likams, vyskupų vadovybėje 
laimėti tas teises, kurios 
jiems priklauso.

Gyvenimo praktika paro
do, kad bendrame lietuvių 
organizaciniame veikime ka
talikai nesistengia užimti 
arba išlaikyti jiems priklau
sančių vietų, todėl Seimelis 
ragina katalikų visuomenę 
rodyti didesnio aktyvumo 
viešajame draugijų veikime 
ir sąžiningai atlikti organi-

AMERIKA

Jonė Žukauskaitė, gražiabalsė dainininkė, aukštuosius dai
navimo mokslus baigusi Italijoje, d dabar viešinti Amerikoje. 
Brooklyn© ir ąpylinkės lietuviai pirmą sykį išgirs ją dainuo
jant šį sekmadienį, vasario 13 d., 4 vai. popiet, Grand Para
dise salėje, kur įvyksta Lietuvos nepriklausomybės 20 metų 
sukakties minėjimo iškilmės. Jos dainų programoje tik lietu
viški kūriniai.

Trumpi Pasikalbėjimai
POLITIKA, PINIGAS IR KATALIKAI

I Dvi problemos
1. Katalikas visada jaučia 

savo sąžinėje dvi svarbias 
problemas. Pirmoji liečia jo 
vidujinį, jo dorovinį, dvasinį 
gyvenimą. Kaip Bažnyčios 
narys, jis turi savo tikybą 
išsaugoti, jos tiesas pažinti, 
bažnytines apeigas ir įsaky
mus užlaikyti, dorybes prak-

zacijų ar jų valdybų uždeda
mas pareigas.

Turint prieš akis faktą, 
kad New Yorke 1939 metais 
įvyksta Pasaulinė paroda, 
kurioje bus ir Lietuvos sky
rius, Seimelis įgalioja Fed. 
Apskrities valdybą daryti 
atitinkamus žygius, kad apy
linkės katalikų visuomenė 
organizuotai tai parodai pri
siruoštų ir tinkamai pasiro
dytų svečių iš Lietuvos ir iš 
kitur priėmime.

Seimelis, pritardamas gra
žiai nusistovėjusiam papro
čiui rengti Lietuvių Dieną, 
nutaria ir šiemet turėti Lie
tuvių Dieną, kuriai ruošti 
šiame seimelyje sudaroma 
kom-ja. šių metų Liet. Diena 
skiriama Lietuvos nepriklau
somybės 20 metų sukakčiai 
iškilmingiau paminėti.

tikuoti, ir ypatingai lavintis 
dvasiškame gyvenime.

2. Antroji problema liečia 
jo išorinį ir visuomeninį gy
venimą. Kaip valstybės na
rys, jis turi būti geras pilie
tis, turėdamas lygiai, kaip ir 
visi piliečiai, bendras parei
gas bendruomenei ir val
džiai, bet su tokiu sunkeny
bių priedu, kad, būdamas 
krikščionis, jis turi dažnai 
sulyginti ir suderinti savo 
visuomenišką sąžinę su savo 
tikybine sąžine.

II Vidujinio gyvenimo
1. Iš tų dviejų problemų, 

svarbiausia bus vidujinio gy
venimo problema.

2. Kaip gi gali savo elge
siu patraukti kitus prie dva
siško gyvenimo tas, kuris 
pats jo neturi, kuris prieš 
Dievą neturi tikėjimo tvirtu
mo, nei sąžinės gyvumo?

3. Kaip galima, be jokios 
veidmainystės, kad ir galin
gai, užgirti ir ginti vidujinį, 
dvasišką gyvenimą, jei jam 
pačiam tai svetima?

4. Vienas draugas ragino 
Barres’ą atlikti velykinę ir 
šis iškalbingas bažnyčių gy
nėjas atsakė: „Ne tas klau
simas”. Labai klydo.

