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Lietuvos Laisvės paminklas karo muziejuje. Čia rinkdavo 
si lietuviai atiduoti pagarbą žuvusiems už laisvę, čia tūks
tančiai nusilenkdavo Nežinomo Kareivio kapui, čia karo 
invalidai graudindavo liūdnomis melodijomis ir grūdindavo 
lietuvių atsparumą, čia skambėdavo ir lietuvių amerikie
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Bet ar lietuvis paluš?

Atsakymus į šiuos gyvy
binius klausimus šiandie tu
ri duoti laisvas lietuvis, 
kiekvienas mūsų.

Lietuvių ryžtingumas vi
sur reiškiasi. Brazilijoje, 
Argentinoje, Uragvajuje, 
Mandžiūrijoje, Kanadoje ir 
Europoje lietuviai jungiasi 
tautos gyvybės gelbėjimo 
darban. Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse lietuviška 
veikla plačiausiai klesti. 
Trūksta mums dar veiklos 
derinimo, tinkamų priemo
nių tikslui siekti, bet — vis 
dėlto einame į priekį.

Lietuviai katalikai, Kuni
gų Vienybės ir Federacijos 
vadovybėje, vis labiau ir la
biau išsijudina. Lietuvai Gel
bėti Fondas susilaukia nuo
širdžios talkos. Tapkime vi
si jo rėmėjais. Tai bus tiks
liausias atsakymas visiems 
lietuvių tautos priešams.

Ši ,.Amerikos” laida ski
riama Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo 23 metų 
sukakčiai atžymėti. Didžiu 
pasigėrėjimu tenka pažymė
ti, kad jai užsakymų susi
laukta netikėtai daug. Nuo
širdžiai dėkojame Gerb. Kle
bonams ir kitiems spaudos 
platintojams, kurie Vasario 
16 proga aplankė ,.Ameri
ką” gausiais užsakymais.

Žinome, kad šią savaitę 
,,Amerika” į daugelio ran
kas pateks dar tik pirmą 
kartą. Mūsų karščiausias 
noras, kad ,.Amerika” jiems 
patiktų, kad jie pamėgtų 
ją, kad jie pasikviestų ,,A- 
meriką” nuolatiniu savo sve
čiu, savo draugu.

fįgjiHgja

Leonardas Šimutis, 
A.L.K. Federacijos cen
tro sekretorius, L. K. Su
sivienijimo pirmininkas, 
„Draugo” vyr. redakto
rius, atvykstąs iš Chica
gos į Brooklyną. Jis kal
bės vasario 16 d. L. K. 
Federacijos New Yorko 
apskrities rengiamame 
Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo šventės 
minėjime.

Washington. — Iždo sek
retorius Morgenthau yra pa
reiškęs, kad užgrobtų val
stybių turto Amerikoje „už
šaldyto” yra 4 bil. 369 mil. 
dol., kuris priklauso šioms 
valstybėms:

Olandijai —$1,619,000,000; 
Prancūzijai —$1,593,000,000; 
Norvegijai — 760 mil. dol.; 
Danijai — 92 mil. dol.; Ru
munijai — 53 mil. dol.; Liuk
semburgui — 48 mil. dol.; 
Pabaltijo valstybėms (Lie
tuvai, Latvijai ir Estijai) — 
29 milijonai dolerių.

1939 m. spalių pradžioje 
Maskvai ėmus „tvarkyti” 
savo santykius su Estija ir 
Latvija ir privertus tas dvi 
valstybes pasirašyti su Mas
kva savitarpio pagalbos su
tartis bei prisiimti po ke
lias dešimtis tūkstančių rau
donųjų karių savo teritori- 
josna, Kaune dar būta iliu
zijų, kad Lietuva bus žmo
niškiau ir padoriau trak
tuojama. Tokioms viltims 
buvo ir rimto pagrindo: dvi
dešimt metų nesudrumstų 
santykių, dvidešimt metų 
glaudaus bendradarbiavimo 
užsienių politikos plotmėje, 
Lietuva pirmoji iš visų Eu
ropos valstybių pasirašė 1926 
m. nepuolimo sutartį su SS 
SR, Lietuva, nebodama jai 
daromų Vakarų Europoje 
priekaištų, aiškiai ir lojaliai 
laikėsi draugingumo politi
kos Sov. Sąjungos atžvil
giu; pastaroji iš savo ša
lies įvairiais atsitikimais pa
rėmė Lietuvą, ypačiai šios 
ginče su Lenkija dėl Vil
niaus. Tai vis praeities 
„kapitalas”. Tačiau buvo ir 
dabarties motyvų Lietuvą 
geriau traktuoti, kaip kitas 
dvi Pabaltijo Respublikas: 
Maskva bijojo Vokietijos, 
todėl, atrodė, kad ji neno
rės paryškinti savo nepasi
tikėjimo ir savo gležną 
„kumštį” kištj j pastarosios 
panosėn, be td; Lietuva ne
be turėjo jokio uosto, nes 
Klaipėda buvo sugrąžinta 
Vokietijai.

DINGUSIOS VILTYS
Sakytos iliuzijos sugriuvo, 

Užsienių Reikalų Ministrui 
p. Urbšiui nuvykus į Mask
vą spalių 3 d. ir iš Stalino- 
Molotovo išgirdus, kad Lie
tuvai taikomas lygiai toks 
pat režimas, kaip ir ki
toms Pabaltijo valstybėms, 
būtent: savitarpio pagalbos 
paktas su . . . 50,000 raudo
nosios kariuomenės Lietuvos 
žemėje. Kartybės taurė Lie
tuvai už jos 20 metų nuo
sakios ir lojalios politikos 
tebuvo pasaldinta Vilniaus 
miesto su siaurute aplinki
ne sritimi grąžinimu.

P. Urbšys, kaip dera di
deliam patriotui ir valsty
bės vyrui, pabandė jau pir
mame posėdyje su Maskvos 
satrapais ginti Lietuvos neu
tralumą ir nurodė į pačios 
SSSR interesą pritaikyti Lie
tuvai kitokį režimą. Jis pri
minė, kad lietuvių tauta dar 
caro laikais atkakliai kovojo 
su carizmo pastangomis ją 
ištautinti, kad ji turi senas 
ir garbingas nepriklausomo 
gyvenimo tradicijas ir gar
siais žygiais didingą istori
ją, kad pastatymas svetimų 
i gulų jos žemėje pačios tau
tos bus suprastas, kaip 
skaudus pažeidimas, pakirs 
pasitikėjimą didžiuoju kai
mynu, užsienių bus išaiškin
tas kaip Lietuvos suvasa- 
linimas, o artimiausioj kai
mynystėj pasės nepasitikė
jimą SSSR geromis intenci
jomis.

LIETUVOS SIŪLYMAS
Visi šie rimti, gražia ir 

mandagia forma, su giliu at
jautimu ir įsitikinimu išdės
tyti argumentai nepajėgė 
prasiskverbti į kietas Mask
vos viešpačių galvas. Prie
šingu argumentų jie nesu
gebėjo pateikti, o tiktai kar
tojo: „Jūsų pačių interesas 
yra priimti mūsų pasiūly
mą, nes, mūsų įguloms es
ant jūsų teritorijoje, jei jus

kas paliestų, tai pasijudin
tų visa „uodega” (suprask 
visa „galingoji” ir „nenuga
limoji” Sov. Sąjunga) arba: 
„Jis (Urbšys) nenori supras
ti, kad eina karas ir dide
lis karas.”

Negalėdamas ir nenorėda
mas sutikti su Maskvos rei
kalavimais, p. Urbšys spa
lių 4 d. lėktuvu grįžo į 
Kauną pranešti Vyriausy
bei.

Apsvarsčius padėtį ir at
sižvelgiant, kad Vokietija 
jau buvo pasirašiusi su SS 
SR „draugingumo ir sienų 
sutartį” (rugsėjo 29 d.) ir 
tuo būdu tikrovėje atidavu
si Pabalti jos šalis Maskvos 
malonėn ar nemalonėn, Lie
tuvos Vyriausybės buvo nu
statyta principe savitarpio 
pagalbos su Sov. Sąjunga 
sutartį priimti, tačiau pa
siūlyti savo projektą, ku
ris čia pat su žinovų pa
galba Užsienių Reikalų Mi
nisterijos ir buvo sudarytas, 
ir Vyriausybės patvirtintas. 
To projekto vedamosios min
tys buvo šios: 1) Lietuvą 
kuriai valstybei užpuolus ar 
per jos teritoriją kėsinan
tis kam pulti SSSR, pasta
roji teikia Lietuvai visokią 
karišką pagalbą; 2) Lietu
va, Sov. S-gos padedama fi
nansiniai ir ginklais, sutin
ka padvigubinti savo kariuo
menės kontingentą; 3) Lie
tuva, Sov. S-gos padedama 
finansiniai ir žaliavomis bei 
medžiagomis, sutinka pasi
statyti, abiejų šalių sutarto
se vietose, įtvirtinimus; 4) 
iš sutarties išplaukiantiems 
reikalams prižiūrėti ir abie
jų šalių kariškiems klausi
mams suderinti, kiekviena 
susitariančiųjų šalių laiko 
prie antrosios šalies Vyr. 
Štabo savo karinę misiją.

Su tuo projektu spalių 7 
d. p. Urbšys, lydimas Min. 
Pirmininko pavaduotojo K. 
Bizausko, Kariuomenės Va
do gen. S. Raštikio, URM 
Ekon. D-to direktoriaus J. 
Norkaičio ir visos eilės tei
sinių ir etnografinių eks
pertų (doc. T. Petkevičiaus, 
juris-konsulto doc Krivicko, 
doc. Viliamo ir k.) išgrįžo 
į Maskvą, kur tą pat va
karą susitiko su Maskvos 
parneriais Molotovu, Potiom
kinu, Pozdniakovu, bet be 
Stalino. Plačiai, išsamiai ir 
įtikinančiai p. Urbšys išdės
tė visus sumetimus ir mo
tyvus, dėl kurių Lietuvos 
Vyriausybė pasiūlė Maskvai 
savo projektą, o nepriėmė 
Maskvos pateiktojo. P. Urb
šio dėstymas buvo tiek į- 
spūdingas, kad kitiems Lie
tuvos delegatams iš Moloto
vo ir kitų rusų laikysenos 
susidarė įspūdis, kad Lie
tuvos pasiūlymas praeis. Tik 
Molotovo pastaba, baigiant 
posėdį, kad Lietuvos spyri
masis nepriimti Sovietų siū
lomojo pakto gadina jiems 
ir jau jų sudarytus paktus 
su Estija bei Latvija, pri
vertė abejoti, ar Lietuvos 
delegacijos atsivežtasis ir p. 
Urbšio šauniai pagrįstasis 
projektas galės būti priim
tas.

Kai abi delegacijos susi
rinko spalių 8 d. antram po
sėdžiui, kur jau dalyvavo ir 
Stalinas, paaiškėjo, kad mas
koliai laikosi įsikandę sa
vo. Pro forma Stalinas pa
reiškė, kad pagrindan ga
lis būti priimtas ir Lietu
vos projektas, tačiau su „pa- 

(Tęsinys 4 pslp.)

Vasario 16 d. yra viso pasaulio lietuvių didžioji tau
tinė šventė. Prieš 23 metus lietuvių tauta per savo parink
tuosius asmenis pasisakė nutraukianti nelaisvės retežius 
ir atsteigianti laisvą ir nepriklausomą Lietuvos valstybę. 
Nuo 1918 metų vasario 16 d. buvo, yra ir bus lietuvių tautos 
reikšmingoji šventė.

Šiemet ji minima liūdnose aplinkybėse, bet ji kupina 
prošvaisčių. Lietuvos nepriklausomybė ir laisvė tik lai
kiniai sutremptos. Siaučiančio karo sukurtomis žiaurio
mis aplinkybėmis pasinaudoję, Rusijos valdovai užpuolė 
Lietuvą klasta. Bet, tikime, karas atneš naujų netikėtumų. 
Prispaudėjai ir išnaudotojai sugrius. Prispausti ir išnau
doti kelsis. Kelsis naujam gyvenimui ir Lietuva. Ji bus 
nauja, graži, spindinti Lietuva.

Naujoje Lietuvoje nebus vietos vyliui ir išnaudojimui. 
Prisikėlusios Lietuvos gyventojai kurs gražų, skaistų ryto
jų. Šiam gyvam, tikram idealui kiekvienas lietuvis auko
sis ir dirbs, siekdamas pasistiprinimo Aukščiausiajame 
Lietuvos Globėjuje — Dievuje.

SVARBESNI SAVAITES ĮVYKIAI
Anglijos ministeris pirm. 

Churchill vasario 9 d. pa
sakė per radiją kalbą, ku
rioje peržvelgė karo eigą. 
Įspėjo anglus, kad netrukus 
karo baisenybės gali būti 
dar didesnės. Reiškė didelį 
pasitenkinimą dėl laimėjimų 
Afrikoje, Viduržemių jūro
je ir pačioje Anglijoje, gi
nantis nuo vokiečių lėktuvų. 
Pažymėjo, kad nei šiemet, 
nei kitąmet, nei vėliau An
glijai nereikės Amerikos ka
riuomenės pagalbos, bet jai 
reikės ginklų ir ginklų.

Wendell L. Willkie vasa
rio 9 d. sugrįžo iš Anglijos, 
kur jis praleido 10 dienų. 
Spaudos atstovams pareiškė, 
kad Anglijos visi žmonės 
nepaprastai vieningi kovoje, 
kad Anglijai reikia padėti 
ginklais ir lėšomis. Vasa
rio 11 d. jis buvo klausi
nėjamas senato užsienio ko
misijoje ir tą pačią dieną 
matėsi su prezidentu Roo- 
seveltu.

Harry L. Hopkins, prezi
dento asmens atstovas An
glijoje, grįžta kliperiu į 
Ameriką. Jis dalyvavo An
glijos vyriausybės slaptuose 
posėdžiuose, tad turi labai 
intymių žinių.

Prancūzijoje maršalas Pe
tain atsisakė grąžinti savo 
buvusį pavaduotoją Lavai, 
kurs yra vokiečių patikėti
nis. Petain savo pavaduo
toju ir įpėdiniu paskyrė ad
mirolą Jean Darlan. Vokie
čiai nori gauti prancūzų 
karo laivyną, todėl jie kelia 
įvairiausius nesusipratimus.

Rumunija nebeturi diplo
matinių santykių su Angli
ja, kurios vyriausybė nuta
rė nutraukti santykius. An
glai pareiškė, kad vokiečiai 
vartoja Rumuniją kaip ba
zę savo kariniems veiks
mams ir todėl Anglija nebe
gali toliau santykiauti su 
Rumunija.

Italija susilaukė dar di
desnių pralaimėjimų Afriko
je. Anglai sėkmingai tęsia 
savo puolimą Libijoje ir ki
tur. Visur italai pralaimi, 
netekdami tūkstančiais ka
riuomenės ir ginklų. Į ne
laisvę yra patekę jau per 
20 italų generolų.

Valstybės skolos, padidini
mui nuo 49 iki 65 bilijonų 
dolerių pritarė Kongreso at
stovų rūmai. Atstovų rū
mai jau priėmė ir preziden
to pasiūlytą Anglijai pagal
bos teikimo įstatymo pro
jektą. Dabar laukiama se
nato žygio.

Vyriausias Teismas išaiš
kino, kad valstybių teismai 
turi konstitucinę teisę suvar
žyti piketavimą, kur tai yra 
sujungta su tvarkos ardy
mu.

Ispanijos valstybės galva 
gen. Franco sausio 11 d. 
turėjo pasitarimus su Mus- 
soliniu. Spėliota, kad turė
jo dalyvauti ir Hitleris.

Genuos italų miestą ap
šaudė anglai iš laivų. Ita
lų pranešimu, 72 žmonės už
mušti, 226 sužeisti. Sicilijos 
saloje gyvenantiems užsie
niečiams italai įsakė išsi
kraustyti.

John G. Winant jau pa
tvirtintas nauju Amerikos 
ambasadorium Anglijai, šiuo 
metu jis buvo tarptautinio 
darbo biuro direktorium, 
anksčiau yra buvęs New 
Hampshire valst. gubernato
rium. Winant visą laiką bu
vo respublikonas, bet nuo 
1936 m. didelis Roosevelto 
rėmėjas.

Bulgarijos padėtis labai 
įtartina. Sostinėje, Sofijoje, 
gauta žinių, kad vokiečių 
kariuomenės įžygiavimas la
bai artimas. Maskva pasi
sakė esanti visiškai nesuin
teresuota — ji visiškai ne
sipriešinsianti, jei į Bulga
riją eis vokiečiai. Numato
mas vokiečių žygis į Bul
gariją aiškiai nukreiptas 
prieš Graikiją ir Turkiją. 
Turkai esą pasiruošę gintis.

Washingtone vasario 10 
d. viename viešbutyje at
rastas negyvas generolas 
Walter G. Krivicki, kurio 
tikra pavardė buvo Samuel 
Ginsburg. Jis iki 1937 m. 
buvo Stalino šnipų užsieny
je vadas, o vėliau išstojo 
iš komunistų ir daug rašė 
apie komunistų slaptą veik
lą. Jis pirmas „išpranaša
vo” Vokietijos artimą su
sitarimą su Sovietų Rusija. 
Policija mano, kad Krivic- 
kis nusižudė. Jo draugai 
kitaip mano. Prieš kurį lai
ką Krivickis buvo prasitaręs, 
kad jo gyvybė pavojuje, o 
vienam asmeniui net taip 
pareiškęs: „jei kas nors mė
gins įrodinėti, kad aš pats 
nusižudžiau, netikėkit.”

Londonas — Anglijos vy
riausybė, pasiruošdama le- 
miantiems ateities žygiams, 
pašaukė kariuomenėn 18 ir 
19 metų jaunuolius ir nuo 
37 iki 40 metų amžiaus vy
rus. Ši nauja mobilizacija 
anglų kariuomenei duos apie 
pusantro milijono naujų ka
rių. Šiuo metu Anglija turi 
keturių milijonų kariuome
nę.
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Paskutinio didžiojo karo 
metu rusų prispaustos Lie
tuvos tautinio gyvenimo 
kūrėjai ir veikėjai savo vei
klos centrus turėjo Kaune 
ir Vilniuje. Kai prie Kauno 
prisiartino vokiečių kariuo
menė, į Vilnių pradėjo plauk
te plaukti lietuviai pabėgė
liai iš įvairių vietų. Reikė
jo kam nors jais rūpintis, 
jiems pagelbėti. 1914 m. 
lapkričio 22 d. Vilniuje įsi
kūrė Lietuvių Komitetas nu- 
kentėjusiems dėl karo šelp
ti. Labai greit šiam komi
tetui teko išplėsti savo vei
kimą po visą Lietuvos kraš
tą. Komitetui daug pagal
bos teikė Martynas Yčas, 
kuris tada buvo Rusijos 
Valstybės Dūmos atstovas.

Pradžioje komiteto vado
vybę sudarė: pirm. M. Y- 
čas, vicepirm. kan. J. Kuk
ta ir Ant. Smetona, sekr. 
kun. P. Dogelis ir St. Ši
lingas, ižd. J. Kymantas; na
riai — dr. J. Basanavičius, 
E. Vileišienė, dr. A. Vilei
šis, kun. K. Olšauskas, J. 
Balčikonis, A. Žmuidzinavi
čius ir J. šernas — reika
lų vedėjas. Kai dalis lietu
vių išvyko į Rusiją, ten su
darytas atskiras komitetas, 

-Q_ Vilniuje komitetas taip 
persitvarkė: pirm. A. Smeto
na, vicepirm. dr. J. Basana
vičius ir kan. J. Kukta, 
sekr. kun. P. Dogelis, ižd. J. 
Kymantas; nariai — Mykol. 
Biržiška, kun. Jezukevičius, 
D. Malinauskas, kun. dr. 
Stankevičius, Al. Stulginskis, 
J. Šernas, A. Žmuidzinavi
čius, E. Vileišienė, dr. A. Vi
leišis. Labai daug veikė vie
tinis Vilniaus skyrius, ku- , 
riam vadovavo kun. Pr. Bie
liauskas, kun. dr. J. Bakšys 
ir K. Daunoras. Komitetas 
dirbo labdarybės, švietimo, 
visuomeninį ir politinį dar
bą.

Komitetas išlaikė prieg
laudas, ligonines, bendrabu
čius, valgyklas, mokyklas 
(pradžios ir gimnazijos), 
kursus. Pinigų gaudavo iš į- 
vairių šaltinių, daugiausia 
aukomis. Nemažai yra pri
sidėję ir lietuviai amerikie- , 
čiai.

Pradžioje vokiečiai, užėmę 
Lietuvą, netrukdė komiteto 
darbų, bet 1916 m. gale 
pradėjo suimdinėti veikėjus, 
primesdami jiems įvairių 
kaltinimų. Pirmųjų suareš
tuotųjų tarpe buvo A. Sme
tona, dr. J. Basanavičius, 
kun. dr. J. Bakšys, E. Vi
leišienė, Jonas Vileišis, kun. 
P. Dogelis, P. Klimas. Pa
laikę kalėjimuose, smulkiai 
patardę, vokiečiai juos pa
leido.

Vokiečių nujautimas buvo 
teisingas — Lietuvių Komi
tetas norėjo dirbti politinį 
darbą. Jam rūpėjo Sušauk
ti visuotinį lietuvių Suvažia
vimą. Vokiečiai priešinosi, 
nedavė leidimo. Reikalavo 
šaukiamų asmenų sąrašo. 
Atstovus į lietuvių suvažia
vimą rinko visi valsčiai, 
parapijos. Po didelių vargų, 
vokiečiai davė leidimą ir 
1917 m. rugsėjo 18 — 22 
d.d. Vilniuje įvyko lietuvių 
suvažiavimas (Vilniaus kon
ferencija), kuriame iš 264 
išrinktų atstovi] atvyko 214 
asmenų.

val-
Lie-
Rei-

Šaulys,

Suvažiavimo paruošiamuo
sius darbus pravedė 15 as
menų komisija, kuriai vado
vavo kun. Paulius Dogelis.

Suvažiavimo prezidiuman 
buvo išrinkti: dr. J. Basa
navičius, kun.
kun. J. Staugaitis, A. Sme
tona, J. Vileišis;
riais buvo kun. P. Dogelis,
J. Paknys, P. Bugailiškis,
K. Bizauskas. Atstovai iš
tisai, prie uždarų durų, po
sėdžiavo penkias dienas. 
Svarstė Lietuvos atstatymo 
klausimą ir vieningai parei
škė lietuvių tautos nepalau
žiamą pasiryžimą atsteigti 
laisvą, nepriklausomą Lie
tuvos valstybę, demokrati
niais dėsniais sutvarkytą 
etnografinėse sienose. Nu
tarta, kad Vilniuje turi bū
ti sušauktas steigiamasis 
seimas, kurs priimtų valsty
bės aukščiausią įstatymą — 
konstituciją ir nustatytų 
santykius su kitomis vals
tybėmis.

Suvažiavimo nustatytai 
programai vykdyti ir Lie
tuvos valstybės atstatymo 
darbui vadovauti išrinkta 
Lietuvos Taryba, kurion įė
jo: dr. Jonas Basanavičius, 
Saliamonas Banaitis, Kazys 
Bizauskas, Pranas Dovydai
tis, Mykolas Biržiška, Pet
ras Klimas, kun. Alfonsas 
Petrulis, kun. Vladas Miro
nas, Donatas Malinauskas, 
St. Narutavičius, Steponas 
Kairys, kun. Justinas Stau
gaitis, Aleksandras Stulgin
skis, kan. Kaz. Šaulys, An
tanas Smetona, Jonas Smil
gevičius, Jokūbas šernas, 
Jurgis Šaulys, Jonas Vilei
šis, Jonas Vailokaitis. Ta
rybos pirmininku nariai iš
rinko Antaną Smetoną.

Taryba tuojau ėmėsi dar
bo, bet vdkiečiai trukdė. 
Vokiečiai neleido paskelbti 
nė Vilniaus suvažiavimo nu
tarimų. Bet Tarybos nariai 
nuolat varstė okupantų du
ris. Vokiečiai norėjo, 
Lietuva prisijungtų 
Vokietijos, įeidama į 
raciją, susirišdama 
niais ir ekonominiais 
žadėjimais. Kai bolševikų 
revoliucijos susilpninta Ru
sija atsimetė nuo Santar
vės (Anglijos, Prancūzijos) 
ir pradėjo taikos derybas 
atskirai su Vokietija, vo
kiečių reikalavimai ir spau
dimas lietuvių atžvilgiu dar 
padidėjo. Taryba stengėsi 
išnaudoti viską, kad tik lai
mėtų Lietuvai nepriklauso
mybę.

1917 m. gruodžio 11 d. 
Lietuvos Taryba pareiškė 
Lietuvos atsiskyrimą nuo 
Rusijos ir nepriklausomos 
valstybės atstatymą su sos
tine Vilniumi. Padarydama 
šį pareiškimą, Taryba buvo 
priversta pasižadėti suda
ryti karinę ir ekonominę 
sąjungą su Vokietija. Bet 
greitai Taryba liko apvilta. 
Vokiečiai ir toliau išnaudo
jo kraštą, nepriklausomybės 
nepripažino. Tada Taryba 
atsisakė 1917 m. gruodžio 
11 d. pareiškimo ir vienin
gai 1918 metų vasario 16 
dieną paskelbė atstatanti 

: nepriklausomą Lietuvos val
stybę su sostine Vilniuje.

sekreto-

kad 
prie 

fede- 
kari- 
pasi-

bet su sąlyga, 
užmegsti artimi 
su Vokietija.
pripažino vokie- 

nepriklauso-

neleista naudo- 
valdžios teisė-

rūpintis net 
Rusijos grąži-

Urachas jau buvo pradėjęs 
mokytis lietuviškai.

