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Praeitą savaitę visi lietu
viai pergyveno skaudžias 
valandas. Kovo 18, 19 ir 20 
dienos buvo ypatingo nera
mumo dienos. Daugeliui, vai 
daugeliui, daug kainavo ne
migo naktys, užspringusios 
gerklės, pasruvusios ašaro
mis akys. Bet ar ne didinga 
mūsų tauta, kad ir didžiau
sio pavojaus akivaizdoje bu
vo visuotinis pasiryžimas 
laikytis prieš 14-ka kartų 
didesnį priešą?

Ir ko lenkai norėjo? Išnau
dodami savo pačių išprovo
kuotą nelaimingą Lietuvos 
Lenkijos administracinės li
nijos pasieny įvykį, lenkų 
generolai ir kiti šovinistiškai 
nusiteikę jų vyriausybės 
sluoksniai panoro priversti 
Lietuvą atsisakyti nuo tei
sių į Vilnių. Ir dabar dar 
nežinia, koks buvo lenkų ul
timatumo pilnas turinys, bet 
pirmieji pranešimai liudijo, 
kad lenkai nori išreikalauti 
jėga atsižadėjimo Vilniaus. 
Tačiau paskelbtasis Lietuvos 
sutikimas visai kitką sako: 
jame tik sutinkama užmegs- 
ti diplomatinius santykius, 
o apie Vilnių neminima.
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LIETUVOS VYRIAUSYBĖ 
NEPASITRAUKĖ

Washington. — Lietuvos 
pasiuntinybė praneša, kad 
Lietuvos ministerių taryba 
neatsistatydino, kad neatsi
statydino nei vienas minis- 
teris. Visa vyriausybė vei
kianti vieningai.

Buvo angliškuose laikraš
čiuose pranešimų, kad atsi
statydino visa ministerių ta
ryba ir kad naują vyriausy
bę sudarysiąs generolas St. 
Dirmantas, iki šiol buvęs ir 
esąs krašto apsaugos minis- 
teris.

METAI VI

KAIP BUVO NUŠAUTAS 
LENKIJOS KAREIVIS
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Tad ką lenkai laimėjo sa
vo atstatytais durtuvais ? 
Žinoma, jie daug laimėjo. 
Jie sutriuškino Lietuvos 18- 
kos metų vestą politiką ne
turėti viešų santykių su už- 
grobiku. Jie parodė, kad gali 
sudaryti rimtą pavojų Lie
tuvos nepriklausomybei. Jie 
pirmą sykį pralaužė Lietu
vos atsparumą, užgrūdintą 
šimtmečiais prieš lenkus. Jie 
sutrypė Lietuvos pasitikėji
mą kai kuriomis valstybė
mis, iš kurių daug tikėtasi.

Lietuvos vyriausybė buvo 
pastatyta prieš nepaprastą 
uždavinį. Tikime, kad ji pa
sielgė taip, kaip jos sąžinė, 
kaip visos valstybės gerovė 
diktavo. Tačiau negalima ne
pažymėti, kad Lietuvoje rei
škiasi sveikas entuziazmas, 
kad ten manoma, jog prieš 
Lenkiją lietuviai gali atsi
laikyti. Šaulių sąjunga norė
jusi laikytis iki paskutinių
jų. Taip pat ir jaunuomenės 
organizacijos. Studentai nuo 
kovo 20 d. dėvi gedulo žen
klais padengtas kepuraites.

Kovo 22 d. tūkstančiai 
kauniečių prie Nežinomo 
Kareivio kapo prisiekė išti
kimybę kovai už Vilnių. Visa 
tai liudija, kad lenkai savo 
barbariškomis pastangomis 
tik dar labiau užgrūdino lie
tuvius kovai už Vilnių.

Apie Lietuvos vyriausybės 
atsistatydinimą per radiją 
ir amerikiečių spaudoje pra
nešta kovo 22 d. anksti rytą. 
Buvo pažymėta, kad tai pra
nešimai tiesiog iš Kauno.

New Yorke veikusio Lai
kino Komiteto Lietuvai Gin
ti pirm. Vitaitis ir sekr. 
Laučka išsiuntė tą rytą į 
Kauną Respublikos Prezi- 
entui telegramą, kurioje pra
nešta apie įvykusį New Yor
ke masinį susirinkimą ir iš
reikštas pageidavimas susi
laukti plačios koalicinės vy
riausybės, kad būtų leng
viau kovoti demokratinėje 
Amerikoje dėl Lietuvos lais
vės.

VYČIŲ DĖMESIUI

Ryšium su neprašalintu 
pavojum Lietuvos nepriklau
somybei, Lietuvos Vyčių vi
sos kuopos prašomos akty
viai dalyvauti savo apylin
kėse rengiamuose protesto 
susirinkimuose, įvairiuose 
pasitarimuose ir veikloje 
Lietuvos nepriklausomybei 
ir lietuvių tautos garbei ap
saugoti.

A. J. Mažeika,
L. Vyčių Centro Pirm.

ENCIKLIKA APIE ATEIS
TINĮ KOMUNIZMĄ

Šiomis dienomis dienraštis 
Draugas išleido Popiežiaus 
Pijaus XI encikliką apie be
dieviškąjį komunizmą. Tai 
graži knygutė, 64 puslapių, 
su Popiežiaus paveikslu. Kai
na tik 10 centų. Ją galima 
gauti ir Amerikos adminis
tracijoje.
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Lenkai savo „ultimatu
mu” nepaprastai išgarsino 
Lietuvos ir lietuvių vardą. 
Dabar lietuviams atdaros di
džiausios spaudos durys. 
Dabar geriausia proga susi
dariusias aplinkybes išnau
doti lietuvių tautos gerovei.

Aiškiai reikia pasisakyti, 
kad lietuviams amerikie
čiams reikalinga bendra at
stovavimo įstaiga, kuri gaie
ty atsakingai kalbėti. Tie
siog nesmagu buvo skaityti 
telegramas įvairių organiza
cijų vadovybių, kurių kiek
viena kalbėjo milijono lietu
vių vardu... Kiek gi tų mili
jonų lietuvių mes turime šio
je šalyje?

Kebliausia bus su pinigų 
fondais ir jų siuntimu ten, 
kam jie renkami. Atrodo, 
kad bus sunku susitarti dėl 
vieno bendro fondo, tačiau

dėl to netenka nusiminti. 
Galės įvairios grupės veikti 
savarankiškai, bet jų sukelti 
fondai turi eiti vienam tiks
lui — Lietuvai ginti. Tai vi
sų mūsų pareiga.

Lietuvius ne pirmą sykį 
užklumpa didesnis pavojus. 
Lietuvis kantrus ir žino, kad 
jo pusėje tiesa ir teisingu
mas, tad pergalė turi ateiti. 
Čia tik laiko klausimas. 
Nors dabartinis Lietuvos 
nusileidimas Lenkijai- gali 
turėti labai liūdnų davinių, 
nors tai gali būti nepriklau
somybės pavojaus tikra pra
džia, bet budėkime. Būkime 
šalto proto ir karštos šir
dies.

Visi atsiminkime, kad ir 
nuo mūsų, lietuvių amerikie
čių, daug priklausys, ar Lie
tuva išliks nepriklausoma ir 
visam pasauliui nuolat pri
minkime, kad lietuviai Vil
niaus neužmirš!

Kaunas. — Kovo 11 d. 5 
vai. ryte netoli Trasnikų 
kaimo, Alytaus apskr., Lie
tuvos pasienio vienas sargy
binis užgirdo šaudymą ir 
žmonių kalbos garsus. Apie 
tai tuojau pranešė savo vir
šininkui, su kuriuo nuvyko 
išaiškinti padėties. Juodu 
pastebėjo šešėlį už tankių 
eglių krūmų ir sušuko 
„stok!” Į tai buvo atsakyta 
šūviu. Tada Lietuvos polici
ninkas iššovė sykį į aukštį, 
o po to už kiek laiko paleido 
tris šūvius į krūmus. Tuojau 
prie krūmų prieiti buvo ne
galima, nes iš anapus pasi
girdo vėl 6 ar 7 šūviai.

Atvykus daugiau polici
ninkų, nueita prie krūmų ir 
ten atrastas sužeistas lenkų 
kuopos kareivis. Jam tuojau 
suteikta pirmoji pagalba ir 
iškviestas medicinos felčeris 
iš Merkinės. Lenkų kareivis 
buvo sužeistas 17 metrų Lie
tuvos pusėje nuo adminis
tracijos linijos.

Tuojau buvo iššaukti Aly
taus apskrities viršininkas, 
prisiekęs matininkas, foto
grafas, prokuroras ir kiti 
asmenys. Sužeisto kareivio 
šautuve rastos keturios 4 
kulkos, o penktos iššautas 
vamzdis, iš kurio dar dvokė 
parako dūmai. Sužeistasis 
mirė 8 vai. 40 min. ryte. Kū
nas pervežtas į Merkinę, 
kur padarytas skrodimas.

Lenkų batalijono vadui 
buvo paaiškinta apie įvykį 
ir pasiūlyta sudaryti mišrią 
komisiją. Buvo sutarta 
abiem pusėm susitikti kovo 
13 d. 2 vai. popiet, bet len
kai ne tik nepasirodė, bet ir 
nepranešė, kad neatvyks.

Mirusio lenkų kareivio 
kūnas, atitinkamai pašarvo
tas ir įdėtas į gražų karstą, 
kovo 12 d. 5 vai. vak. per
duotas Lenkijos sargybi
niams. Perduodant kūną 
Lietuvos kariai atidavė pas
kutinę pagarbą karišku bū
du.

Pradžioje lenkų batalijono 
vadas buvo pareiškęs, kad 
jų kareivis netyčia buvo 
perėjęs į Lietuvos pusę, 
gaudydamas kontrabandi
ninkus, bet vėliau Lietuvos 
atsakingiems asmenims ne
buvo duota jokių paaiškini
mų.

Vietoj aiškinimosi ir tyri
nėjimo, Lenkijos vyriausybė 
prisiuntė savo ultimatumą, 
kuriame minėtas nelaimin
gas įvykis užėmė paskutinę 
vietą.

GAUSINGA ŠEIMA

Fort Lee, N. J. — Elena 
Heil, 41 m. amžiaus, pagim
dė 24-tą kūdikį. Daktaras 
sako, kad motina ir vaikas 
yra geriausioj sveikatoj. Iš 
24 kūdikių 16 auga ir visi 
ko geriausioj sveikatoj. Tė
vas dirba prie namų staty
mo.

10,000 DOLERIŲ
Washington. — Roberta 

Hale, 90 m. amž., su savo se
serim Olivia, per 30 metų 
gyvenusios vien išmalda, šio
mis dienomis mirė. Dabar 
rasta, kad jos turėjo susi
taupiusios dešimt tūkstan
čių dolerių.
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Masinis Mitingas New Yorke 
Lietuvos Laisvei Ginti

Lietuvos gyvybei, garbei 
ir nepriklausomybei patekus 
į neabejotiną pavojų, visa
me pasauly išsisklaidę lietu
viai subangavo, kaip platu
sis vandenynas, didžiausio
mis tėvynės meilės bango
mis, nešamomis į vieną vie
tą, į Tėvynę.

Kovo 18 d. paaiškėjo, kad 
Lietuvos ir lietuvių tautos 
negarbingas priešas, pasi
naudojęs Europos paskuti
nių dienų įvykių nepaprastu 
palankumu, atsiuntė į už
grobtas iš lietuvių žemes 
daug savo kariuomenės, at
statė tankus, kulkosvaidžius, 
durtuvus ir šautuvus ir pa
reikalavo, kad Lietuva nusi
lenktų smurtui, jėgai, gro
buoniškiems siekiams.

Pasinaudodama Anglijos, 
Prancūzijos ir Sovietų Rusi
jos išglebusiu saumylišku- 
mu, Lenkija pasiuntė Lietu
vai savo „ultimatumą”, ku
rio svarbiausias punktas bu
vo: užmegsti normalius dip
lomatinius santykius tarp 
abiejų valstybių. Lietuvai 
grėsė didžiausias pažemini
mas, grėsė ir mirtinas nepri
klausomybės pavojus, nes už 
Lenkijos grobuoniškų siekių 
stovėjo ir Vokietija.

Tos žinios sujaudino visus 
lietuvius amerikiečius. Kiek
vienas, kaip išmanė, galvojo 
imtis atitinkamų žygių. Vi
sai suprantama, kad New 
Yorko lietuviai sujudo stip
riausiai, nes čia aukščiau
siai pasiekė visos žinios.

Staigiam reikalui užklu
pus, į Amerikos redakcijos 
įstaigą buvo sukviesti visų 
vietinių laikraščių redakto
riai, kurie giliausiu nuošir
dumu sutarė bendrai veikti. 
Tuo tikslu Laisvės, Naujos 
Gadynės, Tėvynės, Vienybės 
ir Amerikos redaktoriai 
(Mizara, Strazdas, Vitaitis, 
Tysliava ir Laučka) nutarė 
sudaryti Laikiną Lietuvai 
Ginti Komitetą, kreiptis į 
kunigus, radijo programų 
vedėjus ir kovo 20 d. 2 vai. 
popiet Cooper Union salėje 
šaukti masinį lietuvių susi
rinkimą, kurį pravesti atsi
žiūrint į dienos įvykius. Tą 
patį kovo 18 d. vakarą iš
siųsta telegrama į Lietuvą, 
pranešant, kad lietuviai 
amerikiečiai gins Lietuvą ir 
pareiškiant vieningą lietu
vių pasiryžimą kovoti. Iš
siųstos telegramos didžiųjų 
kolonijų įvairiems veikėjams 
bei įstaigoms, pranešant, 
kad New Yorke susidarė 
Lietuvai Ginti Komitetas ir 
raginant pasekti šiuo pavyz
džiu.

Kovo 19 d. Brooklyne per 
J. Mačiulio, V. Matusevi
čiaus, J. Dumčiaus ir J. Gin- 
kaus radijo programas buvo 
pranešta lietuviams apie šau 
kiamą masinį susirinkimą ir 
kviesta gausingai susirink
ti. Popiet daug kur išdalin
ti skelbimų lakštai, o kovo 
20 d., sekmadienį, bažnyčio
se kunigai vietoj pamokslų

ragino visus vykti į Cooper 
Union salę. Laisvė ir Vieny
bė dar buvo suskubusios at
spausdinti nemažą kiekį eg
zempliorių su atitinkamais 
pranešimais.

Kovo 20 d., sekmadienį, 
nuo 1 vai. popiet įvairiomis 
susisiekimo priemonėmis lie
tuviai skubėjo į Cooper 
Union salę, esančią 4th Avė. 
ir 8 th St., New Yorke. 2 
vai. popiet salė buvo jau per
pildyta. Daugiau kaip 2000 
kėdžių buvo užimta, o dide
liam skaičiui teko stovėti. 
Daugiau kaip 1000 negalėjo 
į salę įeiti ir jie turėjo lauke 
prabūti.

Apreiškimo ir Angelų Ka
ralienės parapijų uniformuo
tų berniukų benai, triukš
mingais plojimais sutikti, 
pasirodė scenoje ir draus
mingai pagrojo ryžtingą en
tuziazmą keliančius maršus.

Mitingą rengėjų vardu 
pradėjo St. Vitaitis, Tėvynės 
redaktorius, nusakydamas 
momento svarbą, pasidžiaug
damas lietuvių gyvybingumu 
ir Tėvynės meile. Jam pa
kvietus, publika, muz. J. 
Jankui skambinant, sugiedo
jo Amerikos ir Lietuvos 
himnus. Ypatingai buvo jau
trus momentas, kai Lietuvos 
himno žodžiai sklido ir iš 
tų lietuvių, kurie seniai, se
niai buvo juos giedoję ar 
girdėję. Tą momentą visi 
pajuto, kad vienos tautos 
vaikai.

Pakviestas programos ve
dėjas adv. K. Paulauskas 
pažymėjo, kad salė gauta la
bai trumpam laikui, todėl 
programa bus vedama gero
ku skubotumu.

Bostonietis adv. Antanas 
O. Šalna, buvęs Cambridge 
advokatų s-gos pirmininkas, 
gerai žinomas Naujos Angli
jos ne tik lietuvių visuome
nėje, bet ir amerikiečių žy
mioje šviesuomenėje, prabi
lo gražia lietuvių kalba ir 
kitataučių reporterių bei 
šiaip atsilankiusių gerovei 
pasisakė kalbėsiąs angliškai. 

[Gerai paruoštoje ir inteli
gentiškai pasakytoje kalbo
je, adv. Šalna įtikinančiai 
ir vaizdžiai išdėstė lietuvių 
tautos garbingą praeitį, jos 
nuopelnus žmonijai, jos in
dėlį pasaulio kultūros loby- 
nan, lietuvių reikšmę ameri
kiečių Įvaiririame gyvenime. 
Jis nurodė, kad lietuvių tau
ta nepaprastai taiką mylinti 
tauta, kad lenkų kelias pri
spausti lietuvius yra šiur
pus, neteisėtas, negarbingas, 
todėl Lietuva ir lietuviai tu
rės išeiti į laimėjimų viršū
nes.

Adv. A. šalnos kalbos me
tu į salę įžygiavo ukrainie
čių atletų „Charnomorska 
Syča” grupė su savo vadu 
Maxim Evaniew. Jie sutikti 
grausmingomis ovacijomis.