5. Pasaulis negrįš prie 
Kristaus paskatintas tokių

Įdomus, reikalingas, naudingas laikraštis. Visada daug 
žinių, svarbių straipsnių, įdomių apysakų, gražių eilėraš
čių, linksmų pasiskaitymų.

| kryžeivių, kurie nešioja kry
žių tik ant savo šarvų. Yra 
tokių Bažnyčios gynėjų, ku
rie moksliškai įrodo, kad ka
talikybė atneša tatftai ir 
bendruomenei daug gerybių. 
Yra tokių poetų, kurie teat
ruose savo veikaluose vaiz
duoja ir gieda garbingą pro
tėvių ištikimybę tikėjimui. 
Bažnyčia nenori politikie- 

rrių ir poetų, kurie kitus ra
gina gyventi pagal tikėjimą, 
tačiau nuo kurio jie patys 
gyvenimo tikrovėje . visiškai 
šalinasi.

6. Suprantama, kad šitie iš 
tolo krikščionys kai kada 
patarnauja šiek tiek Tiesai. 
Kai kurie iš jų neturi pilnai 
tikėjimo dėl sąžinės neaiš
kumų, ką vien Dievas gali 
teisti. Bet be baimės galima 
tvirtinti, kad šitoki nepilni 
liudijimai nebus Kristui taip 

į naudingi, kaip pilnas, tikrai 
krikščioniškas tiesos liudiji
mas.

III Visuomenes gyvenimo 
problema

1. Krikščionis pilietis susi
durs su technišku, civiliniu 
klausimu. Turės vadovautis 
kai kuriais principais, turės 
išreikšti savo tų klausimų 
sprendimą. Turės būti atsar
gus, nes ir jis galės klaidų 
padaryti.

2. Šiek tiek teisybės yra 
Leono Bloy pareiškime, kad 
mūsų visa nelaimė, kad ne
same šventi.
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1 METINIS | H 1 J S 1 I Savaitraščio /
/ Didžiulis | D M £ H B 1 O I AMERIKOS |

> Vasario 20 d. - Kovo 1 d., 1938 i
1 Angelų Karalienės par. Salėj e, /
= So. 4th ir Roebling Streets Brooklyn, N. Y. J

= įvairiausios dovanos LAIMĖJIMUI ŠOKIAI kiekvieną vakarą.

Jungt. Amerikos Valstybėse metams 2 doleriai 
Į Lietuvą 2 dol. 75 et.

Rašykite:

AMERIKA
423 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

3. Kad ir būtumėm šventi, 
vistiek jokia malonė iš dan
gaus nebūtų mums pareišku
si, kokie ekonominiai įstaty
mai teisingesni, kokios poli
tikos linijos reikia laikytis.

4. Nebūsime šventi, jei, 
patenkinti vien kokia tai iš
tikimybe praktikai, kokiai 
tai sielos giedra, kokia tai 
vidujine tvarka, mes visiškai 
nepaisytumėm bendruome
nės gerovės. Jei būdams ir 
keliams bendruomenei patar
nauti surasti mes lauktu- 
mėm kokio tai viršgamtiško 
apreiškimo, ir gi nebūtų tik
slu, nes Dievo Apveizda jau 
yra nutarusi, kad surastu
mėm tuos būdus ir kelius 
natūraliu protu.

5. Iš tiesų, toli nuo tobu
lumo būsime, jei žodžiais ir 
veiksmais išpažinsime tiky
bą, kuri savo viršūnėje sta
to Teisingumo ir Meilės do
rybes, bet neklausime savęs, 
kokias pareigas jos mums 
uždeda mūsų visuomeniška
me gyvenime, kur šios dory
bės natūrališkai randa savo 
tikrąjį paskyrimą.

IV Siena sąžinėse
1. Per visus amžius buvo 

ir mūsų amžiuje yra tokių 
tikinčiųjų, kurie stato savo 
sąžinėse sieną, perskiriančią 
jų asmeninę dorovę nuo jų 
visuomeninės dorovės.

2. Istorija primena, kaip 
ekonominė galybė ir politika 
perėjo į buržujų rankas, ir 
po kiek svyravimo jie net 
buvo įsikūrę buveinę katali
kybės priedangoje. Taigi, 
buržuazija pasireiškė kaip 
„geri krikščionys”, tuo tar
pu netikintieji laimėjo ma
ses.

