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Vasario 16-ji > ----------------------------------- --------------<1

Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos spaudos, ne
turi teisės vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris. 1

Vasario 16-to ji diena y- 
ra tas taškas, ties kuriuo! 
metų bėgyje sustoja kiek- ____
vienas lietuvis, kuris myli 
savo tautą ir brangina jos — •— ---------- ------  ------
laisvę. Kiekvienas tikras VOL- XXXIV No. 13.
Lietuvos sūnus ar duktė, r .r , -
kur jis besirastų: laisvas 
šiame ar kitame krašte,! 
vaigo prislėgtas tremty- ■ 
je, būdamas vergijoje ir j 
žiauriai kankinamas savoj 
gimtojoje žemėje, kovoda-j 
mas su ginklu rankoje už 
Lietuvos laisvę gimtojo 
krašto miškuose, ar žūda
mas Sibiro KZ lageriuose;
— prisimena ir pamini šią 
reikšmingiausią Lietuvos 
istorijoje dieną. Žinoma 
ne visi vienaip ją pamini, 
nes ne visi turi tam vieno
kias sąlygas ir galimybes, 
bet visi pamini, gal išsky
rus tik tuos, kurie yra jau 
išsigimę ir garbina savo 
tautos žudikus ir jos lais
vės paniekintojus. Gal 
nuoširdžiausiai pamini tą 
dieną mūsų pavergtieji tė
vai, broliai, seserys ir ar
timieji savo gimtoje že
mėje, ar merdėdami Sibi
ro katargoje, tik, žinoma, 
be jokių išorinių iškilmių, 
be jokių programų, o tik 
širdies gilumoje, ar jaut
ria malda prie Aukščiau
siojo, 
tuviai, 
tuvių 
kaktį 
taip, kad mūsų paminėji
mas atneštų kenčiančiai ir 
naikinamai Lietuvai dau- 
giauMTifSSiadi^ypač Sa
vo aukomis ir nuoširdžio
mis maldomis, kad Die
vas, Kuris prikėlė ją 1918 
metais laisvam ir nepri
klausomam gyvenimui, 
vėl pašalintų tas jėgas, 
kurios dabar yra sutruk- 
džiusios jos laisvę ir ne
priklausomybę.

Istorijos bėgyje lietuvių 
tautos nepriklausomybė 
buvo 1569 m. Liublino u- 
nijos aktu pažeista, ir 
1794 metais visiškai jos 
neteko. Nuo to laiko iki 
1918 metų lietuvių tauta 
vilko sunkų rusų prie
spaudos jungą, kentė pa
niekinimus ir trėmimus. 
Tame svetimųjų vergijos 
laikotarpyje daug kas 
Lietuvoje pasikeitė. Di
duomenė, kuri tada vado
vavo Lietuvos valstybi
niam gyvenimui ir prive
dė ją prie nepriklausomy
bės praradimo, sužlugo. 
Dar mėgino kelis kartus 
su ginklu rankoje ją iš
laisvinti, bet nepasisekė, o 
tik tuo dar labiau prie
spaudą sustiprino. Tačiau 
pats tautos branduolys — 
liaudis, nors irgi smarkiai 
svetimos įtakos sužalotas, 
nežuvo ir apsaugojo bran
giausius Lietuvos turtus: 
kalbą, papročius, religiją 
ir savitą kultūrą. Toje 
liaudyje gimsta tautinio 

(Tęsinys 7-tame pusi.)
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Mes, Amerikos lie- 
šio reikšmingo lie- 
tautai įvykio su- 

galime paminėti,

Maryland Valstijos Gubernatoriaus 
Wm. Preston Lane, Jr.

PROKLAMACIJA
VASARIO 16 PROGA

EXECUTIVE DEPARTMENT 
ANNAPOUS, MARYLAND 

GOVERNOE’S PROCLAMATION 
“REPUBLIC OF LITHUANIA DAY” 

FEBRIARY 16th, 1949
WHEREAS, in accordance with Joint Resolution 

No. of the Acts of the General Assembly of Maryland 
of 1935, the Governor is directed to proclaim Februa- 
ry 16th of each year for the observance and comme- 
moration of the founding of the Republic of Lithua-į 
njg * anj 1

WHEREAS, February 16th, 1949, will mark the 
31st anniversary of the founding of the Republic of, 
Lithuania; and

NOW, THEREFORE, I, WM. PRESTON LANE,j 
JR., GOVERNOR OF THE STATĖ OF MARYLAND. I 
do hereby proclaim Wednesday, February 16th, 1949 
as “REPUBLIC OF LITHUANIA DAY” and reąuest 
that the flag of the United Statės be displayed on all 
government buildings and urge that our people 
observe that day by appropriate ceremonies.

GIVEN Under My Hand And the Great 
Seal of the Statė of Maryland, At the 
City of Annapolis, On This 14th day of 
February, In the Year of Our Lord, One 
Thousand Nine Hundred and Forty- 
Nine. I

WM. PRESTON LANE, JR.
Governor

I
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Taipgi Lietuvos Respublikos Dieną — Vasario 16 
proklamavo ir Baltimore, Md. mayoras Thomas D*A- 
lesandro, Jr.

Lietuva Vėl Bus Nepriklausoma
J. E. Vyskupas Brizgys, Gubernato
rius Paul A. Dever tvirtino, kad Lie
tuva, su Dievo pagalba, kelsis iš griu
vėsių ir vėl bus laisva.-Patriotingi lie
tuviai sudėjo apie $2,000 kovai dėl 

Lietuvos nepriklausomybės.
Patriotingieji lietuviaiSo. Boston, Mass.—Sek

madienį, vasario 13 d., Šv. užpildė erdvią salę taip, 
Petro lietuvių parapijoj į- kad nebuvo vietos nei sto- 
vyko iškilmingas Lietuvos vėti. Buvo apie 1,500 žmo- 
nepriklausomybės paskel- nių, ne vien Bostoniečių, 
bimo sukakties minėji- bet ir iš kitų kolonijų bu
mas. 10 vai. rytą bažny- vo reprezentacijos. Taipgi 
čioje įvyko iškilmingos 
pamaldos. Šv. mišias su a- 
sista atnašavo J. E. vys
kupas Vincentas Brizgys 
ir pasakė pamokslą, 

į 2 vai. po pietų, So. Bos
ton High School salėje į- 
vyko prakalbos. Progra
ma pradėta militarėmis 
ceremonijomis, kurias at
liko Stepono Dariaus A-j 
merikos Legiono 317 pos-1. . . -
tas, ir Lietuvos ir Ameri-jį°8 mmjstenui

>nu Du- blk, ' 

.12 dalyva-!811111^1*8 
į, ir pamal-1 krežius, John G. Flo- 
kaibėlo klX,ri*^ “persona non

buvo latvių ir estų atsto
vai.

l 
I Išvarytas Iš Amerikos Ven

grijos Pasiuntinybės Pir
masis Sekretorius

M
M

SECURITY

» Vi lyi ijm . Laisvės stovyla Kaune. Lietuva, atgavus laisvę
  . # jir nepriklausomybę, pasistatė daug reikšmingų sto- 

Kardinolo Mindszenty Nuteisimas Įvyh- žiaurusis okupantas — Rusija tuos visus pasta- 
. -tr i •-- • • tus sunaikino. Šimtus tūkstančių patriotingųjų lietu-Yra Pagrindas Kaltinimui i vių nukankino ir kankina kalėjimuose ir koncentraci-

P_____________ Ijų stovyklose Sibire. Tačiau Lietuvos lietuvis tebėra
' 1 rm •&+r» T i o -i a cm 4 i o i c? Hnlcotri Vo ic ii*

jis nesustos vedęs kovos, kol Lietuva vėl bus laisva ir 
nepriklausoma. Kova sunki, Lietuvos žemelė yra per
mirkusi nekaltų, patriotingų lietuvių krauju, bet lie-

Hashington, D. C. -At-, finansinius interesus, sto- ™P^asK 
rodo, kad Jung. Valstybės ’vį, politines ar civilines

Vengrijos komu- teises ar kitus dalykus.
Vengrija tokią taikos tevis su Dievo pagalba tą kovą laimės.

Jung sutertį pasirašė. Ir dabar

kaltins
nistinę valdžią už taikos 
sutarties sulaužymą, ku
rią ji pasirašė su < 
Valstybėmis, Anglija, 
Prancūzija ir Rusija. To
kio kaltinimo pagrindu y- 
ra J. E. Kardinolo Juozo 
Mindszenty nuteisimas 
kalėjimu iki gyvos galvos.

Iš patikimų šaltinių su
žinota, kad Anglija taip 
pat ruošia apkaltinimą 
Vengrijai, kaip ir Jung. 
Valstybės, 
kaltinimas bus pagrįstas 
straipsniu 2, kuris yra se
kančiai:

1. Vengrija turi užtik
rinti visiems asmenims, 
be diskriminacijos rasės, 
lyties, kalbos ar religijos, 
kad jie galėtų laisvai nau
dotis žmoniškumo teisė
mis ir pagrindinėmis lais
vėmis, įimant pasireiški
mo, spaudos ir publikaci
jos, religijos, politinės o- 
pinijos ir viešo susirinki
mo laisvę.

2. Vengrija taip pat turi 
prižiūrėti, kad ji vykdyda
ma savo įstatymus neda
rytų diskriminacijos tarp 
savo tautybės asmenų 
kaslink jų rasės,

Spėjama, kad

I

persekiodama, areštuoda
ma žmones, kurie nėra ko
munistais, dėl jų religinio 
ar politinio įsitikinimų 
laužo tą sutartį.

Prancūzija reikalauja 
įtraukti ir jos kolonijas

Paryžius — Prancūzijos! 
valdžia reikalauja, kad jos Į 
Šiaurės Afrikos kolonijos.

VOKIEČIAI KOMUNISTAI 
GĄSDINĄ VOKIEČIUS 

PRIESPAUDA

Ragina visame krašte sudaryti “stiprų 
pasipriešinimo judėjimą” prieš 

Vakarus
Jung. Valstybes ir visasBerlynas, Vokietija —

Vokiečiai komunistai So- Vakarų valstybes. Jie sa- 
būtų įtrauktos į Šiaurės į vietų Rusijos zonoje ir jos vo spaudoje, per radio ir 
Atlanto apsigynimo pak- administracija pra d ė j o j žodžiu gąsdiną Vokietijos 
tą. ‘smarkią propagandą prieš

LIETUVIŲ DELEGACIJA 
PAS GUBERNATORIŲ

Boston, Mass. — Pirma
dienį, vasario 14 d., adv. 
Jono J. Grigaliaus pasi
darbavimu buvo išrūpinta 
audiencija pas J. E. Gu
bernatorių Paul A. Dever.

Gub. Dever už proklama
ciją ir pasakytą kalbą 
Lietuvos naudai.

Lietuvių delegacijoje 
buvo šie: J. E. Vyskupas 
Vincentas Brizgys, kun. 
Pr. M. Juras, kun. Pr. J. 
Juškaitis, adv. Jonas J. 
Grigalius, adv. Kazys J. 
Kalinauskas, pp. Jonas 
Kasmauskas, Juozas Ar
lauskas, Valentinas Va-

Lietuvių delegacija bu
vo liudininku kai Guber
natorius Paul A. Dever 
pasirašė Lietuvos nepri- 

lyties, klausomybės paskelbimo 
kalbos ar religijos, ar tai PROKLAMACIJĄ, ir pojkauzas, p. Januškevičienė 

ir “Darbininko” redakto- 
fuoti. Taipgi padėkojo Irius Antanas F. Kneižys.

būtų į jų asmenis, nuosa- to kartu buvo nufotogra-jir “Darbininko 
vybę, biznį, profesiją ar *

Washington — Valsty- 
i bes Departamentas vasa
rio 11 d. pranešė Vengri- 

i Andrew 
kos himnais. Stepono Da-|S*k- ,kaA Vengrijos pe
naus Posto nariai dalwa-!slunWbes pirmasis se- 
— -niformuoti _____

Maldą atkalbėjo kle
bonas kun. P. Virmauskis, 
kuris labai daug rūpinosi 
ir dirbo, kad Lietuvos ne
priklausomybės minėji
mas pavyktų.

Programos vedėju buvo 
adv. Kazys Kalinauskas, 
Lietuvių Komiteto pirmi
ninkas. Principaliu kalbė
toju buvo J. E. Vyskupas 
Vincentas Brizgys. Taip
gi buvo atvykęs ir Massa
chusetts valstijos Guber
natorius Paul A. Dever, ir 
į salę atėjo lydimas Sena
toriaus John E. Powers, 
adv. 
Stepono Dariaus Posto 
viršininkų ir kitų vadų.

Kaip J. E. Vyskupas V. 
Brizgys, taip ir Guberna
torius Paul A. Dever savo 
kalbomis tvirtino, kad 
Lietuva su Dievo pagalba 
vėl bus laisva ir nepri-į 
klausoma. Taip pat pat
riotines kalbas pasakė 
Prelatas Dr. K. Urbonavi
čius, senatorius Powers, p. • 
J. Audėnas, generolas Jo
nas Černius, adv. A. O. 
Shallna, Lietuvos Garbės 
konsulas Bostone, adv. 
Juozas Cunys, Dr. Paul 
Jakmauh, ir kiti. Adv. Jo
nas J. Grigalius perskaitė 
Gub. Paul A. Dever pro
klamaciją Vasario 16 pro
ga.

Meninę programos dalį 
išpildė Gabijos ir Dainos 
chorai, vad. muz. Dirve- 
liui ir muz. A. Tatarony- 
tei. Solo dainavo Dr. Juo
zas Antanėlis. Bostono 
Lietuvių Tautinių Šokių 
(mažamečių) grupė, va
dovaujant p. Onai Ivaš- 
kienei, pašoko tautinius 
šokius.

Aukų rinkimui vadova-

grata”, tai yra nepagei
daujamas asmuo, ir pa
prašė, kad jis, kaip gali
ma greičiau, apleistų A- 
meriką.

Valstybės Departamen
to atstovas pareiškė, kad 
šis J. G. Florian išvary
mas yra “grynas supuoli
mas”, kuris sekė po dviejų 
Amerikos 
pareigūnų 
išvarymo, 
matai mano, kad tai yra 
Amerikos 
Vengrijai 

Jono J. Grigaliaus, veiksmą.

pasiuntinybės 
iš Budapešto 
Tačiau diplo-

atsilyginimas 
už panašų

i

1gyventojus priespauda. 
Jie sako, kad Jung. Vals- ' 
tybės bando suskaldyti ' 
vokiečių tautą besiruoš- ' 
dama karui.

(

Sovietų zonoje rusų su- 1 
daryta komunistinė admi
nistracija, žinoma kaipo 
Vokiečių Liaudies Tary
ba, atsišaukė į viso kraš-, 
to gyventojus organizuoti 
visame krašte “pasiprieši
nimo judėjimą” prieš Va
karų Sąjungininkus, kad 
pašalinti tą padėtį.

Sovietų zonos adminis- j 
tracija paleido tokią pro-Į 
pagandą, kad ja pasiektų vo Dr. A. L. Kapochy, pp. 
ir mažiausią kaimelį. Tai-'A. J. Namaksy ir Juozas čia savo ministerį tik pa- 
gi bolševikai Sovietų zo- ( Arlauskas. Surinkta —
noje jau paskelbė karą. $1,861.98.

Selden Chapin, Jung. 
Valstybių Ministeris Ven
grijoj, užginčyjo bolševi
kų primetamą kaltinimą, 
kafl jam J. E. Kardinolas 
Mindszenty būk rašęs ‘pa
bėgimo’ reikalu laišką.

Šiomis dienomis Vengri
jos raudonųjų vyriausybe 
pareikalavo, kad Selden 
Chapin būtų atšauktas iš 
Vengrijos, bet Jung. Val
stybių vyriausybė iškvie-

sitarimui, o jam vietą ir 
toliau rezervuoja.



LIETUVOS NEPflKLAUSOMY 
BES PASKELBIMO AKTAS

Antradienis, Vasarjo 15, 19^9

uuvę su n.iLViiiLo įduiuiuia. i-**. ;
Drauge Lietuvos Taryba> pareiškiakad Lietuvos l-.į,. ju^a įj-j

i 
I

Gili KM Mulas Ginčas 
Tarp U. S. ir Rusijos JŠ 
Kardinolo J. Mindszenty

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

Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė lietuvių tau
tos atstovybė, remdamos pripažintąja tautų apsi
sprendimo teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos nu
tarimu rugsėjo mėn. 18—23 d. 1917 metais, skelbia 
atstatanti nepriklausomą demokratiniais pamatais 
sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą 
valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie 
yra buvę su kitomis tautomis.

Washmgton — Prezi
dentas Trumanas vasario1 
10 d. pasmerkė kardinolo 
J. Mindszenty suareštavi
mą ir komunistinės Ven-! 

įgrijos “liaudies teismo”! 
nuteisimą, kaipo negar-; 
bingą niekšvstę.

Jis pažymėjo, kad tas; 
teismo procesas bus atžy-j 

—- —- - - -    — •.— I

valstybės pamatus ir jos santykius su kitomis valsty- i^^ 
bėmis privalo galutinai nustatyti, kiek galima, grei-lsęl^toriaus 
čiau sušauktas Steigiamasis Seimas, demokratinių 
būdu visų jos gyventojų išrinktas. B J -

Lietuvos Taryba pranešdama apie tai------
vyriausybei, prašo pripažinti nepriklausomą Lietuvos: 
valstybę.

Vilniuje, vasario 16 d., 1918 m.
(pasirašė):

Dr. J. Basanavičius, L. Banaitis, M. Biržiška, K.1 
Bizauskas, Pr. Dovydaitis, S. Kairys, P. Klimas, Do
natas Malinauskas, VI. Mironas, S. Narutavičius, Al-Į 
fonsas Petrulis, K. Šaulys, Dr. J. Šaulys, J. Šernas, A. 
Smetona, J. Smilgevičius, J. Staugaitis, A. Stulgins
kis, J. Vailokaitis, J. Vileišis.

j New Yorkį

mė, ir užgyrė Valstybės] 
j Achesono

. ___ komunistinės
(valdžios pasmerkimą. Pre- 

~ ~ zidentas pranešė, kad A- 
merika visą tą reikalą 
studijuojanti ir pažiūrė
sianti, ar kardinolo J.

j Mindszenty byloje neįvy- 
jko sulaužimo taikos su
tarties su sąjungininkais.

Amerika svarstanti šiuo 
’ metu žygius prieš Vengri- 
' jos komunistų valdžią, 

tarp kurių ir galimybę 
nutraukti preky b i n i u s 
santykius.

Amerikos valdininkai 
numato naują susirėmimą 
tarp Rusijos ir Vakarų 
valstybių, kuris gali kilti 
dėl kardinolo J. Mindszen- 

į Wauke- ty nuteisimo komunistinė
je Vengrijoje. Jie mano, 
kad Rusija tuojau šok-

v •

I

Iš dešinės į kairę sėdi: Jo Eminencija Kardinolas Josef Mindszen
ty, Vengrijos Primatas, kuris šiomis dienomis buvo raudonųjų bolševikų 
teismo nuteistas kalėjiman ligi gyvos galvos. Dešinėje sėdi prof. Jus- 
tin Baranyai, kuris bendru kaltinimu to pačio teismo nuteistas 15-kai 
metų kalėjiman. Visas laisvas pasaulis atsiliepė su protestais prieš tokį 
bolševikų elgėsi ir juos pasmerkė.

| tar f Mg ta-
N* Mtaii

Pirmadienio naktį išvy
ko į New Yorką kun. Pr. 
M. Juras, LDS Centro ir 
ALRK Federacijos Kultū
ros Instituto pirmininkas. 
Jis ten dalyvaus svarbia
me mūsų vadų susirinki- 
nfe, pasitiks iš tremties 
atvykusius lietuvius, tarp 
kurių ir p. Leimoną, įžy
mų Lietuvos Ateitininkų 
ir Pavasarininkų vadą.

