
■t**.

DABARTIES 
BILDESIUOS

1915 t

4

■
>7

boston public li 
CHIEF OF BOOK SE 
R E F E R E j; c E D IV I s j c

JUBILIEJINIAI METAI
į —

1940 t

Brooklyno komunistų 
parsidavėlių Rasoda labai 
nervuojasi, kad katalikai 
neremia pianisto Vytauto 
Bacevičiaus koncertų. Jis 
svaidosi komunistiniais 
“perlais” ir taiko kuni
gams. Užbaigia: “Kunigė
liai, kur jūsų logika, kur 
jūsų nuosaikumas?!”

Pianistą Vytautą Bace
vičių labai teisingai įver
tina Brooklyno lietuvių 
katalikų savaitraštis “A- 
merika”. Rašo:

“Svečias pianistas jau skam
bino ir Maskolijai vergaujančio 
laikraščio koncerte. Ne tik 
skambino, bet pasikalbėjimuose 
komunistų spaudoje, niekino 
Lietuvos liaudį, sakydamas, 
kad Lietuvos žmonėse kultūri
nis atsilikimas žymus ir pan. 
Tais pareiškimais pianistas ma
tyti, nori patenkinti žemiau- 
siems komunistų tarnams, ban
dydamas įtikinti, kad laisvos 
Lietuvos žmonės neįvertino me
no, kad meną supras tik vergiš
kai nusiteikę.

“Nežiūrint, kaip puikiai pia
nistas skambintų, nežiūrint, ko
kias gražias kompozicijas da
bar jis kurtų, lietuvių nusista
tymas jo atžvilgiu labai aiškus: 
lietuviai negali ir neprivalo 
remti tokio asmens, kuris eina 
su Lietuvos laisves panaikinto- 
jais ir jų pritarėjais, kuris link
smina Maskvos atstovus ir jų 
pataikūnus.

“Lietuvių tauta kenčia di
džiausias kančias, o jos nariu 
save skelbiąs pianistas linksmi
na kankintojų atstovus ir tar
nus. Ar gali būti abejonė, kur 
tikras lietuvių r .

Kaip jau buvo rašyta, 
pianistas Vytautas Bace
vičius sx eikino Lietuvos 
pavergėjus kartu su kitais 
komunistais. Komunistai 
Bacevičių skaito Stalino 
“saulės” menininkas. Kas 
jis nebūtų, bet patriotin- 
gam lietuviui su Bacevi
čium nepakeliui. Remti 
Bacevičių, tai reiškia tą 
patį, kaip remti komunis
tus. Bacevičius meną riša 
su komunizmu. Jis ir da
bar tebegarbina Lietuvos 
pavergėjus.
Taigi komunistų šūkis 
grąžinamas jiems pa
tiems: “Kur jūsų logika, 
kur jūsų nuosaikumas?!”

Darbininkai Piktinasi 
"Rojaus" Komisarų 

Tvarka

ko- 
L.”

Pavergtos Lietuvos 
misarų organas “T. 
rašo:

“Štai spalių 3 dieną į 
degtukų fabriką atvažia
vo tokie du ponaičiai, Zak- 
sas ir Chaitovičius, ir, bū
dami neblaivūs, pradėjo 
landžioti prie darbininkų 
ir teikti neprašomus pata
rimus. Tokiu jų elgesiu 
darbininkuose kilo nepasi
tenkinimas”.

Nepasitenkinimų yra vi
sose įstaigose, nes sovietų 
komisarai įvedė tokią ver
gišką tvarką, kokios nėra 
buvę nei senovės vergijos 
laikais. Drobės įstaigos 
darbininkai buvo sustrei
kavę ir reikalavo, kad iš 
kalėjimo paleistų jų buvu
sius nepriklausomos Lie
tuvos metu virširtifikus. 
Streiką numalšino ' rau
donarmiečiui, ir strėikle- 
riai gal būti jau v?^všū-

TEL. SOUth Boston 2680

Katalikas, kurs neremia 
katallkttkos spaudės, neturi 
teisės vadintis geru Bažny
čios vaiku. DARBININKAS f---------------------------------------- ■-------*
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Londono pienininkas aprūpina savo kostumerius ir laike bombarda
vimo jų sostinės. Vaizde matome pripilant tūlai mergaitei indą pieno. Į- 
domu tas, kad viskas daroma atvirame ore.

Weiles Tęsia Derybas
Sj Rjsija

Washington, D. C., gruo
džio 2 — Sumner VVelles 
nareiškė. kad jis turėjęs 
diplomatines dervbas su 
sovietu Rusijos ambasado
rium dėl sudarymo geres
nių prekybos santykių. 
Dervbos pertrauktos, bet 
,Welles manas jas vėl at
naujinti. Sakoma. krd pa- 

■sikalbėiimas buvęs “drau- 
igiškas”.
i Prisiminus Sumner Wel- 
ics pasmerkimą Sovietų 
Rus’ios, kada raudonar- 
jmiečiai užgrobė Pabaltijo 
valstvbes. tai dabartinės 
derybos išrodo kaip kokia 
komedija.

Jung. Valstybės turėtu 
ne geresnių santykių ieš
koti su Sovietais, bet ir e-

i

v Meksikos Prezidento
Inauguracija

Dalyvavo J. V. Prezidento Atstovas
Mexico City, gruodžio 2, zidento, gen. Manuelio A- 

— Vakar įvyko naujo pre- vila Camacho prisaikini- 
1 - mas. Dalyvavo prez. Roo-
šaudyti, nes sovietuose sevelto atstovas, naujai iš- 
streikas griežtai uždraus- rinktas J. V. vice-preziden- 
tas. tas, Henry A. Wallace.

Sovietų Lietuvoje komi- Kada p. Wallace nuvyko į 
Meksika, tai naujo prezi
dento Camacho oponentai 
sukėlė nerimą. Sukilėliai 
buvo susirinkę prie Jung. 
Valstybių ambasados ir 
šūkiais pareiškė protestą.

Vis tik fabrike atsiran- Sukilėliai išleido lapelius, 
da darbininkų, kurie pras- kuriuose griežtai smerkia 
tai supranta šitų varžybų Jung. Valstybių valdžią, 
tikslą ir stengiasi varžy- kad ji “pardavusi” Meksi- 
bas laimėti... išdirbtų va- is
landų skaičiumi, bet ne at
liktu darbu”.

Vadinasi, komisarai rei- Almazanas, kuris po išrin- 
kalauja iš darbininkų ne kimo buvęs areštuotas ir 
tik, kad jie dirbtų ilgas va- dabar dar kalinamas. Tik 
landas, bet kad per tas va- su balsų skaitymu išėjo 
landas padarytų nustatytą kitaip, nes prez. Cardenas 
stachanovcų sistema dar- nenorėjęs, kad Almazanas 
bo kiekį. Kitaip darbinin- būtų prezidentu. Balsavi- 
ką apšaukia sabotažninkų,'mų rezultatai nepaskelbti, 
liaudies priešu, ir jau to-į Naujas prezidentas Ca- 
kiam darbininkui dienos macho savo kalboje pasi- 
suskaitytos. sakė už Amerikų vienybę.

sarai nepatenkinti darbi
ninkais, kurie dirbdami il
gas valandas padaro nu
statytą darbo normą.

Štai komisarų organas 
“Tarybų Lietuva” rašo: 

ir

i

I

Graikai Paėmė 5,

Italy Frontas Suardytas
—------------------

Kennedy Rezignavo

Washington, D. C., gruo- 
idžio 2 — Joseph P. Kenne
dy, praneša, kad jis rezig
nuojąs kaipo Jung. Vals
tybių ambasadorius An
glijai. Jis būdamas Jung. 
Valstybėse dirbsiąs svar
biausi darbą, būtent, pa
dėsiąs prez. Rooseveltui iš- 

i laikyti Jung. Valstybes 
nuo įstojimo į karą.

Kennedy padavęs rezig
naciją lapkričio 6 d., bet 

Jpasiliksiąs ambasadoriaus 
barnus“^ntvkTūs’n^ukJP2™^ iki ?us ,Paskir- 
ti. Kaip galima palaikyti i 
santykius su valstybe, ku-| 
rios vvriausvbė nesilaiko i 

Į sutarčių. Sovietai pasiža- j 
} dėjo nevesti propagandos_ _ _

Athens, Graikija, gruo
džio 2 — Graikijos armi
jai pavyko visiškai su
triuškinti Italijos kariuo
menės frontą. Graikai pa
ėmę 5,000 italų į nelaisvę. 
Naujos italų karo jėgos 
bandė atsilaikyti, 
tos

bet ir 
buvo sutriuškintos.

Anglai Nušovė 3,014 
Priešo Lėktuvų

tas naujas ambasadorius.

Londonas, gruodžio 2 — 
Anglų spaudos organizaci
jos apskaičiavimu, anglai 
nušovė 3,014 Vokietijos 
lėktuvų, kurie buvo atlėkę 
ir bombardavo Angliją.

Žuvo 27 Mainieriai Ohio

—

Užbaigtas Streikas

New Kensington, Pa 
gruodžio 2 —Pereitą penk
tadienį užsibaigė Alumi- 
num Co. of America darbi
ninkų streikas. Streikas 
kilo todėl, kad vienas dar
bininkas atsisakė mokėti 
CIO unijai $12.00 nario 
mokesnį, ir kompanija to 
darbininko neatleido nuo 
darbo. ,

Naujas CIO pirmininkas 
įsikišo į streiką ir pasiūlė, 
kompanijai kompromisinę 
išeitį, būtent, kad neužsi
mokėjusį unijai darbinin
ką perkeltų į kitą dirbtu
vės skyrių. Kompanija su
tiko ir tokiu būdu streikas 
likviduotas.

! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sakoma, kad Meksikos 
prezidentu išrinktas gen.

NAMINIS KARAS RUMUNIJOJ
Budapeštas, Vengrija, — krašte eina kautynės. Tūk- 

Gruodžio 2 — Pereitą 
vaitę Rumunijoje kilo ne
pasitenkinimas valdžios 
politika. Rumunijos val
džia pasirašė sutartį su 
“ašies” diktatoriais, ir už
leido naciams bazes. Gele
žinės gvardijos nariai su
kilo prieš valdžią. Rumuni
jos karalius buvo privers
tas pasišalinti. Visamė

sa- atė-stančiai žuvo. Naciai 
jo padaryti tvarką.

Geležinė gvardija 
griežtai priešinga prijun
gimui Transylvanijos prie 
Vengrijos. Premieras gen. 
Ion Antonescu atsišaukė į 
sukilėlius geležingvardie- 
čius, kad jie laikytųsi vie
nybes ir būtų ištikimi vy
riausybei. Pažymėjo, kad stovis.

yra

•»

Jung. Valstybėse, o ar ne
veda? Sovietų Rusijoje nė
ra jokios laisvės žmonėms. 
Pagrobtose ir pavergtose 

(valstybėse vedamas kru
vinas teroras. Jeigu nega
ilima turėti gerų santykių 
■su Vokietija, Italija, Japo
nija, tai tuo labiau negali
ma turėti santykių su So
vietų Rusija.

i

I

Rumunijoje 2uvo 2,000 
Žmonių

Cadiz, Ohio, gruodžio 2, 
Pereitą šeštadienį Ohio- 
Pennsylvania Anglies 
kompanijos kasykloje įvy-

Susproqdino Japonų 
Traukinį

Shanghai, Kinija, gruo
džio 2 — Pereitą penkta
dienį susprogdintas pen
kių pasažierinių vagonų 
traukinys, kuriuo važiavo 
į Nankiną visas japonų 
“taikos” misijos štabas. 
Užmušta ir sužeista apie 
400 žmonių. Spėjama, kad 
traukinį susprogdino ki
niečiai.

GRAIKAI VEJA ITALUS 
Į JŪRĄ

Graikijos žiniomis, grai
kai visame 100 mylių fron
te smarkiai pliekia italus. 
Graikai užėmė aukštumas 
arti Premedi, Albanijoj, 
kuris yra netoli Argyro- 
kastron, italų bazės. Grai
kams pagelbsti Anglijos 
oro laivynas.

Italai sako, kad jie su
laikę graikus.

Kadangi dabar visos ži
nios iš kariaujančių vals
tybių griežtai cenzūruoja
mos, tai kaip tikrai yra ka
ro laukuose sunku pasaky
ti. Visas žinias skaitykime 
su dideliu atsargumu. Ga-

valdžia niekad neišsižadės 
Transylvanijos ir kitų sa
vo žemių, kurios dėl susi
dėjusių nepalankių aplin
kybių yra atplėštos nuo 
Rumunijos.

Visoje Rumunijoje įves
ta griežta cenzūra ir karo

B.udapestas, Vengrija,
Gruodžio 2 — Iš Rumuni-(ko dtijų sprogimas. Užver- 
jos pranešama, kad keliuo-,tė 27 darbininkus, kurie 
se miestuose įvyko susi-jtuo laiku buvo 466 pėdų 
kirtimas rumunų su na-Į gilumoje. Užverstieji dar- 
ciais 
čiais.
2,000 žmonių.

(gilumoje. Užverstieji dar- 
— geležingvardie-(bininkai visi užtroško. Ka- 
Riaušėse žuvo apieda juos atkasė, tai jau ne

buvo jokio gyvybės ženklo.

JUNG. VALSTYBES SKOLINA
100 MILIJONŲ KINIJAI

Washington, D. C. —Šio
mis dienomis Jung. Vals- 
tybųi valdžia sutiko duoti 
Kinijai $100,000,000.00 
kredito.

kada eina pasiruošimas 
apsigynimui, bet normalė
se sąlygose.

Pasibaigė ADE Seimas

Britai Paėmė Į Nelaisvę
22 Vokiečius

Roi De Janeiro, Brazilija, 
gruodžio 2 
pagelbinis karo laivas su
laikė Brazilijos uosto lai- 

Įvą “įtapę”, kuriame buvo 
kos Darbo Federacijos sei- 22 vokiečiai jūrininkai. 

Federacijos pirmi- Britai paėmė vokiečius į 
ninku vėl išrinktas Wil- ; nelaisvę, 
liam Green. Jam pakelta1 
alga $20,000 metams. Sei
mas pasisakė už 30 valan-' Akademijoje panaikintos 
dų darbo savaitę, tik to visos ligšiolinės studentų 
nemano reikalauti dabar,1 organizacijos.

New Orleans, gruodžio 
2 — Pereitos savaitės pa
baigoje užsibaigė Ameri- i

limas dalykas, kad italai 
nudegė nagus Graikijoj, 
nes jie nesigiria laimėji
mais. Bet taip pat turime 
prisiminti Suomiją, kada 
ją užpuolė sovietų Rusijos 
raudonarmiečiai. Žinios 
skelbė suomių laimėjimus, 
bet vėliau buvo priversti 
su Sovietais taikintis. 1

Mažai valstybei kariauti 
su didesne gali pavykti 
pradžioje, bet vėliau nu- 
silpnėja ir turi pasiduoti. 
Jeigu Graikijos nepa
smaugs Italija, tai ją gali 
pasmaugti Vokietija.

mas.

Britanijos

— Dotnuvos Žemės Ūkio

Naciai Vėl Bombardavo
Southamptonę

Graikai Užėmė Pogradec nukentėjo

Londonas, gruodžio 2 — Anglijos kanale įvyko 
Pranešama, kad Vokieti- smarkus susikirtimas, 
jos naciai iš lėktuvų vėl Daugiausia nukentėjo Vo- 
bombardavo pietinį Angli- kietijos laivai. Viduržemio 
jos pakrantį. Daugiausia jūroje įvyko tarp Anglijos 

» Southampton ir Italijos karo laivų mū- 
miestas. Taipgi bombarda- šiai. Daugiausia nukentė-

Athens, Graikija, gruo- vo Liverpolį ir kitus mies- ję italų laivai, 
džio 2 — Po smarkių mū
šių durtuvais, graikai už
ėmė Albanijos miestelį Po- Anglijos miestus. Suardy- miestus: Manheim, 
gradec, kuris yra svarbiu ti ir sudeginti miestai Co- seldorf; Belgijos — Ant- 
vieškelių centru šiaurryti- ventry, Birmingham ų- ki-.^ejpą; Prancūzijos — La 
niame Albanijos fronte.n|ti. _ , JHayre.

tus. Vokietijos naciai be| Anglijos lakūnai taip pat 
sustojimo bombarduoja, bombardavo Vokietijos 

Dus-

•Havre.

r «



x ■»
Antradienis, Gruodžio 3,

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos 
Sovietai Panaikino Šventes 

Pavergtoje Lietuvoje
Sovietų tarybų valdžia 

specialiu įsaku (ukazu) 
panaikino visas bažnyti
nes ir tautines šventes, o 
įvedė tik komunistinio lai
mėjimo šventes. Štai ofi
cialus Sovietų komisarų į- 
sakas (ukazas), kurį skel
bia komisarų organas ‘Ta
rybų Lietuva’:
“Lietuvos TSR Aukščiausiosios 

Tarybos Prezidiumo

ĮSAKAS
Apie Lietuvos TSR Švenčių 

Dienas
“Lietuvos TSR švenčių dienos 

yra šios:
1. Naujieji Metai—Sausio 1 d.
2. V. I. Lenino ir 1905 m. sau

sio 9 d. minėjimo diena — Sau
sio 22 d.

3. Tarptautinio proletarijato 
solidarumo diena ir tarptauti
nio proletarijato kovotojų revo
liucinių jėgų peržvalgos diena— 
gegužės 1 ir 2 d.

4. Lietuvos paskelbimas Tary
bų Socijalistine Respublika — 
liepos 21 d.

5. Didžiosios Spalių Socijalis- 
tinės Revoliucijos sukaktuvės— 
lapkričio 7 ir 8 d.

6. Visuotinė Liaudies Šventė 
— Konstitucijos diena — gruo
džio 5 d.

LTSR Aukščiausios Tarybos 
Prezidiumo Pirmininkas 

J. Paleckis
LTSR Aukščiausios Tarybos 

Prezidiumo Sekretorius
S. Pupeikis' ——.

Kaunas, 1940 m. spalių 11 d.”