Ukrainiečių vardu prabilo 
dienraščio Svoboda redakto
rius Eugenijus Lachowitcz. 
Jis priminė, kad Lenkija at

gavo savo nepriklausomybę 
tik kitų valstybių pagalba 
ir pasižadėjimu gerbti tauti
nes mažumas, tačiau ji eina 
grobuonišku keliu. Lenkija 
kankina septynis milijonus 
ukrainiečių, slopindama jų 
tautinę, kultūrinę veiklą. Jis 
užtikrina lietuviams ukrai
niečių nuoširdžią talką ben
droje kovoje prieš bendrą 
priešą. Baigė savo kalbą vil
timi, kad ukrainiečiai ir lie
tuviai bendrai kovodami lai
mės tai, kas jiems teisėtai 
priklauso.

Ukrainiečių atletų vadas 
M. Evaniew pasakė karštą 
žodį, kviesdamas bendrai 
dirbti prieš plėšikišką prie
šą.

Amerikos karo veteranas 
Isadore H. Gennett, plačiai 
žinomas Amerikoje, kaip ko
votojas už taikingą tautų 
gyvenimą, pasmerkė Vokie
tijos hitlerininkų ir diktato
riškos Lenkijos valdžios žy
gius prieš garbingą, taikin
gą lietuvių tautą ir reiškė 
tikrą viltį, kad taika laimės.

Kunigų Vienybės pirmi
ninkas kun. Jonas Balkūnas

Maspetho klebonas), iš šir 
dies gelmių išplaukusiais 
jautriais, virpinančiais žo
džiais, perskrodė visos mi
nios jausmus, protus ir šir
dis, sujungdamas visus į 
vieną lietuvišką branduolį. 
Drąsiai pažymėjo, kad kovo 
19 d. yra lietuvių tautos gė
dos diena, nes tą dieną Lie
tuva turėjo nusilenkti di
džiausiam savo priešui, Len
kijai... Nesilenkė seniau lie
tuvis prieš vokietį, prieš len
ką, prieš totorių, prieš rusą, 
nesilenkė z prieš kitus tautos 
gausingesnius priešus, o da
bar, kovo 19 d., Lietuvos vy
riausybė nusilenkė Lenkijai. 
Nors vyriausybė nusilenkė, 
nes kitaip gal ir negalėjo 
padaryti, bet nenusilenkė 
lietuvių tauta. Šaulių sąjun
ga, kilnioji jaunuomenė ir 
kitos tautos atsparios jėgos 
nenorėjo nusilenkti — jos 
norėjo garbingai ginti Lietu
vos garbę, jos nebijojo gin
tis prieš gausingesnį priešą. 
Ne visa ir vyriausybė norė
jo priimti ultimatumą, buvo 
keli ministerial, kurie buvo 
prieš priėmimą lenkų reika
lavimų. Jiems tebūnie garbė 
ir mūsų padėka.

Šių įvykių akivaizdoje vy
riausybė turėtų pasitraukti 
ir užleisti vietą kitiems as
menims, nes to reikalauja 
tautos garbė. Bet, sako kun. 
Balkūnas, visi esame iš da
lies kalti dėl šios gėdos die
nos. Kalti ir mes, amerikie
čiai, kad nepakankamai gel- 
bėjome Lietuvai tvirtai apsi
ginkluoti, nes lenkas, maty
ti, kitokio argumento nesu
pranta, kaip jėgą.

Ir šis susirinkimas, sako 
kun. Balkūnas, turi atsakyti 
ne tik atitinkamomis protes
to rezoliucijomis, bet ir ap
čiuopiamu pinigingumu. Su
keikime šiandie tūkstantį 
dolerių Lietuvos gynimo 
fondui!

Po kun. Balkūno kalbos 
padaryta pertrauka, kurios 
metu daryta rinkliava. Ke
liasdešimt jaunuolių ir šiaip

VOLDEMARUI PASKIRTA 
PENSIJA

Kaunas. — Lietuvos vy- ' 
riausybė prof. Aug. Volde
marui paskyrė pensijos po 
1000 litų mėnesiui iki gyvos 
galvos.

Paleistas iš kalėjimo, 
prof. Voldemaras kiek laiko 
pagyveno pas savo giminai
tį Zarasuose, o dabar gyve
na Prancūzijoje, Lisieux 
mieste, drauge su žmona. 
Šiuo metu rūpinasi savo 
naujai parašytos knygos 
spausdinimu. Kalėjime bū
damas prof. Voldemaras pa
rašė knygą: „Istorinis Jė
zus Kristus. Jo gyvenimas, 
darbai ir mokslas”.

veikėjų perėjo per minią pri
imdami aukas. Angelų Kara
lienės par. benas grojo „Vil
niaus kalneliai”, o minia 
skyrė aukas Lietuvos gyni
mo fondui. Aukų surinkta 
1201 dol. 84 c.

Po pertraukos buvo šie 
kalbėtojai: Laisvės red. R. 
Mizara, Naujos Gadynės red. 
S. Strazdas, Amerikos red. 
J. Laučka, Vienybės red. J. 
Tysliava ir Baltimorės tra- 
fiko teisėjas Laukaitis. Visų 
kalbėtojų kalbos palydėtos 
didžiausiu pritarimu. Visų 
kalbose vyravo viena mintis: 
privalome ginti ir ginsime 
laisvą neprikjausomą Lietu
vą! ■ T * >

Susirinkimui prisiuntė 
sveikinimo telegramas Lie
tuvos žydų susivienijimas ir 
žydų dienraščio Forvardo 
redaktorius Kissin. Lietuvos 
žydai, gyveną Amerikoje, 
savo telegramoje, atsiųstoje 
lietuvių kalba, taip sakė:

„Lietuvos žydų Susivieni
jimas Amerikoje pilniausiai 
remia Lietuvos žmonių kovą 
už apgynimą ir išlaikymą 
savo tautos nepriklausomy
bės. Mes protestuojame 
prieš Lenkijos ir Vokietijos 
kėsinimąsi pavergti mūsų 
gimtąją šalį”. Dienraščio 
Forward redaktorius Kissin 
savo telegramoje sakė, kad 
žydai savo širdimi ir siela 
yra su lietuviais.

Susirinkimą baigiant, pri
imta rezoliucija, kuri spaus
dinama šioje laidoje atski
rai. Rezoliucija išsiųsta A- 
merikos prezidentui, sekre
toriui Hull, senato užsienio 
komisijai, visiems Kongreso 
nariams, Tautų Sąjungai, 
Anglijos, Prancūzijos, Sovie
tų Rusijos ir Lenkijos am
basadoriams ir spaudai.

Rezoliucijas paruošė dr. 
M. Vinikas ir advokatai Jur- 
gėla, Andziulaitis ir Dragū
nas.

Apie šį masinį susirinki
mą aprašė ukrainiečių, žydų, 
lenkų ir amerikiečių spauda. 
Jame dalyvavo ir Varšuvos 
lenkų vieno laikraščio kores
pondentas. Associated Press 
vadovybės palankumu, apie 
susirinkimą turėjo praneši
mus visos Amerikos angliš
ki laikraščiai. Visur plačiai 
nuskambėjo lietuvių pasiryži 
mas, lietuvių amžinas taikos 
ir teisingumo troškimas.

O vis dėlto lietuvis Vil
niaus nepamirš! Nepamirš 
niekados!
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RESOLUTION
I

Prieš didįjį karą ir karo 
metu Vilnius buvo atgim
stančios, atsistatančios Lie
tuvos centras. Jame susirin
ko Lietuvių Konferencija, 
jame išrinkta Lietuvos Ta
ryba, jame 1918 m. vasario 
16 d. paskelbta Lietuvos ne
priklausomybė, jame buvo 
atgimusios valstybės vyriau
sybės centras.

Vokiečių kariuomenei pa
sitraukus 1919 m. sausio 15 
d. Vilnių užėmė bolševikai, 
kurie iš jo balandžio 19 d.

galimas kurio nors krašto 
pasikėsinimas į Lietuvos ne
priklausomybę”.

Tada Lietuva kreipėsi į 
Tautų Sąjungą, nurodydama 
į pavojų, gresiantį pasaulio 
taikai iš Lenkijos. 1927 m. 
gruodžio 10 d. Ženevoje susi
tiko prof. Voldemaras su 
Pilsudskiu. Tame dramatiš-' 
kame susitikime prof. Volde
maras Lietuvos vardu pa
reiškė. kad Lietuva neturi 
karo būvio su Lenkija, o 
Pilsudskis Lenkijos vardu
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NEREGIMOJI SAULĖ

Krikščioniška kultūra yra 
susiejimas visų dalykų su 
centru, šalutinių gerybių pa
lenkimas aukščiausiai gery
bei, išsigelbėjimas iš susi
skaldymo, visokios organi
zacijos paslaptis, visų prie
šingumų vienybe, visų gyvy
bės jėgų sveikata, mirties 
priešininkė. Mokytoja ir pra
našė? Ne, daug daugiau: 
Kūrėjo gyvenimas kūriniuo
se — visų paslapčių paslap-

Daug kartų Lietuva buvo 
galinga valstybė, o jos ribos 
siekė nuo Baltijos iki Juodų
jų jūrų. Ji buvo lyg tvirtovė 
ir sergėjo Vakarų Europą 
nuo gaujų nuožmių totorių. 
Jos vardas plačiai po visą 
pasaulį skambėjo, kai ją val
dė narsus valdovas, Didysis 
Lietuvos Kunigaikštis Vy
tautas. Tik vėliau ją pražu
dė išgamomis virtę valdovai, 
o jos vardas liko tik istori
jos lapuose pažymėtas. Pa
sibaigė jos galybė, pražuvo 
garbė, ir suskaldyta į mažas

Neseniai Daily News at-' 
spausdino lenkų kareivių pa
veikslą, iš kurio matos, ko
kie prasti yra jų kareiviai.

Nors lenkai ir pažymi, 
kad lietuviai menkai gin
kluoti ir nedaug kareivių tu
ri, bet nedrįsta su jais į at
viras kovas eiti, nes žino, 
kad Lietuvos vienas kareivis 
atstoja dešimtį lenkų karei
vių ir už juos yra daug nar
sesni ir drąsesni. Tad jie tik 
visokiais gąsdinimais sten
giasi lietuvius įbauginti.

Kovo 25 d., 1938 m.

Unanimously adopted' at the mass-meeting of American 
war veterans and citizens, held at the Cooper Union Hall 
in the City of New York under the auspices of the Amer
ican Committee for Defense of Lithuania on Sunday, 
March 20, 1938:

WHEREAS the normal progress of human social order 
depends entirely upon certain basic inviolate international 
rights and the ideal of the sanctity of treaties and sover
eignity, which heretofore have been mutually and collec
tively respected by the community of nations,, thus assur
ing the perpetuity of civilization; and

WHEREAS recent international events, specifically 
Polish-Lithuanian developments, indicate a dangerous 
trend among some Powers to substitute a resort to force 
for these fundamentals of international justice; and

WHEREAS Lithuania and Poland have regained their 
independence because of the existence of these basic rights 
and the application of the principle of national self-deter
mination, and as a result of heroic sacrifices by the Amer
ican people, as well as patriots of aforesaid two nations; 
and \ K 1 -i

WHEREAS the Government of Poland initiated subse
quent series of violations of treaties by acts of aggression 
and violence, to wit: seizure by brute force of Lithuanian 
capital Vilnius two days after the signing of the Peace 
Treaty of Suvalkai on October 7, 1920, under the auspices 
of the League of Nations Commission, which forcible 
seizure has never been acquiesced in by the Government 
and people of Lithuania nor sanctioned by the interna
tional tribunals of justice and the public opinion of the 
civilized world; and

WHEREAS numerous armed clashes had been provoked 
by the Polish militarists ever since the abolition of the 
neutral zone in March, 1923, in which numbers of Lith
uanian frontier guards and civilians had been killed and 
maimed, accentuated further by kidnapings of Lithuanian 
frontier guards by Polish troops and confiscation of pro
perty of the innocent populace along the line of demarca
tion; and

WHEREAS in the latest incident of the series of pro
vocative acts, wherein on March 11, 1938, a Polish guard, 
hiding in brushwood 22 yards on the Lithuanian side, was 
mortally wounded by the return fire of a Lithuanian guard 
who came to investigate the shooting, the Polish Govern
ment, in further condonement of illegal acts of its soldiery, 
refused an investigation of the incident and used it as a 
pretext for instigation of violent warlike demonstrations 
against peaceful Lithuania and for dispatch of an ulti
matum, backed by a massing of armies, to force an un
conditional surrender of Lithuania to Polish demands; and

WHEREAS the Polish authorities, while clamoring 
about purely imaginary and non-existant persecution of 
Polish minority in Lithuania, have closed hundreds of 
Lithuanian schools, kindergartens, libraries, educational, 
cultural and economic organizations in Vilnius territories; 
and

WHEREAS the latest Polish Govenment’s acts of in
vasion, intimidation and violance directed against the 
Lithuanian Republic and independence, coming close upon 
the heels of violence and oppression in other sections of 
the world, are of grave concern to the people of the United 
States and call for an institution of adequate measures to 
safeguard the civilized life and functioning of democratic 
institutions and liberties; and

WHEREAS the forced establishment of diplomatic re
lations creates the danger of further acts of aggression 
and imposition upon Lithuania of hostile Polish will, 
veiled, as in a radio broadcast from Warsaw on March 19, 
1938, under the mask of „brotherhood and friendship”,

NOW, therefore,
BE IT RESOLVED that we CONDEMN most vehement

ly the Polish dictatorial Govenment’s acts of aggression 
against Lithuania and oppression of Lithuanian, Ukrainian 
and Jewish minorities in occupied territories, subjected 
under the totalitarian rule of Poland;

BE IT FURTHER RESOLVED that we fully understand 
and appreciate the dangers to Lithuania created by the 
forced sacrifices made by the Government of Lithuania in 
the interests of the preservation of peace, and we thank 
the, Governments of Great Britain, France and Soviet 
Union for ' their friendly representations to the Polish 
autro'Cracy for moderation;

Tt FURTHER RESOLVED that we appeal to our 
'Government of the United States to immediately sever the 
Uf^Idihatic, consular and trade relationship with the ag
gressor nations, particularly with the Polish government*

■

turėjo pasitraukti, užleisda
mi Lenkijos kariuomenei. 
Lenkų kariuomenė pradėjo 
tada karo veiksmus prieš 
Lietuvą. Lietuvos delegaci
jai Paryžiaus Taikos konfe
rencijoje užprotestavus, di
džiųjų valstybių taryba 1919 
m. birželio 13 ir liepos 27 d. 
nustatinėjo demarkacijos li
niją, bet abu kartu lenkai tą 
liniją peržengė.

Prasidėjęs Lenkijos karas 
su So v. Rusija privertė len
kus palikti Vilnių. 1920 m. 
liepos 12 d. Lietuva sudarė 
Maskvoje su Rusija taikos 
sutartį, kurios antruoju 
straipsniu Rusija atsisakė 
nuo savo vyriausios valdžios 
Vilniaus krašte Lietuvos 
naudai, o Lietuvos sienos su 
Lenkija turėjo būti nustaty
tos savitarpiu susitarimu.

1920 m. liepos 14 d. Vilnių 
užėmė bolševikai, iš kurio 
jie išėjo rugpiūčio 25 d. Ta
da į Vilnių įžygiavo Lietu
vos kariuomenė. Greitai pra
sidėjo Lietuvos Lenkijos ka
riuomenių susirėmimai. 1920 
m. rugsėjo 20 d. Tautų Są
jungos Taryba pasiūlė Lie
tuvai ir Lenkijai priimti tai
kinimo komisiją. Abi valsty
bės sutiko. Komisija susirin
ko Suvalkuose ir 1920 m. 
spalių 4 d. jos priežiūroje 
prasidėjo derybos, kurios 
baigėsi spalių 7 d. Suvalkų 
sutartimi. Suvalkų sutartis 
nustatė demarkacijos lini
ją, paliekant Vilnių Lietu
vos pusėje. Bet spalių 9 d. 
lenkai iš pasalų puolė ir už
grobė Vilnių.

Po to prasidėjo įvairūs 
taikinimo darbai Tautų Są
jungos ribose, bet nieko iš 
to neišėjo. 1922 m. vasario 
20 d. Lietuvos vyriausybė 
oasiūlė Lenkijai atiduoti 
Vilniaus ginčą išspręsti Haa- 
gos Tarptautiniam Tribuno
lui, bet Lenkija nepriėmė to 
pasiūlymo.

Lenkija visą laiką vertė 
Lietuvą juridiškai (teisiš
kai) įtvirtinti Vilniaus už
valdymą, pradėti su ja nor
malius diplomatinius ir kon- 
sularinius santykius. Lenki
jos spaudimas ypač paaštrė
jo 1927 m., kada beveik lauk 
ta Lenkijos užpuolimo. Tų 
metų lapkričio 24 d. Rusija 
atkreipė Lenkijos dėmesį „į 
didžiulį pavojų, kurį sukels

pasakė, kad Lenkija pripa
žįsta ir visai gerbia Lietuvos 
valstybės politinę nepriklau
somybę ir teritorinį neliečia
mumą.

Tautų Sąjungos Taryba 
tame posėdy pasiūlė abiem 
valstybėms betarpiškas de
rybas, bet iš jų nieko gera 
neišėjo. Lietuva neatsisakė 
savo teisių, o Lenkija likcf 
užsispyrusi grobuoniškume.

