DRAUGAS
Lietuvos Pasiuntinybės Linkėjimai MALDA 1941 METŲ VASARIO ŠEŠIOLIKTAJAI
Nebskamba šiemet Laisvės Varpas Vytauto Didžiojo Muzėjaus bokšte,
Vasario 16 Proga
Nebgaudžia vargonai, nebkrykštauja minios, tik ašaros, ašaros upeliais liejasi.

K

Kad 23-čiosios Lietuvos Nepriklausomybės paskelbi
mo akto sukaktuvės būtu šitaip liūdnos, lietuvis nors Žvilgterėk, Viešpatie, išvyski nelaimę, atsimink, kas mums atsitiko:
nujautė, bet neįveikė įsitikinti. Dėl to tai net pačiam ru
sų puolimui prasidėjus, daugelis dar tvirtai laikėsi įsi Svetimšaliams teko senuolių kraštas, tėvų namai kitataučiams.
kabinę į nepriklausomybės betrūkstantį siūlą. Pats Lietu Karalystė Tavo, Dieviškoji širdie, Liuciferio sūnų paglemžta,
vos Valstybės galva, Respublikos Prezidentas, kuris rea Bedieviai šėlsta Marijos žemėje, nėr kas sudrausti galėtų!
liau įvertino susidarusią padėtį ir toliau pramatė Lie Girtuokliai, valkatos, tinginiai susėdo prie stalų apkrautų,
tuvos ateitį, negu kaip daugeliui atrodė, — tik prie Krauju gi vilgiusiems dirvą artojams neliko dirsėtos duonos kąsnio.
šo tankų akyvaizdoje tepasiryžo paleisti vairą ir vyk Plėšikai, vagys, galvažudžiai laisvi uliuoja didvyrių žemėj,
ti svetur. Taip jam pasiryžus, pasigirdo priekaištų bal
sai. Iš tikro, kai laivas skęsta ir laivo kapitonas neat Tautos gi garbingus sūnus ir dukters Sibiras, kalėjimai ryja.
silieka. Bet Lietuva ne laivas; Lietuva neskendo ir ne- Nuo kūdikio iki seseliui— pasmerkti Judui ir sėbrams vergauti,
skęs, tik ji buvo klastingai užpulta ir jai laisvė atimta Nuo gaidžių kamuotis lig Vakarinės už juodos sriubos šaukštą,
laikinai.
Naktis drebėti nuo nežinios, kada ims tave smaugti budelio ranka.
Lietuvos Prezidentas, matydamas nebesant galimy
bės užpuolikui atsispirti pasišalino svetur ne vien sa
vo gyvybės, bet ir Lietuvos ateities sumetimais. Jei pa Pavergę kūnus sielas vergia. Plėšia varguolių paskutinę paguodą:
našiai būtų pasielgę Merkio kabineto nariai, tai šian Meta kryžius laukan iš mokyklų, naiki n koplytėles pakelėse,
diena Lietuva turėtų kitų valstybių pripažintą vyriau Šimtmečiais maldę širdgėlą Smutkellai trempiami kojomis atėjūnų.
sybę, nors ir svetur.
Vaidilutės Tavo, lyg avys vilkų, išblaškytos,
Dėl to betgi nedera nusiminti; vyriausybės atsiradi Varguolių, našlaičių, senelių Motinos bastytis išvytos.
mas ir jos pripažinimas nėra negalimas; dalis valsty
binio Lietuvos aparato ir dabar tebeveikia asmenyje kon Kėsinasi jie išvartyt altorius, griuvėsiais paversti šventoves,
Lietuvos kaimuose ir miestuose jie gėdina merginas ir moters.
sulų ir įgaliotų ministrų.
Lietuvių vienybei pagilinti Tautinio Komiteto susifor
mavimas, — neišvengdamas artimos ateities uždavinys. Mirties šešėliai gaubia šalį, kur dainos skambėjos nuo aušros lig žaros,
Lietuvių Tauta nepriklausomybėje pajutusi savo laimę, Gedulu virto mūsų šokiai, sustingo juokas veiduos: —
vėl jos siekia ir neabejotinai atsieks.
Mums tik liūdna, kad šios “16 vasario” proga vieto Gyvybė mūsų — LAISVE PRISMAUGTA!
je džiaugtis ir didžiotis atsiektais laimėjimais turime re Krūtinės mūsų pritvinko skausmo, akys paskendo ašarose,
gėti Lietuvos įstaigų ir įmonių draskymą, liūdną rau Peiliais suvarstytos širdys šaukia: —
dono eksperimento procesiją.
Nors ir teisingai mus baudi, Viešpatie — pasigailėk!
J. Kidykas, S.J.
Nenuostabu, kad visuomenėje ir spaudoje pastebiama tūlo laipsnio karščiavimosi, nekantravimo, susirūpi tragingumą dar labiau pa me charakteryje. Net nėra mą. Jį išauklėjo ir išmok
nimo. Girdėti balsų: kodėl tauta nebuvo įspėta dėl gręsiamo pavojaus, kodėl buvusios vyriausybės žmonės nepra ryškina. Išdidžiosios Itali labai ir nuostabu, kad vi slino lietuviška mokykla,
visuomet
byla, kodėl nepatiekiami planai dėl ateities ir taip to jos neišvengiamas pasisuki suotinoje Europos tautų kurios pagrinde
liau. Tie balsai reiškia kylantį tautos susirūpinimą ir pa mas šia kryptimi jos visuo krizėje, savo karčią dalį pa-: buvo stiprus tautiškumas,
siryžimą; tie klausimai atrodo nereikalingi atsakymo, tinumą dar papildo. Tokiu siėmė ir Lietuva. Kadangi Lietuvos mokykla, kaip ir
nes atsakymą kiekvienas lietuvis turi savo širdyje.
būdu visa Europa nesulai dabartinė chaosinė Euro bendrai Europos, jau nuo
Trokšdami išvargintai ir bolševikų atėjūnų nualin
tai Lietuvai susilaukti laimingesnio rytojaus, turime vi komai rieda į visišką tarp pos tautų padėtis yra tik pat mažų dienų vaiko są
si be išimties sukaupti savo moralines pajėgas ir nesi tautinį chaosą, kurį diri pereinamoji stadija, — ji monėje sukelia visai kitogailėti medžiaginių aukų kilniausiam tikslui: grąžinti guoja kruvina karo šmėkla. yra tik tragingoji užbaiga kias sugestijas, negu pav.
Lietuvai nepriklausomybę. Žinios iš Lietuvos nusako, kad
Tačiau Europos padėtis Didžiojo Karo sukurtos | Amerikos mokykla,
rusai-bolševikai viską kas patinka gabena iš Lietuvos į
epochos, — tai Lietuva nė
Jį, visų pirmiausia,
do
Maskoliją. Tas reiškia, kad jie ir patys save iŠ Lietuvos* ilgai nepasiliks dabartinėje
ra pasmerkti vien savo li
išgabens.
formoje; 'Tautos prisikels
mina ir žavi tautinė
apiš karo griuvėsių ir politi kimui. Ateinančioje naujo reiška: didinga tautos is
nių gengsterių kruvinos le- joje laiko ir dvasios eroje torija, karžygiškumas, sa
LIETUVOS PRISIKĖLIMO
temos, nes visas Europos ji vėl užims savo vietą gre vo krašto ir savo kalbos
kurių
REALUMAS
tautas nieks neįstengs iš ta visų kitų tautų,
meilė, — jo slapta svajopadėtis
šiandien
irgi
nie" nė — tapti tautiniu didvy
laikyti pavergtas taikos me
Didžiosios lietuvių tauti nu, giliai žmoniška ir patku
negeresnė.
tu. Jeigu kitos valstybės
riu. Visa, kas yra gražiaunės šventės proga daug ga rijotiška.
bus atstatytos, tai negalės
Lietuvos jaunimo tauti- šia ir didingiausia jis jau
lėtume surasti gražių
ir
Tačiau neretai toks mū būti kitoks mastas taiko
nis sąmoningumas.
čia lietuviškume. Tautos
prasmingų žodžių ir min
sų jautrumas tragingos Lie mas ir Lietuvai. Šiandien
Lietuvos jaunimas
yra •laimėjimai ar koki įžymūs
čių pabrėžti, kas yra tautai
tuvos padėties akyvaizdoje, jau nereikia pasauliui įro
tautiniai įvykiai Lietuvos
laisvė.
įgyja ir neigiamą pobūdį. dinėti, kas yra Lietuva. tikriausias ir realiausias jaunimą žavi ir jaudina iki
Lietuvos
nepriklausomy ašarų.
Galėtume surasti daug Žiūrėk, tūlas nuoširdus tau
Lietuvių
tauta
savo
subren