3. Buvo tarp gilesnių ka
talikų ir tokių, kurie savo 
ekonominiame ir politiniame 
veikime mėgino elgtis pagal 
Bažnyčios dvasią; žodžiu, 
mėgino savo maldos gyveni
mą pratęsti ir visuomeniška
me gyvenime.

4. Pas daugelį įvykusi iš
davystė nebuvo norėta: kai 
kurie krikščioniški bankinin
kai ėmė pelną, bet iš apsilei
dimo neištyrė, ar nepadary
ta kokia neteisybė. Apsilei

dimas gi dažnai sunkus nu
sikaltimas.

5. Yra tai didelis skanda
las, kai rankos, kurios beria 
rožančiaus karolėlius, lygiai 
kaip netikinčiųjų greitos ne
teisingą pelną pagrobti. Taip 
pat skandalas, jei tos rankos 
būna pakeltos smurto politi
kai paremti.

6. Yra nelaimė ir baisios 
netvarkos priežastis, kad 
tie, kurie skelbiasi esą išti
kimi Dievui, per nesuprati
mą arba stoką drąsos pasi
rodo žmonėms neteisingi.

7. Taigi, pridera mums, 
katalikams, atidžiai ištirti 
mūsų elgesius bendruomenė
je. Sakome, mūsų priedermė, 
nes mes visi esame nusikal
tę, ar bent yra galimybės nu
sikalsti. Taigi, priimkite 
šiuos pasikalbėjimus ne kaip 
užpuolimą kai kurių nusikal
tusių, bet kaip apmąstymą 
apie mūsų pačių priedermes. 
(Pagal Pierre-Henri Simon)

Amerikonas.

LICENSES e
BEER WINE LIQUOR 
Wholesale and Retail

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 8878 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1214 
Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

RADIO DINER, INC.
1214 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11102 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1146 
Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CLARA BURSTEIN
1146 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11101 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control at Law 1620 
Newkirk Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ARTHUR H DE BOER 
(Arthur’s Delicatessen and Grocery)

1620 Newkirk Ave„ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7527 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liauor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- 
trol Law at 1248 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HERMAN KOHNKE
1248 Myrtle Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3888 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1048 
Coney Island Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FOSTER DELICATESSEN and REST. 
1043 Coney Island Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7607 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liauor at retail under 
Section 182 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 282 Knickerbocker Avenue, Bo
rough of Brooklyn. County of Kings, to be 
consumed on the premises.

SA VINES RESTAURANT
282 Knickerbocker Ave.. Brooklyn, N. Y. 
247-249-251 Suydam St

EVergreen 8-9770''

Phone STagg 2-0783 J
Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

JOSEPH LE VANDA 
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.
337 Union Av., Brooklyn, N.Y

Namas tas pats, tiktai miesto pa. 

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avenue.

STagg 2-5043 Notary Public

< 'MASėičdččėičCččdččėčidčiMiAiiiMiiAAAAiAAAAiyJ

1 Tel. STagg 2-7177 |

M. P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

1 ALFRED J. WENTZ t
i (Vencius) :

ADVOKATAS Į

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.
219 So. 4th St., Brooklyn, N.Y.: 
(Williamsburgh Bridge Plaza's



ŠV. JURGIO PARAPIJA

Sekmadienį,

N. Y.

pro-

MINĖJIMAS PER RADIJĄ

KLAIDOS ATITAISYMAS

Ginkus.

Metinis

Vargonų aukos plaukia. 
Naujų vargonų darbas pra
sidėjo ir Velykoms tikimasi 
užbaigt, tad ir aukos reika
lingos.

LIETUVIŲ KALBAI 
STIPENDIJOS

Moterų pramoga
Mot. S-gos 24 kp. šį penk

tadienį, vasario 11 d., 8 vai.

