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M O S Ų 
VISUOMENĖJE 

Chicagiečių nutarimas • 
Chicagos ir apylinkių lietuvių 

buvusių tremtinių susirinkimas, 
* kiuri ame dalyvavo apie 500 as-
' menų, nutarė skelbti boikotą 

tiems, kurie remia ir užtaria 
bolševikų okupaciją Lietuvoje. 

Tokie Lietuvos priešų ir nai
kintojų rėmėjai pirmoje eilėje 
nurodomi laikraščiai "Vilnis" ir 

i "Laisvė", o taip pat ijr organiza
cijos, atvirai ar slaptai veikian
čios komunistų fronte. 

Kada lietuvių tauta bolševikų 
yra taip skaudžiai kankinama, 
kiekvienas kankintojų teisinto-
jas, užtarėjas ar pritarėjas pats 
darosi dalyviu budeliškų veiks
mų prieš lietuvių tautą. Todėl 

. ir santykiuose su tokiais budelių 
^ talkininkais reikia daryti atitin

kamas išvadas. 
Nuosekliai galvodamas, susi

rinkimas nutarė priminti lietu
viams verslininkams, kad garsi-
nimasis laikraščiuose, kurie tal
kininkauja lietuvių tautos žu
dytojams, yra irgi to žudymo 
rėmimas. Todėl lietuviai preky
bininkai ir kitokie verslininkai 
yra kviečiami pagalvoti apie 
tai ir nuo tokio rėmimo susilai
kyti. Tie, kurie ir toliau garsin-
sis pas lietuvių tautos priešų 
agentus, turės būti laikomi są-
lllhningais jų rėmėjais. 

Iš to išvada — lietuviui netin
ka turėti ką nors bendra su to
kiais rėmėjais. Prieš Lietuvos 
priešus nukreiptas boikotas tu
rės būti taikomas taip pat ir 
jiems. 

Chicagiečfai kviečia dalyvauti 
feįme boikote visus sąmoningus 
lietuvius. Vadinasi — ne tik 
neremti prenumerata ar skelbi
mais komunistinių laikraščių, 
bet ir nesikreipti jokiais reika
lais pas tuos verslininkus, kurie 
tokiuose laikraščiuose garsinasi, 
tuo remdami lietuvių tąutoš iš
davikus. 

*  • .  * w r  -  •  

• , Lietuvos ir Estijos 
šventės 

' Baltų - Skandinavų draugija 
-llashingtone, D.C., vasario 21 

d. rengia Lietuvos ir Estijos ne
priklausomybės . sukakčių pami
nėjimą vienu metu, nes vasario 
24 dieną yra ir Estijos nepri
klausomybės diena. Minėjimo 
meninėje programoje dalyvaus 
lietuviai menininkai: pianistė G. 
Leonienė ir smuikininkas A. . 8u ne kalba ,eidžia. 
Paukštys Mnej.mas ,vyks In-jmų šioje valstybėje jvairių 

tern. Student House saleje,_18251 laikrašaių redaktoriais. Aplinky-
R St., N. W, Was mg on, . ., ^ jQ sumanymą teleido įvyk-

Vasario 16-toji J 
Lietuvos Respublikos Diena 

PROCLAMATION 
Republic Of Lithuania Day February 16 

WHEREAS, The Republic of Lithu
ania was one of the victims of World War 
II devastation in Europe, and although this 
brave little country is now under the rule 
of military dictatorship, hope is in the 
hearts of thousands of Americans of Li
thuanian origin that it will eventually be 
restored to its former place among the 
independent nations of the world, and 

WHEREAS, The independence of Li
thuania is based on the long standing 
principles of American foreign policy, that 
all peoples in all parts of the world shall 
have the right to elect their own govern
ment, and 

WHEREAS, February f6th, 1950 is 
the Thirty-Second Anniversary of the In
dependence of the Republic of Lithuania, 
and this anniversary is thus an occasion 
of imjįprtan^ Jto Americans of Lithuanian 
origin in the State of Ohio.' 

NOW, THEREFORE, I, Frank J. Lau-
sche, Governor of the State of Ohio, do 
hereby proclaim Thuxsday, February 16th. 
1950, as "Republic of Lithuania Day" and 
urge the observance of the occasion by all 
interested groups, organizations and indi
viduals. 