gražiausių herojiškų
pa tietis pakrypsta pesimizmo
bės laidas. Senesniąjai Ame
Didieji senovinės Lietu
vyzdžių lietuvių tautos is link ar ir visai ima abejo dimą laisvei įrodė per 22 rikos lietuvių kartai yra
gyvenimo
vos kunigaikščiai ir jų žyg
torijoje
pavaizduojančių, ti Lietuvos ateitimi. Iš tik nepriklausomo
sunku,
o
gal
ir
neįmanoma
darbiai mokyklinio jaunimo
kokia neįkainojamai brangi rųjų, tai nėra teigiamas metus. Lietuvių tauta šiandien yra ryški ir pilnai su- j susidaryti tikrą vaizdą apie labiausia mėgstami skaity
yra
nepriklausomybė ir reiškinys, kuris dargi netu
kaip lietuvių tauta per il ri jokio realaus pagrindo. siformavusi savo dvasinia- šiandieninį Lietuvos jauni- ti tik dėl to, kad jie buvo
gus amžius dėl jos kovojo,
Palikime tokias mintis mū
kentė, aukojosi, kol, paga
»?-»
sų išverstrankoviams
išliau ją atgavo.
_. .
._ .
gamoms. Lietuvos išsivada
Taip pat galėtume daug i vimas iš azijatų antplūdžio
kalbėti apie tą skaudžią yra ne tiktai realus daly■ ^'“1
tautos nelaimę, kurios iš- (kas, bet ir visiškai tikras
-įSdavoje vėl netekome,
kas
Tokiu jį daro aiškus lietu
mums buvo brangiausia,
vių tautos apsisprendimas
kuo visuomet džiaugėmės
ir daugelis tarptautinių
ir didžiavomės vasario 16
veiksmų, kuriuos mes daž
d. — laisvės.
nai pamirštame.
Tačiau šiandien visa tai
Europos tragedija yra
taip yra aišku ir tikra, kad
visuotina.
šią klaikiąją realybę jau
čiame kiekviename
mielo Šiandien pažvelgę į Eu
sios Tėvynės prisiminime, ropos politinį žemėlapį, la
kiekviename susitikime su bai nedaug tepamatome vi
draugu, pažįstamu, apie ją siškai nepriklausomų val
kalbame kiekviename susi stybių. Masiniai tautų pa
rinkime, skaitome kiekvie vergimai ir negirdėti kri
name lietuviškame Laikraš minaliniai apiplėšimai visų
pirmiausia charakterizuoja
tyje.
Lietuvis yra sielos žmo šiurpią Pasaulinio Karo su
gus, todėl artimo nelaimę, kurtos epochos krizę. Neį
o juo labiau savo tautos, tikėtinai staigus kapituliajautriai pergyvena. Jis gi-1 vimas net tokių didelių, la
Žuvusiems kovose už Lietuvos nepri klausomybę paminklas prie Vytauto Mu
bai atjaučia ir savo bro bai įtakingų ir puikiai ap
lių nuskurdintą ir apiplėš siginklavusių valstybių kaip ziejaus, Kaune. Kadangi komunistai nepakenčia kryžiaus — išganymo simbolio —
tą gyvenimą tolimoje
už Prancūzija, Čekoslovakija, neužilgo visi paminklai ir meniški kryžiai bus išvartyti ir sunaikinti.
jūrio Tėvynėje. Tai yra kil-
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AR ILGAI?
Kai aušta Vasario šešioliktos rytas,
Kai tūkstančiai širdžių pavergtų vaitoja,
Nešypsos jau dangus žvaigždėms nusagstytas,
Vien tik tamsi naktis tėvynėj manojoj,