Kun. Pr. M. Juras yra 
pakvietęs p. Leimoną pas 
save ir iš New Yorko grįš 
kartu į Lawrence šios sa
vaitės pabaigoje.

Laivu “Marine Jumper”tlius ir Liolyda, 
atvyksta lietuviai tremti- gan, UI. 
niai. Laivo atplaukimas Vitkus, Vale r i j o n a s, 
laukiamas š. m. vasario 15, Viktorija, Elzbieta ir Vik- sianti ginti savo" sataliti-
i t _ . a.___ ± T>______________V. — —4.____ AT . • — . . — . -d. New Yorko uoste. . torija į Rochester, N. Y. 

Atvyksta šie lietuviai: i Jonas lr
Bara k aus kas, Antanas,!

Elena ir Algimantas, į;
Ann Arbor, Mich.

Burkūnas, Antanas, Va
lerija, Giedrė ir Vytautas 
į Rochester, N. Y.

Gabrėną i t ė, Genė, į
Stamford, Conn. • —'Tj

Giedra, Juozas, į Balti-' 
more, Md.

Grigaliūnienė,
Binghamton, N. Y.

Jankus, Juozas ir Ona,
VVaterbury, Conn.

Jurgaitis, Mykolas,
Chazy, N. Y.

nę valstybę. Stebėtojai 
numato šį Rusijos veiks- 

' Angelą į Rochester, N. Y. mą ateityje iš tos para- 
Pastaba: Šis sąrašas dar mos, kurią dabar Krem- 

• liaus spauda ir radijas tei-
BALF Imigracijos ikia Vengrijai, tik nežinia, 

Komitetas. ar tas ginčas vyksiąs per 
__________Jungtines Tautas, ar ki- 

......_______ . teiP-Vasario 9 d. Jung. Valst. 
Kongresas vienbalsiai pri
ėmė rezoliuciją, kurioje

gali būti papildytas.
BALF Imigracijos

k' l

Elzė,
_ , . . , T skatina vyriausybę pro-

i Tokio, Japonija- Japo-|testuotf prieš Vengrijoj 
įvijoje ^°, P?klstl «an’ komunistinį režimą, netei- 

. :nai kan kilus kanu Rusi- • . . . .i dai, kad kilus karui Rusi- 
7 jos su Jung. Valstybėmis 
• Jung. Valstybės ištrauks 
■ savo ginkluotas jėgas iš 

Kalade, Petras ir Pranėj10 krašto-
į Cambridge, Mass. Dabar iš Gen. Douglas

Kaributas, Juozas ir O-! MacArthur’o centro pra- 
na, į Rochester, N. Y. įneša, kad paleistos žinios 

Krisčiukaitis, Pranas,'apie ištraukimą neturi pa- 
Levantina, Rimvydas ir'grindo, ir kad Jung. Vals- 
Ona, į Hartford, Conn. įtybes ir karui kilus nepa- 

Kronkaitis, Kazys, Kat- liks Japonijos be apsau- 
rvna, Vytautas ir Jonas, į į gos.
New Haven, Conn. Iš visko matyt, kad tai

Markevičius, Kazys ir! komunistų paleista antis.
Stasė, j Roūščš Point, N.__________
Y.. f a .

Mitkanfavičhis, Jonas iri LORkryiNS (W ROTVC 
Viktorija, fmmacu 1 a t e* ----------
Coneeption Convenf, RĖD Šiomis dienomis 
2. Putnam, Conn. politinės lenktynės

Niurką, Jonas, į Ė. Hart- Rusijos ir Vakarų 
ford. Conn.

Pažėra, Stasys, 
roit. Mich.

Rimkus, Kazys, 
Algimantas fr 
Naugatuck, Conn.

Saladžius, Pranas, Bro
nė, Juozas ir Danutė, į 
Rochester, N. Y.

Saunorius, Antanas ir 
Ona, į Rochester, N Y.

Skalisius, Eduardas, 
Barbora,

I LDS NARIŲ ir ‘DARBININKO’ 
j SKAITYTOJŲ DĖMESIUI
$ Didžiumos LDS narių ir “Darbininko” skaity-
Itojų prenumeratą baigėsi su Sausio 1, 1949 m. 

Taigi, kad sutaupius “Darbininko” administraci
jai išlaidų, siuntinėjimui paraginimų, nuoširdžiai 
visus LDS narius ir “Darbininko” skaitytojus 
prašome kuoskubiausiai atsilyginti už 1949 metų 
“Darbininko” prenumeratą.

“Darbininko" Administracija.

2, Putnam. Conn.

1

••

singai nuteigusį kardinolą 
J. Mindszenty. Kongresas 
savo rezoliucijoje pataria 
veikti per Jungtinių Tau
tų organizaciją, ir naudo
ti kitas tinkamas priemo
nes. Ta rezoliucija pasiųs
ta į Senato Rūmus ir nea
bejojama, kad ji tenai bus 
priimta.

Šią savaitę atvyksta į 
Bostono apylinkę J. P. 
Prelatas Mykolas Krupa
vičius, VLIK’o pirminin
kas ir neseniai atvykęs iš 
tremties pavergtos Lietu
vos vadas.

Prel. Mykolas Krupavi
čius sekmadienį, vasario 
20 d., 3 vai. po pietų, Šv. 
Pranciškaus lietuvių par. 
svetainėje, 94 Bradford 
St., Lawrence, Mass., kal
bės Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo minėji
me,

r it1 sueiti v v
sario 21 d. kalbės Nekalto 
Prasidėjimo par. svetainė
je, Cambridge, Mass.

Antradienio vakare, va
sario 22 (Washingtono 
gimt.) kalbės Šv. Jurgio 
lietuvių par. svetainėje, 
St. James Avė., Norwood, 
Mass.

pas. prokuroras, mirė 1941. 7. 
21 d.

6. Liaudinskas, mirė 1942. 1.
20 d.

7. Luckevičius Mikalojus, 
sas, mirė 1941. 11. 21 <L

8. Makėnas, mirė 1941.
24 d.

ru-

12.zidentą Trumaną susitikti
SU Rusijos diktatorių j g Masiukevičius Andrius, 
Stalinu ir išspręsti skirtu- į mirė 1941 n 8 d 
mus tarp Jung. Valstybių: 
ir Rusijos.

Kaip žinoma, Preziden
tas Trumanas pakartoti
nai yra pasakęs, kad jis 
su Stalinu susitiks tik 
Washingtone, o kitur jis 
tarsis su Rusija, kai tuose 
pasitarimuose dalyvaus ir 
kitų demokratinių valsty-j 
bių atstovai.

KtMtahttaerM
* *-

SUKIBpO
I 1

10. Mataitis Mykolas, teisi
ninkas, mirė 1941. 12. tarp 1 
ir 7 d.

11. Migavičius Juozas iš Bab
tų, mirė 1941. 11. 15 d.

12. Podleckis Vytautas, Kau
no chemijos fabrikanto šeimos 
narys mirė 1941. 10. 15.

13.
no.

į 13.
mirė

14. Skinderio

Podleckis Vytautas, Kau-

Vengrijos komunistai užsi-
IB#’° bažnyčią

Walace partija smerkia 
Siaurės Atlanto sutarti

!

14. Matulevičius.
15. Mikalojūnas, buv. aukš

tas valdininkas.
16. Nausėda, buv. radio sto

ties valdininkas.
17. Noreika, radio stoties 

valdininkas, literatas.
18. Papečkys, Juozas, pulk 

Valstybės Tarybos narys.
19. — 20. Pranaičiai, broliai, 

vienas buv. mokesčių inspekto
rius.

21. Pulkininkas.
22. Puskunigis (tėvas).
23. Sakavičius, buv. saugumo 

valdininkas.
24. Starkus, Zigmas, buv. 

Valstybės kontroleris, Tarybos 
narys, bankininkas.

25. Stakus, medicinos Dr.
26. Sutkus Jonas, generolas.
27. Šostakas, Darbo Rūmų 

pareigūnas, Socialės Apsaugos 
direk. išvežtas į Kamčatką.

28. Verbyla.
29. Zeglys, vienakojis violin- 

čelistas, 1942 m. sausio mėn. 
išleistas apsigyventi arti To
bolsko.

30. Žygelis Jonas, Valstybės 
Kontrolės vaidininkas.

f irt—— pirčiai ž>dfa tavo ' 
gyvi 1942 m. vašurio 20 d.

1. Davidovičius.
2. Dubovičius, medicinos Dr.
3. Falk, prekybininkas iš 

Kauno.
4. — 5. Broliai Freimanai.
6. Izraelitas, gelumbės fabri

kantas iš Klaipėdos.
7. šepsenbaumas, studentas.

Mirė
1. Uljamperis, šolochas, mirė 

1941. IX. 15 d.
2. Vidukelris Benjaminas, 

Kauno filantropas, mirė 1941. 
IX. 22 d.

•>

Puskunigis Jonas (sūnus) 
1941. 11. 10 d.

Antanas iš 
Šiaulių, mirė 1931. 10. 23 d.

15. Smetona Adomas, daili
ninkas (Raštikienės brolis) mi
rė 1942. 1. 28 d.

16. Stropas Romas, studen
tas, mirė 1941. 10. 25 d.

17. Zavadskis ar Zavoskis, 
mirė 1941 liepos mėn. tarp 15 
ir 24 d.

New Yorkas—U. S. val
džios advokatas, F. X. Mc- 
Goney, paklupdė eksper
tus, kurie per astuonias 
dienas liudijo ir įrodinėjo, 
pasiremdami 135 statisti
kos lentelėmis, apie netin
kamą prisiekusiųjų teisė
jų parinkimą. Praeitą 
penktadienį, vasario 11 d., 
paaiškėję, kad tas lente
les paruošęs Jefferson 
mokyklos mokytojas.

Jis teismui pripažino, 
kad tas lenteles paruošė 
“savanoriai”, visai tam 
darbui nepasiruošę žmo
nės. Iš 48 žmonių, dirbu
sių prie tų statistikos len
telių paruošimo, jis prisi
menąs tik dviejų pavardes 
ir kad daviniai buvę pra
dėti rinkti tiktai praeitų 
metų lapkričio 15 d.

New York— Šiomis die
nomis taip vadinama Pro- 
gresyvė partija, komunis
tų įsteigta ir kaikurių va
dinama — Wallace parti
ja, griežtai smerkia Šiau
rės Atlanto sutartį, kaipo 
“agresyvę militarę sąjun
gą” nukreiptą prieš Rusi
ją, ir reikalauja, kad ji 
būtų panaikinta.

Toji partija ragina Pre-

Gorinąs. 
Jaskūnas. 
Kazlauskas. 
Paulauskas.
Rašėnas.

Vasario 6 d. šv. Kazimiero 
parapija surengė pagerbti savo 
kleb., kun. E. Valančiūnui, va
karienę. Į vakarienę atsilankė 
daug žmonių tarp kurių ir la
bai žymus svečias, ką tik atvy
kęs iš Europos, prelatas M. 
Krupavičius.

Laike vakarienės klebonas 
susilaukė daug sveikinimų, lin
kėjimų ir dovanų. Linkime te
gul jį Dievas užlaiko dar ilgus 
metus.

Vaikučiai išpildydami prog
ramą, gražiai suvaidino vaidini
mėlius, padainavo, pašoko. Taip 
pat padainavo ir choras.

Buvęs.

Lagpunkt Nr. 35 tarp 1941 m. 
gruodžio ir 1942 m. vasario 

mirė šie:

18. Eidrigonis, sportininkas, 
gimnastikos mokytojas iš Kau
no.

19.
20.
21.
22.
23.
24. Steponaitis (gal Antanas, 

žurnalistas).
25. Šaupas.
26. Šedis.
27. Tamošiūnas.
28. Vaitkevičius.
29. Žemaitis.

1942 m. vasario 20 d. dar 
gyveno šie:

1. Alekna arba Alechna iš 
Kauno, buv. prof. Biržiškos 
sekretorius (gal Aleknavičius 
Tadas?).

2. Andriuškevičius.
3. Andziulaitis, buv. ministe

ris (Antanas Endziulaitis, tei
sininkas?).

4. Bačkus Juozas, buv. gusa- 
rų pulko vadas.

5. Bložė.
6. Bičiūnas, Vytautas, litera

tas ir dailininkas.
7. Čarneckis (Černiauskas, 

inž.) Voldemaras, buv. ministe
ris ir pasiuntinys Italijai.

8. Dovydaitis, Pranas, profe
sorius iš Kauno, buvęs premje
ras.

9. Jokantas, Dr., buvęs švie
timo ministeris, autorius.

10. Ignatavičius, karininkas.
11. Kalnėnas, Jonas.
12. Kubilius, Antanas, teisi

ninkas. buv. Klaipėdos guber
natorius.

13. Ear.ehi.

Vienna, Austrija — Ko
munistinė valdžia, 
nūs J. E. Kardinolą Juo
zapą Mindszenty, 
užsimojo paimti 
bažnyčią savo 
kontrolėn.

Vengrijoj 
000 liuterių, 
tinė valdžia 
čiausia juos 
kontrolėn, 
kad juos visus galėtų pa
naudoti kaipo pavyzdį 
prieš Katalikų Bažnyčią.

Kaip žinoma, liuterių 
vyskupas Lajos Ordass y- 
ra areštuotas ir kaltina
mas juodąją - birža, kaip 
ir kiti. Jis yra įtakingas 
žmogus ir komunizmo 
priešas, tačiau kol kas 
munistų valdžia nuo 
teisimo susilaikė, ko 
laukia. Nėra nė vieno, 
ris tikėtų į tuos komunis
tų kaltinimus. Liuterų 
vyskupas Ordass ir kalė
jime būdamas iš savo pa
reigų nerezignuoja. Kitas 
liuterų vyskupas, Turo- 
czy, sakoma, yra toks, 
kaip ir anglikonų “raudo
nasis” Dcan of Canterbu- 
i,y. Pastarasis Ordass’ą 
lanke kalėjime ir i’agino jį

įkali-

eina 
tarp 

Vals
tybių dėl Norvegijos.

į Dfet-, Norvegija nesiskubina 
i ir šaltai svarsto ką dary- 

Sofijajti: prisidėti prie Šiaurės 
Daiva, į i Atlanto apsigynimo pakto 

ar priimti Rusijos pasiū
lymą, būten, “draugišku
mo sutartį”, taip pareiškė 
Norvegijos užsienio mi
nisteris Lange atvykęs į 
Londoną pasitarti su An
glijos užsienio sekretorių 

Eduardas, Pau-|Bevin.

»

*

, dabar 
liuterių 

visiškon

tik 500,-yra
bet komunis- 
nori kogrei- 
paimti savo 

kaip žydus,

ko- 
jo 

tai 
ku-

TREMTINIŲ LIKIMAS SIBIRE
Kamčatką. Apie 800 as
menų buvo nugabenti į 
NKVD 10-ją Apygardą 
Sverdlovo Oblasty (buv. 
Tobolsko gubern.), į Lag- 
punktus 47 ir 35 (Gary 
nad riekoj Sosvoi), Žie
mių Uraluose. Ligi 1942 
m. vasario 20 d. maždaug 
157 lietuvių išmirė nuo

New Y’ork (LAIC) —
Vilniečiai, kuriems pavy
ko su lenkų gen. Anderso 
kariuomene išsprukti iš 
Sibiro stovyklų, patiekei 
žiupsnį žinių apie lietu-! 
vius, kuriuos maskoliai i 
1941 m. išvežė iš Lietu-! 
vos.

Apie 1500 žmonių buvoJ57< lietuvių išmirė nuoj 
išvežti iš Vilniaus ir Kau-'bado, sunkaus darbo ir li
no 1941 m. birželio 20-23 gų. Apie 5‘/ paleido apsi- 
d. Ligi rugsėjo 20, jie bu- gyventi “laisvai” (volnoje 
vo laikomi Gorkiuose posielenije) viduriniam 
(buv. Zem. Novgorodas), Sibire.
po to išvežioti po Sibirą,!- .. .... fTolimuosius Rvtus ir aeverno uraisKije Ldtgeraipiimuosius__ Rytus__ ir Lagpunkt Nr 47 m|rė Sie;

j 1. Belošauskas ar Balašaus- 
, kas Pranas, mirė 1941. 9. 24-d.

2. Daukša Leopoldas, mirė 
1941. 10. 7 d.

3. Dzikas Leonas, mokytojas, 
mirė 1942 m. 1. 15 d.

4. Gokas, mokytojas.
1942 m. 1. 18 d.

5. Jokutaš ar Jakuti*

rezignuoti, gąsdindamas,' 
jį, kad jeigu jis nerezig
nuos, tai komunistų vadas 
Rakosi suspenduos jo au
tonomiją ir pastatys val
stijos komisijonierių tvar
kyti jo reikalus.

Tokią to i “laisvę” skal
bia ir vykdo komunistai.

»

mirė

-Ado!-

Žmogus panašus į Dievą 
tuo, kad jis kūrybiškas, 
nes Dievas žmoguje yra 
apsireiškęs, kaip Kūrėjas

Dr. A. tacetaa.

Paieška
Juozas Ccikus, kilęs iš Meš

kučių kaimo, Nedzingės vals
čiaus paieško savo tetos, Vero
nikos Saboniūtčs • Tarailienės, 
kilusios iš Meškasalio km., Alo
vės valsčiaus, kuri anksčiau gy
veno Jung. Am. Valstybėse, 
Pasadena, California.

Paieškotojas. Juozas Ceikus. 
dabar gyv. Vilią dcl Cerro. Rio 
de Jauejro 4001, Moateadeo.
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Vasario 16-tą d. per visas lietuvių kolonijas — 
kur jos bebūtų — pereina patriotinio sukrėtimo ban
ga: tai nepriklausomybės įsigijimo sukaktis. Visa lie
tuvių spauda skaito savo pareigą supažindinti skaity
tojus su to garbingo įvykio smulkmenomis. Jas skai
tant, ima nuostaba, kokiu būdu tiek karo nunokiota 
šalis, be kariuomenės, be lėšų su labai mažu būriu in
teligentijos, išdrįso pasiskelbt nepriklausoma valsty
be. Tai nebuvo viens tuščias šūkis: Lietuvių tautoj at
sirado pajėgų savo žodžiams ištesėti. Kas toliau įvy
ko, buvo panašu į stebuklą. Iš to “nykštuko” 
žaloto Lietuvos kūno — i

I Jau yra įneštas naujas 
D. P. įstatymo pakeitimas 
į kongresą ir atrodo, kad 
neužilgo jis bus pravestas 
įstatymu.

Dėliai to pakeitimo 
BALF-as yra nusistatęs 
laikytis ir visomis įmano
momis priemonėmis ginti 
šiuos pagrindinius nuos
tatus:

a) Pagal D. P. aktą 1948 
m. buvo numatyta tremti
niams atsikviesti panau- ti įsileisti 400,000 tremti- 
doti pusę kvotų, įskaitant nių per 4 metus, prade- 
jas ateities sąskaiton. To- dant nuo birželio 25 d. 
kiu būdu taikant pav. Lie- 1948 m. Juo daugiau at- 
tuvai .kurios pusė metinės vyks tremtinių, juo grei- 
kvotos sudaro 193 asme- čiau jie susikurs pasto
ms, būtų ilgiems metams vesnį gyvenimą, tuo bus 
didelis apsunkinimas jau geriau patiems 
išduotomis f 
vizomis. Rišti D.P. proble
mą dar negimusių genera
cijų sąskaiton ir uždaryti

statas turėtų būti retro-' 
aktyvus ir turėtų panai
kinti visus jau išduotus 
pagal D.P. įstatymą iki jo 
pakeitimo kvotos nume
rius.

b) {leistinų tremtinių 
skaičių reikia padidinti. 
Pagal D.P. aktą 1948 m. 
buvo numatyta įsileisti į 
USA 205,000 tremtinių 
per dvejus metus. Nauja
me pakeitime reikia siūly-

s tremti- 
tremtiniams niams ir Amerikai, kurios 

ūkin įsijungs žymus darb
ščių žmonių skaičius.