Uracho kvietimas baisiai 
nepatiko vokiečiams, kadan
gi kaizerinė valdžia norėjo 
Lietuvą prijungti prie Prū
sijos. Vokiečiai nenorėjo ta
da pripažinti ir pačios Val
stybės Tarybos. Uracho kvie
timas karaliumi sukėlė skal
dymąsi ir Taryboje, iš ku
rios protestuodami pasi
traukė M. Biržiška, S. Kai
rys, S. Narutavičius ir J. 
Vileišis. Į pasitraukusių vie
tas pakviesti nauji — dr. 
J. Alekna, dr. E. Draugelis, 
dr. J. Purickis, prof. A. 
Voldemaras ir M. Yčas.

Tarybos ginčai su vokiečių 
vyriausybe tęsėsi iki vokie
čių karo pralaimėjimo. Pa
skutinis kaizerio kancleris 
Max von Baden spalių 20 
d. Lietuvos Tarybai pareiš
kė, kad Lietuvai leidžiama 
laisvai sudaryti savo kons
tituciją ir nustatyti santy
kius su valstybėmis. Tary
bai taip pat leista sudaryti 
vyriausybė, įtraukiant pla
čiausius šalies sluoksnius. 
Lapkričio 2 d. Taryba pa
naikino Uracho kvietimą ka
raliumi.

Gavusi vokiečių sutikimą 
ir laimėjusi sau daugiau 
autoriteto, Lietuvos Taryba 
lapkričio 5 d. pavedė prof. 
Augustinui Voldemarui su
daryti pirmą vyriausybę — 
ministerių kabinetą.

Pirmoji atsteigtos neprik
lausomos Lietuvos yvriausy- 
be pradėjo veikti 1918 m.

Lietuvos Tarybos paskel
bimas apie nepriklausomos 
valstybės atstatymą buvo 
šviesiausias lietuvių gyveni
me spindulys. Tarybos na
riai liko tvirčiau vienybėn 
sujungti — prieš juos spin
dėjo jau beveik pasiektas 
idealas.

Okupantai vokiečiai neno
rėjo, kad Vasario 16-tos 
nutarimas išeitų į viešumą. 
Drausta jį skelbti laikraš
čiuose. Bet laisvės žodis 
prasiveržė visur — į miestą 
ir kaimą.

Vokietijos kaizerinė 
džia atsisakė pripažinti 
tuvos nepriklausomybę,
kalavo artimų santykių su 
Vokietija. Pagaliau, 1918 m. 
kovo 23 d. kaizeris Vil
helmas pasirašė Lietuvos 
nepriklausomybės pripažini
mo aktą, 
kad būtų 
santykiai

Kad ir
čiai Lietuvos 
mybę, bet krašte gyvenimas 
nepalengvėjo. Vokiečiai dar 
pasunkino gyvenimą dides
niais griežtumais. Taryba 
negalėjo susisiekti su kraš
tu, jai neleista suruošti ne
priklausomybės paskelbimo 
iškilmių. Jai 
tis jokiomis 
mis, drausta 
tremtinių iš 
nimu.

Taryboje kilo sumanymas 
vokiečius „apeiti”. Dauguma 
Tarybos narių nutarė pa
skelbti Lietuvą konstitucine lapkričio 11 d. Pirmasis mi- 
monarchija, o karaliumi pa-!nisterių kabinetas buvo to- 
sikviesti vokietį kunigaikštį. 
Už šį nutarimą balsavo try
lika narių, prieš — 7. Ka
raliumi nužifirėtas ir nutar
ta kviesti Saksonijos kuni
gaikštis Urachas. Kadangi 
Urachas buvo katalikas, 
tad manyta, kad katalikiš
kam Lietuvos kraštui 
tinkamiausias asmuo, 
nutarimas padarytas 
m. liepos 11 d.

Pas Urachą buvo nuvy
kusi lietuvių delegacija, ku
ri jam pranešė apie išrin
kimą karaliumi ir apie sta
tomas sąlygas. Jam suteik
tas Mindaugo Antrojo var
das. Urachas kvietimą priė
mė, bet pareiškė į Lietuvą 
nevyksiąs, kol Steigiamasis 
Seimas tars tautos žodį.

bus
Šis

1918

kio sąstato: ministeris pir
mininkas, užsienio reikalų 
ir krašto apsaugos ministe
ris — prof. A. Voldemaras; 
vidaus reikalų — VI. Sta
šinskas; fipaj^sų — M. Y- 
čas; teisingumo — P. Leo
nas, švietimo — J. Yčas, 
žemės ūkio — J. Tūbelis.

Ši vyriausybė veikė, pri
silaikydama laikinos kons
titucijos pamatiniais 
niais, kuriuos 1918 
lių mėnesį buvo 
Valstybės Taryba, 
prezidento nutarta 
bet prezidento pareigas pa
vedė Valstybės 
prezidiumui, • kurį 
pirm. A. Smetona 
pirmininkai kun. 
gaitis ir St. Šilingas.

dės
im spa- 
išleidusi 
Atskiro 

neturėti,

Tarybos 
sudarė 

ir vice- 
J. Stau-

Nepriklausomybes Gynimo Kovos
Nepraėjo nei vieneri me

tai nuo nepriklausomybės 
paskelbimo, o Lietuva jau 
turėjo imtis ginklo prieš 
pasikėsinusius p a s m a ugti 
tik ką atgimusią laisvę. 
Pirmiausia Lietuvą parblok
šti pasimojo bolševikai, k u- 
rie 1918 metų gale pradėjo 
veržtis gaujomis į Lietuvą. 
Jaunoji Lietuva turėjo pra
dėti steigti savo kariuome
nę.

Kariuomenės organizavi
mo pradžia reikia skaityti 
1918 m. lapkričio 23 d., ku
rią vyriausybė išleido įsa
kymą. Kariuomenės steigi
mą labiausiai rėmė iš Ru
sijos grįžę buvę rusų ka
riuomenės lietuviai karinin
kai. Ministeris pirm. Volde
maras norėjo tik milicijos, 
manydamas, kad Lietuvai 
joks pavojus iš niekur ne
gresia.

Nepramatytas bolševikų 
pavojus, kurs labai greit 
prisiartino. Vyriausybei te
ko trauktis iš Vilniaus. 
Voldemaras išvyko į užsie
nį, o jo pareigas perėmė V. 
Stašinskas. 1918 m. gruo
džio 23 d. norėta įvesti ka
rinę diktatūrą, bet nuo to 
atsisakyta ir gruodžio 26 d. 
sudaryta nauja vyriausybė 
su Mykolu Šleževičium prie 
šakyje. Vyriausybės sąstate 
buvo žmonių iš įvairių gru-

pių ir tautinių mažumų.
Naujoji vyriausybė tuo

jau išleido atsišaukimą į vi
są kraštą, kviesdama sava
norius į kariuomenę ginti 
Lietuvos. Visame krašte at
sišaukimas palankiai sutik
tas ir iš visur pasipylė bū
riai savanorių. Bet bolševi
kai buvo jau prie Vilniaus. 
Vyriausybė persikėlė į Kau
ną ir iš ten vadovavo Lie
tuvos gynimo pajėgoms.

Bolševikai — pirmas priešas
Pradžioj pasitenkinta sa

vanoriais, o 1919 m. kovo 
5 d. paskelbtas naujokų 
šaukimas į kariuomenę. 
Sunkus buvo kariuomenės 
organizavimas: nebuvo gin
klų. Bolševikams pradžioje 
sekėsi. Jie sausio mėnesį 
užėmė rytinę Lietuvą, Vil
niuje nuplėšė Lietuvos vė
liavą, užėmė Šiaulius, arti
nosi prie Telšių, Alytaus ir 
Kauno. Pirmas lietuvių ka
riuomenės laimėtas mūšis 
prieš bolševikus įvyko 1919 
m. sausio 7—9 dd. prie 
Kėdainių, kur žuvo pirma 
auka
Lukšys. Nuo čia prasidėjo 
tolimesni laimėjimai prieš 
bolševikus. 1919 m. gale 
bolševikai buvo visiškai iš
stumti iš Lietuvos ir su jais 
pradėta taikos derybos, ku
rios užbaigtos Maskvos su

kareivis Povilas

tartimi 1920 m. liepos 12 
d. Šios sutarties pirmas 
skirsnis taip skambėjo:

„Remdamosi Rusijos Fe
deracinės Socialistinės Ta
rybų Respublikos paskelbtą
ja visų tautų teise laisvai 
apsispręsti ligi joms visiš
kai atsiskiriant nuo valsty
bės, kurios sudėtyje jos yra, 
Rusija be atodairų pripažį
sta Lietuvos valstybės sava
rankiškumą ir nepriklauso
mybę su visomis iš tokio 
pripažinimo einančiomis ju- 
juridinėmis sėkmėmis ir ge
ra valia visiems amžiams at
sisako nuo visų Rusijos Su
vereniteto teisių, kurių ji 
yra turėjusi Lietuvių tau
tos ir jos teritorijos at
žvilgiu. Kad Lietuva buvo 
kuomet priklausiusi Rusijai, 
tas faktas neuždeda Lietu
vių tautai ir jos teritorijai 
jokių pareigų Rusijos link”.

Bolševikų valdžia sutiko 
grąžinti išvežtą karo metu 
archyvą, bankų indėlius, pri 
pažino Vilnių su apylinkė
mis, prižadėjo 100,000 hek
tarų miško iškirtimui ir 
paskyrė 3 milijonus aukso 
rublių už karo nuostolius.

Bermontininkų Žygiai
Kitas priešas, su kuriuo 

jaunai kariuomenei teko susi
durti, buvo bermontininkai - 
„baltieji” vokiečiai ir „bal
tagvardiečiai” rusai, atžy
giavę iš Latvijos, vadovau
jami generolo von der Goltz 
ir Bermonto Avalovo. ši 
kariuomenė pirmiausia įsi
veržė liepos m. ir spalių 
mėnesį pradėjo reikšti norą 
šeimininkauti, u ž i m d ama 
Šiaulius, Biržus, Linkuvą, 
Radviliškį. Jie buvo gink
luoti, gyventojus žiauriai 
plėšė.

Užbaigusi darbą su bol
ševikais, Lietuvos kariuome
nė 1919 m. lapkričio gale 
sutraukė savo jėgas prie 
Radviliškio ir čia kautynė
se visiškai sutriuškino ber
montininkus. Lietuviams pa
teko 8 patrankos, 15 lėktų- ; 
vų, 100 kulkosvaidžių, galy
bės šautuvų, šovinių ir kt. 
1919 m. gruodžio viduryje ' 
paskutiniai bermontininkai 
perėjo į Vokietiją, i

Lenkų klasta
Buvo ir trečias priešas— 

lenkai. Naudodamiesi lietu
vių kariuomenės kovomis su 
bolševikais, lenkai dar 1919 
m. balandžio mėnesį užėmė 
pietinę ir rytinę Lietuvos 
dalį nuo Gardino iki Vil
niaus. Lietuvos vyriausybė 
visur protestavo, bet niekur 
skundai negelbėjo.

Lenkai nesitenkino 
išoriniais puolimais. 
1919 m. rugpiūčio m. buvo 
paruošė karinį perversmą, 
bet nepasisekė, 
žvalgyba laiku 
perversmą užgniaužė.

Susirėmimų su lenkais bu
vo daug ir jie buvo lyg 
užbaigti 1920 m. spalių 7 
d. Suvalkų sutartimi. Bet 
čia įvyko biaurus lenkų 
smurtas. Lenkai klasta, ge
ra lenkų valia patikėjusius 
lietuvius užpuolė ir spalių 
9 d. užėmė Vilnių. Užgro
bę Vilnių, lenkai nesustojo. 
Jie tolyn į Lietuvą veržė
si ir buvo pasiekę Ukmer
gę. Tada Lietuvos kariuo
menė, turėdama viso krašto 
karštą pritarimą ir naujai 
pertvarkyta, tvirtai pasi
priešino. Lenkai buvo at
stumti. 1920 m. lieeuviai la
bai sumušė lenkus: lapkri
čio 19 d. prie Širvintų, o 
lapkričio 21 d. prie Giedrai
čių. Čia įsikišo Tautų Są
jungos komisija, Lietuvos 
kariuomenė sulaikyta nuo 
žygio į Vilnių. Nuo tada 
prasidėjo Vilniaus byla Tau
tų Sąjungoje ir Lietuvos 
kariuomenė nebegavo pro
gos tarti savo žodį.

Dar vienas gražus pusla
pis Lietuvos kariuomenės 
gyvenime — Klaipėdos kra- 

I što išlaisvinimas.
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įbingiems žygiams.

akstinas prisiminti savąją 
tėvynę. Pasklaidę Bažnyčios 
vadovų — popiežių deklara
cijų, paraginimų tekstus, 
mes daugelyje vietų užtin
kame priminimą mylėti sa
vąją tautą, savo tėvynę.

— Natūralinis įstatymas 
mus įpareigoja savo geriau
sius jausmus ir pasiaukoji
mą skirti savo tėvų ž emei 
taip, kad tėvynės sūnūs ne
svyruotų net mirtį sutikti 
dėl tėvynės, — taip dar 1890 
m. sausio 10 d. rašė didy
sis popiežius Leonas XIII 
enciklikoje „S a p i e n t i a e 
Christianae,” drauge primin
damas pareigą su nemažes
niu atsidavimu pasiaukoti 
ir Bažnyčiai. Toliau toje pat 
enciklikoje skaitome: — Ant
gamtinė Bažnyčios meilė ir 
įgimtoji, natūralinė tėvynės 
meilė, paeina iš to paties 
amžinojo principo: abiejų 
autoriumi ir priežastimi yra 
Dievas. Iš to seka, kad ne
gali būti jokio prieštaravi
mo, nedarnumo tarp parei
gų, kurias jos abi uždeda.

Toje pat enciklikoje mes 
aptinkame ir tą gražų po
sakį: — Mylėti abi tėvynes
— žemiškąją ir dangiškąją
— ... krikščioniui yra pa
grindinė pareiga, iš kurios, 
taip iš šaltinio, išplaukia 
kitos pareigos.

Jautriai savosios tėvynės 
meilę priminė ir Pijus X, 
kai jis 1909 m. balandžio 
19 d., Joannos d’Arc beati
fikacijos proga, kalbėjo į 
atsilankiusius prancūzų pil- 
grimus: — Jei katalikybė 
būtų tėvynės priešas, ji ne
būtų dieviškoji religija. Taip, 
tėvynė nusipelno ne tik mei
lės, bet ypatingos meilės. 
Jos (tėvynės) šventas var
das jūsų dvasioje sukelia 
pačius brangiausius atsimi
nimus ir sujudina jautriau
sias sielos stygas. Juk tai 
jūsų bendroji žemė, kur tu
rėjote savo lopšius, prie ku
rios riša jūsų kraujo ry
šys, jausmai ir tradicijos, 
rio mes visi laukiame ir į 

Pijus XI enciklikoje ,,Ubi 
arcana Dei” (1922-XII-23), 
kalbėdamas apie tėvynės 
meilę, pabrėžia: — Tai ga-

Redaguoja ]

Besitęsiąs karas savo es
me yra imperialistinis ka- \ 
ras, nes jo pagrinde yra ' 
kova dėl vad. „gyvybinės < 
erdvės.” Veržimasis į „gy
vybinę erdvę yra ne kas : 
kita, kaip veržimasis į ma- : 
žesnių tautų žemes . Ar is- ’ 
tori jos įvykiai bus palankūs 
šiai krypčiai, niekas tuo tar
pu tiksliai pasakyti negali, 
bet viena yra aišku, kad ir 
pavergtos tautos liks gyvos, 
— tik sunkiai sužalotos.

Jei dabar užėjo laikotar
pis imperializmui viešpatau
ti, tai dėl to nereikia nu
simint, nes tas laikotarpis 
baigsis revoliucijomis ir pra
rastos laivės atgavimu. Vi
sos pavergtos tautos virs 
revoliucinių sąjūdžių židi
niais, kurie, kad ir pamažu, 
bet vis dėlto sugriaus impe
rializmo laimėjimus. Patva
rios amžiams įtvirtintos im
perijos nebuvo pasaulinėj is
torijoj ir nebus. Juo lais
vė bus labiau varžoma, juo 
ji atkakliau ginsis.

Laisvės idėja yra krikš
čionybės dovana žmonijai; 
žmonės ne visur ir ne vi
sada moka tinkamai ta Die
vo dovana naudotis, bet lais
vė yra neatskiriama nuo 
krikščionybės, o krikščio
nybė yra ne vienam kuriam 
istorijos laikotarpiui, bet vi
siems laikams. Ilga pasto
vi, be vilties verguvė tega
lima tokiame krašte, kur 
krikščionybės dvasia yra vi
sai žuvus. Kol tauta bus 
krikščioniška, tol ir laisvės 
viltis negalės užgesti.



Vasario .jei.

TĖVYNĘ ŠVENTA
o - Feb. 14 d., 1941 m. 3

yra natūralūs 
minti savąją 
cidę Bažnyčios 
iežių deklara- 
imų tekstus, 
* vietų užtin- 
ną mylėti ša
rvo tėvynę.
lis įstatymas 
i savo geriau- 
ir pasiaukoji- 
o tėvų žemei 
nės sūnūs ne
mirti sutikti 

-taip dar 1890 
d. rašė didy- 
Leonas * XIII 

3 apientiae 
drauge primin- 
ą su nemažes- 
nu pasiaukoti 
Toliau toje pat 
litome: — Ant- 
yčios meilė ir 
ralinė tėvynės 

iš to paties 
ncipo: abiejų 
priežastimi yra 
seka, kad ne- 

io prieštaravi- 
io tarp parei- 
s abi uždeda.
mciklikoje mes 
tą gražų po- 

ti abi tėvynes 
ir dangiškąją 

oniui yra pa- 
iga, iš kurios, 
inio, išplaukia

lingas ^1^ 
rybių ir her^ 
tik ta meilė y 
ma krikščioniu 

Taip pat ir
piežius Pijuj 
moję enciklik 
Pontificate,'’ į 
kia pabrėžti, į -

Marija Aukštaitė.

oteriį Gyvenimo Aidai
Palmyros Laiškai

Redaguoja Eleonora Bartkevičiūte
čionybės do^ į

‘Stove ir vasario šešioliktoji

Spausdinami kas antra savaitė

palaiko mūsij •
ra ]
meilei ir garį
minimams
pati krikščioį -uRsmas ėdesys 
mums užtikrį; J -----
vas sukūrė jj 
kuri mums džiaugsmingai sutikti 
giau mylėti j., kad štai Lietuva jau 
tuos, su kurį 
specialūs ryšn 
Dieviškas Mob smo 
ryškino savo į 
parodė speciali 
gimtajai žeiį 
karčias ašaras 
nančio Jeruzalė

Toliau popiet šieji kaimynai, 
mas apie mį. _

metų vasario 16 
visų lietuvių širdyse

ir 
)ė!

nepriklausoma 
Nesulaukta tos 
dienos vien to- 
didieji pasaulio 

kad
ad 
ai to panorėjo, 
ikimas lietuviui buvo 
s. Priešingai, iš isto- 
inome, kaip patys ar- 

’, kiek 
j begalėdami, stengė- 

kurios esame ii yti tą brangų Lietu- 
kad tai skatintą ir jos žmones po 
nas dalykas.

Su džiaugsis 
pažinti, kad k 
lę savosios ta
vos ir lietuvi; ,v
čia yra pasižym & ^muse nes lie-
gi čia 
Jei kalbėti ap 
lietuvių kunigui 
vo parapijas, t 
t.t. jie turi neiš! 
pelnų lietuviai 
vai, drauge pas 
jalus Amerikai- 
tui, kurs liete įsikaupimo diena. Ge- 
kiai priglaudė 
bai teisingai s 
prezidentas Re ruko gėlė 
m. sausio 6 d. y si, Lietuva liko stai- 
jęs: „..today's i kaustyta naujos ver- 
good enough ftr skaudaus persekioji- 

Lietuvos ate įčiais.

žiaurios priespaudos 
Iš jų kiekvienas no- 
ūti vargšo pilksermė- 
tuvio ponu.

laisvės paskelbimo

nepakirstas. Tautinė 
i buvo gyva. Lietu- 
utoje tvirtai glūdėta 
įtuviškų dvasinių ver-

vosios tėvynės 
i ir Pijus X, 

m. balandžio
)s d’Arc beati- 
ga, kalbėjo į 
prancūzų pil

ei katalikybė 
priešas, ji ne- 
religija. Taip, 

no ne tik mer
ingos meilės, 
šventas var- 

įsioje sukelia 
tusius atsimi- 
iina jautriau- ~ __
gas. Juk tai tauįos dalyje, gal >it nuleidžiame rankas 
žemė, kur tu- įuitūrinė 
)šius, prie ku- mjg, dabar būt

metų vasario 16-tos 
— skausmo bei gi-

šydas pridengė gra- 
trispalvę. Laisvoji, 

puošniai

kurį tikime, rai 
tautos dalvie, si

DAUGIAU DŽIAUGSMO ŠEIMOSE

į kraujo ry- 
• tradicijos, 
aukiame ir į 
iklikoje „Ūbi 
1922-XH-23), 
pie tėvynės 
: — Tai ga-l

vasario 16-tą dieną 
;os Lietuvos visos iš- 

sesės lietuvės su 
ų pergyvenimų ir 
cančių atsidūsėjimais 
ai užgrūdins save ko- 

bės atstatymo t nepriklausomos Lie- 
Kud. Pnai Persekiojimai baisūs, 

lės žiaurios, bet pa- 
Blietuvė- suras tylius 

ovai. Nes ji yra ai- 
 kantrios lietuvės, ku- 

prie

vas religinis ir 
venimas, kad sus 
sarginės jėgos i 
sunkiems tautos

Tautos Brangenybių saugoto
ja.

Taip neseniai grobuoniš
ka klasta palaidota nepri
klausomybė buv gauta dėka 
pasiruošimo, kuris tęsėsi ne 
mėnesiais, ne metais. Nors ir 
šimtmečiais vergavusi, lietu
vių tauta išlaikė brangius sa
vos kultūros perlus. Svar
biausioji tų tautos brangeny
bių saugotoja buvo lietuvė— 
moteris.

Kai vyrai kuria daugiau 
medžiaginę kultūrą, moters 
tikslas kurti dvasinę kultū
rą ir ją jungti su pirmąja. 
Lietuvė nuo senų laikų supra
to Aukščiausiojo jai skirtą 
svarbią pareigą — sudėti sa
vo darbus ant tėvynės auku
ro. Paprasta, beraštė, apsun
kinta vargais, ji sugebėjo pa
daryti labai daug. Jos lietu
viška širdis nuolatos degė 
karšta Dievo meile, savo var
gingo, skriaudžiamo krašto 
meile!

Ir taip ji margaraštėje juo
stoje, gražiuose audimuose iš 
kartos į kartą perdavė mū
sų liaudies meno savitumus. 
Šimtmečiais iš jos lūpų plau
kė įvairūs pasakojimai, gra
žios pasakos, priežodžiai, tos 
skaitlingos patarlės — trum
pi posakiai, taikomi įvai
riems gyvenimo reiškiniams, 
per kuriuos tauta pasisako 
savo tradicijas, prityrimus, 
pasaulėžvalgą.

Kiekvieną lietuvės žings
nį, kiekvieną jos darbelį ly
dėjo įvairiausios dainos, ku
rios anais laikais nebuvo 
užrašomos, o tik iš atmin
ties perduodamos vaikams 
ir anūkams. Ji per meilę ir 
prisirišimą savo žemelei iš
laikė seniausius mūsų žmo
nių papročius.

Kiek motinos išlieja aša
rų dėl pabėgusių, neklauža
dų dukterų, kiek prisisielo- 
loja dėl sūnų palaidūnų, 
karčiamose prageriančių sa
vo jaunystę, sveikatą ir 
turtą! Kiek širdgėlos ir ne
apykantos įneša gyveniman 
kasdieninė šeimų nesantai
ka!

Bet ar dažnai pagalvoja
me, kur slepiasi to viso pik
to šaknys? Labai dažnai 
lengva širdimi apkaltinami 
vaikai, kai tuo tarpu kalti 
patys tėvai, nesugebėję duo
ti jiems gero pavyzdžio, ne
įdiegę vaikų širyyse pagar
bos ir meilės jausmo tė
vams ir visai šeimai.

Kas ugdo šeimoje nesan
taiką? — Bloga tėvų nuotai
ka, nuolatiniai barniai ir 
ginčai. Tėvai dažnai uoliai 
rūpinasi, kad vaikai būtų 
sotūs ir tinkamai apsiren
gę, kad nebūtų per daug 
apsunkinami darbais. Labai 
dažnai pamirštami ne ma
žiau svarbūs vaikų 
reikalai.

Ir vietoje jiems 
daugiau džiaugsmo,
suteikti vaikams sektiną pa
vyzdį, tėvai vaikų akivaiz
doje kelia barnius, kelia 
ginčus, šeimos reikalais. 
Vietoje su vaikais praleis
ti laisvą laiką, su jais pa
žaisti, papasakoti ką nors 
įdomaus, praskaidrinti jų 
nuotaiką, tėvai vaikus už
daro namuose, o patys eina 
pas kaimynus palošti kor
tomis, išsigerti, papletkavo- 
ti.

Mažesnieji vaikai tėvų ne
santaiką kantriai kenčia. 
Paaugusieji vaikai, nerasda-

sielos

suteikti 
vietoj

mi savo šeimoje taip jiems 
reikalingo džiaugsmo, prade
da jo ieškoti pas kaimynus, 
pas draugus, o su blogais 
draugais ir į karčiamą nuk
lysta. Kartą radę pas sve
timus daugiau džiaugsmo ir 
šeimos šilumos, pradeda ieš
koti progų, kad tik iš savo 
namų ištrūktų.

Todėl nenuostabu, jei to
kioje aplinkumoje išaugusi 
duktė vieną dieną pakelia 
spaurnus ir išskrenda kitur, 
ieškoti laimės ir džiaugsmo, 
kurio nejautė savo šeimoje.

Niekas taip netrokšta šei
mos šilumos ir džiaugsmo, 
kaip vaikai. Tad, tėveliai, 
bendraukite daugiau su jais 
ir pasistengkite juos sup
rasti.