IN WITNESS WHEREOF, 
I have hereunto subscribed 
my name and caused the 
Great Seal of the State of 
Ohio to be affixed at Colum
bus, this 18th day of Janu
ary in the year of Our Lord, 
One Thousand Nine Hun
dred and Fifty. 

/ Prank J. Lausche 
GOVERNOR 

Vasario 16 — Lietuvos Respublikos Dienos 
PROKLAMACIJĄ^ 

* 

KADANGI Lietuvos Respublika buvo 
viena iš II Pasaulinio karo sunaikinimų 
Europoje aukų ir, nors šis narsus mažas 
kraštas dabar yra valdomas karinės dik
tatūros, tūkstančių lietuvių kilmės ameri
kiečių širdyse tebėra viltis, kad jis galės 
būti grąžintas į savo pirmykšte vietą tarp 
nepriklausomų pasaulio tautų,j ir 

i 
i 

KADANGI Lietuvos nepriklausomybė 
yra paremta pastoviais Amerikos užsienių 
politikos principais, pagal kuriuos visos 
tautos visose pasaulio dalyse turi turėti 
teisę išsirinkti savo nuosavoj vyriausy
bę ir ! 

KADANGI 1950 metų vasario 16 diena 
yra trisdešimts antroji Lietuvos Respubli
kos Nepriklausomybės metinės sukakties 
diena, todėl ši proga yra svarbi lietuvių 
kilmės amerikiečiams Ohio valstybėje, 

TODĖL DABAR, AŠ, Frank J. Lau
sche, Ohio Valstybės Gubernatorius, skel
biu ketvirtadienį, 1950 metų vasario 16 
dieną,"'"Lietuvos Respublikos Diena" ir 
kviečiu atitinkamai ją paminėti visas su
interesuotas grupes, organizacijas ir as
menis. 

TAM PALIUDYTI, čia pa
sirašiau savo pavardę ir 
pavedžiau pridėti Didįjį 
Ohio Valstybės Antspaudą 
Columbus mieste, Mūsų 
Viešpaties tūkstantis devyni 
šimtai penkiasdešimtais me
tais, sausio mėnesio 18-tą 

Frank J. Lausche 
GUBERNATORIUS 

Lietuva Europos SąjDdžio narys 
Praėjusiais metais, kada 

Strasburge (Prancūzijoje) ėjo 
Europos Sąjūdžio suvažiavimas, 
mūsų delegacija darė visas pas
tangas, kad Lietuva būtų pri
imta į tą Sąjūdį ir kiekviena 
proga galėtų kelti Lietuvos lais
vės klausimą. Deja, tada mes 
gavome patirti tam tikrą nusi
vylimą. Mums tada dar pasakė, 
kad reikės palaukti ir atlikti 
eilę formalumų. Kai kieno tada 
manyta, kad tik atsikalbinėji
mas, kuris nieko gera nežada. 

Bet šitos pesimistinės mintys 
dabar sulaužytos. Vyriausiajam 
Lietuvos išlaisvinimo komitete 
buvo gautas raštas, kuriame sa
koma: "Turiu malonumą Tams
tai pranešti, kad Europos Są
jūdžio Ttarptautinis Vykdoma
sis Komitetas savo paskutinėje 
sesijoje, kuri įvyko sausio mėn. 
20 ir 21 dieną Londone, suteikė 
savo pripažinimą Europos Są
jūdžio Lietuvos Tautiniam Ko
mitetui. Buvo nutarta taip pat 
duoti Jūsų organizacijai vieną 
vietą Europos Sąjūdžio Tarp
tautinėje Taryboje ir viena vie

ta yra paskirta Vykdomajame 
Komitete bendrai visoms Ba-
tijos valstybėms — Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai." 

Tuo pačiu metu į Europos 
Sąjūdį buvo priimtos ir kitos 
dvi Pabaltijo valstybės — Lat
vija ir Estija. 

šis priėmimas laikomas labai 
geru ženklu, nes visos trys Pa
baltijo valstybės, būdamos Eu
ropos Sąjūdžio nariais, visrfda 
gaus iš Europos didžiųjų valsty
bių moralinę paramą, kovodamos 
dėl savo teisių. Europos Sąjūdžio 
garbės pirmininkais yra šie Eu
ropos politikai: L. Bliumas, W. 
Churchill, Alfce de Gasperri ir 
Paul Henry Spaak. 