- D. P. Komisijos veikla, 
duris ateityje joms atvyk- žinoma, turi būti atatin-lko, buvo panašu i stebuklą. Is to “nykštuko — su- ~. .r *77 • Z uuu auilui-į

kLu — žardžiai tvčioiosi trvs kai- tl i JAV yra PnesinSa A‘ karnai prailginta iki 1953 voktai iMeTaL pS^ė tikla?£- mcri% užsienio politikai, metų, kad ji galėtų pla- 
si iš Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo, tačiau yPac ,kad užkertamas ke- ningai tremtinių pargabe- 
pastebėta, kad jos žodžiai pamažėli vystosi į rimtą ^ias a vy I Amen ą nimo reikalus tvarkyti, 
darba visi trvs kartu nuolė ia paversti Bet ir ste- tiems asmenims, kuneį c) Žemės ūkio darbinin- būkUŠ nepamelavoTlietuviai šoko gintis'ir - apsi^y- statydami savo gyvybes^ įsileisti reikia padi- 
„si pavojun, rizikuos ir j-jdinti vizų skaičių iki 40%.nė! stengs pabėgti iš anapus žemės ūkiuose lengviau- 

_......................_ > į šiai darbininkus apgyven-
Taip pat tai nesiderina dinti, yra pakankamai bu-

Ir buvo prieš ką gintis. Apie 70,000 bolševikų,' geležinės uždangos, 
40,000 bermontininkų vokiečių ir keletas divizijų ge-i w
rai apginkluotų ir prancūzų padedamų lenkų - tai su humanistiniais įstaty- tų, o taip pat geras darbo 

x i x. x -x_ . jėgos pareikalavimas. Tuo
į Todėl mums reikia pra- tarpu miestuose yra dide- 
(šyti, kad tremtiniams bū- lis sunkumas butą susi->

pajėga mažiausiai dešimt kartų stipresnė už mažytę, mo leidimo motyvais, 
vos pradėjusią org nizuotis lietuvių kariuomenę. Ir į 
kaip lietuviai galėjo atsilaikyti ir netik atsilaikyti, 
bet ir pereiti į ofensyvą ir atkakliais puolimais iš
stumti galingus priešus iš savo sienų? O bet gi lietu- ( 
viai atliko tą neįmanomą uždavinį. Jie prisiminė gar
bingą senovės istoriją, savo bočių narsą ir tėvynės' 
meilę ir sėkmingai pakartojo Gedimino, Algirdo, Kęs
tučio ir Vytauto darbus.

Dabar paprastai sakoma, kad sąlygos labai pasi
keitė lietuvių nenaudai. Lietuva tiek prislėgta, kad 
nė alsuoti nebegali. O vis dėlto ji kovoja, reiškia, turi 
vilties laimėti. Vilties iš tiesų yra. Jai sustiprinti rei
kia išorinio sutteėthtto.4Ir tuomet be pasaidnio karo 
Lietuva nebūtų išsilaisvinusi. Vokietija ir Rusija bu
vo tiek galingos, kad vidujinis prieš jas sukilimas bu
vo neįmanomas. Tik joms susikirtus ir sunegalėjus, 
susidarė spraga laisvėn išeiti. Istorija ne tik gali, bet 
ir turi pasikartoti. Esamoj padėty pasaulis negali il
gai betesėti.

Kai kurie silpnadvasiai mano, jog dabartinėj pa
dėty, tie Lietuvos nepriklausomybės minėjimai nebe
turi prasmės. Ką, girdi, gelbės karštos kalbos apie 
garbingą praeitį, kuri jau nebesugrįš? Iš kur jie žino, 
kad nebesugrįš? O jeigu proga garbingai praeičiai bei 
nepriklausomybei sugrįžti staiga pasitaikys, o mes 
būsime nepasiruošę, kas tuomet? Tuomet teks nevil
tingai krimstis, kad pražiopsojom progą Lietuvai iš
gelbėti. Proga tik momentui švystels ir išnyks. Nebe
bus laiko organizuotis ir skubotai rinkti aukas. Tokie 
dalykai ima laiko. Mes ne kokie turčiai, kad vienu mo-

Aukštagirės Dvasia.

Kelionė apleidžiant tėvynę
KELIONE VAKARŲ LINK

Netrukus pradėjome slinkti Tauragės 
link. Juo arčiau Tauragės, tuo labiau keliai 
buvo užkimšti kariuomenės gurguolių.

Bevažiuodami įsimaišėme į vokiečių gur
guolių tarpą. Vieną kartą mus išvijo iš vo
kiečių gurguolės tarpo karininkas, bet ka
reiviai vėl mus priėmė ir važiavome kartu 
toliau. Taip pamažu bevažiuojant, ėmė An
tytė kalbėti su vokiečių kareiviu, kuris pa
sirodė mums labai žmoniškas. Mums leidus, 
jis įsilipo į mūsų vežimą. Tuoj prie jo prisi
taisė dar keli kareiviai, kurie taip pat įlipo 
į mūsų vežimą. Mat, pasirodo, kad jų ark
liai buvo tiek nuvarginti, kad jie buvo pri
versti eiti pėsti. Tokiu būdu jie džiaugėsi, 
kad pateko į mūsų vežimą, o mums irgi bu
vo neblogai, nes dabar nebijojome, kad būsi
me išmesti iš kelio, kol vokiečių gurgudlės 
pravažiuos. Tuo tarpu visas kelias buvo vo
kiečių gurguolių užgultas. Galų gale dėl at
sargos vienas kareivis paėmė vadžias į savo 
rankas, o Vacį ir prietelkas iškeldino iš ve
žimo ir liepė eiti prieš arklius, kaip areštuo
tiems. Aš tik vienas pasilikau tarp tų karei
vių vežime. Tokiu būdu mūsų vežimas neat
rodė, kad būtų civilių žmonių važiuojamas. 
Žinoma ,mes irgi pasistengėme tiems karei
viams atsilyginti už mūsų globojimą, obuo
liais pavaišindami.

Prie pat Tauragės pamatėme kelio deši

J. Aisti*.
VASARIO 16
Neplevėsuos, kaip būdavo, trispalvė 
Ir aikštėsna jau nesirinks minia... 
Kaip slibinai, tarytum devyngalviai 
Žiauriais nagais užgniaužė krūtines.
Ir gniauš, kad apmaudas neprasiveržtų 
šešioliktą vasario minint švęst. 
Nesutalpinamą krūtinėj kerštą 
šiandieną, Lietuva, tau sunku kęst.
Bet tu save sutramdyti mokėjai, 
Nelaimėse vis išdidi buvai
Ir vilties kupina šventai tikėjai — 
Nesužavėjo svetimi dievai.
Žinau, tau užvirė tulžis ir kraujas 
Akivaizdoj tiek išgamų sūnų, 
Bet nešk kantri ir šią nelaimę naują 
Sunkios vergijos vieškeliu senu.
Tiktai, lyg Nemunas prieš varant ledą, 
Ramiai tikėdama sukaupk jėgas — 
Ateis diena, ir tu atgausi žadą, 
Ir tavo galios priešas nusigąs.
Ateis diena — patvinsi, neši, griausi 
Ir visą dumblą šluosi į krantus...
Tau atsivers, kaip krikštolas tyriausis, 
Gyvenimo akiratis platus.
Iš šios nelaimės tu sveika pakilsi
Ir eisi vėl jauna, graži, drąsi...
Mes laisvę šviesią dar labiau pamilsim 
Ir būsime kaip buvome laisvi.
Suplevėsuos, kaip būdavo, trispalvė 
Ir aikštėsna vėl virs minių minia — 
Sutraiškinsi šliužą devyngalvį, 
Kur šiandie gniaužia mūsų krūtines.

nuo 1939 m. rugsėjo 1 d. 
iki šio įstatymo pakeiti
mo dienos Pabaltijos val
stybių, Rytų Europos ir 
Balkanų valstybių ištrem
ti bei persekioti dėl politi
nių ar religinių priežasčių 
asmenys, kurie šiuo metu 
randasi Vokietijoje, Aus
trijoje ir Italijoje, būtų 
tinkami (eligible) įvažiuo
ti į J.A.V., skiriant jiems 
metams po 10,000 non 
quota vizų per 4 metus.

Tai toks yra BALF’o 
nusistatymas dėl naujojo 
D.P. įstatymo pakeitimo 
ir papildymo.

Kad tokie sumanymai 
turėtų įtakos ir iš tikrųjų 
virstų įstatymu reikia da
ryti viską kas galima, kad 
kongresmanai ir senato
riai žinotų ko mes norime. 

Dėliai to: — Kviečiame 
visus lietuvius amerikie
čius, kurie 4 turi pažinčių 

įsu kongresmanais ir se- 
1 natoriais, parašyti jiems 
laiškus prašant paremti 
mūsų pasiūlymus.
— Kviečiame visus tuos, 

kurie gali prieiti asmeniš
kai prie kongresmanų bei 
senatorių, kad sudarytų 
pasimatymus ir išdėstytų 

į mūsų nusistatymus dėl 
.D.P. įstatymo pakeitimo. 
| — Pasirūpinti paskelbti

sau duoną už stovyklos ri- vietinėje spaudoje ir nu- 
bų, tremtinys negalėjo šviesti palankioje formoje 
gyventi stovykloje. Toks ir tinkamoje vietoje BAL- 
pirmumas tik gyvenan- F’o nusistatymus, 
tiems stovykloje yra ne-{ — Ieškoti rėmėjų 
teisingas ir todėl reikia į nėse tautinėse organizaci-
siūlyti panaikinti šį pir-’jose, iš kurių būtų rašo- 
mumą. ima bei asmeniškuose pa-

' simatymuose išdėstoma
kongresmanams ir sena
toriams mūsų reikalavi
mai ryšy su nauju D.P. į- 
statymo pakeitimu.

Visus čia paminėtus žy-

ne tremtinių įkurdinimo 
programos vykdymas. 

Štai dėl ko siūloma dar
bo garantijas panaikinti.

. . ,. i e) “Eligibility” data bu
tų suteikta speciali non rasti. %o gerai išspręsta dabar
quota imigracijos viza ir Mums reikia prašyti že- veikiančiam įstatyme Ta- 
neįskaityti jos ateities mes ūkio darbininkų įleis- čiau kitos tautybės buvo j

vieti-

kvotos sąskaiton. šis nuo- ti 40% nuo viso įleidžia- nepatenkintos ir siūlo da-i Pagal D. P. aktą 1948 m.
EI NIEKUR NĖRA

Ei niekur nėra 
Tokių sodelių, 
Kaip tik mano tė važelio!
Perlų lapuUMt 
Aukso žiedužėliai, 
Deimanto obuolėliai. 
O ir atlėkė 
Raiba gegelė 
Į tėvelio sodelį.
Kolei tupėjo, 
Visa žėrėjo, 
Išlėkdama suskambėjo.

mų tremtinių skaičiaus, 'tą‘pakeisti. Jei jau įstaty- i ture jo pirmumo tie D.P.! 
i d) Panaikinti darbo ga-jmas būtų praplėstas tokia kurie 1948 m. sausio 1 d. 
rantijas. Praktika parodė, prasmę kad juo pasinau- buvo stovyklose. Yra 
;kad surasti patikrinimą dotų visi tremtiniai, atsi- daug atsitikimų, kada dėl 
darbui iš anksto, kaidūrę tremtyje ir po 1945 karinės ------- ”J"
darbdavis dar nematė pa
ties tremtinio ^‘darbinin
ko, yra labai nelengvas 
dalykas. Tokių garantijų 
sudarymas įnešė žymių 
nepatogumų kvietėjams. 
Pagaliau toks darbo ga
rantijų parūpinimas, su
daro įspūdį, kad tai yra 
darbo jėgos verbavimas, o

reikia vykdyti neati- 
, nes gautomis 

g) Yra reikalas turėti žiniomis bilius numato- 
tai tuokart valdžios fondą dėl apmo- mas svarstyti laike 2-jų 

mums reikia siūlyti nors kėjimų kelionės išlaidų savaičių, 
per pirmuosius dvejus me- nuo uosto iki tremtinio 
tus atvežti tuos tremti- apsigyvenimo vietos. Siū- 
nius, kurie atvyko į Vo- jOma tokį straipsnį įnešti 
kieti jos ir Austrijos Ame- • -x_x----—-- ------ •
rikiečių, Britų ir Prancū
zų zonas, į Italiją bei į 
Berlyno ir Vienos Ameri
kiečių, Britų ir Prancūzų 
sektorius iki 1945 m. 
gruodžio 22 d. Nes tie ku
rie ilgiau vargo tremtyje 
turėtų teisę anksčiau pa
tekti į Ameriką.

f) Panaikinti stovyklos bu papildyti D. P. įstaty- 
pirmumą..mą tokia prasme, kad visi

m. gruodžio 22 d., t. y. iki mų, ar dėl noro užsidirbti jėlioiant 
1947 m. balandžio 21 d. ar
dar vėliau,

BALF Imigracijos
Komitetas.

mentu suklotume šimtus tūkstančių Lietuvai atsta
tyti.

Tad nuolatiniai nepriklausomybės sukakties mi
nėjimai tai ne kokios eilinės pramogos, bet būtina 
patriotinė pareiga. Kalbos įkaitina klausytojų širdis 
Tėvynės meile ir skatina prie didesnių aukų, kurios 
reikiamu momentu suteiks mums džiaugsmo, kad už, 
Lietuvos ašaras ir kraują nors savo prakaitu mėgi-
nom kiek atsilyginti. K. gyventojams

nėje pusėje visą eilę didžiųjų patrankų, ku
rios buvo išrikiuotos rytų link. Iš kairės pu
sės Tauragės priemiestis buvo apšaudomas 
rusų tankų.

Mieste civilių gyventojų jau nebuvo. Va
dinasi, miestas buvo iševakuotas. Tik kariš
ki patruliai stovėjo ant gatvių sankryžų. 
Tiesa, vienoj gatvėj pastebėjau eilę mūsų 
žmonių vežimų, kurie laukė eiles pravažiavi
mui, o tuo tarpu jų užnugaryje dūmų ka
muoliai ritosi per namus nuo priešo ugnies. 
Mes ramiai važiavome, niekas mums jokios 
pastabos nepadarė. Svarbiausias dalykas bu
vo pervažiuoti per Jūros upę, nes girdėjome, 
kad greitu laiku tiltas bus išsprogdintas. Ir 
čia puikiai mums pasisekė.

Pervažiavus Jūrą, mūsų širdys ramiau at
sikvėpė, nes didžiausias sunkumas, kuris gu
lėjo mums ant krūtinės, nusirito.

Pradėjome vėl važiuoti. Sutemo visai. 
Nieko aplinkui nematyti. Tik vokiečių ka
reivių šauksmai girdisi, ir nuolat vienas ki
tą ragina, kad greičiau važiuotų. Mus irgi 
ragina. Mūsų arkliai vos paslenka.

Pavažiavus gerą kelio galą, pradėjo fron
to linijos ženklai ryškėti. Ypatingai tas švie
sos stulpas, kurį paskutinę naktį savo tėviš
kėje per visą laiką matėme, pasirodė visoj 
savo didenybėje. Juo toliau važiavome, tuo 
tas šviesos stulpas ryškėjo. Šitas reiškinys 
man visai nepatiko. Pradėjau dairytis.

Ir taip mums bevažiuojant, užtinkame 
vieną lietuvių vežimą, judantį priešinga link
me pro mūsų šalį. Sužinojome iš jų, kad va
žiuojame atgal į frontą, tai yra tolstame nuo 
Vokietijos. Nieko nelaukdamas, liepiau pa

į įstatymo pakeitimą, nes --------------
jis palengvintų tremti-1 Kiekvienas žmogus turi 
niams pasiekti gyvenamą kitame žmoguje veidrodi, 
vietą atvykus į J.A.V. -kuriame jis gali aiškiai į- 

h) Politiniai pabėgėliai.'žiūrėti savo paties silpny- 
Nuo 1939 m. rugsėjo 1 d. bes, trūkumus ir įvairius 
iki paskutinio laiko at- blogumus; bet mes dažnai 
vyksta politinių pabėgėlių* * ’ 
iš anapus geležinės už-

Kiekvienas žmogus turi

elgiamės šiuo atveju kaip 
. šuo, kuris loja veidrodį, 

I dangos. Todėl jnums svar- manydamas, jog mato ten 
ne save, o kitą šunį.

Šopenhaueris

sisukti iš kelio ir leidau vokiečių kolonai va
žiuoti pro šalį. Kareiviai, pripuolę prie mū
sų, liepė važiuoti kartu, bet griežtai atsa
kius, kad negalime, nes mūsų arkliai nebepa
eina. Tada buvau apskųstas kolonos virši
ninkui, bet jis, sužinojęs iš manęs, kad esa
me civiliai žmonės, leido mums pasilikti. Va
dinasi, pasprukome iš vanagų, kurie kažką 
norėjo padaryti su mumis.

Grįžome atgal. Bevažiuojant Antytė už
klausė vieno vokiečių dalinio, stovėjusio ant 
kelio:

— Ar galima be leidimų įvažiuoti į Vokie
tiją

Vienas iš vokiečių kariškių tuoj prisista
tė prie mūsų vežimo ir davė paliepimą:

— Imkite iš vežimo daiktus ir dėkite į ma
šiną. Mes išduosime leidimus ir nuvežime į 
Tilžę.

Matau, kad čia jau velniava. Mano Vacys 
norėjo toliau važiuoti, bet karys neleido, su
rikdamas:

— Halt! (Stok!).
Tada griežtai jam atsakiau:

— Mes esame ne vieni. Turime važiuoti su 
savo grupe, o mūsų grupė yra toliau. Prie 
jos turime dabar važiuoti.

Vokietis nutilo. Mes nuvažiavome toliau. 
Prietelkoms uždraudžiau nereikalingas kal
bas vesti su vokiečių kareiviais.

Tilžės link lauko žandaras neleido mums 
važiuoti, o nurodė Sartininkų link. Kelias 
buvo blogas ,tolimas ir sudarė vingio apie 
dvidešimt penkius kilometrus. Pavažiavę 
Sartininkų link keletą kilometrų, ėmėme ieš
koti nakvynės. Naktis buvo taip tamsi, kad

negalima buvo įžiūrėti, ar prie kelio stovi 
medis, ar ne. Tokioje tamsumoje turėjome 
susirasti nakvynę. Arkliai vos slinko keliu. 
Taip mums bejudant, išgirdome kairėje pu
sėje pasikalbėjimo garsus ir mašinų dūzgi
mą. Pasukome iš kelio ta kryptimi. Pavažia
vus kokį kilometrą, radome trobesius ant 
kalno. Kieme stovėjo daug mašinų ir veži
mų su arkliais. Ir čia mes sustojome. Per 
kryžiaus vargus gavome arkliams pašaro, o 
sau, žinoma, nesirūpinome, nes čia nieko ne
būtumėme gavę, jeigu ir būtumėme norėję, 
nes jau buvo nakties pirma valanda, kas tuo 
laiku ir taikos metu valgyklose nebuvo gau
nama valgyti.

Norėjome atsigulti ant šieno, tačiau ant 
jo vietos nebuvo, nes taip žmonių buvo nu
gultas. Nutarėme atsigulti ant žemės prie 
savo vežimo, nes ant vežimo nebuvo vietos 
kur gultis. Mums besitaisant sau guolį ant 
dirvono, lietus pradėjo lyti. Tada vežimą ap
dengėme šiaudais bei šienu, nes bijome, kad 
neperšlaptų mūsų daiktai, o patys atsigulė
me ant lietaus, nes neturėjome kuomi nuo jo 
prisidengti. Žinoma, poilsis buvo neperpui- 
kus, bet kadangi antra naktis buvo nemie
gota, tai mano bičiuliai, kai gulėsi, tai ir už
migo. Lietus jiems miegoti nekliudė. Tuo 
tarpu aš nebuvau tiek išvargęs, nes praeitą 
naktį buvau kiek miegojęs, tai dabar lino- 
jant nelabai miegas ėmė. Palindau po veži
mu, kad lietus nelytų man ant galvos. Taip 
čia man bedribsant, išgirdau dviejų karių, 
einančių pro šalį, tokį pasikalbėjimą.