Nei vienas linksmas ne
gimsta. Džiaugsmą kiekvie
nas pats sau kuria. Tėvų 
pareiga savo šeimai sukur
ti linksmą, skaidrią, džiaug
smingą nuotaiką, kad kiek
vienas šeimos narys rastų 
joje tai, ko jo jaunas am
žius reikalauja.
me laisvalaikiu pabūti savo 
šeimos tarpe, 
pažaisti su vaikais, 
svetur leisti laiką be nau
dos. Taip tvarkydami savo 
gyvenimą, galite būti tikri, 
dėl savo vaikų neteks sie
lotis, vaikai nepaliks 
vėje jūsų vienų.

Tu uždaryta tarp sargų — 
Kruvinas kūnas nuo plėgų. 
Sutemo dienos, vakarai, 
Užgeso laisvės aukurai.
Už grotų, šaltame rūsy, 
Skausmingam skęsti ilgesy— 
Tiesi rankas vielų tinkluos, 
Ar kas išves, ar išvaduos .. .
Prislenka naktį kalinys, 
Tave pamilęs lietuvis — 
Išlaisvint tave siekia jis — 
Bet vis aplink sargų akis.
Ir, tu ir jis, auka baisi. ..
Tarp erškėčių nuogi, basi.. . 
Verkia šilai, beržai kalnų, 
Vaitoja vilnys ežerų.
Bet lietuvis budrus, narsus— 
Dėl tavo meilės mirt drąsus, 
Už tavo laisvę kils, kovos — 
Sugrįš tau laurai ant galvos!

Brangi Palmyra,
Daug kam atsakėte į klau

simus, tad tikiu, kad ir man 
malonėsite atsakyti. Daly
kai, kurie kelia man rūpes
tį, tai štai kokie:

Esu apiekūnas (kaip juos 
vadina), kuris mažus glo
boja. Tad ir mes jais li
kome. Mirė tėvas, motina 
ir seserys, tik liko mažas 
kūdikis; dabar jau 5 metų 
mergaitė, kuri gražiai kalba 
ir gražiai galvoja. Į šio 
kūdikio globą ir auklėjimą 
turiu teisių ne tik aš vie
nas, bet ir jauna, moderni 
pora — vyras su žmona, su 
kuriais aš ir ta našlaitėlė 
drauge gyvename.

M. Pečkauskaitė

MOTINA AUKLĖTOJA
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Minčiij Žiupsnelis

(Tęsinys)
Ko Reikia Motinai, Kad 

Būtų Gera Auklėtoja?
„Niekas negali duoti to, ko 

neturi” — sako sena patar
lė. Tai yra didelė tiesa ir 
auklėjime. Jei auklėtojas 
reikalauja iš auklėtinio to, 
ko pats neturi, tai jo auk
lėjimas yra bergždžias, nes 
čia daugiausia padaro pa
vyzdys.

Todėl kiekviena motina 
turi, įsigilinus į savo sielą, 
paklausti save, ar joje pa
čioje yra tų dorybių, kurių 
ji turi 
vaiko.

Pirmų 
laujame 
mo.

Ji

reikalauti iš savo

Pav. kai 
jo links- 
neleidžia 
draugais.

Žinoma, ši modernioji po- 
’ ra, ypatingai moteris, pasi
ėmus didesnių teisių tos 
našlaitės globojime ir auk
lėjime, bet ir aš, jausda
mas globėjo pareigą, nega
liu šaltai numoti nesekęs 
žingsnių, kaip ta „moder
nioji mama” tą kūdikį auk
lėja.

Nors esu senelis, bet at
simenu, kaip mūsų tėveliai 
mus mokė, sakydami: „vai
kai, kas ryte poterių ne
pakalbės, tas negaus val
gyt.” Matydamas, kad ta 
„nauja mama” našlaitę po
terėlių nemoko, pradėjau 
vieną, kitą kartą kūdikį pa
mokyti . . . Bet, štai, ta ma
žutė auklėtinė dažnai man 
užprotestuoja ir poterių ne
kalba. Klausiu kodėl ? 
man trumpai atsako: , 
ir mano mamė poterių 
kalba.”

Nesuprantu, ar čia 
kita šalis, tai ir kitaip
Įima tikėti? Tiesa, dvi prie
žastys: viena, gal dėl žmo
nių akių: sakys svetimą vai
ką kankina. Antra, toji 
„mama” myli auklėtinę ly
giai kaip savo vaiką ir, ry
tą papenėjusi, apvilkusi, iš
leidžia į lauką ligi valgyt 
užsimanys. Be to, mylėda
ma kūdikį, rėdo ir duoda 
tą, ko tik įsigeidžia, ne
paaiškina, neįtikina, kad ir 
pirmiau įgytus daiktus my
lėtų ir gerbtų. Tad, ku
rios čia dalies turėtume lai
kytis?

Ji 
kad 
ne-

kad 
ga-

joms

Lietuvės Ištvermėje Gimė 
Nepriklausomybė.

Lietuvė moteris — lietu
vė motina tą savo gilią Die- Į 
vo ir savo krašto meilę su
gebėjo nemirštamai įskiepy
ti savo vaikams. Tas lietu
vės gilus prisirišimas prie 
viso, kas religinga, kas tik
rai lietuviška, tas kantrus 
pasiaukojimas kiekviename 
žingsnyje nepaliko be žy
mės.

Tos praeities tikros lie
tuvės ainiai, išaugę tokioje 
kilnioje religijos ir tautybės 
dvasioje, pramokę rašto, 
uždegė naują žibintą, kurio 
šviesoje iškilo lietuvybės a- 
paštalai, praskleidę liaudžiai 
naujus paveikslus. Per juos 
kiekvienas susipažino su gar
binga Lietuvos praeitimi. Iš 
Lietuvos praeities garbini
mo kilo nauji pasiryžimai, 
semtasi naujos stiprybės ko
voje už lietuvio teises. Tų 
šviesuolių kovotojų sielose 
pribrendo aiški Lietuvos ne
priklausomybės idėja.

Daugelis dar atmena sun
kius rusų vergijos laikus, 
su kokiu aršumu rusų žan
darai persekiojo lietuvius už 
spausdintą lietuvišką žodį. 
Mūsų tautos pasišventusius 
tų laikų knygnešius išaugi
no lietuvė moteris — moti
na. Ji pati, slaptai nuo per
sekiotojų akių, dažnai prie 
ratelio, mokė mažuosius lie
tuviško rašto. Lietuvė daug 
prisidėjo prie išlaikymo gra
žios lietuvių kalbos.

Jei ne lietuvės įskiepytas 
kilnus savo krašto meilės 
jausmas, pasiaukojimo su
pratimas, vargiai ar pirmo-

se kovose už Lietuvos žeme
lę būtų suplaukę iš kaimų 
ir miestelių savanorių pul
kai.

ką gi 
mūsų 

spausti 
dvasios

Mažiau Aimanų — Daugiau 
Darbo.

Žymi rašytoja — auklėto
ja M. Pečkauskaitė, pamilu
si visa širdžia savo kraštą 
ir žmones, dar lietuviams 
spaudos neatgavus, 1903 m. 
rašė „Tėvynės Sarge”: Jei 
būsime dori, apšviesti, mylė
sime savo tėvynę, 
mums tada padarys 
skriaudėjai? Gali 
mus kiek nori, bet
neprispaus. O jei mūsų dva
sioje gyvens meilė Dievo ir 
tėvynės — nepražūsime, bet 
sulauksime laiko, kada galė
sime pakilti ir numesti nuo 
savo sprando skriaudėjus. 
Jei mes nesulauksime tos 
laimingos gadynės, sulauks 
mūsų vaikai”

Mes, lietuvės, esame gar
bingos lietuvių šeimos na
rės. Pavergta Lietuva šaukte 
šaukiasi kiekvienos 
bos. Tas, kas buvo 
tavo motutei, turėtų 
pamainoma ir tau.

Per gražiai išauklėtą lie
tuvišką šeimą, per nuoširdų 
lietuviškos — katalikiškos 
spaudos palaikymą, per au
kas Lietuvos Gelbėjimo Fon
dui, per maldas už vargstan
čius brolius — seses lietuves, 
kilniai ištiesi pagalbos ran
ką skriaudžiamai tėvų šaliai.

Aukščiausias laimins tą 
pasiaukojimą, tuos darbus, 
kaip kad laimino 
žingsnius ištisais
čiais. Mažiau aimanų — 
daugiau darbo ir pasitikėji
mo.

pagal- 
brangu 
būti ne-

lietuvės 
šimtme-

Tautos ateities žmonės, 
tie būsimi lietuviai, kurie 
gims amžiams praslinkus, 
jau yra, jau gyvena tikro
je tėvynės mylėtojo sieloje.

— Vladas Putvys.

Tauta, kuri nežino savo 
praeities, gyvena vien tuo 
tarpu gyvenančios kartos 
dabartimi, ir tik per savo 
istorijos pažinimą tauta da
rosi tikrai sąmoninga.

Shopenhauer

Mylėti savo tautą, reiškia 
mylėti jos ateitį. Mylėtojo 
akyse tautos ateitis ne bus, 
bet jau yra.

Žmogaus stengimasis pa
žinti savo kiltį ir seniau
sią savo giminės tėvynę glū
di gilioje jo sielos esmėje.

—Voigt h

Tėvynės meilė nemari. Tai 
vienintelė amžinai gyva idė
ja, gimusi kartu su pasau
liu ir nyksianti kartu su 
juo. —Puidienė.

Tauta galima tik tuomet 
nugalėti, kai esti nugalėti 
jos dievai, tai yra jos do
ros idealai, jos geriausi sie
kimai. —Talmudas.

Sugebėk sujungti savo as
mens sielą su tautos siela 
ir pasijusi savo dvasioje am
žinas. Jei panorėsi jaustis 
tokiu pat ne tik savo sie
loje, bet 
ant savo 
nį.

ir kunu, pasisodink 
kelių savo palikuo-

vienybė — nepri-Tautos 
klausomos Lietuvos pagrin
das. Ji reikalauja mokėji
mo klausyti ir susiklausyti. 
Tik toji tauta stipri, kuri 
išmano tokios drausmės rei
kalą.

—Antanas Smetona.

Apiekūnas.

vaikus, 
jie bus

kad vai-
Bet iš

pirmiausia reika- 
iš vaikų paklusnu- 

Nėra nieko blogesnio 
už nepaklusnų vaiką. Bet 
nemanykite, kad klausyti 
vaikui visados yra lengva. 
Norėdamas būti paklusnus, 
kartais jis gauna įtempti 
visą savo valią, 
motina pertraukia 
mą žaidimą arba 
eiti pabėgioti su
Kaip gi motina gali reika
lauti iš jo tokio valios tvir
tumo, jei pati jos nėmaž 
neparodo, jei pati neklauso 
Dievo įsakymų? Jei taip 
yra, tai tegu nesitiki turė
sianti paklusnius 
Neklausydami jos, 
jos ištikimi sekėjai.

Norime taip pat, 
kas kalbėtų tiesą,
ko jis išmoksta meluoti, jei 
ne iš pačių motinų ? Me
lagės motinos vaikai visuo
met yra melagiai. Kaip ne
galimas daiktas yra, kad 
žolė pražystų rožėmis, taip 
negalimas daiktas, kad iš 
tokios šeimos, kurios mo
tina prasilenkia su tiesa, iš
eitų teisūs ir atviri vaikai.

Dorovingas žmogus būti
nai turi mokėti valdytis. 
Tad motina turi pratinti 
vaiką iš .pat mažens val
dyti visus savo negerus pa
linkimus. Bet kaip gi mo
tina pratins, jei pati kiek
vieną valandą duoda di
džiausio nesivaldymo pavyz
dį — pykdama, keikdama, 
mušdama, plūsdama?

Negali būti dorovingas 
žmogus, kuris nemyli arti
mo. Ir artimo meilės rei
kia mokyti vaiką, jos į- 
kvėpti kuodaugiausia. 
ir čia gražiausi žodžiai 
ko nepadės, jei vaikas 
tys motiną nėmaž tų
džių nesilaikant: apkalbinė- 
jant artimą, skriaudžiant, 
nešelpiant pavargėlių, pa- 
vydint, neapkenčiant. Aiš
ku, jei motina nori išauk
lėti dorovingą vaiką, ji tu
ri drauge auklėti ir save 
pačią: naikinti savo ydas, 
stengtis, kiek beįmanydama, 
valdytis.

Visi žino, kaip vaikai se
ka suaugusius. Jie yra lyg 
tie veidrodžiai, kuriuos at
spindi visa, kas yra aplin
kui. Tegu motina nuolat 
tai atsimena. Kaip baisu, 
jei juose atspindėtų vien

Bet 
nie- 
ma- 
žo-

už sielą 
dovaną, 

viso pa
per ma- 

siela yra

ne

gar- 
ma-

Pastaba
Palmyros nuoširdus atsa

kymas į šį laišką bus se
kančiame „Moterų Gyveni
mo Aidų” puslapyje, vasa
rio 28 dienos „Amerikos” 
laidoje.

Savo nelaimėmis, sunkio
mis abejonėmis, įvairiomis 
problemomis, kreipkitės pas 
malonią patarėją Palmyrą. 
Nėra reikalo pasirašyti. 
Siunčiant laiką Palmyrai už
rašykite : Palmyra c/o „Ame
rika” 222 So. 9th St., Brook
lyn, N. Y., o atsakymą į pri
siųstus laiškus rasite „Mo
terų Gyvenimo Aiduose”, 
spausdinamuose kas antra 
savaitė „Amerikoje”.

biaurūs paveikiai! ’ Kiekvie
nas negeras pavyzdys yra 
vaikui papiktinimas. O juk, 
tur būt, visos žinote, ką 
Kristus yra pasakęs apie 
papiktinimą: „Kas papik
tins vieną tų mažųjų, ge
riau jam būtų, kad kas pri
rišęs akmenį prie jo kaklo, 
įmestų į jūros gelmes”. O 
ką jau besakyti, jei piktina 
tikroji motina.

Vaikas brangi dovana mo
tinai. O žiūrint į daugumą 
mūsų motinų, rodos, kad 
jos visai nenuvokia, kokį 
didelį turtą siunčia
Dievas, duodamas vaiką. Kai 
austrų ciesorienei Marijai 
Teresei gimdavo vaikas, ji 
tuojau liepdavo jį pasverti 
ir nulieti iš sidabro tokio 
pat svarumo kūdikį. Tą si
dabro kūdikį ji padėdavo 
prieš stebuklingąjį Švenč. 
Panelės paveikslą.

Tokia dovana nė kiek nė
ra per brangi už gyvą pa
darėlį, Dievo dovanotą. Bet, 
kad kas norėtų ir 
duoti atatinkamą 
imtu ir ją sverti, 
šaulio aukso būtų 
ža. Nes žmogaus
brangiausia už viską. Ji yra 
Dievo dalelė. Ji pati yra 
sau tikslas. Dėl jos yra vi
sas pasaulis. Dėl jos gimė 
ir kentėjo Viešpats Jėzus. 
Tad kaip motina turi ją 
branginti, kaip rūpintis, kad 
tas didžiausias turtas 
pražūtų!

Skaitydami visokių 
šių žmonių gyvenimus,
tome, kad daugelio jų turė
ta labai dorų, nepaprastų 
motinų. Tai parodo, kad 
motinos geras pavyzdys tu
ri begalinės galios ir atsve
ria kitų blogą pavyzdį. Te
gu ta mintis įkvėpia moti
noms noro ir d rąsos auklėti 
save. Juk reikia tai daryti 
ne tik dėl vaikų: kiekvieno 
krikščionies pareiga yra ne
siliaujant tobulintis lig pat 
mirties. Kitaip nėra pras
mės gyventi čia žemėje.

Žmogus, kuris nesistengia 
būti šiandien geresnis, negu 
vakar, yra lyg ta nudžiū
vusi šakelė. Ji tebesilaiko 
ant medžio, bet gyvybės jo
je nebėra; medžio syvai ne
nueina į ją ir ji niekuomet 
nepraskleis žalių lapelių. Juo 
labiau mes valdomės, juo 
labiau kovojame su žemes
niąja savo prigimtim, juo 
stipriau patraukiame į gerą 
visus susiduriančius su mu
mis žmones.

Vienas vokiečių rašytojas 
taip savo knygose pasako
ja. Kai jo broliai ir sesers 
užaugę — o jų buvo de
šimts — ir išsiskaildę po pla
tųjį pasauli, jie visi susita
rę susivažiuoti kasmet pas 
motina. Jie visuomet pildė 
tą sutarti. Ir graudu bu
vę žiūrėti, kaip kiekvienas 
vaikas, atvvkes namo, klaup- 
davęsis prieš motiną, pra- 
švdamas: „štai esu, moti
nėle, palaimink mane!” Vi-

siems susirinkus ir už se
no šeimyninio stalo susė
dus, motina dažnai apsiaša
rodavusi iš tos laimės sa
kydavusi: „Vaikeliai, visi 
žemės džiaugsmai praeina, 
bet niekuomet nepraeina 
motinos džiaugsmas dėl ge
rai išauklėtų vaikų.”

(Bus daugiau)

Nesąmonė
Motina pamato vaiką 

traukiantį už uodegos katę.
— Vaikeli, ko tu toks iš

dykęs? Aš tau jokių dova
nų neduosiu. Kaip tu drįsti 
katę už uodegos traukti!

— Tikra nesąmonė, ma- 
myt: ne aš katę traukiu, 
bet ji mane... Aš tik už 
uodegos laikau.

Poilsis
— Visad reikalauju, 

vyras, atsirėmęs kėdėje, 
sidėtų kojas ant stalo.

— Argi, — klausia
draugė — tai gera poilsiui?

— To nežinau. Bet kiek
vieną kartą po to aš randu 
kėdėje pinigų.

kad
pa-

jos

Grožis ir Protas
Artistė: — Grožis ir pro

tas man laimėjo šį garsų 
pasisekimą.

Nugirdęs: — Taip. Tavo 
grožis ir direktoriaus protas.



STALINO - MOLOTOVO ŠLYKŠTI 
KLASTA

(Pradžia 1 pslp.)
taisa”, kad Sovietai vis dėl
to galės laikyti Lietuvoje 
savo kariuomenės kontin
gentą. Dėl skaičiaus Stali
nas teikėsi padaryti „nusi
leidimą”, sakydamas, kad 
galima apsistoti ties 20,000 
skaitline, tačiau čia pat į- 
nešė ir pataisymą: toks kie
kis turės būti jau nuolati
nis, vadinasi, visam sutar
ties galiojimo laikui, būtent 
25 metams. Tuo gi tarpu, 
pagal Estijos ir Latvijos su
tarties, bent teorijoje, raudo
nosios kariuomenės kontin
gentai turėjo pasilikti tose 
šalyse tiktai karo metui 
(„na. vremia etoj voiny”). 
Savo užsispyrimo Sovietų 
atstovai net nesistengė pa
grįsti. Stalinas taip neaiš
kiai ir painiai ką tai argu
mentavo, kad mūsų delega
tai net gerai nesuprato jo 
dėstymo. Viena buvo aišku, 
kad Lietuvos delegacijos at
sivežtasis projektas ir jo 
pagrindinė mintis — išveng
ti raudonųjų įgulų Lietu
vos teritorijoje — Stalino at
metamas.

Be to, ir pati derybų at
mosfera sutriko: sovietų at
stovai ir pats Stalinas ne
kantravo, rodė aiškaus ne
pasitenkinimo derybų užsi- 
vilkinimu. Prieš išsiskirda
mi pasitarti savo tarpe, Lie
tuvos delegatai pasiklausė 
dar, kokias gi galų gale 
sienas Vilniaus srityje Mas
kva teiksis Lietuvai nubrėž
ti? Į tai buvo pirštu pa
rodyta daug maž toji sie
na, kuri ir pasiliko sutar
timi nubrėžta. P. Urbšys ir 
kiti delegacijos nariai ban
dė nurodyti, kad tuo būdu 
paliekama už sienos gry
niausios lietuviškos sritys, 
-tačiau rusai nė klausyti ne
benorėjo. Molotovas tiktai 
pastebėjo, kad, esą, apie jų 
nusistatymą grąžinti Lietu
vai Vilniaus sritį jų visuo
menė nežinanti, o Baltgudi- 
jos vyriausybę jam asme
niškai pavykę įtikinti, kad 
tai reikalinga. Kai visuome
nė, esą, sužinosianti, neži
nia, kaip ji reaguosianti į 

tokį duosnų (sic) Sovvyriau- 
sybės mostą Lietuvos at
žvilgiu ...

NAUJA STAIGMENA
Spalių 9 d. rytą p. K. Bi

zauskas ir gen. Raštikis iš
skrido į Kauną padaryti 
pranešimą Vyriausybei, ku
ri, nematydama kitos išei
ties ir iš niekur nelaukda
ma jokios paramos, įgalio
jo delegaciją Maskvos siū
lomą sutartį pasirašyti. Bu
vo dar tikimasi, kad, po to
kio nusileidimo, bent terito
rijos Sovietai nepagailės pri
dėti. Spalių 10 d. delega
tai išgrįžo į Maskvą. Tą pa
tį vakarą įvyko vėl posėdis, 
bet be Stalino. Mūsų dele
gatai, pareiškė, kad princi
pe sutinka su Maskvos no
rimu projektu, tačiau pasiū-' 
lė keletą pataisų. Rusų nuo-1 
taika buvo nekokia, jie aiš
kiai nekantravo. Kas mūsų 
atstovus ypačiai nustebino, 
tai, kad bolševikai pakišo 
savo naują projektą, kuria
me savitarpio pagalbos pak
tas buvo suplaktas j vieną 
su sutartimi dėl Vilniaus ir 
jo srities perdavimo Lietu
vai. Mat pačioje pradžioje 
pačių Sovietų buvo siūloma 
sudaryti dvi atskiras sutar
tis ir jų buvo pateikti ati
tinkami projektai. Mūsų 
delegatams buvo ypačiai 
skaudu matyti paskutiniu 
momentu, kada jau buvo ei
nama prie paties pasirašy
mo, suplaktus du skirtingus 
dalykus: Vilniaus grąžinimą, 
kuris buvo lietuvių Tautai 
guodžiantis, ir savitarpio pa
galbą su įgulomis Lietuvos 
žemėje, kuris veikė slegia
mai. Tačiau ir šiuo grynai 
4;ems teknikiniu klausimu 
bolševikai nesidavė suminkš
tinami. Kaip lygiai jie ne
atsižvelgė ir į mūsų delega
tų papildomą argumentavi
mą dėl naujų sienų netei
singumo.

SUTARTIES PASIRAŠY
MAS

Mūsų delegatai, paprašę 
pertraukos ir Pasiuntinybėje 
pasitarę, priėjo vieningos iš
vados, kad Maskvos diktatą

j •

Kauno vaizdas Žiemą

tenka priimti. Su tokiu nu
sistatymu jie sugrįžo į Krem
lių, kur tuojau abi delega
cijos ėmėsi teknikinio dar
bo sutarties tekstams pa
ruošti pasirašymui. Belau
kiant tų tekstų, į kambarį 
buvo atnešta valgių ir gė
rimų ir čia jau pasirodė „iš
mintingasis ir mylimasis 
tautų tėvas ir vadas”, „švie
siausias” Stalinas, lydimas 
Vorošilovo ir Zdanovo. Čia 
netrukus sutartis ir buvo 
pasirašyta ir pasirašymo 
momentas nufotografuotas.

Spalių 11 d. 17 vai. įvyko 
Kremliuje Lietuvos delega
cijos garbei banketas, kurio 
metu buvo daug kalbų, iš 
kurių pažymėtinos Stalino ir 
Molotovo, kurie aiškiai ir 
griežtai patikino, kad jie 
ištikimai ir šventai laikysis 
sutarties, kad jie nemano 
kištis į mūsų vidaus reika
lus ir nori ir toliau išlaiky
ti tradicinį draugingumą tarp 
Lietuvos ir SSSR . . .

Kadangi paskutinis posė
dis Maskvoje užtruko ligi 
vėlybos nakties, todėl Kau
ne apie sutarties pasirašy
mą patyrėme telefonu tik
tai spalių 11 d. paryčiui. Į 

mane, kuris priėmė mūsų 
Pasiuntinybės telefonatą, to
ji žinia padarė glušinančio 
įspūdžio. Nauja buvo toji 
aplinkybė, kad į vieną su
tartį viskas suplakta. Galu
tinai subiro visos viltys, kad 
gausime bent žmoniškesnes 
sienas. Tokį pat slegiantį 
įspūdį sutartis padarė ir vi
siems tiems, kuriuos apie ją 
painformavau. Todėl, kai 
anksti rytą kai kurie orga
nizacijų vadai kreipėsi tei
raudamiesi, ar jau galima 
pradėti numatytą džiaugs
mo manifestaciją, asmeniš
kai buvau aiškiai linkęs vi
sas manifestacijas atšaukti. 
Su tuo sutiko daugis. De
ja, mokyklos jau buvo ėmę 
žygiuoti ir todėl atšaukti 
eisenų nebebuvo galima. Ei
seną sekiau iš Respublikos 
Prezidentūros langų, kur 
buvau nuvykęs pareferuoti 
Prezidentui apie pasirašytą 
sutartį. Nuotaika buvo bai
siausia. Atrodė, kad daly
vauju laidotuvių eisenoje. 
Minia džiaugėsi, bet ji ne
žinojo visų užkulisių ir ne
pajėgė įvertinti viso padė
ties tragizmo. Šiurpas ėmė 
pagalvojus, kad netrukus ne

priklausomos Lietuvos že
mėje įsikurs raudonos įgu
los ir kiekvienu metu bus 
pasiruošusios išprovokuoti 
incidentų, kurių pasėkoje ga
lima būtų palaidoti taip sun
kiai iškovotą Lietuvos Ne
priklausomybę.

STALINO PAŽADAI
Delegacijai sugrįžus ir pa

pasakojus apie Sovietų at
stovų griežčiausius patiki
nimus, kad jie tesiekia sa
vo ir mūsų saugumo, kad 
jie nė nemano kištis į mū
sų vidaus reikalus, nei mū
sų sovietinti, kiek aprimo- 
me. Stalinas savo patikini
muose nuėjo tiek toli, kad 
pareiškė: „Jei jūsų pačių 
komunistai, įgavę drąsos, 
bandytų jums drumsti gy
venimą ir jei jūs patys ne
pajėgtumėte jų sutvarkyti, 
tai jums padės mūsų pačių 
įgulos” . . .