Sekmadienį, vasario 20 d., 
per radijo stotį sodalietės per 9 vai. mišias 

turės bendrą Komuniją.
šeštadienį, vasario 19 d.,

susirinki- 
įvyko An- 
parapijos 
susirinki- 

— Maspe-

Vasario 11 d., 1938 m. ŠTAI KAIP

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS
20-ties Metų Sukakčiai Paminėti

IŠKILMINGA PROGRAMA
1938 m. Vasario-Feb. 13 d

GRAND PARADISE SALEJE,
318 Grand Street, Brooklyn,

Pradžia 4 vai. p. p. Bilietas 40 centų
Nuo 7 vai. vak. šokiai, kuriems gros

J. Navicko ’’Nakties Peledu” Orkestras *
Visi Brooklyn© ir apylinkės lietuviai kviečiami atsilankyti į šį minėjimą, kurio 

grama tikrai įvairi ir įdomi:
1. Advokato Antano Milerio (Worcester, Mass.) kalba. Kalbėtojas yra daug pasidar

bavęs Lietuvos reikalams nepriklausomybėj pradžios laikais. Daug sykių buvęs Lietuvo
je, kurią pamylėjęs visa širdimi. Jis yra vienas geriausių kalbėtojų.

2. Artistės Jonės Žukauskaitės lietuviškos dainos. Artistė neseniai atvykusi iš Lietu
vos. Italijoje ji baigė aukštuosius dainavimo mokslus, dabar vieši mūsų apylinkėje. Jos 
dainavimas bus tikra naujiena, maloni kiekvienam lietuviui.

3. Angelų Karalienės, Apreiškimo ir šv. Jurgio parapijų chorų galingos dainos.
4. Šv. Jurgio parapijos lietuvių kalbos mokyklos mokinių pasirodymas.
5. Apreiškimo parapijos mokyklos mergaičių orkestras, kurs pirmą sykį pasirodys 

plačiajai visuomenei.
6. Angelų Karalienės ir Apreiškimo parapijų berniukų galingieji orkestrai.
7. Nuo 7 vai. vak. šokiai, kuriems gros Jono Navicko Nakties Pelėdų orkestras. 
Minėjimo programa prasidės 4 vai. popiet. Visi prašomi nesivėlinti. Bilietai tik po

40 centų. Iki malonaus pasimatymo!

BAZARO REIKALAI įkuriame bus daugiau žinių'paaukota 10 dol.; be to, vi- 
--------  apie šį svarbų ir visų remti-

Mūsų savaitraščio Ameri- ną bazarą, 
kos naudai ruošiamas Baza- 
ras jau visai arti. Jis prasi
dės kitą sekmadienį, vasario; 
20 d., 4:30 vai. popiet, Ange
lų Karalienės par. salėse. 
Bazaro reikalu jau pasisakė 
beveik visos lietuvių katali
kų draugijos, kurių daugu
ma paskyrė dovanų, išrinko 
atstovus į bazaro komitetą 
ir nutarė organizuotai atsi
lankyti pasirinktą dieną.

Angelų Karalienės par. 
Rožančiaus dr-ja vasario 6 
d. savo susirinkime paskyrė 
bazaro fondui 10 dol., išrinko 
darbininkes ir nutarė gau
singai atsilankyti.

Apreiškimo par. Gyvojo 
Rožančiaus ir šv. Vardo vy
rų dr-jos vasario 6 d. savo 
susirinkimuose paskyrė ba
zaro fondui po dešimt dole
rių, išrinko darbininkus ir 
pasirinko dienas bendram 
dalyvavimui.

Maspethe bazarui pritarė 
šv. Vincento pašalpinė dr-ja 
ir nutarė gausingai bazare 
dalyvauti.

Šią savaitę kiekvienos pa
rapijos ribose vyksta atskiri 
bazaro komisijų 
mai. Vasario 7 d. 
gėlų Karalienės 
draugijų atstovų 
mas, vasario 9 d.
tho dr-jų, vasario 10 d. — 
Apreiškimo par. dr-jų, o va
sario 11 d. įvyks šv. Jurgio 
parapijos draugijų atstovų 
susirinkimas, par. salėje.

Bazare bus visų 4-rių pa
rapijų skyriai, kuriuos užpil
dys kiekvienos parapijos 
draugijos bei jų veikėjai su- 
dovanotais ar surinktais 
daiktais.

Sekmadieniais bazaras pra
sidės 4:30 vai. popiet, o ki
tomis dienomis 7 vai. vak. 
Šokių mėgėjai galės gerai 
pasišokti, nes gros Jono Na
vicko orkestras. Įžangos bi
lietai tik po 10 c.