— Ar čia yra pavojinga?
— Ne visai saugu. (Bus daugiau)
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Kanados Lietuvių Gyvenimas
Apie susimaišiusius ir surizgusius 

organizacijų vardus
Malonūs lietuviškosios spau-'jungti (sujungti? P. A.) visus 

dos mylėtojai ir jos skaityto- Kanadoje gyvenančius lietuvius 
jai. ypač kanadiečiai lietuviai. į visų bendrą vienybę ir t.t. 
be abejonės, bus visi skaitę 
“N. L.” Nr. 3 (95), iš sausio 
21 d. žurnalisto J. Kardelio in- 
terviev su Kanados Lietuvių 
Centro Tarybos pirmininku J. 
Juškevičium. Tačiau skaityti— 
yra vienas dalykas, o suprasti 
— kas “diplomatiškai” parašy
ta — jau kitas...

Ir. nors pabaigoje pasikalbė
jimo p. Kardelis teigia, kad: 
“Šiuos p. Pirmininko labai aiš
kius pasisakymus patiekiu GG. 
Skaitytojams", bet. tikiu, kad 
tie. vargšai skaitytojai, jaučia
si ne kitaip, kaip toji moterėlė mini keletą paragrafų iš nese- 
iš bažnyčios sugrįžusi:

DARBININKAS 4
“Amerika” Kanadoje— 

netektų besiįdomauti.
Tuo labiau, kad tie žmonės, 

kurdami savas, mums ne vi
siems suprantamas, “machina-

— Kad gi gražiai, vaikeliai, 
tas kunigėlis per pamokslą kal
bėjo. jog aš net apsiverkiau...
— Tai ką gi jis pasakė?
— A. kad. žinot, nė nesupra

tau...
Ne kitokia istorija, galimas 

daiktas, yra ir su 
somos Lietuvos” 
kurie tą interview 
labiau. kad ir

turėda- 
akis ir, 
susifor- 
anksto.

Po to jau p. Pirmininkas pri
taria nepartinės KLT organi
zacijos tikslų formulavimui, 
pabrėždamas, kad p. Kardelis, 
nors ir naujas kanadietis, bet 
kaip laikraštininkas, kuriam, 
“be abejo, teko dirbti organi
zacinį darbą”, visa tai gerai 
supranta... Taipogi dar “pagi
ria" p. Kardelį, kaip “neparti
nį" ir “nesrovinį” asmenį, re
dagavusį tremtyje “Lietuvių 
Žodį" ir pan. (“Lietuvos Žinių" 
nemini... Pr. Al.).

Dar toliau p. Juškevičius su-

niai paruošto KLT Statuto 
projekto, kuris skyriams yra1 
išsiuntinėtas ir skyrių valdy
bos. be abejonės, yra supažin
dinusios narius bei aptarusios 
paragrafų priimtinumą ar ne- 
priimtinumą, ir. pagaliau, kaip 
jau anksčiau minėta, p. Karde
liui Įsikišus su klausimu: apie 
kokią organizaciją pirmininkas 
kalba, o pastarajam “pasibėda- 
vojus", kad dabar organizacijų 
vardai yra labai “susimaišę ir 
surizgę". p. pirmininkas deda 
šitokį “credo” “paaiškindamas” 
kas per organizacija yra toji 
Kanados Lietuviu Taryba:

— Kanados Lietuvių Taryba 
yra sena Kanados lietuvių or-

vVorth, Tcxas, atvežta 42,000 svarų bomba, kuri vadinasi — 
Earthąuake”, kad užkrauti ją į B-36 didžiulį bomberį, kuris ją nuvež

tų išbandymui. Tai sunkiausioji bomba kokia ligi šiol buvo padaryta.
savo specifinius tikslus ir visai Centro Taryba nutarė steigti ninkas kalba,

j nė nemano, kad jas, kaipo to- skyrius, tačiau ir vėl bėda... “į niam Kanados Lietuvių Tary- 
kias, gali “apjungti” Kanados tuos skyrius “suėjo” ne orga- bos organizacijps nariui, nors 

į Lietuvių Centro Taryba. Tas nizacijų atstovai, bet pavieniai jis turėtų ir Saliamono galvą, 
pats yra ir su bažnytinėmis or- asmens”... (suprask: ne in cor- vis vien nebūtų aišku.), 
ganizacijomis ar grupėmis, kaip pore... Paimtieji kabutėse — p.
jas bepavadintume. Jei, pav, Juškevičiaus žodžiai. Pr. Al.) j 
prie kurios bažnyčios yra ko-i 
kia nors “Gyvojo Rožančiaus” 
moterų grupelė — taipogi joms 
nė į galvą neateina mintis, kad 
jos, apart Dievo ir Rožančiaus) 
dar gali turėti ir kitą kokį “po
ną”...

Ne kitaip yra ir su politinė
mis bei ekonominėmis organiza
cijomis. (Žinoma, gal būtų ir 

: ne pro šalį turėti artimus ry-

i
i

“Nepriklau- 
skaitytojais. 
skaitė. Tuo 

p. Kardelis,
nors kaip iš visko matyli, krei
pėsi pas p. Pirmininką 
mas aiškų tikslą prieš 
žinoma, turėjo aiškiai 
mulavęs klausimus iš
nes jo norėta gauti žinių apie 
numatomą kovo 26-27 dienomis 
KLT (Kanados Lietuvių Tary- ganizacija, kuri apjungia visas 
bos) suvažiavimą. Ir štai, dau- — savišalpines. bažnytines, po- 
giau negu įpusėjus pasikalbė
jimui. buvo rastas reikalas pa
klausti :
— Apie KLT tikslus ir užda

vinius Tamsta, p. Pirmininke' 
labai aiškiai pasakei ir dėl to. 
esu tikras, niekam abejonių ne
kils. bet... apie kokią organiza- grašis“, 
ei ją Tamsta kalbi? (Še tau, 
boba, devintinės!... Pr. Al.)

Na. o dabar — p. Pirminin
kas atsako:

— Tamsta teisus: organizaci
jų vardai bei pavadinimai da
bar tikrai yra susimaišę ir su
rizgę, kad tikrai 
kartais dėl to 
(Babelio bokšto 
tojasi?... Pr. Al.).

Tačiau grįžkime prie pra
džios interviev ir peržvelkime, 
nors trumpai, viską, kas laik-’ 
raštyje. veik per keturias skil
tis. prirašyta.

Pirmiausia, žinoma, pats p. 
Kardelis formuluoja Kanados 
Lietuvių Centro Tarybos tiks
lą. kad tas jos tikslas, esą. ap-

žia Pirmininkas p. Juškevičius, surasti
— toks vardų išriškinimas bus 
aiškus ir teisingas, nes ši pa
vienių asmenų organizacija yra 
sukurta ne kieno kito, tiktai
pačios Kanados Lietuvių Cent- ei jas”, turi savų tikslų. Apie 

jro Tarybos. Aš manau, kad to- tuos tikslus, jeigu bus reikalas, 
kio KL Centro Tarybos nusi- pasilieku teisę dar kitu kartu 
statymo ir reikia laikytis —tai pakalbėti, 
ir bus aišku”.

Nuo savęs į tai norėtųsi pri- 1 
durti: “Čia taip aišku, kaip ’ 
tamsiausioj nakty ir tankiau- ( 
šioj girioj paklydėliui...” 1

Ar kas nors organizacijų is
torijoj yra girdėjęs tokius “fo
kusus”, kad pav., kokios nors 
organizacijos steigėjai, savo 
steigiamajam susirinkime ar 
suvažiavime, būdami išrinkti į 
laikinąją centro valdybą, vė
liau organizacijos pavadinimą 
tik sau pasiliktų, o tos organi
zacijos skyriams — “išrastų” 
kitokį vardą? Manau, to nie- 

kiekvienam eili- nėra girdėjęs.
----  - - 1 Ir kas gi tuo atveju belieka 

daryti gražiai veikiantiems 
KLT net devyniolikai skyrių: 
važiuoti atstovams suvažiavi- 
man į Montrealį ir ten, išklau
sius savo “gimdytojos” KLCT 
naujų “išradimų”, vėl skirsty
tis į namus?

Mano išmanymu, reikia Ka
nados Lietuvių Tarybos sky
riams šaukti atstovų suvažiavi
mą, kad ir Toronte, kur gyve
na apie ketvirtadalis visų Ka
nados lietuvių ir kur vietovė 
artimesnė visiems skyriams 
negu Montrealas, ir čia išrink
ti Tarybos Centro Valdybą, pa
sitarti dėl tolimesnio veikimo 
ir veikti taip, kaip ir ligi šiol 
tie skyriai veikė. Gi grupės 
montrealiečių norima naujai

Ir viena tik noriu pabrėžti, 
kad KLT išsiplėtusiai ir gražiai 
veikiančiai nepartinei organiza
cijai — visai nėra reikalo šauk
ti, ligiagrečiai su jų suvažiavi
mu, dar ir visokiausių organi
zacijų atstovus, kad sudaryti 
jes veikimui kontroliuoti dar 
kokį tai “politbiurą” (“polit- 
biurai” šiame krašte ne ma
doj). Tuo labiau, kad į šią or
ganizaciją ir dabar įeina visų 
srovių asmenys, kaip organiza
cijos nariai. Jie gi visi turi vie
ną bendrą ir labai kilnų 
— kultūrinį ir Tėvynės 
nimo darbą.

tikslą 
laisvi- 
P. A.

• vKovoti už Lietuvos iš
laisvinimą ir Nepriklauso
mybę yra visos lietuvių 
tautos ir visų lietuvių, kur 
jie bebūtų, švenčiausia pa
reiga.

Prof. M. Krupavičius,
Lietuvos Išlaisvinimo 

Komiteto Narys.

Į

Toliau, kaip klasiškos miglos 
į akis dūmimo šedevrą, skaity
tojams noriu pacituoti iš p. 
Juškevičiaus pareiškimo ištisą 
pastraipą, kurios, tikiu, nė vie
nas kanadietis lietuvis nesupras 
ir nežinos ko norėta ja pasa
kyti: “...paskutiniame savo po
sėdyje Kanados Lietuvių Cen
tro Taryba priėjo išvados, kad 
vardus reikia skirti. Prieita to
kio nusistatymo: Kanados Lie
tuvių Taryba, kaip organizacijų 
organizacija, (Mano pabr. Čia 
neiškenčiu nepridūręs, kad la
bai norėtųsi pamatyti praktiko
je tokios “organizacijų organi
zacijos” nors ir eilinį susirinki- JEI NORI GREITAI IŠMOKTI ANGLŲ KALBĄ, ĮSIGYK — 
mą. Įsivaizduoju, kad tuomet "ANGLŲ KALBOS MOKYTOJAS"
gal sueitų į salę visos organiza
cijų grupės, gal sustotų iš eilės, 
ko gero, dar savas vėliavas at- i 
sineštų?... Tikras paradas bū
tų!... Pr. Al.) ir toliau pasilai
ko savo vardą. O tai organiza- I 
cijai, kurią ji suorganizavo, pa
siūlyti išryškintą vardą: Kana-

, dos Lietuvių Tary bos Organi- 
, zacija. Ją sudaro atskiri as- 
, mens, individai, ne organizacijų --- -- ----------- ---- - - , . A ' « ». __ 

nųjų ateivių organizacijų nėra,; ir kitą” organizacijas p. pirmi- atstovai. Man regis, pabrė-

šius, ypač su ekonominėmis. 
Gal kai kas iš jų “ekonomijos” 
nubirėtų ir Į KLT kasą...).

Taigi, matote! Veltui pastan
gos tas organizacijas subordi
nuoti po savo sparnu,
dėlto, p. pirmininkas įsakmiai 

' pabrėžia:

litines, ekonomines ir kitas or-i
ganizacijas ir klubus...

Čia, gerbiamieji, ir man,: 
nors nebunančiam nė vienos iš 
suminėtų organizacijų nariu, j 
kad apsaugojus jų “integralu- P3^- Pr- AL) organas, 
mą”, tenka prikišti savas “tri-

O, vis

“Taigi — KLCT yra 
aukščiausis visų Kanados lietu
vių ir jų organizacijų (.mano 

»»

Čia p. Juškevičių reikėtų pa
klausti: negu jis mano, kad 
tremtiniai — yra kokie nors iš 
azijatiškų stepių atvykę žmo
nės ir niekur, jokiose organiza
cijose nedalyvavę? Norėtųsi p. 
pirmininką užtikrinti, kad atva
žiavusiųjų eilėse yra visokių 
pažiūrų, visokių pakraipų žmo
nių ir visokių organizacijų na
rių: ir krikdemų, ir socialde
mokratų, ir valstiečių liaudi
ninkų ,ir tautininkų ir kitokių 
kitokiausių. Tad kodėl gi jie 
negali įeiti į vieną, siekiančią 
bendrų lietuviams tikslų orga
nizaciją, neperėję pirmiau per 
Kanados lietuvių organizacijų 
filtrą?...

Toliau p. pirmininko 'paži
bėdavo jama”: Tokiu būdu, iš 

’ organizacijų atstovų organiza -
Toliau tų dviejų pasikalbėji- cijos pasidarė skyriai, kuriuose 

me iškyla šitokia neaiški mig-
Aš norėčiau pabrėžti, jog, 1a, kad, esą, kaskart vis dau- 

anaiptol, Kanados Lietuvių Ta- gįau atvykstant iš užjūrio 
ryba neapjungia nė vienos iš p. tremtinių ir jiems apsigyve- 
pirmininko suminėtų organiza- nant tokiose vietovėse, kur se- tas pats. (Apie kokias čia “tą 
cijų, kaipo tokių—jų visumoj, o 
tik paskirus tų organizacijų na
rius, kurie yra pareiškę norą 

jau sunku būti ir vienos, ir kitos organi- 
susikalbėti... 

istorija kar-

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

602 VVashington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.
Tel. Lexington 8595

Limosinai dėl visokių reikalų.
Patarnavimas Dieną ir Naktį-

dalyvauja asmens individua
liai”. Taip, esą, ir susidarė ter
minų neaiškumas, nes vardas 
ir tai ir kitai organizacijai liko

M ' z

I

Norintiems angliškai pagal 
gramatiką išmokti, patariama 
įsigyti knygą ANGLŲ KALBOS 
MOKYTOJAS. Joje yra nau
dingi pasikalbėjimai: keliau
jant traukiniu, pas gydytoją, 
pas siuvėją, krautuvėje ir pa
našiai. Knyga turi 174 pusla
pius, stipriu viršeliu. Knygos 
kaina tik $2.00.

DARBININKAS
366 W. BROADWAY, SC. BOSTON, MASS.

zacijos nariais, nes pasauly 
dar nėra išrasta tokia univer
sali organizacija, kuriai turėtų 
subordinuotis ir paklusti visos 
kitos organizacijos...

Turint galvoj, kad, pav., ir 
suminėtas savišalpines draugi
jas, jei paimsime tik Torontą— 
jų čia yra. berods, net trys: 
Šv. Jono Krikštytojo. SLA ir 
trečia — komunistinė — (Sta
lino) sūnų ir dukterų. Jos turi
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Visiems plačiai žinomas pasakymas, kad jei
gu barsukas vasario 2 išlindęs iš olos pamato sa
vo šešėlį tai jis jo išsigandęs sprunka atgal į olą 
ir tas turi reikšti ilgą žiemą. Ar tas tikra ar ne, 
bet vis tik yra aišku, kad dar žiemos tik vidurys 
ir antroji pusės žiemos turi savo jėgą parodyti. 
Šis vaizdas parodo tūlo stebėtojo tos pranašystės 
bandymus.
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AE THE ‘'FASinO.V CAR
G?

“The 1949 Ford embodio all the
cssentia! rfualiiies of good taste, niodem design and 
sublle harmuuv iii line and cvlor. It is iudecd a

Ir "Mite" W 

pusė istorijos'.••

O, 4

UŽSISAKYK PASAK PAS SAVO FOF.DO DY1KF!

O F THE YEAR“

conipliinciii to llic stylr-conM’ious woniau who will 

recognizc and appreciatc the flattering baekground 
it provides for licr l»e?t dre-M'd appearancc!’

*President, The Fashion Acodemy of Nc~ Yorlr

' /

.. $
90E

Paimk ratą... 
ir bandyk naujo Fordo 

"FffiT
’J’he F.nhion Acsdemy New Vot ke yra 

bnoma per 20 metų metiniu “Ameri
koje puikiausiai pasipuosusios moters“ 
parinkimu. 1949 m. Fordas buvo pa
rinktas. gauti Madų Akademijos Auksi
ni Medai) 1949 automobilių modelių pa
rodoje dėlei jo puikios išvaizdos, ir pa
prastumo. Sis nepaprastas pripažinimas 
buvo duotas dėlei puikaus standardimo 
datbo Fordo Stylmg Departamentui ir 
Design CcniulUnt George V/alker ot Dc* 
trslt.
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Ged. Galvanauskas

Antradienis, Vasario 15, 1949

Apie Kalendorius Gražiai Atsiliepia
no naikiną lietuvių tautą? 
Jiems reikėjo surasti prie-, 
žastį, kad padengus jau į 
ankstyvesnius naikini-. 
mus.

Slaptas Įsaky mas. The 
News letter from behind 
the iron Curcain — Nau
jas laiškas iš anapus gele-! 
žinės užuolaidos, skelbia

Ūkininkų sukilimas. Dar 
praėjusių metų gruodžio 
mėn. antroje pusėje pa
sklido žinia, skelbianti ū- 
kininkų sukilimą. Toj U. 
P. (United Press) žinia 
buvo patalpinta praeitų 
metų gruodžio 24 d. Ame
rikos, Vokietijoje leidžia
mame laikraštyje, “Die 
Neue Zeitung”, kuri taipĮpolitbiuro įsakymą Šiau-j 
skamba: Į rėš fronto armijos IV sky-į

“Sovietiniame žurnale 
“Tarybų Lietuva”, gruo
džio mėn. numeryje, Lie
tuvos komunistų partijos 
centro sekretorius 
Trofimov praneša 
Lietuvos ūkininkų 
mą. Jis iššauktas 
vos ūkininkus varant į kol
chozus. Jis sako: “Buržu
aziniai nacionalistai Lie
tuvoje ėmėsi teroro prie- 
mdnių, žudymų, kad su- 
trukdžius tarybinės liau
dies didįjį atstatymo dar
bą ir pastangas padidinti 
gamybą”. Trofimovas to
liau priduria: “Naciona
listai priešinasi įkurti kol
chozus. Pasipriešinimas e- 
sąs palaužtas. Tačiau ko
munistų partija turi iš
rauti pogrindinio judėji
mo likučius”.

Toji žinia aplėkė visą 
pasaulį. Lietuviai tremti
niai, gyvenantieji irgi ne
žmoniškose sąlygose, pa
skelbė liūdesio dienas, ku
rios išpuolė Kalėdoms ir 
Naujiems Metams.