Retrospektyviai dabar ver
tinant visus tuos patikini
mus ir iškilmingus pažadus, 
galima tik dar sykį įsiti
kinti, kad padorus, lojalus 
ir garbingas partneris nie
kados nesugebės turėti pa
kankamai suktumo, atsargu- 

mo ir nepasitikėjimo, derč- 
damasis su klastingu, ap
gaulingu ir banditizme iš
augusiu partneriu. Todėl ir 
Lietuvos visuomenė bei jos 
atsakingi atstovai negalėjo 
net sapne pasapnuoti, nei 
ore pajusti visos klastos 
baisybės, kokia buvo Lietu
vai rengiama Maskvos kru
vinųjų satrapų, jau sutar
ties pasirašymo momentu ir 
. . . Vilniaus gražinimo fak
tu. Visiškai tikėtinas daly
kas, kad per 22 metus pa
tys nepajėgdami sutvarkyti 
savo turtingiausio pasauly
je krašto ir pusbadžiu ma
rindami savo piliečių mases, 
Maskvos valdovai tikėjosi, 
kad, gavę suskurdusi ir jų 
pačių kariuomenės apiplėš
tą Vilniaus kraštą, mes tuo
jau suklupsime ir pasidary
sime lengvai pasmeigiama 
jų durklui auka . . . Tačiau 
jų piktos spekuliacijos juos 
apvylė, nes Lietuva, pasisė
musi entuziazmo praeities 
kovose, trumpu laiku suge
bėjo atitiesti Vilniaus kraš
tą, aprūpinti jį duona, vi
sais reikmenimis ir darbu.

SKUBUS VYKDYMAS
Pasirašę sutartį, Sovietai 

skubėjo ją gyvendinti, todėl 
jau spalių apie 20 d. atsiun
tė į Kauną savo karinę ko
misiją su Minsko karo apy
gardos viršininku komandar- 
mu (tada dar generolų laips
niai nebuvo grąžinti) Kova
liovu priešakyje. Tai buvo 
patentuotų melagių, tuščia
vidurių ir primityvių kolek
cija. Nežinojo jie nei sa
vo kompetencijos, nei savo 
įgaliojimų, nei tikros užduo
ties. Todėl atsisakė pasi
rašyti aiškiausių dalykų, o 
sutiko priimti tokius, dėl 
kurių Maskva vėliau nė klau
syti nenorėjo, sakydama, kad 
karinė delegacija peržengu
si savo įgaliojimus arba ne
turėjusi teisės tokių dalykų 
priimti. Tų karinių ,.dele
gatų” ignorancijos pavaiz
davimui galima priminti to
kį faktą: jie buvo užsispy
rę savo įgulą turėti Varė
noje dėlto, kad ten . . . esąs 
geras artilerijos poligonas. 
Toks poligonas ten tikrai 
yra buvęs, bet. . . prieš aną 
didįjį karą, caro laikais. Ne
priklausoma gi Lietuva bu
vusio Varėnos poligono smė-
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lynus apželdino i. <,ri«AT BĖGO 1 
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Ir tokio dXhieW jM 
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•įamai susidūrus su vie- 
UŽGAIDOS ivventojais bei pastebe- 

r, ..-• Kdeli iU gerbūvį, lygi- 
Prasidejęs neišpasakomu

dymas buvo w * kokį jie matė savo 
sahskas: Lietuva ėmė nuolat atsi
rijusiais būdais /Lįdonųjų kareivių pa- 
nemis spiriama į Mūsų įstaigos su- 
nusilenkti naujoj tuo ūkiniu, nes 
užgaidoms (pav., u atsakingas parei- 
karimnkų seimų £ • to> kad n.
vadinamojo Maskva tatai gali 
personalo Igulo^^ prieš mus. Apie 
mas virs numatę mgn i§ Naujosios 
je kontingento , . log ko jau. 
savo prievoles karininkas Butaev 
tematingai sabot. apįe mūSų jstai 
dziui, pagal sutar, nejjUV0 žinoma. Til 
buvo isĮPareig0i^okįo mėnesio Maskvoje 
Lietuvai. PrieinaEtnįįnįuį Natkevičiui bu- 
nomis ginklų. Du.10 reįkaju užsiminta ii 
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visokį laužą ir tiįonu reikalauti surast 
pavyko nupirkti evą Mūsų įstaigos dė 
net seno sautuv; pastangų bėglį su 
invazijos. tačiau šis darbas sur
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buvo sutartimi įritu jo draugų. Galiai 
mokėti nuomą ujl940 m. Sekminių pii 
loms ir tų įgulų Jeną mūsų saugumo o: 
pavestus pastatus ms pavyko Butaevą u 
sklypus. Derybosi Vilniaus priemiest; 
lis mėnesius, soviePajutęs pavojų, jis b' 
bos atstovas Kaus, matydamas, neišspr 
vas, kuris deryb. šovė sau į krutinę 
siūlė Lietuvoje pat krito negyvas. Sai 
juokingas ir iš į buvo paliktas gulė 
laužtas kainas, oje, buvo pašaukti so 
legacijai nesutinh'°menės atstovai, skr 
mentavo, kad, esą3 buvo padarytas mūs 
turinti dalyvauti į gydytojų bendrai i 
išlaikyme, nes jos f, jokių daugiau pri 
jos saugumą...! dėl Butaevo soviet 
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lu, o Efanovas j.“ » r^t0 !Mus ka

’ . us Lietuvos vyriaus;
varžytines ir, Mitindamas savįta 
lietuviškų bendroviagalbos sutarties sab 
parangas atidavė žiu ir savo nelauktą 
kurie taip reikalus puolimą pailiustruo. 
kad tose statyte'® -'faktais”: Butaev 
prasidėjo streikai, buv?s “Ssų saugon 
vas už tai kaltino Y™1!01“’ ° pask? 
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VYTIS ir ERELIS
Apysaka

Paraše

Jonas Kmitas

i.
Puota Pilėnuose

Pilėnų dvarponis Tautgėla iškėlė puikią puotą. 
Svečiai, artimesni ir tolimesni dvarininkai ir smul
kieji bajorai, valgė, gėrė ir išsijuosę gyrė vaišingą 
šeimininką. Dalyvavo vien vyriškiai, nes Tautgėla 
buvo našlys. Vienintelė moteriškos lyties atstovė 
buvo jo duktė Eugenija, puiki, vos baigusi dvide
šimts metų mergelė, tikrai poniškai išauklėta. Kad 
ir puota iškelta vien jai pagerbti, bet pana Eugeni
ja mažai svečiams tesirodė, nes turėjo prižiūrėti vi
są namų ruošą virtuvėj ir valgomojoj.

Svečiai mokėjo pasinaudoti laisve. Jie krėtė juo
kus, sekė linksmas pasakas, apislidžiais anekdotais 
paįvairintas, rūkė, lošė kortomis. Viskame dau
giausia pasižymėjo ponas Ksaveras Bezickas, kurį 
juokais, jam girdint, drąsesnieji vadino Beziku, gi 
negirdint, pavyduoliai net Bziku (durneliu) pravar
džiavo. Bet tai aiškus pavyduolių šmeižtas, nes 
ponas Ksaveras toli gražu ne paikutis. Kaip tik 
priešingai. Dainininkas, pasakorius, juokdarys, ji
sai rodės vien oru gyvenąs ir peteliškės lakumą 
turįs. Lengvas tai lengvas, bet tiek gudrus, kad ir 
patį Tautgėlą — tą apdairų, išdidų dvarponį — mo
kėjo apeiti. Sunku ir beatspėti, kur glūdi jo pa
sisekimo paslaptis. Sakytum, užhipnotizavo Taut
gėlą, bet tai neįmanoma. Tautgėla perstambus bū
ti mediumu, gi Bezickas toks aukštas, laibutis, tar
si vėjo pučiamas. Tai gal mokslu jį sužavėjo? 
Bet Tautgėla, pats ne mokslininkas, vargu besiim- 
tų spręsti apie Bezicko mokslingumą. Tiesa, len
kutis dažnai gyrėsi išėjęs kažkokį universitetą, bet 
ar tai tiesa, nieks nesiėmė apytiksliai spėlioti. Kal
bėjo jis labai sklandžiai, bet į mokslo sritį niekad 
nežygiavo. Juokai, pasakėlės, anekdotai*— tai ne- 
užginčyjama Bezicko specijalybė.

Tai kuo gi jisai rimtą nepaslankų Tautgėlą būtų 
sužavėjęs? Visi visaip spėliojo, bet tiesa buvo to
kia, kad Bezickas tai tikras lenkas, atvykęs Lietu
von iš pat Lenkijos gelmės. Gauti savo tarpan tik

rą nesuteptą lenką — tai nuoširdi Tautgėlos sva
jonė. (Smulkesniems bajorėliams tai tik saldus, 
niekad neįvykdomas sapnas). Be to, Bezickas bu
vo jaunas, linksmas, vikrus, nevedęs salionų liūtas. 
Taip, nevedęs. Čia ir glūdėjo visas Tautgėlos pla
nas. Išleidus Eugeniją už Bezicko ir palikus juos 
Pilėnuose šeimininkauti, būtų atliktas Tautgėlos gy
venimo uždavinys. Savim Tautgėla nesirūpino. Jis 
tvirtas kaip uola. Per keliasdešimts metų jis stip
riai palaikė lenkų tradicijas Lietuvoj. Nė smar
kiausia litvomanijos banga nevalios jo parblokšti. 
Bet jaunoji karta lyg ir abejotina. Joje just kaž
kokio nepageidaujamo demokratizmo. Eugenija, 
tiesa, buvo auklėjama pagal geriausiojo lenkiško 
tono reikalavimus, bet, baigus jau mokslą ir san
tykiaudama su dvaro tarnais, gali užsikrėst muži
kiškomis idėjomis ir ištekėti už kokio inteligento 
litvomano. Ta mintis iš pašaknų supurtydavo Taut
gėlos sielą. Ne, jis prie to neprisileis. Dabar kaip 
tik geriausia proga Eugeniją su Bezicku apvesdinti 
ir tą klausimą užbaigti. Geriau jiems supažindinti 
jis ir iškėlė šitą puotą.

Buvo linksmas, nes iki šiol viskas gerai klojosi. 
Kartkartėmis trumpam momentui atbėganti prie 
svečių Eugenija atrodė patenkinta, o jau Bezickas 
tai krėtė juokus kaip iš rankovės. Kartais net virs
davo vaikiškai nerimtu, bet varšavinė tarmė dildė 
takto trūkumus. Vietos bajorėliai taip tik laižėsi 
iš pavydo.

— Tokiam tai viskas lengva. Paims mergą kaip 
ant delno, — kuždėjosi.

Visados rimtas ir net šiurkštus Tautgėla, links
mai ūsus raitydamas, pats sau niurnėjo:

— Jaunas dar, nepastovus, bet kaip išauklėtas! 
Kad visi dvarponiai turėtų laimės įsigyti po tokį 
žentuką, tai Lietuva tuojau atgimtų. Litvomanai 
turėtų trauktis šalin, kaip ūkana prieš saulę.

„Saulė” jau matomai pastebėjo savo svarbą ir 
suprato savo uždavinį. Neilgai trukus, pradėjo šiep
ti lietuvius inteligentus ir taip gabiai juos pamėg
džiojo, kad klausantieji juokais plyšo.

— žinote, ponai, — Kalbėjo Bezickas, — tie lit
vomanai — tai gyvi meškos. Kiekvienas įsirožė- 
jęs, kaip bulius pavasarį, o jau mandagumo nė per 
nagą pas juos nerasi. Mūsų universitete buvo vie
nas litvomanas, kurs per ištisus metus ištarė ne- 
giau kaip 365 žodžius, bet jei tik kas kiek pašaipiai 
užsimindavo apie Lietuvą, tai tuojau dairosi, ku
riam kakta bakštelt. Juokingi tipai.

Tuo tarpu įėjo Eugenija. Bezicko iškalba kaip 
ant mielių pakilo.

— Jisai įsivaizdavo, kad privalo nešioti storą tau
tišką sermėgą, kaip kad kaimiečiai dėvi. Ir ką

manote? Pasisiūdino pilką milinę sermėgą, užsi
sagstę bruzguliais ir danu vaikštinėti miesto gat
vėmis! Eidamas vis šnairuodavo, ar merginos į 
jį nežiūri. Ir neapsiriko. Visos, prunkšdamos juo
kais, atsigrįždavo, nes atrodė, kaip milu apkrautas 
kupranugaris.

Svečiai triukšmingai nusikvatojo. Bezickas pa
žvelgė į Eugeniją, bet toji nesijuokė.

— Nemaža vargo su juo turėdavome baliuose ir 
susirinkimuose. Vieną kartą panelės griežtai atsi
sakė su juo dalyvauti, tai išsivedėm jį į smuklę. Ir, 
žinote, jis visai nesuprato, koks čia dalykas, tik 
siurbė alų kaip ištroškęs uodas. O sermėgos ne
nusivilko!

Ir vėl visi nusikvatojo. Eugenija vis tylėjo.
Kad Bezickas nors kiek susivoktų psichologijoj, 

tai žinotų, jog artimo pašiepimas nevisada jį pa
žemina merginų akyse. Kaip tik priešingai, labai 
dažnai padaro jį įdomų. Bezickas nebuvo psicho
logas. Jis to nežinojo.

Eugenija išėjo, nedavusi savo jausmų suprasti. Be
zickas linksmai kvatojo, laimingai nežinodamas, kad 
padarė pirmą žingsnį į — pralaimėjimą.

Niekinti lietuvius ir kiti svečiai jam padėjo. Ber- 
nackis, kurio visi giminės vadinosi Bernaičiai, la
bai atkakliai puolė lietuvius inteligentus.

— žmogus, iš protėvių gimęs lenku - bajoru, da
bar privalai lenktis prieš mužikų vaikus. Sako, jie 
mokyti. Gal būt, bet kokia jų kilmė? Tėvai ša
kėmis mėšlus krapšto, o vaikai jau nori ponauti. Tai 
laikai atėjo! Iš tiesų, kartais net delnai niežti tuos 
litvomanus apkulti. Kaip gaila, kad jau nėr bau
džiavos!

Kaukelis, kurs visai nevykusiai persikrikštijo į 
Kovkelį, taip pat visu smarkumu užtūpė ant lie
tuvių inteligentų, ypač nevedusių jų. Tai supran
tama, nes pats buvo senbernis.

— Dar viskas būtų niekis, — karščiavosi Kovke- 
lis, — jei tie litvomanai vieni sau kaip meškos gy
ventų. Pasentų, išmirtų ir viskas būtų po senovei. 
Bet dabar jie užsimanė vesti pačias ir dar kokias! 
Mūsų panaites lenkes! Tai pretenzijos! Jeigu ne
nori viengungiais stipti, tegu sau veda lietuvaites - 
tarnaites, drižais sijonais ir klumpėmis, bet nuo mū
sų panaičių jiems šiukštu! Ne, ponai! Mes nesi
jaučiame kas esą. Permaža mumyse didvyrių krau
jo. Neleiskim teršti mūsų tautos! Neduokim lit- 
vomanams mūsų panaičių!

Kaukelis taip užsidegė, kad vos neužmynė ant ko
jos staiga įėjusiai Eugenijai. Buvo jau kiek įkau
šęs, visas paraudęs ir nuo susijaudinimo taip keis
tai atrodė, kad Eugenija šyptelėjo. Kaukelis manė, 
kad ji jam dėkinga už apgynimą panaičių nuo lit-

' . .. ..Nesuprantu, iš tiesų, kvomanų. Kymiu atsidūsėjimu jis parodu Juk
pranta jos jausmus. Pamatęs Eugeniją __ tarė Eugenija 
reikšmingu mostu davė visiems suprastiDrįjta tarasW prieštara 
kalbėti. Jo veido išraiška tarte tarė, lmagu bM skWn 
nausiai apgins paneles nuo mužikiškų d pareišk5 
pasikėsinimų. . . Nuomonių skirtingumas'
- Ką as girdau, ką as girdžiu! Ir nu, _ ffiplonkrti^ 

sakote, kad taip yra? Vadinasi, litvonkT • . /. x . 7 ; . 
vesti lenkų paneles? Juk tai baisenybė! d • ]ei taip’ ^ąsiai

— Tai faktas, tamsta, faktas! — karšo! ef1CiaSJ1 ~ Tamsta pa
ke]įs sakyti, tik gal dėmesio 1

iš suprantu ne vien tik
Bezickas pamojo jam nutilti ir papraiauge ir dvasios kilnun 

jos atsisėsti. Mergina buvo pailsusi, be o, pagaliau, ir kūno suč 
kryptis pradėjo ją įdominti. Ji atsisėdo, iktą, kaip žmogaus ran

— Pas mus, Lenkijoj, — kalbėjo Bezickr čia Bezickas norėjo ]
tarp žmonių prietaras, šventas prietaras:et toji ją atitraukė — 
kesnė bajoraitė išteka už mužiko, tai affiSumišęs Bezickas; — di 
guje verkia. Koks kilnus luomų susiprat! kultūringa, nes mano 
tai Lenkijoj, kur bajorai ir mužikai vartoj nuo Narsiojo Boleslov 
čią kalbą ir kur neturtingi smulkūs šlėkta kultūringo žmogaus rai 
niai nieku nuo chlopų nesiskiria. Gi čia.su kaimiečio, bet su 
juk tarp pono ir mužiko yra neišmatuoja^- Litvomano - inteligei 
tumas. Bajorai čia stovi aukštai, kaip kiti gal ir pūslėta, nes jie pa 
nigaikščiai, jie apsišvietę, vartoja kultūriK^J^a — paprotys, mat 
kalbą: — gi kaimietis rodos tik tam šutve1 žmogaus ranka visai k 
avėtų vyžas ir paskui žagrę sekiotų. Ir įžiūrėti. Dabar klausu 
davus, kad tokios bajorų dukterys — kilni'kad tokia stambi mužiki 
čios Lietuvos dukrelės — tekėtų už mužkucri°s procesą, virstų p< 
Ne, tai negalima! a Bezickas pažiūrėjo į E

— Bet tamsta užmiršti, kad jie jau Gal nenorėjo leis 
kai, o inteligentai, — netikėtai atsiliepė 0 *r nesuskubo, ne

Visi sukurto. Panelė užtaria litvomaff klegesys.
pačiam Bezickui rodos kas užrišo burni. Tai tiesa, — atsiliepė K 
vienam momentui. Akies mirksnyje jis Hirėti į tokį pamokytą lit 
toliau kalbėjo: tai mužikas ir gana. '

— Panelė sakai, kad jie inteligentai. : daktaras Bitinas, kurs 
Jie turi išlavintas smegenis, moka savo ^nbus, raudonas, gyvas m 
ir gi sutinku. Bet tarp smegenų išlaviAlėšos.
rosios kultūros yra begalinis skirtumas. L Kas jis toks, kaip vadini 
tis savo šakoje išsilavinęs. Jo srity mes bezickas.
mulkiai. Be to, kaimietis turi savo protąBitinas, daktaras Bitiną 
visai sveiką. Juk gerą protą mes ir vadina- Keista pavardė.
po smegenimis. Bet jis neturi kultūros. Keista, bet reikšminga, 
me čia į mūsų draugiją išmintingiausią ir ^s-
kaimietį, tai tuoj pamatysime, kad jis. Bites vyras! Ha, ha, 
Marso nukritęs. Ir mes pastebėsime, ir * _— Tuoj žymu mužiki 
pras, kad mūsų draugija jam netinka. Najnės pasiima pavardes, nt 
tamsta nori man pertarti. Juk kaimietis/ Bet tikiuosi, kad tai n< 
teligentas sūnus tai du skirtingi žmonės, rinys, kaip paprastai?
miečio inteligentas sūnus skiriasi nuo savo'“ Kaip tik priešingai, — a 
taip gi skiriasi ir nuo mūs. Tai visai spirgelis, kurs nežinia kok 
pas. Mokslo jis turi, bet jo kultūra ne*° isperski, priešingai, da! 
tėvo atskyrė. |

%25c4%258dia.su
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u sutar- 
>mentu ir 
mo tak
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.etus pa- 
įtvarkyti 
pasauly- 
ižiu ma- 
ij mases, 
tikėjosi, 

isį ir jų 
apiplėš- 

mes tuo- 
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neigiama 
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ijos juos 
l, pasisė- 
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lynus apželdino j. 
ku, įdėdama i h

-----
Ir tokio dalyki 
sovietų karinė deį

UŽGAIDOS i 
Prasidėjęs su^ 

dymas buvo įm 
šališkas: Lietuva j 
riausiais būdais į 
nėmis spiriama j 
nusilenkti naujoj 
užgaidoms (pav.,,1.1 
karininkų šeimų j * 
vadinamojo „apta*3. 
personalo” įguloj J11 
mas virš numatyt: 
je kontingento j 
savo prievoles ^U1OS PasPruKO Jau’ 
tematingai saboVsis karininkas Butaev, 
džiui, pagal sutar. 
buvo įsipareigojus 
Lietuvai prieinam: 
nomis ginklų. Du 
žinėjo mūsų karisl Butaevą surasti. Po

RUS*T BĖGO
lis šimtus tūkjį idonosioms įguloms į- 

iis Lietuvoje, ir, nepai- 
įvairių draudimų, ne
riamai susidūrus su vie- 
yventojais bei pastebė- 

jidelį jų gerbūvį, lygi- 
Į su tuo neišpasakomu 
!u, kokį jie matė savo 
je”, ėmė nuolat atsi- 
raudonųjų kareivių pa
lų. Mūsų įstaigos su- 
ino tuo reiškiniu, nes 
enas atsakingas parei- 
gerai suprato, kad il- 

.i Maskva tatai gali 
doti prieš mus. Apie 
'io mėn. iš Naujosios 
)s įgulos paspruko jau-

apie tai mūsų įstai- 
nebuvo žinoma. Tik 

okio mėnesio Maskvoje 
ntiniui Natkevičiui bu- 
io reikalu užsiminta ir

niai į Maskvą, į 
ten ištisus mėnr
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viso į laužą ir ti ;onu reikalauti surasti’ 
pavyko nupirk^ Mūsų įstai d-_ 
net seno šautuvo 
invazijos.

r vietos sovietų karo 
leszybė ėmė net grasinan-

(

sariovo ir dar kokio karei
vio nuotykiais, kurie buvę, 
maišais apmautomis galvo
mis, įtraukti į požemį ir 
ten kvočiami, o paskiau per 
vandentiekio ar kanalizaci
jos vamzdžius ištrūkę. Sa
vo puolimą Molotovas baigė 
grasinimu „sunkiomis pasė
komis.” Apie Šmovginecą ir 
kitus kareivius mes pirmą 
sykį išgirdome iš Molotovo. 
Tuojau buvo sudaryta spe
ciali tardymo komisija su 
Vilniaus Apygardos teismo 
pirmininku priešakyje. Trum
pu laiku tai komisijai pavy
ko susekti, kad šmovginec 
tikrai praleidęs, negrįžda
mas į savo įgulą, kelias die
nas pas lengvų poelgių gra
žuolę Vilniuje ir jai net pa
likęs kelias savo nuotrau
kas su užrašu „brangiai ir 
neužmirštamai”, o, jos pa
čios parodymu, bijodamas 
būtų nubaustu dėl pavėla
vimo grįžti į įgulą, sakėsi 
sugalvosiąs kokią pasaką, 
kad buvęs pagrobtas, kad 
jam iš pasalų kas užmetęs 
maišą ant galvos, nuvilkęs 
į rūsį ir tardęs, o paskiau 
jis pasprukęs pro vamzdžius, 
„iš kurių lašėjo vanduo” . . .

Ir štai didžiosios, užiman
čios 1/6 žemės paviršiaus, 
imperijos vyriausybės gal
vos kartoja tą šlykščią pa
saką, kurią sugalvojo ne
drausmingas ir pakrikęs jo 
„nenugalimos armijos” ka
reivis sau pateisinti, karto
ja Molotovas tą pasaką tam, 
kad, kaip girtas graibyda- 
masis tvoros, rastų pateisi
nimą kruvinai skriaudai, 
kokią jo ponas ir valdovas 
kruvinasis Stalinas rengia 
mažai, niekam pikto nena- 
rinčiai Lietuvai. Argi tai 
nepakankamas įrodymas to 
dorovinio supuvimo, tos be
gėdystės ir piktybės, kurie 
šiandien įkvepia visus rau
donųjų satrapų žygius? Ar 
neprilygstamais riteriais, pa
lyginus su Stalinu ir jo pa
kalikais, atrodo tie Rusijos 
stepių primityvūs ir beraš
čiai X-XI amžių kunigaikš
čiai a la Igoris, kurie, reng
damiesi ką užpulti, įspėda
vo savo puolimo auką, pra
nešdami: „Idu na vy” (einu 
prieš jus)?

LIETUVOS PASTANGOS
Nors Lietuvos įstaigos 

neturėjo nieko sau prikišti 
santykiuose su raudonosios 
kariuomenės įgulomis, nors 
pas mus buvo pavyzdinga 
tvarka ir ryšio karininkai, 
kurie. buvo gerai organizuo
ti ir pastatyti prie kiekvie
nos įgulos, atlikdavo tiks
liai ir greitai kiekvieną pa
grįstą pageidavimą ar nusi
skundimą, tačiau buvo im
tasi dar papildomų priemo
nių ir ištisos raudonųjų į- 
gulų apylinkės pradėta stro
piai kontroliuoti. Tačiau ir 
ši priemonė Maskvai nepa
tiko: ji buvo išaiškinta, 
kaip noras kenkti ir ardyti 
jų įgulų gyvenimą, nes į iš
tremtųjų skaičių pateko ke
lios nepadoraus elgesio mo
terys, kurios Alytaus įgulo
je ėjo „skalbėjų” pareigas.