Lietuvos atstovas j EtifGpss 
Sąjūdžio Tarptautinę Tarybą 
tuoj bus paskirtas. Jį skirs Eu
ropos Sąjūdžio Tautinis Komite
tas, kurį sudaro beveik visi VLI-
Ko nariai. Gi bendrą narį į Eu
ropos Sąjūdžio vykdomąjį Ko
mitetą paskirs Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos Europos Sąjū
džio komitetai. 

(steigta Kanados 
Tautine Sąjungą 

K<į motėfVi ir girdėjom 

PAS OHIO GUBERNATORIŲ 
Ohio Gubernatorius Frank J. 

Lausche jau pereitais metais 
buvo planavęs pasikviesti susi-
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Sumanymai 
Naujų laikraščių sumanymų 

tuo tarpu nestinga. Buvo suma
nymas netrukus pradėti leisti 
naują laikraštį LIETUVIŲ KE
LIĄ, bet tuo tarpu to laikraščio 
dar nėra ir nežinia, ar tas su
manymas tebegyvas. Dabar VIE
NYBĖ skelbia, kad buv. MUSŲ 
KELIO, Vokietijoje ėjusio laik
raščio redaktorius D. Penikas 
žada netrukus čia išleisti laik
raštį tuo ipčiu vardu. 

; MARGUClObalius 
i . Vasario 12 dieną MARGUTIS 
, Chicago je, Morrison viešbutyje, 
'rengia vakarienę-bajįų su iš
kilminga programa. 

'.-U.V!,-

dyti šių metų sausio mėnesio 
gale. 

Jei kas domisi tokio susipaži
nimo priežastimi, tai atsakymo 
reika ieškoti ne toje aplinkybėje, 
kad šį rudenį vėl bus rinkimai 
ir Frank J. Lausche vėl kandi
datuos į gubernatoriaus vietą 
ateinantiems dvejiems metams, 
o toje, kad dabartinis Ohio gu
bernatorius pats, nors ir Ame
rikoje gimęs, yra vienas iš tų 
amerikiečių, kurie labai aukštai 
vertina iš Europos į Ameriką 
atneštas kultūrines vertybes ir 
brangina tu vertybių palaikymą 
čia Amerikoje, aukštai vertina 
amerikiečių ryšius su savo se
nosiomis tėvynėmis. 

Todėl ir laikraščius, kurie čia 
yra tų europinių vertybių di 

rius Frank J. Lausche vertina, 
kaip svarbų Amerikos gyvenimo 
veiksnį. Tą jis parodė, skirda
mas dieną laiko susipažinti su 
"svetimkalbe" spauda, tikrai 
draugškai pasidalindamas su 
redaktoriais įvairiomis mintimis, 
bet visiškai susilaikydamas nuo 
bet kokių vadinamų agitacinių 
sugestijų, 

— Kiekvieną kartą aŠ degu, 
kai susiduriu su tuo reikalu! — 
kalbėjo gubernatorius užsirė
męs ant savo rašomojo stalo ir 
rodydamas kelioliką raštų ir 
laikraščių iškarpų, liečiančių gy
dytojų klausimą, 

— Aš nesu ' "socializuotos" 
medicinos šalininkas, bet taip, 
kaip dabar pas mus yra, negali 
pasilikti! 

Ir pradėjo jis mums rodyti 
skaičius, kiek yra norinčių stu
dijuoti mediciną, ir kiek trys 
Ohio aukštosios medicinos mo-

džiausi palaikytojai, gubernato-j kyklos studentų tepriima. Skir-
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tumas milžiniškas. Prašo šimtai: 
ir net tūkstančiai, o priima vos 
po kelias dešimtis... Tuo tarpu 
esąs didžiausias gydytojų trūku
mas, o ypač valstybinėse ligoni
nėse, į kurias joks, bent kiek pri
vačios praktikos turįs, gydyto
jas nenori eiti, kadangi priva
čiai jis nesulyginamai daugiau 
uždrba. 