Sovietai pirmą kartą 
aiškiai prisipažino, kad 
reikia išnaikinti “naciona
listus”. Bet jie juk sudaro 
99% lietuvių. Pavergtoji
Lietuva turi mažiau ko- viename meni pajūryje ir 
munistų, negu JAV, ku
riose praeituose rinkimuo
se nuo jų Wallace gavo 
2% balsų. Nacionalistų iš
naikinimas, reiškia išnai- dūrinės Kauno srities ga- 
kinimą visos lietuvių tau- benami Jaroslavlio kryp- 
tos. Juk Trofimovas yra timi.
rusas, valdininkai — taip Asmenys sulaikyti, šiam 
pat rusai. Jis kalba apie įsakymui įsigaliojus, už 
nacionalistų, kaipo apie šnipinėjimą, gandų sklei- 
lietuvių išnaikinimą. įdimą, pasipriešinimą val- 

Kai vyksta šis žiauriau- džiai, pabėgimą ir tt. ne
šiąs persekiojimas, kai išvežami, bet MGB dalinių 
šimtai tūkstančių lietuvių vietoje sunaikinami, 
kenčia priverčiamojo dar- MGB turi teisę savo 
bo stovyklų pragare, ku- nuožiūra pasirinkti: išvež- 
riame negali žmogus il
giau trijų metų išgyventi, 
susirinkusioji Paryžiuje l 
UN’o, lyg pasityčiodama 
svarsto žmogaus laisvių 
klausimą ir pasmerkia: 
genocidą: tautų persekio-: 
jimą ir bet kuriais sume
timais naikinimą. Kodėl 
sovietai atvirai prisipaži-!

Darbininko" 1949 Kalendoriai 
Su Aušros Vartų Paveikslu

A. S. 
apie 

sukili- 
Lietu-

riui. Tas įsakymas para-; 
sytas liepos mėn. 1948 me
tais ir pasirašytas M.G.B. j 
pareigūno Abakumov. Jo; 
nurodymais lapkričio ir j 
gruodžio mėnesiais 1948, 
m. turėjo būti vykdomas 
teroras Pabaltės valstybė
se. Pagal tą įsakymą turi 
būti iš Lietuvos išvežti: 
politiniai kaliniai, nors jie 
būtų ir nenuteisti, kalėji
mų prižiūrėtojai, jei jie 
nekomunistai, buvę kariai 
ir jų šeimos, buvę valdi
ninkai, mokytojai ir pro
fesoriai su šeimomis, ku-į 
nigai, teisininkai, inžinie
riai ir t.t.

Iki rugpiūčio 1 d. 1948 
met. M.V.D. (Ministers- 
tvo Vnutrenich diel) pa
reigūnai turi pasirengti 
apskrityje. MGB (Minis- 
terstvo gosudarstvenoj 
bezopastnosti) dali n i a i 
priskiriami prie geležin-1 dirbo MGB centre, 
kelių stočių. Už tai jie 
gauna papildomą maisto 
davinį: 200 gramų rieba
lų, 150 gr. cukraus, 200 
gr. konservų žuvų, kakao, 
biskvitų (pyragaičių) ir 
degtinės. Jie apginkluo
jami papildomais ginklais.

Išvežimas pradedamas--_--- - —--------—

Vilniaus srityje. Jis daro
mas nuo pajūrio link Veli- 

• kije Lūki, o iš Vilniaus 
srities — į Minską, iš vi-

Plačiai spauda rašė apie judamų paveikslų pasaulio žvaigždes — 
Tyrone Power 4r Linda Christian, kurie nuvyko į Romą ir senoje Romos 
Katalikų bažnyčioje priėmė Moterystės Sakramentą. Šis vaizdas parodo 
tą iškilmingą momentą kai Msgr. William Hemmick, iš Washington, D. 
C., Santa Francesca Romana bažnyčioje atlieka moterystės Sakramento 
apeigas. Tose vedybose dalyvavo Italijos valstybės didieji valdininkai.

ti ar vietoje sunaikinti, 
grasant priešui, esant su
kilimui, sabotažui — ken
kiant ar atsiradus pavo
jui kariuomenei. MGB da
liniai buvo sustiprinti į- 
vairiais šalutiniais kari
niais daliniais. Kai kurie 
buvo paruošti specialiuose 
kursuose Kalinine. Kur-

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary

Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudin
gas dalykas nes jis yra geras kalbos mokytojas ir 
stiprus patarėjas.

Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną 
kuris yra kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 
6 coliai per 4”. 400 puslapių; kietais, stipriais audeklo 
apdarais. Parduodavo po $4.00; dabar mes Jums siū
lome bargeną — atiduodame už $3.00. Mes jų nedidelį 
skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia 
tik įdėk į konvertą kuponą su $3.00, ir tuojaus gausit* 
puikų Angliškai-Lietuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Broadway So. Boston 27. Mass.

šiuomi siunčiame $.............. ir prašome atsiust
mums Angliškai-Lietuvišką Žodyną.

Vardas .
Adresas

sus baigė apie 10,00 as- 1 
menų. Nuo liepos mėn. 
pradžios MGB daliniai ' 
pradėjo teiktis ties Bara- 
navočiais, rytinėje Lenki
jos dalyje. Vyriausiuoju 
teroro vykdytoju Lietuvo
je buvo paskirtas J. S. 
Gavedov. Jis buvo 1940-41 
politiniams reikalams ko
misaras Švenčionių ap
skrityje. 1942 - 48 met. 

užsie
nio saugumo centre.

Lietuvos sukolchozini- 
mas. Sovietai užimdami 
Lietuvą, žadėjo neliesti 
jos ūkinės ir socialinės 
santvarkos, bet tie paža
dai tiek buvo tesėti, kaip 
sovietų visuomet ir visur. 
Jie buvo tuojau sulaužyti. 
Sovietų pažadai neturi jo
kio pasitikėjimo.

Štai kad ir tas pats so
vietinis laikraštis “Tiesa” 
gruodžio 12 d. 1948 m. 
plačiai rašė apie ūkių ko- 
lektivizaciją: “Dabar res
publikoje jau yra daugiau 
300 kolektyvinių ūkių. Jų 
skaičius sparčiai auga. 
Šakių, Šiaulių ir Joniškio 
valstiečiai jau dirba ko
lektyviniuose ūkiuose. Toj 
pati “Tiesa”, kiek anks
čiau, būtent, lapkričio 13 
d. 1948 skelbė, kad jau ta
da Lietuvoje buvo 350 kol
chozų, o Vilniaus radijas 
šiais metais sausio mėn. 
1 d. paskelbė, kad jau yra 
600 kolchozų.

“Tiesa” spalio 31 d. 1948 
m. numeryje puola Viešin
tų vaisė, “buožes”, būk, 
jie nesumokėjo mokesčių. 
Tūlas Mesys Jonas už pir
mąjį metų ketvirtį buvo 
nesumokėjęs 5,319 rublių 
mokesčių. Išeitų, kad Me
sys už visus metus nuo 30 
ha. turi mokėti apie 20,000 
rublių mokesčių. Tokie ū- 
kininkai yra skelbiami 
“buožėmis”, sobotuotojais 
ir kenkėjais.

Sovietai pirmiausiai ap- 
deda ūkininkus milžiniš- 
;kais mokesčiais ir duoklė
mis. Jų neištesant, ūkinin
kai nustoja ūkių, ištre
miami Sibiran, o geriau
siu atveju tokie kenkėjai 
varomi į kolchozus.

i Kolektyviniai ūkiai yra 
didžiausios baudžiavos si
stema, kur žmogus neten
ka laisvės ir visiškai pri
klauso nuo valstybės va
lios. Prižiūrėtojai daž
niausiai yra MVD agen
tai ; komunistai, kolekty
vinių ūkių viešpačiai, ne 
vien prižiūri baudžiaunin
kų darbą, ir seka kas su 
kuo ką kalba, ar su kuo 
bendrauja.

v •

NENUSIMINSIU

Slenka padangėmis debesys 
pilkos;

Slenka iškur, nežinai.
Apgulė sielą mintys - vagilkos. 
Griauždamos, kaip kirminai.

E, jūs nenaudėlės, siurbelės- 
dielės,

Slenkančios juoda minia* 
Mintys beširdės, mintys besie- 
Negi apveikste mane? [lės.

Saulė, žinau, įkyriai debesuotą 
Dangų nušvies spinduliais, 
Mėliną skliautą neišmatuotą 
Džiaugdamos žemei atskleis.

Man tik vienam, debesų nusi- 
Saulės nešvies spinduliai?!minę 
Ko gi man liūdna? Ko gi krūti- 
Taip atsiduso giliai? I nė
Ne, neapveiksite, tingios tam

sybės;
Vargo šešėliais tuščiais!
Miega krūtinėj’ jėgos-galybės; 
Tik išsiręšiu Įiečiais.

Tik išsiręšiu, tiktai atsikvėpsiu 
Oro grynesnio plačiau;
Visą žmoniją meile apglėbsiu, 
Lietuvą visgi karščiau.

Maironis.

švietimo ministeris VI. 
I Niunka skelbia, kad Igna
linos gimnazijoje, Šven
čionių apskrityje daug e- 
sama nepatikimų mokyto
jų. Čia sumini eilę moky
tojų, pav.: Petravičių, 
Mudėnaitę, kurie dar nėra 
atsikratę religinių prieta
rų, lanko bažnyčią ir duo
da blogą pavyzdį moki
niams. N. Petravičius yra 
klerikalas, praktikuojąs 
tikintysis, savo bute laiko 
šventųjų paveikslus, Jis 
atsisakė prisipažinti kal
tu. Marija Alseikienė bur
žuaziniais laikais priklau
sė skautų, šaulių ir tauti
ninkų organizaci joms. 
Jos vyras Liudas Alseika 
Smetonos valdžios buvo
siunčiamas į įvairias bur
žuazines valstybes, o iš 
ten sugrįžęs, skelbė bur
žuazinę vakarų kultūrą. 
Šie ir dar šeši mokytojai 
yra atleidžiami.

Apie kokias teises kalba 
U,N’o ,kai žmogus yra per
sekiojamas dėl savo įsiti
kinimų. Ar UN’o yra ži
nomas bolševikinis 
ras? Jeigu žinoma, 
skelbia nuostatus, 
nesiima vykdyti?

“Tiesa” praeitų

ūkiai yra priemonė žmo
gui visiškai pavergti, kad 
jis neturėtų galimybės 
laisvai galvoti.

Kolektyviniai ūkiai yra 
priemonė užgniaužti kovai 
dėl lietuvių tautos išsilais
vinimo. Lietuvių tauta iki 
šiolei žiauriausiose sąly
gose vis tik tveria, kovoja 
ir laukia laimingos minu
tės išsilaisvinti iš žiau
riausios priespaudos.

Ta pati “Tiesa” praeitų 
metų gruodžio 16 d. nu
meryje praneša, kad 1947 
m. gruodžio mėn. 12 d. 
Ministerių Taryba, komu
nistų partijai pasiūlius, 
nutarė sudaryti “buožių” 
sąrašus. Į tuos sąrašus 
turi būti įtraukiami 
menys, 
valdė 
sklypus,
laikraštyje nusiskundžia
ma, kad tie sąrašai vis 
dar nesudaryti, o daugelis 
kenkėjų už piliavų neati- 
davimą, už mokesčių ne- 
sumokėjimą teismui nea
tiduoti. Tas reikštų tą pa
tį, jeigu pasakytume, kad 
tokie dar neištremti mir
čiai nuo bado ir šalčio.

Ši šiurpi istorija dauge-;lėjimą: 
liui brolių amerikiečių at-' Praėjusių metų pabai- 
rodys, lyg pasaka, bet tajg°Je švietimo ministerijos 
pasaka neišgalvota, o pa
remta faktais, kuriuos vi
sus net negalėtum šio 
laikraščio skiltyse sutal
pinti.

Lietuvos 
“Tiesoje”

v •

tero- 
kodėl 
kurių

as- 
kurie Lietuvoje 

didesnius žemės 
Tame pačiame

metų 
balandžio 17 d. numaryje 
skatina būti budriems. To 
laikraščio vedamajame 
dėstoma “Raseinių apskr. 
mokyklose dar iki šio me
to turi prieglobstį kleri
kalai ir moraliniai pakri
kę asmenys. Pav. Šiluvos 
mokytoja Beržinienė, buv. 
šaulių vadė, skleidžia reli
ginius prietarus. Ukmer
gės apskrities mokyklose 
pralindo nepatikimi as
mens. Liaudies švietimo 
reikalai patikėti buv. jau
nalietuviui. Anuomet jis 
priklausė fašistinei orga- 

Įnizacijai, ir tas fašistpa- 
laikis sugebėjo įsiteikti 
apskrities komiteto sekre
toriui. Korabeikovui, ir ar
dyti švietimo darbą.

Mokiniai yra “šviečia
mi”. Mokytojas Raičins- 
kis mokiniams skaitė pa
skaitą “Vatikano reakcinė 
politika” — Jurbarke. Mo
kytojas Greičius mokyto
jų konferencijoje skaitė 
paskaitą “Leninas apie 

s komunistinį jaunimo auk-
I

Mokyklos. — 
praeitų metų

Kolektyviniai! spalio ‘31 “d. -numeryje

vadovybė buvo pakeista. 
Jos priešakyje atsistojo 
Niunka, o jo pavaduoto
jas Knyva. Juodu griebėsi 
ne tik pašalinti mokyto
jus, bet ir išvalyti univer
sitetą. Iš Kauno universi- 

Tęsinys 7-tame pusi.

“Darbininko” 1949 metų sie
niniai kalendoriai yra išleisti la
bai meniškai su Aušros Vartų 
Stebuklingosios Švč. Marijos pa
veikslu, ir koplyčios vaizdu, su 
Gedimino kalno pilimi ir su Lie
tuvos motina, kurios rankose lai
komas kūdikis tiesia savo ranku
tę prie Aušros Vartų Dievo Mo
tinos. Pačiame kalendoriuje yra 
kiekvienos dienos šventųjų var
dai pažymėti; pasninkai ir vigili
jos atžymėtos žuvelėmis; sekma
dieniai ir šventadieniai atžymėti 
raudona spalva.

Gavusieji kalendorius apie juos gražiai atsiliepia 
ir nuoširdūs “Darbininko” prieteliai ir rėmėjai kalen
doriaus Fondan šią savaitę prisiuntė aukų sekantieji: 
Magdė Vosiliūtė, Waterbury, Conn......................
Mary Puzelis, Cleveland, Ohio ...........................
Elzbieta Pikelienė, Cleveland, Ohio....................
Mrs. Geo. Wensky, Minersville, Pa......................
Mr. Walter Bukauskas, Cicero, UI. .....................
Rose Miller, Minersville, Pa.................................
Mary Bellunis, Minersville, Pa..........................
P. Steponaitis, Tarriffville, Conn.......................
Mr. Joseph Balukievvicz, Phila. Pa......................
P. Lukas, Brooklyn, N. Y....................................
Mrs. Peter Urban, Pittsfield, Mass....................
Mrs. A. Povilonis, Lawrence, Mass......................
Mrs. Domcella Armon, So. Boston, Mass............
M. Mozūras, Detroit, Mich..................................
Louis Wirmusky, Hoosick Fall, N. Y..................
Mrs. Magdalena Visnauskas, Baltimore, Md.......
Peter Shilonskas, Worcester, Mass......................
R. Latauskienė, Brockton, Mass.........................
Mrs. K. Melusky, Shenandoah, Pa......................
Charles Szlaitis, Los Angeles, Calif......................
Kraučiūnas, So. Boston, Mass.............................
Mrs. B. Chuteikis, No. Randolph, Mass...............
Mr. Alexander Sodauskas, Northampton, Mass. 
V. Draugelis, Detroit, Mich................................
Mrs. Antanina Geležus, Holyoke, Mass...............
Mrs. D. Kamogis, Detroit, Mich.........................
P. J. Labanauckas, Milwaukee, Wisc..................
Mrs. A. Meienis, Cleveland, Ohio.......................
Veroniea Grobowski, Clifton, N. J....................
Mr. Jerome Dallalis, Norwood, Mass..................
Jonas Dzekevičius, Providence, R. I...................
K. Klebauskas, Athol, Mass................................
J. Pocius, Dorchester, Mass................................
Viktorija Jusevičienė, Arlington, N. J...............
France Korsa, So. Boston, Mass.........................
Mrs. D. Kaczerves, W. Lynn, Mass....................
Kasperas, Somerville, Mass................................
Alfred Korish, E. Boston, Mass.........................
John Chunis, So. Boston, Mass............................
Klemens J. Stoškus, So. Boston, Mass..................
John Kaleinikas, Elizabeth, N. J.........................
Anna Aitches, Granville, III. ...........................
Stasys Valasinas, Kingsley, Pa.........................
A. Grigalunienė, Long Island City, N. Y...........
Jonas Everlinas, Ravenshoe, Ont. Canada ........
L. Gedrim, Pepperell, Mass................................
G. Jackson, Haverhill, Mass. .............................
P. Kudirka, Norwood, Mass................................
K. Gabrenienė, E. Millinocket, Me......................
Rev. E. Paukštis, Chester, Pa............................
A. Grigalūnas, So. Boston, Mass.........................
A. Andruskevičius, Lawrence, Mass. ................
Sofija Rimaitę, Lavrence, Mass............... ..........
Stasys Uždavinys, Lawrence, Mass.....................
Mrs. Nellie Skupskis, Phila., Pa.........................
Anna Janulevičius, Barre Plains, Mass..............
Joe Kuderauskas, So. Boston, Mass...................
John Krasinskas, So. Boston, Mass...................
Andrew Yanku, Brooklyn, N. Y.........................
Mrs. P. Vaznienė, Rumford, Maine ...................
Al. Spacis. Brooklyn, N. Y.................................
Mrs. J. Stadolnik, New Haven, Conn................
I. Andrews, Weymouth, Mass..........................
Mr. Domonic Bakaras, Penna Grove, N. J........
Ona D. Rėkus ........ .......................................
Mrs. M. Benonis, Burlington, N. J......................
Marcela Tamošauskas, Akron, Ohio
J. Barbienė, Westville, III...................................
S. Jankauskas, Lawrence, Mass.........................
Paul Raymond, So. Boston, Mass......................
J. Laužikas, Brockton, Mass.............................
K. Sejefkienė, South Boston, Mass......................
Mrs. D. Kashatus, Wilkes - Barre, Pa..............
Mrs. Eva Krachus, Wilkes - Barre, Pa......
Marcella Treinavičiūtė, Dorchester, Mass. 
Casimir Stundžia, Methuen, Mass......................
U. Peredna, New Haven, Conn..........................
Mrs. Marcinkus, South Boston, Mass. ............
Juozas Gaidys, Phila., Pa.................................

Visiems “Darbininko” kalendoriaus fondo rėmė
jams nuoširdžiai dėkojame už paramą ir nuoširdumą. 

“Darbininko” Administracija.
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Labdaringosios Visuomenės 
Maloniam Dėmesiui!

I

t

BROCKTON, MASS.

j

sven- vo maionįų teikiamu laiku.
šv. Roko par. 40-ties valan

dų atlaidų iškilmingos pamal- 
i 18—20. Tai 

vis palaimos dienos parapijai.

•

I
f

l Iš Fedei-acijos skyriaus su- 
i rengtų J. E. V. Brizgiui pra- 
' kalbų aukų pasiųsta Federaci- 

Sekmadienį. vasario 20 d.. Centrui $237 44 Tai graži 
Brocktoniečiai minės \ asai io parama katalikų veikimo rei- 
šešioliktosios — Lietuvos Ne- balams 
priklausomybės sukaktį. :_________

Programa prasidės 2 vai. po į Roko par. misijos įvyks
pietų Šv. Roko par. bažnyčioje kovo 21—28 d. Kviečiami visi 
pamaldomis. Bus pamaldos už BrOcktoniečiai pasinaudoti Die- 
Lietuvą. Bus giedamas
tas Dieve”, palaiminimas šven- 
čiausijo Sakramento ir atkal
bama naują malda už Lietuvą. dns jvvks kovo 
kurią Arkivyskupas Richard 
J. Cushing. D. D., užtvirtino.

Po pamaldų, 3 vai. įvyks pa
rapijos salėje koncertas ir pra
kalbos. Kalbės laikraštininkas 
Jurgis Strazdas, inžinierius 
Kristupas Daugirda ir mokyto
ja Antanina Sužiedelienė. Mu- 
zikalio programo dalį išpildys 
Šv. Roko parapijos choro rink
tiniai solistai ir mokyklos vai
keliai pasakys eilutes.

Visi kviečiami daly-vauti ta
me Lietuvos nepriklausomybės 
minėjime.