ŠLYKŠTUSIS PAREIŠKI
MAS

Nei specialinės komisijos 
darbas, nei saugumo organų 
priemonės, nei Min. Pirmi
ninko Merkio paaiškinimai 
Maskvoje nepatenkino Sov. 
vyriausybės. Merkiui į pa
galbą nuskubėjo URM p. 
Urbšys, tačiau ir šiam ne
pavyko pragiedrinti atmos
feros. Vidaus reikalų minis
tro gener. Skučo ir Saugu
mo Direktoriaus Povilaičio 
atsistatydinimas taip pat ne
patenkino. Atmosfera tirštė
jo ir kas valandą buvo lau
kiama audros. P. Merkiui grį
žus, Urbšys buvo pasilikęs 
Maskvoje. Jis bandė pasi
matyti su Dekanozovu, ta
čiau šis buvo nepasiekiamas. 
Ir štai birželio 14 d. vaka
re p. Urbšys šaukiamas į 
Kremlių, kur Molotovas jam 
pareiškia turįs padaryti 
svarbų pareiškimą Lietuvos 
Vyriausybei ir čia pat, da
lyvaujant iš mūsų pusės dar 
pasiuntiniui Natkevičiui ir 
iš sovietų — pasiuntiniui 
Pozdniakovui, skaito piktą, 
pilną melo ir pramanytų da
lykų kaltinamąjį aktą Lie
tuvos Vyriausybei, kuriame: 
1) tvirtinama, kad Lietuvos 
policijos organai grobstą 
sovietų karius, būtent Pisa- 
revą ir Šmogvinecą, kurie 
ištrūkę, Butaevą, kurį Lie
tuvos policija nužudžiusi, o 
Šutovas ligi šiol nesuranda-

Lietuvos likimui kaip tik 
gręsia ne kas kitas, kaip jos 
pačios provokatoriai... Jei 
Molotovas būtų turėjęs gal
voje Paleckius, Mickius ir 
panašius išdavikus, tai ir tai 
jis neturėjo tiesos, nes be 
raudonosios kariuomenės o- 
kupacijos tie provokatoriai 
nieko būtų nepadarę Lietu
vos nepriklausomybei, bet 
kadangi jis tikrai turėjo 
galvoje visą patriotiškąją 
Lietuvą, tai jis tragiškąją 
valandą, kaip tikras primi
tyvus azijatas pasityčiojo iš 
savo aukos....

TRAGIŠKAS POSĖDIS
Gavus Kaune apie 23 vai. 

(Kauno laiku) tragišką ži
nią, tuojau susirinko Vy
riausybė ir posėdžiavo vi
są naktį. Vyriausybės dau
guma nusistatė ultimatumą 
priimti, nematydama kitos 
išeities ir galvodama, kad 
tuo būdu galima bus išveng
ti brutalios okupacijos. Gal
vojimas buvo toks: naujas 
Ministras Pirmininkas tuo
jau nuvyks į Maskvą derė
tis dėl trečiosios ultimatu
mo sąlygos ir turės progos 
išblaškyti susitelkusius aud
ros deb’esis. Kadangi Min. 
Pirm. Merkiui lankantis Ma
skvoj viename pasikalbėji
me Molotovas buvo labai 
teigiamai atsiliepęs apie 
gen. Raštikį, tai jis, kaip 
pęįimtiniausias ir Lietuvos 
visuomenei buvo parinktas 
Ministru Pirmininku.

Visa tai anksti rytą buvo 
pranešta Maskvon, o jau 
apie 11 vai. iš Maskvos Ur
bšys pranešė, kad 1) Raš
tikio kandidatūra sovietams 
nepriimtina, 2) Dekanozo
vas su Pozdniakovu po pie
tų atskrenda Kaunan, 3) 14 
vai. sovietų kariuomenė pra
deda žygiuoti per Lietuvos 
sieną, 4) 19 vai. mūsų ka
riuomenės vadas gener. Vit
kauskas turi atsirasti Ke
noje (Lietuvos — SSSR pa
sienio stotis) ir susitikti su 
sov. generolu Pavlovu susi
tarimui pasirašyti.
OKUPACIJOS VYKDYMAS

Tada buvo aišku, kad tai 
yra paprasta okupacija ir 
kad joki nusileidimai nieko 
nebūtų gelbėję. Tolimesnie
ji įvykiai visiems gerai ži
nomi : Dekanozovui diktuo-

j ant buvo sudaryta Paleckio 
vyriausybė, kurion įtraukti 
ir kai kurie visai Lietuvai 
žinomi asmenys: Krevė- 
Mickevičius ir E. Galvanau
skas bei gener. Vitkauskas; 
prasidėjo „antismetoniniai” 
šūkavimai ir „laisvės” de- 
klemacijos, toliau „rinkimų” 
į „liaudies seimą” komedija, 
to seimo nutarimas įsijung
ti į SSSR ir visas jauki- 
nys „reformų”, kurių dėka 
per kelis mėnesius krašte 
pritrūko ne tik įvairių pre
kių, bet ir maisto. Jau po 
keturių tokio „valdymo” 
mėnesių komisarų Taryba 
buvo priversta kreiptis į 
Maskvą, prašydama prisiųs
ti grūdų, tuo tarpu kai per 
22 nepriklausomomo gyveni
mo metus Lietuva nebuvo 
įsivežusi duonai nė vieno 
gramo grūdų.

Taip Sov. Sąjunga klas
ta prigavo ir užgrobė savo 
mažą ir lojalų kaimyną. 
Sov. Sąjungos valstybinis 
aparatas pasirodė tiek pri
mityvus ir toks nesugeban
tis, kad nepajėgė sudaryti 
net „švaresnių” ir sklan
džiau atliktų provokacijų, o 
teko griebtis nebūtų ir iš
galvotų, vaikiškai naivių ir 
jokiam sveikam žmogui ne
įtikėtinų pasakų.

ATEIS TEISYBĖS 
VALANDA

Sovietų valdovai, prade
dant Stalinu ir baigiant 
pakrikusiu šmovginecu, pa
sirodė klastingi melagiai ir 
apgavikai, žmonės be žodžio 
ir be garbės.

Tačiau mes visi, kurie 
turime laimės nebūti po rau
donųjų satrapų padu, kaip 
ir visa pavergtoji Lietuvių 
Tauta, nepalaužiamai tikim, 
kad lygiai taip, kaip nepa
vyko Maskvos valdovams 
sutvarkyti savo milžiniškos 
imperijos per 22 metus, taip 
juoba nepavyks jiems dygs
nį laiką išlaikyti laisvės ir 
tvarkos ištroškusią Lietuvių 
Tautą. Atpildo ir teisybės 
valanda išmuš ir išmuš 
greičiausia netrukus.

E. Turauskas,
Įgaliotas Ministras, iki Lie
tuvos okupacijos buvęs 
URM. Politikos Departa- 
to Direktorius.

sų pastangų bėglį su- 
: tačiau šis darbas sun- 
ėjosi. Buvo pagrindoTUŠČIOS mĮVad’ jis bus i?gi spru- 

Kitas pavyzdys:
buvo sutartimi iitų jo draugų. Galiau- 
mokėti nuomą oi 
loms ir tų įgulų: 
pavestus pastatus 
sklypus. Derybos
lis mėnesius, sovietą jutęs pavojų, jis be
bos atstovas Kam > 
vas, kuris deryb 
siūlė Lietuvoje t f 
juokingas ir iš j 
laužtas kainas, o: 
legacijai nesutinki 
mentavo, kad, esą 
turinti dalyvauti s 
išlaikyme, nes jos 
jos saugumą... 
derybos, nepaisant

EMAS
Sovietai 

liti, todėl 
1. atsiun- 
irinę ko- 
taro apy- 
imandar- 
olų laips- 
i) Kova- 
Pai buvo 
, tuščia- 
ų kolek- 
nei sa- 

nei savo 
s užduo- 
fė pasi- 
įlykų, o 
ius, dėl 
nė klau- 
,ma, kad tomų posėdžių, ir ! 
sržengu- baigtos ligi okupa:^ 
arba ne- 
dalykų
„dele- 

pavaiz- 
linti to- 
užsispy- 
i Varė- 
... esąs 
digonas. 
l tikrai 
"ieš aną 
rais. Ne- 
uva bu
mo smė-

Vokietiją, kaip ne vie-

1940 m. Sekminių pir- 
ieną mūsų saugumo or- 
ns pavyko Butaevą už- 
i Vilniaus priemiesty-

L matydamas, neišsprū- 
šovė sau į krutinę ir 
at krito negyvas. Sau- 

buvo paliktas gulėti 
e, buvo pašaukti sov. 
omenės atstovai, skro- 
3 buvo padarytas mūsų 

gydytojų bendrai ir, 
ė, jokių daugiau prie- 

dėl Butaevo sovietai 
mūsų neturės.

OLOTOVO MELAI 
; štai, gegužės 25 
ovas šaukia pas save

d.pats buvo sovietų 
klausime. Sutartis 
buvo pasirašyta Natkevičių ir skai- 
, . m is rasto jzuhus kal
iu, o Efanovas ii T • a.’ . J us Lietuvos vyriausy-
varžytines ir, vi baltindamas ją savitar- 
lietuviškų bendrov agalbos sutarties sabo- 
parangas atidavė i iu ir savo nelauktą ir 
kurie taip reikalu 
kad tose statyk 
prasidėjo streikai, 
vas už tai kaltino 
staigas ir tvarką.

m įš rašto įžūlius kal-

puolimą pailiustruoja 
s „faktais”: Butaevo, 
buvęs mūsų saugomo 

ių suviliotas, o paskum 
lytas, Šmovgineco, Pi-

Nesuprantu, iš tiesų, kaip mokytas žmogus 
itų kultūros? Juk patsai mokslas žmogų su- 
ina, — tarė Eugenija.
drįstu tamstai prieštarauti, nors man be ga-

Kymiu atsidūsėjimu jis paroo
s jausmus. Pamatęs Eugeniją
u mostu davė visiems suprast
Jo veido išraiška tarte tarė, 1: magu būti skirtingos su tamsta nuomonės, — 
pgins paneles nuo mužikiškų 
nų.
aš girdžiu, ką aš girdžiu! Ir
id taip yra? Vadinasi, litvo: 
j paneles? Juk tai baisenybė!
'aktas, tamsta, faktas! — karšt

I ii pareiškė Bezickas.
Nuomonių skirtingumas kartais suveda į drau- 

' ną, — diplomatingai pastebėjo Eugenija.
’• STa, jei taip, tai drąsiai jas išdėstysiu, — at- 
, Sezickas. — Tamsta pati tai žinai, ką aš no- 

■ sakyti, tik gal dėmesio j tai neatkreipei. Kul- 
iš suprantu ne vien tik smegenų išsilavinimą, 
’augę ir dvasios kilnumą, tradicijas, išauklė-

> o, pagaliau, ir kūno sudėjimą. Paimkime to- 
______ j ktą, kaip žmogaus ranka, na, kad ii’ tams

inus, Lenkijoj, — kalbėjo Bead ‘ čia Bezickas norėjo paimti. Eugenijos ran- 
>nių prietaras, šventas prietaras toji fe atitraukė — arba ir maniškė, tęsė 
joraitė išteka už mužiko, tai ar sumišęs Bezickas; — drįstu teigti, kad mano

is pamojo jam nutilti ir papras ’ 
isti. Mergina buvo pailsusi, be 
radėjo ją įdominti. Ji atsisėdo.

>nių prietaras, šventas prietaras

kultūringa, nes mano protėviai skaitosi ba
rnio Narsiojo Boleslovo laikų. Taigi, paim- 

kultūringo žmogaus ranką ir palyginkime ją 
e su kaimiečio, bet su jo inteligento sunaus 
.. Litvomano - inteligento ranka būtinai sto-

kia. Koks kilnus luomų susipri 
ijoj, kur bajorai ir mužikai van 
į ir kur neturtingi smulkūs šlė/ 
u nuo chlopų nesiskiria. Gi & 
pono ir mužiko yra neišmatuo; . ..

Bajorai čia stovi aukštai, kaiptį?1 ir Pūslėta, nes .ne parvažiavę atostogų sun- 
ai, jie apsišvietę, vartoja M®’lrba ~ Paprotys- mat neatleidžia Kultu- 
- gi kaimietis rodos tik tam sut .
žas ir paskui žagrę sekiotų. Ir' 
ad tokios bajorų dukterys — ktx ’ -----
uvos dukrelės — tekėtų už mi£ - 
legalima!
t tamsta užmiršti, kad jie jau b lk^‘ 
iteligentai, — netikėtai atsiliepė 
lukurto. Panelė užtaria liW 
Bezickui rodos kas užrišo burn Tai tiesa, — atsiliepė Kaukelis, — užtenka tik 
momentui. Akies mirksnyje jis 

raibėjo: 
anelė sakai, kad jie inteligentai 
i išlavintas smegenis, moka savo 
įtinku. Bet tarp smegenų išlavi# išos.
kultūros yra begalinis skirtumas. Kas jis toks, kaip vadinasi? — greitai paklau- 
j šakoje išsilavinęs. Jo srity m® nekas.
i. Be to, kaimietis turi savo protl Bitinas, daktaras Bitinas, 
reiką. Juk gerą protą mes ir vadč Keista pavarde.
‘genimis. Bet jis neturi kultūros 
į mūsų draugiją išmintingiausi^ 

tį, tai tuoj pamatysime, kad jis- 
nukritęs. Ir mes pastebėsime, if

Kultū- 
žmogaus ranka visai kitoniška. Užtenka tik 

Dabar klausiu: kiek reikia gentkar- 
:ad tokia stambi mužiko ranka, per nuolatinį 

įicijos procesą, virstų poniškai kultūringa?
Bezickas pažiūrėjo j Eugeniją, bet toji nieko 
" “. Gal nenorėjo leistis į tokią slidžią dis- 

į, o gal ir nesuskubo, nes tarp vyrų kilo links- 
rlegesys.

rėti į tokį pamokytą litvomaną ir tuoj matyt, 
:ai mužikas ir gana. Toli neieškant, kad ir 
laktaras Bitinas, kurs Ašmenų dvare gyvena. 
jus, raudonas, gyvas meškinas, o rankos kaip

Keista, bet reikšminga. Bitinas tai — bites

Bitės vyras! Ha, ha, ha! — juokėsi Bezic- 
— Tuoj žymu mužikų kultūra. Laukiniai 

ad mūsų draugija jam netinki pasiima pavardes nuo augmenų ir gyvū- 
' 1 Bet tikiuosi, kad tai nenaudingas bitinas — 

ys, kaip paprastai?
Kaip tik priešingai, — atsiliepė tylėjęs iki šiol 

"skiriasi ir nuo mūs Tai visai rSčlis, kurs nežinia kokiu stebuklu persikeitė 
jokslo jis turi, bet’jo kultūra neĮpeusRį, — priešingai, daktaras Bitinas, girdėt, 

skyrė.

nori man pertarti. Juk kaimieti 
tas sūnus tai du skirtingi žmonės- 
inteligentas sūnus skiriasi nuo

Prisikėlimo Bažnyčia Kaune. Ji statyta kaip tikybinis ne
priklausomos Lietuvos paminklas.

mas; 2) teigiama, kad Lie
tuva sudariusi su Estija ir 
Latvija karo sąjungą, nu
kreiptą prieš SSSR, kas esą 
draudžiama savitarpio pa
galbos sutarties VT-tuoju 
straipsniu ir slapta nuo 
SSSR buvę palaikomi ry
šiai tarp trijų Pabaltijos 
valstybių generalinių štabų, 
todėl Sov. Sąjungos vyriau
sybė reikalauja: 1) tuojau 
atiduoti teismui VRM ge
ner. Skučą ir direktorių Po
vilaitį, (kurie, tenka paste
bėti, jau nuo birželio 13 d. 
ryto buvo atsistatydinę, o 
Molotovas juos tebelaiko 
esančius savo pareigose), 
kaip tiesioginius kaltinin
kus provokacinių veiksmų 
nukreiptų prieš sovietų įgu
las Lietuvoje, 2) kad tuo
jau būtų sudaryta Lietuvo
je tokia Vyriausybė, kuri pa
jėgtų ir būtų pasiryžusi 
patikrinti garbingą įgyven
dinimą savitarpio pagalbos 
sutartis ir suvaldytų su
tarties priešus; 3) kad 
tuojau būtų patikrintas lais
vas įsileidimas į Lietuvos 
teritoriją sovietų kariuome
nės dalių joms patalpinti

svarbiausiuose Lietuvos cen
truose tokiame skaičiuje, 
kuris būtų pakankamas sa
vitarpio pagalbos sutarties 
įgyvendinimui apdrausti ir 
provokaciniams veiksmams, 
nukreiptiems prieš sovietų 
įgulas, pašalinti.

Toliau sakoma, kad atsa
kymo bus laukiama ligi bir
želio 15 d 10 vai. ryto 
(Kauno laiku ligi 8 vai.), o 
jau tuo metu buvo apie 
00,30 min. Maskvos laiku, o 
nesuteikimas atsakymo iki 
paskirto laiko bus laikomas 
neigiamu atsakymu.

P. Urbšys paprašė termi
ną pratęsti, tačiau Moloto
vas atsisakė. Pasiteiravus 
kiek kariuomenės manoma 
įvesti, Molotovas atsakė: 
3-4 korpusus (apie 200,000).

Atsisveikindamas p. Urb
šys pareiškė, kad jis, kaip 
spalių 10 d. pakto dalyvis 
ir pasirašėjas, apgailestau
ja, kad tas paktas per aš
tuonis mėnesius privedė 
prie tokio finalo ir kad jis 
prisibijo dėl Lietuvos liki
mo. Į tai Molotov su gry
nai bolševikišku ir barba
rišku cinizmu atsakė, kad

daug darbuojasi. Ponai, aš ne litvomanas, bet tu
riu pripažint, kad visi apylinkės kaimiečiai negali 
atsigėrėt gydytoju Bitinu.

Bezickas sučiaupė lūpas.
— Ir tamsta tokios pat apie jį nuomonės?
— Aš jo nepažįstu, — atsakė Kasperskis, — tik 

sakau, ką iš kitų esu girdėjęs. Jau jis čia keleri 
metai darbuojasi. Tai pono Tautgėlos kaimynas. 
Gyvena pas tą litvomaną Vaišmantą.

Bezickas pažiūrėjo į Tautgėlą. Tasai jautėsi pri
verstas šį tą apie daktarą Bitiną paaiškinti.

— Mačiau jį kartais valkiojantis po laukus. Gy
do žmones ir gyvulius ir varo agitaciją prieš len
kus ii’ bajorus. Stebiuosi tam išgamai Vaišmantui, 
kad tokį žmogų pas save laiko. Bet Vaišmantas 
jau ne be mūsiškis. Jau keleri metai, kai virto to
kiu litvomanu, kad kiekvienas bajoras vengia jo 
kaip ligos.

— Bet, tėveli! — atsiliepė Eugenija. — Aš p. 
Vaišmantą pažįstu nuo mažų dienų. Jis visados 
buvo toks malonus, simpatingas ...

Tautgėlos skruostai susiraukė. Tamsus raudonu
mas mušė jo veidan, akys sužibo, jau — jau rodės 
sprogs griausmingu piktumu, bet staiga susivaldė.

— Ne tavo dalykas, dukrele, spręsti apie būdą 
žmonių, kuriuos aš pažįstu keliasdešimts metų. Ne 
tas geras, kurs moka geru apsimesti, bet tas, kurs 
bent niekam nekenkia. Taip, aš iš Vaišmanto vie
no tik reikalauju, kad jis nekenktų mūsų tėvynei. 
Bet, deja, jis Lenkijos priešas.

— Mane mokė, kad čia Lietuva, — tarė Eugeni
ja. — Tiesa, mūsų bajorų kalba yra lenkiška, bet 
čia juk yra žmonių, kurie tik lietuviškai temoka.

— Pasirodo, dukrelė jau turi savo nuomones ir 
drįsta jas pareikšti. Reik atsargiai — suniurnėjo 
viens sau Bezickas.

Tautgėlos kraujas buvo sujudęs, bet prie svečių 
jis nenorėjo kelt skandalo ir priverstu malonumu 
atsakė:

— Gerai, vaikeli, kad neužmiršti, ko tave mokė. 
Taip, čia yra Lietuva, didžiosios Lenkijos dalis! Į 
Lenkijos ir Lietuvos sveikatą!

Stiklelis kartais virsta dideliu diplomatu, nes ja
me paskendo nevienas draugijinis ar politinis gin
čas. Ir dabar jis atėjo pagalbon. Svečiai išsigėrė 
ir, tartum, viską pamiršo. Tačiau Bezickui vis dar 
rūpėjo daktaras Bitinas. Pradėjo jį užkabinėti iš 
tolo, juokais.

— Tai sakote, tas Bitinas stambus ir storas? 
Tokie būtinai turi dideles letenas. Savo delnu ga
lėtų uždengti visą Lietuvos kunigaikštystę.

— Ha, ha, ha! — juokėsi svečiai.

— Ir sakote, jis agituoja prieš lenkus? Norėčiau 
kada su juo susitikti. Tik reikia pasiimti ragotinė, 
nes su meškinu be ginklo pavojinga.

— Tamsta su ragotine, jis su ragais — tai bus 
kova! — Klykė iš džiaugsmo Kaukelis.

— Apsisaugok, nes jis turi ilgus ragus, — tarė 
Bernackis. — Jo įtaką jaučia visi mužikai. Sa
koma, jo klausą kaip kokio generolo.

— Duokit man.čia pasiviešėti, ir jo įtaka suma
žės, — didžiavosi Bezickas. — Galop, tegu sau pla
tina įtaką savo srity. Ant mužikų mėšlyno nema
nau su juo susidurti. Bet jeigu norėtų siekti aukš
čiau, tuomet turės reikalą su baltuoju ereliu!

Duota vakarienė, ir svečiai, stiprindami kūną ska
niais valgiais, drauge sotino ir savo dvasią, litvo- 
manus bekandžiodami. Eugenija nedalyvavo jų šne
kose. Buvo užimta ir kažko susimąsčius. Ar šiaip 
ar taip, jai smarkiai nepatiko toks griežtas nepa
žįstamų žmonių pasmerkimas. Juk dauguma sve
čių dr. Bitino niekados nebuvo matę, o visi vienu 
balsu jį smerkė vien tik už lietuvybę. Kultūrin
giems žmonėms nederėtų taip elgtis. Tačiau Eu
genija su jais nesiginčijo, nes svečiai jau buvo įkau
šę. Be to, ji nenorėjo pykintis su tėvu. Taigi, nors 
sąžinė jai išmetinėjo, kad neužtaria šmeižiamų žmo
nių, vienok, viską apsvarsčius, pasiryžo tylėti. Bet 
jautėsi nerami ir suerzinta. Nuėjus virtuvėn, užtiko 
ten naują netvarką.

Ergelį čia sukėlė jos brolis Viktoras, šešioliktų 
metų vaikinas. Viktoras bnvo gimnazijos mokinys, 
drauge ir tinginys ir, parvažiavęs atostogų, parsi
vežė prastus mokslo požymius, už ką buvo paliktas 
antriems metams treciojoj klasėj. Nebe pirmas 
sykis tatai su Viktoru atsitiko, tad tėvas jau neži
nojo, kaip jį nubausti. Šiuo kartu išgalvojo naują 
būdą: norėjo įžeisti Viktoro savimeilę ir uždraudė 
jam eiti prie svečių. Mat, spėliojo, kad Viktoras, 
jau vyrukas, pasijaus įžeistas ir pasitaisys. Tačiau 
ne visas Tautgėlos spėliojimas įvyko: Viktoras iš 
tiesų pasijuto įžeistas, bet nepasitaisė. Priešingai, 
dar daugiau įtūžo ir visą savo pagiežą sumanė iš
lieti ant mažo Jonuko Slapučio, kurs gyveno dvare 
kaipo mokinys, tarnas, piemenukas, pastumdėlis, o 
kartais eidavo visas pareigas drauge. Jonukas bu
vo kaimiečio vaikas ir vos tik keletą mėnesių dvare 
teišbuvęs, labai bailus ir nedrąsus, be to, daug už 
Viktorą jaunesnis ir silpnesnis, tad pats tinkamiau
sias apmaudai išlieti.

Įėjusi Eugenija užtiko Viktorą skutant nykščiu 
Jonuko galvą, arba, kaip vaikų sakoma, duodant 
jam dūles. Jonukas nesipriešino ir kantriai tylėjo. 
Girdėjosi tik Viktoro balsas.

— Aš tau sakiau, mužiko vaike, nelaistyk pieno! 
Tu neuždirbi nė to, ką gauni, še tau už tai!

— Viktorai! —sudraudė Eugenija brolį, — pa
leiski vaiką!

— Ne! Turiu jį pamokyti, — atkirto broliukas. 
■— Jis toks chamas, kad negaliu iškęsti nemušęs, 
žiūrėk, kaip paliejo pieną.

Ir toliau nykščiu skuto vaiko galvą.
— Sakau tau, paleisk vaiką! Ai’ tai gražu už to

kį mažmožį jį skriausti? Gėda!
Sesers žodžiai tik tiek Viktorą paveikė, kad savo 

pyktį į ją pačią nukreipė.
— Ne tavo dalykas kištis į mano reikalus! Sa

kau, turiu jį nubausti, o bajoro žodis ne šiaudai.
Ir vėl griebė Jonuką už sprando, bet Eugenija 

nutvėrė jį už rankos.
— Sakau, liaukis tuojau, nes pasakysiu tėvui.
Tas pagelbėjo, nes Viktoras iš prityrimo žinojo, 

kad su tėvu juokų nėra. Šnairuodamas paleido 
vaiką, bet nesiliovė baręsis su seseria.

— žiūrėk, kokia mužikų užtarėja. Pasakysi tė
vui! Ir aš šį tą galiu apie tave pasakyti, o tuo
met pažiūrėsim, kieno bus viršus, tu litvomane!