1931 m. Lietuvai pakarto
tinai atsisakius atidaryti 
pasienio susisiekimą geležin
keliu per Kaišiadorius, Lie
tuva buvo atiduota Tarptau
tiniam Tribunolui, kurs 1931 
m. spalių 15 d. nusprendė, 
kad Lietuva nėra sulaužiusi 
jokių savo tarptautinių pa
sižadėjimų bei prievolių, kad 
jai nėra jokios pareigos ati
daryti susisiekimą su Lenki
ja. Tai buvo didelis Lietuvos 
laimėjimas, kurs nepapras
tai pakirto lenkus, kurie nuo 
1931 m. rudens pradėjo ieš
koti įvairiausių priemonių 
priversti Lietuvą pasiduoti 
jų neteisėtiems reikalavi
mams užmegsti diplomati
nius santykius.

Visi teisėti keliai lenkams 
buvo nepalankūs, nes jų pu
sėje nebuvo tiesos, štai ko
dėl jie pasinaudojo patogiu 
laiku reikalauti diplomati
nių santykių, kai Anglija ir 
Prancūzija buvo susirūpinu
sios dėl didėjančio Italijos 
Vokietijos santykių artimu
mo, kai Vokietija džiaugėsi 
palaidojimu Austrijos,^ kai 
Sovietų Rusija nenorėjo pa
sielgti taip, kaip ji pasielgė 
1927 m. lapkričio 24 d., nes 
jos viduje visiems žinomi 
nenormalumai.

Tačiau reikia pasakyti, 
kad Lietuvos vyriausybės 
atsakymas į Lenkijos ultima 
tumą yra labai garbingas, 
jame nė žodeliu neatsisako
ma nuo teisių į Vilnių. Štai 
turinys rašto, kurį kovo 19 
d. 11 vai. ryte Lietuvos at
stovas Taline įteikė Lenkijos 
atstovui :•

„Savo vyriausybės įsaky
mu, turiu garbės pranešti, 
kad Lietuvos vyriausybė 
šiandie nutarė pradėti nor
malius diplomatinius santy
kius tarp Lietuvos ir Lenki
jos ir siūlo įsteigti Lietuvos 
atstovybę Varšuvoje. Lietu
vos įgaliotas ministeris pri-

tis, amžinosios Šviesos švie
sybe.

Tai skamba tikrai nemo
derniai. Bet kas šiandien, 
matydamas tokius įvykius, 
dar turės drąsos būti mo
derniu? Pagalvokite apie 
pamatus, ir visos modernios 
nesąmonės atsitrauks.

Danguj yra regima saulė, 
iš kurios visa gyvena ir 
kvėpuoja. Yra dar kita, ne
regima saulė, kuri pakilusi 
dvasiniam danguj ir teikia 
palaimą tik tada, kai ją pa
žįstame ir priimame į savo 
valią. Juo giliau mūsų lai
kais atslenka naktis, juo 
greičiau atrandame tą Saulę 
ir pažįstame kaip jėgos ir 
šviesos šaltinį visokiam žmo
nių atgimimui.

F. W. Foersteris.

STUDENTŲ ŽODIS

Jau išėjo Studentų žodžio 
šių metų trečias numeris. 
Turinyje: J. N. — Skaudi 
tikrovė, A. a. pre. Al. Dam
brauskas — Jakštas, Julius 
Baniulis — Lokio ir briedžio 
kova (ištrauka iš poemos), 
j. N. — Auksinis jubiliejus 
(Baltimorės lietuvių parapi
jos 50 metų sukakčiai pami
nėti), Petras Cvirka — Iš
sprūdo, K. Čibiras — Kai 
laukai pribręsta piūčiai, J. 
Buja — Gyvenimas nacijo- 
nalistinėje Ispanijoje, A. 
Kacevičius — Gražiąją Dzū
kiją aplankius, Marianapolio 
kolegijos vajaus dalyvių są
rašas, Apžvalga, Asmenys ir 
Nuotykiai, Korespondenci
jos.

Studentų Žodis metams 
kainuoja tik 2 dol. Išsirašy
ti tokiu adresu: Studentų 
Žodis, Marianapolis College, 
Thimpson, Conn.

Kas lengvai patiki blogam 
žmogui, tas lengvai darosi ir 
pats blogas. — M. R.

Niekas taip neatskiria 
žmonių, kaip priverstas 
draugingumas — pažintis.

— L. Depert.

BE IT FURTHER RESOLVED that we hereby solemnly 
pledge ourselves to boycott the products manufactured in 
unhappy Poland, and that we call upon all American 
people to join in this measure of protest;

BE IT FURTHER RESOLVED that we ardently urge 
that Poland, the violator of the Covenant of the League of 
Nations, Treaties on Minorities’ Rights, Kellogg-Briand 
Pact and the Treaty of Suvalkai, be expelled from mem
bership in the League of Nations;

BE IT FURTHER RESOLVED that copies of these 
resolutions be forwarded to the President, Secretary of 
State and Members of Congress of the United States, to 
the Governments of Great Britain, France, Soviet Union, 
Lithuania, Poland, Latvia and Estonia, to the League of 
Nations, and to the Press.

Signed:
Charles F. Paulauskas, Chairman.
Joseph B. Laucka, Secretary.

statys savo paskyrimo raš
tus Varšuvoje ne vėliau ko
vo 31 d.

„Lietuvos vyriausybė iš sa
vo pusės užtikrina Lenkijos 
ministeriui Kaune sąlygas, 
kurios leis jam normaliai at
likti jo funkcijas ir ryšium 
su tomis funkcijomis užtik
rina nuo kovos 31 d. tarp 
Atstovybės ir Lenkijos vy
riausybės tiesioginį susisie
kimą žeme, vandeniu, oru, 
paštu, telefonu ir telegra
fu”.

Lenkijos pirmuoju atsto
vu Lietuvai paskirtas lenkų 
ministeris Rygoje, p. Chor- 
wat, kurs atvyksiąs į Kauną 
kovo 28 d. orlaiviu. Lenkų 
pranešimu, Lietuvos pirmuo
ju atstovu Lenkijai būsiąs 
Lietuvos ministeris Berlyne, 
Dr. J. šaulys.

dalis kitiems vergavo. Dau
gis ir netikėjo, kad ji kada 
nors iš karsto kelsis ir lais
vę atgavus nepriklausoma 
taps.

Laikui bėgant jos amžių 
žiauri vergija, lyg šešėlis, į 
šalį nuslinko ir iš didžiojo 
karo sukūrių ji atgijo, ir lyg 
vaiduoklis didžioms valsty
bėms pasivaidino. Ji kilo 
naujam gyvenimui.

Jau dvidešimt metų, kai 
gyvuoja. Nors ir neturi savo 
sostinės, nes ją lenkai laiko 
pagrobę, bet savo kaimynus 
ji stebina, kurie iš pavydo 
ir keršto vėl nori ją paverg
ti ir kankinti, bet veltui bus 
tie jų troškimai ir norai, nes 
dabar lietuviai gyvena ne 
tam, kad vergautų, bet kad 
laisve naudotųsi ir visados 
laisvi pasiliktų.

Mes, lietuviai, savo tautos 
laisvę tik krauju atpirkome 
ir be kraujo geruoju jos nie
kam neatiduosim.

Dauguma Jungtinių Vals
tybių gyventojų iki šiol tarp 
lietuvių ir lenkų skirtumo 
nedarė ir manė juos ta pačia 
tauta esant, bet dabar, kai 
laikraščiuose pasirodė žinios, 
kad lenkai nori lietuvius 
pulti, aiškiai pamatė ir su
prato, kas yra lenkai ir lie
tuviai.

Lenkai, pasigrobę savo 
kaimynų žemes ir negalėda
mi jų apžioti, jau priėjo 
liepto galą. Nepakeliami gy
ventojams mokesčiai ir 
skurdus gyvenimas pasiekė 
pas juos didelį laipsnį. Gy
ventojai jau ten pradeda ne
rimti. Naminis karas Lenki
joje neišvengiamas, kuris 
gali ir pačią lenkų valstybę 
pražudyti. Lenkų valdžia, 
kad išvengtų tos nelaimės, 
sugalvojo pulti Lietuvą, kad 
savo valdinių dėmesį muo vi
dujinio karo į Lietuvos pusę 
nukreiptų. Lenkų valdžia 
puikiausiai supranta, kad jų 
karas su Lietuva bus Lenki-, 
jai mirtis, bet kitos išeities 
jai nėra. Nors ir turi ginklų 
ir kariuomenę, bet maisto, 
svarbiausios karui medžia
gos, neturi. Alkani kareiviai 
visuomet yra menki kariau
tojai. Juk tik badas, ne kas 
kitas, privertė Vokietiją di
dįjį karą pralaimėti. Tas pat 
bus ir Lenkijai. Išbadėję, 
vos kojas pavelką kariai, pa
prastai žūna arba priešui į 
nelaisvę pasiduoda, nes ge
resnės išeities nemato ir ne
turi. .

Karas su didele ir sugle
busia Lenkija nebaisus, nes 
jos kariuomenė susideda iš 
daugybės pavergtųjų, trokš
tančių laisvės tautų ir nėra 
tvirta, pastovi. Karui kilus, 
gali atversti ugnį prieš pačią 
Lenkiją ir padaryti viduje 
sukilimus.

Mums bus tada geriausia 
proga iš lenkų atsiimti savo 
kraštus! Ruoškimės tai die
nai!

Įvykusį kovo 20 dieną 
Cooper Union milžinišką lie
tuvių prieš Hitlerį ir lenkus 
susirinkimą tos pačios die
nos vakaro ir rytojaus spau
da labai plačiai aprašė.

Kovo 21 dieną didesnių 
laikraščių, kaip New York 
Times, Tribune-Herald ir ki
tų Brooklyne apie 9 vai. ry
te jau nebuvo galima gauti, 
nes juos žmonės, vos tik at
vežtus, anksti rytą tuoj iš
pirko.

Pasklydus gandams apie 
lenkų pastatytus Lietuvai 
reikalavimus, New Yorko 
lenkai labai apsidžiaugė ir 
kalbėjo, kad jau daugiau 
nebus, kad Lietuva bus visai 
panaikinta ir t.t.

Vėliau, po kovo 20-tos die
nos, kažkodėl jie baisiai nu
siminė ir nuliūdo. Apie Lie
tuvą nė neprisimena. Jau 
kelinta diena jų nuotaika la
bai nupuolusi. Kiek tenka 
pastebėti, jų nuotaiką labai 
sugadino kilę Lenkijoje ne
ramumai, kurie nors nu
kreipti prieš Lietuvą, bet y- 
ra pradžia revoliucijos na
minio karo, prieš pačią len
kų valdžią dėl sunkios gyve
nimo būklės ir nepakeliamo 
baisaus skurdo. Kuom tai 
baigsis, netolima ateitis pa
rodys. Ar ji pasitenkins vien 
tik žydų pjovimu, ar išsivys
tys vienas kito skerdimu, 
teks vėliau pamatyti.

* S. Lukas.

NEPAPRASTAS
LAIKRODIS

Pirinėjų kalnų gyventojas, 
paprastas medžio dailydė, 
neturintis tame darbe aukš
tesnio išsilavinimo, nelabai 
seniai baigė dirbti nepapras
tą laikrodį, šis laikrodis, 
tarp daugelio įdomybių, kas
met vasario 11 d. atsidarys 
ir jo viduje bus matoma 
Dievo Motinos iš Liurdo sta
tula.

Laikrodis padirbtas iš me
džio, senų lietsargių vielų ir 
senų piūklų. Sveria 816 sva
rų, yra 8 pėdų 6 col. aukščio 
ir 4^2 pėdos gylio ir pločio. 
Jame matosi: šimtmetis, 
metai, metiĮ laikas, mėnuo, 
diena, valanda, minutė ir se
kundė. Taipgi matosi žemės 
bėgimas aplink saulę, saulės 
tekėjimo ir nusileidimo lai
kas. Rytais ir vakarais var
pai skambina „Angelas Die
vo” — paprastomis dienomis 
vienu varpu, šeštadieniais ir 
sekmadieniais — dviem.

Laikrodžio išvaizda pana
ši į Liurdo baziliką ir žemu
tinėje jo pusėje kiekvieną 
sekmadienį matomas kuni- 
gas> einantis į bažnyčią mi
šioms. Vasario 11 d. atsida
ro laikrodžio durelės ir pasi
rodo Dievo Motinos statula 
ir prieš ją klūpo Bernardeta, 
kuriai Marija apsireiškė. Tas 
pats įvyksta ir rugpiūčio 15 
d., gi gruodžio 25 d., Kalėdų 
dieną, pasirodo graži staine- 
lė — Kristaus gimimas.
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I Krikščionys nekrikščioniš
kame pasaulyje

1. Įsivaizduokime valstybę 
pilnai krikščionišką, kurios 
įstatymai ir papročiai per
sunkti Evangelijos dvasia. 
Tada krikščionis visas pa
stangas galėtų paskirti savo 
dvasiniam tobulinimui. Ne 
tik nekliudomas, bet dar 
bendruomenės paragintas, 
jis plauktų su palankiu vė
ju.

2. Keblumų atsiranda, kai 
krikščionis turi gyventi ir 
darbuotis pagoniškame pa
saulyje, ar pasaulyje, kuris 
dar nepriėmė Evangelijos 
mokslo, arba pasaulyje, nu- 
klydusiame nuo to mokslo. 
Tada kyla konfliktas tarp 
mokslų savo bendruomenės 
ir savo dvasinės šeimynos, 
tarp savo laikų dorovės ir 
amžinos Kristaus dorovės, 
tarp valdžios, kuri norėtų 
pasisavinti jo sielą, kad jai 
tarnautų ir Bažnyčios, no
rinčios ją palaikyti, kad bū
tų išgelbėta.

3. Kai pagalvojam, kad re
ti buvo laikai ir mažai tau
tų, kurios ne tik paviršuti
niškai, bet tikrenybėje gyve
no krikščioniškai, tai išrodo, 
kad šis nepastovus krikščio
nių gyvenimas netikinčiųjų 
žemėje yra, žinant 
tikrovę, normalus 
— bent tokiame 
mes, krikščionys, 
gyvename.

4. Ir šis konflikas nėra tik 
išorinis, tarp krikščionio ir 
pasaulio, bet dargi vidujinis, 
gilioje krikščionio sąžinėje.

5. Yra daug ištikimų ko
votojų, visada prisirengusių 
sudaryti bendrą frontą tikė
jimui ginti; prisirengusių 
kovoti dėl veikimo laisvės, 
prisirengusių užtarti Bažny
čios teises prieš pasaulinę 
valdžią. Yra daug 
Kristaus užtarėjų ir 
nebuvo jų stoka. Ir 
rint, kad kai kada
greiti nukirsti Malcho ausį, 
vistiek verti pagarbos dėl jų 
uolumo.

6. Dažnai pasitaiko, pa
vyzdžiui, kad tas žmogus,

kuris kokiame nors įstatyme 
įžiūri masonerijos įtaką, bet 
be jokio sąžinės neramumo 
priima biržose neteisingai 
uždirbtus pinigus, arba re
mia smurto politiką; dažnai 
bendruomenės papročiai ir 
idėja verčia jį atsižadėti sa
vo religijos įsakymų.

7. Kai bendruomenė būna 
pagoniška savo pamatuose 
ir civilizacija savo esmėje, 
tada krikščionis turi dvigu
bai saugotis. Neužtenka jam 
norėti išvengti neteisybių, 
jis turi pirma jas pažinti, 
nes pačioje jo sąžinėje blogo 
ir gero ribos tada supainio
tos.

Lietuvos miškas žiemą. 
Kai pavasario saulės su
tirpinti sniegai upokšniais 
ir upėmis slinks į Nemu
ną, Lietuvos miškuose, 
kaimuose ir miestuose gal 
žvangės ginklai ir liesis 
kraujas, jei lenkas veršis 
į tėvų žemę.

AMERIKA

MX

‘RASTAS 
iRODIS

,lnų gyventojas, 
tedžio dailydė, 
ne darbe aukš- 
vinimo, nelabai 
lirbti nepapras- 

Šis laikrodis, 
įdomybių, kas

ti d. atsidarys 
bus matoma

s iš Liurdo sta-

tedirbtas iš me- 
tsargių vielų ir 
Sveria 816 sva- 
ų 6 col. aukščio 
gylio ir pločio, 
si: šimtmetis, 
laikas, mėnuo, 

a, minutė ir se- 
i matosi žemės 
ik saulę, saulės 
lusileidimo lai- 
r vakarais var- 
i „Angelas Die
gtomis dienomis 
šeštadieniais ir 

j — dviem, 
išvaizda pana- 

.ziliką ir žemu
lėje kiekvieną 
natomas kimi- 
į bažnyčią mi- 
o 11 d. atsida- 
durelės ir pasi- 
Motinos statula 
ūpo Bernardeta,

ir rugpjūčio 15 
io 25 d., Kalėdų 
.do graži staine- 
is gimimas.

II Dvi klaidos
Pirmutinė klaida 
dvasios išsižadėjimas,

yra

istorijos 
dalykas 

padėjime 
šiandien

tas 
pasidavimas pasauliui.

2. Didelė klaida tų viešai 
save laikančių krikščionių, 
kurie be jokios sąžinės iš
metinėjimų praktikuoja va
dinamas biznio taisykles, 
nors ir bendruomenės pri
imtas, nepripažįstančias mei
lės ir teisybės dorybių.

3. Yra klaida tų krikščio
nių, kurie taip pasidavė mo
derniai erezijai „tautišku
mo”, kad kitos taisyklės ne
pripažįsta, išskyrus tautinį 
interesą, nepripažįsta nei ki
tos teisės, kaip tik karinę 
jėgą.