Nukryžiuotojo Jėzaus Vier.uolijos 
Rėmėjų ir Prietelių Seimelis jVyks 

Sekmadienį, Kovo 27,1949
Šv. Petro parapijoj, So. Boston, Mass.Sesijose dalyvaus ir Jo Ekscelencija Arkivyskupas Richard J. Cushing, D. D.

kęs iš tremties, buvęs Nepri
klausomos Ijetuvos ministeris 
pirmininkas, ir visų h-.rtfor- 

idiečių mylimas, prel: tas J
Ambotas, senatorius M. Man- 
chun, taip pat dalyvaus Frank 
Dailcy and Co. Magician magi- 
kai. viso apie šeši asmenys, — 
kurie visus stebins savo bur- 

Itais ir šokiais. Tai užtruks apie 
Į pusę vai. laiko.

Tad, mieli Hartfordo ir apy
linkių lietuviai, dalyvaukime 
šioje lietuvių tautos šventėje, 

j kuri įvyks vasario 20 d. 3 va!. 
ix> pietų lietuvių parapijos sve
tainėje, Broad St. ir Capitol 
avė. kampas. Pamatysite įdo
mią programą, kuria būsite pa
tenkinti.

Besikalbant su BALF’o veiki
mo bei rengimo komisija, bū
tent: P. A. Kadis ir R. Man- 
chun, teko patirti kad turėsime 
gėrimų ir skanių hot dogs ir, 
tur

Padėkime Plytelę A. A. Tėvo 
Kazimiero Amžinam Paminklui 

Tėvo Kazimiero Kapucino parinktos maldos
1. Iš spaudos išeina maldų knyga 

Atlaidų šaltinis”. Tai yra viena iš pa
čių vertingiausių maldaknygių, nes jo
je surinktos maldos yra sukurtos gar
sių šventųjų ar kitų Dievo moksluose 
išmintingų žmonių, ir didžiuma maldų, 
esanti toje maldaknygėje, yra paties 
popiežiaus apdovanota specialiais atlai
dais.

v •

Tėvas Kazimieras 
Kapucinas

" »
2. Lietuviams šią maldaknygę parinko, spaudai 

paruošė garsusis misijonierius Tėvas Kazimieras Ka
pucinas, kurio vestos misijos paliko neišdildomą įspū
dį. Jis mirė 1941 m. gruodžio 26 d. Kaune, Lietuvoje. 
To kapą mindžioja svetimųjų bolševikų kojos. • Įsigy
damas šią maldaknygę padėsite plytelę amžinam pa
minklui tam misijonieriui, nuo kurio mirties šiemet 
sueina 7 metai.

3. šioje maldaknygėje yra ypatingai gražių mal
dų į Dievišką Jėzaus ir Marijos Širdį, sielvarte, nelai
mėje, prašant ramybės, vedusiųjų maldos už tėvus, 
mirties atvėjuje. Visos tos maldos popiežiaus apdova
notos atlaidais.

4. Maldaknygė spausdinama labai aiškiomis dide
lėmis raidėmis.

5. Maldaknygė “Atlaidų šaltinis” turės net 560 
puslapių, bet bus patogios išvaizdos, prabangiais vir
šeliais, auksuotais kraštais. Kaina $3.50. Kas ją užsi
sakys dabar iš anksto, gaus pigiau — už $3.00 ir be 
to — bus įskaitytas į Rėmėjų-Leidėjų skaičių ir gaus 
a. a. Tėvo Kazimiero paveikslą atvirutės didumo.

6. Ši maldaknygė 
nių, gimtadienio, sukaktuvių proga.

Kreiptis adresu: —
DARBININKAS

366 West Broadvvay South Boston 27, Mass.

Kaip jau buvo anksčiau spaudoje rašyta. Jėzaus i 
Nukryžiuotojo Vienuolijos Rėmėjų ir Prietelių, ypač 

' nuoširdžių jų labdarių bendras suvažiavimas — SEI- 
i MĖLIS, įvyks Sekmadienį, kovo 27 d., 1949, šv. Petro 
parapijoje, South Boston, Mass.

11:30 vai. bus atnašaujamos Šv. Petro bažnyčio
je iškilmingos šv. Mišios, ir pasakytas momento reikš
mei pamokslas.

Po pamaldų seks užkandžiai.
2 vai. po pietų, Sesijos įvyks Municipal salėje, 

Broadway, So. Boston. Šiose sesijose prisižadėjo at
vykti ir mūsų nuoširdusis Ganytojas, Jo Ekscelencija 
Arkivyskupas Richard J. Cushing, D. D.

Seimelio eigoje įdomią paskaitą skaitys Jėzaus 
Nukryžiuotojo Vienuolyno Brocktone Kapelionas kun. 
Jonas S. Švagždys.

Kun. A. Abračinskas vadovaus meno programai, 
kurioje dalyvaus Merginų Sodalicija. Bus giesmių, 
gyvų religinių paveikslų... Solo patieks A. Barauskas 
iš Brocktono.

Kviečiami visi rėmėjai ir gerų darbų labdariai ir 
prieteliai ruoštis dalyvauti šiame Seimelyje.

j

Sekmadienį, vasario 13 d. š. 
m., pp. Jonas ir Elžbieta Kum
pai, gyv. 21 Circle St., susilau
kė naujagimio sūnaus. Motina 

I ir sūnus sveiksta ir auga 
Brocktono ligoninėje, Dr. Bud- 

j reckio priežiūroje.
Iš naujo šeimos nario atėji

mo buvo ir surprizo, nes jis pa
taikė kaip tik ant savo tėvo 
gimtadienio. Dabar ir tėvas ir 
sūnus švęs tą patį tryliktą.

Rap.

Trečiadienį., vasario 16 d.. 8 
valandą vakare. Šv. Vardo Vy
rų Brolija rengia “Whist par
ty”. kuri žada būti turtinga 
vanomis ir įdomi svečiais 
viešniomis. Kviečiami visi 
vykti.

I

do
bei
at-

Užgavėnių didysis šurum- 
Burum įvyks vasario 26-tą, pa
rapijos salėje. Bus šokiai, už
kandžiai ir “Good Time”. Tai 
bus tikrai linksmas vakaras. 
Verta visiems pabuvoti gražio
je kompanijoje.

PATBSOM, N. J.

Paterson, N. 
ir sėkmingas 

narių mėnesi- 
Ta proga na-

Š. m. sausio mėn. 23 d. 3 vai. 
p. m. parapijos svetainėje, 147 
Montgomery PI., 
J. įvyko gausus 
BALF’o 86 sk. 
nis susirinkimas.
rio mokestį už šiuos metus pir
mieji užsimokėjo:

F. Saranka $3.00. Satkuvienė 
$2.00.J. Spranaitis $2.00, Ed. 
Kinder $2.00. Sekantieji po vie- 

Iną dolerį: kun. J. Klumbis, D.

Dailydė, p.p. Misiūnai, Cilince- 
vičius, p.p. J. Kubiliai, A. To- 
ciūnienė, B. Vinčienė, p.p. J. 
Keršuliai, St. Meilus, M. Belch, 
ir Pr. Willim.

Visiems atsilankusiems į su
sirinkimą aukotojams - na
riams BALF’o 86 sk. Valdyba

susirinkimuose kuo skaitlin
giausiai dalyvauti.

BALF’o 86 sk. Valdyba.

HARTFORD, CONN.

Nors 
būrelis

dar nedidelis tremtinių 
yra atvykęs į Hartfor-taria nuoširdų lietuvišką ačiū. Dureils -vra atvyks j nanior- 

Valdyba pageidauja ir maloniai, v*s*’ laikas leidžia,
kviečia visus susipratusius Pa-; sPar®jai ruošiasi prie \ asario 
tersono ir anvlinkės lietuvius' 16-tos dienos minėjimo. Prieštersono ir apylinkės lietuvius! 
ateityje BALF’o 86 sk. narių

Saugoti Jūsų Patogumą!

r

Leiskite Even Steven

New England 
Coke 

AUTOMATIŠKAS
ŠILUMOS 

REGULIATORIUS
Teikia

Anglių ir Koke
t

Lengvesnį ir Pigesnį 
Vartojimą

gauti vienodą, 
dėl savo šeimos

Daber jūs galite 
sveiką temperatūrą 
per 24 valandas dienoje... be priežiū
ros traukimo ir Juškų. Štai kokį pato
gumą jūs gausite, kada instaliuosite 
pagerintą, penkiems metams garan
tuotą New England Coke Automatiš
ką Šilumos Reguliatorių.

SUTAUPYS ŽINGSNIUS... 
SUTAUPYS PINIGŲ’

Tik pamanyk, kiek gali tūkstančių

žingsnių sutaupyti kada Even Steven 
kontroliuos ir prižiūrės traukimą ir 
juškas automatiškai. Ir pagalvok, kiek 
jūs sutaupysite kuro, kada automatiš
kai šiluma bus reguliuojama, kada 
įdėsite automatinį reguliatorių. Pade
monstravimas jums įtikrins, kad ter- 
mostetą galėsite pasi
rinkti tokią spalvą, 
kuri tiktų prie jūsų 
namų spalvos.

būt .geros muzikos.
John Medonis.

SCRANTON, PA.
Vasario 16-ta

Uždvką Demonstraci ja .. Be Obligacijų

Šaukite HUbbard 2-4670
NEW ENGLAND COKE

autorizuotą New England Coke Dylerių
N£W ENGLAND COKE ORO PRANEŠIMAI

WCOP—7:40 A.M. ir 6:10 P.M.—THE OLD SALT

Pirm, iki &ešt.

WEEI—11:10 P.M.—EB. Rideout—Antr., Ketv. ir Sešt.

j New
England 
COKE

1

Prieš 
savaitę laiko susirinko apie 15 
tremtinių ir nutarė parašyti 
veikalą, pritaikintą Nepriklau
somybės minėjimui. Minėtą vei
kalą parašė P. Šimkus ir pra
eitą šeštadienį jau buvo repeti
cijos. Veikalas yra gana turi
ningas. Daugeliui teko iš pasi
kalbėjimų girdėti arba iš laik
raščių skaityti, kaip būdavo 
švenčiamos tautos šventės Lie
tuvoje. Dabar visi Hartfordo ir 
apylinkės lietuviai turės progos 
pamatyti scenoje.

Meninę parogramą išpildant, 
pagiedos šv. Cecilijos choras ir 
M. Kripas, šokius išpildys Na
vickienės anūkės. Kalbės gene
rolas J. Černius, neseiai atvy-

1 1

Artinasi mūsų brangiosios 
tėvynės, kankinės Lietuvos, 
Nepriklausomybės paminėjimo 
diena. Svarbu, kad mūsų tos 
dienos paminėjimo rengėjai ge
rai pasiregtų tą Lietuvos Ne
priklausomybės paminėjimą at
likti, kad būtų suruošta tos' 
dienos šventei gera programa 
ir būtų pasistengta Lietuvos 
išlaisvinimo reikalui ir dėl jos 
tremtinių, kiele galint, daugiau 
surinkti aukų. Paminėjimo ren
gėjų yra šventa pareiga, kad 
būtų gerai sutvarkyta aukų 
rinkimas, o visų kitų lietuvių, 
kurie myli savo tėvynę, tokia 

i pat pareiga, kiek galint, dau
giau paaukoti.

Programos vedėjai turėtų 
pasistengti, kad būtų aukos 
renkamos ne tokia tvarka, kaip 
iki šiolei, skrybėlę perleidžiant, 
kuri stengiamasi kuo greičiau
siai nuo savęs nustumti, bet 
paskiriant bent po tris asme- 
is aukoms parinkti ir, kad bent 
jau 1 dol. aukavusieji, būtų už
rašomi ir laikraštyje skelbia
mi, išskyrus tuos, kurie to ne
pageidautų.

Mūsų pasišventusiųjų tau
tiečių yra nusitarta surinkti 
Lietuvos išlaisvinimo reika
lams $5,000,000. Todėl mes tu
rime pasistengti, visas progas 
išnaudoti, kad surinktume nors 
pusę minėtos sumos.

Pranas Latoza.

puiki dovana švenčių, vardi-

“Darbininko” Administracijai: —
Šiuomi siunčiu $3.00 ir prašau kaip tik baigsite spausdinti 

didelėmis raidėmis Tėvo Kazimiero Kapucino maldaknygę — 
Atlaidų šaltinis, man atsiųsti.

Vardas ................................................. ....................................

Adresas

^Lietuvos Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenvs:

BARKAUSKAITE, Magdale
na, iš Užtakų km., Rumšiškių 
vi., Kauno ap.

BUTKUTĖ, sesuo Barboros 
Grybienės, iš Gargždų, Kretin
gos ap.

BALTRŪNAS, Juozas, iš La- 
viškio km., Taujėnų vi., Uk
mergės ap.

BENEŠIŪNIENE, Zofija.
BILDA, Joe, gyvenęs 639 

Crosby, Grand Rapids, Mich.
DAUČIANSKAS, Martynas 

ir Petras.
I GABALIS, Kazimieras, iš 
Račių km., Tirkšlių vi., Mažei
kių ap.

I GERYBA. Antanas, ir jo bro
lis bei sesuo.

j GLIAUBERTAITES, Iliuzija 
Į ir Stefanija, iš Ylakaičių km., 
Ylakių vi.. Mažeikių apskr.

GUDŽIŪNAS, Domininkas.
JANKAUSKAS, iš Paluome- 

nės km., Kaišiadorių vi., Trakų 
apskr.

MARTINAITIS, Vincas, iš 
Barzdų km., ir vi., Šakių ap., ir 
jo žmona bei vaikai.

MEIKIONIS, Mat. gyvenęs 
13 Orchard St., Great Neck, 

į N. Y.
1 MYLIUNIENfi - Karyšavi-

čiūtė, Magdė, iš Punsko km. ir 
vi., Suvalkų ap., ir vyras My- 
liūnas Antanas.

NUTAUTAS, Simonas, iš 
Andriejaičių km., Šilalės vL, 
Tauragės ap.

KARANAUSKIENĖ - Stra- 
vinskaitė, Ona, iš Balbieriškio, 
Marijampolės ap.

KARYŠAVIČIŪTĖ - Myliū- 
nienė, Magdė, iš Punsko km., 
ir vai., Suvalkų ap., ir vyras 
Myliūnas, Antanas. •

RADUS, Jonas ir Vincas, iš 
Grikepelės km., Kaltanėnų vi., 
Švenčionių ap.

ROŽUKAS, Juozas, gimęs A- 
merikoje, bet tėvai 
kaviškio ap.

PEŠKEVIČIUS 
Antanas .Jonas ir

PLESKAUSKAS, 
km.. Kėdainių ap.

RADZEVIČIUS, Alekas ir 
Kazys, broliai Juozo Radzevi
čiaus.

STRAVINSKAITfi - Kara- 
nauskienė, Ona, iš Balbieriškio, 
Marijampolės ap.

STUKAS, Petras, buvęs su 
JAV Armija Vokietijoje. Re- 
gensburge.

ŠARSKIS, išvykęs iš Alvito 
vi., Vilkaviškio ap.

gyvenę Vil-

(Peškus), 
Lukošius.

iš Liepiu

UMBRASAS, iš Vardžiukie- 
mio km., Salako vi., Zarasų a., 
gyvenęs Argentinoje.

MATUKAS, Juozas ir Vin
cas, iš Radviliškio vi., Karče- 
nų km., Šiaulių ap.

MATULEVIČIUS, Jurgis, iš 
Senabudžio km., Liubavo vi., 
Marijampolės ap.

MAZAUSKIENE, Marijona, 
duktė Ieva, ir sūnus Jonas, iš 
Senabudžio km., Liubavo vai., 
Marijampolės ap.

MAŽONAITE, Stefanija, iš 
Selenių km., Salantų vi., Kre
tingos ap.

MAŽONAS (Mažonai), išvy
kę iš Liepojos, vyriausias sū
nus Kostas.

MAŽONIS, Steponas, iš Gre- 
gališkių km., Naumiesčio vi., 
Tauragės ap.

MILIŪNAITfi Kupstienė

(buv. Birštonienė), Uršulė, iš 
Bartininkų, Vilkaviškio ap., ir 
vyras Kupstas, Petras, bei vai
kai — sūnus ir dukterys Mary
tė ir Onutė.

MIKALČIŪTfi, Zose, sesuo 
Liudviko Mikalčiaus.

MILAŠEVIČIENfi - Ragaus
kaitė, Elvira.

MINIOTAS, Antanas ir Juo
zas, iš Šiaulių ap.

MIŠELIS, Kazimieras, s. 
Petro, iš Žinenų km., Radviliš
kio vi.

MITKEVIČAITfi - Gineitie- 
nė, Veronika, iš Telšių.

MONTVILIENE - Suječiūtė, 
Rožė, iš Šventežerio, Seinų ap.

Ieškomieji ar apie j-os žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti
Consulate General of Lithuania 

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

f
ŠV. ANTANO GARBEI 

Kovo-March 15, 1949 
Lietuvos Pranciškonų 
SV. ANTANO VIENUOLYNE

Kennebunk Port, Maine 
Prasideda

Iškilmingos 13-kos Antra
dienių Pamaldos, 

kurios baigsis birželio 4—13 d.

Šv. Antano Mišių Novena.
Už visus Sv. Antano 13-kos Antra

dienių Pamaldų ir Novenos dalyvius 
bus laikomos

Kas Antradienį:
7 A. M. — IŠKILMINGOS *V. MIŠIOS,

7 P. M. — IŠKILMINGOS PAMALDOS PRIE IŠSTATYTO 
ŠVENC. SAKRAMENTO.

Pamaldų metu bus skaitomos prisiųstos intencijos, 
kuriomis Pranciškonai melsis.

Visus šv. Antano Mylėtojus Kviečiame 
Jungtis su Pranciškonais maldoje, šv. Komunijoje ir šv. Mišiose, 
kad per didžiojo Stebukladario šv. Antano užtarymą išprašius 
iš Dievo:

TEISINGOS TAIKOS!
NEPRIKLAUSOMYBĖS LIETUVAI!
KIEKVIENAM RŪPESČIŲ VALANDOJE REIKALINGOS 

PAGALBOS!
Si quaeris miracula... Jei ieškai stebuklų, kreipkis į šv. Antaną. 

Iki Kovo 15 d. prašome prisiųsti savo ypatingas intencijas se
kančiu adresu:

FRANCISCAN FATHERS
Kennebunk Port, Maine.

.-N* «»-<
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ŽINUTES Alenos
Tautinės šventės minėjhnas 

praėjusį sekmadienį So. Bosto
ne įvyko ryžtingoje ir pakilu
sioje nuotaikoje. Gausūs ir įžy
mūs kalbėtojai, skaitlingi ir a- 
tydūs klausytojai, kaip bažny
čioje taip ir salėje, gražus pa
vasariškas oras — sudarė vi
suose So. Bostono lietuviuose 
pakilią ir ryžtingą nuotaiką. 
Visi, kaip vienas So. Bostono 
lietuviai stojo Nepriklausomos 
Lietuvos pusėn.

Vasario 16-toj
i žinios! !

" susipratimo idėjos ir mei-į8U^7^*: . f naiv<r;
Petronėlė Ona duktė Juozapo ir £ visam tam, kas Hetuviš-' 5*^ „S*
------- —__ M ka. samanotu baku- nus ** tn,mP4’ niekuo

(Pradžia 1-me puslapyje ! laisvė jų kruvinais batais

Aleksiūnų, gyv. 173

Pėmiy Sale

Lietuva Kryžiaus Keliais
4

skriaudos. Tremtiniai pa
kelia pažeminimą ir 
skriaudas dantis sukandę. 
Jie yra tik pusiau laisvi, 
tačiau kovoja daug kur 
pasiaukodami. Ar tie, ku
rie naudojasi pilna laisve, 
mūsų broliai ir seserys, y- 
ra viską padarė, kas yra 

numeryje galima?

narni. Taip padarė e ir Jau
nųjų rašytojų sekcijos va
dovybė, pašalindama iš 
savo tarpo A. Sprindį. Ta 
pati “Tiesa” praeitų metų 
lapkričio 12 d. i 
praneša, kad daugelis dai-i 
lininkų buvo nusiųsti į ko-| 
lektyvinius ūkius ir ten 
jie padarė apie 300 eskizų 
ir piešinių.