Gubernatorius pasiryžęs imtis 
žygių, kad daugiau jaunuolių 
galėtų studijuoti mediciną. Ta 
proga mes pamiriėjom, kad da
bar atvyksta iš Europos nemaža 
gerų kvalifikuotų gydytojų. Yra 
jų atvykę ir į Ohio, bet čia jie 
negali praktikuoti nei egzaminų 
laikyti, kol neturi pilietybės. 
Yra gerų gydytojų, bet jie ar
ba dirba ligoninėse tokį darbą, 
kurį gali atlikti ir medicinos 
mokslo neėję žmonės, arba dir
ba šiaip fabrikuose, kaip papras
ti darbininkai. 

Gubernatorius tuo susidomėjo, 
sakydamas, kad ligi šiol niekas 
jam apie tai nepasakęs. Prašė 

(F®rkelt» i 6-t* pusi.) 
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Dar pereitų metų rudenį Mon-
trealyje gyveną tautinės srovės 
lietuviai pajuto gyvą reikalą 
organizuotis. Ypač įvykęs Kana
dos lietuvių skilimas ir Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės organi
zavimas Kanadoje tai paskubino. 

Po kelių pasitarimų pereitų 
metų spalių mėn. 23 d. įvyko 
oficialus Kanados Lietuvių Są
jungos steigimas. Buvo išrinkta 
laikinė Sąjungos valdyba, į ku
rią įėjo: agr. K. Andruškevičius 
— pirmin., agr. J. Jankaitis — 
pirm. pavad., dr. J. Senikas — 
iždin., J. VoloSkaitė — sekret. 
ir Stp. Kęsgaila — valdybos na
rys. 

§.m. sausio 29 d. įvyko visuo
tinis narių susirinkimas, ku
riame priimti Sąjungos įstatai 
ir įsirašė naujų narių. 

Kad šios Sąjungos steigimas 
buvo pribrendęs, rodo jau vien 
tas faktas, kad Sąjungos veik
la gyvai domisi lietuviai, gyve
ną ir kitose Kanados vietose. 
Jau organizuojami Sąjungos 
skyriai Toronte, Hamiltone ir 
St. Catharines miestuose. 

Visais Sąjungos reikalais ga
lima rašyti šiuo adresu: Mr. K. 
Andruškevičius, 6882 Beaulieu 
St., Montreal 20, Que. 

MIRĖ M. MAŠIOTIENĖ 
Š. m. sausio 31 d. 8 vai. rytą, 

po sunkios ir ilgos ligos, Augs
burgo DP ligoninėje, Vokieti j o-

ŠIOJE ŠALYJE 

PREZ. TRUMANAS nutarė nau
dotis Taft Hartley įstatymu an
glies streiko reikaluose. Prie to 
jį privedė angliakasių unijų vado 
J. Lewis užsispyrimas. Pradžio
je buvo pasiūlyta, kad jis sutik
tų su 70 dienų paliaubomis, ku
rių metu veiktų faktų patikri
nimo komisija ir bandytų su
rasti pagrindą susitarti. Lewis, 
kiek laiko palaukęs, tą pasiūly
mą atmetė. Dabar prezidentas 
vistiek paskiria trijų asmeni§ 
komisiją patikrinti faktams ir 
pasiūlyti išvadoms. Greičiausiai, 
kad prezidentas paskelbs strei
ko uždraudimą 80-čiai dienų. 
Tačiau yra pavojaus, kad ir tu» 
atveju dalis angliakasių uždrau
dimo gali nepaklausyti. 

Trumanas, kurio rinkiminėj 
programoj vienas iš svarbiausių 
pažadų darbininkams buvo Taft 
Hartley įstatymo panaikinimai 
ryžtasi dabar pats tuo'įstatymu 
pasinaudoti. Tą jis daro jaa 
aštuntą kartą per savo preziden
tavimo laiką. Trečią kartą jis 
juo pasinaudoja prieš angliaka
sių uniją. 

TELEFONŲ STREIKĄ, kuris 
turėjo prasidėti jau šią savaitf, 
tikimasi dar atidėti bent poraį, 
savaičių,, o įfei tai pavyks, tai 
gal pavyks ir visiškai jo iŠ* 
vengti. 

RESPUBLIKONŲ PARTIJOS 
politikos nustatytojų suvažia
vime Washingtone priimtas šū
kis šių metų rinkimams: "Lais
vė prieš socializmą". Bet visiš
kos vienybės tarp partijos vadų 
nebuvo pasiekta. Visa eilė žymių 
partijos veikėjų tuojau po susi
rinkimo pareiškė savo nepasi
tenkinimą. 