4. Visos minėtos klaidos

Moters Pareigos
(Laiškas iš Austrijos)

Mūsų amžius yra tikrai di
džiausių keistenybių amžius. 
Viskas pradeda aukštyn ko
joms verstis. Viešpatauja 
pas žmones kažkokia keista 
nesulaikoma kryptis: girdi, 
visa, kas buvo, jau atgyveno 
savo laikus, reikia visa ką

drąsių 
niekad 
nežiū- 

jie per

yra dvasinės klaidos: aplei
džia
nę gerovę dėl kokios tai ben
druomeniškos gerovės, tai y- 
ra, siekia tvirtesnio pamato 
bendruomenėje, kur laikinai 
gyvena, o ne toje bendruo
menėje, kur yra pašauktas 
amžinybę praleisti.

5. Antroji klaida visai ki
tokia nei pirmoji. Tai yra 
toks viršutiniškas prisiriši
mas prie Bažnyčios, išorine 
puse, kad užmirštama jos 
siela; yra tai išsižadėjimas 
bendruomenės, atsiskyrimas 
nuo žemės.

6. Dėl skrupulo, opios są
žinės, dėl baimės susitepti 
nuo pasaulio, mes užsidaro
me Bažnyčioje, mes atsiža
dam visokio bendravimo, vi
sokių normalių santykių su 
tais, kurie gyvena mūsų vai-

krikščionis savo dvasi-

M. RADZEVIČIŪTĖ

Pilkosios Dulkes
(Apysaka iš knygnešių gadynės)

čius priėjo arčiau: gal ponas 
i nori ko paklausti...

Bet ponas pravėrė varte
lius, įėjo į kiemą ir sustojo...

■ Senis žiūri, akim netiki... 
Ponas metė skrybėlę ir laz
dą į žemę, griebė senuką į 
glėbį ir sušuko:

— Tėve!
Račius apsiverkė sūnaus 

glėby.
— Raulai, Raulai!.. Sūne

li mano!..
Ir svečias pravirko. Apsi

dairė:
— Tėve, kur motina?
— Mirė.
— O senelis kunigas?
— Mirė.
— O seserys?
— Ištekėjo.
— O mano brolis dvynis, 

Lukošius?
— Mirė.
— Tai kas beliko iš manų

jų?
— Dar aštuoni gyvena be 

tavęs, kurį taip pat laikiau 
jau mirusiu. Bet Dievas iš
klausė mano maldų. Grąžino 
tave į tėviškę. Iš toli tu?

— Oi, iš toli, tėve...

O tuo tarpu pūslėtos ran
kos vis dirbo. Kirvis vis 
taukšėjo kieme nuo anks
taus ryto ligi vėlybo vakaro. 
Tik retkarčiais tylus atodū
sis išsprūsdavo iš senio krū
tinės ir kietai sučiauptų jo 
lūpų.

Karšta buvo vasara. Pati 
šienapiūtė. Senis račius tašė 
kieme medį ratlankiui. Ret
karčiais • šluostėsi rankove 
gausų prakaitą. Toli, vieške
ly, ėmė skambėti pašto ark
lių varpelis*). Račius atsi
duso... Paštas vežė iš Ario
galos į valsčių laiškus ir vi
sokius raštus. Tik jam nieka
dos niekas neparašydavo. 
Nebent kartais sūnus karei
vis pasiskųsdavo savo sun
kiąja dalia maskolių kariuo
menėj...

Tuo tarpu vežimas vis ar
tėjo ir sustojo ties jo kiemu. 
Išlipo juodai apsirėdęs po
nas, blizgantis ir gražus. Ra-

*) Tai buvo Rusu laikais. Paš
tą vežiojo tada arkliais, užkinky
tais rusišku būdu, su skambaliu
kais.

stybėje, bet kurie ne mūsų 
tikėjimo.

7. Katalikai užsikrečia va
dinama „parapijine dvasia”. 
Tai yra gerų, dorų katalikų 
nusistatymas tik tarp savų
jų darbuotis, su netikinčiais 
neturėti jokio ryšio. Jie tokį 
prisirišimą turi prie savųjų, 
kad užmiršta kitas grupes.

8. Ir neretai pasitaiko,' 
kad vieno miesto katalikai 
apleidžia kito miesto katali
kus. Turtingesnė parapija sugriauti, eiti naujais ke- 
nepadeda menkesniai. O kur liais.
nėra parapijos, tai katalikai 
visai apleidžiami. Vėliau de
juojame, kai netikintieji 
juos laimi.

9. Yra tokių vietelių, kur 
randame du * daktarus, du 
vaistininkus, dvi skanumynų 
krautuves — vienas tikin
tiems patarnauti, kitas neti
kintiems.

10. Ir apsišvietę taip pat 
siaurai elgiasi; vengia viso
kios netikėlių literatūros ir 
įžiūri ereziją, jei katalikų 
rašytojas drįstų bendradar
biauti netikinčiųjų laikraš
čiuose. Koks aliarmas ir ne
pasitikėjimas buvo, kai vie
nas kunigas Lietuvoje drįso 
tautininkams kai kuriuose 
dalykuose pritarti!

III Atsiskyrimo klaida
1. šitoks formalumas, ši

toks susirūpinimas gyventi 
atskirai nuo kitokių pažiūrų 
žmonių, ir niekad nedrįsti 
žvilgterėti anapus paklusnių
jų ribos, šitokia baimė pasi
judinti, šitoks atsargumas, 
šitoks patogus užsidarymas 
duoda nepageidaujamų pa
sėkų.

2. Tai 
lias ribas 
dvasiškų

Panašus reiškinys paste
bimas ir moterų pasaulyje. 
Visa, kas buvo iki šiol mote
riška, kuklu, padoru, šven
ta... jau, girdi, nebetinka 
moteriai. Moterų emancipa
cija, t. y. visiškas moters iš
silaisvinimas, šiandien lyg 
kokia elektra purto moters 
vaizduotę ir liepia mesti į 
šalį visus prigimties ir Die-

sugriauna natūra- 
tarp pasaulinių ir 
draugijų, iššaukia

nereikalingą tikybinę kovą, 
ugdo tikinčiuose paslėptą iš
didumą ir daro artimo mei
lės įsakymą neįvykdomą.

3. Taip, reikia išlaikyti ty
rą mūs tikėjimą, bet jei pa
sauliniuose dalykuose mes 
vengiame visokio susitikimo 
su netikinčiais, jei esame su
sitraukę, mes atvaizduoja
me Kristų mumyse bailų, 
vienšališką, neprietelingą. 
Kur ir kada darbuosimės 
pratęsti Jo Karalystę?

4. Būdami visai atsiskyrę, 
sudarytumėm privatišką ka
talikybę, dvi sau prieštarau
jančias idėjas, o Bažnyčios 
pareiga ne sunaikinti pa
saulį, bet atnešti pasauliui 
Gyvenimą.
(Pagal Pierre Henri Simon)

Amerikonas.

vo duotus privalumus. Noras 
pamėgdžioti vyrą, tai esąs 
šių laikų modernios moters 
idealas. Nekalbu apie išorinį 
mėgdžiojimą: vyriškų rūbų 
nešiojimą, plaukų kirpimą, 
sportą, lenktynes, kitus pa
būklus, bet... kas liūdniau-' 
šia, kad moteris nebenori 
jau turėti vaikų, nebenori 
užsiimti namų ruošos gyve
nimu, tai esąs ne jos darbas. 
Čia tai yra baisiausia nesą
monė ir Dievo tvarkos ardy
mas!

Ačiū Dievui, dar ne visos 
moterys tąja liga užsikrėtu
sios. Ir tegul nemano, kad 
aš esu moterų laisvės prie
šas. Priešingai. Labai svei
kintinas dalykas, kad ir mo
terys pradeda suprasti, jog 
jos nėra vyro vergės, arba 
žemiausių geidulių įrankiai, 
kaip senovėje būdavo, kol 
dar Kristaus mokslo nežino
ta. Tegul moterys dėkoja 
Kristui už tą išlaisvinimą, 
nes šv. Povilas štai ką sako: 
„Nebėra nei vergo, nei lais
vojo; nebėra nei vyriškio, 
nei moteriškės; nes jūs visi 
esate vienas Kristuje” (Gal. 
3, 28). Bet tegul moterys ir
gi atsimena, kad Dievas su
tvėrė vyriškį ir moteriškę. 
Vyriškiui davė teises būti 
šeimynos galva, o moteriškei 
— širdim; vyriškiui yra už
dėta pareiga uždirbti duoną: 
„Savo veido prakaite valgysi 
savo duoną” (Gen. 3, 19), o 
moteriškei įsakyta: „Sopu
liuose gimdysi savo vai
kus...”

įvo, yra ir bus iki pasaulio 
pabaigos. Vyras privalo už
dirbti duoną, būti šeimynos 
galva; moteris privalo gim
dyti, maitinti, mokyti, ne
šioti, prausti savo vaikus ir 
būti lyg širdimi visai šeimy
nėlei. Galima moteriškei bū
ti laisvai nuo tų pareigų tik 

I tada, kai Dievas liepia jai 
pasirinkti dar aukštesnį luo
mą, būtent, likti netekėju
siai, arba eiti į vienuolyną. 
Toks pat patarimas yra ir 
vyrui. Bet kartą pasirinkta 
yra moterystė, tai visi kiti 
svajojimai turi eiti į šalį, o 
tik motinystės ir moterystės 
pareigos privalo stovėti 
prieš akis.

Moteris šeimynoje
Pats žodis „Moterystė” tu

ri savo kilmę ne nuo vyro, 
bet nuo moters, o lotyniškas 
žodis „Matrimonium”, dar 
labiau pabrėžia motinystės 
pareigas: „mater”, reiškia 
„motiną”, o „munus” — 
„pareigą”. Už tat ir Kristus, 
kuris nors galėjo ir kitokiu 
būdu ateiti į pasaulį, bet pa
sirinko motiną Mariją, kad 
tuo būdu visoms motinoms 
parodytų jų šventą užduotį. 
Motina gimdo, nešioja, prau
sia vaikelį, tai kaip Marija 
Kristų. „Ką vienam iš tų 
mažiausių padarysite, man 
padarysite”, sako Viešpats 
Jėzus. Taigi, ypač motinoms 
didžiausias paguodos žodis 
ir suraminimas varguose!

Turėti jau apkrikštytą 
mažutėlį šeimynoje, tai turė
ti lyg tikrą šventąjį. Aš sa
kyčiau, kad toks vaikelis 
daug daugiau turi būti bran
ginamas, negu paveikslai 
ant sienų. Nes sienų pa

’(veikslai, nors pašventinti, 
bet yra tik popieris ir pri
mena mums šventuosius, o 

i čia gyvi šventieji. Toks vai
delis miršta, eina tiesiai į 
dangų ir galima prie jo mel
stis.

Doros ir išmintingos mo
terys nebijo turėti vaikelių, 
jos žino, kad tai ypatingas 
Dievo palaiminimas ir di
džiausias motinos turtas. 
Užtad Dievas amžiais iš 
gausingų šeimynų, ypač vė
lesniuosius vaikelius, šaukė 

(Gen. 3, 16). Šios dvi ir dabar šaukia į šventuo- 
skirtingos paties Sutvėrėjo sius. Sakysim šv. Teresėlė 
uždėtos pareigos amžiais bu---- devinta šeimynoje, ir pati

jauniausioji, šv. Ignacas, 
Jėzuitų Draugijos įsteigėjas, 
— pats dvyliktasis; vienas 
iš dabartinių Lietuvos vys
kupų, girdėjau, esąs vienuo
liktas šeimynoje. Kaip bus 
gražu tokios gausios šeimy
nėlės gimdytojai, nešiotojai, 
maitintojai, kantriai motinė
lei susilaukti iš Dangaus ir 
žemės Sutvėrėjo pagyrimo 
žodį! O ką susilauks toji 
motina, kuri tik iš netyčių ir 
tai per keiksmus ir ašaras 
užaugino vieną arba du, o 
kitus arba prašalino iš gy
vųjų tarpo, arba vartojo bū
dus, kad neateitų į šį pasau
lį! Yra tokių ištvirkėlių tė
vų jau nemaža, ypač tarp 
didelių ponų, kurie greičiau 
sutinka įsigyti vieną arba 
du brangius kambarinius šu
niukus, negu vaiką ir kai 
stimpa „mylimas” šiunelis, 
jo labiau gailisi, negu vaiko! 
(faktas!).

Kristaus Motiną Mariją 
gyrė viena moteriškė pakė
lus balsą šiais žodžiais: 
„Palaiminta įsčia, kuri tave 
nešiojo, ir krūtys, kurias 
žindai” (Luk. 11, 27). Pana
šų pagyrimą ir šiais laikais 
siunčia Dievas per Bažnyčią 
ir Krįstaus Vietininką šv. 
Tėvą, ypač Pijaus XI enci
klikoje „Casti Connubii” 
(A.A.S. 1930) visoms toms 
motinoms, kurios su meile 
eina į moterystę, su meile 
gimdo vaikus, su meile ir 
pasišventimu juos augina, 
dėl jų vargsta, juos saugoja 
nuo kūno ir ypač sielos pa
vojų, juos gražiai auklėja, 
veda prie Sakramentų, lei
džia į katalikiškas mokyk
las ir t.t. Tokioms motinoms 
ir Dievo Teisme bus garbė ir 
išaukštinimas. Tūkstančiai 
išganytų sielų eis, sakysim, 
pro šv. Ignaco, šv. Teresėlės, 
šv. Antano motinas ir dėkos, 
.kad pagimdė Ignacus, Tere
sėlės ir Antanus, nes per 
juos jie šiandien laimingi, o 
jei jų nebūtų buvę, šiandien 
eitų keikdami į pragarą...

L Bružikas S. J.
(Bus daugiau) .

Tie, kurie mūsų nepažin
dami apie mus blogai galvo
ja, mums blogo nedaro. Jie 
ne mus tada aukoja, bet sa
vo pačių įsivaizduotas būty
bes. — Bruyere.

Pamatęs vaikus kieme, 
paklausė:

— Kieno tie?
— Tavo brolių. Visi lau

kuose. Juk pati darbymetė. 
Tik aš, senukas, ir vaikai 
pasilikome namie. Bet, štai, 
rodos, ir jie visi jau grįžta.

Iš tikrųjų, nuo laukų at
skrido :

„Valio, dalgelė, valio!...”
Ilgai klausėsi atvažiavusis 

tos gaidos. Pasiklausęs pra
bilo:

— Ir ak atsiminiau šien- 
piovių dainą. Gal mokėčiau 
su jais ir dainuoti...

Pulkas vyrų. Visi baltais 
marškiniais, atlapom krūti
nėm. Mergaitės gėlėmis pa- 
puošusios galvas. Visi įėjo į 
kiemą ir tik čia nutraukė 
dainą. Žiūrėjo į svečią nebu
vėlį. Stebėjosi. Senis račius 
pasakė:

— Svečią turime. Ar ne
pažįstate jo?

Tyla. Tik po ilgesnės per
traukos tarė vyresnysis bro
lis, Andrius:

— Tai jau, tur būt, Rau
las, ar ką?...

Ir puolė sveikintis. Raulas 
išdalino broliams ir seserims 
dovanas iš tolimos Vokieti
jos. Į kiemą rinkosi vis dau
giau sodžiaus žmonių. Visi

džiaugėsi kartu su račiumi. 
Raulas vis pasakojo jiems, 
retkarčiais pasižiūrėdamas į 
tuos pilkus Lietuvos so
džiaus žmones.- Ir kažkokį 
jausmą pajuto krūtinėje. Tie 
žmonės buvo visai kitokį: ir 
vyrai, kurie pūslėtomis ran
komis sveikino atvykusį, ir 
tos moterys, kurios buvo vi
sai nepanašios į jo Gretą... 
Bet kodėl jie buvo Raului 
kažkaip ypatingai meilūs ir 
artimi, — jis pats negalėjo 
sau išsiaiškinti.

3
Kitą dieną Raulas aplankė 

senus savo pažįstamus. Su
tiko sodžiuje seną draugą 
Krištupą Juodį, tik neseniai 
grįžusį iš rusų kariuomenės. 
Pasišnekėjo apie senus lai
kus. Prižadėjo dar kitas kitą 
aplankyti. Raulas pasuko į 
nedidelę trobelę, kur, kaip 
jam pasakė, gyveno jo ge
riausias jaunystės draugas 
Anupras.

Anuprą rado, bet nebepa
žino. Rado jį luošą, sulaužy
toms kojoms. Be laiko pase
nusį.

— Kas tau, drauguži?
— Grįžai, Raulai! Tai ge

rai, gerai... Matai, kas iš ma
nęs beliko...

Ir pasipasakojo savo ne
laimę. Tarnavęs Vilniuje, 
pas akmenskaldį. Kartą ak
menų vežimas išvirtęs, pri
slėgęs jam kojas ir padaręs 
visam amžiui nebetinkamą 
darbui. Grįžęs vargšas į so
džių. Čia geri žmonės jo ne- 
apleidę. Jis, laiko turėda
mas, ėmęs drožinėti ir piau- 
styti iš medžio smūtkelius ir 
Dievo kančias. Dabar jis 
esąs plačiojoj apylinkėj ži
nomas dievadirbys.

Nedidelis Anupro kamba
rėlis buvo pilnas dievukų, 
smūtkelių.

— Grįžai pas savuosius? 
Gerai padarei, Raulai. Mums 
dabar tokių žmonių labai 
reikia.

— Bet aš tik kelioms die
noms...

— Ką? Nepaliksi čia?!
— Nieku būdu. Ką aš čia 

veikčiau?!
Ir papasakojo savo pasise

kimus ten, svetimoj žemėj. 
Gyrėsi turįs laimę.