Kurios draugijos nutarė 
organizuotai dalyvauti, bus
pranešta kitame numeryje, I rui išrinkta darbininkės ir

sos narės pažadėjo ką nors 
paaukoti bazarui ir gausin
gai lankyti bazarą.

Į naują valdybą išrinkta: 
pirm. A. Pežereckienė, vice- 
pirm. Ag. Majauskienė, prot.

Iš suruoštos vakarienės ’ rašt. Pr. Matulaitienė, fin. 
sausio 30 d. lietuvių kalbos rašt. A. Civinskienė, ižd. M. 
kursams Columbia uni versi- Putinienė. Valdyba ir visos 
tete palaikyti gauta 175 dol. narės sutaria vieningai dirb- 
pelno . Dvi stipendijos jau' ti. Draugija gražiai gyvuoja, 
išmokėtos, o 3 padalintos po 
vieną Romuvos klubui, Pro
fesionalų draugijai ir Stu
dentų - Alumnų klubui.

Kas norėtų gauti Romu
vos klubo stipendiją, prašo
me kreiptis į Romuvos pirm, 
inž. P. Barziliauską, 8071 — 
87 Rd., Woodhaven, L. L ar
ba ižd. K. P. Vilniškį, 423 
Grand St., Brooklyne.

Sausio 30 d. vakarienės 
rengimo komitetas nuošir
džiai dėkoja visiems parė- 
musiems turėtą pramogą ir 
tuomi užtikrinusiems lietu
vių kalbos kursus Columbia 
universitete.

Šiame sus-me įstojo 2 nau
jos narės.

Po susirinkimo narės pa
sivaišino šilta kava su už
kandžiais ir geroje nuotaiko
je skirstėsi namo. Narė.

Vyrų žiniai
Šį sekmadienį per 9 vai. 

mišias šv. Vardo vyrų dr-ja 
eis bendrai prie Komunijos. 
Visi nariai prašomi 15 min. 
prieš 9 vai. susirinkti į salę. 
Tuoj po mišių įvyks mėnesi
nis susirinkimas. Prašomi 
atsilankyti nariai ir norin
tieji įstoti į draugiją.

Sodaliečhj dėmesiui
Angelų Karalienės par. so

daliečių svarbus susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, va
sario 17 d., 8 vai. vak. par. 

' salėje. Visos narės prašomosAntradienį, vas. 15 d., 9:30
vai. vak. Lietuvių Radio atsilankyti ir savo pažįsta- 
Draugija paminės Lietuvos mas pakviesti, 
nepriklausomybės 20 metų | 
sukaktį
WMBQ, 1500 klc.

Pakviesti kalbėtojai ir pa-

vak., Adomaičių namuose, 
turės savo šeimynišką pra
mogą su įdomiu žaidimu.

Sąjungietės maloniai kvie
čia ir laukia ko daugiausia 
viešnių ir svečių. Adresas: 
293 Throop Ave., Brooklyne.

Iš moterų veiklos

Mot. s-gos 35 kp. gausin
gas susirinkimas įvyko vasa
rio 6 d. Narės labai dėkin
gos kleb. kun. Paulioniui už 
gerą pagarsinimą.

Susirinkime Veronika Bar- 
tulytė įteikė pirmininkei ry
šulėlį, sakydama: „Štai, A- 
merikos bazaro laimėjimo 5 
knygutės ir 5 dol. 50 et.” Tai 
girtinas jaunuolės darbas ir 
gražus pavyzdys.

Sąjungietės, matydamos, 
kad jų ruošiamas vasario 19 
d. vakaras pasiseks, nutarė 
ruošti metinį margučių ba
lių balandžio 30 d.

Visos narės džiaugėsi, 
kad klebonas jau antrą kar
tą atnešė tikybinių laikraštė
lių, Marijos paveikslėlių ir 
išdalino visoms., Visos narės 
už tai dėkingos.

Sąjungietė.

Jaunimo savaitė

Pereitą sekmadienį buvo 
par. choro, sodaliečių ir šv. 
Jurgio klubo pasitarimas. 
Atsilankė daugiausia choris
tų. Nutarta surengt jaunimo 
savaitę. Kadangi jaunimas 
pasirinkęs savo globėju šv. 
Kazimierą, tai ir šį paminė
jimą nutarė turėt arčiau šv. 
Kazimiero šventės, kovo 1 d.