Tas pats laikraštis rašo, 
kad Lietuvos teatruose 
rodomi geriausi sovieti
niai veikalai. “Lietuviškos 
dramaturgijos kūrimas 
yra gerokai atsilikęs. Pa
skelbtas konkursas para
šytiems dramos veika
lams buvo labai menkas. 
Vienintelė esanti pavyku
si pijesė J. Baltušio: ‘Gie
da Gaideliai’, kuri jau ro
doma žiūrovams. Kiti vei
kalai, net didelio bolševi- 

įkams pataikūno, B. Dau- 
J. Žiugžda rašo “Lietu- guviečio, J. Marcinkevi- 

vos Istoriją”. Jis nėra is- čiaus pijesės esančios Is
torikas, tačiau sovietinio silpnos.
požiūrio istorijai rašyti ir j Dėl ^os nesėkmės ir kū- 
nereikalingas joks moks- rybinės padėties nepaken- 
linis pasiruošimas. Pir- " 
miausia čia reikalinga ra
šyti apie amžiną lietuvių 
draugingumą Rusijai ir 
nedraugingumą JAV, o y- 
pač Vatikanui. Šiuo tikslu 
pateikiamos ištraukos iš

Pradžia 5-tame pusi, 
teto pašalinta mendeilisti- 
nės pakraipos literatūra. 
Daugelis dėstytojų pakal
tinti neobiektyvumu. Tas 
pats esą su Mastauskiu, 
Vasiliausku, su kuriais 
šių eilučių autoriui teko 
sėdėti gimnazijoje vienoje 
klasėje. Jie buvo įspėti, 
tačiau nepasitaisė. Parti
niai sekretoriai Venckus 
ir Minkevičius nedaboja 
“partinės linijos” ir aka
deminio “lygmens”.

Žemės ūkio akademijos 
docentas Brundza apgai- 

nepriklausomy- lestaująs, kad moksliniuo- 
' se darbuose neatsisakęs 
mendaleismo. Jis sakosi: 
“Dabar belanky damas 
marksizmo - leninizmo u- 
niversitetą, pasidariau vi
sai svetimas klerikaliz
mui”.

ĮVAIRŪS SKELBIMAIti tautos kultūriniam gy
venimui ir pradeda sun
kius Kryžiaus kelius dėl 
lietuvybės. Toje šamano- ; 
toje bakūžėje prie motu
tės ratelio atsiranda pir- ; 
moji lietuviška pradžios 
mokykla. Sąryšyje su tau
tinės sąmonės atbudimu, 
su tautiniai kultūrinėmis 
pastangomis, vėl smarkiai 
pradeda siautėti okupan
tai, prasideda kalinimai ir 
trėmimai į Sibirą, tik da
bar jau nukreipti į tą iš 
liaudies kilusią inteligen
tiją ir net pačią liaudį. 
Tie visi pažeminimai, per
sekiojimai ir kančios lie
tuvių tautos atsparumo 

i nepalaužia, tik dar labiau 
i jį sutvirtina. Tauta ruo
šiasi svarbiam žygiui —1 

į Lietuvos 
bės paskelbimui.
buvo neįtikėtina ir pati sios reikšmės rašytas ak- 
lietuvių tauta nelabai ta- tas, koks kada buvo sū
dą tikėjo, kad iš tokios rašytas Lietuvos istorijo- 
galybės, iš tokio Rusijos je, nes joks kitas aktas 
milžino galėtų išsilaisvin- taip aiškiai ir pilnai nepa- 
ti, bet tai įvyko, ir dar brėžė Lietuvos nepriklau- 
daugumos tų pačių kovo- somybės, kaip šis. Juo 
tojų akyvaizdoje, tapo re- buvo paskelbta Lietuvos 
alybe. nepriklausomybė be jokių

Aukščiausiojo apvaizdai pasižadėjimų kitoms vals- 
lemiant, 1918 metais lietu- tybėms, neapsunkinta jo- 
vių tauta, sutraukiusi ver- kiais politiniais servitu- 
gijos pančius, numetė ii- tais. Jis paneigė visas pra- 
gai slėgusį rusų jungą, eities prievartos pasėkas; 
atgavo visišką nepriklau- ne tik tas, kurios buvo pa- 
somybę ir laisvę. Tie pa- naikinę Lietuvos nepri- 
tys amžinieji Lietuvos klausomybę, bet ir tas, 
laisvės priešai — masko- kurios buvo X susiaurinę, 
liai, tik dabar vietoje ere- Vasario 16-tos dienos ak- 

... lio užsisiuvę ant savo sku- tas buvo tas planas, kurį
raudoną žvaigždę, visi lietuviai įvykdė. Ame- 

~ pirmieji vėl puolėsi lietu- rikos lietuviai teikdami 
ivių tautos laisvę dar tik gausią paramą savo dole- 
■ užuomazgoje užgniaužti, riais ir kitokiomis gėry- 
IŠį £artą visi lietuviai kie- bėmis, o gyvenantieji ta- 
Itai pasipriešino ginklu, ir me krašte savo darbu ir 
komunistiški maskoliai su ginklu rankoje. Jeigu 
buvo nublokšti į savo “ro- šis aktas nebūtų buvęs pa
jų”, iš kurio vėl pasirodė Į skelbtas ir jo užbrėžtas 
tik 1940 metais, vis dar planas nebūtų buvęs įvyk- 
būdami biauriai nuplyšę *dytas, 
ir stebėdamiesi,

naikintus miestus ir kai
mus, ekonomiškai pakilo 
ir sparčiai Žengė kultūri
nės pažangos keliu. Ta pa
žanga džiaugėsi patys lie
tuviai krašte ar už jo ri
bų, tą pažangą ir pasaulis 
įvertino ir pripažino, kad 
lietuvių tauta sugeba sa
varankiškai gyventi ir y- 
ra verta i 
bes. Ir šiandien Lietuvą 
pripažįsta de jure ir, kur 
yra proga, de facto, palai
kydamas Lietuvos diplo
matines atstovybes ir lie
tuvius tremtinius laikyda
mas ne sovietų piliečiais, 
bet tik Lietuvos. Tai yra 
paseka Vasario 16 dienos 
akto, kuris tapo realybe.

Į Vasario 16-tos dienos 
nepriklausomy- akto reikšmė labai didelė, 

Rodos, o, gal, jis yra ir didžiau-

REIKALINGA 
Patyrę ir Nepatyrę 

STITCHERIAI
Dirbti moteriškas blouses. 
Nuolatinis darbas, geras 
atlyginimas. Atsišaukite: 
ALLEED BLOUSE CO.
JO Kseeland St., Boston 

(21-t-18)

žmonės 
sutinka 

Penny

ŠV. 
labai 
rengiamąjį milžiniškąjį 
Sale, kuris įvyksta kovo 12 d. 

' Municipal Building, So. Bosto
ne. Daug parapijiečių jau par
davė dovanų knygutes ir, 
grąžindami pinigus, prašo dau
giau knygučių. Dovanos plau
kia iš visų pusių. Biznieriai So. 
Bostone ir Bostone, darbščios 
moterys ir jaunimas jau sudėjo

Petro parapijos 
entuziastingai

Maldos Savaitė. Jo Ekscelen
cija Vyskupas Vincentas Briz
gys, D. D., Jo Ekscelencija Gu- 
beroatorius Dever. ir kiU ragi- įįį o dart^ Uk'pra- ■

dėtas. Atsiranda visokių laimė* 
jimų: rakandų ir didesnių daly
kų, naminių reikmenų siuvinių 
ir valgomųjų produktų, ir visa 
eilė įvairių dirbinių. Visi uolie
ji parapijiečiai stengiasi gra
žiausias dovanas atnešti. Tiki
me, kad žmonės dar prineš 
daug įdomių dalykų po bažny
čia arba klebonijom Dirbkime 
visi iš vieno, kad Bažnyčios At
naujinimo Fondas atsiektų 
tikslą ir galėtumėm baigti baž
nyčios taisymą.

no visus melstis, kad Dievo tei* 
singumas imtų viršų Lietuvoje 
ir kituose pasaulio kraštuose.

Vietiniai kunigai prašė žmo
nių bažnyčioj melstis ypatingai 
šią savaitę trečiadienį, vas. 16 
d. Šv. mišios bus laikomos už 
Lietuvą Šv. Petro par. bažny
čioje 8 v. r. Vakare pamaldos.

Km norite įiigyti Saulėtoje 
Califomijoje Namus ar kitas 

nuosavybes
kreipkitės pas:

OLAS. LOKSIS
Realstatminkas

710 N. Vu Nees Avė.,
Hollywood 38, Calif.

$1,800. Girdėjau, kad vas. 16 
d. minėjime, So. Bostono lietu
viai sušukavo aštuoniolika šim
tų dolerių su kaupu kovai dėl 
Lietuvos laisvės. Taip pat gir- 

. džiu, kad aukos tam kilniam 
tikslui vis dar plaukia.

Patariame savo patrijotinę 
auką perduoti komisijos iždi
ninkui Dr. Kapočiui arba bet 
kuriam komisijos nariui.

I

Krepšio Ratelis

Kas sako, kad nebeliko

I 
I 
I 

I 
ga-;

biųjų sportininkų So. Bostone?
Šv. Petro krepšio ratelis perei
tą savaitę vėl laimėjo lošimus.; 
Pirmadienį vakare sumušė Dor-j 
chesterio Šv. Mato parapijos 
lošikus 41 prieš 24. Ketvirta
dienį vakare nuvyko į Roxbu- 

Vjūb. 13 d. tapo pakrikštyta ry lošti prieš Šv. Marijos An- 
i-—-———gėlų parapijos ratelį, kurs ank

ščiau buvo laimėjęs prieš Šv. 
Vincento ]
Mūsiškiai ir šitą žaidimą laimė-į 
jo 47 prieš 18, išreikšdami ne
tikėtą stiprumą. Tarpe lošikų 
pereitą savaitę pasižymėjo Ar
noldas Plevokas, Vytautas Ma- 
neikis, Alphonsas Medonis ir 
kiti. Ketvirtadienį vakare So. 
Boston High School Gym į- 
vyksta svarbiausias šio sezono 
lošimas tarpe Šv. Petro ir Šv. 
Vincento ratelių. Abudu lygiai 
stovi pirmoje vietoje ir laimė
tojai tikisi pasilikti vietiniais 

, • čempionais.

Vas. 12 d., Stasys Romikaitis 
apsivedė su Ona Komenčiūte, 
gyv. 183 H St., So. Boston, 
Mass.

v •

DAKTARAI

IVAIMS SKELBIMAI

A J. NAMAKSY
Real Estate & 

Insurance
499 H. Breadffay

SO. BOSTON, MASS.
Office Tel. SOuth Boeton 8-0848 

Km. 37 OrMK S&tet
West Rmdrttty, Mass. 

TEL 0A—7-12SS-VV

I WHIST PARTY>

i

tai pagalvokime, 
kad čia kokioje padėtyje šiandien 

atrado “Mažą Ameriką”.'Lietuva būtų ir kas iš jos 
nepriklausomy- šiandien būtų belikę— ne

be vėl tų pačių maskolių daugiau, kai mongolų ko- 
buvo sutrukdyta ir jos lonijos. J. L-kas.

į Lietuvos

Pupelių žaidimas. RengiaIr
Sald. Šird. V. Jėzaus R. K. Dr- 
ja, šeštadienį, vasario 26 d., 
1949, 7th St. salėje, 7:30 vai. 
vakare. Bus daug įvairių dova
nų. Visus maloniai kviečiame Kraulediškių km., 
atsilankyti ir smagiai laiką 
praleisti. Komisija.

i

Lietuvs Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys:

MOSKAITE, Antosė, iš kaitė - Prastonas, ; Marija, iš 
Vainuto vi., Sardokų km., Vilkaviškio vi.

I NAVICKAS. Klemensas, iš

Pristatome Alų ir Tonikų
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvčms, į namus, krikštynoms, parems 

j ir piknikams. PBtarnavfrnas skubus ir mandagus. Šaukite:

MM lEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

220 E St, Tek 80 8-3141, So. Boston, Mass.

tJžsisskyite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Gnften Ave^ Islingten, Mass.

Tel Dedham 1304-W
PRANAS GERŪLSK1S, Namų Tel. Dfedham 1304-R

v

čiamumo kaltinama rašy
tojų sąjunga, meno reika
lams valdyba, tačiau pa
mirštama kaltinti didžiau
sią kūrybos stabdį — bol
ševizmą.

Muzikų kiek lengvesnė 
kronikų ir popiežiaus bu- padėtis. Daugelis jų tiu
lių, žinoma iškraipytos. J. kainai įvertinti. 
Žiugžda tokiam 1_____ . . - .
tinka, nes iis soecialistas P°s mėn. 17-22 d. 1950 m.

Ministe- 
’ ’ I tikslui riU kabinetas nutaręs lie-
vl™, nes jis specialistas P<>s mėn. 17-22 d. 1950 m. 
faktus iškraipyti ir moka surengti Vilniuje, Vingio 
meluoti. miške, dainų šventę.

Kultūrinė sritis. Rašyto
jai yra partijos įrankis. 
Nepaklusnieji yra pašali-
na, iš išaudenų km., Švėkšnos 
par.

NUOGIS - Junkarytė, Mor
ta, ir Spiegis - Junkarytė, Anė.

ORENTAS, Antanas ir Mo
tiejus, iš Girkų km., Veliuonos 
vi., Kauno ap.

ORLOVICZ, Felix, iš Aitu- 
lionio km., Aukštadvario vi., 
Trakų ap., gyvenęs 298 Ivyc 
St., Kearny, N. J.

PAGIRYTE, Emilija, iš As
travo km., Kriaunų parap., Ro
kiškio ap., ištekėjusi.

PAŠKEVIČIŪTĖS - Norei- 
kienės, Elenos ir advokato Liu
do Noreikos sūnūs Juozas, 
Jurgis ir Vytautas Noreikos 
prašo gimines atsiliepti.

Ieškomieji ar apie juos žinan 
tieji maloniai prašomi atsiliepti 
Consuiate General of Lithuania 

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

Lietuva eina kryžiaus 
keliu. Savo istorijoje ji 
dar nėra pergyvenusi to
kių kančių, tokios vergi
jos, tiek kraujo praliejusi, 
kaip dabar. Golgotos ke
liu žengdama, ji eina j 
laisvę, tą laisvę iškovoda
ma savo kančiomis ir mi
rusiųjų aukomis. Visi gy
vieji yra įpareigojami ne
pamiršti tos žiaurios

I

PARSIDUODA
1^vllVf 

ROMUVOS PARKAS, 
kuris yra aptvertas dratine 
tvora, turi gražų paviHoną — 
salę su gerai įrengta virtuve. 
10 akrų žemės. Puiki vieta dėl 
baseball ir kitų sportiškų žaidi
mų. Interesuotieji, prašome 
kreiptis pas Šv. Roko parapijos 
kleboną kun. Pr. V. Strakaus- 
ką, 20 Hebster St, Brockton, 
Mass. (15-18)

Draugijų Valdybą Adresai

GRABORIAI

S. BarasevKta ir Sms
Funeral Home

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Naktj 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. SOutti Boeton 8-2590

AVenue 2-2484

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass.

Joseph V.Cuaer 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktj 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. SO 8-1437 

SOuth Boston 8-3960

YAKAVONIS
runeral Home

741 No. Main St.
Brockton, Mase.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

Tauragės ap.
MOSKUS, Jonas, iš Kraule- Kivylių km., Okmenės vi. 

diškių km., Vainuto vi., Taura-j NECKWORTH (Nekvedavi- 
gės ap. ’čius), Leonas ir Pranas, gyve-

MYSKO, Aleksandras, buvo ną Brooklyne ir Nevarke.
NEJUS, Martynas, iš Trum- 

pininkų km., Tauragės ap.
NEKRAŠAS. Jonas ir Me

čys ir Romas, iš Šiluvos par., 
Raseinių a.

NEKRAŠAS, Mečislovas ir
NARBUTIENE - Stulginsky- Romas, sūnūs Marijos Sakzda- 

itė, Veronika, iš Bliūdžiu km., vičiūtės, iš Šiluvos par., Rasei- 
, Rainųjų parap., Raseinių ap.
Į NARKUS, Antanas, iš Sa
lantų vi., Kretingos ap., Skau- worth), Leonas ir Pranas, gy- 
dalių km. venę Brooklyne ir Nevarke.

NATKUS, Adomas ir Povi- NEVERAUSKAS, Jonas ir 
las, iš Mikaičių km., Deltuvos Pranas ir Neverauskaitė, Ago- 
val., Ukmergės ap.

1 NAUDU2YTE, Zuzana, 
Endriškių km., Skaistgirio

.Šiaulių ap.
I NAUDŽIŪNAS, Stasys 
Graužų km., Žiežmarių 
Trakų ap.

NAUJOKAITE - Remonienė, 
jos vyras Rcmonas, Martynas 

į ir dukterys Rcmonaitčs.
, Juozą#, ir Navxs-

I

vedęs Eugeniją Vasilij, turi 
dukterį Nadią.

Į NARBUTAITYTES, Anelė ir 
; Malvina, dukterys Jono Narbu- 
įtaičio, kilusio iš Naumiesčio, 
i Šakių ap.
i

Į Navickas,

nių ap.
NEKVEDAVICHJS (Neck-

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS *VČ.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 

Tel. SOuth Boston 8-1298.
Vice-Pirmininkė—B. Gailiūniene.

8 Winfield St., So. Boston, Mass. 
Prot. Ražt. — Ona Ivalkienė,

440 E. 6th St., So. Boston. Mass. 
Finansų Rašt. — B. Cūnienė.

29 Gould St, W. Roxbury, Mass. 
Tel. Parkway — 1864-W 

Iždininkė — Ona Siauris,
51 Tampa St., Mattapan, Mass. 

Tvarkdarė — Ona Krasauskas.
11 Springer St, So. Boston, Mass. 

Kasos GI.—Elzbieta Aukštikalnytė,
110 H St., So. Boston, Mass.

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradienį mėnesio, 7:30 v. 
vakare. Parapijos salėje. 492 E. 
Seventh St.. So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

IV. JONO E v. BL. FA6ALRINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Viktoras Medonis.
21 Sanger St., So. Boston, Mass. 

Vice-Pirm. — Vincas Stakutis,
684 Sbcth St., So. Boston. Mass. 

Prot. Ražt. — Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 

Fin. Balt. — Aleksandras Ivaika,
410 Ė. Sbcth St.. So. Boston, Mass. 

Iždininkas- Stasys K. Griganavičius,
699 E. Seventh St., S. Boston, Mass. 

Maršalka — Jonas Zaikis,
787 Broadway, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadieni kiekvieno mėnesio, 

2 vai. po pietų- Parapijos sa»j,
192 E. Tth St.. So. Boston, Mass.
Visata draugijos reikalais kreipki

tės pas protokolų raštininką.

WAITT
FUNERAL HOME

30 Emersoa Avė. 
Brockton, Mm.

Edwrd J. W«itt
(Waitekūnae)

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktj. 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3368

iŠ 
vi,

iš 
vi..

ta.
NIEDŽVECKIS, Mikas. 
NORBUTAS, Antanas 

Pranciškus, iš Kivylių km., Ak
menės vi.

NOREIKA, Juozas, Jurgis ir 
Vytautas, sūnūs advokato Liu
do Noreikos, mirusio 1928 me
tais ir Eleonos Paškevičiūtės, 
prašo gimines atsiliept i .