Išėjo pavakariu. Anupras, 
lydėdamas jį, užtraukė seną 
žemaitišką dainelę. Tokią se
ną ir artimą kiekvieno že
maičio širdžiai...

Grįždamas Raulas jau iš 
tolo išgirdo armonikos gar
sus. Buvo subatvakaris. Pas

Butkų — vakaruškos. Rau
las susitiko su Šliguriu, žy
miausiu kaimo bernu. Drau
ge pasuko į Butkų kiemą. 
Ten jų jau laukė. Susirinko 
daug jaunimo. Atėjo ir se
nesnių žmonių. Net paniuręs 
Krištupas čia buvo. Senis 
Giedraitis derino smuiką. 
Visi ruošėsi šokti.

Įeinant Raului su šliguriu 
į kiemą, į juos nukrypo visų 
dėmesys. Mergaitės visos su
sigūžė į krūvą. Tik Krištupo 
sesuo, Roželė, nė nesujudėjo. 
Švedų gi vienturtė Magdutė 
nuo tvoros šūktelėjo:

— Dar vienas ilgakojis 
ateina. Bus kuo kaminus va
lyti..,

Pataikė gerai. Raulas at
sisuko į ją ir sutraukė ant
akius. O ji juokėsi...

Šligurys, įsisukęs į mer
gaičių vidurį, sukamandavo- 
jo:

— Suktinį!
Mergaitės juokėsi ir atsi

sakinėjo. Aiškinosi nemo
kančios. Tada šligurys įpuo
lė į trobą ir išsitempė senelę 
bobutę Giedraitienę. Su ja 
pradėjo suktinį. Bobutė tik 
suėmė sijono skvernus — ji 
šoko neblogiau už jaunas. 
Tada ir jaunės pašoko prie 
vyrų. Netrukus ūžė visas

kiemas. Raulas praėjo pro 
smalsiai į jį žiūrinčių mergi
nų eilę ir įėjo į trobą. Liepė 
atritinti alaus statinę ir vi
siems gerti už jo sveikatą ir 
pinigus. Pats prisėdo prie 
paniurusio Krištupo. žiūrė
damas į šokančius, prisilen
kė prie draugo ir paklausė:

— O kieno toji mergaitė, 
kur šoka su Švedu?

— Mano! — trumpai at
sakė Krištupas.

— Kaip tavo? Sužadėti
nė?

— Roželė, mano sesuo.
— Graži mergaitė. Liekna 

ir gražiai šoka. O toji, kurią 
Šligurys taip prie savęs 
spaudžia?

— Tai Magdutė, Švedų 
vienturtė.

— Linksma ir išdykusi. O 
senio švedo.čia nėra?

— Ne. Jo niekados nėra.
— Kaip tai?
— Apie tai geriau pa

klausk Anupro. Jis geriau 
žino. Jų tarpe kažkokios pa
slaptys. Švedas dažnai važi
nėja ir naktimis kažką ve
žioja.

— Įdomu būtų ištirti.
— Nesunku. Tik aš tuo 

tarpu nenoriu.
(Bus daugiau)



SO. BOSTON, MASS. BALTIMORE, MD.

Žinios sujaudino lietuvius
Žinios apie begėdiškus 

Lenkijos pasikėsinimus prieš 
Lietuvą sujaudino visus Bo
stono lietuvius. Žinios pradė
jo ateiti tuoj po Hitlerio už
ėmimo Austrijos, todėl visi 
matė, kad užgrobimas kitos 
tautos yra galimas dalykas 
šiose dienose. Daugumos 
nuomonė buvo, kad jei tik 
vieni lenkai pultų Lietuvą, 
tai Lietuva nenusigąstų ir 
lietuviai sugebėtų juos iš
grūsti atgal į Varšuvą nors 
ir tektų vienam lietuviui su 
trylika lenkų kovoti, bet be
veik visų nuomonė buvo, kad 
lenkai yra susitarę su Hitle
riu. # Na, žinoma, Lietuvai į- 
veikti karo lauke Lenkiją ir 
Vokietiją negali būti nei vil
ties.

Vienas žemaitis Lietuvos 
armijos savanoris, kovojęs 
su bermontininkais, pareiš
kė, kad gal lenkų kariuome
nei ir pasisektų prasilaužti 
per Lietuvos rubežius, bet 
kuomet ji pasiektų Žemaiti
ją, tai ten sau galą gautų.

Bostono dienraščiai di
džiulėmis raidėmis rašė apie 
Lietuvos Lenkijos ginčą, 
siuntė savo reporterius į 
South Bostoną teirautis lie
tuvių, kaip jie jaučiasi ir ką 
mano. Rašė pirmuose pusla
piuose ir apie New Yorko 
lietuvių masinį mitingą. Vi
siems laikraščiams, matyti, 
patiko newyorkiečių priim
toj rezoliucijoj pavadinimas 
Lenkijos „unhappy Poland”.

Jaunimas — vyčiai 
pirmutiniai

Bostono lietuvių jaunimas 
vyčiai, tur būt, pirmutiniai 
susiorientavo šį tą daryti. 
Kovo 18 d., kai spauda pa
skelbė, kad sušauktas Lietu
vos seimas atsakyti į lenkų 
ultimatumą, Lietuvos Vyčių 
17-tos Algirdo kuopos pirmi
ninkas, Pranas Razvadaus- 
kas pasiuntė Seimui į Kauną 
šitokio turinio kablegramą: 
„Bostono lietuvių jaunimas 
vyčiai prašo Lietuvos vy
riausybės ir seimo prieš len
kų pasikėsinimus griežtai 
reaguoti, — neatsižadėti sa
vo teisių ir sostinės Vil
niaus. Lietuva turi būti lais
va. Mes su jumis.

Pranas Razvadauskas, 
pirm.”

Susirinkimas masinio mitin
go reikalu

Kovo 20 d. vakare bažny
tinėj salėj Federacijos sky
rius sušaukė draugijų at
stovų susirinkimą. Prisirin
ko artipilnė salė. Susirinki
mą vedė p. Kumpa. Visi su
sirinkusieji nepaprastu su
sirūpinimu svarstė ir siūlė 
įvairius pasiūlymus didžiu
lio masinio mitingo šaukimo 
reikalu. Koks susirūpinimas 
Lietuvos reikalais susirinku
siųjų buvo, rodo ir tas, kad 
vedėjas dusyk buvo užda
ręs susirinkimą, bet susirin
kusieji nesikėlė ir iš naujo! 
perbalsuodavo tęsti susirin
kimą iki viską išsiaiškino, 
kad didžiulį masinį mtitingą 
ruoš So. Bostone 2 vai. po 
pietų Federacijos trečias 
skyrius, į kurį draugijos 
kviečiamos atsiųsti ir savo 
atstovus. Kalbėtojais bus 
kun. K. Urbonavičius, lietu
viškai, o adv. Kazys Kali
nauskas angliškai. A.

— Nuo kovo 12 d. iki 18 
d. buvo apsiniaukę ir lijo; 
daug žmonių sirgo.

— Mirė Stasys Skvernelis. 
Šv. Vardo vyrai su kunigu 
atėję į šermenis sukalbėjo 
dalį rožančiaus už jo vėlę.

— Trečiadienį didžioji 
spauda didžiausiomis antra
štėmis pradėjo skelbti, kad 
lenkai eina mažą Lietuvą 
nušluot nuo Baltijos krantų, 
o Hitleris Klaipėdą atimt. 
Vieni ginčus kėlė, pykdami 
ant lenkų, kiti kalbėjo apie 
silpnumą, o treti meldėsi. 
Kovo 18 d. bažnyčioje kry
žiaus keliai buvo už Lietuvą.

— Šv. Juozapo šventė vėl 
davė progos rimtiems kata
likams pasimelsti prie šv. 
Juozapo, pavedant Lietuvą 
jo globai, kad priešai atsi
trauktų nuo savo kruvino 
užmanymo. Labai buvo ma
lonu atsilankyti katalikiško
se bažnyčiose. Graudžios 
ašaros jungėsi su malda už 
Lietuvą, kuri, kaip tykus 
avinėlis, nuteista užmušti.

Tik Dievo stebuklas nuo 
tų dviejų priešų gali išgelbė
ti Lietuvą, už tai visi mylį 
Lietuvą turim daugiau mels
tis už savo Tėvynę, kad prie
šai, susigėdinę savo skys
tais užmanymais, pasitrauk
tų nuo Lietuvos sienų.

— VI. Draigino siuvykla 
visai išbaigė darbą ir visi 
darbininkai įregistruoti į 
valstybės bedarbių fondą. 
Nežinia, kada pradės duoti 
pašalpą, o kada pradės dirb
ti, tai nesako, gal po Velykų.

J. K.

PITTSBURGH, PA.

A. a. sesuo M. Bernarda
Mūsų brangią ir mylimą 

sesutę M. Bernardą (Oną 
Račiūnaitę) atskyrė Aukš
čiausias iš mūsų tarpo kovo 
15 d., 2:30 vai. popiet.

A. a. seselė gimė 1904 m. 
lapkričio 1 d. Pittsburgh, Pa. 
Jos tėvai Jonas Račiūnas ir 
Ona Ignatavičiūtė. Velionė 
išgyveno vienuolyne 17 me
tų.

Paliko nuliūdusias: šv. 
Pranciškaus Seseles, savo 
brangią motinėlę ir patėvį 
Vincentą Gražulį, brolius 
Petrą, Albertą, Jeronimą, 
Vincą ir Bernardą; dėdę 
Pranciškų ir gimines.

Laidotuvės įvyko kovo 19 
d. iš šv. Pranciškaus seserų 
koplyčios į šv. Kazimiero 
kapines.

Nuolankiai prašo maldų 
už jos vėlę šv. Pranciškaus 
seserys, broliai ir giminės.

CHICAGO, ILL.

Vajus
Naujos akademijos staty

mo fondui vajus varomas 
pirmyn.

Pasitikime, kad mūsų prie 
teliai Chicagoj ir iš toliau, 
iš rytinių valstybių, atskiri 
asmenys, organizacijos, 
draugijos, išties gelbstinčią 
ranką su medžiagine parama 
naujos akademijos statymo 
fondui.

Aukas prašome siųsti:
Sisters of St. Casimir 
2601 W. Marquette Road 
Chicago, Illinois.

’’AMERIKA”
423 Grand St. Brooklyn, NY.

Lenkų užgrobtose Lietuvos, Ukrai
nos ir Gudų žemėse išnaikintos visos 
organizacijos, uždarytos mokyklos ir 
prieglaudos. Pavergto Vilniaus krašto 
lietuviai tik namuose gali mokyti sa
vo vaikus, kaip matome paveiksle.

Mūsų Jaunimas
Sunku, be galo sunku, 

kalbėti nors kiek platesniu 
mastu apie jaunimą, ypač 
šių dienų jaunimą. Jis toks 
įvairus, toks skirtingas, toks 
nepastovus padaras, kad juo 
arčiau su juo susipažįstame, 
juo mažiau jį suprantame. 
Juo plačiau stengtumeis jau
nimą aprėpti, juo toliau nuo 
jo nutoltum, nes, kaip kiek
vienas gyvis, taip ir žmonės 
nevienodi. O tai dar teisin
giau kalbant apie jaunimą, 
kuris beveik nejučiomis pa
sijuto suaugusiųjų tarpe ir, 
it visai svetimas, dabar jau
čiasi, kaip vežiųiui penktas 
ratas, niekam nereikalingas. 
Jis, užaugęs, šiek tiek su
brendęs, apsidairo ir randa, 
kad jau visi dievaičiai mirę, 
visi karai atkariauti, visi ti
kėjimai paneigti, visi žmo
gumi pasitikėjimai žuvę. 
Trumpai sakant, nieko jam 
nebepalikta veikti, daryti. 
Darbas jo nereikalingas. 
Jam, iš tikrųjų, nebėr kas 
veikti, kas daryti. Namų ži
dinys jau seniai dingęs. Ra
mus, tylus vakaras namie, 
su tėveliais ir broliais, sesu
tėmis, su moterų septyne- 
riais „andarokais”, iš mados 
išėjęs. Kaip galima norėti, 
kad jaunimas savo šeimos 
židinį pamiltų, jeigu patys 
jo tėvai jau seniai to židinio 
šsižadėję?

Neradęs sau vietos namie, 
nejausdamas jokių meilės 
ryšių, kurie rištų jį prie sa
vųjų, jis ieško sau vietos už 
šeimos sienų, kur randa 
kvailių ir sukčių pasaulį, ku
riame bedievybė, pavydas ir 
puikybė sudaro jam pasaulio 
trikertį vietoj tikėjimo Tre
jybės... Baigdamas mokslo 
kursus, jis daug girdėjo apie 
idealus, aukštus siekus, to
bulus pasišventimus; jam 
buvo daug kas kalbėta apie 
jo dalį gyvenime, apie jo 
reikalingumą visuomenėje. 
Visos prakalbos, visi linkėji
mai buvo skaidriausia ateiti
mi nešini; visi kalbėtojai, 
mokytojos, mokytojai, it pa
pirkti, jam meluote melavo; 
dangų žadėjo. Visi vyresnie
ji tą vieną dainą dainavo: 
kiekvienam jaunam yra vie
tos pačiose viršūnėse, jeigu 
jis tik prakaito nepasigailės. 
Kiekvienas galįs tapti prezi
dentu, pramonės karaliumi, 
jei tik dirbti, pašvęsti nebi
jos. Raštinėlės pusmokslis 
neretai vedąs visos pramo
nės prezidento dukrelę ir 
pan., ar bent taip mokytojų 
teigiama...

Na, jaunimas, baigęs mok

slo suolą šildyti, žengia į gy
venimą, pasirengęs aukš
čiausius kalnus nuversti, 
žvaigždes pasiekti, patį dan
gų savo tikslams ir sieki
mams prilenkti ir, it musę 
kandęs, apsirinka. Jis pasi
rengęs dirbti, prakaituoti, 
pasiaukoti, visą save atiduo
ti, pasaulis gi nei jo darbų, 
nei jo pasiaukojimo, nei jo 
paties nenori. Tiek daug tas 
pasaulis jam žadėjo, kaip 
mylimosios šypsnys, viliote 
jį viliojo tą slenkstį iš moky
klos į gyvenimą peržengti, 
dabar gi jis nieko neduoda. 
Ir ką gi šiandien gali duoti, 
pats į ožio ragą riečiamas 
gyvenimas ?

Šių dienų jaunimas lyg pa
prastas smuikas, ateina tik
ras artistas, kuris, šluostęs 
dulkes ir voratinklius, iš
traukia iš to paprasto pada
ro dangaus balsą; ir pasi
klausę, pasigėrėję, mes mėg
stame, gerbiame tą prastą 
smuiką, nes, jam tarpinin
kaujant, žmogaus siela, iš
troškusi palaimos, gavo pa
ragauti nors šešėlį to dan
giškojo maisto, kuriuo žmo
gus, gyvenimo nakties bas
tūnas, susilaukė nors aki
mirkos, nors pragiedrulio 
pro jo tikrojo busimojo na
mo durų plyšelį.

Bet visa tai priklauso, 
pareina nuo artisto, nuo 
smuikininko. Jeigu neateina 
smuikininkas, jeigu smuiko 
nepažadina artistas, tas 
smuikas lieka paprastu, nu
sususiu smuiku!

Taip ir su jaunimu. Iš jo, 
kaip ir iš to smuiko, dan
gaus balsą, žvaigždžių melo
diją galima ištraukti. Bet 
jis, kaip ir tas smuikas, rei
kalingas artisto, reikalingas 
stygų, jėgų suderintojo.

O mūsų laikais, deja, to
kie artistai, tokie smuikinin
kai, kaip paparčio žiedas, 
tikra retenybė.

Kur tik jaunikaitis šian
dien pasisuks, jausis nebe
reikalingas. Apie darbą be
veik nėra nė šnekos. Suau
gusiems, jau seniai bedirbu
siems, nėra užtenkamai dar
bo, tai ką gi čia ir kalbėti 
apie neprityrusį, gyvenimo 
nemačiusį pienburnį! Visur 
jam durys uždarytos. Pirmą 
žingsnį žengiant, likimas 
jam koją pakišo. Iš pradžių, 
jis jaučias svetimas, niekam 
netinkamas, nereikalingas, 
bet, ilgainiui, kaip žmogus, 
jūros nelaimės nublokštas, 
vienui vienas negyvenamoj 
saloj, išmoksta apsieiti be 
to, ko negali gauti ir geriau-

Lenkai Nori Praryti Mūsų Tėvynę!J;
Broliai lietuviai, ką mes 

dabar darysim? Girdime, 
kad lenkai nori praryti mū
sų tėvynę, daugybe gyvasčių 
ir krauju atpirktą, iškovotą 
Nepriklausomybę. Mes turim 
visi tai atjausti, nes mūsų 
broliai ten savo galveles pa
aukojo už visų lietuvių lais
vę. Jie mirdami nuo to pa
ties priešo kulkos šaukė: 
Broliai, sesutės, mes miršta
me už mūsų visų tėvynę dėl 
likusiųjų laimės ir laisvės, 
kuria prašome gėrėtis ir bu
dėti jos sargyboje nuo gro
buonių priešų, laikyti stiprų 
kardą rankoj iki paskutinės, 
išmušančios valandos, kol 
visa mūsų tėvynė bus nepri
klausoma ir visi vergijos 
pančiai sutriuškinti!