Metęs tokį kietą žodį, Viktoras trenkė durimis ir 
išėjo. Litvomane — aš litvomane! — stebėjosi Eu
genija ir nors labai buvo suerzinta, nesusilaikė ne
šyptelėjus. Ji, užgimusi aristokratė, išauklėta pa
gal paskutinius lenkų kultūros reikalavimus, lietu
viškai vos temokanti su tarnais susikalbėti; ji, karš
ta lenkų patriotė, svajojanti apie Jogailaičių idėjos 
atgaivinimą — litvomane virto! Ir už ką tas kie
tas žodis? Jau antru kartu pastebėjo prieš len
kininkus išsišokus: pirmiau užtarė šmeižiamą lietu
vių inteligentą, kurio niekad nė mačiusi nebuvo, tik 
iš principo apgynė; dabar — už skriaudžiamą kai
miečio vaikutį. Ar gi šmeižiamųjų ir skriaudžia
mųjų užtarimas vadintųsi litvomanija? Keista. Bet 
gėda žiūrėti, kaip Viktoras tą vaikutį nuskriaudė. 
Jonukas atrodė lyg pagautas svetimuos javuos žą
siukas: visas nusigandęs ir susigėdęs, nes iš tiesų 
buvo paliejęs truputį pieno, taigi, jautėsi kaltas. Eu
genija paglostė vaiką ir davė jam pyrago.

— Nebijok, Jonuk, — tarė jam maloniai, — tai 
mažmožis. Pieno juk tyčia nelaistai, o dėl tokio 
menkniekio nėra ko gėdytis. Viktoras negražiai su 
tavim pasielgė, bet jis pats nubaustas, todėl toks 
piktas. Jis daugiau to nedarys, nes aš neduosiu ta
vęs skriausti, Nebijok!

(Bus daugiau)



ĮVAIRIOS ŽINIOS

Brooklyno nejudomų nuo
savybių mokėtojai vėl pla
nuoja būriais keliauti į Al
bany ir reikalauti mokesčius 
mažinti.

Brooklyno muziejuje iš
statyta krikščionių pirmų 
amžių, nuo pirmo iki 10 
šimtmečio, išdirbiniai.

Kanados vyriausybė užda
rė biblistų draugiją „Watch 
Tower”.

Vasario-Febj^Į d J941 %

kaltas D0

SVEIKATINGUMAS 
LIETUVOJE

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS EKONOMINĖ PAŽANGA
Kai 1918 metais vasario 

16 dieną buvo paskelbta Lie
tuvos nepriklausomybė, tai 
svarbiausias darbas, kurio 
lietuvių tautos vadai turėjo 
imtis, buvo apgynimas Lie
tuvos nuo priešų. Vokiečiai 
iš Lietuvos nenoriai traukė
si, o tuo pačiu laiku Lietu
vą plėšė Bermonto ir Kol
čiako gaujos ir iš rytų į 
Lietuvą veržėsi bolševikai 
ir lenkai. Apsigynus nuo 
priešų ir politiniu atžvilgiu 
atsistojus ant tvirtesnių pa
grindų, buvo pradėtas or
ganizuoti savos nepriklauso
mos valstybės ekonominis 
gyvenimas. 1918 m. gegu
žės mėnesį buvo įvesti į- 
vežamoms bei išvežamoms 
prekėms muito tarifai ir į- 
kurtos muitinės. Nuo tada 
pradėtas vesti įvežamų bei 
išvežamų prekių surašymas, 
kuris vis tik nebuvo visai 
tikslus, nes iki pat 1922 me
tų pabaigos Lietuva neturė
jo savų pinigų, o naudojo
si vokiečių ostmarkėmis ir 
ostrubliai, kurių vertė la
bai krito. Mat, Vokietijoj 
buvo tais laikais didelis 
maisto trūkumas, tai vokie
čiai pirko iš Lietuvos vi
sokiausius žemės ūkio ga
minius ir mokėjo beverčiais 
ostrubliais bei ostmarkėmis, 
kuriomis vėliau ne vienas 
ūkininkas namų sienas iškli
javo vietoje abietų, nes tiek 
jie bebuvo verti. Panašiai 
pasielgė ir Lietuvą okupa
vę bolševikai ,kurie paleido 
į apyvartą daugybę popieri
nių litų, už kuriuos pirko 
Lietuvos gaminius ir gabe
nosi į Sovietų Rusiją. Kai 
jau lito vertė visai nukri
to, tai jis buvo prilygintas 
beverčiam bolševikų rubliui 
ir palengvai išimamas iš 
apyvartos.

Užsienio prekyba 
^-Grįžtant prie Lietuvos už
sienio prekybos, tenka pa
stebėti, kad tiksli užsienio 
prekybos statistika pradėta 
nuo 1923 metų, kada jau 
apyvartoje buvo sava valiu
ta — litai. Kadangi užsie
nio prekyba yra geriausias 
šių laikų valstybės ekono
minės gerovės rodyklis, tai 
ties jos smulkesniu nagri
nėjimu tenka kiek ilgiau ir 
sustoti.

Ką galėjo karo nuteriota 
ir sugriauta Lietuva par
duoti užsieniui — ekspor
tuoti? Iš 1920 metų sta
tistikos matome, kad 40% 
tų metų eksporto sudarė 
miškas, 34.3% — linai, 12.2 
nuoš. — linų sėklos, 3.7% — 
kiaušiniai ir 1.5% — galvi
jai. Sviesto ir kitokių že
mės ūkio gaminių tais me
tais visai nebuvo ekspor
tuota. Tų metų eksportas 
buvo, taip sakant, ,,bėdos 
eksportas”, ant kurio ne
galėjo būti statoma Lietu
vos ekonominio gyvenimo 
ateitis. Karo nuteriota Lie
tuva miškais nebuvo turtin
ga, todėl tokiu tempu va
rant per kelis metus miš
kų Lietuvoje nebuvo likę. O 
tuo tarpu Lietuva turėjo 
pirktis iš kitų šalių maši
nų, žibalo, druskos, ginklų 
ir kitokiu pramonės kraštų 
naminių, kuriems gauti rei
kėjo ir patiems ką nors 
parduoti, nuo ko pirmiau
siai miškai ir nukentėjo. 
Tą matė ir suprato Lietu
vos ekonominio gyvenimo 
vadovai ir ieškojo išeities.

Sekantieji eksporto me
tai rodo lėtą perėjimą iš 
..bėdos eksporto” į normalų 
žemės ūkio kraštui tinkan
ti eksportą. Nors 1921, 1922 
ir 1923 metais miškai ir 
dominuoja eksporte, bet jau 
šalia linų iškyla kaipo eks
portinė prekė kiaušiniai, su
darydami 23.5% viso 1921 
metu eksporto vertės.

Bet ir tai dar tik buvo 
įžanga į normalų Lietuvos 
ekonominį augimą. Juk tiek 
linai, tiek kiaušiniai yra tik

šalutinė Lietuvos ūkininko 
gamybos šaka, o šiaip vi
sas tų laikų ūkis rėmėsi 
grūdais ir ' dalinai gyvulių 
auginimu. Bet grūdų eks
porte Lietuva negalėjo tikė
tis konkuruoti su Austra
lija, Kanada bei Pietų Ame
rika, kur laisvos žemės yra 
neišmatuojami plotai, kurią 
mašinomis apdirbant gali
ma grūdų pasigaminti žy
miai pigiau, negu kad Lie
tuvos ūkininkas galėtų pa
gaminti, palyginti, primity
viomis priemonėmis. Nors 
Lietuvos ūkininkai ir ga
mindavo sviesto ir sūrio 
pertekliaus, bet toks gami
nys eksportui buvo netin
kamas kaipo primityviai pa
gamintas. Mėsos eksportas 
į tolimesnes šalis, apart Vo
kietijos, taip pat nebuvo ga
limas.

Naujos įstaigos
1923 m. suorganizuota 

Centralinė Žemės Ūkio Ko
operatyvų Sąjunga „LIET-' 
Ūkis,” kuris be prekybinių 
tikslų pasistatė sau uždavi
niu auklėti ir pratinti Lie
tuvos ūkininką prie naujo
viškų ūkininkavimo metodų. 
Pienininkystė pasidarė la
bai svarbi Lietūkio veikimo 
šaka, kuri 1926 metais iš
sivystė į atskirą organiza
ciją — Centralinę Lietuvos 
Pieno Perdirbimo Koopera
tyvų Sąjungą „PIENOCEN
TRĄ.” Lietuvos ūkininkas 
buvo mokomas ir auklėja
mas savo gerovei steigti ga
mybos kooperatyvus, kurie 
su valstybės parama pasi
statė reikalingų patalpų ir 
įsigijo mašinų moderniam 
sviesto, sūrio ir kitokių pie
no produktų gaminimui. Ir 
ivvko stebuklas. Lietuvos 
ūkininkas, kuris pirma lai
kė kelias karves savo pra
simaitinimo reikalams, atsi
tiktinai vieną kitą svarą 
puodelyje suplakto sviesto 
parduodamas į artimiausią 
miestelį, pradėjo gaminti 
sviestą eksportui. Jei pir
ma ūkininkas nežinodavo, 
ką daryti su pieno pertek
lium, tai dabar jam pasi
darė kasdieninė būtenybė 
rytą ir vakarą su vežimu 
pieno traukti į artimiausią 
kooperatyvą, kur po kiek
vienos tokios kelionės jo są- 
skaiton buvo užrašoma po 
kelis ar keliolika litų, o mė
nesio gale neretai ir keli 
šimtukai litų į kišenę įkrin
ta. Lietuvos ūkininkas, be 
jokių bolševikiškų raginimų 
ir grasinimų gaminti dau
giau, pats pajuto, kad jam 
labai apsimoka priklausyti 
prie kooperatyvo, nes tai 
yra ne valdžios, ar kokio 
komisaro, bet jo ir kelių ki
tų tokių pat, kaip ir jis, 
apylinkės ūkininkų savas
tis, kad jam apsimoka lai
kyti ne dvi tris karves, bet 
kelias ar keliolika, ir tai 
dar ne kokias senoviškas, 
bet geros veislės karves. Juk 
ar tai nėra gyvenimo iro
nija, kad prieš 1914 metų 
karą, Rusija, tas didysis že
mės ūkio kraštas, impor
tuodavo kaipo didelę brange
nybę šveicariškus, olandiš
kus ir kitokius sūrius, nes 
tai skaitėsi kas tai nepa
prasto, ko rusų ūkininkas 
negali padaryti. Šiandien pa
dėtis Rusijoje nė kiek nė
ra pasikeitusi, tik su tuo 
skirtumu, kad šiandien tik 
aukščiaušiems komisarams 
tokių „buržujiškų išmislų” 
teleidžiama įsivežti.

Gaminiai visam pasauliui
Na, o tuo tarpu mažos 

Lietuvos ūkininkas, vos dvi
dešimtį metų išgyvenęs sa
voj nepriklausomoj lietuvių 
valstybėj, kiekvienam vals
čiuje gamino šveicariškus, 
daniškus, olandiškus, šve
diškus ir kokius tik nori 
sūrius, kurių gardumu ne
galėdavo atsigėrėti išlepę 
Vakarų Europos žmonių sko

niai. Ir gamino ne tik sau, 
visai Lietuvai, bet ir visam 
pasauliui. Lietuvos ūkinin
ko gaminius valgė ir vokie
tis, ir anglas, ir šveicaras, 
ir italas, ir amerikietis, ir 
net vienas kitas Rusijos 
bolševikų komisaras, nes ir 
į ten Lietuva žemės ūkio 
gaminius eksportuodavo.

Pažiūrėkime, ką sako tuo 
reikalu skaičiai: 1927 me
tais Pienocentras eksporta
vo 551 toną sviesto, 1930 
— 6,024; 1935 — 12,101; o 
jau 1938 m. — 15,650 tonų 
sviesto. Vadinas, per de
šimtį metų vien tik svies
to eksportas paaugo tris
dešimts kartų.

Nemažesnė pažanga pada
ryta ir gyvulininkystės sri
tyje. Lietuvai atsistačius, 
ūkininkas pradėjo daugiau 
gyvulių auginti mėsai, bet 
kainos už juos buvo žemos, 
nes turėjo tenkintis vien tik 
tuo, kiek vokiečiai mokėda
vo, nes gyvų gyvulių par
duoti kitiems kraštams dėl 
tolumo nebuvo įmanoma. 
Mėsos gamyboje daugiausia 
nusipelnė akcinė „Maisto” 
bendrovė.

1923 metais iš Lietuvos 
mėsos buvo eksportuota už 
226,106 litus; 1932 metais 
jau eksportuota už 35,420,- 
949 litus, o 1936 m. — už 
42,720,000 litų, kas sudarė 
22.4% viso Lietuvos ekspor
to vertės.

Pati Lietuvos užsienio pre
kyba nepaprastai paaugo. 
Jei 1923 metais eksportas 
tesudarė tik 146 milijonus 
litų, tai jau 1930 metais jis 
buvo daugiau negu dvigu
bai didesnis, būtent, 333 mi
lijonai litų. 1938 metais 
eksporto vertė, palyginti, 
yra sumažėjusi iki 233 mi
lijonų litų. Bet tai įvyko 
dėl didelio žemės ūkio ga
minių kainų kritimo ir dėl 
kitų šalių pinigų vertės su
mažėjimo. Pavyzdžiui, 1930 
m. doleris buvo lygus de
šimčiai litų, o jau 1938 m. 
už dolerį temokėdavo tik 6 
litus. Vadinas, pavertus 
1930 m. ir 1938 m. ekspor
tą doleriais, gauname, kad 
1938 metų eksportas buvo 
net didesnis. Lito verte iki 
Lietuvos okupacijos 1940 
metais birželio mėnesį nė 
karto nebuvo sumažėjusi, 
o laikėsi santykyje šeši li
tai už dolerį, bet pora mė
nesių pašeimininkavus bol
ševikams ir prispausdinus 
daugybę popierinių litų, už 
dolerį juodojoj biržoje jau 
buvo mokama šimtas ir 
daugiau litų.

A. Simutis.
(Bus daugiau)

J.A.V. 9 tautinis Eucha
ristinis Kongresas bus St. 
Paul, Minnesota, birželio 23- 
26 dienomis. Atstovų lau
kiama iš Kanados, Meksi
kos, Japonijos, Indijos ir 
kitų šalių.

Susirinkimai bus šv. Pau
liaus Katedroje, miesto sa
lėje ir valstybės parodos 
parke.

Prezidento Roosevelto in
auguracijos dienos proga 
sveikinimus pasiuntė visos 
šalys, išskyrus Vokietiją ir 
Italiją. Japonai gražiai svei
kino prezidentą.
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Didžiojo muziejaus vidus, Kaune.Vytauto

LIETUVIŲ JAUNIMAS NEPRIKLAUSO
MYBES SAULEI ŠVIEČIANT

Jautresnės lietuviškos širdys 1940 metus vadino tra
giškais metais, nors dar nebuvo pergyvenusios Lietuvos bai
siosios nelaimės, kuri kaip viesulas atūžė ir sudraskė, ap
temdė Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Tragedija buvo 
prasidėjus Europoj jau 1939 metais ir niekas nežinojo, kaip 
toli ji nueis ir kiek aukų pareikalaus. Šiandien jau dalinai 
žinome aukų skaičių, kuriame yra ir mūsų Tėvynės laisvė 
ir Nepriklausomybė.

Kaip sunku ir skaudu net galvoti ir rašyti Nepriklau
somybės šventės metu Gedulo, Kančios ir Nelaimės himną! 
Juk dar taip gyvai stovi mano atmintyje anie džiaugsmin
gieji ir laimingieji Nepriklausomybės minėjimo metai! Dar 
girdžiu ir lengvai atsimenu Pirmosios Nepriklausomybės 
Dienos minėjimą, kai dar vaikas, su kūdikišku nuoširdumu, 
nešiau mūsų Trispalvę miestelio gatvėmis į bažnyčią, į salę. 
Kartu su šimtais jaunuoliškų balsų šaukėm, krykštavom 
Lietuvos Nepriklausomybę atgavę. Jauni būdami gal ne 
taip aiškiai viską supratom, bet atjautėme ir džiaugėmės, 
kad turėsim Lietuvą, laisvą, nepriklausomą valstybę, tikrai 
lietuvišką mokyklą, lietuvišką valdžią, kariuomenę, kad pa
augę ir mes patys galėsim Lietuvos kariuomenėj tarnauti 
ir savo laisvę ir nepriklausomybę ginti. . .

Per dvidešimtį su viršum metų tarp jaunimo ir su jau
nimu minėjom savo Tėvynės šventę — Laisvos ir Nepriklau
somos Valstybės himną giedojom, lietuviškas dainas daina
vom, paskaitų klausėm, lietuviškus vaidinimus vaidinom . . . 
žodžiu, lietuviškas jaunimas nuo jauniausių lig vyriausių, 
įvertino ir jautė Nepriklausomos Tėvynės saulės šviesą ir 
šilumą.

Neišdils iš atminimo tas gražus, šventas ir kilnus vaiz
das, kurį kasmet pergyvendavom Nepriklausomybės šven
tės metu. Argi reikia gražesnio dalyko, kai matydavai, kad 
visa šalis šventės nuotaika alsuoja, kai visi tik Nepriklau
somybės saulės šviesa apšviesti, atvirom ir pilnom krūti
nėm laimę ir džiaugsmą semia . . . Kai nuo ankstybo ryto 
lig vėlybo vakaro, kaimuose, viensėdžiuose, miesteliuose ir 
miestuose, lūšnelėse ir valdiškuose rūmuose, visur ta pati 
dvasia viešpatavo, Mes laisvi ir nepriklausomi, mes lai
mingi šventoj Lietuvoj!

Ypač didelio ir kilnaus džiaugsmo pareikšdavo Lietuvos 
mokyklinis jaunimas. Patys mažiausi lietuviukai, pradžios 
mokyklos mokiniai, taip gražiai ir džiaugsmingai 16 vasa
rio minėdavo, kad ir suaugusius paragindavo, kurie pradė
davo apsiprasti su kasmetine švente. Nepaisydami šal
čių, pusnynų, tolimos kelionės, būriais, mokytojams vado
vaujant, skubėdavo pirma į bažnyčias pasimelsti, o paskiau 
į sales savo Tėvynei pagarbą atiduoti. Visi patenkinti, links
mi, jauni, pilni vilties ir pasitikėjimo savo kraštui. Prie 
paprastų savo drabužėlių prisisegę trijų spalvų kaspinėlį 
ar rankoj vėliavėlę laikydami žygiuoja gatvėmis, per kai
mus, visur skelbdami, kaip šaukliai, štai mes laisvi ir ne
priklausomi Lietuvos jaunieji piliečiai!

O kaip gražiai minėdavo tas šventes salėse, koks jų pa
siruošimas, rūpestingumas. Visi norėdavo kuo nors prisi
dėti Tėvynės garbei. Ir jų programos būdavo ko pasižiū
rėti ir ko pasiklausyti. Deklamacijos, vaizdeliai, dainos, 
juokai sužavėdavo ir pradžiugindavo kiekvieną lietuvį, ypač 
tų tėvelius, kurie taip nuoširdžiai ir rūpestingai klausydavos 
ir žiūrėdavo savo mažiukų programos. Ir jie tuo džiaugs
mu ir laime užsikrėsdavo, kiti net su ašarom gėrėdavos 
savo jaunimo vaizdeliais, nes jie prisimindavo, kad jie ne
buvo toki laimingi ir negalėdavo taip mokyklų lankyti ir 
lietuviškai mokytis ir ypač lietuviškai vaidinti, dainuoti.

Tarpais visi sugausdavo lietuvišką dainą, kareivėlį ar ko
kią kitą liaudies dainelę, prie jų dainos nejučiomis prisijung
davo ir visi kiti susirinkę ir taip minėjimas pasidarydavo 
visuotina apylinkės, visų lietuvių švente, laimės diena .. .

Tą patį darydavo aukštesnių mokyklų mokiniai, tik dar 
dar labiau pasiruošę ir labiau suprasdavo ir įvertindavo, 
nes jie ruošiasi būti Nepriklausomos Lietuvos vadais ir Ne
priklausomybės šventės minėjimo ruošėjais ir palaikyto
jais. Jie suruošdavo akademijas, koncertus, viešas paskai
tas, gražius literatūros vakarus ir tt. Visur pastebėdavai I

Žymi pažanga padaryta 
sveikatos srity per Nepri
klausomybės metus. Statis
tikos daviniai sako, kad 
prieš Did. Karą Lietuvoj bu
vo 230 gydytojų ir 911 lo
vų ligoninėse; vien lova dėl 
3,000 gyventojų, o vienas 
gydytojas turėjęs aptarnau
ti 10,000 žmonių. 1938 me
tais jau buvo 900 gydytojų, 
4,300 lovų ligoninėse; viena 
lova dėl 600 gyventojų. 1940 
m. pradžioje vienas gydyto
jas aptarnavo: mieste 487, 
o kaime 4,556 gyventojus. 
Kasmet 930,000 litų pašal
pos skirta dėl gydytojų ir 
gailestingų seserų.

Buvo daryti žygiai 1948 
metais turėti 1,500 gydytojų 
ir 13,000 lovų ligoninėse; 
viena lova būtų dėl 170 gy-

ventojų; vienas J 
dėl 1660 gyventoj^ 
tyta įsteigti dJ 
katos punktų, kad . .
tarp dviejų gretiJ. kaltas, kad Uebmi 
tos punktų būtų? atimta? Rusai. Vo- 
nis kaip 10 kiloję Lietuvos tautinin-

Dar didelis nutį Paleckis? Kaltiname : 
terų gimdė namuįg kitą, pravardžiuoja- 
ligoninėse 17%. -pykstanie, bet tikro 
tais buvę 5,882 dėjink^epastatome prie 
tinės susirgimai, 0)- stulpo.
120. tuva buvo visiškai

Mažėjo susirgę kol pasaulis ramiai 
rinėmis ligomis. besi. Niekas netikėjo, 
kų Lietuvoj buvo jonfliktas kiltų dėl ma- 
000. Beveik septpjietuvos.
čiai mokytojų siį štai imperialistiniai 
Turėta 1,000 lo^s apetitai praryja Eti- 
rijose džiovininką^ užgniaužia Albaniją, 
vos ligų specialistuos broliškas karas 
Arti 5% gyvenu porą metų. Apkarpo- 
trachoninkai. jekoslovakija. Lenkija

(Iš „Medicinos” įa kumštį prieš Lietu-
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KARIUOMENEI lįibrikštys vienur kitur
4,000 MAJOįję jau neužgesinami. dį
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4,000 MAJOfeję jau neužgesinami. ( 
„T i_ • TZ Iiiai totalitarinių dikta- 

_Washington. -į pĮanuojamas karas už
neš padidinimas Nacių, komunistų ir 
šiuo metu jai ti%^ >naujoji tvarka” Eu- 
ninkų. Karinome^ ma^as valstybes vie- 
4,000 majorų. Q k*tog nu^iuoja Reno 

Iki birželio 1 d. į kad tokia politinė pa- 
menę bus pašaukti ■ susidarė Europoje ir 
sarges majorų, o Angose žuvo Lietuva? 
pitonų bus pakeiti'3 panašių padėčių Lie- 
rus ir tuo būdu kėlėsi. 1918 m. vasario 
spręstas majorų trį pasiskelbė nepriklau-

----- -—< Istorija kartojasi. 
KASDIEN UŽMlfautos, grius galiūnai, 

SEPTYNI ŽM piktybėje pražus ne-
Surinkti davinį

kad New Yorko ?as ,Pasaul™s karas
• „ „+ ™ nhiiin altminkas. Versalio su- per v ±1 turėjo « taiką, 

sc as i . ■ ,. ',žos vedamas Hitleris žmones ir suzei t
gmiisia zmo n Paskelbė vokie- 
gruodžio menes]

REIKALAUJA «“>.
lėktuvams l

L d fed U11U pinty UC 

_____ tė karą.
„T , . x ? kalta Lietuva? Ko- Washington.,-^ tict tatai, 

partamentas issiuit Dievas „embaudžia 
kartotiną ręika^avSiktadarius? Kodėl Die- 
vų dirbtuvėms. .. karą, M

i 
i
i 
i
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kad^ pirmoj e ej^įe,aro stebuklo ir nesus-^i 
ti išpildyti užsakyt -Qg žmogžudystės? < 
riniems lėktuvams, lugį piktžodžiavimą , 
to prekybiniems. g mūsų tautininkų lai- 

s, parašęs, kad „Lie- 
entuziazmą ir didelį supratimą Nepriklausomybėnesutilpo Švenčiausio- 
ir mokslo Nepriklausomoj Lietuvoj. Vyresnieji j?aus Širdyje ir neiš- 
vo gražiausių eilėraščių Tėvynės ir Nepriklausom'® *e ^vos- 
bei. Kauno mokyklinis jaunimas susirinkdavo prT’ 29 d 
to Didžiojo muziejaus, kur kartu su Lietuvos ka\alboje kaltina 
šauliais, ir kitais išreikšdavo pagarbą Nežinoma’
viui ir kitiems žuvusiems už Lietuvos laisvę, daij|j0 kančias. jeį yra 
Karo Invalidų apeigose, klausydavo Laisvės VarS) kodėl leidžia karą, 
bėjimo, susijungdavo dvasioj su visais lietuviais Kai kurie paklausia, 
tuvoj ir visame pasaulyje .. . Sheen atsako, kad

Kaimo ir kitas organizuotas jaunimas taip pU pačių priežasčių Die- 
likdavo. Katalikiškasis jaunimas Pavasarininkai^žia piauti pirštą, 
tininkai didžiausiu rimtumu švęsdavo Neprikiadsvu noni ^rauk\ P61* 
šventę. Lietuvos kaimo jaunimas pavasarininkai piršto
siomis eilėmis labiausiai prisidėdavo prie tokių18 tavo prie- 
ruošimo ir minėjimo. Mat, pavasarininkai jau ver^lj \es ,IS 7’ 
tuvos laisvę dar caro laikais ir kovojo uz Lietuvį Dieyį§kai Išįjin. 
klausomybės atgavimą. Jie labiausiai mokėjo ir bilijoną kartų ir turėsi 
savo laimę būti nepriklausomais.

Tas pats jaunimas, kurs suprato laisvės saulės U, kodėl Dievas nesus- 
pirmasis nujautė ir besiartinantį pavojų, štai vie karo? Kas pradėjo šį 
nas poetas dar 1940 metų pradžioje parašė šį reii? Kadėl Dievas nesus- 
ir pranašaujantį eilėraštį: 1 galvos skaudėjimo,

lusigeri? Kodėl Dievas 
AKMENYS VERKIA nesulaiko tavęs, kai 

O, kiek prikaišioji: širdies tu akmeninės - ^uo.Empire^State rū- 
Ji niekad nepasrūvanti krauju.
O ar glaudeis prie akmenio krūtinės?
O ar kalbėjais! su juo?