Tas pats sovietų komisa
rų organas, komentuoda
mas įsaką, rašo:

“Štai visos tos šventės, 
kurias turės ir švęs Tary
bų Lietuva. Savaimi aišku, 
kad įsaku paskelbus tik 
šias šventes — atkrinta vi
sos kitos iki šiol švęstos 
šventės, tiek religinės, tiek 
buvusios buržuazinės (su
prask tautinės. Red.) Lie
tuvos nustatytos”.

Gerb. Skaitytojas gal pa
klaus, na, o kaip su sek-

Slapias Bulvekasis
— Iš Vilkaviškio apskri

ties pranešama, kad ten 
bulvių kasimas vyksta la
bai pavėluotai. Dabar, 
nors daugelyje vietų žemė 
labai šlapia, bulvių kasi
mas eina dideliu spartu
mu. Bulves kasti mašino
mis šį rudenį gali tik auk
štesnių vietų ir smėlėtų 
dirvų gyventojai. Iš molė
tų bei dumblėtų dirvų bul
ves ne kašte kasa, bet ka- 
binte kabina, kaip iš ko
šės. Tai šlapiausias bulve
kasis jau per eilę metų.

Iš Utenos gaunama ži
nių, kad ryšium su menku 
pašarų derlium, gyvento
jai visomis priemonėmis 
stengiasi pašaro prasima
nyti. Nupiovę bulvienojus, 
džiovina žaginiuose ir žar
duose. Gyveną arčiau prie 
valstybinių miškų, prisi
veža iš miško žolės, kurią 
suvartos pašarui. Daug 
valstiečių bando naudoti 
laibesnes, smulkiai suka
potas eglių šakas gyvulių, 
ypač kiaulių pakratui.

Taip pat iš Dusetų, Zara
sų apskr., pranešama, kad 
ten ūkininkai stengiasi 
džiovinti bulvienojus ir ki
tokią žalieną , kuri galėtų 
būti sunaudota arba kaip 
pašaro pakaitalas, ąrba 
pakratui.

• ■

madieniais ? Sekmadienių 
kaipo tokių sovietų Lietu
voje jau nėra. Yra tik po
ilsio dienos.
. a

Sovietų komisarų orga
nas “Tarybų Lietuva” ra
šo: “Iš viso Tarybų Lietu
voje nustatytos šešios 
šventės (žinoma, neskai
tant poilsio dienų — sek
madienių)”.

Komunistai gal dabar 
sakys, kad patys darbinin
kai panaikino šventes. 
Nieko panašaus nėra. Dar
bininkai pavergtoje Lietu
voje neturi nei balso, nei 
laisvės daryti nutarimus. 
Neturi teisės nei Lietuvos 
lietuviai komisarai. Įsakai 
eina iš aukščiaus — iš 
Maskvos. Paleckiai, Pupei- 
kiai yra tik įrankis, kurių 
vardu Maskva skelbia įsa
kus (ukazus). Demokrati
nio balsavimo nėra.

Šventės panaikintos, 
kaip panaikinta religijos, 
spaudos, žodžio ir susirin
kimų laisvė. Tikrų žinių 
neturime kiek Lietuvoje 
dar liko bažnyčių neužda
rytų, bet spėjama, kad 
mažai. Jeigu jau arkivys
kupo rūmai paversti met
rikacijos įstaiga, jeigu vi
sos kitos katalikų įstaigos varške viena parduotuvė, 
nusavintos ir paverstos 
komunistinėmis įstaigo
mis. tai kaip pakęs komu
nistai bažnyčias.

i " ’tfTf ■ " .1. 'z r
PADIDĖJO ADV. B.

SYKES $£1MA

Noru-ood, Mass. y- Pirmadie
nio rytą, gruodžio 2 d., adv. 
Benjaminas ir Estela Sykes, 
gyv. 125 Bond St, susilaukė sū
naus. Motina ir sūnelis randasi 
Norwood ligoninėje, pp. Sykes 

Į dabar jau turi tris sūnus. Svei
kiname ir linkime geriausios 
sveikatos!

I

■L:.,....
2

(vietinės žinios,
"Garnys" pp. Sirokų

Šeimoje
se organizacijose, ypač jauni
mo — Lietuvos Vyčių. Sveikin
dami pp. J. ir K. Razvadaus- 
kus 30 metų vedybinio gyveni
mo sukakties proga, sveikina
me ir pp. Praną ir Genovaitę

Pavergtos Lietuvos ko
misarai vienas po kitam 
iššaukiamas Maskvon su-

— Ukmergės mieste bu
vo nacionalizuotas 37 par
duotuvės ir apskrityje — 
4, būtent: Gelvonyse, vie
na, Širvintuose dvi ir Ko

Visas prekybos įmones pe
rėmė žemės ūkio draugija 
— o knygynus, valstybinė 
leidykla.

Lordas Lothiąn, Britų 
Ambasadorius Jung. Vals
tybėms grįžtąs į Angliją 
su asmenišku raportu.

> Štate Imta
ka- 
dėl

Sovietų Lietuvoje mitin
gų mitingai, ir į tuos mi
tingus turi priverstinai ei
ti. Štai komisarų organas 
“T. L.” skelbia dažytojų 
susirinkimą Kaune. Skel
bime įsakoma: “Dalyvavi-

Šiomis dienomis “garnys”, 
beskraidydamas So. Bostono 
padangėje, pp.
M St., paliko antrą sūnelį. Mo- sįų metų įr malonaus gyvenimo, 
tina ir naujagimis sūnelis yra gyvuoja Razvadauskai! 
geroje sveikatoje. Sveikiname Kolega

Strokam, gyv. Rj^vadausk^ įr linkime ilgiau-

geroje sveikatoje. Sveikiname 
pp. Strokus! p. S. Strokas yra 

sipažinti SU Sovietų tvar- Klondike Marketo savininkas, 
ka, kad tą tvarką pritai
kintų ir Lietuvoje, šiomis 
dienomis grįžo iš Maskvos 
teisingumo liaudies komi
saras Pakarklis.

Pavergtos Lietuvos ko
misarai neturi jokios lais
vės. Jie priklauso nuo Sta
lino “saulės”. Jeigu jie ne
paklauso Maskvos įsakų, 
tai Stalino “saulė” juos be 
pasigailėjimo “sučirški
na”.

t

— Nacionalizuotoji “Lie
tuvos Cukraus” įmonė, su
sitarusi su miesto pramo
nės, žemės ūkio ir finansų 
komisariatais, paskelbė, 
kad ji padėsianti cukrinių 
runkelių augintojams įsi
gyti reikalingas žemės ū- 
kio mašinas. Kreditai ma
šinoms pirkti duodami iki 
50% būsimų runkelių vi
dutinio derliaus vertės. 
Mašinų pirkimui kreditai, 
jei jie viršija 50% runke
lių vertės, gali būti ats
kaitomi per dvejus metus.

Tačiau už gautą kreditą

— Susidarius stačiai 
tastrofingai padėčiai 
butų stokos Kaune ir ki
tuose Lietuvos miestuose,' cukrinių runkelių augin-

__________ 1_1_______’________ _______1- . . . _____ —__keliamas klausimas apie 
medinių barakų statybą. 
Tokie barakai dar šį rude
nį būsią pradėta statyti 
Kretingoje. Taip pat Kau
ne burmistras Garmus y- 
ra paruošęs projektą me-

— Sovietų Lietuvos švie
timo komisariatas nuo 
spalių 21 d. turėjo būti 
perkeltas į Vilnių. Suau- dinių namų statybai iš len- 
gusių švietimo valdyba, 
kūno kultūros 
priešmokyklinio

rūmai ir 
auklėji-

mas visiems dažytojams j mo ir vaikų namų sky- 
būtinas”. rius pasilieka Kaune.

MEMBLR

OI R POI.ICY
“The pnrpose of the Association shall 
be to help preserve the ideals and 
traditien* of onr eountry, the Pnited 
Statės of America. to revere its laws 
and inspire others to respect and obey 
tliem. and in all vrays to aid in makins 
this conntry ąreater aud better”

tų. Projektas numato net 
1,720 butų pastatymą, bet 
tam reikalui reikėtų 15 
milijonų litų.' Burmistras 
Garmus kreipėsi į vyriau
sybę, prašydamas jo pro
jektą paremti. Kaip rea
guos vyriausybė, dar neži
nia. Ypač gyventojų var
gai didėja, artinantis žie
mai, nes tūkstančiai žmo
nių šiaip taip skursta mal
kų sandėliuose, palapinė
se ir tt.

Kauno miesto savivaldy
bės butų skyrius viešai 
praneša, kad jis kambarių 
bei butų visiškai neturi, 
todėl gyventojai prašomi 
į jį tokiais klausimais ne
sikreipti. Aišku, landynė
se skurstantieji gyvento
jai menkai tenusiramins, 
iš butų skyriaus patyrę, 
kad “butų krizei pašalinti, 
vyriausybė ir partija deda 
visas galimas pastangas”. 
Kauno gyventojai vėl ga
lėtų pradėti normalų gy
venimą, jei išsikraustytų 
raudonieji okupantai ir 
GPU valdininkai.

Jau penkti metai kaip Ame
rikos Legijono Stepono Da- 

Razvadauskas Norwoode riaus Postas No. 317 yra suor- 
-------------- (ganizavęs ir palaiko savo beną. 

Sekmadienį, gruodžio 1 d. pp. Šiais metais Postas pasirūpino 
Pranas Razvadauskas su žmo- gauti pilnai kvalifikuotą mo- 
na, p. Genevičiūtė ir p. Burdu- ■ kytoją ir yra pasiryžęs beną pa
lytė buvo nuvykę į Norwoodą ir didinti ir pagerinti, 
dalyvavo L. Vyčių 27 kp. narių 
į laipsnius instalacijoje.

Bankieto Tikietai Prie Durų 
Nebus Parduodami

to jas moka palūkanų 5% 
metams nuo kredito paė
mimo dienos. Šis aukštas 
nuošimtis, nustatytas už 
gaunamą paskolą, parodo, 
kad minėtiems komisa
riatams terūpėjo pigiai pa
sireklamuoti prieš ūkinin
kus. Ar daug atsiras ūki-:.o. Pečiulienę, 
ninku, kurie galės mokėti “ 
penktąjį procentą?

CAMBRIDGE, MASS
Teko nugirsti, kad Cambridge juškicnę, F Meikj,

parapijos choras turėjo susirin
kimą. kuriame nutarta tuoj po 
Kalėdų rengti tikrą lietuvišką 
šurum - burum ir šokių pelną 
skiria naujos svetainės ir klu
bo statybai. Šokiai, kaip teko 
girdėti, bus labai įdomūs. Gra- 
borius p. Zaleckas iš South Bos
tono paaukojo gražią sidabrinę 
meilės taurę. Ši graži meilės 
taurė skiriama porelei, kuri pa
šoks gražiausiai lietuvišką pol
ką. Bet kas įdomiausia, kad šią 
polką šoks senesnio ;_______,
vedusios porelės. Tai ar nebūtų

“Alytuje atidarytas Le
nino kampelis”, rašo “T. 
L.” Iš to kampelio sklei
džiami komunizmo nuo
dai.

Millbury Cafe
Užlaikome visokių gėrimų ir 

valgių. Patarnavimas mandagus. 
Kviečiu atsilankyti.

Adomas Kuderauskas,
Savininkas

208 Millbury St.,
Worcester, Mass.

i

Benui reikia daugiau muzi
kantų. Lietuvių tarpe yra daug 
muzikantų ir muzikos mėgėjų,

I

kurie privalo pasinaudoti šia 
proga ir prisidėti prie Posto be- 
no. Tėvai privalėtų savo vaikus 
paraginti bene dalyvauti.

Beno praktika įvyksta kiek
vieno ketvirtadienio vakare nuo 
8-tos iki 10-tos valandos Posto 
name, 265 C Street, South Bos
tone. Norintieji prie beno prisi
dėti privalo ateiti bet kurį ket
virtadienio vakarą į Posto na
mą ir kreiptis į Posto Koman- 
derį, Joną J. Romaną.

Beno nariams nereikia mokė
ti jokių mokesčių. Postas viską 
parūpina iš savo lėšų. J. J. R.

Šio mėnesio 29 d., 6 vai. va
kare, Municipal Building salėje, 
E. Broadway, So. Bostone įvyks 
iškilmingas bangietas, pagerbti 
kun. dr. K. Urbonavičių. Kas 
norėsite savo atsilankymu pa
gerbti kun. dr. K. Urbonavičių, 
prašome bilietus įsigyti iš ank
sto pas bankieto komiteto na
rius arba “Darbininko” admi
nistracijoje, nes bankieto dieną 
tikietai nebus parduodami 
si svečiai ar viešnios prašome 
rezervuoti vietas iš anksto. įsi- 

įgydami tikietus prieš gruodžio 
25 dieną.

Tikietus galima gauti pirkti
pas sekančius asmenis: O. Siau-!ar nuovargiui nepasidavė. Tik 
rienę, V. Kudirką, Norwoode, 
M. Karčiauskienę, F. Razva- 
dauską. J. W. Casper, M. Kilmo- 
niūtę, D. Januškevičienę, Magd. 
Pašakarnienę, J. Puodelienę, 
James Smigią, E. Kuderauskie- 
nę, V. T. Savicką, VI. Paulaus
ką, Lowell, Mass., VI. Jakštą,

V. Valatką, A. 
Zavecką, Cambridge, Mass., F. 
Zaletskienę, J. Jeskevičių. P. 
Svilienę. J. Švagdį. P. Bukotą, 
O. Ivaškienę. M. Vinchus, E. 
Marksienę, J. Jakunskienę, P.

., S. Griga- 
navičių, B. Gailiūnienę.

vi-

Trisdešimt Metų Jubiliejus

p. Felicija Grendeiytė, gyv. 
M St., per pastarąsias kelias 
dienas nesijautė gerai, bet ligai

susilaikė nuo pramogų.

Avė Marta Valanda
Avė Maria valanda yra trans

liuojama kiekvieną sekmadienį, 
6:30 vai. vakare, iš stoties 
WMEX. Boston. Programa se
kanti :

Sekmadienį, gruodžio 1 d., 
Abraham — pirmasis pranašas, 
kaipo “tautų tėvas”.

Sekmadienį, gruodžio 8 d., 
Ruth — Dovydo močiutė, kaipo 
didžiojo žmoniškumo pavyzdys.

Sekmadienį, gruodžio 
Dovydas — Salamono 
Galijoto užmušėjas.

Sekmadienį, gruodžio
Salamonas, išminčius, ir jo pra
našavimai.

Gruodžio 24 d., Kristaus Gi-
Lapkričio 20 d., sukako tris

dešimt metų vedybinio gyveni
mo jubiliejus p. p. J. ir K. Raz-įmimas. 
vadauskams. Ta proga, lapkr. 
24 d., ponai Nevierai buvo su
rengę jiems pagerbti puotą 
“Darbininko” salėje ir, buvo

amžiaus su^v'e^ visus gimines ir arti- 
• — ’ miausius jų draugus šį jubilie- 

verta pradėti rengtis į šiuos šo- paminėti, 
kius iš anksto: tai per adventą 
visi pasitaisykyte savo batus, , 
ar naujus įsigykite, kad pas
kiau nebūtų vėlu, nes šokiai 
bus tuoj po Kalėdų.

Ar tik nebus pirmas sykis, 
kad Cambridžiaus senuoliai 
gaus progos pasirodyti varžyti
nių polkoj už meilės taurę. Šo-; 
kėjai visi turės linksmaus juo-: x .... . ., . _ ..... . gražią lietuvišką seimą,ko, o taures laimėtojas — ją. . . _
tikrai pajaunės visą desūtką rias duKreles lr sun,<- 
metų. Bet tai ne viskas, bus ir 
daugiau įdomybių! L -----

15 d., 
tėvas,

22 d.,

Gruodžio 25 d., Trys Išmin
čiai.

Nors iš rengėjų pusės buvo 
įdėta daug sunkaus darbo, bet 
buvo ir gražios pasekmės. Visi 
puikiausiai pavaišinti ir gražiai 
priimti. Jublejatam buvo pasa
kyta gražausios kalbos ir nuo
širdūs linkėjimai, bei įteikta 
gražių dovanų.

Ponai Razvadauskai išaugino 
ketu-

NEATSI2VELGIA J KAINĄ

Nėra 6ere$nės 
Degtinės 

Bile Kintam 
Butelyje

šia proga lai būna ir man 
I. J. Fox^e‘sta jubiliejatus širdingiausiai 

per p. Bernardą Koraitį paau- pasveikinti ir palinkėti laimių- 
kavo gražią sidabrinės lapės a- gai sulaukti ir, švęsti auksinį 
pikaklę. Ir šita apikaklė teks penkiasdešimt metų jubiliejų! 
tam. kuris turės laimingą bilie-1 
tuką, nes apikaklė bus išleista 
dovanoms.

Šitas choro darbas yra labai; 
girtinas. Šitas jaunuolių darbas 
parodo mums, kaip jie trokšta 
turėti, savo svetainę ir klubrū- 
mį. Tai renkimės dalyvauti 
šiuose jaunuolių rengiamuose 
šokiuose skaitlingai, tuomi pa
rimsime juos, ir nejausdami

RAZVADAUSKŲ 
SUKAKTIS

Pr.