Veidai ašaroti, taip šalta, taip nyku,
Lyg žiedas pavytus laisvės vėliava;
Žemė apsitraukus liūdesio vainiku,
Ar ilgai kentėsi brangi Lietuva?
Ar ilgai dejuosi Tu priešo naguose,
Ar ilgai vaikščiosi sutemų takais?
Kas užtars, užjaus, kančiose paguos?
Ar nušvis laisvužė su naujais laikais?
E. Samienė

lietuviais, vadinosi lietuviš
kais vardais ir kovojo dėl
Tėvynės.
Iki tol visiškai nežinomi
Amerikos lietuviai Darius ir
Girėnas Lietuvos jaunimui
padarė didžiausio įspūdžio
visai ne dėl to, kad jie per
skrido Atlantą, bet todėl,
kad jie buvo lietuviai
ir
savo žygį įvykdė dėl tautos
garbės.
Mėgstamiausios Lietuvos
jaunimo dainos — patrijotinės dainos, ypač Vilniaus
dainos, kuriose atsispindė
davo tauriausias patrijotizmas.
Akademinis jaunimas, ne
žiūrint ideologinių pažiūrų
skirtingumo, yra giliai patrijotingas ir dėl to nuolat
būdavo opoziciniai nusista
tęs kiekvienai Lietuvos vy
riausybei dėl per daug nuo
saikios tautinės politikos ir
to pasekmėje neretai tarp
vyriausybės ir studentijos
kildavo tam tikrais atžvil
giais net gana rimtų kon
fliktų.

tokį kelią ir pasirinko. J
tuos žmones mes neprivalo
me žiūrėti tokiu pat žvilg
sniu, kaip į Amerikos išverstrankovius išgamas, ku
rių nieks neverčia, bet kurie
savo laisva valia niekšiškai
išduoda savo tėvų žemę ir
gėrisi nuolat skurdinamu
Lietuvos žmonių gyvenimu.
Nežiūrint koks griežtas
būtų okupacinis režimas, jis
Lietuvos jaunimo nepalauš,
nes šiandien jis yra visiš
kai sąmoningas ir griežtai
apsisprendęs.

Nė vienas Lietuvos stu
dentas, kuriuos karas
už
klupo už Tėvynės ribų —
Prancūzijoje, Anglijoje, Vo
kietijoje, Amerikoje ir kitur
neišdavė savo gimtosios tė
viškės ir nenuėjo į Sov. Ru
sijos atstovybes keisti pi
lietybės, nors tuo tapo atim
ta teisė grįžti į Lietuvą.
Nežiūrint daugelio kritiš
kos ekonominės būklės, visi
jie su skaudančia širdimi
geriau sutiko pakęsti viską,
negu pareikšti ištikimybę
Sov. Rusijai. Jie jaučia, kad
už tėvynės ribų jai daugiau
galės padėti, ypač kai lie
tuviškos inteligentijos už
sieniuose dabartiniu metu
labai nedaug.
Nėra abejonės, kad Lietu
vos jaunimas dabartiniu me
tu aktingai veikia, ypač nau
jai persiorganizavę įvairūs
padaliniai seniau veikusių
organizacijų. Jis išeis aik
štėn, kai pasirodys laikas
sutraukyti vergijos pančius.

Netenka daug galvoti,
kad suprasti, kokiais jaus
mais Lietuvos jaunimas da
bar pergyvena rusų antplū
dį ir kuo jis patenkina sa
vo patrijotinius jausmus.
Su tamsiais atėjūnais jis
niekuomet nesugyvens, nes
Markso teorijos. Stalino pa
negirikos ir žydiški profi
liai jam nedaro įspūdžio.
Jam artimi ir brangūs tau
tiniai ir religiniai idealai.
Laisvėje išaugęs lietuviš
kas jaunimas dar labiau su
Sov. Rusijos liguista
pras, kas tai yra svetimųjų
vegetacija.
priespauda. Jis užpildys ei
les naujos kovos savanorių.
Sov. Rusija užgrobdama
Gal kas pasakys, kad Lie civilizuotus kraštus ir pri
tuvos jaunimas vis dėl to mesdama savo smurtišką
kartais solidarizuoja naujai sistemą 22,000,000 žmonių,
vyriausybei ir eina įvairias labai pasunkino savo vidu
administracines
pareigas. jinę padėtį.
Taip tikrai eina, bet tai mus
Užgrobtose ir apiplėštose
turėtų greičiau tik džiugin šalyse ji priversta laikyti
ti. Okupantai visvien suras mi ii joninę inriuomcnę ir
žydiško ir šiaip demorali tūkstančiu: šnipų, nes gy
zuoto elemento, kuris ver ventojai rodo didelį nepasi
giškai glausis prie Maskvos tenkinimą juos apiplėšusią
politinių gengsterių čebato. komunistine
santvarka.
Nors ir sunkiu momentu,
Nors Pabaltijo valstybės
geriau ten tegul įsiskverbia inkorporuotos į Sov. Kini
tikri sąmoningi lietuviai — ją, bet nieks iš jų negali į
jų jokia propaganda neap- Sov. Rusiją be specialaus
jakins — lemtingoje valan leidimo nuvažiuoti,
nes
doje jie atliks savo vaid Maskvos satrapai bijo, kad
menį.
pavergtos darbo žmonių
Čia Amerikoje mes netu masės nesužinotų, kad visarėtume pergreit pasiskubin kas jiems buvo agituojant
ti su išvadomis apie Lietu sakoma, yra biauri apgaulė.
vos žmones. Ten kitokios Jeigu neseniai
užgrobtų
sąlygos ir kitoks veikimas. kraštų gyventojai galėtų su
Dabartiniu metu jėga nepa sisiekti su Sov. Rusijos liau
sipriešinsi, o “lojaliu” veiki dimi, tai greit po visą SSSR
mu galima daug ką gero pasklistų išsilaisvinimo sūpadaryti. Dauguma lietuvių
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Lietuvos
Prisikėlimo
Realumas