NOR\TUUT«, Ueaa ir O,
5

Vincas Balultoflte, Savininkas.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterim# yra
SOUTH BOSTON CAFE

Pagamina gerus lietuviškus pie
tus, užlaiko geriausį alų, vyną ir 

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

South Boston, Mass.
i

VAITKUS •
FUNERAL HOME'

197 Webster Avė., 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS 
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas
(Notary Public)

Patarnavimas dieną ir naktj. 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir ) kitus

Reikale įsukite; Tel. TR-6-6434.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvay 
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zalet»ka», F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojai 

Fatamavimas dieną ir naktj.
Koplyčia lermenims Dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. 80 8-0815 

BOuth Boeton 8-2608



Juozas Tumas • Vaižgantas ir Vzs ū 16-toji
1918 m. Vasario 16-toji kiant, abuoja ir pikta, k.lau ’>omvbę, už ar prieš 

kiekvienam lietuviui bu- Vienas grynas egojizmas tiktai jos apsisprendimo 
vo, yra ir pasiliks amžinai žmogaus nepatenkina, juo teisę... 
brangi, atmintina ir mi- nepasigirsi; visuomenei gi 
nėtina, nes tą dieną L. klojamos darbų ir talentų vo Januškevičiaus iš vie- 
Valst. Taryba Vilniuje pa- brangenybės, pačios žmo- tos: Su Steigiamuoju Su- 
skelbė Lietuvos 
klausomybę.

Tačiau ligi tos brangios 
ir minėtinos datos, ligi 
Lietuvos Laisvės ir Nepri- 
klalsomybės atgavimo, 
tauriųjų lietuvių, didelių 
tėvynės patriotų nebuvo 
sėdėta, rankas sudėjus, 
bet dirbta ir kovota. Tų 
didžiųjų kovotojų eilėse 
visą laiką buvo ir lietu
viams brangi asmenybė, 
Juozas Tumas - Vaižgan
tas, kuris. anot Balio 
Sruogos, buvo šviesus 
žmogus, visomis gyslomis, vo tėvyne. Veltui, nes pir- sujaukė į krūvą, 
lve šaknimis, įaugęs į tė- mo žingsnio .........................

(čia buvo įsikišta atsto-

Nepri- gų iškelia, pagarbina ir sirinkimu'i).
patenkina. “Su Steigiamuoju Susi-

“Visuomenė, tėvynė, ku- rinkimu. Juk tai pamati- 
rios tu esi dalis, taip pat nis dalykas! Juk tai visų 
yra dalis dar didesnės vi- mūsų ilgų metų svajonė! 
suomenės - žmonijos. Tad Juk dėl to viena verta bu- 
doras, susipratęs žmogus, vo, kad 336 teisiškai ir 
betarnaudamas, gerai be- teisėtai parinkti tremtinių 
darydamas tėvynei, tar- atstovai iš visų Rusijos 
nauja, gera daro žmoni- kraštų čia susirinktų. Su 
jai, o per žmoniją — šie- tuo vienu bagažu nebus 
kia paties Dievo, pagal gėdos ir namo grįžti. Tai- 
Sienkevičių betariant, gi, piliečiai, dėl tėvynės 
Veltui sakytųsi žmogus meilės kuomažiausiai kar- 
galįs ir privaląs daugiau ščiavime!
šėltis visa žmonija, nei sa- “Didysis Karas viską 

, net pa
lys- šaknimis, įaugęs į tė- mo žingsnio nežengęs, čiūs idealus ir siekimus 
viškės žemelę, kaip ąžuo- antro nepažengsi, per gal- dažnai beverčiais padarė, 
las plačiomis šakomis, vas artimųjų nepasieksi Priseina visos dabartinės 
mosuojąs ir prieš audrą tolimųjų. Ir tie, kurie per- vertybės perka i n u o t i. 
ir pavėjuj. ir taikiam pa- plačiai užsimoja, dažniau- Taipgi ir mūsų pačių, kaip 

vidaus tvarka, taip ir san- 
i su kaimyninėmis 

ir valstybėmis. 
Rusijos revoliucinei demo
kratijai be reikalavimų iš 
šalies pripažinus visoms 
tautoms apsisprendimo 
teisę, jau atėjo metas pa
sisakyti, kaip gi ir Rusi
jos lietuviai tremtiniai 
apsisprendžia savo dabar 

įvairių srovių atstovai ir VĮSOS Vokiečių pavergtos 
buvo tartasi dėl Lietuvos tėvynės Lietuvos ateities 
Nepriklausomybės, pir- klausimu. Aš, lygiai kaip 
momis Seimo dienomis 
srovinių atstovų buvo

ir pasaulio vai- šiai persiaurai nukerta... i * * 
Tai toks Vaižganto buvo tykiai 

pasistatytas gyv e n i m o tautomis 
tikslas, tai buvo jo credo.
VAIŽGANTAS KOVOJE 
D£L LIETUVOS NEPRI

KLAUSOMYBES
1917 m. gegužės mėn. 27 

d., susirinkus Rusijos Lie
tuvių Seimui Petrapilyje, 
kuriame dalyvavo net 336

keleiviui, 
batai, visiems lygiai, vi
siems vienodai...

Nūdien, didžios tragedi
jos akivaizdoje, būnant 
išblaškytiems po platųjį 
pasaulį, dera mums prisi
minti tą didįjį lietuvių 
tautos vyrą ir jo nenuils
tamą kovą dėl Lietuvos 
laisvės, nes ir Vaižgantas 
juk buvo tremtinys...

VAIŽGANTO GYVENI
MO CREDO

Vaižgantas visa širdimi 
ir siela buvo atsidavęs 
savo tautos reikalams. Jis 
buvo plačiausia žodžio 
prasme visuomenininkas 
ir visą savo amželį dirbo dalyvius savo 
lietuviškosios visuomenės boję šitaip prabilo, 
labui. Apie tai, dar 1916 turias dienas mes prasi- nora?’ 
m. rudenį, jis šitaip rašė: vaidijome dėl pašalinių ar nepriklausoma, 
“Leistina žmogui pirma tik formalių dalykų. Na, 
gerai apsirūpinti, nes tai kas gi bus, kai priseis 
raturalus dalykas: prima spręsti konkretūs daly- 
caritas ab ego. Tik, anaip- kai? Aš pirmas kalbu Lie- 
tol. negirtina, jei žmogus tuvos ateities klausimu, 
per visa savo amžių tiek pirmu konkrečiu. Ir kuo 
ir tesisieloja, kaip čia ge- gi galiu pradėti savo kai
riau ir dar geriau apsirū- bą, jei ne pašaukimu: 
pinus, nes jis visuomeni
nis asmuo, animal sociale, nurimkime! Dabar įtemp
ia jam privalu rūpintis ne kime visas savo pajėgas, 
tik savimi, bet dar ir vi- šviesaus proto ir kuoge- 
suomene. Ta privalybė, riausios valios pajėgas ir 
ta pareiga, įkvėpta žmo- kuošalčiausiai išdėstyki- 
gni lyg kokia antroji są- me kits kitam visus mūsų 
žmė. Ją pildant, ramu ir arsenale esamuosius išro- 
džiaugsminga, ją

|varos, vilties ir galybės — 
geltona, žalia, i-audo“:*.? 
Žiūrėkite, kaip tai d<*r-'» 
Dera seselės daihnink's 
rašte audimėlvie, dera ir 
kiekvieno piliečio širdužė
je. Tai valio gi, Lietuvos 
Trys Spalvos!

Stambi A. I. Mickaus 
auka

Į ALT atsišaukima 
jaus reikalu pirmasis rea
gavo mūsų tautietis A. J. 
Mickus, gyv. Houghton, 
Mich., stambia vie«o šim
to dolerių auka. Tai i' >i 
antra jo tokia dosni au
ka, paskirta Lietuvos lais
vės akcijos stiprinimo rei
kalams. Tikėkime, kad ir 
kiti mūsų tautiečiai—pro
fesionalai, biznieriai ir 
veikėjai pasirodys dar di
desnėmis aukomis.

ALT Sekretoriatas.

Lietuva sovietų paverg-
Nežinomojo kareivio kapas Ka jne. Laisvos ir nepriklausomos Lietuvos pi-J ta, mūsų broliai ir seserys 

liečia! kasmet pagerbdavo mūsų tautos karius, iškovojusius laisvę. Šį mūsų tau- , tremiami iš savo tėvų 
tos paminklą žiaurūs raudonieji okupantai išniekino ir sunaikino. Tačiau jie ne- krašto. Prisidėk prie jų iš- 
sunaikino ir negali sunaikinti Lietuvos ir savo teisių gynėjų paminklo, kurį jie laisvinimo, paremki Ame- 
yra pastatę savo širdyje, būtent, kovoti dėl Lietuvos laisvės ir nepriklausomy- rikos Lietuvių Tarybos 

{vykdomą naują Vajų. Au- 
ikas siųsti —
. Lithuanian American CounciI, 
Ine., 1739 So. Halsted St., Chi
eago 8, III., arba vietos ALT 

Į skyriui.

Ar žinai, lietuvi, kad A- 
merikos Lietuvių Taryba

bės iki pergalės.

ir mano vienminčiai Tau-| 
tos Pažangos Partijos na- 

daug ginčytasi ir nieko riai, esame šventai įsitiki-į 
pakol J. Tu- nS» kaip tik dabar atė-jnenutarta, pakol J. Tu- “*> j°s Kaip lik aauar ate-| 

mas - Vaižgantas į Seimo j° metas visiems ir visur; 
ilgoje kai- pasisakyti, jog visų mūsų! 

“Ke- Rusijos lietuvių valia ir 
kad Lietuva būtų1 

, suverene, 
o ne kitų vergė...”

Šie Vaižganto žodžiai, 
žinoma, ir buvo pradeda
moji bazė diskusijoms ir 
pasitarimams Seime, ku
riame dalyvavo įvairiau
sių srovių atstovai. Tai: 
buvo 1917 m. gegužės 31 
dieną.

Deja, nors buvo Vaiž
ganto apeliuota į Seimo 
dalyvių širdis jautriau
siais žodžiais, tačiau tar
pe atstovų radosi viso
kiausių nuomonių ir gin
čų. Vieni pasisakė už mig- 

smel- dymus už ar prieš nepri- apsisprendimo teisę,

— Vyručiai, bent dabar

Laivyno didžiausias kruiseris Newport News, 
17.000 tonų, įsijungė į Laivyno didžiulę seimą, 
nes jis dar nesenai pastatytas ir įrengtas su nau
jomis astuonių colių kanuolėmis, kurios per ketu
ris kartus smarkiau veikia kaip senosios 8-nių co
lių kanuolės. To laivo kapitonas Roland N. Smoot 
parodomas viršuje.

kiti už visišką Lietuvos 
nepriklausomybę, pakol, 
pagaliau, birželio 3 d. Sei
mas suskilo: trys frakci
jos Seimą apleido. Iš liau-! 
dininkų tarpo kai kurie 
balsavo už Lietuvos Ne
priklausomybę, tačiau, jų 
draugams išėjus, ir jie ap
leido Seimą.

Štai, kokiais jautriais 
žodžiais po to Vaižgantas 
apeliavo į likusiuosius 
Seimo atstovus: “Drau
gai, Seimo veikėjai politi
kai! Tai niekai, kad trys 
frakcijos Seimą apleido! 
Pervėlai tai padarė! Rei
kėjo prieš balsavimą ši
taip pasielgti. Jie kantriai 
dalyvavo visame ištisame 
rezoliucijų balsavime, kad 
ir pralaimėję, sankciona
vo laimėjusią daugumą 
balsų bloko rezoliuciją! 
Ir Jūs jos laikykitės. Ves
kitės namo, kaip didžiau
sią savo brangenybę ir 
• pasididžiavimą, jog lietu
viai, svetur suvargę, pajė- 

’gė sudaryti tokį aktą, ko
kio tikėtis negalėjo visa 
eilė drąsiausių ir pažan- lyje 1917 m. gegužės 27 d., 
giausių mūsų veikėjų — posėdžiuose nuo geg. 27 d. 
Lietuva privalo tapti ne- iki birželio 3 d. svarstė 

j priklausoma valstybė!” {Lietuvos politikos pade ji-
? ------- ----- - - ----------- I • w « •

JEI PO AMŽIŲ KADA...
Jei po amžių kada skaudūs pančiai nukris, 
Ir vaikams užtekės nusiblaivęs dangus, 
Mūsų kovos ir kančios, be ryto naktis 
Ar jiems besuprantamos bus?

*
Ką mums žada rytojus? Tikėk, jei gali!... 
Nes ir kaip begyvent ir kentėt be vilties? 
Rodos Dievas užmiršo!... o žmonės geri, 
Palauk, iki ranką išties!...

♦
Tarp vargų-sopulių, be rasos ir žvaigždės, 
Mūsų mėlinos akys apteko kraujais;
Kam mirtis jas užmerkė .laimingas ilsės, 
Širdies nebekruvins vargais.

O vienok mes be ašarų jungą dienos
Nešdami, be nakvynės keliaujame sau;
Ar mums audros užkauks, ar kas kelią užstos.— 
Aukščiausias, tarnaujame Tau.

*
Nei vaitoti, nei verkti, nepratę visai, 
Vien atstatom krūtinę, apkaltą ledu!
Ne be žado širdies mes kokie milžinai,
Bet sielą išreikšti sunku!

O! kad oro plačiau kiek atgaut krūtinė! 
Kiek ten jausmų didžių, neapreikštų jėgų! 
Ar tai viskas užmirs, kaip pradėtas sapne? 
Ar žūsme keliais be darbų?

■h
O, kaip kartais sunku! Ar kas norint supras?... 
Bet gana! Ne be garso mus vėtros išgriaus! 
Užgiedokime, broliai, sau dainas linksmas! 
Kaip vyrai keliaukim toliaus!

♦

Jei po amžių kada skaudūs pančiai nukris, 
Ir vaikams užtekės nusiblaivęs dangus, 
Mūsų kovos ir kančios, be ryto naktis 
Ar jiems besuprantamos bus?

Maironis.

— taika be aneksijų ir 
kontribucijų, leidžiant pa
čioms tautoms spręsti, ko 
jos nori,

5. kad išskirsty toms 
tarp kelių valstybių tau
toms pripažinta Europos vykdo naują Lietuvos Gel- 
ir Amerikos demokratijų bėjimo Vajų? Paremki 
sudaryti vieną politinį kū- tad jį savo našia auka, o 

in4> į Tėvynė Tau bus dėkinga.
Į 6. kad Lietuva iki XVIII Aukas siųsti — 
{šimtmečio pabaigai turėjo Lithuanian American CounciI, 
savo atskirą politikos gy- Ine., 1739 So. Halsted St., Chi- 

jvenimą, {cago 8, III., arba vietos ALT
i 7. kad esant šioms ap- skyriui.
i linkybėms, metas lietu- 
iviams įvykdinti senus po- 
į litinės laisvės troškimus moterų laišką
i ir, remiantis apsisprendi- ma: — Moterys daugiau negu 
i mo teise, aiškiai visam kiti tremtiniai kiekvieną dieną 
pasauliui pasakyti, kaip mato kiek džiaugsmo suteikia, 
jie savo likimą apspren- kiek vargo sumažina, kiek aša- 
džia, — rų sutaupo brolių ir sesių lie-

nutarė: | tuvių Amerikiečių teikiama pa-
1. visa etnografinė Lie- gelba, ypač vaikams, seneliams,

tuva privalo tapti nepri- ligoniams, motinoms su gausio- 
klausoma valstybe, nuola-' mis šeimomis ir į vargą pateku- 
tinai neitrale. Įsiems tremtiniams. BALF-as

2. Jos neitralumas pri- ir Amerikos lietuvių parama y-
valo būti garantuotas Tai- ra mūsų pasididžiavimas ir pa- 
kos Kongreso. guoda. Teatlygina aukščiausis

3. Taikos Kongrese turi Visiems mūsų geradariams. — 
būti Lietuvos atstovai. I Taip rašo tremtinių moterys,

4. Lietuvos valdymo bū- kurioms ne viena džiaugsmo a- 
dą ir vidaus tvarką turi šara nurieda per skruostus, kai 
nustatyti sukviestas vi- jos gauna iš Amerikiečių pašal- 
suotiniu, lygiu, tiesiu ir 
slaptu balsavimu Steigia- Gelbėkime tremtinius, siųskite 
masis Lietuvos Susirinki
mas.

Šis nutarimas buvo pri
imtas balsų dau<mma ir, 
nors vyko dar eilė lietu
vių susirinkimų, Kongre
sų ir konferencijų, kaip 
antai: lietuvių dalyvauta

v •

BALF-as gavo iš tremtinių 
kuriame rašo-

pą išalkusiems vaikučiams.

ryžtingų minčių Seimui,'priklausomos demokrati- 1,efįuvį^ dalyvauta
Vaižgantas ir pats, sun-’ nes Lietuvos respublikos, Kongrese
kios nuotaikos prislėgtas J kurioje turi būti pripa- * % Japleido posėdi, pareiSS-žinta visiems be tautos ir
mas: “Šios laimėjimo va- lyties skirtumo lygios pa-
landos aš, kol gyvas bū- matinės piliečio teisės ir 
siu, neužmiršiu! Ji seks visiška tikėjimo laisvė ir 
mane, it muzika, į senat- atsižvelgdamas į tai, 
vės dimisiją ir testamen
te paliksiu tą vienintelę 
per visą amžių laimėtą 
brangenybę! Valio Nepri
klausoma Lietuva! Atkar
tokite tą garsą po visus 
kampus šimtais balsų, o 
tie šimtai vėl! Ir, vis dėl
to, sudieu, Piliečiai Veikė
jai: aš — nebe politikas.”
O, ŠTAI, VIS DĖLTO, IR 

PRIIMTASIS SEIMO
NUTARIMAS

Rusijos Lietuvių Sei
mas, sukviestas Petrapi-

sėjo 18—22 d.d. ir antro
joj Lietuvių Konferenci
joj Stokholme tuo pačiu 
laiku, tačiau buvo laiky
tasi, kaipo pagrindinės 
bazės, Petrapilio Seimo 
nutarimų, pakol 1918 m. 
vasario 16 d. Valstybės 
Taryba Vilniuje paskelbė 
Lietuvos Nepriklausomy
bės aktą. I

Dar po ilgokų dienų, po 
daugybės darbo dienomis 
ir naktimis bei po važinė
jimo iš vietos į vietą Lie
tuvos Nepriklausomybės 
reikalais, jau paskelbus 
Lietuvos Nepriklausomy
bę, Vaižgantas, ’ netverda-

aukas:
United Lithuanian Relief Fund 

of America. Ine.
105 Grand Street. 
Brooklyn 11, N. Y.

Kenneth A. Curtis, Jr., 
metukų vyrukas iš Bal-

1. kad prieš karą viena 
etnografinės Lietuvos da
lis buvo Rusijos, o antra 
Vokietijos valdžioje,

2. kad Rusijos Lietuva 
per šį karą veik visa už
imta vokiečių kariuome
nės,

3. kad jos klausimas to
dėl tapo tarptautinis ir 
bus rišamas Taikos Kon
grese, 

Į 4. kad dėl užimtųjų per 
karą svetimos . valstybės l 
žemių yra nustatytas Ru-'
sijos Darbininkų bei Ka- mas džiaugsmu, tarp ki- 
reivių Atstovų Tarybos ir ta ko taip rašė: “Laumė 
Laikinosios Vyriausybės metė iš savo juostos tris

>piiniduouma vokjijuv. uivmvua įajhuauo p«<acji- pripažintas ir visiems ap- žiedus ir tarė Lietuvai: 
I Tačiau, davęs ir įdiegęs.mą ir, žengdamas prie ne-.skelbtas taikos principas,šekit, į ženklą jums pat-

I 
i 
i 
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'timore, skaniai kanda iš
atpiautos “waterme’or»s” 
riekės. Jam buvo patarta 
gydytojo valgyti, kad išsi
gydyti iš “nephrosis” ink
stus liečiančios ligos. Ska
nūs vaistai.