Kleb. kun. K. Paulionis 
dėkojo chorui už puikų gie
dojimą Elizabeth© vargonų 
pašventinimo koncerte ir pa
žadėjo chorui iškelt vaišes, 
bet kadangi visas par. jauni
mas susibūrė krūvon, tai 
klebonas pasižadėjo visą pa
rapijos jaunimą pavaišinti, 
kas tik atsilankys. Bus 
trumpa, bet įdomi progra
ma. Gros J. Navicko orkes
tras. Atsilankęs jaunimas 
gal prisirašys prie minėtų 
organizacijų, ypač prie cho
ro, nes jau statomi nauji 
vargonai, tad reikia padi
dinti par. chorą.

Laukiama parapijos jau
nimo atsilankant.

Vietos par. choras daly
vauja Lietuvos nepriklauso
mybės 20 m. minėjime, ku
ris įvyks šį sekmadienį 
Grand Paradise salėj, Grand 
St. Daug žmonių iš mūsų 
parapijos žada važiuoti, nes 
ir mūsų par. jaunimo orkes
tras ten gros.

MOTERŲ PRAMOGA

Sausio 25 d. Mot. s-gos 29 
kp. pas A. Jankienę turėjo 
savo pramogą, į kurią atsi
lankė narės ir viešnios. Są- 
jungietės dėkoja visoms da
lyvėms už atsilankymą, o p. 
A. Jankams už vaišes ir do
vanas. Iš pramogos liko gra
žaus pelno. Kor.

SUSIRINKIMAS

Mot. S-gos 29 kp. mėnesi
nis susirinkimas įvyks tre
čiadienį, vasario 16 d., 8 vai. 
vak. Apreiškimo par. salėje. 
Visos narės kviečiamos da
lyvauti. Rast.

laivakorčių agentą sutvarky
ti dokumentus, ypatingai jei 
kuris yra Lietuvos pilietis ar 
pilietė. Be to, geriausia užsi
tikrinti laive vietą iš anksto.

Metinės ekskursijos Švedų 
Amerikos Linija ypatingai 
šiais metais bus patogios. 
Pirmoji ekskursija išplauks 
gegužės 28 d. Gripsholm lai
vu, kuris sykį į metus plau
kia iš New Yorko į Klaipėdą. 
Tai bus tiesioginė ekskursi
ja, antra išplauks liepos 1 d. 
tuo pačiu laivu per Gothen- 
burgą — Stockholmą, iš kur 
moderniškuoju laivu Marie- 
holm į Klaipėdą. Tarp švedi-

jos ir Klaipėdos laivu Marie- 
holm palaikomas per ištisus 
metus nuolatinis susisieki- 
mas. Ekskursijos rengiamos 
kooperuojant Lietuvių Laiv. 
Agentų Sąjungai Amerikoje.

VI. P. Mučinskas.

” A MERIKA”
423 Grand St. Brooklyn, NY.

: ♦ HAVEMEYER 8 0259
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS 
65-23 GraSjo'Avenue 
''i MASPETH, N. Y..

MASPETHO ŽINIOS

Nepriklausomybės pamaldos

Šį sekmadienį, mūsų baž
nyčioje, bus paminėta Lietu
vos nepriklausomybės 20 
metų sukaktis. 11 vai. suma 
už' Tėvynę. Po sumos Palai
minimas, Te Deum ir malda 
už Tėvynę. Mišparų nebus, 
nes norima, kad visi maspe- 
thiečiai suskubtų nuvykti į 
Brooklyną, į Grand Paradise 
salę, kur įvyks iškilmingas 
minėjimas. ,

„Knygnešys” scenoje
Vasario 19 d., šeštadienį, 

par. salėje statomas Paparo- 
nio 3 veiksmų veikalas 
„Knygnešys”, kurį vaidins 
choristai. Po vaidinimo šo
kiai. Ruošia Rožančiaus dr- 
ja.