Ar daug mes, likusieji, y- 
patingai užjūriečiai, prisidė
jome prie mūsų mirštančių 
brolių šauksmo? Ar daug 
mes rūpinomės tą priešą vi
siškai nugalėti? Jei kuris

šiai išnaudoti tą, ką dar gali 
gauti. Jeigu negali dirbti, tai 
gali tinginiauti. Jis, kaip 
Vaižganto „Mykoliukas”, 
sau bedainuoja: „Kai noriu 
dirbu, kai nenoriu tinginiau
ju”, tik su tuo skirtumu, 
kad jis ir norėtų dirbti, ne
galėtų! Tad telieka vien tin
giniauti. Ir tinginiauja. O už 
tinginiavimą, kažin, ar yra 
jaunimui pavojingesnė liga? 
Jau šiandien kad ir būtų 
jaunimui darbo, vargiai ar 
jis eitų dirbti, vargiai galė
tų, kad ir norėtų. Nedarbas 
vienus atpratino nuo darbo, 
kitiems nedavė progos nė 
susipažinti su darbu. Jis da
bar darbui netikęs. O jeigu 
šiandien jau taip, tai kas 
bus rytoj?

Bet visa tai ne naujiena. 
Prieš penkiolika metų mūsų 
rašytojai, mokytojai ir tėvai 
taipgi rūpinosi jaunimu. 
Jaunimas ir tada buvo vi
siems galvosūkis. Ne taip 
seniai Amerikos jaunimas 
buvo vaizduojamas, kaip 
linksmas, kailiniuose pa
skendęs kolegistas, dabita, 
gerai, sočiai pavalgęs, bute
liuku kišenėje nešinas. Jo 
draugė, išdraikyta, ištapyta 
mandrapypkė, kolegistė, ku
rios suknelė užsibaigia, kai 
tik prasideda. Jaunimas, iš 
tikrųjų, dūko, siuto, iš kai
lio nėrėsi, vėjus gaudė ir 
laukė audros. Kėlė maištą ne 
tik prieš tėvus ir vyresniuo
sius, bet prieš pačią tų laikų 
pasaulėžiūrą. „Mes, atsisakę 
tikėjimo”, giriasi vienas ra
šytojas, „prakeikti knygos, 
žvakės ir skambučio, džiazo 
lydimi, keliaujam pragaruo- 
sna!” Aiškiausias šio jau
nuomenės pakrikimo reiški
nys buvo šokių asloje, kur 
šokiai virto viešais apsikabi
nimais ir glėbesčiavimais. 
Apkarpyti plaukai, nudažy
tos lūpos, sutrumpintos koji
nės neužilgo užleido vietą 
lyties mokslui. Judomieji pa
veikslai, knygos ir automo
biliukas kiekvienam jauni
kaičiui ir mergelei atėjo į 
pagalbą. Tokis mokslas, ži
noma, nieko bendra negalėjo 
turėti, ir neturėjo su mote
ryste. Panelė, nosį užrietusi, 
cigaretą nuo lūpų pakabinu
si, užsispyrus „savo gyveni
mą savaip tvarkytis, pati 
sau gyventi”. Jaunikaitis 
vengė moterystės, it velnias 
švęsto vandens. Vedybos bu
vo jam lindimas į tamsų 
maišą.

paskyrė savo uždarbio men
ką dalelę, tai giriasi tuo di
deliu duosnumu. Bet reikėtų 
pagalvoti, ar galima susily
ginti su tais, kurie ir savo 
gyvybę paaukojo Tėvynės 
laisvei.

1918 metais, išgirdus Tė
vynės balsą kovai su užpuo
likais, amerikiečių tarpe 
tvirtai sušuko Lietuvos Vy
čiai, su J. K. Miliumi prieša
ky, kurie pirmi Brooklyne 
surengė susirinkimą ir pra
dėjo organizuotis kaip Lie
tuviai Jaunuoliai Savanoriai 
ir vykti į Tėvynę, stoti į ei
les savo brolių karių apginti 
Tėvynę nuo visokių nevido
nų, norinčių pavergti Lietu
vą!

Vėliau toji savanorių or
ganizacija virto Lietuvos 
Liuosybės Sargais ir paplito 
beveik po visą šalį, organi
zavosi skyriai. Vieni rengėsi 
kaip galima greičiau vykti į 
Lietuvą ir stoti į kovotojų 
eiles kovai prieš priešus, o 
kiti buvo pasiryžę vietoje 
aukoti savo uždarbio dalį į 
atskirą fondą. Tokių būrių 
buvo apie 70 ir vis daugumoj 
L. Vyčiai. Bet gaila, kad to
ji organizacija, J. K. Miliui 
išvykus į Lietuvos kariuo
menės eiles, neišsilaikė! Vadi 
narni tautininkai tą organi
zaciją likvidavo; jie, mat, 
norėjo tą organizaciją pada
ryti savo politikos įrankiu ir 
ją šokinti pagal savo smui
ką, bet tos organizacijos na
riai nesutiko šokti pagal jų 
smuiką ir tuomet turėjo lik
viduotis. Toji organizacija 
būtų į milžiną išaugusi ir 
daug savo fondu sverianti.

Katalikai, kurie myli Die
vą ir Tėvynę, organizuoja, 
aukojas, o mūsų tautininkai, 
negalėdami jų pasikinkyti, 
pasistengia likviduoti, suar
dyti organizuotą darbą! Gai
la, kad taip buvo. Jie mėgs
ta „gaspadoriauti” ir girtis < 
sutvarkytu dalyku. Taigi, i 
skaudu, kad taip yra, bet 
kas daryti? Ar mes katali
kai lauksim ir sėdėsim, ran
kas nuleidę, kai mūsų Tėvy- i 
nė baisiame pavojuj. NE. 
MES turim stoti į darbą ir 
kuomi galime gelbėti. Gal 
būtų gera atgaivinti buvu
sius Lietuvos Liuosybės 
Sargų skyrius? Gal atsiliep
tų buvusios valdybos nariai 
iš visų vietų, kur buvo L. L. 
Sargų būrys? Jei valdybų 
nėra, gali atsiliepti bent 
vienas narys ar narė. Ir 
tuomet galima tartis, kaip 
greičiausiai ir geriausiai bū
tų galima, kuo pagelbėti sa
vo tėvynei gintis nuo priešų. 
Mums brangi mūsų tėvynė, 
mes ją mylime. Mums rūpi 
Lietuvos gerovė ir jos nepri- 
{lausomybės išlaikymas. 
Mes turime dirbti, o ne 
kenkti, kaip tie, kurie daug 
giriasi ir kenkia, jei ne jų 
vardas ten skamba.

Katalikų organizacijos tu
ri imtis tuojau už darbo ir 
daryti viską, kas tik galima 
ir kuomi galima atremti prie 
šus, grasinančius Lietuvai!

Liet. Savanoris.
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LIETUVOJ LAUKIAMA 
ATVYKSTANT L. VYČIŲ 

EKSKURSIJOS

FEDERAlLietuvoj šiemet didelių1 
iškilmių metai. Įvairios iš. 
kilmės tęsis iki pat rudens, 
Tose iškilmėse dalyvauti iš 
užsienio plauks tūkstančiaį . 
lietuvių. L. Vyčiai gegužėj [ 
21 H mena Hidplp plrslriird '21 d. rengia didelę ekskursi- 
ją į Lietuvą olandų linijos 
didžiausiu ir moderniausiu 
laivu Nieuw Amsterdam.

Su šia ekskursija važiuoja 
ne tik vyčiai, bet daug ir pa
šaliečių. Vykti su šia eks
kursija užsiregistravę iš j- 
vairiausių Amerikos vietų, 
būtent: Brooklyno, New 
Yorke, Detroito, Chicagos, 
Kenosha, Hartfordo, Water
bury, Clevelande, Philadel- 
phijos, Kansas City, ir t.t. ir 
t.t. Tad ši ekskursija bus 
linksma, patogi, greita, gau
singa.

Ši ekskursija labai laukia
ma Lietuvoj. Jos ypatingai 1 
laukia Lietuvos pavasariniu- į 
kai, kurie labai gyvai ren- i 
giasi savo jubiliejiniam kon- ; 
gresui birželio 28 — 29 d. d. 
Kaune. Tai būs didžiausias 
organizuoto jaunimo suplau- 
kimas, įvyks didžiulė dainų 
šventė, sporto olimpijada ir 
t.t. L. vyčiai visose tose iš
kilmėse dalyvaus ir bus Pa- 
vasarininkų globojami.

Visi tie, kurie mano šį pa
vasarį vykti į Lietuvą ir no
rėtų prisidėti prie šios jau
nimo ekskursijos, kviečiami 
be atidėliojimo kreiptis į ek
skursijos vedėją A. Mažeiką, 
145 Taylor St., Brooklyn, N. 
Y. arba į Amerikos adm. 
423 Grand St., Brooklyn, N. ,

I

Šį trečia* 
po graudžii 
dų, Apreišl 
šaukiamas 
apskrities i 
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ir platesnė 
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Šiame si 
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Juozas Pąvėsis.
(Bus daugiau)

MINČIŲ ŽIUPSNELIS
Surinko

Eleonora Bartkevičiūtė

ta valdyba: 
ka, vicepin 
kas, ižd. K 
EI Matulio 
D. J. Aver

Lietuvių 
rengti se 

d. Nujnaty 
bai, kurie 
vykdomi.

Susirink 
nariai parNuostabus dalykas yra ti 

kėjimas kokia nors idėja. Ji širdaus si 
daro žmogų jauną, nesen- giamajai 
stantį ir amžiną, kaip ir pa 
ti ta idėja.* — Putinas.

Moteris turi daugiau jėgos 
savo žvilgsnyje, negu mes 
savo įstatymuose; daugiau 
galingumo savo ašarose, nei 
kad mes savo įrodymuose.

— Saville.

Diplomatas yra tas vyras, 
kuris visuomet atsimena mo
ters gimtadienį, bet niekad 
neatmena jos amžiaus.

— Frost.

Jaunystėje dienos yra 
trumpos, metai ilgi; senat
vėje — metai trumpi ir die
nos ilgos. — Paninas.

Nuotaika, kuri susidaro 
staiga pamilus, gali būti ap
gaulinga. , — šeinius.

Poilsis yra tyla.
— Šekspyras.

Tai yra tiesa, kad links
mumai greit prabėga, bet ir 
mūsų skausmai dažniausiai 
ilgai nesitęsia.

— Vovenargas.

Kitas Lietu 
miteto post 
dienį, kovo 
Federacijos 
rinkimu.

LIETUVĘ
LUMBIA U

Sausio pr 
lietuvių vis 
rienę ir balii 
pendijų lietu 
sams Columt 
Visuomenė pi 
ir atsilankė g 
giuos, kad tie 
atvyko, kad i 
pendijos suk 
daai dėkoju 
atsilankiusieji 
kursams pags 

Tuo pačiu 1 
padėkoti Lith 
and Professioi 
of Conn, ir M

Red. pastaba: Gaila, kad 
redakcija negalėjo patikrin
ti, kas autoriaus minimą or
ganizaciją likvidavo, todėl 
už tas pastabas moralinę at
sakomybę redakcija palieka 
autoriui.

Žmogaus stengimasis pa
žinti savo kiltį ir seniausią 
savo giminės tėvynę glūdi 
gilioje jo sielos esmėje.

— Voigtas.

stipendijų f 
Vienybė sava 
skyrė dvi sti

Kursai sėh 
Columbia imi 
fflestrą studei 
kimusi, kad a 
skaičius padi 
gabumo vyst

Gyvenimo menas susidaro 
iš žemiškų žingsnių, pritai
kintų dangiškai muzikai.

— Moore.

Juokas nėra visai bloga 
pradžia draugystei, bet yra 
kur kas geresnis draugišku
mui užbaigti. — Wilde.

| kad kursų įt 
artimoj ateity 
žiu vaisių.
» Juozas

ĮVAIRIOS

Darbas yra laisvės spar
nai, tinginystė — vergovės, 
pančiai. — M. R. I

Pereitą sava 
ko žydai švent 
arba išsilaisvii
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FEDERACIJOS APSKRI
TIES NARIAMS

Šį trečiadienį, kovo 30 d., 
po graudžių verksmų pamal
dų, Apreiškimo par. salėje 
šaukiamas K. Federacijos 
apskrities susirinkimas. Vi
sų draugijų valdybų atsakin
gi asmenys ir atstovai pri
valo būtinai šiame susirinki- 
kime dalyvauti. Visi žinome, 
kokį dabar laikotarpį gyve
na lietuvių tauta. Turime 
budėti ir būti gerai pasiruo- 
v sę.

Šiame susirinkime bus ta
riamasi del organizuotesnės 
ir platesnės lietuvių katali
kų veiklos Lietuvai pagelbė
ti.

Šiame susirinkime bus ta
riamasi ir Lietuvių Dienos 
reikalais, todėl privalo daly
vauti ir L. D. Komiteto na
riai.

Iš anksto valdyba dėkoja 
visiems nariams už atsilan
kymą.

Apskr. Valdyba.

vergijos prieš 2500 metų.
Žydai labai susirūpinę 

Austrijos žydų likimu, ku
rių ten yra per 200,000. Ne
žino nė kur juos dėti. Pales
tina per ankšta, gi kitos ša
lys nepriima. Amerikoje vie
tos jau ir maža.

Mineolos gražioji Jose
phine Bell sumanė pasipini
gauti. Ji su savo vyru (turi 
du mažus vaikus) paprašė 
miesto pašalpos ir gautus 
čekius padvigubino. Gi už 
tuos pinigus kėlė visokias 
vakaruškas. Vaikus buvo vi
sai pamiršę ir giminės juos 
prižiūrėjo. Bet toks linksmas 
gyvenimas pasibaigė, kai 
teisėjas, juos pasikvietęs ge
rai išbarė ir pasakė, kad jei
gu jie nepasitaisys, tai vai
kus atims miestas, gi jie bus 
pasiųsti kalėjiman už apga
vystę. a

Kun. Juozas Aleksiūnas iš 
širdies dėkoja Angelų Kara
lienės par. šv. Rožančiaus ir 
šv. Vardo draugijoms, Mo
terų S-gos 24 kuopai, para
pijos vaikučių mokyklai su 
Seselėmis Pranciškonėmis 
priešaky ir visiems pažįsta
miems, maloniai Šv. Globėjo 
dienoje prisiminusiems jį 
savo maldomis, sveikinimais, 
dovanomis.

dovybė pernai labdarybės 
reikalams išleido 1,276,450 
dol. Dabartiniu metu vykdo
mas platus vajus didelėms 
sumoms sukelti.

Praeitais metais New 
Yorke keleivių judėjimas 
buvo didesnis nei 1936 m. 
vienu nuošimčiu. Į miestą į- 
važiavo ir išvažiavo 289,- 
783,026 asmenys; geležinke
liais įvažiavo 144,891,513. 
Apskaičiuojama, kad į New 
Yorką kasdien, vidutiniškai 
atvykdavo 482,972 asmenys.

LIETUVIŲ DIENOS KO
MITETO VEIKLA

New Yorko Laikraščiai Apie Lietuvą
Praeitą savaitę laikraščiai ■ lenkų lietuvių nesutikimai, 

buvo pilni žinių apie Lietu-!kurie beveik prieš 18 metų 
Trr* IiiHimi 1 n 11rnri n m n š _ t • j t i*

P ŽIUPSNELIS
Surinko

ra Bartkevičiūtė

bus dalykas yra ti- 
kokia nors idėja. Ji 
logų jauną, nesen- 
amžiną, kaip ir pa- 

ja. • — Putinas.

is turi daugiau jėgos 
vilgsnyje, negu mes 
itatymuose; daugiau 
no savo ašarose, nei 
s savo įrodymuose.

— Saville.

Kovo 18 d. Lietuvių Die
nos Komitetas turėjo pirmą 
posėdį, įvykusį Apreiškimo 
par. salėje, tikslu aptarti ir 
nustatyti Lietuvių Dienos 
prisiruošimo darbus.

Šiame susirinkime išrink
ta valdyba: pirm. J. B. Lauč- 
ka, vicepirm. K. J. Krušins- 
kas, ižd. K. Vilniškis, rašt. 
EI. Matulionytė, reikalų ved. 
D. J. Averka.

Lietuvių Diena nutarta 
rengti sekmadienį, liepos 3 
d. Numatyti komitetui dar
bai, kurie greitu laiku bus 
vykdomi.

Susirinkusieji komiteto 
nariai parodė didelio ir nuo
širdaus susidomėjimo ren
giama jai Lietuvių Dienai. 
Kitas Lietuvių Dienos Ko
miteto posėdis įvyks trečia
dienį, kovo 30 d., drauge su 
Federacijos apskrities susi
rinkimu.

New Yorko miestui gresia 
pavojus netekti 5 c. kainos 
už važiavimą po miestą po
žeminiais traukiniais. Mat, 
miestas turi prie tų geležin
kelių užlaikymo vis pridėti. 
Be to, IRT ir BMT bendro
vės yra ,,recyvėrių” ranko
se:

Gubernatorius . Lehman 
paskyrė 10,000 dol. atlygini
mą tam, kuris suras ar nu
rodys žmogvagius, kurie pa
grobė New Rochelle vaiką. 
12 metų berniuką P. Levine.

Pereitą savaitę New Yor
ko miesto mayoras La Guar
dia prašė New Yorko vals
tybės seimelio leidimo uždė
ti biznio įstaigoms naujus 
mokesčius, kurie būtų ima
mi pagal įrengimą įstaigų — 
nuo 1 iki 6 dol. Tuo būdu 
manoma į metus surinkti 
apie 600 tūkst. dol.