Tautų ir žmonių žudymo prigimties pastangų jėga I
mašinerija dabar turi savo sudaro tokią tvirtovę, ku
savotišką didingumą ir ne rioje save pražudys kiek
paprastą jėgą.
Žmonijos vienas tautų žudytojas, kur
(Atkelta iš 1 psl.)
kultūra naikinama nepapra atgaus sąmonę daugelis iš
kiai, kurių daugiau nesulai
stu tempu, net didesniu, ne suklaidintų žmonių minios.
kytų nei šnipai, nei GPU.
Laikini yra tautžudiški
gu iki šiol vyko kultūros
Militariniai Sov. Rusiją
kūrimas. Milijonai žmonių Hitlerio laimėjimai, laikinas
palyginti yra labai silpna.
išžudyta, šimtai tūkstančių yra kraštutiniškas žydiška
Kariuomenė žemos moralės,
bepročių ir kitose ligoninė sis žmonių išnaudojimas
o prispausta liaudis be są
ko
se, ištisos milijoninės tau per barbariškąjį rusų
moningumo.
tinės valstybės paverstos j munizmą. Po laikinių sukrė
savotiškus kalėjimus. Dau timų kiekviena tauta aiš
Į rimtą karą Sov. Rusija
gelis mokslininkų, meninin kiau pajus tikrąją žmogaus
išeiti negali, nes diena iš
kų, rašytojų, artistų ir ki ir tautos gyvenimo pras
dienos bręsta vidujinė revo
tokių ypatingų gabumų tu mę, galės laisvai gyventi ir
liucija. Stalino sostas šian
rinčių žmonių, dabar nebe savo tautines sielas puošti,
dien nepalyginamai kritišdirba jiems prigimties skir galės laisvai kurti ir sau
kesnėje būklėje negu rusų
to kultūrinės kūrybos dar goti savo tautines ir kartu
caro Pasaulinio Karo metu.
bo, bet valgo duonos plutą visos žmonijos kultūrines;
Kai caro kariuomenė be di
įkinkyti į tą žudynių ir kul vertybes.
delio vargo sutriuškino ga
tūros naikinimo mašineri
lingą Austro-Vengriją, tai
Taip suprasdami kultū
ją. Tokiu darbu sau duoną ringosios žmonijos
Stalinas pernai neįveikė nei
kovas
yra priverstos užsidirbti ir su moderniškaisiais barba
mažutės Suomijos. Bijoda
visos kitos žmonių masės. rais pagrindus, mes galime
ma revoliucijos ir vengda
Jei kuris mokslininkas, ra būti optimistai. Mes užsidema su kuo nors susitikti
šytojas ar kuris kitas kul i game noru dirbti ir kovoti,
karo lauke, Sov. Rusija yra
tūros darbininkas nesugemažiausios baimės lai
priversta tūpčioti Hitlerio
ba garbinti tautžudžius,_ta»^mėti tam tikras galimybes
diriguojama.
marinamas kalėjimų kame kultūriniam gyvenimui.
Tačiau tai jos liguistos
rose, išskiriamas iš savo
Amerikos lietuviai gyve- !
buities neišgeibės. Sov. Ru
tautiečių tarpo
nužudant
sija neturi jokių vilčių. Hit
name laisvi. Čia laisvai veiar išvežiant kur kitur.
Lietuvos kryžius. — Kristaus kančios simbolis ir leriui karą laimėjus — jis
kia šimtai lietuviškų kata ,
v
Duoti teisę tautoms ne- likiškų mokyklų, kuriose krašto rel'ž">Sumo ženklas. Kaimuose ir pakelėse Lietu turėtų išsvajotą paradinį
priklausomai gyventi ir su nieka8 nereikalauja įrengti voj buvo daug kryžių. Dabar jie okupantų komunistų žygi į Rytus — Drang nach
savąja tautine kultūra ug “šventovių” tautžudžių gar griaunami ir deginami.
Osten. Nieko negeriau būtų
dyti žmonijos kultūrą ta binimui, čia turime lietuviš
ir Anglijai karą laimėjus —
rytum monopolizavo sugy- kas parapijas, turime cho karjerizmą, visi bendrai tu-i ir nesugebėjimas tinkamai Anglijos ir Amerikos demo
vulėję
tautžudžiai,
kaip rus, kurie laisvai gali dai rime džiaugtis kurio nors savo reikalų propagandą kratijos negalėtų . toleruoti
Stalinas, Hitleris, Mussoli- nuoti visas lietuviškas dai mūsų žmogaus ar mūsų vesti.
sistemos, paremtos krimina
nis, ir jų suklaidintos bei nas ir Lietuvos himną, čia grupės nuoširdžiais laimėji
Tad kovoje dėl laisvės line psichologija ir gengstesavo protu nebesivadovau- 1 gali lietuviai pasidžiaugti mais ir darbais. Faktai ir turime rodyti daugiau ini riškais principais.
jančios žmonių minios. Var ! saTO tautiniu drabužiu etc. džentelmeniškumas turi bū ciatyvos bei kūrybiškumo,
Lietuva prisikels.
šuvoje, Munchene. Maskvo- H mūsų ^vergtųjų brolių ti mūsų kovos dėl tautos turime trumpiausiu
laiku
Taigi nors neįprastoje
mechanizmo spar- sėkmingiausiai įgyvendinti džiaugsmo nuotaikoje Šie
je ir kitur suredaguoti taut išplėšta asmeninė ir tauti- laisvės
...
, .
T • i tintojas ir genntojas, mū- visus padarytus projektus, met minėsime vasario 16 d.
žudiški ultimatumai bei nu ne....
laisve, pavergtosios Lie- _ _
_ x . v_ ,. .
tarimai aiškiai parodė, kad tuvos lietuviai teturi teisę sų pavergtųjų brolių įkalin kurių naudingumu
esame sukaktį, tačiau tenebūna
dabar tarptautiniai įstaty “pasninkauti,” turi priver tų širdžių liepsnos turi už įsitikrinę.
P. B.
vietos pesimizmui mūsų tarmai jokio saugumo ir lais stiną pareigą garbinti taut- degti mus visus.
--------------------pe.
vės tautoms neužtikrina. žudžius ir išnaudotojus žy
Jei yra reikalinga antiNiekas negali mūsų pažeSavo tautos laisvė, kiekDaugelis tautų, paguldžiu dus, turi teisę gauti “vizą” tautžudiško fronto stiprini minti išskyrus mus pačius, vienam tikram ir nuošifsios ant savo laisvės auku į Sibirą ar Kaukazą.
Holland džiam lietuviui šiandien yra
mui didesnis kontaktas su
rų šimtais tūkstančių jau
'
........................
Amerikos lietuvių bei į Latvijos, Estijos, Suomijos, &
nų žmonių gyvybių, bran
Norvegijos
pabėgėliais
bei
Lietuvos
giąja laisvės kaina laikinai čia atbėgusiųjų
mes
piliečių
pareiga
sistemin tų tautų čiagimiais,
išsipirko iš masinio visos
neturime gailėtis darbo ir
tautos išžudymo. Daugelio gai ir nenuilstamai dirbti, pastangų tam įgyvendinti.
LIETUVIŲ TAUTA SU AŠAROMIS
tautų sielos yra sužeistos aukoti savo gabumus ir sa Jei numatoma turėti naudos
AKYSE, BET SU PASIRYŽIMU
bei įkalintos, įvairių garbin vo centus kovai dėl lais iš lietuviškos minties ang
ŠIRDYJE MINI LIETUVOS NE
gų tautų jaunimas sistema^ vės. Nuoširdžios patriotiz liško žurnalo, tai jo išleidi
PRIKLAUSOMYBES 23 M. SUKAK
tingai
demoralizuojamas, mo liepsnos ir nuoširdus mą pagreitinkime.
Labai
TĮ. DIRBDAMI IŠVIEN, VĖL IŠ
pavergtųjų tautų ligoninėse pasiaukojimas turi pašalin dažnai įvairūs “kalbėtojai
KOVOSIME LIETUVAI NEPRI
visus
gulį garbingi savo laisvės ti iš mūsų veikimo
senatoriai
ir
karo
komenta