Žinutės
— Kun. J. Balkūnas, išgu

lėjęs dvi savaites, jau sveik
sta. Gydytojo įsakomas tu
rės išvažiuoti poilsio kelioms 
savaitėms.

— Sąjungiečių sus-me nu
tarta priimti apskrities su
važiavimą. Pirmą sekmadie
nį po Velykų bus margučių 
vakaras. Motinų diena bus 
iškilmingai minima. Sąjun
gietės nuoširdžiai dirbs A- 
merikos bazare.

— Vasario 2 d. vedybinio 
gyvenimo 35 m. sukaktį mi
nėjo Urbonai, vasario 4 d. 
25 metų Radzevičiai, o vasa
rio 5 d. pagerbta draugijų 
veikėja V.
apie tai bus 
numeryje.

Krepšinio
sekmadieniais. Sportininkų 
šokiai įvyks vasario 25 d.

Vyšniauskienė; 
plačiau kitame

rungtynes bus

KUN. A. MILUKO 
PASKAITA

Šį penktadienį, vasario 
d., 8 vai. vak. Apreiškimo 
par. salėje kun. A. Milukas 
skaitys paskaitą apie lietu
vių nuopelnus angliakasių 
sąjungai įsteigti ir išaugin
ti.

Paskaita skiriam profe
sionalams.
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BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
161 NO 6th STREET

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

Šventadieniais susitartu 
Tel.: EVergreen 8-9229

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
1U4 FOSTER AVENUE

VALANDOS: 
1—2 p. p. 
6—8 vak. 
Ir pagal sutartj

Tel.: MAnafleld 6-8787

DR A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

VALANDOS: 
e—12 ryt® 
1— 8 vai.

Penktadienlala uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-9105

kAAAAAAAAiOT'J.ZZSZ? lilMiZZlttZ.
3 Tel. EVergreen 7-1312
| Dr. H. MENDLOWITZ i
| Persikėlė naujon vieton, tai yra:
;'522 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y J
S VALANDOS:
5 1 Iki 3 Ir nuo Sekmadieni:
j 7-8 vai. vakaro 10 Iki 12 vai. ryV ;
5 FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J.

V

Sėkmingos iškilnu 
Laiminga Suomi ji 
protinu latvi ja. 
Sovietų kalendor 
Naujas „Mm

Kiek galima sft 
mųjų pranešto 
vtetą Lieto® DeI 
mybės 20 
minėjito P^jo 
paimu. Tų mii 
if du šios savai! 
daug kur ir vėliai

kad išeivijoje 4 
uis susipratimas 
sufflcemefltavusi 
nuotaika.

Visiems būtų I 
giau džiaugsmo, j 
lies spauda ir kito 
nuomonės institu 
ta proga plačiau 
Lietuvos vardą. 1 
ko su Suomija, kui 
bes vadą atvaizdi 
tos vaizdus teko 
savaitę ' 
paveiksluose. Bei 
mija, mokanti i 
valstybė! Jei Lie 
kai būtų pramat 
jie būtų pasekę S 
vyzdžiu, šiandie 
tos dienos reikš 
noma visai ameri 
dai ir teatrus 
publikai

Tel. Evergreen 8-702?
GARSAS BAKERY, Inc.

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA 

Lietuviai yra sveiki ir stiprūs žmonės todėl, kad Jie valgo tikrą Lietuvišką 
Duoną. "GARSO’’ KEPTUVE kepa geriausią lietuvišką duoną, kelksus 

Ir pyragaičius vestuvėms bei kitokiems pokyliams 
Siunčia ir l kitus miestus.

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

WJW.

I
Tel. STagk 2-2308

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

I
 Lengvi užkandėtai, kava, arbata, Hot Chocolate

PUSRYČIAI — PIETUS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALŪS Iš geriausių 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:
J. GINKUS495 Grand Street,

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANT1EJUS
UNDERTAKER and EMBALMER

REAL ESTATE - GENERAL INSURANCE

54-41—72nd Street, Maspeth, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499 |
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS ŠALINSKAS) 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

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

84-02 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.
(Prie FOREST PARKWAY)

rūpinta dainininkų. Progra- 4:30 vai. popiet, mūsų darb
iuos muzikalinę dalį tvarko šti narė, buv. pirmininkė, 
komp. R. Kurdinaitis, o visą Jozefina Stankiūtė susituoks 
programą prižiūrės radijo su Vincu Wize. Šliūbas An- 
programos vedėjas Juozas Karalienės bažnyčioje. 
Ginkus Pr. T,s. Sodalietės linki jaunave

džiams sėkmingo gyvenimo.
A. Vasauskaitė.