LIETUVIŲ KALBA CO
LUMBIA UNIVERSITETE

Šių metų pradžioje visame 
pasaulyje buvo 42,446,814 
automobilių arba 2,401,312 
daugiau nei pernai šiuo lai
ku. Jungtinėse Valstybėse 
automobilių skaičius padau
gėjo per 5 procentus.

Apskaičiuota, kad dėl eko
nominių sunkumų per pra
ėjusį penkmetį 750,000 jau
nuolių liko nevedę.

ANGELŲ KARALIENĖS
PARAPIJA

— Sodalietės balandžio 30 
d. rengia ypatingą balių, 
kurs įvyks par. salėje. Bilie
tai iš anksto po 35 c., prie 
durų 40 c. Gros gerai žino
mas orkestras.

— Antradienį šv. Jurgio 
par. salėje įvyko sodaliečių 
susipažinimo vakarėlis. Mū
siškės dėkingos už malonias 
vaišes.

— Šį sekmadienį, kovo 27 
d., sodalietės bendrai priims 
Komuniją per 9 vai. mišias.

MOTERŲ PRAKALBOS 
LIETUVOS KLAUSIMU

matas yra tas vyras, 
isuomet atsimena mo- 
imtadienį, bet niekad 
na jos amžiaus.

— Frost

ystėje dienos yn 
>s, metai ilgi; senai- 
- metai trumpi ir die
nos. — Paninas.

•taika, kuri susidaro 
pamilus, gali būti ap 

įga. , — šeinius.

Isis yra tyla.
- Šekspyras.

yra tiesa, kad links- 
i greit prabėga, bet ir 
skausmai dažniausiai 
lesitęsia.

— Vovenargas.

įgaus stengimasis pa
savo kiltį ir seniausią 
giminės tėvynę glūdi 

i jo sielos esmėje.
— Vod

kas nėra visai blog! 
ia draugystei, bet yri 
as geresnis draugiška- 
žbaigti. — Wilde.

Sausio pradžioj kviečiau 
lietuvių visuomenę į vaka
rienę ir balių sudaryt sti
pendijų lietuvių kalbos kur
sams Columbia universitete. 
Visuomenė pritarė pramogai 
ir atsilankė gausingai. Džiau 
giuos, kad tiek daug žmonių 
atvyko, kad net penkios sti
pendijos sukurtos. Nuošir
džiai dėkoju rengėjams ir 
atsilankiusiems už suteiktą 
kursams pagalbą.

Tuo pačiu laiku noriu irgi 
padėkoti Lithuanian College 
and Professional Association 
of Conn, ir Moterų Vienybei. 
Pirmoji grupė prisiuntė $10 
stipendijų fondui. Moterų 
Vienybė sava iniciatyva, pa
skyrė dvi stipendijas.

Kursai sėkmingai laikomi 
Columbia universitete. Šį se
mestrą studentų yra šeši. Ti
kimasi, kad ateinantį rudenį 
skaičius padidės. Studentų 
gabumo vystymesi matyti 
didelė pažanga. Tvirtai tikiu, 
kad kursų įtaka pasireikš 
artimoj ateityj ir duos gra
žių vaisių.
• Juozas Rimavičius.

New Yorko miesto ligoni
nėse planuojama padaryti 
katilus, kuriuose būtų laiko
mas kraujas mažakraujams 
ligoniams perduoti. Papras
tai, esant reikalui, miestas 
moka 40 dol. už atitinkamą 
kiekį kraujo, bet, turint at
sargą kraujo katiluose, mie
stas galėtų sutaupyti per 
metus apie 200 tūkst. dol., 
nes ligonių giminės labai 
dažnai siūlo savo kraują pa
gelbėti savo artimiesiems. 
Taigi, kiekvienas jų galėtų 
duoti savo kraujo, kurį su
piltų į tam tikrus katilus ir 
laikytų reikalui.

J. Henry, Gates Ave. sto
ties policininkas buvo pa
šauktas areštuoti vieną juo- 
dukę. Vedant į vežimą, juo
duke įkando jam į ranką. 
Policininkas yra gydytojo 
priežiūroje, gi juoduke 
Kings County ligoninėje ti
riama.

bas yra laisvės spar 
tinginystė — vergovė! 
ii.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Pereitą savaitę New Yor- 
ko žydai šventė savo Purimą 
arba išsilaisvinimą iš persų

Aklas dainininkas Dief- 
fenbach, 66 metų amžiaus, 
šiomis dienomis apsivedė su 
sena savo pažįstama Luiza 
Sundermann, irgi 66 m. Jie 
susitiko prieš 44 metus, 
drauge visur giedojo, bet tik 
dabar apsivedė.

New Yorko 
jos katalikų

Tai įvyks šį penktadienį, 
kovo 25 d., 8 vai. vak., pilie
čių klubo salėje, Union Avė., 
Brooklyne.

Kalbės B. Fultonaitė, K. 
Petrikienė. (Kiek teko re
dakcijai patirti, niekas iš 
katalikių ir tautininkių mo
terų nekalbės. Red.).

Kviečiami ir vyrai. Bus 
pamarginimų. Įžanga dykai. 
Kviečia Moterų komitetas.

DEMONSTRACIJA PRIE 
LENKIJOS KONSULATO

Šį šeštadienį, kovo 26 d., 
11 vai. ryte ruošiama de
monstracija prie Lenkijos 
konsulato, 151 East <67 St., 
New Yorke. Demonstracijoje 
be lietuvių dalyvaus ukrai
niečiai ir žydai.

Demonstracijos ruošėjai, 
kviesdami lietuvius dalyvau
ti, užtikrina, kad demon
stracija bus pravesta kultū
ringoje formoje, kad bus ne
šami plakatai, pasisaką už 
taiką.

Norintieji ir galintieji de
monstracijoje dalyvauti pra
šomi tvarkingai rinktis dar 
prieš 11 vai. ir atitinkamai 
užsilaikyti pagal tvarkdarių 
nurodymus.

Lenkijos konsulato adre
sas: 151 East 67 Street, 
New York.

Šią demonstraciją ruošia 
lietuvių komunistų kelios 
grupės.

arkivyskupi- 
labdarybės va seks.

Jei kas tau labai nesise
ka, negalvok apie pasiseki
mą, tuomet greičiau pasi- 

Vincas Uždavinvs, v

vą. Didieji laikraščiai nepa
šykštėjo net ir įžanginių — 
vedamųjų straipsnių, kas iki 
šiol buvo nepaprasta reteny
bė. Lietuvos ir lietuvių var
das nepaprastai išgarsintas. 
Amerikiečių užuojauta ir 
pritarimas neabejotinai Lie
tuvos naudai.

Čia spausdiname iš New 
York Times ir Herald Tri
bune vedamųjų straipsnnj 
ištraukas:

N. Y. Herald Tribune ve
damajame „Europe Breathes | 
Again” rašo:

„Nors Lenkijos kariuome
nė pasiliekanti ties Lietuvos 
siena, kad laikytų atkreiptą 
pistoletą į lietuvių galvas 
per „derybas” taip laimingai 
pradėtas, visiškai nėra abe
jonės, kad visokį diktatoriš-| 
ki galingi vyrai dabar pasi
ruošę padaryti staigumą 
pamažu, ir todėl Europa gali 
laisvai vėl atsikvėpti. Lenkų 
ultimatumo reikalavimai sa
vyje nėra kraštutiniai (ex
treme) ir labai sugesti juo ja, 
kad jei ir yra koks vokiečių 
lenkų susitarimas pasidalin
ti Lietuvą, abi valstybės leis 
padalinimo minčiai pamažu 
prinokti”.

New York Times vedama
sis „Lietuva pasiduoda”:

„Lietuvos besąlyginis pri
ėmimas Lenkijos ultimatu
mo pašalina artimą pavojų 
ginkluoto užpuolimo, bet ne
užtikrina taikingų santykių 
tarp šių dviejų kraštų. Pa
kartojami pranešimai iš Lie
tuvos sostinės ir iš Genevos 
yra baimingi, kad lenkų pra
eitos savaitės griežtas reika
lavimas, paremtas didelės 
militarinės jėgos paradu vi
su pasieniu, buvo tik pirmi 
žingsniai į galutinį užėmimą 
savo silpnesnio kaimyno. 
„Lenkijos didžiulė bekraujė 
pergalė” yra lyginama prie 
nelaimingos Berchtesgadeno 
tarp šušnigo ir Hitlerio su
tarties, kurią už mėnesio pa
sekė Vokietijos ginkluota 
Austrijos okupacija.

„Lenkijos užsienio reikalų 
ministeris Juozas Beckas pa
reiškia, kad „dabar kelias 
yra atviras normaliai, drau
gingai ir kaimyniškai koope
racijai”. Ir lenkų oficialūs 
šaltiniai nurodo, kad Varšu
vos vyriausybė, kapitalizuo- 
dama savo „didžiai padidin
tą prestižą”, tuoj stengsis 
sudaryti tvirtą neutralų Bal
tijos bloką tarp Sovietų Ru
sijos ir nacių Vokietijos te
ritorijos. Trys mažos Balti
jos valstybės — Estija, Lat
vija ir Lietuva — jau keli 
metai kaip daugiau ir dau
giau artėja politiniais ir eko- Tautos Fondo iždininko kun. 
nominiais ryšiais. Dabar, kai1 Ig. Albavičiaus vardu ir sių-

prasidėjo Lietuvos dalies, su 
jos sostine Vilniumi lenkų | 
ginkluotų gaujų užėmimu, 
jau „užsibaigė”, Lenkija žiū
ri į ateitį, norėdama užimti 
42 milijonų Baltijos žmonių 
vadovybę.

„Šių pateisinamų ambicijų 
įgyvendinimas yra Lietuvos 
nepasitikėjimo trukdomas, 
kartu ir kitų Baltijos valsty
bių jaučiama, kad Lenkijos 
norai nesiriboja morale va
dovybe, bet siekia ir politi
nio viešpatavimo. Aiškus 
Vokietijos nesikišimas pas
kutiniame Lenkijos laimėji
me padidino Lietuvos įtari
mus. Lietuvos vyriausybei 
atrodo, kad Vokietija nebū
tų pasilikusi pasyvi, jei pir
ma nebūtų susitarusi su 
Lenkija jai duoti laisvas 

Į rankas Lietuvoje už Lenki
jos sutikimą grąžinti Vokie
tijai Dancigą, o gal dar ir 
Klaipėdą. Lenkų pasisekimo 
būdai prieš Lietuvą gauti su 
atstatytu durtuvu ir kitos 
aplinkybės, rodančios intry- 
gas su Vokietija, nelemia ge
ra nei lenkų lietuvių santy
kiams sunormalinti, nei ga
lutinai taikai Europoje”.

GELBĖKIME TĖVYNĘ 
LIETUVĄ!

NAUJAS ORO LAIVAS

Santa Monica, Calif. — 
Douglas dirbtuvėse stato
mas naujas orlaivis, kurio 
greitumas bus 200 mylių į 
valandą ir lėks 5 mylias nuo

skite — Tautos Fondas, 2334 
So. Oakley Ave., Chicago, 
Hl.

Ta pačia proga primena- 
i me, kad visose lietuvių kolo
nijose turi būti sušaukti ma
siniai lietuvių susirinkimai,
išnešti protestai prieš Lietu- žemės paviršiaus, 
vos priešus ir renkamos au-! Lėktuvas sveria 65,000 
kos į Tautos Fondą Lietuvos svarų, 97 pėdų ilgio ir spar- 
gelbėjimui. ! nų plotis 138 pędos. Turės

|4 motorus su 5,600 arklių
Sesers ir bro lai j darbą, jg Bus 42 kelei. 

nes Tėvynė šankia! 'viams ir 5 patarnautojams 
Dr. A. Rakauskas, Ameri- Turės taipgi ir miegamas 

kos Liet. Kat. Tarybos, Tau- lovas.
tos Fondo ir Federacijos Į Kadangi lėktuvas stato- 
pirm.; L. Šimutis, sekr.

Iš visokių šaltinių gauna
mos žinios apie Lietuvą yra 
baisios ir šiurpulingos. Jos 
visos sako — mūsų Tėvynė 
Lietuva yra dideliame pavo
juje! Amžini mūsų tautos 
priešai grasina ją pavergti, 
sunaikinti, o mūsij brolius ir 
seseris persekioti ir terori
zuoti taip, kaip Vilniaus 
krašto lietuviai yra perse
kiojami ir terorizuojami.

Šioj kritiškoj Lietuvos 
gyvenimo valandoj visi jos 
sūnūs ir dukterys parodyki
me savo motinai pilniausią 
ištikimybę ir meilę, visi sto
dami į jos gynimo darbą ir 
dėdami aukas, kad neišsi- 
semtų tautos ištekliai ginti 
savo laisvę ir teises.

Šiuomi skelbiame, kad, 
Amerikos Lietuvių R. K. Fe
deracijos Tarybos nutarimu, 
tuoj pradeda veikti praeity 
tiek daug gero Lietuvai pa
daręs Tautos Fondas.

Tautos Fondas ir šiuo kri
tiškuoju Lietuvos gyvenimo 
momentu stoja į darbą ir 
virsta gyvu šaltiniu, iš ku
rio turės plaukti medžiagiš
ka Lietuvai pagalba.

Tad, brangūs tautiečiai, 
aukokite ir siųskite aukas į 
Tautos Fondą! Lietuvai 
greitai reikalinga ne tik mo
raline, bet ir materialine 
pagalba. Rašykite čekius

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Dvidešimtmečio minėjimo 
Iškilmių Lietuvoje proga

ŠVEDU AMERIKOS LINIJA 
ItLIETUVių LAIVOkORČių AGENTU 
SĄJUNGA AMERIKOJE, Ine.

Rengia asmeniškai lydimą Metinę , 
tiesioginę Ek$kurs i j ą į LIE T U VĄ A
MODERNIŠKUOJU BALTU MS GRIPSHOLM" 
Išplauks iš Nev Yorko GEGUŽĖS 28 d. rJE 
Per-GOTHENBURGĄ,nepersėdant [KLAIPEDA Or

TUO PAČIU MOTORLAIVIU ’’GRIPSIIOLM”
Antra ekskursija, kuriai asmeniškai vadovauja UB’

VLADAS MUČINSKAS, JI
švedų Amerikos Linijos lietuvių skyriaus vedėjas
Išplauks iš NEW YORKO LIEPOS 1 E,

Kelionė: GOTHENBURG-STOCKHOLM-KLAIPEDA
Iš Stockholm© laivu s. s. "Marleholm” Jjįffl

Kiti Išplaukimai Iš New Yorko:
Birželio 3 d., Birželio 9 d., Liepos 14 d. hMV

Geriausia Jums patarnaus mūsų agentas arba [B {Įįll M
SWEDISH AMERICAN LINE I

C36 Fifth Ave. & 4 W. 51 St., New York, N. Y. ■ I

(mas didelei aukštumai, tai 
įjame kambariai bus pataisy
ti taip, kad keleiviai, pakilę 

I aukštai, kur oras yra labai 
skystas, jo nejaustų ir būtų 

ALRK Federacija ir Lie- nuo visko apsaugoti.
'tuvių R. K. Susivienijimas 
I Amerikoj pasiuntė Eltai į 
Kauną tokią kablegramą:

„Elta, Kaunas, 
Lithuania.
Amerikos lietuviai katali

kai lyg mūras stovi už Lie
tuvą, griežtai ir energingai 
protestuodami prieš lenkų ir 
vokiečių pasikėsinimus ją 
užpulti ir pažadėdami pa
skutinius savo centus dėti 
jos laisvės ir nepijiklauso- 
mybės gynimui.

Leonardas Šimutis, Lietu
vių R. K. Susivienijimo A- 
merikoj pirmininkas.

Dr. Antanas Rakauskas, 
ALRK. Federacijos pirmi
ninkas”. .

Be to, Jungtinių Valsty
bių, Prancūzijos, Didžiosios 
Britanijos, Rusijos vyriausy
bėms, taip pat Tautų Sąjun
gai vakar išsiųsta tokia kab- 
legrama:

„In the name of humanity, 
justice and peace we appeal 
to you to stop Poles and 
Germans from invading 
Lithuania and prevent blood
shed and destruction of a 
peace loving country. One 
million American citizens of 
Lithuanian ancestry will 
stand by the Lithuanian Re
public, defending her inde
pendence, recognized by all 
civilized nations of the 
world.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
KATALIKŲ BALSAS

Juo daugiau mūsų kelias 
nuklotas erškėčiais, juo di
desne mes tampame idealo 
auka. — J. J.

Galvos Skaudėjimas? 
Jis gali paeiti nuo 
viduriu užkietėjimo!

Ne kiekvienas galvos skaudėjimas pa
eina nuo vidurių užkietėjimo — bet 
daugelis taip! Jei Jūsų liežuvis apvilk
tas, Jei Jūsų viduriai netvarkoj, Jei 
Jaučiatės blogai — kokiame stovyje 
randasi Jūsų viduriai?
Tūkstančiai susilaukia tikro palengvi
nimo nuo galvos skaudėjimo, paeinan
čio nuo vidurių užkietėjimo — paim
dami Ex-Lax, kuris turi gardaus šoko
lado skonį. Išbandyklt Ex-Lax ir patys, 
kada būsit sekantį kartą panašiai var
ginami!
Daugiau kaip 30 metų Ex-Lax buvo A- 
merlkos mėgiamiausias šeimos vidurių 
liuosuotojas. Dabar lis yra Moksliškai 
Pagerintas. Iš tikrųjų dabar jis yra 
daug geresnis, negu kada nors pirmiau. 
Jis turi GERESNĮ SKONĮ, VEIKIA GE
RIAU ir yra DAUG ŠVELNESNIS, negu 
kada nors buvo.
Lygiai geras ir valkams, ir suaugusiems

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMU! 
ATSISAKYKIT JĮ PAKEIČIANČIŲ! 
Gaminama tik vienas tikras Ex- 
Lax! Įsidėmėkit teisingą ant dė
žutės užrašą — E-X - L-A-X. Kad 
gautumėt Ex-Lax pasekmes, rei
kalaukit tikrojo Ex-Lax.