Tą pačią dieną ir tame pačia
me šauniame bankiete buvo pa
gerbti ir pp. Pranas ir Genovai
tė Razvadauskai. kurie mioėjo 
dviejų metų vedybinio gyveni-

paremkime svetainės statybą. ’ W<> sukaktį, pp. RazvadAuškai 0 Proof ,u ,
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Adventai tai dvasinio poilsio laikas. Bet koks gi 
čia poilsis? — sakyste. Reikia susilaikyti nuo pasauli
nio triukšmo, susikaupti, tvarkytis, prisimarinti —juk 
tai sunkus darbas, ne poilsis. Taip, susivaldymui bei 
prisimarinimui reikia kiek padirbėti, į rankas save pa
imti, bet tai anaiptol ne sunkus darbas. Pradžioje, tie
sa, tenka gerokai save sudrausti, kad galėtum atrem
ti pirmąją ir pačią smarkiausią pagundų ataką, bet 
toliau būna lengviau. Gi čia darbas, kad ir būtų pats 
sunkiausias, apščiai apmokamas malonumu ir dvasios 
ramybe, kuri ateina, pagundų bangai nuslinkus. Jų 
nugalėjimas sudaro patį maloniausią dvasios pasiten
kinimą. Žmogus, kurs niekad nemėgino sutramdyti 
užgaidų bei atremti pagundų, iš tiesų yra nelaimin
gas. Tai tikras geidulių vergas, tuo labiau vertas pa
sigailėjimo, kad pilnai supranta negarai darąs, o bet 
gi pasitaisyti nebepajėgia. Ir taip visą gyvenimą ser
ga dvasios, o dažnai ir kūno liga. Būk jis ir turtingas 
ir galįs visas savo užgaidas patenkinti, tai vis dėlto 
galų gale savo geidulių būna suklupdytas ir nelaimin
gai gyvenimą užbaigia.

Priešingai, žmogus sugebąs save suvaldyti, jau
čiasi laisvas, linksmas, patenkintas, kad ir jo gyveni
mas būtų našus sunkenybėmis ir sielvartomis. Paga
liau, vargai ir sielvartos tai tik atžvilgingas dalykas. 
Kas geidulių vergui atrodo nepakenčiamai sunku, tas 
susivaldančiam yra tik mažmožis. Jam gyvenimo 
sunkenybės tai tik proga savo darbštumui, sumanu
mui ir energijai parodyti.

Pagundų srovė panaši į vandenyną:

Į

Pittsburgh’o Steel Workers Organizing Commit- 
nariai, įpykę, kad CIO vadas John L. Lewis prieš

rinkiminėje kampanijoje karštai pasisakė už Willkie, 
jie padirbę jo vaizduojamą žmogystą, pakaria.

tee

ANTANO ALEKNOS MIRIMO 
DEŠIMTMETĮ MININT

(1930-1940)
Antanas Alekna gimė 1872 dar vėliau davė garsių šių die- 

metais gruodžio mėn. 7 dieną, nų visuomenininkų, veikėjų ir 
Kuru kaime. Radviliškio vąlsč., mokslininkų.

Stiprius Šiaulių apskrityj. Jo tėvai —

KIBIRKŠTYS
Tūlas J. S. Rainys Brook-’caristinėje Lietuvoje žmo- 

lyno komunistų laikraštyj nės turėjo daugiau laisvės, 
rašo, kad “skaitant kaiku- 
riuos laikraščius ar kal
bantis su kaikuriais lietu-1

1 viškais žmonėmis, darosi 
graudu ir nuostabu dėl jų'
savotiško nusiteikimo Lie- daryti taip, kaip Stalinas 
tavos klausimu”.

Tas žmogelis stebiasi, x
kad lietuviai

> smerkia Rusijos
j rus ir jų pakalikus už Lie
tuvos pagrobimą ir jos iš
naudojimą. Tačiau, Rai-

negu dabar staliniškoje. 
Dabar žmonės neturi jo
kios nuosavybės, neturi 
spaudos, žodžio ir susirin
kimų laisvės. Viską turi

Šiaulių baž- 
Alekna šiuo 
patenkintas. 
10—12 kilo-'

I

Universiteto 
studentas.

šalia jo vikariškų
Šiaulių

įsako.
Staliniškoje Lietuvoje

patriotai žmogus pastatytas žemiau 
komisą- &yvu^°- Todėl nesistebėk, 

!kad dauguma lietuvių dir- 
iba ir aukoja savo sunkiai 
uždirbtus dolerius, kad iš-

nys perskaitęs žinias iš tų laisvintų pavergtą Lietu-
vą ir lietuvius. Jeigu Rai
niams ir kitiems komunis- 

vertesnė už

Antanas Alekna būdamas 
plaukikus lavina, silpnus paskandina, — taip yra pa- Jonas Alekna ir Morta Lunsky-'gimnazijoj su visu uolumu pa
sakęs poetas Adomas, Mickevičius. O kiek tuo reikalu te — buvo pasiturinčiai gyveną sišvenčia moksluE£ Rūpestingai 
yra parašę visi katalikų asketai bei šventieji, tai žmo-i ūkininkai. Antanukas, kaip ir mokos kalbų: lotynų, graikų, 
gus per visą gyvenimą nesuskubtų to perskaityti. Ad- daugelis ūkininkų vaikų savo rusų, prancūzų ir vokiečių, 
ventų metu kaip tik skaitoma tos is Evangelijos 1S- kūdikystes dienas praleido tėvų! Penkeri gimnazijos metai ne- 
traukos, kur Kristus taip isgiria tą heroiską pasisven- > pastogėje. Sulaukęs mokyklinio truko prabėgti. Jau jis šeštoj 

i_j__ __ t tt-—i_ .j. amžiaus pradžios mokslus bai- klasėj. Dabar Antanas, kaip ir
gia vietoj. Tėvai matydami, kad daugelis kitų, pradeda svajoti 
jų Antanukas pamėgo mokslą1 apie ateities karjierą ir pašau- 

ir prisirišo prie knygos, ėmė į,imą. Ne vienam anų laikų 
rūpintis kas čia su juo pada-.mokslus einančiam bernaičiui 
rius. Tame dalyke daug prisi-'giminės ir tėvai dažnai skirda- 
dėjo turtingi Antano dėdės Vo kunigo pašaukimą. Antanas 
Lunskiai, kurie netik, kad pa- dėl to buvo laisvas. Nei jo tė- 
skatino Aleknus savo sūnų leis- vai nei dėdės, jokios prievartos 
ti j mokslus, bet dar pasižadė- nedarė. Vienok Antano svajo
jo, jei tik Antanui viskas gerai nės nulinko į dvasinį luomą, 
seksis, jo aukštesnių mokslų ir.Nebaigęs gimnazijos, šešių kla- 
išlaidas padengti.

Tais laikais, kaip tik ne vie- vo draugu Adolfu Sabaliausku, 
nam studentui mokslo išlaidos kuris šiandien žinomas, kaipo 
ir sudarydavo daugiausiai sun- rašytojas, 1890 metais įstojo į 
kūmo ir rūpesčio. Antanui tuo- Kunigų seminariją, Kaune, 
mi neteko rūpintis, nes jo dėdės 
savo žodį išlaikė.

1884 metais Antanas Alekna fesorių dėmesį, o jo nuolankus 
įstojo į anų laikų garsią Šiau- kuklus būdas padėjo įsigyti Sė
lių gimnaziją. Sakau garsią to- minarijos Vyresnybės akyse 
dėl, kadangi ji buvo davusi ir gerą vardą. Visa tai Antanui

tėlį ir atgailadarį, Šv. Joną Krikštytoją. Pamėginkime 
nors Adventų metu, kad ir iš tolo pasekti tą didį šven
tąjį, o pamatysime, kad tikroji dvasios ramybė bus 
gausus už tai užmokesnis. Taip, Adventai tai dvasinio 
poilsio laikas. K.

Meksikos Reikalai Ir Mus I

Pereitą vasarą Meksikoj įvyko prezidento rinki
mai. Į kandidatus stojo Camacho ir Almazan. Bolševi
kas ir demokratas — tai bus prieinamiausias dviejų 
kandidatų apibūdinimas. Kad ir Camacho gal nėra pil
nakraujis rusiško padaro bolševikas, bet jis tam tipui 
bus artimiausias. Taip pat Almazan gal nėra pilnas 
mūsų supratimu demokratas, bet jis yra žmoniškes
nių pažiūrų reiškėjas ir dabartinės žiauriosios val
džios oponentas. Vadinasi, žadąs bent kiek sušvelnyti 
nepakenčiamą žmonių laisvės priespaudą, Maskvos 
įsakymais nustatytą.

Kaip atsimename, rinkimai buvo labai triukšmin
gi. Nukauta bei sužeista keli šimtai žmonių, pats kan
didatas Almazan kelis kartus buvo kalinamas, kad 
negalėtų vesti rinkimų agitacijos. Abu kandidatai gy
rėsi laimėję, bet buvo aiškiai numanu, kad Almazan 
gavo daugiau balsų. Iš to numanu, kad rinkimų rezul
tatai nebuvo paskelbti. Meksikos valdininkai apsime
tė nemokšais ir sakėsi galėsią balsus suskaityti tik — 
į šešis mėnesius. (Mūsiškių rinkimų balsai suskaito
mi į 24 vai.).
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šių pažymėjimu kišenėj, su sa-

Seminarijoj Antano Aleknos 
gabumo požymiai atkreipė pro-

rūpina svarbiausius “gerojo kaimyno” reikalus. (Tas 
“gerasai kaimynas” užgrobė šimtus milijonų vertą A- 
merikos biznį).

Mūsų angliškoji spauda kažkaip keistai apie tą 
dalyką nutyli. Tik drąsesnieji laikraščiai (katalikiš
ki) kukliai pastebi, kad jeigu Washingtono adminis
tracija parūpina Meksikai vyriausybę, tai, rodos, būtų 
tinkama ir loginga, kad ji taip pat pasiimtų ir atsa- 
komybę už Meksikos vyriausybės darbus. Tuo tarpu 

Tačiau tikrą tiesą pasakius, Meksikos valdininkai tie darbai kažkaip nesupuola su demokratijos princi- 
jau ne tokie nemokšai. Skaičiuoti jie sugeba ne praš- pais. Meksikoj tebešėlsta raudonieji radikalai. Ji pa- 
čiau už kitus, bet jiems prireikė ilgesnio laiko įvai-' neigia ir tikėjimo ir asmenybės laisvę. Bolševikiška 
riems triukams sugalvoti, kad rinkimai išeitų Cama- Meksikos politika tebelaiko bažnyčias uždarytas. Taip 
cho naudai. Almazan, nujausdamas, kurion pusėn da- pat ir dvasinės seminarijos uždarytos. Svetimos šalys 
lykai krypsta, pradėjo labai nerimauti ir primygtinai turi auklėti klierikus, busimuosius katalikų dvasios 
reikalauti, kad balsai dar sykį būtų suskaityti ir rin- vadus. Amerikos visuomenė smerkia Hitlerį už perse- 
kimų rezultatai viešai paskelbti, nes jis ne tik tikisi, kiojimą tikėjimo ir žmonių laisvės. Jei reiškiama pa- 
bet tikrai žino, kad rinkimus laimėjo. Rinkimų skan- sipiktinimo dėl barbariško Hitlerio elgesio, tai už to- 
dalas vėl žadėjo iškilti, kaip štai isikišo Washingtono kius pat darbus reikėtų lygiai smerkti ir Meksikos 
administracija. Tylomis susišnabždėta ir priimta pre- bolševikus. Kaip Camacho valdys Meksiką, galima tik 
zidento Cardenas’o patikrinimas, kad rinkimus lai- spėlioti, bet spėlioti čia lengva. Bolševikas Cardenas 
mėjo Camacho. Dabar į jo įkurtuves siunčiama net bū- žūt- būt užsispyrė padaryti jį prezidentu. Reiškia, ži- 
simąjį Amerikos vice-prezidentą. Tuo būdu, vienu už-no, kad Camacho palaikys esamą tvarką. Ar gi Ameri- 
simojimu išsprendžiama naminis Meksikos reikalas.^kos diplomatija jau to nesuprastų? Kur tau nesupras, 
“Geros kaimynystės” politika tokia apdairi, kad ji ap-*bet — čia kažkas keista ir neaišku. K.
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praskynė kelius j aukštesniuo
sius mokslus, taip kad,lS94 me
tais baigęs Seminariją tuojau 
buvo siunčiamas į Petrapilio I 
Dvasinę Akademiją. Dabar An
tanas Alekna dar rimčiau pa
žvelgia į aukštesniojo mokslo 
studijas, pasiryždamas jas vai
nikuoti magistro laipsniu. Deja, 
susilpnėjus sveikata, užsibrėžto
tikslo neleido pasiekti. Noroms, | 
nenoroms turėjo pasitenkinti 
tuo kas buvo atsiekta. 1897 me
tais įsigijo teologijos mokslų 
kandidato laipsnį ir tais pat 
metais gavęs kunigo šventimus 
grįžo į Lietuvą. A. Alekna jau 
kunigas ir mokslo vyras. Pas
kyrimo neilgai teteko laukti.

1897 metais spalių mėn. 10 
dieną Žemaičių Vyskupijos raš
tu buvo paskirtas 
nyčios vikaru. A. 
paskyrimu buvo 
Nes Šiauliai vos
metrų nuo jo numylėtos tėviš
kės, kur uosių ir klevų gojai 
grieždami su vėjais šlamesio 
simfonijas pritardavo besisve
čiuojančių Antano draugų dai
nai ir gaivindavo jo jauną krū
tinę.

Šiauliai kun. A. Aleknai buvo 
įdomus dar tuomi, kad čia tebe
plasnojo jo jaunystės ir mokslo 
dienų žavinga praeitis, čia vie
nas kitas lietuvis inteligentas, 
čia tautinio judėjimo gyvi žie
dai, čia šiaip jau lengviau už
klysta Maskvos 
lietuvis

Netrukus, 
pareigų buvo pridėtos 
gimnazijos kapeliono pareigos. 
Tačiau neilgai tomis pareigomis 
tesidžiaugė.

Būdamas gimnazijos kapelio
nu drauge buvo ir pradžios mo
kyklos tikybos dėstytoju. Prisi
dengdamas įstatymais, tikybą 
bandė dėstyti gimtąja kalba. 
Rusas mokyklos vedėjas apie 
tai suuodęs pradėjo į jo pamo
kas lankytis. A. Alekna supra
tęs jog tai šnipinėjimo darbas, 
rusą mokytoją paprašė iš jo 
pamokų išsikraustyti. Mokyto
jas pasiskundė Vilniaus guber
natoriui. To užteko, kad kun. 
A. Aleknai buvo atimtos kape
liono teisės ir pareigos ir be to 
iš Šiaulių buvo perkeltas į Kau
ną Šv. Kryžiaus bažnyčios vika
ru (1898). Rusų valdžios žygis 
į jauno kun. A. Aleknos tėvy
nės meile liepsnojančią širdį, 
buvo daugiau negu aliejus į ug
nį. Tėvynės meilė, šventa kuni
go pareiga ir gyvenimo diplo
matija kun. A. Aleknai tapo 
kažkaip labiau ryškesni ir aky- 
vaizdesni dalykai. Aplenkėju- 
sioj karmelitų parapijoj kun. A. 
Aleknos asmuo nepaliko be pėd
sakų. Jo graži lietuviška kalba, 
plaukdama iš pasišventėlio lū
pų, sulaužė ne vieno lietuvio iš- 
tautėjimo ledus. Kaikas apie 
kun. A. Alekną, karmelitų pa
rapijos vikarą, yra pasakęs, 
kad jis buvo netik patriotas ku
nigas, bet taip pat kunigas vi
siems ir visoms tautoms.

Vėliau nuo 1903 m. liepos 
mėn. kun. A. Alekną matome 
nenuilstamai einantį vikaro pa
reigas Rokišky. Po to buvo per
keltas į Kauną katedros vika
ru. Tose pareigose ir pasiliko 
iki 1917 metų. (Bus daugiau)

St. Sabaliausko Prakalbos

“kaikurių laikraščių”: — 
“Žiūrėkite, tie prakeikti: 
burliokai užpuolė Lietuvą,1 ^ams vergija 
atėmė dvarus, drasko baž-; Jaisve» 34 dalykas, bet 
nyčias ir atima klebonų hetuvm.1, paragavę lais- 
turtus ir žemes”, pats pa.l vės, nebenori vergauti sve- 

, sisako, kad “girdint arsimiems.
skaitant tokias ‘žinias’, su
prantama, plaukai ima 
stotis ant galvos”!

Laisvoje ir nepriklauso- 
į moję Lietuvoje didelių 
! dvarų nebuvo, klebonai 
: taip pat stambių turtų ne
turėjo. Svarbiausia tai 

j tas, kad sovietų raudonie
ji komisarai užgrobė visą 
Lietuvos turtą: dvarinin
kų, klebonų, ūkininkų ir 
darbininkų. Šiandien nėra 
nė vieno žmogaus Lietu
voje, kuris turėtų kokį 

' nors turtą, kaipo savo, 
i Viskas suvalstybinta — 
! nusavinta. Visi Lietuvos 
žmonės liko sovietų komi- 

I sarų vergai - darbininkai. 
Į Sovietų komisarai paskir
stė žemę ir įsakė ją išdirb

ki, bet jie neturi teisės sa- 
vo darbo vaisiais naudo-

:tis. s
j Toliau tas pats Rainys 
•sako:

“Prisimename mes, tie, 
kurie Lietuvoje buvome 
bernais, samdininkais. Bu
vome geri darbininkai, ne
prasti gaspadoriai, dirbo
me ščyrai, krovėme turtus 
lenkiškiems bajorams, pa
tys gaudami vos lietuviš
kos duonutės ir žilų barš
čių”.

Iš to ką Rainys čia sako, 
suprantame, kad jis kalba 
apie Lietuvą, buvusią ca
ro priespaudoje. Jis nepa
žįsta ir nežino laisvos ir 
nepriklausomos Lietuvos. 
Jis caristinę Letuvą dabar 
lygina su staliniška. Bet ir

Motinos Skundžiasi

Sovietų Lietuvos komi
sarų organas “Tarybų Lie
tuva” rašo apie motinų 
skurdą ir vargą. Nesiste
bime, nes sovietų komisa
rai viską nusavino ir pali
ko žmones be jokios sa
vasties, suardė šeimas, ir 
motinos su mažais vaikais 
yra priverstos ieškoti dar
bą kur nors dirbtuvėje, 
gatvių taisymo arba mirti 
badu.

Tūla Laučienė (iš Žalia
kalnio), kaip rašo “T. L.”, 
esanti trijų vaikų motina. 
Du esą paaugliai, vyriau
sias 8 metų. Bet turinti ir 
keturių mėnesių kūdikį. 
Vyras ją pametęs. Ji vai
kus išlaikanti iš uždarbio 
fabrike. Nėra kas prižiūri 
mažus vaikus. Auklės 
samdyti neišgalinti.

Našlė Kučienė (iš Šan
čių) nusiskundžia, jog tik 
dėl to, kad neturinti kam 
palikti savo penkių mėne
sių kūdikio, esanti bedar
bė.

Kaip žinoma, sovietų ko
misarai išleido įsakus (u- 
kazus), kad visi turi dirb
ti, neišskiriant motinų. 
Kas komisarams vaikai. 
Komisarai, kad ir kažin 
kaip norėtų paslėpti skur
dą ir vargą pavergtoje Lie
tuvoje, bet negali, nes ne 
adata nepaslėpsi. Badas 
iššaukia skundus, pasi
priešinimus.

Visuomenei Pareiškimas

Neseniai atvykusis iš 
Lietuvos adv. Stasys Ga-| 
baliauskas sakys kalbas 
apie dabartinį Lietuvos 
gyvenimą šiose vietose: 

Gruodžio 5 d. — Roches- 
ter, N. Y.

Gruodžio 6 d. — Niagara 
Falls, N. Y.

Gruodžio 8 d. — Detroit, Į 
Mich.

Nuo gruodžio 8 d. New 
Yorko apylinkėse. ‘

Kunigų Vienybės Centro Valdybos posėdyje spa
lių 23 d. buvo vėl svarstomas pabėgėlių gelbėjimo klau
simas. Tasai klausimas buvo rūpestingai aptartas ir 
susistematizuotas sekančia tvarka:

1. Visais pabėgėlių reikalais reikia kreiptis tiktai į 
vieną asmenį — Kunigų Vienybės pirmininką kun. 
Praną Jurą (94 Bradford St., Lawrence, Mass.)

2. šiame darbe kun. Pranui Jurui gelbsti visa eilė 
asmenų ir įstaigų:

a) Kun. Jonui Balkūnui (64-25 Perry Avė., Mas- 
peth, L. I., N. Y.) pavesta rūpintis kunigais;

b) p. Leonardui Šimučiui (2334 So. Oakley Avė., 
Chicago, III.) — visuomenės veikėjais; ir

c) Kun. Dr. Jonui Navickui (Marianapolis College, 
Thompson, Cnon.) — vienuoliais-lėmis, klierikais ir 
studentais.

3. Parapijos, organizacijos ir net atskiri asmenys 
yra nuoširdžiai prašomi paimti savo globon po vieną 
pabėgėlį ir jį aprūpinti.

Klierikams ir studentams reikalingos nemažos 
pinigų sumos jų kelionei, maistui, mokslui, ir drapa
noms. Kai kuri nors bendruomenė, sutartinai su Kuni
gų Vienybės Komisija, rūpinsis vienu asmenimi, tasai 
darbas bus sklandus ir lengvas.

4. Šis pasižadėjimas gelbėti ir dirbti pabėgėliams 
nutarta paskelbti plačiai visuomenei, kad suinteresuo
tieji žinotų kur galima ieškoti patarimo ir paramos.

,, K. V. Sekretorjatas.
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Laisvė

VIKTORAS J. GALINIS,
sūnus Jono ir Marcelės (Dovydaičiūtčs) Galinių, 
gyv. 78 Marine Rd., So.Boston, Mass.

Spalių mėnesį, š. m., Vik- Bostone ir pirmuosius 
toras baigė Georgetown mokslus ėjo šiame mieste. 
Universitete, Vašingtone, Vidurinę mokyklą ėjo Bos- 
teisių mokslus ir dabar tone English High School, 
dirba valdžios darbą Wa- kurią baigė 1933 metais, ir 
shington, D. C. įstojo Bridgeton Academy,

Viktoras gimęs (“Darbi- North Bridgeton, Maine, 
ninko” name) ir augęs So. kur jis baigė postgraduate

1 1 ............. ■■ ■ studijų kursą ir 1934 me
tais įstojo Georgetown u* 
nivers i t e t o Art and 
Science Kolegijom Po 
dviejų metų pilno teisių 

■ kurso studijų jis įstojo į 
1 Georgetown university 
| School of Law 1936 me- 
• tais ir pilnai baigė skirtąjį 
mokslą šiais 1940 metais. 
Baigė mokslą su laipsniu 
—Bachelor of Law De- 
gree, LLB.

Kada spalių mėnesy įvy
ko graduation diena, tuo
met į Washingtoną nuvy
ko jo sesutė Emilija (Gali- 
nytė) Valauskienė - Wal- 
lace, kuri ištekėjus Brock- 
tone už biznieriaus Wal- 
lace. Sesuo Emilija tikrai 
nudžiugino savo brolį Vik
torą savo atvykimu taip 
reikšmingose iškilmėse, 
tai yra diplomų Įteikimo 
dienoje.

Viktoras J. Galinis, eida
mas mokslus ypatingai 
daug gavo progos pasižy-

• «

Nauja kepurė, mergi
noms pagunda. Čia paro
doma skrybėlaitė su vir
šuje esančiu raudonu pom
pom.

LAISVE
PIRMA DALIS

Socialine Laisve
Parašė FULTON J. SHEEN

Right Reverend Fulton J. Sheen of the 
Catholic University of America

Išvertė Petras Aikinoras, Jr.
Kun. J. A. Karaliaus Premijuotas Vertimas 

(Septynios kaibos, pasakytos per radio katalikiškos 
programos valandą, sekmadieniais nuo sausio 1 iki 
vasario 19, 1939 m., išskiriant vasario 12, nes tą die
ną buvo specialė programa paminėti A. A. Šv. Tėvą 

Pijų XI. ši kalba yra atskirai atspausdinta).

I. Dievo Tinkamumas ........................................-........... i
II. Klaidinga Laisvė .....................................—..........  10
III Tikra Laisvė................ 18
IV Žmonių Laisvės Ekonominė Garantija..................26
V Komunizmas, Kapitalizmas ir Nuosavybė..........■- 34
VI Darbuotė ir Nuosavybė ...........................   42
VII Laisvė ir Respublika ............................................... M

KLAIDINGA LAISVĖ
(Kalba pasakyta sausio (L 1939) f ’'

Toks laisvės supratimas yra neteisingas,

i

! mėti sporte ir kitais gabu
mais. Kada jis baigė Eng- 

; lish High School, tai jis už 
geriausiai pasakytą kalbą 
laimėjo LavVrence Price. 
Jis buvo nuolatinis futbolo 
ir “track teams” narys ir 
buvo All-State Shotputter 
čampionas.

j Bridgeton Academy žai
dė futbolą ir visuomet bu
vo laimėtojų eilėse. Tais 
mačiais metais jis pasiekė 
“shotput” rekordą būda-i 
mas Maine Interscholastic i 
Track Meet at the Univer
sity of Maine.

Būdamas Georgetown u-! 
niversitete studentu, jis 
buvo nariu futbolo ratelio 
ir visuomet buvo žaidėjas.

Iš tolo mažai žinančiam 
jo visus pasižymėjimus 
sunku juos ir surašyti, bet 
jo gautųjų čempioniškų ir 
šiaip už pasižymėjimus y- 
m rankini i ka medaliu ir

Vienas taškas juodu suintresavo. Tai artistai. Jię 
sugeba sukaupti dėmesį ir jį palaikyti, kad tuomi at
kreipus ir kitų dėmesį.

toniečiai, jie priklauso prie UŽkfydįS AllfomobiRs.^ 
šv. Petro parapijos nuo ---------
pat savo apsigyvenimo So. kuriame sėdėjo porelė jaunųjų.

ra penkiolika medalių ir Bostone, taipgi priklauso Automobilis turėjo 3Y-5152, ir
kitų dovanų, kas liudija, 
kad Viktoras yra gabus ir 
žymus sportininkas. Malo
nu priminti Viktoro vienas 
pasižymėjimas už kurį ir
gi gavo atžymėjimą, tai 
pasižymėjimas Pirmoje 
Naujos Anglijos Lietuvių 
Dienoje) Marianapolio Ko
legijoj, Thompson, Conn., 
už Dienos Programos 
sporto numerius.

Šiandien, kada jis baigė 
aukštuosius teisių moks
lus ir dirbdamas valdžios 
darbą Washington, D. C., 
jis ir toliau siekia mokslo 
viršūnių ir reikia tikėtis, 
kad gabusis Viktoras at
sieks savo tikslą. Reikia 
džiaugtis ir didžiuotis ne
tik Viktoro tėveliam pp. 
Galiniams bei sesutei Emi
lijai ir giminėms, bet ir 
visiems lietuviams, nes jis 
žengdamas per mokyklas 
visur kėlė lietuvio vardą ir 
dabar pasiekęs mokslo vir
šūnių irgi pasitarnaus lie
tuviams ir savo tėvų gim
tinei — Lietuvai.

Viktoro J. Galinio tėve
lis Jonas ir motinėlė Mar-, 
celė yra žymūs South Bos-

prie visos eilės katalikiškų‘tas liūdijo, kad tolimi svečiai, 
lietuviškų draugijų ir yra ar nebus iš tolimo New Yorko. 
jose aktyvūs nariai ir vai- Automobilis sukinėjosi po So. 
dybose. ’F

Jonas Galinis yra buvęs 
L. R. K. Federacijos pirmi
ninku, Šv. Jono draugijos 
valdybose ir pirmininka
vęs, taipgi Šv. Petro paš. 
draugijos valdybose. Se
niau Jonas Galinis yra bu
vęs pasižymėjęs choristas 
ir buvusiame bažnytinia-

Bostono Metropolį ir buvo stab
telėjęs 11 vai. W. 5th St., kur 
juos viens kits iš tolo sveikino. 
Įdomu, kas jie tokie?!

Vestuvių Vargai

Laisvė — brangiausias turtas pasauly 
Tam, kuris kartą jos pamėgino, 
Laisvė apšviečia sielą lyg saulė, 
Kuris tik josios reikšmę pažino.

“TavoršČiai” laisvėj gyvent nemoka, 
Per visą amžių vergais palikę;
Stalinas groja — jie, mulkiai, šoka, 
Dvasia ir kūnu bendrai sunykę.

Jie tą vergoyę “rojum” vadina 
Ir ją įpiršti kitiems vis stengias, 
O gražiais žodžiais kai suklaidina, 
Vergijos pančius uždėti rengias,

Štai Lietuvoje jau “rojus” yra, 
Laiškai ir raštai percenzūruoti, 
Tylaus lietuvio ašaros byra, 
Jis net negali laisvai dejuoti...

Vienas tik kelias tame purvynė 
Ir jį pabrėžti čionai aš drįstu: 
Už duonos plutą išduok tėvynę, 
Nes turi laisvę būt komunistu.

Galėsi dainas burliokų traukti, 
Galėsi “pravdą” laisvai skaityti. 
Galėsi “rojuj” laisvės nelaukti, 
Nes komunizme jos nematyti.

Jei nenorėsi “tavorščium” likti, 
Artinsis smulkus tavo bankrotas, 
Nes komisarai už tai ims pykti 
Ir tyliai būsi tu likviduotas.

Tai ot ir "laisvė”, jei nori džiaukis; 
Greičiausiai lovoj ramiai nemirsi, 
Kada pagalbos nei nesulaukęs 
Sibiro šalčiuos alkan’s sustirsi.

Baigiant •••
Nušvis saulutė kada auksinė 
iŠ vargo, skurdo kelsis tėvynė. 
Suskambės dainos džiaugsme sudėtos. 
Pradžiugs tėvynės veidas raukšlėtas

Sena tėvynė pakils iš dulkių, 
Numetus jungą raudonų mulkių, 
Tada bus laisvė, vargus pamiršim 
Laisvais užgimę, laisvais ir mirsim!

Tada “tavirščiai” gal susipratę, 
Raudoną rūbą šalin numetę 
Daugiau tėvynei duobės nekasit. 
Joj tikrą laisvę, prieglaudą rasit.

O dabar daina manoji baigias, 
Nuo nuliūdimo jaučiuos apsvaigęs: 
Sunkus tėvynę likims užtiko, 
Bet nenuliūški — viltis dar liko!
PASTARA: Gal būt atsitiktinai šioje poemoje Mai

ronis arba T. Tilvytis turėjo šiokios tokios įtakos for
mos, o gal it turinio atžvilgiu. LIETUVIS.

LIETUVIS

Yra sakoma, kad viena bėda 
tai nebeda, bet, kada dvi ar trys 
bėdos susideda, tuomet tai jau 

itikra bėda. Panašiai daug bėdų 
me bene stiprus jo narys.' 
Jonas Galinis yra lietuvis, 
tam tikra žodžio prasme, 
ir jis jokių priešlietuviškų 
išsišokėlių nepakenčia. 
P-nia Galinienė irgi yra 
stipri lietuvė ir ji priklau
so prie šv. Jono paš. drau
gijos ir Lietuvos Dukterų 
draugijoje yra valdyboje. 
Ji džiaugiasi savo sūnumi 
Viktoru ir jaučiasi, kad! 
jos motiniškas auklėjimas 
prisidėjo ir prie Viktoro 
sėkmingo mokslo.

Ir mes linkime ponams 
Galiniams, o ypač Vikto
rui dar daug nudirbti nau
dingų darbų savo ir Tėvy
nės ir Bažnyčios naudai!

K-pa

susibėgo ir į vieną southbosto- 
niečių vestuvių dieną.

‘Progresyvių’ lietuvių biznierių 
pora susitarė apsivesti. Ji pano
rėjo apsivesti anglų protestantų 
bažnyčioje. Bostone.

Atėjo laikas važiuoti į miestą 
apsivesti. Ar viskas prirengta? 
Visi suvažiavę. Automobiliai 
laukia jaunųjų. Reikia žiedai 
susirasti.

Kur žiedai? Nėra. Ieškokime 
visi. Nėra. Po dviejų valandų 
didelio vertimo, ieškojimo žie
dai atsirado.

Sėda visi automobiliuosna ir 
skubinasi į Bostoną. Štai, vieša, 
ilga eisena (paradas). Vestu
vės ne vestuvės laukia kol pra
eis. Ir taip ilgai.

Galų gale, apsivesta. Manyta, 
kad dabar tikrai viskas bus ge-

l€MH€K8 Zu MCfflį ATMVHMItS liC^STnMnS
Ateivių Registravimas 

jaigsis gruodžio 26 d., ir 
visi nepiliečiai už nesire- 
jištravimą gali būti bau
džiami pinigine bausme — 
$1,000., šešis mėnesius ka
lėjimu, arba nubausti a- 
biems bausmėms.

Visi ateiviai, 14 metų 
amžiaus ir daugiau, priva
lo asmeniškai registruotis.

Ateivius vaikus, neturin

ra ir linksma amžinai.
Nusiimta paveikslai, ir na

mon. Einama kambarin pasiim
ti drabužių. O gi, kailiniai, ir 
viskas išvogta!... Po to sekė 
vestuvių balius. Gaila. R.

čius 14 m. amžiaus, priva
lo užregistruoti jų tėvai ar 
globėjai.

Ateiviai paštuose regis
truojami. Nereik mokėti 
jokių pinigų už ateivių re
gistravimą. Saugokitės 
nuo rekėtierių.

Po užsiregistravimo, vi
si ateiviai, į penkias die
nas, privalo pranešti pa
keitimą jų pastovaus a- 
dreso. Reikia adreso pa
keitimą pranešti Immigra- 
tion and Naturalization 
Service, Washington, D. C. 
Tam tikslui blankas parū
pinamos visuose paštuose.

nes ji yra jėga primesta visuomenei ir ji glū- mas įstatymais; antra vienija teisybę su dik- 
di paviršiuje, vietoj žmogus, ji vierūja laisvę tatpriaus įsakymais. Pirmoji individui žada 
su žmogaus veikimu; pagal šią teoriją misi- turtą, bendros gerovės kaina; antroji žada 
nys yra laisvas, ne dalys. Kiekvienas asmuo socialinį turtą, asmeniškos laisvės kaina, 
yra panašus į mechanizmo ratelį, kurio dar- Pirmoji pamiršo visuomenę, kaipo organiza- 
bas yra visiškai nustatytas valstybės inžinie- ciją; antroji pamiršo žmogų. Indiferencijos 
riaus arba diktatoriaus. Žmogus Rusijoj ar laisvė paveikė organizaciją, kaip bomba pa- 
Vokietijoj, pav., neturi laisvės pasirinkimo,įstatyta po namu. Kaip tik sprogimas įvyks- 
kaip ratelis mašinoje. Jis yra laisvas iki kolitą, kiekvienas akmuo, kiekvienas rąstas, 
jis dirba, kaip tas ratelis, bet, jeigu jis tvir- j kiekviena stiklo dalelė, kiekvieha lenta bū
tina, kad žmogus yra vertingesnis negu ra- vo laisva veikti kaip tik norėjo, be žvilgsnio 
telis ir yra laisvas pasisakyti nebūsiantis ra- namų gerovei. Reikalingumo laisve, priešin- 
teliu valstybes mašinoje, jis yra pavadintasigai, veikia su draugija kaip vyno spaudimo 
“sudaužytojas’’, šis terminas “sudaužyto-mašina. Kiekviena vynuogė huo vynmedžio 
jas” yra reikšmingas, nes pats fantas, kad nuskinama, įmetama į bendrą indą su tūks- 
žmogus yra pavadintas “sudaužytoju”, sa- tančiais kitų vynuogių, nustoja savo tapaty- 
vyjc yra pripažinimas, kad valstybė yra tik bės, ir jos buvimas dabar yra neatskiriamas 
mašina ir ne moralinis būrys sudarytas iš nuo vyno. Pirmame atsitikime indiferencijos 
žmonių, kuriems yra duotos neatimamos laisvė sunaikino demokratiją, apibrėždama 
teisės, kurių brangiausia yia laisve. laisvę, kaipo individinį leidimą, ir leisdama

Mūsų karta liudija vieno mirtį ir kito gi-'kiekvienam elgtis kaip tik norėjo; antrame 
mimą, šiuose dviejuose pagrindiniai klaidin- atsitikime, reikalingumo laisvė panaikina 
guose laisvės supratimuose; indiferencijos žmoniją, apibrėždamA laisvę, kaipo reikalin- 
laisvė, kuri duoda individui teisę nesiskaity- gumą, kuri duoda diktatoriui teisę panaikih- 
ti su visuomene, kaip organizacija ir rcika- ti asmenybę žmoguje, taip, kad jis nedrįstų 
tingumo laisvė, kuri duoda valstybei teisę protauti, norėti, ir jausti, kitaip negu masė, 
pavergti individą, paskandindama jį rasėje, klasė, ar rasė, prie kurios jis priklauso, 
tautoje^ ir klasėje, ir panaikindama pasirink
tąją laisvę. Pirmoji laisvės rūšis nesirūpini- (Bus Daugiau)

Sakoma iš mažo grūdelio išauga 
tip panašiai yra ir su žmogumi, štai šitas 

metų vaikutis seka fubtolo MOliTią ir 
gai seka. Jis tikrai užaugęs bus garsus
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RAŠYTAS 
ŽODIS

Šįmet visas civilizuotas pasau
lis švęs 500 m. sukaktuves Joh- 
ann Gutėnberg’o, kuris pirmas 
pavirtojo atskiras raides spaus
dinime.

Šitas vokietys iš Mainz, Vo
kietijos, nebuvo pirmas žmogus 
daryti įspaudas ant popieros 
nuo juodyluoto paviršiaus. Da
bar žinome, kad senovės Romoj 
raides piaudavo iš medžio ir ki
tą medžiagų, ir vienu kart Cice
ro pareiškė mintį, jog “jeigu 
būtų galima padaryti daugybę 
tokių raidžių, tai būtų galima 
sudaryti klasišką poemą”. 868 
m. Kinijoj knyga iš Confucius 
patarlių pasirodė, ten, jau Šimt
metis pirmiau popiera buvo ga
minama, bet tas neturėjo jokios 
įtekmės į knygų spausdinimą 
pasauly. Bet praktiškiems tiks
lams visų pripažinta, jog Joh- 
ann Gutenberg įvedė moderninį 

. spausdinimą. Prieš jo laiką, ne
buvo spausdintų knygų Euro
poje. Per šimtmečius tam tikri 
rašytojai rankoms rašė knygas. 
Ir Šitaip Graikijos ir Romos se
novės literatūra buvo prezer- 
vuota per amžius. Per beveik 
penkiolika šimtmečių bažnyti
niai šventraščiai, bažnyčios tė
vą raštai, ir raštai apie istori
ją. literatūi-ą, mokslą, ir pan. 
dalykus, buvo rankų raštų užre- 
korduoti. Knygos buvo labai 
brangios, mažai jų tebuvo, ir 
dar mažiau žmonių prie jų ga
lėjo prieiti. Mokslas nebuvo 
lengvas dalykas. "
Į Tuoj po Gutenberg’o epišku
,. . ■ 

j išradimu, spausdinimas išsiplė
tojo per visą Europą Spaustu
vės pasirodė Italijoj, prancūzi- 
joj ir Anglijoj. Pabaigoje pen
kiolikto šimtmečio beveik viso
se Europos šalyse knygos buvo 
spausdinamos.

I

Amerikos 
Spauda

Kai Johann Gutenberg išleido 
jo garsią “Gutenberg Bibliją”, 
Amerikos kontinentas nebuvo 
atrastas (mažai žmonių atsimi
nė Vikingų anksty besnes eks- 
ploracijas). Bet 1492 m. Chris- 
topher Columbus pasiekė Santo 
Domingo, ir į mažiau penkias
dešimts metų daug ispaniškų 
apsigyvenimo vietų įsteigta 
Centralėj ir Pietinėj Amerikoj, 
ir 1559 m. Giovanni Paoli at
vyko iš Ispanijos su reikalin
goms įtaisoms ir sustatė pirmą 
spausdinamąją mašiną Mexico 
City. Kita spausdinamoji maši
na sustatyta Lima mieste, ir 
šimtai knygų ispanų kalboj bu
vo atspausdinta ilgai prieš ang
lų sukolonizavimą Šiaurės A- 
merikos.

Anglai
Virginia valstybėj, 1607 m., bet 
tenai tais laikais valdininkai 
nepritarė jokiam mokslui ir ap
švietimui. Tas jiems visai nepa
tiko. Vienas iš Virginijoj gar
siausių gubernatorių Sir Wil- 
liam Berkley, sakė, kad apšvie- 
ta buvo “socialiu blogumu”. 
“Ačiū Dievui, kad čia nėra dy
kai duodamo mokslo, ir kad nė
ra spaustuvių — ir aš tikiu, 
kad jų nesulauksime per kitą 
šimtą metų. Apšvieta pagimdo

1 i

■*' -1

Britų karo pabėgėliai pasprukę iš bombarduojamų didmiesčių, jsitai- 
sę trailer’ius ir nuvykę kur karo orlaiviai jų nepasiekia ilsisi. Jie taipgi 
turi savo sargybą ir štai tėvas su sunum eina saugumo pareigas.

I

įsteigė Jamestown.

LDS Naujos Anglijos Apskričio 
Pusmetinis Suvažiavimas

x Sekmadienį, gruodžio 22 d., 1 vai. po pietų, šv. 
Jurgio par. salėje, Št. George St., Norwood, Mass. į- 
vyks LDS pusmetinis suvažiavimas. Prašome visų 
kuopų atsiųsti atstovus šiame suvažiavime dalyvauti. 

Kun. P. J. Juškaitis, Dvasios Vadas. 
Antanas Zaveckas, pirmininkas, 
Tomas Versiackas, raštininkas.

EUMM D/RECT
vr ___

ON THIS
POWERFUL 
4 TUBE 1941

60512 • Powerful six tube, including AND IT’S ONLY 
heater cathode rectifier tube, receiver • a* QG
in smart brown bakelite. Wavemagnet; ▼ | 

tene eontrol; Deeptorte spėoker, _______

't

•><

•A'

60$39 • Charming walnut 
finish cabinet. Deeptone 
speaker; Wavemagnet; 
tone control. Six tubes in- 
cluding heater cathodo 
rectifier tube.

«24»s
Skubėk, įsigyk Ją Tuojau!

m ■

UNION RECTRICAL SUPPLY CO.
180 FEDERAL ST.. BOSTON, MASS.

Opposite Sduth Station 

SAMUEL KAUFMAN, Prez. ir Kasininkas

'Telefonas Liberty 2337
' .Iii' . . ■' JJ
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Laiškas “Darbininko” Redakcijai
U. S. Department of Justice 

Immigration and Naturalization 
Service

Washington 
November 23, 1940

j
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. 1620 m. ir 18 metų vėliau, Ste- 
phen Day, ir jo 18 metų amžiaus

, sūnus Matthew, ištaisė spaus-
! tuvę Cambridge, Mass. Jų pir
mas atspausdintas produktas 
buvo

■ i

,1 Su įsteigimu kitų kolonijų 
prie Atlantiko vandenyno, spau-

I stuvės pasirodė St. Marys, Ma- 
ryland valstybėj, Philadelphia, 
New Yorke ir kituose miestuo
se.

Beveik visos pirmos atspaus
dintos knygos Amerikoje buvo 

langių kalboje, bet visvien kele- 
! ta ir kitose kalbose. Reynier 
; Jansen, Philadelphijos išleidė
jas gauna kreditą už kelias 
knygas olandų kalboje. Ezekiel 

į Carro, prancūzų bažnyčios mi
nistras Bostone, parašė knygą į 

| prancūzų kalboje, ir ispanų kal-i kraStis pasirodė PMadelphijoj,
Jv.) ,™,l— The High-German Pennsyl-

be cleared up. All malė aliens 
21 tb 36 were * reųuired to re- 
gistered for the draft, būt this 
did not in any way relieve any 
of them of the necessity of re
gistering as an alien.

(6) Service by an alien in 
the World War did not of itself 
win him citizenship. and unless 
citizenship was obtained he 
mušt štili register as an alien.

(7) There are no fees of any 
kind connected with registra
tion. Aliens should bevvare of 
racketeers who promise to “fix 
things”.

I

(8) The Post Offipe Depart- 
ment and the Department of 
Justice are ready to answer any 
ąuestions about registration. 
The alien may feel free to call 
on us for any assistance we can 

; render.
I
I We know that you interested 
in this phase of the National 
Defense program and we know 
that you will help.

With sincere appreciation for 
your cooperation. I am 

Sincerely yours.
Earl G. Harrison

Director of Registration.

William B. Whiting Coal Co.
Anglys, Koksai, Alyva šildymui. 

Nusitarkite naudoti apšildymą iš Whiting

458 Dwight St. Tel. 7397 Holyoke, Mass.

I
Z 
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iDear Mr. Editor:

The four-month period prov- 
ided by Congress for the regis- 
tration and fingerprinting of 
all aliens in the United Statės 
is now nearing its close. With 
abouth a month to go. we are 
facing the task of registering 
the 800.000 or so non-citizens 
who have not yet 
either because they 
rant of the law or 
other reason.

Thanks in a large
the cooperation of the press,

Osborne Hardware Corp.

nepaklusnumą, klaidatikystę, ir į 
visokias sektas, o spauda tą vis- i 
ką skelbia“.

Puritanai kitaip atsiliepė a- 
pie mokyklas, ir spausdintą žo- 

j dį jie įsteigė savo Massachu- 
setts kolonijose pradžioje 17-to 
šimtmečio. Pirmieji puritanai-
pabegėliai iš Olandijos atvyko , sau]j0 dalis ir pat pradžioje 18- 
ant garsaus laivo *Mayflower j^o šimtmečio magazinai ir laik- 

i raščiai buvo leidžiami visoj Eu- 
| ropoj.
■ Benjamin Harris iš Bostono, 
1689 m. pirmas dėjo pastangas 
įsteigti laikraštį kolonijališkoj 
Amerikoj. Valdžia tuoj sulaikė. 
Bet 1704 m. John Campbell. ir
gi iš Bostono, įsteigė “The Bos- ■ we are pleased to report that 
ton Nevvs-Letter“, ir 1719 m. more than 2,800.000 aliens have 
Andrew Bradford įsteigė “The alreaay registered. It is the

“The Freeman’s Oath”.

• boj pasirodė vertimas vieno 
‘iCotton Mather’s religijinio raš- 
H to.
•! Pradžioje 18-to šimtmečio 
: knygos švedų kalboje buvo iš- 
i i leistos Philadelphijoj, ir žydų 
■I kalbos gramatika Harvardo Ko- 
i; legijos studentams, buvo išleis- 

. ta Bostone. Šiuom laiku vokie- 
i cių kaibos spauda pasiekė labai 

j aukštą laipsnį kolonijališkoj 
Į Amerikoj.

Viršininkas vokiškų - ameri- 
! kenų išleidėjų, Christopher So- 

wer (Sauer) vietinis Prūsijos, 
atvyko į Philadelphiją 1724 m. 

I Jis aktyviai dalyvavo vokiečių 
baptistų brolijoj (Dunkers), ir 
jo spaustuvė žymiai prisidėjo 
prie užrekordavimo kultūriškos 
istorijos vokiečių Pennsylvani- 
joj ir kitur. Jis išleido knygų, 
kalendorių, ir brošiūrėlių, iš 
viso suvirš 300 leidinių per pu
sę - šimtmečio prieš Amerikos1 
revoliuciją. Ephrata Brolystė, 
irgi Pennsylvanijoj. antroj vie
toj ir tuoj vokiška spauda pasi
rodė New Yorko, Maryland, 

i Virginijoj ir New Jersey.
■ Žymiausias išleidėjas, kaip ir 
žurnalistas, anglų kolonijų bu- 

I vo Benjamin Franklin, 18-to 
> šimtmečio Amerikos daug-pu- 
siška dvasia. Jo “Almanacks“ 
buvo pirmieji “best sellers” ko
lonijose ir rado kelią į svetimas 
šalis, ir buvo išverstas įvairiose 
Europos kalbose.

SPAUDA
Tuoj po išleidimo visokių kny

gų, pasirodė žurnalai ir laikraš
čiai. Pirmieji leidiniai pasirodė 
prancūzijoj ir Anglijoj 1665 
m., o 1688 m. Vokietijoj fr Ita
lijoj. Spausdintas žodis labai
greitai išsiplėtojo per kitas-’ pa- dinių.

i

American Weekly Mercury”, 
Philadelphijoj. Neužilgo laik
raštis pasirodė Virginijoj — tai 
valstybė, kurios gubernatorius 
Berkeley pareiškė, kad “net nei 
j šimtą metų nebus laikraščio 
Virginijoj“. v

1739 m. trisdesįmts metų po 
išleidimo “Boston News-Letter” 
pirmas ne-angliškoj kalboj lai-

//•

registered, 
are igno- 

for some

measure to

vania Historian. 1762 m. buvo 
5 vokiečių kalboj laikraščiai) 
Pennsylvanijoj.

Amerikos laikraščiai, kaip ir 
leidiniai visame pasaulyje, per
gyveno neišpasakytai sunkius 
laikus pakol laimėjo teisę pa
reikšti viešą nuomonę.

Pirmą kovą už laisvą spaus
dintą žodį vedė ir laimėjo New 
Yorko vokiškas imigrantas. 
John Peter Zenger, kuris atvyko 
į Ameriką kaipo “redemptionis- 
tas” ir galų gale tapo redakto
rius “The New York Weekly 
Journal“. Jo laikraštis vedė ko
vą prieš valdišką netvarką, ir 
kolonijos gubernatorius suareš
tavo Zengerį. Jis kalėjime išsė
dėjo šešis mėnesius, ir iš ten 
redagavo savo laikraštį. Kai jo 
byla buvo sprendžiama, jį gynė 
Škotijoj gimęs advokatas iš 
Philadelphijos. Andrew Hamii- 
ton, ir Hamiltono apeliacija į 
prisiekusius teisėjus apie spau
dos laisvę išliuosavo Zengerį ir 
pačiu laiku padėjo spaudos lais
vės pagrindą.

Iš tų mažučių pradžių, išsi
vystė Amerikos spauda. Spau
dos biznis šiandien vienas iš A- 
merikos didžiulių industrijų. 
Net suvirš 25,000 įstaigų sam
do suvirš 400,000 darbininkų. 
1937 m. 13.028 leidiniai išleisti 
Jung. Valstybėse, tarpe tų buvo 
2,228 dienraščiai su 44,000.000 
kopijų.

Svetimų kalbų spauda yra ne
skiriama dalis Amerikos — 
“Fourth Estate”. 1939 m. Jung. 
Valstybėse 36 kalbose, apart 
angliškos, 1047 išleisti laikraš
čiai ir magazinai. Buvo 118 
dienraščių, 567 savaitraščių. 65 
du-kart savaitiniai, 53 du-kart 
mėnesiniai ir 210 mėnesinių lei- 

FLIS.

lašt few hundred thousand who 
will be the most difficult to 
reach.

About those who are delibe- 
rately negleeting to register, we 
can do nothing for the present. 
At the end of the registration 
period. they will take their 
places with any other criminal: 
būt vve are making every effort 
to reach those non-citizens 
who, through ignorance or mis- 
understanding. have not yet 
registered.

In this respect the press can 
continue to be of immeasurable 
assistance to us. Every repeti- 

, tion in your columns is bound 
to reach some who might 
otherwise not know what is 
reųuired of them. May we make 
two reųuests of you?

We are enclosing a sample 
box whicn, in one form or ano- 
ther, we reąuest you print at
regular intervals from Decem- 
ber 1 until December 26, the 
finai registration day.

May we. in addition. poi.nt out 
that editoria! comment by you 
would be most heipful. We list 
below very briefly the points 
that could be covered editorial- 
ly:

(1) The fact that all aliens 
who tvėrė in this country as of 
August 27 mušt be registered 
and fingerprinted by December 
26, or face a $1,000 fine, six 
months in jail, or both.

(2) Alien children under 14 
mušt be registered by their 
parents or guardians, būt are 
not fingerprinted.

(3) Aliens fiaving registered 
have štili not fully complied 
with the law unless they notify 
the Immigration and Naturali
zation Service of the Depart- 
ment of Justice in VVashington 
of any change in permanent 
residence address within five 
days of such change. on a form 
available at any post office.

(4) Postmasters should be Į 

notified immediately in the 
case of any bedridden alien so 
that they may take the neces- 
sary steps to register him at 
his place of confinement.

(5) Confusion between regis
tration for Selective Service 
and Alien Registration should

I

243 Maple St. Tel. 9818 Holyoke, Mass.

L

Geležiniai reikmenys, Dažai ir tt.

M. A. C. PLAK
Paskolos automobilių įsigyjimui ir asmeniškos 
Draugiškas patarnavimas kiekviename reikale

316 High St. Tel. 2-6446 Holyoke. Mass.

Prentiss, Brooks i Co., Ine.
Pristatytojai “OCCIDENT” MILTŲ 

Parduodam grūdus ir reikalingus dalykus dėl 
paukščių — Taipgi kepykloms reikmenis.

109 Winter St. Tel. 4505 Holyoke, Mass.

i
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« Complimentai nuo:

The P ARK
NATIONAL BANK ot

HOLYOKE
1892 £ 1940

Member of Federal Deposit Insurance Corporation

BANKAS ASMENIŠKAM PATARNAVIMUI

*<

L

214 Rače St. Tel. 9829 Holyoke, Mass.

STREET LUMBER CORP
Įkurta 1870

GEROS STATYBINĖS REIKMENYS
B. P. S. Dažai, Barrett Stogų dengimui

48 Lamb St. Tel. 6280 S. H. Falls

Holyoke Supply Cg.
Gariniai mašinistai, Kontraktoriai 

Plumbierinės Reikmenys

Hadley falls Trust Company
“Pionierius Bankinės Institucijos Holyoke” 

Įkurtas 1851
Prekybinis, Taupomasis, Globos Departmentai 

Asmeniškas patarnavimo departamentas 
Narys Federal Deposit Insurance Corporation

♦ *

Remkite tuos profesi joną lūs ir biz
nierius, kurie Savo skelbimais remtai 
“Darbininku”.

Visi skelbkitės “Darbininke”. ' ’ '

Generalis Ofisas: 
58SUFFOLK ST.

Va. . A". V_ Skyriai:
HOLYOKE

“ J 344 Dwight St., Holyoke SEfčtnter St., Chicopee $
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'St. Stankus, Kazys ir Anta«=«25. Rentauskas, Bronius, gyv.
Čikagoje, So. Trumbull Avė. nas, kilęs iš Tytuvėnų, atvykę 
Jam yra laiškas nuo pabėgusio 
brolio Jono.

26. Rymkevičius, Juozas, gi
męs Kaune, atvyko prieš karą, 
gyvena “Dolvilla” mieste.

27. Robinzonas, Jokūbas, ad
vokatas. Iš Kauno išvyko prieš 
metus.

28. Šlaitis, Karolis (Charles
Szlaitis), gyvenęs Wood, Wis- 
consin.

29. Skinkis. Vincas, ankščiau 
yvenęs Čikagoje.
30. Skipitis, Juozas, gyv. Či

kagoje, ieško adv. Rapolas Ski
pitis.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

s
Kanadiečių Lietuvių 

Patrijotizmas
Lapkričio 21, 1940

Lietuvos Pasiuntinybė Va
šingtone gavo šitokį laišką iš 
Kanados:

Montreal, Canada 
Lapkričio 10 d., 1940

“Lietuvos Pasiuntiniui,
Pulk. P. Žadeikiui, 
Washington, D. C.

Gerbiamas Tamsta:
Mes, Kanados Lietuvių Są

jungos nariai ir Montrealio lie
tuviai, savo metiniame pokilyje
susirinkę, šiuomi norime pa- j Buvo Sekantis: 
reikšti, Tamstoms mūsų nuošir-l “Jūsų, tai yra Kanados Lietu-

dią padėką dėl jūsų pasišventu
sių ir patriotingų pastangų gin
ti tikruosius Lietuvos reikalus 
šiuo, jai sunkiu, neteisėtu So
vietų Rusijos okupacijos mo
mentu. Mes sveikiname Tamstą, 
kaip aukščiausį mūsų senos Tė
vynės Atstovą šiame Vakarų 
kontinente, ir prašome priimti 
mūsų gilios padėkos jausmą.

(pas.) Antanas Sakalas 
Kanados Lietuvių Sąjungos 

Pirmininkas.
(pas.) Anelė Nomeikienė, 

Kanados Lietuvių Sąjungos 
Sekretorė”.

Lietuvos Atstovo Atsakymas

LOVVELL. MASS

Wa$hington Savings Institution

I

vių Sąjungos narių ir Montrea
lio lietuvių, reikšmingą pareiš
kimą iš š. m. lapkričio 10 d. ap
turėjau.

“Didelis Jums kanadiečiams 
lietuviams ačiū ne tiek už jūsų 
gražų laišką, kiek už jūsų gilų 
atjautimą Lietuvos tragedijos, 
kuris beabejo reiškia jūsų pasi
ryžimą prisidėti prie tautos 
bendrų pastangų atstatyti Lie
tuvą laisvą ir nepriklausomą, 
atsikratant nuo bet kokios spal
vos okupantų, ypač tokių, kurie 
savo grobonišką imperializmą 
bergždžiai bando pridengti neva 
revoliuciniais ir savysaugos 
prasimanymais.

“Gal mūsų kova bus ilga, o1 
kad ji bus nelengva 
tačiau žinodami, kad 
lias yra vieninteliai 
kelias, — kovokime 
griežtai ir tikėkime karštai, 
kad išplėštas mūsų tautos su
verenumas turės būti sugrąžin
tas.

t
tai aišku; 
kovos ke- 
teisingas 

vienybėje

Nuoširdžiai Jūsų,
(pas.) P. Žadeikis, 

Lietuvos Įgaliotas Ministras”.

30 Middlesex St. Tel. 5071 Lowell, Mass.

Visuomeniškas Taupomasis Bankas

McGoohan Coal Co.

Anglis — Alyva Šildymui — Koksai

125 Manchester St. Tel.3-2181 Lowell, Mass.

SHEAHAN'S PACKAGE STORE
THOMAS A. SHEAHAN, Sav.

Pilnas pasirinkimas geriausių importuotų likerių
* ! •

VYNO — ALAUS — IR KITŲ GĖRIMŲ

3 Gallagher Sq. Tel. 2-9431 Lowell, Mass.

658 Princeton Blvd. Tel. 2-7551 Lowell, Mass.

The Blue MOON
Patogiausias Restoranas Lowell’y 

“Cocktail Lounge”

WEBSTER DRUG STORES

prieš Did. Karą. 
J 32. Valuckas,
1878 m. Dainių 
vaisė. Amerikon 
m., gyveno 725 
Chicago, III.

33. Veželis, Andrius, gyveno 
Lowell, Mass. 1922 m. persikė
lė į Worcester, Mass., vėliau ry
tinėse valstybėse dirbo anglių 
kasyklose. Spėjama miręs.

Ieškomieji asmenys arba a- 
pie juos žinantieji labai prašo
mi tuojau atsiliepti.

Lietuvos Konsulatas
30 North La Šalie St. 

Chicago, Illinois.

Sąjunga, 
grąsinan- 
ir pasira- 
apsigyni- 

nesi-

Laike uždarymo Pasaulinės Parodos New Yorke 
daugumas lankytojų nusiskubino tą dieną, kad įsigi
jus garsiosios parodos “souvenirs”. Štai vaizde mato
me du lankytojus grįžtančius su savo laimikiais.

PALME R, MASS.

BUTTS CLOTHING CO.
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Pranas, gimęs 
km., Raseinių 

atvyko 1904 
W. 19th St.,

97 Pleasant St. Tel. 448 Claremont, N. H

146 Main St. Tel. 245 Monson, Mass.

FOREST LAKE DAIRY CO.

1

KEENE, N. H.

General ke Cream Corp.

CLAREMONT, N. H

t

Claremont National Bank

Kknbairs, Ine.

Dovanėlės, Lempos, Laiškams popiera, Atvirutės

v

40 Pleasant St. Tel. 682 Claremont, N. H.

SJS-S.S.S-S,S.S-S-S-S-S.N-WyvS.'N.s.vx.S.x.S.S.vS-WS,y
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371 Main St. Tel. 228 Palmer, Mass.

“GRADE A” PIENAS
Forest Lake Tel. 224 Palmer, Mass.

CHECKERBOARD FEED STORE 

Purina maistas — Anglys — Koksai 
7 Thorndike St. Tel. 152 Palmer, Mass.grynai imperialistinį grobuo

nišką Sovietų Rusijos žygį 
prieš mažą ir nieko nekaltą, 
taiką mylinčią Lietuvą.

Griežtai pasmerkiame Lietu
vos Komunistų Partiją, kaipo 
Rusijos žvalgybos agentūrą, 
kuri šiandien organizuoja išda
vikų ir donoscikų būrius ir iš- 
davinėja Maskvos teroristų 
gaujoms mūsų brolius ir sese
ris.

Nepripažįstame komunistinio 
seimo ir raudono diktatoriaus 
Osipo Stalino konstitucijos Lie
tuvai.

Pasmerkiame “Liaudies Bal
są”, jo leidėjus Maskvos agen
tus, Kanados ir Lietuvos ne
prietelius, biauraus smurto ir 
Sovietų diktatūros rėmėjus, 
kurie siuntė melagingas ir su
klastotas Paleckui telegramas, 
būk Toronto ir Kanados lietu
viai stoja už kruviną terorą 
Lietuvoje; taipgi už skelbimą, 
kad Sovietų diktatoriški rinki
mai buvo demokratiškesni už 
Kanados bile kokius rinkimus.

Pareiškiame, kad tie, kurie 
nuo šio laiko palaikys “Liau
dies Balsą” užsiprenumeruoda
mi jį arba aukodami jo užlaiky
mui pinigus, laukis komunistų 
parengimus, nežiūrint kokios 
draugijos vardu tai darytų, bus 
traktuojami kaipo palaikytojai 
ir rėmėjai komunistinės veiklos 
atkreiptos prieš išlaisvinimą 
Lietuvos ir įsteigimą Sovietinės 
santvarkos Kanadoje.

Kanados Lietuvių Taryba

iš Vilniaus, 
1918 m. Gy- 
Wisconsin.
gyvenęs 635 Monson Savings Bank

Simono sūn., kilęs 
Amerikon išvykęs 
venęs Winnebago,

9. Juška, Mikas,
W. 45th St., Chicago, III. Ieško 
žmona gyvenanti Lietuvoje, 
Prienuose.

10. Kaminskai, Jeroslavas ir 
Antanas, sūnus Jono ir Bugu- 
milos, kilę iš Dotnuvos parap., 
Kėdainių apkr. Amerikon išvy
ko prieš Didįjį Karą. Iki 1925 
m. gyveno: Jaroslavas —Johns- 
ton City, III., Antanas — West 
Frankfort, III.

11. Kenstavičius, Juozas, gyv. 
Čikagoje, ieško iš Lietuvos pa
bėgęs brolis Vaitiekus.

12. Kleiva, Pranciškus, kilęs 
iš Šauklių km., Šimkaičių vaisė., 
Raseinių apskr. 1937 m. gyve
nęs — 1810 S. Jefferson St., 
Chicago, III.

13. Klimaitis, Kazys, gyv. Či
kagoje. Ieško sesers duktė A- 
nėlė Žilinskaitė.

14. Kulikauskas, Jonas, kilęs 
iš Mažučių km., Žeimelio vals
čiaus, vienturtis sūnus. Dešinės 
rankos nukirsti du pirštai.

15. Kurtautas, Juozas, gimęs 
Kaune, Amerikon išvykęs prieš 
D. Karą. Rašo, kad gyvenąs 
“Dolvila” mieste, III.

16. Kvederaitė, Juzė, kilusi iš 
Skaisgirio valsčiaus, Šiaulių 
apskričio. Vyro pavardė neži
noma.

17. Lipinskas, Vincas, sūnus 
Vinco ir Onos Žilionytės, kilęs 
iš Marijampolės apylinkės.

18. Malinauskaitė, Ona, kil. iš 
Smalių km., Joniškio valse. A- 
merikon atvykusi 1923 m. Vyro 
pavardė nežinoma.

19. Markūnas, Zigmas, kilęs 
iš Krasnešėlio km., Žiežmarių 
valsčiaus, Trakų apskr., pasku
tinė gyv. vieta— 4321 S. Maple- 
wood Avė., Chicago, m.

20. Mikalauskas, Antanas, 
Dr., gimęs 1907 m., gyveno 
Klaipėdoje, Berlyne, Kaune. A- 
merikon atvyko prieš metus.

21. Paulikaitę 
Marei joną, kilusi 
apskr., Amerikon 
m. Philadelphijoje 
Jono Vilimo, 1922

Pilnas Bankinis Patarnavimas
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H.6.GwiKeyAndCo.
ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ GĖRIMAI 

Sankrovininkai Pristatytojai Alaus, Saldainių ir 
tabakas. Atliekame ir telefoninius užsakymus.

88 Dunbar St. Tel. 118 Keene, N. H.

Torontas Pasmerkia Sovietų 
Agresijų Ir Jos Rėmėjus
Kanados Lietuvių Tarybos 

suruoštose prakalbose, kurios 
įvyko lapkričio 2 d., 1940 m., 
St. Agnės svetainėj, kampas 
Grace ir Dundas West gatvių, 
Toronto, Ont., Canada, dalyvau- 

! jant 400 žmonių, vienbalsiai 
priimta rezoliucija, pasmer
kianti Sovietų Sąjungos impe
rialistinę agresiją Lietuvoje ir 
tokios agresijos rėmėjus:

1. Kadangi Sovietų Sąjunga 
buvo padariusi su Lietuva su
tartį 1920 m., pripažindama jai 
etnografines sienas, su jos am
žina sostine, Vilniumi;

2. Kadangi Sovietų 
1939 m. spalių 10 d. 
čiai privertė Lietuvą 
šė su ja savitarpinio
mo sutartį, ir pasižadėjo 
kišti į Lietuvos vidujinius rei
kalus ;

3. Kadangi pagal šią verstiną 
Lietuvai sutartį Sovietų Sąjun
ga įsisteigė Lietuvoje militari- 
nes bazes ir vėliau, remdamasi 
Sovietų žvalgybos išprovokuo
tomis priekabėmis, Lietuvą o- 
kupavo, ir tuo būdu sulaužė vi
sas padarytas su Lietuva su
tartis;

4. Kadangi Sovietų Sąjunga 
jėga pavergė Lietuvą, pravedę 
Lietuvos konstitucijai priešin
gus ir suklastuotus rinkimus 
liepos 14—15 dienomis;

5. Kadangi, neteisėtai ir dik
tatoriškai išrinktas komunisti
nis seimas liepos 21 d., 1940 m., 
nutarė prijungti Lietuvą prie 
Sovietų Sąjungos;

6. Kadangi okupantai, Sovietų 
Sąjunga, uždarė visas laisvas 
organizacijas, profesines sąjun
gas, spaudą, įvedė ant užsienio 
laiškų ir spaudos biauriausią 
cenzūrą. įvedė Stachanovo sku
botumo sistemą darbininkų iš
naudojimui, leidžia komisarams 
legaliai vogti ir plėšti ūkininkų 
ir darbininkų turtą (baldus, ra
dijas, etc.), be teismo žudo, ka
lėjimuose kemša ir deportuoja 
geriausius Lietuvos sūnus ir 
dukteris į gilumą Rusijos;

7. Kadangi vietos laikraštis, 
leidžiamas ir redaguojamas ne- 
legalės Komunistų Partijos 
žmonių. Liaudies Balsas, pilnai 
užgiria Sovietų Rusijos vykdo-

I mą terorą Lietuvoje, skelbia, 
kad Sovietų Rusijos pravesti 
sufalsifikuoti rinkimai Lietuvo
je buvo demokratiškesni negu 
Kanados rinkimai;

Atsižvelgiant į visa tai, tebū
na nutarta:

Toronto ir apylinkių lietuviai, 
Kanados ir Lietuvos mylėtojai, 
ištikimi Kanados piliečiai, pro

testuojame ir pasmerkiame

Pristatytojai FRO-JOY ir grietininės šalta-košės

431 Main St. Tel. Keene 288-W Keene, N. H.

“Atsivežame ir nuvežame gydytojų receptus”
401 BridgeSt.—2-5711 410 Middlesex St.—2-7051

255 High St.—2-1461 337 VVestford St.—5852

74 Merrimack St.—2-3231 
Lowell, Massachusetts
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Thompson Hardware Co.
Dažai ir Geležiniai Reikmenys 

“Centras Geležies Reikmenų Lowell’y”

Lietuvos Konsulato Čikago
je Ieškomi Asmenys

/
z_

54 Merrimack St. Tel. 7524 Lowell, Mass. £

Geriausių Linkėjimų

I

POLLARD’S
Departmentinė Krautuvė

Seniausia Ir Geriausiai Žinoma Loweil'y
<

•V

HoweMotorCo„lnc.
“JŪSŲ CHEVROLET PRISTATYTOJAS” 

Garantuojami Naudoti Automobiliai

People's National Bank
Atlieka kiekvieną bankinį reikalą 

Narys Federal Deposit Insurance Corporation

Sąrašas Nr. 113
1. Adomonis. Kostantas, ieško 

pusbrolis iš Buenos Aires. Ar
gentina.

2. Alenčikas, Bronius, kilęs iš j 
Panevėžio apskr., Ūtos kaimo. 
Jam yra laiškas iš Prancūzijos.

3. Antanavičius, Jonas, gyve
no Brooklyn. N. Y., turėjo alinę.

4. Bingelienė. Čiuoderytė, gy
veno New Yorke, ieško brolis 
Albinas.

5. čiaikevičienė - Goštautaitė.
Viktorija. Spėjama, kad kilusi j į Čikagą, 
iš Kėdainių apylinkės ir gyve
nusi Clevelande.

6. Goštautas, Boleslovas, ki
lęs iš Kėdainių apyl., gyvenęs 
Clevelande.

7. Jankauskas, Jonas. Seniau 
mokęsis Quincy, III. Gyvenęs 
Sterling. III. Jam yra laiškas iš 
Lietuvos.

8. Joffe, Bencijanas. Abramo

o - Vilimienė, 
iš Kretingos 
atvyko 1920 
ištekėjo už 

m. persikėlė

7 Pleasant St. Tel. 32 Claremont, N. H.

58 Tremont Sq. Tel. 550 Claremont, N. H.

Bankinis Patarnavimas kiekvienu atveju 
Narys Federal Deposit Insurance Corporation

22. Podribonis,
Amerikon atvyko 1910 m., gy
veno Garden Avė., Hamilton, 
Ohio.

23. Pūkis. Jonas, sūn. Jono, 
atvyko Amerikon 1909 m., gy
veno Coles, UI.

24. Radžiūnas, Kostas (Gust 
Rogers). Gyvena Čikagoje. Jam 
yra laiškas iš Berlyno.

Bronislovas,

CLAREMONT MOTOR CO.
? Ford — Mercury — Lincoln Zephyr

Įgalioti pardavėjai ir patarnautojai
11 Main St. Tel. 54 Claremont, N. H.



Antradienis, Gruodžio 3, W
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Gruodžio 1 d., 7:30 vai. vakS’l 

re., bažnytinėje salėje, įvyko 
bažnytinių draugijų vadovybė
je, paskaitų vakaras. Kun. K. 
Jenkus labai vaizdžiai ir isto
riškai davė iliustruotą paskaitą 
apie pirmuosius Amerikos kan
kinius jėzuitus. Žmonių atsilan
kė daug. Pelnas aukuojamas 
bažnyčios altoriams padabinti.

Tą vakarą kun. A. Abračins- 
Lapkr. 30 d. Ona Čižiūtė, gyv. jr muz. R. Juška lankėsi ar- 

------------- ;43 W. 7th St., ištekėjo už Sta- > tistės Onos Katkauskaitės ope- 
Lapkr. 28 d., Šv. Petro par. nislovo Zablocko. Liudijo Ona riniame koncerte, Worcestery, 

bažnyčioje, iškilmingai su Šv. Harris ir Viktoras Gasauskas. jęUrs lat^į nusisekė. 
mišiomis ištekėjo Bronislava[ Taip pat apsivedė Matas Fla- 
Vasiliauskaitė, gyv. 144 Bowen herty su Eugenija Čižiūte, gyv. 
St., už Jono J. Sullivan. Liudijo 207 D St. Liudijo Stepas Saka- 
Danielis Sullivan ir Anielė Au-'vičius ir Ona Komičiūtė. 
sevičiūtė.--------------------------------- • Po tam sekė šliūbas Juozo

Po pietų apsivedė Vladas Mic- Keating su Alena Šimkiūte, 
kevičius su Amelija Lausevičiū-1 gyv. 167 W. 8th St. Liudijo Jur-' 
te, 405 E. 3rd St. Liudijo Kazys gis McDonald įr Marijona Šim-[ 
Lausevičius ir Alena Mickevi-ikiūtė.
čiūtė. ‘ ------------ «

i Gruodžio 1 d., tapo pakriks-1 
itylas sūnus Prano ir Zofijos 
' (Mikšėnaitės) Driscoll vardais I 
iKenneth Arthur. Kūmai buvo 
(Antanas Magnarelli ir Malvina 
Mikšenaitė.

T

VIETINES ŽINIOS [Sidabrines Vedybinės Sukaktuvės Nuoširdi Padėka

-....... ............... ...........................
[ Po tam, susišliubavo Stanis- 
: lovas Salavinas su Pranciška 

Lapkr. 23 d., Šv. Marijos baž- Katis (Katkauskaitė), gyv. 131 
nyčioje, Milford, Mass., South- Silver St. Liudijo Juozas Sala- 
bostonietė Adelė Amestaitė iš
tekėjo už Jono Rizzoli. Liūdi jo 
Jonas Gandolfi ir Edita Seillo. >

ŽINUTES

vinas ir Virginija Katkauskaitė.

DAKTARAI

nu

Jo Eminencija Teiravosi 
Apie Lietuvą

Gruodžio 4 d., 7:30 vai. vaka
re, įvyks sodalicijos pamaldos. 
Po tam jos laikys susirinkimą, 
ir turės teatro praktiką.

Kun. K. Urbonavičius ir kun. 
P. Virmauskis dalyvavo 40 va
landų atlaiduose, Cambridge, 
Mass.

Gruodžio 3 d., 7:30 vai. vaka
re, bažnytinėje salėje, bus lai
komas Moterų Sąjungos kuopos 
susirinkimas.

m

A B
■ ii

radome visus 
ir mylimiau- 
Viskas buvo 
Stalai žibėjo [

Lietuvis Dantistas
ALKapoSus

517 E. Broadway,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2550
Ofiso valandos nuo 9 iki 12,
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vaL vakare 
NedSUomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(pagal sutartj)

TM. TROwbrMo« 6330.

Jotui Repshis, M. D.
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq„ 
Camoridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 to 6 — E

Lapkr. 29 d., kun. P. A. Vir- 
mauskis kalbėjo su Jo Eminen
cija Kardinolu O’Connell. Jo E- 
minencija klausė kas dedasi su 
žmonėmis Lietuvoje. Kun. Vir- 
mauskis atsakė, kad Lietuvoje 
žmonės yra medžiaginiai api
plėšti ir dvasiniai prislėgti. Mes 
meldžiamės, organizuojamės ir, 
kiek galime, šelpiame pabėgė
lius. J. E. Kardinolas patarė 
visiems daug melstis. Melstis ir 
už jį, ypač jo gimimo dienoje, 
gruodžio 8-toje.

Gruodžio 5 d., 4 vai. p. p., bus 
: klausomos vaikų išpažintys. 
4:15 vai. p. p., atsibus Marijos 
Vaikelių draugijos pamaldos, 
susirinkimas ir naujų narių pri
sirašymas. 7:30 vai. vak., bus 
klausomos suaugusių žmonių 
išpažintys. 8 vai. vak., bus Šv. 
Vardo vyrų draugijos susirinki
mas ir naujų narių prisirašy
mas.

pp. GUZEVIČIŲ ŠEIMA—Sėdi: Guzevičienė;
Stovi: (iš kairės j dešinę—sūnus Vytautas (jaunes
nis), vidury — jubiliejatas Guzevičius ir (kairėj) vy
resnis sūnus Albertas.

i

392 W. Broadvvay So. Boston, Mass,

domink: pilka, m. d.

' Telephone ŠOU 1320 . - Residence KEN 7432

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Penktadienio vakare, po Šv. 
Valandai, bus laikomos Maldos 
Apaštalystės draugijos susirin
kimas.

Po tam įvyks susirinkimas šv. 
Vincento Labdarybės draugijos. 
Šioji draugija prašo tų kas turi 
atliekamų drabužių ar avaly
nės, atnešti penktadieniais į su
sirinkimus, kad būtų galima 

| kuodaugiausiai jais aprūpinti 
biednųjų. Ji taipgi prašo bied- 
nųjų norinčių paramos, tuojau 
užsiregistruoti ko reikalauja, 
kad būtų galima bent Kalėdų 
metu suteikti paramą.

Guzevičių 25 
gyvenimo su
tariant — at- 
vedybinį jubi-

Visiems, kurie surengė mums 
tokį “surprise party”, lapkričio 
17 d. vakare pp. Januškevičių 
namuose, 328 E St., mūsų 25 
metų vedybinio gyvenimo su
kakties proga, p. Ieva Marksie
nė tikrai sugebėjo mums sume
luoti. 6 vai. vakare atvykę pas 
pp. Januškevičius 
savo geriausius 
sius draugus-ges. 
šauniai prirengta,
sidaoru. Pasitiko mus su rožė
mis ir šūkiais: “surprise!” Tik
rai buvo suprizas.

Pirmiausia nuoširdžiai dėko
jame kun. dr. K. Urbonavičiui 
už dalyvavimą ir dovanas, ku
rios bus visados atmintinos: 
dėkojame už dovanas ir sveiki
nimus nuo visų dalyvių; dėko
jame p. M. Sakalauskaitei už 
gėles, kurias mums įteikė na
muose ir sekmadienį pp. Januš
kevičių namuose 25 rožių bu
kietą; Jėzaus Nukryžiuotojo 
Seselėms už sveikinimus ir do
vanėles; K. ir J. Mikelioniam 
už gražią dovaną: p. Senukevi- 
čienei ir jos šeimai už dovaną; 
p. Žardeckienei už gražų cor- 
sage; pp. Poškam už dovanas ir 
sveikinimus per radio krikšto 
dukteriai Emilijai Poškiūtei; 
taip pat dėkoju LDS Centro 
Valdybai ir Radio vadovybei už 
sveikinimus; Nashuaiečiams už 
sveikinimus telegramomis; 
Ievai Marksienei
ir visiems kitiems mus sveiki
nusiems laiškais, ir visiems, ku
rie surengė bankietą mus pa
gerbti tariame nuoširdų ačiū.

Nuoširdžiai dėkojame už svei
kinimus ir linkėjimus visiems 
dalyviams, būtent: kun. dr. K. 
Urbonavičiui; pp. Januškevi- 
čiam ir jų šeimai; p. M. Saka
lauskaitei, p. Marksienei. laido-

tuvių direktoriam pp. Zalets- 
kam. pp. Jdv. ir B. Ctfniam. y- 
pač advokatui už gražų progra
mos vedimą: pp. Žardeckam; 
Nashuaiečiams — pp. V. ir T. 
Mitchell, pp. Staniuliam; p. 
Skirkevičienei; Norvoodie- 
čiam — pp. Kuram. Naujokai
čiam; pp. Mikelioniam, Gailiū- 
nienei, Mizgirdienei, Čeplikie- 
ne, Nanartavičienei, O. Staniu- 
liūtei, ir visiems kitiems, kurie 
kokiu nors būdu prisidėjo prie 

• surengimo bankieto. Mes nie- 
j kad to nepamiršime. Dar kartą 
[ nuoširdžiai dėkojame visiems ir 
I visoms. Lai Dievulis jums atly- 
1 gina.

Julius ir Ona Siauriai.

Lapkričio 29 d. pp. Antanui ir 
Uršulei Švagždžiam, gyv. 299 
W. 4th St., So. Bostone, “gar
nys” paliko gražų sūnelį. Moti
na ir naujagimis sūnelis yra 
Dr. Juozo Landžiaus - Seymour 
priežiūroje. Sveikinam!

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

P-
ir jos šeimai

Lietuvis Plumeris
Steamfitter, Gas Filler, 

Stove & F u mace Repairs 

Oil Burners

C J. KUČINSKAS (Kayl 
322 Dorchester St. 

Šou. 0346

čiai 
prie 
jasi

dovanos nuo savųjų sūnų, gimi
nių ir visų dalyvių.

Ponai Juozas ir Ona Guzevi- 
daug darbavosi ir dabar 
kiekvienos progos darbuo- 
katalikiškose - lietuviškose

draugijose. Juozas priklauso 
prie Sus. Šv. Kazimiero ir prie 
LDS 1-mos kuopos. Ponia Ona 
yra ilgametė Moterų Sąjungos 
narė ir dažnai darbuojasi Šv. 
Petro parapijos naudai, kurios

I
jie esą nariai.

P-nai Guzevičiai gyvena 27 
Tampa St., Mattapan, Mass. ir 
turi savo namą, kuriame gyve
na jau tryliką metų. Beje su- 

kad ponams Guzevi- 
čiams nuolat kartojasi numeris 
tryliktas. Pa v., jie vedėsi try-

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington, Mass. Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSK1S, Namų Tel. Dedham 1304-R

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAU8KAI, Sav.

Automobilistai! Jei jūs norite, 
kad jūsų karas ilgai laikytų ir 
greitai bėgtų, pirkit aliejų ir 

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530 

541 Broadvvay So. Boston, Mass.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Kitą sekmadienį švęsime Ne
kalto Prasidėjimo Panos Mari
jos didelę šventę. Šv. Petro par. 
bažnyčioje šv. mišios bus laiko
mos, kaip kas sekmadienis: 7, 
8, 9, 10 ir 11. Aštuntą valandą 
mišios bus laikomos Tretininkų 
Draugijos intencijai. Per tas 
Šv. mišias Šv. Vardo vyrų drau
gija priims Šv. Komuniją.

2:30 vai. p. p., bus bažnytinis 
naujų narių priėmimas Marijos 
Vaikelių draugijon.

7 vai. vak., bus naujų narių 
bažnytinis priėmimas į sodalici- 
ją-

7:30 vai. vakare, bažnytinėje 
[salėje sodalietės statys puikų ir 
'pamokinantį teatrą — “Praras-

vo dabartiniame name gyvena 
Jie džiaugiasi

Radio Mechanikas ,
Taisau įvairių rūšių radijus. 

Darbą atlieku pirmos klasės ir 
nebrangiai už jį skaitau. Taipgi 
pataisau durų skambučius ir 
sudedu naujus,
kreipkitės pas JONĄ TUMĄ, 
496 E. 7th St.. So. Boston, Mass.

(12-9)

Juozas M. DiRs
Laikrodininkas

Reikalui esant

YVONNE’S 
HOUSE OF BEAUTY

I tas Pašaukimas”.

Amerikoje pragyveno 
Paliko tris seseris ir 
Tapo palaidotas su 

šv. mišiomis. iš Šv.

Lapkr. 29 d., mirė, Aleksan
dras Bučys, sirgęs tris mėne
sius. 56 metų amžiaus, gyv. 82 
G St. Jis paėjo Vabalninku pa
rapijos. 
34 metus, 
du broliu, 
trejomis
Petro par. bažnyčios, gruodžio 
2 d., 9 vai. ryte, Mt. Benedict 
kapuose.

A. a. A. Bučio kūnas buvo pa
šarvotas Joseph W. Casper lai
dotuvių namuose. 187 Dorches
ter St., So. Boston. Mass.

SERGA

20

YVONNĖ NIAURA,
• * 7

Lietuvaitė plaukų grožio kultūros žinovė-ekspertė 
$ EASTERJN AVĖ. -0 ; ’DEDHAM, MASS.

< ‘Ul.Std 1636. (

Jurgis Algirdas Masiulis,
tn. amž.. sūnus Boleslovo ir Ka- 
trinos Masiulių, gyv. 436 6th 
gt.. So. Bostone. Lapkričio 17 
ČI. nuvežtas į ligoninę — St. 
idargaret. Padaryta appendbc 

>■ bj>eracija. Sveiksta. Linkime 
Į visiškai pasveikti.

šeštadienį, lapkričio 30 d. š. 
m., vakare, Šv. Petro parapijos 
salėje, 7th St., So. Bostone įvy
ko didžiulis pokylis - bankietas, 
tikslu atžymėti pp. Juozo ir O- 
nos (Kubiliūtės) 
metų vedybinio 
kaktuves. Kitaip 
žymėti Sidabrinį
lieju. Tas viskas ponams Guze- 
vičiams buvo surengta kaipo 
“surprise party”. Darbas buvo 
didelis, nes žmonių prisirinko 
apie trejetas šimtų. Buvo jo ar
timiausieji giminės, pažįstami, 
kaimynai ir prietejiai. To gra
žaus bankieto atsakomybę ir
sunkiąją naštą paėmė ant savo žinota, 
pečių pp. Jurgis ir Magdalena 
(Kubiliūtė) Valatkai, kurie yra 
švogeriai su pp. Guzevičiais. likto, atvažiavo į Ameriką ’13,
Kaip ponia Valatkienė prasita- jaunesnis sūnus gimęs 13, ir sa
rę, jai visą rengimo planą ir pa
tarimus bei šeimininkavimą su- tryliktas metas.
teikė ponia Jieva Marksienė. savo gyvenimu ir jų sūnūs yra
ponų Guzevičių giminaitė. Prie labai prisirišę prie tėvų ir daug 
valgių gaminimo ir tvarkos pa- žada tėveliams.
laikymo atėjo į pagelbą pp. Va-į čiai augina ir augintinę, kurią 
latkienei ir Marksienei šioji tai-'pasiėmė keturių metų kai mirė 
ka: pp. Račkauskienė, Stanie-ljų artimą giminaitė. Mergaitė 
nė, Jagminienė, Jaskevičienė/ jau penkis metus kai gražiai au- 
Jarušienė, Jakunskienė, Mizgir-ga ir mokosi.
dienė, Danušienė, Stonienė; pa-' šia 
tarnavo — Eleonora Valatkai- nams 
tė, Jenie Valatkaitė, Mara Ki-'metų 
burytė, ponia Červokienė, Bro
nė Račkauskaitė. Angelė Mark- 
saitė; Vincas Kudirka, Jr., Pra
nas Cvilikas, Jonas Pazniokas. 
Jonas Galiackas, Andrus Mar- 
celionis, Mykolas Marksas. Ka
zimieras Danušis, Vincas Va
latka, p. Stonis ir visų vyrų va
das ponas Jurgis Valatka.

Po skanių užkandžių ir gėri
mų p. Jurgis Valatka savo įžan
ginėje kalboje pasveikino jubi- 
liejatus pp. Guzevičius ir papra
šė p. Joną Kumpą vesti vakaro 
programą, p. Kumpa savo žody
je sudėjo sveikinimus nuo sa
vęs ir LDS 1-mos kuopos, taip
gi ir nuo “Darbininko” redakci
jos, pažymėdamas, kad p. Gu
zevičius yra LDS organizacijai 
nusipelnęs žmogus, nes net ke
turis metus yra buvęs LDS pir
mos kuopos pirmininku. Toliau 
kalbėjo sekantieji kalbėtojai — 
Vincas Kudirka, Sr., Jonas Ja
roša, Mykolas Arentas, Petras 
Planskis, Albinas Neviera. Sta
sys Mockus, Mrs. Lukas, Mag
dalena Valatkienė, Ieva Mark
sienė. pp. Guzevičių sūnūs — 
Albertas ir Vytautas.

Laike pertraukos kalbų buvo 
atrištos ir visiems parodytos 
jubilietams suteiktos gražios

P-nai Guzevi-

proga ir mes linkime po- 
Guzevičiams ilgiausių 
ir sveikiems laimingai 

darbuotis Tėvynės ir Bažnyčios
labui! Rap.

VYČIŲ SUSIRINKIMAS

Gruodžio 8 d., 2 vai., vyčių
kambary, įvyks vyčių kuopos 
susirinkimas. Bus valdybos rin
kimas 1941 m. Kiekvieno vyčio 
būtina pareiga šiame susirinki
me dalyvauti. Valdyba.

GRUODŽIO 1 So. Bostone 
Blaivininkų kuopa turėjo mėne
sinį susirinkimą. Išduota Seimo 
raportas. Kuopa auga nariais; 
susidomėjimas blaivybe didelis. 
Kuopa rengia vakarą naudai 
Seselių Nekalto Prasidėjimo. 
Programą išpildys p. Onos I- 
vaškienės grupė. Bus kalbų ir 
įvairumų. Kurio tiktai širdis 
dega artimo meile, ypač prieš 
Kalėdas, prašome dalyvauti.

Kviečia Kuopos Valdyba.
I

Serga Adv. Young
Šiomis dienomis susirgo 

pu adv. Antanas J. Young, L. 
Vyčių Algirdo 17 kp. ir Federa
cijos skyriaus pirmininkas. 
Adv. Young daug dirbo ren
giant art. Ann Kaskas koncer- 

itą. Linkime pasveikti.

gri-

FARMA N. Y. VALSTIJOJ
Tarpe Richfields Springs ir 

Cooperstown, randasi vakarinėj 
pusėj gražiausio Canadarago 
ežero. •

225 AKERAI derlingiausios 
žemės, daug vaisinių medžių, 
didelės ganyklos, daug miško, 
beveik nauja barnė dėl 42 kar
vių, svirnas grūdams.

9 KAMBARIŲ stuba ir kiti 
budinkai. Tinkamiausia vieta 
išvystimui turėstinio biznio ša
lę ūkininkystės. Savininkas pri
verstas tuo jaus parduoti, arba 
mainyti ant namo netoliau 15 
mylių nuo Bostono. Dėl plates
nių

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS) 

Septyniais būdais stogų dengBJa*.
Sodewall, Stut Metai Work 

Namus Modernizuoja. Mokestis su 
3—6—0—12 mėnesių idsimokėjimu

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso Ir stato kaminu*. 

Geras Darbas — Kainos žemos

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

GRABORIA1

informacijų kreipkitės pas:
A. J. KUPSTIS

332 West Broadway 
South Moston, Mass.

(12-3)

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI
Nekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudžjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprasta palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien issitrindami su 
Pain-Ezpelleriu. Bis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.

S. Barasevičius Ir Sūnus 
SENIAUSIAS MOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS. 
Tel. 8OU Boston 2590

Oyven. vieta: 838 Dorchester Avo. 
TeL COLumbia 2637.

i

AR JAUČIATĖS NUVARGĘ 
-BE VIKRUMO?

Skauda galvą — išpūtę viduriai?
Kada tik užsikemša jūsų žarnos, 

išpunta viduriai, dvokia kvapas, ait
rumas, imkite FEEN-A-MINT. Ta 
malonaus skonio liuosuojanti kram
toma guma švelniai bet tikrai liuo- 
suoja vidurius. Imkit einant gult. Ry
te jausite tikrą palengvinimą ir at- 
gausit vikrumą. Jaunų ir senų mili
jonai naudojasi nebrangiu FEEN-A- 
MINT. Jis tinka ir jūsų šeimai. Nu- 
sipirkit FEEN-A-MINT šiandien!

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W.Ca$per 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamutojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Ma°°.

2. A. Zaleta.h^s F. E. Zaletskas 
Grabor'ai ir BalsamuotoJal 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia Šermenims dykai

Tel. ŠOU Boston 2609

0. A.



Antradienis, Gruodžio 3. 1940

70-ties metų geriausias patarnavimas gėrimais.

IBRIDGEPORT, CONN.

Skaitytojų Balsai

H. J. Hassar Motor Co.

pasidarbavo. Visiems darbuoto
jams ir rėmėjams klebonas ta
ria ačiū.

Lapkričio 8 d. moterys sąjun- 
gietės turėjo kortų vakarą dėl 
pataisymo svetainės. Pelno liko 
$31.35. Garbė sąjungietėms už 
nuveiktą gražų darbą parapijos 
naudai. Tat visos parapijos var
du tariu joms ačiū.

Neseniai Hartforde, Naujoje 
liet, klubo svetainėje, įvyko ko
munistų susirinkimas. Žmonių 
susirinko mažai. Apie pusė tų 
pačių komunistų vaikščiojo po 
svetainę ir ant grindų spiaudy- 
dami murmėjo: “Matai žioplys, 
jis pasakys mums, kad dar Lie
tuva laisva”. Tačiau komunistų 
komisaras Šalomskas savo 
draugų neklausė ir dar daugiau 
pradėjo kalbėti apie laisvę. Jis1 
gal mano, kad Hartfordo lietu-} 
viai nemoka skaityti, tai va, sa- buvo kupina svetainė, 
ko, paplepėsiu ir gal rasiu už tojai suvaidino 
save kvailesnį, o be to ir pen- ką”, kurį vaidino šie asmenys: 
kinę dar gausiu (tačiau vargu p. Milžinskas, Mockevičius, V. 
ar už save kvailesnių surado ir Jakštis, Minalga, Mockevičius, 
vargu ar penkinę sukolektavo). J- Vilsonas, Mačiukaitis, ir vy- 
Na ir plepėjo niekus ir šaukė, r4 choras. Vaidinimas labai juo- 
kad čia nieko tokio, jei po kiek 
metų Lietuva surusės. 1_____
Tautos išgama gal daugiau net 
už Paleckį, kad Rusija žmonių} 
nežudo, kad ji tik ramiai pasi- jęaįtė, Einoraitė, Vilsonaitė, Ka- Fondui. Lapkričio 24, pasinau- 
ima, nes Rusija karo nenori. minskaitė, Radvilaitė, Milžins- dota gera proga, kai popiežius 

ragino melstis ir aukotis už ka
ro metu nukentėjusius, tai lie
tuviai kaip tik ir yra tokie nu-

M. Camey Company
Pristatytojai Įvairių Importuotų Likerių 

Pilnas Pasirinkimas Geriausių Vynų ir k. gėrimų

49-61 Hampshire N ar. Common St. Tel. 4950 - 
Lawrence, Mass.

IIi
Į
l Sekmadienį, lapkr. 24 d., 
, rapijos choro vaidinimas 
koncertas gerai pavyko, žmonių 

Vaidin- 
“Juokų Jomar-

- • kingas, ir publika labai buvo 
Šaukė Pateni<inta- Vyrų choras po to 

dar padainavo porą dainų. So- 
, lo ir trijo, dueuts padainavo šie 
jaunuoliai: J. Bamotas, Šums-

Londonas išvežė vaikus gilumoj savo šalies, kitus į Kanadą, ir dar 
kitus į Jung. Valstybes. Vaizde matome būrį vaikučių, kurie išvežti į sve
timas patalpas ir sutikę naują globėją atydžiai stebi. Tur būt ne toks jų 
motinos veidas buvo!...

Ford — New Mercury 8 — Lincoln-Zephyr 
Įgalioti pardavėjai ir patarnautojai 

Pristato Fordo automobilių dalis
2 Common St. Tel. 6134 Lawrence, Mass.

Pennsylvanijos Žinios
PMLADELPHIA, PA.

Šv. Kazimiero parapijoj varo
mas vajus Lietuvai Gelbėti

ima, nes Rusija karo
Kvailelis tas Šalomskas kaip ir vagĮ Radvilas.
visi komunistai, parsidavėliai ir 
išdavikai. Galėtum, žinoma, to-, 
kius kalbėtojus pamokyti, bet dainas, ir prasidėjo šokių pro- kentėję. Todėl tą dieną padary- 
ar įmanoma;, juk kiaulės šaukš-

ras Mažeika, Paulina Rupšienė, 
' O. Jankauskienė, Rozalija Bar
kauskienė, Barbora Statkus, 
Ona Klimienė, Jonas Tumosa, 
Magdalena Šapalienė, Ona Ges
tom Račkienė - Johnson, Silves
tras Pocius, Mary Januškevi
čius, Vincas Stasiuke vičius, 
Pranas Kondrotas, K. Baltru- 
konis, A. Naujokas, Jonas Va- 
lonis, Juozas Kriščiūnas, Pra
nas Bagočius, Mykolas Petrau
skas, Mrs. S. Norkus, J. Ja- 
blonskas, Ona Uuguraitė, Anta
nas Tribulas, Mrs. Domicėlė A- 
riškevičius, Petronėlė Linaus- 
kienė, Juozas Morkus, Petronė
lė Utkienė, Valerija Sabaliaus
kaitė, Agota Mažeikienė, Juozas 
Jakštis, Kazimieras Stasiūnas, 
Cecilija Bačinskienė, R. Liuda- 

Elena Kaziūnienė, G. 
Bernec- 

Jankauskie-

The Methuen Natiniai Bank
1

“Bankas Asmeniškiems patarnavimams” 
Narys Federal Reserve System 

Narys Federal Deposit Insurance Corporation 
Merrill S. Guant Sq., Methuen, Mass.

I- • t f

Staniukynas, Mrs. Edna Žeda- 
lis, S. Kateiva, Raimondas Ur
ba, Mr. & Mrs. Bekeris, Emili
ja Valatkienė, Ona Masliaus- 
kienė, Liudvikas Kondrotas, 
Morta Mažeikienė, Viktorija 
Varnienė, Miss Frences Mažei
ka, Stella Shapkus, Mr. & Mrs. 
Josephine Rimgaila, Teklė Bal
čiūnaitė, Simonas Mažeika, 
Pranciška Barčienė, Mrs. S. Re- 
meiža, J. Peldūnas, Juosas Ša
lys, Jonas Paškevičius, Julija 
Gabius, Rozalija Grubliauskai- 
tė, Salomėja Ambrozienė, Mrs. 
A. Čirkatauskis, Jonas Urbo
nas, Mrs. J. Vaitiekaitis, M.
Rimkienė, Mrs. Kath. Pauls, vičienė, 
Mykolas Bigenis, Ona Jurgai-, Čepulienė, Magdalena

Z

Hamblet Machine Company

tos nares minėtų draugijų daug H. C Stillman Shoe Company
Išdirbėjai Avalinės

£XXXX5SS

;l

p. Dulbiūtė ir 
Jakštaitė. Pabaigoj choras pa
dainavo kelias gražias liaudies

NEIARK.N.J.

15 Union St. Tel. 3-1547 Lawrence, Mass.

nesuras, bai dėkingi klebonui kun. J. V.lbas pasakė neseniai iš Lietuvos tienė, Mrs. E. Pečiulis, M. Ska-įkienė, Magdalena

Juozapas Biržietis, Ieva! 
Verpečinskas, M. Valavičius, T.

grama. Šoko visi jauni ir seni.

I

SEARS. ROEBUCK AND CO.

-------C----------------------------------------- »• .j----------------- ----------------------------------------------- . ~ *

tu valgyti neišmokysi. Neišmo- Jaunimui dar pagelbėjo p. Moc- 
kysi ir komunistų laisvę gerbti, I kevičius.^ P’ Mikuckis, 

nes jie šaukia lyg bepročiai, 
šmeiždami ir meluodami ir net 
patys sau netikėdami. Ir kam 
pagaliau jie rėkia? Kvailesnių 
už save jie čia tikrai i----------
nes lietuviai visi moka protauti 
ir šmeižtus moka nuo tiesos at
skirti. Kad ir už pinigus “neau- 
šinkit” savo gerklių, nes niekas 
jūs neklauso.

John Melonis.

, p. Moc
kevičienė, p. Lučinskienė. Ren- 

1 gimo komisijoje gerai darbavo
si p. J. Barnotas, p. Gustaitė, 
p. Dulbiūtė, p. Daugėla, ir A. 

I Stanišauskas. Choristai yra la-

ta bažnyčioje rinkliava, pasa
kyti tinkami pamokslai ir pa
raginimai. Jau prieš tai buvo 
gerai išgarsinta, išdalyti kon- 
vertėliai su Lietuvai Gelbėti 
Fondo įrašu, toliau gyvenan
tiems išsiųsti į namus. Po su
mos padaryta prakalbos. Kal-

Lawrence Academy of Beauty Culture
PRAKTIŠKAS MOKYMAS — Finger Waving — 

Manicuring — Scalp Treatment — Marcei Waving 
Permanent Waving — Reconditioning Dyes 

TEORETINIS MOKYMAS — Fizi jologi jos ir Ana
tomijos — Bakterologijos — Odos — Nervų 

Plaukų — Nagų
“Išmokintos rankos niekad nedykauja”

200 Essex St. Tel. 2-8021 Lawrence, Mass.

Kazlauskui už gražų pagarsini-: atvykęs kun. Slavėnas. Jis pa-’rakcxias Ona'Balčiūnienė, Pet-’nė. 
mą, ir kartu dalyvavimą šiame, pasakojo, v“5’' 
vakare. Daug svečių buvo atvy
kusių iš kitur.

Svetainėj pasirodė garsinimai 
koncerto dainininkės J. Žukau
skaitės, kuris bus sausio 5, a- 
teinantį metą. Manau, kad ko
misija ir jaunimas galės su- 

Newarko parapijos bazaras traukti didelę minią publikos, 
jau pasibaigė geromis pasek- nes toki koncertai nekasdien y- 
mėmis. Bazare dalyvavo visos ra. Taipgi ši dainininkė neper- 
katalikiškos draugijos ir uoliai seniai atvykus iš Lietuvos ir 
dirbo, ypač pirmininkės: P. E. sudainuos mums gražių lietu- 
Demskienė Moterų Sąjungos, viškų dainų. Visi tą vakarą da- 
M. Svetikienė Rožančiaus, A. gyvausime tam koncerte. Taip- 
Laukžemienė Apaštalystės Mal- gi bus suvaidinta vietinių artis- 
dos ir Tretininkių. Taipgi ir ki-jtų gražus veikalas “Aš numi

riau”, kuris pilnas daug gra
žaus juoko. Vietinis choro jau
nimas padainuos taip pat naujų 
dainų. Būtų gerai, kad šiam 
koncerte visi Bridgeporto lietu
viai dalyvautų, nežiūrint, koks 
jis nebūtų, bet tą vakarą atsi
lankytų į parapijos svetainę. O.

MJ.Colney,N.D.
Lietuvis Gydytojas

Sėkmingai vartojam saulės spin
dulius. Diathermy ir kitus moder
niškus išradimus nuo aukšto ir že
mo kraujo spaudimo, vidurių ir 
širdies ligų, reumatizmo, tonsilų ir 

odos ligų.

148 Grand St.,
Tel. 3-4747 Waterbury, Conn.

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

A

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

Atėję į tavernus ar restoranus visuomet 
reikalaukite BROCKERTS populiaraus ir 
visų mėgiamą XXX Ale arba Stock Ale. Tai 
alus, kurį visi mėgsta ir jo nori.

Jei turite kokias pramogas, kaip tai: — 
vestuves, krikštynas ar partes, visuomet už
sisakykite BROCKERTS XXX Ale, kuriuo 
svečiai ir viešnios bus labai patenkinti.

60 El!sworth St. 
VVorcester, Mass.

Telefonas 
VVorcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd 

South Boston

PHONE
So. Boston 

2271

kaip dabar Lietuva, 
pergyvena rusų antplūdį ir kaip} 
jiems sunkiai buvo išvažiuoti iš 
Lietuvos. Parapijiečiai atjautė 
reikalą ir suaukavo 198.80 do-‘ 
lerių, bet vajus bus varomas ir! 
toliau. Nariais įstojo 107, kiti 
paaukavo smulkesnes aukas.

Lietuvai Gelbėti Fondas dė- 
kuoja visiems aukavusiems, o 
sušelpti lietuviai bus dar labiau 
dėkingi.

Lietuvai Gelbėti Fondo Nariai 
Šv. Kazimiero Parapijoj, 

Philadelphia, Pa.

Kun. Ign. Valančiūnas $15.00; 
Kun. V. Martusevičius $10.00; 
Kun. St. Raila $10.00; Antanas: 
Rimgaila $5.00; Mrs. K. Augu-* 
nas $5.00; Kazimieras Dryža, 
$2.00; J. A. Stanislovaičiai $2.; 
Marijona Kudrauskas $5.; A- 
delė Lukas $2.; Jonas Freitikas 
$2.; Mrs. Lembūtis $2.00.

Po $1.00 — Agota Krukonis, 
Marijona Kirpauskienė, Jonas 
Šeparavičius, M. Pupis, Lucija 
Kivlienė, Kazys Kisielius, Mrs.; 
& Mr. Vencius, Jonas Sečkus, I 
Karolius Vaitiekūnas, Ernestas} 
Bernotas, D. Rimdeika, Mari jo-j 
na Povilaitis, T. O. Brazas, Mr.’ 
& Mrs. Armonas, S. Agentas,! 

| Mrs. Seilius, J. Peledžius, Ona;

30 Isiand St. Lawrence, Mass.

i!
ji
ij
< Palionienė, Albertas Bernotas,1 
j' Petras Lesčiauskas, Elena Kuš-.

!

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza8595
Llmuelnal Ml visokių reikalų.

WOODSTOCK
T Y P E W R I T E R S

Woodstock Typewriter 
Company 

Chamber of Commerce Bdg. 
80 Federal St., Boston, Mass.

LIBerty 6907-08

MODERN AUTO BODY SHOP
Taisome ir DUCO dažome

853 Essex St. Tel. 2-0997 Lawrence, Mass.
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C. W. DILLON 
! CHRYSLER — PLYMOUTH

Parsiduoda ir patarnaujam
1-15 Oxford St. Tel. 2-4522 Lawrence, Mass.

Klausykite mūsų kasdien pranešamų naujienų 
iš WLLH—12:45 vidudienį. Merrimac Valley žinios

Brockelman Bros., Ine.
Lawrence Vyraujanti Maisto Krautuvė 

SpeciaBs Išpardavimas Kiaulienos 
Atšalus orui mes išpardavinėsime kiaulieną mėsą, 
ir bus specialiai prieinamos kainos. Kas tik norės 
kokios mėsos galės įsigyti. Klausykite pranešimų.

Rugine Rūkšti Duona 11c. kepalėlis
r 1 ~ . . . . . . . . - 1

Pasirūpinkite žiemai 
Maine Green Mountain

BULVIŲ
Visos sveikos bulvės
Visos didelės
Išsilaiko per žiemą 
Nėra mažesnių kaip 2% 
didumo; visos didelės.

Specialė kaina už 100 sv. 
Maišą 

UŽSISAKYKITE DABAR

Rūkstūs
Kopūstai 
iš bačkų 

5c. svaras 
Tik ką atidaryta 

šviežia bačka 
Kainos žemos

Marinuotos
Kiaulių 
Kojos 

10c svaras

I

The Mdntosh School
Edvard D. Mclntosh, Vedėjas

< Cannon’s Commercial College—Įkurtas 1880 m.
I ***
i Lawrence Commercial School, kartu, Įkūrtas 1904 
b. 301 Essex St. Bay Statė BJd. Lawrence, Mass.
'-3BBSXSSSOHCęSSSSS«SHW«SS«SS^^

GERIAUSIŲ LINKĖJIMŲ NUO
MERRIMACK CO-OPERATIVE BANK

264 Essex St. Lawrence, Mass.

LAfRENCE CO-OPERATIVE BANK
21 Lawrence St. Lawrence, Mass.

Nariai Home Loan Bank System

H. N. COLBY

Pilnas Laidotuvėms Patarnavimas 
Adolph R. McLennon 

Patarnavimas Dieną ir Naktį
212 Bruce St. Tel. 2-9368 Lawrence, Mass.

SMITH MOTOR COMPANY
CHEVROLET

• Dėl Ekonomiškos Transportacijos 
BUICK

“Geriausias Buick’as Ligi šiolei 
Parsiduoda ir patarnaujam — Padangos ir k.

329 Jaekson St. Tel. 4166—4167-^4168 
Lawrence, Mass.

TAUPYK PAS

SEARS
Pirk Ir Sutaupyk Pas Sears

ouih
225 Essez Street Telef. 3-2412 Lawrence,Ma$$. + r S

o