GAUSINGOS AMERIKIE
ČIŲ EKSKURSIJOS

Pr. Ls.
T--------------

ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

Iš Rožančiaus dr-jos
Vasario 6 d. Rožančiaus 

dr-ja turėjo metinį susirin
kimą. Turėto laimėjimo do
vanas gavo Valentina Kliniš
kas, 682 Belmont Ave. ir Pr. 
Matulaitienė, 359 Hooper St.

Bažnyčiai atnaujinti paau
kota 100 dol. Amerikos baza-

Praeitos savaitės vietos 
žinių puslapy įsibrovė klai
da: pasakyta, kad Apreiški
mo parapijos organizatorium 
buvo a. a. kun. Kuodis. Iš 
tikrųjų, šios parapijos orga
nizatorium buvo ne kun. 
Kuodis, bet kun. N. Petkus.

Ž.

51-mas BALIUS
Rengia ŠV. JURGIO DRAUGYSTĖ

Vasario - Feb. 26 d., 1938
GRAND PARADISE BALLROOM

318 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Pradžia 6:30 v. v. Įžanga 40 centų

Gros RETIKEVIČIAUS ir KAIZOS ORKESTRAI

Šiemet Lietuvoje bus įvai
rių iškilmių nepriklausomy
bės 20 metų sukakčiai pami
nėti. Nėra abejonės, kad Lie
tuvoje šią vasarą lankysis 
užsieniečių daugiau kaip bet 
kuriais metais praeity. Jei 
jau kada reikėjo lankyti Lie
tuvą, tai šiais metais būtinai, 
jei tik kam sąlygos leis. Gra
žioji Lietuvos gamta jau sa
vaime vilioja kiekvieną lietu
vį pas save pasisvečiuoti va
sarą, pasigėrėti jos gražiais 
vaizdais. Pažinkime gražiąją 
Lietuvą, lankykime ją!

Kurie jau nusprendė vykti 
į Lietuvą, turėtų kreiptis pas

Res. Tel. Elizabeth 2-8587Tel. Elizabeth 2-8661

Telefonas: STagg 2-4409

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

iTel. EVergreen 7-4335

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

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS)

ALEKS. RADZEVIČIUS 
IR SŪNUS

Garboriai - Balsamuotojai

Graborius - Balzamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią) 

Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms Ir visokiems 

pasivažinėjimams.

Latvija vysto 
sienio politikos 
užsienio reikalų 
Munteras, pratesi 
vyko j Vatikaną, 
tė su Popiežium 
prasme, kad Lat 
likų teisės pr 
oficialiai pripaųs 
vyskupija, o prie i 
universiteto įsteigi 
IMasteologijo 
tas. Patį Manierą 
apdovanojo ankštu 
jimo ženklu.

Protestantiškoji 
kurioje katalikai 
nei trečdalio gyvi 
siaurina savo garbi 
tą žodį sutartyje 
plečia, leisdama k 
susidaryti palanki! 
lygas. Latvijos v 
supranta, kad tiky 
kiūčiųjų stiprybė y 
stybės stiprybes ]

Sovietu mokslo i 
jau pernai „rimtai

prasme, kad jame r 
kios kapitalizmo'

sęakąmėū. revoliu 
vaife taomsįj 
atskiri vardai: ae 
bus vadinamas si 
o šeštadienis — 1 
Kol kas naujas k 
to nepaskelbtas.

Neseniai Brooklyi 
bė stambiomis raidė 
ooje vietoje, paskel 
<itoutišką" išradim 
to toala „ankščiau. 
si civilizacijoje’, h 
aao mekįį

iš ašutini 
Niraščio Evien, h 

pilnai „aprobav

tu dl

Ne