Respublikonų partija nusistati 
griežtai priešintis visai eilei/ 
svarbiausiųjų Trumano progra
mos punktų vidaus politikoje. 

Dėl užsienio politikos respu
blikonai vieningiau nutarė toliau 
palaikyti vadinamą "dvipartinę" 
sistemą, t.y. tokią sistemą, kad 
užsienio politikoje abiejų partiją 

je, mirė žinoma visuomenininke: turi ir toliau reikštis su» 
Marija Mašiotienė, aušrininko I !IJai- Vienas pasitarimo daly-
Prano Mašioto žmona, •d«iku8i^.ls.s,ule

J
at?,fkyti nuo 
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78 metų amžiaus. 

Tremtinig imigr. Įstatymas dar nepriimtas 
Lietuviškoje spaudoje jau nu

skambėjo per ankstyva žinia, 
kad Tremtinių Imigracijos Įsta
tymo papildymas ir jo pratęsi
mas dar vieneriems metams jau 
yra patvirtintas. 

Iš tikrųjų toks pakeitimas yra 
priimtas tik Atstovų Rūmų. Da
bar Senato teisių komisija irgi 
priėmė tą pakeitimą, ne tokį 
patį, kaip Atstovų Rūmai, o pa
čiame Senate tas klausimas vis 
dar nėra išspręstas. 

Senato komisija sutiko su tri
mis svarbiausiais Atstovų Rūmų 
pakeitimais: skaičiaus padidini
mu, įstatymo pratęsimu viene
riems metams ir "kritiškos da
tos" perkėlimu į 1949 m. sausio 
1 d. 

Senato komisija paliko nuosta
tą, kad bent 40% įleistinų trem
tinių turi būti kilę iš sovietų 

j pasisavintų kraštų, ir kad bent 

30% jų būtų ūkininkai. Atstovų 
Rūmai tuos nuostatus nutarė 
panaikinti. Senato komisija dėl 
ūkininkų dar pridėjo reikalavi
mą, kad jie turi įrodyti nors 
poros metų praktiką žemės ūkio 
darbe. 

Dabar tos pačios komisijos 
pirmininkas nori pridėti dar du 
suvaržymus. Pagal jo siūlymą 
tremtinių įsileidimas turėtų bū
ti sulaikytas, jei bedarbių skai
čius būtų didesnis kaip 4 mili
jonai, arba jei šeimų, gyvenan
čių bendruose butuose su ki
tomis šeimomis, skaičius būtų 
didesnis kaip 2 mil. 

Bedarbių dabar yra mažiau, 
kaip 4 mil., bet šeimų, gyvenan
čių drauge su kitomis šeimomis, 
ir dabar yra kiek daugiau, kaip 
2 mil. Taigi suvaržymas prak
tiškai įstatymą paverstų tik 
popieriit* 

H ~ t* * rf *r Jft ? \ % ^ "i >* i'"*. Ėši % 

tinės suderintos užsienio poli
tikos, bet jam vos pora atstovų 
tepritarė. 

Vis dėlto respublikonai griei-
tai kritikavo administracijoj 
veiksmus užsienių politikoj^ 
ypač ankstyvesnius slaptuosiiM 
susitarimus Jaltoje ir Potsdamu 
kurie sudarė daug neteisingi*, 
mų ir didelių pavojų visame pa
saulyje. 

Partijos pareiškime sakomą: 
"Mes stojame už, tvirtą politiką 
prieš komunizmą ar fašizmą n|i 
mie bei kitur ir mes reikalauji? 
me, kad Amerikos pastangos 
šita linkme nebūtų vadovauja
mos tokių žmonių, kurie simp§> 
tizuoja komunizmui ar fašiz
mui". 

Susirinkimo dalyviai gf kartą 
valgė pietus tik už vieną dolerį 
ir turėjo prisisegę ženkliukus 
su užrašu: "Pavargęs mokesčių 
mokėtojas"* ' 

• Apskaičiuojama, kad šii* 
metu Jungtinėse Amerikos Vals-1 

tybėse yra 152 milijonai gy. 
ventojų. , 
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