Prie gluosnio sėduos. Užsimerkiu ... 
Aidai lyg tolimos dainos?
Ir ar tikėsi — akmens verkia 
Žmonių ir žemės kruvinos.

Į mirtį neša šiurpūs maršai, 
Alsuoja viskas jos kvapu. 
O vėjas kyla, ūžia, taršo 
Juodąsias vėliavas kapų.

O, nekalbėk: širdies tu akmeninės ... 
Girdi? Pro šalį praošė sparnai — 
Paklydęs paukštis ieško nakvynės, — 
Akmuo jam užvėja, ir brolis, ir namai.

Nori, kad Dievas ne
įlįstų tave laužant Jo 
pinus, bet nenori, kad 
už juos baustų? Nori, 
Dievas leistų nemylė- 

į žadėjai mylėti lig mir- 
ir nori, kad sudraus- 
litlerį, Staliną, Mussoli- 
tuo laužymo savo pri

gyventi taikiai su Al
ia, Suomija ar Austri-

• žemiškos vyriausybės 
iso įstatymams prasikal- 
? Ar gali Dievas taip- 
epaisyti prasikaltėlių? 

laikyti pirštą ugnyje 
enudegti? Nori sėti ku
ls ir piauti kvietį? No-

Tai nujautimas, kad lietuvis jaunuolis šiandien temiršti Dievo Tėvonys- 
ir kęsti šaltą ir kietą kaip akmens’spaudimą, kuri t kaltinti Dievą, kad 
svetimieji. Bet mes tikime, kad lietuviškas jaunikės nesugyvena? Jei no- 
žus ir vėl džiaugsmingai minės savo šventę, kaip ieškoti karo kaltinin- 
kad darydavo. Mūsų noras, kad ir Amerikoje esąs^e^e^ko^.me Dievujejiet 
ko kraujo jaunimas atjaustų Lietuvos reikalus irs^zine^’ n®s ma^ay 
priklausomybę taip pat entuziastiškai, kaip tai . . -
Lietuvos laisvasis jaunimas. Lietuva laisva buvo11

Kun. StaĄs
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Minėkime Lietuvos Nepriklausomybės ŠventęBet kodėl Dievas nesus
tabdo šio karo stebuklin
gai? Juokinga, kad žmonija 
nenori tikėti į stebuklus, 
net į Dievo Sūnaus Prisikė
limą, bet dabar laukia ste
buklo ! Prieš keleris metus 
moksl. didžiavosi vasigalybe, 
o dabar norime, kad stebu
klas nugalėtų mokslą ir ne
leistų parakui sprogti, lai
vams skęsti, bomboms pul
ti ir kanuolėms šauti.

Žmogus turi laisvą valią. 
Ar nori, kad tą laisvę Die
vas atimtų? Kaltiname Hit
lerį, Staliną ir Mussolinį už 
laisvės atėmimą. Ar nori
me, kad Dievas taip pat pa
sielgtų? Juk kaip kitaip 
Dievas galėtų karą sustab
dyti ? Dievas davė žmogui 
dujas, alyvą, geležį, kad 
žmonija naudotųsi, progre
suotų. Kuo Dievas kaltas, 
kad šios gėrybės panaudo
tos žmonių išnaikinimui. 
Turime laisvą valią džiaug
tis pasaulio gėrybėmis.

Jei Dievas sustabdytų ka
rą stebuklingai, ką žmogus 
darytų? Ar gyventų po se
novei? Ar dėkinga Amerika 
nutrauktų santykius su be
dieviškomis Rusijos ir Vo
kietijos vyriausybėmis? Ar 
iš dėkingumo gyventume ir 
jaunąją kartą auklėtume 
Dievo meilėje? Ar moterys
tės šventumą tautos gyve
nime užlaikytume? Vargiai 
stebuklas, koks dabar pra
šomas, mus išgelbėtų. Tik 
atsivertimas prie Dievo 
malda ir atgaila gali mus 
išgelbėti. Toks atsivertimas 
tikrai būtų stebuklas.

Kodėl Dievas nenubau- 
džia nacių, fašistų ir ko
munistų? Tokį prašymą da
vė ir Jonas mūsų Viešpa
čiui. — „Leisk ugnį iš dan
gaus ant samaritonų”. Die
vas jų neišnaikins dėl dvie
jų priežasčių: pirma, ne vi
sa piktybė juose, ir ne vi
sas gėris mumyse. Kūkalis 
nebuvo pasėtas kairėje, o 
kvietis dešinėje, bet kartu; 
antra, Dievo Teisybės išly
ginimas įvyks ne laike, bet 
užbaigoje. „Leiskite kūka
liui ir kviečiui augti ligi 
piūčiai ir piūties metu aš 
pasakysiu piovėjams: su
rinkite kūkalius pirma ir su
riškite į ryšius sudeginti, 
o kviečius sukraukite į ma
no kluoną” (Mat. 13:30).

Tiems, kurie aimanuoja 
ir šaukia: Kur yra Dievas 
dabar? atsakysiu: kur yra 
tavo dievai dabar? Kur ta
vo mokslo dievaitis? 
tavo progreso 
Kur žmogaus 
Juose pasitikėjai,
Teisingumo ir Mielaširdys- 
tės Dievuje. Ar kada nors 
šaukeisi prie Dievo prieš šio 
karo pradžią? Ar Jam dė
kojai, kada Jis tave laimi
no, gėrybėmis apipylęs? Ar 
malda Jį pagerbei? Ar tai
kos dienose Jį savo Vieš
pačiu laikei? Ar tik dabar 
nelaimės parblokštas širdies 
skausmu Jo šaukies? Jei 
sugrįši prie Viešpaties visa 
savo širdimi, ir išmesite iš 
savo tarpo svetimus dievus... 
ir Jis jus išgelbės...” (I 
Kor. 7:3).

Ne piktą širdyje užlaiky
dama ir ne pagiežos grau
žiama Lietuva atsistatys, bet 
sugrįžusi prie Dievo nusiže
minime ir atgailoje. Vasa- 

. rio 16 d. švęsdami, sudėki- 

. me pasitikėjimą Dievuje. 
Duok, Dieve, kad sutilptu
me Jėzaus Širdyje! Anksčiau 
ar vėliau, 
fuos. 
bėję.
Jos 
pats 
Dar nežuvęs humaniškumas, 
tautų laisvės šūkiai. Karo 
griuvėsiuose vėl kils tau
tos, atsistatys valstybės ir 
taikos angelas atneš ramy
bę geros valios žmonėms.

Kun. Jonas Balkūnas

kaltas, kad Lietuvai 
atimta? Rusai? Vo- 

Į? Lietuvos tautinin- 
Paleckis ? Kaltiname 
kitą, pravardžiuoja- 

ykstame, bet tikro 
nko nepastatome prie 
stulpo.
iva buvo visiškai 
kol pasaulis ramiai 

si. Niekas netikėjo,
ma-kų Lietuvoj 1^%.,,^.nnn J>nfliktas kiltų del000. Beveik 

čiai mokytojų^ etų vos.
štai imperialistiniaiTurėta 1 000 V* SLai imperialistiniai 

riioso ' apetitai praryja Eti-rijose džioviu 
vos ligų speciali 
Arti 5% gyvę 
trachoninkai.

(Iš „Medicinos“

KARIUOMENĘ

užgniaužia Albaniją, 
os broliškas karas 
porą metų. Apkarpo- 
koslovakija. Lenkija 
, kumštį prieš Lietu- 
imama Austrija. Ug- 
brikštys vienur kitur

4,000 MA) g jau neužgesinami.
Washington. - 

nes padidinimas; 
šiuo metu jai tr;
ninku. Kariuos 
4,000 majorų.

Iki birželio 1 j 
menę bus pašaus;

ii totalitarinių dikta- 
Manuojamas karas už- 

Nacių, komunistų ir 
„naujoji tvarka” Eu- 
mažas valstybes vie- 
kitos nušluoja. Keno 

tad tokia politinė pa- 
usidarė Europoje ir

sargos majorų, { ngose žuvo Lietuva ? 
pitonų bus pake; panašių padėčių Lie-
rus ir tuo biį 
spręstas majorui

:ėlėsi. 1918 m. vasario 
pasiskelbė nepriklau- 
Istorija kartojasi.

KASDIEN UŽK mtos, grius gal finai, 
SEPTYNI ŽM dktybeje pražus ne

Surinkti davir 
kad New Yorko 
pernai automobili; 
se kasdien užmui 
žmonės ir sužeisti 
giausia žmonų 
gruodžio mėnesį -

REIKALAUJA KJ 
LĖKTUVAMS PI 

BĖS

is.
'as pasaulinis karas 
Itininkas. Versalio su
turėjo duoti taiką, 

os vedamas Hitleris 
o sutartį pasiryžo 
syti”. Paskelbė vokie- 
utos „šventą karą.” 
nė gimdo nuodėmę, 
i yra auka pasaulio 
is. Pasaulio piktybė 
i karą.
kalta Lietuva? Ko- 
turi tiek kentėti ?

Dievas nenubaudžia
Washington. - 

partamentas išsiur 
kartotiną reikalavi įfctadarius ? Kodėl Die
vų dirbtuvėms. 5 
kad pirmoje eilėje 
ti išpildyti užsak 
riniems lėktuvams, 
to prekybiniems.

džia šį karą? Kodėl 
ro stebuklo ir nesus- 
šios žmogžudystės? 
isį piktžodžiavimą 
s mūsų tautininkų lai- 
, parašęs, kad „Lie-

supratimą Nepriklausomyl ^sutilpo švenčiausio- 
įpus Širdyje” ir neiš- 

Lietuvos.
“ " i J. Sheen, 

i. gruodžio 29 d., ra-

omo j Lietuvoj. Vyresnieji
ių Tėvynės ir Nepriklausoc Fup-On 
s jaunimas susirinkdavo pi ’* gr^0^
, kur kartu su Lietuvos k>įboje kal“ti" Jieviš- 
ikšdavo pagarbų Nežinomi atymo laužymų 
?ms už Lietuvos laisvę, d?.
e, klausydavo Laisvės Vai, kodėl leidžia karą, 
1 vašioj su visais lietuviais p.i 
/je...
mizuotas jaunimas taip p Pačių priežasčių Die- 
is jaunimas Pavasarininks 1(^z^a pinuti pirštą, 
ntumu švęsdavo Neprikis3vu ^rau^^.
o jaunimas pavasarininkai 
iai prisidėdavo prie tokii, 
Mat, pavasarininkai jau ve 
laikais ir kovojo už Lieta 
ą. Jie labiausiai mokėjo ii 
Rausomais.
kurs suprato laisvės saulės 
kartinantį pavojų, štai vi 
ne tų pradžioje parašė šį re

uz
o kančias. Jei yra

kurie paklausia.
Sheen atsako, kad

pirštą,

vą. Tekąs iš piršto 
s liudija tavo prie- 
lą išminties įstaty- 
Padaugink tą prie- 

ią Dieviškai Išmin- 
ilijoną kartų ir turėsi

Kur 
dievaitis? 
dievaitis? 

bet ne

VIENYS VERKIA

kodėl Dievas nesus- 
karo? Kas pradėjo šį 
Kadėl Dievas nesus- 
galvos skaudėjimo, 

įsigeri? Kodėl Dievas 
esulaiko tavęs, kai 
nuo Empire State rū- 
M’ori, kad Dievas ne- 
istų tave laužant Jo 
mus, bet nenori, kad 
z juos baustų? Nori, 
lievas leistų nemylė- 
žadėjai mylėti lig mir- 
r nori, kad sudraus- 
tlerį, Staliną, Mussoli- 
o laužymo savo pri
gyventi taikiai su Al- 
., Suomija ar Austri-

šioji: širdies tu akmeninės- 
įsrūvanti krauju.
prie akmenio krūtinės? 
i su juo?
sėduos. Užsimerkiu...
nos dainos?
akmens verkia

lės kruvinos.
iurpūs maršai, 
s jos kvapu, 
ūžia, taršo 
iavas kapų.
širdies tu akmeninės...
;alį praošė sparnai — 
kštis ieško nakvynės, — 
įžvėja, ir brolis, ir namai.
id lietuvis jaunuolis šiandien
. kaip akmens “spaudimą, kaltinti 
tikime, kad lietuviškas ja* į nesugyvena? Jei no- 

ngai minės savo šventę, W 
noras, kad ir Amerikoje esi- 
atjaustų Lietuvos reikalus ir 
pat entuziastiškai, kaip tai J _ 
mimas. Lietuva laisva buvo* s

žemiškos vyriausybės 
jo įstatymams prasikal- 

Ar gali Dievas taip- 
paisyti prasikaltėlių? 
laikyti pirštą ugnyje 
ludegti? Nori sėti ku- 
s ir piauti kvietį? No- 
miršti Dievo Tėvonys- 

Dievą, kad

ieškoti karo kaltinin- 
į( ^ieškokime Dievuje, bet 

sąžinėje, nes mažiau 
Ugiau visos tautos kal- 
- nes visi esame Dievą

Vasario 16, Grand Paradise Saleje
KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE
Gal dar bus per anksti 

kalbėti apie tai, ką Bažny
čia laimėjo esant nepriklau
somai Lietuvos valstybei. 
Dar ne viskas yra paaiškė
ję, o be to, nedaug ir lai
ko tepraėjo, kai netekom 
savo valstybės.

Kalbant apie Bažnyčios 
laimėjimus, tektų paliesti ne 
tik formalinius, bet ir fak
tiškuosius, ne tik išorinius, 
bet ir išvidinius, moralinius. 
Bet ar įmanoma visa tai ap
imti ir patikrinti?

Pagaliau, ką vadinti lai
mėjimu ir ką pralaimėjimu? 
Kartais, gal būt, Bažnyčia 
laimi išvidiniai, dvasiškai 
kaip tik tuomet, kai pralai
mi išoriškai arba atvirkš
čiai. Bet kai kurie išori
niai Jos laimėjimai kartais 
reikalingi kaip sąlyga išvi
diniams laimėjimams.

Taigi, mūsų bandymas į- 
vertinti -Bažnyčios laimėji
mus nepriklausomoje Lietu
voje gali būti nepilnas ir 
labai reliatyvus. Pagaliau, 
ne straipsnio rėmuose pil
niau šituos dalykus išsvar- 
styti. Tam reiktų studijos- 
mažiausiai vieno stambaus 
tomo.

Ir vis dėlto mes bandom 
pabrėžti keletą eilučių ši
tai temai pakedenti. Juk 
švenčiame 23-čią kartą va
sario 16-ją. ši švente bu
vo, tebėra ir bus tautinė ir 
religinė šventė kiekvienam 
lietuviui, kur jis bebūtu. 
Ši diena pagimdė laisvę mū
sų tautai ir josios Bažnyčiai. 
Taip, ir Bažnyčiai.

Nuo 18-jo šimtmečio an
trosios pusės katalikiškoj 
Lietuvoj pilna laisve naudo
josi tik pravoslaviškoji baž
nyčia. Savoji gi — katalikiš
koji buvo tarsi podukra, 
skriaudžiama ir persekioja
ma. Tiesa, po 1905 m. re
voliucijos ir ji gavo 
tiek laisvės, kad galėjo 
dotis spauda, steigti 
glaudas, mokyklas ir
tyliai organizuoti katalikiš
ką švietimą ir jaunimo auk
lėjimą. Bet tikra laisvė Baž
nyčiai išaušo tik su vasario 
16-tąja. Mokymo, pašventi
nimo, vadovavimo ir valdy
mo srityj Bažnyčia gavo pil
ną laisvę. Tiesa, tokiom pat 
laisvėm naudojosi ir kitos 
konfesijos. Bet, būdama dau
gumos lietuvių religinė į- 
staiga, Ji šia laisve galėjo 
pilniau ir vaisingiau pasi
naudoti.

Taip išaušus nepriklauso
mybės aušrai, ėmė stiebtis į 
padanges naujų bažnyčių 
bokštai ir puoštis senųjų 
vidus. Prie bažnyčių augo 
salės, kuriose vyko religi
nės kultūros darbas, darėsi 
aikštės, kuriose jaunimas 
statė padėkos už laisvę kry
žius, sodino Vilniaus ąžuo
lus, ruošė šventes . . . Niekas 
nekliudė vykti procesijoms 
iš parapijų į parapijas, su
plaukti minioms į atlaidus 
ir misijas.

Naudodamasi laisve, Baž
nyčia sukūrė milžinišką kata
likiškos akcijos aparatą su 
padaliniais, rajonais, regijo- 
nais, centrais ir vyriausiu 
Katalikų Veikimo Centru. 
Čia pasireiškė gražus lietu
viškos dvasios originalumas. 
Kai kurie katalikiškos akci
jos sąjūdžiai savo dvasia ir 
forma galėjo stebinti net 
kitų kraštų, seniai laisve be
sinaudojančių, katalikus. To
kios „Pavasario” ir „Atei-

ties” Federacijos, apėmusios 
apie 30-50% viso kaimo ir 
mokslus einančio jaunimo 
ir inteligentų, nešė Lietuvai 
religinį atgimimą, ugdė joje 
dvasinę kultūrą ir kėlė tau
tinę pažangą.

Daug gražios iniciatyvos 
Bažnyčios organai galėjo pa
rodyti švietimo srity. Dar 
prieš didįjį karą įsteigtos ir 
pradėjusios veikti švietimo 
organizacijos „Žiburys” ir 
„Saulė”, nepriklausomybę at
gavus, taip išplėtė savo 
veiklą, kad ko nepralenkė pa
čios valstybės iniciatyvos. 
Jos pristeigė ir išlaikė visą 
tinklą gimnazijų, progimna
zijų, mokytojų seminarijų, 
pradžios mokyklų. Tiesa, ši
ta našta joms veikiai pasi
darė per sunki, nes privatus 
kapitalas nebuvo
Taip savo mokslo įstaigas 
šios draugijos ėmė pamažu 
perleisti valstybei, 
likdamos tik 
dalį.

Jei kalbėti 
nius - teisinius
mėjimus, tai jų didžiausias 
— savo bažnytinės provin
cijos sudarymas. Kas nepa
vyko padaryti Vytauto Di
džiojo laikais, nors ir kaip 
buvo stengtasi, padaryta da
bar. Lietuva, ilgus laikus 
buvusi paskirstyta bažnyti
nės administracijos atžvil
giu tarp lenkiškosios Gniez- 
no ir rusiškos Mohiliavo me
tropolijų, pagaliau sudarė sa
vo atskirą — Kauno metro
poliją. šitas nepaprastos 
reikšmės aktas buvo suda
rytas 1926 m. ir atžymėtas 
konkordatu, pasirašytu 1927 
m. tarp Lietuvos ir šventojo 
Sosto.

gausus.

tam
sau pasi- 
tikrą jų

apie
Bažnyčios lai-

formali-

bent 
nau- 
prie- 
bent

Iš šio fakto tiesiog išplau
kė kitas, būtent — naujų 
vyskupijų įkūrimas. Buvu
sios 3 Lietuvos vyskupijos — 
Žemaičių, Seinų ir Vilniaus 
— pasidarė per didelės ir ne

beatitiko etnografinės Lietu
vos sienų. Iš nepriklausomai 
Lietuvai tekusios beveik vi
sos Žemaičių ir dalies Seinų 
bei Vilniaus vyskupijų buvo 
sudarytos 5 — Kauno, Telšių, 
Vilkaviškio, Panevėžio ir Kai- 
šedorių. Naujuose vyskupijų 
centruose susidarė nauji baž
nytinio religinio gyvenimo 
židiniai. Trijuose iš jų veikė 
aukštosios teologinės mokyk
los, kurios ruošė visai Lietu
vai moksliniu atžvilgiu ne
mažesnių kvalifikacijų kuni
gus, kaip ir užsieny. Ketu
riose vyskupijose susikūrė 
katalikiškos spaudos židiniai, 
kurie kartu su naujai įsistei
gusių vienuolynų spaudos ži
diniais gamino Lietuvai mi- 
lioninius tiražus periodinių ir 
vienkartinių leidinių.

Bet būtume neobjektyvūs, 
jei tekalbėtume tik apie lai
mėjimus. Negalima nuslėp
ti ir tų sunkumų, kuriuos 
Bažnyčiai teko patirti ne
priklausomos Lietuvos lai
ku. Kiek demokratinio re
žimo metu Bažnyčia buvo 
traukiama į politinį gyveni
mą ir net kartais verčia
ma politikos įrankiu, tiek 
tautininkų režimo metu Jai 
buvo nenorima pripažinti 
teisių ir laisvės ten, kur Jai 
tai teisėtai priklausė. Ne- 

(suradimas tinkamų būdų 
bendradarbiauti Valstybei su 
Bažnyčia kėlė tikinčiųjų ma
sėse nepasitenkinimą. Ypač 
pastarajame dešimtmety val
stybei nebebuvo jokio pa
grindo vesti Bažnyčios at
žvilgiu tokią politiką.

Ir vis dėlto, nežiūrint vi
sų šių sunkumų, buvusių ne
priklausomos valstybės die
nomis, Bažnyčia galėjo tu
rėti dar daug įtakos visam 
tautos gyvenimui. Šių die
nų įvykių akivaizdoje Baž
nyčia anas nepriklausomo 
gyvenimo dienas gali prisi
minti su dėkingumu gerajai 
Apvaizdai.

Prof. Stasys Yla. 
I Berlynas.

AUŠROS VARTAI

Gražus Aušros Vartų Švč. 
Panelės Marijos paveikslas, 
padarytas iš gipso ir pa
auksuotas, kaštuoja tik $1.

Šis dailus paveikslas tin
ka papuošti kiekvieną kam-

barį, tinkamas dovanoti kiek
vienų sukaktuvių proga.

Galima gauti „Amerikos” 
administracijoje, 222 South 
9th St., Brooklyn, N. Y.

Skaityk ir Platink laikraštį 
„Ameriką.”

K

LAIKRAŠTIS GERIAUSIA DOVANA i
KIEKVIENAM LIETUVIUI

Kiekvieną savo giminę, pažįstamą, draugą malo
niai nudžiuginsi, suteikdamas tokią dovaną, kuri 
kiekvieną savaitę primins jos davėją.

„AMERIKA” nuoširdžiai, gyvai eina išvien su vi
somis jėgomis, siekiančiomis Lietuvai nepriklau
somybės ir jos žmonėms šviesios gerovės.

„AMERIKA” dabar duoda labai daug žinių iš pa
vergtos Lietuvos, pranešinėja įdomiausius įvykius 
visame pasaulyje.
„AMERIKA” metams kaštuoja tik 2 dol„ tad ar 
rasi tinkamesnę dovaną savo artimiesiems ?

Kreipkis:

222 South Ninth Street, Brooklyn, N. Y.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335 Tel. STagg 2 - 5043

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia Notary Public

teisybė trium- 
Pikta žus savo pikty- 
Lietuva turi draugų, 
brangiausias draugas 
Šv. Tėvas, Pijus XII.

DIDIS ŽIEMINIS IŠPARDAVIMAS
ĮoĮOlOlol

BEDROOM SETS — PARLOR SETS — STUDIO 
COUCHES — KITCHEN SETS — DINING ROOM 

SETS — M ATRAS AI IR SPRINGS Al

Parduodame įvairius rakandus labai pigiomis kai
nomis Pasirinkimas didelis.

GRAND CHAIR CORPORATION 
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

PETRAITI ENT, IR ŠONAI

409 ir 436 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-8451

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

ĮoĮolo; rOIOlOlOl‘XOlOlOlOlQlO*OlO^
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-1645
Q 
o. 
Q 
P

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Namas tas pats, tik miesto pa
tvarkymu pamainytas numeris 
buvusio 107 Union Avenue.■So,

Lie. No. L-886
Tel. STagg 2 - 4409

Manhattan Liquor Store
264 Grand St., Brooklyn

Kampas Roebling Street

PIRKTI SAVO GĖRIMUS
TAI YRA GERIAUSIA VIETA

DIDŽIAUSIA, GERIAUSIA, ŽEMIAU
SIŲ KAINŲ IR LABIAUSIAI 

PATIKIMA GĖRIMŲ KRAUTUVE 
BROOKLYNE

[OĮOIOIOĮO: loio;oioioidy%o!

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Slialins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT 

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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AMERIKA

MINĖKIME LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS

Paskelbimo Šventę
Vasario-Feb. 16,1941

Grand ir Havemeyer Sts.,

Pradžia 4 vai. popiet

Programoje:
1. Svečiai Kalbėtojai: T. Justinas Vaškys, ką tik atvykęs iš Europos, pergy

venęs maskolių okupaciją; Leonardas Šimutis, vyr. „Draugo” redaktorius, K. 
Susivienijimo pirmininkas, atvykstąs iš Chicagos.

2. Vietiniai Parapijų Chorai.
3. Tautiški šokiai: Šoks APREIŠKIMO mokyklos vaikai ir New Yorko ESTŲ 

tautiškų šokėjų grupė.

4. Galingi benai: Gros APREIŠKIMO par. mišrusis benas ir ANGELŲ KA
RALIENĖS par. berniukų benas.

5. Šokiai: Po programos bus šokiai, grojant Stephen Fritzs Society Club or
kestrui.

įžangos Bilietai — 50c *- c? Tik Šokiams — 40c.

$
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X
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LAISVI AR VERGAI?