10 ir 25 centų dėžutės yra pas jūsų 
vaistininką.

M H AVEME>T=R; 8^’0259 
:V-R AtPKKRUCH FOTOGRAFAS 
65-23 GRAND.;AVENUE ’

V / J* 'm aŠPE^H. N.V ': "

Tel. EVergreen 7-4335 Telefonas: STagg 2-4409

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balzamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

1
 423 Metropolitan Avė.,

Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y,

I STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

660 Grand St. Brooklyn, N.YJ

ALEKS. RADZEVIČIUS
IR SŪNUS 

Garboriai - Balsamuotojai

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią) 

Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

Phone STagg 2-0783
Night HAvemęyer 8-1158

JOSEPH LE VANDA 
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

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

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avenue.

Tel. STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)

ADVOKATAS

219 So. 4th St., Brooklyn, N.yJ 
(Williamsburgh Bridge Plaza'I
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Pereitą savaitę visi lietu
viai su dideliu susirūpinimu 
ir įtempimu sekė kiekvieną 
dieną pasaulio įvykius, ku
riuose pirmą vietą užėmė 
mūsų Tėvynė Lietuva! Ji 
išgarsinta pasauly ir nėra 
žmogaus, kurs nežinotų, kas 
toji Lietuva ir kur ji yra.

Kovo 17 d. C. B.xS. radijo 
bendrovė perdavė 15 minu
čių programėlę iš Kauno. 
Programoje lietuviai persta
tyti pasauliui kaipo geri, tei
sūs, narsūs ir darbštūs žmo
nės. Gražiai papasakota apie 
Lietuvą. Perstatyti mokyklų 
berniukai išpildė programą 
skudučiais ir kanklėmis, o 
mergaičių grupė sudainavo 
nepaprastai gražiai kelias 
daineles. Koks malonus tas 
balsas, koks gražus, koks 
artimas kiekvieno lietuvio 
širdžiai... Kasdien per di- 

• džiausiąs radijo stotis girdė
jome „Kaunas, Lietuva”. 
Lenkų puikybė, gobšumas, 
žiaurumas, noras pavergti 
mažesnius visiems dar la
biau pagarsėjo.

Lietuviai jau daug nuo jų 
kentėjo ir jais niekados 
sitikėti negali, šiandien 
tartis pasirašo, ryt ją 
laužo.

Nei vienam iš mūsų 
ko lenkų reikalavimai,
kėme, ką Lietuva sakys. Ir 
štai kovo 19 d. sužinojome, 
kad Lietuva priėmė lenkų 
ultimatumą, nes nebuvo ki
tos išeities, reikėjo apsaugo
ti pasaulį nuo karo, reikėjo 
pasiaukoti.

Kovo 19 d. ryte pasigirdo 
balsai visų laikraščių redak
torių per visas lietuvių ra
dijo programas. Kalbėtojai 
ir radijo programų vedėjai 
kvietė, šaukė visus lietuvius 
susirinkti į didelę Cooper 
Union salę New Yorke. Ko
vo 20 d. visose bažnyčiose 
paskelbtas tas susirinkimas, 
kad ateitų lietuviai, aptartų 
savo tėvynės likimą ir su
teiktų paramą.

Lietuviai tik to ir laukė, 
visi iš vieno iš visų New 
Yorko dalių požeminiais, vir 
šutiniais traukiniais tramva- 
vajais, autobusais, automo
biliais važiavo į New Yorką. 
Nuėjus į stotį, pilna lietuvių 
— ateina traukiniai prikimš
ti lietuviais. Visų veiduose 
matyti nuliūdimas ir susirū
pinimas tėvynės likimu. Vie
ni nešasi Lietuvos vėliavė
les, kiti mėto plakatus, ei
nant New Yorko gatvėmis 
praeiviai klausinėja: kas 
čia bus? kokia demonstraci
ja? Lietuviai atsako: eina
me į protesto susirinkimą 
prieš lenkus! Ir paberia pla
katus, kuriuos žmonės gau
do, skaito.

Nueiname į salę, kuri už
kimšta, užgrūsta lietuviais. 
Matyti daugybė žilų senelių,

viduramžių ir daugybė jau
nimo. Tas rodo, jog mūsų 
jaunimo dvasia lietuviška, 
jog jaunimas supranta savo 
tėvynės padėtį, rūpinasi, į- 
domaujasi. Valio mūsų lietu
viškas jaunimas!

Uniformuoti parapijų ber
niukų benai smarkiai grojo 
ir sukėlė nepaprastą nuotai
ką. Estradoje pasirodo mūsų 
šviesuomenė, vadai, kunigai, 
laikraščių redaktoriai, ad
vokatai, įvairūs veikėjai. Su- 
giedama Amerikos ir Lietu
vos himnai, kurie įspūdingai 
gražiai nuskambi didelėje 
salėje iš tūkstančių lietusių 
krūtinių, žodžiai šventi, ma
lonūs, nepaprastos reikš
mės... „Vardan tos Lietuvos 
vienybė težydi”.

Prasideda kalbos. Minia 
nutyla. Klauso atidžiai. Seka 
kiekvieną žodį. Palydi griau
smingais plojimais. Kalbėto
jams aiškinant dabartinę 
Lietuvos padėtį, ašaros rie
da per skruostus gerų, tėvy
nę mylinčių lietuvių... Atei
na uniformuoti ukrainiečiai 
su vėliavomis. Publika atsi
stoja, pagerbia juos. Jie 
mums draugingi. Jie išreiš
kia savo apgailestavimą, nes 
ir jie kenčia nuo to paties 
priešo. Jie atjaučia, jie su 
mumis. Žydų tauta taip pat 
su mumis.

Aukų į kelias minutes su
mesta 1200 dolerių, kas pa
rodo, kad lietuviai savo tė
vynę myli, kad jos likimu 
susirūpinę, kad pasiryžę ją 
gelbėti pasigirdus balsui: 
Tėvynė pavojuje! Visi eina 
iš vieno.

Lietuvių dvasia stipri, 
kaip senesniuose, taip ir jau
nime. Tas masinis susirinki
mas, kuriame dalyvavo tūk
stančiai lietuvių, aiškiai pa
rodė, kad lietuviai yra ir bus 
lietuviais, nors ir toli nuo 
savo tėvynės, bet ją labai 
myli ir jos reikalus stato 
pirmoje vietoje.

Lietuviai! Eikime išvien, 
būkime tokiais visados, nes 
vienybėje galybė! Elva.

viai. Buvo senukų ir čia au
gusio jaunimo. Nors kiti ne
matė Lietuvos, kiti labai se
niai Lietuvoj buvo, bet visi 
tuo momentu užsidegė tėvy
nės meile.

Kalbėtojams prisiminus, 
kad priešai pageidavimų ne
klauso ir tiesos nepaiso, kad 
reikia prieš juos stipraus 
gynimosi fondo, tuojau su
aukojo $1,200.

Visi Amerikos ir viso pa
saulio lietuviai turėtų šauk
ti masinius susirinkimus, 
priimti rezoliucijas, rinkti 
aukas Lietuvos gynimo fon
dui. Jei visi vieningai veik
sim, jei pagal savo išgalę 
aukosim, kad ir po mažai, 
sudėsim dideles sumas, tvir
tai apginkluosim Lietuvą, 
kuri tada bus atsparesnė. 
Rūpinkimės, kad mūsų bro
liai 
jos 
me 
me
gausime daugiau simpatijos, 
įgausim daugiau draugų. 
Taigi, visi lietuviai vienyki- 
mės ir budėkime!

K. Eikaitis.
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Ona Katkauskaitė, Metro
politan operos artistė, malo
niai sutikusi dalyvauti An
gelų Karalienės par. bažny
tinio koncerto programoje 
Koncertas įvyks kovo 27 d. 
7 vai. vak. par. bažnyčioje.

MASPETHO ŽINIOS

SERGSTI LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĘ

turėtų didesnės energi- 
prieš priešus! Kas gali- 
vartoti plunksną, rašyki- 
į kitataučių spaudą. Į-

Gavus žinią, kad Lietuvos 
priešai galanda ginklus, no
ri pavergt Lietuvą, Brookly- 
no lietuviai per trumpą lai
ką sušaukė masinį mitingą 
didžiulėje Cooper Union sa
lėje kovo 20 d. Jie sušaukti 
per bažnyčias, per radiją, 
laikraščius, plakatus. Apie 
3000 pripildė salę, o kita 
tiek nesuėjo. Taigi, mūsų 
gyslose teka lietuviškas 
kraujas ir verda meilė tėvy
nei. Taikos metu išsiskirstę 
į sroves, o gresiant tėvynei 
pavojui suėjom visi, kaip 
vienas, ir jautėmės vienos 
motinos vaikai, broliai lietu-

IŠ APREIŠKIMO
PARAPIJOS -

sumos me- 
paprastas

išviršiniai

Rekolekcijos
Kovo 28 d., pirmadienį, 

7:30 vai. vak. Apreiškimo 
bažnyčioje prasidės gaveni
nės rekolekcijos moterims ir 
merginoms, baigsis kančios 
sekmadienį.

Balandžio 4 d. vakare pra
sidės rekolekcijos vyrams ir 
jaunikaičiams ir baigsis Ver
bų sekmadienį. Rekolekci
joms vadovaus misijonierius 
jėzuitas kun. Jonas Kidykas, 
neseniai atvykęs iš Lietuvos 
į kun. J. Bružiko vietą.

Kristaus kančios drama 
„Viršutinis kambarys”

Šį gražų gavėniai tinkantį 
veikalą rengia sodalietės, 
vadovaujant seselėms domi- 
ninkonėms balandžio 3 d., 
7:30 vai. vakare ir balan
džio 1 d., 8 vai. vakare Ap
reiškimo auditoriume. Bilie
tai iš anksto 50 c., prie durų 
60 c.; galima gauti kleboni
joje ir pas sesutes mokyto
jas.

Septyni Kristaus žodžiai 
nuo Kryžiaus

Apreiškimo choras, vado
vaujant muz. Jonui Jankui, 
išpildys kantatą „Septyni 
Kristaus žodžiai nuo Kry
žiaus” Didžiosios savaitės 
trečiadienio vakare, balan
džio 13 d.

darė didelį įspūdį Elizabethe 
vargonų pašventinime. Taip 
kalba niūvarkiečiai ir visa 
apylinkė.

Paskatinta tų pagyrimų 
kovo 6 d. nuvykau specialiai 
paklausyti choro 
tu, nors tai buvo 
sekmadienis.

Pati bažnyčia
nieko nesako, bet viduje pa
junti didelį jaukumą, rūpes
tingumą ir estetinį kultūrin
gumą. Matyt, dabinant vidu
je bažnyčią, buvo gerai para
pijos šeimininko apgalvota 
neapkrauti nereikalingomis 

! statulomis, o jaučias gili re
liginė meilė ir išlaikytas 
skonis.

Sumą laikė pats klebonas, 
kun. Pakalnis, o choras, ved. 
muz. Jankaus, pragydo ga
lingai iš aukštumos. Vargo
nų akordai susiliejo su ge
rai išlavintais balsais, o baž
nytinė meliodija užliejo ti
kinčiųjų sielas galinga lai
me, padengiančia visus že
mės gyvenimo skausmus... 
Kokia galinga yra malda, 
kuomet ją junti!

Tą didelę laimę teko pa
busti Brooklyno Apreiškimo 
parapijos bažnyčioj, kurioj 
muz. Jankaus choras giedo
jo, nustebindamas kultūri
niu darnumu, atskirų balsų 
išlavinimu ir bendra harmo
nija, kurią galima išgirsti 
didelėse katedrose, kur cho
ro dalyviai yra apmokami.

Didelis nuopelnas priklau
so muz. Jankui, kuris studi
javo kelis metus Italijoj baž
nytinę muziką pas didžiau
sius profesorius prie Vatika
no. Grįžęs Amerikon atsida
vė vien parapijos darbui ir 
pasiekė didelius rezultatus.

Aplamai, reikia didžiuotis 
ir džiaugtis mūsų vargoni
ninkais — muzikais Ameri
koje, kurie atlieka didelį 
tautai darbą išeivijoj.

Apie kitus parapijų cho
rus pasidalinsime mintimis 
su Amerikos skaitytojais vė
liau.

Jonė Žukauskaitė.

— Sportininkai rungiasi 
čempijonatui. žaidžia penk
tadienio vakarais Klasčiaus 
salėje. Sezonas užsibaigs Ve- 
lykose. Bal. 29 d. įvyks spor
tininkų pergalės balius Klas
čiaus salėje.

— T.A.C. turi susirinki
mus parapijos salėje pirma
dieniais ir antradieniais. 
Trečiadieniais turi draugiš
kus pobūvius.

— A. Navicko sūnus išvy
ko N. Carolina universitetan 
tęsti mokslų.

— Kun. J. Balkūnas gavė
nios metu sako pamokslus 
New Yorko lietuvių parapi
jos bažnyčioje penktadienių 
vakarais.

— Vyčių laimėjimo vaka
ras bus trečiadienio vakare, 
kovo 30 d. par. salėje.

— Biznierius J. Januškai- 
tis jau keli mėnesiai serga. 
Dabar išvežtas į Beth Moses 
ligoninę Brooklyne.

— Parapijos šv. Vincento 
Pauliečio susišelpimo drau
gijos susirinkimas įvyks ko
vo 30 d. klebonijoje.

— Choras ruošiasi opere
tei. Muz. A. Visminas rengia 
pavasario šventės koncertą 
geg. 15 d.

MARIANAPOLIO KOLEGI
JOS STUDENTŲ VAI

DINIMAS

Brooklyno ir apylinkės,vi
suomenei galima didžiu ma
lonumu pranešti, kad balan
džio 24 d., per Atvelykį, į 
Brooklyną atvyks Mariana
polio Kolegijos studentų vai
dintojų grupė ir čia suvai
dins du įdomius veikalus: 
„Skriaudų Keliu” ir „Nėra 
Pinigų”. Vaidinimas įvyks 
Apreiškimo par. salėje.

Jaunimo dėmesiui galima 
priminti, kad studentai atsi
gabena ir savo orkestrą, 
kurs Naujoje Anglijoje yra 
pasižymėjęs savo gera muzi
ka. Po vaidinimo visi atsi
lankę galės gerai pašokti 
lietuviškos kolegijos lietuvi
škam orkestrui grojant.

Marianapolio kolegijos 
studentai balandžio 23 d. 
lankysis Elizabethe, kur irgi 
vaidins.

Brooklyno ir apylinkės 
lietuvių katalikų organizaci
jos prašomos balandžio 24 
d. susilaikyti nuo savo pra
mogų ruošimo. Visi atsilan
kykime į Marianapolio kole-

kakčiai paminėti rengia svei
katos vakarienę sekmadienį 
kovo 27 d. A. L. P. klubo sa
lėje, 280 Union Avė. Pradžia 
6 vai. vak. Įžanga $1.00.

Rengia ir kviečia S. K. D.

j

gijos vaidinimą!
Kas netroško aukštų da-

SVEIKATA PIRMOJE 
VIETOJE!

lykų, kas nekovojo dėl šven
tų įsitikinimų, kas nedegė 
meilės kilnumu, to gyveni
mas tuščias. — N. A.SKD. dešimties metų su-

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
161 NO 6th STREET

VALANDOS: 
8—10 ryte 
1—3 P. P. 
6—8 vak.

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-9228

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

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

Tel.: MAnsfleld 6-8787 
' t

DR. A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

VALANDOS:
8—12 ryte
1— 8 vak.

Penktadieniais uždaryta
Tel.: EVergreen 7-9108

------  ----- --------------------- ——m

Tel. EVergreen 7-1312

X Dr. H. MENDLOWITZ
Persikėlė naujon vieton, tai yra:

522 Bedford Avenue, » Brooklyn, N. Y.
VALANDOS:

1 Iki 8 ir nuo Sekmadieni:
7-8 vai. vakaro 10 Iki 13 vai. ryt/- j

FLATBUSH OFISAS randasi Z22O Avenue J.

Tel. EVergreen 8-7027

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

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

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

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

Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:

J. GINKUS
495 Grand Street,

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER

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

LICENSES
BEER WINE LIQUOR
Wholesale and Retail

NOTICE is hereby given that License No. 
L 284 lias been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 34 Flatbush Ave., Borough of Brook
lyn. County of Kings, 
the premises.

HENNESSY WINE
34 Flatbush Ave.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB-3970 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 253 
Graham Avenue. Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed on the premises.

TILLIE SHAPIRO
253 Graham Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11238 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 228 
Parkside Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PARKSIDE PROVISION CO., INC. 
228 Parkside Avenue, Brooklyn, 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)
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to be consumed off

& LIQUOR, Inc.
Brooklyn, N. Y.

MUZ. J. JANKAUS 
CHORAS

Teko daug girdėti, 
muz. Jankaus choras 
koks tai ypatingas: visur 
gražiai pasirodęs, o ypač su-

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

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

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose


