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Lietuvių tauta mumyse biis gyva per amžius
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Panaikintos Baltijos Respublikos, m^u,

*

atvirai paskelbti tai, kas 
jau seniai faktiškai vyk
doma.

kos visiškai įjungiamos į 
Rusijos administracijos 
sistemą.

Laikraštis pastebi, kad

i

Muenchen, Vokietija —
Čia leidžiamas vokiečiams 
amerikiečių laikr a š t i s 
“Die Neue Zeitung” rašo, 
kad 1950 sausio mėn. 30

- d. Maskvoje nutarta pa
naikinti Lietuvos, Latvi
jos, Estijos respublikose! vo carų laikais, 
iki šiol veikusęs nuo 1918 matyti, 
m. administracinis pada- f ' ' 
linimas. Baltijos respubli- ma nįeįo nelaimi, nutarė

ir iki šiolei Baltijos res
publikos jokio savaran
kiškumo neturėjo, o tik 
formaliai tokiomis buvo 
laikomos. Nuo dabar ir 
formai paverčiamos Rusi
jos dalimis, kokiomis bu- 

Stalinas, 
įsitikinęs, kad 

Baltijos respublikų rekla-

BOMBA SUOMIJOS 
PARLAMENTE

Helsinki, Suomija—Šuo- Helsinki, Suomija —Ju- 
mijos parlamento rūmuo- ho Passikivi, įžymus suo- 
se, kur turėjo susirinkti mių vadas ir baisiai ne- 
elektoriai prezidentui iš- kenčiamas Sovietų ir suo- 
rinkti, įvyko sprogimas, mių komunistų, vėl iš- 
Nuo trenksmo išbyrėjo rinktas Suomijos prezi- 
visi didžiosios posėdžių dentu šešių metų termi- 
salės langai. Žmonių aukų nui. Jis yra 79 metų am- 
nebuvo. Sprogimas įvyko žiaus. Juho Passikivi ga- 
prieš susirenkant elekto- vo iš 300 rinkėjų 171 bal
nams. Paasikivi, 85 m. są. Mauno Pekkala, bu- 
amž. prieškomunisti nis vęs premieras ir komunis- 
suomių, yra tikras, kad tų dominuojamos liaudies

nistinių teroristų * pastan- ūkininkų kandidatas 
gos tai nesukliudys. Urho Kekkonen 62 balsus.

SIŪLO PAKELTI ATLYGINIMĄ
Boston, Mass. — Visuo- dėti prie Amerikos Darbo 

menės, darbdavių ir dar- Federacijos, 
bininkų atstovai pasirašė 
pasiūlymą valstijos kon
gresui, kad pakeltų tar
nybos ir raštinių darbi
ninkams - ėms minimumo 
atlyginimą nuo 60c. iki 65 
centų. Tas paliestų tik 
15,000 darbininkų, nes 
210,000 raštinės darbinin
kų jau gauna pakeltą at
lyginimą.

Kviečia mašinistus grįžti i 
Amerikos Darbo Federaciją

Miami, Florida — Ame
rikos Darbo Federacijos 
vykdomoji taryba nutarė 
vėl kviesti Tarptautinę 
Mašinistų organizaciją su! 
savo 600,000 narių prisi-

I

Vykdomoji 
taryba labai gerai su
pranta vieningumo reikš
mę darbininkams.

Amerikos Darbo Fede
racijos pirmininkas Green 
tarėsi su Mašinistų orga
nizacijos vadu A. J. 
Hayes, kaip išlyginti skir
tumus tarp šių dviejų or-' 
ganizacijų, kad vėl galėtų 
susijungti ir veikti ben
drai.

B•ftu UdIIm remia
J-MltOS

Londonas — Britų 
jų vadovybės kreipėsi į 
visus darbininkus ir ragi
na juos balsuoti už Darbo 
partiją vasario 23 d.

I

uni-

ra:

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto žodis 
visiems lietuviams

Suglauskime eiles, sujunkime savo 
pastangas, suderinkime savo žygius 

pareigoti mūsų tautos

LIETUVIAI,
%

Vasario 16-toji — Lie
tuvos nepriklausomybės 
atstatymo — diena yra 
visiems mums tautinės šventosios rezistencijos ir 
dvasios pakilimo diena. I tūkstančių nežinomųjų 
Šią dieną visi mes: ir tie, didvyrių aukos. Tik gyva 
kurie prieš dešimtis me- ir veikli mūsų tautinė 
tų yra Lietuvą palikę ir brolybė gali padaryti mus 
jos nematę, kokia graži ir, vertus klajūno lazdą par

nešti į išlaisvintą Lietu- 
; vą.
1 Išlaisvintoji Lietuva' 
Atviru žvilgsniu stebėda
mi šiurpų žemės 
lio žaidimą, mes

miela ji buvo savosios 
laisvės dienomis, ir tie, 
kurie Lietuvą pažįsta jau 
tik iš savo tėvų, ir tie, 
kurie, kad išvengtų ver-j 
go mirties** pasirinko Va-! 
karų Europos griuvėsius,1 nepriklausomosios 
Kanados miškus, ------- ——

kamuo- 
regime 

Lie- 
Jungti- tuvos prisikėlimą ir tiki- 

nių Valstybių fabrikus, me mūsų grįžimu. Mes ži- 
Kolumbijos, 
Brazilijos, 
Australijos, 
Zelandijos 
vargą, ir tie mūsų kraujo 
broliai, kurie siekia savo 
tėviškes įglausti į išlais
vintosios Lietuvos sienas, 
— visi mes Vasario 16-

Venecuelos, nome, kad Lietuvos ateitį 
Argent i n o s,

Naujo s i o s 
nauja kurių

apie lietuvius 
kiekvieno 

paliu- 
garbingi
Lietuvių 
teatsako 

pasiro- 
sve- 

tautos

gyventi, 
žvelgiam

Lietuvos 
Komitetas,

Į Lietuvos priešų prasi
manymus 
teatsako mūsų 
pareiginis darbas, 
dydamas, kokie 
ir taurūs yra 
Tautos vaikai, 
mūsų kultūriniai
dymai, apreikšdami 
timiesiems mūsų 
kūrybinį genijų.

Trisdešimt antrąsias 
Lietuvos Nepriklausomy
bės metines švenčiame 
mūsų tautos genocido 
ženkle. Tačiau ir pro šitą 
baisų mūsų tautos naiki
nimo vyksmą prasiveržia 
nepalaužtas tautos noras 
ir pasiryžimas 
Todėl su viltim 
ateitin.

Vyriausiasis 
Išlaisvinimo
pastatytas Lietuvos iš
laisvinimo veiklai vado- 

unos „galingo visų pasaulio įe- vauti ir Lietuvių Tautai 
_ iųjvių pasiryžimo: Lieipu- ntJo sanaikinimo* ginti, šią 
>lybė, vių Tauta mumyse gyta iškilmingą Liet. Nepri

klausomybės šventės die
ną sveikina visus pasaulio 
lietuvius, kvie s d a m a s 
tvirčiau suglausti savo 
eiles, sujungti savo pa
stangas ir suderinti savo 
žygius, kad mūsų pasiry
žimai taptų galinga prie
monė bendram siekimui— 

prikelti Lietuvą mūsų!

Vyriausiasis Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas 

savisau- **»<*>. 1950 metŲ 
idealų vardan. j Vasario lG-tąją dieną.

lemia pasaulio susidūri
mas ir mūsų pačių pa
stangos. Todėl, apveikę 
sunkias įsikūrimo ir as
meninio gyvenimo sąly
gas,, suveržkime tvirčiau 
tarpusavio ryšius. Mūsų 
nedraugų pastangos mū-

tąją dieną stipriau pasi- sų tautą nuo žemės veido 
juntame tarpusavy bro-! nušluoti tebus sutiktos 
liai, tais pačios motinos 
vaikai. .

i Šitoji tautinė brolybė,
tokia akivaizdi didžiąją bus per amžius. Ir mes, 
mūsų tautos laimėjimų nors per visą žemės rutu- 
dieną švenčiant, turi būti lį išblaškyti, bet tautinės 
mumyse nuolatos gyva, brolybės ryšiais į vienin- 
Ji mus juo tvirčiau turi gą Pasaulio Lietuvių Ben- 
surišti tarpusavy dabar, druomenę susijungę, su
kai ten, Tėvynėje, “dieną darysime neįveikiamą lie- 
naktį nenutyla šiurpi ka- tuvybės tvirtovę ir mūsų 
pų, kalėjimų, kančių rau-« šauksmas dėl okupanto 
da”, kai ten, Baltijos pa- Lietuvoje vykdomę mūsų 

čia skambMavo Amerikos lietuvių, dovanotas Laisvės var- jįįryje su pragarišku įnir- brolių žudymo turės pa
rimu siekiama išnaikinti siekti galingųjų sąžines 
senoji tauta, išsklaidyti, ir privers juos pakelti pa- 
kad neliktų lietuvio prie galbos ranką teisingumo 
lietuvio. Šiandieną tauti-1 žmoniškumo ir 
nei

pas: “O, skambink per amžius vaikams Lietuvos, tas laisves ne
vertas, kas negina jos!”

JUNG. VALST. GYNYBA 
PACIFIKE

t

Washington — Jungti- tūrių partijų kandidatai, 
nių štabų vadai, sugrįžę kiekvienas norėjo pirmiau j 
iš 10 dienų inspekcinės kalbėti. 
kelionės Japonijoj ir Pa- kortas, 
cifiko bazėse, spaudos mėjo — 
konferencijoj parei š k ė,
kad mūsų gynybos pajė- Jura Valstybės YTO Šnipu 
gos Pacifike yra puikios. 
Jungt. štabų vadai laike 

į savo inspekcijos kreips y-
' /jAmACMO 7 1 7*071 m _

brolybei mes esame į-'gos

Popiežius Pijus XII 
sveiksta

Vatikanas

f

Praneša,

(VAIRIOS ŽINIOS
Kinijoje apie 70% šiemet rodomų filmų bus so-

Komunistas Jai- kad Jo Šventenybė Popie- vietines kilmės. Tos sovietinės filmos bus pritaikintos 
jis ištraukė tūzą, ižus Pijus XII, kuris buvo kįnų kalbai. Kinų komunistinė filmų bendrovė turės

RUSIJA SU RAUDONĄJA , a.................* . _ __ * __ , ___  patingo dėmesio i įrengi-
KINIJA PASIRAŠĖ SUTARTĮ mus Alaskoje, Japonijoje,

Londonas — Vasario 14 
d., Maskvoje, Sovietų Ru
sija ir komunistinė Kini
ja pasirašė <30 metų drau
giškumo, susivienijimo ir 
savitarpinės pagelbos su
tartį. Pasirašiusieji sako, 
kad susitarimo tikslas y- 
ra “prieš bet kokį japonų 
imperializmo atgimimą”. 
Tačiau iš pasakymo “bet 
kurią kitą valstybę” yra

Ha-

rojus
Stamford, Conn. —Leit.

susirgęs i 
sveiksta. Vatikano spau
dos ofisas griežtai užgin
čija žinias iš Londono, 
kad Popiežius Pijus XII

influenzaą jau perdirbti 26 tokias filmas.

★ Jungt. Valstybės yra pasiruošusios kiekvienu 
momentu tartis Jungt. Taut. organizacijoje su Sovie
tais atominės energijos kontrolės klausimu. Jung. 
Valst. ir toliau remia atominės energijos kontrolės' « . « • ” CXX»J Va XX LV/XXU V< X vlllici CA. VVzllAAllVM VAAvA V/4VM

gen. Leslie R. Groves pa- buvo lankomas penkių gy- Rarucho planą, tačiau sutinka diskutuoti ir kitokius 
dvtoiu. i____ • ____

Okinavoje, Gamoje ir 
suprantama, kad taikoma vajuose. 
Jung. Valstybėms. I _

Amerikos lai
duoti $300,000,000 kredito 
komunistinei Kinijai. &
nija galės pirkti reikme- koki0ms sovietų povande- 
nų dirbtuvėms ir geležiu- niniy laivlĮ atakonis. ck- 
keliams. Kasmet gaus neroias MacArthuras yra 
penktą dalų kredito per vyriausiuoju visų jūrinių 
penkis metus. Kinija tu- pajėgų vadu, kurios yra 
res išmokėti Rusijai sko- jo administruojamoje erd- 
lą per 10 metų ir dar mo- į.gje 
keti procentus arbata, ža-j 
liava, pinigais (kiniečių' -------------------

Generolas Bradley pa-

Ki-
.vynas Pacifike gali sėk
mingai pasipriešinti bet

ŠIAME NUMERYJE:

Vyriausio Lietuvos Išlaisvi- pinigais) ir < 
nimo Komiteto atsišaukimas • bių doleriais. 
Prof. Kun. St Ylos — šEšlO- Pažymėtina, kad pagal 
LIKTOJI VASARIO <
Grigaliūno - Glovackio — PRI- cesijas Mandžiūrijoj. Su- 
SIMINIMAS Iš 1919 M. • tartis įsigalios pasirašius 
Kan. J. Tumo - Vaižganto — taikos sutartį su Japonija 
Aš myliu LIETUVĄ • Pla- arba ne vėliau 1952 m. pa
tus korespondencijų skyrius, ‘baigos.

Jung. vaisty- KomunistK ištraukė tūzą į
»

reiškė, kad Jung. Vaisty- Rytojų.
bes yra kaip didžiulis ★ Popiežius Pijus XII __
siurblys, kuris “sutrau-! pelenų dieną (vasario 22) riaL 7fs7šs£ėi^ k“ad bū-
kia užsienio snipus . A t- kalbės per radiją į Amen- gaiįma susitarti su sovietais. Tuo mažesųė esanti 
sakydamas į klausimą, ką kos parapijinių mokyklų vytįs> kadangi Rusiia laikosi užsitrenkusi duris bet 
Jung. Valstybes daro su;vaikus. , " -
savo šnipais Rusijoj, Įeit, j ★ Prezidentas Trumanas, 
Groves atsakė: “Aš neži-.kaip New York Times 
nau, kiek mes turime ten laikraštis rašo, yra paša-; 
šnipų. Nėra taip lengva kęs, kad jis neturi vilties,’ 
veikti Rusijoje, kaip! kad Sovietų Rusija laiky-l 
Jung. Valstybėse. Rusija'tusi bet kokios sutarties 
turi geležinę uždangą...” su Jung. Valstybėms.

I
I

pasiūlymus.
★ New York Times cituoja prezidento žodžius, ku-

VOKIETIJOS ATSTOVAS 
AMERIKAI

Bexhill, Anglija — Da-' Frankfurt, Vokietija — mes ūkio bolševiką”. Dr.

i kokiems susitarimams su Jungt. Valstybėmis.
★ Prezidentas Trumanas paskyrė resp. Summer 

Pike Atominės Energijos Komisijos pirmininku. Jis 
užima pasitraukiančiojo Lilienthal’o vietą šioje ko
misijoje ir vadovaus atominės srities darbams, padi- 
dėjusiems sąryšyje su vandenilio bombų gamyba.
★ Riaušės Pietinėje Afrikoje. Johannesburg mies

to vietiniai gyventojai vėl sukilo prieš valdžią. Vieti
niai gyventojai nepatenkinti, kad jie yra išskiriami 
iš kitų. Riaušininkai padegė 5 krautuves, akmeni
mis svaidė į automobilius ir sužeidė keliolika asmenų.

, ★ Shreveport, La. — Viesulas ir liūtys padarė daug
nuostolių Texas ir Louisianos valstijos šiaurėje. Žu- 
____ «->£■') v  — _ _ Y _ * — X. _ I- C\r\£\ *

Maršalo Tito oficialus
• Gen. sutartį Rusija gavo kon- bar Anglijoje yra pats į-Vakarų Vokietija pasky- Hans Schlange, - Schoe- vo 38 žmonės, sužeista apie 200.

Y •• « • »->■ V V i • • Y • • i A T ' • A • n Y 1 • ■yra Krikščionių ★ Belgradas, Jugoslavijakarštis. Kaip žinoma, par-rė savo atstovu Jung. ningen
lamento rinkimai bus va- Valst. Dr. Hans Schlan- Demokratų partijos narys laikraštis tvirtina, kad Bulgarijoj rasta uraniumo, 
sario 23 d. Visų partijų ge - Schoeningen, 63, že- ir turi 4 vaikus. Jauniau- kuris yra pagrindinė medžiaga atominių bombų ga- 
kandidatai peršasi pilie- mės ūkio žinovą, kurį Hit- sias sūnus yra karo be- minimui. Sakoma, kad Sovietų Rusijos vergai apsta- 
čiams. Kai susirinko ke- leris smerkė kaipo “že-! laisvių Rusijoj. . tyti sargybomis kasa tą uraniumą ir veža į Rusiją.



Penktadienis, Vasario 17, 1950

Stasys Yla

jimas į teisingą laisvės 
kovą — plėtėsi kaip kokia 
banga ir įsiūbavo visą 
tautą. Išaugo daug kovos 
branduolių ne tik savame 
Rraštę, topt ir svetur — 
Rusijoj, Lenkijoj, Prūsuo
se, JV, Šveicarijoje ir kt. 
Jie skyrėsi amžium, išsi
lavinimu, pažiūromis, ta- 
čįąų visi, kaip orchestro 
muzikantai, sekė vado
vaujančios valios ženklus.' 
Ši vadovybė pradžioj tel
kėsi apie spaudos žmones, 
paskum apie atskirus ko
mitetus, pagaliau perėjo 
į Tautos Tarybos rankas. 
Tik sutelkta ir vieninga 
valia galėjo kalbėti į vi
są tautą ir visos tautos 
vardu. Ir šitoji valia pra
bilo Vasario 16-tąją die
ną, paskelbdama Lietu-

Vieną dieną kartais sle
pia savy ištisus tautos 
gyvenimo šimtmečius. Il
gai trukusios kovos kar
tą apvaiuįkupjamos per
gale. Toji dįpna, kurią ši 
gergąlė įvyksta, parijo 
istorinė, sim
bolinė. Mūsų tautai tokia 
diena yra Vasario 16-toji.

123 metus petuva nešė 
rusų pavergimo jungą, 
tačiau tautinė lietuvių są
monė negeso ir laisvės 
valia nesilpo. Ji prasiver
žė dviem sukilimais, 2Q 
metų trukusia kova dėl 
lietųVįškų kryžių, 40 me
tų — dėl spaudos. Toji 
laisvės valįa sukūrė Kra
žių, Kenstaičių, Žemait
kiemio kovas dėl savųjų 
bažnyčių. Tų visų įvairią- 
lyčių kovų galutinio vai-l^ valstybės "nepriklau-

Paminklas žuvusienis ui Į4t‘hjvos laisvę Karo Muziejaus sodelyje Kaune.

Gubernatorius Pastore paskelbė

Repubiic of lithuania
Independence Day

siaus niekas iš ankstp ne
galėjo pramatyti. Niekas 
negalėjo užtikrinti, kad 
kraujo ir gyvybės aukos 
bus vainikuotos laimėji
mo. Niekąs negalėjo pra
matyti, kuria forma, ku
riuo būdu ir kada tai 
vyks. Trylika metų prieš 
galutinį apsispren d i m ą 
dar galvota apie tautinę 
autonomiją. Prieš metus 
dar svarstyta rištis su 
nauja svetimųjų globa. 
Tik -1918 metų vasario 16- 
tąją įvyko tai, ką trum
pai vadiname galutiniu ir 
neatšaukiamu tautos ap
sisprendimu. Tautos valia 
buvo pakankamai tikra ir 
tvirta pasisakyti už visiš
ką nepriklausomybę. Tuo 
būdu Vasario 16-toji įei
na lietuMių istorijoj kaip 
tautos vilios sobrendimp 
apvainikavimas.

Pavergėjas (Rusija) bu
vo šimtą kartų stipresnis 
kaip mes. Šitas jėgų san
tykis nežadėjo lietuvių 
tautai daug vilčių nusi
kratyti svetimu jungu. 
Realūs politikąi, stebėda
mi mūsų kovas iš šalies, 
visai pagrįstai laukė na
tūralios mūsų 
Tačiau niekas 
apskaičiuoti mūsų tautos 
tikėjimo į savo laimėjimą 
ir pasiryžimo jį pasiekti. 
Tautos tikėjimas ir ryž
tas buvo didęsni kąip pa
vergėjo jėga. Mūsų tauta 
jautė savo galybę, kuri 
buvo teisės ir teisingumo 
galybė. Ji matė pavergė
jo skriaudas ir tai laikė 
jo silpnybe. Tikėjimas į 
gėrio pergalę davė tautai 
jėgos tęsti savo nelygią 
kovą iki galo. Vasario 16- 
tosios ąktu buvo įrodyta 
pasauliui moralinės jėgos 
persvara prieš fizinę jė
gą. Vienų skepticizmas, 
kitų neteisė turėjo nusi
lenkti prieš tikėjimą į tei- 
sifįgimuĮ, prieš mūsų tei
sę.

somybę. Tuo būdu Vasa
rio 16-toji diena pasidarė 
vieningos tautos valios 
apvainikavimas.

Visi ryšiai, kuriais mū
sų . tauta buvo prievarta 
susieta su kitomis tauto
mis, Vasario lotosios ak- 

buvo nutraukti. Vi- 
tautoms, 

ir visoms 
. bandžiu-

Maironis

tų
soms laisvoms 
kaip sesėms, 
vergusios ar 
sioms iš naujo pavergti 
buvo šitai paskelbta. Ta
čiau pasaulis neskubėjo 
pripažįnti šitos teisės, o 
artimieji kaimynai pakėlė 
prieš Lietuvą kalaviją. 
Neužteko kruvinų ir kie
tų au^ų, kurias Lietuva 
sudėjo iki nepriklausomy
bės paskelbimo. Reikėjo 
jd, nemažiau kruvinų ir 
kietų, ir nepriklausomybę 
paskelbus. Dėl to pirmo
sios Vasario 16-sios akto 
metinės nebuvo taikios ir 
džiugios. Savanorių ir. pa
šauktųjų kraujas, lieja
mas trijuose frontuose 
per ištisus ketveris me
tus, turėjo užantspauduo
ti mūsų tautos laisvės va
lią ir patikrinti jai taiką. 
Vasario 16-tosios aktas 
turėjo būt papildytas 
nauju įsipareigojimu: tas 
laisvės nevertas, kas nė
gių* jos!

Nūnai Vasario 16-toji j 
mūsų tautai yra praeities 
diena. Savo istorinėmis 
aplinkybėmis ji nebepasi
kartos. Tačiau ji lieka ir 
visada liks dabarties ir 
ateities diena — kaip ko
vų simbolis, kaip teisės ir 
teisingumo laim ėjimo 
Švyturys, kaip vieningos 
tautos valios stebuklas, 
kaip kruvinąs tautos au
kų įprasminimas.

Lietuvis, kur jis bebū
tų, nenustos kovojęs tol, 
kol Vasario 16-tosioš ak
tas vėl bus padėtas jo 
tautos gyvenimo pagrin- 
dan, kol bus laimėta tau- 

šitas tikėjimas — tikė-tai laisvė.

LIETUVA BRANGI
Lietuva brangi, mano tėvynė, 
Šalis, kur miega kapuos didvyriai! 
Graži tu savo dangaus mėlyne, 
Brangi, nes daugel vargų prityrei.

•
Kaip puikūs slėniai sraunios Dubysos, 
Kalnai, lyg rūtom miškais žaliuoja; 
O po tuos kalnus sesutės visos 
Griaudžiai malonias dainas dainuoja.

Ten susimąstęs tamsus Nevėžis — 
Kaip juosta juosia žaliąsias pievas; 
Banguoja, vagą giliai išrėžęs, 
Jo gilią mintį težino Dievas.

Kaip linksma sodžiuj, kai vyturėlis 
Jaukiai pragysta, aukštai iškilęs; 
Ar saulė leidžias, ir vakarėlis 
Ramumą neša, saldžiai nutilęs,

Graži tu mano, brangi tėvynė, < 
Šalis, kur miega kapuos didvyriai! 
Ne veltui bočiai tave taip gynė, 
Ne veltui dainiai plačiai išgyrė.

Pavergtoje Lietuvoje

mirties, 
negalėjo

Naujosios Anglijos Apskr. Lietuvių 
Katalikų Mętinis Seimelis

I

Š. m. vasario 22 d. South Bostone, šv. Petro lie
tuvių parapijos svetainėje, įvyksta Naujos Anglijos 
A. L. R. Kat. Federacijos Seimelis. Iš ryto 9 vai. Šv. 
Petro bažnyčioje šv. Mišios ir pritaikintas pamokslas. 
Po painąldų pusryčiai. Posėdžiai prasidės 11 vai.

Federacijos skyriai ir katalikiškos organizacijos, 
raginami prisiųsti skaitlingas delegacijas. Taip pat 
kviečiame mūsų katal. inteligentiją ir atvykusius iš 
anapus Atlanto brolius ir seses.

Dvasios Vadas Kun. J. Vaitekūnas 
Pirm. A. Daukantas 

bekr. B. Jakutis-

Bolševikų pareigūnai 
vagys

Gižų (Vilkaviškio aps.) 
tarybinio ūkio vedėjas 
Valaitis savivališkai die
ną. naktį jodinėdamas 
veisliniu ūkio eržilu, taip 
jį nuvarė, kad tas prisiėjo 
į nuostolius nurašyti.Nuo- 
savas kiaules jis šėrė ta
rybinio ūkio grūdais. Ir 
įvairių kitų nesąžiningu
mų vedėjas Valaitis daug 
pridirbo. Nors revizija vi
sa tai patvirtino, bet Va
laitis liko “sausas”, nes 
jis didelis komunistas.

Šilutės pieninės vedėju 
paskirtas rusas Rutkovas 
savo tarnybinę padėtį 
taip puikiai savo asmens 
reikalams panaudojo, kad 
pagaliau ir pačiai partijai 
jau nepatiko ir jis buvo 
išmestas. O “Tiesa” para
šė, kad jis negaus dau
giau tokios pelningos tar
nybos.

niztraci jos surusini
mas

Lietuvoj, Latvijoj ir Es
tijoj nuo 1950 m. sausio 
30 d. įvesta nauja admi
nistracinė tvaęka. Vals
čių, apskričių ir miestų 
savivaldybės panaikintos. 
Jų vietoj bus rusiški ra
jonai. Latvijoj vietoj 25 
apskričių, bus 58 rajonai. 
Tuo būdu ir savo vietiniu 
suskirstymu Baltijos 
kraštai sutapdinami su 
rusų santvarka. Bet ru
sai tuo siekia dar toliau. 
Naujiems rajonams vado
vus jie duos rusus, kurie

bus Maskvos ministerijų 
įgaliotiniai, vietose. Jie 
viską spręs, o vietiniai 
komitetai turės tik jų nu
rodymus vykdyti. Latvi? 
jai tokių įgaliotinĄ jau 
paskirta 240. Iš vienos 
pusės karinių įtaisymų 
statyba, iš antros — galu
tinis Baltijos kraštų 
kurio savarankumo, 
kurio skirtingumo 
Rusijos, naikinimas

Iš Estijos darbininko, 
pakliuvusio į Švediją, pa
tirtą kai kurių smulkme
nų, kurios patvirtina ir 
papildo lig šiol turėtas ži
nias. Nuo Leningrado į 
Taliną pajūriu nutiesta 
antra geležinkelio linija. 
Susisiekimą tvarką rusės 
milicininkės. Talinas pa
verstas kariniu rusų 
miestu. Jo pusė gyvento
jų — rusai. Rusai gerąi 
aprengti, vietiniai gyven
tojai jau labai suskurdę. 
Trys ketvirtys visos Es
tijos dirbamos žemės jau 
sukolchpzinta. Kur dar li
kęs privatinis ūkis, jis tu
ri pyliavos duoti 350 kilp- 

fįrzįįgių 
ir mie- 

1000 klg

Rhode Island valstijos Gubernatorius John O. 
Pastore proklamavo Vasario 16 — Lietuvos Respu
blikos Nepriklausomybės Pieną įr rągino visus tos 
valstijos piliečius remti mūsų tautos kovą dėl laisvės 
ir nepriklausomybės.

Štai proklamacijos tekstas:
was once a great Gomury, ztretohing from the 

Black Sea to the Baltic, a land of glory and power, with strong 
nationai fraditįons apd a riek culhue, their Unguage, the ol4est 
Mving tongiie in Enrope. Tbirty - two years ago, after being 
under Czarist Rusai* since 1795, Lithuania declared her 
independence to the outeide worid, būt the small Repubiic during 
two Worid Wars has been overa hehned.

Today Lithuania hąs been unjustiy absorbed within the 
Russian Orbit Her peuple have beep scattered, many now in 

‘giberia, and tbof*e now in the snūdi impoyerished remaining 
land are endayed by oppressprs and ininimanly persecuted.

In the Pnited Statės of America tfcere are mote thąn 
2,000,(MM) persona of Lithuanian descent. The governmeni of 
the United $tates has not recognūed the absorption of this 
Country by Russia. This is why Uthuanians everywhere are not 
uitbouth hope. Tfrey feel that kritime a human norld vili be 
aroused to action for the eventual restoration of the Gountry’s 
independence; AND NOW, THEBEFDBE, DQ I, JOHN O. 
PASTORE, GOVERNOR OF THE STATĖ OF RHODE 
ISLAND AND PROVIDENCE PLANTATIONS, PEDCLAIM 

THURSDAY, FEBRUARY 16, 1950, AS
REPUBUC OF LITHUANIA INDEPENDENCE DAY, 

asking our citizens to put themselves in the position of citizens 
of this small Nation, who are now nitbout independence, and 
upon this spėriai day of celebration to give heed to the cause 
which m, being puNicized, in order that interest and sympathy 
may hearten all Iithuanians in their struggie for liberty.

IN TESTIMONY VHEREOF, I bare 
hereunto sėt my hand and caused the 
seal of the Statė to be affiaed this 3rd 
day of February, in the year of Our 
Lord, one thoųsand nine Rundred and 
fifty of Independence, the one hundred 
and seventj -fourth.

JOHN O. PASTORE Oovemor

grAtaų 
nuo hą, 31 
žiu nuo 1 ha ir 
bulvių. Už kiekvieną kar
vę turi duoti 350 klg pie
no ir 50 klg jautienos, 210 
klg kiaulienos; nuo kiek
vienos vištos — 150 kiau
šinių. Už pyliavas valsty
bė moka: už 1 klg kviečių 
ar rugių — 10 kapeikų, p 
iš sandėlio parduota 1 
klg po 5 rublius; už bul
ves moka 4 kapeikas, o 
parduoda po 1 rublį; u? 
kiaulienos 1 klg. moka 16 
kapeikų, o parduoda po 35 
rublius. Kai visas reika
lingas pyliavas išpila, tai

IR BALTIMOREJE 
“LIETUVIŲ  ̂DIENA”

Baltimore, Maryiand, miesto mąyoras Thomas 
D’Alesandro, Jr. taip pat proklamavo Vasario 16 — 
Lietuvos Respublikos Dieną, stipriai pabrėždamas, 
kad Lietuva laikinai neteko Dievo duotos teisės — 
nepriklausomybės ir laisvės ir ragina visus piliečius 
rimtai įvertinti Lietuvos ir lietuvių kultūrines įnašas 
ir pagelbėti jai atgauti laisvę ir nepriklausomybę.

i

bet 
bet 
nuo likutį gali parduot rinko- 
yra je, tik turi gaut leidimą, 

būdingiausi reišk i n i a i kuris kaštuoja 150 rublių, 
šiuo metu Baltijos kraš- Darbininkas per mėnesį 
tuose.

Nenori dainuoti
—į nf F—T

uždirba 350 iki 400 rublių 
vidutiniškai.

Rygoj sutelktos rusų j-

lietuva pritarta į Eunp«t
UM

1950 m. sausio 20-21 d. 
Londone posėdžiavęs Eu
ropos Sąjūdžio Vykdoma
sis Komitetas nutarė pri
imti į sąjūdį Lietuvą, Lat
viją ir Estiją. Sąjūdžio 
taryboje visi trys kraštai 
turės atskirus atstovus, 
sąjūdžio vykdomajame 
komitete bus atstovauja
mi vieno.

Šiito tartis •litas 
Mestoms"

Edinburgh, Škotija —
Winston Churchill siūlo 
šaukti trijų didžiųjų vals
tybių konferenciją ir pa
daryti tarp vakarų ir ry
tų paliaubas. Mat, Wins- 
ton Churchill yra įsitiki
nęs, kad jo partija laimės 
rinkimus ir jam tektų da
lyvauti trijų didžiųjų 
konferencijoje.

Okupantai yra užplana- staigos visam Pabaltijui. 
Pagrindinė kalba gatvėj 
— rusų. Rygoj esą apie 1 
milijonas gyventojų. Lat
vijoj kolchozacija baigta. 
Ūkininkai, turėję 3o ha, į 
kolchozus nepriimti, de
portuoti. Karo pramonė 
dirba gerai. Rengiasi ka
rui. Karo belaisviai, iš ku
rių gautos šios žinios, už 
paskutinius dvejus darbo 
metus gavo atlyginimo 50 
rublių. Dėl to jie net ge
riau gyveno kaip vietiniai 
gyventojai. Jei anksčiau 
vietiniai gyventojai gelbė
jo nuo bado belaisvius, tai 
paskutiniais metais prie 
belaisvių stovyklų renkas 
vaikai, prašydami belais
vius duonos.

vę surengti Lietuvoje 
1950 m. dainų šventę, į 
kurią nori sutraukti 30,- 
000 dainininkų. Nors par
tija ir valdžios įstaigos la
bai ragina ruoštis tai 
maskoliškų dainų šventei, 
tiesiog spauste spaudžia, 
tačiau, kaip “Tiesa” pa
stebi, darbai daug kur 
vyksta nesklandžiai. Re
dakcija gaunanti laiškų, 
kuriuose ‘skaitytojai’ tie
siog kelia susirūpinimo 
dėl dainų šventės pasise
kimo. Daugelio apskričių 
ir valsčių švietimo skyrių 
bei mokyklų chorai, ap
skričių kultūros namai -ir 
meno darbuotojų prf. są
jungos nieko kitu neužsi
ima, kaip tik šokių rengi
mu. Negeriau esą ir Kau
ne.

Taigi lietuviai, kurie la
bai myli dainas,

I Kovoti už Lietuvos iš
laisvinimą ir Nepriklauso
mybę yra visos lietuvių 

, nenori tautos ir visų lietuvių, kur 
dainuoti okupantams ir jie bebūtų, švenčiausia pa- 
dar jų kompozitorių su- reigą. 
kuriai dainas. Prof. M. Krupavičius,

Prel. M. Krupavičius

į -

VyriiMupiojp Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto ir Vykdomo
sios Tarybos pirmininkas.Prof, M. Krupavičius,
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‘‘O Nemune, tavęs pailgo musų
Pavargę akys ir liūdna širdis.
Pavargę akys žvelgia Kauno pusėn, 
Širdis neranda tėviškės žvaigždės”.

— B. Brazdžionis

Esu nežinomas Liętu- 
vos kareivis. Nesvarbu 

; kuriame kaime gimiau, 
nei kuriame kovos lauke 
kritau ir paaukojau savo 
gyvybę ant laisvės auku
ro. Svarbu tiktai žinoti, 
kad dėl laisvės gyvenau, 
už laisvę kovojau, ir už

Per aukas ir pasišventimą
Gimtajame krašte ir svetimoj šalyj visa mūsų Lietuvos* laisvę* 7r nepri-

Vytauto bažnyčia ir katedra Kauno senamiesty

Duonos prie to paties Sta
lo kaip ir jūs? Argi mes 
nevieni Kristuje? Juk nė
ra tautinių ribų prie Die-į 
vo Stalo; nėra tautybių! 
skirtumas prie Taberna- į 
kuto. Todėl mes visi esą-: 
me vieni Kristuje.

Ir kai balsas iš urvo 
Lietuvos girioje smšuii- j 
ka: “Esu alkanas”, arba:

tauta sunkiai kenčia. Vieni yra pavergti ir žudomi, 
kiti išblaškyti ir didžiai susirūpinę savo tautos liki- ......... ..
mu. Sunkiausia, kad aiškiai nesimato, kaip ir kada Kauno mieste kasmet va- i 
pasiliaus tas lietuvių tautos naikinimas. Galima bū- sarįa ig j susirinkdavo- 
lų visai nusiminti, jei mūsų neguosiu viltis ir nestip- broliai ir apvaikš.
rintų didžių kovotojų Vasario 16 d. palikimas _ čiodami . Nepriklausomy- 

bės šventę. Iškilmingose 
apeigose pagerbdavo ma
ne ir kartu mano žuvu
sius brolius. Prie to pa
minklo, sudėto iš akmenų 
iš visų Lietuvos kraštų ir 
karės laukų, jokių iškil
mių šiemet nebus.
‘ Iš Laisvės Bokšto ne
skambės skardus trimito 
balsas. Lietuvos trispalvė 
nenusileis, užgrojus “Ma
rija, Marija”; iškilmės 
neužsibaigs Lietuvos 
Himnu. Kremliaus tiro
nas tą vėliavą sudraskęs, 
kareiviaus šaudęs ar Si
biran trėmęs, dabar gedu
lo maršą groja mūsų tau
tai. Ar galite tai pakęsti?

Aš savo uždavinį atli
kau; kainą sumokėjau. 0 
jūs, broliai ir sesės trem
tyje, — jūs broliai ir se- tremtyje ir Lietuvos miš- 
sės Amerikoje ir svetimo- 
se šalyse, — jūsų darbas j Taį darykite, ir ramiau 
dar neužbaigtas. Laisvė ir ilgėsiu tėvynės žemėje, 
nenriklausomyto dar ne- ne8 čia gimiau,, čia kovo- 
iškovota. Nesak y k 11 e: jau įr kritau: 
“Kas mums darbo? Var- -----------------
gų ir bėdų ir mes turime. 
Savęs reikia žiūrėti. Lie
tuva toli; mūsų giminės 
ten seniai gal mirė; nieke 
nepažinom. Ir Stalino a- 
gentai knisa iš po pamate 
Amerika. Mums čia rei
kia gintis”.

Vytauto ainiai Ameri-

klausomybę žuvau. 
Prie mano

rintų didžių kovotojų Vasario 16 d. palikimas. |
Minime Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą 

net ir sunkiausiomis dienomis, nes tai mūsų stipry
bės versmė. Vasario 16 dienos aktas išreiškia mūsų 
nusistatymą, kuris atitinka visų geros valios žmonių 
siekimus. Jis buvo ir tebėra reikšmingas ne mums 
vieniems. Jis reiškė ir tebereiškia laisvą, neišprievar
tautą valią milijonų žmonių, kurie jau po pirmojo 
karo nepripažino tautų santykiavime vietos prievar
tai ir terorui, nepripažįsta ir po antro karo. Šiandien 
žmogaus laisvė dar labiau pabrėžiama. Tarptautinė
mis sutartimis ieškoma pagrindo teisingiems ir de
mokratiškiems santykiams nustatyti, nors tatai ir 
nenusiseka iš karto. Taip yra dėlto, kad daugumas 
tautų kenčia ne tiek dėl savo geopolitinės padėties, 
kiek dėl to demoniškumo, kuris yra mus apnikęs. Ka
ras neįstengė šito blogio pašalinti, ir štai lietuvių 
tauta kenčia kaip kovotoja už žmogaus laisvę ir ūži 
tautų išsivadavimą. Kaip po Vasario 16 mūsų tauta 
laisvę laimėjo tiktai “per aukas ir pasišventimą”, taip 
ir dabar tikime tik tuo būdu Lietuvą išsilaisvinsiant. 
Žymi šitos aukos dalis atitenka, lietuviams laisvam 
pasaulyje. Būdami išblaškyti po svetimus kraštus, 
mes turime atstovauti savai tautai, kuri ir savo kul
tūra ir savo siekimais ugdė žmoniškumą ir tuo at
žvilgiu niekam nenusikalto.Tai duoda mums tiesos bei 
pagrindo netylėti dėl daromos mūsų tautai skriaudos. 
Kad ir maža esame tauta, bet tauri ir garbinga. Jos 
niokojimas yra nusikaltimas žmonijai, kuri visa sie
kia teisingos laistės ir. nemeluotos, demokratijos. De
mokratiškasis Vasari6 16 aktas kaip tiktai iškelia 
tuos pačius tautų laisvės principus, kurie įrašyti yra 
Atlanto Chartoje ir kuriuos dažnai pabrėžia Vakarų 
kultūrą atstovaujančios didžiosios valstybės. Esame 
laimingi, kad būdami laisvam pasaulyj, galime ir pri
valome ginti savo tautą pačiu savo gyvenimu, žodžiu 
ir darbu. Gerai žinome, kad negali palikti visą laiką 
taip, kaip dabar yra, bet paties laiko apskaičiuoti ne
galime. Šita nežinia skatina mus turėti ištvermės ir 
pasiryžimo skverbtis ir pro sunkiausias kliūtis. Tai 
yra, nepasiduoti jokiam gundymui ir nusiminimui, iš 
kur jis mus betykotų. Su kiekviena diena ir su kiek- koje! Jūsų šalis dar lais- 
viena kliūtimi turi ne mažėti, o didėti mūsų sutari
mas, mūsų budrumas ir apdairumas.

Vasario 16 mums primena, kad jos aktas buvo 
rašytas, tiesa, plunksna, bet įgyvendintas savanorių 
aukomis. “Per aukas ir pasišventimą laisvę laimėjo
me”, tik tuo būdu tikime ir vėl Lietuvą išsilaisvin
sianti, jei tiktai dėl jos aukosimės, nuolat budėdami 
ir kur bebūdami. S.

i balsas iš lagerio Siberijo-į 
Ije dejuoja: “Esu kalė ji-' 
me”, kaip gi galite Kris
tui atsukti kurčią ausį? 
Argi Jis nesako: “Iš tik
rųjų sakau jums: kiek 
kartų* jūs tai padarėte 
vienam šitų Mano ma
žiausių brolių, Man pada
rėte”.

Esu nežinomas Lietuvos 
kareivis. Mano darbas jau 
pasibaigė. Laisvės žibin
tuvą nešiau, kol galėjau. 
Dabar iš mano rankų jis 
jau iškritęs. Jūs ji neški
te, ir aukštyn iškelkite, 
kad neužgestų raudono 
rojaus tamsybėse.

Sutelkite jėgas, suglaus
kite eiles, rikiuokitės, 
melskitės, ir pasiaukoki
te! Vardan Kristaus, 
tremti Egiptan, ciesorių 
ieškoto ir neprietelių nu
kryžiuoto, aukokite dra
bužių, maisto ir maldų 
mano likusiems broliams

Aš myliu Lietuvą
j — Aš mylėjau (ir my- 
lliu) Lietuvą, nes tai ma
no Tėvynė, mano gyvybė, 
mano džiaugsmas ir pasi
didžiavimas.
— Aš gerbiau (ir ger

biu) jos vardą, kurį 
smaugėjai braukė iš že
mėlapių, iš šnekamosios 
kalbos, iš valstybinių do
kumentų.
— Gerbiau (ir gerbiu) 

Jos ženklą — Vytį, kurį 
išvydę, kilo prieš mane, 
kaip prieš insurgentą, vi
sos pragaro, tikriau — 
žadarų galybės.

nesiklausiau (ir gaivina mano Tėvynę. Nė
ra Laisvės — nėra nei Tė
vynės, nėra Tėvynės — 
nebus nei Laisvės, Mylė
damas Lietuvą — myliu

iš- Laisvę, kurią tegali man 
laiduoti nepriklaus omą 
šalis, mano Tėvynė.

Ir mano Tėvynė reali, 
turi savo vietą pasaulyje, 
iš kurios jos niekas nete- 

išstumti. Gali ją
smaugti priešai ar broliai 
apsikabinę, tik visiškai

neprikišo, užsmaugti negali, kol ne-

Dievas neapleidžia smilgos palaužtos
Ir benamio paukščio, ištikto audros 
Neapleis ir mūsų tėviškės mielos — 
Čia Marijos žemė ir vaikai mes jos.

Lietuvių Partizanų Giesme

va. Jūsų vėliava vis dar 
plevėsuoja. Dievas vis dar 
laimina jūsi> tautą. Bet 
jūsų broliai - sesės lietu
viai šaukiasi pageltos. 
Tas pats kraujas teka jū
sų gyslomis; bendra kal
ba jungia jus ir juos; tos 
pačios nepaliečiamos tei
sės ,— kurių tarpe yra 
gyvybė, laisvė ir laimės 
siekimas — riša jus su 
jais.

Argi mes nevalgėme

Ir tariau sudie berželiams, 
Ir tariau sudie klevams. 
Ir tariau sudie kapeliuos 
Ilsintiems tėvų tėvams.

Ir kai žemė sudejavo 
Visame tėvų krašte, 
Man iš tolo pamojavo 
Obelėlė šakute.”

Antkapio užrašas

Balys Rimga.ila.itis

Nauji laikai senuose posmuose
Lietuvos Nepriklausomybės Aktas gimė 

ne vienu mostu ir nevien rinktinių jį pasi
rašiusių lietuvių sąmonėje, bet brendo visoje 
tautoje nuo pat rusų įsiveržimo į Lietuvą 18 
a. pabaigoje. Per visą priespaudos laiką 
penkios lietuvių kartos savo kovą kraujo ir 
kitokiomis aukomis atžymėjo kuone visame 
žemės rutulyje. Iš tikrųjų, tai buvo kopimas 
į kalną prie laimės žiburio.

Sunkiausioji pakopa buvo aptemusi tau
tinė sąmonė. Ją buvo aptemdę senieji luomi
nių skirtumų amžiai. Svetimieji, ta aplinky
be pasinaudodami, lietuvį buvo nustūmę į 
baudžiauninkų luomą, vergiškai pririštą prie 
dvaro žemės, prie darbo. Ponas buvo vieš
pats, o baudžiauninkas jo daiktas, mašina, 
žmogiška būtybė be asmenybės. Net toks 
brangus žmogaus turtas, kaip gimtoji kal
ba, ponų buvo niekinama, suteršiama lenkiš
kų, rusiškų, net vokiškų žodžių priemaišo, 
vėliau ir visiškai draudžiama. Rusų valdžia 
pradėjo kištis ir į tikėjimo reikalus. Parūpo 

•^lietuvius sustačiatikinti. Bet prieš šitą smū
gį lietuvis baudžiauninkas rimtai pasipurtė.

I

Prisipildė kartėlių taurė. Nulėmė Katalikų 
Bažnyčios organizuotumas.

Kova dėl katalikų tikėjimo tapo kova dėl 
lietuvių kaltos. Lenkai, būdami katalikai ir 
taip pat rusų priespaudos ištikti, tikėjimo 
reikalais save laikė lietuvių kovos talkinin
kais, bet lietuvių kilmę ir kalbą tebeniekino, 
kaip ir seniau, siekdami lietuviais pasinau
doti tik kaip įrankiais savo tautos intere
sams. Šitoje dvasinių vertybių maišatyje lie
tuvis, kad ir vargo ir skurdo nukamuotas, 
pradeda atkusti, pakirsta jo paties tautinė 
ambicija. Kodėl jis turėtų atsisakyti savo 
tikėjimo dėl rusų brukamos? Kodėl jis turė
tų paminti po kojomis savo tėvų kalbą dėl 
vienų ar kitų peršamos svetimos? Juk visus 
siūlomus pakaitalus lydėjo toks pat skau
dus baudžiavos rimbas. Pagaliau, kam save 
surišti mainikaujant kaip su čigonu ark
liais. Taip lietuvis ir nepasidavė pribaigia
mas.

Tolimesniame lietuvio sąmonėjimo kelyje 
didelį vaidmenį suvaidino lietuvybės pusėje 
besidarbuoją katalikų dvasininkai, dalis

bus visai tautai nukapo
tos galvos. Ligi tik atsi- 

•’ gniauš smaugėjo rankos, 
žiobtelės gimtojo 

tebesu

— Aš 
nesiklausiu), ar kas man 
leis mylėti Tėvynę, įme
luoti ją ir laikyti savo šir
dyje, kol Ji buvo tokia 
mažutytė, nevaizdi,
plėštomis 'teisėmis ir tur
tu nabagė, jog lengvai til
po širdyje.

Tada niekas nepavydė
jo man tos mano mylimo
sios, niekas su manim dėl sės 
jos nesivaržė, nes tai bu
vo — nabagė.

Niekas man
kam aš savo pagarbą ro
dau Jos ženklu — Vyčiui, 
kol tą ženklą sagsčiausi į 
rankoves ar kaklaraiš- tauta 
.. i kvapo ir susuks:

gyva
Tik aš mylėjau (ir my

liu) Lietuvą ir gerbiau (ir. 
gerbiu) Ją r.e už vieną 
tuščią vardą ir ne uz 
skaisčias jos istorijos tra
dicijas, iš kurių aš sė
miausi (ir semiuosi) 
sės ir pagalėjimo mylėti; 
'e vž tai ti’", kad ii savo 
■nalom’mu tiek rašytoiu 
’kvėp” ei^mis ir re ei’ė- 
~us apgiedoti Jos garbę, 
Jos gerumus.

O, ne! Aš ne empiriejų 
srities gyventojas, aš ne 
svajotojas: maro širdis 
n* medžiaga, skiriama su
degti savo pačios ugnyje, 
savo pačios pajėgomis su
kurtoje. Aš esu gyva esy
bė, visiškai reali. Kūnų 
pasaulyje aš užimu tam 
tikrą vietą, ir tos vietos 
man reikia nemaža, kai 
pasiduodu šen ar ten, kur 
pavaro mane neramioji 
dvasia. Aš esu — Laisvės 
reikalingas.

Laisvė tai siela, kuri

a 5

Kun. Juozas Tumas-Vaižgantas

Gelbėkime Itetuvius
BALF-o 59 skyrius, Haver- • _ 

tei- hill. Mass. atsiuntė BALF-o 
Centrui aukų SG9.00, iš kurių 
S 19.00 sudaro narių mokesčius, l 
o likusieji $50.00 skiriami fi- 
nnasuoti pergabenimą 600 lie
tuvių į Michigan valstijos ū- 
kius.

BALF-o 100-asis skyrius, 
Brooklyn, N. Y. atsiuntė $50.00 
auką ir laiškelį, kuriame rašo: 
— Suprasdami skubų reikalą 
finansuoti 600 lietuvių ūkinin
kų atvykimą į Michigan valsti
jos ūkius, siunčia šiam kilniam 
tikslui auką $50.00...

BALF-o Centras širdingai 
dėkoja už paramą mūsų ūki
ninkams. Turime vilties, kad ir 
kitos organizacijos nepamirš 
šio svarbaus ir skubaus reika
lo ir savo aukomis pagelbės 
600 ūkininkų atvežimą.

BALF-o Centras

smulkesniosios bajorijos, o labiausiai tie, 
kurie buvo į šviesą prasimušę iš pačios lie
tuvių liaudies. Jų daugelis, kaip ir senieji 
dainiai karžygių kovos lauke, savo darbui 
ėmėsi jautriausių priemonių: dainos, poezi
jos, dailės žodžio kūrybos. Jų lietuviškos 
dainelės, eilėraščiai ne tik charakterizuoja 
lietuvių tautos sąmonės kelią .per visą 19 
amžių į 1918 metų vasario 16 d. paskelbtą 
Lietuvos Nepriklausomybę, bet nuostabiai 
atspindi ir naujųjų laikų mūsų tautai nužy
mėtus kryžiaus kelius..

Dar 18 a. pabaigoje iš Šiaurės Rytų Lie
tuvos prabyla kun. Antanas Strazdelis, da
bar visose lietuvių bažnyčiose giedamo “Pul
kim ant kelių...” autorius:

“Mums tik juodą duoną krimsti, 
sunkios bėdos dažnai kęsti — 
Ponams uliot, kortom groti. 
Minkštuos pataluos -gulėti, 
Lietuviškai nekalbėti. 
Ant žmonių kreivai žiūrėti”.
Už jį jaunesnis Kajetonas Aleknavičius 

iš Pietų Lietuvos (Suvalkijos, Dzūkijos) at
siliepia, kad tik miške lietuviui bėra gera: 

“Graži miško karalystė 
Ir nesunki čia ponystė.
Seni čėsai nepražuvo, .

Miške gera, kaip ir buvo.

Saulė teka, dieną mato,
Saulė sėda, gult paprato; 
Čia pristavo ant sau nėr”.

Tada ir Strazdelis, pasivertęs sparnuotu 
strazdu, miške guodžiasi ir toliau barasi ir 
pranašauja:

“Skrisdamas viršum medžių
Pačioj viršūnėj sėdžiu,

Leidžiu balsą per tamsias girias, 
Spamukėliais klėsdamas, 
Brūdną žemę bardamas, 

Pranašauju pavasarėlį".
Pagaliau žmogaus balsu ir visiškai drą

siai taria:
“Jau prikalta daugel plieno,
Ateis tokia dėl jų diena!” 

nors 1918 metų įvykiai tebebuvo už šimto 
metų.

Žemaičiai, Simanas Daukantas iš Linki
mų ir Motiejus Valančius iš Salantų parapi
jos, rūpinasi, kad lietuviai nepasiduotų rusų 
platinamam pakrikimui. Daukantas savo 
raštais sektinu pavyzdžiu teikia senųjų lie
tuvių būdą:

"Tarp visų kliautis ir vienybė buvo.' Kiekvienas 
šelpė reikalaujantį ir gelbėjo gaištantį... Išeigoje bu-
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Pirmoji Vasario 16-tos sukaktis 
A. Panemunėje prie Kauno

■
Pirmaisiais Nepriklausomybės 

metais Lietuvoje
Dr. Jonas BasanavičiusI metines sukaktis, būtų 

buvęs nedovanotinas apsi
leidimas. Dar sausio gale 
savo pulko komandantui 
karininkui Kaului Statke- 
vičiui pavedžiau susitarti 
su Panemunę? parapijiniu 
komitetu dėl bendro šven
tės minėjimo ir įspėti vi
sus namų savininkus, 
kiekvieną skyrium, kad 
16 vas. savo namus iš
puoštų tautinėmis vėlia- 
vaitėmis, bei žaliumynais, 
o gatvę iššluotų bei pa
barstytų smėliu. Neapsiė
jo ir be priešginų, tačiau 
jiems buvo pareikšta, kad 
kas to nepadarys, patirs 
iš pulk. Glovackio nespaa- 
gumų. bei neišvengs pini
ginės baudos kariuomenės 
organizavimo naudai. O 
kadangi panemuniečiai ži
nojo mane esant griežtai 
žodžio laikantis, tai prieš- 
giniai išnyko, kaip prieš 
saulę rūkai.

ginęs kliūtis sėkmingai 
nugalėti:

1. Beveik kasdien lan
kydavosi ir dvi tris va- 
valandas pulko štabe pra
leisdavo J. 1. Vysk. Pr. 
Karevičius. Jis laimino 
mus, mūsų darbą ir nuo-

1919 m. vasario 16 jau 
buvo suėję metai, kaip 
dvidešimti? pasiryžę 1 i ų 
ryžosi pasauliui skelbti, 
jog amžiams laidota Lie
tuva keliasi laisva i> ne
priklausoma.

Nors ir prabėgo metai 
nuo tos reikšmingos die- lat meldėsi už mus. 
noo, bet veik nieko nepa-Į 2. Mums buvo paskir- 
sikeitė. Vokiečiai, dar tas pirmas karo kapelio- 
1915 m. okupavę Lietuvą nas, labai kilnus, giliai 
spaudė ir toliau, gal kiek tikintis tėvynės mylėto- 
sušvelnėję, leisdami tą jas, kun. Ramanauskas, 
konferenciją šaukti, tai kurio didelis pasiryžimas 
lietuvišką “administraci- bei darbas mus stiprino! 
ją” tverti, tai net savoj 3. Buvo suorganizuotas 
kariuomenę organizuoti, labai geras, jei tik ne ge- 
Visi kiti naujai atgims- riausias ir vėlesniais Iai- 
tančios Lietuvos netik kais dūdų orkestras. Grie- 
kad de jure, bet ir de fae- žikai Juozapiečiai (Šv. 
to nenorėjo pripažinti., Juozapo Draug.) buvo to 
Naivu buvo manyti, kad orkestro pamatas.
be galingų pečių ir stip- 4. Buvo pakviestas žino- 
rios kumšties, laikytų kas anas chorų organizatorius 
mus lygiais su kitais.

Sudaryti stipriam kumš-1 m°kino visus pulko dali- 
čiui, kuris padėtų nepri-!nius kugelio dainų, 
klausomybės aktą įkūny- 
ti — padaryti jį ne vien _ ‘ 
tik raide, o realiu, gyvu,( 
— pradėta tverti savano
rių kariuomenė. Man kaip 
tik teko garbė būti tosios 
kariuomenės pirmuoju or
ganizatoriumi ir tvėrėju, 
ganizatoriumi ir tvėrėju. 
Tą sunkų darbą galėjau 
pradėti tiktai remiamas 
daugiausia katalikų ir y- 
pač ateitininkų. Vysku
pas Karevičius, kunigas 
Krupavičius ir daugelis mis žiūrint, gal tos prie- 
kitų kunigų ir sendraugių1 monės atrodo keistos, net 
yra tampriai surišti su juokingos, bet anuomet 
savanorių kariuome n ė s tai buvo labai galingas 
pradžia. Tik dėka jų pa- ginklas įveikti medžiagi- 
galbos, pavyko suorgani- nes kliūtis.
zuoti kariuomenės bran- Aišku, kad praleisti to- 
duolį. Jis davė pradžią kią progą, kaip 16 vas. 
veik visoms kariuomenės 
dalims bei įstaigoms.

Plačiau apie tai esu ra
šęs į prel. Krupavičiaus 
lei d ž i a m ą Krikš-Dem. 
Lietuvoj istoriją, “Gimto- 
jon šalin”, “Mūsų $iny- 
nan” ir pan. taip, kad čia 
nebesikartosiu, o eisiu tie
siog prie temos.

Manau, visiems žino
ma, savanorių kariuome
nė tvėrėsi be intendantū
ros pilnų aruodų, be arti
lerijos sandelių pilnų gin
klų ir šaudmenų, net be 
pakankamo pinigo. Tat 
reikėjo imtis kitų nema
terialinių, o grynai dvasi
nių priemonių toms me
džiaginėms spragoms už
kimšti.

Štai kurios priemonės 
padėjo man tas medžia-

v •
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4. Buvo pakviestas žino-

Ant. Vaičiūnas, kurs iš-

5. Organiz a v o m e kas 
šventadienį ir, bendrai į-

l,_ Į vairiomis progomis iškil
mingas pamaldas su ati- 

. tinkamu pamokslo, pra
kalba, paradu, iškilminga 
eisena bažnyčion ir iš baž
nyčios.

6. Kvietėme tėvus, moti
nas ir gimines lankyti sa
vanorius, žinoma, su 
tuščiomis rankomis.

Žinoma, šių dienų aki-

ne-

Išaušo 16 Vasario. Visoj 
A. Panemunėje suplevė
savo pirmą kartą prie 
kiekvieno namelio popie
rinės (mat, dar tuomet 
medžiaginių vėliavų ne
būta) vėlia vutės, gonkos 
bei durys pasipuošė žaliu
mynais, gatvė buvo išva
lyta ir smėliu išbarstyta. 
Pulkas, dūdų orkestro ly
dimas, gražioje rikiuotė
je, su dainomis nuvyko 
parapijos bažnyčion. Ten 
Vysk. Staugaičio (anuo
met prelato, A. Panemu
nės klebono ir Valst. Ta
rybos Prezidiumo Vice 
Pirm., vieno iš 16 Vasa
rio Akto pasirašusių) 
buvo atlaikytos iškilmin- 
gos pamaldos prie įstaty-j Apie 12 - 13 vai. A. Pa
to Švenčiausiojo, pasaky- nemunės visuomenės įvai- 
tas labai gražus pamoks- rios organizacijos su sa
las. Toliau po pamaldų vomis vėliavomis organi- 
prie bažnyčios buvo para- atvy.k° i Pulko k«-

Įreivimų rajoną, juos pa- 
j sveikindamos, pažadinda
mos ir pažadėdamos viso
mis išgalėmis remti užsi
brėžtojo tikslo siekiant.

• v

Jonas Aistis.

Vorksla
Vai daug vandens tavimi, Nemune, tekėjo 
Vai daug dar ašarų karčių tekės.
Tavimi, Lietuva, vis niekas netikėjo, 
Tavimi niekas netikės.

Atanešė teutonas tau kadaise kryžių 
Ir Dievo žodžiu pridengtas klastas.
Tu vis buvai ant vieškelio, ant kelio didžio, 
Tu vis — nenuoramų tauta.

Ir ėjo priešai ir jie tavo kūną mindė: 
Tekėjo kraujas upėm, ne lašais,
Ag, tujen tąsyk savo veidą sopulingą 
Aukštai iškėlusi nešei.

Tu šiandie lygiai priešų apsupta, varguole, 
Kantri širdie, po pilka rudine!
Tai andai tu Europą nuo mongolų 
Apgynei nuoga krūtine.

vo padorumas, o žmonystoje mandagumas... Varguo
se kantrybę ir stangybę, o dūšioje išmintį rodė, vil
tyje neguro. paskutinėje nenusiminė, o žadėtoje ne
nusigando, nelaimėje neįsipylė, laimėje, neajdidžiavo... 
Ne kiltis, ne turtai, bet išmintis ir dorybė, visų pa
tirta, kiekvieną į vyresnybę kėJė...”

Valančius ir mokiniu - studentu, ir klieri
ku - kunigu būdamas, ir vyskupu tapęs, vi
somis keturiomis kovojo su rusais. Pats or
ganizavo ir kitus mokė ir ragino organizuo
tis į parapijos blaivybės ir kitokias draugi
jas, steigti ir laikyti lietuviškas mokyklas, 
rašyti, leisti ir platinti lietuviškus raštus. 
Sunkūs, be galo sunkūs laikai jam buvo te
kę. Kai rusų valdžia jo mokyklas uždarė, 
vyskupas vistiek nenuleido rankų: dar griež
čiau pasielgė: kaimuose pasėjo slaptas “da
raktorių” mokyklas; o rusų monopoliai dėl 
išplitusios blaivybės daugelyje miestelių tu
rėjo subankrutyti. Uždraudus lietuviškus 
raštus, Prūsuose juos spausdino ir į Lietu
vą per sieną kontrabanda gabendinosi. Jo 
raštai, kaip “Palangos Juzė”, “Vaikų kny
gelė”, ir “Paaugusių knygelė” ar "Žemaičių 
vyskupystė”, įdomūs kiekvienam pasiskai
tyti ir praktiškais pamokymais ar istorinė
mis žiniomis, ar gražia gimtąja kalba atsi
šviežinti, pasigrožėti.

Kitas Lietuvos žemės vargdienių sūnus,

Vilniuje 1919 metais
Ant didžiojo karo griu- virš Lietuvos sostinės pa

vėsių aštuonioliktais me- sirodė raudona žvaigždė, 
tais kilo dvi Lietuvos: Ne- o mūsų kraštui gimė “Iš- 
priklausoma ir Sovietinė, vaduotojas”. Nuo šio 
Nepriklausomą Lietuvą grėsmaus valdovo Lietu- 
rėmė Lietuvos Taryba vos Vyriausybė, dar de- 
Vilniuje. Ją sudarė mūsų vynioliktų metų išvaka- 

ir spaudos rėse pasitraukė į Kauną, 
veikėjai. Viena prieš kitą stovėjo 
sklidinos dabar su savo vyriausy- 

kraštui ir bėmis dvi 
Sovietinę krikščioniška 

“Lie- krikščioniška.
Komisariatas” vių veiduose 

Komisariatui skaityti susirūpinimą ir

das, iškilmingas karių pa-' kiečių kariuomenės, aišku 
sižadėjimas, kad 16 Vasa- mažiausia šventės pėdsa- 
rio aktas bus ne tuščia 
raidė, o stiprus stūmėklis 
gyvos veiklos brangiai tė
vynei prikelti, atstatyti 
jos laisvę ir nepriklauso
mybę, kur kiekvienas ga
lėtų laisvai ir nekliudo
mai garbinti Dievą, lai
mingai gerai ir gražiai 
gyventi. .

aušrininkai 
draudimo laikų 
Jų širdys buvo 
meilės savąjam 
jo žmonėms. 
Lietuvą organizavo 
tuviškas 
Voroneže, 
priklausė lietuviai revo- klausimą: kuri nugalės? 
liucionieriai, iš kurių ne Iš Kauno po visą Lietu- 
vienas buvo kalėjęs Sibi- vą ėjo garsas, šaukdamas 
re. Jiems vaidenosi komu- savo tautą į kovą tikėji- 
nistinė Lietuva, kaip mą. Iš Vilniaus sklido 
grandis visą pasaulį ap- keiksmai ir pagieža, kam 
rėpiančios Sovietų Sąjun- Lietuvą pastojanti kelią 
gos. pasaulinei revoliuc i j a i.

Nepriklausomą Lietuvą Visu ruožu, nuo Alytaus 
simbolizavo Dr. Jonas Ba- iki Telšių, kur susikirto 
sanavičius, pražildintas tautinė ir internacionali- 
sunkaus gyvenimo ir ko- nė Lietuva, stojo kovon 
vų už tėvynės ateitį, savanoriai gyventi ar 
Aukštas, liemeningas vy- mirti. Visame Vilniaus 
ras, visada nuosaikus, ra- krašte, kur siautė piautu- 
mus ir didžiai ištvermių- vas ir kūjis, išėjo slaptai 
gas. “Aušra” jis įkaitino kovotojai padėti savano- 
lietuvių tautą ir ta lieps- riams. Ir vienų ir kitų ei
na dega dabar visų pa- lėse buvo būriai mokslei- 
triotų širdyse. ___
vienas iš stipriųjų Lietu- šautuvus, 
vos Tarybos ramsčių.

Sovietinė Lietuva tel
kėsi apie Vincą Mickevi- 

. Šis buvo 
nedidelio ūgio, smulkaus, 

Tada nuvykau pas Kau- į

kų, tačiau kaip mudu su 
Vysockiu nustebome, kad 
Kaune neišvydome niekur 
mažiausio reikšmi n g o s 
šventes ženklo. Ministeri
jos bei departamentai, 
net Štabo Apsaugos Rū
mai, kad nors bet kokią 
vėliavutę, bent kokį pa
gražinimą, ar papuošimą \ Kįauįį. 
turėtų! 1I

Lietuvos: 
ir anti- 

Visų lietu- 
galėjai iš-

Jis buvo vių, pakeitusių knygas į 
Didelį jų skai

čių laisvės kovotojų pusė 
sudarė ateitininkai. Ne
trukus krito ir pirmieji 
savanoriai: eilinis Povi
las Lukšys (II. 8) ir kari-

dailaus veido, 'mažai best D“kas z^nt?,T į“0“?*’
vičius (II. 13). Pralietas 
kraujas nutekėjo kitų

; vai ir šiai šventei sveti-
Mū/ų nuotaika. ir paai- net.

ryžimas ne įimtu bet tuk- nePa^>'metl - tU 
stančiu nuoiimčiu pakilo.i ?.a veįkl; Ar ta!P 88 m°-
- . . . ...... Akinau? Maunam Panemu-
tėme Dirmaia 16 Vasario nėn ~ PMiKrožėk i»- rr^T dėmėk, ar tik už Nemuno 

Lietuva, tik už Nemuno 
16 Vasario! «“Mat”, sako 
jis man, “A. Panemu
nėje Tamsta esi vadas ir 
valdovas, o čia Kaune aš. 
esu tik vardu komendan- 

, tas, viską vaido kiti”

Jei taip iškilmingai šven
tėme pirmąją 16 Vasario 
metinę sukaktį mes A. 
Panemunėje, tai manau, 
kaip gražiai ir iškilmingai 
šioji sukaktis turi būti 
švenčiama Kaune, kur su- 
sispietus mūsų šviesuo
menė ir administracija ir

Antanui Vysockiui, labai 
geram ir ištikimam sava
noriui pakinkyti arklius 
ir su juo nuvyko Kaunan. 
Šančiuose, kur būta vo-

taip pat išėjęs mokslus, tapęs kunigu ir vys
kupą, Antanas Baranauskas, trisdešimčia 
metų jaunesnis už Valančių, tokį susirūpini
mą žadina savo brolių ir sesių širdyse:

“Anei rašto, anei druko
Mums turėt neduoda, 
Tegul, sako.
Bus* Lietuva ir tamsi ir juoda”.

Ir girdi jų skundą: 
“Ne taip skamba akmenėliai,
Patkavom daužyti,
Kaip vaitoja mūsų broliai,
Siaurėn išvaryti. "

Ne taip staugia platus plentas, 
Gniaužtas diližonais,
Kaip vaitoja mūsų žemė
Po svetimais ponais”.

Bet:
“Nupuls kalnai, o slėneliai
Išsikels aukštybei),
Visos galybės eis dulkėn. 
Silpnumas galybėn”.

Kad tu, gude, nesulauktum — 
Netaip kaip tu nori,
Bus, kaip Dievas duos, ne tavo 
Priesaikai nedori”.

aeauo. uu.jnau W tOklO mediniono Komendantą Mikuckį j^^raio, kuris persmelk- 
(buv. mano ūkio vedėją) davSkažkokia baime. A- 
ir klausiu: “Sakyk, Juoze- rituodamas nrieš cara iš-!86 nepaleistik, tai reiškią? šian-^^^St^^ė'pnMo ir laimėti arba žū- 
dien pirmoji 16 Vasario: užsienius ir Ameriką, kolj^l‘T , _. .
metinė sukaktis, o Kau-k pagavo žandarai ir ka-! įuvo vienen
nas lyg būtų visai Lietu- i ndį^j atėmė sveikatą.! kovos’ į"’ vasar10

i laisvės žodžiai.
Sovietiniai slapta susirinko

; Vilniuj paminėti pirmųjų 
' Lietuvos nepriklausomy
bės metinių. Pro slaptus, 
vingiuotus įėjimus dides
nė pusė prisirinko moks
leivių Vienas mokytojas 

, kalbėjo apie tautų teisę 
' nepriklausomai gyventi, 
’ viena vėlesnė Lietuvos o- 

peros solistė dainavo apie 
’ tėvynės meilę ir karžygio 

_ mirtį, daug kalbėta apie 
lietuvį, visokios priespau- 

'* i dos bandytą ir šimtus 
I ’ Tv. •“ *7“““' kartų apvilta, jau nebeti-'nioliktais. metais per Tris •» f

Dabar jis buvo laisvas ir . .
visas jėgas skyrė “Lietu- 
vos - Gudijos 
Respublikai”.

Vilniuje jau 
ryta Lietuvos 
bė ir sutelkti pirmieji sa
vos kariuomenės bran
duoliai, kai raudonasis 
voras atsivedė Vincas 
Kapsukas ir Zigmas An- 
garietis. Pirmasis buvo 
paskelbdintas “Lietuvos - 

* Gudijos SSR” komisarų 
x antrasis _neerzmt, okupantų bei ki-yidj^ reįįaių komisaru, 

tataucių, kurių taip aps-i Vilnių jie pasiekė devy- 
ciai Kaune butą. — Į j

Ate. Gen. V. Grigaliūnas- j Karalius, žmones būkš-: jokiais gražiais žo-
Gtovackis. taudami juokavo, kad Tęsinys 5-taine pusi

buvo suda- 
Vyriausy-

f

Ir Šiaurės Rytų Lietuvoje (Strazdelio), ir 
Pietų Lietuvoje (Aleknavičiaus), ir Žemai
čių pajūryje (Daukanto) puoselėta lietuvio 
meilė brangiausiam Lietuvos žemės turtui, 
girioms, miškams ir šileliams, lyg sutarti
nai paleistos garsų bangos, susitinka ir sub- 
tyliausiai atsigarsi Rytų Lietuvos aukštu
mose, Baranausko “Anykščių Šilelyje”.

“Dažnai miške Ketnvte ko veikia nežino.
E tik junta dažniausiai, kad širdis neskaudžia, 
E tik pilna pajautų labai ramiai griaudžia;
Ir lyg rasos žemčiūgais gausiai atgaivinta, 
Ir lyg rasa per veiėą ašarėlės krinta.
Paskui figai kritinėj šfielte kvėpuoja;
Atsidusus krūtinė lyg giria linguoja.
Lyg tartum nmvmas taip diškm įslinko.
Kad net dūšia, kaip varpa pribrendus nulinko”.

Bet Baranausko laikais rusai jau ir Lie
tuvos miškus ėmė naikinti. Tas pats likimas, 
kuris ištiko hetuvio dvasios vertybes, ištiko 
ir krašto turtus:

“Ir liko šitie kalnai pliki ir kelmuoti. 
Aplaistyti ašaroms, giesme apdainuoti 
Ir giesmė nepabaigta: kai širdis susopo, 
Ant dūšios labai sunku ir neramu tapo. 
Mat, toj pati galybė, kur miškus sugraužė, 
Širdį, dūšią apgriūto ir giesmę nulaužė”.

Iš šitų posmų, išreiškiančių lietuviui bū
dinga, ne tik materialinį, bet ir dvasinį san
tykį su gimtosios žemės gamta, juntame jau 
itin ryškiai atkutusią lietuvio tautinę sąmo
nę, dargi aukšto laipsnio kūrybos išraiška.

Neturint galimybės čia plėstis ir labiau 
gilintis, šias pastabėles tenka subaigti lie
tuvių tautos atgimimo dainiaus Maironio 
posmais, iš jo poezijos ištraukomis skirto
mis pažadinti:
BENDRAM JAUTRUMUI:

“Tavo nelaimės, kančios, tėvyne!
Jaučiu lyg uolą ant širdies kietą, 
Vienok neveikiu: skausmai užgynė 
Silpninti širdį, kraujais aplietą!”

VIENYBEI:

"Šventa vienybė, Dangaus galybe,

VILČIAI:

“O tačiau Lietuva
Tik atbus gi kada:
Ne veltui ji tiek iškentėjo!
Kanklių balsą išgirs, 
Miegąs kraujas užvirs 
Nės Kryžius gyvatą žadėjo.
Skausmuos jėgos išaugs, !
Atgimimu sulauks...”
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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY 
BES ŠVENTE BOSTONE

praėjusį
12 dieną, 

tautinėj 
buvo

Bostono lietuviai 
buvo prie ėdžių j sekmadienį, vasario

Ačiū Dievui, Jė- praleido pakilusio j 
dar tebemiegojo, nuotaikoj. Vietos ALT 
miegama. Kalėdų i surengusi Lietuvos Nepriklau-

: somybės paskelbimo 32-ros me-

Tai atsitiko Betliejuje,! jau ji 
auštant dienai. Žvaigždė; krašto, 
buvo beblėstanti, paskuti-'žus vis 
nis piligrimas palikęs Bet ar 
tvartą, Mergelė Marija naktį?... 
sutvarkiusi šiaudinį guo- Staiga jis atmerkė blaks- tinęs sukakties minėjimas, 
lį ir kūdikėlis pagaliau tienas, ir jo motina labai 
užmigęs. Bet ar miega- nustebi, pamačiusi, 
ma Kalėdų naktį?... j moters akys ir jos

Tykiai prasivėrė durys,1 kio akys buvo visai 
pastumtos, sakoma, grei- šios ir spindėjo ta 
čiau vėjo pūstelėjimo ne- viltimi, 
gu rankos ir ant slenks
čio pasirodė 
apsirengusi 
Ji buvo tokia 
kia raukšlėta, 
spalvos veide 
atrodė nekas 
dar viena 
raukšlė.

Ją pamačiusi, Marija iš
sigando, tarsi kokios pik
tos įėjusios laumės. Lai
mė, Jėzus miegojo. Asilas 
ir jautis ramiai sau kram
tė šiaudus, žiūrėjo į artė
jančią svetimą moterį ir 
visai ja nesistebėjo, tarsi 
ją pažinotų iš seno. Mer
gelė Marija neišleido jos 
iš akių. Kiekvienas nu
žengtas jos žingsnis jai 
atrodė ilgas kaip amžiny
bė.

Senė vis artėjo, ir štai

Prieš piet Šv. Petro lietuyių 
kad! parapijos bažnyčioje buvo at- 

kūdi- laikytos net kelios šv. Mišios 
pana* 
pačia

“Bolševikų “demokratija” 
man primena vieno vaito l in
kimus vienam Lietuvos valsčių 
carų priespaudos laikais — su 
jumoru vaizdžiai pasakojo red. 
Tysliava. — Atvykęs kance- 
liarijon žaliomis kelnėmis 
“ziemskis” liepė susirinku
siems vyrams, balsuojantiems 
už jo siūlomą kandidatą, atsi-

kolonijoj didelį 
gyvumą 

vasario 22 d. 
Instituto kon- 
dainuos mūsų 
Stasys Bara- 

masto

LIETUVIAI PASAULYJE
Paulio gimnazijoj stipendiją 
aukštesniam mokslui Jung.

A Generolas R. Shmittfem, 
dabartinis prancūzų komisa
ras Vokietijoj, deda pastangas Valstybėse. Pirmas Brazilijos 
surinkti visas lietuvių liaudies E 
dainas, kuriose minimas Napo- ją. 
leonas.

sjj- Greitu laiku per Vatikano tuvių 
radijo stotį lietuviškai bus kal
bama keturis kartus per sa
vaitę. Vatikano radijo stotis 
yra galinga ir gerai girdima 
Lietuvoje.

Kun. Vaišnora, dirbęs Tau
tinėje Delegatūroje Vokietijo
je, išvyko Romon, kur Marijo
nų vienuolyne eis ekonomo pa
reigas. Į
■įr Garsusis Mažosios Lietuvos 

rašytojas Vydūnas tebegyvena 
Vokietijoje. Nežiūrint jau ži
los senatvės, dai* vis rašo lie
tuvių laikraščiuose ir žurnaluo
se.

Toronto Kardinolas J. Eks.
J. C. McGuigana sutiko daly
vauti lietuvių rengiamose va
sario

lietuvis gavęs tokią stipendi-

• V. Grybauskas, žinomas iie- 
krepšininkas ir toliau

žaidžia krepšinį Prancūzijoje 
Fc. Mulhause komandoje, ku
rią jis pats ir treniruoja. Pran
cūzų spauda gražiai atsiliepia 
apie jo sumaniai vadovaujamą 
komandą.
• Platina katalikišką spaudą. 

Montrealyje kun. A. Vilkaitis 
ir p. Valerija Rimgailaitė pla
tina žurnalą "Aidus”, kuriuos

' daugelis užsisako. Daug išpla
tinta tėvų pranciškonų gražiai 
išleisto 1950 metraščio.
• Sharkis - Žukauskas, buvęs 

pasaulinis sunkaus svorio čem- 
pijonas, lankėsi Winnipege, kur 
turėjo būti teisėju vienose bok-

‘ so rungtynėse. M. Januška į- 
teikė Sharkiui prof. Šapokos 
knygą apie Lietuvą. Už šią 

• dovaną Sharkis nuoširdžiai pa- 
Atsisveikindamas su

Didelis Koncertas 
Brocktone

Brocktono 
judėjimą į kultūrinį
įnešė rengiamas 
Lietuvių Dailės 
certas, kuriame 
žymusis solistas
nauskas ir pasaulinio 
pianistas Vytautas Bacevičius. 
Koncerto garbės svečiais suti
ko būti Brocktono lietuvių pa
rapijos klebonas kun. Pr. Stra- 
kauskas. kun. J. švagždys, 

j miesto majoras Clifford ir eilė 
i visuomenės organizacijų atsto- 

r I vų. Susidomėjimas koncertu y- 
i ra labai didelis tiek iš ameri- 

pusės. 
I Koncertą orgąnizuoja žinomas 
lietuvių darbuotojas Brocktone, 
p. Bronius Bortkevičius. kon
takte su dideliu Lietuvių Dai
lės Instituto rėmėju, architektu 
T. J. Vizgirda, kuris 

Bostone.
Koncerto reklamai 

abai savotiški lapeliai 
ryžiaus moderniojo meno pa
veikslu atliktu Lietuvių Dai- 
ės Instituto nario dailininko 

V. Petravičiaus. Tokių lapelių 
dar niekas čia nebuvo spausdi
nęs. Reikia sveikinti koncerto 
rengėjus, ieškančius naujų ke- 
ių šių dienų lietuvių meną pa
teikti amerikiečiams. Susido
mėjimas koncertu yra labai di
delis, nes per pirmas 2 dienas 
išplatinta virš 300 bilietų. Nors 
High School salė yra pati di
džiausia mieste ir joje telpa 
virš 1200 žmonių, tačiau atro
do, kad ne visi galės, į šį kon
certą patekti dėl vietų stokos. 
Koncerto plakatai, iškabinti 
krautuvėse, taip pat labai pri
traukia praeivių dėmesį. Ant 
plakatų didelėm raidėm išrašy-

Exile” 
Lietu 

Kor• į mai pasišoko. Buvo

' Lietuvos išlaisvinimo intencija stoti dešinėje, o balsuojantiems 
ir pasakyta atitinkami pa- prieš — atsistoti kairėje, 
mokslai. Iškilmingąsias pamal
das su palaiminimu celebravo 
parapijos klebonas kun. Vir- 
mauskis asistoje kitų kunigų. 
Gražų ir patriotišką pamokslą 
pasakė domininkonas tėvas

’ Ziuraits. Gedojo muziko Ka
činsko vedamas choras ir so-

. ! lis Krištolaitytė.
Tuoj po piet minios žmonių palyginimu. Caro laikų “ziems- 

suplaukė High School audito- kis” pasitenkino*- žmonių valios 
rijon Thomas Parke. Apie 2 v. suklastojimu. Bolševikai ne tik 
salė buvo pilnutėlė žmonių. Jų rinkikų valią klastoja, bet juos 
buvo virš pusantro tūkstančio 
vėliau atėję vietos negavo.

Sukakties minėjimo aktą a-
žodžiais sveikin-;

Bostono 
drabužių kažkokį daiktą ALT pirmininkas adv. Griga- 
ir, slėpdama rankoje, ati- liūs. Jis pristatė visus Tarybos! 
davė jį kūdikiui. narius ir pakvietė programos:

Po visų dovanų, kurias vedėju adv. Kalvaitį.
paaukojo išminčiai ir pie-l Stepono Dariaus posto legio- 
menys, kas buvo Ši dova- nieriai, komandierių Smūgio ir 
na? IŠ kur Ši moteris at- Romano vadovaujami, kartu su 
keliavo, Marija negalėjo mūsų skautais atliko įspūdingą 
SUVO*kti. Ji tik Žiūrėjo į, vėliavų įnešimą ir žuvusiųjų už 
amžiaus sulenktą jos nu- Lietuvos laisvę pagerbimą, 
garą, kuri dar labiau išsi-l 
lenkė, 
lenkė 
las ir 
ir vis

Tai
Paskui sena moteris paki-į 
lo, tarsi nusimetusi labai; 
sunkią naštą, kuri ją! 
traukė prie žemės. Jos pe
čiai nebebuvo sulinkę; jos 
galva beveik siekė šiaudi
nį tvarto stogą; jos vei
das nuostabiu būdu buvo 
atgavęs jaunystės spalvą. 
Ir kai ji pasitraukė nuo 
guolio ir išėjo už durų ir 
dingo naktyje, iš kur ji* 
buvo atėjusi, Marija pa
galiau galėjo pamatyti, 
kas buvo paslaptinga jos 
dovana.

Jeva (nes tai 
buvo atidavusi 
mažą 
nuodėmės ir 
tų vėlesnių 
buolį.

Ir mažas 
buolys naujagimio ran- tuoj nužudyti, 
koše žėrėjo kaip 
pasaulio rutulys.

Senė dabar pasilenkė 
: šiuomoteriškė, ant šiaudinių guolio; šiuo 

skarmalais, metu jos ranka ėmė kaž-
sena ir to-
kad žemės sįUOse savo skarmaluose; 
jos burna atrodė, kad ji jau nuo am-

ko ieškoti susipainioju-

kita, kaip 
prisidėjusi

i

žiu ten laiko kažką užslė
pusi. Marija vis žiūrėjo į 
ją su tuo pačiu nerimu.’ 
Gyvuliai taip pat į ją žiū
rėjo, bet vis be nustebi
mo, tarsi iš anksto žino
dami, kas atvyko.

Pagaliau, praėjus ilgam 
laiko tarpui, senė ištrau- tidarė šiltais 
kė iŠ savo skarmaluotų damas susirinkusius

Kai
visi žmonės perėjo į kairę.1 _ .. _. ~
“ziemskis” atsisuko į minią;
užpakaliu ir tuo būdu visi bu-i'- “ ~ ., ... . , .. i kiečių tiek iš lietuvių vę kairėje puseje atsidūrė dėsi- Į 
nėję ir “ziemskio” kandidatas 
buvo “vienbalsiai išrinktas” 
vaitu.

Mačiusieji sovietiškus rinki
mus nevisai sutiktų su sakytu

i
gyvena

išdalyti 
su Pa-

dar išprievartauja. Bolševikiš-
16 d. iškilmėse.

PIRMAISIAIS NEPRIKLAU
SOMYBES METAIS

Pradžia 4-tame pusi, 
džiais. Visų širdys glau
dėsi prie Nepriklausomos 
Lietuvos, kuri buvo kuo
ne ranka pasiekiama.

Nelauktai Sovietinės 
Lietuvos ranka užgniaužė 
išėjimus, ir duryse pasi-, 
rodė grąsūs veidai. Nutilo 
dainos ir sustingo žodžiai, 
bet veiduose suspindo kie
tas ryžtingumas. Pro du
ris varomi minėjimo da
lyviai Z. Angariečio a- 
gentų buvo apieškoti, ap
čiupinėti ir kaikurie nu
vesti į šalį. Nemažas skai
čius Vilniaus Lietuvių 
veikėjų susodinti į Lūkiš- 
kių kalėjimą.Tarp jų Feli
cija Bortkevičienė, kuri 
savo metu slėpė ir globė 
Vincą Kapsuką. Pasikei
tė laikai, pasikeitė ir nu
sistatymas. Nebuvo pai
soma nei draugų, nei ge
radarių, nei savo tėvo, nei 
motinos. Revoliucija reiš
kė išvirkščią gyvenimo 
supratimą.

Išvirkščią tvarką siekė 
įkurti “Lietuvos - Gudi
jos SSR”. Beveik visas 
žmogiškąsias vertybes ji 
vertė nieku. Dėl to ji ne
rado lietuvių širdyse vie
tos. Mūsų savanoriai - kū
rėjai tą “rausvąjį gyveni
mą” nuritino atgal, į rytų 
lygumas, iš kur jis buvo 
atėjęs.

Po tų laisvės kovų dvi
dešimtį metų Lietuva au
go, klestėjo. Taip pat dvi
dešimtį metų kunkuliavo 
ir drumstėsi ta šėlsmo 
banga už mūsų sienos. Iš
mirė senieji Sovietinės 
Lietuvos kūrėjai, atsira
do kiti. Kai antras Didy
sis karas pragraužė mūsų 
tautos supiltą ir išsaugo-' 
tą pylimą, pro jį prasi-1 
veržė naujos raudonosios 
voros, ir nusismelkė to
lyn į Vakarus. Jos laiki
nai užliejo ir visą Nepri
klausomą Lietuvą. Kyla 
pavojus, kad ši druzlina 
banga užlies visą pasaulį, 
jei sumedėjusio žmonių 
veido neatgaivins Kris
taus dvasia ir nepasigai
lės mūsų? —s

Prel. Dr. K. Urbonavičius pa
kai moteris pasi- skaitė maldą už Tėvynę.

ant guolio. Bet asi- “Gabijos” choras, muziko 
jautis į ją žiūrėjo: Dirvelio vedamas, sugiedojo A- 
dar ja nesistebėjo. ' merikos ir Lietuvos himnus ir 
truko labai ilgai, sudainavo keletą lietuvių liau

dies dainų. Čia pat pasirodė ir 
solistas Bakūnas, sutiktas ir 
palydėtas gausiu plojimu.

Po to ėjo kalbos, pilnos gi
laus jausmo ir prasmingo turi
nio. Kalbėjo Lietuvos Garbės 
Konsulas adv. Šalna, prof. 
Končius, prof. Sužiedėlis, red. 
Jonuškis ir red. Tysliava. Bu
vo pasakyta daug gražių min
čių, kurios pasiekė netik klau
sytojų ausis, bet ir širdis.

“Aš kaip šiandie matau šal
tyje sustingusį Trijų Karalių 
rytą 1919 metais Vilniuje, — 
kalbėjo prof. Sužiedėlis, — ka
da bolševikai pirmą kart ap
karstė mūsų sostinės mūrus: 
kraujo spalvos vėliavomis ir,' 
kaip Erodo budeliai ieškojo'

Prie kryžiaus

• Žinomas pianistas A. Kup- dėkojo.
revičius gyvena Argentinoje, lietuvėmis mergaitėmis nusifo- 
Su savo koncertais jau yra iš- tografavo.
važinėjęs visą Argentiną ir ki- • “Sudrumstoji Ramybė”, P. 
tas Pietų Amerikos valstybes. Vaičiūno drama, kurią suvaidi- 
Tremtyje gyveno Austrijoje ir no Hamiltone Toronto 
Vokietijoje.
• H. Lašiuskas — gabus Sao’vyko gerai. Žiūrovų tarpe ma- 

Paulio lietuvis. Jis laimėjo Sao tesi ir amerikiečių.

__ ___.1___ -„.„..-j Lietu
vių Meno Mėgėjų grupė, pa

buvo ji) 
kūdikiui 

pirmosiosobuolį, 
daugelio ki- 
nuodėmių o- vaikelio Jėzaus, taip jie ieško- 

I jo nesenai gimusios Nepriklau- 
raudonas O-, somos Lietuvos, norėdami ją 

nesurado.
naujo. Jie surado ją tik po 22 metų 

pašau- sveiką ir žydinčią, ją sukaustė 
lio, kuris tik ką buvo gi- ir žiauriai kankina, bet nužu- 
męs su juo. dyti nepajėgia. Budeliai žus, o

Išvertė Juozas Tininis. Lietuva kelsis laisva”...

Užsienio Reikalų Ministerija (aukščiau) ir Žemės €kio Bankas 
(apačioje) Kaune prieš karą.

laisva” — užbaigė savo 
gubernatorius Dever. 
kalbų ėjo rinkliava Lie- 
laisvinimo reikalams. Zo- 
buvo paremti darbais, 

minutes buvo su-

kuose rinkimuose balsuojan
tieji prieš būna/ŠTunčiami Sibi
ran vergų stovyklosna, arba 
čia pat NKVD budelių nukan
kinami.

Red. Tysliava! dar nebaigus 
kalbos atvyko Massachusetts 
gubernatorius Paul A. Dever, 
kurį susirinkusieji sutiko gau
siu plojimu ir šaukimu “valio!” 
Pirm. Grigaliui pristačius Gu
bernatorių susirinkimui, jis pa
sakė gražią kalbą, parodyda
mas gilų Lietuvos padėties ir 
jos reikalų žinojimą ir pareikš
damas daug užuojautos bei 
simpatijos mūsų kenčiančiai 
tautai.

“Aš žinau, kad ta nedidelė 
jūsų tėvų žemė, kuri šiandie 
tiek kenčia, yra kiekvieno jūsų 
širdyje... Aš žinau, kad kiek
vieno lietuvio dvasia ir širdis 
yra stipri ir drąsi, kaip anais 
Lietuvos žydėjimo laikais... aš 
tikiu, kad Lietuva netrukus vėl 
bus 
kalbą

, Po 
tuvosI 
džiai
Per kelias 
rinkta apie $1200.

Oficialioji iškilmių dalis baig
ta rezoliucijų priėmimu. Ang
lišką rezoliucijų tekstą paskai
tė adv. Kalinauskas, lietuviš
kąjį — adv. Juknevičius. Rezo
liucijose buvo pareikštas griež
čiausias protestas prieš Lietu
vos pavergimą ir dabar Lietu
voj vykdomą tautžūdystės nu
sikaltimą ir kreiptasi į Ame
rikos vyriausybę bei visą kul
tūringąjį pasaulį, reikalaujant 
gelbėti lietuvių tautą.

.Meninę dalj pabaigoįe atliko 
Šv. Petro parapijos choras mu
ziko Jeronimo Kačinsko veda
mas, solistė Krištolaity te, ak
torius Henrikas Kačinską^ ir 
Ivaškienės tautinių šokių gru
pė.

Nors programa ilgokai už
truko, bet ji atnešė žiūrovams 
dvasinio poilsio, gražių atsimi- 

, nimų iš Tėvynės ir naujų jėgų 
tolesnei kovai už mūsų tėvų 
žemės išlaisvinimą. A.J.

ta “Lithuanian Art in 
ir visiems primena, kad 
va yra pavergta.

So-
Ga-
17, 
sa-

Muzika 
Įžanga —

Aušros Vartų parapijos 
dalicija turės šokius prieš 
vėnę, penktadienį, vas. 
1950, 8:00 p.m. bažnyčios 
Įėję, 153 Sterling St. 
griež Polka Kings.
80 centų su taksomis.

Kviečia visus atsilankyti, ir 
gražiai praleisti vakarą jaunus 
ir senus.

Komitetas yra sekantis: 
Shirley Miller, Frances Banio
nytė, Alena Daltuvas, Aldona 
Pauliukaitytė,
Rita Keršytė ir Alena Gvaz- 
dauskaitė.

BALTIMORĖS ŽINIOS
PARAPIJOS VAKARIENE
Baltimore, Md. — Sekmadie

nį, vasario 12 d., buvo paskuti
nė prieš užgavėnes mūsų para
pijos vakarienė. Svečių prisi
rinko pilna parapijos salė. So- ---------------------- _

•’ičiai prisivaišinę, svečiai links-i Paskutiniu laiku vietos dva- 
Imai pasišoko. Buvo girdėti ir sinė vyriausybė daug kunigų 

dainų. Pradėjo naujakuriai,; perkėlė iš vienos vietos į kitą, 
paskui ir senesnieji dainoje Tie pakeitima palietė ir mūsų 
prisiminė jaunąsias dienas bei parapiją. Kun. Jonas Mendelis 
Lietuvos laukus. Reikia pagei- iš šv. Alfonso parapijos iškel

tas kitoms pareigoms. Į jo vie
tą atkeltas kun. Vladislovas 
Vičas.

Kun. V. Vičas yra gimęs 
1925 metais VVaterbury. Kuni
gų seminariją baigė New Yor
ke. Į kunigus įšvęstas 1949 me- 

I tų gegužės m. 26 d. Jis gražiai 
kalba lietuviškai. Dieve, padėk 
naujam Kristaus karalystės 
darbininkui!

manyti, kad tokiu būdu jis ne 
vieną įtraukė į savo mylimą
sias brolijas.

dauti, kad mūsų suėjimuose 
kaskart vis daugiau skambėtų 
lietuviškoji daina. šokiams 
grojo Br. Jonušo orkestrėlis.

Su svečiais ligi pat galo bu
vo ir mūsų klebonas kun. dr. j 
L. Mendelis. Jis, atrodo, nepa
liko nepakalbinęs nė vieno nau
jakurio. Su jais šnektą jis 
baigdavo, pakalbindamas juos 
į bažnytines draugijas. Reikia

Vasario 16 minėjimas 
puikiai pavyko

Hartford, Conn. — Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo 
32-ros sukakties minėjimas į- 
vyko sekmadienį, vasario 12 d. 
Šv. Trejybės parapijos mokyk
los salėje, 339 Capitol avė. Į 
minėjimą žmonės rinkosi iš vi- 

iplsų miesto kampų ir užpildė vi- 
Keamy Sopulingos Dievo Mo-į Šv. Trejybės mokyklos salę, 
tinos parapijos kunigui Domi
ninkui Pociui, išvykstančiam 
keliems mėnesiams į Romą, 
praeitą sekmadienį, vasario 12(
d., para piečiai surengė išleis-', kelias giesmes. Prelatas Ambo- 
tuvių vakarienę. Rengimo ko
miteto pirmininkė buvo Hellen 
Jankauskiene. Laike vakarie
nės kalbėjo: kun. Domininkas 
Pocius, kun. Leo Vaicekauskas, 
kun. Jonas Scharnas, Harriso- 
no Mayoras, Frank Rodgers, 
Keamy mayoras Joseph Hea- 
ley, adv. Kazys Paulis, kun. 
Callahru ir Kearny editor E. 
McClinchie.

Muzikalinę programos dalį 
išpildė solistės: Gen. Morošiū- 
tė iš Kearny ir Marė Branigan 
iš Fort Lee, N. J. Gražiai pa
dainavo Sop. Dievo Motinos 
parap. bažnytinis choras.

Kun. Dom. Pocius buvo Har
rison ir Kearny draugijų gra
žiai apdovanotas. Visų parapi
jiečių vardu sveikino ir linkėjo 
jam laimingos kelionės jaunuo
lis Dovydas Smigelskis.

Korcsp.

Ona Barisas,

Rita Kersis.

Kun. D. Pocius vyksta 
Romon

Kearny, N. J. — Harrison

NAUJAS PARAPIJOS 
DARBININKAS

Pradedant minėjimą Šv. Tre
jybės choras, vadovaujamas 
varg. Patkaičio, sugiedojo A- 
merikos ir Lietuvos himnus ir

i

ruošia Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimą. Minėjimas į- 
vyks vasario 18 dieną mokyk
los svetainėje Nr. 10, Mercer 
gatvės tarp Keen ir Warren 
gatvių. Programa susidės iš 
kalbų, dainų ir tautinių šokių. 
Tad brangūs broliai ir seserys 
Lietuviai yra kviečiami daly
vauti, bet ir apylinkės lietu
viai. Programa prasidės 7 vaL 
vakare punktualiai.

Juozas E. Jokubavičitts, 
spaudos komisijos narys.I 

tas atkalbėjęs maldą pradėjo! 
kalbas. Jausmingai kalbėjo 
adv. Pranas Mončiūnas, pa
smerkdamas Lietuvai padary
tas ir daromas t okupantų! 
skriaudas, ir keletas buv. trem-. 
tinių, kurie yra neseniai atvy
kę iš tremties. Buvo padaryta 
salėje rinkliava, surinkta 
400 dol.

apie
A.M.

pietų 
susi-

99Išleista "Lietuvi Dienų 
pinus numeris

LOS ANGELES, CALIF. 

Pavykęs spaudos balins
Sausio 29 d. “Kalifornijos 

Lietuvio” (dabar “Lietuvių 
Dienų”) pastangomis buvo su
rengtas Spaudos Balius —Kon
certas. Įdomi programa į kon
certą sutraukė tiek žmonių, 
kiek dar Los Angelyje nebuvo 
susirinkę. Programą išpildė 
Zaikienės tautinių šokių ir vai- 

kuri suvaidino

Vasario 19. 2 vai. po 
įvyks LDS 6-tos kuopos 
rinkimas. Visi nariai prašomi, dintojų grupė, 
dalyvauti. Kas dar neužsimo-'ir pačių sukurtą veikalėlį — 
kėjo už “Darbininką", prašomi' Subatvakaris Lietuvoje’. Ja- 
atsilyginti. Report, me buvo įpinta lietuvių tauti-

-------------------- Įniai šokiai ir liaudies dainos.
LfetttV^S NcpriklaUSO* | Vakaro soliste buvo visų me-
• mvhės minėiimas 'siama Helcn Bartush - Swag- 

gart. Pabaigoje šv. Kazimiero 
parapijos choras, vad. muz. A. 
Skridulio, padainavo senoviškų 
lietuviškų dainų.

mybės minėjimas
PATERSON, N. J.

Visos Patersono lietuviškos 
patriotinės draugijos bendrai
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jęs nacių luiulAluse- Dainuos. 
ansamblio

pašoks Šv.

ruošia seselės

| Gros v‘enas iš geriausių

• - 4

muusc -ar. Sibiro, Kazachstano, 
Murmansko, Vorkutos koncen
tracijos katorgos lageriuose 
Ten mirtis plauna baisią piūtį

Šiemet aukojame gausiau 
nei bet kada. Artėja tas lai- 

i kas, kada vaduoti Lietuvai bus 
j reikalingi pinigai. Iš mūsų tu- 
irės kilti, augti ir bujoti lietu- 
įviškos atžalos, sudarančios lie- 
, tuvių tautą ir ateities Lietuvos j 
, valstybę.

Užtat visi naujieji

GRABORIAI

I

Žilos senovė# kapas ir pušis

i

S. Barasevičius ir Slnus
Funeral Home

254 W. Broadway* 
South Boston, Masa.

IOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC

Patarnavimas Diena ir NaktJ 
Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590

AVenue 2-2484

naujojo tautinio
choras ir tautinių šokių šokė
jai. Padainuos ir
Jurgio parap. mokyklos moki
niai. Šokius
pra neiš k ietės. Programai vado
vauja adv. S. Mankus.

Vasario 16 minėjimas vyksta-
liūdesio ir skausmo ženkle. Vi
sa Lietuva paplūdus kraujuje, 

į kuriame skandina žiaurusis o- 
j kūpantis rusų bolševikai. Tau-į 
| ta pasibaisėtinais metodais nai-1 

diena šian- tarnauJa pavyzdžiu, kaip gali- 
džiaugsmo ma daug aukoti- mažai turint, 
susikaupi- Tai mūsų šventa pareiga auko

ti ne mažiau vienos dienos už
darbį Lietuvos vadavimui.

Pamąstykime! Philadelphijos Vasario 16 d. 
Lietuvą pri- minėjime "autos aukos siun- 
bolševikų į-(čiamos ALT (Lithuanian Ame- 

1739 So.
III.).

t
I
i
i

orkestrų
LAVVRENCE, MASS.

Statybos Fondui 
jaunimas rengia prieš gavėnią j 

diena. Tai rimties,
i mo ir Lietuvos meilės ugdymo 
dl___ Taigi šiemet jokių pasi-,

• linksminimų.
j kiekvienas, kaip 1
įkelti, dar gyvą L_"_.ll., * 
grūstą į karstą išvaduoti? Au- rican Council, Ine.

, kokime vadavimo reikalui bent Halsted St., Chicago 8,
j vienos dienos uždarbį. Tai ne- šiuo adresu siunčiamas aukas 
į daug. Juk Lietuva kryžiuoja-į prašyti įrašyti ir taikyti “Tau- 
ma. Tūkstančiai mūsų tautie- tos Fondo 1950. 2. 16. vajaus 
čių kasdien miršta rusų kalė ji- • sąskaitoje“. Vi. Saurimas.

Į
I
IJ. Gerulis atvyko iš 

ir apsistojo Kearny, I
VL Mikalauskas, SJ. įr pasj]inksminimo vaka

rą. Žmonės gausiai remia jau-j

parapijos i
pasibaisėtinais metodais nai

kinama. Užtat ši
nėra mums

lietuviai
T;,

• St Santvaras su šeima iš
vyko iš Stony Brook ir apsigy
veno Lawrence, Mass.
• Kim.

tremties
N. J.
• Kun.

atvyko iš tremties Chicagon, iš
kur vyks misijoms Pietų A- nįmą aukodami kaip rėmėjai:jjena 

bei globėjai. Programa jau pa
rengta ir daug bilietų išplatin-j 

•’ ta, tad jau dabar galima sa-j 
parapi- kytj kad vakaras pavyko. Ta- 

jčiau salėje. “Sočiai Club Ball- 
room” gali tilpti net 700 žino-Į 
nių, tai rengėjai dar uoliai dar-'

merikon.
• Kun. P. Jonaitis atvyko iš 

tremties į Amsterdam, N. Y 
kur paskirtas lietuvių i ..J 
joj vikaru.
• Kun. J. Bacevičius, gyvenęs 

Chicagoje, išvyko į savo nau
ją paskyrimo vietą N. Dakotą. buojągį kacj sajė būtų pilnutė-

arti bažnyčios, 
gatvėj prie 

vienas iš ge
is septynių ’

Velionis buvo geras katali
kas. Per daug metų priklausė 

A. A. ĘI.ZRIFTA BELKIENE prie Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos, kurios bažnyčion, ne-

MOŠŲ MIRUSIEJI i :
I

Naujas jo adresas: St. Phillips jg gajg visaj
Rectory, Hankinson. N. Dako-' būtent, Lowell

Broadway. Grosta.
• Prof. Dr. A. Trimakas per- riausių orkestrų,

College į muzikantų, vadovybėje TER- 
N- J ’|RY PACE, kuris 
moks-, grojo su Vaughn

sikėlė iš Erie, Pa. 
Seton College Newark, 
kur dėsto ekonominius 
lūs.
• Jaunieji ateitininkai 

susirinkę į savo steigiamąjį Suslavičiūtė. 
susirinkimą Detroite, išsirinko, mingiesiems jau parūpinta ir 
valdybą ir nutarė įsijungti į suaukota penki “orchid corsa- 
vyčių veikimą, ruošti paskai-j ges- šokiai įvyks 
tas, minėjimus ir organizuoti 
moksleivius ateitininkus.
• Kunigų Vienybės Pitts- 

burgh apskrities susirinkime 
nutarta visomis jėgomis remti 
šiemet įvykstantį Pittsburgh 
Federacijos kongresą. Kun. Dr. 
Gidžiūnas paskirtas Pittsbur- 
gh'o apskričio Federacijos dva
sios vadu.
• Lietuviai buv. tremtiniai 

savo susirinkime Chicagoje 
nutarė visomis jėgomis kovoti, 
boikotuojant tas organizacijas, 
verslininkus ir pavienius as
menis, kurie remta komunistų 
laikraščius bei organizacijas.
• Alg. N as vytis, žinomas

Kauno šachmatininkas šiomis' nėjimas, įvyks Muzikalio Klu- 
dienomis atvyko iš tremties irjbo salėj — Alegheny gatvėj, 
apsistojo Cleveland. Ohio.
• Naujas skautų vadas. . _ _ — r.r.

šaulio Lietuvių Skautų Sąjun-j Sudarytas minėjimui rengti 
gos Pirmijos nutarimu jos pir- komitetas, kurio buvo jau ke- 
mininkas, 
čiauskas, nuo šiol tampa lietu- ninkas yra 
vių skautų vyriausia galva vi- Antanas 
soje Amerikoje.
• Knn. V. Pikturna, neseniai lietuviškų 

atvykęs iš tremties, dabar gv- Dr. kun. 
vena Karalienės Angelų para
pijoj Brooklyne, kur ruošia ei
lę socialiniais klausimais pa
skaitų.
• Pennsj Ivanijos universitete 

dirba šie lituanistai specialis-| 
tai: prof. Salys, prof. Krėvė,' 
prof. Puzinas ir prof. Senn'as.į Dzikas. lietuvių radijo valan-
• S. Gabaliauskas. buvęs dos vedėjas ir kt.

“Lietuvių Žinių" redaktorius Kalbės žymūs amerikiečiai ir 
Pittsburgh. Pa., dabar atvyko lietuviai. Prelegentas prof. Da- 
į Chicagą ir čia atidarė biznį, mušis, kuris daug yra iškentė-

KONCERTUOS IR VAIDINS
vienu laiku 
Munroe or- 

j kestru. Solistė su orkestru dai- 
buvo nuos jį vra mūsiškė — Pranė

Prie įėjimo lai-

šeštadienio 
vakarą — vas. 18 d. Vakaro 
komisija ypač kviečia jaunuo
lius bei jaunuoles iš kitų lietu
vių kolonijų susipažinti su mū
sų jaunimu ir linksmai praleis
ti vakarą. Taip pat kviečia ir 
tikisi suaugusiųjų, kuriems 
linksmos, polkutės tikrai pa
tiks. Koresp.

Kalbės Prof. Dr. A. Darnusis
PHILADELPHIA, PA.

Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo minėjimas

Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo — Vasario 16 mi-

VVaterbury, Conn. — Sekma- (pasidžiaugti savo jaunimo me- 
dienį, vasario 19 d., 7 vai. va
kare, mokyklos auditorijoj, į- 
vyksta 27 metinis Šv. Juozapo 
parapijos choro koncertas, va
dovaujamas komp. A. J. Alek
sio. Bus suvaidinta dvi labai

Į niniais gabumais. Lyra.

!
; sekmadienį, vasario mėn. 19 d., Į 

Pa-' 2 vai. p.p.

vyr. Skaut. K. Pal- turi posėdžiai. Komiteto pirmi- 
žinomas veikėjas 

Kaniušis. Be pirmi- 
' ninko, į komitetą įeina 3-jų 

parapijų klebonai: 
Martusevičius, kun. 

Ign. Valančiūnas. vikaras kun. 
Peciukevičius. kun. St. Raila. 
Janulaitis, Sanlvtė. Bach-Ba- 
čauskas. adv. St. Mankus. inž. 
Vyt. Kutkus. VI. Mingela, Vyt. 
Volertas. Vikt. Mariunas, 
Ch. Cheledenas, Žadeika.

Didelė kultūros šventė
Waterbury, Conn. — Su di- 

___ __________ __ _____ dėlių susidomėjimu laukiama 
linksmos komedijos “Martynas' vasario 26 d. pirmo stipriausių 
nori vesti“ ir “Kukulio nerv-'lietuvių kultūrinių jėgų pasi- 
vai”. Vaidins M. Andrikytė, J J rodymo Waterbury, Conn. Kai- 
Jonaitis, J. Lušas, M. KUknai-.; myninės Connecticut lietuvių 
tė. N. Meškūnienė, J. Muraška,! kolonijos tai dienai ruošia eks- 
P. Kauneckis ir A. Žemaitaitis, kursijas į Waterbury, kad ga- 
Dainų dalį išpildys vyrų kvar- lėtų pasigerėti lietuvių dainos 
tetas: K. Seliokas, A. Miklinę-' ir literatūros turtais.
vičius, Dr. V. Maurutis ir A.' Vincė Jonuškaitė Zaunienė 
Campė: B. Ortlieb ir G. Kaz- pasirodys čia pirmą kartą. Ji 
lauskienė duetus ir mišrus 50 yra turėjusi visą eilę sekmin- 
balsų Šv. Juozapo parapijos &U koncertų Europoje: Pary- 
choras. jžiuje, Romoje, Berlyne, Prago

ję ir kitose sostinėse. Ponia i J
Zaunienė čia labai laukiama.

I Henrikas Kačinskas, mėgia
mas aktorius, čia bus, be abe
jo, sutiktas entuziastingai. 
Bernardas Brazdžionis, tvir
čiausias lietuvių poezijos atsto
vas, bus jaunamo šiltai pasvei
kintas. Antanas Gustaitis savo 
humoristiniais eilėraščiais juo
kins kitus, pats nesijuokdamas. 

Jei prie jų dar pridėti ta len
tingą jauną solistą Julių Ma- 
ičiulj ir pianiną A. Mrozinską, 

bažnyčios tai tikrai susidaro patraukli ir 
dainuo-Į tiesiog intriguojanti mūsų kul- 
būsime tūros atstovų šventė, 

kviečia- Į

Tautinių šokių ansamblis (D. 
Petruškeviėiūtė, N. Norkiūtė, 
S. Miklinevięienė, N. Meškūnie- 
nė, A. Matfrutyte, A. Bukaus
kaitė, A. Bajorinaitė, 
drikytė, A. Žemaitaitis, 
lantiejus, J. Muraška, 
valskis, J. Jonaitis) 
naujų lietuviškų šokių, 
vadovauja J. Aleksiūnaitė. Po, 
programai bus gardžių užkan-Į 
džių ir smagūs bendri šokiai 
iki vėlaus vakaro.

M. An- 
IC. Va- 
J. Ko- 
pašoks 
Grupei

Pelnas skiriamas 
naudai. Kol kalbėsim, 
sim lietuviškai tol ir 
lietuviais. Nuoširdžiai

r

Pradžios mokykla kaime

Brockton, Mas-..
Š. m. vasario mėn. 15 d. sa- žiūrint tolio, dažnai atsilanky- 

vo namuose, 24 Banks St., davo. Buvo ilgametis Šv. Var- 
Montello, mirė Elzbieta Belkie-!do Draugijos narys, uolus ka- 
nė, 60 metų. Ji buvo kilusi iš talikiškos spaudos 
Valkininkų parap., Pirčiupio Rėmė “Darbininką 
km., to kaimo, kurį šio karo;tė iki mirties, 
metu vokiečiai sudegino kartu 
su visais žmonėmis. Nuo sirgu
liavusios senutės ta žinia buvo 
nuslepiama, nes ji buvo labai 
jautrios ir greit įjaudinamos 
širdies. Visus labai užjausdavo, 
o ypač atvykstančius tremti
nius, dėl kurių vargo labai sie
lojosi ir kuo galėdama parem
davo. Pašarvota Jakavonio 
dotuvių namuose (741 
Main St.). 
penktadienį š. m. 
d. Didžiai nuliūdusius 
vyrą Juozapą Belkų ir dukterį 
Elzbietą Belkiūtė — Brockton 
High School mokytoją. Abu 
yar “Darbininko” skaitytojai 
ir rėmėjai. Jiem reiškiame di
džią užuojautą. Red.

rėmėjas.
” ir jį skai-

l
I

Tegul ilsis Viešpaties Ramy
bėje. Atsiminkime jį savo mal
dose. Koresp.

i

lai- 
No.

Laidojama bus I 
š. m. vasario 17; 

palikoi

ko-
se-
ku-

yra iš 
lietuvių, 
vis šią kolo-

Atsiskyrė iš mūsų tar< 
po du* tautiečiai 

Millinocket, Me. — Mūsų 
lonijos miestelyje 
niau atvažiavusių 
rie vienas po kito 
niją jau palieka.

Š. m. vasario 7 d. mirė J. 
Povilaitis, 87 m. amž., kurs 
čion atvažiavo 1913 iš Angli
jos. Paliko nuliūdusias: žmoną, 
4 dukteris, sūnų ir dvi seseris. 
Palaidotas Millinocket kapuo
se.

Š. m. vasario 10 d. mirė Ma
rijona Kurienė, 65 m. amž. Iš 
Lietuvos į Millinocket atvyko 
1909 m. Paliko nuliūdusius: 
sūnų, dukterį ir žentą Butėną.

Mirė Antanas Gudonis
Philadelphia, Pa.—Per Nau

jus Metus 1:30 vai. naktį mirė Palaidota Millinocket kapuose. 
Antanas Gudonis. Palaidotas Abu buvo palaidoti su bažnyti- 
buvo su gedulo pamaldomis iš nėmis apeigomis. Tebūna jiems 
Šv. Kazimiero bažnyčios šv. * lengva Amerikos žemelė.
Kryžiaus kapuose. * Valionis.

Kalbės Kongresmonas 
Wiggleswortti

Nortvood, Mass. — Lietuvių 
R. K. Federacijos 10 skyr. į 
kurį įeina visos katalikiškosios!

tinių dainų ir tautinių šokių 
programa. Rengėjai kviečia vi
sus dalyvauti.

Sėkmingas pasilinksminimas

Sekmadienį, vasario 12 d.

■
II

I

I

Laukiama ekskursijų iš An- 
me visus skaitlingai šiame už-'sonijos, New Britain, New Ha- 

i gavėnių parengime dalyvauti, I ven, Hartford. MJ.

II
adv. 
Ant.

VISI DALYVAUKIME
TAUTOS ŠVENTEJE

organizacijos, vasario 19 d. iš- §v. Onos draugija buvo suruo-1 
kilmingai minės Lietuvos Ne- gusi lietuvių bendruomenės pa- i 
priklausomybės paskelbimo 32- silinksminimo vakarą. Progra-j 
rą sukaktį. Tą dieną minė ji- mą išpildė tremtiniai. Gausiai j 
mas prasidės 9 vai. ryt. &v-'susirinko salėje įvairaus am-! 
Jurgio bažnyčioje iškilmingo-i žiaus žmonių.
mis šv. Mišiomis, kurias atna-j po programos buvo šokiai, 
šaus kleb. kun. Norbertas už' Grojo puikus orkestras. Buvo 
Lietuvą. Pritaikintą tai dienai skanių užkandžių ir gėrimų, 
pamokslą pasakys prelatas K. • visj patenkinti skirstėsi na- 
Urbonavičius.
minimas Šv. Sakramentu.

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Streel 
South Boston. Mass 

Joseph W. Casper 
(KA8PERAS> 

LoMotuvių Direktorių^ Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY’ PUBUC
Patarnavimas Diena ii Naku 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. SO 8-143? 
•Outh Boston 8-3960

YAKAVONIS 
runeral Honu

741 No. Main SL
Brockton. Mast

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1300

!

W A I TT
FUNERAL HOME

80 Emerson Avė. 
Brockton, Mass.

Edward J. Waftt 
(Wai tekūnas) 

Laidotuvių Direktorių* 
Balsamuotojas

Patarnavimas Dieną ir Nakt) 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3368

Ir

i

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 IVebster Avė.,
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS 
fjtidutuvių Direktorių* Ir 

Ral**inuotojn*
i Nntsry Puhllc)

Patarnavimas dieną ir nakt. 
sauja modemiška koplyčia šer 
uenini. tykai Aptarnaują Cam 
-irldgr ir Bostone kolonija* *» 
maiiMocru* aainoiiiia

Kaino- rn» (inTe* l« kitu* 
nusalus

Reikale saukite; Tei TktHMM I

New Britain, Conn.— šį sek
madienį, vasario 19 d. tenelie- 
ka nė vieno mūsų brolio bei se
sės neatsilankiusio į rengiamą 
Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo 32-ros sukakties mi
nėjimą. Minėjimas prasidės 11 
vai. ryt. Šv. Andriejaus bažny- 

■ čioje šv. 
! atnašaujamos už Lietuvą.

f Mūsų Kompanijos APDRAUDĖ $
M

| Atholio Žmones
* virs 100 metų
f 465 Main St., 
L Athol, Mass. ;

TEL. 204

i- 
ivakaras, 

“Kanapickas 
kurie iškrės

Po Mišių patai- mon. Ačiū šv. Onos draugijai, 
ypač jos valdybos aktyvie
siems nariams, už šią 
Turime vilties, kad ir 
mums

I

I
t

ZALETSKAS
FUNERAL homc

564 Kast Bruadvvay
SOUTH BOSTON MASS

O. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai Ii Balsamootojal 

Patarnavimas diena ’t nakt) 
Kooiyčia Šermenims Dykai

UOTARY PUBLJC
Tel SO 8-0815 

•Outh Boaton 8 2®oa

I
Į

i

i

kare parapijos salėje įvyks 
domus Užgavėnių 
kurį atsilankys 
ir ‘Kumpickas”,
daug šposų, bus tautinių šo- 

' kių ir lietuviškų užkandžių: 
j blynų, kugelio« bei dešrų. Pro- 
'gramoje dalyvauja ir tremties 

mišiomis, kurios bus! jaunimas, vadovaujamas, po- 
’ *' ‘ j nios K. Marijošienės. Grieš

3 vai. po pietų salėje, 354 į šauni orkestrą, vadovaujama
«

įvyksta ir 
parengi- 

skiriamas

Park St.. įvyks turininga prog-' p. P. Liegaus. 
rama. j Tą pat vakarą

Aukos bažnyčioje bus renka-į Tretininkų brolijos 
mos dėl atvežimo 600 lietuvių mas, kurio pelnas 
iš tremties, o salėje bus renka- ’ šviesų fondui. Šiai brolijai va
rnos dėl ALT ir Balfo.

Pereitą sekmadienį, vas. 12 
d., per lietuvių radijo pusva
landį 10-tą vai. ryte iš WKNB 
stoties kun. J. Matutis angliš
kai pasakė gražią kalbą apie 
Lietuvos praeitį ir dabarties 
pergyvenimus, žiaurų pavergi
mą bei kankinimus raudonajam 
komunizmui užplūdus. Reiškia
me .didžią padėką kun. J. Ma
tučiui už taip patrijotišką kal
bą. kurioje jis plačiau pagar
sino svetimtaučiams žiaurius 
komunistų darbus Lietuvoje.

Įdomus Užgavėnių vakaras
Šeštadienį, vasario 18 d., va-

dovauja ir daug jąja rūpinasi 
kun. J. Matutis.

Komisija kviečia visuomenę 
šiame

Tą pačią dieną 3 vai. 30 min. 
po pietų Šv. Jurgio parap. sve
tainėje įvyks prakalbos ir me-, 
ninė programa. Kalbas pasa
kys : kongresmonas Wiggles- 
worth ir Simanas Sužiedėlis. 
Meninę programos dalį išpildys 
parapijos choras, vadovauja
mas vargonininko Vacį. Ka
mantausko ir solistai bei solis
tės. Didesnę jos dalį išpildys 
tremtiniai. Bus deklamacijos, 
eilėraščiai ir paveikslais pa
vaizduojama Lietuva.

Prašome visus norwoodiečius 
lietuvius ir iš apylinkių šioje 
visiems brangioje šventėje da
lyvauti. - l

/

l 
l

sudarys panašių

progą, 
ateityje 
progų. ;

J. K.
I

Albert R. Barter
II

parengime dalyvauti.

Padėka
irNuoširdžiai dėkoju visoms 

visiems už pagalbą kelionėje A 
laivu iš Europos į Ameriką ir 
staugimą sirgdusios jūros liga 
mano sesers Onytės Piešinai- 
tės! Ypatingą padėką reiškiu 
p. Irenai Raščiauskienei ir p. 
Hedwig Kitners (latvei).

F. Zarankienė.
Remklt* tuo* p-e**«l Io«alu» Jr 

M«rlu«. kurie u v o skelbimai* remi. 
•Darbininką"-

Nusišypsok!
Surašė J. K. M. Išleista 

m., 150 pusi.
Sakoma: juoktis sveika. Nu 

sišypsok! pripasakoja visokp 
juokų ir ilgesnių linksmų nuo 
tykių. Kaina $1.00.

Kalbės Rhode Island 
gubernatorius

Providence, R. I. — Lietuvos 
nepriklausomybės i 
minėjimas įvyks sekmadienį, Į 
vasario 19 d. parapijos salėje, 
Smith Street.

Kalbės Gubernatorius John 
O. Pastore, miesto mayoras 
Dennis J. Robertas, senatorius 
Primo Jacobucci, kleb, kun. Jo-; 
nas Vaitekūnas ir adv. Juozas 
Giedraitis, neseniai atvykęs iš 
tremties, iš Hartford. Conn. 
Priedu bus labai graži patrio-

1935

Pirmiau — Pope Optical Co.
Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akta

Room 206 
Tel. 6-1944 

207 PARK BUILDING 
Worcester, Mass. 

275 Main St., Webster, Mass.

PARAMOUHTttEANEKiiiLAUHOERERS
Vieninteliai Brocktono Dry Cleaners su Mothproofing

Patarnavimu
(Apdrausta nuo kandžių sugadinimo per 6 mėnesius) 

Marškiniai gražiai išplaunami 
VELTUI PAIMAME IR PRISTATOME 

Offisas ir Plant Krautuvė
560 Warren Avė., 766 Main St
Tel. 736 — BROCKTON, MASS. — 1

3 
•3

i
!š ... I 

Kampas Grove St.

Rengėjai. į *

i!
i!

____________________________________________________

BROTHERHOOD OIL CO. I
Pečiams ir šildymui aliejus.

Urmu ir Retail
Mes įdedame apšildymui sistemą *

“Metered Service”

574 No. Montello St., Brockton, Mass. I
Tel. 6140 «



Penktadienis, Vasario 17, 1950

DAKTARAI
I

“Darbminkąą” aUpąusdino 1950 m. kalendorių 
dviem spalyom, kurio kiekvieną mėnesio puslapį puo
lia skirtingi pa veikalai. Sekmadieniai ir šventadieniai 
pažymėti raudogomja skaitlinėmis; pasnykai pažymė
ti žuvelėmis.

Gavusieji kalęndorių juo labai patenkinti. Sekan
tieji asmenys prisiuntė kalendoriaus fondui aukų: 
lįare Stankevičienė, Waterbury, Conn. ...........'...
A- Yankus, Detroit, Mich. .............
K. Biutkus, East St. Lpųis, III.............
J. Bregis, V&terbury, Conn. ................
A. Yankus, Detroit, Mich......................
K. Šidlausku, So. Boston, Mass...........
Vįctor Medonis, So. Boston, Mass.......
p. Stanis, Hudaou, M*®®- ...................
Kazimieras Staniūnąs, Hudson, Mass. . 
Jakubaa Petkus, Hudson, Mass...........
A. V. Sedlevičius, Hudson, Mass..........
Adomas Kudąrauskąs, VVorcester, Mass............
Ą. Jacevičius, Providence, R. I............ ..............
Mrs. Yiptor Almond, Spirit River, Altą Canada 
Mrs. Mary Kavolinas, Norwood, Mass............
Alviną Lju», Cleveland, Ohio ............................
Magdalena Williamąs, Mpntreal, Canada .........
kirs, fcfellie Monkaitis, Media, Pa.....................
Mrs. Anna begis, Bęlleville, N. J.........................
Raudeliunąs, Brighton, Mass...............................
Michael Novick, E. jfralpole, Mass......................

K

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
INCOME TAXES
Kiekvienas gyventojas, ku

rie turtjo uždarbio 1$$ me
tais privalo išpildyti ir priduoti 
valdžiai apyskaitą. *

Jonas Jį Romanas ir Sūnus 
kas vakarą nuo *6:30 iki 9:30 
valandos ir šeštadieniais nuo 
10 vai. ryte iki 6 vai. vakare 
bus Amerikos Legijono Stepo
no Dariaus Posto No. 317 na
me, 265 C Street, South Bosto
ne, padėti tiems, kuriems bus 
reikalinga pagalba išpildyme 
minėtų apyskaitų. (-III-12)

I

A. J. NAMAKSY
' Real Estate A 

Insurance
<09 W. Brondway

SO. BOSTON, MASS.
OfTIce Tai. SOuth SoatM HM8 

Bes. 37 Oriole Street
West Roxbury, Ma*

TEI_ PA—7-18LW

%

DtL PASTATYMO PAMINKLU 
Atsilankykite pu 

Gatetily MonniMt C*.
GRANITE MEMORIALS

321 W. HoBb St, 
Nashua, N. H.

Norintieji paa mus atvykti, talefomie- 
kite Nashua 4251. Transportecija 

dykai, nežiūrint, kad nepirktumėte.

V.lOisMa
GRABORIUS 

“Asmeniikzs Patarn«vima«" 

331 Smith SL, 
. PROVIDENCE, R I.

Telephone
Ofiso: Dexter iv52

Namų: PI. 8288

Re*. SO 8-3729 80 8-4818

Uthuanlan Fumitore Co.
MOVERS — 
Ireured and 

Bonded
Local < Long 

DMarrae 
Maving

326 - 328 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

BęUevi|le, N. J...................
rhton, Mass.........................

Michael Novick, E. VValpole, Mass...............
T. Valantinieęė, E. Chelmsford, Mass........
Peter WąitRevičius, So. Boston, Mass........
A. Sinkevičių, South Boston, Mass..............
J. Bernatonis, South Boston, Mass...............
J. Guzevičius, South Boston, Mass...............
Al Bemat, Dorchester, Mass........................
Rev. P. Juraitis, Athol, Mass.......................
S. Widugiris, Athol, Mass.................. ...........
J. K. Chapas, Rochester, N. Y......................
Ursula Mačiulis, Cleveland, Ohio ................
Stasys šrupšas, Hartford, Conn..................
Mary Pečionis ....... ......................................
Mrs. Catherine Dongweck, Pittsburgh, Pa. 
Dr. P. Mačiulis, Chicago, III..........................
Česlovas Anužis, Brooks, Minn...................
Bruno Staskunąs, Milwaukee, Wis..............
V, Kqntautienė, So. Boston, Mass. ........
Ona Adomavičienė, LowelC Mass...............
Mary Uždavinis, Hyde Park, Mass.............
J. Kudrpvieius, South Boston, Mass........
Paul Waliackas, Bridgewater, Mass. .........
Walter Kaupas, Phila., Pa. ...................
K. Witort, Waterbury, Conn. ..................
B. Laurinavičius, Woodhąven, L. I., N. Y.
Mr. W. Januškevičius, Phila., Pa...............
Aug. Pavilonis, Lawrence, Mass..................
John Java, Mineville, N. Y..........................
J. Petroniu Hartford, Conn..........................
Peter Kučinskas, Detroit, Mich. ................
Mrs. Agnės Tyla, Phila., Pa................?.........
A. Jankan, So. Boston, Mass......................
Barbora Kališienė, Dorchester, Mąss...........
Ona Janušonis, So. Boston, Mass................
Mrs. Mary Buja, Lowell, Mass......................
K. Niauronis, South Boston, Mass............
M. Savilionis, South Boston, Mass..............
V. Balutis, Dorchester, Mass.................... —
Kazys Balčiūnas, Hartford, Conn. .............
Jonas Endrilunas, East Hartford, Conn. ... 
H. Waichieks, So. Boston, Mass. ..............
S. Žukauskienė, So. Boston, Mass....... ........
J. ir Mary Yelmokas, So. Boston, Mass. ... 
H. Drasutis, Cleveland, Ohio 
M. Saparienė, Dorchester, Mass..............
V. Čiapulonis, South Boston, Mass.............
M. Tamulaitienė, South Boston, Mass........
Joseph Ruseckas, South Boston, Mass....... 
Jonas P. Andruliūnas, Athol, Mass. ..........
Jonas Gailiūnas, Athol, Mass......................
E. Kvedarienė, Athol, Mass..........................
M. Kabesaitis, Athol, Mass. ............. ..........
A. Nevedonskas, Athol, Mass....................
J. Sasokas, Athol, Mass................ . ...........
J. Gildutis, Athol, Mass...........................
E. Tamošiūnienė, Athol, Mass......................
M. Šalkauskas, Athol, Mass.........................
C. Vaiteusius, Athol, Mass. ........................
Kątrina Tumonis, Albany, N. Y..................
Pranas Deimantas, Waterbųry, Conn........
Jieva Ceglauskienė, Cleveland, Ohio .........
James Versiackas,. Lowell, Mass. .............
Juozapina Norinkaitė, Lowell, Mass...........
Stasys Buja, Collinsville, Mass...................
Anna Jaruševičienė, North Chelmsford, Mass. ... 
Em. Simkevičius, Cleveland, Ohjo .............—.......
M. Tamašauskienė, Akron, Ohio .............. ......
Mikalina Pavidys, Dorchester, Mass. 
Mr. Liepa, Cambridge, Mass..........
Mrs. Monica Glėbas, Baltimore, Md. .. 
A. Paulauskas, So. Boston, Mass.......
V. Varžinskas, Dorchester, Mąss.......

Nuoširdžiai dėkojame už paramą.
“Darbininko” Administracija.

f

O *'

■0

■-•

*

Kas nori patekti j ’

UŽGAVĖNIŲ BALIŲ -
Myvaiij* Šachmatininkų Pobūvyje

Šeštadienį, vasario 18 d.
Lietuvių Piliečių klubo salėje

809 E Street ^o. Boston, Mass.

______________ ,________ l

Draugijų Valdybų Adresai

3—7 v.v. meisterio Tautvaišos Simultanas t.
1 prieš 20 ar daugiau šachmatininkų.

7 v.v. Bostono čempiono Tautvaišos Pagerbimas. 
MENINE PROGRAMA (dalyvauja Operos so
listas p. Bakanas, čiudionietis p. Petraitis ir kt.) 

BENDRA ARBATĖLĖ, o vėliau

y-

i “Pristatome Alų ir Toniką
■ Mes turime ll-koa rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 

toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parėms 
J tr piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Saukite 

i B0BIS BEVEBAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

220 E SL, Tel. SO 8-314L So. Boston, Mass.

PRAŠO GARANTIJŲ
Šie tremtiniai prašo sudaryti '4. 1906, tekintojas; 
Jlpms darbo ir Kąranti  ją*

23. 6.Bekerytė, Katarina
1925, modistė.

Benderis, Romualdas
1926, šaltkalvis; Ema
1927, darbininkė.

(2|b) Bocipim, FUk fcatenie, 
British Zone, Germany 

Stankus, Pranas 17 . 1Q.! 
1907, ūkininkas; Ona 12. 5.
1914, darbininkė; Juozapas 12. 
4. 1947; Pranciškus 28. 3. 48. i

(24b) Lubeck, ĄrtiUene Ks- Į 
šerne, British Zone, Germany

Budinavičius, Mikas 27. 9. 
1896, ūkininkas; Marija 15. 4.; 
1890, darbininkė.
D. P. Camp “Churchill”, Lejjr- 
te b/Hannover, British Zone,• «... • . • .» 

Germany
Karpavičius, Veronika 1918, 

šeimininkė; Zinaida 1939; Jo-' 
nas 1941; Ema 1944. i

Uthuaaiąn D. P. Camp, (23) 
Diepholz, British Zone, 

Germany
Smailys, Jonas 8. 8. 1909,

darbininkas; Regina 29. 12.
1915, darbininkė; Eugenija 15. 
2. 1935; Jonas 16. 3. 1938; Zi
ta 10’ 2. 1939; Vidą 25. 4. 
19<1; Marija 27. 5.-1947.

Duhrąuskas, Nilas 1909, dar
bininkas; Marija 1897; Alek
sandras 1944.

jąpevjęius, Vincas 2. 3. U|Q1J 
dąrląninkas, Marija 15. ii. i 
19Q3, darbininkė; Aldona 4. 7.

9. 11.
20. 2.:

. LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 SV. JONO EV. SU. PA4ALPINE8 
PO GLOBA MOTINOS 8VČ. DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkė — Eva Markaienė.
•25 E. 8th St., So. Boaton, Masa. Pirmininkas — Viktoras Medonis. 

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

8 VVinfield St., So. Boaton. Maaa.
Prot. Rašt. — Stela Overkienė.

555 E. 6th St, So. Boaton, Mass. 
finansų Rast - B. Cūnieni.

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

Iždininkė — Ona Šiauria, 
51 Tampa BL. Mattapan, Maa*

Tvarkdarė — M. Matejoškienė, 
866 E. 5th St. So. Boston, Mass.

Kasos GI.—Elzbieta Aukštikalnytė.
110 H St., So. Boaton, Masa.

Draugija aavo susirinkimus laiko kas 
antrą antradieni minealo. 7:30 v 
vakare. Parapijos salėje. <92 E 
Seventh St., So Boaton. Mass

Vigais draugijas reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę

21 Sanger St., So. Boston, Maaa. 
I Vice-Pirm. — Vincas Stakutis,

684 Sixth St.. So Boston Masa
Protokolų Rašt. — Kazys Rusteika

206 L St . So. Boaton. Mass.
Fin Rašt — Aleksandras Ivaška

440 E. Sixth St.. So Boston. Mass 
Iždininkas—Stasys K. Griganavičius 

699 E. Seventh St.. S. Boatom Maaa
Maršalka — Joną* Zaikis,

787 Broadway, So. Boston. Mass
Draugija laiko susirinkimus kas tre

cią sekmadieni kiekvieno mėnesio
2 vaL po pietų Parapijos salėj

492 E 7th St.. So Boston Mass
Visais draugijos reikalai*- kreir>>- 

rėš pas protokolų raštininką

ŠOKIAI iki vėlyvos nakties. Gros ORKESTRAS
Įėjimas $1.00 Rengia Lietuvių šachmatininkų Klubas.

i 
i! 
i! 
i! 
i! 
i'
i 
i

Užsisakyite Toniko Pas Mu» 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms 
Krikštynoms ir visokiem? 

Parengimams 
Kainos prieinamos-

M y opia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington. Ma*-

TeL Dedham 1304-U
PRANAS GERULSKIS, Namų TeL Dedham 1304-h

i!
i! 
i! 
i! 
i! 
i! 
i!
i!
i!
i!

i! 
i! 
i!
i! 
i! 
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Pranciška 
21. 11. 1900, darbininkė; Tere
sė 2. 4. 1938; Genė 2. 4. 1938; 
Sidvina 12. 5. 1943.

Repdsburg, Lithuanian D. P., 

j Camp, Bąronstr. 2, British 

Zone, Germany

Geriausią Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

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

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

25t Vesi Broadway,

if 
i!

i1!

Auksinės Šaknelės 
(Golden Seal) yra 

vertės vais
tas nuo kataro, 
Uitųjų, ąkiM Užde
gimo, nuo rožės, 
nuo drugio, nuo 

nuo skilvio 
skaudulių, 
burnos, 

veikia tiktai 
, kuri serga.

kąpeąu gedimo, 1 
ir kitų viduriniu 
nąq augeC 
Ąugąmės 
nęsveiką kim ? .
Kitaip ąąkant, joa gydo viso
kiu liga*- Ir tai be mūsą pą- 
sakytą, l$t taip sakoma viso- 
kfate daktariškose knygose- 
Puodukas verdančio vandens ir 
šaukštukas sutrintų Auksinių 
Sąknelių, gurt po čėrkųtę kelis 
kartus perdien, arba plauti ser
gančias kūno dalis. Svaras 
Auksiniu Šaknelių kainuoja 
$15.00. perkant mažiau, unci
ja kainuoja $1.00.

ALKXANPER*8 co. 
414 Weat Broadway 

South Buątou 27, Masa.

dusiios$ ’
MUMįlės !

— Pamatykit

;a**4

Nustatyk pageidaujamą šili
mą — ir nežiūrint kaip šalta 
būtų naktis — tau bus šilta! 
Ir maloni bus šilima—be sun
kumo — automatiškai palai
koma visą naktį. Dailios spal
vos ... minkštos, švelnios, 
SKALBIAMOS! Tik vieną 
blanketą lovai pirkti, vieną 
kloti, vieną skalbti. Daug su
sitaupo!

Twin-bad size 66 x 86 
one-control

šis garsus ir populiams Easy mo

delis yrą gatavas, su automatiška 

pumpa. Paima 8 iki 9 svarų skalbi

nių ir visada gerai išskalbia — bet 

švelniai. Naujas sklandus gręžtuvas 

padarytas saugumui, 

garsųjį Easy.

BOSTON

At Boston fcibon Shops

EDISON COMPANY



DARBININKASPenktadienis, Vasario 17, 1950

ke išrinkta A. Ambrozaitienė.

Prašome dar kartų

ro-

Linksmas Užgavėnių vakaras

sų.

X

VISAME MIESTE
Nauji mokytojai

susilaukė 
Motina ir 

sūnelis yra Kohill House ligo
ninėje. Sveikiname.

Bostono mokyklų komitetas. 
paskyrė 101 naują i 
Tai didžiausias skaičius Bosto
no istorijoj.

suvažiavimo, 
visuomeninio 
suvažiuokime

vakaro. Klubas kvie- 
ir smagiai 

Užgavėnių vakarą.

Menininkai amerikiečių 
spaudoj

Brocktono didžioji amerikie
čių spauda įdėjo labai palan
kius aprašymus apie mūsų so
listus Stasį Baranauską, prof. jęs Lietuvos Nepriklausomybės 
Vytautą Bacevičių ir Lietuvių 
Dailės Institutą, kurių koncer
tas Brocktone įvyksta š. m. 
vasario 22 d. Koncertas įvyks-

Žmomi So. Bostono
— Sofija ir James 
atostogauja Miami, 
Rašo, kad ten šilta, 
malonu maudytis.

Pp. Strigūnai yra “Darbinin
ko” prieteliai ir rėmėjai. Linki
me p.p. 
atostogų.

Lietuvos Nepriklausomybės metais

SOUTH BOSTON
Lietuvos Trispalve

Prie Lietuvos konsulato
talpų, kurios yra “Darbininko” 
namuose 366 W. Broadvvay 
kampas E St., So. Bostone, 
Vasario 16 d. nuo pat ryto ple
vėsavo Lietuvos tautinė vėlia-

Cambridgiečiai iki šiol jau y- 
ra sunešė į Daukanto krautuvę 
apie 3,000 svarų drabužių ir 

maisto. 
Bilerica,

Atostogauja | Motery Sąjungos 22 kp.
biznieriai sekmadienį, vasario 12 d., išsi- 
Strigūnai rinko naują valdybą. Pirminin- 

Florida.
gražu ir

Juozas Tysliava,
“Vienybės” redaktorius, kalbė-

Lietuvių katalikų klubas ren
gia gražų pasilinksminimo va
karą, kuris įvyks vas. 21 d. 
klubo svetainėje, 1663 Harvard
St., Cambridge, Mass. Pradžia 
7:30 vai.
čia visus atvykti 
praleisti
Bus griežiama lietuviški šokiai, 
skanių valgių ir gėrimų dėl vi-

Rep.

BOSTONO ŽINIOS kur telpa 1200 žmonių. Prn- 
( mant domėn, kad vien laikrpš- 
itis “Brockton Enterprise” turi 
'tiražą virš 300.000 egz., ši mū- 
'sų menininkų propaganda įgy- 

vasario 19 jy didelės reikšmės. Koncertosezono mokslui po
d. per visą savaitę mokyklos garbės svečias pasižadėjo būti 
raštinėje, 50 W. < Broadway, vietos dvasiški jos vadai, lietu- 
Telef. SO 8-1912. (Viškų organizacijų atstovai ir

-------  — visa eilė žymių amerikiečių vi
suomenės atstovų. Pažymėtina, 
kad jau per pirmas 2 dienas iš
pirkta virš 300 bilietų.

pra-

iš

M

abiejų drau
gaus BALF 
ūkininkų at- 
Dailės Insti-

Baeevičius ir Baranaus
kas koncertuos Bostone

gr3ži ir įvairi bankieto prog
rama. Prašoma pasinaudoti šia 
proga.

Mrs. Tattan pobū- 
su savo vyru

V. Ba- 
po kelias lie- 

akompanuo- 
Januškevičie- 
Pr. Petraitis

UŽUOJAUTA
Nukryžiuotojo Jėzaus 

lių Motinėlei Ligorijai ir 
lei Natalijai Cambridgiečiai

pa-

toliau

z

Jurgelaičio, O. P. pa- 
kurį jis pasakys po 
kurio vėl bus pelenai 
Po to lengvi pusry-

Gali registruotis.
norinčios įstoti į pirmą, antrą' kų pilies ir trimituojančio lie- 
ir trečiąjį kursą arkivyskupo tuvio kario vaizdu bei atitinka- 
Cushing Centrai High School, mu įrašu),
gali užsiregistruoti sekančio vyje dalyvavo

Kviečią vaikučius. Kun. Pr. 
Virmauskis, kalbėdamas vasa
rio 16 d. parapijos mokyklų 
vaikučiams, pakvietė juos ir 
jų tėvelius į mugę - “fėrus”, 
kurie įvyks vasario 19 d. pa
rapijos salėj, 492 E. 7th St., ir 
į vaikučiams rodomus vasario 
25 d. 2 vai. po pietų, suaugu
siems — vasario 26 d. 3 vai. 
p.p. paveikslus “Monte Cassino 
Stebuklas”. Paveikslai bus 
domi bažnytinėje salėje.

Kas suvažiuos vasario 22 d.
So. Bostone? Suvažiuoja gau
sus būrys vietinių ir apylinkės 
vyrų bei moterų lietuvių kata
likų, kurie čion susirinks pasi
tarti savo bendros veiklos rei
kalais. Tai yra bendras intere
sas kiekvieno veikėjo ir ne vei
kėjo kataliko. Turėtų tą dieną 
čion atvažiuoti kiekvienas Nau
josios Anglijos lietuvis katali
kas, kiek jam leidžia laikas ir 
aplinkybės, ir prisidėti prie šio 
svarbaus mūsų 
Neapleiskime 
darbo pareigų, 
visi.

Neturi kur apsigyventi. Dar 
daug yra musu brolių tremti
nių, kurie neturi kur So. Bos
tone apsigyventi. Šiuomi krei
piamės į geraširdžius, patrijo- 
tus So. bostoniečius ir prašo
me, kai tik sužinosite ar pa
matysite kur nors tuščią kam
barį ar butą, pranešti “Darbi
ninke” ar klebonijom Tuomi 
gerai pasitarnausime artimui.

Kun. Jonas Skalandis, 
Lowell lietuvių klebonas, š. m. 
vasario 13 d. lankėsi “Darbi
ninke”; padavė spausdinti Lo- 
wellyje įvyksiančių Misijų 
nešimus.

K. Jakutis,
LDS Centro valdybos vicepir
mininkas, gyvenąs Cambridge, 
Mass., š. m. vasario mėn. 14 
d. buvo užėjęs į “Darbininką” 
su žmona ir dukterimi, Miss 
Eleonora Jakutis iš Bridge
port, Conn. Viešnia domėjosi 

ispaustuvės darbu, knygomis ir 
laikraščiais.

Lietuva; Dailės Institutas
Lietuvių Dailės Institutas, 

kurio naudai Bostone ir Brock
tone neužilgo įvyksta 2 dideli 
koncertai, (dalyvaujant S. Ba
cevičiui) jungia eilę žymių mū
sų kultūros darbuotojų, Lietu
vių Dailės Instituto veikimas 
apima visas pasaulio šalis, kur 
tik yra lietuvių kolonijos ir 
net ten, kur lietuviu nėra. Ins
titutas įkurtas 1947 metais 
Vokietijoj. Jo narių didesnė 
dauguma persikėlė j Jungtines 
Amerikos Valstybes ir į čią 
perkeliamas Instituto centras. 
Plačiau apie šią organizaciją 
parašyt žadėjo mums vienas 
L. D. Instituto narių.

Dr. M. Gimbutienė,
Lietuvoje ir Vokietijoje išėjusi 
archeologijos mokslus ir savo 
mokslo darbais gražiai užsire
komendavusi, gavo Harvardo 
universiteto pasiūlymą parašy
ti mokslo veikalą apie Baltijos 
tautų žilą senovę (proistoriją).

Strigūnams malonių
Ij 550 sv. konservuoto 
Tolučių šeima iš 
Mass. paaukavo dėžę gražių 
drabužių, o p.p. Urbonai mais- 

Bostono BALF rūpinasi gaut to siuntinį. Jūsų aukos bus 
lėšų 600-ams lietuvių ūkininkų perduotos BALF centrui, kad 
iš tremties atgabenti. būtų persiųstos vargstantiems

Tarp kito. BALF buvo pra- tremtiniams Vokietijoje. Tad 
dėjęs rengti koncertą, kuris kreipiamies dar kartą, prašy- 
turėjo Įvykti š. m. vasario mėn. darni paaukoti kas ką gali 
26 dieną. Vėliau paaiškėjo, kad tremtiniams lietuviams Vokie- 
tą pačią dieną rengia koncertą tijoje, nes jų ten vargsta dar 
ir Dailės Institutas. Kadangi didelis skaičius, 
dviem koncertam vieną dineą . ----
neužtektų publikos, todėl B. ir M. Palaima: 
BA I F turėjo savo parengimą pirmutinio sūnelio, 
atidėti ii- priimti Dailės Insti
tuto įgaliotinio inž. V>zgirdo 
pasiūlymą prisidėti prie beri’dro 
koncerto, kuris įvyks-i. m. va
sario mėn. 26 dieną High 
School auditorijoj, Thomas 
Park, So. Bostone, ir kuriame 
dalyvaus žymiausi mūsų meni- 
nnlkai: pasaulinio garso muzi
kas, pianistas Bacevičius ir 
taip pat Europoj ir Amerikoj 
žinomas dainininkas tenoras 
Baranauskas.

Koncerto pelnas bus padalin
tas lygiomis tarp 
gijų. Pusę pelno 
6000-ams lietuvių 
gabenimo fondui, 
tūtas savo dalį ketina panau
doti lietuvių dailės parodai 
rengti Montrealyje.

Seimelio pradžia. Seimelis 
prasidės 9 vai. r. Šv. Petro pa
rapijos bažnyčioje pamaldomis. 
Kadangi tai įvyks pelenų die
ną, tai pirmiausia bus pelenų 
šventinimas ir barstymas, šv.į 
Mišios, giedant chorui, ir, kun. 
Antano 
mokslas. 
Mišių, po 
barstomi.
čiai ir toliau sesijos. 12:30 v. 
pietūs. Nuo 1:30 vai. 
tęsiamos sesijos.

Pelenų diena. Pelenų dieną 
bus laikomos penkerios šv. Mi
šios ir klausomos išpažintys. 
Pirmosios šv. Mišios bus skai
tomos 7 vai. rytą ir paskutinės 
bus laikomos 9 vai. ryt.

šventėje Bostone, į kur buvo 
atvykęs iš New Yorko, grįžo 
atgal. Išvykdamas š. m. vasa
rio 14 d. lankėsi “Darbininko1 

ta didžiausioje miesto salėje, redakcijoje ir spaustuvėje.
4

Bostono tremtiniai pagerbė Mrs. T. K. Tattan
Tremtinių surengta susiarti- Mr. Tattan ii* jo draugu. Be 

nimo vakarienė 
sutraukė pilną lietuvių piliečių' vavo ALT pirmininkas adv. J. bilietų 
klubo salę senųjų ir naujųjų 
ateivių. Pobūvis praėjo jaukioj 
leituviškoj nuotaikoj. Vakarie-

, nė dalinai priminė užgavėnes. 
Salė buvo papuošta tulpų ir 
rūtos ornamentais.

Pobūvy pagerbta tremtinių 
geradarė Mrs. Teofilia K. Tat- 

;tan (Kielytė). Jai įteikta pa- 
i dėkos laiškas ir graži dovana
(“Lithuanian Cross” dailiai pa-

Mokinės, dirbdinta medinė lėkštė su Tra-

CAMBRIDGE, MASS.
Parapijos jubiliejinis banketas 

įvyksta sekmadienį, vasario 19 
d. Cambridge lietuvių katalikų 
klubo svetainėje. Banketo ko
misija, ypač kun. J. Daunis, 
deda visas pastangas, kad ban
ketas pasisektų. Bilietus prašo-1_ _ to

vasario 12 d.I susiartinimo vakarienėje daly- ma kuo greičiausiai įsigyti, nes 
------------- ATm ~- -j- t pardavinėjimas bus 
Grigalius, redaktorius Tyslia- greitai sustabdytas. Ar bus ga- 
va, redaktorius ’ ” ' ' * " =—• •- -----—
Kasmauskas, inž. Čaplikas, tai užtikrinti rengimo komisija 
Mrs. Namaksy ir daug kitų vi- negali. Bilieto kaina $2.50. Bus 
suomenės veikėju, tremtinių 
geradarių ir globėjų.

Apiplėšė
Vasario 14 d., dienos metu, 

du plėšikai įėjo į Fort Point 
Loan krautuvę, 327 W. Broad- 
way, So. Boston, surišo savi
ninką ir darbininką ir pasigro
bė $60. Savininkas Jacob Good- 
man ir jo pagelbininkas buvo

Mes dažnai kalbame apie pa
saulio lietuvių bendruomenę ir 
gerokai sukame galvas, kaip 
tą bendruomenę gyvą, veiklią 
padaryti. Bet man atrodo, kad 
Bernardas Brazdžionis su dail. 
P. Osmolskiu per vaikų laik- 

mokytoją.! raštelį “Eglutę” kuria efektin
giausią, pastoviausią lietuvių 
tautos dvasinę bendruomenę. 
Tegul tik šis laikraštėlis lietu
vių vaikų tarpe kuoplačiausiai 
išplinta, o geriausiai, kad nei 
vieno jo neaplenkia. Jį visuo
met galima pasiekti šiuo adre
su : B. Brazdžionis, 107 Con- 
cord St., Lawrence, Mass.

Didelė garbė šio laikraštėlio 
bedimo iniciatoriui ir stambiam

Jonuškis, inž. Įima bilietus įsigyti prie įėjimo, krautuvėje, kada plėšikai įsi-'rėmėjui kun. Pr. Jurui, Laetu-

Pobūvio nuotaiką gražiai pa
įvairino solistai: sopranas V. 
Barmienė ir baritonas 
kūnas, padainavę 
tuviškas dainas, 
jant muzikei A. 
nei. Ciurlionietis
dvi liaudies dainas išpildė ra
geliu.

Vasario mėn. "Varpelis
Tautos šventės proga “Šv. 

Pranciškaus Varpelio” vasario 
mėn. numeris išėjo grynai pat
riotinio pobūdžio. Jame rašą 
Prel. Pr. Penkauskas, kan. M. 
Vaitkus, A. Vaičiulaitis, A. 
Tyruolis, J. Švabaitė - Gylienė 
ir kiti. Įdomūs partizano per
gyvenimai 1946 metais, kovo
jant už Lietuvos laisvę giriose. 
Didelio dėmesio vertas kan. M. 
Vaitkaus ilgas ir išsamus 
straipsnis apie didįjį poetą 
yaironį ir jo santykį su lietu
vių kalba. Šiame straipsnyje 
artimas Maironio draugas, 
kan. M. Vaitkus, paduoda įdo
mių atsiminimų iš savo pažin
ties su didžiuoju mūsų tautos 
dainiumi ir taip pat paliečia 
lietuvių kalbos reikalus išeivi
joje.

Šio numerio viršelis ir ilius-

vių Kultūros Instituto Pirpii- 
ninkui, o taip pat ir visai Lie
tuvių 
vybei, 
leisti.

Kultūros Instituto vado- 
pasiėmusiai šį laikraštėlį

Rudeny Kazys, tracijos taip pat pritaikintos
t

Miestai gaus parimą
Atstovas Robert F. Murphy 
Malden paskelbė mayorų or- 

susirinkime, kad
iš
ganizacijos

' Massachusetts valstijos mies-
I tai ir miesteliai šiais metais 
' gaus iš valstijos maždaug 82

i

reiškia giliausią užuojautą, mi- milijonus dolerių paramos.
rus jų brangiąjai motinai a. a. 
Agotai Klebinskienei, Scranton, 
Pennsylvania.

Bostoną Lietuvių Tautiniu šokių Grupės Jauna mečiai, vad. Onos I Vaškienės, išpildys programą: S. Lauciaus montažą “Mes — Visiems” ir “Gėlyną”. 
Programoje dalyvauja apie 60 jaunamečių. Pelnas — šios grupės vyresniųjų žokėjų kelionei į National Folk Festivai. Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

1 kK 1 •>> I i

|Į 1
> 4'"M

Nubalsavo atleisti nuo 
mokesnių parapijų 

vakarienes
Boston, Mass. — Masachu- 

setts valstijos Atstovų Rūmai 
149 balsais prieš 53 nubalsavo 
atleisti nuo mokesnio (* 
parapijų vakarienės, kuriose 
kainuoja daugiau kaip $1.00 
asmeniui.

Iki šiol reikėjo mokėti 5 nuo
šimtį nuo kiekvieno dolerio 
valstybės senatvės fondą.

I

Lietuvos didžiajai Šventei — 
Vasario šešioliktąją!. B.

Redakcijos pastabos: b

iv

VAIIfTT V A IT ADAQ vasario februaryi9, 3 valpo pietų
V .nUVy V Municipal Building, E. Broadmy, So. Bostan, Mass.

Kronika ar žinios?
Kai kuriems iš “Darbininko” 

skaitytojų nepatiko šio sky
riaus pavadinimas “Kronika”, 

tas graikiš-

SL Šimkaus dainos
Šią savaitę išėjo iš spaudos 

naujas rinkinys žinomojo mūsų 
kompozitoriaus Stasio Šimkaus 
solo ir chorinių dainų. Pasta
ruoju laiku atvykus daugeliui 
tremtinių ir padidėjus įvairių 
lietuviškų parengimų su muzi-
kaline programa, buvo ypatin- Girdi, Amerikoje 
gai pajusta trūkumas atspaus- kas žodis dažniau vartojamas 
dintų naujesnių, dar JAV ne- “kroniškai ligai” žymėti. Gal . 
žinomų, lietuviškųjų kompozi- ir taip, bet Lietuvoje ir visvo- 

(tax) torių kūrinių. Kun. P. M. Ju- se Europos kraštuose jis reiš- 
ras, Lietuvių Kultūros Institu
to pirmininkas, tas nepailstan
tis lietuviškosios spaudos A- 
merikoje skleidėjas atėjo ir čia grįžti prie “Vietinių žinių”, ku- 
į pagalbą mūsų dainininkams rios tokiam Waterbury jau bus 
bei chorvedžiams. Šis 33-jų 
rinktinių St. Šimkaus harmo
nizuotų ir stilizuotų lietuvių 
liaudies dainų rinkinys išleis
ta jo rūpesčiu ir pastangomis.

Knyga sukrauta ir platinama 
per ' 
ciją

ii

Eglutė" — lietuvių dva
sinės bendruomenės 

kūrėja
(Vasario 16 d. “Eglutės” 

proga)

Štai jau turime antrą vaikų 
laikraštėlio “Eglutė” numerį. 
Šis numeris pritaikintas Lietu
vos Nepriklausomybės Vasario 
16 d. šventei. Jis redaktoriaus 
poeto Bernardo Brazdžionio 
tikrai meistriškai suredaguotas 
ir dailininko P. 
šiniais vykusiai 
pač efektingas 
tis raitelis ant 
žirgo skrenda

i plevėsuojančia trispalve Lietu
vos vėliava rankoje, o apačioj 
jo Nemunas, lietuviška sody
ba, lietuviškas gamtovaizdis.

“Darbininko” administra- 
South Bostone. a.

kia bėgamojo laiko įvykius. 
Redakcija dėlto menko daikto 
nesispiria, bet ir neketina

M

nebe vietinės. Paliksime prie 
“Bostono žinių”, kaip yra šia- • 
me numeryje. Redakcija dėko
ja visiems, kurie seka laikraš
čio atmainas ir gyvai reiškia 
savo pastabas. Tik visi rūpin
damies ir laikraštį pagerinsi
me.

lietuvių Radio Programa
\VESX — 1230 kilocycles, Salėm, Mass.

Osmolskio pie- 
išgrąžintas. Y- 
viršelis: vaiku- 
balto, taškuoto 
padangėmis su

t

šeštadienį, vasario 18 d., 1:15 v. po pietų įvyks 
Lietuvių Radio Valandos programa. Iš WESX radio 
stoties — 1230 kilocycles, Salėm, Mass. bus transliuo
jamos liaudies dainos, muzikos kuriniai, pranešimai, 
sveikinimai ir kalbos.

Kalbės — Pranas Razvadauskas.
Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai 

siųskite savo pranešimus ir sveikinimus šiuo adresu 
LITHUANIAN RADIO HOUR

366 W. Broadvvay So. Boston 27. Mass.
Telephonai: SOuth Boston 8-6608 arba NOnvood 7-1448