KLAUSOMYBĘ!
ginėjai palikti be tinkamo asmeniškumus bei partiš- toriai šalia Suomijos, Esti
aprūpinimo gydymo prie kus kraštitinumus. Visi jos ir Latvijos suminėj imo
monėmis. Ir tie geriausiai bendrai turime smerkti as užmiršta Lietuvos vardą.
išsivysčiusiais gyvuliais su menišką bei mūsų grupių
bei Tai yra mūsų apsileidimas
klaidintųjų žmonių minių kolektyvinį egoizmą
KUNIGAS
garbinamieji švaistosi su
JUOZAS ŠAULINSKAS
savo demoniškąja jėga
ir
nuodinguoju durtuvu
pa
Šv. Mykolo Parapijos
vergtųjų taikingų ir kultū
Vienybėje Galybė!
ringų tautų kūne ir sielo
Klebonas
je.
Norėdami Iškovoti Savo Brangiai Tėvynei
Bet čia jau prieita prie
Nepriklausomybę,
Turime Dirbti Vieningai,
to punkto, kuriuo remiasi
Ryžtingai, Nesigailėdami Nei Darbo, Nei
nenugalima ir nepakeičia-'
Jėgų, Ir Turėdami Visuomet Prieš Ąkis
ma tautų teisė gyventi. Ir
Tautos Gerovę ir Garbingą Praeitį!!!
toji tautų teisė laisvai gy
1
venti ir kurti glūdi jųjų
prigimtyse, jųjų sielose. Ši
MINĖDAMI JŪSŲ TĖVYNĖS IR MANO MYLIMOS
tą teisę dabar daugiau ne
STANISLOVAS IR ONA
GIMTINES TRAGIŠKAS 23 M. NEPRIKLAUSOMY
gu kada nors pajuto kiek
BES SUKAKTUVES, PASIRYŽKIME NENUILSTA
vienos įkalintos tautos gar
MAI DIRBTI LIETUVOS IŠLAISVINIMUI!
Š AM BARAI
bingas sūnus ir dukra. Tų
GROSERNfi IR BUČERNĖ
jų tautžudžių pavergtų kul
tūringųjų žmonių
širdyse
S. B. KOMAIKO
glūdi galingos meilės, žmo
2639 West 65th St, Chicago
niškumo ir kultūros išsiilgimo liepsnos. Dar nepa
175 W. Jackson Blvd.
Chicago, III.
Tel. PROspect 3096
vergtųjų kultūringų žmo- į
nių frontas kartu su galin- Į
gąja pavergtųjų širdžių ir.
J

aukščiausios vertės idealas, muelis F. B. Morse,
kur3
Ir tas idealas, kuris yra išrado elektrišką telegrafą;
šiandien visiškai realus, bus jam padėjo Alfredas Vailas.
įgyvendintas tikrųjų Metu- | Patikrintaa ir peraūrčtas
vių tautos sūnų valia.
Esamos padėties ir tarp-

Morso raidynas buvo paskelbtas 1844 m., o 1851 m.
tautinių veiksnių logiškoj tarptautinž kontere„cija suišvadoje šiandien
Lietuva1 darė naują raidyną, panau
turi
tikresnių ir realesnių
dodama amerikiečių ir dar
vilčių ateičiai, negu komu tris kitas sistemas.
Tas
nistinėje anarchijoje palie tarptautinis raidynas — šif
gusi Sov. Rusija.
ras, arba kaip amerikiečiai
Albinas Reneckis. ir anglai vadina, kodas yra
vartojamas visuose kraštuo
Kas Išrado Telegrafo se, išskiriant Jungtinee Val
stybes ir Kanadą, vartoja
Raidynu?
Telegrafo vartojamus rai mas ir okeaniniame telegra
džių ir skaitmenų ženklus fe. D. Britanijoje vartoja
sugalvojo 1837 metais Sa- mas Morso raidynas.
(7

>*
KAIP IR PIRMIAU LIETUVIŲ
TAUTA IŠSILAISVINO IŠ SVETI
MŲJŲ VERGIJOS, TAIP IR DA
BAR NETURIME NUSTOTI VIL
TIES, KAD MŪSŲ TĖVYNĖ LIE
TUVA VĖL BUS LAISVA. NEPRI
KLAUSOMYBES ATGAVIMUI
REIKIA TIKTAI PASIRYŽIMO,
IŠTVERMES IR VIENINGO
DARBO!