Dar suvis ne seni tie lai
kai, kai mūsų senoji tėvy
nė Lietuva svetimiems ver
gavo, už savo pavergėjus 
turėjo kraują lieti, gyvy
bę aukoti, kad jie dar la- 
biaus galėtų lietuvius smaug
ti, kankinti. Didžiojo karo 
susidėjusių aplinkybių ir J. 
A.V. prezidento Wilsono pa
skelbtų tautų apsisprendimo 
teisių dėka, ir Lietuva išsi
kovojo sau nepriklausomybę. 
Nelengvos buvo kovos, ne 
viena šimtinė gražiausio 
Lietuvos jaunimo savo gy
vybes paaukojo, kad tik Lie
tuva būtų laisva. Jų aukos 
nenuėjo niekais, Lietuva at
gavo savo prieš 120 metų 
prarastą nepriklausomybę. 
Bet nelaimė, kad mūsų tau
ta neskaitlinga. Rusų ko
munistai vėl pavergė mūsų 
senąją močiutę Lietuvą ir 
vėl jos vaikai gabenami Ru
sijos gilumon rusams ver
gauti arba be jokio teismo 
žiauriai kankinami ar net 
ir nužudomi vien dėl to, kad 
jie susipratę lietuviai, kad 
jie geruoju nepasiduoda ru
sų komunistų vergijon.

Nežiūrint kaip rusai ko
munistai kankintų mūsų 
brolius senoje mūsų tėvy
nėje Lietuvoje, jie mūsų 
trečdalio lietuvių tautos ne
pasieks laisvoje Dėdės Ša
mo šalyje, čia mes turime 
laisvas rankas dirbti Lietu
vos išlaisvinimui. Šios ša
lies prezidentas irgi stovi už 
Lietuvos išlaisvinimą, tad 
mūsų kova lengvėja, turint 
taip žymų asmenį mūsų tau
tos užtarėjų tarpe.

Pereito pasaulinio karo 
metu kovai už Lietuvos ne
priklausomybę mes sudėjo
me šimtus tūkstančių dole
rių, savo aukomis Wash- 
ing^one užlaikėme lietuvių 
Tautos atstovybę, Šveicari
joje informacijos biurą, New 
Yorke Biurą Amerikos spau
dai informuoti, neskaitant 
šimtų tūkstančių dolerių, su
naudotų lietuvių šelpimo 
reikalams. Vien per Tautos 
Fondą surinkta per šeši 
šimtai tūkstančių dolerių 
Lietuvos reikalams.

Ir dabar mūsų tautos ko
va nei kiek nebus lengves
nė. Mes turime suburti vi
sas savo jėgas kovai laimė
ti, turime tvirtai pasiryžti 
kovą laimėti. Lietuva gy
vybių iš mūsų dar nereika
lauja. Bet diplomatinė kova 
reikalauja daug lėšų. Mūsų 
šventa pareiga prisidėti bent 
aukomis, kad iškovotume 
Lietuvai laisvę.

Švęsdami Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo 23 
sukaktuves, Vasario 16 die
ną, padarykime tvirtą pasi
ryžimą kovoti iki Lietuva 
vėl taps laisva ir nepri
klausoma valstybė. Savo už
darbiu prisidėkime prie Lie
tuvos išlaisvinimo. Minėda
mi 16 vasario, aukokime mū
sų senos tėvynės Lietuvos 
išlaisvinimui, nes kas už 
laisvę nekovoja, tas never
tas laisvės. Gana vergauti 
rusų komunistui. Tegyvuo
ja laisva, nepriklausoma Lie
tuva.

K. J. Krušinskas.

BROOKLYNE IR APYLINKĖJE
Kun. Pranas M. Juras, Ku

nigų Vienybės pirmininkas, 
Lawrence, Mass., par klebo
nas, vasario 10 d. lankėsi 
„Amerikos” įstaigoje. Drau
ge lankėsi ir „Darbininko” 
administratorius Ant. Bel
džias su žmona.

T. Justinas Vaškys, pran
ciškonas, kalbėjo vasario 7 
d. Apreiškimo par. salėje. 
Nors buvo labai biaurus 
oras, lietus pilte pylė, bet 
klausytojų susirinko. Įžan
gos žodį pasakė kun. N. 
Pakalnis. Kun. Vaškys pa
pasakojo savo įspūdžius iš 
Lietuvos užgrobimo. Lietu
vai Gelbėti Fondui suauko

ta $34.00. Kun. Vaškys kal
bės vasario 16 d. Grand Pa
radise salėje.

Vasario 16 d., šį sekmadie
nį, visi lietuviai skubės į 
Grand Paradise salėję, kur 
įvyks Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo 23 me
tų sukakties minėjimas. 
Programa bus pradėta 4 vai. 
popiet. Durys atdaros nuo 
3 vai. p.p. Prašoma nesivė- 
linti.

Apreiškimo parapijos me
tinė vakarienė bus sekma
dienį, vasario 23 d. Bilietai 
jau platinami.

Šv. Jurgio par. Moterų 
S-gos 35 kp. vasario 9 d.

susirinkime nutarė sureng
ti du vakarus. Kovo 23 d. 
vakaras bus „Amerikos” 
naudai; tai bus laimėjimų- 
žaidimų pramoga. Balandžio 
27 d. bus margumynų ba
lius, pusiau su parapija. At
silankę į kovo 23 d. pramo
gą bus pavaišinti.

Angelų Karalienės par. šv. 
Vardo vyrų balius, kad ir 
audringą vakarą įvykęs, da
vė 31 dol. pelno. — Pasilinks
mino — laimėjimų vakarai 
vyksta kiekvieną trečiadie
nį, Grand Paradise salėje.
— Mot. S-gos 24 kuopos 
jubiliejinė vakarienė įvyks 
kovo 2 d. Kuopos 25 metų 
sukaktis atžymėta vasario 
9 d. bažnyčioje. Per 9 vai. 
mišias narės ėjo prie Ko
munijos. Gražų pamokslą 
pasakė kun. J. Laurynaitis. 
Prisirašė nauja narė, Ona 
Andriejauskienė.

Kirveliai, Veronika ir My
kolas, minėjo 25 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktį. 
M. S. 24 kuopa įteikė do
vaną. Puotą suruošė jų 
draugai.

Jurgis Tumasonis, j r., va
sario 11 d. išvyko į kariuo
menės aviacijos mechanikų 
mokyklą. Jis priimtas s a- 
vanoriu trejiems metams. 
Vasario 8 d. jam sukako 21 
metai. Gimtadienis atžymė
tas tėvelių bute, 222 So. 
Ninth St., atsilankė daug 
draugų. Drauge tai buvo 
ir išleistuvės į kariuomenę.

Maspethe našlių balius ge- 
gai pasisekė. Ruošė sąjun- 
gietės. Buvo daug svečių. 
Dovanas laimėjo M. Tamo
šiūnienė — už 38 metų gra
žų našlavimą, M. Zamblaus- 
kienė — 33 metų. Sąjungie- 
tės visoms dėkingos. Pelnas 
naujos klebonijos reikalams.
— Sunkiai serga Vladas Za- 
bielskis, linkime pasveikti.
— Į kariuomenę išvyksta Jo
nas Blieka. —Rožančiaus dr- 
jos kostiumų balius bus va
sario 23 d. 5:30 vai. vak. 
Duos 10 dovanų.

Laučkams, Juozui ir Ba
liui, dėl jų mylimo tėvelio 
mirties nuoširdžios užuojau
tos reiškia Maspetho Rožan
čiau ir Altoriaus dr-jos ir 
Moterų S-gos 30 kuopa su 
korespondente O. P.

Skaruliai, Aleksandras ir 
Ella, sausio 5 d. susilaukė 
vedybinio gyvenimo 30 me
tų sukakties. Tai atžymėta 
gražia puota, kuri įvyko va-

Korespondentų Pranešimai
Kadangi šiame numeryje 

daugiausia vietos atiduota 
straipsniams apie vasario 16 
d. šventę, apie Lietuvos 
nepriklausomybę, todėl ko
respondentų pranešimai la
bai sutrumpinami. Atsily
ginsime kituose numeriuose.

Kini. Al. Skripkus, Chi
cagos šv. Kryžiaus par. kle
bonas, vasario 10 d. sulau
kė kunigavimo 50 metų su
kakties. Garbingas jubilia
tas šiuo metu serga ir yra 
šv Kryžiaus ligoninėje.

Omahoje, Neb., Lietuvos 
nepriklausomybės šventė bus 
paminėta pamaldomis baž
nyčioje, vasario 16 d. 10:30 
vai. rytą. Bus ir rinklia
va Lietuvos gelbėjimo rei
kalams. — Vasario 23 d. 
bus karnivalas mokyklos pa
laikymo reikalams. — Nuo 
kovo 2 iki 9 d. bus misi
jos, kurias ves kun. Sylvius, 
pasionistas. — Šv. Antano 
par. CYO krepšinio koman
da laimėjo visus žaidimus 
prieš kitataučius. Siekia čem- 
pijonato.

Rochesteryje vasario 13 d. 
įvyko pasitarimas, kaip ge
riau paminėti vasario 16 d. 
ir paremti pabėgėlius. Fed. 
skyriaus sekr. A. Žiemys pa
aukojo $6.00 ir pasižadėjo 
kasmet po tiek aukoti, iki 
Lietuva bus išlaisvinta.

Montrealėje, Kanad., Lie
tuvos nepriklau somybės 
šventė bus minima vasario 
16 d. šv. Kazimiero par. 
salėje. Kalbės kun. Jonas 
Balkūnas.

Waterburyje, Conn., vasa
rio 16 d. iškilmės bus par. 
salėje, 7 vai. vak. Kalbės 
adv. St. Gabaliauskas, bus 
chorai ir t.t. 5:30-6 vai. 
vak. iš WBRY radijo sto
ties speciali Al. Aleksio pro
grama. Vasario 8 d. K. Su
si v. 91 kuopa turėjo sėk
mingą balių.

Torringtone, Conn., K. Su
sivienijimo apskritis koncer
tą ir šokius turės balandžio 
26 d., 121 Beechwood Ave. 
Darbininkų padėtis gerėja, 
daugiau darbų. Tik smar
kus lietus padarė daug nuo
stolio.

Mt. Carmel, Pa., par. cho
ras vasario 16 d. turės di
džiulį koncertą. Vadovauja 
muz. Leona Šerantytė, kuri 
neseniai išrinkta vyskupijos 
moterų choro vadove. Da
lyvaus ir artistė Jonė Žu
kauskaitė.

Kun. V. Slavynas, pernai 
atvykęs iš Lietuvos, apsigy
veno ir darbuojasi tokiu 
adresu: P. O. Box 506, Welch, 
W. Va. Čia jis darbuojasi 
beveik kaip misijų krašte. 
Suranda ir lietuvių.

sario 8 d. Apreiškimo par. 
salėje.

Kun. J. Balkūnas šią sa
vaitę praleidžia Kanadoje. 
Toronte jis turi lietuviams 
trijų dienų rekolekcijas; va
sario 15 d. kalbės Toronte 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjime, o vasario 
16 d. — Montrealėje.

Vilniškiai, Elena ir Ka
zys, iš Floridos atvyko į 
Wilkes-Barre, Pa., kur šią 
savaitę posėdžiauja L. K. 
Susivienijimo centro valdy
ba. K. Vilniškis yra Susiv. 
iždo globėjas.

Blynų balius, kurį ruošia 
Mot. S-gos 29 kuopa, įvyks 
šį penktadienį, vasario 14 
d., Apreiškimo par. salėje.

Vaičiuliu, Onos ir Rapolo, 
sūnus apkrikštytas vasario 
9 d. Apreiškimo par. salėje. 
Krikštijo kun. N. Pakalnis. 
Kūmai buvo Teresė Sara- 
paitė ir Petras Grisaitis. 
Laimingi tėvai iškėlė šau
nią krikštynų puotą.

Bayonne, N. J., Lietuvos 
laisvės šventės minėjimas 
bus vasario 14 d., penkta
dienį, 7:30 vai. vak., par 
salėje, 15 E. 23 St. Kal
bės T. Justinas Vaškys, O. 
F.M., kleb. kun. S. Stonis 
ir „Amerikos” redaktorius.

New Haven, Conn., šau
niai pavyko par. choro va
karas. Gražiai pasižymėjo 
solistė Ona Dubinskaitė iš 
Ansonia. Scena neseniai at
naujinta. Lietuvos nepri
klausomybės šventės minė
jimas bus vasario 15 d., 
šeštadienį. Kalbės adv. St. 
Gabaliauskas. Moterų S-ga 
veda naujų narių vajų.

Newark, N. J., ir apylinkės 
lietuviai Lietuvos nepriklau
somybės šventę minės va
sario 16 d. 3:30 vai. popiet, 
šv. Jurgio dr-jos salėje, 180 
New York Avė. Kalbės kleb. 
kun. Ig. Kelmelis, red. Kl- 
Jurgelionis ir kiti.

Brazilijos lietuviai laisvės 
šventę iškilmingai minės va
sario 15 d., Sao Paulo; L. 
K. Bendruomenės choras 
stato operetę „Didvyriai”, 
kurioj dalyvauja apie 50 
artistų. Muziką parašė cho
ro vedėjas J. Stankūnas. Va
sario 16 d. bus radijo pro
grama, kurią ruošia kat. 
jaunimas. Rio deJaneiro lie
tuviai irgi turės minėjimą 
vasario 16 d.

Philadelphijoje vasario 2 
d. pagerbtas kun. Ignas Va- 
lančiūnas vardinių proga. 
Gražiai pasirodė mokyklos 
vaikučiai. — Vietos lietuviai 
jau gauna iš Lietuvos laiš
kų su rusiškais pašto ženk
lais. — Ona ir Kostantas 
Skupeikai paminėjo vedybi
nio gyvenimo 10 metų su
kaktį. — Savanoris Alber
tas Kernagis jau kariuome
nėje.

Baltimore, Md., vasario 16 
d. bus pamaldos už Lietu
vą, o vakare par. salėje iš
kilmingas minėjimas. Baž
nyčioje bus rinkliava Lietu
vai Gelbėti Fondui. —Pet
ras Makarauskas, Kat. Su
siv. 13 kp. rašt., išvyko į 
kariuomenę.

Bridgeporte, Conn., vasa
rio 16 d. 3:30 vai. popiet, 
bus Lietuvos nepriklauso
mybės šventės minėjimas. 
Kalbės adv. St. Gabaliaus
kas. —Varg. A. Stanišaus- 
kas jau pradėjo savo parei
gas, nors dar yra gydytojo 
priežiūroje. —Naują cho
ro valdybą sudaro pirm. 
Daugėla, vicepirm. Dulbiū- 
tė, rašt. Tuskaitė ir Jakš- 
tytė, ižd. L. Ribokas, iždo 
globėjai Buzevičiūtė ir Bril- 
vičius. Dvasios vadu yra 
kleb. kun. J. Kazlauskas, 
choro vedėju — muz. A. Sta- 
nišauskas.

Amsterdam, N. Y., Lietu
vos nepriklausomybės pa
skelbimo šventė bus paminė
ta vasario 23 d. Rytą ati
tinkamos pamaldos, o 3 vai. 
popiet lietuvių salėje pra
kalbos. Dalyvaus choras, 
mokykla. 8 vai. vak. Elks 
Club salėje didelė vakarie
nė. Bilietai po $1.50. Da
lyvaus miesto mayoras Car
ter.

Patersono, N. J. šv. Kazi
miero liet. par. bažnyčios 
nauji vargonai šventinami šį 
sekmadienį, vasario 16 d. 
Ta proga įvyks bažnytinis 
koncertas.

DĖL AUKŲ VILNIEČIAMS

Apie spaudoje pasirodžiu
sius spėliojimus, kodėl dalis 
seniau surinktų Vilniaus 
Krašto reikalams aukų už
silikusi nepasiųsta į Lietu
vą, tenka tik pastebėti, kad 
čia nieko tokio nepaprasto 
nėra ir nebuvo. Aukos pa
prastai persiunčiamos, kai 
jų susitvenkia kiek stam-

Dr. John Walnk
161 No. 6th Street

(DANTŲ GYDYTOJAS)
221 So. 4th Street

Brooklyno Lietuviai Gydytoji

Entere
Office

LD
KU

kai
8—io rytį rQ siekimai.
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Tel. EVergreen 8.Į, 
VALANDOS' 

P " 
1 — 2 po piet, 
6 — 8 vakaj.

šventadieniais susį^įzai nebepajėgia pa- 
------------ - L ispanų „lojalistų” 
Tei. EVergreen įminti. Ispanijos vyriau- 

valandos: ištiko įsileisti — 
i^vaStrtis iriminalisti:

I VISUS, 
kriminalistus, pa- _ ■

Penktadieniais uitį^jus vagystes, plėši- '

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS
219 So. 4th Street,

(Williamsburgh Bridge Plaza)

’ viai ] 
fe bei 
vo ap: 
pe ke 
buvo 
čios 1 
lietuvi 
Kūčių 
bet pa 
bai įsį 
ministe 
pasakė

įomunistų globoje su- 
, komitetas, kurs ieš- 
įnigų ispanų „lojalis- 

> pargabenti į Meksi- 
pradžioje jiems buvo

įtraukti įžymių a- 
ječiu, bet jie beveik 
įsitraukė. Jie pamatė, 

vo įtraukti į grynai 
nistinį darbą.

etuviai komunistai į- 
ti darbui. Jiems už-(bą, kui 

600 dolerių kvota, ku- 
e didžiausiu triukšmu 
kelia. Niekas nesijau- 
dėl jų propagandos 

i sukelti. Bet kaip el- 
romunistai, kai išti- 

lietuviai nori pagelbė- 
Brooklyn, 0 kraujo broliams, iš- 
------ iems iš komunistų

Jie drabsto dum- 
ir vargan patekusius 
os, ir jiems pagalbą 
linus.

Brookljt

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pas.4 i
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALĘ į 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPI

Juozas Ginkus
495 Grand Street,

Tel.
prisikėl 
vo sugi 
nas.

Lietuvos. Jei būtų 
tos aukos pasiųs- 
prieš 1940 m. bir- 

d., tai jos, be abe-

taip 
To- 

aukų 
ir ji

besnė suma. Ir Lietuvos Ge
neraliniame Konsulate, ku
ris visuomenės aukas rūpes
tingai priiminėjo, skelbė 
spaudoje ir per siuntinė j o į 
Lietuvą atitinkamam visuo
menės komitetui, atidžiai 
prisilaikant aukautojų va
lios, buvo susitvenkusi Lie
tuvon pasiųstinų dovanų net 
keletą tūkstančių tame lai
kotarpyje, kada įvyko sla
viškojo bolševizmo užpuoli
mas ant 
buvusios 
tos kiek 
želio 15
jo, būtų Lietuvos nepama- 
čiusios, o atsidūrusios so
vietų „kaznoje.”

Kalbamų aukų užsilikimas 
čia betgi įvyko ne dėl pra- 
matymo Lietuvos katastro
fos, bet visai paprastai: Lie
tuvos Komitetas Vilniaus 
Kraštui Gelbėti buvo p. Kon
sulo prašęs, kad čia surink
tos aukos būtų laikomos vie
tiniuose bankuose iki pa
reikalavimo tam tikrą dalį, 
arba ir visą surinktą aukų 
sumą persiųsti ten jiems. 
Taip ir buvo daroma. Prieš 
pat tragingus Lietuvos įvy
kius čia buvo laukiama pa
reikalavimo susitvenkusias 
aukas persiųsti į Lietuvą, 
bet to pareikalavimo 
jau ir nebesusilaukta. 
kiu būdu kalbamoji 
suma čia ir užsiliko
kaip visos Lietuvos bankų 
ir Lietuvos piliečių sumos 
priklauso prie kreditų už
šaldymo patvarkymo. Toji 
sudėtinė aukų suma juridi
niai priklausė Lietuvos Ko
mitetui, nes jam apie aukų 
gavimą buvo laiku pranešta 
ir to komiteto buvo akcep
tuotos ir pakvituotos. Ma
žai to, tas Komitetas, žino
damas apie čia jam pri
klausiančias sumas, vykdė 
savo darbuotę sąskaiton čia 
Amerikoje turimos sumos.

Taigi, kada spaudoje kal
bėta apie amerikiečių dova
nų nepasiuntimą į Lietuvą, 
reikia tai suprasti, kad kal
ba tegalėtų būti apie ano 
vilniškio Komiteto nespėji- 
mą jam jau pilnai ir teisė
tai priklausančias sumas lai
ku atsiimti. Kadangi tasai 
Komitetas buvo nepriklau
somos Lietuvos įstaiga, tai, 
kaip paprastai, tas turtas 
yra Lietuvos konsularinės

Tel.: 8-4747

Dr. M. J. C O L N E Y 
(Aukštakalnis)

148 Grand Street 
Waterbury, Conn.

Vartojam SaulSs Spindulius, 
Diathermy, Ir kitus moderniš
kus Išradimus nuo aukšto ir 
temo kraujo spaudimo, vidurių 
ir širdies ligų. Reumatismo, 
Tonsils Ir odos ligų, su gerom 

pasekmėm.

įstaigos priežiūroje 
tuvos Pasiuntinybės 
j e. Kada kalbamu 
disponavimas pasidi 
limas, tai bus pr 
ir pasielgta.

Washington, D. C.
1941 m. vasario 7 į

Airijos tautiniseuf

tiniu laiku Vokieti- 
pabėgusių gimnazis- 

5-17 metų jaunuolių.
:oja šiurpulingus 

Įlįs. Komisarai verčia 
jus šnipinėti, įsako 

t u., trr-šti, ką jų vyresniems kongresas bus 
d e birželio 27-29 ? 0^gi9

__ |e vienas 12 metų 
is gausiai apdovano-į LICENSa lišdaiikiškus praneši- 

enio sargybai.
WHOLESALE & PJjierių — vaikų komu- 

 

BEER, WINES & LKjįbūriai prievarta su-’ 
i ir verčiami pra- 

NOTICE is hereby given thatlį 8016 SaVO tČVU 
GB 12047 has been issued to r 
to sell beer, at retail v-ida- 
of the Alcoholic Beverage 
509 Coney Island Ave., Bo 
lyn. County of Kings, to be 
the premises. _

ISIDORE SOBEL & SYL 
PROSPECT FOOD 

509 Coney Island Ave.,

NOTICE is hereby given that 
GB 11944 has been issued to th 
to sell beer, at retail under 
Beverage Con 
Borough d 
to be

vos esą 
lolševik 
is asm 

nėja si 
viais, ei 
viso, 5 
užsienii 
tiria ne 
atsitiki 
nantiej 
susiras 
sios 1 
patarif 
išsireiš 
kenkti

nesą, 
faktui 

1 Santa 
Istyme 
mus” 
sunki

šnekesius. Jauauo- 
irkinimas veda- 

n mastu.

laikraščiai pa- 
ką tik iš Lietuvos 
iij jaunuolių Tar- 

pasakojimus apie
the Alcoholic
5714—8th Ave.. 
County of Kings, 
premises.
5714—8th Ave.,

žodžiu pa
th. “AkSSi,.”’ i is buvo spaudoje
LT cSSr“““ K"«.Rd»’Si 1, liudijimo tram-

john d. TRErsd ą ir Sovietų Sąjungą.

the premises.
ABRAHAM SCHA 

1705 Sheepshead Bay Rd.,
NOTICE is hereby given that 
EB 2956 has been issued to th 
to sell beer, at retail under 
the Alcoholic Beverage 
827 Bedford Ave., Borough d 
County of Kings, to be 
premises.
GABRIEL RAVEN & LILLIAN 
327 Bedford Ave.,

S- 
r

Telephone
EV 7 - 1670 VII

JOSEPH VASTD1
REAL ESTATE IN 

and LIFE INS 
Mortgages Loaned and 
496 Grand St., Brooklyi 
Residence:
87-34 90th St., Woodham

oje jau tikras var- 
onės tapo visiški 

Prekės išnyko. Bran- 
nepaprastas. Atlygi- 
maŽL Sov. Rusijoje 

skurdus. Darbi- 
vargsta. Namų sar

us skiepuose. Šva
isto 18 rublių. Deš- 
6 rbL Laikrodėlis — 

Pora kojinių — 75 
iumas -1,000 rbl. 

iriai-120 rbl. Darbi- 
uždarbis - nuo 4 iki 

per dieną.

busų 
maži 
moni 
dėl 
miat 
tikti 
sovie 
sieki 
Antr 
biam 
prast 
mėjii 
tuvoj 
tijo 1 
trūks 
kitų 
Rusij 
ti tu<

kartą 
si pri 
vietų 
rašyti 
miesū 
me, t< 
nesusi 
tinkan 
kytas. 
leivių 
didesn

— t 
patrau 
bėn Z, 
tą, kui 
riko k 
tų.

— Š 
nių ap 
riniai

' Tuose 
komi s
- S 

rašytai 
vaistyk

su Tarnauskais 
itvažiavo 15 metų ber- 

i hrs 1939 m. iš A- 
i buvo nuvykęs pas 

^iLenkiją. Kairu- 
rytinę Lenkiją, 

iė amerikietį berniu- 
jo gimines į Sibirą. 
m traukiniu išvežė 

’Wj žmonių po 35 
e, 
patvirtina lenkų.

h biuro praneši- ... ?■

>6 Union .literaiBrooklyn, N. tt^^Joficiaii 

bolševikai iš užim-
______ ijos dalies jau iš-_________ 

LIETUVIŠKAS E? lenkų.1“ 
PTCTnD ANA®a?abenta svie8U0‘įmasmj 
I viBo 1 OKAIV F Pinigai, mokytojai, tų gal 

BAR & GRILL gydytojai, inži- mes. ’ 
Gaminam valgius b.t, o po to pa-|bolševi 
niško ir lietuviško s 
čia taip pat „galima ištisais kaimais.

— . vaia 
uotų degtinių, ¥*^nasarin ą j i „ .. .vynų ir gero alaus. "Newsweek ryti ta 

T 1 ^7 *4 A ^ls Paskelbė labai Petras. Joseph Zein spėliojimą apie Bal-llietuvii 
Savininkas Wų likimą. Laikraš- veiks 1 

411 Grand Street jautomis žiniomis, ne-įbesidar 
tolševikai pradėsi ir jų

HAvemeyer 8-
RALPH KRIJ( 

FOTOGRAI 
65 - 23 GRAN® A

Maspeth, N. Y.

Pirkit Anglis |
LISAUSKO ANG 

KOMPANIJOJ
(Kleen Kol Coal

306 Union Avi

Tel. EVergreen 7-7550

Amerikos išdirbimo k 9 
portuotų degtinių,

skirian 
kampa

" kauniečiai — jie ga- joje, 1 
šią att 

Cara

Brooklyn, N. Y.
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