KUNIGAS
./ IGNAS ALBAVICIUS

Sv. Antano Parapijos

s

Klebonas

J

J?

AMERIKOS LIETUVIAI, STIPRINKIMES DVASINIAI, IR DIRBKIME VIE
NINGAI LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBES ATGAVIMUI!

/

METROPOLITAN STATE

/

/

Z

BANK

■’

/

š

JONAS BRENZA, Prez.

\ į

2201W. Cermak Road. ‘i
Chicago, Illinois
J

f

EI, PASAULI, MES BE LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES ATGAVIMO
NENURIMSIME!

N. C. POCZULP

CHERRY MEAT PACKERS,
Ine.
f”
Z

Manufacturers of Cherry Brand

'ą 1

Meat Products

4538 So. Marshfield Avė. Chicago, III.
TeL YARds 6040
-< ■>

J
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no. Tikėjimas žmogui nieko
TĖVYNĖS KAPUOS
blogo nedaro. Nekartą gi,
Gailiai verkė žiemos audra,
būna taip, kad žmogus pa
Vakaro aiduos,
meta tikėjimą, o kito nie
— Kaip sekasi lietuviams eina į taip vadinamas inteTyliai skundės jaunas karys,
ko naudingo nesuranda
ir
ligentiškas
profesijas,
tai
farmeriams? — Ar negalė
Tėvynės kapuos.
susidaro kažkoks
dvasios
tų pabėgėliai steigti ūkius? ir parduoda. Kiek sunkiau
Už tėvynę už jos laimę
nepilnumas. Dvasios penas
— Kur saugiausia laikyti su kapitalais; juk pabėgė
Save paaukojau,
atimtas ir nieko kito
ton
santaupas? — Kurortai ir liai kad ir atvyks, tai atKą turėjau aš brangiausia
vieton neduota. Neveltui
salifinai. — Dėmesio lietu- | vyks be nieko.
Amerikos
Jai padovanojau.
juk net žydai savo vaikus
viškai mokyklai.
valdžia negelbės, nes jie neMan nebaisi buvo kova,
siunčia į katalikų moky
Tėmydami lieetuvių išei- piliečiai. Reikėtų tam reiSaldi net mirtis,
klas. Jie įvertina tų moky
vių gyvenimą, mes turime kalui sudaryti fondą. Pvz.,
Nes padangėj man mirkčiojo
klų auklėjamąją vertę. Ste
nekartą nusistebėti,
kiek žydai panašų fondą turi ir
Laisvės šviturys.
bėdami išeivių gyvenimą,
mūsų žmonės moka paro ekonominio sunkmečio lai
Šiandie drasko mano šalį
mes matome, kad te«« kles
dyti sugebėjimo ir sumanu kotarpy nemažai jų nuėjo
Priešai svetimi,
ti lietuvybė, kur klesti lie
mo ūkio srityje. Štai kad ir dirbti į ūkius ir dabar juoKenčia, blaškos šaltam kape,
tuviškos parapijos, ten rasi
plačiai žinomas lietuvių se tebėra. Daug kur jie
Siela nerami.
lietuviškas įstaigas, biznius
farmeris J. Bačiūnas turi tvarkosi kooperatiniais pa
Ar
nutils
verkianti audra
ir t. t. Taip išeivių lietuvių
ne tik gražų ūkį, ne tik grindais ir taip sudaryda
Vakaro aiduos?
gyvenimas ir organizavosi
prie jo turi įrengęs kuror- mi didesnius vienetus, lengAr nurims pavergtas kapas
— kur tik atsirado jų di
tą ir net namų spaustuvė- vesnėmis sąlygomis gali
Tėvynės laukuos?
desnis skaičius, tuoj kūrė
lę, bet sugebėjo suorgani- gauti perkamus dalykus, ar
E. Samienė
parapiją. Lietuviai juk dau
zuoti ištisas sunkvežimų Ii-' sėkmingiau parduoti,
gumoje religiją mylį žmo turime nepriklausomybę at-.
Federacijos
nijas, sugebėjo įsigyti nuo
nės.
Manau, kad daugelis ame
gauti, o paskui nustatysi
savybę mieste.
Kiekvieno
Aš net manyčiau, kad me jos santvarką. Iš viso Prakalbos
rikiečių lietuvių galėtų sa
lietuvio darbštumu, suma
Lowell, Mass. — Vasario
kur nors arti Čikagos rei aš nemanau, kad naująją
vo kapitalu paremti naujų
numu ir taupumu turime
lietuviškų ūkių steigimą.
K#„ , Tuma9 (Vaižgantas) žymiausia?. Lietuvos ra- kėtų steigti ir berniukams Lietuvos santvarką nusta 2 d. vietos Federacijos sky
pasidžiaugti. Turėjau pro
lietuvišką katalikišką aka tysime mes, Amerikos lie rius surengė prakalbas. Kal
gos su maloniu tautiečiu iš Aš ir pats mielu noru į tą §yĮOjas> tautos atbudimo žadintojas. Yra parašęs daug
bėjo adv. Stasys Gabaliaus
dėčiau didesnę pinigų su- knygų, iš kurių žymiausios “Pragiedruliai.” Mirė 1932 demiją. Juk seserų kazimie- tuviai. Paskutinis žodis čia
sikalbėti.
mą. Į šią sritį įdėti pinigus, m., balandžio 29 d., Lietuvai alsuojant laisvu ir nepri riečių vedama mergaičių priklauso laisvam to pa-1 kas, kuris vaizdžiai ir jaus
— Sakykite, kaip gi gy-, galima sakyti, yra saugiau .v
•
. -i
i
,
akademija labai gražiai vei ties krašto žmonių apsi mingai kalbėjo į susirinku
. .. .. . . .
.
klausomu gyvenimu. Dabar visos lietuviškos knygos de, ...
vena mūsų mieli lietuviai kaip daug kur kitur,
kia, auklėja geros ateities sprendimui. Mes tuo tarpu sius. Muzikalinę programos
nes
ginamos, naikinamos.
ūkiuose?
lietuves;
kodėl
negalėtų galime
turi asekuraciją — žemę,
nepriklausomybės dalį išpildė parapijos maža— Farmerio gyvenimas trobesiai šį tą reiškia
ir nistus. Bendras darbas ir rai, kodėl nerasti kitą var-“j taip pat veikti ir berniu- : sąjūdį materialiai paremti sis choras, vadovaujant vie
tos vargonininkei Veronikai
ramus, jei, žinoma, užsiima sudaro tam tikrą pastovią
ir tą padarykime.
bendra prieš bolševizmą ko dą dėl partijos), bet dėl lie- k« akademiją?! ,
I Dzedulionytei.
ma tik ūkiu. Čia Ameriko garantiją net inflacijos me
— Kalbant apie Lietuvos
va mus dar labiau suvie tuvybės ateities Amerikoje
J.
čikag.
je lietuvių ūkininkų gana tu. Perkant ūkius būtų la
Lietuvai Gelbėti Fondui
nys. Aš manau, kad lietu aš .visiems sakau — turime atstatymą, gal Tamsta pa—
daug. Kurie gilinasi, studi bai svarbu apsižiūrėti ir!
surinkta $76.85.
viai, jei taip būtų galima paremti lietuviškus laikraš reikštumėte, kaip vaizduo
Nenoriu
manyti,
kad,
I
juoja apylinkes ir šalies eiti ten, kur yra rinka, to- pasakyti,
iįeivių ,ietuvių čius, įstaigas, Susivieniji jatės jos santvarką. Ar ma
smurto, savivalės ir netieūkį, tiems sekasi; kurie gi kieme ūkio produktams, ko- į Uaudis vieninga ir dabar>
Dievu pasitikėk, o patsai
nytumėte,
kad vadovybėje I
mus, klubus ir draugystes;
Į
sos
seniau
gausiai
plakami
bando ūkininkauti senu panetingėk.
būti ir paskutinio
, kios mano au«inti- ki.talP tik vadai yra nekartą erze- lietuviškas parapijas, lietu turėtų
lietuviai tiesos negerbtų ir
Vysk. P. Karevičius
proeiu, tiems blog.au. Kiek produktų pargabenimas gaįneš Sudarytoji bendra viškas katalikų mokyklas. meto prezidentas A. Sme
teisybei galvos nelenktų.
žinau, lietuviai daugiausia U sudaryti naujų išlaidų ir
trijotinS Taryba ali nau
tona?
Pulk. Įeit. S. Zaskevičius PLATINKITE “DRAUGĄ i f
užsiima javų uk.u, bet ne- nepakeliamai
apsunkinti dingai kaįp dabar> pagitar. Jas turime remti visi, ne
— Jie kalbama apie damaža. darbuojasi ir pieni- konkurenciją ir patį ūkį.
nauti rengiant bendras iš. žiūrint srovių, nežiūrint pa bartinį-šiandieninį
laiką,
žiūrų.
Lietuviškose
katali

tai
visiems
yra
žinoma,
mn ys ej, gyvu įnin ys ej,
jegkanb vietų kur būtų kilmes, koordinuojant dardaržininkystėj; kai kurie
kų mokyklose mūsų jauno kad p. A. Smetona dar yra
saugu padėti turimą kapi- bą; šiaip jau labai sveikas
turi vaisių ūkius. Gana
ji karta ne tik laviųa pro Lietuvos prezidentas,
LIETU VOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
nes
talą, galėčiau priminti ka- j lenktyniavimo
principas,
ATGAVIMUI REIKIA TIKTAI PASI
daug lietuvių ūkininkų yra
tą, bet čia įskiepinama lie jisai nuo tos vietos neatsi
lalikų asekuracijas. raškoto „ auky riykimy kiek
RYŽIMO,
IŠTVERMĖS IR VIENINGO
Scottville ir Hart, Mich. Pa
tuvybė, kuri užsiliks
per sakė, ir dar yra gyvas; be
DARBO. TO KAIP TIK IR LINKIME
rodant šiek tiek daugiau los katalikų bažnyčių, mo- yieyos grup?s skyrinm aš amžius, nors užaugę,
gal to Amerika ir Anglija taip
MŪSŲ TAUTAI ŠIOJE RIMTOJE LIE
.....
,. .
kyklų ir vienuolynų staty- laikau teigiamu dalyku —
rupesnio, ūkininkauti Ame- J v
J
Iietuviškai nekalbės, bet pa gi Jį pripažįsta
Lietuvos
TUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 23 M.
bai niekuomet nėra zuvurikoje nesunku: daug pade
yra akstinas surinkti dau- siliks lietuviškos
širdies; prezidentu. Bet jei kalbėti
SUKAKTUVIŲ VALANDOJE!
sios, net didžiųjų sunkme
da apskrities agronomai.
giau už kitus. Bendromis taipgi gauna dvasios pe- apie ateitį, tai pirmiausia
čių laikotarpy, kai bankru jėgomis tik turėtų būti L _____ ___________ _____ .. . _ ____ _ ___ _ __ ..
Juos galima išsišaukti net
tavo daugelis, rodos, ir pa stengiamasi atidaryti akis
telefonu; praktiškus pata
jėgių įstaigų. Gal čia ne tų lietuvių, kurie nuėjo su
rimus jie duoda net nemo
STANDARD FEDERAL
mokama dideli
procentai, okupantų garbintojais ame
kamai. Jei tik ūkio gami
bet už tat dalykas tikras. rikiečiais komunistais. Svar
SAVINGS and LOAN
nius paruoši pagal reikala
Ką Tamsta manote
dėl bu būtų reikiamai atkreip
vimus, rinką nesunku su
ŠIOJE LIETUVIŲ LIŪDESIO VALANDOJE
ASSOCIATION
patrijotinio
lietuvių
veiki

ti dėmesį ir tų biznierių,
rasti.
LINKIU SAVO TAUTAI IŠTVERMĖS KOVOJE
kurie duodami savo skelbi
— Kaip Tamstai atrodo, mo?
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.
UŽ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES
—
Tai
visų
šventa
pareimus
komunistų
spaudai,
ar naujieji mūsų tremtiATGAVIMĄ! '
niai-pabėgėliai
atvykę į i 8»: prisidėti kuo tik galima paremia Lietuvos engėjų,
4192 Archer Avė., Chicago, III.
Ameriką negalėtų sau pra- Prie Lietuvos atstatymo, okupantų prietelius Ameri
gyvenimo ir darbo ieškoti j Svarbu, kad tą darbą vie- koje.
* *
Tel. VIR. 1141
ūkiuose?
ningai sutartinai dirbtų viAš
nesu
klerikalas
(par-|
—*■ Kodėl gi ne! Lietuviai sos grupes ir visi vieningai
KUNIGAS
tijos narys, man tas žodis
moka parodyti ištvermės ir kovtų prieš nepriklausomos
J
darbštumą, gerai gi sutvar Lietuvos priešus — komu- — klerikalas neskamba geANTANAS MARTINKUS
Jr
kytas ūkis garantuotų vi
%
siškai neblogą pragyveni
ŠVĘSDAMI LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
mą, kas yra svarbu turint
Dievo Apveizdos Parapijos
IŠKOVOJIMO 23 M. SUKAKTUVES, PASIRYZAMERIKOS LIETUVIAI, PASIRYŽKIME,
galvoje, kad miestuose nau
KIME VIENINGAI DIRBTI UŽ JOS
jai atvykstantiems nevisa
KAD BE LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
ATGAVIMĄ!
Klebonas
da lengva susirasti darbą.
BĖS ATGAVIMO NENURIMSIME!!!
Manyčiau, kad naujai atvykusiems būtų gal praktiš
kiausia imtis vaisių ūkio.
> JOHN F. EUDEIKIS
ANTANAS VANAGAITIS
J?
Jis našesnis ir prie jo ap
dirbimo gali prisidėti visa
Laidotuvių Direktorius
šeima, net ir vaikai. Galėtų
ir
NENUILSTAMAI DIRBKIME UŽ LIETUVOS
mestis ir į kurortus — jie
Seniausia ir Didžiausia Laidojimo Įstaiga
NEPRIKLAUSOMYBĖS ATGAVIMĄ!
pelningi, o lietuviai turi ku
f
'
t
rorto šeimininkams reikia
Visas "MARGUČIO" Stabas
4605-07 S. Hermitage Avė.
mas savybes: yra darbštūs,
M. ABRAMAVIC, Jr.
nuolankūs, mandagūs. Gai
YARds 1741-1742
la tik, kad lietuviai vietoj
COAL — W00D — MOTOR SERVICE
6755 So. Western Avenue
eiti į tikrą kurortinį biznį,,
Blue Flame Range Oil
daugumoj eina į saliūnų
z
biznį.
4447 S. Fairfield Avė.
2358
So.
Leavitt
St.
Chicago,
Illinois
Dar nėra sunkumų rast
Tel. GROvehtll 2242
LAFayette 0727
parduodamą ūkį:
žmonės
Tel. CANai 3765
susensta, o jų vaikai daž
nai nebenori pasilikti ūkyje.

Pasikalbėjimas su lietuviu
farmeriu Juozu Bačiūnų

K
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Kę jūs manote apie Lietuvos .
prisikėlimą?

Gavėnia - MALDOS LAIKAS - Artinasi!

nu — kaip pirmasai žmo
ĮSIGYKITE
gus rojuj. Aš vis dėl to ti
kiu, kad iš to rojaus Lie
MALDAKNYGIŲ
tuva bus išvaduota.
Šio karo metu užjaučiu
DABAR!
anglams, bet iš tos pusės
pamanau, kad jei Vokieti
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Vienybės išleistos “MALDAKNYGES”:
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jonės tikiu į Lietuvos prisi rusų išvaduoti derlingąsias
250 puslapių .....................................................
kėlimą. Juk pilnai susifor Lietuvos ir Latvijos žemes,
Su persiuntimu $1.00.
mavusi tauta, milijonai žmo iš kur galės sau maisto jsiTa
pati
maldaknygė,
su kietais, gražiais apda
nių negali žūti. Istorija
! vežti.
rais, tik ............................................................. /y tj
mus moko, kad susiforma
Su persiuntimu 50c.
Mes dabar Lietuvai nie
vusi tauta dėl užgrobimo
kuo kitu negalime padėti,
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Tik reikėtų mums daugiau
li gražu neįstengiama pa
AMERIKOS LIETUVIAI. DIRBDAMI VIENINGAI, IŠKOVOSIME
siekti nė to, kas buvo. Tas gali numalšinti taurios lie organizuotumo šiam svarJAI NEPRIKLAUSOMYBĘ!
viskas ir padės jaunajai tuvių tautiškos dvasios. Ru-1 biam darbui. Reikėtų taipos
kartai — busimosios Lietu sas visad buvo Lietuvos gį vartoti daugiau modervos žmonėms — apsispręs priešas ir vienu ar kitu bū niškų priemonių, kad perdu buvo nugalėtas, tai ir stačius reikalą Amerikos
ti kuriuo keliu eiti.
šiais laikais toji pergalė žmonėms. Mūsų kovai reik
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2245 W. Cermak Rd.,
Chicago, III.
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Red. past. Besiarti
nant vasario 16 d. re
dakcija kreipėsi j visą
eilę asmenų užduodama
jiems šį klausimą, čia
ir dedame jų atsaky
mus.
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Skaitykite Katalikišką Spaudą

Federal Savings

[ LIETUVA VĖL BUS LAISVA! 1
J

Tel. CANal 9585

VLADAS IR MARCELĖ

WALTER NEFFAS

KAVALIAUSKAI

West Side Viešbutis

WALTER’S TAVERN

4358 S. Maplewood Avė., Chicago, III.

Chicago, III.

2436 So. Leavitt St.

STASYS IR PRANCIŠKA
LINAUSKAI

EDVARDAS IR FRANCES

KUBAIČIAI

UŽEIGA
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Nepriklausomos Lietuvos pinigas — 10 litų. Rusijos komunistai, okupavę Lietu
va, dabar litus keičia į rublius. Neužilgo Lietuvoj nebus nei litų, nei pašto žen
nei kitko, kas rodytų kraštą esant nepri klausomu. Lietuviški komunistai tuo
bai džiaugiasi.

Chicago, III.

2335 So. Leavitt St.,
Tel. CANal 7036
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Tel. VIRginia 0903

8200 South Keane Avenue
WILL0W SPRINGS, ILL’.
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